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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

Қоғамда кеңінен 
талқылануда

Мемлекет басшысының Жолдауында қамтылған 
пандемиядан кейінгі кезеңдегі экономиканы қалпына 
келтіру, мектептер салу, өңірлік даму, мемлекеттік 
қызметтер мен экономиканы цифрландыру, вакци-
налау мәселелері, еңбек нарығы, кәсіби біліктілік, 
ауылдағы азаматтық белсенділікті дамыту 
бағыттары қоғамда кеңінен талқылануда. 

Жолдауда бүкіл 
әлемді қыспаққа алған 
індетке қарамастан 
заң шығарушы 
және атқарушы 
билік азаматтардың 
мүддесі үшін жұмыс 
істеп, халық пен 
кәсіпкерлерге барынша 
қолдау көрсетіп көмек 
қолын созу кезектігі 
атап көрсетілді. 
Салық төлеушілердің 
әлеуметтік маңызды 
мақсаттарға беретін 
қ а р ж ы - қ а р а ж а т ы н 
тиімді пайдалану-билік 
қызметін бағалаудың 

маңызды критериі. Мемлекетік бюджет пен ұлттық қордағы 
қаражатты мақсатты жұмсау үшін мемлекеттік қаржыны басқару 
туралы заң жобасы әзірленуі қажет.

Жолдауда агроөнеркәсіптік кешенді субсидиялау проблемала-
ры да өткір көтерілді. Бұл мәселе ауылшаруашылық саласында 
сыбайлас жемқорлық санын арттырып отыр.

Бизнесті ынталандыру, ең төменгі жалақы мөлшерін көтеру, 
бірыңғай тұрғын үй мәселесі, экологиялық мәселені шешу, 
халқымыздың әл-ауқатын арттыруға, стратегиялық мақсаттарға 
қол жеткізуге бағытталады.

Марат РАЗБЕКОВ,
аудандық мәслихаттың хатшысы.

1 сентября 2021 года Пре-
зидент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев выступил с 
ежегодным Посланием народу 
Казахстана "Единство народа 
и системные реформы - проч-
ная основа процветания стра-
ны" на совместном заседа-
нии палат Парламента. В нем 
Глава государства обозначил 
основные цели социально-
экономического развития стра-
ны на предстоящий период.  

В Послании подняты самые 
актуальные вопросы: экономи-
ческое развитие страны, соци-
альное благополучие каждого 

гражданина, доступность и качество образования, сохранение эко-
логии, развитие цифровизации. 

Очень важным аспектом для меня, как представителя системы 
образования, стало то, что государство продолжит политику под-
держки учителей. Сохранится политика дальнейшего поэтапного по-
вышения заработной платы педагогам в ближайшие годы. Огромное 
влияние на заработную плату всех граждан окажет увеличение ми-
нимальной заработной платы до 60000 тенге с 2022 года. 

Президент подчеркнул, что пора установить единые цена на про-
дукты, обеспечить качество высшего образования, улучшить систе-
му здравоохранения, не допускать дискриминацию по национально-
му или религиозному принципу. 

Каждому гражданину Казахстана нужно активно принимать уча-
стие в решении вышеуказаных задач, не оставаться в стороне, стре-
миться своим добросовестным трудом внести свой вклад в улучше-
ние качества жизни населения нашей страны. 

Мы достигнем всех поставленных задач, сохраняя политику 
дружбы и межнациональной стабильности. Пусть в нашей стране 
всегда царят мир, согласие и благополучие! 

Оксана РАКИТЯНСКАЯ,
депутат районного маслихата.

 Не оставаться 
в стороне

Үрейді 
жеңу үміт 

шоғын 
үрлейді

Вакцинаның өзі тұрмақ атын 
естісе зәрезап болатындар азай-
май тұр. Бұл, әрине, әлемжелідегі 
негізсіз қарсылықтан туындаған 
үрей. 

19 - ғасырда оба, ше-
шек аурулары елді қынадай 
қырыпты. Дерттің алдын алудың 
жалғыз жолы екпе салдыру 
десе ресейліктер ат-тонын ала 
қашыпты. Бұл құдай әміріне 
наразылық, қарсылық деп білген. 
Екпе алса құдай қаһарын төгеді 
де, баладан бала қалдырмай 
қырып тастайды десіпті.

