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ІНДЕТТІ 
ЖОЮ-МІНДЕТ 

Бүгінде әлем халқын 
алаңдатып отырған 

індет - адамзаттың басына 
түскен ауыр сынақ. Ұлттық 
негіз, берік сенім бойымыз-
да бар кезде бұл қиындықтың 
да еңсерілетініне сенім мол. 
Еліміздегі сақтық шарала-
ры, алдын алу жұмыстары 
бұл індетті жеңуге мүмкіндік 
береді. Сарқан өңірінде ау-
дан әкімі Марат Разбековтың 
басшылығымен төтенше 
жағдайға орай қалың елді ке-
селден сақтап қалудың барлық 
мүмкіндіктері қарастырылуда. 
Әлеуметтік маңызы бар 
тауарлардың бағасын қада-
ғалау, жұртшылықпен жұмыс 
атқаратын қоғамдық орын-
дарда қауіпсіздікті сақтау 
аудандық штабтың тұрақты на-
зарында. Сонымен қатар аудан 
орталығында коронавирустың 
таралуына жол бермеу, қатердің 
алдын-алу мақсатында өңірдегі 
елді-мекендерді залалсыздан-
дыру жұмыстары қолға алын-
ды.  

- Алматы облысында ко-
ронавирус індетінің тіркелуіне 
байланысты  ауданымызда 
күшейтілген режим енгізілді,-
деді өз мәлімдемесінде аудан 
әкімі Марат Разбеков.- Яғни, 
жәрмеңкелер өткізілмейді, азық-
түліктік емес сауда орталықтары, 
бизнес-орталықтар, интернет 
және компьютерлік клубтар, 
базарлар, тамақтану орында-
ры, діни маңыздағы нысандар 
мен жекеменшік балабақшалар 
жұмысы уақытша тоқтайды.

Кәмелеттік жасқа толмағандар 
да ата-анасынсыз өз бетімен 
сыртта жүре алмайды. Саябақ, 
сквер, орталық алаң сияқты 
халық көп жиналатын орындарға 
баруға болмайды. Ол жерлер по-
лиция тарапынан қатаң бақылауға 
алынатын болады. Азық-түлік 
дүкендері мен дәріханалардың 
жұмыс уақыты,  ал екінші деңгейлі 
банктердің, пошта байланысы, 
жеке нотариустардың қызметтері 
шектелді. 

Марат Мелісұлы азық-түлік 
қауіпсіздігін қадағалау, тәртіпті 
жолға қою және дезинфекция-
лау жұмыстарының  елімізде 
жарияланған төтенше жағдай 
режимі аяқталғанға дейін 
жалғасатындығын атап көрсетті.

Жұрт өздерінің денсаулығы, 
балаларының келешегі үшін 
сақтық шараларына жұмылуда. 
Дегенмен азық-түлік бағасын арт-
тыратын сауда нүктелерінің,  тасы-
мал құны есебінен еселеп пайда 
тапқысы келіп жүрген жолаушы-
ларды қалааралық маршруттарға 
тасымалдайтын таксистердің 
кездесіп қалатындығы ертеңінен 
үміт күткен көпшілікті қынжылтпай 
қоймайды.

Бұл - көптің басына түскен 
зауал. Талай тағдырлы сәттерге 
куә болған қарт тарих мұндай 
тығырықтан қанағат, рахым, 
тәртіп пен сабыр ғана алып 
шығатындығын алға тартады. Та-
рих сабағын ұмытпайық, ағайын! 

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың 

депутаты.  

COVID-19

Коронавирус індеті дүние жүзін 
жайлап барады. Бүгінде 177 мем-
лекетте 800 мыңға жуық адам 
осы дертке шалдықты,- деді Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев төтенше жағдайға бай-
ланысты мәлімдемесінде. - Мен 
Елорда мен Алматыда ғана емес, 
еліміздің барлық өңірінде карантинді 
күшейтуді тапсырдым. Барша 
қазақстандықтарға сабыр сақтап, 
түсіністік танытқаны үшін алғысымды 
айтамын.

Бүгінде бүкіл еліміз дәрігерлер 
мен медицина қызметкерлерінің 
қайсарлығына тәнті болуда. Олар 
– адам өміріне араша түсіп жатқан 
бүгінгі күннің батырлары. Сондықтан 
пандемияға қарсы күрестің алдыңғы 
легінде жүргендерге қосымша 
қолдау көрсету жөнінде шешім 
қабылдадым. Дәрігерлерге және ме-
дицина қызметкерлеріне 3 ай бойы 
қосымша үстемеақы төленеді.

Сондай-ақ полиция қызмет-
керлері мен әскери қызметшілерге 
де айрықша алғыс білдіремін.

Төтенше жағдай режімінің 
қашанда экономикалық және 
әлеуметтік салдары болады. Біз 
үшін азаматтардың денсаулығымен 
қатар олардың өз табысынан айы-
рылмауы да маңызды. Мен бұған 
дейін дағдарысқа қарсы алғашқы 
шаралар топтамасын жарияладым. 
Үкімет пен әкімдер оны жүзеге асы-
руды бастады. Жағдайдың ушыға 
түскенін ескеріп, азаматтарға және 
бизнеске одан әрі қолдау көрсету 
жөнінде мынадай қосымша ше-
шімдер қабылдадым.

Бірінші. Инфляцияның артуына 
байланысты зейнетақы, мемлекеттік 
жәрдемақы және атаулы әлеуметтік 
көмек мөлшерін жылдық өлшеммен 
алғанда 10 пайызға индексация-
лауды тапсырамын. Осыған орай, 
аталған санаттағы азаматтардың та-
бысын арттыру үшін мемлекет тара-
пынан 200 миллиард теңгеден астам 
қаражат бөлінеді.

Екінші. Биылғы 23 наурызда та-
бысынан айырылған азаматтарға ең 
төменгі жалақы мөлшерінде қолдау 
көрсетілетіні туралы айттым. Енді 
осы көмекті алатын азаматтардың 
санатын кеңейтуді тапсырамын. 
42500 теңге көлеміндегі бұл қаражат 
бұрын тұрақты жұмыс істеп, жалақы 
алғандарға ғана емес, сондай-ақ 
өзін өзі жұмыспен қамтыған және 
ресми тіркелмей еңбек ететін 
азаматтарымызға да берілуге тиіс. 
Мұндай көмекті алу үшін олар 
өздерінің мәртебесін бекітуге тиіс. 
Содан кейін аталған азаматтар 
төтенше жағдай кезеңінде мемлекет-
тен ай сайын әлеуметтік көмек алып 
отырады. Жалпы, 23 наурызда және 
бүгін жарияланған шаралардың 
нәтижесінде 3 миллионға жуық 
азаматымызға көмек көрсетіледі.

Үшінші. Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі 
бойынша сақтандырылмаған 
азаматтардың медициналық көмек 
алу құқығын 1 сәуірден 1 шілдеге 
дейін ұзартуды тапсырамын. 
Аталған сақтандыру жүйесінде 
болу-болмауына қарамастан осы 
кезеңде азаматтарымызға толық 
медициналық көмек көрсетілуге тиіс.    

Төртінші. Тұрмысқа қажетті 
заттар мен азық-түлікті тегін ала-
тын азаматтардың санатын кеңейту 
керек. Мұндай көмек түрі қосымша 
1-ші, 2-ші, 3-ші топтағы мүгедектерге, 
мүгедек балаларға және жұмыссыз 
ретінде тіркелген азаматтарға 
берілуі қажет.  Осындай шара 
арқылы 800 мыңнан астам адамға 
көмек көрсетеміз.  

Жергілікті шағын және орта 
бизнесті өнім өндіру және оны 
жеткізу ісіне жұмылдыру қажет. 
Үкімет отандық ІТ-компанияларды 
әлеуметтік қолдауға бөлінген 
қаражаттың мақсатқа сай 
жұмсалуына тиімді мониторинг 
жүргізетін платформа әзірлеу 

Еліміздегі төтенше жағдайға және мемлекеттің дағдарысқа қарсы іс-
шараларына байланысты Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесі

жұмысына тартуы керек. Алдағы 
уақытта мұндай көмекті заттай емес, 
азаматтардың өздері таңдап, сатып 
алуы үшін қаржылай беруге көшкен 
жөн.

Бесінші. Көктемгі егіс науқанын 
уақтылы өткізу аса маңызды. Бюд-
жеттен 70 миллиард теңге бөлінеді. 
Бұл қаражат шаруаларға «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ арқылы 
беріледі. Оның үстемеақысы 5 пай-
ыздан аспайды.  Осы мақсатқа 
«Қарапайым заттар экономикасы» 
бағдарламасы арқылы қосымша 100 
миллиард теңге бөлуді тапсырамын. 
Аталған бағдарлама аясындағы түпкі 
мөлшерлеме барлық салалар бой-
ынша біріздендіріліп 6 пайыз болды.

Ең алдымен шағын және орта ша-
руа қожалықтарына қолдау көрсеткен 
жөн. Сонымен қатар Үкіметке 
жанармайдың нарықтық бағасын 15 
пайызға арзандатып, 165 теңгеге 
дейін төмендету міндеті жүктелді. 
Осыны қамтамасыз ету үшін 390 
мың тонна жанармай жеңілдікпен 
сатылатын болады. Арзан жанар-
май шаруаларға дейін жетуге тиіс. 
Оны жеткізетін «операторлардың» 
жұмысы толығымен ашық болуы 
керек.  Үкімет пен Бас прокурату-
ра өңірлерде тиісті бақылау мен 
қадағалау жұмыстарын қамтамасыз 
етуге тиіс.

Карантин жағдайында күрделене 
түсетін бірқатар мәселе бар. Бұл 
– кепілге қойылған мүлікті халыққа 
қызмет көрсету орталықтарында 
ресімдеу, нотариалды куәландыру, 
қосалқы бөлшектер сатып-алу 
және т.б. Сондықтан Үкімет пен 
әкімдіктер көктемгі егіс науқанын 
ерекше бақылауға алуы керек.Азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
тұрғысынан алғанда әр күніміздің 
маңызы зор. 

Алтыншы. Карантинге байла-
нысты елорда, Алматы және Шым-
кент қалалары төңірегінде еңбекке 
жарамды, бірақ жұмыссыз қалған 
азаматтардың саны арта түсті. Бұл, 
ең алдымен, жастарға қатысты. 
Үкімет пен әкімдер «Жұмыспен қамту 
жол картасы» аясында аталған 
өңірлерде нақты жобаларды жүзеге 
асыруды дереу қолға алуы қажет. 

Азаматтарымыздың табыс көзі 
болуға тиіс. Олар күнін көре алмай 
құрсауда қамалып отырмауы керек. 
«Жұмыспен қамту жол картасы» ая-
сында жұмыс істеуге ниет білдірген 
азаматтарға ең төменгі мөлшердегі 
екі жалақы немесе 85 000 теңге 
төленеді. Мұны олар бірден жұмыс 
орнына келген кезде алады. Бұл 
тұрақты жалақысы емес, соған 
қосымша ретінде беріледі.

Осыған орай арнайы мобильді 
орындар ашылып, әкімдіктер 
түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, 
коронавирусқа қатысты экспресс-
тест алып, жұмысшыларды 
жұмылдыруды және жаңа 
жұмыс орнына дейін жеткізуді 
ұйымдастырады. Жұмыс берушілер 
«Жұмыспен қамту жол картасы» 
бойынша еңбек ететіндердің бәріне 
лайықты жағдай жасап, қорғану 
құралдарымен қамтамасыз етуге 
тиіс.    

Жетінші. Мен бұған дейін 
шағын және орта бизнесті қолдауға 

арналған шараларды жарияладым. 
Бұл – салық жеңілдіктері, қарызды 
өтеу мерзімін шегеру және тағы 
басқа шаралар. Шағын және орта 
бизнес өкілдерінің ұсыныстарына 
келетін болсақ, олардың көбі қазірдің 
өзінде қолдау тауып, құзырлы ор-
гандар тарапынан жүзеге асы-
рылып жатыр. Соның ішінде 
мемлекеттік қолдау шараларына 
сай келетін қызмет түрлерін кеңейту, 
несиенің үстемеақысын төмендету 
және біріздендіру, мемлекеттік 
кепілдіктердің көлемін арттыру 
жұмыстары қамтылған. 

Осы мәселеге жеке тоқталып 
өткен жөн. Көптеген кәсіпкер төтенше 
жағдай кезінде несиенің пайыздық 
үстемеақысын есептемеу үшін бан-
ктерге тапсырма беруді сұрап отыр. 
Мұндай қадам банктерді шығынға 
ұшырататынын түсінуіміз керек. 
Олар да біздің экономикамыздың 
ажырамас бөлігі. Дегенмен, мен 
тағы да екінші деңгейдегі банктер-
ден азаматтық жауапкершілік пен 
түсіністік танытуды сұраймын. Бан-
ктер қиын жағдайға тап болғанда 
мемлекет оларға айтарлықтай 
көмек берді. Қазір сіздер халыққа 
және отандық бизнеске қолдау 
көрсетулеріңіз керек. 

Келесі мәселе. Кәсіпкерлеріміз 
салықтық жүктемені азайтуға 
қатысты қосымша қолдауға мұқтаж. 
Бұл жұмыс орындарын сақтау және 
жалақы төлеу үшін аса маңызды. 
Сондықтан экономиканың ең көп 
зардап шеккен секторларындағы 
шағын және орта бизнес өкілдері 6 
айға (биылғы 1 сәуірден 1 қазанға 
дейін) еңбекақы төлеу қорынан 
ұсталатын салықтан және басқа 
да төлемдерден босатылады. Бұл 
қоғамдық тамақтану, сауда, көлік 
қызметі, консультациялық қызмет, ІТ, 
қонақүй, туризм және басқа да сала-
ларды қамтиды. Оның нақты тізімін 
төтенше жағдай режімін қамтамасыз 
ету жөніндегі мемлекеттік комис-
сия бекітіп, қажет болған жағдайда 
толықтырып отырады.

Кәсіпкерлердің үндеуінде дағ-
дарыс кезеңінде салық төлемеу ту-
ралы өтініш болғанын айтқан едім. 
Осы орайда мынадай мәселені атап 
өткім келеді. Тиісті жедел шешім 
қабылданды. Менің тапсырмам бой-
ынша Үкімет шағын және орта кәсіп 
иелерінің барлық салық төлемдерін 
3 айға тоқтатты. Бұл қазіргі 
қалыптасқан жағдайда салықтан 
босатылғанымен, оның кейін төленуі 
керектігін білдіреді.  Сонымен қатар 
біз экономикалық ахуалды жан-
жақты бағамдап отырмыз. Алдағы 
жағдайға байланысты түпкілікті 
шешім қабылдаймыз.

Келесі мәселе. Үкімет еліміз 
үшін маңызды импорт тауарлары-
на салынатын баж салығын алып 
тастау мәселесіне қатысты Еу-
разия экономикалық одағындағы 
серіктестерімізбен жұмыс жүргізуде. 
Жеке қорғаныс құралдары, өндіріске 
қажетті шикізат, вакциналар мен 
диагностикаға арналған құрал-
жабдықтар жөнінде тиісті шешім 
қабылданды. Өз елімізде жеткілікті 
емес азық-түлік тауарларына са-
лынатын импорттық баж салығын 
төмендету бойынша жұмыс 

жалғасуда. Үкімет отандық бизнестің 
сұраныстарын ескеріп, аталған 
жұмысты жеделдеткені жөн. Сондай-
ақ жергілікті шағын және орта 
бизнестің әлеуетін пайдалану қажет. 
Бұл – өте маңызды мәселе.

Әкімдіктер және Үкімет 
(«Мемлекеттік азық-түлік корпора-
циясы» арқылы) отандық агро және 
қайта өңдеу кәсіпорындарынан 
кемінде 6 ай бұрын өнімді сатып 
алудың кепілді жүйесін жолға қоюға 
тиіс. Басқаша айтқанда, «алдын ала 
сатып алу» немесе «алынған өнім 
бойынша сатып алу» тетігін енгізуі 
керек. Кәсіпорындардың өзара 
ықпалдастығының нақты жолын 
анықтау қажет, яғни егістік басы-
нан дүкен сөресіне дейінгі тізбекті 
айқындап, оларды жеңілдетілген не-
сиемен қамтамасыз ету қажет.

Бұл ретте бизнес өкілдері өндіріс 
көлемін қамтамасыз ету, тұрақты 
бағаны ұстап тұру, жұмыспен 
қамту және өзіне жүктелген басқа 
да міндеттерді жауапкершілікпен 
орындауға тиіс.

