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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» атты Жол-
дауында мемлекеттік бақылауға балама ретіндегі 
қоғамдық бақылау институтын қолдай отырып, 
тиісті құқықтық негіз қалыптастыру қажеттігін айтқан 
еді. Бұл тұста, мемлекеттік органдар жұмысының 
деңгейін арттыру, мемлекеттік қызметтердің са-
пасын көтере отырып, бизнес пен халық-қа 
жеңілдетілген және жедел қызмет ұсыну – бүгінгі 
күннің басты міндеттерінің бірі. 

Бұл бағытта жұмысты жандандыру мақсатында 
аудан әкімдігі жанынан 2021 жылы 12 наурыздағы 
№66 қаулысы негізінде қайта құрылған ар-
найы мониторингтік топ мүшелері мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруды 
бақылау және қолжетімділікті қамтамыз ету бойын-

Сабақтастық жемісі
Қазақстанның бүгінгі таңдағы жетістіктері Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. Жас тәуелсіз елдің тізгінін 
ұстап, оны етек-жеңін жинаған іргелі елге айналдырғаннан кейін Тұңғыш 
Президент билік транзитін бастады. Осылайша Қазақстан Орталық Азия-
да алғаш рет бейбіт түрде биліктің ауысуын қамтамасыз етті. 

Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекет басшысы міндетіне кіріскеннен 
бастап сындарлы сабақтастыққа иек артатынын анық аңғартты. Екі 
жыл бұрын Президенттік лауазымды қабылдап алғанда да, сайлау-
алды бағдарламасында да, халыққа Жолдауларында да үш мәселеге 
– дамуға, әділетке және сабақтастыққа басымдық беріп келеді. Бұл ба-
сым бағыттарды президенттік сайлауда дауыс берушілердің көпшілігі 
қолдады. Жуырда Президент заң шығаруға бастамашылық ету құқығын 
пайдаланып жерді шетелдіктерге сатуға және жалға беруге біржола тый-
ым салуды көздейтін Заң жобасын Мәжіліске жолдады. 

Биліктің бағыт-бағдары мен пәрменді іс-шаралары алдымен 
азаматтардың әлеуметтік ахуалын жақсартуға бағытталып келеді. 
Бұл тұрғыдан алғанда «Nur Otan» партиясы жұртшылықтың сындар-
лы ұсыныстарын қолдап, елді тиімді ынтымақтастыққа бастап келеді. 
Біздің баршамызды ортақ мақсат – әр тұрғынның өмір сүру деңгейін 
арттыру мақсаты біріктіреді. Өткен жылы коронавирустық пандемия 
кезінде тұрақтылықты сақтау үшін шағын және орта бизнеске дағдарыс 
жағдайында елеулі қолдау көрсетіліп, жұмыспен қамтудың Жол картасы 
шеңберіндегі жобаларға 1 млрд. 603,551 мың теңге бөлінді. Бұл дегеніміз 
427 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді деген сөз. Партия ауда-
нымызды дамытудың басым бағыттарын сайлауалды бағдарламасында 
айқындап, 8 инвестициялық жобаны іске асыруға алғышарт қалауда. Осы 
арқылы 3,5 мыңнан астам жұмыс орнын құрып, аудандағы жұмыссыздық 
деңгейін 5,3 пайыздан 4,8 пайызға дейін төмендетуді жобалап отыр. 
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу көлемін ұлғайта отырып, 
агроөнеркәсіптік кешен мен туризм секторын дамытуды мақсат тұтуда. 
Қолайлы аудан басымдығын бағытқа алып, жол сапасын жақсарту, таза 
ауыз сумен қамтамасыз ету, тұрғын үй жағдайын жақсарту арқылы жалпы 
халықтың өмір сүру жағдайын жақсартуға қадам жасалуда. 

Алдыға межеленген асуларымыз биік, межелеріміз айқын.   «Nur Otan» 
партиясының 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасы ауданның 
әрбір тұрғыны жайлы өмір сүретін, дамитын және өзін-өзі көрсете алу 
үшін барлық мүмкіндіктерге ие болатын әл-ауқат қоғамын құруға негіз 
қалайды.

Ж. ДОЛАНБАЕВА,
аудандық мәслихаттың депутаты, «Nur Otan» партиясы 

фракциясының мүшесі.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер сапасын арттыру, 
азаматтардың барлық сындар-
лы өтініш-тілектерін жедел әрі 
тиімді қарастыратын " Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет" 

Вакцинация против 
COVID - 19

Вакцина против COVID 19 — вакцина, вызывающая формирование 
приобретённого иммунитета против коронавирусной инфекции COVID-19, 
вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.  Вакцинация в стране началась 
в феврале. Она проводится на добровольной основе. А 4 марта в нашем 
районе стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. В насто-
ящее время в районной поликлинике работает 2 пункт. В регион доставле-
но 300 дозов насаждения "Спутник V" российского производства. Первыми 
вакцину против вируса получили медицинские работники, в общей сложно-
сти 300 человек. С 25 марта началась ревакцинация и будут привиты 300 
человек. Вакцинация вводится 2 раза – промежуток 21 день. Первый раз 
вырабатывается небольшое количество антител. Второй раз – количество 
антител увеличивается, закрепляется действие первой дозы.  

Отметим, что в стране в массовой кампании по вакцинации строится 
векторная вакцина на основе аденовирусного вектора «Спутник V". 

Д. ОРДАБАЕВ,
ведущий специалист.                                                          

Сарканской районной  УСЭК. 

Балқаш-біздің 
бағымыз

«Nur Otan» партиясының сайлауалды бағдарламасында аудан-
да алдағы бесжылдықта атқарылатын ауқымды жобалар жан-жақты 
айшықталған болатын. Осы еліміз бен жеріміз үшін елеулі жобалардың 
ішінде Балқаш көлінің көсегесін көгерту бағытындағы бағдарлама біздің 
ертеңге деген сенімімізді нығайта түсті.

Балқаш - көл жағалауын мекендеген қалың елдің бағы. Ежелден көлдің 
тірі күмісін күреп жүрген балықшылар қауымы бар. Жағалау туристік де-
малыс орнына айналғалы жазғы маусымда көл қызығын бөлісуге келетін 
туристерге қызмет көрсету арқылы несібесін айыратын лепсіліктерге де 
қолайлы. Сондықтан да партия бақылауындағы нысандардың қатарына 
Балқаштың енуіне қуанатындар саны аз емес.

Біз күткен игіліктің бастамасы басталып та кетті. Лепсіден Балқаштың 
сол жағалауына созылатын жол құрылысына бөлінетін қаражат белгілі. 
Келешекте электр желісі тартылып, ауыз су жеткізіліп, жағалауда құрылыс 
басталғанына куә болатын күндер де алыс емес.

Асхат ИСКАКОВ,
аудандық мәслихаттың депутаты.

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

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

Конкурсқа қатысуға мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, 
шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жетістіктері жоғары, 
сондай-ақ қоғамдық пайдалы қызметке белсенді қатысады 
(волонтерлік, қайырымдылық, меценаттық, тәлімгерлік) от-
басылар жіберіледі.

Қызметі Қазақстан Республикасының аумағында тый-
ым салынған ұйымдардың құрамына кіретін  мүшелері 
бар,  бұрын сотталған мүшелері бар отбасылар конкурсқа 
қатыса алмайды.

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

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

1) ата-аналардың (қорғаншылардың, қамқоршылардың) 
жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері, 
балалардың туу туралы куәліктерінің көшірмелері;

2) асырап алушы (қорғаншы) отбасылар үшін – 
жергілікті уәкілетті органның кәмелетке толмаған балаға 
қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу туралы 
шешімінен үзінді көшірме;

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

қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесі (болған жағдайда);  
5) балаларды тәрбиелегені үшін алған 

көтермелеулердің, белгілі бір жетістіктері үшін алған 
көтермелеулердің бар екенін куәландыратын құжаттардың 
көшірмелері; 

6) заңды және (немесе) жеке тұлғалардың ұсыным хат-
тары (кемінде екі);

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

8) дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім. 
Құжаттарды көрсетілген мерзімнен кейін ұсынған 

үміткерлер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
 Аудандық (қалалық) комиссияға ұсынылған құжаттар 

қайтарылмайды.
Барлық мәліметті аудандық (қалалық) ішкі  саясат 

бөлімінен  алуға болады.

Талдау шараларын жүргізді
ша «Сарқан аудандық білім бөлімінің Ы.Алтынсарин 
атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде және «Сарқан аудандық білім 
бөлімінің Акын Сара атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде талдау 
жұмыстарын жүргізді.

Талдау барысында мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 
алуы кезінде оларға қажетті жағдайлар жасау та-
лаптарына аса көңіл бөлінді. Топ мүшелерімен 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын 
арттыру бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, 
тиісті ұсыныстар берілді. Талдау барысында орын 
алған кемшіліктерді орнына келтіру үшін белгілі 
мерзім беріліп, талдау парақшалары толтырылып 
мекемелердің өкілдеріне тапсырылды.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ. 

Қоғамдық қабылдау өткізілді

тұжырымдамасын іске асыру 
мақсатында, ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің Алматы облысы 
бойынша департаментінің баста-
масымен ағымдағы жылдың 18 
наурызында "Азаматтарға арналған 

үкімет" мемлекеттік корпорация-
сы" КЕАҚ Алматы облысы бойын-
ша филиалының Сарқан аудандық 
Халыққа қызмет көрсету бөлімінде 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
мәселелері бойынша қоғамдық 
қабылдау ұйымдастырылды. Іс-
шараға мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер сапасын арттыру және 
қолжетімділікті қамтамасыз ету 
жөніндегі аудандық талдау тобының 
мүшелері қатысты.

Қоғамдық қабылдау ба-
рысында азаматтар өздеріне 
қажетті мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің тәртібі бойынша 
жүгініп, тұшымды жауаптар, қажет 
мәліметтер алды. Сонымен қатар 
қоғамдық қабылдау барысын-
да аудан тұрғындарына қажетті 
ақпараттар ұсынылып, түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді.

Өз тілшіміз.

Қуатты мемлекеттің 
іргетасы қалануда

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» деп атала-
тын мақаласының салмағы да, артылар жауапкершілігі 
де мол екендігі анық. Бағдарлы мақала еліміздің бар-
ша азаматтарына бағыт-бағдары басым мақала деп 
есептеймін.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
төрағалығымен ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығын ме-
рекелеу жөніндегі мемлекеттік комиссияның алғашқы 
отырысы өтті.

Бұл отырыста Президент Қазақстан тәуелсіздік 
жылдарында Елбасының көшбасшылығымен барлық 
қиындықтан өткенін, қуатты мемлекеттің іргетасын 
қалағанын, енді егемендіктің төртінші онжылдығына 
қадам басқан бұл еліміз үшін аса маңызды екенін атап 
өтті.

Сондай-ақ мемлекет басшысы ел тарихындағы 
елеулі мереке кезінде құр даңғаза мен ысырапшылдыққа 
жол беруге болмайтынын әрбір шараны тұрғындарға 
пайдасы тиетін нақты істерге ұластыру қажет екенін 
қадап айтты.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ауданы-
мызда да ауқымды игі шаралар іске асырылуда. Ау-
дан экономикасының сала-сала бойынша ілгерілеуі 
аға буын өкілдерінің көңіліне қуаныш ұялатады. 
Ауданымыздағы ауылшаруашылық, денсаулық, 
кәсіпкерлік салаларында 1000-нан аса ардагерлеріміз 
өздерінің еселі еңбектерімен, толағай табыстары-
мен аудан бюджетінің қоржынын толтыруда қомақты 
үлес қосуда. Тәуелсіздігіміздің құндылығы аудан 
тұрғындарының табысты, жемісті және жеңісті еңбегі 
деп есептеймін. Біз Тәуелсіздігімізді еселі еңбегімізбен, 
жеткен жетістіктерімізбен қорғай, сақтай, соны онан ары 
дамытуымыз керек. Біздің бағымыз да, байлығымыз да 
тәуелсіздік!

Қ. ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық «Ардагерлер ұйымы» филиалының 

төрағасы.  

Тәуелсіздік - мәңгілік құндылық МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ
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Профилактика и защита от 

клещей. Что делать 
если укусил клещ?

В большинстве случаев укус клеща стано-
вится незаметным и обнаруживается не сразу, 
так как в момент укуса клещ выделяет особые 
обезболивающие вещества. Клещ чаще всего 
впивается в те места, где более мягкая и неж-
ная кожа: шея, кожа за ушными раковинами, 
подмышечные впадины, кожа под лопаткой, 
ягодичная область, пах, и др.

Клещ прокусывает кожу и вставляет в ран-
ку специальный вырост глотки похожий на 
гарпун (гипостом). Своеобразный гарпун по-
крыт зубчиками, которые удерживают клеща, 
поэтому не так то и просто его вытащить. Ви-
рус в случае клещевого энцефалита попадает 
в кровь человека через слюну клеща. Непо-
средственно с момента укуса вирус попадает 
в организм жертвы. Поэтому даже быстрое из-
влечение клеща не исключает заражение кле-
щевым энцефалитом.

В случае боррелиоза бактерии накаплива-
ются в желудочно-кишечном тракте клеща и 
начинают выделяться в организм пострадав-
шего в момент, когда клещ начинает питаться. 
Обычно это происходит через 4-5 часов после 
укуса. Поэтому своевременное извлечение 
клеща может предотвратить заражение.

Профилактика укусов клещей
Клещи обычно поджидают жертву, сидя на 

траве или ветке кустарника, и очень редко под-
нимаются на высоту выше полуметра. Поэто-
му обычно они цепляются к ногам человека и 
потом "ползут" вверх в поисках удобного ме-
ста для присасывания. Правильно одевшись, 
вы сможете периодически снимать клещей с 
одежды, не давая им "добраться до тела".

Находясь в местах обитания клещей, избе-
гайте темных тонов в одежде, так как клещей 
труднее заметить на темном фоне. Заправ-
ляйте верхнюю одежду в штаны, а штаны – в 
носки. Если нет капюшона - наденьте головной 
убор.

Проводите профилактические осмотры. 
Каждые 15 мин. проводите осмотр своей одеж-
ды, а на привалах по возможности делайте 
более тщательную проверку, осматривая голо-
ву и тело, в особенности выше пояса, клещи 
чаще всего присасываются именно там.

Пользуйтесь средствами химической за-
щиты от клещей. Обработайте одежду, спаль-
ник, палатку и другие предметы.

В дополнение к обработке одежды на ого-
ленные участки тела можно нанести защитный 
репеллент, который кроме укусов клещей за-
щитит обработанные места и от укусов крово-
сосущих насекомых. Если Вы постоянно нахо-
дитесь на ограниченной территории (дачный 
участок), на которой обитают клещи, то эту 
территорию можно обработать специальным 
инсектоакарицидным средством, убивающим 
клещей.

Клещей всегда больше на тропах, так им 
проще найти жертву. Поэтому не стоит отды-
хать, "заваливаясь" на траву в метре от тропы. 
На солнечных, сухих полянах клещей меньше, 
чем в тени.

При устройстве шалашей и других укрытий 
в весенний, осенне-зимний период следует 
помнить, что клещи зимуют в лестной подстил-
ке, сухой траве и, отогревшись, могут напасть 
на человека.

После того, как придете домой, снимите 
одежду вне жилого помещения и тщательно 
ее осмотрите, обратив особое внимания на 
складки, швы, карманы.

Г.НУРДАУЛЕТОВА,
ведущий специалист Сарканского 

районного управления  
санитарно - эпидемиологического 

контроля. 

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік қызметтің 4 түрі 
көрсетіледі: соттылықтың болуы туралы анықтама, әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы анықтама, мұрағаттық анықтама және прокура-
тура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми 
құжаттарға апостиль қою туралы анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының мемлекеттік қызметті электрондық форматқа 
көшіру бойынша тапсырмасын іске асыру шеңберінде Комитет мемлекеттік 
қызметтің үш түрін автматтандыру және оңтайландыру жөнінде бірқатар 
іс-шаралар жүргізді. 