Екпенің пайдасын Батыс 
жұртынан өз көзімен көріп келген 
екінші Екатерина патша шешек-
ке қарсы екпені жұртқа көрсетіп 
өзіне де, туыстарына да ектірсе 
керек. Одан ешбір зиян жоғына 
көзі жеткендердің бәрі екпе алған 
көрінеді.

Вакцина-ауруды аластаудың 
жалғыз жолы. Оның пайдасын 
көргендер көптеп саналады. Ен-
деше үрейді жеңіп, үміт шырағын 
жандырғанға не жетсін...

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың 

депутаты.

Егде жастағы азамат-
тар, ең алдымен 1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері, 
тыл еңбеккерлері қоғам 
өмірінде айрықша роль 
атқарды. Олар Ұлы Отан 
соғысы жылдарында, 
қираған шаруашылықты 
қалпына келтіруге,жана 
өнеркәсіп орындарын 
салып,ашуға жас ұрпақты 
тәрбиелеуге зор еңбек 
сіңірді.

2. Олар бізге көп 
нәрсені, жарқын болашаққа 
сенуді,тәртіптілік пен 
әділеттілікті бағалауды 
үйретті. Олардың ізгі 
жүрегінен біз қолдау көрсету 
мен түсіністікпен қарауды, 
сабырлық пен сүйіспен- 

Қарттарды әлеуметтік қолдау айлығы

Ардагерлердің аудандық  кеңесінің
үндеуі

шілікті, қажыр-қайрат пен ша-
бытты көреміз, үйренеміз.

Қазақстанда қарт адам-
дардың  жағдайларына  на-
зар аударылып келді және 
аударыла да береді,олардың 
материалдық жағдайын 
жақсарту, тұрмыс сапасын 
арттыру, қазіргі замандағы 
әлеуметтік  жағдайын 
жақсарту жөнінде шаралар 
қабылданды.

Күрделі экономикалық 

ахуалға байланысты 
биылғы айлықтың өзгеше 
жағдайда өтетінін көре білу 
керек. Сондықтан осы күн-
дері орайластырылған іс-
шараларда ардагерлер 
құрылымдары, әкімдіктер, 
халықты әлеуметтік қорғау, 
денсаулық сақтау мекемелері    
бірінші кезекте аз қамтылған, 
жалғызбасты  азаматтарға  
көмек көрсетулері керек.

Әсіресе, қуаты азайған 

зейнеткерлерге күтім жа-
сау, олардың баспанасын 
және аула аумағын жинау, 
қысқа отын-суын дайындау 
жөніндегі әлеуметтік және 
еріктілердің қөмегі  қажет.

Қарт адамдар үшін ар-
дагерлер ұйымдары мен 
жергілікті билік  тарапынан 
назар аударудың, жылы сөз 
айтудың,олардың сіңірген 
еңбектерін қоғамның 
мойындағанын, әңгімелесу 

кезінде құрмет көрсетудің, 
сеніммен қараудың 
маңызы зор. Алдағы ме-
реке барысында негізінен 
осыған баса назар аудару 
керек.

Біз қарт адамдарға 
өткен жылдардағыдай 
көңіл бөлінетініне, оларға 
қолдау көрсетілетініне, 
ал олардың мемлекеттің 
нақты мүмкіндіктеріне 
түсіністікпен қарайтынына 
сенеміз.

Қ.ЖАНАСБЕКОВ,
 Сарқан аудандық

 «Ардагерлер ұйымы» 
филиалының 

төрағасы.                              

ХАЛЫҚ БІРЛІГІ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР – ЕЛ ӨРКЕНДЕУІНІҢ БЕРІК НЕГІЗІ

Қымбатты жерлестер!
Ең жарқын және шын жүректен тойланатын  мерекелердің бірі-1 казан-қарт 

адамдардың Халықаралық Күні жақындап келеді,оны бүкіл прогрессшіл  адамзат атап 
өтеді.

