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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

ХХ ғасырдағы орны толмас 
қасірет деп екінші дүниежүзілік 
соғысты айтамыз. Әлем 
халықтарының 80 пайызы қатысып, 
қырық елдің жері соғыс өртіне шар-
пылып, 110 млн. адам қолына қару 
алған қанды қасаптың тақсіретін 
тартқандар арасында алапат 
аштықтан кейін Ұлы Отан соғысы 
қарсаңында 3,2 млн-ға әзер жеткен, 
соған қарамастан сұрапыл соғысқа 
мыңдаған боздағын аттандырған 
біздің еліміз де бар. Демографтардың 
есебінше жарты миллион боздақтың 
350 мыңы майдан даласынан 
қайтпай қалған көрінеді. 

Рейхстагта Жеңіс жалауы  
тігілгеніне биылғы мамырда 76 жыл 
толады. Сол күнге бүгіннің өзінде 
саусақпен санарлықтай қалған 
майдангерлердің жансебілі ғана 
жететін шығар. Зұлмат кезеңнің тірі 
куәгерлерінің ең кенжесі екінің бірі 
бара алмайтын белес – тоқсан бес-
тен асып отыр. 

Дегенмен  тоқсанды орталағанда 
да топқа түсуге дайын сүйегі 
асыл аға буын өкілдері бар екен. 
Тіліміз тасқа... Қойлық ауылындағы 
көнекөздердің бірі  Берлібек Ысқақов 
екінің бірі қызығарлықтай абыз жасқа 
қажыры мен қадірін қашырмай, 
қуатынан таймай жетіпті. 

Әлі күнге көз алдында. 18-
ге еркін толмай майданға аттан-
ды. 1942 жылдың аяғы. Ташкент 
жанындағы Шыршық қаласындағы 
әскери училищеге түсті. Соғысқа 
дейін төңірегіндегі шағын ауылдар 
үшін орталық саналатын Шатыр-
байдан 7-сыныпты бітіргені оқуға 
түсуіне негіз болған-ды. Ол кезде 
жеті сыныптық оқу  орталау білім деп 
саналатын. Өзі де талпынды, әскери 
техникаларға деген ынтазарлығы 
ерекше еді. Ғұмыры көзбен көрмек 
түгілі атын естімеген әскери 
кемелердің қыр-сырына қанықты. 
Сонымен 1943 жылдың аяғында сер-
жант шенін алып, жаумен шайқасуға 
аттанды. 

Немістер Севастопольді, 
Қырымды уысында ұстап отырған 
кез. Бастапқыда жаудың тегеурінді 
шабуылынан жүрегі шайлыққан. 
Жаттығуда ілкімді жігіттердің бірі 
болғанымен соғыстың аты соғыс 
екен. Бірте-бірте дұшпан флоты-
нан үзбей атылатын, жаңбырша 
жауатын снарядтың дүрсіліне де, 
жан-жақтан зыңылдай ұшқан сна-
ряд жарықшақтарының салдары-
нан ашуға мінген теңіз толқынына 

ЖҮРЕГІ ЖАСЫН, СҮЙЕГІ АСЫЛ
майдангер Берлібек Ысқақов туралы 

ой-толғам

да көндікті. «Үш күннен соң көрге 
де үйренесің» деген нақылдың 
шынайылығына сол гүрсіл мен 
дүрсілі күндізден  түнге ұласатын 
ұлы майданда сезінді. 

1944 жылы Кеңестің әскери-теңіз 
флоты дәуірлей түсті. Жау еңсерілді. 
Берлібек құрамына енетін флоти-
лья даңқы кеңге жайылды. Ержүрек 
матростар жайында жауынгерлік 
газеттерде көптеп жазылғаны да 
осы тұс. Әскери-теңіз флотының 
құрамында Шығыс майданға ойы-
сты. Тұңғиық мұхит төсінде жүріп, 
Отанды қорғауға ер жүрегімен 
де, білімімен де, білігімен де үлес 

қосты. 1945 жылдың тамызында 
Порт-Артурды азат етуге қатысты. 
Соғыстан соң үйреншікті саласын-
да абыройлы қызмет атқарып, 1948 
жылы наурыз айында туған жерге 
қарай жол түсті. Өңірінде «Қызыл 
жұлдыз», «ІІ дәрежелі Ұлы Отан 
соғысы» ордені, «Маршал Жуков» 
және басқа да жауынгерлік медаль-
дары бар жеңімпаз матрос  поездан 
Лепсі станциясынан түсіп, алдымен 
Саратқа, одан бері Қойлыққа жол-
жөнекей көлікке ілесіп екі күнде әзер 
жеткені бар. 

Туған жер ұғымының мағынасы 
терең ғой, шіркін... Әкесі Ысқақ 

Байғазыұлы Шұбартаудағы Керей 
елінің баскөтерері болатын. 1928 
жылғы кәмпеске кезінде шолақ 
етектілердің зорлық-зомбылығына 
қарсы көтерілген елдің көшбасында 
жүрген Айдынкөл, Шалқарлармен 
бірге көшті бастап, «еркек тоқты 
құрбандық» дегендей 54 жасын-
да опат болған-ды. Соңында Бәти, 
Мәрия атты екі әйелінен 14 бала 
қалған. Бала-шағасын шұбыртқан 
қос ана Жетісуға жөңкілген туыста-
рынан қалмай Шатырбайдан пана 
тапқан. Сол 14 баланың қазіргі көзі 
тірісі – Берлібек Ысқақұлы. 

- Қазақ жеріне іліккен соң-
ақ соғысқа дейін алған білімімді 
жетілдірсем деп армандадым. 
Қарулас досыммен бірге Семей 
қаласынан түсіп қалдым. Ертіс бой-
ымен ол кезде кеме қатынайтын. 
Досымның әкесі сол саланың 
инженері екен. Бірге жұмыс істеуге 
қанша үгіттесе де ауылда қалған 
қос ана мен шиеттей бауырлар 
алдындағы жауапкершілік өскен елім 
Шатырбайға, Қойлыққа жетеледі, - 
деп еске алады Берлібек ақсақал. 

Елге келді. «Барлығы – Жеңіс 
үшін» деген ұранмен қолда барын 
майданға берген елдің халі мүшкіл 
екен. Киім қырық құрақ,                         да-
стархан жұтаң. «Шықпа жаным, 
шықпамен» отырған қалың ел. 
Көздері жәудіреген бауырларының, 
ендігі тірегіміз сенсің деп үміт күткен 
аналарының қасынан ұзай алмады. 
«Ораза, намаз – тоқтықта» деген-

дей оқимын деген арманның ауылы 
алыстады. Бастапқыда «Смычко» 
колхозында балғашы болып, араға 
жылдар салып кәсіпқой ұстаға 
айналды. Бердібек ақсақалдың 
гүрзідей қолынан шаруашылық зат-
тары ғана емес  техникалар  тетігі 
де дап-дайын күйінде шығып жата-
тын. 

Аудан басшылығы өткен жылы 
оқ пен оттың ішінде шыңдалып, 
бүгінгі күнге аман жеткен май-
дангерге аудан орталығынан 
жаңа үйдің кілтін берді. Баспана 
қуанышына орай Берлібек атамыз 
айналасындағы сыйлас-сырлас 
дос-жар пейілді бауырларын 
шақырыпты. Осы меймандардың 
ортасында болып, өткен-кеткеннен 
хабары мол қазына қартпен тағы 
да еркінірек әңгімелесуге мүмкіндік 
таптық.

- Қосағым да құдай деген жан 
болды. 1949 жылы Буашев Тілеген 
деген өнген-өскен адамның қызы 
Нұржамалмен түтін түтеттім. 
Екеуіміздің түтініміз 50 жыл бойы 
түзу шықты. Соңына жеті бала 
қалдырып, немерелерін сүйіп 
1999 жылы бақиға аттанды. Мені, 
бірақ, далаға емес балаларға 
қалдырыпты, - дейді уақыт тоздыра 
алмаған қарт сұхбат арасында. 

Солай дейді де Күләш, Құрмаш, 
Жоламан, Күлпаш, Күлдәш, Ғалия, 
Қалтайлардың  отбасын, келіндері 
мен күйеубалаларын, ұрпақтарын 
әңгімесіне арқау етеді.  Ұл-
қыздарынан өрбіген 22 немеренің 
алды шөбере-шөпшек сүйдіргенін 
де сүйсіне әңгімелейді. Қолы 
құрыш, сөзі дұрыс, санасы ояу текті 
ақсақал осылай кеңескен адамның 
өзін үйіріп алады. 

Қаршадайдан қиындықпен 
беттескен, 

Мызғымайтын жартастайын
 болмысы.

Отан үшін он сегізде от кешкен,
Мен білетін майдангердің 

соңғысы.

Ол шешілсе таусылмайды 
айтар жыр,

Қарттың қазына сарайына
 үңілдім.

Ортамызда аялдатшы, 
беу тағдыр,

Ұлағатын айтсын ұзақ
 ғұмырдың.

Жомарт ИГІМАН.

Задында сүйегі асыл адамның  тәні де, жаны да жөпшендіде қартаймайды 
екен. Орта бойлы, қарулы қарттың қайратын шалт қимылынан аңғарғанбыз. 
Қалың қасы қабағын  жапқанынан болар әдепкіде қатулылау көрінетін өңі 
құймақұлақ адамдар арасында жайдарлана түседі. Жүзі шырайланып, зердесіне 
де қылау түспегенін жүйелі әңгімесі арқылы сездіреді. Соғысқа дейінгі есею 
жылдары мен соғыстың күрделі кезеңдерін қолмен қойғандай баяндайды. 
Бүгінгі ақарлы-шақарлы бақуат тұрмысына тәуба қылады. Балалары тұрмақ 
немерелерінің атын атап, түсін түстегенде де шатаспайды. Санасы ояу, жады 
мықты, күш-қуаты бабында екендігі бізді де қызықтырғаны сөзсіз. 

Соғыс, соғыс... Сұм соғыстың естелігінің өзі де ызғарлы. Екеуара әңгімеге 
адамзаттың жүрегін жүдететін сол бір сұрапыл кезең арқау болды.   

Мен қазақтың ұлттық 
бірегейлігін, ұлттық болмысын, 
рухани ерекшелігін сақтап қалуға 
мол мүмкіндк беріп отырған ел 
Тәуелсіздігінен 14 жылдан кейін 
2005 жылы сол кездегі Астана, 
қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында 
дүние есігін ашыппын. Көзімді 
ашып көргенім-көк аспан, осы 
аспан түстес көгілдір ту. Есім 
кіргенде , оң мен солымды 
танығанда Тәуелсіздік симво-
лы- Мемлекеттік Туымызды, 
Әнұранымызды, Елтаңбамызды 
жақынырақ білдім. Туы жығылған 
елдің рухы жығылатынын, туы-
мыз ұлттың бірігуіне ықпал 
ететінін, ұлттық сананы биік 
ететінін бертінде сезіндім. 
Спортта әлемдік деңгейде 
жеңіске жеткендердің құрметіне 
Мемлекеттік Ту көтерілгенде 
төбем көкке жеткендей 
қуанамын.

Азаттығым-айбыным
Биыл Тәуелсіздігімізге 30 жыл 

толды. Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Егемен Қазақстан» 
газетінде жарияланған еліміздің 
өткені, қазіргісі және болашағы тура-
лы сөз болған «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» деп аталатын мақаласы 
бізді-жастарды жаңа бел-белестерді 
бағындыруға, жаңа серпінде дамуға 
жігерлендіреді. Мемлекет басшысы 
осы мақаласында: «Адам баласы 
дүниеге патриот болып келмейді. Ол 
білім мен тәрбие алып, әлеуметтік 
ортамен араласып, азаматтық 
болмысын қалыптастыру кезінде 
патриотқа айналады. Өзінің жеке 
мақсат-мүдделері қоғам игілігімен 
үндесіп, елінің дамуына елеулі үлес 
қосып жатқанын жан-жүрегімен 
сезінген адам нағыз бақытқа 
кенеледі»-дей келе, жастарға үлкен 
үміт артатынын білдірді.

Қасым-Жомарт Кемелұлы 
жоғарыда аталған еңбегінде 
тәуелсіздіктің мәңгілік үштағаны 

Би-бағландарымыздан қалған 
аталы сөздердің бәрі де біздің са-
намызда ұмытылмастай жатталып 
келеді.

-Бетеге кетсе-бел қалады,
Бектер кетсе-ел қалады,
Берекең кетсе- нең қалады?- 

дейді сондай қанатты сөздердің 
бірі. Халық ұғымында ырыс-
дәулет ынтымағы бар жерге ба-
рады. Сондықтан да еліміздегі 
бүкіл ұлыстардың береке-бірлігі 
Қазақ мемлекетінің табысын 
тасқындатады. Көпшіліктің пікірінше 
бір тілде сөйлемеген қоғамда 
бірлік болмайды. Қазақстанның 
тұрақтылығын сақтау үшін 
еліміздегі бүкіл ұлттар мен ұлыстар 
өзара мемлекеттік тілде түсінісуі 
қажет. Ата-бабамыздың аманат етіп 
қалдырған басты құндылықтарын, 
ғасырлар бойы аңсаған арман-
мұратына айналған Тәуелсіздігін 
қорғау- біздің ұрпақтың еншісінде. 
Аманатқа адал болайық! 

Ерсайын ТҰРСЫН,
Н.Островский атындағы 

мектеп-лицейдің 10-сынып 
оқушысы.

ретінде кең байтақ жерімізді, 
қастерлі тілімізді, береке- бірлігімізді 
атады. Шын мәнінде де жеріміздің 
тұтастығы, тіліміздің мәртебесі, 
еліміздің бірлігі-біздің ұлтымыздың 
бүгіні мен болашағы. Біздің үкілі 
үмітіміз де, салмақты сеніміміз де, 
барлық арман-мақстымыз да осы 
үшеуінің үстінде. Сондықтан мен де 
бұл шығармамда үштаған туралы ой-
пікірімді ортаға саламын.

Ежелгі аңызда күші басым 
көршілесі жүйрік атын, сұлу әйелін 
қалағанда меселін қайтармаған ба-
бамыз жерін сұрағанда қатуланып, 
қасқайып, атойлап қарсы шығыпты 
да бір сүйем жерін бермепті. 
Ата-бабамыз бізге аманат еткен 
атқонысымыз ұстағанның қолында, 
тістегеннің аузында кетпеуі керек. 
Президент Қ.Тоқаев айтқандай: 
«Қазақтың жері шетелдіктерге са-
тылмайды, жалға да берілмейді». 
Бұл-өзін осы жердің перзентімін, осы 
елдің патриотымын деп есептейтін 
әрбір азаматтың құлағына да, 

көңіліне де майдай жағатын сөз. Күні 
ертең заң жүзінде бекитін Жер-анаға 
деген құрметіміз-Тәуелсіздігіміздің 
нәтижесінде жүзеге асатын басты 
құндылығымыздың бірі және бірегейі.