Сонымен, "Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама 
беру" мемлкеттік қызмет толық автоматтандырылды. 

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметтерді көрсету нәтижесін 
беру www.egov.kz «Электрондық үкімет» веб-порталы (әрі қарай – портал) 
арқылы альтернативті түрде де, сонымен бірге анықтаманы қағаз үлгісінде 
алу қажет болған жағдайда Мемлекеттік корпорация арқылы жүзеге асы-
рылады.

Сонымен бірге, қызметтерді оңтайландыру шеңберінде азаматтарға 
жылжымалы жүйенің абоненттік қондырғысы арқылы, яғни mGov 
порталының мобильдік қосымшасы арқылы электрондық анықтама алу 
мүмкіндігі берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа енгізулердің бірі Мемлекеттік корпорация 
филилалының мекенжайын таңдаумен шетелге шығу үшін анықтама алуға 
электрондық сұрау беру мүмкіндігі болып табылады, ол жерде қағаз түрінде 
жауап алуға болады. Бұрындары Мемлекеттік корпорацияға міндетті бара 
отыра қағаз варианты ғана жіберу мүмкін болатын. 

Электрондық анықтаманы «EgovKzBot»Telegram-бота көмегімен алуға 
болады. 

Анықтама алу үшін «Мобильді азаматтар базасына» (МАБ) тіркелу 
қажет. Бұл үшін eGov.kz порталында Жеке кабинетке өзінің деректерін 
енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram мессенджерді көшіру керек, «EgovKzBot» 
іздеу жолына енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі қарай «Қызметтер» бағанында 
"Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" атты 
сервисті таңдау, содан кейін азаматқа растау коды көрсетілген SMS – ха-
барлама келеді, кодты енгізгеннен кейін соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы ақпарат берілетін болады. 

Сондай-ақ, порталда электрондық анықтаманы ЭЦҚ қоймай-ақ «Бір 
реттік SMS паролінің сервисінің» көмегімен алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда «Үшінші тұлғалармен анықтама алу сервисі» 
жүзеге асырылған. Енді, жұмыс берушілердің өздері он-лайн қызметін 
қолдана отыра «жеке кабинет» және (немесе) sms-растау арқылы сұрау 
жіберілетін адамға қатысты, адамдардың келісім шарты болған кезде басқа 

                                                                Қала және аудан тұрғындары назарына 
 Құқықтық статистика  органдарымен көрсетілетін мемлекеттік  
қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер енгізілгенін хабарлайды

адамдарға қатысты соттылықтың болуы немесе болмауы туралы 
электрондық сұрау жібере алады. 

Осындай қызметті алудың негізгі шарты МАБ-на тіркеу болып 
табылады. МАБ-не тіркелу үшін қызмет алушыға порталдағы «жеке 
кабинетте» «телефон» деген бағанда телефон нөмірін көрсету керек 
немесе оны ЖСН-ді Мемлекеттік корпорацияның кез келген фронт-
офисіне тіркеу қажет. 

«Комитеттің және оның аумақтық бақсармаларының 
мұрағаттары шеңберінде мұрағаттық анықтамаларды және/немесе 
мұрағаттық құжат көшірмелерін беру» мемлекеттік қызметі ішінара 
автоматтандырылған. 

Қызмет алуға үшін электрондық сауалдарды жіберу сервисі пор-
тал арөылы іске қосылды. Қазіргі уақытта, қызметті портал арқылы не-
месе Мемлекеттік корпорация арқылы тапсыруға болады. Қызметтің 
нәтижелерін Мемлекеттік корпорациясы арқылы ғана алуға болады. 
Қызмет көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік күнге дейін 
қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдары-
нан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік қызметі 
автоматтандырылмаған, ол Мемлекеттік корпорация арқылы қағаз 
түрінде көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс күні.  Прокурату-
ра органдарынан шығатын апостиль қоятын құжаттардың 99%  есепке 
ала отыра, соттылықтың болкы немесе болмауы туралы анықтаманы 
құрайды, мынадай мүмкіндік іске асырылады: 

- композиттік қызметке электрондық өтініш беру –соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы апостиль қойылған анықтама;

- мемлекеттік бажды онлайн режимінде электрондық үкіметтің 
төлем шлюзі (ЭҮ ТШ) арқылы төлеу;

- қызмет алушының филиалдың мекенжайын порталда 
таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін қағаз түрінде алу үшін қызмет 
көрсететін Мемлекеттік корпорациялар. 

Комитеттің қызметін электрондық форматқа 100% көшіру 
мақсатында, ҚР ӘМ «Е-Апостиль» сервисін іске асыру шеңберінде 
апостильдендіру бойынша қызметтерді электрондық форматқа толық 
көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің                                                                                                                                     

 Алматы облысы бойынша                                                                                                                                          
                                 Сарқан, Алакөл және Ақсу                                                                                                                                             

                                                                   аудандарының аға 
прокуроры.

Жемқорлықсыз ел – 
гүлденген ел

«Сыбайлас жемқорлықтың себебі мен шарттарын жоймай 
онымен күресу, бұл – жел диірменмен алысу. Халық әлдебір 
шенеуніктің немесе басшының жай жауапкершілікке тартылғанын 
көріп қана қоймай, ол жұмыс істеген мемлекеттік мекемеде енді 
мұндай жағдайдың қайталанбайтынын дәлелдейтін түбегейлі 
өзгерістердің орын алғанына куә болуы керек. Әзірге мен 
мұндай кешенді және түбегейлі жұмысты көріп отырған жоқпын. 
Шенеуніктер шеңбер жасап, бірінен кейін бірі ауысып жатыр. Ал 
жүйелі проблемалар шешілмеген күйі тұр», – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сыбай-
лас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен 
жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі болып 
осы сыбайлас жемқорлықпен күресу болып табылады. Елімізде 
жемқорлықтың алдын алу және жоюға арналған ауқымды жобалар 
мен бағдарламар жүзеге асырылуда «Антикор», «Жетісу адалдық 
алаңы» т.б.  

Амангелді ауылдық округі бойынша жыл басынан сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жоспары құрылып, сол жоспарға 
сай сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жұмыстар 
атқарылуда. Пандемияға байланысты іс-шаралар карантиндік 
ережелерді сақтай отырып немесе онлайн (Zoom қосымшасы) 
арқылы өтуде. Сондай іс-шараның бірі 17 наурыз күні округке 
орналасқан мекеме-ұжымдардың онлайн қатысуымен өткен он-
лайн кездесу. Бұл іс-шараның басты мақсаты жемқорлықтың сал-
дарымен емес, себебі мен шарттарын жою. Жалпы алғанда сы-
байлас жемқорлықтың кез-келген фактісін болдырмау.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның 
барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана 
бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. Сондықтан 
сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республи-
касы азаматтарының азаматтық борышы деп біле отырып, 
жемқорлықсыз қоғамды бірлесе құрайық.

Д.ЖАРДАНБЕК, 
«Амангелді» БПҰ мүшесі, Амангелді а/о әкімі 

аппаратының жетекші маманы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы - 
бірге күресейік

 
Жемқорлық-мемлекеттің, қоғамның дамуына тежеу болатын, болашағына кесірін 

тигізетін індет. Сыбайлас жемқорлықпен күресу бүгінгі күннің күрделі мәселесі болып отыр. 
Оған осы бастан тоқтау қоймаса мемлекетте тұрақты өсіп-өркендеу болмайды. Сыбайлас 
жемқорлықпен түбегейлі күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының сапасын арттырудың маңызы зор. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізігі басымдықтарының бірі осы зұлымдықпен күресу болып та-
былады. 

Сыбайлас жемқорлық- бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл кесел 
дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге нұқсан келтіріп отыр. Қоғамның бақытты 
болашағын тежейді, елдің халықаралық беделіне нұқсан келтіреді, жұртшылықтың заң мен 
әділдікке, билікке деген сеніміне сызат түсіреді. Қоғамның барлық күш жігерін біріктіріп, осы 
дерттің одан әрі таралмауы үшін оған бөгет болудың барлық амалдарын қолдану арқылы 
ғана қарсы тұруға болады. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Ре-
спубликасы азаматтарының азаматтық борышы және адамгершілік міндеті деп білу керек. 

 Т.АЛЬСЕИТОВ,
аудандық  қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы,  подполковник.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С

 ТУБЕРКУЛЁЗОМ
Ежегодно 24 марта отмечается Всемир-

ный день борьбы с туберкулезом. В этот день 
в 1882 г. доктор Роберт Кох объявил, что ему 
удалось открыть бактерию-возбудитель тубер-
кулеза, благодаря чему стали возможны диа-
гностика и лечение этого заболевания.

Цель этого дня состоит в том, чтобы по-
высить осведомленность о губительных по-
следствиях туберкулеза для здоровья людей и 
для общества, информировать о последствиях 
заболевания, таким образом активизировать 
усилия по борьбе с глобальной эпидемией бо-
лезни.   

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) 
— широко распространённое в мире инфекци-
онное заболевание человека и животных, вы-
зываемое различными видами микобактерий 
из группы Mycobacterium tuberculosis complex 
(M. tuberculosis и другими близкородственными 
видами), или иначе палочками Коха. 

Туберкулёз обычно поражает лёгкие, 
реже затрагивая другие органы и систе-
мы. Mycobacterium tuberculosis передаётся 
воздушно-капельным путём при разговоре, 
кашле и чихании больного. Чаще всего после 
инфицирования микобактериями заболевание 
протекает в бессимптомной, скрытой форме 
(тубинфицированность), но примерно один из 
десяти случаев скрытой инфекции переходит в 
активную форму.  

Для человека заболевание является соци-
ально зависимым и остается самой смертонос-
ной инфекцией в мире. Каждый день от этой 
предотвратимой и излечимой болезни умирает 
свыше 4 тысяч человек, а почти 30 тысяч чело-
век заболевают ею. Согласно оценкам, благо-
даря глобальным усилиям по борьбе с тубер-
кулезом за период с 2000 г. было спасено 58 
миллионов жизней.   

В Казахстане уровень заболеваемости ту-
беркулезом в 2020 году по сравнению с 2019 
годом снизился на 20,5%.  

На конец прошлого года в республике было 
выявлено 554 новых случая заболеваемости 
туберкулезом. В целом в 2020 году выявлено 
5 832 заболевших.   

Туберкулёз относится к социально-
значимым заболеваниям и в Казахстане про-
филактика, диагностика и лечение болезни 
проводится для пациентов бесплатно.

Важно помнить и знать, что туберкулез – 
не приговор. Это контролируемое и излечимое 
инфекционное заболевание.

Филиал по Алматинской области                                                                     
НАО «Фонд социального медицинского 

страхования». 

 «Тіл – ғұмыр» атты аудандық  
қаламгерлер байқауының ережесі

1.Жалпы ережелер: Сарқан аудандық мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімі мемлекеттік мекемесі  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына орай «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында руха-
ни құндылықтарды насихаттау, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу, 
әдебиеттің дамуына ықпал етіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру 
мақсатында   «Тіл – ғұмыр» атты байқауын  жариялайды. 

2. Байқаудың шарттары: Поэзия бәйгесі: 1) «Тіл және Тәуелсіздік» 
тақырыбына бір өлең; 2) Еркін тақырыпта бір өлең.

Проза бәйгесі: 1) «Тіл – Тәуелсіздік тірегі» тақырыбында мемлекеттік 
тілдің мәртебесін арттыру, ел бірлігін насихаттауға арналған шығарма. 2. 
Әр автордың бұған дейін еш жерде жарияланбаған шығармасы, яғни по-
эзия 8 бет, проза 15 бет көлемінде болуы шарт. Сонымен қатар шығарма 
компьютерде Times New Roman қарпімен, 1,5 интервалымен, 14 кегльмен 
терілуі шарт. 3. Байқауға 20-45 жас аралығындағы (қаламгерлер, ақындар, 
журналистер) аудандық, қалалық іріктеу кезеңінен өткен байқаудың 
жеңімпаздары (3 адам) облыстық байқауға қатыса алады.

3. Шығарманы бағалауда көркемдік деңгейінің жоғары болуына, 
идея ерекшелігіне, әдеби-көркем құндылығына, баяндау реттілігі мен 
мағыналылығына, жанрға сәйкестігіне, эстетикалық әсер теңдігіне, 
грамматикалық және стилистикалық қателердің болмауына, тақырыптың        
жан-жақты ашылуына мән беріледі (плагиатқа тексеріледі).

4. Байқауға барлық шартқа сай (техникалық, мазмұндық, т.б.) 
әзірленген шығармалар қабылданады. 

5. Шығармалар 2021 жылғы 01 сәуірден  бастап 14 сәуірге дейін 
қабылданады. Шығарманың электронды нұсқасы, қатысушының аты-жөні 
(жеке куәлігінің скан.нұсқасы), тұрғылықты мекенжайы, ұялы телефон 
нөмірі, электронды мекенжайы, өмірбаяны мен шығармашылығы туралы 
қысқаша ақпарат (қосымша берілген үлгіге сәйкес) бөлімге ұсынылады. 

3. Қорытынды ережелер
Байқауға келіп түскен шығармаларды арнайы құрылған қазылар 

алқасы сараптайды. Қазылар алқасының шешімі қайта қарауға жат-
пайды. Байқауға түскен барлық шығарма іріктеліп, үздік деп танылғаны   
әлеуметтік желілерде жарияланады.

 Жеңімпаздарды марапаттау уақыты қосымша хабарланады.
 Біздің мекенжайымыз: Сарқан  қаласы, Тауелсіздік көшесі 111, 

аудан әкімдігі, 5 кабинет.  Байланыс телефондары: 8 (72839) 2-13-90, 
2-11-90 электрондық пошта адресі: sarkankultzhalel@mail.ru .
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QR-төлемдер ХҚО-дағы қызмет 
көрсету уақытын қысқартуға 

мүмкіндік береді 
«Азаматтарға арналған үкімет» QR-код арқылы баж салығын төлеуге 

болатын мемлекеттік қызметтер қатарын ұлғайтты. Енді қазақстандықтар 
смартфондары арқылы елдегі ХҚО-да кез келген мемлекеттік қызметтің 
төлемін бірнеше секундтың ішінде жолдай алады. QR-код арқылы, мыса-
лы, жер учаскесіне актілерді дайындау және беру, жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды, банктік қарызға алу шарты бойынша талаптар құқығын беруді, 
кондоминиум объектісін, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, сондай-ақ 
жер қатынастары, жылжымайтын және жылжымалы мүліктер саласындағы 
басқа да мемлекеттік қызметтер үшін төлем жасауға болады. «Панде-
мия кезінде ұзын-сонар кезектің алдын алу керектігін түсінеміз, сондықтан 
процестерді барынша автоматтандырып, қызметалушыларға ыңғайлы ету-
ге тырысып жатырмыз. Мемлекеттік қызметтер үшін QR-төлем жасау жо-
басы бірнеше ай бұрын іске қосылды және осы уақыттың ішінде біз тиісті 
құрылғыны барлық 339 халыққа қызмет көрсету орталығына орнаттық», - 
деді мемлекеттік корпорацияның басқарма төрағасының бірінші орынбаса-
ры Сүйеніш Әбділдин. Азаматтар ХҚО-да мемлекеттік қызметтердің ақысын 
Homebank және Kaspi.kz қосымшасында QR-код арқылы кезексіз, қауіпсіз 
және тез төлей алады. Енді азаматтар қандай бір қызметті алған кезде төлем 
жасау үшін менеджерден QR құрып беруін өтініп, сосын өзінің смартфоны 
арқылы бірнеше минуттың ішінде төлей алады. Айта кету керек, әр клиент 
үшін әрбір қызмет бойынша жеке QR-код жасақталады. 

Э.РЫСПАЕВА,
азаматтарға арналған үкімет  МК КЕ АҚ АО филиалының 

Сарқан аудандық бөлімінің маманы.