Бұл аға ұрпақтың қаһармандығына зор алғысымызды білдіруге мүмкіндік туғызатын 
күн ғана емес,сонымен бірге оларға шынайы назар аудырылатын да күн.Бұл аға 
ұрпақтың мұқтажына тағы да бір зер салуға жақсы себеп болатын күн.Тұрмысының жай-
лы болуына  көмектесіп,нақты қолдау жасалатын күн.Бірақ бұл біздің парызымыздың 
азғантай ғана бөлігі.
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Халық санағы – қоғамның әлеуметтік-

демографиялық бейнесін бағалаудың 
құралы. Халық санағында сол аумақтағы 
халықтың саны, құрылымы, әлеуметтік-
экономикалық сипаты туралы ақпарат 
жинақталады. 

Санақ қорытындылары бойынша 
халықтың табиғи және миграциялық 
қозғалысы нақтыланады. Биыл ел 
тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында 
өткізілгелі отырған Ұлттық халық 
санағының маңызы зор. Еліміз 
тәуелсіздік алғаннан бері 1999 және 
2009 жылдары халық санақтары өткізілді. 
Бұл санақтардың қазіргі санақтан 
айырмашылығы, ол кезде санақ қағаз 
жүзінде, арнайы санақ бланктерін тол-
тыру арқылы дәстүрлі түрде жүргізілді. 
Елімізде үшінші рет өткізілгелі отырған 
Ұлттық халық санағының ерекшеліктері 
бар. Біріншіден, бұл санақ электронды 
түрде жүзеге асырылады. Екіншіден, әр 
тұрғын sanaq.gov.kz арнайы сайтына 
кіріп, сауалнаманы өзі толтыра алады. 1 
қыркүйектен бастап 15 қазан аралығында 

Бұл санақ бұрынғыдан 
өзгерек!

онлайн режимінде, 1 қазаннан 
30 қазан аралығында үйлер 
планшетпен араланады. Бұл 
кезде жаппай халық санағын 
өткізу жұмыстары жүргізіледі. 
Халықтың демографиялық 
ахуалы, неке жағдайы, 
білім деңгейі, көші-қон және 
тағы басқа да жағдайлары 
анықталады. Санақ 
парақтарындағы сұрақтардың 
жалпы саны – 87. Оның ішінде 
67-сі негізгі сұрақ және 20-сы 
нақтылаушы сұрақтар.

Жүйе тәулігіне 24 сағат 
бойы қолжетімді болады. Респондент 
санаққа қатысу үшін өзіне ыңғайлы кез-
келген уақытты таңдай алады, сондай-ақ 
сайтта бланкты толтыруды тоқтату және 
оны толтыруды кейін қайта жалғастыру 

мүмкіндігі болады.
Сонымен қатар, egov.

kz электронды үкімет плат-
формасында sanaq.gov.kz 
сайтының қосымша парағы 
орналастырылады, ол 
арқылы электронды циф-
рлы қолтаңбаны қолданып, 
санаққа қатысады.  

Мобильді азамат-
тар үшін Aitu мобильді 
қосымшасы арқылы Ұлттық 
санаққа қатысу мүмкіндігі 
ұсынылады.

Ұлттық санақ кезінде 
1446 бірыңғай call-орталығы жұмыс 
істейді. Ол елдің барлық аумағындағы 
мобильді және стационар телефондар 
үшін бірыңғай нөмір болады. Сондай-ақ,  
8 8000 800 878 нөмірі жұмыс жасайды. 

Сall-орталыққа қоңырау шалу тегін.  
Респондент call-орталыққа 1446 

нөмірі бойынша қоңырау шалған кезде 
кейбір айқын сұрақтар бойынша Бюроның 
аймақтардағы және Орталық аппараттағы 
сәйкесті телефон нөмірлеріне автоматты 
түрде қосулар жүргізіледі.

Сонымен қатар, респонденттер кез-
келген арыз-сауалмен немесе кеңес алу 
үшін Бюроның http://stat.gov.kz интернет-
ресурсына, Бюро басшысының блогына, 
сондай-ақ, әлеуметтік желілер арқылы 
(YouTube, Facebook, Instagram, Telegram) 
жүгіне алады.

Халық санағына қатысқан әрбір 
Қазақстан азаматы елдің әлеуметтік 
бағдарламаларын жоспарлауға және 
дайындауға ауқымды үлес қосары сөзсіз. 
Осынау халқымыз барын бағамдайтын  
сәтте қала тұрғындарын белсенді болуға 
шақырамын!