Кезінде Алаш көсемі Ахмет 
Байтұрсынұлы «Тілі жоғалған елдің 
өзі де жоғалады» деп келешекке 
алаңдаған болатын. Бүгінгі таңда 
қазақ тілі әлемнің ешбір тілінен кем 
емес. Сөздік қорының молдығын 
ғалымдарымыз салыстырмалы түрде 
дәлелдеп келеді. Біздің міндет-оның 
аясын кеңейте отырып, мемелекеттік 
тілімізді жетілдіру. Бұл үшін басқа 
тілде сөйлегенді артықшылық 
көретін қандастарымыздың на-
мысын оятып, туған тілдің жыр-
тысын жыртуға жұмылдыруымыз 
керек. Туғанда сәбиді ана тілімен 
ауыздандырып, өсіп- өнетін ортасын 
қазақиландыру арқылы еңбектеген 
сәбиден еңкейген қартқа дейін ана 
тілімізбен жан дүниесін ақтаруға 
жол ашылады. Мемлекеттік тілді 
білу қарапайым қазақтың ғана емес, 
шенді-шекпенділердің, мемлекеттік 
қызметкерлердің парызы.

◄Тәуелсіздік- мәңгілік құндылық 
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Ауданымызда көктемнің әр күні ұтымды пайдаланылып,  30 га жерге 6 мың түп 
ағаш көшеттері отырғызылды.  Наурыз айынан бері бүгінгі күнге дейін 15-тен аса «Таза 
сәрсенбі» және сенбіліктер жасалынып, тазалық жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ, 
елді-мекендерді абаттандыру мақсатында аудан көлемінде ағаш отырғызу күндері 
және «Әр жанұядан бір ағаш» атты акция өткізілуде.

Саябақ, көшелерден бөлек өзен-көл жағалаулары да қоқыстан тазартылуда. Бұдан 
бөлек, 200 км арық жүйелерін, 250-ден аса көше және 9 мыңға жуық аулаларды тазарту 
жұмыстары жасалынбақ. Аудан бойынша көктемгі санитарлық тазарту айларында 15 
мың тонна қоқыс шығарылған.

-Таза табиғат – адамзаттың бар асыл байлығы оны аялап таза ұстау біздің пары-
зымыз екендігін ұмытпаған жөн. Осы мақсатта санитарлық тазалық күндерін жиілеттік. 
Әрине, әр тұрғын өз ауласын, арық жүйелерін тазартып, тұрмыстық қалдықтарды 
белгіленген орынға тастайтын болса, ол да біз үшін көмек болар еді. Жоспарымызда 
тазалықтан бөлек ағаш отырғызу жұмысы да бар. Наурыз айынан бері жалпы аудан 
бойынша 6 мың түп ағаш көшеттерін отырғыздық. Енді күз айларында 5 мың түп ағаш 
отырғызатын боламыз - дейді аудан әкімінің орынбасары Жомарт Мыңбаев.

Аудан әкімдігінің баспасөз қызметі.

6 МЫҢ ТҮП АҒАШ ОТЫРҒЫЗЫЛДЫ ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЯМ САРКАНСКОГО РАЙОНА
  
   С  20 апреля до конца 2021 года в Сарканском РОП проводится акция, по 

выкупу у населения района незаконно хранящихся огнестрельного оружии, бое-
припасов и взрывчатых вешеств в рамках Постановлении Правительства Респу-
блики Казахстан «Об утверждении Правил добровольной возмездной сдачи граж-
данами незаконно хранящихся огнестрельного оружия боеприпасов и взрывчатых 
веществ»

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, установливается вознаграждение в размере 
следующих месячных расчетных показателей, установленных Законом РК о госу-
дарственном бюджете на соответствующий год,

- до стократного месячного расчетного показателя за каждую единицу ог-
нестрельного автоматического нарезного оружия .

- до пятидесятикратного месячного расчетного показателя за каждую еди-
ницу огнестрельного нарезного длиноствольного оружия (винтовки, карабины).

- до сорокократного месячного расчетного показателя за каждую единицу 
огнестрельного нарезного короткоствольного оружия (пистолеты, револьверы).

- до тридцатикратного месячного расчетного показателя за каждую едини-
цу огнестрельного гладкоствольного оружия.

- до десятикратного месячного расчетного показателя за каждую единицу 
травматического пистолета, револьвера.

- до семикратного месячного расчетного показателя за каждую гранату, 
мину, взрывчатое устройство и артиллерийского снаряда .

- до шестикратного месячного расчетного показателя за каждые 1000 
грамм взрывчатых веществ.

- до одной тридцат пятой месячного расчетного показателя за каждую еди-
ницу патронов к нарезному оружию.   

За дополнительной информацией обращатся по телефону:
рабочий: 2-12-24,  сот:87754561626  

«Әскерге шақыруды кейінге 
қалдыру», «Азаматтарды әскери 

қызметке шақырудан босату» 
мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін және тұлғалар көрсетілетін 
қызметті берушіге www.egov.kz. «электрондық үкімет веб-порталы» және 
ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландарылған 
электрондық құжат нысанында өтініш немесе ұялы байланыс операторы 
ұсынған көрсетілетін қызметті алушының абоненттік нөмірі порталдың 
есепке алу жазбасына тіркелген және қосылған жағдайда біржолғы по-
рольмен куәландырылған сұрау салу жолдайды.Құжаттарды портал 
арқылы берген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішке мемлекеттік 
көрсетілетін кызмет стандартында көрсетілген құжаттардың электрондық 
көшірмесі тіркеледі.

Көрсететін қызметті алушы портал арқылы барлық қажетті құжаттарды 
берген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алған күнін көрсете отырып, 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы 
белгі көрсетіледі.Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және ме-
реке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді тіркеу және қызмет көрсету 
нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
Сарқан ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы, 

подполковник.

Севооборот — это чередование культур 
на поле в течение нескольких сезонов. Если 
точнее, культур и паров, то есть полей, остав-
ляемых незасеянными на один сезон. При 
планировании севооборота крестьянские или 
фермерские хозяйства учитывают разные фак-
торы: тип почвы, климат, количество осадков, 
остаточное действие гербицидов и спрос на 
сельскохозяйственную продукцию.

В разных регионах севооборот работает 
по-разному: например, чередование сои и ку-
курузы — это идеальная схема в кукурузном 
поясе. Но несмотря на региональные разли-
чия, любому крестьянину или фермеру выгод-
но вести севооборот по трём причинам.

1 причина: Защита от вредителей и бо-
лезней

Правильно чередуя культуры на поле, вы 
лишаете паразитов привычной им среды — и 
тем самым предотвращаете болезни. Верно 
и обратное — при неправильном севооборо-
те вы можете заразить следующую культуру 
болезнями предыдущей. Например, свекло-
вичная нематода, которая паразитирует на 
сахарной свёкле, также поражает и рапс. По-
этому крестьянину или фермеру желательно 
не выращивать эти культуры друг за другом на 
одном поле.

При составлении севооборота важно пом-
нить и об остаточном действии гербицидов, 
которыми обрабатываются культуры. Напри-
мер, остаточное действие сульфонилмочевин-

Зачем землепользователю нужно соблюдать севооборот?
Три главные причины

ных гербицидов может негативно сказаться на 
сахарной свёкле, а гербецидов триазиновой 
группы — на всходах люцерны.

2 причина: Поддержание плодородия 
почвы

Если не менять культуры на поле, то почва 
неизбежно начнёт терять питательные веще-
ства, необходимые для роста посевов. Этого 
можно избежать, высевая те культуры, кото-
рые увеличивают содержание гумуса и азота 
в почве.

Например, крестьяне или фермеры сеют 
бобовые культуры, которые легко вступают во 
взаимодействие с клубеньковыми бактериями. 
Эти бактерии образуют на корнях клубеньки, 
в которых азот превращается в аммиак, лег-
ко воспринимаемый растениями. А посевы 
сидеральных крестоцветных культур, напри-
мер, горчицы белой, оздоравливают почву, 
выделяя вещества, которые подавляют грибок 
Rhizoctonia solani.

Полезно также чередовать культуры с 
разной корневой системой. Растения с более 
длинными корнями могут доставать питатель-
ные вещества из более глубоких слоёв почвы, 
чем те, которые имеют короткую корневую си-
стему. Чередование таких культур позволяет 
поддерживать почву в здоровом состоянии.

Но иногда крестьяне или фермеры, даже 
зная о преимуществах севооборота, не со-
блюдают его. Например, если несколько лет 

подряд держится высокая цена на кукуру-
зу, есть соблазн всё время засевать поля 
этой культурой — и в течение несколь-
ких лет получать хорошую прибыль. Но в 
долгосрочной перспективе это приведёт к 
проблемам: плодородие почвы понизится 
и выращивать любую культуру, сохраняя 
высокие показатели урожайности, будет 
крайне сложно.

3 причина: Более выгодные условия 
при страховании

Как правило, страховые компании учи-
тывают севооборот культур на полях при 
определении условий для крестьянина 
или фермера. Если вы грамотно чередуете 
культуры, контролируете состояние посе-
вов и поддерживаете плодородие почвы, 
шансы на то, что у вас будет хороший уро-
жай, повышаются. Следовательно, вероят-
ность того, что хозяйство (а вместе с ним 
и страховая компания) понесут убытки, 
снижаются. Получается, что для страховых 
компаний хозяйства с грамотным севообо-
ротом выглядят более надёжными партнё-
рами.

В связи с этим для крестьянина или 
фермера выгодно соблюдать севооборот а 
чередование культур приносит пользу для 
земли.

Т.КОЖАБЕКОВ,
ведущий специалист отдела 

земельных отношений Сарканского 
района.

БЖЗҚ  бұрынғыдан 
да ұтқыр бола түспек

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының дамыған өңірлік желілері бар. 
Алайда Қазақстан аумағының кең байтақ 
екендігіне байланысты әрбір шалғай ау-
данда немесе елді мекенде БЖЗҚ-ның 
қызмет көрсету кеңселерін ашу мүмкін 
емес. Сондықтан осы мәселені шешу үшін  
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
«Мобильді кеңсе» жобасының жұмыс 
істеп келе жатқанына биыл міне, үшінші 
жыл. «Мобильді кеңсе» – салымшыларға 
(алушыларға) қызмет көрсету үшін барлық 
қажеттіліктермен, соның ішінде  жерсеріктік 
байланыс құралдарымен жабдықталған за-
манауи шағын автобус.

Шалғайдағы елді мекен тұрғындары 
БЖЗҚ бөлімшелерінде көрсетілетін барлық 
қызметтерді «Мобильді кеңсе» арқылы ала 
алады. Атап айтқанда, жұртшылық шот-
тан үзінді көшірме алуға немесе зейнетақы 
жинақтарын сақтандыру компаниясына 
аударуға өтініш беріп, ерікті зейнетақы жар-
налары бойынша жеке зейнетақы шотын 
ашып, ақпараттандыру тәсілін өзгерте алады 
және т.б.

Қазіргі уақытта «Мобильді кеңсе» 
Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Жамбыл, 
Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Павлодар 
және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы  
шалғай елді мекендерге қызмет көрсетуде.

БЖЗҚ 2021 жылдан бастап Шығыс 
Қазақстан, Батыс Қазақстан және Түркістан 
облыстарының шалғайдағы елді мекендерін 
жылжымалы кеңселермен қамтыды. 

«Мобильді кеңсенің»  шалғай аудандарға 
сапары жоспарланған кесте бойынша 
жүргізіліп, барлық бағыттар жергілікті 
атқарушы органдармен алдын ала келісіледі. 
Олар өз кезегінде тұрғындарды «Мобильді 
кеңсенің» келетіндігі туралы хабардар етеді.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» 
ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ 
құрылтайшысы және акционері – Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитеті» ММ арқылы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін 
арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі 
Қазақстан Республикасының Президенті 
басшылық ететін Ұлттық қорды басқару 
кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына 
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарнала-
рын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, 
зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары 
мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге 
асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат 
береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында). 

"Nur Otan" партиясы Сарқан аудандық филиалы және 
"Төлебаев" БПҰ жастар ісі жөніндегі әдіскер- нұсқаушының 
ұйымдастыруымен жастар мен қоғамның сабақтастығын 
қамтамасыз ету, ауызбіршілікті, патриотизмді, салт-дәстүрлер 
мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға құрметті нығайту мақсатында 
«Кедергісіз келешек» партиялық жобасының акциясы өтті. Акция 
барысында ауылымыздың жастары М.Төлебаев ауылы, Бөлек Ба-
тыр № 2/2 үйде тұратын жалғыз басты және 2 топ мүгедек Исеке-
нова Жанна тәтеміздің үйіне барып, қал жағдайын сұрап, үйін та-
зартып, отынын бұтап ақ батасын алып қайттық. Осындай игі істер 
жастар тәрбиесі үшін өте маңызды. Және жалғасын табады деген 
ойдамыз.

А.ИЛЬЯСОВА,
Қарашыған ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі 

әдіскер-нұсқаушысы.

Кедергісіз келешек 
акциясы
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Коронавирустық инфекциядан кейін
оңалтудан өтуді қалаймын. Ол үшін 

не істеу керек?
Ең алдымен, өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізге 

хабарласыңыз. Емханадағы дәрігер оңалту дәрігерінің неме-
се мультидисциплинарлық топтың Кеңесіне жолдама береді, 
олар жағдайды бағалайды және қалпына келтіру шараларының 
қажетті курсын таңдайды. 

Олар тыныс алуды қалыпқа келтіруге, асқынуларды азайтуға, 
өмір сүру сапасын арттыруға және мазасыздық пен депрессия 
белгілерін жеңілдетуге бағытталған. 

 Көрсетілімдер болған кезде оңалтудан үйде емделген және 
медициналық ұйымдарға жүгінбеген азаматтар да өте алады.

 Олар үшін әрекеттер алгоритмі бірдей.
 Айта кету керек, медициналық оңалту функционалдық бұзылу 

дәрежесіне байланысты стационарлық және амбулаториялық 
жағдайда да жүргізілуі мүмкін. 

ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА КОМПЬЮТЕРЛІК 
ТОМОГРАФИЯ ЖАСАТУ ҚАЖЕТ?

Коронавирусқа күдіктенген науқастар үшін компьютерлік то-
мография белгілі бір белгілер болған жағдайда ғана жасалуы 
керек.

КТ-ны қандай жағдайда өткен дұрыс?
Ентігу, жөтел және жоғары температура болған кезде. Аурудың 

4-5-ші күнінде, клиникалық көрінісі айқындалған жағдайда ғана 
компьютерлік томография жасалады. Егер вирустың жеңіл фор-
масымен ауырсаңыз, тексерудің бұл түрінен бас тартқан жөн.

Сонымен қатар тексерудің басқа да балама түрлерін таңдай 
аласыз?

Жалпы қан анализі, рентген, ультрадыбыстық зерттеу (УЗИ). 
Жоғарыда келтірілген талдау нәтижелері қабыну процестерін 
анықтауға және емдеу алгоритмін түзетуге көмектеседі.