ЭЦҚ мерзімін 
ұзарту үшін 
төмендегі 

нұсқаулыққа назар 
аударамыз

Ең алдымен сіздің 
телефоныңызға ЭЦҚ мерзімінің 
аяқталып қалғаны жайлы SMS-
хабарлама келеді. Ақпаратты 
тексеру үшін Ұлттық куәландыру 
орталығының pki.gov.kz порталына 
кіріп, жеке кабинетіңізден ЭЦҚ-ның 
жарамдылық мерзімін тексеріңіз. 
Одан әрі: Қолданыстағы ЭЦҚ-
ңызға қатысты барлық деректерді 
толтырыңыз; «Кілттер тізімін 
жаңарту» батырмасын басыңыз. 
ЭЦҚ құпиясөзін дұрыс енгізген кезде 
аутентификация кілті бейнеленеді. 
Қол қойып, әрі қарай жұмысқа 
кірісеміз; ЭЦҚ кілттерімен жұмыс 
жасау үшін «Менің ЭЦҚ кілттерім» 
бөліміне көшеміз. Ашылған мәзірден 
«ЭЦҚ кілттерін қайта шығару» 
тармағын таңдаңыз. Негізгі жолдар-
ды толтырыңыз, «Өтінім беру» ба-
тырмасын басыңыз, растаңыз және 
оған қол қойыңыз;  ЭЦҚ-ны сақтау 
үшін компьютерді таңдасаңыз, 
онда құпиясөз ойлап табыңыз және 
енгізіңіз, одан кейін «Сертификаттар-
ды жүктеу» батырмасын басыңыз. 
Есіңізде болсын ✔Мобильді аза-
маттар базасында тіркелмеген 
болсаңыз SMS-хабарлама келмейді; 
✔Құпиясөзде төменгі және жоғарғы 
регистрдегі латын әріптері, сондай-
ақ сандар болуы тиіс; ✔ Құпиясөздің 
ұзындығы кем дегенде 6 таңбалы 
болуы керек. ✔Электронды цифрлық 
қолтаңбаны өзге адамдарға беруге 
болмайды. Егер берсеңіз, ол адам 
сіздің дүние-мүлкіңізге және барлық 
заңды әрекеттер жасау құқығыңызға 
ие болады

Д.СЕРИКБАЕВ,
азаматтарға арналған үкімет  

МК КЕ АҚ АО филиалының 
Сарқан аудандық 

бөлімінің маманы.

Сібір жарасы (қойда - топалаң, 
жылқыда - жамандат, ірі қарада 
- караталак, түйеде - ақшелек, 
қарабез) мал және жабайы 
жануарлардың бациллус антра-
цис микробы коздыратын, жіті 
түрде өтетін аса қауіпті жұқпалы 
ауруы. Онымен адам да (түйнеме, 
күйдіргі) ауырады. Сібір жарасы 
кең тараған ауру.

Эпизоотологиясы
Эпизоотологиясы. Сібір жа-

расы өте кең тараған ауру. Оған 
ірі қара, қой, ешкі, жылқы, бұғы, 
түйе т.б. сондай-ақ жабайы 
шөпқоректілер шалдығады. Шошқа 
сирек, ит пен мысық бацилламен 
өте көп мөлшерде залалданғанда 
ғана ауырады. Сақа жануарларға 
карағанда төл індетке біршама жиі 
шалдығады.

Ауру қоздырғышы - індетке 
шалдыққан жануарлардың зәрі 
және т.б. арқылы тарайды. Бұл 
індетпен өлген малдың бүкіл ор-
гандары ұлпаларында бацилла-
лар өте көп болады. Осы аурудан 
өлген хайуандарды сойып ішін 
жаруға болмайды. Өйткені өлген 
немесе сойылған малдың терісі, 
еті, жүні т.б. арқылы індеттің ауру 
қоздырғышы сыртқы ортаға тара-
лады.

Қоздырғыштың таралуына 
етқоректілер мен жыртқыш құстар 
да себепкер болады.

Сібір жарасы малға оларды 
ауру коздырғышымен ластанған 
жайылымдарға жайып баққанда, 
шөп, су арқылы тарайды. Індет 
негізінен жаз айларында өршиді. 
Малдың ауыз, жұтқыншақ, кілегей 

Ауыл 
шаруашылық тауар 

өндірушілердің 
назарына

Қазақстан Республикасының 
«Өсімдік қорғау туралы» Заңының 
(бұдан әрі-Заң) 14-1 бабына 1-ші 
тармағына сәйкес (Тыйым салынған, 
жарамсыз болып қалған пести-
цидтер мен пестицидтердің ыды-
стары зиянсыздандырылуға жата-
ды).  Қолданылған пестицидтердің 
босаған ыдыстарын басқа мақсатта 
қайтадан пайданалуға бол-
майтыны туралы, барлық ауыл 
шаруашылық құрылымдары 
қолданған пестицидтердің қалған 
бос ыдыстарын залалсыздандыруы 
қажет екенін, зиянсыздандыру (жою) 
үшін  «Ақши агросервис» ЖШС- 
мен келісім-шартқа отыру қажет 
екенін аудандық «Сарқан» газетте 
жарияланғаны және сіздердің қала, 
ауылдық округ әкімдері арқылы ха-
барланып ескертілген болатын.

Сол себепті, былтырғы жылы 
пестицидттерден қалған бос 
ыдыстардың көлемін қала немесе 
ауылдық округтің әкімшіліктеріне 
беруіңіз қажет. «Ақши агросервис» 
ЖШС-гі пестицидтердің босаған 
ыдыстарды төлем арқылы жасайды. 
Көрсететін қызметтік төлем бағасы 
бір, екі шаруашылыққа жасаса, ол 
қымбат болып шығады, ал енді ау-
дан бойынша ауыл шаруашылық 
тауарөндірушілердің саны көбейсе 
нақты айтқанда заласыздандыруға 
жататын бос ыдыстар көп бол-
са бәріне шаққанда көрсететін 
қызметтік төлем бағасы төмендейді.

Аудан бойынша көбісі ауыл 
шаруашылық тауар өндірушілер 
біздің ауданымызда орналасқан  
«UkazGroup» ЖШС-тен 
пестицидтерді сатып аласыздар, 
«UkazGroup» ЖШС-тің келісім шар-
тында 5.2 пункта анық жазылған: 
(егерде бізден сатып алған сатып 
алушы 1 қыркүйекке дейін пести-
цидттен қолданған бос ыдыстарын 
сатып алған жерге жеткізіп, өткізсе 
«UkazGroup» ЖШС-тік осы ыдыстар-
ды өз қаражат арқылы залалсыздан-
дырады).

Құрметті ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілер, биылғы жылы 
қолданған пестицидттердің ыдыста-
рын уақытында зиянсыздандыруды 
(жою) сұраймыз. 

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
«Сарқан аудандық ауыл 

шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бас ма-

маны, тұқым инспекторы.

Өрт қауіпсіздігін сақтайық
 
Орманшылар үшін табиғат аса маңызды. Жаз айларында орман-тоғайда 

өрттің шығуы жиі кездеседі. Тілсіз жаудың алдын алу мақсатында орманшылық 
бойынша өрт қауіпсіздігі маусымынан өткізу жоспары белгіленді.

Аманбөктер ауылында орманды өрттен қорғау бойынша тәжірибелік 
оқулар жиі өтіп тұрады. Өрт қауіпсіздігі ережелері орман заңдылықтарын 
сақтау, жануарлар әлемін қорғау жөніндегі тақырыптарға билбордтар-
дан жасалған үгіт белгілері орнатылды. Ормандар маңайына өрт тоқтату 
тұрақтары жасалды. Жасыратыны жоқ, орман өрттерінің көбісі орманда 
демалғысы келетін адамдардың әрекетінен және шөп шабу науқаны кезіндегі 
техника иелерінің жауапсыздығынан орын алады. Оның үстіне орман-
тоғайларда өткен жылғы шөптер қурап, ауа-райы ысып, өрт қауіптілігі орын 
алып жатады. Әсіресе жеке шаруа қожалықтары көктемгі егіндіктің орнын 
дайындап, мал жайылымын тазартамыз деп, өткен жылдан қалған шөптерді 
өртейді. Осындай әрекеттерден орман өрті өршуі мүмкін екенін ескеріп 
өткен жөн. Демалыс орындары мен орман аумақтарына барғандар тіршілік 
иелеріне ұқыптылықпен қараса, экологиямыз да таза болады.

Сұлу табиғатымыздың адамзатқа берері әлі көп. Ал, ормандағы жасыл 
желектің қиылуына жол бермей, өрттен сақтау – орманшылардың басты 
міндеті. Ендеше, табиғатымызды өрттен қорғайық.

Қ. САТЫЛҒАНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалының Аманбөктер 

орманшылығының орманшысы.     

Острая 
кишечная
 инфекция
Острой кишечной инфекцией 

(ОКИ) каждый год заболевают более 
полумиллиарда людей в мире. Это 
группа заболеваний , объединенных 
на основе общего признака- локали-
зации возбудителя в кишечнике. На-
блюдается с одинаковой частотой у 
детей и взрослых. Этиология кишеч-
ных инфекций связана с попаданием 
в организм возбудителя болезни. 
Выделяют 3 основных пути, по кото-
рым они поступают в организм: через 
пищу обычно через продукты пита-
ния, которые не прошли достаточную 
гигиеническую и термическую обра-
ботку. Через воду при бытовом кон-
такте через различные предметы или 
грязные руки.

Бактериальные ОКИ часто вы-
званы бактериями типа сальмонелл, 
кишечной палочки а вирусные – по-
паданием в организм ротавирусов, 
энтеровирусов и т.п. Тяжелые клини-
ческие симптомы возникают при аме-
биазе и лямблиозе, которые относят-
ся к сравнительно редким причинам.

Симптомы кишечной инфекции у 
взрослых и детей зависят от разно-
видности возбудителя. Однако есть 
общие признаки, указывающие на 
наличие заболевания : боли в живо-
те , слабость, отсутствие аппетита, 
рвота, жидкий стул.

Профилактика- лучшее лече-
ние острой инфекции. Профилак-
тические меры сводятся  к простым 
правилам: мыть руки перед едой, 
пить кипяченую или бутилированную 
воду, мыть фрукты и овощи перед 
употреблением, тщательно термиче-
ски обрабатывать пищу.

И. ДЖУРТА,
лаборант бактериолог филиа-

ла РГП на ПХВ  «Национальный-
центр экспертизы»  КСЭК МЗ РК 

по Алматинской области. 

СІБІР ЖАРАСЫ АУРУЫ
қабықшаларындағы жарақаттар 
немесе ас қорыту жүйесіндегі 
ақаулар аурудың тарауына негізгі 
себеп болады. Малдың жалпы күйі 
төмендегенде (ашығу, витамин 
жетіспеуі, дене қызуының көтерілуі 
т.б.) олар ауруға шалдыққыш келеді. 
Індеттің ауа арқылы таралуы да 
мүмкін. Сонымен қатар қансорғыш 
жәндіктердің (маса, шіркей) де ауру 
таратуы ықтимал.

Клиникалық белгілері
Аса жіті топалаң негізінен қой 

мен ешкіде, сирегірек жылқы мен 
сиырда байқалады. Ауырған мал 
кенеттен, аурудың клиникалык 
белгісі байқалып үлгермей-ақ, өліп 
кетеді. Мұндай жағдайда қой ентігіп, 
дірілдеп-қалшылдап, кейде орнын-
да секіріп барып құлайды да, бірер 
минуттың ішінде өледі. Мұрны мен 
аузынан қанды көбік ағады. Жылқы 
мен сиыр еліріп, одан кейін тез ба-
сылады. Ентігіп, солығын баса ал-
май дем алады, тамыры жиі соғып, 
кілегейлі қабықтары көкшілденіп, 
дене қызуы 41-42 °С жетеді.

Бірнеше минуттан кейін, кейде 
бірер сағат өткен соң ауырған малдың 
талықсып, денесі құрыстанып барып 
жаны шығады. Аурудың 'жіті өрбуі' 
кезінде сиыр мен жылқыда дененің 
кызуы көтеріліп (41°С), тыныс алуы 
мен тамырдың соғуы жиілеп, бұлшық 
еттері дірілдейді. Мал жем-шөптен 
қалып, ірі қарада күйіс қайтаруын 
тоқтатып, сауын сиырлардың сүті 
қайтады. Жылқының ішегі түйіліп, 
ірі қараның таз қарны кебеді. Кейде 

іш қатып, не керісінше қан аралас 
іш өтіп, несепте қан байқалады. 
Жануар тез әлсіреп, тынысы 
тарылып, кілегейлі қабықтары 
көгеріп, канталай бастайды. 
Жұтқыншақ маңында, мойнын-
да, әукесінде, қарын астында 
домбығу пайда болады. Аузы мен 
тілінің кілегейлі қабығында қанды 
жалқақ байқалады. Ауру белгілері 
білінгеннен соң 2-3 күн өткенде 
мал өледі. Жан тәсілім кезінде 
мұрны мен аузынан қанды көбік 
шығады.

Құрметті, Сарқан ауданының 
тұрғындары ! Ағымдағы жылдың 
наурыз айынан бастап Сарқан 
ауданы бойынша жергілікті 
ветеринариялық дәрігерлері 
жұқпалы мал ауруларына  
қарсы іс –шараларын жүргізеді. 
Ветеринариялық іс-шараларына 
кедергі келтірмеулерінізді 
сұраймыз. Жанадан туылған 
төлдерді немесе сырттан кел-
ген ауылшаруашылық малда-
рын жергілікті ветеринариялық 
дәрігеріне құжаттарын уақытылы 
рәсімдеулерінізді сұраймыз. Соны-
мен қатар өлім-жітімге ұшыраған 
немесе сатылған , өз қажеттілігіне 
сойылған малдарды уақытылы 
тіркеуге қойып немесе алу қажет. 
Ветеринариялық іс-шараларына 
сұрақтарыныз болса келесі теле-
фон номеріне хабарласуынызды 
сұраймыз.

Сарқан аудандық ветеринария 
станциясы : 2-18-02 , 2-87-07

Мемлекеттік қызметтегі әдептілік 
деңгейін көтерудегі әдеп жөніндегі 

уәкілдің рөлі
Мемлекет басшысы «Қазақстан 2050» стратегиясында «өте жоғары этика 

және кәсібилік тиімді мемлекеттік аппаратты құрудың негізгі өлшемі болып 
табылатындығын» атап өткен. Мұның өзi қазiргi таңда мемлекеттiк қызметке 
ерекше көңiл бөлiнiп отырғанының айғағы. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, 
мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігі олардың жұртшылық алдындағы 
мем-лекеттік басқару органдарының имиджін анықтайтын мінсіз әдеп мінез-
құлықтарымен қатар жүруі керек.

Сондықтан қазіргі таңда елімізде мемлекеттік қызмет аппаратының кәсіби 
біліктілігіне, мемлекеттік қызметшілердің моральдық-этикалық келбетіне 
үлкен мән берілуде.

Әдеп жөніндегі уәкілдің институтының мақсаты мемлекеттік 
қызметшілердің қызметтік әдеп нормаларын сақтау, мемлекеттік қызмет, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасымен 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі 
бұзушылықтарының алдын алу, сондай-ақ өздерінің функцияларының 
шеңберінде мемлекеттік қызметшілер мен азаматтарға кеңес беру үшін 
енгізілген. Әдеп жөніндегі уәкілдің институтын нығайту мемлекеттік 
органдарға халықтың сенімінің өсуіне, мемлекеттік қызметте өзара 
қатынастар мәдинетінің қалыптасуына, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманың және қызметтік әдеп нормаларын бұзуының алдын алуға 
алып келеді.

Осылайша Әдеп жөніндегі уәкіл сыбайлас жемқорлықты ұлттық 
құндылыққа жат құбылыс ретінде сезіну, қабылдамау және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырудағы, сондай-ақ мемлекеттік 
қызметтегі әдептілік деңгейін көтеруде өз үлесін қосуда.

Г.МЫРЗАБАЕВА,
Сарқан ауданы бойынша Әдеп жөніндегі уәкіл.

АНА ТІЛІМ – ЕЛ БАЙЛЫҒЫ

Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдыретті. Ол әрбір адамға ана 
сүтімен бірге еніп, қалыптасады.

Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас 
болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің 
қарашығындай қорғауға, оның орынсыз шұбарлануының қандайына болса, да 
қарсы тұруы тиіс.  Ана тілі – ең басты байлығымыз. Ана тілі - ең ұлы мен та-
маша тіл. Менің ана тілім - қазақ тілі. Қазақ тілі - мемлекеттік тіл. Бұл - ауыр 
тіл, бірақ әрбір құрметті азаматқа оны білу керек.

Ана тілі - халық боп жасағаннан бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп 
түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі,- деп Жүсіпбек Аймауытов 
айтқандай елін, жерін сүйген әрбір азаматтың көкірегінде ана тіліне деген 
сүйіспеншілігінің мақтаныш сезімі болуы керек. Себебі, қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі. Тіл - ұлттың жаны. Ал ұлттың болашағы 
- оның ана тілі. Тіл - халықпен бірге өмір сүріп дамиды, әр ұлттың тілі - 
оның бақыты мен тірегі. Елбасы Н.Ә.Назарбаев халықтың болашағы туралы 
тереңнен толғай отырып, «мемлекеттің ең басты дүниесі тек қана байлық 
емес, сонымен қатар ана тіліміздің болашағы» деген болатын.

Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың 
барлық салаларында қолданылатын тіл болғандықтан, жүргізілетін барлық іс-
қағаздары мен құжаттар мемлекеттік тілде болуы тиіс. Өйткені өркениетке 
құлаш ұратын елдің өрісі қашанда білікті де, саналы ұрпақпен кеңеймек. 
Әлемдегі мүйізі қарағайдай елдердің санатына енуді көздеген халықтың ба-
сты мақсаты да сауаты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз, 
өз ана тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген ұрпақ. Ал ана 
тілін жақсы білмейінше сауатты сөйлеп, сауатты жазып, тіл байлығын мол 
қолданбайынша, шын мәніндегі мәдениетті адам бола алмайсың.

 А. АЙТМОЛДАНОВ, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша 
филиалының Сарқан аудандық «Халыққа қызмет көрсету» бөлімінің 

маманы. 
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Биыл атақты копозитор КСРО халық 

артисі, Жетісудың тумасы М.Төлебаевтың 
туғанына 108 жыл толып отыр. Осы 
мерейтойға орай Мұқан Төлебаевтың ме-
мориалды музейінде «Ұлы даланың дара 
перзенті»атты тақырыпта әдеби-сазды кеш 
ұйымдастырылды.

КСРО халық әртісі, КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, қазақ кеңес опера 
өнерінің негізін салушылардың бірі Мұқан 
Төлебаевтың ұлттық өнерге сіңірген орасан 
зор еңбегін, келер ұрпаққа үлгі болар өнер 
жолын жазып кеткен туындылары негізінде 
таныстырып және насихатталды.

Шарамыз Қазақстан Республикасының 
Гимнімен ашылды.Тәуелсіз Республика-
мыздың гимні 2006 жылдың 7 қаңтарынан 
бастап өзгерістер енгізілгеннен кейін 
мемлекеттік мәртебеге ие болу дәрежесіне 
жетті. Дегенмен келер ұрпақтың аталған 
туындының мемлекетіміздің екінші гимні 
екенін біреуі білсе, біреуі біле бермейді.

Еліміз тәуелсіздігін енді алған кезеңде 
қазақтардың бірнеше ұрпақтарының 
көпғасырлық арманы — азаттық пен 
зайырлылықты бейнелейтін әнұранын 
әзірлеу қажеттігі туындады.Осыған орай 1992 
жылы мемлекеттік гимнінің мәтіні мен әніне 
конкурс жарияланған еді. Комиссия іріктеуіне 
барлығы 750 жоба келіп түскенімен, байқауда 
төрт белгілі ақындар: Мұзафар Әлімбаев, 
Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев 
және Жадыра Дәрібаевалардың сөзіне 
жазылған Мұқан Төлебаев, Евгений Бруси-
ловский және Латиф Хамидидің әні жеңіске 

"Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, 
тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. 
Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-
талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір 
өлкенің халқы на суықта пана, ыстықта сая 
болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар 
перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ 
біліп өсуге тиіс",-деді Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында. 

 Аудандық Ішкі саясат бөлімі мен «Алма-
ты облысының жастар ресурстық орталығы» 
кмм-нің филиалы «Сарқан ауданының 
жастар ресурстық орталығы» бірлесе от-
ырып Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында «Туған жер – тұнған 
шежіре» тақырыбында өз өңіріміздегі 
тарихи-мәдени ескерткіштерге шолу 
мақсатында, танымдық кеш өткізілді. Оған 
ауданымыздың ардагер ұстаздары Ұлжан 
Смаханова мен Болатхан Есіркегенұлы және 
ауданның құрметті  ардагерлері, белсенді 
жастары, аудандық ішкі саясат бөлімінің 
және аудандық кітапхана қызметкерлері 
қатысты.

Танымдық кеш өлкеміздің тарихын жас 
ұрпаққа насихаттау арқылы отансүйгіштікке 
тәрбиелеуді және тарихи-мәдени 
ескерткіштермен таныстырып, танымдық 
көкжиегін кеңейтуді мақсат тұтты. 

Ұлжан Өзбеханқызы мен Болатхан 
Есіркегенұлы өз сөздерінде өлкемізден 
шыққан батырлар, ақындар мен ауданға 
еңбегі сіңген азаматтардың есімдерін 
атай отырып, тарихымызға тоқталды. 
Одан кейін ауданның көркін келтіріп, ажа-
рын аша түскен керемет мәдени орындар 
«Қойлық қалашығының» қалыптасу  тарихы, 
«Мұқан Төлебаев» еңбектері және әулие 
Көтен тәуіп туралы тың мәліметтермен 
бөлісті. Танымды кешті қорытындылай 
келе аудандық мәдениет үйінің қызметкері 
Әділет Әбжаппаров «Туған жерім» атты 
өлең жолдарын арнады,  аудандық ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Дамир Каипов  
танымдық кешті қорытындылап, ардагер 
ұстаздарымызға аудан әкімінің орынбасары 
Ғалымжан Қанатұлының алғыс хаттарын та-
быс етті. Осылайша, аға буын мен өскелең 
ұрпақтың арасында рухани сабақтастық 
орнап, мәнді де мағыналы саяхат болғаны 
көңілге қуаныш ұялатты. Жастар шара ба-
рысында ерекше әсерге бөленгенін, өлке 
тарихына қызығушылығы оянғанын айтып 
жатты.

А.ЕРЖАН,
«Сарқан ауданының жастар 

ресурстық
 орталығының» маманы.

14.03.2021 – 24.03.2021 жыл 
аралығында «Бабалар Рухы» 

(Алдияр Батыр) қорына қаражат 
аударғандар тізімі

1. Дармишев Еркин 20 мын теңге 
2. Инкарбаев Есенай 100 мың теңге 
3. Сабалаков Жарыхат 50 мың теңге 
4. Ануар Калке 50 мың теңге 
5. Ерболганов Нурбек (Атан Түйе)  500 мың теңге
6. Жунусов Сарсенбек 100 мың теңге 
7. Алмаганбетов Даулет 50 мын теңге 
8. Догоманов Тлеужан 100 мың теңге 
9. Токтасынов Бектилеу 100 мың теңге 
10. Мукашев Серикбек 50 мың теңге 
11. Байгенженов Мамырхан 50 мың теңге 
12. Бактыбаев Бейсетбай 50 мың теңге 
13. Токтасынов Байтилеу 450 мың теңге 
14. Кудайбергенов Кажрстан 100 мың теңге 
15. Оразбаев Мухит 100 мың теңге 
16. Урумханов Мурат 250 мың теңге 
17. Рабигулов Жабайхан 100 мың теңге 
18. Муханбеков Серик 10 мың теңге 
19. Жаниех А.Д. 10 мың теңге 
20. Жумагелдинов Назар 70 мың теңге 
21. Даулетбаев Болат 50 мың теңге 
22. Амирбаев Танатар 20 мың теңге 
23. Мухатбеков Серик 10 мың теңге 
24. Калкеев Нурмухамбет 100 мың теңге 
25. Аскарова Айгуль 50 мың теңге 
26. Кадыров Кайсар 300 мың теңге 
27. Корганбаев Маулен 100 мың теңге 
28. Файзулин Габдулмажит 20 мың теңге 
29. Мукашев Кайрат 100 мың теңге 
30. Аргынов Ахан 10 мың теңге 
31. Текебаев Калибек 10 мың теңге 
32. Калигумаров Жумагали 25 мың теңге 
33. Хасенов Ануар 100 мың теңге 
34. Тусупов Мурат 30 мың теңге 
35. Байсалбаев Келешек 100 мың теңге 
36. Канапиянов Танатар 10 мың теңге 
37. Атешев Мамбет 100 мың теңге 
38. Мухамедияров Маулен 30 мың теңге 
39. Нуркасымов Ерден 30 мың теңге 
40. Аскаргалиева Шолпан 10 мың теңге 
41. Жуманова Шакен 10 мың теңге 
42. Кабанбаев Турсын 20 мың теңге 
43. Омаров Токен 100 мың теңге 
44. Қазанатова Күләй 10 мың теңге 
45. Кумаргалиев Шора 10 мың теңге
 

 Жалпы:3 175 000 теңге
 Барлығы қорға құйылған қаржы:

27 259 500 теңге.

«Бабалар Рухы» (Алдияр Батыр) 
қорына қаражат аударған ауылдық 

округтер
1.М.Төлебаев ауылы -1млн. 150мың тг 
2.Көктерек ауылы -    1млн.100мың тг
3.Бақалы  ауылы - 620.000 тг 
4.Қарабөгет ауылы - 560.000 тг
5. Лепсі ауылы - 320.000 тг 
6.Шатырбай ауылы - 300.000 тг 
7.Екіаша ауылы - 300.000 тг 
8.Қойлық ауылы - 170.000 тг 
9.Амангелді ауылы - 30.000 тг 
10.Черкасск а/о.- 0тг  
11. Аманбөктер  ауылы - 0 тг.
12. Алмалы ауылы - 0 тг.

ҚҰРМЕТТІ АҒАЙЫНДАР !
Жиналған қаржыдан мүсінші жеке-кәсіпкер Еркін 

Мақұлбаевтың есеп-шотына келісім шартқа 
сәйкес 29.03.2021 жылы БАБАМЫЗДЫҢ ескерткіш 

орнату жұмысына 15 млн. теңге аударылды.
ІСКЕ СӘТ АҒАЙЫН.

Қоғамдық қордың 
төрағасы__________________Ж.М.Мукашев

Штаб бастығы_____________К.С.Абдрахманов

СИҚЫРДЫҢ СИҚЫ
 
Қасиетті Құранды ашатын алғашқы «Фатиха» сүресінің бірінші аятында 

«ғәләмин» сөзі тұр. Бұл әлемдер деген көпше сөз. Демек, адамзат әлемімен 
қатарлас бізден жасырылған – ғайып әлемдер бары хақ. Олардың бірсыпырасы ғана 
мәлім, қалғандары сыр! Ал, оған сенім келтіру иманның бұлжытпас мүттәқин шарты 
әрі әрқайсысы әрқилы.   

Ардақты Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбарымыз аса қауіпті болған ұлы жеті күнәні 
біздерге тізбектеп берген. Осылардың ішінде адам тағдырын тәлкекке салатын, 
өмірінің ойранын шығаратын көзбояушылық-сиқыр бірінші орында. Бұл зұлматпен 
айналысу мұсылман пенденің қолынан келе қоймас. Тек иманын Әзәзілге сатып, 
ата дінінен айырылып, тіпті кәпірден төмен деңгейге  түскен жүзеге асырушылардың 
қолынан келеді. Негізінде, бұл адамзатқа сырттан жасалынатын қастандық, Харут 
Маруттың үйреткен жақсылық ниетпен де атқаруға болмайтын Алланың ұлы тыйымы. 
Мұса (ғ.с.) пайғамбар тұсында өркендеп, кейін құлдилаған. Сол себепті, барлық дінде 
мұнымен  айналысқандарды аямастан жазалаған. Алайда, түп тамырымен қияметке 
дейін жалғасатын осы жауыздық мұсылман мұсылманға, келіндер қайын жұртқа, до-
стар бір-біріне, әйелі еріне, кәсіпкер серіктестертер арасында жиі кездесетін болды. 

Шариғи тілде өз болмысын өзгерту үшін жынға, шайтанға қайырылу сиқыр 
делінеді. Бүгіннің кей адамдары бұл іске жақсы атау беріп, «Ақ магия» дейді. Бірақ, 
атын өзгерткенмен, заты мәңгілік бәрібір өзгермейтін харами дүние. Тіпті адамды 
адамға қосу, бір-біріне жақсы көрсету, қарызын қайтарту үшін жасалынса да. Жалпы 
сиқырмен дуалау, жын ұру, көз тию дегендердің шығатын жері бір яғни имансыздықтың 
бастауы. Қызғаныш оның түртпегі, қаражат оның ілмегі. Бүгінде осы бір кесапат 
кесірмен айналысушылардың саны көбейсе, оған жүгінушілердің қатары азаймауда. 
Құранның бірнеше аяттары мен сүрелері бұл жөнінде хабарлар ақтарады. Мұхаммед 
(с.ғ.с) пайғамбарымызды да сиқырлаған. Оның (с.ғ.с) хадисінде көп адамның көз тию-
ден өлетіндігі айтылса, адамды қабірге, хайуанды қазанға түсіретінін де айтқан. Көз 
тию бар, ол ақиқат. Қазақта «Көз тиеді, көз тимесе сөз тиеді» дейді. Яғни “Көзі бар” 
адамдардың да, жындардың да сұқтана қарауы. Жобада осы тізбектің дерлік белгілері 
бір-біріне ұқсас. Олардың қатарында адамның рухани құлазуы, құлықсыздығы, 
бедеулігі, түсік тастау жиілігі, жұмысының жүрмеуі, себепсізден себепсіз жылауы, 
бет-жүздің қараюы не сарғаюы, жалғыздықты сүюі, ешбір нәрседен ләззат алмауы, 
барлық мәселеде тұрақсыздығы, бір аурудың асқынуы, емі табылмауы, сырқаттың 
ұзауы, жүректің қысылуы, тым қатты есінеуі яки кекіруі айтылған. Осының бәрі адам-
ды толықтай өзгертеді яғни жүйкесі сыр береді, рухани құлазиды, жалқауланады, 
ашушаң келеді, өз-өзіне сөйлейді, орынсыз күледі, дірілдеп қалшылдайды, түбінде 
өз-өзіне қол жұмсауына алып барғыздыруына әбден ықтималды кесел. Әрі мұның ең 
үлкен белгісі адамның себепсіз үнемі сұлқ құлай беруі.

Түнде бастырылу, қорқыныш пен үрейлі түстер көру, биіктен құлау, ит мысық 
көру, лас нәрсені (түсінде) жеп ішу, қашу, қылқыну, буыну ұдайы көрініп не түс, не 
өңі екендігінен белгісіз күйге түседі. Бұл белгілердің басым көпшілігі әркімде әрқалай 
сипатта болуы мүмкін. Тек, ең жоғарғы дәрежеге жеткенде, түстегі қорқынышы өңіне 
айналып, елестері нақты күндізгідей көрінетін болады. Дегенмен, ең негізгісі дәстүрлі 
медицинаға қайырылып, ем-домдық кәсіби дәрігердің көмегі болмағанда яки 
табылмағанда ғана күмәнға алынып, тиісті шараларға кезек күттірмеу қажет. Жалпы, 
бұл рухани кеселден емделудің екі жолы көрсетілген. Біріншісі, қасиетті Құранның 
ұлы дұғаларымен айығу болса, екіншісі дәл сондай сиқыршының үлкенірегіне бару. 
Тек, екінші жолына шариғат тыйым салады.

