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Жеке  жазылушылар үшін индексі 65202, жылдық 
бағасы -  3021,72 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін индексі 
15202, жылдық бағасы - 3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін индексі 
35202, жылдық бағасы - 2225,08теңге.

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне 
келесі жылға жазылу науқаны жалғасуда. 

Газетке Қазпошта бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 
редакциясында жазылуға болады.

На днях акиму области Амандыку БАТАЛОВУ были презентованы 
планы развития горного туризма и побережья озера Балхаш. Прово-
дивший презентацию аким Сарканского района Талгат КАЙНАРБЕКОВ 
отметив, что одним из приоритетных направлений для развития района 
является горный и водный туризм, остановился на проделанной в этом 
направлении работе.

Как известно, генеральный план развития побережья озера Балхаш раз-
работан в 2013 году. Распоряжением акима области в августе 2015 года соз-
дана специальная рабочая группа по развитию туризма на побережье озер 
Алаколь и Балхаш.

На данном этапе ведется разработка проектно-сметной документации 
по проекту «Строительство инженерно-коммуникационных сетей туристско-
рекреационной зоны отдыха «Балхаш» на побережье озера Балхаш с.Лепсы 
Сарканского района» на сумму 115,0 млн.тенге. В 2019 году выделено и осво-
ено 47,8 млн.тенге, в 2020 – 67,2 млн.тенге, из них освоено 37,4 млн.тенге.

В ходе сегодняшнего совещания обсуждалась работа по строительству 
дорог, прокладке линий электропередач, подведении инженерной инфра-
структуры, проводимая в рамках генплана. В частности согласно проекту 
запланировано строительство 15 км автомобильных дорог, прокладка 50 км 
водопроводных, 40 км канализационных, 55 км электрических сетей. Проект-
ным учреждением предложено прокладывать линии электропередач через 
подстанции Тентек, Коктерек, Лепсы. Однако Амандык Баталов отметил, что 
эту работу необходимо разделить на два этапа, а первый этап провести че-
рез ближайшую подстанцию Лепсы.

Кроме того в 2020 году на реконструкцию автодороги «Алматы-Усть-
Каменогорск-Лепсы-Актогай» (0-110) выделено 3,0 млрд.тенге. В текущем 
году планируется завершение реконструкции участка 0-35 км. В 2020 году-
освоено 1,8млрд. тенге. Степень готовноcти – 77,1%. Также на реконструк-
цию автодороги «Лепсы-побережье о.Балхаш» протяженностью (0-27 км) 
выделено 978,4 млн.тенге. На сегодня объявлен конкурс для определения 
подрядной организации. Также Амандык Баталов поручил рассмотреть воз-
можность строительства радиальных дорог наряду с дорогами, ведущими к 
побережью.

В ходе совещания аким области поддержал предложение Т.Кайнарбекова 
о необходимости ремонта дорог для повышения интереса к горному туризму, 
поручив провести все необходимые расчеты.

«Подготовьте наглядную конеретную презентацию по разви-
тию побережья озера Балхаш. Необходимо провести специальный 
бизнес-форум по Балхашу. Как туристический объект Балхаш знают 
все. Но мы должны представить бизнесменам побережье озера, где 
есть вся инфраструктура, созданы условия», — сказал А. Баталов.

Пресс-служба акима Алматинской области.

Туристический кластер

Обсудили перспективы развития 
Балхашского побережья

Бақтыбала Уәлиқызы Погра-
ничник ауылында туып – өскен. 
Ауылдық жердің тұрмыс – тіршілігі, 
ауылшаруашылық саласының 
қыр – сыры жастайынан таныс әрі 
болмысына жақын болғандықтан 
мектеп бітірген соң мал дәрігерлік 
мамандықты қалады. Еңбек жо-
лын мамандығына сәйкес бастап, 
шаруашылықтың белді адамына ай-
налды, көпшілікке керек адам болды. 
Біліктілігімен әріптестерінің арасын-
да сый – құрмет иеленді. Осы жерде 
тұрмысқа шықты, бала сүйді. 

Еліміз тәуелсіздік алып, дербес 
мемлекет болғаннан кейінгі жылдар-
ды өтпелі кезең деп жүрміз ғой. Сол 
өтпелі кезең зардабы ауылға, ауыл 
тұрғындарына тиді, жұмыссыздық 
жандарына қатты батты. «Өткенге 
салауат, бүгінге қанағат» десек те 
әлеуметтік жағынан еңсесі түскен 
елді көрді. Айналасындағылар екі 
қолға бір күрек табылар деп қалаға 
көшті. Үйлер қаңырап, көшкен елдің 
жұрты қалды.
Бүгін тағы бір үй көшті ауылдан, 
Бүгін тағы бір шаңырақ құлайды.
Қоңыр есік мәңгілікке жабылған,
Сықыр – сықыр жылап 

тұрған сыңайлы.
Немересі «балконды үйде

 тұрам» деп,
Шапқылап жүр думандатып

 маңайды.
«Әруақтарға кім оқиды Құран» деп,
Шал кемсеңдеп зират жаққа қарайды.
Бұрын – соңды шығармаған үні еді,
Мойнақ иттің ұлығаны обал – ай.
Ит те болса сезген шығар жүрегі,
Қойып еді итаяққа жоламай.

Бұл өлең жолдары сол кезеңнің 
көрінісін көз алдыңа келтіреді. 
Бақтыбала, міне, ауылының абды-
рап қалған сәтіне куә. Алайда ол 
ауыртпашылыққа иығын тоса білді. 
Ендігі сөзді өзге емес өзі айтсын:

-1994 – 1995 жылдары кол-
хоз, совхоздар таратылып, жалпы 
халық не істерін білмей дағдарып 
қалды. Сол кезде біздің отбасы үшін 
үлкен сынақ келді. «Жығылғанға 
– жұдырық» дегендей 1997 жылы 
жолдасым қайтыс болды. Дәл осын-
дай аумалы – төкпелі заманда ши-
еттей үш баламен асыраушымнан 
айырылу маған өте ауыр болды. 
Буыны бекіп, бұғанасы қатпаған ба-
лаларды ешкімнің қолына қаратпай, 
қатарларынан қалдырмай, әкелерін 
жоқтатпай тәрбиелеп жеткізу үшін 
белді бекем бууға тура келді. Осы 
оймен тәуекелге бел буып, ер аза-
маттармен қатарлас жүріп шаруа 
қожалығын құрдым. Бұл әрекетімнен 
белгілі бір нәтиже шығару оңайға 
түскен жоқ. «Шешінген судан тай-
ынбас» дегендей алдыма қойған 
мақсатыма жету үшін ешбір 
қиындықтан қашпадым. Жұмыс қолы 
жетіспейді. Атқа отырып мал бағып, 
трактор айдап жер жыртқан күнім де 
болды. Алланың қолдауымен күш – 
жігеріме сеніп бастаған қандай да 
бір әрекетім жеміссіз болған жоқ. 
Табандылық пен қажыр – қайрат 
талай тығырықтан алып шықты. 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 
ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қорынан несие алып, ірі 
қара, жылқы малын сатып алып, 
мал басын көбейттім. Малдың жем – 
шөбін сатып алғанша оны өзім сеуіп, 
өзім дайындаған әлдеқайда тиімді 
екендігіне көзім жетті. Осы мақсатта 
егін шаруашылығымен айналысуға 
тура келді. Арпа – бидай, жоңышқа 
егіп, бұл өнімдерді уақытысында 
сеуіп, суғарып, жинап алу да үлкен  
еңбекті, қажыр – қайратты талап 
етеді. Ауыл шаруашылығының 
жұмысы белгілі бір уақытта ба-
сталып, белгілі бір мерзімде 
аяқталмайды ғой. Уақытылы дем 
алып, уақытылы тамақтану деген 
болған емес. Таң қараңғысынан түн 
қараңғысына дейін шаруа басында 