Қазақстан аумағындағы 
мұздықтар — жер суару мен 
гидроэнергетиканың басты көзі. 
Мұздықтар тұщы судың орасан 
зор қоймасы. Қазақстан Ұлттық 
Ғылым академиясы География 
институтының ғалымдары ре-
спублика мұздықтарының ка-
талогын құрастырды. Соның 
нәтижесінде Қазақстанның тау 
мұздықтарының картасы жасал-
ды. Қазақстан жерінде қазіргі 
мұздықтары таралған ауданда-
ры шығыс және оңтүстік-шығыс 
аймақтарындағы - Алтай, Сау-
ыр жоталары, Жетісу Алатауы, 
Қырғыз Алатауы, Іле Алатауы, 
Күнгей Алатау, Теріскей Ала-
тау жоталары. Республиканың 
барлық тауларында 2724 
мұздық бар. Олардың алып 
жатқан ауданы - 2033,3 км². 
Бұл мұздықтардағы мұздың 
жалпы көлемі 100 км3. Ол - 
Қазақстан жерінде жиналатын 

Жуырда Аманбөктер ауылдық 
округінде «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электронды нысанда алу-
уақыт үнемдеу кепілі» тақырыбында  
дөңгелек үстел өтті. Шараға округ 
әкімі, мекеме басшылары, аппарат 
мамандары қатысты. Электрон-
ды нысанда көрсетілетін қызмет, 
цифрландырудың мақсаты не? оның 
тиімділігі талқыланды. Қойылған 
сұрақтың жауабына, біріншіден, 
уақыт үнемділігі, кезектілікке душар 
болмау, қызметті кез-келген ыңғайлы 
мезгілде үйде отырып немесе реті 
келген жағдайда жұмыс уақытында 
да алуыңызға мүмкіндіктің бар болуы 
айтылды. Екіншіден, қызмет алу үшін 
барынша қарапайым жағдайлардың 
қажеттілігі, олар: дербес компью-
тер, электрондық цифрлық қолтаңба 
және ғаламторға қолжетімділік, со-
нымен қатар, мобильді қосымшалар 
мен «Telegram-bot» арқылы қызмет 
алудың бұдан да жеңілірек екені 
түсіндірілді.Үшіншіден, мемлекеттік 
қызмет алушы мен берушінің 
арасындағы тікелей байланыс 
жойылатындығы, яғни, сыбай-
лас жемқорлыққа түрткі болуы 
мүмкін қандай да бір себептер 
мен жағдайлар пайда болуына 
мүмкіндік берілмейтіні,осылайша, 
электронды нысанда қызмет алу 

ПОЛИКЛИНИКАҒА ҚАЛАЙ 
ТІРКЕЛУГЕ БОЛАДЫ?

Электронды үкіметтің www.e.gov.kz порталы арқылы 
поликлиникаға тіркелу үшін ЭЦҚ арқылы авторизация жасау 
қажет. 

«Денсаулық сақтау» бөліміне кіріп, «Алғашқы медициналық-
санитарлық жәрдем көрсетуші медициналық ұйымға тіркелу» 
қызметін таңдау керек. 

Сосын «Онлайн сұрау» батырмасын басып, электронды 
форманы толтырып, сұрауды жібересіз.

 Барлық қадамды дұрыс орындасаңыз, медициналық 
ұйымның электронды цифрлық қолтаңбасымен бекітілген 
тіркелу туралы хабалама келеді. 

Тіркелуге 1 күн кетеді. 
Поликлиникаға барып, өтініш беретін азаматтарға ЭЦҚ қажет 

емес, өтініш пен төлқұжат жеткілікті.
Мекенжай, жұмыс орны, оқу орны, жазасын өтеу орны, 

әскери қызметін өтеу орны ауысқан жағдайда, алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек ұйымының қайта құрылуы не-
месе жабылуына байланысты жылына бір рет медициналық 
ұйымды ауыстыруға болады.

Сонымен қатар, жылына бір рет тіркелу науқаны кезінде по-
ликлиниканы ауыстырға мүмкіндік бар.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
   КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Талап қою арызы жазбаша нысанда не 
электрондық құжат нысанында бірінші сатыдағы 
сотқа беріледі.

Aрызда: 
 - талап қою арызы берілетін соттың атауы;
- талап қоюшының тегі, аты және әкесінің 

аты, оның туған күні, тұрғылықты жері, жеке 
сәйкестендіру нөмірі, ал егер талап қоюшы заңды 
тұлға болса, онда оның толық атауы, орналасқан 
жері, бизнес-сәйкестендiру нөмiрi мен банктік 
деректемелері; егер арызды өкіл берсе, өкілдің 
атауы мен оның мекенжайы көрсетілуге тиіс. 
Aрызда, егер бар болса, талап қоюшы мен 
өкілдің ұялы байланысының абоненттік нөмірі 
мен электрондық мекенжайы туралы мәліметтер 
көрсетілуге тиіс;

- жауапкердің тегі, аты және әкесінің аты, 
оның тұрғылықты жері, жеке сәйкестендіру нөмірі 
(егер ол талап қоюшыға белгілі болса), егер 
жауапкер заңды тұлға болса, онда оның толық 
атауы, орналасқан жері, банктік деректемелері 
мен бизнес-сәйкестендiру нөмiрi (егер ол талап 
қоюшыға белгілі болса). Aрызда, жауапкердің 
ұялы байланысының абоненттік нөмірі мен 
электрондық мекенжайы туралы мәліметтер 
көрсетілуге тиіс;

 - талап қоюшы өзінің талаптарын негіздейтін 
мән-жайлар, сондай-ақ осы мән-жайларды рас-
тайтын дәлелдемелердің мазмұны;

- талап қою арызына қоса берілетін 
құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс.

Талап қою арызына талап қоюшы немесе та-
лап қою арызына қол қоюға өкілеттігі болған кез-
де оның өкілі қол қояды. Талап қою электрондық 
құжат нысанында берілген кезде ол талап 

Талап қою арызының нысаны мен мазмұны

қоюшының немесе оның өкілінің электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.

Талап қою арызына қоса берілетін құжаттар
 - жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың саны 

бойынша талап қою арызының және оған қоса 
берілген құжаттардың көшірмелері;

- мемлекеттік баждың төленгенін растайтын 
құжат; 

 -  өкілдің өкілеттігін куәландыратын сенімхат 
немесе өзге де құжат;

- талап қоюшы өзінің талаптарын негіздеген 
мән-жайларды растайтын құжаттар;

- дауды сотқа дейін реттеу тәртібінің 
сақталғанын растайтын құжаттар, егер осы тәртіп 
заңда белгіленсе немесе шартта көзделсе;

- тараптың (тараптардың) татуласуға 
бағытталған әрекеттерді жасағанын растайтын 
құжаттар, егер мұндай әрекеттер жасалған болса;

- егер талап қоюды заңды тұлға берсе, 
жарғының, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәліктің немесе анықтаманың көшірмелері қоса 
беріледі.

Талап қою арызын қабылдау 
Судья талап қою арызы келіп түскен күннен ба-

стап бес жұмыс күні ішінде оны соттың іс жүргізуіне 
қабылдау туралы мәселені шешеді.

Татуласу рәсімдері жүргізілген кезде талап қою 
арызын қабылдау талап қою арызы түскен күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 
Татуласу рәсімдерін жүргізу нәтижелері туралы сот 
ұйғарымында талап қою арызын қабылдау не оны 
қабылдаудан бас тарту туралы көрсетіледі.

 А.БЕРЧИМБЕТОВА,         
Сарқан аудандық сотының бас маманы. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті электронды 
нысанда алу-уақыт үнемдеу кепілі

арқылы сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу бойынша мемлекеттік 
саясатқа оң септігі тиетіні насихат-
талып, талқыланды. Сонымен қатар, 
мемлекеттік қызметтерді көрсету 
кезінде халықтың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды 
мүдделерін сақтауды қамтамасыз 
ету, мемлекеттік қызметтерді са-
палы түрде көрсету қағидалары 
айтылды. Шара соңында «E-gov 
жұмысының тиімділігі қандай?», 
«Электрондық қызметтер-қағаз жоқ 
өмір» парақшалары таратылды.

   Қазіргі таңда ауданның барлық 
округтерінде, шалғай жатқан елді 
мекендерде, жергілікті тұрғындар 
үшін мемлекеттік қызметтерді элек-
тронды түрде алу тәсілдері туралы 
түсіндірме жұмыстарын өткізумен 
қатар, барлық ауылдық округтер 
әкімдерінің аппараттарында өзіне-
өзі қызмет көрсету бұрышы жұмыс 
істеп тұр. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет түрлері бойынша қажетті 
анықтамаларды, ЭЦҚ кілттерін 
ашуға болады. Әр мүгедектігі бар 
тұлға «E-Gov» электрондық үкімет 
веб-порталы арқылы үйден не-
месе өзіне-өзі қызмет көрсету 
бұрыштары арқылы тапсырыс беру-
ге болады. Бұл ретте әкімдіктердегі 
мамандарға тапсырыс беру тәсілдері 

үйретілген, жүгінген азаматтарға 
жәрдемдесуге мүмкіндіктері бар. 
Алайда біздің ауылдық округ-
те интернет желісі тартылмаған, 
«Қазақтелеком» Акционерлік 
қоғамының уай-фай қондырғылары 
арқылы жылдамдығы аз интер-
нет желісі кейбір тұрғындарға өз 
сұранысымен қойылған. Бұл мәселе 
соңғы жылдары тұрғындардың 
өзекті мәселесіне айналып отыр. 
Тиісті мекемелерге ұсынымдар жол-
данды, қарастырылады деп сенім 
білдіреміз. Сол себепті тұрғындар 
ЭЦҚ кілттерімен әкімдіктегі «Астел» 
компаниясы арқылы интернет желісі 
тартылған арнайы жасқталған  өзіне-
өзі қызмет көрсету бұрыштарына 
жүгінеді..  Дегенмен, жұмыла 
көтерген жүк жеңіл екенін ескерсек, 
бұл бастаманың жүзеге асуына ең 
негізгі шарттар – ол халық сенімі 
мен барлығымыздың ортақтаса 
отырып салған күш жігеріміз. Сол 
себепті, бірлігіміз жарасқан жерде 
ауылымыздың кез келген мақсатқа 
қол жеткізе алатынына кәміл сенеміз!

Ш.НҰРХАНОВА,
 Аманбөктер ауылдық 

округі әкімдігі
 аппаратының бас маманы.

Жоңғария мұздықтары мен көлдері
өзен ағындарының жылдық 
мөлшерінен екі есе артық 
тұщы су қоры. Мұздықтардың 
географиялық таралуының жал-
пы жағдайы, олардың режімі 
мен мұзбасудың эволюция-
сы, су қоры жөніндегі зерттеу-
лер кеңінен дамуда. Қазақстан 
мұздықтары жөнінде XX 
ғасырдың 20—30 жылдарында 
мол жиналған нақты материал 
Іле және Жоңғар Алатауының 
қазіргі, көне мұзбасулары 
жөнінде жалпы түсінік берді, 
гляциологияның кейбір теория-
лык негіздерін жоне алғашқы 
ірі ғылыми қорытындылар 
жасауға мүмкіндік туғызды. Аса 
ірі мұздықтардың, өзендердің 
мүзбасу аңғарларының кар-
талары жасалып, олардың 

ұзындығы мен ауданының 
параметрлеріне баға берілді. 
Мұзбасудың орографияға, 
биіктікке, жоталардың ор-
наласуына, климаттық 
жағдайларға байланыстылығы 
анықталды. Мұздықтардың 
қазіргі режімі зерттелді. 
Өзендерді қоректендірудегі 
мұздықтардың алатын орны 
айқындалды. Мұздықтардан 
қоректенетін ағындарды 
есептеудің теңдеулері 
ұсынылды. Жауын-шашын мен 
қар жамылғысы таралуының 
қалыптасуы мен дамуының 
заңдылықтары анықталды. 
Қозғалған мұздықтардағы мұз 
құрылымының, оның жылуының 
және механикалық қасиеттерінің 
өзгерістері қадағаланады. 

Мұздың серпімділігі, 
пластикалығы, геологиялық 
қасиеттері жөніндегі дерек-
тер жинақталды. Анықталған 
статистикалық және динамика-
лык параметрлер мұздықтардың 
математикалық теориясын 
дамытуға пайдаланылуда. 
Мұздықтар типінің кеңістіктегі 
айырмашылықтары сипатталды; 
мұздықтардағы гляциологиялық 
зоналылық анықталды; 
мұздың жылулық-физикалық 
параметрлерін аналитикалық 
есептеудің тәсілдері жасал-
ды. Мұздықтар ауытқуының 
теориялық мәселелері шешілді. 
Геофизикалық тәсілдер мұздың 
электр тогын өткізгіштігін, оған 
электрод қадаларын қағу ар-
кылы электр өткізу кедергісін 

өлшеуге мүмкіндік берді. 
Электрометрия тәсілі арқылы 
мұздың бетінен табанына дейінгі 
қозғалысының ішкі жылдамдығы 
анықталды. Мұздықтар бетінің 
фильтрациялық ерекшеліктерін 
көрсететін электр өрістері 
зерттелді. Жарияланған 
еңбектер: "Гляциологиялық 
зерттеулердің материалда-
ры", "Мұздықтар каталогы", 
"Қазақстандағы гляциологиялық 
зерттеулер", гляциологтардың 
көптеген монографияла-
ры. Қазақстан гляциологтары 
мұздықтардың ауытқуы жөніндегі 
халыкаралық семинарларға бел-
сене қатысып отырды.

 А.НУРГОЖАНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП 
мемлекеттік инспекторы. 
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Мұндай тілек-ұсыныстарды айна-

ламыздан жиі естіп жүрміз. Өйткені 
бала тәрбиесін басты орынға қойып, 
балаларын әке өнегесімен тәрбиелеп, 
Сарқанның алғашқы кәсіпкері Меліс 
Разбекұлының ізгі жолының жалғасуына 
ұйытқы болған бір әулеттің алтын діңгегі 
Мәпен апа қандай құрметке де лайық.

Мәпен апамыздың жаймашуақ бітім-
болмысы, біріншіден өсіп-өнген орта-
сынан қалыптасса, екіншіден енесінің 
өнегесі игі ықпалын тигізсе керек.  

– Менің бағыма енем туған анамдай 
болды. Енемнің қамқор үні, өнегесі есіме 
түскенде жаратқаннан жаны жәннатта 
жайлы болуын тілеймін. Енең жақсы бол-
са, күйеуің жан-дүниеңді ұғатын болса 
әйел бақыты деген осы емес пе?,-деп 
Мәпірза Еркебайқызы марқұм енесін 
естен шығармай жиі айтып отырады. – 
Сол кісі немерелерін өзі жөргектеп, өзі 
құрғатып, өзі тамақтандыратын да мені 
жұмыстан қалдырмайтын. 