Т.ӘСКЕРБЕК,
Сарқан қаласы әкімдігінің жетекші 

маманы.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 57 
ТҰРҒЫНЫ 1424 CALL-ОРТАЛЫҒЫНА 
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ФАКТІЛЕРІ 

ТУРАЛЫ  ХАБАРЛАДЫ

Халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы алдын алу шараларының тиімділігі, жасалған 
фактілерге уақтылы ден қою мақсатында тәулік бойы 1424, 
24/7 Call-орталығы жұмыс істейді, яғни түнгі уақытта, дема-
лыс күндері сіз сыбайлас жемқорлық фактілері туралы елдің кез 
келген жерінен "1424"Call-орталығы арқылы хабарлай аласыз. 
Орталық қызметкерлері азаматтарға құқықтық мәселелер бой-
ынша кеңес береді, келіп түскен өтініштерді одан әрі талқылау 
үшін өңірлік департаменттерге дереу береді.

Қабылданған шаралар, оның ішінде қылмыстық-құқықтық орта-
да, өзінің өзектілігі мен қажеттілігін көрсетеді. Азаматтардың 
әлеуметтік салаға қатысты өтініштері тұрмыстық сыбайлас 
жемқорлықтың жолын кесуге мүмкіндік береді.

Өткен кезеңде ғана Алматы облысы бойынша call-орталығына 
57 өтініш келіп түсті:

Мысалы: 
1. 1424 Call-орталығына хабарланғандай, Талғар аудандық полиция 

басқармасының патрульдік полиция ротасы қызметінің инспекторлары 1987 ж.т. 
және 1992 ж. т. аға лейтенанттары әшкереленді. Олар алдын ала сөз байласу 
бойынша 200 000 теңге сомасында пара алды. "Р" соңғысын ҚР ӘҚБтК-нің 612-
бабы 3-бөлігі (көлік құралын басқару құқығынан айырылған жүргізушінің көлік 
құралын басқаруы) бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартпағаны және оның көлік 
құралына құжаттарды қайтарғаны үшін Талғар аудандық сотының үкімімен екеуі 
де ҚР ҚК 366-бабы 3-бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін 
кінәлі деп танылып, әрқайсысына 7 млн.теңге мөлшерінде (пара сомасының 35 
еселенген мөлшері) айыппұл төлеу түрінде жаза тағайындалды.

2. Алтын ауыл орта мектебі мұғалімдерінің айтуынша, Қарасай ауданы бой-
ынша тәрбие ісі жөніндегі оқу ісінің меңгерушісі аталған мектеп мұғалімдерінен 
мұғалімдердің жалақысынан, мектептің қажеттіліктеріне сілтеме жасай от-
ырып 60-80 мың теңгеден бастап соманы талап еткен.   Талқылаудан кейін 
жоғарыда аталған оқу меңгерушісі қызметінен босатылды, директор тәртіптік 
жауапкершілікке тартылды.

Жалпы, білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлық деңгейі бұрынғысынша 
тұрақты жоғары. Аталған факті Call-орталыққа келіп түскен өтініштердің саны 
бойынша дәлелденеді. Барлық өтініштердің жартысынан көбі білім беру жүйесіне 
тиесілі. 

Құрметті азаматтар! Егер сіз сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың 
куәгері немесе құрбаны болсаңыз, факті туралы агенттіктің Call-орталығы 
– 1424-ке хабарлауыңызды сұраймыз.

БЖЗҚ - ның жаңа қашықтан 
қызметі

БЖЗҚ -да кемінде 5 жыл сақталған ерікті зейнетақы жарналарынан төлемдерді алу үшін 
салымшылар enpf.kz сайты арқылы өтініш бере алады.

БЖЗҚ  көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту үшін, алушыларға ыңғайлылық пен 
олардың уақытын үнемдеу үшін Қордағы шотта  кемінде  бес жыл жатқан  ерікті зейнетақы 
жарналары мен олар бойынша есептелген инвестициялық кірістерден қалыптасқан  
зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініш беру мүмкіндігін  қашықтан - БЖЗҚ 
корпоративтік сайтындағы жеке кабинет арқылы  енгізді.         