Көпшілікке керек адам
Кәсібің – нәсібің

жүреміз. 
Бақтыбала Уәлиқызы 

нарықтық қатынас 
адамдардың кәсіпке 
бейім  жаңа буынын 
қалыптастырғанын жақсы 
сезінеді. Төңірегіне 
қараса көштен қалмайын 
деп талпынған жұртты 
көреді. Дегенмен пай-
да үшін, дүние үшін, 
ақша үшін ар – ұжданын 
жоғалтқандарды көргенде 
ұяттан қызарады. Жастар білімді 
болса екен, мәдениетті болса екен, 
намысты һәм рухты болса екен деп 
ойлайды. Ең бастысы борышы мен 
парызын ұмытпай, обал мен сауап-
ты ойдан шығармаса деген арман – 
аңсары бар.

Ол айтады:
«Жас өспей ме, жарлы байымай 

ма» деген бар ғой. Уақыт өтіп, бала-
ларым өсіп қолқанат болуға жарады. 
Қолдары қалт еткенде қожалықтың 
жұмысына көмектесе жүріп, жоғары 
оқу орындарын бітіріп, дипломдарын 
алды. Қазір үйлі – баранды. Менің 
арқа сүйер тіректерім. 

Жылдар өтіп мал басы көбейе 
бастаған соң мал бордақылай бас-
тадым. Бұл ісім де жемісті болды. 
2009 жылы мал сою алаңын аштым. 

Қазіргі таңда бұл алаң үш ауылдың 
мал союға байланысты қажеттілігін 
өтейді. 2015 жылы «Атамекен» ҰҚП 
құрамындағы іскер әйелдер кеңесіне 
мүше болдым. Осы ұйымның атынан 
Алматы облысы іскер әйелдерінің 
алғашқы форумына делегат бо-
лып қатыстым. Аудан әкімшілігі 
атынан еңбегім бағаланбай қалған 
жоқ. Сарқан ауданындағы шаруа 
қожалықтары мен кәсіпкерлердің 
іскер әйелдер кеңесінің І форумына 
қатысып, Алғыс хатпен және Құрмет 
грамотасымен марапатталдым. 

Қанымызға біткен атадан 
балаға жалғасып келе жатқан 
қайырымдылық деген қасиет бар 
емес пе? Ауыл тұрғындарының 
тұрмыс жағдайларын жақсарту 
мақсатында «Рахмет» атты 
қайырымдылық дүкенін аштым. 
Ауыл адамдарының той жасауына, 
ас беруіне жол ашу үшін 2019 жылы 
«Рүстем» атты тойхана аштым. 
Қазір дүкенімнің, тойхананың игілігін 
Көкөзек, Пограничник, Қарауылтөбе 

ауылдарының тұрғындары көріп 
келеді. 

Жылдар жылжып, зейнет де-
малысына шықтым. Бірақ ыстық – 
суығын көрген өзімнің жолға қойған 
кәсібімді тастаған жоқпын. «Дюсем-
бекова» шаруа қожалығын одан 
әрі дамытып, көркейту жолындағы 
жұмысым жалғасын табуда. Осы 
қожалықта бірнеше адам жұмыспен 
қамтылып, өз отбасыларын асырап 
отыр. Жастайынан еңбекке арала-
сып өскен балаларым бүгінгі таңда 
арқа сүйер азаматтар сапында. 
Қарекет түбі берекет екенін олар 
жақсы түсінеді. Алда әлі де жаңа 
жоспарлар, мақсаттар бар. Жылдар 
бойы жинақтаған тәжірибеммен, 
балаларымның қолдауымен әлі та-
лай шыңдарды бағындырарыма 
сенімім мол.

Бақтыбала Уәлиқызының шы-
найы лебізі жүрегімізді тебірентпей 
қоймайды.  Бүгінгі ауыл кешегіден 
өзгеше. Күні кеше құлап қалған 
ғимараттарға жан бітті. Күні кеше 
құлазып қалған жайылымдарға 
мал бітті. Күні кешегі күңгірттеу 
көшелерде адам тасқыны арылмай-
ды. Туған жерге туын тігіп, қолдан 
келген қам – қарекетін жасап жүрген 
жерлестері аз емес. 

Жуырда аудандық кәсіпкерлер 
және істер әйелдер кеңесі ел 
алғысына бөленіп жүрген Бақтыбала 
Дюсембекованың туған күніне орай 
құттықтау жолдапты:

Жұрт үшін өздеріңсіз
 аяулы адам,

Жақсылығын елінен аямаған.
Алдарыңда мол болсын 

қызықты күн,
Ақ жүректің сыйлаймыз үзіп гүлін, 

- дейді әріптестері. Осынау шынайы 
тілекке алып – қосарымыз жоқ.

Жомарт  ИГІМАН.

Ауыл. Ауылдың мұңы аз емес.  Ауылдың жыры таусылмайды. 
Сол ауылдың алтын діңгегіне, тірегіне айналған азаматтар бар. 
Азаматтарға бергісіз нәсібін кәсібінен тапқан іскер әйелдер де 
кездеседі. Солардың бірі -Дюсембекова Бақтыбала Уәлиқызы.

Бұл кісіні аудандағы кәсіпкерлер жиынынан, іскерлік бағыттағы 
бас қосулардан көріп қаламыз. Сырт кескіні жинақы, жүзі жылы, 
сөзі орнықты, ойы оралымды. Шаруа қожалығын басқарады, 
қайырымдылық шаралардан бас тартпайды, әлеуметтік 
жағдайлары төмен отбасыларға қызмет көрсететін «Рахмет» 
атты дүкені бар. Мұндай жомарт жүректі жанмен пікірлесіп, жақсы 
істерін жариялауға біз де асықтық. 



20 қараша  2020 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 2ARQANS ALEUMET

Гендерлік теңдік – уақыт талабы
Гендерлік теңдік адам құқықтарын қорғауда маңызды рөл атқарады. Дүниежүзі халқының жар-

тысын әйел заты құрағанымен, қоғамда толыққанды тепе-теңдік орнауы үшін алда біраз белесті 
еңсеруге тура келеді. Өйткені әлі күнге дейін гендерлік теңдікке қол жеткізу, әйелдердің құқығы 
мен мүмкіндіктерін арттыру әлемдік проблема болып тұр.