Сегізінші. Аталған шаралар топ-
тамасын жүзеге асыру үшін Үкіметке 
және Ұлттық банкке барлық қажетті 
қаражат көздерін пайдалануды тап-
сырамын. Соның ішінде Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қоры, Ұлттық 
банктің ресурстары мен құралдары 
да бар. Тұңғыш Президентіміз 
– Елбасы құрған Ұлттық қордың 
қаржысын ұтымды пайдалануымыз 
керек. Бөлінген қаражатты нақты 
экономикаға жедел әрі тиісті деңгейде 
жеткізу үшін мемлекеттік даму ин-
ституттары арқылы қаржыландыру 
мүмкіндігін де қарастырған жөн. 
Олардың қатарында «Бәйтерек», 
«Аграрлық несие корпорациясы» 
және басқалары бар. Осындай 
қолдау түрі өзге де жеңілдіктер 
сияқты экспорттық әлеуеті бар тез 
дамып келе жатқан орта деңгейдегі 
компанияларға арналуы тиіс. 
Мұндай компаниялар дағдарыстан 
кейінгі кезеңдегі негізгі «қозғаушы 
күшке» айнала алады.

Тағы бір мәселе. Дағдарысқа 
қарсы шаралардың ауқымы мен 
қаржылық ресурстардың көлеміне 
байланысты бөлініп жатқан 
қаражаттың мақсатқа сай әрі тиімді 
жұмсалуының, азаматтарға және 
бизнеске қолдау көрсету кезінде 
ашықтық пен айқындық қағидатын 
қамтамасыз етудің маңызы арта 
түседі. Бұл міндет Есеп комитетіне 
жүктеледі. Бұл жұмысқа аймақтық 
ревизиялық комиссияларды, 
қоғамдық кеңестерді де жұмылдыру 
қажет. Осы ретте төтенше жағдайда 
қойылатын арнайы талаптар да 
ескерілуі керек.

Қадірлі ағайын!
Коронавирус індетіне байла-

нысты баршамыз күрделі кезеңді 
бастап өткеріп отырмыз. Бірақ 
бұл – уақытша қиындық. Біз мұны 
міндетті түрде жеңеміз! Бүкіл әлем 
күресуде. Біз де бар күш-жігерімізді 
саламыз. Біз, мемлекет және қоғам 
болып барша азаматтарымызға 
қолдау көрсетеміз, ешкімді көмексіз 
қалдырмаймыз. Мұқтаж адамдарға 
қол ұшын береміз.  Бұған ешқандай 
күмән болмауы керек. Қоғамдағы 
береке-бірлік күш-қуатымызды арт-
тырады.

Осы ретте індетті жұқтырған 
азаматтарға да қолдау білдіргім 
келеді. Еш мойымаңыздар! Бұл ауру 
қаншалықты қауіпті болғанымен, 
одан емделіп шығуға болады. 
Сіздерге көмектесу үшін барлық 
жағдайды жасаймыз.  Ең басты-
сы, шыдамдылық, төзімділік және 
жауапкершілік танытайық. Біз – 
рухы асқақ, бірлігі бекем, еңсесі биік 
халықпыз.

Сондықтан бұл сынақтан да 
сүрінбей өтіп, қиындықты бірге 
еңсереміз деп сенемін. Басты той-
ларымыз әлі алда. Төрт құбыламыз 
түгел болсын, ағайын! Біз біргеміз!

Egemen kz.
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Қытай Халық Республикасын-
да коронавирустық инфекцияның 
жаңа түрінің өршуі жариялануына 
байланысты және инфекцияның 
әкелінуі мен таралуының алдын алу, 
сондай-ақ Халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық салауаттылығын 
қамтамасыз ету мақсатында, ҚР Бас 
санитарлық дәрігерінің 16.03.2020 
жылғы №25-ПГВр "Қазақстан Ре-
спубликасында коронавирустық 
инфекцияның алдын алу шара-
ларын одан әрі күшейту туралы" 
қаулысымен ағымдағы жылдың 
16 наурыздан бастап Қазақстан 
Республикасының аумағына келген 
барлық азаматтар 3 санат бойынша 
бақылауға алынатын болады:

1-санатқа: Қытай Халық Респу-
бликасынан келген барлық адамдар 
14 күн ішінде аймақтық провизор 
стационарында оқшаулай отырып, 
карантинге алынады, осы мерзім 
өткеннен кейін келесі 10 күн ішінде 
тұрғылықты мекен-жайлары бой-

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ
ынша медицина қызметкерлерінің 
бақылауында болады, ресми және 
үкіметтік делегацияларды, сондай-
ақ қызметтік және дипломаттық 
паспорттардың иелерін, авиакомпа-
ниялар ұшқыштарын және экипаж 
мүшелерін, локомотив бригадала-
рын, темір жол көлігінің тасымалдау 
қызметіне байланысты адамдарды 
және жүктерді халықаралық автомо-
бильмен тасымалдауды жүзеге асы-
ратын жүргізушілерді қоспағанда;

2-санатқа: коронавирустық 
инфекциясының сырқаттанушылығы 
бойынша қолайсыз елдерден (Син-
гапур, Жапония, Таиланд, Оңтүстік 
Корея, ҚХР, Гонконг САР, ҚХР 
Макао САР, Тайвань (ҚХР) кел-
ген барлық адамдар тұрғылықты 
(келу) жері бойынша, медициналық 
қызметкерлермен шекараны кесіп 
өткен күннен бастап 14 күн ішінде, 
бару арқылы бақыланады, сондай-ақ 
ресми және үкіметтік делегациялар, 
қызметтік және дипломаттық па-

Қызылша (Корь) - өте кең 
тараған жіті  жұқпалы ауру, ауа-
тамшылы жолмен берілетін әсіресе 
балалар арасында арасында жиі 
кездеседі. Яғни бұрын қызылшамен 
ауырмаған немесе егілмеген адам 
қызылшамен ауырған адаммен 
байланысқа түссе, қызылшамен 
ауыру қаупі жоғары болады.

Қызылшаның клиникалық 
белгілері: Аурудың инкубациялық 
кезеңі жұқтырғаннан кейін бірінші 
белгілері пайда болғанға дейін 
7 күннен 14 күнге дейін созыла-
ды. Ол суық тию белгілерімен 
басталады:дене қызуының 38-40 
градусқа көтерілуі,әлсіздік,тәбеттің 
болмауы, құрғақ жөтел, мұрынның 
бітуі, конъюктивит(көздің шырыш-
ты қабығының қабынуы) пайда бо-
луы.Шамамен бірінші белгілердің 
шыққанынан 24 күннен кейін беттің 

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ 
төлеушілер!

Елімізде төтенше жағдайдың 
енгізілуіне байланысты, Сарқан 
ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасында 
байланыс-орталығы құрылып, 
барлық сұрақтар бойынша 
түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

Телефон нөмірлері бойын-
ша: 8/72839/ 21365, 21867, 22902.

УВАЖАЕМЫЕ
налогоплательщики!

В условиях введения в стра-
не чрезвычайного положения, в        
Управлении государственных до-
ходов по Сарканскому району  ор-
ганизован контакт-центр, где бу-
дут осуществляться разъяснения 
по всем вопросам.

По телефонным номерам: 
8/72839/ 21365, 21867, 22902.

спорттар иелері, авиакомпаниялар 
ұшқыштары мен экипаж мүшелері, 
локомотив бригадалары, темір жол 
көлігінің тасымалдау қызметімен 
байланысты тұлғалар және ҚХР-
дан келген жүктердің халықаралық 
автомобиль тасымалдарын жүзеге 
асыратын жүргізушілер 10 күн ішінде 
қонырау шалу арқылы әрі қарай 
медициналық қадағалауда болады;

3-санатқа: коронавирустық 
инфекциясының сырқаттанушылығы 
бойынша қолайсыз елдерден (Ма-
лайзия, Вьетнам, Германия, Ав-
стралия, АҚШ, БАӘ, Канада, Ита-
лия) келген барлық адамдарды, 
шекарадан өткен күннен бастап 24 
күн ішінде қоңырау шалу арқылы 
тұрғылықты жері бойынша медицина 
қызметкерлері қадағалауға алады.

ХАЛЫҚ ҮШІН ПРОФИЛАКТИКА 
ШАРАЛАРЫ

1. Дене температурасын күніне 
кемінде 2 рет өлшеу; 

2. Профилактика шараларын 

сақтау:
- Үй-жайды күніне кемінде 2 рет 

желдету;
- Күн сайын ылғалды жинауды 

жүргізу;
- Қолды сабынмен жиі жуу; 
- Жеке ыдысты, жеке гигиена 

құралдарын (орамал, сабын, тіс 
пастасы, қырыну құралдары және 
т.б.) пайдалану;

3. Дене температурасы бар 
адамдарға қоғамдық орындарға 
бармау және медициналық көмекке 
уақытылы жүгіну қажет, сондай-
ақ жіті респираторлық инфек-
ция симптомдары бар адам-
дар жөтелу әдебін сақтауы 
қажет (қашықтықты сақтаңыз, 
жөтелгенде және түшкіргенде ау-
ызды бір рет қолданатын орамал-
дармен немесе киіммен жабыңыз 
және қолды жуыңыз).

Д.ОРДАБАЕВ,
Сарқан аудандық ТКҚСҚББ 

жетекші маманы.    

Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетовтің Facebook 
парақшасында жариялаған жаз-
басына назар аударуларыңызды 
сұраймыз.

Сілтеме: https://m.facebook.
com/story.php?story_fbid=10215
823228669910&id=1120704037 

«Соңғы уақытта мек-
тептерде оқу процесі қалай 
ұйымдастырылатыны туралы 
көптеген сұрақтар келіп түсуде, 
өйткені төртінші тоқсанның 
басталуына небәрі он күн 
қалды. Адамдардың бойын-
да, әсіресе, осындай қиын 
кезеңде, жаңа әрі белгісіз 
нәрсеге деген қорқыныш сезімінің 
болуы – қалыпты жағдай.

Форс-мажорлық жағдайда білім 
беру саласында болып жатқан про-
цестер бізге тек пайдасын тигізеді 
деп сендіргім келеді.

Біз сыни пікірлерді естіп те, көріп 
те отырмыз. Дегенмен, қашықтан 
білім беруге көшу – коронавирустық 
инфекцияның таралуын азайтуға 
бағытталған шаралар аясында 
жүзеге асып жатқанын барлығы 
түсінгені жөн. Өкінішке орай, 
басқа таңдау жоқ. Оқу процесі 
тоқтатылмауы тиіс.

Біз осындай жағдайға тап болған 
басқа елдердің тәжірибесін алдын 
ала зерделедік. Іс жүзінде олардың 
барлығы қашықтан оқу режиміне 
көшкен: бүкіл әлем бойынша 870 
миллионнан астам оқушы осындай 

Мектептерде қашықтан білім беру қалай 
жүргізілетін болады?

форматта білім 
алуда. Барлық 
мүмкіндіктерді, 
аспектілер мен 
т ә у е к ел д е рд і 
жан-жақты ой 
елегінен өткізе 
отырып, біз 
де уақытша 
қ а ш ы қ т а н 
оқытуға көшу 
туралы шешім 

қабылдадық.
Бұл қалай болмақ:
Біріншіден. Теледидар арқылы 

сабақ өткізу. Бұл - тіптен жаңа фор-
мат. "Балапан" және "Ел Арна" 
телеарналары бізге өздерінің 
эфирлік уақытын ұсынды. Түсірілім 
жұмыстары басталып кетті. Негізгі 
пәндер бойынша 2000-нан астам 
бейнесабақ түсіру қажет. Мен кеше 
түсірілім жұмыстары жүргізіліп 
жатқан студияда болдым. Сце-
нарий жазушылардан, режиссер-
лер мен педагогтерден тұратын 
жұмыс тобы әрбір шығарылымды 
мұқият пысықтауда. Біздің ұстаздар 
тележүргізуші ретіндегі мүлдем жаңа 
рөлді меңгеруде. Бейнесабақтар 
қазақ және орыс тілдерінде жазылу-
да. Бұл оңай іс емес екенін бірден 

айтқым келеді.
Екіншіден.
Арнайы мамандандырылған 

интернет-платформалары арқылы 
өткізілетін сабақтар. Бұл цифрлық 
жүйелер оқушыларға өткен сабақты 
немесе бұрын талқыланған 
тақырыпты қайта қарауға, сондай-ақ 
онлайн-сабақ өткізуге, кері байла-
ныс орнатуға, жеке дара оқыту мен 
тапсырмаларды геймификациялауға 
зор мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
бұл формат тестілеу жұмыстарын 
өткізуге және алған білімдерін 
бағалауға мүмкіндік жасайды. Бұрын 
мұндай компаниялардың білім беру 
контентіне қол жеткізу ақылы болса, 
осы кезеңде біздің балалар барлық 
керек ақпаратты және платформа-
ларды тегін пайдалана алады. Тиісті 
келісімге қол жеткіздік. Сондай-ақ, 
біз интернет-провайдерлерімен осы 
ресурстарды пайдаланған кезде 
трафик есептелмейтіндей келісім 
орнаттық.

Біз қашықтан оқыту жүйесін 
ұстанған кезде басқа дамыған ел-
дерде де орын алып жатқан кейбір 
қиындықтар туындауы мүмкін екенін 
жақсы түсінеміз. Бір отбасында 
бірнеше оқушы болған жағдайда 
бір компьютер мен бір смартфонды 

пайдалану ыңғайсыз болуы немесе 
қажетті техниканың мүлдем болмауы 
да мүмкін. Кейбіреулерде интернет 
байланысы да жоқ.

Президент қашықтан оқытуды 
ұйымдастыру үшін барлық қажетті 
шараларды қабылдауға тапсырма 
берді. Бұл мәселелер қазір ерекше 
бақылауда. Әкімдіктермен бірлесе 
отырып, мектептегі компьютерлерді 
оқушылар мен мұғалімдерге 
уақытша пайдалануға беру, тіпті, 
қажет болған жағдайда, мектептер-
ге қосымша техника (планшеттер 
немесе компьютерлер) сатып алып, 
оларды да уақытша пайдалануға 
беру мәселелерін қарастырудамыз. 
Кейбір өңірлер бұл жұмысты бастап 
кетті.

Эпидемиологиялық ахуалға 
қарай, шалғайдағы ауылдық елді 
мекендерде орналасқан шағын 
жинақты мектептерде (80-ге жуық 
бала оқитын) оқытуды дәстүрлі 
форматта жалғастыру мүмкіндігін 
қарастырудамыз, тағы бір мәрте атап 
айтамын – тек қарастырудамыз. Бұл 
мәселе бойынша түпкілікті шешім 
әлі қабылданған жоқ, бұл мәселе 
каникул аяқталғанша шешіледі. Ал 
әзірше олар да қашықтан оқытуға 
белсенді дайындалуда.

Жаңа режимде жұмыс істеу пе-
дагогтер үшін де, балалар үшін де 
оңай шаруа емес, біраз күш-қуатты 
талап ететінін баса айтқым келеді. 
Бұл – отандық білім беру жүйесі үшін 
үлкен сын екені рас.

Біз бастапқы кезеңде 
оқушылардың ата-аналары тарапы-
нан да, педагогтер тарапынан да көп 
сын айтылатынына дайынбыз және 
әрқашан ашық диалогқа шақырамыз. 
Ата-аналар, педагогтер мен 
оқушылар арасындағы пікірталасты 
мұқият қадағалап отырамыз және 
қашықтан оқытудың қол жетімділігін 
арттыратын тиімді шараларды 
қабылдауға дайынбыз.

Қандай да бір проблема туында-
са, Сіз әрқашан Білім және ғылым 
министрлігіне хабарласа аласыз. Біз 
проблемаңызды шешуге көмектесуге 
тырысамыз.

Бұл ретте ұлағатты 
ұстаздарымызға алғысымды 
білдіргім келеді! Қиын кезеңге 
қарамастан, көптеген мұғалімдер 
жағдайға бейімделіп, өз міндетін 
лайықты атқаруды жалғастыруда. 
Еліміз мұндай кәсіби деңгейдегі ма-
мандарымен мақтана алады.

Мен бірлескен күш-жігеріміздің 
арқасында осы кезеңді абыроймен 
еңсере алатынымызға шын жүректен 
сенемін. #Біргеміз», – деп жазды ми-
нистр. 

ҚР БҒМ баспасөз қызметі.