Осылайша, enpf.kz  сайтындағы жеке кабинетте БЖЗҚ -да зейнетақы жинақтары бар 
алушыларға зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтінімдерді беру қызметі көрсетіледі:

- міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
есебінен: белгісіз мерзімге 1 немесе 2 топтағы мүгедектігі бар тұлғаларға;

 - ЕЗЖ есебінен:
50 жасқа толған адамдар;
мүгедектігі бар тұлғалар;
БЖЗҚ –дағы шотында кемінде бес жыл жатқан ЕЗЖ және олар бойынша есептелген 

инвестициялық кіріс көлемінде зейнетақы жинақтары бар адамдар.
 Өтініш беру үшін алушылардың электрондық цифрлық қолтаңбасы болуы керек. Сон-

дай -ақ, «Электрондық қызметтер» бөліміндегі «Менің төлемдер / аударымдар бойынша 
өтініштерім» қызметін пайдалана отырып, enpf.kz сайтында «БЖЗҚ» АҚ -да тіркелген төлем 
туралы өтінімнің орындалу жағдайын бақылай аласыз.

Ерікті зейнетақы жарналары - салымшылардың (алушылардың) өз бастамасы бойын-
ша БЖЗҚ -ға енгізетін ақшасы. Оларды жеке тұлғалар  өз пайдасына, ал жеке және заңды 
тұлғалар үшінші жақтың пайдасына жасай алады. Бұл ретте ЕЗЖ төлемінің мөлшері мен 
жиілігін жеке немесе заңды тұлға дербес белгілейді.

 Ағымдағы жылдың 1 мамырында «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізілді, оған 
сәйкес:

- ЕЗЖ есепке алу үшін жеке зейнетақы шотын ашуға  БЖЗҚ-ға түскен алғашқы ЕЗЖ 
негіз болып табылады. Осылайша салымшыға (алушыға) БЖЗҚ кеңсесіне барудың қажеті 
жоқ.  Пайдасына ЕЗЖ түскен жеке тұлғаны сәйкестендіру ЕЗЖ  аудару кезінде төлем 
тапсырмасының электронды форматында көрсетілген оның жеке мәліметтеріне (толық 
аты -жөні, ЖСН, туған күні) сәйкес жүзеге асырылады, ал барлық қажетті мәліметтер;  жеке 
тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері туралы, тұрақты тұрғылықты 
жері туралы, басқа да мәліметтерді БЖЗҚ мемлекеттік органдардың тиісті ақпараттық 
жүйелерінен  алады;

- БЖЗҚ -дан ЕЗЖ қаражаты есебінен зейнетақы төлемдерін алу құқығы, басқалармен 
қатар, БЖЗҚ -да кемінде бес жыл бойы жинақталған зейнетақы жинақтары мен олар бойын-
ша есептелген инвестициялық кірістері бар адамдар үшін туындайды.

2021 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша. жоғарыда көрсетілген өзгерістер күшіне 
енгеннен кейін 2,8 мыңға жуық алушы БЖЗҚ кеңселеріне өтініш беру арқылы кемінде бес 
жыл бойы БЖЗҚ -да сақталған ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алу құқығын пайдалан-
ды. Енді ЕЗЖ жинақтарын төлеуге өтінішті үйден шықпай-ақ беруге болады.

СБОР СЕМЯН В ЛЕСНОМ ПИТОМНИКЕ
Семена различных деревьев и кустарников созревают в разное время; поэтому и вре-

мя сбора семян различно. Например, плоды дуба — жолуди — собирают осенью или 
ранней весной, тотчас после таяния снега. Свежие, здоровые жолуди имеют блестящую 
темнокоричневую кожуру и тонут при погружении в воду. Собранные осенью жолуди хра-
нят пересыпанными песком в погребе, подвале или в особо устроенных траншеях.