Қоғамда болып жатқан жантүршігерлік жағдайларға қарап, қоғамда әйел-дердің қадірін біліп, 
жете бағаланбайтынын, олардың құқы тиісті деңгейде қорғалмайтынын аңғаруға болады. Адам 
капиталын дамытуға ерекше мән беріп отырған елімізде әйел теңдігі мәселесі маңызды болып 
тұр. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетіп, айналасын үйлестіріп, жарастырып отырған 
әйелдің өзіне тең дәрежеде, зор құрметпен қараған абзал. Алыс-жақын ағайынды, көрші-қолаңды 
тату ету арқылы қоғамның ынтымағын сақтауда, ұлағатты ұрпақ тәрбиелеуде әйелдің ерекше 
орнын білу – қазақта бұрыннан бар идеология. Тек осы құндылығымыздың құрып кетпеуіне жол 
бермеген жөн.

Бүгінгі таңда әйелдер жоғары шешім қабылдау жұмыстарына түгел араласып жүр. Олар Пар-
ламент депутаттары, Үкімет мүшелері, Конституциялық кеңесінде, Орталық сайлау комиссиясын-
да, өңірлер әкімдерінің орынбасарлары сияқты жоғары лауазымдарда қызмет етуде. 

Айта кету керек, әйелдер қай салада қызмет етпесін, өз беделдерімен қатар, сол сала 
жауапкершілігін де арттырып, жұртшылық құрметіне бөленуде. Әрбір істің қиыншылығы мен 
қызықшылығы, жетістігі мен жемісі болады. Әйелдер қолы тимеген сала жоқ десек артық 
айтқандық емес. Мемлекет қайраткері, батыр, ел басқарушысы болған көрнекті әйел тұлғалардың 
есімдері белгілі. Бұл елімізде әйелдер қауымының гендерлік теңдікке біршама қол жеткізгендігін 
білдіреді. Дегенмен, гендерлік теңдікке толықтай қол жеткізу үшін заңнамалық құжаттардың күші 
жеткіліксіз, өйткені бұған негізінен халықтың менталитеті мен дәстүрлі түсініктер де ықпал ететіні 
сөзсіз.

Қазіргі таңда, мемлекеттік қызметшілердің бәрі бірдей өз қызметінде әйелдерге қатысты 
кемсітудің барлық нысандарын жою туралы конвенция ережелерін басшылыққа алып жұмыс 
жасауда. Жұмыс барысында қандай да бір тыйым көрмей, өз қызметін ықыласпен атқаруына 
толықтай мүмкіншілік жасалған. Бұл да болса алдыңғы қатарлы елге ұмтылудағы ерекшеліктердің 
бірі.

Өркениетті елімізді дамыту үшін әйел, ер деп бөлінудің қажеті шамалы. Себебі қай топ бол-
масын өз белсенділігі мен іскерлігін ортаға салып, елге деген сүйіспеншілікпен беріле жұмыс 
атқарса, нұр үстіне нұр болары анық. Ақылды әйел қашанда отбасы мен қызметін бірге ала жүріп, 
әлемнің бесігін тербетуге құдіреті жеткілікті.

Е.БАЙБОЛОВ,
Сарқан аудандық сотының төрағасы . 

«Алғашқы жұмыс орны" 
және "Ұрпақтар келісімшарты" 

жобасы
«Алматы облысы Сарқан ауданы әкімдігінің халықты 

жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі  «Алғашқы жұмыс орны" және "Ұрпақтар 
келісімшарты" жобасына қатысу үшін жұмыс берушілерден 
бекітілген үлгіде өтінімдер қабылдайды.  Аталған жобаға 
меншік нысанына қарамастан кәсіпорындар мен ұйымдар 
өтінім бере алады.

«Алғашқы жұмыс орны" Халықты жұмыспен қамту 
орталығымен жасасқан шарт негізінде  24 айға жұмыс 
беруші тұрақты жұмыс орнына жұмысқа орналастырады. 
Шартқа сәйкес 12 айдын субсидия соммасы жұмыспен 
қамту орталығы арқылы төленеді, (субсидия мөлшері 
58340 мың)  он екі ай өткен соң тұрақты жұмысқа орнала-
стырып  жұмыс беруші төлейді. 

"Ұрпақтар келісімшарты" жобасы зейнеткерлік жасқа 
жеткен жұмыс істеп жүрген жұмыскерді кейін ауыстыру 
болып табылады. Халықты жұмыспен қамту орталығымен 
жасасқан шарт негізінде жұмыс беруші 18 айға тұрақты 
жұмыс орнына жұмысқа орналастырады. Шартқа сәйкес 6 
ай субсидия соммасы жұмыспен қамту орталығы арқылы 
төленеді, (субсидия мөлшері 58340 мың) алты ай өткен 
соң жұмыс беруші "Еңбек" бағдарламасына қатысушыны 
тәлімгердің бос жұмыс орнына немесе басқа бос орынға 
ауыстырады.

Н.АХАНОВА,
халықты жұмыспен қаму

орталығының маманы.

Еліміздің сегіз өңірінде жолдар халықаралық 
IRAP жүйесі бойынша бағалануда

Қазақстанда жол 
қауіпсіздігін бағалаудың 
International Road 
Assessment Programme 
халықаралық жүйесін енгізу 
жұмысы қарқын алған. 
Аталған жоба биылғы 
жылдың қаңтарынан ба-
стап Дүниежүзілік банктің 
қолдауымен іске асуда. 
Оны ҚР ИИДМ Автомо-
биль жолдары комитеті, 
«SweRoad» компания-
сы және «Қазақстан жол 
ғылыми-зерттеу институ-
ты» бірлесіп жүзеге асы-
рып жатыр.   

Бүгінге дейін «Қазжол 
ҒЗИ» АҚ мен «Жол 
активтерінің ұлттық сапа 
орталығы» РМК маманда-

ры Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы об-
лыстары және Алматы қаласының жолдары мен белгілерін арнайы құрылғыға түсіріп, бағасын 
берген.     

Жоба аясында 25 ұлттық сарапшы оқытудан өтіп жатыр. Олар жолдарды дербес бағалауда. 
Автомобиль жолдарының қауіпсіздігіне толық әрі нақты баға беру үшін жол жүйесі әр 100 метр 
сайын 50 параметр бойынша кодталуда. Жолшылар осылайша 5700 шақырым жолды зерттеп 
үлгерген. Атап айтсақ, бұл – «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» дәлізі, сондай-ақ «Нұр-Сұлтан – Пе-
тропавл», «Нұр-Сұлтан – Атбасар», «Қостанай – Қарабұтақ», «Шымкент – Сараығаш», «Алматы 
– Талдықорған» автожолдары. Жалпы барлығы 6200 шақырым жолды бағалау жоспарланыпты.  

Аталған жоба шеңберінде Сарқан қаласының Қойбағарова, Абай, Байтұрсынов, Қабанбай ба-
тыр көшелерінің қауіпсіздік жағдайы зерттелді.

 Жолдардың қауіпсіздік жағдайы бойынша мәліметтерді сараптама қорытындысына сәйкес 
алдағы уақытта білетін боламыз.

На сегодняшний день мы наблюдаем за экологическим кризи-
сом во многих  частях мира,в том числе и в Казахстане. Ухудше-
ние состояния окружающей среды влияет на все сферы жизне-
деятельности человека в целом,на благополучие населения,так 
как с изменением экологической ситуации меняется и качество 
потребляемого продукта. За безопасность потребляемых про-
дуктов питания несут отвественность  производители,они обя-
заны следовать санитарным нормам,гигиеническим нормативам 
и требованиям,обеспечивающим гарантию здоровья человека и 
населения. Но тем не менее,опасность заражения пищевым ин-
фекциям до сих пор остается высокой.