Кестелі ғұмырында ата-анасын үлгі 
етіп, сүйікті жар бола білді. Кең болды 
Мәпен апа, кем болмады, ері Меліс Раз-
бековпен тізе қоса отырып, жұрттың 
алғысын алды, ұлағатты ұрпақ өркендетті. 
Өкініштісі, енді бейнеттің зейнетін көрер 
шағында сұм ажал 2007 жылы жан жарын 
келмес сапарға алып кетті. Әке жолын 
қуған Гүлнар, Сәуле, Марат, Мұрат сияқты 
арманшыл, намысшыл перзенттеріне 
тәубе деп, көз жасын тез тиды. Олардың 
ғұмырлы болуын тілеп, жолдасы екеуінің 
бастаған ісін ары қарай жалғастыруына 
ықпал етті. Арманы орындалды. Бірі 
кәсіпкерлікке бас болып, қанатын кеңге 
жайдырса, екіншісі мемлекеттік қызметте 
сүбелі қызмет атқарып келеді. Ана сөзін 
тастамай, ақыл-кеңесіне ден қояды, не-
мере сүйдірді. Немерелерінің алды ше-
телден білім алды. Армандары асқақ, 
ізденістері ілгері.

Мәпен апа текті жерден шыққан. 1930-
1932-ші ашаршылық жылдары Мәпен 
апаның ата-анасы Еркебай Торайғыров 
пен Қайша Теңізбайқызы Андреевканың 
Шұбарағашына келіп қоныстанды. 
Әкесі домбыра тартып, ән айтып, өлең 
шығаратын талантты жан. Тазы ұстап, 
бүркіт баптады. Аңшылығы елді асы-
рар басты кәсібі болды. Қарауылға 
ілініп, бес қаруына іліккенді аман қоя 
бермейтін аңшы ін қазып түлкі алған 
деседі жұрт. Ұжымшар картасында «Ер-
кебай түлкі қазған» деген жер атауының 
бар болуы осыны айғақтаса керек. Ер-
кебай Шұбарағашта құрылған артель 
бастығы, соғыс алдында Киров атындағы 
ұжымшарда басқарма төрағасы, сауда 
комитетінің мүшесі боп жұмыс істейді. 
Алла бес рет Еркебайдың шаңырағында 
шілдехана тойлатып, шаттыққа бөлейді. 
Өкінішке қарай сол жылдардағы безгек, 
шешек сияқты алапат ауру үш баласын 
бірінен кейін бірін әкетеді. Дегенмен от-

басы тілеуі қабыл болып, 1941 жылдың 
21-сәуірінде қазіргі Алакөл ауданының 
Тоқжайлау елдімекенінде Мәпірза апамыз 
дүниеге келеді. Бірақ аяқастынан ҰОС ба-
сталып, 1942 жылдың басында отағасы 
отанын қорғауға аттанды. 

– Әкем взвод командирі болып 
Сталинград майданындағы бір шабуылда 
аяғынан ауыр жараланып, жанындағы жи-
ырма жолдасымен тұтқынға түседі. Ойда-
жоқта Франциядан бір-ақ шығып, шахта 
еңбегіне жегіледі. Францияны кеңес ар-
миясы немістерден босатқанда, бұлар 
да босап тергеуге алынады. Тұтқынға 
түскендері үшін Жапонияға қарсы соғысқа 
аттандырады. Ол соғысқа кіре бергенде, 
жапондар жеңіліп, әскери қызметін Вла-
дивостокта жалғастырады.  

1947 жылы отбасына оралып, 
бала-шағасымен қауышқан Еркебай 
Торайғыров соғыстан кейінгі бейбіт 
кезеңде ұжымшар басқармасының 
көмекшісі болып ел әлеуетін еселеуге 
тынбай үлес қосады.

–  1951 жылы тұтқында болғандығы 
басына тағы да пәле болып жабысты. 
Он жасар кезім ғой. Сол күн әлі күнге 
есімде. Бес-алты салт атты ауылға 
жақындап қалды. «Қонақ келді» деген 
біздің қуанышымыз олар жақындағанда 
су сепкендей басылды. Әскери форма-
лы НКВД адамдары үйді тінтіп, ақтарып, 
әкеме жабылған жаланы нақтылайтын 
құжаттарды таппаса да қайта тергелді. 
Табаны күректей 25 жылға сотта-
лып, Иркутскіге айдалды,-дейді ойын 
баласының жанына жара салған сол 
кезеңін еске алған Мәпен апа. 

-1952 жылы нағашыларым Сарқан ау-
данына қарасты қазіргі Аққайың ауылына 
көшіріп алады. Уақыт өте келе, әкемнің 
туыстары Қойлыққа көшіріп алды. Ба-
спаналы болдық. Мектепті Бақалы ауы-
лында тәмамдадым. 1956 жылы тұтқынға 
түсіп сотталғандардың ісін қайта қарап, 
әкем Сібірдегі айдаудан мамыр айында 
отбасымызға оралды. Мені жалғыз тастап 
кетуге қимай жүрген болуы керек, әкем 
келгеннен кейін бір айдан соң ғұмыры 
азаппен өткен анам алтыншы маусым 
күні мәңгілікке көзін жұмды,-дейді Мәпен 

апамыз. 
Туыстарының қозғауымен әкесі Екіаша 

ауылынан Гүлжан есімді екінші анасын 
алып келеді. Осыдан соң барып әулеттің 
өмір отын маздатып,   Алма, Тайтөлеу, 
Айгүл есімді перзенттерді сүйіп, 1966 
жылы әкесі дүние салды. 

Мәпен апа мектептен соң бір жыл 
сауыншы болып,  1964 жылы Алматы 
кооператив техникумын бітіріп, Сарқан 
ауданының тұтынушылар қоғамына жол-
дамамен қызметке келеді. Черкасскі 
ауылындағы есеп бөлімінде қызмет 
атқарып жүріп, Меліс ағамен танысып, 
кісілік болмысымен баурап алған азамат-
пен көп ұзамай бас қосады. 

Мамандығына байланысты Сарқан 
қаласындағы нан зауытына есепші бо-
лып жұмысқа орналасты. Іскерлігі мен 
қағылездігінің арқасында басшылықтың 
назарына ілініп, көп өтпей бас есепші 
қызметіне көтерілді. 1971 жылы 
ауданаралық жеміс-жидек базасына 
бас есепші болып ауысады да онда 3 
жыл еңбек еткен соң Сарқандағы ша-
рап зауытына қызметке келеді. Мұнда 

Мерей

Мәпен апа сексеннің сеңгіріндеМәпен апа сексеннің сеңгірінде
Уақыттың денін жақсы амалдарға арнап, өзгелер туралы ғайбат сөйлемейтін, 

жаманшылық ойламайтын, ұрпағына дұрыс бағыт-бағдар беретін Мәпен апа Еркебайқызы 
сәуірдің 21-інде 80 жасқа толды. 

-Біз, ардагерлер ұйымы, Мәпен Еркебайқызын мерейжасымен құттықтаймыз. Бұл кісіні 
біз отбасымызбен жақсы көреміз. Ізгі тілегімізді газет арқылы жеткізсеңіз,-деп сәлем жол-
дайды өзі ауырып-сырқап жүрсе де жақсы адамдарды жанына жалау ететін ағамыз Қадыл 
Тұрысбекұлы.

1975-1988 жылдар аралығында адал да 
ұқыпты және еш мүлтіксіз халық үшін 
жұмыс істейді. 1978 жылы Краснодар 
қаласындағы Ресейдің шарап-шампан 
өндірістік бірлестігі бас бухгалтерларының 
біліктілікті жетілдіру курсынан өтеді. 

– Сол жылдары жеміс-жидек 
базасының материалдық жағдайы мар-
дымсыз еді. Бөшкелер, жәшіктер жасай-
тын цехтар жоққа тән, көкөністер мен 
жемістерді дайындау көлемі 10 тонна-
дан аспайтын. Құдай оңдап бұл саланы 
басқару көрінгеннің жетегіне жүрмейтін, 
өзіндік көшбасшылық қабілетке ие Меліс 
Разбекұлының маңдайына жазылды. 
Көп ұзамай базаның бағы аспандады, 
өнімдерді өңдеп, сақтайтын цехтар ашыл-
ды, жеміс-жидектерге арнайы жәшіктер, 
бөшкелер дайындалды, тұтынушылар 
үшін сапалы өнім ұсынатын дүкендер 
ашылды. 

Кооперация туралы заң шығысымен 
кооператив ашуға белді бекем байлаған 
Меліс Разбекұлы  1988 жылы «Сарқан» 
жекеменшік фирмасын аяғынан тік 
тұрғызды. Фирманың  есеп-қисап қағаз 
ісі Мәпен апамыздың мойнында болды. 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында При-
балтика мен Белоруссияға астық тасы-
малдап, Ресейдің Кемеров облысынан 
әкелген қара алтынның жылдық көлемі 
160-200 мың тоннаға, Краснояр өлкесінен 
жеткізілген ағаштың жылдық көлемі 18-
20 мың текшеметрге жетті.  Жеке меншік 
жанармай бекетін қалыптастырды. 
Қабырғасы сөгіліп, шатыры бұзылған 
ғимаратты 1996 жылы толықтай күрделі 
жөндеуден өткізіп, базар ашты. Құрылысы 
2 жылға созылған «Сарқан ГЭС-2» су 
электр стансасын 1998 жылдың 3-і 
сәуірінде пайдалануға берді. 1997 жылы 
базар ашылған уақытқа тұспа-тұс «Ай-
ман» кафесі ашылса, екі жылдан соң 30 
адамға шақталған екі қабатты «Сарқан» 
қонақ үйі бой көтерді. Ізгі жол бүгін 
ұрпақтары арқылы жалғасуда.

Жан-дүниесі таза ақылман ана 
сексеннің сеңгіріне шықты. Тіршілік са-
пары ұзақ болып, шөпшегінің қолынан су 
ішуге жазсын!

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

Тұңғыш президентіміз 
Н.Ә.Назарбаев: «Біз осы заманғы 
білім беруді жүйесіз, әрі алысты бар-
лап, кең ауқымды ойлай білетін осы 
заманғы мұғалімдерсіз, инновациялық 
экономика құрай алмаймыз» - деп 
атап көрсеткендей, осы заманғы 
ұстаз–болашаққа заман ағысымен 
ілгерілеген озық тұлға. Мұғалімге осын-
дай көзқараспен қарау, оның алдына 
қойылар талапты да айқындайды. Кез 
– келген адам алдына қойған мақсатына 
ерік – жігерін аямай еңбек ету арқылы, 
осы жолда өзін – өзі бар қырынан 
жетілдіру арқылы жетеді. Ал, чех пе-
дагогы Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі 
нұрдың қызметшісі ол барлық ой мен 
қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, 
нұр құятын тынымсыз жалын иесі» - деп 
ұстаздарды жоғары бағалаған. 

Педагогикалық ғылымның жаңа 
бағытта дамуы, білім беру жүйесінде 
жоғары дәрежелі, жан - жақты сапалы 
біліммен қаруланған ұлттық, мемлекеттік, 
саяси - экономикалық және ел мүддесі 
тұрғысынан туындаған мәселелерді 
шеше алатын жаңа тұрпатты педа-
гог мамандарды талап етеді. Қазіргі 
кезде білім беру саласындағы заман 
талабына сай инновациялық оқыту 
технологиялары мен оқытудың әр 
түрлі техникалық құралдары мен за-

Ұстаздар ізденісі -  уақыт талабы
манауи әдістерін қолдану арқылы ғана 
келер ұрпаққа  сапалы білім бере  ала-
мыз. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз 
пәнінің терең білгірі болуы емес та-
рихи – танымдық, педагогикалық – 
психологиялық сауаттылық, саяси- 
экономикалық білімділік және ақпараттық 
сауаттылық талап етілуде. Ол заман 
ағымына сәйкес білім беруде жаңалыққа 
жаны құмар,шығармашылықпен жұмыс 
істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың 
жаңа технологиясын шебер меңгерген 
жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары 
жетекші тұлға ретінде саналады. 

Бүгінгі күннің талабы ол – ізденіс. Кез 
келген маман иесіне қойылар талаптың 
алғашқысы осы болып тұр. Ақпаратқа 
толы заман ағысымен қатар жүріп келе 
жатқан ұстаздардың жүгі бүгінде екі 
еселенді. Елімізге келген індетке бай-
ланысты оқыту былтырғы жылдан бері 
қашықтан ұйымдастырылуда. Онлайн 
форматта жұмыс жүргізу үшін түрлі плат-
формаларды меңгеріп, ғаламтордың 
шексіз  мүмкіндігін барлық мектеп 
ұстаздары кеңінен қолданысқа енгізді. 
Түрлі әлеуметтік жағдайда отырған әр 
оқушыға сай қарым – қатынас жасай оты-

рып, оқу мақсатын игерту сабақтың басты 
талабына айналды. Ата – ана, мұғалім, 
оқушы болып үштік одаққа біріге отырып, 
онлайн сабақты түрлі әлеуметтік желілер 
және ZOOM платформасы арқылы оқуды 
үздіксіз жалғастырудамыз. Қазіргі таңда 
қашықтықтан оқыту негізінде  оқушылар 
мен ата-аналар үшін ең  тиімді  плат-
формалар ретінде:  You Tube,  BilimLand,  
WhatsApp желісі және Daryn Online, Online 
mektep алынып отыр.  Әр пән бойынша 
қажетті және қолжетімді ақпараттарды еш 
кедергісіз алуға болады. 

Жыл өткен сайын мұғалімге арты-
лар міндет көбейді. Бұрынғы уақытта 
қағазбастылық көбейіп, қажетсіз есеп  - 
қисап тапсырып, сынып журналы мен 
кітаптарын арқалап жүрген мұғалімдер, 
бүгінде тек ноутбук немесе планшет ұстап 
жүретін болды. Әр қағаздың орнын бір 
онлайн платформасы ауыстырды. Элек-
тронды - цифрлық  заман ағысы кез кел-
ген жастағы ұстаздарды ақпараттануға 
үйретті. Үнемі ізденісте жүруге баулы-
ды десек те артық айтқанымыз емес. 
Электронды күнделік, электронды жур-
нал, электронды сабақ кестесі, элек-
тронды оқулықтар мен оған сәйкес тап-

сырмалар жаңа мұғалімнің келбетін 
қалыптастырды. Ол инновациялық 
мұғалім бейнесі. Бүгінгінің мұғалімі  за-
ман талабына сай пән мұғалімі ғана бо-
луы аз, мұғалім- ұстаз, инноватор, инно-
техник болуы керек. 

Қорыта айтқанда, мұғалім – жеке 
көзқарасы бар жігерлі тұлға, зерттеушілік, 
ойшылдық, шығармашылық қасиеті бар, 
әрі оқушысын осы қасиеттері арқылы 
өз бетінше оқып, ізденіп кеңейтілген 
білім алуға үйрете алатын маман бо-
луы керек.Елбасымыз Н. Назарбаев 
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер 
– бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім 
оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол 
деңгейде болады. Сондықтан ұстазға 
жүктелетін міндет ауыр» деген бола-
тын. Себебі, болашақтың бүгінгіден де 
жарқын болуына жол ашатын құдіретті 
күш тек білімде ғана. 

А.АЙДАРБАЕВА,
 «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы 

жаратылыстану және гуманитарлық 
пәндерді оқыту кафедрасының аға 

оқытушысы. 
А.АУЕЛБЕКОВА,

Абай атындағы мектеп- 
гимназиясы қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі.
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болдым,
Тіреусіз отырғандай үйде болдым.
Ақылың аман-есен алып шықты,
Не екенін үйреткен оңды-солдың.
Кейбіреу сенімен санаспайтын,
Сонда да сенен ұзап ары аспайтын.
Барша жанға бақ тілеп құшақ жайып,
Сен едің бағына ешкім таласпайтын.
Ризамын өзіңнен туғаныма,
Аз да болса жолыңды қуғаныма.
Ұрпағың да дәл сендей болса екен,
Қасиетің таралып бар қанына!