   Семена сосны заготовляют зимой. Для этого с деревьев собирают сосновые шишки 
и высушивают их в теплом месте (можно на печи) на досках, материи или бумаге. Семена 
при этом высыпаются. Их нужно перетереть руками, чтобы удалить крылатки. Свежие, 
неиспорченные семена сосны имеют приятный вкус, испорченные — горький. Сосновые 
шишки собирают только с деревьев, так как опавшие на землю шишки не содержат семян 
или содержат их очень мало. Семена сосны нужно хранить в сухом холодном помещении 
и оберегать от мышей. Лучше всего хранить их в подвешенных мешках.

    Плоды различных видов клена, двукрылатки, созревают осенью и или опадают на 
землю (у клена остролистного), или остаются на деревьях (у кленов татарского и полево-
го). Осенью и зимой их собирают с земли или срезают секатором (садовыми ножницами) 
с деревьев.

    Плоды шиповника можно собирать до окончательного созревания семян, то есть по-
буревшими; сразу же извлечь семена из плодов и немедленно посеять. При сборе семян 
до окончательного созревания и немедленном посеве их шиповник весной дает дружные 
всходы. Если же вы хотите произвести посев весной, то собирайте для этого зрелые се-
мена, то есть подождите, пока плоды шиповника станут совсем красными.

А. ТАКЕЕВ,    
                                                                                              гос.инспектор 16-го обхода.
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Газдан өрт шығу және
 жарылу қаупі бар

Газ құрылғыларын қолдану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу себептері бой-
ынша көп жағдайда өрт болып жатады. 

Баллон газбен бірге, шынымен де бақылауда екенін қазір тексеріңіз. Өйткені 
жақындарыңыз бен өздеріңізді қайғылы жағдайдан аман сақтап қалу үшін, өрт қауіпсіздігі 
ережесін сақтау қажет және ағаттылық іс әрекеттерге жол бермеу керек. Суық мезгілінде 
газды баллонның реттеуіш тиегі құрылғысы қатып қалады, оны адамдар тез арада 
жылыту барысында жанғыш құрылғының қасына қояды, ыстық суға салады, ашық от 
түрін пайдаланады. Нәтижесінде осындай жылыту барысында ішіндегі агрегат қысымы 
ұлғайып, адам шығынына әкеп соғады. Баллонды жанғыш құрылғысынан 1 метр 
қашықтықта, ал газ плитасын жылыту конструкциясынан 30 см кем емес қашықтықта 
құру қажет. Газ құрылғысы пішіні терең сызаттардан, жарықтардың бұзушылығы бол-
мауы керек, оның негізгі элементі болып жаға, башмақ және баллонның толық және бос 
кезіндегі тарысы, газдың салмағы, кезектік техникалық куәлендіретін мерзімі (бес жыл-
да 1 рет) және жұмыс қысымы көрсетілетін паспорт болуы керек. Резеңке тығыздалған 
сақинаның сыйымдылығы ақаусыз, икемді болуы керек.

Ережеге сәйкес,жеке сектор тұрғындары өз күштерімен баллонды құрады, бұл 
жағдайда оларды түсінуге болады. Өйткені баллонды тасымалдаушы фирма мұндай 
қызмет түрін көрсетпейді. Бұл да үлкен мәселе. Көп жағдайда газды, бұл жұмыс түріне 
рұқсат етілмегендер сатып жатады. Баллонды орнатумен газ шаруашылығының 
қызметкерлері айналысуы керек, егерде үй иесінің газ қызметкер ұйымында арнайы 
дайындықтан өткені туралы куәлігі бар жағдайда ғана құрылғыны өз бетімен қоюға 
рұқсат етіледі. Алайда бұл құрылғы көп қабатты тұрғын үйлерде қоюға тыйым салы-
нады. Көбі герметикалығын тексеру кезінде құрылғыны редуктормен байланыстырып 
сабынды ерітіндімен тексеру қажет екенін білмейді, ешқашан ашық отпен (сіріңке, 
шақпақпен) тексеруге болмайды – солардың кесірінен көбінесе «газдық» өрт бола-
ды. Плитаны, сонымен қатар конфоркаларды таза ұстау қажет, майдың дақтары өрт 
болуына әкеп соғады. Көбінесе, өрт ас бөлмесінен басталады, газ плитада тамақты 
қараусыз қалдырған ұқыпсыз үй иелерінің кінәсінен болып жатады.