Аурулар екіге бөлінеді, дене және рух. Сол рух кеселіне жын әлемінің тікелей 
әсері бар. Бұл қасіреттен сақтанудың негізгі жолы мыналар: саф таза ақида (сенім) 
ұстану арқылы жаратқан жалғыз Аллаға иманы мен үміті нық болу, күнә атаулыдан 
алыс болу, әуретті жердің жабық жүруі, бірде-бір жаратылысқа нақақтан (әдейілеп) 
жазықсыз зияндық көрсетпеу. Ұдайы ғұсыл-дәретпен таза жүру, құлшылық жасау, 
сүннет дұға-тілектерге сүйену. Қатты қуану мен қайғыда өз-өзін жоғалтпау, сабыр 
сақтау және көпшілік жамағатпен бірге болу. 

Бүгінде сиқыр мен дұға, көз тию себептерінен кейбір жүздерді қайғы шалған, от-
басыларды үрей ұялаған, санадан алжасқан, шаңырағынан өздеріне мүлде тиесілі 
болмаған заттар мен түйіншіктер табылып жатқан жағдаяттар көп. Тіпті, зират ба-
сында, қабір жанында, оның құлыптасында тескілене жыртылған, кескіленген 
суреттердің, әр нәрселердің табылып жатқандығы көпшіліктің алаңдаушылығын 
туғызуда. Бұл анық сиқыр. Ал, сапырылысқан балгерлер, бақсылар, көріпкелдер, 
жол ашушылар осы сиқыр, жын әлемінің әскерлері. Ал, олардың қара қойлары мен 
тауықтары, маңдай мен қабырғаға жаққан қандары сиқырдың элементтері. Зират-
моланың топырағы, тұз бен шекер, ине шаншылған қуыршақтар яғни баршасы 
осы ұлы апатты күнәнің аспаптары. Осы күпір істермен айналысқандардың өздері, 
тұқымдарымен қоса зардап шегетіндігін баса айта келе, оларға қайырылып, көмек 
сұраудың өзі опық жегізетін имансыз қарабет қылықтар екендігін тағы да еске салғым 
келеді. Ал, енді қорыққанға қос көрінгендей, әрбір нәрселерден үрейлене бер-
меу керек. Ала жіп пен инеден, шырпы мен шүберектен үркімей, жалғыз Жасаған 
Алламызға тәуекелімізді кемелдендіруге шақырар едім. 

Нұрлан қажы БАЙЖІГІТҰЛЫ,
дінтанушы, имам.   

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ  ДАРА ПЕРЗЕНТІ
жетті. Осылайша еліміздің тұңғыш гимні 1992 
жылдың 4 маусымында бекітіліп, тәуелсіз 
мемлекетіміздің тарихынан өзіндік орнын алған 
еді.

Міне,осы әннің авторларының бірі аса 
көрнекті композитор, КСРО халық әртісі, 
қазақ совет музыкасының көрнекті қайраткері, 
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
Мұқан Төлебаевтың (1913-1960) туғанына 
108 жыл толып отыр. Ол ұзақ болмағанымен, 
шығармашылық айшықты өмір сүрді. Мұқанның 
қазақтың замана музыкасының озық үлгісі 
ретінде халқымызға мұра боп қалған көптеген 
шығармалары қазақтың ұлттық классикалық 
музыкасының қалыптасуына берік негіз болды.

Мұқан Төлебаев 1936 жылдың 25 тамыз-
да Республикалық комиссияның шешімі бой-
ынша Москвадағы П.И.Чайковский атындағы 
мемлекеттік консерваторияның жанындағы 
қазақ студиясына оқуға түседі.Ұлы Отан 
соғысы Мұқанның Мәскеудегі оқуын үзді.
Өзімен қатарлас басқа жастар сияқты Мұқан 
да майданға аттанды.Бірақ өкпесіне суық 
тиіп, денсаулығының нашарлауына байла-
нысты Алматыға қайтып келіп Евгений Бру-
силовскийден үнемі сабақ алып, үйренеді. 
Соғыс жылдары патриоттық рухтағы «Соқ, 
барбан», «Қанаттым», «Жеңіске», «Тос, мені 
тос», «Кестелі орамал» сияқты бірнеше 
әндер жазады. Осы әндердің сөздерін жазған 
ақындарымызды біріміз білсек біреуіміз 
білмей жатамыз. «Кестелі орамал» әнінің 

сөзін жазған ақын Асқар Лекеров.Ақын Шығыс 
Қазақстан облысындағы Аягөз ауданының 
орталығындағы шаруа отбасында дүниеге 
келіпті. Ақын 1941 жылға дейін «Социалистік 
Қазақстан» газетінің тілшісі қызметін атқарады.
Сол жылы ақын Ұлы Отан соғысына аттанды. 
Майдан шебінде жүріп «Кестелі орамал» әнін 
жазады.Бұл ән соғыс жылдарында бүкіл қазақ 
еліне кеңінен тарады.Жеңіс үшін күн-түн де-
мей еңбек еткен арудың майдандағы сүйген 
жарына деген сағынышы мен сүйіспеншілігінің 
символындай болған «Кестелі орамал» жау-
ынгер жүрегін ыстық сезімге бөлесе, «Қас 
дұшпанынан аямай кек ал» деп оған ала-
пат күш-жігер беріп, ерен ерлікке бастады. 
Осындай композитордың әні орындалды.
Орындаған «Наурыз» әжелер ансамблнің 
жетекшісі Сыздықбаева Мейрамгүл.Сондай-ақ 
композитордың ән, романс жазудағы шеберлігі 
басқа композиторлардан ерекше. Әрбір туын-
дыларында сырт көрініс ойнақылықтан әсіресе 
қызыл сөзділіктен аулақ, терең ойлылық пен 
графикалық дәлдік басым. Форма жағынан 
тұжырымдылық, гармониялық тіл құрылымын 
өзгеден ерекше, күтпеген жерден аяқасты жан-
дандырып жіберу шеберлігі композитордың 
қайсыбір шығармасына болмасын тән қасиет.
Осындай еңбекпен жазылған әдемі ән «Бақыт 
вальсі», сөзі Байқожаевтікі орындаған Лепсі 
ауылдық мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі 
Әміртай Арай.

Мұқан Төлебаевтың қазақ музыкасының 

шоқтығына айналған туындысы «Біржан-
Сара» операсы. Операның либреттосын 
көрнекті ғалым – ақын, әдебиет теоретигі 
Қажым Жұмалиев жазды. Ол операның 
мазмұнына халқымыздың аяулы ұлы мен 
қызы, аттары ел сүйіспеншілігіне бөленген 
халық композиторы Біржан сал мен ақын 
Сара арасында болған тарихи айтысты 
арқау етті.«Біржан – Сара» операсынан 
айтыcтан бейне үзінді көрсетілді. Орындаған 
Ерікті орта мектебінің 2018 жылғы түлектері.

Сонымен қатар композитордың ән-
романстық шығармаларының әуендік, 
ырғақтық жағы көркем музыкалы, ал 
философиялық образы тек ұлттық нақыш 
байлығымен ғана шектелмеген. Ол Жамбыл 
Жабаевтың вокалдық шығармашылығынан 
ұшқындаған ұлттық классикалық романс 
жанрының стильдік қалыптасу және даму 
жолдарын да ойластырады. Биыл қазақ 
халқының ұлы ақыны, Жамбыл Жабаевтың 
175 жылдығы аталып өтіп жатыр. Мұқан 
Төлебаев ұлы Жамбылдың «Туған елім», 
«Бесік жыры», «Жаз» өлеңдеріне және 
«Жамбыл» кино фильміне музыка жазған. 
Осы кино фильмінен үзінді көрсетілді.

Мұқан Төлебаевтың артында қалдырған 
мол мұрасы қазақ мәдениетінің асыл 
қазынасы болып қала бермек.

Әдеби-сазды шараны ауыл әкімі Гүлнәр 
Серікбаева, аудандық мәслихат депутаты 
Асхат Искаков қорытындылады.

Ә.ЖҰМАБЕК,
музейдің экскурсия жүргізушісі.

ÁLEÝMET

Туған жер – 
тұнған шежіре

       Дін және дәстүр
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Қазақтың айтулы ақындары Тұманбай 
Молдағалиев пен Сәкен Иманасов  2002 

жылы Әділбек Абайділдановтың соңына 
қалдырған  өлмес мұрасын құрметтеудің 

үлгісін көрсетті. Туған жеріне арнайы 
келіп, туғанына жетпіс жыл толып 

отырған ақын мерейтойының баста-
луына ұйытқы болды. Ақын есімін мәңгі 
есте қалдыруға туған жерінде игі қадам 
жасалды. Қарабөгеттегі бір көше ақын 

есімімен аталды. Аудан, облыс көлемінде 
ақын аты ұлықталса, туған жерінде 

жаңадан бой көтерген Мәдениет үйіне 
көрнекті ақын есімі берілсе деген көпшілік 

тілегі бар.
Ол бар болғаны 52 жыл ғұмыр кешіпті. Ал-

маты облысы Сарқан ауданында Қарабөгетке  
қарасты Бастаушы елді мекенінде 1932 жылы 

18-наурызда дүние есігін ашқан ол Лепсі 
педучилищесін бітіріп, еңбек жолын Ақсу 

ауданындағы Октябрь жетіжылдық мектебінен 
бастаған. Білімін тереңдетуді көксеген, әдеби 

ортаны аңсаған жас бір жылдан соң Алматыға 
аттанып, 1956 жылы Қазақтың Мемлекеттік 

университетінің филология факультетін 
тамамдайды. Университет қабырғасында 

жүргенде –ақ республикалық  басылымдарда 
өлеңдері жарияланып жүрген жас ақынды 

газет редакциялары жатсынбай қабылдайды. 
Талдықорған облыстық «Советтік Жетісу», 
Алматы облыстық «Жетісу» газеттерінде, 

республикалық «Қазақ әдебиеті» газетінде 
қызмет атқарған жылдары қабырғалы 

қаламгерге айналады. Көзі тірісінде «Ақ 
қайың», «Салтанат», «Қыран», «Алыс 

көкжиек», «Сокол», «Маржан», «Жүрегімнің 
шұғыласы» атты өлеңдер мен поэма-

лар жинақтары жарық көріп, оқырманның 
сүйіспеншілігіне бөленген.  Кейіннен 2003 

жылы «Ана тілі» баспасынан «Прометейдің 
аспанға қарап айтқаны» атты тақырыппен 

өлеңдер мен поэмалар жинағы ақынын 
сағынып қалған оқырманға жол тартты. 

Аударма саласында да Абайділдановтың 
айшықты ізі бар. Орыс-кеңес антологиясын 
тәржімалауға үлес қосып, Лермонтов, Блок, 
Иван Франко шығармаларын, Чилидің әйгілі 
тұлғалары Габриэла Мистраль мен Павло 
Неруданың өлеңдерін қазақ оқырмандарымен 
қауыштырған. 1971 жылы «Өнегелі адам-
дар өмірі» сериясымен жарық көрген «Ни-
колай Островский» атты  кітапты аударғаны 
шығармашылық өрісі кең таланттың бір қыры 
ғана. 

Көркем дүниенің көңілге қонымды болаты-
ны, көңілге қонымды шығарманың өмірлі бола-
тыны бесенеден белгілі. Насихаты кемшіндеу 
соғып жатқанымен де Әділбек ақынның 
жазғандарын жандарына жақын тұтатын 
оқырмандар аз емес. Себебі ол өміршең өлең 
жаза білді, кезінде дүркіреп шығып, Сәбит 
Мұқанов сынды қазақ әдебиеті алыбының на-
зарына ілінді. «Қыран» поэмасын тыңдағанда 
Сәбеңнің баладай қуанғанына «Ілиястың ша-
лымы бар» деп ақындық қуатқа қызыққанына 
профессор Тұрсынбек Кәкішев ақынның 
«Жүрегімнің шұғыласы» кітабына жазған 
алғысөзінде кеңінен тоқталыпты. 

Тарихтың жаманы жоқ. Жаманнан сабақ 
аламыз, жақсысынан үлгі аламыз. Ер-
азаматтарымызды жалмаған, қаншама үйдің 
түтінін өшіріп, түндігін жапқан зұлмат соғыс 
салмағын сол қасіретті көзбен көрген ақын ғана 
дәл кескіндей алады:

-Мұңлық едің, кеудесіне кек түйген,
Қабақ қату, күлкі қашып кетті үйден.
Бір күндері суық хабар сап етті,
Сол қағаздан жүрегіңе оқ тиген.
...Қайтерсің-ай, есіңнен де жаңылдың,
Сені, мүмкін, алып қалған жаны ұлдың.
Қара түннің бір пұшпағын жыртып ап,
Басыңа сен содан қара жамылдың.
Түн пұшпағынан қара жамылу сол кезеңнің 

жесірлеріне ортақ қасірет. Осы қасіретті 
бала кезінен сезініп өскен ақын «Қайран 
жеңгем» өлеңін осылайша  керемет суретпен 
кескіндейді. 

Жоңғар Алатауы. Қожыр-қожыр тарғыл 
қара тастар. Жұмбақ үңгірлер. Долана-
лы жақпарлар. Аспан теңкиген бұлттарын 
түйетауға теңдеп қойған. Таң атқанда, ару 
күн кірпігін ашқанда қия-құздар қызыл нұрға 
бөленеді. Тау іші құлпырады. Жапырақтар 
шып-шып терлейді. Алтын сәулемен ажарла-
нып тау масайрайды. Тарғыл таудың басында 
бір түп кепкен қарағай тіршілікке жағалай көз 
салып тұр.  Шыңға ол қалай шыққан? Туған 
жерден алыстаған соң семіп қалған мұңлық 
па? Жоқ, таудан әрі асырып жауын қуған ба-
бам осы биікте мәңгі тыныстаған болар? Бұл 
қарағай бабамның қара тасты жарып шыққан 

Қарабөгеттен 
түлеп ұшқан

сүйегі емес пе? Ақын «Шыңға шыққан қарағай 
туралы балладасында» осылай сендіреді. Тың 
теңеу. Иланасың, тебіренесің, толқисың. 

...Тарғыл таудың ең ұшында –
бір түп кепкен қарағай,

Сол биіктен тіршілікке көз салады жағалай.
Кеудесінде жаны барға болмайды 

әсте мұны ұқпай,
Туған жерден алыстап ол  семіп 

қалған мұңлықтай.
Батыр бабам жау қуғанда таудан әрі 

асырып,
Сол биікте қалған болар бетін 

таспен жасырып.
Сол бір тұрған қарағайға Күн де басын иеді,
Бабамның ол қара тасты жарып 

шыққан сүйегі.
Оқырманын иландыра, тебіренте, толқыта 

білген қаламгер құдіретті. Онда талант тегеуріні 
бар, қалам қуаты бар. Әділбек ақынның  осын-
дай қасиетке ие болғаны анық. Оған біз кез-
келген өлеңін саралағанда көз жеткіземіз. 

-«Әдебиет пен өнер сарайына ену де қиын, 
кірген соң орын тауып, ірге тебу де қиын. Ең 
қияметтің қиыны, әрине, ешкім шегеше суы-
рып алып, сыртқа шығарып тастай алмастай 
бекініп, берік қалуың...»,-дейді көрнекті ақын, 
эссеист Мұзафар Әлімбаев. Шын мәнінде осы 
тұрғыдан алғанда Әділбек Абайділданов сөзге 
сұлулық сіңдіре білген, ақиқатты әсемдікпен 
әрлей білген, әдемі қалыптасқан, әдебиет 
әлеміне ірге тепкен ақын. 

Әділбек ақын ірі суреткер. Оның сөзбен 
салған суретінде жан бар, әрекет бар, тіршілік 
бар. «Теңіздің дәмі – тамшыдан» дегендей 
оның «Дихан» өлеңін сараласаңыз кейіпкер 
тұлғасы ақын салған суретпен қанығып, сол 
адамды бұрыннан танитындай күй кешетінің 
ақиқат. 

«Дихан- жұмыр жерге жан береді, ол 
келгенде таң құлпырады. Ол жермен бірге 
ыстықта түтеп, жермен бірге жаңбырмен жуы-
нады. Оның қолындағы күрегі – ожау, сол ожау-
мен жер көмейі бүлкілдеп су ішеді. Көк егіннен 
ұшқан көгілдір бу дихан құшағының жылуы». 