АНАШЫМ

Тіршіліктің тірегі асыл ана,
Күллі әлем бас иеді саған ғана.
Өзің жайлы ойлаған шақтарымда,
Бар бақыт орнағандай маған ғана.
Оңаша отырғанда кеш болғанда,
Өзіңді жас кезімнен еске алғанда.
Қалаймын сәби шаққа оралуды,
Орын жоқ ондай кезде басқа арманға.
Ананың қайда ыстық алақаны,
Кіретін қайда құшақ балапаны?
Балқытып бал ұйқыға батыратын,
Шашыңды саусақпенен тарағаны.
Елжірей үнсіз ғана қарағаны,
Жанына бір өзіңді балағаны.
Өмірдің өзегі деп санады,
Сондықтан тірі жанның бәрі ананы.
Анашым, мен өзіңді сағынғанда,
Кездер бар көз ілмейтін ұзақ таңға.
Алаңдаймын қай жақтан шығады деп,
Жүргендей өзің жебеп осы маңда.
Әркімнің өз анасы өзіне асыл,
Бірақ та болмас ешкім сенен асыл.
Қуанышта, қайғыда, ашуда да,
Мен көрмедім сенен іс асып-тасыр.
Бар әлем сыюшы еді пейіліңе,
Қыс мұзы еруші еді мейіріңе.
«Нем бар» деп ешкімге артық

 сөз айтпаушы ең,
Сол-ақ боп ренжуің, кеюің де.
Көп жайды сақтай берер есінде кім,
Бір жағдай қалыпты анық есімде шын.
Қарындасымды себепсіз жылатқанда,
Соғып қалып, артынан өкінгенің.
Содан басқа шертпедің шекемнен де,
Өмірге енді келмес сендей пенде.
Жаратушы тым дара жаратыпты,
Ақыл мен парасаттан қылмай кенде!

НҰРЖАМАЛЫМ-
ҚАРЫНДАСЫМ

Есіркеген есімін екеу еткен,
Жарты болып жүргенде көңілі көктен.
Анамменен екеуіне жұбаныш боп,
Жүздеріне қуаныш нұрын сепкен.
Қиналды олар Нұрланханды 

аза тұтып,
Бас көтермей күн-түні қайғы жұтып.
Бұлтты серіпкен күндей боп сен 

тудың да,
Бәрін соның олар тез кетті ұмытып.
Сондықтан сенің бізге орның бөлек,
Өтті өмірден ата-анаң ерекше елеп.
Атандың «Есіркеген есті қызы»,

Өзің де тым ақылды болдың зерек.
Омырауың моншақ пен маржан,

 түйме,
Желпілдеп екі тұлым, тақыр шүйде.
Жүгіріп жүруші едің домаланып,
Балалығың есімде дәл сол күйде.
Сол кездегі әлі бар суретің де,
Ескі альбомның сарғайған бір бетінде.
Әке-шешем төртеуіміз түскен едік,
Әлі көргім келеді күнде-күнде.
«Қыз жаттық» бір күндері кеттің сен де,
Ағам, тәтем қиналдық және мен де.
Қамықтық, қия алмадық, көп ойладық,
Елсіз-күнсіз қалғандай алыс шөлде.
Бірақ та үй арасы жақын болды,
Амалсыз, істегенің мақұл болды.
Сен де бізді қимапсың, қарайлапсың,
Ойлап тұрсам, оның да ақыл болды.
Бүгін сенсің тірегім, қарындасым,
Бақытты, ұзақ болсын өмір-жасың.
Жиендерім аман боп, қызығын көр,
Домаласын күн сайын өрге тасың!

АЙДЫНЫМ
Төл басым, төре Айдыным,
Өзіңмен артты айбыным!
Өмірде ерен орны боп,
Дүниеге келген ай, күнің!
Ұрпақты жалғар тұңғыш ұл,
Шаңыраққа жаңа шашты нұр.
Апасы менен атасы,
Бастады ол деп жаңа өмір.
Атасының атын шығарды,
Сыпырып көктен мұнарды.
Дегізіп ұрпақ жалғасты,
Марқайтты мәңгі оларды.
Тұңғышы ата ауылында,
Апаның өсті бауырында.
Әлпештеумен ер жетті,
Шапалақ тимей сауырына.
Жігіт болып оны ақтады,
Ел-жұрт та сыйлап мақтады.
Ақкөңіл, шыншыл, еңбекқор,
Бойынан бір мін таппады.
Бір шаңыравқ бұл күнде,
Құрметтейтін кім-кімде.
Біреуді бөліп, жатсыну,
Дегенді білмейді ол мүлде.
Қос алқасы – Айым, Әлемі,
Түзу боп өсті сәлемі.
Жары да сай өзіне,
Сүп-сүйкімді әдемі.
Тілеймін бақыт, Айдыным,
Алдыңнан тусын Ай, Күнің!
Шетін де көрме ешқашан,
Уайым менен қайғының!

МАҚТАНЫШЫМ – 
ШАЛҚАРЫМ

Туғанындай көреді туыстарын,
Туысындай санайды жуысқанын.
Басқаларды сыйлайды бірін бөлмей,
Олардың да қалайды ұғысқанын.
Сөз етіп ешкімді де күндемейді,
Ренжиді бірақ та үндемейді.
Әрі кетсе тіл қатпай жүріп кетеді,
Айтыспайды, айқайлап тілдемейді.

Кешегі атасына еріп жүрген,
Атасынан үлгілі іс көріп жүрген.
Өміріне сол өнеге бағыт беріп,
Бүгінде ол азамат елі білген.
Ол менің арқа сүйер мақтанышым,
Бұлжытпай орындайтын айтқан ісін.
Адалдық – өмірдегі бойтұмары,
Сол үшін сарп етеді жігер-күшін.
Алысы мен жақыны, танысына,
Көмегі дайын тұрады қол ұшында.
«Біреудің ала жібін аттау» деген,
Болған емес бір сәт те болмысында.
Бір нәрсе уәде етпейді алдын ала,
Сақтанып, болмасын деп арты шала.
Бірақ та уәдесін бұзған емес,
Қазір де бұрыннан да, күннен бала.
Айтарын алты өлшеп салмақтайды,
Іс істейді болатын көпке жайлы.
Үлкен-кіші сол үшін құрметтеп,
Шәке деп еркелетіп ардақтайды.
Көп алғысын жаратқан қабыл көріп,
Басына баянды етіп бақыт беріп.
Отбасы да өркендеп қанат жайып,
Бір-біріне өмірлік болсын серік.

ҮШ ҚАРҒАМ
Айдын, Шалқар, Толқын жаным 

үш қарғам,
Өмірімдегі олар артта із қалған.
Аттарының қойылуы бір тарих,
Белгі болып қуған шақтан ізгі арман.
Уыздайын ылғи өрім жастардың,
Қуанышыма шын жүректен қосқан үн.
Айдын алғаш дүниеге келгенде,
Қойып еді атын сол студент достарым.
Дәл сол бір сәт, сол тілектің кешінде,
Достар айтқан сөздер әлі есімде:
«Іні туып Шалқар болсын есімі,
Толқын келсін тағы бір күн кешінде».
Қабыл болды сол тілектер шынында,
Жетпіс бес пен жетпіс сегіз жылында.
Айтшы, кәне, енді қалай сенбейсің,
«Нағыз тілек болады» деген ұғымға.
Әкем менің адам еді ақ ниет,
«Орындалды жастар айтқан ақ тілек.
Олар қойған аттар солай қалады» деп,
Достар айтқан есімдерді қойып ед.
«Көп тілегі – көл» дейтін де рас-ау,
Солар бүгін жұрт қатарлы аман-сау.
Бауырымда олар жасыл бау-бақша,
Көреді мені, өздерінше, асқар тау.
Жұрт алдында жасытпаған жүзімді,
Мен де мақтан етем ұл мен қызымды.
Немере мен жиеннің де сөздері,
Жүректегі ерітеді-ау мұзыңды.
Ризамын, ұл-қызым, бәріңе де,
Көгеріңдер, көктеңдер өсіп-өне.
Орталарың мен үшін оттан да ыстық,
Сапарға кеткім келмейді әліде де.

МЕНІҢ ДЕ ҚҰДАЙ БЕРГЕН 
КЕЛІНДЕРІМ

Менің де Құдай берген келіндерім,
Ақ шаңқан шаң баспаған есік, төрін.
«Келіннің топырағы енеден» деп,
Енесіне ұқсатам пейілдерін.
Көрмедім көргенсізше керілгенін,
Жел сөзге желпілдеп тым берілгенін.
Өсек сөзді көрікше гуілдетіп,
Шошайта сөйлегенін еріндерін.
Сондықтан жұртқа сыйлы, қарапайым,
Барады әрбір іске байқап жайын.
Хабардар қазақылық қалыптан да,
Алдыңа қоя салмайды шайқап шайын.
Жатша сыйлап жүреді жұбайларын,
Қажетінің қасында бәрі дайын.
«Қол сынса жең ішінде» дегендейін,
Ешкімге естіртпейді шу, айқайын.
Томпаңдап қастарында балалары,
Оларды көреді қамқор паналары.
Әкесіндей құрметтейді аналарын,
Жеткенінше балалық саналары.
Бәрін бірдей санайды туысқанды,
Сыртқа теппейді бөтенді, жуысқанды.
Ағайын, төркін, бауыр бөліп-жармай,
Бәріне танытады бір ұстамды.
Екеуі де пейілді, дастарқанды,
Қонақтан білмейді олар бас тартқанды.
Күйеулері не дейді деп қарап тұрады,
Қалт жібермейді ишара-қасқаққанды.
Әсірелеу десеңіз ал бұныңыз,
Есік ашық әрқашан бұл шынымыз.
Айнаш, Жанар тұратын шаңыраққа,
Білгің келсе, қонақ боп ат бұрыңыз.

Бас жарып шыға сала қауызыңнан,

Ардагер ұстаз Болатхан Есіркегеновтың өткен 
жылы жарық көрген "Жылжиды жылдар" кітабында 
өмірбаяндық хикаяттары мен өлеңдері жаоық көрген 
болатын. Қаламдас ағамызға сәттілік тілей отырып, 
бір топ өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. 

ҚАЙРАН АТАМ

Атамыз қара сұрлау, ұзын бойлы,
Кісі еді қасиетті, терең ойлы.
Өзгеге үлгі болар барлық істе,
Тұратын басқалардан озып мойны.
Болмысы ешкімге де ұқсамайтын,
Емес-ті онша да бір ашық-жарқын.
Мейірімін іспен ғана байқататын,
Баланы бастан да бір сипамайтын.
Жан еді он саусақтан өнер иіген,
Балқытып бармағымен темір иген.
Өріммен өрнек салған, киім тіккен,
Қас етікші, ағаштан түйін түйген.
Әр етікші бір аттан байлар алып,
Кеткен екен аз жылда ауқаттанып.
Кейіннен Тұқымбек бай атанды,
Өзі де шаруасына жалшы салып.
Қайратты, қайсар жүрек, батыл еді,
Бір өзі он жігітке татыр еді.
Аюды жалғыз өзі соғып алып,
Атаған атамызды батыр елі.
Атамыз жалғыз екен Кішкенебайдан,
Жалынып сұрап алған бір Құдайдан.
Түбінде өсіп-өніп өркендер деп,
Сондықтан Тұқымбек деп атын қойған.
Тоқсаннан асып барып өмір сүрді,
Немере, шөбере мен шөпшек сүйді.
Елге елеулі, халыққа қалаулы боп,
Бір адамға жетерлік бедел жыйды.
Тілегі атасының қабыл болды,
Өйткені өзі де тым адал болды.
Бүгінде оның артқы ұрпақтары,
Өз бетіне бірнеше ауыл болды.

АСЫЛ АПАМ

Жас кетті бұл өмірден асыл апам,
Амал не, ондай жанды қайдан табам.
Бұл дүниеге оралып келсе егер,
Арқалар ем Меккеге келсе шамам.
Апамның білген жандар қасиетін,
Құрметтейтін, сыйлайтын, бас иетін.
Үлкенге де, кішіге мейірімді,
Білдіруге асық еді шын ниетін.
Жан еді ақсарының әдемісі,
Көзінен нұр төгілген, жылы түсі.
Ағынан шын жарыла сөйлейтұғын,
Жан досына балайтын үлкен-кіші.
Естімеппін апамның ұрысқанын да,
Тарылып әлденеге тырысқанын да.
Кейігенде айтары «Бар бол!» еді,
Күлімсіреп айтатын және оны да.
Бар еді бір кісілік көріпкелі,
Ол тура шығушы еді айтса нені.
Қандай да ауруды қалдырмайтын,
Апамның балаларға еткен емі.
Ұстайтын тотияйын, сынапты да,
Емдейтін көзді, ішті, құлақты да.
Алмаспенен жасалған дәрі берсе,
Ешбір дерт қалмаушы еді бір аптада.
Сағындым қасиетті қайран апам,
Жүрген жері той-думан сайран апам.
Алдыңнан Жаратушы жарылқасын,
Орын теп бейіштегі жайдан апам!

АСҚАР ТАУЫМ – ӘКЕМ

Әке едің алдымдағы асқар тауым,
Жаннаттай миуалы бақша-бауым.
Есіркеген атыңды дұрыс айтпай,
Есеке деп еркелетті барша қауым.
Қадіріңді тіріңде біле алмаппын,
Қасиетіңнен бойға да іле алмаппын.
Ойласам, бар бақытым өзіңде екен,
Сенсіз мәз боп ойнап та күле 

алмаппын.
Шығарған сен екенсің биіктерге,
Талатпай қорған болып иттерге.
Мен үшін сен қай істен қайтып едің,
Денеңді малшындырып жуып терге.
Көрмепсің маған қарап қабақ шытып,
Менсіз сен ішпепсің де тамақ жұтып.
Көл қорыған қызғыштай қорғаштадың,
Қоймасын деп жанымды біреу нұқып.
Қатемді көрсең-дағы көрмеген боп,
Болғанын қалаушы ең көңілім тоқ.
Бір нәрсені бүлдірсем, өзің түзеп,
Жүріпсің оған да мән бермеген боп.
Атымды дұрыс айтпай Болатжан деп,
Жас баладай сипаушы ең

 басымнан кеп.
Бір теріс іс егер де істей қалсам,
Табылушы ең әрқашан қасымнан кеп.
Сен жоқ кезде іс өтті басымнан көп,
Табылды болғандар да 

қоймақшы жеп.
Барлығынан солардың аман-есен,
Үйренгенім ап шықты өзіңнен тек.
Сен жоқта сезсең, қандай күйде 
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АТАҢНАН МАЛ ҚАЛҒАНША, 
ТАЛ ҚАЛСЫН!