Пищевые инфекции возникают в связи с использованием не-
доброкачественной  пищи,в которой содержатся патогенные ми-
кроорганизмы и их токсины. Как правило,патогенные микроорга-
низмы неспособны к свободному образу жизни,средой обитания 
для них является организм человека или животных,которых при-
нято называть хозяевами паразитов. Они характеризуются стро-
гой специфичностью,то есть каждый возбудитель может вызывать 
определенное заболвание,например брюшнотифозная палочка-
брюшной тиф,дизентерийная –дизентерию.Характерной биоло-
гической особенностью патогенных микробов является способ-
ность вырабатывать токсины и другие вредные вещества,которые 
оказывают болезнетворное действие на организм. Патогенные 
микробы вырабатывают  токсины двух видов:экзотоксины и эн-
дотоксины.Возбудители этих заболеваний попадают в пищевые 
продукты из разных источников:из воздуха,почвы,загрязненной 
воды,используемой для мойки или приготовления 
пищи,могут заноситься насекомыми(мухами,тараканами) и 
грызунами(крысами,мышами),а также людьми ,соприкасающи-

Пищевая токсико-инфекция
мися с продуктами питания(с рук,одежды,с капельками слюны 
при кашле и чихании).

      Вместе с пищей в организм вносятся возбудители различных 
заболеваний:дизентерии,брюшного тифа,туберкулеза,сибирской 
язвы и др. Кроме того,некоторые заболевания передаются че-
ловеку от больных животных(туберкулез,бруцеллез,ящур,сиб
ирская язва и другие),например, молоко от туберкулезных или 
бруцеллезных коров. Наибольшую опасность представляют воз-
будители желудочно-кишечных заболеваний. Для некоторых из 
них (возбудителей брюшного тифа,дизентерии,холеры) пищевые 
продукты являются средой,неблагоприятной для развития.Од-
нако на пищевых продуктах они могут продолжительное время 
оставаться жизнеспособными. 

Совет:для предупреждения распространения заразных 
болезней,приобретайте мясо-молочные продукты только про-
веренные ветеринарными врачами. Соблюдайте санитарно-
гигиенические требования при хранении студней,винегретов,с
алатов,также в мясных и молочных продуктах,последние могут 
явиться источником распространения кишечных и других ин-
фекций. Чтобы предупредить заражение человека брюшным 
тифом,дизентерией,детским параличом,паратифом,туберкулезо
м,бруцеллезом и ящуром через молоко,нужно употреблять толь-
ко кипяченое или пастеризованное молоко.

 Г.КЛИМЕНКО,
Саркандское районное отделения Филиал  РГП на ПХВ  

«НЦЭ»
 КККБТУ МЗ РК по Алматинской области 

 Лаборант бактериолог 
высшей категории.

                                                                     

Жарақат кезінде медициналық көмек 
науқастарға жедел түрде медициналық 
көмектің кепілдендірілген көлемі аясында 
тегін көрсетіледі.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры»  КЕАҚ Алматы облысы бойынша 

филиалы.

Кіші Басқанның әсем жерлері
Сарқан филиалы Аманбөктер орманшылығы кіші Басқан шатқалында туристерге арналған 

алаң орналасқан. Кіші Басқанның әсем жерлері Шумский мұздығынан басталады. Амансай 
шатқалы, Ертай сай шатқалы, Суырлы асуы, Қайынсай шатқалы. Теңіз деңгейінен 4000 м.биіктікте 
орналасқан Шумский мұздығының қашықтығы 188.8 км. Сондай-ақ  тау бойын жағалай жайқалып 
өскен жеміс ағаштары мен қайың, шренк шыршасы, бөрі қарақат, шатар үшқаты өеседі, сонымен 
қатар әсем орман құстары мен жан-жануарлары мекен етеді. Атап айтсақ марал, елік, аю, қар 
барысы, суыр, тау ешкісі, ұлар, бүркіт тағы да басқа құстар мекен етеді.

К. САДБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ САрқан филиалы

 Аманбөктер ИБ мем.инспекторы.

Жастар практикасына шақыру
Жастар практикасы білім беру ұйымдары түлектерінің меңгерген кәсібі (мамандығы) 

бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін алуы мақсатында түлектер үшін ұйымдастырылады. 
Жастар практикасы меңгерген кәсібі (мамандығы) бойынша техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асы-
ратын білім беру ұйымдарының, оқуды аяқтағанына 3 жыл болмаған және жиырма тоғыз 
жасқа толмаған түлектері қатарындағы жұмыссыздарға арналған. Жастар практикасы бой-
ынша жұмыс уақытша сипатқа ие болады. Жастар практикасының ұзақтығы 6 айдан аспайды.  
Жастар практикасына қатысушылардың жалақысын бір айдағы мөлшері 25 айлық есептік 
көрсеткішті (салықтарды, міндетті әлеуметтік аударымдарды, банк қызметтерін ескергенде) 
құрайды. Сарқан ауданы  әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы  2021 жылға жастар 
практикасына 2018-2020 жылдары  оқу бітірген  түлектерді қатысуға шакырады.

С. ОРЫНБЕКОВА,
Сарқан ауданы әкімдігінің Халықты жұмыспен  қамту  

орталығының  жоғары дәрежелі маманы.

Медицинская помощь при травмах оказы-
вается пациентам бесплатно в рамках гаран-
тированного объема бесплатной медицин-
ской помощи в экстренном порядке.

Филиал по Алматинской области                                                                     
НАО «Фонд социального медицинского 

страхования».

Жуырда «Nur Otan» 
партиясының ресми 

аккаунтындағы әлеуметтік 
желілерде, атап айтқанда 

facebook, Instagramда 
облыстық мәслихат депу-
таты Жамал Құлахметова 

президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың "Жаңа 

жағдайдағы Қазақстан: 
іс-қимыл кезеңі" атты Жол-

дауын түсіндіру бойынша 
онлайн кездесу өткізді. 

Кездесу барысында Жамал Ағабдолдақызы Жолдауда көтерілген өзекті мәселелерді, яғни 
мемлекеттің өнеркәсіп әлеуетін толық пайдалану, мемлекеттік басқарудың жаңа моделі, жаңа 
жағдайдағы экономикалық даму барысын жұртшылық назарына ұсынды.  Өз кезегінде әлеуметтік 
желі қолданушылар өздерін толғандырған сауалдарын қойып, толыққанды жауаптарын алды.

Ауылшаруашылық саласының өкілдері, орта буын адамдарының қатысуымен ірі шаруа 
қожалықтарының қызметімен танысу үшін аудандық партия филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Аслан Кубентаев  "Ақдала" шаруа қожалығында болды. Мектеп оқушыларына демеушілік 
көрсетіп, тегін жаттығатын спорт кешенін, еркін күрес залын  ашқан қожалық жетекшісі Аслан 
Абдрахмановпен, ұжым мүшелерімен кездесіп, жыл нәтижелерін сараптап, алдағы жоспарлары-
мен танысты.   Сарқан гуманитарлық колледжінде «Жастар үлкен мүмкіндіктер буыны» атауымен 
акция өткізілді. Жиыны 50 адамды құраған іс-шара жастардың қатысуымен жүзеге асты. Тақырып 
аясында жас буынның алдағы міндеттері сараланды.