шырышты қабығының (азу тістерінің 
қарсысында) ұсақ ақ дақтар пай-
да болады. Аурудың 3-5 күні ашық 
түсті бір-біріне өзара ұқсап кететін 
дақтар пайда болады. Ең алды-
мен олар құлақтың артында және 
маңдайда, содан кейін тез арада бет, 
мойын, дене және аяқ-қолға тара-
лады.Ұсақ қызғылт дақтар тез ара-
да үлкейіп, формасын өзгертіп,бір-
біріне қосылып кетеді. Бөртпелердің 
қалың шыққан кезеңінен 2-3 күн 
өткеннен кейін дене қызуы 40.5°. 
қайта көтерілуі мүмкін. Бөртпелер 
4-7 күн сақталады. Дақтардың ор-
нында қоңыр пигменттер қалады, 
олар 2 аптадан кейін кетіп, тері қайта 

таза болады.
Қызылшаның алдын алу. 

Қызылшаның алдын алудың ең 
тиімді және сенімді әдісі вакцина-
ция болып табылады.Қызылша бар 
ошақтармен қарым-қатынаста бол-
мау, адамдар көп шоғырланған жер-
лерге көп бармау.

Жоғардағы айтылған клиникалық 
белгілер балаңызда анықталған 
жағдайда міндетті түрде дәрігерлік 
қабылдауға келіңіздер, әсіресе 
балаларды үйде өз беттеріңізше 
емдемеңіздер. Уақытылы екпе 
алуларыңызды, екпеден бас 
тартпауларыңызды сұраймыз.

ӨРТ – ТІЛСІЗ ЖАУ
Өрт – тілсіз жау демекші табиғат он жылдап жасағанды адам бір минутта 

жоқ қыла алады! "Жоңғар –Алатауы" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі  РММ  
қызметкерлерінің ең басты мақсаттарының бірі – орманды өрттен сақтау. 

Сол себепті қар еріп кетісімен өрт қаупін азайту мақсатында, 
жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп,шаруа қожалықтары және 
өзге ауыл шаруашылығы ұйымдарына орман қорына жапсарлас ауыл 
шаруашылықтарына егістіктерінде шөптесін өсімдіктерді өртеуге тыйым са-
лынуы туралы ескертпе жұмыстары атқарылды. Орманда өрт қауіпсіздігінің 
алдын алу шараларының бірі радиобайланыс жүйелерінің ұдайы жұмыс істеп 
тұруы.Сарқан филиалы бойынша инспекторлық бөлімшелер,инспекторлар 
инженерлік техникалық құрамы және автокөліктер радиобайланыс 
құралдарымен толық қамтамасыз етілген.Күнделікті өрт қауіпсіздігінің сыны-
бы есептеліп,қаншалықты өрт қаупі бар екендігі анықталып отырады.

Құрметті тұрғындар және Мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағына 
келушілер – орман өрт қауіпсіздігін қатаң сақтайық,болашақ ұрпақ үшін!

А.КАЙРБЕКОВА,
Сарқан филиалының радио байланыс диспетчері.     

Жасыратыны жоқ,  сау-
да орындарының ба-

сым бөлігінде маскалық режим 
сақталмайды. Сонымен қатар, 
әлеуметтік маңызы бар тауарларға 
қойылатын  бағаның  өсімі  20 пай-
ыздан жоғары.  Мұндай бағадағы 
тұрақсыздықты «Нұр», «Самиға», 
«Сұңқар» және басқа да дүкендерден  
аңғаруға болады. Бұған керісінше 
"Тұлпар" дүкеніндегі азық-түлік тау-
арлары бағасын қалыпты  деңгейде 
ұстап отырған сауда нүктесінің 
иелеріне тұтынушылар алғысы 
шексіз. 

Сондай-ақ қоғамдық тамақтану 
орындары санитарлық - гигиеналық 
құралдармен жабдықталмаған, 

Қауіптің құрсауынан шығу мақсатында
● Көкейкесті 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Жарлығымен  коронавирустың таралуының алдын алу жо-

лында республикада төтенше жағдай енгізілгені жұртшылыққа 
мәлім. Осыған орай Сарқан аудандық мәслихатының депутат-
тары  аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасын және қауіпсіздігін бақылау басқармасының, аудандық 
кәсіпкерлік бөлімінің, аудандық полиция бөлімінің өкілдерімен 
бірге бірнеше топқа бөлініп, 53 сауда орталықтарына үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізді. 

маскалық режим сақталмайды. Ас 
мәзіріндегі тағамдар ашық күйінде 
сақталады. Осындай олқылықтар  
«Минутка» кафесі (ЖК Суран-
чиева), пицерия (ЖК Мухамадие-
ва), «Жетысу» (ЖК «Мухамадие-
ва»)  асханасында  анықталды. 

Сарқан қаласының шыға берісіндегі 
«Дияс» асханасында санитарлық 
– гигиеналық нормалар мүлдем 
сақталмаған. 

Сарқан ауданының автобекетін 
де халық көп шоғарланғандығына 
байланысты өте қауіпті нысанға 
жатқызамыз.  Бақылау жүргізу бары-

сында транзиттық көлік жүргізушілері, 
әсіресе жеке тұлғаларды тасы-
малдайтын автокөлік иелері (так-
си) санитарлық – гигиеналық 
құралдармен жабдықталмай, 
маскалық режим сақталмағандығы  
анықталды. Осындай олқылықтарға 
орай  рейдке қатысқандар тарапы-
нан аудандық штабқа  төмендегідей 
ұсыныстар берілді:

1. Аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасын 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы 
(Оспанова Г.Ж.) анықталған 
фактілер бойынша санитарлық – 
эпидемиологиялық бақылау жүргізіп, 
заң бұзушылық анықталған жағдайда 
әкімшілік жауапкершілікке тарту 
жұмыстары күшейтілсін;

2. Сарқан аудандық полиция 
бөлімі тарапынан (М.Қалиасқаров)  
қалааралық жолаушылар та-
сымалдау көліктерінің, қала 
ішіндегі маршруттық  жолаушы-
лар тасымалдау көліктерінің және 
жеке тұлғаларды тасымалдай-
тын автокөлік иелерінің  (такси) 
жұмыстары қатаң бақылауға алын-
сын;

3.Сарқан қаласына келетін  
автокөліктерді  бақылау мақсатында 
санитарлық бақылау бекетін  орна-
ластыру  қарастырылсын.

Міне, осындай ұсыныс төтенше 
жағдай кезінде жерлестеріміздің  
қауіпті құрсаудан аман-есен шығуына 
игі ықпалын тигізері сөзсіз. 

Сания ЕЛЮБАЕВА,
аудандық мәслихаттың 

депутаты. 
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ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ!

Одной из глобальных проблем практически каждого государства является проблема противо-
действия росту коррупции и типичному ее проявлению - взяточничества. К уголовной ответствен-
ности привлекается не только человек, берущий взятку (ст. 366 УК РК), но и тот, кто ее предлагает 
(ст. 367 УК РК), а так же тот, кто помогает в ее передаче (ст. 368 УК РК).

На сегодняшний день в нашем государстве принято довольно основательное антикорруп-
ционное законодательство, созданы структурные подразделения противоборства с коррупцией, 
активно включены в работу средства массовой информации. Постоянная пропаганда и воспита-
ние нетерпимости к коррупции у граждан, в особенности у представителей молодого поколения, 
являются залогом развития будущего нации. Пока коррупция не будет уничтожена, любые начи-
нания в развитии государства будут безрезультатны. Поэтому для каждого гражданина должны 
стать нормой антикоррупционные стандарты поведения, основанные на знании общих прав и 
обязанностей. 

Победить коррупцию могут только сами люди. Объединив наши усилия, мы вместе сможем 
усовершенствовать методы борьбы с ней, тем самым снизив уровень коррупции до минимума и 
в конечном итоге искоренить ее полностью.

Сообщить о коррупционных проявлениях граждане могут круглосуточно в антикоррупцион-
ную службу по бесплатному номеру в Call-center 1424.

М.КАЛЬНАЯ,
научный сотрудник  «Жонгар-Алатауского» ГНПП.

ЗАҢСЫЗДЫҚ ЗАҢҒА ЖҮГІНТЕДІ
«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ-нің «Жану-

арлар дүниесін қорғау және өсімін молайту» 
бөлімінің басты қызметтерінің бірі жабайы жа-
нуарлар мен құстарды қасақылықтан қорғау 
болып табылады.

«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ-нің қара 
құрдың шағылысу кезінде бас директордың 
2020 жылғы 16 наурыздағы № 53-ө бұйрығына 
сәйкес басқарма және мемлекеттік инспек-
торлар тарапынан ЕҚТА (ерекше қорғалатын 
табиғи аумақта) күзет аймақтарында және 
ұлттық табиғи парк аумағында шекаралас 

жатқан шаруа қожалықтары аумағында күзет күшейтіліп, құқық қорғау органдарымен бірлескен 
топтық тексеріс жорықтарын жүргізу жоспарланып отыр. Осыған орай парк аумағы мен оған шека-
ралас жатқан аумақтарда заңсыз аң аулау фактілері анықталған жағдайда ҚР қылмыстық кодексі 
бойынша жазаға тартылатындығын ескертеміз.

Ж. МУХАШЕВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ «Жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту 

бөлімінің» басшысы.

Ұлттық табиғи парктің 
экологиялық ағарту

   іс-шаралары
«Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 
мекемесі Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және  табиғи ресурстар министрлігі 
Орман шаруашылығы  және  жануарлар  
дүниесі комитетінің 2020 жылғы 13 наурыздағы 
№ 27-1-38\313-н бұйрығына сәйкес, короно-
вирус инфекция қаупіне байланысты мектеп 
оқушылары, студенттер, жастардың, жергілікті 
тұрғындардың   денсаулығының қауіпсіздігін 
күшейту мақсатында жылда  өтетін «Парктер 
шеруі» табиғатты қорғау акциясы  өкінішке 
орай өткізілмейтін болды. Осыған орай 
биологиялық әртүрлілікті сақтау бойынша 
интернет, әлеуметтік желілер, БАҚ арқылы 
ағартушылық жұмыстары күшейтіліп жатыр.   

М.АТАБАЕВА,
 экологиялық ағарту маманы.

Департаментом Агентства Республики Ка-
захстан по противодействию коррупции (Анти-
коррупционная служба) по Алматинской обла-
сти за 2 месяца 2020 года зарегистрировано 38 
уголовных правонарушений, из которых более 
71,1% или 27 преступлений являются корруп-
ционными.

По степени тяжести коррупционные пре-
ступления квалифицируются преимуществен-
но в качестве тяжких и особо тяжких, на кото-
рые приходится 92,6%, или 25 преступлений.

Общий ущерб по оконченным уголовным 
делам составил 319,0 млн. тенге, возмещено 
57,2 млн. тенге. Наложен арест на имущество 
по оконченным уголовным делам 262,2 млн. 
тенге.

Как показывает анализ оперативно-
следственной практики, чаще всего доля кор-
рупционных преступлений связана со взяточ-
ничеством, на которые приходится каждое 
второе зарегистрированное преступление 
(70,3% или 19), 18,5% - приходится на факты 
злоупотребления должностными полномо-
чиями (5), 3,7% - на присвоение или растрату 
вверенного чужого имущества, на служебный 
подлог и на превышение власти (1).

За отчетный период к уголовной ответ-
ственности за совершение коррупционных 
преступлений привлечено 11 лиц, в том числе 
районного уровня – 2, сельского – 1.

Из привлеченных к уголовной ответствен-
ности 11 лиц - 45,4% - служащие местных 
исполнительных органов и государственных 
органов (5), 36,4% составляют сотрудники 
правоохранительных органов (4), 9,1% госу-
дарственные органы (1) (9,1% - это иные лица).

Наряду с оперативно-следственной рабо-
той направление по линии превенции корруп-
ции является одним из важных направлений 
деятельности Департамента.

О МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В АЛМАТИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
Одним из действенных механизмов про-

тиводействия коррупциия является внешний 
анализ коррупционных рисков и антикорруп-
ционный мониторинг. За прошедший период 
Департаментом проведено 2 внешних анализа 
коррупционных рисков, 3 антикоррупционных 
мониторинга. По итогам проведенной работы 
выявлено более 30 коррупционных рисков в 
различных сферах. В целях прозрачности и 
открытости проводимых работ на постоянной 
основе привлекаются эксперты, обществен-
ники, предприниматели и члены СМГ. Итоги 
внешних анализов выносятся на брифинги и на 
обсуждение общественности через площадку 
проектного офиса «Жетісу - адалдық алаңы».

Наряду с этим, по линии превенции корруп-
ции реализуется более 10 проектов: такие как 
Сапалы жол, Адал жол, Саналы Ұрпақ, Адал 
Ұрпақ, Интерактивная карта открытых бюд-
жетов, Антикоррупционное сопровождение 
бизнеса и инвестиций, Акселератор добра и 
другие проекты, которые вместе аккумилиру-
ются в одно целое и действуют под началом 
общенационального проекта «Жетісу-адалдық 
алаңы».

«Жетісу-адалдық алаңы» сегодня стано-
вится общенациональной идеей, которая объ-
единяет государственных служащих и граждан 
нашей области в реализации единой цели 
по искоренению коррупции. В этом направ-
лении Департаментом проводится большая 
информационно-пропагандистская работа, в 
которую вовлечены как государственные слу-
жащие, так и гражданские активисты, студен-
ты и школьники. Так, в рамках популяризации 
CALL-центра Антикоррупционной службы 1424 

молодежные активисты Алматинской области 
на территории всего региона провели антикор-
рупционную акцию «1424: Не молчи о корруп-
ции!».

Вместе с этим, в рамках акции молодеж-
ные активисты донесли до граждан Алматин-
ской области о новых изменениях в антикор-
рупционном законодательстве. В соответствии 
с обновленной системой поощрения, гражда-
не, сообщившие о фактах коррупции, смогут 
получить сумму вознаграждения, которая бу-
дет дифференцирована. Такая система уже 
работает во многих странах ОЭСР.

Если человек сообщит о коррупционном 
преступлении, то он может получить 10% от 
суммы взятки после того, как будет вынесен 
обвинительный приговор. Максимальное воз-
награждение, таким образом, составит 10 мил-
лионов 600 тысяч тенге.

Как отметил руководитель Департамента 
Агентства Республики Казахстан по противо-
действию коррупции (Антикоррупционной 
службы) по Алматинской области Ернар Ма-
кажанов: «Call-центр 1424 в круглосуточном 
режиме реагирует на телефонные сообщения 
о коррупционных фактах, в том числе о со-
вершенных или готовящихся правонаруше-
ниях, а также о случаях воспрепятствования 
предпринимательской деятельности. Вместе с 
этим, операторы Call-центра могут ответить на 
вопросы о деятельности Антикоррупционной 
службы, могут принять жалобы, предложения 
и отклики на деятельность антикоррупционной 
службы и ее сотрудников, разъясняют порядок 
поступления на работу».

Кроме того, Ернар Макажанов отметил, что 

«Если у граждан области имеются предложе-
ния, рекомендации, идеи, как улучшить ту или 
иную сферу или же искоренить коррупционные 
предпосылки в том или ином направлении, 
Антикоррупционная служба готова выслушать 
и предпринять соотвествующие меры реагиро-
вания».

Сегодня всем известно, что закрытость, 
недоступность государственных органов яв-
ляется одним из основных поводов, ведуших к 
возникновению бытовой коррупции. В этом на-
правлении, в рамках проекта «Жетісу-адалдық 
алаңы» в нашей области уже функционируют 8 
сервисных акимата.

Благодаря сервисному акимату государ-
ственные органы стали ближе и доступнее к 
народу, вместе с этим это позволило устранить 
административные барьеры и коррупционные 
риски, с которыми до этого соприкасались 
граждане при получении государственных 
услуг. Кроме того, значительно сократились 
сроки получения самих государственных услуг, 
что получило положительный отклик от граж-
дан нашей области.

Вместе с этим, обеспечение принципов 
открытости, прозрачности, доступности явля-
ется важным фактором в недопущении возник-
новения бытовой коррупции и выстраивании 
доверительного моста между государством и 
обществом. В данном направлении под эгидой 
Жетісу-адалдық алаңы в Алматинской области 
действуют более 150 Open space-ов. В данный 
формат переходят не только образовательные 
учреждения, но вместе с этим руководители го-
сударственых органов, а также акимы сельских 
округов Алматинской области.

В целом, в этом году работа по противо-
действию коррупции, как по оперативно-
следственной линии, так и по линии превенции 
будет продолжена.

Орман өрттерінің алдын 
алу маңызды 

«Жоңғар-Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалының Аманбөктер 
инспекторлық бөлімшесінің өрт маусымына дайындық айлығының 
мақсаты: Аманбөктер инспекторлық бөлімшесінің мемлекеттік ин-
спекторларын өрт маусымына дайындау. Өртті болдырмаудың алдын 
алу шараларын күшейту, өрт сөндіру құрал-саймандарын өрт сөндіру 
дайындығына келтіру, жедел шараларды іске асыру, мемлекеттік 
инспекторларға 2020 жылы ормандағы өрттерді сөндіру жөніндегі 
жедел іс-шаралар жоспары келісілді. Бөлімше аумағындағы ішкі 
және сыртқы шекаралас жер пайдаланушылар мен ормандағы өрт 
қауіпсіздігін қатаң сақтау жөніндегі ұйғарымдар таратылды.