«Бұлақ көзін ашып, көзіңді қалдыр, жақсылық мұра шашып, ізіңді қалдыр, 
бау-бақша өсіріп, өзіңді қалдыр, жаса нұр,» – деген бабадан қалған өсиет бе-
кер айтылмаған. Адамзат өмірінде қай заманда, қай қоғамда болмасын озық 
ойлы, өз заманы мен замандастарынан оқ бойы алда жүретін көшбасшылар 
болған. Сондай азаматтардың бірі - Сарқан политехникалық колледжінің ди-
ректоры Маткаримов Нұрахмет Жанахметұлы. Үлкеннен көрген өнегесі бар 
әрі атадан қалған аманатты дәстүрді жалғастырған басшымыздың баста-
масымен колледж аумағына 100 түп алма, 50 түп алмұрт ағашын және 50 
түп раушан гүлдері отырғызылды. Күлімдеген көктемнің шуақты күндерінде 
тал отырғызылып, көгалдандыру жұмыстары жасалды. Сонымен қатар, жыл 
сайын Сарқан политехникалық колледжі "Үлгілі аула" номинациясын жеңіп 
алатынын да айта кеткенді жөн көрдік. Әрине бұл колледж басшысының 
іскерлік, ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында жүзеге асырылып отыр. 
Бұл өнегелі іс жалғасын табатынына кәміл сенемін. 

Гулия ДЖУМАГУЛОВА,
Сарқан политехникалық коледжінің химия және биология 

пәндерінің оқытушысы, «Эко клуб» жетекшісі.

Мұғалімнің басты міндеті – өзінің кәсіби біліктілігін 
арттыру. К.Д.Ушинский «Мұғалім үйрену барысында 
өмір сүреді. Ол үйренуін тоқтатқанда, оның мұғалімдігі 
жойылады» деген болатын. Демек, мұғалім қауымы 
өмір бойы үйреніп, өз біліктілігін көтеріп отыруы керек. 

Осы мақсатта бүгінгі күні мұғалімдер үшін түрлі кур-
стар ұйымдастырылуда. Әрине, бұл мұғалімдер үшін 
таптырмас мүмкіндік!Соның бірі 2021 жылдың 12 сәуір 
мен 23 сәуір  аралығында "Өрлеу" БАҰО АҚ филиалы 
Алматы облысы бойынша «Қазақ тілді мектептердегі 
қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімдеріне 
арналған«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәні 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 
педагогтердің біліктілігін арттыру» (80 сағаттық)
бағдарламасы аясында  курс ұйымдастырылды. Алма-
ты облысы бойынша "Өрлеу" педагог қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру ұлттық орталығының  білікті 
тренерлері, аға оқытушылары еліміздегі  болып жатқан 
жағдайға қарамастан, мұғалімдердің біліктілігін артты-
ру мақсатында ZOOM платформасында онлайн курс 
өтті.

Атап айта кетсек, оқу барысында мұғалімдер 
қауымы жан-жақтан жиналғандарына қарамастан бір 
ауыздан ұйымдасып, өздерінің білімдерімен бөлісе 
отыра тәжірибе алмасты. Әр өткізілген сабақ өзінің 
қатысушыларымен қатар, өте білікті маман, яғни біздің 
жетекшіміз - Жаратылыстану және гуманитарлық 
пәндерді оқыту кафедрасының аға оқытушысы Ай-

Тәрбие басы – тал бесіктен
      
Ұлы Абай «Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, 

жақсы ана,  жақсы  құрбы, жақсы  ұстаздан  болады» дейді.         Қандай  
тауып  айтылған  даналық  сөз.     Тәрбие  арқылы  адам  тағдыры  
шешілетінін, оның  білімді  тұлға  болып  қалыптасатынын, елдің  
берік  тірегі  болатынын  көрсетеді.   Балалар  тәрбиесіне,  келер 
ұрпақ  тәрбиесіне  қай  кезеңде  болса  да,  қай  елде, қай  ұлтта  бол-
масын  үлкен  мән  берілген  ғой. Өйткені  бала – біздің  болашағымыз. 
Ол үшін балаларды жаман, жақсы деп бөлмей, бірлесіп, аяғынан нық 
тұруға көмектесу керек. Нашар бала болмайды. Бау-бақшаны баптап, 
күтіп суарсаң ғана жемісіне кенелесің. Сол сияқты баланың теріс 
мінездерін үнемі қадағалап, түзету – қоршаған ортаның, яғни ата-ана 
мен мектептің міндеті. Өмір шындығына жүгінсек, тәрбие бастауы, 
оның қайнар көзі, ананың сүтінен нәр алып өскен ортасына тікелей 
байланысты.

Өскелең  ұрпақты  тәрбиелеу  жүйесіндегі  шешуші  буын  мектеп  
болғандықтан,  бұрынғыдан  да  зор  жауапкершілік  артуда. Әр  шәкірт  
мектеп  арқылы  өмірге  жолдама  алады. Мектеп ешуақытта отбасынан, 
қоғамнан бөлініп, өз бетінше жеке мекеме болған емес. Сондықтан оның іс-
әрекеті отбасымен, көпшілікпен біте қайнасқан. Осы тұрғыдан алғанда мектеп 
– бала мен тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жеке адамның дамуына және 
қалыптасуында әртүрлі факторлардың үйлестіріп, біріктірудің орталығы.  

Бала  тәрбиесіне  ата-анасы  мен  жүрген  ортасына  мұғалімнің  де  
қатысы  бар.  Баланың  қалыптасуына  ықпал  етіп, дамуына  үлес  қосатын  
мұғалімнің  есте  ұстар  жағдайлары  аз емес. Солардың  ішінде  ең негізгісі 
– балаға  деген  жүрек  жылуы. Ол қашан  да  қажет  және  ешқашан артық  
болмайды.

А. НУРЖАНОВА,
Көкөзек орта мектебінің тәрбие ісінің меңгерушісі.

Ұстаз- ұлы тұлға
Қаншама баланың жүрегіне жылулық сыйлап, білім нәрімен сусында-

тып жүрген асыл жандар. 
Сондай әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға топшысын 

қатайтып ұшырып жүрген, оқушыларын адамгершілікке баулып, адалдық 
қасиеттерін бойларына дарытқан аяулы ұстаз, ардақты ана– Арғынбаева 
Аида Ембергеновна. Жеті жыл бойы өзінің өмірлік тәжірибесімен аянбай 
бөлісіп, жарқын болашағымызға алтын көпір салып берген абзал жан . 
Қазіргі таңда Аида апай педагогикалық практика жетекшім, әрі өмірдегі 
тәжірибесімен  бөлісіп, тәлім-тәрбиесін аямаған ақылшым. Абай атындағы 
мектеп гимназиясында мыңдаған түлектерді ұядан ұшырып, білімді жас 
өрендерді тәрбиелеу үстінде. «Адамның адамшылығы - жақсы ұстаздан» 
деп ұлы Абай атамыз бекер айтпаған. Мұғалім тәрбиесі мен өнегесі 
оқушының болашақ азығы. 

Ұстаз деген тұлғалардың ұлысы,
Биік тұрған қашандағы тұғыры.
Алтынменен қашап тұрып жазсақ та,
Қадіріңе жете алмаспыз біз тағы.
Кем көрмеген өз балаңнан біздерді,
Аяулы ұстаз,ардақты жан өмірде.
Аида апай шексіз сізге алғысымыз,
Келеміз әрқашанда өзіңізге ұқсағымыз.

Т.ЖЕТПІСБАЙ,
 Абай атындағы мектеп-гимназиясының түлегі,  «Шет тілі және 

іскерлік карьера» университетінің 3- курс студенті.

Дистанционное обучение — вза-
имодействие учителя и учащихся 
между собой на расстоянии, отра-
жающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содер-
жание, методы, организационные 
формы, средства обучения) и реали-
зуемое специфичными средствами 
Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими 
интерактивность.

Рассмотрим основные плюсы и 
минусы данного вида обучения.

К плюсам дистанционного обра-
зования можно отнести:

• Обучение в индивидуальном 
темпе - скорость изучения устанав-
ливается самим учащимся в зависи-
мости от его личных обстоятельств и 
потребностей.

• Свобода и гибкость - учащийся 
может самостоятельно планировать 
время, место и продолжительность 
занятий.

• Доступность - независимость 
от географического и временного по-

Білікті ұстаз - сапалы білім негізі
дарбаева Асель Балтабаевнаның арқасында мол тәжірибе 
жинадық. Күнделікті өтілетін курс, әр сабақ сайын жаңа 
тақырыпты қамтып отырды. Осы курстың бізге үйретері 
көп болды. Соның ішінде, «ІТ технологиялық модуль», 
«Нормативтік-құқықтық модуль» оқылған дәрістерден 
білім, білік дағдылармызды кеңейтті.  Осы өткізіліп жатқан 
курстың бір қуантарлығы бәрі де жүйелі: алдымен мақсат 
пен күтілетін нәтижелер қойылады да, соңында оларға 
жеткен-жетпегендігіміз талданады. Курстар мазмұны 
педагогиканың ең соңғы жетістіктеріне негізделінген, 
мұғалімдердің күнделікті тәжірибесін зерттеуге бағытталған. 
Курста барлығымыз -  «Үйрететін - мұғалім емес, үйрететін - 
орта» деген қағиданың өміршеңдігін дәлелдегендей болдық. 
Біз ең алдымен бір-бірімізден оқыдық, үйрендік. Туындаған 
мәселелер мен кедергілерді ылғи да бірлесе шешіп 
отырдық. Осылардың арқасында курс тыңдаушылары  ара-
сында  жылы қарым-қатынас орнап, бір-бірімізбен кәсіби 
байланыстарымызды үзбей келеміз.

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы - ұлттық білім беруді 
дамытудың қазіргі кезеңінде, біліктілікті арттыру жүйесі табы-
сты жұмыс жасайды деп қорытынды жасауға болады. Бүгінгі 
таңда бұл жүйе мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруға, 
педагогикалық шеберліктің өсуіне, инновациялық техноло-
гиялар мен оқытудағы заманауи тәсілдер көмегімен жаңа 
білім мазмұнын енгізуге мүмкіндік беретін негізгі қайнар көзі 
деп білеміз.  Өрлеу" БАҰО АҚ филиалының әкімшілігіне 
алғысымыз шексіз, өрлей берсін!

№5 топ тыңдаушылары. 

Дистанционное обучение - хорошо это и плохо?
ложения обучающегося и образова-
тельного учреждения позволяет не 
ограничивать себя в образователь-
ных потребностях.

• Мобильность - эффективная 
реализация обратной связи между 
преподавателем и обучаемым явля-
ется одним из основных требований 
и оснований успешности процесса 
обучения.

• Технологичность - использо-
вание в образовательном процессе 
новейших достижений информаци-
онных и телекоммуникационных тех-
нологий.

• Социальное равноправие - 
равные возможности получения 
образования независимо от места 
проживания, состояния здоровья, 
элитарности и материальной обе-
спеченности обучаемого.

• Разработка программ - хорошо 
разработаны обучающие программы 

и курсы.
• Творчество - комфортные усло-

вия для творческого самовыражения 
обучаемого.

Родители часто жалуются на от-
сутствие у детей интереса к чтению, 
к книгам, да и обучению в целом. 
Заниматься спортом не уговоришь, 
в поездку за город не редко прихо-
дится тянуть на аркане, зрение ухуд-
шается, а осанка, как у старичка. Но 
немного у нас найдётся родителей, 
которые пожалуются на равнодуш-
ное отношение их ребёнка к компью-
теру.

Конечно, ничто не заменит ма-
ленькому человечку тепло общения, 
когда он «тычет в книжку пальчик» на 
коленях у отца или деда. Но у одного 
могут быть дела, другому нужно от-
дохнуть, а ребёнку хочется именно 
сейчас задать кучу вопросов. Вот и 
приходит на помощь умная игрушка. 

Умная в том смысле, что она умеет 
запоминать, отвечать и подсказы-
вать. Здесь и ответ на вопрос, поче-
му дети так любят общаться с ком-
пьютером.  

Педагогу без опыта дистанци-
онной работы очень сложно органи-
зовывать  обучение в надлежащем 
темпе и объёме.

Очевидные минусы дистанцион-
ного обучения:

• Отсутствие очного общения 
между обучающимися и преподава-
телем. То есть все моменты, связан-
ные с индивидуальным подходом и 
воспитанием, исключаются. А когда 
рядом нет человека, который мог бы 
эмоционально окрасить знания, это 
значительный минус.

• Необходимость наличия 
целого ряда индивидуально-
психологических условий. Для дис-
танционного обучения необходима 

жесткая самодисциплина, а его 
результат напрямую зависит от са-
мостоятельности и сознательности 
учащегося.

• Необходимость постоянного 
доступа к источникам информации. 
Нужна хорошая техническая осна-
щенность: компьютер и выход в Ин-
тернет.

• Как правило, обучающиеся 
ощущают недостаток практических 
занятий.

• Отсутствует постоянный кон-
троль над обучающимися, который 
является мощным побудительным 
стимулом.

• В дистанционном образовании 
основа обучения только письменная. 
Для некоторых отсутствие возмож-
ности изложить свои знания также 
и в словесной форме может превра-
титься в камень преткновения.

Б.ЧАМЧИЕВА,
учитель русского языка и 
литературы Екиашинской 

средней школы. 

Профессиональные психологи утверждают, 
что способ учиться дистанционно — это каче-
ственное получение знаний в комфортной сре-
де. Когда внимание не отвлечено раздражаю-
щими факторами, будь то конфликтный учитель 
или неудобная парта, окунаться в тему урока го-
раздо проще и приятнее. Желание приобретать 
новые навыки возрастает, а, значит, улучшается 
производительность. 

Психологи советуют отвести на выполне-
ние проверочных и тренировочных упражнений 
время между 16 и 18 часами. В этом диапазоне 
мозговая деятельность наиболее активна. Не-
смотря на то, что школьник сам распределяет 
свои часы, рекомендуется составить примерный 
распорядок дня. Правильный режим необходим 
для растущего организма.

Могут возникнуть опасения по поводу социа-
лизации ребенка. Ведь учиться дистанционно 
— значит реже общаться с одноклассниками и 

Как эффективно учиться дистанционно
учителями. Для кого-то это только плюс, ведь не 
всегда отношения складываются благополучно, 
и субъективное мнение учителя зачастую влия-
ет на оценки в дневниках. Однако каждодневная 
коммуникация необходима. В этом помогут до-
полнительные кружки: танцы, гимнастика, пла-
вание, уроки игры на гитаре или театральные 
курсы.

Таким образом, важно учиться дистанционно 
правильно. Родителям нужно четко представить, 
как и где они организуют место для получения 
знаний, с какой регулярностью будут проверять 
успеваемость и, конечно, помогать школьнику. 
Поддержка важна в любом случае, как и про-
грессивные методы в обучении. Статистика по-
казывает, что виртуальное образование дает хо-
рошие результаты. Дети вырастают всесторонне 
развитыми и самостоятельными. 

Б.КАЛИЕВ,
учитель географии СШ имени Акын Сара.

Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2020 жылғы 
қаулысында 2020-2025 жылдарға 
арналған дене шынықтыру 
мен бұқаралық спортты да-
мыту жөніңдегі кешенді жо-
спар бекітілді.  Қазақстан 
Республикасының мәдениет 
және спорт министрлігі жоспа-
рына сәйкес  2021 жылдан ба-
стап мемлекет спорт саласы-
на және бұқаралық спорттың 
дамуына ерекше көңіл бөліп 
отыр. Халықтың спортпен және 
дене шынықтырумен шұғылдану 
үшін білім беру мектептерінің 
спорт залдары қолжетімділігін 

Бұқаралық спортты дамыту - 
ел болашағы
қамтамасыз ету бойынша  үлкен 
жұмыстар атқарылып жатыр. 
Мектеп спортын дамыту (ба-
скетбол, волейбол, футбол және 
спорттың басқа да бұқаралық 
түрлері бойынша мектеп лигала-
рын өткізу) қолға алынып жатыр. 
Студенттік спортты дамыту бой-
ынша (қысқы және жазғы спорт 
түрлері бойынша республикалық 
спартакиадалары, универсиа-
далары және спорттың басқада 
бұқаралық түрлері бойын-
ша студенттік лигалар өткізу) 
көзделініп отыр. Жалпы білім 
беретін мектептер  мен кол-
ледждер жанынан оқушыларға 

(жастарға)  арналған тегін 
спорттық секциялар ашу. Бала-
лар- жасөспірімдер клубтарының 
жұмысын ұйымдастыру және де-
малыс кезінде оқушылардың бос 
уақытын ұйымдастыру бойынша 
үлкен шаралар қолға алынып 
жатыр. Мемлекетіміздің дамыған 
30 елдер ішіне кіру үшін барша 
жастарымыздың дені сау болуы 
тиіс, сонда ғана мемлекетіміз да-
мып одан әрі өркендей түседі.

Е. РАЗБЕКОВ,
 Ақын Сара атындағы орта 

мектептің дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімі.
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ХАБАРЛАНДЫРУ
«Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ ҚР ЭК 57-2б. 1т. 4т. сәйкес 

2021 жылғы кесілетін ағаштарға қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.
Қоғамдық тыңдалым 2021 жылы мамыр айының 25 күні сағат 10:00-де Алматы облысы, 

Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Венедиктов көшесі, 74 үйде «Жоңғар Алатауы мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі» РММ  АКТ залында өтетінін хабарлайды.

Жауапты организация: «Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ, бас директор Кабиев Марат 
Нургазывич, 87283921201

Тапсырыс беруші: «Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ байланыс 
телефон; 87283921201 Қабылдау бөлімі; 87283922425 ТҚҚҚжҚК бөлімі;

МЭС жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган:. Алматы облысының Табиғи ресурстар және 
табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы; байланыс телефон; 87282329267; 

Электродық сайты www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru
Жоба бойынша құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы органның интернет-

ресурсының мекенжайы: https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat/activities/
directions?lang=ru  

Қағаз нұсқадағы кеспе ағаш құжаттарының материалымен мына мекенжай бойынша 
танысуға болады: Сарқан қаласы, Венедиктов көшесі 74 үй «Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ 
басқармасының № 9 каб,. Тел. 8 (72839)21201,8(72839)22425 . 

Жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды келесі электронды мекенжайға жіберуге 
болады: gongar_alatau@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РГУ «Жонгар Алатауский государственный национальный природный парк» уведомля-

ет о проведении общественных слушаний в соответствии с п/п.4 п.1 ст.57-2 
ЭК РК, по рубке деревьев на 2021 год на территории парка. 
Слушания состоятся: 25 мая 2021 г.  в 10.00 ч. 
По адресу: Алматинская область, Саркандский район, г.Саркан, ул.Венедиктова 74,  в 

Управлении РГУ «Жонгар Алатауский ГНПП» АКТ зал,
Ответственная организация: РГУ «Жонгар Алатауский» ГНПП, Генеральный директор 

Кабиев Марат Нургазыович, 87283921201
Заказчик: РГУ «Жонгар Алатауский государственный национальный природный парк» 

контактный номер: 87283921201 Приемный; 87283922425 отдел ОВПК;
Государственный орган по проведению ГЭЭ:. «Управление природных ресурсов и регу-

лирования» по Алматинской области , контактный телефон: 87282329267; 
Электронный сайт www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru
Адрес интернет-ресурса, где размещена документация по проекту: https://www.gov.kz/

memleket/entities/zhetysu-tabigat/activities/directions?lang=ru
Ознокомиться с материалами отвода в бумажном варианте можно по адресу: 
г.Сарканд  ул. Внедиктова 74. Управлении РГУ «Жонгар Алатауский ГНПП», каб.№9
Замечания и предложения по проекту можно направлять на эл.адрес: gongar_alatau@

mail.ru  

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Выжигание сухой растительности – это такой же пожар, как и любой другой. Во 

избежание беды необходимо отказаться от практики сжигать весной сухую раститель-
ность. Огонь моментально распространяется на открытых территориях, особенно при 
наличии ветра.

Уважаемые жители Сарканского района ! При проведении субботников необходимо 
иметь первичные средства пожаротушения, такие как грабли, лопаты, ведро с водой, 
и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Категорически запреща-
ется сжигать сухую растительность. Не разрешайте детям баловаться со спичками. Не 
бросайте незатушенные спички и окурки на сухую растительность. При нахождении в 
лесу не разводите костры на хвойной подстилке, не пользуйтесь открытым огнем, по 
окончании отдыха не оставляйте незатушенными костры, самовозгораемый материал, 
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч 
и воспламенить сухую растительность.

При обнаружении пожара примите меры по его тушению, при невозможности по-
тушить пожар своими силами отходите в безопасное место и немедленно сообщайте 
о нем работникам пожарной охраны по номеру 101!

Е.ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер  ОЧС Сарканского района, капитан гражданской зашиты.

Сексеуіл – қасиетті ағаш. Ілгеріде ата-бабаларымыз сексеуілдің бірер бұтағын 
немесе томарын үйдің үстіне шығарып қоятын болған. Өйткені, үлкендердің сөзіне 
қарағанда, бұл ырым «Жамандықтан сақтайды, төбеден найзағай ұрмайды, жай 
түсірткізбейді» екен. Сексеуілдің тағы бір қасиеті, ол – құмды шөлдің қорғаны, яғни, 
құмды бекітіп ұстап тұрады. 

Азияның шөлі мен шөлейт даласында сексеуілдің 10 түрі өседі, соның қазақ жерінде 
қара сексеуіл, зайсан сексеуілі, ақ сексеуіл делінетін үшеуі ғана бар. Қара сексеуілдің 
тамыры 12 метрге дейін кетеді, биіктігі кейде 10 метрге жетеді, діңінің диаметрі 50-70 
см болады. Сәуір-маусым айларында гүлдеп, қыркүйекте жеміс береді.

Алайда, шөл даланың көркіне айналған, елді-мекендерді құм көшкінінен қорғайтын 
сексеуілге бүгінде жанашырлық танытатындар тым азайып барады. Сондықтан 
шөлейтті дала құм көшкінін «кісендеп» ұстайтын, ұланғайыр адырлардың топырағын 
эрозиядан сақтайтын сексеуілге жанашырлықпен қарайық.

Б. КҮНБОСЫНОВ,
Бөрлітөбе ОШКММ Құрақсу орманшылығының орман шебері.

В последние годы широкую популярность 
получили смс-рассылки или электронные 
письма с сообщениями о выигрыше автомо-
биля либо других ценных призов. Для полу-
чения «выигрыша» злоумышленники обычно 
просят перевести на электронные счета опре-
деленную сумму денег, мотивируя это не-
обходимостью уплаты налогов, таможенных 
пошлин, транспортных расходов и т.д. После 
получения денежных средств они перестают 
выходить на связь либо просят перевести 
дополнительные суммы на оформление вы-
игрыша.

Оградить себя от подобного рода пре-
ступлений предельно просто. Прежде всего 
необходимо быть благоразумным. Задумай-
тесь над тем, принимали ли вы участие в ро-
зыгрыше призов? Знакома ли вам организа-
ция, направившая уведомление о выигрыше? 
Откуда организаторам акции известны ваши 
контактные данные? Если вы не можете отве-
тить хотя бы на один из этих вопросов, реко-
мендуем вам проигнорировать поступившее 
сообщение.

Если вы решили испытать счастье и вый-
ти на связь с организаторами розыгрыша, 
постарайтесь получить от них максимально 
возможную информацию об акции, услови-
ях участия в ней и правилах ее проведения. 
Помните, что упоминание вашего имени на 
Интернет-сайте не является подтверждением 
добропорядочности организаторов акции и 
гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные 
средства для получения выигрыша должна 
насторожить вас. Помните, что выигрыш в ло-
терею влечет за собой налоговые обязатель-
ства, но порядок уплаты налогов регламен-
тирован действующим законодательством 
и не осуществляется посредством перево-
да денежных средств на электронные счета 
граждан и организаций или т.н. «электронные 
кошельки».

Будьте бдительны и помните о том, что 
для того, чтобы что -то выиграть, необходимо 
принимать участие в розыгрыше. Все упоми-
нания о том, что ваш номер является «счаст-
ливым» и оказался в списке участников ло-
тереи, являются, как правило, лишь уловкой 
для привлечения вашего внимания.

 Нередки случаи мошенничеств, связан-
ных с деятельностью Интернет-магазинов и 
сайтов по продаже авиабилетов. Чем привле-
кают потенциальных жертв мошенники? Пре-
жде всего - необоснованно низкими ценами. 
При заказе товаров вас попросят внести пре-
доплату, зачастую путем внесения денежных 
средств на некий виртуальный кошелек по-
средством терминала экспресс-оплаты. Да-
лее магазин в течение нескольких дней будет 
придумывать отговорки и обещать вам ско-

Интернет-мошенничество - 
памятка для граждан

рую доставку товара, а потом бесследно ис-
чезнет либо пришлет некачественный товар.

Цель подобных сайтов – обмануть мак-
симальное количество людей за короткий 
срок. Создать Интернет-сайт сегодня – дело 
нескольких минут, поэтому вскоре после пре-
кращения работы сайт возродится по другому 
адресу, с другим дизайном и под другим на-
званием.

Если вы хотите купить товар по предо-
плате помните, что серьезные Интернет-
магазины не будут просить вас перечислить 
деньги на виртуальный кошелек или счет мо-
бильного телефона. Поищите информацию 
о магазине в сети Интернет, посмотрите, как 
долго он находится на рынке. Если вы имее-
те дело с сайтом крупной или известной вам 
компании, убедитесь в правильности написа-
ния адреса ресурса в адресной строке вашего 
браузера. При необходимости потребуйте от 
администраторов магазина предоставить вам 
информацию о юридическом лице, проверьте 
ее, используя общедоступные базы данных 
налоговых органов и реестр юридических 
лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по 
которому вы сможете направить претензию в 
случае, если вы будете недовольны покупкой.

 Заметно участились случаи рассылки 
смс-сообщений, содержащих информацию о 
том, что банковская карта абонента заблоки-
рована в силу ряда причин. Иногда подобные 
сообщения содержат призыв перевести день-
ги для разблокировки карты, иногда абонента 
просят позвонить или отправить смс на корот-
кий номер.

Необходимо помнить о том, что един-
ственная организация, которая сможет про-
информировать вас о состоянии вашей кар-
ты – это банк, обслуживающий ее. Если у вас 
есть подозрения о том, что с вашей картой 
что –то не в порядке, если вы получили смс-
уведомление о ее блокировке, немедленно 
обратитесь в банк. Телефон клиентской служ-
бы банка обычно указан на обороте карты. 
Не звоните и не отправляйте сообщения на 
номера, указанные в смс-уведомлении, за это 
может взиматься дополнительная плата.

 Один из популярных способов мошенни-
честв, основанных на доверии связан с раз-
мещением объявлений о продаже товаров на 
электронных досках объявлений и интернет-
аукционах. Как правило, мошенники привле-
кают своих жертв заниженными ценами и 
выгодными предложениями и требуют пере-
числения предоплаты путем перевода денеж-

ных средств на электронный кошелек.
Благоразумие поможет и здесь. Внима-

тельно изучите объявление, посмотрите ин-
формацию о лице, разместившем его. Если 
торговая площадка имеет систему рейтингов 
продавцов, изучите отзывы, оставленные 
другими покупателями, не забывая, однако, 
о том, что преступники могут оставлять поло-
жительные отзывы о себе, используя допол-
нительные учетные записи. Воспользуйтесь 
Интернет-поиском. Иногда достаточно ввести 
в форму поиска телефонный номер или се-
тевой псевдоним продавца для того, чтобы 
обнаружить, что эти данные уже использо-
вались в целях хищения денежных средств и 
обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость анало-
гичных товаров. Чересчур низкая стоимость 
должна вызвать у вас подозрение. Если про-
давец требует перечислить ему полную или 
частичную предоплату за приобретаемый то-
вар на электронный счет, подумайте, насколь-
ко вы готовы доверять незнакомому человеку. 
Помните, что перечисляя деньги незнакомым 
лицам посредством анонимных платежных 
систем, вы не имеете гарантий их возврата в 
случае, если сделка не состоится.

 Покупать авиабилеты через Интернет 
удобно. Вам не нужно никуда ехать и стоять 
в очередях. Вы выбираете рейс, дату, оплачи-
ваете билет и получаете его спустя несколь-
ко секунд. Сегодня многие люди выбирают 
именно такой способ приобретения билетов 
на самолет.

Естественно, мошенники не могут оста-
вить данную сферу без внимания. За по-
следний год существенно увеличилось 
количество жалоб на обман при покупке 
электронных билетов. Создать Интернет-сайт 
по продаже авиабилетов – дело нескольких 
часов, на смену его названия, адреса и внеш-
него оформления требуется еще меньше 
времени. Как правило, обман раскрывается 
не сразу, некоторые узнают о том, что их би-
летов не существует, лишь в аэропорту. Это 
дает мошенникам возможность перенести 
свой Интернет-ресурс на новое место и про-
должать свою преступную деятельность под 
другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или де-
ловую поездку стоит внимательно отнестись 
к покупке авиабилетов через сеть Интернет. 
Воспользуйтесь услугами Интернет-сайта 
авиакомпании или агентства по продаже би-
летов, давно зарекомендовавшего себя на 

рынке. С осторожностью отнеситесь к дея-
тельности неизвестных вам сайтов, особен-
но тех, которые привлекают ваше внимание 
специальными предложениями и низкими це-
нами. Не переводите деньги на электронные 
кошельки или счета в зарубежных банках. Не 
поленитесь позвонить в представительство 
авиакомпании, чтобы убедиться в том, что 
ваш рейс существует и билеты на него еще 
есть. Эти простые правила позволят вам сэ-
кономить деньги и сберечь нервы.

 Если вы получили СМС или ММС со-
общение со ссылкой на скачивание открытки, 
музыки, картинки или какой -нибудь програм-
мы, не спешите открывать её. Перейдя по 
ссылке вы можете, сами того не подозревая, 
получить на телефон вирус или оформить 
подписку на платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было от-
правлено вам сообщение. Даже если сообще-
ние прислал кто -то из знакомых вам людей, 
будет не лишним дополнительно убедиться в 
этом, ведь сообщение могло быть отправле-
но с зараженного телефона без его ведома. 
Если отправитель вам не знаком, не откры-
вайте его.