Этносаралық және конфессияаралық ынтымақтастық, келісім мен саяси тұрақтылықты сақтау 
ісіне елімізде жіті көңіл бөлініп келеді. Қазақстан зайырлы мемлекет ретінде Конституцияда 
көзделген ең қымбат қазына - адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтарына баса мән 
береді. Қазақ халқы қай заманда да елдікке, соның ішінде ел берекесінің тұрақты болуына үлкен 
назар аударған. Осы елдікке, бірлікке негіздейтін іс-шара жуырда аудандық мәдениет үйінде өтті. 
Қатысушылардың ой-пікірлері кеңінен қамтылған  «Этникалық келісім – қазақстандық қоғамның 
тұрақтылығының негізі. Тіл және мәдениет» тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 

 Аудандық мәдениет үйінің ресми аккаунтында «Сағындырған әндер-ай» тақырыбында 
патриоттық әндердің онлайн концерті өтті. Сұлулық пен сезімді үйлестірген әуендер мен жан 
тебірентер, жауhар туындылар шырқалған концерт жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған. Сырлы 
саз бен әсем әуенмен өрнектелген іс-шарада мәдениет үйінің әншілері халық әндерін шырқап, 
тыңдармандардың құлақ құрышын қандырып, онлайн көрермендердің ыстық ықыласына бөленді.

Ал аудандық кітапханада жастардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру үшін экскур-
сия жоспарға сай жүзеге асты. Жас жеткіншектер  кітапханада «Оқу залы», «Абонемент залы», 
«Оқырман формуляры» деген ұғымдармен танысып, өздерін қызықтырған сауалдарын қойып, 
тиісті жауаптарын алды.  Экскурсия жетекшілері жас оқырмандарды кітап әлеміне жетелеп, руха-
ни қазыналарын толықтыруға мүмкіндік берді.  

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ,
партия мүшесі.

Іргелі істерге - жол ашық
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1976 жылы әкесі соңғы 

сапарға аттанғанда Қайратбек 
Сембіұлы бар болғаны он бес 
жаста болатын. Әкеден алты қыз, 
төрт ұл өрбісе, бұл ұлдардың 
үлкені еді. Ұзатылып кеткен 
екі қыздан басқа балаларынан 
қызық көрмеген Сембі қарттың 
арманы да перзенттерінің 
болашағымен астасқаны анық. 
Қырық үш жасында ерінен 
қалған, топты баланы асырай-
мын деп шашы ерте ағарған 
Сақыпжамал ана тірегінен 
айырылған соң өмірдің илеуіне 
көнбей, ерік – жігерін бойына 
жиды. Колхоздың маңдайалды 
бал бармақ сауыншыларының 
сапында алпыс жасына дейін 
сүттен бұлақ ағызды. Ұлдарының 
ат жалын тартып есейгенін, от-
басын құрғанын көзімен көріп, 
ұрпағына батасын ақтарып, 1994 
жылы көш керуенін доғарды.

1978 жылы Екіаша орта 
мектебін бітіріп, Талғардың 
ауыл шаруашылық техникумына 
түскен Қайрат Бершімбековтың 
көкейінде аяулы анасына, үлкен 
отбасына тірек болсам дегеннен 
басқа мақсат болмаған шығар. 
Оқуды бітіре салысымен Кав-
казда әскери борышын өтеп, 
азамат болып қалыптасты. 
Әскерден келісімен туып – өскен 
ауылында агроном болып істеу, 

өкінішке орай, маңдайына жа-
зылмапты. Шаруашылықта 
орын жоқ екен. Мамандығына 
сай қызмет қарастырып 
аудандық ауылшаруашылық 
басқармасының табалдырығын 
аттады.

Басқарма бастығы Шора 
Бектасов, бас агроном Аза-
мат Сәрсембаев жас жігіттің 
бетінен қақпай, талабын қолдап, 
Сарқандағы Нафих Ахметов 
басқаратын «Красный октябрь» 
колхозына агроном – гидро-
техник ретінде жолдама берді. 
Еңбек жолын бастаған 1983 
жылдың 10 – қыркүйегі күні мен 
айына дейін жадынан шығып 
көрген жоқ.

- 1985 жылы Василий 
Ковшовтың бау – бақ  бригада-
сында агроном болдым, - дейді 
Қайратбек Сембіұлы. – Шын 
мәнінде кәсібіме адалдықты осы 
кісіден үйрендім. Василий Пе-
трович мені жанынан қалдырмай 
еңбекті сүюге үйретті, ниеттенген 
шаруадан нәтиже шығаруға бау-
лыды. 

Мұқияттылық, жауапкершілік, 
ыждаһаттылық деген іскер 
адамға тән ілкімділік қасиеттері 
кейін тәуелсіздік алған елімізбен 
бірге нарық саласында бақ сы-
нап көрмек болған Қайратбектің 
оң жамбасына келді. Қолға 
алған ісін аяқсыз қалдырмады, 
бастаған жұмысының бәрі ба-
янды болды. Сарқандағы айы 
оңынан туған кәсіпкерлердің 

Замандас

«Жер – Анаға мейірім керек»
дейді «"Арлан"» шаруа қожалығының   

басшысы Қайратбек Бершімбеков.

сапында 1994 – 1996 жылдары 
Ғалым досы екеуінің аты озды. 

1999 жыл. Наурыздың 4 – 
інші жұлдызы. Сағындырып 
келген көктемде Қайратбек 
Бершімбеков аудандық жер 
бөлімінен 700 гектар жерді 
заңдастырып алып, егін 
шаруашылығымен айналысуға 
бел шеше кірісті. Аталған 
аумақтың 116 гектары суармалы 
болса, 141 гектары тәлімі алқап, 
қалғаны жайылымдық. Күздік би-
дай септі. Жаздық дақылдарға 
көп орын берілді. Бидай - арпа 
көктеп өсіп, күзде дәні толықты. 
Жер – Анаға мейірім керектігін 
түсінді. Баптай білді, соның 
нәтижесінде бағы жанды.

Алғаш шаруа қожалығын 
қолға алғанда бір – бір данадан 
ғана трактор, тіркеме, сеялка, 
комбайны бар еді. Қазір, міне, 
бағзы кездегі бір колхоздың 
меншігіндегі техниканың бәрі бар. 
Науқан қарсаңында жөндеуден 
өткізіліп, сапқа қойылады. Сле-
сарь, механик, тракторшы, ком-
байншы, жүргізушілердің бәрі де 
осы қожалықтан табылады.

Бәрі де есінде. Осы ша-
руаны бар болғаны 5 адаммен 
қолға алған болатын. Бүгінгі 
таңда мұнда 35 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылды. Биылғы 
жылы 101 гектарға күздік бидай, 
106 гектарға қытай бұршағы, 50 
гектарға көпжылдық шөп тұқымы 
себіліп, ойдағыдай өнім алынды.

- Жұмыссыздық белең алды 
дейміз. Шынтуайтына келсек 

жұмыс бар, жұмысшы жоқ. Аяғын 
аяғына асып қойып, шалқасынан 
түсіп жататындарға таңым бар. 
Өзіне жайлы, шаруаға жайсыз 
шалқасынан туған Ай сияқты 
жату өмірден үміті бар азаматқа 
жараспайды, - дейді Қайратбек 
бүгінгі күннің өзекті мәселесін 
қозғап.