-Көк егінмен жаны оның бір, тегі,
Оған төнген дауылды да іркеді.
Егінінің шашынан күн сипалап,

Саусағының сары алтынын сүртеді.
Бұл өнерде одан ешкім асқан ба,
Гүл өсіріп шығарады ол тастан да.
Қарайды да туған жерге құмартып,
Көзіменен көтереді аспанға.
Құдіретімен қуаң жерде су ақты,
Күннен жерге бұрған да сол шуақты.
Егін-жайда мөлтілдеген таңғы шық,
Моншақтаған соның тері сияқты.
Ақын жырының жан-дүниесінде 

қарапайым еңбек адамына деген шынайы 
сүйіспеншілік бар. Тіршілікке іңкәрліктен, 
адал еңбекті аялаудан осындай төрт 
аяғынан тең түсетін туындылар жазылады. 

...Жүрегін бір қуаныш кернеді ме,
Нұрланып сала берді жер де, міне.
Дөңгелек үстелдей боп жатқан жердің,
Туа сап Ай асылды ернеуіне.
Осынау сәулетке енді қара да тұр,
Шомылып аппақ нұрға дала жатыр.
Биікке жаңа туған Ай-баланы,
Жер өзі тік көтеріп бара жатыр.
Себелеп ақ сәулесін құятұғын,
Түнекті жым-жылас қып қуатұғын.
Жалғанда көзіңді ашар жарқыратып,

Айды да Жер екен ғой туатұғын.
«Жер-Ана» өлеңінде ақын осындай оқыс 

ой түйеді. Бұдан бұрын, мұнан кейін дәл осын-
дай шендестіруді кездестірдіңіз бе? Ақындық 
қиял жаныңызды нұрландырып, айналаңызға 
аялай, бағалай, бағамдай, байыптай қарауға 
үйрететіндей. 

Ақын – сыршыл. Ә.Абайділдановтың ға-
шықтық ғазалдарында тамылжыған сурет 
тұнып тұрады. Еркіңнен тыс елес есіңді алады. 
Сол бір бал сезімді сағындырады да тұнықтық 
пен тазалыққа табындырады. Өмір бойы 
жалғыз жанға ынтықтырып қоятын ұлпа сезімді 
өзіндік мәнерімен жаныңа ұялататын махаббат 
жырлары ақынның тұрақты оқырмандарының 
жадында жатталып келе жатқаны сондықтан. 
Жайлауда иттің жалқау үргені үмітін елең 
еткізіп, елегізіп төсекте жалғыз жатқан ақ 
арман-арудың жан- дүниесіне терең бойлап:

-Қайда ол деп, қайда жоғалған?
Жұлдыз бен Айдан сұрайды.
Аунақшып жатыр ақ арман,
Арман да жалғызсырайды,- деген ақын 

пайымымен іштей келісіп, қосыла алмай өткен 
қос ғашық тағдырына налымай тұра алмайсың. 

Ақынның көкейінде қатар көктеген 
көктеректей қос қимасы бар. Бірі – жары, 
бірі – жыры. Екеуі үшін бәйек болады, дегбірі 
қалмайды. Бірде сеніміне селкеу түседі, жат 
боп кеткен жар атын енді атамауға серт береді. 
Жалғыз жұбанышы – жыры. Тек соған ғана 
сүйенеді, сүйінеді:

Ұштағанмын, 
Ұстағам мың, 
Өткірлегем, қырлағам...
Бір сен үшін жан түбімді түк қалдырмай 

қырнағам.
Перизатым,
Оу, перзентім, адал бол сен,
Адал бол сен, адал бол сен жыр маған!
Ақынның «Монологын» оқығанда жүрегіне 

кір жасырмайтын тазалығына таң қалып, 
өлеңімен өмірбаянын жазған шынайылығына 
ден қоясың. 

Құштарлық құпиясын ақтаруға ақын шығыс 
шайырларының махаббат дертін арқау еткен 
шығармаларын дұрыс деп тауып, «Үш тармақ 

ғазел» жазып көрген екен. Бірінші тармақ 
«Сенсіз таңның сазарып атпағанын, Уақыт 
тоқтап, Күннің де батпағанын»,-  деп басталып, 
осы ұйқаспен ұласқан сезім «Шыныменен, 
мен десең, ұмыта көрме, Өмір бойы есіңде 
сақта, жаным»,- деп аяқталса, екінші, үшінші 
тармақтарда бір ұйқаспен үндесіп, жүрек 
лүпілі жаныңа ләззат сыйлайды. Бұл да ақын 
шеберлігінің бір дәлелі. 

Әділбек ақын өзі де ғашық бола білген, 
өзіне сұлуларды ғашық қыла білген серілердің 
сапында. Замандастарының естелігінен танып-
білген осы жайт оның лирикалық жырларынан 
әрдайым көрініс тауып жатады. Сүйгеніне 
деген адалдықты, арды биік ұстаған шайыр 
қаламынан сондықтан да ойлы, нәрлі жыр туа-
ды. 

–Шын бақытты болу үшін өз басым,
Саған деген жүрегім еш тозбасын.
Тікен кірсе табаныңа әлдебір,
Менің жаным шығып кете жаздасын.
Бұлай деп махаббатты өмір мәніне балаған 

ер жігіттің ғана айта алары хақ. 
Әділбек ақын – эпик. Кең тынысты 

ақын поэмалары кезінде әдеби қауымнан 
да, оқырмандардан да өз бағасын алған. 
Әңгімеміздің бастауында ойымызға дәнекер 
болған «Қыран» поэмасы лейтмотивіне 
туған жердің тартылыс күшін арқау етеді. 
Алтайға нағашылап барып, ел аузына ілінген 
Қарабураны көзін байлап, ұрлап әкеткен Қоқай 
атақ үшін сол  қыранның алғырлығын айнала-
сына тамашалатуға асығады. Сол күн туғанда 
Қарабура жемтікке де көз салмай туған жер 
деп шарқ ұрады. Бетпақтың даласын кесіп өтіп, 
Балқашты баса көктеп қыран Алтайға жетіп 
құлауды серт етеді. Қыранмен бірге оқырман 
бір қуанып, бір қуарады. 

Өртеніп, өршеленіп тау қыраны,
Аязды қызуымен жандырады.
Бұлдырап қарлы бас шың көрінгенде,
Жасаурап көзі, шіркін, жаудырады.
Осылай Қарабура туған жерге жеңіспен 

оралған жауынгердей таудың қара тасын 
мәңгілікке жастанады. Ақын «Ер – туған 
жеріне» деген мақалдың өміршеңдігін осы по-
эмасы арқылы негіздей түседі. 

Сондай-ақ «Гүлнар» атты поэмадағы туған 
жерді түлетуге үлес қосып жүрген еңбеккер 
қыздың ертеңіне елеңдетіп, қызықтыра білген 
ақын табысына қуанбай тұра алмайсың. 
«Біздің шалдағы» қарттың қайсарлығы, керби-
еден жүйрік құлын тууын аңсаған қазақи пейіл, 
«кенже немеремнің ат жалын тартып мінгенін 
көрсем» деген арманына жетіп, шүкіршілікпен 
тіршілік тынысының үзілуі, бәрі-бәрі поэманың 
финалына дейін оқырманды соңынан ертіп, 
ынтықтырып отырады. Шығарма эпилогында:

Келемін әлі мен содан,
Асаумен әлі алысып.
Келемін әлі мен содан,
Зулаған күнмен жарысып.
Алысып асау тағдырмен,
Сан жылдар артта қалдырдым.
Алысып асау тағдырмен,
Са-а-ан жығылдым, сан тұрдым.
Төзімі менде темірдің,
Асауды дәйім қармасам
Жығылсам, мынау өмірдің,
Жалына қайта жармасам,- деген түйін 

ақынның өмірлік кредосына айналған. Махаб-
бат машақатын жыр еткен «Армысың, махаб-
бат» поэмасының да кейінгіге берер тәлімі мен 
көтерген жүгі қомақты. 

Ақиық ақынның ізі өшпей, ойлы дүниелерін 
қалың елі еншілеп, ертеңге апара берсе игі... 
Айтулы ақын есімін ұлықтау жалғасын тапса, 
Әділбектануға өріс ашылса деген ізгі ниетті 
арқалап, көкейде көптен жүрген ой-пікірлеріміз 
қағазға түсті. 

Келелі сөз бастайын жөні келсе,
Туары анық асыл жыр тебіренсе.
Әділбек деп әдемі әнге айналған,
Ақын ұлың өтіпті-ау серілерше.
Тойланбады кезінде тойы қанша,
Ойланбады өзі де жайын онша.
Пенделіктен жеркеніп, жаны шошып,
Ғұмыр кешкен шынайы шайырларша.
Ақ қағазбен сырласып түн ауғанша,
Жаны жайлы жай табар жыр ауланса.
Сыңар қалса жүгініп өлең-сөзге,
Толғап-толғап өтіпті ол жырауларша.
Жақын тұтып жанына жыр-әнді бұл,
Қосылыпты бәйгеге ұлан дүбір.
Жыр көгінде мәңгілік тұрып қалды,
Бұйырды да маңдайға қыран-ғұмыр.

Жомарт ИГІМАН.

Әділбек Абайділданов – Жетісудың құнарлы 
топырағының нәрлі жемісі. Ол қазақ поэзиясының 
өзіндік үні бар біртуар ақындарының сапында. Аты мен 
заты айшықты сөз зергерінің соңында қалған әдеби 
мұраларына көз тоқтатып, көңіл қоймау мүмкін емес. 

Ақынның серпінді күйдің домбырасындай бұрауы 
келіскен, көкейінен күмбірлі де сырлы жыр туындаған 
тума талант болғанын замандастары жыр етіп айта-
ды. Көзі тірісінде елуі еленбеген, өзі кеткен соң алпы-
сы да, жетпісі де кең көлемде атап өтілмеген ақынның 
туғанына келер жылы 90 жыл толады.
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Дұрыс   қанаттанған - 

түзу ұшар
 
Жеке тұлғаны дамытудағы басты фактор- тәрбие. Адам баласының 

тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы-отбасы. Бала туған күннен бастап-ақ әрбір 
ата-ана баласының тәрбиешісі, әрі ұстазы  болады.  Тәрбие-адам тағдырын 
шешетін ұлы іс. Ұлы істің бастау бұлағы,қайнар көзі отбасы. «Ата көрген 
оқ жонар, ана көрген тон пішер» деген мақалды  ұрпақтан ұрпаққа тегін 
қалдырмаса керек. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек.Оқу 
мен тәрбие бір-бірінен бөлек алынып қаралмайтын күрделі процесс. Баланың 
ең жақын адамдармен қарым-қатынасы, бұл өсіп келе жатқан кішкентай 
адамның бойында  дұрыс адами қасиеттер  және дұрыс мінез қалыптасуы. 
Олар айналасындағы мұғалімдерге үлкен адамдарға еліктейді, сөйтіп 
олардың дұрыс мінез қалыптасуына көмектеседі.  Баланы отбасында еңбекке 
тәрбиелеу керек. Баланың тәрбиелі, білімді, инабатты болғанын кез келген 
ата-ана қалайды. Тәрбиенің қиындықтары көп, қиындыққа төзген ата-ана 
ғана балаға саналы тәрбие бере алады. Мектептегі әр ұстаз  ізденуді, білім 
беруді,еңбек етуді абыройлы міндет, айбынды мақсат деп біледі. Сондықтан 
да  ұстаздар қауымы, сапалы білім бере отырып, еліміздің болашақ жастарын 
ұлағаттылыққа тәрбелейік!

Ш. МУКЫШЕВА,
 Екіаша орта мектебінің  мектепалды даярлық  жетекшісі.

Армрестлинг спортындағы ба-
сты міндет қарсыласының қолын 
үстел бетіне басуға негізделген. 
Кейбір білектілер бұлшық еттің 
көмегімен жеңсе, кейбірі мықты 
жігері арқасында ұтады, екеуін қатар 
ұстаған адам үлкен жетістіктерге 
жететіні анық. Кейінгі жылда-
ры осы спорт түріне жастардың 
қызығушылығы артуда. Алмалы 
ауылдық округіне қарасты арм-
рестлинг спортының дамуына үлес 
қосып, шәкірт тәрбиелеп, сонымен 
қатар халықаралық деңгейде үлкен 
жетсістіктерге қол жеткізген азама-
тар бар екені қуантарлық жағдай. 

2021 жылы 13-16 наурыз 
аралығында Алматы қаласында 
армрестлингтен - мүгедектер, жа-
стар және ардагер спортшылар ара-
сында Қазақстан Республикасының 
чемпионаты өтті. Қазақстан 
Республикасының түпкір-түпкірінен  
жиналған  спортшылар  күш 
сынасқан додада дара шыққандар  
Сарқан қаласының тумасы Исаба-
ев Мұхтар Мұсайұлы (90 кг)- І орын,   
Алмалы ауылдық округінің арда-

Поступление ребенка в школу ведет к смене его социальной роли и ве-
дущего типа деятельности. От того, насколько быстро и полноценно ребе-
нок интегрируется в образовательный процесс, зависит его социальный и 
интеллектуальный статус в дальнейшем. Поэтому данный процесс нельзя 
оставлять вне пристального внимания педагогов, психолога и родителей. 
Существуют различные методики диагностики адаптации первоклассников к 
школе, позволяющих определить успешность прохождения этого процесса. 

Школа ставит перед ребенком большое количество новых задач, которые 
требуют мобилизации его физических и интеллектуальных сил. Первокласс-
нику необходимо привыкнуть к новым условиям, возникшим в его жизни, под-
строиться под них. Речь идет об адаптации к школе — самом напряженном 
периоде в первый год обучения. Она происходит на социальном, физиологи-
ческом и психологическом уровне.

Период адаптации у каждого ребенка происходит индивидуально. Его 
сроки могут колебаться от трех недель до полугода. Важно следить за дина-
микой процесса адаптации, выявлять причины намечающейся дезадаптации 
и проводить необходимую коррекцию выявленных отклонений в ходе «под-
страивания» первоклассника к школьной жизни. 

Нина ТОЛКАЧЕВА,
учительница начального класса Екиашинская средняя школа. 

Еліміздің ертеңі- білімді ұрпақ 
қолында. Әрбір өскелең ұрпақ жеке 
қабілетіне және кәсіби біліміне сай 
қоғамымызда өз орнын табуы қажет. 
Қазіргі таңда жаңа көзқараспен 
қарайтын жалынды жастар еліміздің 
жаңару үдерістеріне белсене 
қатысып келеді.

Елбасының «Елбасы медалі» 
еліміздің дарынды, талантты жа-
старын қолдауға бағытталған, 
жастарды кешенді дамытуға 
арналған ұлттық деңгейдегі жоба. 
Осы жобаның 2020 жылы «Елба-
сы медалі» иегері, Екіаша орта 
мектебінің дарынды оқушыларының 
бірі - Тасыбек Гүлзат.

Гүлзат жан-жақты, ізденімпаз, 
ойы ұшқыр, жігерлі оқушымыз өз 
еңбегімен түрлі байқаулардың 
жүлделі жеңімпазы атанып келеді.

Еліміздің бейбіт аспанында 
елдің айқын мақсаттарымен жігерленіп, тек қана алға ұмтылатын осындай 
оқушыларымыз көп болатынына сеніміміз зор.

Б.ШАЛОВА,
Екіаша орта мектебі.

Күш атасын танымас...

Мектебімізде қуанышты сәт!

гер спортшылары Есеркеев Айдын 
Айдаулетұлы (60 кг.)- І орын, Рыспа-
ев Еділ Амангелдіұлы (70 кг.) -ІІ орын, 
Қадырбаев Қуаныш Хаметсапаұлы 
(80 кг.) -ІІІ орын, Жұмагелді Айдос 
Нұрланұлы (55 кг.) мүгедектер ара-
сында –І орынды иеленді. Атаулы 
чемпионатта жүлделі орын алған 
жеңімпаздар  Азия чемпионатына 
жолдама алды.   