Аманбөктер ауылы тұрғындары мен табиғат аясында дема-
лушыларды отты арнайы орындардан тыс жерде жақпауды, күл-
қоқыстармен ластамауға және табиғатты аялап қорғауға шақырамыз. 
Табиғат байлығымызды қорғап, келер ұрпаққа сақтап, аманат ету 
бәріміздің міндетіміз. Табиғатты аялайық, өрттен қорғайық.

Қ. САТЫЛҒАНОВ,
Сарқан филиалы Аманбөктер инспекторлық бөлімшесінің 

орманшысы.  

Нәзік бәйшешек - үміт символы!

Көктем сезімі бізге ән салатын құстар, күн сәулесі, көктем хош иісі, 
әрине, бәйшешекке арналған. Наурыз айының басында, қардың 

арасынан алғашқы нәзік гүлдер пайда болады. Егер орманда, далада 
бәйшешек көрсеңіз, оны үзбеңіз! Ол сирек және қорғалатын өсімдіктердің 
Қызыл кітабына енгізілген. Сатуға тыйым салынған, тәртіп бұзушыларға 
айыппұл салынады. Еліміздің аумағында 12 түрі өседі. 9 сәуір әлемнің 
көптеген елдері дәстүрлі түрде көктем мерекесі-бәйшешек күнін той-
лайды. 1984 жылы ағылшындар бұл мерекені Ұлыбританияда құрды, 
өйткені бәйшешектің гүлдеуі сәуір айының ортасына келеді. Тіпті гүлді 
тамырсыз үзсе де, бұл өсімдікке теріс әсер етеді. Ол тұқыммен көбею 
мүмкіндігінен айрылады.  "Жоңғар Алатауы" МҰТП Сарқан филиалы 
Аманбөктер инспекторлық бөлімшесінің 10-шы айналымы Қарасырық 
шатқалында бәйшешек өседі. Көктемнің алғашқы гүлдерін қорғау тек 
мемлекеттік парк не қорық қызметкерлерінің ғана емес, әрбір еліміздегі 
адамзаттардың міндетті борышының бірі. Табиғаттың бізге көрсеткен 
баға жетпес сұлулығын болашақ ұрпақтарымыздың да өз көздерімен 
(суреттен емес, табиғатта өсіп тұрғанын) көруіне жағдай жасаңыз. Ол 
үшін көп нәрсе талап етілмейді, тек қызықтаңыз, суретке түсіріңіз, иіскеп 
көріңіз.

 Т. ТОҚТАРОВ,
"Жоңғар Алатауы" Сарқан филиалы Аманбөктер инспектор 

бөлімшесі 10-шы айналым мемлекеттік инспекторы.

Мемлекеттік шекараны күзету Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігін 
нығайтуының бір құрамы болып табыла-
ды және өзінің құзіретіндегі саяси, құқықтық, 
ұйымдастырушылық, шекаралық, әскери және 
басқа шаралар жүргізу арқылы ҚР Үкіметімен, 
уәкілетті органдармен атқарылады.

ҚР ҰҚК Шекара қызметі ҚР-ның Мемлекеттік 
шекарасын күзету мен қорғайтын, егемендікке 
бағытталған қауіпті ескерту және алдын ала-
тын, ҚР аймақтық тұтастығын және ұлттық 
қауіпсіздіктің ажырамас бөлігі болып табыла-
тын арнайы бөлімше. 

ҚР ҰҚК Шекара қызметі өзінің Мемлекеттік 
шекараны күзету бойынша іс-қимылдар 
атқарғанда белсенді түрде жергілікті 
тұрғындармен қарым-қатынас жасайды. Ше-
кара қызметінің бөлімшелері мен жергілікті 
тұрғындардың бірігіп іс-әрекет ету фактілері 
мемлекеттік шекара бұзушыларды анықтау 
және ұстау түрінде расталады. Жергілікті 

Мемлекеттік шекараны күзету әр 
Қазақстан Республикасы 

азаматының парызы!
тұрғындардың өздігінен шекара бұзушыларды 
ұстап, ары қарай Шекара қызметіне тапсыра-
тын жағдайлар аз емес. Шекарашыларға ҚР 
Мемлекеттік шекарасын күзетуді қамтамасыз 
ету бойынша іс-әрекетіне көмек көрсеткені 
және қырағылық танытқаны үшін бірнеше аза-
маттар ҚР ҰҚК Шекара қызметі басшылығымен 
марапатталған.

Осы жағдайларға және бірнеше рет 
өткізілген түсіндірмелік шаралар өткізілгеніне 
қарамастан, шекаралық аймақ тұрғындарымен 
шекаралық кеңістікте құқықбұзушылықтар 
орын алуда. Атап айтқанда, Сарқан ауданы 
тұрғындары құрылыс және ауыл шаруашылық 
жұмыстарына арзан жұмыс күші ретінде Орта 

Азия Республикаларының азаматтарын пайда-
лану барысында ҚР «Мемлекеттік шекара ту-
ралы» Заңы, ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық ту-
ралы Кодексінің талаптарын сақтамағандықтан 
яғни, шекаралық аймаққа келу, жүру, тұру 
тәртіптерін бұзғандықтары анықталуда.

Алматы облысы Сарқан ауданы бойынша 
2019 жылда жалпы саны 120 шекара аймағының 
режимін бұзушылары анықталып, ҚР Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы Кодексіне сәйкес 
тиісті жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 
Өзбекстан Республикасының азаматтары-100, 
Қазақстан Республикасының азаматтары-18, 
Тәжікстан Республикасының азаматтары 2.

Үшарал шекара отрядының басшылығы 

Сарқан ауданының тұрғындарына ҚР 
заңнамаларының талаптарын сақтап, 
патриоттық сезімдерін оятуға шақырады.

Ауылдық әкімшілік басшыларына, 
шаруашылық басшыларына және жұмыс 
ұжымдарына шекаралық-паспорттық 
режимінің ережелерін сақтауды қамтамасыз 
етуді және шекаралық аймақта ҚР және ше-
тел азаматтарының келуін, уақытша тұруын 
және жүруін әрдайым қадағалау, сондай-
ақ ҚР Мемлекеттік шекарасында және 
шекаралық аймақта (жолақта) күдікті және 
белгісіз тұлғаларды, басқа да құқықбұзушылық 
фактілерін көргенде немесе естігенде Сіздерді 
Үшарал шекара отрядының сенім телефонына 
хабарласуларыңызды сұраймыз: 8(728)-336-
00-07, 8(72839) 2-17-56.

Әділ АБЕСОВ,
2484 әскери бөлім командирі,

полковник. 

● Табиғат - тал бесік
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қаласындағы «Алатау» 
газетінің бас редакторы болып 
тағайындалдым. Көп ұзамай 
Тәңірберген ақсақалдың қызы 
Қаншайым әпкеміз хабар-
ласып «Атаң саған батасын 
бергісі келеді», - деді. Теле-
фон тұтқасының ар жағынан 
ақсақалдың сабырлы, салмақты, 
айқын үнін естідім. Қоңыр дауы-
сымен термелетіп бата берді. 
Халқына деген қалтқысыз 
пейілін ақтарды. Бір сөзін жел-
ге ұшырмай көшіріп алып, ар-
найы тілші жіберіп, фотосуретке 
түсіріп, көп ұзамай сол батаны 
оқырмандарға жеткіздім. 91 жа-
сында ұрпақтарының алдында 
абыз ақсақал  әдемі қартайып, 
соңына мол мұра қалдырып, 
дүниеден озған болатын. Ал сол 
бата, сол кіршіксіз таза пейіл, 
алғаусыз ықылас шаршап-
шалдыққанда есіме түссе бір 
демде сергітіп жібергендей бо-
лады. 

Тәңірберген Қалилаханов 
1916 жылы 16 сәуірде Сарқан 
ауданына қарасты Кесік 
құмындағы қыстауда дүниеге 
келген. Болашақ қаламгер, жа-
зушы, драматург, журналист 
1928-1929 жылдары бұрынғы 
Бөрлітөбе ауданында алғаш 
құрылған Бөрібай ауданының 
орталығы Көктеректе ашылған 
жетім балалардың бастауыш 
мектебінде оқиды. Олай бо-
латын жөні бар, ол өмір есігін 
ашқанда әкесі Қалилахан Ре-
сей патшасы солдаттарының 
соққысына жығылып, қайтыс 
болған көрінеді. 

1930 жылы Бөрібай мен 
Ақсу аудандары қосылып, бір 
аудан болуына байланысты 
Көктеректегі жетім балалар 
мектебі Ақсуға көшірілгенде 
Ақсу ауданы оқу бөлімінің 
тұңғыш меңгерушісі Арын 
Құйқанов талапты жасқа Талғар 
ауданындағы ауылшаруашылық 
техникумына жолдама 
береді. Білімге, білуге құштар 
бозбаланың қабілет қарымын 
тани білген бұл кісіні Тәкең 
ғұмыр бойы құрмет тұтып өтеді. 

Нәубет, зұлмат, ашаршылық 
қасіретін жас кезінен көріп, 
сол кезең қиындығын ба-
сынан өткерген адамның 
қаламгер болмауы мүмкін 
емес. 1932 жылдардағы 
ашаршылық Тәкеңнің оқуын 
қайта жалғастыруына 
мүмкіндік бермейді. 1934 
жылы отырықшылдандыру 
үшін Тасарыққа көшірілген 
Садыр-Андалардың алғашқы 
ауылшаруашылық ұжымына – 
«Алғабас» артеліне еңбеккүн 
жазатын есепші болып істейді. 

Көкейіне өмірдің өткені 
ұялаған, жаңа заман лебін 
терең түсінген Тәңірберген 
Қалилаханов 1935 жылы 
Ақсу аудандық «Ленин жолы» 
газетінде әдеби қызметкер, 
1938-1939 жылдары тұңғыш 
құрылған Ақсу колхоз-совхоз 
театрының директоры болып 
тағайындалады. 

-«Ленин жолында»  әдеби 
қызметкер болып жүріп  газет – 
жақсының жаршысы,  жаманның 
сыншысы болуы  тиіс екендігін 
жаныммен түсіндім,-дейді 
Тәңірберген аға естелігінде. 
-Осының ауырлау жағы, атап 
айтқанда «Жаманның сыншы-
сы» болу міндеті маған жүктелді. 
Ол кезде Ойтоған ауылдық 
кеңесінің территориясында 
құрылған бес колхоздың орта-
сында «Белтоған» атты тұтыну 
қоғамы бар болатын. Сонда 

Қазына кеуде, тау мүсін
майдангер –қаламгер Тәңірберген 
Қалилаханов туралы ой-толғам

барсам сельпо басшыларының 
салақтығынан қорасы, оған 
жалғас тұрған кеңсесі қоса 
өртеніп, қорада тұрған екі аты 
бірдей отқа жанып кетіпті. Со-
дан қалған бір кепені сель-
по кеңсе жасап кіріпті. Осы-
ны салақтықтың салдары, әрі 
мәдениетсіздіктің белгісі деп 
тұңғыш рет фельетон жаздым:  

Ойтоғанның ауылында,
Қалың құмның бауырында.
Ұйымдасқан колхозшылар,
Бір сельпоның қауымына,
Обороты күшті Сельпо,
Басқармасы пысық жігіт,
Еліне де еркелейді ол,
Ептеп көзін қысып жүріп. 
Танысы мен тамырына ол,
Товар келсе желіп жүреді.
Сауданы да қоса істесіп,
Дүкен ішіне еніп жүреді.
Бармақ басып, көз қысқанға,
«Көңілдегін» беріп жүреді...
Бар кеңсесін өрт әкеткен,
Екі ат жанып бірге кеткен.
Содан қалған бір кепені,
Сельпо жауып кеңсе еткен.
Сырт көргенде 

монша дейсің,
Тәуір емес онша дейсің.
Кеңсе деуге ішің қимай,
Не қылыпты сонша дейсің...
Ішінде отыр ысталғандар,
Бұл кеңсе ме, кепе ме әлде?
Мәдениеттен тыс қалғандар,
Кепені кеңсе ете ме әлде?
Отызыншы жылдарда ауыл-

селоларда бүгінгідей театр, ки-
нотеатр, мәдениет үйлері жоқ 
еді. Алайда, біз Ақсу комсо-
молдары аудан орталығындағы 
қабырғасы шикі кірпіштен 
салынған еденсіз үлкен үйді 
клубқа айналдырып алып, 
кеш сайын сонда жиналып хор 
айтатынбыз, дыбыссыз кино 
көретінбіз. Бір күні сондай сауық 
жүріп жатқан сәтте кешігіп кел-
ген аудандық халық тергеушісі 
Әуелбеков деген жігітті қолында 
кіру билеті болмағандықтан 
клубқа кіргізбедік. Сол үшін 
Әуелбеков ертеңіне клуб 
меңгерушісі Айдабаев Мұқан 
деген жігітті повесткамен 
шақыртып алып, қылмысты деп 
протокол жазып, комсомолдық 
билетін тартып алыпты. Осы 
фактіге мен «Әуелбековтың 
әулекілігі» деген тақырыпта фе-
льетон жаздым. 

...Міне, осындай Әуелбеков,
Әулекілік істейді.
Ол туралы сигналдар да,
Әлі күнге піспейді.
Тергеуші ме Әуелбеков,
Тентек пе әлде сорақы?
«Әулекі» деп ел атайды,
Дұрыс па әлде сол аты?
Мұны ауданның прокуроры,
Есіне алса дейміз біз.
Әулекіні әлек қылмай,
Жөнге салып тезбе-тез, - деп 

аяқталған фельетон. 
Осы фельетон газетке 

жарияланған күні менің жақын 
жолдастарым «Өлетін бала 
бейітке қашады» деген, сенің 
азулымен алысып нең бар еді. 
Совет заңына тіл тигізді деп ай-
ыптап соттап жібермей ме сені? 
– десіп реніш білдірді. Бірақ, 
ол тұста «Жаңа заман жасау-
шыларымыз» деп көкірегімізді 
өрге сүйреп жүрген бізге жеке 
бастың тыныштығынан гөрі 
жаңа заманның беделі биік, 
бірлігі  берік болғаны қымбат еді. 
Айдабаевтың дұрыс ісін бұрысқа 
аударып, заң қызметкер  атағын 
алға тартып өзінің «күшін» 
көрсеткен тергеушінің қылығы 
біздің ол кездегі демократиялық 
ұғымымызға жат қылық еді. 
Сондықтан да қорықпадым.  
Біздің сол сынымызды аудандық 
партия комитеті қолдаса ке-
рек. Өйткені, сол күннен бастап 
Әуелбеков халық тергеушісі 
қызметінен босатылды».

Осылайша жаңа заманның 
жаршысы болып жүрген жас 
жігіт 1939 жылдың күзінде  
әскери қызметке шақырылып, 
Одесса қаласында жауынгерлік 
міндетін өтейді. Азаматтық па-
рызын атқарған соң жазу-сызуға 
алаңсыз берілуді көздеген оның 
ойын зұлмат соғыс бұзады. Ұлы 
Отан соғысына бірінші күннен 
бастап қатысқан ол Оңтүстік Ба-
тыс және үшінші Беларусь май-
дандарында өткеріп, соғысты 
1945 жылдың көктемінде Кениг-
сберг қаласын алған Қызыл Ар-
мия жауынгерлерінің сапында 
аяқтайды. Ұрыстағы жауынгерлік 
ерліктері бағалаусыз қалған жоқ. 
«Германияны жеңгені үшін», 
«Кенигсбергті алғаны үшін», 
«Ерлігі үшін» медальдарымен, 
Бірінші және Екінші дәрежелі 
«Ұлы Отан соғысы» және 

«Қызыл Жұлдыз» 
о р д е н д е р і м е н 
марапатталған. 

С о ғ ы с т а н 
соң Алматыдағы 
Жоғарғы партия 
мектебін бітіріп, журналист 
мамандығына ие болған ол Ақсу-
Қапал өңірінде аудандық пар-
тия ұйымында нұсқаушы, араға 
жылдар салып Қапал аудандық 
партия ұйымының хатшысы 
болып тағайындалады, Ақсу 
аудандық «Өмір нұры» газетін 
басқарады. Құрметті зейнет де-
малысына шыққан Тәңірберген 
Қалилаханов Талдықорған 
қаласында ұйымдастырылып 
жатқан мәдени мұра музейіне 
шақырылып, облыстық мұра-
жайдың іргетасын қаласады. 
Шығармашылықты бірінші 
жолға қойған ол қазақтың 
дара перзенттері Бауыржан 
Момышұлы, Сәбит Мұқанов, 
Иса Байзақовпен жүздесіп, 
Мұхтар Әуезовтың дәрістерін 
тыңдап, Әлкей Марғұлан, Ғали 
Орманов, Ілияс Омаровтармен 
достасқан. 