2009 жылы Қайратбек 
Сембіұлы басқаратын «Арлан» 
шаруа қожалығы асыл тұқымды 
қазақтың ақбас сиырын өсіруге 
ден қойды. Сол жылы – ақ 70 
бас сиыр мен 3 бұқа сатып алып, 
бүгінгі іргелі шаруашылықтың 
іргетасын қалады. «Инвест – 
жоба» бағдарламасы аясында 
жайылымдық жер алды. Бағзы 
бір қожалықтағыдай мұнда 
малшылардың тұрақсыздығы 
жоқ. Өйткені сегіз малшы отба-
сы жағдайлы үйде тұрады, қора 
– жайы жылы, қарауындағы мал 
басына қарай 150 мыңнан 300 

мыңға дейін айлық жалақы ала-
ды. 

-  Халқымыз «Жалғыз ағаш 
орман емес, жалғыз кісі қорған 
емес» дейді. Халық батыры 
Бауыржан Момышұлының «Мен 
істедім дегенше мың істеді 
десеңші, мың істеді дегенше ел 
істеді десеңші» деген ұлағаты 
бар. Бүгінгі деңгейге жетуіме 

туған бауырларымның ықпалы 
зор. Болатбек егістік жер мен 
техникаға жауапты. Жанат-
бек мал шаруашылығының 
жауапкершілігін өз мойнына 
алған. Талдықорғанда тұратын 
Манарбек інім кез – кел-
ген уақытта көмекке дайын. 
Бұлармен қоса шаруа қожалығын 
құрған күннен бастап осынау қам 
– қарекеті таусылмайтын кәсіпті 
игеруіме бір адамдай атсалы-
сып келе жатқан  Олег Ручконың 
біліктілігіне сүйенемін, - дейді 
біздің кейіпкеріміз шаруашылық 
тынысы туралы әңгіме 
қозғалғанда. 

Қайратбектің ісінің алға ба-
суына отбасының алтын діңгегі 
Жекен Сайлауқызының үлесі 
қомақты. Жекен бала кезінен 
алдыға талпындырған асыл 
арманының жетегімен ұстаздық 
мамандықты еншілеген ізгі 
жүректі жан. Білімді де білікті ма-

ман ұзақ жылдан бері аудандық 
білім ошақтарында басшылық 
қызмет атқарып келеді. Бүгінгі 
күнге дейін ол тізгінін ұстаған 
№ 1 мектеп – гимназия оқу мен 
тәрбие бағытында көштің алдын 
бермейді. Осы білім ұясынан 
түлеп ұшқан шәкірттердің 
алды қазір тәуелсіз еліміздің 
мақтанышына айналып, алуан 

салада өзіндік жетістіктерімен 
даралануда.

Қайратбек пен Жекеннің 
ынтымақты отбасынан өсіп – 
өнген балалардың да бағыты 
айқын. Ілияс Қайратбекұлы КИ-
МЭП – тің түлегі, бүгінгі таңда 
Алматыда өзінің жеке фирма-
сы, зауыты бар. Ата – анасы 
Ілияс пен Динарадан 4 неме-
ре сүйсе, Астанадағы Адема  
мен Рүстемнен 3 немере көріп 
отыр. Осынау алтын асықтай 
алданыштары жазғы дема-
лыста Бершімбековтар отбасын 
думанға бөлеп, Сарқаннан кеткісі 
келмейді. Мұнда ата – анасының 
жүрек жылуы бар, мейірімі бар, 
тартылыс күші бар. 

Кәсібін нәсібіне айналды-
ра жүріп имандылық жолына 
түскен Қайратбек Сембіұлы  
2017 жылы қажылық сапарға 
барып, мұсылмандық парызын 
өтеді. Жылдар бойы іштей дай-
ындалып, Меккеге барып, Алла 
Тағалаға құлшылық етті. Ихрамға 
кіріп, тауап жасап, сағи амалда-
рын орындап, Арафатта тұрып 
дұға қылып, Минада шайтанға 
тас лақтырып, қажылықтың па-
рыз, уәжіп, сүннет, мұстахиб 
амалдарын орындады.

Осы сапар  Қайратбекті рух-
тандырды, сабырын бекітті, 
айнымайтын асыл мінезін 
қалыптастырды. Асығы алшы-
сынан түсе бастады. Биылғы 
пандемия кезінде аяқ астынан 
өкпе қабынуына ұшырап, бір 
ай бойы төсекке таңылғанда 
Аллаға құлшылық азаматты дерт 
құрсауынан құтқарды.

Еңбек адамды өмірге 
құлшындырады, еңсесін көте-
реді. Сол еңбектің көзін тауып, 

айналасына шуағын шашып, 
құрметке бөленуден артық не 
бар екен, шіркін... Осы асқақ 
сезім еңбекқор азаматты алға 
жетелеп келеді. Жол жалғаса 
бергей!

Жомарт ИГІМАН.

Ол келер жылы алпыстың асқарына шығады. Осынау елу тоғыз 
жылдық ғұмырында еңбекпен етене өсті, еңбекпен еңсе көтерді, 
еңбекпен көсегесі көгерді. 

Туып – өскен ауылына жиі жолы түседі. Сұлудың қос бұрымындай 
Сарқан мен Басқан өзендері бастауын алатын Екіашаның тау – жота-
лары ата – бабасындай әрі көне, әрі жаңа. Күнде жаңадан көргендей көз 
алмай қарайтыны бар. Құм мен топырақтан жаңбыр мен жел қолмен 
тұрғызғандай қырлаған жақпар жартастар қанша қиындық көрсе де 
мойымаған майдангер әкесі Сембі сияқты. Сембі Бершімбеков соғысқа 
аттанып, концлагерьге түсіп, соның зардабынан кеңестік кезеңнің 
қысымын көрсе де ел – жұртының арасында турашылдығынан танбаған, 
адалдықтан айнымаған қарапайым еңбек торысы еді. Бұл кісінің жаяуға 
астындағы атын түсіп беретін ақкөңілділігін, мәрттігін, мырзапейілін 
қатарластары кейінгіге айтудан  жалықпайтын. Ал мына боз жусан 
басқан қоңыртөбел жоталар тіршілігіне көнбіс, он баласына мейірімі 
таусылмайтын сауыншы анасы Сақыпжамалға ұқсайды.
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Интернет – это безграничный мир инфор-
мации. Он - без сомнения, является одной из 
самых революционных технологий XXI века. 
Миллионы пользователей по всему миру вы-
бирают социальные сети. Интернет - ресурсы 
показали себя эффективным инструментом 
для общения, создания онлайн - сообществ 
и продвижения бизнеса. Здесь можно найти 
много интересного и полезного для учебы. 
Интернет может быть прекрасным и полезным 
средством для обучения, отдыха, или обще-
ния с друзьями. Тем не менее, когда речь за-
ходит о детях в социальных сетях, особенно 
если они только начинают знакомится с ними, 
данные технологии таят в себе ловушки как 
и реальный мир. Интернет тоже может быть 
опасен: в ней появились своя преступность, 
хулиганство, вредительство и прочие мало-
приятные явления. Для того чтобы защитить 
себя от всего этого необходимо соблюдать 
правила безопасности в Интернете. Обьяза-
тельно познакомьте детей с этими правилами:

1. Всегда спрашивать родителей о не-
знакомых вещах в Интернете. Они расскажут, 
что безопасно делать, а что - нет.