Жерлестеріміз, мақтан тұтар 
аға-бауырларымызға Қазақстанда 
өтетін Азия чемпионатында жеңіске 
жетіп, Грузияда өтетін әлем чемпио-
натына қатысып Қазақ Елі Туының 
мәртебесін жоғарылататынына  
сенімдіміз.

Д.ЕСІМБЕКҰЛЫ,
«Алмалы» БПҰ мүшесі,

Алмалы ауылдық округінің 
спорт әдіскері.     

 Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы – мемлекеттік 
қызметшілер жұмысы тиімділігінің басты көрсеткіші 
болатынын және ол мемлекеттік тұтынушы ретінде 
халыққа тікелей бағдарлануы тиістілігін айқындап берді.  
Елбасының  айқындап берген  тапсырма, міндеттеріне 
сәйкес, 2013 жылдың 15 сәуір күні «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Заңы қабылданды.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз - 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініші бойынша 
жеке тәртіппен жүзеге асырылатын және олардың 
құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
іске асыруға, оларға тиісті материалдық неме-
се материалдық емес игіліктер беруге бағытталған 
жекелеген мемлекеттік функцияларды іске асыру 
нысандарының бірі.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің негізгі 
қағидаттары:

- көрсетілетін қызметті алушылардың тегiне, 
әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жы-
нысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, 
нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе 
кез келген өзге жағдаяттар бойынша қандай да бір 
кемсітушіліксіз теңдей қол жеткізуі;

-   мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде төрешілдік 
пен сөзбұйдалық көріністеріне жол бермеу;

- мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы есеп 
берушілік және ашықтық;

- мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қолжетімділігі;

- мемлекеттік қызметтер көрсету процесін үнемі 
жетілдіру;

- мемлекеттік қызметтер көрсету кезіндегі үнемділік 
және тиімділік.

Жоғарыда атап өткендей, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті берушілер мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттары мен регламенттеріне сәйкес мемлекеттік 
қызметтер көрсетуге міндетті.

Негізінде көрсетілетін қызметті берушілердің 
мемлекеттік қызметтер көрсетуіне қойылатын та-
лаптары және оларды көрсету тәртібі мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты мен регламентінде 
айқындалады.

«Бірлік орта мектебі МДШО» КММ-де мемлекеттік 

Мектептегі мемлекеттік қызмет 
көрсету үрдісі

қызмет көрсетудің мына түрімен жұмыс жасайды.Олар:
1.Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің 

жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау және құжаттарды 
қабылдау

2.“Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 
ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы 
бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды 
ұйымдастыру үшін құжаттар қабылдау” мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет қағидасы

3.Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды 
беру қағидалары. “Негізгі орта, жалпы орта білім ту-
ралы құжаттардың телнұсқаларын беру” мемлекеттік 
көрсетілетін қызметін көрсету тәртібі

4.“Мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім алу-
шылар мен тәрбиенушілердің жекелеген санаттарына 
қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерде 
демалуы үшін құжаттар қабылдау және жолдама беру” 
мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары

5.Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, 
негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім 
беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі, қосымша, мамандандырылған және 
арнайы білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарында лауазымдарды атқаратын педагогтерді 
және білім және ғылым саласындағы өзге де азаматтық 
қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен 
шарттары

6.Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды 
қабылдау және балаларды қабылдау.

Барлық мемлекеттік қызметтер тегін көрсетіледі. Мек-
тепте  мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерінің бұзылуы 
мен шағымдары жоқ. Мемлекеттік қызметтерді электронды 
түрде ұлғайту мақсатында мектепте «электрондық үкімет» 
порталына және басқа да ақпараттық жүйелерге қосылған 
компьютерді ұсына отырып, өзіне-өзі қызмет көрсету 
бұрышы орналасқан.

Мемлекеттік қызметтер көрсету туралы ақпарат 
Интернет-ресурстарда және мектепте жабдықталған 
стендте орналастырылды, тұрғындарға анықтамалық 
ақпарат алуға барлық жағдай жасалынған.

Ш.ДУТБАЕВА,
«Бірлік орта мектебі МДШО» КММ-ң директоры.

ТӘУЕЛСІЗДІК –  БАСТЫ  ҚҰНДЫЛЫҚ
Тәуелсіздік – бұл біздің 

халқымыздың ең басты құндылығы 
және ең маңызды байлығы. Біз осы 
бір маңызды да тағдыршешті оқиғаны 
мақтан тұтамыз.   Тәуелсіздігімізді 
көздің қарашығындай сақтау – 
Отанымыздың әрбір азаматының аса 
маңызды міндеті әрі қасиетті борышы.

Кеңес Одағы ыдырағаннан 
кейін, 1991 жылы 16 желтоқсанда 
Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі 
«Тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі 
туралы» заңды қабылдап, өз егемендігін 
жариялады және халықаралық 
қауымдастық тарапынан тәуелсіз мемле-
кет ретінде мойындалды. Ұшқан құстың 
қанаты талатын ұлан байтақ аймақты ие-
ленген, территориясы жағынан әлемде 
тоғызыншы орынды алып жатқан 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіз 
мемлекет ретінде қарқынды дамып 
келеді.  Міне, ата-бабаларымыздың сан 
ғасырғы арманы болған тәуелсіздікке 
қол жеткізгенімізге тура 30 жыл болды.

Тәуелсіздік үшін ата-бабаларымыз 
ғасырлар бойы қан төксе, Кеңес өкіметі 
кезінде 1986 жылы 16 желтоқсанда 
алаңға шыққан жастар Тәуелсіздік 
таңының атуын жақындатты. Содан 
бері өзінің мемлекеттік Елтаңбасы, 
Туы, Әнұраны және әлемдік саяси сах-
нада беделді Президенті бар Қазақстан 
бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына 
енді.

Адамзаттың даму тарихында 30 
жыл қас қағым сәт ретінде қабылданса, 
жаңа дәуірдегі Қазақстан тарихын-
да бұл уақыт шекарасын белгілеп, 
экономикалық дамыған мемлекет 
құрып, демократиялық қоғам орнатып,  
елімізді әлемге танытып үлгерген сын-
дарлы кезең болды.

Бүгінгі Қазақстан – барлық 
жағынан әлемге танылған, бүкіл Еуро-
па төрін ұсынған, даңқы асып, айбыны 
асқақтаған мемлекет. Бұл біріншіден, 
әлемдік деңгейдегі саясаткер – Мем-
лекет басшысының сара саясатының 

жемісі, екіншіден, еліміздегі 130-дан 
астам ұлт пен ұлыстың ауызбірлік 
пен ынтымақтастығы, бірлесе еңбек 
етуінің арқасында қол жеткізілген та-
быс. Яғни, Қазақ елі өлшеусіз табиғат 
байлығы мен ғана емес, ең алдымен 
сан түрлі ұлттардан құралған халқының 
ауыз бірлігі мен аты шықты. Қазақ 
халқымен бірге әртүрлі этностардың да 
отаны болып табылатын біздің еліміз 
бүкіл әлемге қоғамдағы татулық пен 
ынтымақтастықты сақтаудың, әртүрлі 
ұлттық мәдениеттер мен діндердің 
үйлесімді дамуына қамқорлық жасаудың 
жарқын үлгісін көрсетіп берді.

Байтақ ел бүгінде дамудың 
даңғыл жолына түсті. Қазақстан 
— өзі орналасқан аймақтың ғана 
емес, бүкіләлемдік проблемаларды 
талқылауда және шешуде ықпалды рөл 
атқаратын ел. 

30 жыл ішінде Қазақ халқының 
ұлттық санасы жаңғырып, өзін — өзі 
тану, өзінің бай ежелден қалыптасқан та-

рихы мен ұлттық дәстүрлерін құрметтеу, 
ұлы тұлғаларын бүкіл дүниеге таныту, 
бай рухани қазынасын әлемдік өркениет 
пен ұластыру бағытында қыруар шаруа-
лар атқарылды. Алдына өршіл мақсаттар 
қойып, оң нәтижеге қол жеткізе білген 
Қазақстанның келесі ауқымды мақсаты 
– 2050 жылға дейін әлемнің ең дамыған 
отыз мемлекетінің қатарына кіру. Бұл 
үшін Елбасы Н.Назарбаев болашаққа 
бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы 
мақсаттарға жетелейтін «Мәңгілік  
Ел» ұлттық идеясын ұсынды. Бұл 
идеяның негізгі өзегі – қол жеткізген 
Тәуелсіздікті ары қарай баянды қылып 
ұстап тұру, Мәңгілік Елге айналып, оны 
кейінгі ұрпаққа ең асыл мирас ретінде 
қалдыру, байлығымыз да, бақытымыз да 
болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді көздің 
қарашығындай сақтау. Ол үшін өскелең 
ұрпақтың бойына отансүйгіштік, 
патриоттық сезімдерді қалыптастырып, 
Тәуелсіздіктің құндылығын оларға 
барынша түсіндіру қажет. Себебі, 

Қазақстан азаматтарының бір ғана ота-
ны бар – ол Тәуелсіз Қазақстан. 

Еліміз қалай болғанда да сан 
ғасырлық қиын-қыстау жолдан, тар 
жол тайғақ кешуден өтіп, тәуелсіз елдер 
қауымдастығына қосылды. Отанымыз 
Қазақстанымыз туралы айтарымыз да 
мақтанарымыз да көп-ақ! Ендігі жеңіс 
те ерлік те біздің қолда. 

Дербес болуға бағыт алған еге-
мен еліміз – Қазақстанды көркейтетін, 
шаңырағын биіктетіп байытатын, абы-
ройын асырып, өз бақытының иесі бо-
луына қол жеткізіп отыратын, білім мен 
білік жолын таңдаған кейінгі ұрпақтар, 
яғни, біз жұмыла еңбек етуіміз қажет. 
XXI ғасырда қазақтың қасіреті аз 
болғай, қуанышы көп болғай! Таяудағы 
жүз жылдық, әрідегі мың жылдықтарда 
қазақтың арманы мен мүддесін, елдігі 
мен еңбегін Хақ Тағала баянды етсін!

Е. СЕРГАЗИН, 
М.Мәметова атындағы орта 

мектебінің көркем еңбек пәнінің 
мұғалімі.  

Диагностика адаптации
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Хабарландыру
Құрметті ата – аналар, оқушылар! 

Сіздерді Н.Островский атындағы мектеп - 
лицейі 1 сәуірден бастап 1 тамызға дейін, 
бірінші сыныпқа келетін оқушылардың 
құжаттарын қабылдау басталатынын ха-
барлайды. Өтінішті egov.kz арқылы беруге 
болады. 

Қажетті құжаттар тізімі: 
Ата-ананың өтініші (немесе оларды ал-

мастыратын тұлғалар); 
Баланың туу туралы куәлігінің 

көшірмесі; 
«Бала денсаулығы паспорты» 
026/у-3 нысаны бойынша денсаулық 

жағдайы туралы құжат; 
 063/у нысаны бойынша денсаулық 

жағдайы туралы құжат;  
3х4 көлеміндегі 2 фото. 
Өтініш бір жұмыс күні ішінде 

қарастырылады

Объявление
КГУ «Гуманитарно-экономическая 

школа-лицей имени Н. Островского Сар-
канского районного отдела образования» 
принимает учащихся в 1 класс на 2021-
2022 учебный год

Перечень документов
Удостоверение личности одного из ро-

дителей
Копия свидетельства о рождении ре-

бенка
Фотография ребенка размером 3*4 см, 

2 шт
Справка о состоянии здоровья форма 

№063/у и №026/у-3
ВНИМАНИЕ!!!
У одного из родителей в обязательном 

порядке должны быть:
ЭЦП (электронная цифровая подпись). 

Получить в ЦОНе. 
БГМ (база мобильных граждан). Ваш 

номер телефона должен быть зарегистри-
рован в базе мобильных граждан.

Подробнее можно узнать на сайте 
egov.kz.

Наш адрес: город Саркан, улица Калие-
ва 34, телефон: 219347 

«Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта 
білім беру ұйымының басшысы лауазымы ор-
нына конкурс жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан аудандық білім 
бөлімінің Тасарық орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Абай ауылы, Абай көшесі, 38 
үй; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге 
асыратын «Сарқан аудандық білім бөлімінің 
Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

Шағын жинақты мектептер үшін: 
1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу 

орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 
кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта да-
ярлауды растайтын құжат; 

2) педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем 
емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы 
соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының, педагог – сарапшының 
немесе педагог – зерттеушінің немесе пе-
дагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік 
кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық 
актілерге сәйкес басқарады.

 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық және әдістемелік 
кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды 
ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие 

жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-
мұғалімдерінің қысқа мерзімді жоспарларын 
бекітеді.

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен 
жұмыс жоспарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына 
сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік 

және материалдық-техникалық базасын 
қалыптастырады және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және 
жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік 
бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне 
ықпал етеді.

Білім беру құқығына берілген лицензия-
сына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер 
контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан 
шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен 
мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек 
және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық 
байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау 
бойынша шаралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім 
алушылардың (тәрбиеленушілердің) және 
білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір 
қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті 
жағдай жасайды.

Белгіленген заңнама шегінде білім беру 
ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, 
жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық 
және материалдық қаражаттың түсуі және 
жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп 
жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын 
және толықтырылуын қамтамасыз етеді, 
ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-
гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және тех-
ника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша 
қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тар-
туды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 
қызметкерлердің штаттық кестесін, 
лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың 
кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасай-
ды.

Педагогтердің біліктілік санатын беру (рас-
тау) рәсімін ұйымдастырады.

      Қызмет барысында айрықша көзге түскен 
оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 
қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай 
марапаттауға және көтермелеуге ұсынады 

және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.
Педагогикалық этика бойынша кеңестің 

ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті 
шегінде жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да 
барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.

Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, 
ата-аналармен (немесе оларды алмастыру-
шы адамдармен), қорғаншылық кеңесімен 
жұмысты үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда 
білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті 
есеп құжаттарын дайындау мен ұсынуды 
қамтамасыз етеді.

Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті 
меңгерген.

Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның 
ішінде менеджмент саласында. Білім беру 
ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген 
білім беру" тұжырымдамасын білім беру 
процесінде барлық нысандар, оның ішінде ба-
лалар отбасыларының қатысуымен енгізеді.

 Білім алушылар, тәрбиеленушілер, педа-
гогтер және тағы басқа қызметкерлер арасын-
да академиялық адалдық қағидаларын, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын 
алады.

     Білім беру қызметін ұсыну сапасына жау-
ап береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
мемлекеттік білім беру ұйымы басшысы 
қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жылда-
рына қарай 145 723 теңгеден 171 992 теңгеге 
дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда ха-
барлама жарияланған күннен бастап жеті 
жұмыс күні ішінде қабылданады. Құжаттар 
қабылданып болғаннан кейін аталған мекен 
жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 
фото;

6) қолданыстағы жазалаулары мен 

көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты және 
ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі 
(болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысанда-
рын бекіту туралы" Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 
болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

10) сыбайлас жемқорлық сипатында 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 
болмауы туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курста-
рынан өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген 
құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі не-
месе білім беру ұйымының жауапты қызметкері 
мөрмен расталуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтамасы толық 
ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу 
үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тар-
тылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім 
беруді басқару органының қарауына кәсіби 
жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерт-
теулер, өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтау, наградалары туралы материалдар-
ды, тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тура-
лы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Ал-
маты облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев 
көшесі, 8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі. Байланыс телефондар: 
8 (72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; электронды 
адрес: sarkan_metod_kab@mail.ru. 

Бөлім басшысы    П.Имангазиева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 57-2 п1. п.п 4 Экологиче-

ского Кодекса Республики Казахстан 19 апреля 2021 года 
в 10:00 часов, по адресу: ул.Венедиктова 74 Сарканского 
района состоятся общественные слушания по рубке де-
ревьев на 2021 год на территории РГУ «Жонгар Алатау-
ский государственный национального природного парка». 
По электронному адресу gongar_alatau@mail.ru принима-
ются замечания и предложения по проекту.