Соғыстан алған жарақат-
тардың салдарынан Тәкең қос 
жанарынан айырылса да зерт-
теу жұмыстарынан қол үзбеген. 
Тәңірберген Қалилаханов ақ-
сақал Жетісудың, бүкіл қазақ 
елінің мақтаны «Біржан-Сара» 
айтысын қайта тірілткен, 
ақын Сара шығармашылығын 
зерттеушілердің бірі, «Ақын 
Сара», «Тордағы тоты» 
кітаптарының авторы. Жазу-
шы қаламынан туған «Абы-
лай аманаты», «Алтын бесік» 
пьесалары облыстық қазақ 
драма театрының сахнасында 
қойылған. Тарихи тақырыпта 
жазылған «Қазақ қағанаты», 
«Қарашаш» пъесалары бар. 
Қалилаханов «Қыпшақ» ер-
тегі драмасының, «Әсет – 
Мақпал» либреттосының, 
«Ақын Сара» киносценарийінің 
авторы. Тарихи-танымдық 
мақалалары мерзімді ба-
сылымдарда жарияланған 
жазушының «Түп төркін», 
«Хандар шыққан Қазақстан» 
тарихи хикая әңгімелер ци-
клы, «Қош, қонақжай дүние», 
«Құда құрмет», «Балаларыма» 
деген өлең-поэмалары бар. 

Тоқсаннан асып,  көз жанары кемісе де көңіл көзімен әлемді шолып, 
соңына соқталы туындылар қалдырған журналист – жазушы, 

өлкетанушы Тәңірберген ақсақалды көру бақыты біздің маңдайымызға 
жазылған. 1976 жылы Бөрлітөбе аудандық «Балқаш өңірі» газетіне кел-
генде Ақсу ауданындағы аты аңызға айналған редактор Тәңірберген 
Қалилаханов туралы ыстық ықыласқа толы достық рәуіштегі 
жағымды әңгімелерді естіп жүрдік. Облыс деңгейіндегі жиындарда 
жолығып, аға буын өкіліне інілік ізет көрсетіп, амандасуға асығатынбыз. 
1996 жылы Талдықорған облысының идеология саласын басқарған 
Гүлша Тәңірбергенқызы бастаған  балалары әкелерінің 80 жылдығын 
Талдықорғанның төрінде атап өтті. Туған жерінен шақырылған деле-
гация құрамында қарт қаламгерге деген жүректен туған жырымызды 
ұсынып едік. Сол кезде ширақ, сергек қалпында ұрпақтарына ұлағат 
айтқан абыз қартпен дидарласып, дәмдес болғанымыз естен кетпейді. 
Тәкеңнің қаламынан туған зерделі зерттеулерді, деректі мақалаларды 
одан бұрын да, кейін де қағыс қалдырып көрген жоқпыз.

«Жалын», «Рауан», «Полигра-
фия» баспаларынан жоғарыда 
аталған еңбектерімен қатар үш 
томдық «Қазақнама», «Шытыр-
ман шежірелер немесе тастағы 
жазулар», «Соғыс сораптары», 
«Күй – дастан», «Гүлбахару» 
сынды кітаптары жарық көрген. 

Тәкең тынымсыз тірлік 
кешті. Соңғы жылдары 
қараңғылыққа тұмшаланып 
жүрсе де көкейіндегі жаз-
баларды машинкаға өзі ба-
сып, шығармашылық ерліктің 
үлгісін көрсетті. Өзі зерттеп, 
әдеби айналымға қосқан ақын 
Сара рухына табынып жүріп, 
Талдықорған қаласында, Қос-
ағаш ауылында, Жансүгіров 
кентінде ақын Сараға 
ескерткіштің орнатылуына 
ұйытқы болғанын азаматтар 
ұмыта қойған жоқ.

Ол кісінің сүйікті жары 
Гүлбахару Кәукенбаева 1921 
жылы зиялылар отбасында 
дүниеге келген. Кейінгі жылда-
ры отағасының көз жанары бо-
лып, он баланы дүниеге әкелген 
ардақты ана жоғарыда аталған 
өлмес туындылардың дүниеге 
келуіне Тәкеңе көмекші бола 
білгендігін көз көргендер жыр 
қылып айтады. Бүгінгі таңда 
өнегелі отбасынан таралған 
ұлағатты ұл бар, білімді де 
білікті қыздар бар. Немерелі, 
шөберелі болып, ұрпақ қызығын 
көрген, тоқсаннан асқан жа-
сында  зердесінен жаңылмаған 
сұңғыла қаламгердің, абыз 
қарттың қалам қайраты біздің 
буынға, бізден кейінгі қалам 
ұстаған талапкерлерге жұғысты 
болса игі. 

Жомарт ИГІМАН, 
Қазақстанның Құрметті 

журналисі. 



3 сәуір   2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 5JEŃІS  - 75
Сарқан ауданының аясында, биік тау бөктерінде тұрған, 

табиғаты сұлулығымен тамсандырар Аманбөктер ау-
ылы орталығында 1941-1945 жылдарда елді мекеннен 
Ұлы Отан соғысына аттанып, майдан даласында мерт 
болғандар мен туған жеріне оралып көз жұмғандарға ар-
найы тұрғызылған құлпытас әркімді еріксіз өзіне қарай 
жетелейтін сияқты.  Құлпытас бетінде аты-жөндері 
ойып жазылған ержүрек азаматтар тізбесінен әкем 
Нұрғалым Дүйсенбековті көргенімде ерекше тебіреніп, 
көзіме жас келді. Менің әкем Нұрғалым (суретте) осы ау-
ылда мал шаруашылығы 
саласында еңбек етіп, ана-
сы Жәми Алшынбайқызына 
қолғанат болыпты. Ал 
әкесі Дүйсенбек тым ерте-
рек өмірден қайтқан екен. 
Ақсу ауданының Көлтабан 
ауылынан күнкөріс қамы 
үшін, ашаршылық құрбаны 
болмас үшін Дүйсенбектің 
жесірі Жәми Нұрғалымды 
жетектеп төркінін сағалап, 
Аманбөктерге жеткен.  Бұл 
1930 жылдардың басы. 

ӘКЕМІЗ –
біздің мақтанышымыз

Жәми ана осы өңірдегі тұңғыш 
совхозда сауыншы, ал мүшел 
жастағы жеткіншек Нұрғалым 
бұзау күтуші болып еңбекке ара-
ласыпты. Қабырғасы қатпаған, 
бұғанасы бекімеген Нұрғалым 
өзінің елгезектігі, қайсарлығы, 
еңбексүйгіштігі мен қажыр-қайраты 
арқасында қатарластарына  үлгі бо-
лып, ертерек комсомол мүшелігіне 
қабылданбақ ниетпен шын жасына 
екі жылды қостырып, 1915 жылы 
дүниеге келгендер қатарында 
тіркелген екен. Комсомол мүшесі 
Нұрғалым Дүйсенбеков 1940 
жылдың 15 шілдесінде, ел-жұрт 
бейбіт өмір сүріп, тұрмыс-тіршілігін 
еңбек пен білім жорығына арнаған 
заманда өз еркімен әскери боры-
шын атқаруға аттанып кетеді. Әкеміз 
Отан алдындағы міндетіне белсене 
кіріскен жылдың 5 желтоқсанында 
келіншегі аман-сау босанып, өмірге 
ұл келеді. Жауынгер Нұрғалым 
әкеміздің анасы Жәми өз немересіне 
жақсы үмітпен Әскербек деп ат 
қойған екен. Соғыссыз, тып-тыныш 
бейбіт заманда әскери қызметін 
атқарған азаматтардың тағдырына 
алапат қанкешті соғыс қарсы келіп, 
бейбіт еңбектің берекесі кетті. Байтақ 
еліміздің ер-жігіттері қолына қару 
алса, кектеніп жауға қарсы аттанса, 
ұрыс даласынан алыстағы ел-жұрт 
тылда жұмысқа жұмылдырылды. 
Осылайша өмір сүрген ауыл-
аймақ дұшпанына лағынет арнап, 
күш-жігерлерін жеңіс мұратына 
бағыттады. Сол лекте әкемнің қайын 
атасы Жаңабатыр Қабанбайұлы мен 
қайын енесі Шолпан Күншайқызы, 
анам Зұлқия Мұқашқызы және екі 
әпкесі Зәбила мен Зияда апайлар 
да бар еді. Бір шаңырақ астындағы 
осы адамдардың береке-бірлігі ерек-
ше болды. Ал Шолпан апай «Ерлігі 
үшін» медалімен марапатталды. 

Ұлы Отан соғысы алдында, 

яғни қантөгістен бір жыл бұрын 
елден аттанған әкем Нұрғалым 
Дүйсенбеков Сарқан өңіріне 1945 
жылдың күзінде мүгедек болып ора-
лыпты. Өскен өңіріне аман-есен 
жетті дегенімізбен, анамыздың 
айтуынша, азапты қанды жорық 
әбден әлсіреткен, жанын күйзелткен 
көрінеді. Бір айтары, әкесі әскерге 
кеткеннен кейін бес айдан соң туған 
ұлы Әскербек алты жасар екен. 
Жеткіншек әкесін көрмегендіктен, 
оны жатырқап,  Жәми апасы мен 
анасының арқасына жабысып, 
қашқақтай берген. Мұны кейінде 
Зұлқия ана, Жәми апа, Нұрғалым әке 
мен Әсекең жиі-жиі еске алатын-ды. 

Әкемнің әскери билетін парақтап, 
оның жауынгерлік өмір жолынан 
бірқатар деректерге қанық болдық. 
Оның білімі – алты кластық, он сегіз 
жасында комсомол, отыз жасында 
партия мүшелігіне қабылданыпты. 
1955 жылы денсаулығына байланы-
сты әскери тіркеуден шығарылыпты. 
Ұрыс даласында әуелде атты 
әскерлер полкінде,  соңынан сегізінші 

гвардиялық полктің  үшінші диви-
зионында атқыш-мерген, атқыш-
барлаушы  міндеттерін атқарған 
көрінеді. Жорық жолында екі дүркін: 
біріншісінде орташа, соңғысында 
ауыр жараланғаны әскери қызыл 
билетінде таңбаланып, мөрленгенін 
көрдік. Қанды шайқастарда 
жанқиярлықпен соғысқан әкем 
Нұрғалым Дүйсенбековтің ерлігі 
1944 жылғы бесінші мамыр-
да «Қызыл Жұлдыз» орденімен 

дәрежеленгенін де  білдік. Менің 
қолымда әкемнің құжаттары, басқа 
да марапаттары аз болмаған. Еліне 
аман келіп, ағайын-туыс, көпшілікпен 
қайта жүздескен әкеміздің еңсесі 
көтеріліп, ауылдастары, заманда-
стары қатарында  еңбекке араласып 
кетті. Ұлы Отан соғысы алдында 
«Аманбөктер» совхозында бұзаушы 
болған бозбаланың еңбек жолы 
1945 жылдан басталып, Сарқан 
ауданындағы «Энергия» колхозында 
зоотехник, «Үлгі» колхозында мал 
шаруашылығы меңгерушісі, қызыл 
отау меңгерушісі, Қарауылтөбе 
ауылында аймақтық зоотехник, 
Абай атындағы колхозда зоотех-
ник, т.б. қызметтерде абыройлы 
азамат ретінде танылады. Өзінің 
адалдығы, жан-дүниесінің тазалығы, 
кемшілікті бетке айтатын, шындыққа 
тура қарайтын қасиеттерімен 
ерекшеленетін әкеміздің денсаулығы 
жиі-жиі сыр беріп, дәрігерлердің ай-
туымен неғұрлым жеңілірек   қызмет 
атқарды,  аудандық мәдениет 
бөлімінде автоклуб меңгерушісі 

ретінде еңбек етті. 
Ардақты әкеміз 1965 жылы 

өмірден өткенде 51 жаста еді. 
Соңында жары Зұлқия, жалғыз 
ұлы – Әскербек және алты қыз 
қалдық. Оны соңғы  сапарға 
аттандыруға келгендердің қарасы 
қалың көрінді. Аудандық мәдениет 
бөлімі меңгерушісі Елена Васи-
льевна Кукушкина бастаған орыс 
достары жәрдем етті. Орыс азамат-

тары әкемізді «Николай»,  анамыз-
ды «Зоя» деп атап кеткен-ді. Бұл 
кісінің орыс достары көп болатын. 
Нұрғалымдай арысынан айырылған 
Зұлқия анамыз ендігі жерде белін 
бекем буынып, бала-шағаларын 
қатардан қалдырмау қамына кірісті. 
Әскербегі еңбекке араласып, отбасы 
иесі болса да анасына  қарайласуға 
мән берді. Анасының арқасында 
әкесіз қалған қыздар жетімдік көрген 
емес. Қант қызылшасы алқабында 
белсене еңбектенген анамызға шама 
жеткенше көмектестік. Қайратты ана-
мыз еңбек озаты атанды. Мәскеудегі 
Халық Шаруашылығы Жетістіктері 
Көрмесіне жолдамамен барып, күміс 
медальмен оралды. 

Кеңестік кезеңдегі марапаттар 
баршылық. Дегенмен Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
Жарлығымен 1995 жылы «Ұлы 
Жеңістің 50 жылдығы» мерекелік 
ескерткіш медалі көрсетілген соңғы 
құрмет болып есте қалды. Отыз жеті 
жасында ерінен айырылған Зұлқия 
ана 75 жасында бақилық болды.  

Ақыр-соңында ерлі-зайыптылар бір 
зиратта – бір шатыр астында жа-
тыр...

Әкеміз Нұрғалым мен ана-
мыз Зұлқия Дүйсенбековтердің 
ұл-қыздары ата-ана аманаттарын 
жүзеге асырып, өздері де балалы-
шағалы азаматтар қатарында. Ұлдан 
тараған ұландар және  Советай, 
Күләтай, Сағатай, Ұлтай, Ұлжан 
мен Тұрсынхан атты қыздарынан 
өркендеген жиен немере-шөберелер 
негізінен Жетісу жерінде, білім 

мен еңбек жолында. Үлкендердің 
құдайдан тілегендері  де осы емес 
пе?! Осылар бас қосып ақылдасып, 
2005 жылы әкеміз (атамыз) 
Нұрғалымның өмірден өткеніне 40 
жыл толуын еске алып, ас бердік. 
Көптің алғыс батасын алдық. Сөз 
соңында айтарымыз: Ұлы Отан 
соғысындағы қан майданда қаза 
тапқандар мен жеңіспен туған 
жерге оралғандарды,  сондай-
ақ, тыл еңбеккерлерін ардақтауға 
міндеттіміз. Оларды атамыз бен 
анамыз десек те жарасады. Ұлы 
Жеңістің  75 жылдығын ерекше 
атап өту келешек ұрпақтың қасиетті 
борышы дегеніміз жөн. Өткен жыл-
дар бүгінгі заманымыздың шежіресі 
екенін білгеніміз маңызды. 

Советай НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ,
майдангердің қызы. 

«Еңбекте үздік шыққаны үшін» 
медалінің иегері, 

Қазақстан денсаулық сақтау 
ісінің ардагері.

СУРЕТТЕ: Нұрғалым 
Дүйсенбеков (1950 жыл).

Здравствуй, дорогой дедушка 
Прокофий Петрович! Пишет тебе 
письмо твоя праправнучка Екатери-
на Мерчанская. Поздравляю тебя с 
очередной годовщиной Победы!

Великая Отечественная война 
оставила след в памяти каждого из 
нас. Около тридцати миллионов лю-
дей сражались за свободу Родины. 
Среди них был и ты.

В каждой семье военные исто-
рии передаются от старшего поко-
ления к младшему. Наша семья - не 
исключение. Бабушка часто расска-
зывает нам о твоих боевых подвигах 
и каждый раз на ее глазах появля-
ются слезы: слезы гордости и слезы 
горести.

Из  рассказов бабушки мне из-
вестно, что ты родился в Украине в 
1916 году. Будучи активным ребен-
ком, ты прилежно учился в школе. 
Еще в старших классах ты нашел 
для себя увлечение, с которым и свя-
зал свою жизнь. Изготовление изде-
лий из дерева было твоим любимым 
занятием.

Окончив школу, вопрос о посту-
плении в вуз не был для тебя глав-
ной задачей. Ты работал, помогал 
семье и развивал свой талант резь-
бы по дереву.