Өнегеге  толы  өмірі
Кімнің болса да өз өмірінде замандастарының, 

тағдырластарының, әріптестерінің ішінде тектілігіне, 
адамгершілігі мен қайырымды қасиетіне тәнті ететін, 
азаматтығына табындыратын, өзін де өмірін де өнеге тұтқызатын 
жандар болады. Сондай  еңбегімен елге сыйлы, ардақты 
жандардың бірі, кішілерге абзал аға, үлкендерге ізетті іні бола 
білген Сейдахан Дакеев осындай жандардың  бірі де бірегейі еді. 
Ол жамандыққа да, астамшылыққа да бармай өзін бір қалыпты 
ұстайтын. Марапатқа мақтанбай сабырлылығымен ерекше-
ленген жан. Кісілік кейпін сақтап, имандылықты ұстанған адам 
әрқашанда сыйлы, көпке құрметті болады. Міне біздің Сейдахан 
сондай азамат болатын. Осындай жанына шуақ шашып жүретін 
абзал жан бар саналы ғұмырын еліміздің мал шаруашылығын 
дамытуға арнады. Ол 1968-1972 ж.ж Талдықорған қаласындағы 
зоотехникаллық мал-дәрігерлік техникумын тамамдап, По-
граничник ауылында зоотехник жұмысын атқарып келді. 1975-
1988 ж.ж малды қолдан ұрықтандыру жұмысын атқарды. 
1989-1995 ж.ж бас зоотехник-селекционер қызыметінде әр 100 
сиырдан 104 бұзаудан алып рекорд орнатты.  Ол өзінің ерен 
іскерлігі мен адамгершілігінің, ұйымдастырушылық қабілеті мен 
жауапкершілігінің арқасында ағайын-туыстарының, замандаста-
ры мен жолдас, қызыметтес әріптестерінің арасында көшбасшы 
ретінде зор құрметке бөленді. Еңбегі еленіп «Еңбек озаты» 
медалі, «ВДНХ күміс медалі», КСРО-ның «За трудовое отли-
чие» медалі, «Халықтар достығы» орденінің иегері, КОКП-ның 
28-съезінің делегаты, Республикалық социалистік жарыстың екі 
мәрте жеңімпазы, Қазақ КСР-нің жоғарғы кеңесі президиумының 
құрмет грамотасымен 4 мәрте марапатталған, ҚАЗСОВПРОФ-

тың құрмет грамотасын екі мәрте алған, Техник-осеменаторларының облыстық байқауының 
жеңімпазы, (1-орын) 1985-ж. Чехославакияға тегін жолдамамен барған т.с. марапаттардың иегері. 
Сейдахан досқа адал, бір сөзді, ағайынға жанашыр, үлкенді аға тұтынып, кішіні іні деп құрметтеп 
сыйласатын, басшыларға жағымпазданып-жарамсақтануды білмейтін, жаман пиғылды жан-
дармен жүрмейтін ерекше жаратылған жаны жайсаң бір туар азамат еді. «Адал ұрпақ өсірсең 
басыңа бақтың қонғаны» дегендей Сейдахан мен Сәлемет дүниеге  үш ұл, бір қыз әкеліп, со-
ларды жақсы тәрбиеледі. Бәрі де жоғары білімді азамат болып, әр салада ел игілігін қалауға 
өз үлестерін қосып, қатар-құрбыларының арасында сыйлы, өзгелерге өнеге болып өмір сүруде. 
Осындай жаны жайсаң Сейдеш ойда жоқта өмірден мезгілсіз кетті. Артында ізгілікті ісі мен «ұят 
болады» дейтін өнегелі сөзі қалды. Өмірде орны бөлек адамдарды іздейсің, сағынасың. Кейде 
сондай адамдардың жоқтығына налисың,  тарығасың. Кеше бірге жүріп, өмір сүрген заманда-
стары, құда- жекжат, туыстары қайтып келмес сапар кемесіне мезгілсіз мініп кеткен Сейдахан-
ды қайғыра отырып еске алып, туған-туыстарына көңіл айтамыз.Өзі дүниеден өтсе де кезінде 
айтқан сөздері мен тыңғылықты атқарған істері, ақкөңіл мінезімен, биік адамгершілігі ел жадында 
сақталып қалады. Кезінде  осындай азаматтың елге сіңірген еңбегін ескеріп, келер ұрпаққа үлгі 
тұту мақсатында 2018 жылы Сейдахан Дакеевке «Сарқан ауданының құрметті азаматы» атағы 
берілген. Ол сол құрметке лайықты жан еді. Ел есінде есімін қалдыру үшін Пограничник ауылын-
да Сейдахан Дакеевке бір көшенің атын берсе марқұмның аруағына деген құрметтің бір парасы 
болар еді. 

Есбала СҮДІРБАЕВА,
Амангелді ауылдық округі аналар кеңесінің төрайымы, зейнеткер ұстаз, 

Білім беру ісінің үздігі.

Безопасный интернет для детей
2. Если ты регистрируешься на сайте, в 

социальной сети или в электронной почте, при-
думай сложный пароль. Держи их в секрете.

3. Не загружай файлы, программы или 
музыку без согласия взрослых – они могут со-
держать вирусы и причинят вред компьютеру. 
Если хочешь скачать картинку или мелодию, 
но тебя просят отправить смс — не спеши! 
Сначала проверь этот номер в интернете — 
безопасно ли отправлять на него смс и не об-
манут ли тебя. Сделать это можно на специ-
альном сайте.

4. Никогда не рассказывай о себе не-
знакомым людям в Интернете: где ты живешь 
и учишься, не говори свой номер телефона. 

5. Никогда не отвечай на сообщения от 
незнакомцев в Интернете и не отправляй им 
сообщения. Если незнакомый человек предла-
гает встретиться или пишет тебе оскорбитель-
ные сообщения – сразу скажи об этом родите-
лям!

6. Общаясь в Интернете, будь друже-
любен с другими. Не пиши грубых слов! Ты 
можешь нечаянно обидеть человека, читать 
грубости так же неприятно, как и слышать.

7. И помни, что лучше проводить время 
с реальными друзьями, чем с виртуальными.

А самый главный совет для родителей - 
будьте в курсе деятельности ребенка. Разуме-
ется, радикальный запрет на пребывание в се-
тях или чрезмерный контроль может вызвать 
агрессию и раздражение ребёнка. Делайте это 
так, будто не «сторожите» его, а интересуетесь 
всем тем, что увлекает его. Это и сблизит вас, 
и предупредит о предстоящих возможных угро-
зах. Важно! Создавайте доверительные отно-
шения! Научите ребенка быть осторожным в 
Сети и не стать жертвой интернет - мошенни-
ков. Говорите с ним об Интернете: спрашивай-
те, что он сегодня делал, с кем познакомился, 
что интересного узнал. Старайтесь регулярно 
просматривать ресурсы, которые посещает 

Ваш ребенок, и проверяйте список его контак-
тов, чтобы убедиться, что он знает всех, с кем 
общается. Попросите ребенка сообщать Вам 
или близким людям о любых угрозах или тре-
вогах, связанных с Интернет, и не ругайте за 
неприятные случай, иначе он все будет скры-
вать. У ваших детей должны быть увлечения 
и хобби, поощряйте прогулки и игры ребёнка 
на природе с «реальными» друзьями. Ребёнок, 
который после школы посещает творческие, 
музыкальные, спортивные или другие секции, 
а потом вечером выполняет домашние за-
дания, просто физически не будет успевать 
подолгу «зависать» в соцсетях, погружаясь в 
виртуальный мир, теряя все ценности и ориен-
тиры реального мира. 