Контактный телефон: 8/72839/2 12 01, 8/72839/2 24 25
Ознокомиться с материалами отвода можно в Управ-

лении РГУ «Жонгар Алатауский ГНПП», каб.№9 

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодекстің 57-2 бабы, 

1 тармағы, 4 тармақшасы негізінде, 2021 жылдың 19 сәуірінде 
сағат 10:00 де төменгі мекен жайда: Сарқан ауданы, Сарқан 
қаласы, Венедиктов көшесі 74, «Жоңғар Алатауы мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі» РММ 2021 жылғы кесілетін ағаштарға 
қоғамдық таңдау өткізілетінін хабарлайды. gongar_alatau@mail.ru 
жоғарыда көрсетілген электрондық почталардан материалдардың 
электрондық нұсқасын алуға болады, сондай-ақ осы электрондық 
почталарда жобаға ескертулер мен ұсыныстар қабылданады.

Байланыс телефоны: 8/72839/2 12 01 , 8/72839/2 24 25
«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ басқармасының № 9 каб. кеспе 

ағаш құжаттарының материалымен танысуға болады.

Дала өрттеріне жол 
бермейік

Өрт – аса қауіпті тілсіз жау, ол экономикаға 
үлкен материалдық шығын келтіріп, 
адамдардың өміріне қауіп төндіреді. 

Сарқан ауданының аумағында дала өрті 
жиілер тұр. Аудан аумағындағы құрғақ және 
ыстық ауа райында далалық өлкелерде 
маңызды өрт қаупі пайда болады. Дала 
өрттеріне жол бермеу үшін далада отты 
барынша абайлап қолдану керек және 
бұны басқалардан да талап ету қажет. Өрт 
қаупі кезеңінде далада от жақпаңыздар, 
сөндірілмеген темекі тұқылдарын және 
сіріңкелерді тастамаңыздар.

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

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

Е.ОРУМБАЕВ,
Сарқан ауданының ТЖБ бастығы,,  

азаматтық қорғау подполковнигі.

Халатность –          
трагична!    

Пожар, произошедший из за корот-
кого замыкания электропроводов  в 
квартирах, хозяйственных постройках, и 
административных зданиях, всегда опа-
сен. В результате короткого замыкание 
электропроводов, от высокого электри-
ческого разряда происходит загорание 
потолочных перекрытии, и других быстро 
возгораемых предметов. 

        Все чаще и чаще происходят 
пожары в жилом секторе при монтаже 
и эксплуатации электросетей по халат-
ности граждан. По проведенному анали-
зу  Отделом по чрезвычайных ситуаций 
Сарканского района можно сказать, что 
жители города Саркан всячески наруша-
ют правила пожарной безопасности, как в 
быту, так и в производстве. Ведь жители 
всегда забывают о том, что пожар, про-
изошедший из-за короткого замыкания 
электропроводов не проходимых профи-
лактику годами в квартирах, складских и 
подвальных помещениях всегда опасен. 

Всего единственный раз, но какая не-
исправимая беда может за этим последо-
вать.  Об этом и стоит задуматься. 

Е. ИСАГАЛИЕВ,
ст. инженер ОЧС Сарканского 
района, капитан  гражданской 

защиты.                                 .

Пожароопасный 
период

В это время года на территории Жонгар-
Алатауского государственного национального 
природного парка, скоро начнется пожароопас-
ный период. Подошла весна и начинаются ве-
сенние и летние походы. Уже давно мы знаем 
что национальный парк богат природной рас-
тительностью и животным миром, в том числе 
прародитель Яблони Сиверс. Давайте будем 
осторожны с огнем, чтоб не допустить пожара.

В целях снижения рисков возникновения 
природных пожаров населению необходимо 
соблюдать требования пожарной безопасно-
сти: - не допускается бросать горящие спички, 
окурки и вытряхивать из курительных трубок го-
рячую золу; - не допускается разводить костры 
в хвойных молодняках, старых горельниках, 
на участках поврежденного леса (ветровал, 
бурелом), лесосеках с наличием порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами де-
ревьев; - стеклянную посуду следует забирать 
с собой, так как солнечный свет, проходя че-
рез стекло, может сфокусировать и поджечь 
сухую траву; - разведение костров осущест-
вляется на специальных площадках. Костер 
тщательно засыпается землей или заливается 
водой до полного прекращения тления. Не 
разводите большой костер, при сильном ве-
тре. Не оставляйте костер без присмотра; - в 
случае возникновения природных пожаров не-
обходимо незамедлительно сообщать диспет-
черу Сарканского филиала тел: 87283954074, 
управление: 87283922441, в противопожарную 
службу по телефону 101.

М. ТОКПАКОВ,
лесничий Тополевского лесничества

Жонгар-Алатауского ГНПП.



 

Сен туған күн, мерекеңмен!
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Продается дом! Продам кирпичный 
дом с мебелью 1991 года постройки. Дом 
120кв.м.,интернет,телефон. Холодная и 
горячая вода (Аристон) в доме.Со все-
ми надворнами постройками:баня,летняя 
кухня,сарай,углярка,крытый навес. Торг уме-
стен.тел.87773935583,87081875808,8-72839-
20147

Тез арада Жөнкебаев № 31 үлкен, жылы 
үй сатылады.  Үйде су кіргізілген, санузел бар. 
Қора-қопсы, монша, 2 бөлмелі ас үй, гараж, 
үлкен бау-бақшасы бар. Мектеп, балабақша 
қасында.  Хабарласыңыздар: тел. 8702 
1156471.

SHARAINA

Кез - келген адам өз өмір жолында ақ халатты абзал жандармен кездесіп, олардың ыстық 
ықыласы мен аялы алақандарының жылуын сезінеді. Жас пен кәріге, жалпы адамзаттың бәріне 
көмек қолын созып, жанын қоярға жер таптырмай азаптаған ауруынан айықтырып, жанына - 
дауа, тәніне - шипа болардай ем беріп, науқастың көңілін көтеріп, өмірге деген құштарлығын арт-
тырып, ертелі-кеш ерінбей, ел үшін еңбек етіп, халықтың алғыс-сауабын арқалайтын ақ желеңді 
абзал жандар. Сондай жандар аудандық орталық аурухананың жұқпалы аурулар бөлімінің 
меңгерушісі Алуа Тажиева, аға медбике Самал Сымжанова, медбикелер мен тазалықшылар 
Қарлыға Жунуспекова, Алмагүл Қанапиянова, Айгүл Арыстанова, Мөлдір Ақыбаева, Шырын 
Матқалиева, Эльмира Тайжақова, Сәуле Абишева, Руфина Киприянова, Флюра Давлетгель-
диева, Лариса Михайлова, Махаббат Абдулдаева, Дина Абдуллаеваға алғысым шексіз. Үш 
баламның қызуы көтеріліп, не жасарымды білмей ауруханаға түскенде барлық ем-домын жа-
сап, жылы сөздерін аямаған осы адамдарға алғыс айтамын. 

Ж. ЖҰМАШ,
көпбалалы ана, Сарқан қаласы.

Благодарственное письмо
Сотрудникам Сарканской районной больницы Алматинской области, хочу выразить 

огромную благодарность и низкий поклон за оказанную срочную, своевременную помощь в 
оздоровлении нашей Мамы, проявив профессионализм, чуткость, заботу и внимание . 

Также поздравляю с наступающим праздником весны и обновления «Наурыз мейрамы» 
пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Благодарность следующим сотрудникам районной больницы 
-Врачам -реаниматологу Байжанову О.Н., врачу ВСП Кесек-

баевой С.А.;
 Карибаевой А.Б.;
- Старшей медсестре - Сымжановой С.;
- Медсестрам - Силаш А., Жанібек А., Кызырову Н., Есер-

кеевой А., Байдолда Ж;
- Санитарам – Омаровой Р., Давлетгельдиевой О., Барано-

вой З., Белозеровой Н. 

Адильжан КАСЫМЖАНОВ,
С уважением и почтением житель 

села Черкасск.

Абзал жандарға алғыс 

Владимир Питенконың атына тіркелген 
Сарқан ауданы, Екіаша ауылдық округі, «Бие-
симас» учаскесі, босалқы жерінің 243,41 га 
көлемді жерінің № 1147328 (кад.№ 03-263-053-
339)  мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.

«Алматы облысы білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі » 
мемлекеттік мекемесі «М.Төлебаев атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық  мемлекеттік 
мекемесінен 1980-1981 оқу жылы Кунбоси-
нов Богенбай Садыковичтің атына берілген 
№ 211445 негізгі орта білім туралы куәлік 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп таныл-
сын.ТОО «Канатжан и Ко» (автобусный парк) 

срочно требуются сварщик-разнорабочий, 
билетный кассир. Обращаться по телефо-
ну 2-05-66, сот. 87077542204.   «Қанатжан 
и Ко» ЖШС-не (автобус паркі) шұғыл түрде 
дәнекерлеуші-әртүрлі жұмысшы, билет кассирі 
қажет. Хабарласыңыздар 2-05-66, ұялы. 
87077542204.  

Шаруа қожалыққа сақманға жұмысшылар 
қажет. Хабарласыңыздар тел. 8705 7873375, 
8777 5344374, 8747 8183306.

Продается по адресу г. Саркан ул. М. Жумабаева, 57 (Комарова – верхний край) 
на участке площадью 0,1800га (18,0 соток) жилой дом полезной площадью - 106,8 
кв.м, жилой площадью – 66,3 кв.м из 5 жилых комнат с бытовой комнатой с водо-
проводом, горячей водой, санитарным узлом, печью водяного отопления, смежно 
кухней с погребом, навесом. Последовательно размещены надворные постройки: 
кладовая, 2 сарая для скотопомещений с пристроенным навесом, сеновал, с фа-
садной стороны дома – углярник и баня. На территории участка плодоносящий 
сад (13 яблонь, 3 груши, персик, абрикос, урюк, боярка, вишня, кустарники черной 
и красной смородины, крыжовника, ежемалины, вселетней малины и клубники),  
сдвоенных 2 огорода. Полив из арычной сети удобный, доступен в любое время. 
Фасадная и парадная стороны дома полностью озеленены хвойными деревьями 
(ель, сосна, туя). На прилегающей территории разбит уличный скверик. С домом 
совместно продается перспективный соседний земельный участок площадью 
0,1000 га (10,0 соток) с насаждениями плодоносящих 5 яблонь, красной сливы, 
декоративных деревьев с северной и западной сторон по границе участка. Полив 
удобный, участок доступен к водопроводной сети. ТОРГ УМЕСТЕН. Возможен ва-
риант обмена. Контактный телефон: 8 701 194 50 12.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Шатырбай ауылдық  кітапханасының кітапханашысы Айтбосы-
нова Раушан Келесқызын  29 наурыз күні 45жасқа толған туған күн 
мерекесімен құттықттаймыз! Бақыттың баяндысын, бітер дәулеттің 
көл-көсірлігін, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, шаңырағыңызға 
шаттық орнауын,тәңірдің шексіз қолдауын, деніңізге саулық, 
өміріңізге қуаныш, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз.

Тілек білдіріші: аудандық кітапхана ұжымы.

Халқына қалаулы, еліне елеулі болған халқының қамын ойлап, өмір 
бойы ел-жұртына еңбегін сіңірген азамат — Еркінұзақ Оңалбекұлы 2021 
жылдың 27-ші наурызында 65 жасқа толды. Еркінұзақ Оңалбекұлы 
еңбегінің алғашқы жылдарын Көкөзек ауылында есепшілік қызметтен 
бастаған. Ары қарай еңбегі еңбегіне жалғасып 1992 жылдан ба-
стап Амангелді аймағына әкім болып тағайындалды. Ол өзінің 
еңбексүйгіштігіменен, еліне деген сүйіспеншілігіменен ұзақ уақыт бойы 
бір орында еңбек етіп, қазір еңбегінің жемісін жеп отыр. Еркінұзақ 1978 
жылы өзінің құдай қосқан қосағы Ұлжан Алтынбекқызымен отау құрып, 
жанұясында бір ұл бала, екі қыз бала тәрбиелеп жеткізді. Ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырды. Қазір өмірдің ағымымен әр баласы әр салада 
қызмет етуде. Еркінұзақ пен Ұлжан өздерінің ортасында үлгілі де сый-
лы жанұяның бірі. Олар немерелерінің сүйікті аталары мен апалары. 
Еркінұзақ! Ұлжаныңмен, қосағыңмен қоса ағарып, ары қарай баянды 

да, бақытты өмір сүруіңе тілектеспіз. Біз әулетімізбен сендерді жақсы көреміз. 
Қуаныш көп алдыда, 
Қызықтарға тоймағын, 
Аяғыңа оралса немерелер
Ол да сенің мол бағың
Туған-туыс, ағайын, 
Дос-жарандар бөлісіп, 
Жүз жасыңды тойлағын... 
Ізгі ниетпен:  Дәрмішевтер әулеті.

Абай ауылының кішкентай тұрғындары, көз қуанышымыз, көңіл 
жұбанышымыз немерелеріміз Елназарды 3 сәуірде 1 жасқа, Ел-

нарды 11 мамырда 3 жасқа толатын туған күндерімен 
құттықтаймыз. Шаңырағымызды шаттыққа толтырып жүрген 

құлындарымызға балалық балғын шақтары қызықты өтуін, 
тек биіктерге өрлей беруін тілейміз.

Балғындарым бақ-ырысқа кенелсін,
Атқан таңдай ашық болсын ажары.

Жаратқанның шуағына бөленсін,
Түссін Хақтың назары!

Құттықтаушылар: атасы Есенқұл, әжесі Рымжан.

Балық аулауға тыйым 
салынған мерзім

Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы 
басшысының 2021 жылдың 17 наурыздағы №8 н-қ «Балқаш-Алакөл бассейнінің балық 
шаруашылығы су айдындарында балықтың уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға тйым 
салу туралы» бұйрығына сәйкес: 

2021 жылғы балықтың уылдырық шашу кезеңінде: 
Балқаш көлінде 15 сәуірден – 1 маусымды қоса алғандағы аралықта; 
Балқаш көліне құятын сағалардан ағыспен жоғарғы бағытта өзеннің жалпы ұзындығымен 

және  оның негізгі сағалары, сондай-ақ Балқаш көлінің ішкі бағыттарында және екі жақтағы 
5 км кеңістіктегі сағаларды, жылғаларды және жайылымдарды қоса алғанда, Қаратал, Ақсу, 
Лепсі Аягөз өзендерінде 15 сәуірден 1 маусымды қоса алғандағы аралықта балық аулауға 
тйым салынады.

Уылдырық шашу кезеңінде жеке меншігінде жүзу көлік құралдары бар заңды және жеке 
тұлғаларды осы су айдындарында кемелердің кез келген жүзу маршруттарын міндетті 
түрде Инспекциямен келісілуі қажет екендігі туралы ескертіледі.

С. КЕНЖЕМБЕТОВ,
Балқаш-Алакөл облысаралық балық шаруашылығы инспекциясының Қаратал 

балық инспекциясы бөлімінің бас маманы. 

ВНИМАНИЕ!  МОШЕННИКИ!

ЕСКЕ АЛУ 
2020 жылдың 3 сәуірі күні дүниеден өтіп арамыздан алыстаған ардағымыз Барлыбайұлы 

Сансызбайдың қайтыс болғанына 1 жыл толды. Егер де арамызда болғанда балалары, 
немерелерінің ортасында шат-шадыман күй кешуші еді. Тағдырдың маңдайына жазған жаз-
мышы осы болар.

Өтті, кетті зымырап талай күндер,
Жүрек сыздап, еңсе түсіп егілеміз.
Ойсыраған орнына қараймыз да.
Асыл бейнең ешқашан болмас елес.
“Жәннатта жаны болсын”  деп сұраймыз.
Алладан дұға қылып ертелі кеш.
Сағына еске алушылар: ұлдары, келіндері, немерелері.