К 23 годам ты женился, у тебя ро-
дились дети. Ты был хорошим отцом 
и проводил много времени с детьми. 
Любимым семейным занятием был 
выезд на рыбалку. Бабушка говори-

ла, что тебя все любили за искрен-
ность, оптимизм, чувство юмора и 
умение поднять настроение. Твой 
огромный интерес к чтению повли-
ял на то, что новости из газет инте-
ресовали тебя больше, чем радио. 
Вскоре ты переехал в Казахстан и 
продолжал  жизнь там.

А потом  все изменилось... 22 
июня 1941 года железный голос Ле-
витана объявил о вероломном напа-
дении фашистской Германии на Со-
ветский Союз. Началась война!

В возрасте 25 лет оставив се-
мью, ты добровольно вызвался в 
ряды солдат, став фронтовым раз-
ведчиком. Я думаю, эти четыре года 
были самыми сложными в твоей 
жизни. Ты пережил многое… Как 
только стихал свист пуль и бои на 
время успокаивались, ты, пользуясь 
случаем, писал письма семье, под-
бадривая их ласковыми словами. 
Твоя работа была одной из самых 
сложных. Один неверно продуман-
ный шаг- и ты окажешься в плену у 
врага.    Уже приехав домой, ты рас-
сказывал о том, как был в плену у 
немцев и как тебе удалось бежать. 
Несмотря на все трудности, вы про-

должали радоваться жизни. 
Мне очень интересно, а как 
вы поднимали свой боевой 
дух? Как справлялись с то-
скою? Думал ли ты о новой 
жизни, без войны?

1945 год… Этот год был 
самым радостным. Мы побе-
дили! Я понимаю, что тогда 
Победа значила многое: сво-
бода, мир и жизнь без страха.  
К большому счастью, ты вер-
нулся домой  живым и невре-
димым. Тебя встречали уже повзрос-
левшие дети и вся семья. Счастью 
не было предела.

Всю оставшуюся жизнь ты про-
жил в Казахстане, в селе Антоновка, 
где сейчас живу я. Резьбу по дереву 
ты не бросил. Твое увлеченье обре-
ло спрос. В нашем доме до сих пор 
сохранилась мебель, которую ты де-
лал своими руками.

В 1994 году тебя не стало. Мне 
очень жалко, что я никогда не виде-
ла тебя, что не прихожу с тобой на 
парад, но знай: я помню, я горжусь. 
Во время службы ты был награжден 
медалью «За отвагу». Дедушка, у 
меня тоже есть медали. Одна Респу-

бликанская медаль- «Лучшая учени-
ца года-2018 года» , а другую я полу-
чила недавно -«1 место в областной 
олимпиаде» . И каждая из них - моя 
маленькая победа.

Тебе, наверное, интересно 
узнать, как я живу, о чём мечтаю. Я 
живу в 2020 году. Ты мне не пове-
ришь, но сейчас у общества совсем 
другие интересы и приоритеты. Для 
молодого поколения самой важной 
задачей в жизни является карьера. 
Семейные заботы уходят на второй 
план. Я  знаю, ты всегда боялся, что 
человеческие души очерствеют со 
временем. В современном мире все 

устроено иначе… Новые технологии, 
гаджеты. Мы стремимся к совершен-
ству. Детей уже не удивишь уличны-
ми играми, а взрослые уже не соби-
раются с друзьями, не увлекаются 
живым общением.

Ты не волнуйся, даже спустя 75 
лет после войны, все помнят героев. 
Каждый год  на празднике 9 мая мы  
приходим на парад. В Бессмертном 
полку шагают солдаты. Рядом с ними 
идут дети, взрослые с портретами и 
медалями своих дедов и бабушек. 
Твой портрет ношу и я. Гордость и 
счастье переполняют меня. На пара-
де мы чествуем ветеранов, читаем 
произведения о войне, поем песни 
и даем концерты. Каждый год я по-
сещаю парад и испытываю непере-
даваемые чувства.

Каждый солдат-герой! Сплочен-
ность и дружба помогли нашему со-
ветскому народу  выиграть это войну. 
Именно этому нас учат в школе. Я 
хочу, чтобы все человечество помни-
ло, какой ценой завоёвано счастье. 
Мы, молодое поколение 21 века,  
безмерно благодарны за мирное 
небо над головой, за право мечтать 
и жить. Спасибо тебе за все!

 

Екатерина МЕРЧАНСКАЯ,
ученица 9 класса средней 

школы имени
 Магжана  Жумабаева.

Письмо Победы
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Ұлы халықтың -Ұлы Абайы!
Қазақстан Республикасы Президенті  Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың  2020 жылдың 9 қаңтарында Егемен Қазақстан 
газетінің  №5 (29734) нөмірінде "Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан" атты мақаласы жарық көрді. Ендігі таңда білім 
ошақтарында және барлық ұйымдарда  ғұлама Абай 
ақынның 175 жылдық мерейтойын атап өту міндеттелді. 
Басты мақсат той тойлау емес, келешек жас ұрпаққа осын-
дай ғұлама, Ұлы, бір туар ақыны бар екенін білдіру. Ол 
кісінің баға жетпес, сарқылмас, тәрбиелік, рухани азық бо-
латын шығармаларын дәріптеу болып табылады. Осындай 
елеулі шараларды балабақшаның  кішкентай бүлдіршіндер 
арасында да өткізу көзделді. Екіаша ауылы «Балдәурен» 
бөбекжай бақшасында да ақынды бірегей құбылыс ретінде 
бағалап, тану мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Айта кет-
сек, «Ұлы Абай шығармашылығы» топ арасында челендж түсірілді. Бөбекжай 
бақшасының  тәрбиешілерінің арасында ақынның қара сөздерін мәнерлеп 
айту, тәрбиеленушілер арасында өлеңдерін жатқа айтты. Үлкен топтар ара-
сында «Өлмейтұғын артында із қалдырған» атты тәрбие сағаттары өткізілді. 
Музыка мен би жетекшісінің ұйымдастыруымен «Абай әлемі» атты сазды- 
музыкалық кеш ұйымдастырылды. Сонымен қатар «Абай өмірі және оған 
қатысты қызықты деректер» тақырыбына барлық топтарда көрме қойылды. 
Сондай- ақ барлық топтарда «Ұлы халықтың Ұлы Абайы» тақырыбын алып, 
лэпбук құралы  жасалды. Айта кетсек педагогтар арасында өз қалауларынша 
аудандық, облыстық, республикалық басылымдарға мақала жариялау 
ұсынылды. Сондай-ақ үлкен топтармен «Абайтану» тақырыбында жоба 
жүзеге асырылып жалғасын табуда. Осы ұйымдастырылған іс-шаралар 
негізінде бүлдіршіндерде мәңгілік елдің мәңгілік тарихын қалаған ғұлама 
ақын туралы аздаған түсінік қалыптасты деп үміттенеміз!

Лаура ЖИНАКОВА,
«Балдәурен» бөбекжай бақшасының «Балдәурен» ересек топ 

тәрбиешісі.

Ақын есімі ардақталды    

2020 жылы Қазақстан Ре-
спубликасы бойынша мемлекет 
үшін маңызды, Ұлы Жеңістің 75 
жылдық, Қазақстан Республика-
сы Конституцисының 25 жылдық, 
қазақтың ұлы ойшылы, философ, 
композитор, ағартушысы Абай 
Құнанбайұлының туғанына 175 жыл 
толады.

Адамның өмір салты өздігінен 
қалыптаспайды, ал салауатты  
өмір салты өмір сүру барысында 
мақсатты түрде қалыптасады.    

Осы қағиданы жүзеге асы-
ру мақсатында Қарауылтөбе орта 
мектебі мұғалімдері және ауыл 
жастарының  ұйымдастыруымен 
Абай Құнанбаевтың 175 жылдық ме-

рейтойына орай волейболдан округ 
бойынша жарыс өткізілді. Жарысқа 
Амангелді округі әкімшілігінің, 
Көкөзек орта мектебінің және 
Қарауылтөбе ауылынан үш коман-
да қатыстырылып арты үлкен спорт 
мерекесіне ұласты.

Халықтың денсаулығы-ел 
дамуының аса маңызды тұтқасы, 
болашағымыздың кепілі.  Амангелді 
округі бойынша қыркүйек айынан 
бері «волейболдан», «футбол-

дан» әкімнің жылжымалы кубогына 
бірнеше ойындар ұйымдастырылған 
осы іс-шараларды өткізуде округ әкімі 
Е.Абильбековтың сіңірген еңбегі зор. 
Үш ауыл жастарының бір-бірімен 
спорт алаңдарында танысуының өзі 
үлкен жетістік деп есептейміз.

С. ТОҚТАРБАЕВ,
Қарауылтөбе орта мектебі ДТІЖО.

Д.ҚҰТТЫБЕК,   
АӘД  мұғалімі.                                        

Қазіргі таңда әлемнің 
мемлекеттері көп тілді, әсіресе 
халықаралық тілдерді  меңгеруді 
маңызды міндет деп санайды. 
Сондықтан  біз де өз халқымыз 
қарыштап дамып, өркениеттен 
қалмауы үшін көп тілді меңгеруіміз 
қажет.  Бұл заман талабынан ту-
ындап отырған қажеттілік. Себебі, 
бірнеше  тілде еркін сөйлей де, жаза 
да білетін маман бәсекеге қабілетті 
тұлғаға айналатыны сөзсіз. Осы рет-
те Елбасы Н.Назарбаев өз жолдау-
ында: «Қазір біз балаларымыз қазақ 
тілімен қатар орыс және ағылшын 
тілдерін де белсенді меңгеру үшін 
жағдай жасауға шаралар қабылдап 
жатыр». Үштілділік мемлекеттік 
деңгейде ынталандырылуы керек. 
Оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін дамыту. Өз ана тілін 
біліп, өзге тілдерді құрметтеуге, 
қадірлеуге үйрету. Оқушылардың 
ізденуге дағдыландыру, сөздік қорын 
молайту, көпшілік алдында сөз 
сөйлеуге, өз пікірін дәлелді жеткізуге 
дағдыландыру. Мемлекеттік тілді білу 
–парыз,өзге тілдерді үйрену–құқық. 

ҮШ ТІЛДІ БІЛУ ЗАМАН ТАЛАБЫ
Мағжан Жұмабаев: «… Ұлттың ұлт 
болуы үшін бірінші шарт  – тілі болуы. 
Ұлттың тілінің кеми бастауы  –ұлттың 
құри басталғанын көрсетеді. Ұлтқа 
тілінен  қымбат еш нәрсе болмасқа 
тиіс. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың 
сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі айна-
дай көрініп тұрады. Қазақтың тілінде 
қазақтың сары сайран даласы, 
біресе желсіз түндей тымық, біресе 
құйындай екпінді тарихы, сар далада 
үдере көшкен тұрмысы, асықпайтын 
сабырлы мінезі  –бәрі көрініп тұр. 
Қазақтың  сары даласы кең, тілі 
де бай» деп тіл жайында терең 
толғанған екен кезінде. Үш тұғырлы  
тіл саясатын дұрыс түсінбей, тек 
қана қазақ тілін қолданайық деп 
даурыға берудің қажеті жоқ. Одан да 
біз мемлекеттік тілді дамытып, орыс 
тілі мен ағылшын тілін қажетіне қарай 
үйренуіміз қажет. Бүгінде  ағылшын 
тілі бастауыш тілі бастауыш сынып-
тардан бастап оқытыла бастала-
ды. Бұл, өте дұрыс нәрсе. Себебі, 

бала тілді базалық деңгейде білсе, 
болашақта кәсіби деңгейде үйреніп 
алуына мүмкіндік туады. Қазіргі 
кезде мектеп бағдарламасынан 
ағылшын тілін еркін меңгерген 
көптеген бітірушілер шет елдерде 
білімін дамытып, тәжірибесін молай-
туда. «Біз барша қазақстандықтарды 
біріктірудің басты факторларының 
бірі – еліміздің мемлекеттік тілін, 
барлық қазақтардың ана тілін одан 
әрі дамытуға бар күштерімізді 
жұмсауымыз керек», –деген бола-
тын. Мемлекеттік тіл мәртебесіне 
ие болған қазақ тілі  – ұлттық 
руханиятымыздың өзегі. Қазіргі кезде  
қазақ тілін дамыту, оқытудың деңгейін 
арттыру мәселесі көтеріліп, осы орай-
да түрлі шара атқарылып жатқаны 
баршамызға аян. Ұлттық ойын-
дар, жұмбақтар, мақал –мәтелдер 
балалардың байқағыштығын, 
заттардың мағынасын түсініп, негізгі 
қасиеттерін анықтау, қабілетін да-
мытып, ойлау процесін тереңдетеді. 

Шығармашылық тапсырмалардың, 
ішінде заттардың формасын, түрін, 
түсін, кеңістікке дұрыс орналасуын 
дұрыс қабылдауға арналғандарының 
рөлі өте көп. Оларды жүйелі түрде 
қолданып, мазмұнын тереңдету 
және орындау әдістемесін қиындату 
арқылы балалардың ойлау қабілетін 
дамытып нақты бейнелі ойлаудан 
біртіндеп сөздік– логикалық түріне 
қарай жетелеуге мүмкіндік туады. 
Оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын дамыту бүгінгі заман 
талабы. Жалпы айтсақ, Қазақстанға 
үш тілді жүйенің  пайдасы көп тиеді. 
Балалар үш тілді балалық шағынан 
бастап үйренсе, жаңа жүйеге көшу 
оңайырақ болады, өйткені балалар 
кіші кездерде тілдерді тез үйреніп 
алады. Қазақ тілінің деңгейін көтеріп, 
оны әр саланың ішінде басты орынға 
қозғау керек.

А.ЖОБАЛАЕВА,
Шатырбай орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі.

Достарыма
Соңғы кезде кіретін түсіме кім?
Бар ойыңды айтқызбай түсінетін
Ол менің алыстағы достарым ғой,
Сағыныштан жүдейтін күрсінетін.

Алып-ұшып жеткенде құрдастарға,
Дуылдасып шығарып айды аспанға.
Бір жылдық қуат алып 

қайтамын  мен,
Өздеріңмен бір сағат сырласқанда

Шет жүрмін сағынамын 
достарымды,

Әттең, жиі  бола алмай қастарыңда.
Жас  шақты таусылмастай 

көруші едік,
Тез-ақ  өтіп кетіпті-ау, қас-қағымда.

Өмір үшін күресіп жүрсің бәрің,
Әр қилы тағдыр бопты-ау

 бастарыңда.
Кейбіріңе тек бақыт шуақ шашса,
Кейбіріңнің бұлт торлап аспаныңды.
 
Өрмелетсем биікке мен тасымды,
Меніменен қуандың боп қасымда.
Мен қалай ұмытайын  қиналғанда,
Сүрткеніңді қолыңмен 

көз жасымды.

Уақыт ізін салса да жүздеріңе,
Қимас көңіл көремін көздеріңнен.
Достарым, аман жүрші тілегім сол,
Мен бақытты екенмін өздеріңмен.

Туған жер
Дүниенің ашып есігін,
Топырағын алғаш басқан жер.
Қайғысыз – қамсыз балдәурен,
Балалықтың ізі жатқан жер.

Сыпырып тастап ноқтаны,
Қалаға қарай қашқан жер.
«Құлыным қашан келер?»- деп
Анам сағынып тосқан жер.

Үмітін артып жеңіске,
Әкем бәйгеге қосқан жер.
Балғын жүрек  лүпілдеп,
Алғаш сұлуды құшқан жер.

Ақ  тілеумен  аттандырып,
Келгенде құшағын ашқан жер.
Қаладан келін әкеліп,
Әжем шашуын шашқан жер.

Қартайғанда түсініп,
Сағыныш сазын тартқан жер.
Ата-баба аруағы,
Қарызын мойынымызға артқан жер.

Құрбыларыма
Кеше ғана қыздар едің құлпырған,
Қарақаттай көздеріңе сыр тұнған.
Небір сырбаз кеуде соққан жігіттер,
Қолы жетпей күрсініп 

еді сыртыңнан.

Қатал уақыт самайды 
ақ шалдырды-ау,

Ақ жүзіне әжімнен өрнек 
салдырды-ау.

«Жаным, күнім» деген 
сөзді естіртпей,

Құрғыр шал да көңіліңді 
қалдырды-ау.

Уақыт қатал аялдамас бұл тіпті,
Жастық  шақ та қырдан асып кетіпті.
Бала-шаға, немере деп жүргенде,

Жазың кетіп, күзде асығып 
жетіпті-ау.