Помните, что установка антивирусного 
программного обеспечения на мобильное 
устройство - это не прихоть, а мера позволяю-
щая повысить вашу безопасность.

Многие люди сегодня пользуются различ-
ными программами для обмена сообщениями 
и имеют аккаунты в социальных сетях. Для 
многих общение в сети стало настолько при-
вычным, что практически полностью замени-
ло непосредственное живое общение.

Преступникам в наши дни не нужно прово-
дить сложные технические мероприятия для 
получения доступа к персональным данным, 
люди охотно делятся ими сами. Размещая 
детальные сведения о себе в социальных се-
тях, пользователи доверяют их тысячам лю-
дей, далеко не все из которых заслуживают 
доверия.

Общение в сети в значительной мере обе-
зличено, и за фотографией профиля может 
скрываться кто угодно. Поэтому не следует 
раскрывать малознакомому человеку такие 
подробности вашей жизни, которые могут 
быть использованы во вред. Помните о том, 
что видео и аудиотрансляции, равно как и 
логи вашей сетевой переписки, могут быть со-
хранены злоумышленниками и впоследствии 
использованы в противоправных целях.

Не забывайте, что никто лучше вас самих 
не сможет позаботиться о сохранности той 
личной информации, которой вы не хотите 
делиться с общественностью.

  А.САУРЫКОВ,
инспектор ОМПС отдела полиции

Сарканского района, капитан полиции.                                                                                       

Сексеуіл – қасиетті ағаш



23 сәуір 2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru  8ARQANS

Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

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

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

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

e-mail:
igiman01@mail.ru

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

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Таралымы: 3100
Осы шығарылымның 

таралымы: 3100
Газет индексі: 35202,15202

Офсеттік басылым 1 баспа табақ
Құрылтайшысы: 

Сарқан ауданының 
әкімдігі

ARQANS

SHARAINA

Абай ауылының тұрғыны, аяулы әке, асыл жар бола білген  Блискельдинов Сабит 
Орынбекұлы арамызда тірі болғанда,  сәуір айының 28 жұлдызында 59 жасқа толар еді. 
Әкемізді сұм ажал арамыздан алып кеткелі 3 айдың көлемі болды. Сағына еске ала отырып, 
осы өлең шумақтарын өзіңізге арнаймыз!

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай,
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.

Жерлеген күні сені дертті болып,
Мен түгіл жылап тұрды көк түнеріп.
Жеткізген төрт баланы қайран, Әке,
Жете алмай 60 жасқа кеттің өліп

Сен кеткенде жанарлар да жылап тым,
Жігеріміз кетті сынып, сұлап мұң.
Жан әкешім, жаның болғай әрқашан,
Ең ерекше, ақ төрінен жұмақтың.

Сағына еске алушылар: жұбайы – Кенже, ұл – қыздары, 
немерелері, бауырлары.

ЕСКЕ АЛУ

Продам большой кирпичный, тёплый благоустроенный, 4-комнатный дом, с высоким фунда-
ментом .1991г постройки, 120кв, зал 40кв, жилая кухня 18кв, терраса 90кв, потолок 2.7,топ-

ка отделена, санузел, интернет. Есть все виды хоз.постройки, все виды фруктовых деревьев, 
все виды ягод, виноград, участок 15соток, двор выложен брусчаткой, удобно для ведения кре-
стьянского хозяйства, также недалеко расположены торговые центры. Саркан улица Шоло-
хова 18а- Телефоны: 87773935583, 872839- 20147 WhatsApp 87081875808 Цена 15млн, торг 
при осмотре. 

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: үй тел. 2-72-50, тел. 8702 1156471.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

1917 жылы Орынбор қаласында өткен тұңғыш жалпықазақ съезінде 
Әлихан Бөкейханұлы «Қазақ аты-жөнін орыс халқына еліктеп «ов-
ев» деп жазу тоқтатылсын! Аты-жөніміз ұлттық дәстүрмен Ахмет 
Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханұлы деп жазылсын»  деген ұсынысты 
ортаға салады. «Қазақтардың аты-жөні «ұлы-қызы» үлгісімен жазылатын 
болсын» деген қаулы да қабылданады. 

Міржақып Дулатұлы съезден екі жыл бұрын «Қазақ» газетінде «Орыстарға орынсыз 
еліктеуді» өткір сынады. Ол орыс фамилиясының жұрнағы басқа Еуропа халықтарында жоқ 
екенін айтып, «Басқа жұрттың сөздерінің құйрығын өз сөзімізге тағудың қажеті қанша?» деген 
сауал тастайды. 

Бұл сауалға жауапты еліміз тәуелсіздігін алған соң осыдан 25 жыл бұрын Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің «Ұлты қазақ азаматтардың тегі мен әкесінің атын жазуға байланысты 
мәселелерді шешу тәртібі туралы» 1996 жылғы 2 сәуірдегі Жарлығынан таптық. Осы Жарлық 
қазаққа кеңестік кезеңде еркінен тыс кигізілген қамытты шешіп берді. Сол жылдары өмірге 
келіп, биыл 25-ке толатын көп азаматтың тегі құжаттарында қазақша жазылды. Алайда тегіне 
қосарланған жат жұрнақтан құтылсам дегендерді бітпейтін бюрократия мен түсінбеушілік 
тоқтатқаны анық. 

Көпшіліктің көкейінде «Тегімді түзетсем басқа құжаттарымды да жаңалаймын ба?» деген 
күдік бар. Жоғарыдағы Жарлықтың 3 –бөлімінде «Азаматтың тегі мен әкесінің атының жазы-
луын өзгертуі оның құқықтық субъектілігін қозғамайды, яғни тегі мен әкесінің атының бұрынғы 
жазылуында алған құқықтары мен міндеттерін доғаруға немесе өзгертуге негіз бола алмайды» 
деп тайға таңба басқандай жазылған. Егер Сіз тегіңіз бен әкеңіздің атын қазақ тіліне сай жаз-
дырып, қазақ тіліне тән емес аффиксті алдырып тастасаңыз, бірақ әкеңіздің аты мен тегіңіздің 
түбірі сақталса құжаттарды ауыстыру міндетті емес. 

Тегін түзетемін дегендерге демек кедергі жоқ. Тек ниет болсын деңіз. Елдік мұраттың ілгері 
басуы біздің ұлттық намысымызға байланысты.

Жомарт ИГІМАН.

Осыдан 32 жыл бұрын, яғни 1986 жылы 26 сәуірде Украинаның Чернобыль қаласындағы атом-
электр стансасының төртінші блогі жарылды. Апаттың зардабын жою жолында жүз мыңдаған сар-
баз отан алдындағы борыштарын атқарды. Алайда АЭС сепкен ажал уынан құтыла алмады. Чер-
нобыль апаты он мыңдаған қазақстандықтардың түбіне жетті. Әлем тарихындағы алапат апаттың 
зардабын әлі күнге дейін шегіп келеді.

Чернобыль АЭС-дағы жарылыс – келтірген залалы мен салдары жағынан XX ғасырдағы 
ең ірі техногендік радиациялық апат. Біріккен Ұлттар Ұйымының 1995 жылы жасаған есебі бой-
ынша, Чернобыль атом электр стансасындағы апаттан 9 миллион адам зардап шекті. Оның 
4 миллионы 14 жасқа дейінгі балалар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы радиоактивті 
элементтің құрамында адам ағзасында қатерлі ісік ауруларын тудыратын цезий – 143, йод –131 
түзілімдері болғанын анықтап отыр. Радиоактивтік сәуле адамның денесіне ешбір кедергісіз ене 
беретінін, одан қорғаныс амалы мен ағзадан шығарып тастау жолын ғы¬лым мен медицина әзірге 
таппағанын, әрі ми, жыныс бездері, аш ішек, сілекейлі жер, тамыр жүйесі, ағзаның эн¬до-криндік 
мүшелері, қалқанша безі, бауыр, бүйрек радиацияны тез сезіп, қабылдауға бейім екенін де алға 
тартады. Бүгінгі күні радиацияның деңгейі төмендеді. Алайда, қорғаныс шаралары сол қалпында 
сақталған.

Ресми деректерге қарағанда Сарқан ауданының өзінен апатты жоюға 100-ден астам азамат 
тартылды. Солардың ішінен бүгінгі күнге аман жеткені 10 ардагер. Денсаулықтарыңыз мықты, 
отбасыларыңыз аман болсын апатты жоюға қатысқан чернобыльдық ардагерлер!

Сарқан ауданының ауған локалдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Сен туған күн, мерекеңмен!
 Ойтүрткі

Тегін түзетуге тосқауыл жоқ
Сарқан қаласының тұрғыны, отбасының тірегі, балаларының 

асқар таудай әкесі Қоңырбаев Асқар Құмарұлы сәуірдің 20-сын-
да 55 жасқа толады. Еліне елеулі, ағайынға ардақты қалпында жет-
кен белесі берекелі, келешегі келісті, өмірі өрісті болсын, немере-
шөберелерінің қызығын көрсін деген ақ тілекті арнаймыз.

Асқар таудай әкем – бақытымсың, бағымсың,
Өмірдегі, төрімдегі тағымсың!
Құтты болсын елу бес жасың, жан әке,
Сағынышым, қуанышым, асқар шың.
Тілек білдірушілер: жұбайы Ләйлә, қызы Айжан, күйеубаласы 

Ермек, ұлдары Нұрбек пен Айбек, немерелері Али мен Азиз.

Продам участок 10 соток. Адрес: ул. Абая № 133 а. Обращаться по телефону: 8700 
2728060, 8778 3814811. 

Қарабөгет ауылының тумасы, ауылдың сыйлы келіні, ауылдық округ әкімдігінің бас ма-
маны болып қызмет жасаған Абылкасымова Келбет Каныбекқызының жарқын бейнесі 
қызметтестерінің есінде мәңгі сақталады. Тірісінде Келбет үш балаға қамқор ана, жұбайына 
ардақты жар бола білді. Арамыздан кеткеніне 2 жыл болған әріптесімізді сағына еске алып, 
рухына дұға бағыштаймыз.

Сен жоқсың бүгін арада,
Өзіңді сағынуда ұжымың да, ата-енең де, бала да.
Несіне ғарыш жаққа алып ұштың,
Жанарға жасы тұнып сағыныштың,
Нұрлы бейнең мәңгі қалды санада.
Марқұмның жатқан жері мамық, қабірі нұрлы жарық болғай!
Еске алушылар: Қарабөгет ауылдық округі әкімдігінің ұжымы. 

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душевая кабина, 
туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 

участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

ОТАН АЛДЫНДАҒЫ БОРЫШТАРЫН 
АТҚАРДЫ

ГУ «Сарканский районный отдел строительства» уведомляет о проведения общественных 
слушаний в форме открытых собраний в соответствии с п/п 2 п.1 ст.57-2 ЭК РК, по разделу 
«ОВОС» к рабочему проекту: «Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоу-
стройств  2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района». Слуша-
ния состоятся: 03 июня 2021г в 10:00 ч. по адресу: Сарканский район, г. Саркан ул.Тынышбаева 
№8А 1 этаж, конференц зал. Заказчик: ГУ «Сарканский районный отдел строительства», +7 702 
376 5010, sarkanstroi@mail.ru; Генеральный проектировщик: ТОО «ОНТ-NP», + 7 (778) 104 69 
87, ont-np@mail.ru; Государственный орган по проведению ГЭЭ: Вневедомственная экспертиза; 
Представитель МИО: Руководитель ГУ «Сарканский районный отдел строительства» Рымбаев 
Муратбек Мухамбекович, тел.+7 (72839) 21876, sarkanstroi@mail.ru; Адрес интернет-ресурса 
местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: https://www.gov.kz/
memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru С проектной документацией в бумажном варианте мож-
но ознакомиться по адресу: г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 75/89, кв 104. Замечания и пред-
ложения по проекту можно направлять на электронный адрес: ont-np@mail.ru;

«Саркан ауданының құрылыс бөлімі» ММ ҚР ЭК 57-2-бабы 1-тармағының 2-тармақшасына 
сәйкес «Алматы облысы Саркан ауданындағы Саркан қаласында 2 қабатты 20 пәтерлі тұрғын 
үйіне инженерлік- коммуникация желісін құру» жұмыс жобасына жасалған «ҚОӘБ» бөлімі бойын-
ша ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдау 
2021 жылы маусым айының 03 күні сағат 10:00-де Алматы облысы, Саркан ауданы, Саркан 
қаласында, Тынышбаев көшесі №8А 1 қабат конференц залда өткізіледі: Тапсырыс беруші: «Сар-
кан аудандық құрылыс бөлімі» ММ, +7 702 376 5010, sarkanstroi@mail.ru; Бас жобалаушы: «ОНТ-
NP» ЖШС, + 7 (778) 104 69 87, ont-np@mail.ru; ЖЭС жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: ведом-
стводан тыс сараптама; ЖАО өкілі: «Саркан аудандық құрылыс бөлімі» ММ басшысы, Рымбаев 
Мұратбек Мұхамбекұлы, тел.+7 (72839) 21876, sarkanstroi@mail.ru; Жоба бойынша құжаттама 
орналастырылған жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсының мекенжайы: https://www.
gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru Қағаз нұсқадағы жобалық құжаттамамен мына 
мекен-жай бойынша танысуға болады: Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 75/89, 104 
пәтер Жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды келесі электронды мекенжайға жіберуге бо-
лады: ont-np@mail.ru;

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХАБАРЛАНДЫРУ

Кластас досымыз Абылханов Али Темірғалиұлы ұзақ жылдар бойы Ақын Сара 
мектебінде ән-күй сабағынан ұстаздық қызмет атқарып, зейнеткерлікке шықты. Еңбегінің 
зейнетін көріп,  отбасынның қасында аман-есен жүруіне тілектеспіз.  

Тірлікте шұғыла төксе күн шуағы,
Көкейден ән туады, жыр шығады.
Ұрпағың өсіп-өніп, гүл-гүл жайнап,
Бақыттың жана берсін шамшырағы!
Өмірдің бел-белесіндегі тіршілік ғұмырың жақсылықпен жалғасып, бақ-берекелі болып, 

ұзақ өмір сүруге жазсын!
Ізгі тілекпен:Серікбол, Нұрхадиша.

ДАУА ЖОҚТАР...
Кейбіреулер,
Деп алып «карантин»
Жасап жатыр арам – тиын.

ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАРҒА
Коронавирусты жеңіп,
Түбіне жетіңдер.
Ол үшін алдымен
Бір-біріңе «терпеть» етіңдер.

Карантин кезіндегі ой 
ЕСКЕРТУ

Бет дегенің «маска» болды
Бас - бас емес, «башка» болдыв.
Төрт қабырға торға айналып,
Өмір деген «тоска» болды

Тәубасы жоқ азғындардың
Маңдайынан сипамақ па?...
Алла алды бір-ақ сәтте
Адамзатты «үйқамаққа».

Көктен бір үн күбір етті:
«Ұмытпаңдар Құдіретті».

Орынбасар ӘЛЖІК.