И самое важное для всех нас - нельзя дол-
го работать на компьютере и перегружать свой 
организм. Виртуальный мир никогда не заме-
нит живое общение, спорт, природу! 

А.АБЛАЕВА,
учитель начальных классов школы - 

лицея имени Н.Островского. 

   Бруцеллез - зоонозная инфекция, характеризующаяся полиорганными па-
тологиями и склонностью к хронизации. Значимым патогенетическим компо-
нентом бруцеллеза является аллергическая реактивность.
   Бруцеллез вызывается неподвижными полиморфными грамотрицатель-
ными микроорганизмами рода Brucella. Вид бруцелл, вызывающих инфек-
цию, оказывает влияние на тяжесть течения, наиболее тяжело протекает 
бруцеллез, обусловленный заражением Brucella melitensis. Бруцеллы высо-
коинвазивны, размножаются внутри клеток организма хозяина, но способны 
сохранять активность и вне клетки. В окружающей среде устойчивы, сохра-
няются в воде более двух месяцев, три месяца – в сыром мясе (30 дней 
- в засоленном), около двух месяцев - в брынзе и до четырех – в шерсти 
животных. Губительно для бруцелл кипячение, нагревание до 60 °С убивает 
их через 30 минут. 
    Резервуаром бруцеллеза являются животные, источником заражения для 
человека преимущественно являются козы, овцы, коровы и свиньи. В неко-
торых случаях возможна передача от лошадей, верблюдов, некоторых дру-
гих животных. Выделение возбудителя больными животными происходит с 
испражнениями (кал, моча), молоком, амниотической жидкостью. Передача 
инфекции осуществляется преимущественно фекально-оральным механиз-
мом, чаще всего пищевым и водным путем, в некоторых случаях возможна 
реализация контактно-бытового (при внедрении возбудителя через микро-
травмы кожи и слизистых оболочек) и аэрогенного (при вдыхании инфици-

Бруцеллез
рованной пыли) пути.
    Значительную эпидемиологическую опасность представляют собой моло-
ко, полученное от больных животных и молочные продукты (брынза, кумыс, 
сыры), мясо, изделия из животного сырья (шерсть, кожа). Животные загряз-
няют испражнениями почву, воду, корм, что также может способствовать 
заражению человека непищевым путем. Контактно-бытовой и воздушно-
пылевой пути реализуются при уходе за животными и обработке животного 
сырья. 
     В комплекс профилактических мер, направленных на снижение забо-
леваемости бруцеллезом людей включается ветеринарный контроль за 
состоянием здоровья сельскохозяйственных животных, а также санитарно-
гигиеническое нормирование условий производства, хранение и транспор-
тировки пищевых продуктов, ежегодные профилактические обследования 
работников сельского хозяйства. 
    Сельскохозяйственный скот подлежит плановой вакцинации, Также 
специфическая профилактика с помощью прививок живой бруцеллезной 
вакциной показана лицам, непосредственно работающим с животными. К 
средствам индивидуальной профилактики также относится спецодежда для 
работы с животным сырьем, строгое следование правилам личной гигиены. 

  Т.СЕЙДЕЛЬХАНОВА, 
специалист-бактериолог филиала  РГП на ПХВ  «НЦЭ» 

КККБТУ МЗ РК по Сарканскому району. 

Хабарландыру  *  Объявления

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 
С выездом на дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.

 Электронные услуги – самый 
удобный подход к населению

Интернет уже давно прочно вошел в нашу жизнь, существенно облегчив нам решение многих задач. Мы 
с удовольствием совершаем покупки, производим оплату платежей, приобретаем и заказываем билеты, зна-
комимся и общаемся, интернет призван сделать нашу жизнь проще. С этой же целью и был создан портал 
«Электронного правительства»– www.egov.kz.

Посредством портала «Электронного правительства» можно подать заявку на получение разрешения на 
эмиссии в окружающую среду, заявку на проведение государственной экологической экспертизы, заявку на 
получение разрешения на пользование животным миром, и это далеко не все услуги, предоставляемые порта-
лом. В последнее время наблюдается масштабный рост предоставления государственных услуг в электронном 
виде. Вам не нужно больше ходить по инстанциям и терять время в очередях. Сведения о необходимых для по-
лучения услуги документах размещены на сайте, а также на официальном интернет-ресурсе государственного 
органа, который ответственен за оказание необхо-димой Вам государственной услуги.

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде:
— круглосуточная доступность портала – обращение за получением государственной услуги в любое вре-

мя, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющие допуск к сети Интернет;

— получение услуги из любого удобного для Вас места;
-полная и достоверная информация о порядке оказания государственных услуг в доступной форме;
— отсутствие очередей;
— экономия времени, сокращаются сроки предоставления услуг;
— отсутствие коррупционных рисков, так как взаимодействие с государственными органами происходит 

через «личный кабинет»;
— отсутствие проявлений бюрократизма и волокиты при оказании государственных услуг;
— прозрачность процедуры, информирование услугополучателя о стадии исполнения государственной 

услуги по его заявлению.
Самое главное преимущество заключается в том, что получать государственные услуги в электронном 

виде легко и удобно.
Г.КУДАЙБЕРДИЕВ,

главный специалист  департамента Агентства по делам государственной 
службы Республики Казахстан по Алматинской области. 

Алматы облысы бойынша «Еңбекші көшіп-келушілерге рұқсат 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті Халыққа қызмет көрсету 

орталықтарына ауыстыру бойынша жұмыс  барысы
«Еңбекші көшіп-келушілерге рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі бойын-

ша Халыққа қызмет көрсету орталықтарында өтініштерді қабылдау және нәтижесін беру 
жөніндегі пилоттық жоба іске асырылуда. Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың және астананың полиция департаменттері 2020 жылдың 1 қазанынан бастап 
осы алгоритмді ел аумағында енгізуде.

С. КУРУНКУЕВ,
Сарқан АПБ КҚҚТ инспекторы,  полиция майоры.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Сарқан қаласындағы, «Связист» саяжайының жер телімдері Сарқан аудандық «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алма-
ты облысы бойынша филиалы – Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті техникалық тексеру 
департаментінде иесіз мүлік ретінде тіркеуге қойылғандығын  қала әкімдігі хабарлайды.

Сарқан қаласы әкімінің аппараты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городской акимат сообщает, что дача земельного участка «Связист", расположенные в 

г.Саркан поставлен на учет как бесхозный в Сарканском районе по земельному кадастру и не-
движимости филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация 
для граждан» по Алматинской области.

Аппарат акима города Саркан.

Мукашев Тулеубек Тулеуовичтің атына 2006 жылғы 20 ақпанда тіркелген Қойлық ауылындағы үйдің № 1148111 (кад.№ 03: 263: 018:782) 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.