Өссінші деп уайымсыз ұл-қызың,
Жарыңның  да жарқыратып

 жұлдызын.
Жылағанын жұбатып,  құлағанын

   тұрғызып,
Отырғаның  құшағыңа  бар әлемді

  сыйғызып.

Қартайдым деп жүрме  ешқашан
  қаймығып,

Мақтан енді  қойдың  бәрін  
жайлы ғып.

Білген жанға ақ шашың мен әжімің,
Жинап-терген өміріңнің байлығы.

Өмір жайлы 
Өмірдің маған берген зілі батпан,
Бақыт тосып күнім жоқ 

қарап жатқан.
Тағдыр атты бұл асау арғымақтың,
Шаужайына жармасқам 

оза шапқан.
Есейгенде емеспін еркелеген,
Өмірдің бал мен уын қатар татқам.

Тал түстен еңкейсе де қазір таңым,
Сөнбеймін, сөнген жоқпын, 

 ыстық қаным.
Жыр жазам өзім ақын болмасам да,
Нәр алған Мұқаңдардан 

ақын жаным.

Ешкімге таптатпаймын 
намысымды,

Кім мені түсінбеді, кім түсінді?
(Әлі күнге білемін өз күшімді)

Соның  үшін біреулер  жақсы көреді,
Біреулер жек көреді сол үшін де.

Жаны жайсаң 
адамдарға асығамын,

Күйкі  тірлік жандардан тосыламын.
Кім менің жүрегімнің кілтін тапса,
Тек сонда соған ғана ашыламын.

Арманым әлі асқақ, ойым терең,
Көзбен емес, жақсыны 

жанмен көрем.
Жасандылық  жоқ менің 

болмысымда,
Шын сүйсем жүрегімді 

жұлып берем.

Алмагүл КЕЛГЕНБАЕВА, 
зейнеткер ұстаз.
Қойлық ауылы.

Жасандылық  жоқ менің болмысымда

БІЛІМ 
әлемінде
Ақпан айының 10-21 

аралығында бастау-
ыш сынып әдістемелік 
бірлестігінің онкүндігі 
өтті. Бастауыш сынып 
апталығына бастау-
ыш сынып оқушылары 
мен мұғалімдері ерекше 
көңілмен дайындалды.

Онкүндік барысында 
А.Құнанбаевтың 175 жылдығына 
орай іс-шаралар аталып өтті. 
«Абай-ақын, лирик», «Абай-
аудармашы», «Абай-философ», 
«Абай композитор» атты «Абай 
әлемі» бұрышы жасалып, 
ашық сабақтар мен іс-шаралар 
өткізілді. Атап айтқанда  «Абай 
шығармаларынан» суреттер 
көрмесі, «Өлең сөздің пат-
шасы...» мәнерлеп оқу сайы-
сы, «Абай-дара, Абай- дана 
қазақта!» шығарма байқаулары  
және "Сарқан" газетінің бас  
редакторы Ж.Игіманмен 
«Өмірімді еліме арнаймын» атты 
кездесуімен ұштасып,  4 «А» 
сынып жетекшісі  Байғанышева 
Бақыт Советбекқызының 
ұйымдастыруымен  оқушысы  
Асқарбек Аминаның «Ақын 
болу арманым» атты жеке 
кеші  өткізілді. Кеш қонақтары 
болып, мектебіміздің  ұстазы 
С.Шенгелбаева және ардагер 
ұстаз Сәуле Газизовна қатысып, 
жас ақынға өз баталарын берді.

Ал мұғалімдер өткізген 
ашық сабақтарында жаңа 
инновациялық технологиялар-
дың әдіс–тәсілдерін тиімділігіне 
қарай шебер қолдана білді. Атап 
айтқанда Б.Байганышеваның 
«Құстар үні», Бабылханованың 
«Дұрыс және бұрыс бөлшектер», 
К.Тайлыбаеваның «Фф дыбысы 
мен әрпі» және тағы да басқа 
бірнеше ұстаздардың сабақтары 
өте жоғарғы деңгейде өтті. 
Сабақтарға бастауыш сынып 
мұғалімдері, мектеп әкімшілік 
қатысып, талдау жасалып, жақсы 
баға берілді.

Онкүндік «Дархан  халық-
тың  дана Абайы» атты  
қорытынды кешпен аяқталып, 
бастауыш сынып онкүндігінде 
ұйымдастырылған іс-шараларға  
белсене қатысқан оқушылар 
мадақтамалармен марапатта-
лынды.

Ұ.ХУБИЕВА,
Ақын Сара  атындағы 

орта мектебінің бастауыш 
сынып  әдістеме бірлестігінің 

жетекшісі.  
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Продам дом в центре благоустроенный, 
имеется горячая, холодная вода, душевая 
кабина, Аристон. Частично с мебелью, Лет-
няя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 
постройки. Сдвоенный участок (14 соток, хо-
роший сад). Полив отличный. Обращаться 
ул. Жамбыла № 18 (3 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8701 4616485.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Тез арада Жөнкебаев көшесі № 31 
үлкен үй сатылады. Ақын Сара мектебі, 
бала бақша жақын. Монша, қора жайы, 
үлкен бау-бақша бар. Үйде су, телефон, са-
нузел бар. Хабарласыңыздар үй тел. 2-72-
50, ұялы. 8702 1156471.

ТОО «Тулек АКG» реализует или 
сдаст под долгосрочную аренду двухэтаж-
ное здание площадью 609 кв.м., гаражи 213 
к.м. на выкупленной земле 0,2900 га. Об-
ращаться по адресу: г. Саркан, ул. Бай-
турсынова № 17, сот. 8702 1750053, 8701 
2705284. Цена договорная.

Сарқан баспаханасында жалға  
Офистер беріледі. Тел: 8 701 7610210.

В здании Сарканской типографии 
сдаются в аренду помещения под 
Офис. Тел: 8 701 7610210.

ТОО «Канатжан и Ко» Автостан-
ции срочно требуется техничка. Об-
ращаться по телефону 2-16-50.

«Қанатжан и Ко» ЖШС Авто-
бекетке шұғыл түрде еден жуу-
шы қажет. 2-16-50 телефонына 
хабарласыңыздар.

Продается дом с общей площадью 
400 м2 в г. Саркан, ул. Тауелсиздик №247. 
Имеются баня, гаражи, сеновал, вода и са-
нузел в доме. Удобен под бизнес: гостини-
ца, детсад, содержания скота и другие. Об-
ращаться по телефону: 2-04-99, сот. 8702 
6687681.

Шұғыл арада 4 бөлмелі үйді 
жиһазымен сатамын. Екібасты үйге 4 
млн. теңге сұраймын. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыз: Құлақов көшесі 87/2, үй 
тел: 2-10-12, ұялы тел: 8708 6994113 На-
талья.

Срочно продам дом из 4-х жилых ком-
нат с мебелью. Дом 2-х квартирный прошу 4 
миллиона тенге. Торг уместен. Обращать-
ся ул. Кулакова 87/2, дом.тел. 2-10-12, сот. 
8708 6994113 Наталья.

Я, Турусбекова Абзалхан Имангель-
диновна, частный нотариус нотариального 
округа Алматинской области объявляю об 
открытии наследственного дела на имуще-
ство гр-на Писаревского Виктора Геор-
гиевича, умершего 01 октября 2019 года. 
Прошу всем наследникам обратиться к но-
тариусу в течение шести месяцев со дня 
смерти наследодателя, то есть до 01 апреля 
2020 года.

Қоғамдастық мүшелерінің назарына!
2020 жылдың 16 сәуір  күні сағат 15-00-де Сарқан қаласының әкімдігінде 

кезекті жергілікті қоғамдастық жиыны өткізіледі, күн тәртібінде:
1)   Сарқан ауданы  Сарқан қаласы мен ауылдық округтерінің 2020-2022 жылдарға арналған 

бюджеттеріне өзгеріс енгізу туралы; 
2) Әр түрлі.

16 апреля 2020 года в 15-00 часов в акимате  города Саркан будет собрание 
общественности. На повестке дня: 

1) Об  изменении  бюджета  города  Саркан  Сарканского района 2020-2022 годы. 
2) Разное.

Осторожно,
 клещи!

Клещевой энцефалит – это патологическое 
вирусное заболевание, характеризующееся про-
никновением инфекции в организм человека. Эн-
цефалит стремительно поражает центральную 
нервную систему. Даже если человек вовремя 
обратился к врачу, то не стоит опускать из виду 
устрашающие последствия этого заболевания. 
Клещевой энцефалит приводит к нарушению 
физиологического здоровья человека,  а в неко-
торых случаях речь может идти об инвалидности 
и летальном исходе. 

Основной временной период поражения 
кожи человека клещевым энцефалитом – это 
поздняя весна, лето и ранняя осень. Именно на 
этот период приходит наибольшая активность 
клеща. Период инкубации, то есть скрытый пе-
риод равен 2 неделям. Поражение клещом длит-
ся в течение нескольких секунд, но последствия 
заболевания растягиваются на долгий проме-
жуток времени. Признаки заболевания: сильная 
головная боль; достаточно резкое увеличение 
температуры; рвотный рефлекс; Тошнота, силь-
ные мышечные боли, локализованные в области 
шейного отдела, в местах плеч, а также в области 
грудной клетки и поясницы. В некоторых случаях 
боль может распространяться на конечности. В 
большинстве клинических случаев боль и непри-
ятные ощущения локализуются в местах пораже-
ния клещевым энцефалитом. Меняется внешний 
вид человека – лицо приобретает бледность и 
болезненность. 

В основную группу риска поражения клеще-
вым энцефалитом входят абсолютно все жители 
как сельской местности, так и крупных городов. 
Но, все же можно сказать, что более всего под-
вержены заражению люди, чья профессиональ-
ная деятельность связана с пребыванием в лесу 
на открытой местности.  Если вы находитесь на 
природе, то периодически осматривайте себя на 
предмет наличия на коже клещевого энцефали-
та. 

Для защиты от клещей  можно использовать 
отпугивающие средства - репелленты, которыми 
обрабатывают открытые участки тела и одежду. 
На обработанных территориях выпась скота за-
прещен! На протяжении карантина -45 употре-
блять  молоко только после его кипячения! Кроме 
того, опасным является не только сырое молоко, 
но и продукты, приготовленные из него: творог, 
сметана, масло и т.д. Лицам с укусами клещей  
необходимо обратиться в ближайшую меди-
цинскую организацию в течение первых суток и 
провести экстренную профилактику. Уважемые 
жители,   6 апреля 2020 года  на неблогополуч-
ных территориях г Саркан и с Екиаша, Тополевка 
будет проводится противоклещевая  обработка.

Будьте осторожны!
М.ХАСЕНОВА,

инструктор дезинфектор Сарканского
 районного отделения НЦЭ.

ЖОБА
АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ 

ШЕШІМІ 
Сарқан ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық 
мөлшерлемелерін   арттыру туралы.

"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы" (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің  509-бабының 5-тармағына, "Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-бабының 1-тармағының 13-тармақшасына сәйкес, Сарқан 
аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Сарқан ауданы бойынша Қазақстан Республикасының жер 
заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелері  он 
есеге арттырылсын.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық 
мәслихатының "Экономика саласы, қаржы, салық және бюджет, 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық мәселелер экология 
жөніндегі" тұрақты комиссиясына жүктелсін.

3. Сарқан аудандық мәслихатының «Сарқан ауданы бойынша 
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер 
салығының базалық мөлшерлемелерін және бірыңғай жер салығының 
мөлшерлемелерін арттыру туралы» 2019 жылғы 25 қазандағы № 68-
272 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 5288 тіркелген, 2019 жылдың 30 қазанда Қазақстан Республи-
касы нормативтік құқықтық актілерінің эталонды бақылау банкінде 
жарияланған) шешімінің  күші жойылсын.

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен 
бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Сарқан аудандық  мәслихатының
хатшысы                                                 К. Абдрахманов.

ПРОЕКТ
             РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО 

МАСЛИХАТА
О повышении базовых ставок земельного налога  на не ис-

пользуемые земли сельскохозяйственного назначения по Сар-
канскому району.

В соответствии с пунктом 5 статьи 509, Кодекса Республики Казах-
стан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет (Налоговый кодекс)", подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 
Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном госу-
дарственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", 
Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Повысить базовые ставки земельного налога  в десять раз в со-
ответствии с земельным законодательством Республики Казахстан на 
не используемые земли сельскохозяйственного назначения по Сар-
канскому району.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Сарканского районного маслихата "По сфере 
экономики, финансов, налогов и бюджета, развития малого и среднего 
предпринимательства, аграрных вопросов экологии".

3. Признать утратившим силу решение Сарканского районного 
маслихата «О повышении базовых ставок земельного налога и ста-
вок единого земельного налога на не используемые земли сельскохо-
зяйственного назначения по Сарканскому району» от 25 октября 2019 
года № 68-272 (зарегистрирован в Реестре государственной регистра-
ции нормативых правовых актов № 5288 опубликован 30 октября 2019 
года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 
Республики Казахстан).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной ре-
гистрации в органах юстиции и вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования.

 Секретарь Сарканского   районного
 маслихата                                                      К. Абдрахманов.

Бизнесмендер онлайн меммүлік порталы 
арқылы жалдау ақысын алуды тоқтата тұру 
туралы өтініштерін бере алады. Ешқайда 
барудың қажеті жоқ.   

Республикалық және коммуналдық меншік 
алаңдарын пайдаланғаны үшін жалдау ақысы 
90 күн ішінде алынбайды. Бұл үшін биз-
нес қосымша келісім жасауы мен оған ЭЦҚ 
көмегімен www.gosreestr.kz мемлекеттік мүлік 
тізілімінің веб-порталында қол қоюы жеткілікті.

23 наурыз күні мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ төтенше жағдай бой-
ынша мемкомиссияның отырысы кезінде, 
20 наурыздан бастап шағын және орта 

● Пресс-релиз Үкімет жалдау ақысын алмайды 
бизнесті жалдау ақысынан босатуды тапсыр-
ды. Тапсырма үкіметке, жергілікті жерлерде 
атқарушы органдарға, яғни әкімдіктер мен 
квазимемлекеттік компанияларға жіберілді. 
Бұл Қазақстанда жарияланған ТЖ жағдай 
кезінде бизнесті қолдау шараларының бірі деп 
атауға болады. 

Бүгінгі күні елімізде мемтізілім порталының 
әзірлеушісі және ұстаушысы болып табыла-
тын «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ (АЕО) 
деректері бойынша барлығы қолданыста 8 
154 жалға беру шарттары, олар бойынша ай 
сайынғы жалпы ақысы 432 млн. теңгеге жуық 
құрайды. Яғни, бизнес үш айда шамамен 1,3 

млрд. теңгені төлеуден босатылады.
АЕО-ы өтінішті қалыптастырған соң, 

оған ЭЦҚ көмегімен қол қоюы үш күндік 
мерзімнен аспауы екендігін ескертеді, 
әйтпесе қосымша келісім жойылады және 
жалға алушының өтінішті қайтадан беруі та-
лап етіледі. Жалдау ақысын тоқтату туралы 
электрондық өтініштерді қабылдау ағымдағы 
аптаның соңына дейін басталады. Бұл үшін 
«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ маман-
дары өзгерістерді www.gosreestr.kz порталдың 
функционалына енгізіп жатыр.

Ардагерлерімізді ардақтайық
2020 жылдың наурыз айының  5-і күні Аманбөктер ауылдық 

округінде Ұлы Жеңістің 75 жылдығына орай «Қайран ерлер, қаһарман 
ардагерлер» тақырыбында іс-шара өтті. Іс-шара ауылдық бастау-
ыш ардагерлер кеңесінің төрайымы Малике  Жантасова мен аналар 
кеңесінің төрайымы Варвара Рахимова    және жастар ісі әдіскерінің 
ұйымдастырумен өтті. Жиын барысында  Ұлы Отан соғысы жылдарының 
көрінісі  бейнеленген суреттер көрмесі көпшілік назарына ұсынылып, 
соғыс жылдарындағы халықтың тұрмыс-тіршілігінен көрініс қойылды. 

Жиналғандар Кубентаева Айгайча, Мұсайф Бақытберген,  Адамбеков Төлеубек, Ақжолов Жанат, 
Рахимов Молдағали,Рахимова Варвараның өнеріне қол соғып, көркем сөз оқыған Құдайбергенова 
Бижамалға,  «Отан» әнін асқақтата орындаған хорға қатысқандарға ризашылықтарын білдірді.     

 Жанар ЖҮНИСБЕКОВА,
Аманбөктер ауылдық әкімдігінің жастар ісі-жөніндегі әдіскері.

Өртке күзет - жалпыға міндет
Біздің Жетісу өңірінде соңғы жылдары, жаз айлары өте ыстық 

қапырық болып тұр. Ауа райының бұл құбылысы ауыл шаруашылығы 
үшін кейде қолайлы, кейде қолайсыз жағдай туғызады. Әсіресе шілде, 
тамыз, қыркүйек, қазан айларындағы ыстық табиғат жаратылысының 
қурап, жаппай өрт қаупіне әкеліп соғуына мүмкіндік туғызады.

Өрттің шығу себебі неден? Әсем табиғат аясында, орман ішінде, 
өзен су бойларында жұпарлы ауа жұтып, көңілді дем алуға әркім құмар-
ақ! Демалыс кезінде от жағып, қазан көтеріп,кәуап қақтау кімге де болса 
көңіл көтеруге әсер ететін жәйт. Айта кететін бір жәйт осы орманда дем 
алатын азаматтардың көбісі орман заңдылығына бағынғысы келмейді, 
кейбір заңдылықты білмейді. Кез келген жерге ас пісіріп, қалай болса 
солай шашып, көп қоқыс қалдырады. Өкінішке орай, осындай әрекетке 
баратын білікті ел билігінде жүрген азаматтар екені қатты қынжылтады.

ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 30 сәуірдегі «Алматы облысының же-
келеген мемлекеттік мекемесінің кейбір мәселелері туралы» №370 
қаулысына сәйкес «Жоңғар Алатауы МҰТП» құрылды. Осы ұлтық 
парктің құрылуына негіз болған, жер шарында өсетін барлық алма 
сортының түп атасы «Сиверс» алма ағашы өсетіні қазіргі күнге бәріне 
мәлім. Міне, осы табиғат сыйлаған орасан байлықты қадірлеп, сақтау 
үшін облыс, аудан тұрғындары өртке сақ болайық! Ата-бабамыздың 
бізге жеткен ата мұрамызды көздің қарашығындай сақтайық!

Ж.СЫДЫКОВ,
«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ Сарқан филиалының

орманда  өрт сөндіру станциясының басшысы.

ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ 
 ТАРТЫЛАДЫ

Орманға ең қауіптісі - өрт, адамдар қолымен жасалатын өрт. Өрт жас 
талшыбықтардың өз бетінше өркен жаюына, жер қыртысындағы тұқым 
қорының зақымдануына, тіпті үлкен ағаштардың құруына әкеп соғады. 
Өртте жан-жануарлар, аң-құстар құртылады.

Орман пайдаланушылар омарташы, мал жаюшы, шөп шабушы, отын 
дайындаушы т. б. Орман алқаптары аймақтарында әрбір азамат темекі 
тартқанда немесе от жағып тамақ пісіргенде үнемі сақ болуы керек. 
Өрт шығу қаупі туындамау үшін арнайы өрт сөндіруге арналған қалқан, 
онда күрек, шартылдақтар, балта, ара, су шашатын құралдар үнемі 
болуы шарт. «ҚР ормандарда өрт қауіпсіздігі Ережесі» бұзылған және 
мамлекеттік орман қоры жерлерімен тікелей жақын орналасқан жер-
лерде ауыл шаруашылығы жағуы жіберілген жағдайда кінәлі тұлға ҚР 
ӘҚБТК жауапкершілікке тартылады. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзғаны 
үшін, сол бұзушылықтар, өрт шыққан жағдайда, адамзат денсаулығына 
және қоршаған ортаға зиян келтірсе, қылмыстық жауапкершілік болмаса 
жеке тұлғаға 100 АЕК, лауазымды тұлғаға, шағын кәсіпкерлік тұлғаға 250 
АЕК, орта кәсіпкерлік субьектілерге  1500 АЕК  дейін айыппұл салына-
ды. Қасақана өрт жіберілген жағдайда орман алқаптары жойылған неме-
се зақымданғанда кінәлі тұлға қылмыстық жауапкершілікке  тартылады. 

Р.НУРГОЖАНОВ,
«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ Сарқан филиалының

орманды қорғау және сақтау инженері.

Утерянный гос.акт  № 1155799 кад.№ 03-
267-001-797 с площадью зем.участка 0,0978 
по адресу г. Саркан, ул. О. Боранбаева №17 
выданный на имя Садуакасова Максата 
Досбаевича считать недействительным.
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Сен туған күн, мерекеңмен!
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SARQAN

ARQAN

Өмір - бақша
Өмір де бақша өлеңім,
Көңілге медеу өлеңім.
Қартайғанша еліктеп,
Соңынан еріп келемін.
Өлең сүйер елім бар,
Оқиды деп сенемін.
Кейінгі келер ұрпаққа,
Қандай кеңес беремін.
Өрендерім батыл бол,
Бабаңдай Жамбыл ақын бол.
«Өлең сөздің патшасы»
Ерінбей оған жақын бол.
Қазақтың өткір тілі бар,
Өлең сөздің пірі бар.
Жақын болсаң өлеңге,
Көретін қызық күнің бар.
Өмірің үлкен бақша,
Жемісін жеңдер шашпа.
Өлең, жыр соның біреуі,
Сусында бетін ашпа.
Жастықта көрмей аралап,
Жүрсем де шетін жағалап.
Уысыма түспепті,
Жанымды кетті жаралап.

Көктем!
Аспанның сұры бұзылып,
Қазбауыр бұлттар тізіліп.
Қыстың сүріп сұр бұлтын,
Түйіршік жаңбыр үзіліп.
Құбылып аспан әлемі,
Өзгеріс бөлеп келеді.
Итерісіп қошқыл бұлт,
Жаңбырды алып келеді.
Сабалған жүндей шудалап,

Шашылып кейде жиналат.
Ұршығындай әжемнің,
Бірін-бірі қудалап.
Топтасып кейде жиылып,
Нөсерлеп жаңбыр құйылып.
Түтілген жүндей үлпілдеп,
Көк жүзінен қуылып.
Жаңбырдың иісі аңқиды,
Жер ана жібіп балқиды.
Көк шығып, жер құлпырып,
Өзен, көл толып шалқиды.
Сай-жыра толып, су ағат,
Мал төлдеп, малшы қуанат.
Егінін егіп диханшы,
Бағбандар бағын суарат.

Біз қазақпыз!
 

       Біз қазақпыз қазақ болып туылған,
Белдік емес белбеумен бел буынған.
Белді буып, найза іліп білекке,
Қан майданда жау апшысын қуырған.
Біз қазақпыз қазақ болып жаралған,
Ұлы дала аймағына таралған.
Сөзге тоқтап, ынтымағы жарасып,
Абыздардың батасынан нәр алған.
Біз қазақпыз атой сап ұрандаған,
Ұран шықса байыздап тұра алмаған.
Жайшылықта көре алмай бірін-бірі,
Өздігінен бастары құралмаған.
Біз қазақпыз бауырымдап шабатын,
Қолда барын ортасына салатын.

Пейілдері кең даладай болса да,
Кейде өкпелеп насыбайға қалатын.
Біз қазақпыз айтқан сөзде тұратын,
Құрмет тұтар құдалымен мұратың.
Жомарттықта әлемде жан жетпейтін,
Қонағына жалғыз атын соятын.
Жылатпайтын жесірі мен жетімін,
Қиыстырып алдағы істің тетігін.
Үлкендердің тыңдап айтқан ақылын,
Сабырмен күтіп істің ақырын.
Қайғысы мен қуанышын бөліскен,
Бала кезде тай-құлындай тебіскен.
Біреуіне ағайынның іс түссе,
Айтқызбай-ақ ақылменен келіскен.
Өстіп жүріп егеменді ел болдық,
Ғасыр бұрын өскен елмен тең болдық.
Рухы биік жаралған әлмисақтан,
Ғылым, білім, өнерді де меңгердік.

Ұлы дала 
перзенті 

Димашым бүгін ерледің,
Өнерде өрге өрледің.
Оралғандай өлеңге,
Қасиетті жөргегің.
Бар әлемді бұл күнде,
Өлеңменен тербедің.
Сен шыққан сайын сапарға,
Үйде отырып терледім. 
Ұлы дала жерінен,

Қазақ деген елінен.
Көріндің бүгін шоқ болып,
Бүтін әлем төрінен.
Оза шаптың бұл күні,
Шаң қапты бәлем жүйрігі.
Ұлы дала перзенті,
Сен қазақтың дүлдүлі.
Аспанға Димаш қалықта,
Алған беттен жалықпа.
Абырой-атақ әпердің,
Қазақ деген халыққа.
Мақтаса сені мақтасын,
Еңбегіңді елің ақтасын.
Мәшһүр болдың әлемге,
Тіл көзден Алла сақтасын.
Адымда Димаш адымда,
Самаладай жалында.
Қазақпын деп қонақтап,
Ғарышқа шығып дамылда.
Көкте жұлдыз,
Көлде құндыз.
Еркесі елдің,
Сен Димаш.
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АБЫЗДАРДЫҢ БАТАСЫНАН
 НӘР АЛҒАН

«Еңбек ер атандырар» демекші, Ұлыстың ұлы күні  М.Маметова атындағы орта 
мектебінде ұзақ жыл ұстаздық қызмет атқарған, ұстаздардың ұстазы, мектеп директо-
ры Жұмаділ Сансызбайұлы Мухаметов еңбегінің жемісін көрер шаққа жетіп, зейнет-
ке шығып отыр. Өз мамандығының қыр-сырын жақсы меңгерген көшбасшымыз қызмет 
жолында көптеген жетістіктер мен биік шыңдарға жетіп, өзінің 
артынан еріп келе жатқан жастарға талай жыл өнегелі білім мен 
тәрбие берді. Жұмысқа енді кірген жас мамандарға да бағыт-
бағдар беру жолында еш аянып қалмады. 1979 жылы жоғарғы 
оқу орнын бітіріп, мектепке дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
болып еңбек  жолын бастап, осы оқу орнынан зейнетке шықты. 
Жапырағын жайған мәуелі бәйтеректей ғұмыр тілейміз!

Құтты болсын бүгінгі мерейлі жасыңыз,
Ұжымда Сіз ұстаз - биік тұлғасыз
Қуанамыз өзіңізбен біз бүгін,
Шықсын ылғи алдыңыздан ізгі күн.
Алғы күннен күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін Сізге ылғи бақ күліп.
Шаттықпенен көріп таңның арайын,
Жаратушы төксін игі жақсылық.
63 - зейнетті жас ер үшін,
Еңбегіңіз еселенсін ел үшін.
Әлі талай қызықтарға кенеліп,
Бұл өмірдің көріңіз тек жеңісін!
Құттықтаушылар: М.Маметова атындағы орта мектеп ұжымы.

Шұбартүбек
Шұбартүбек менің туған өңірім,
Төскейіңде өтіп келеді өмірім.
Мақтан етем бір өзіңді мадақтап,
Сенде менің пейілім мен көңілім.
Қос өзенді құшақтаған байтағым,
Өзіңді мен мақтанышпен айтамын.
Аралап бір өтсем қыр мен ойыңды,
Көңілім толып, тебіреніп қайтамын.
Шалқып жатыр Балқаш көлің мөлдіреп,

Қуанады перзенттерім келді деп.
Құсқа толы жағалауы сыңсыған,
Қамыс-қоғаң қалыпты ғой селдіреп.
Сан алуан өсімдіктер мекені,
Қырға шықсам самал желің еседі.
Ырысыңа сөз жетпейді, туған жер,
Соны ойласам көңілім шалқып өседі. 

Намазтай АМАНБАЕВ.
Лепсі ауылы. 

Басымызға келді сынақ, келді сын,
Қауесеттер дүрліктіріп ел ішін.
Жұқтырыпты бүкіл әлем Қытайдан,
Вирустардың «тәжі» киген белдісін.

Қазақ тұрмақ жер жүзі де сескенген,
Қауіп-қатер келгендігін ескерген.
Жариялап карантинді халыққа,
Заң жүзімен орындауын тексерген.

Елемеген бұл вирусты адамдар,
Болашаққа ісі болмас алаңдар.
«Ей адамдар» артта сенің Отаның,
Алаңдайтын туған-туыс, балаң бар!

Алпарысып бұл вируспен дәрігер,
Таралуға тосқауыл боп әбігер.
Ақ халаттың еңбегінің жемісі,
Білімін де аямаған бар білер.

Бұл өмірде қатар жүрер бақ-қайғы,
Құдай өзі сақтанғанды сақтайды.
Дүрбелеңге сонша неге салындық,
Қорқа берсең таң ағарып атпайды.

Қазақпыз ғой қазы-қарта, ет жеген,
Бие сауса қымыз ішпей кетпеген.
Көшіп-қонған қыстау-жайлау ел едік,
Жоламайтын анау-мынау дерт деген.

«Вирус» жұқты енді қайттік демеңдер,
Өліп жатыр бақа-шаян жегендер.
Қазы-қарта қымыз ішкен қазақпыз,
Жайымыз жоқ мұндай дертке елеңдер.

Артта қалып ұмыт болар бұл күндер,
Қайғы-мұңға батып кетіп жүрмеңдер!
Қазақпыз ғой мың өлсек те тірілген,
Уайымның жібін мықтап күрмеңдер!

Аман болсын халқым мынау індеттен,
Зәрені алып үрейіңді үдеткен.
Аман болсын жер шарындай ортақ үй,
Нұрын төгіп күлімдесін күн көктем.

Басымызға келді сынақ, келді сын!

Сәуір айының 2 жұлдызында Сарқан қаласының тұрғыны, асыл 
жар, сыйлы дос, асқар тау әкеміз Жиенқұлов Смақан Аталықұлын 
70 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Деніңізге саулық 
тілейміз, жүзіңізден шуақ кетпей, бақытқа кенеліп ұзақ жасай беріңіз.

Құтты болсын 70 жасыңыз,
Сексеннің де сеңгірінен асыңыз.
Қуат алып, денсаулықтың нәрінен,
Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!
Балалардың арасында жүріңіз,
Шаттық нұрдан айықпасын жүзіңіз!
Тілек еттік шын жүректен бәріміз,
Мықты болып ұзақ өмір сүріңіз!
Тілек білдірушілер: жары Сәмиға, ұл-қыздары мен немерелері.

Елімізде орын алған  төтенше жағдайға байланысты газетіміздің келесі 
санын электронды түрде ресми сайтымыздан оқи аласыздар. Кезекті 

газет нөмірі сәуірдің 17-сі күні таралады. 

Ақ халатты абзал жандардың қалтқысыз қызметіне аудандық баспасөз арқылы 
ризашылығымды білдіргім келеді. Сырқат жанға жан-жақты ем көрсетіп, шипалы қолдары мен 

шуақты сөздерін аямаған төмендегі аты 
аталған денсаулық саласының өкілдеріне 
алғыстан басқа айтарым жоқ. Олар 
аудандық орталық аурухананың нейро-
инсульттық бөлімше меңгерушісі Құласбай 
Айгерім Мақсұтханқызы, дәрігер невро-
патолог Беделхан Жанар Нүсіпханқызы, 
аға медбике Құсайын Ақерке Асхатқызы, 
медбикелер Зульфия Сәсенова, Перизат 
Бекмуратова, Бота Садбаева, Жансая 
Кажиева, Гүлімхан Сарыбаева, санитар-
калар Индира Беделхан, Нурби Бекбае-

ва, Әлия Жумаева, Райгүл Исабекова, асханашы Гауһар Садыкова,  сестра хозяйка К. Кобен-
таева, массажшылар Айжан Райханова, Гүлжан Еділова, логопед Маржан Ошағанова. Әрдайым 
еңбектеріңнің жемісін көріңдер! Мың алғыс!

Ем алушы Нүсіпхан Ақжолов, 
Сарқан қаласы.

Ақ халаттыларға алғыс
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Алмалы ауылының тұрғыны, қадірлі де қымбатты тұлға Рахме-
това Мәнтай Ердембекқызын сәуір айының 3-ші жұлдызы күнгі 
туған күнімен құттықтаймыз. Осынау айтулы күні 70 жасқа аяқ 
басқан ардақтымызға мерейтойыңыз мерейіңізді өсірсін, әрдайым 
амандығыңызбен баршамызды қуантып жүре беріңіз дейміз. Жан 
жадыратар жақсылықтар, көңіл көмкерер қуаныштар көп болсын 
ғұмырыңызда ардақты да асыл жан. Өзіңізге деген ақ тілек, ыстық 
лебізімізді мына бір жыр жолдарымен жалғаймыз!

Нұрландырсын қуаныш күнмен өрлеп,
Жақсылық қой бұл бүгін тізген өрнек.
Аман-есен, денсаулық мықты болып,
Ақ тілекті арнаймыз жүзге кел деп.
Ізгі тілекпен: барша туған-туысқандары атынан күйеу     

баласы мен сіңлісі Ерасыл-Галя.