Газ иісін сезгенде сіріңкені, электр құрылғыларын қолдануға, жарықты жағып 
сөндіруге болмайды, дер кезінде адамдарды ғимараттан шығару қажет, газды берілуін 
жабу, бөлмелерді желдету керек, апаттық газ қызметкерлерін шақырту қажет. Соны-
мен қатар, газ плитаның қасына кішкентай балаларды, сау емес күйіндегі тұлғаларды 
жақындатпауға тырысыңыз. Газ құрылғыларын жөндеу өте қауіпті, ол газбен ғимаратты 
жылыту үшін немесе оның астында кірді кептірумен тең.

Есте сақтаңыз, тұрмыстық баллонды автокөліктер газды құю станцияларында тол-
тыру өте қауіпті, өлшеусіз сыйымдылықты толтыру баллонның толып кетуіне әкелуі 
мүмкін, соңында ол өртке немесе жарылысқа әкеледі.

Сарқан ауданы ТЖБ қызметкерлері, сізді газбен жұмыс істегенде абай болуыңызды 
ескертеді. 

Р.АХМАРОВ,
Сарқан ауданы  ТЖБ инженері.

Отпен ойнамаңыздар
“Өрт сөндіргеннен гөрі оның алдын алғаны дұрыс” - дейді халық мақалы. 

Шындығында егер өрт қауіпсіздігі тәртібін қатаң сақтап, байқап жұмыс істегенде 
ғана өрт қауіпсіздігін болдырмауға болады. Өкінішке орай көпшілік жағдайда өрт 
тұрғындардың өрттен сақтандыру ережелерін сақтамауынан болады. Қолдан жасалған 
электр қыздырғыштарды электр жүйесіне қосу, газ плиталарын дұрыс пайдаланбау, не-
месе оларды бақылаусыз қалдырған жағдайда өрт болып жатады.

Тұрғын үйлерде немесе пәтерлерде қолдан жасалған пеш болса оны мезгілінде 
жөндеп тұрулары, жаңадан пеш салушылар оны салу жұмыстарын сенімсіз адамдарға 
тапсырмаулары керек. От тұтату үшін тез тұтанатын жанар-жағар  майларды 
пайдаланудың да бірде болмаса бірде үлкен қайғыға ұшыратуы мумкін екенін есте 
ұстау керек. Отынды, басқа да жанғыш заттарды пештің алдына тастауға және пештерді 
тағайындалмаған отынның түрлерімен жағуға болмайды. Пештерден шығарылған күл, 
шлактар сумен сөндіріліп, арнайы бөлінген қауіпсіз жерге төгілуі керек.

Үлкен адамдар да кей кезде оттан сақтандыру ережелерін сақтамауынан, немесе 
балаларға жанып жатқан пешті, газ құралдарын қаратуға қалдырғаннан  өрт шығады. 
От  ойыншық емес екенін, сіріңкемен ойнауға болмайды деп, балаларға түсіндіру ке-
рек.

Міне осындай өрттен сақтандыру ережелері аудандық басылымның бетіне жиі 
шығып тұрады. Бірақ осы қарапайым ережелерді бұзушылар көптеп кездеседі.

Е. ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданы  ТЖБ  аға  инженері,

азаматтық қорғау капитаны.                                       
 

Виды 
туризма

Сегодня наша страна 
обладает уникальной воз-
можностью развивать все 
виды туризма – культурно-
познавательный, оздоро-
вительный, экологический, 
экстремальный, спортивный 
и другие, мы ежегодно при-
нимаем более 4,5 миллионов 
иностранных граждан, рассчи-
тываем из года в год на увели-
чение этой численности.

Казахстан - огромная стра-
на в самом центре Евразии.

Казахстан - это уникальная 
природа, в которой парадок-
сально сочетаются полново-
дные реки и озера с знойными 
пустынями и поющими песка-
ми, гордые вершины горных 
хребтов с божественно зеле-
ными оазисами, это древняя 
культура, восходящая к неза-
памятным языческим време-
нам.

    Сегодня в Казахстане 
представлены практически все 
существующие виды туризма -

1. познавательный,
2. развлекательный,
3. спортивный,
4. о з д о р о в и т е л ь н о -

лечебный,
5. потребительский,
6. деловой,
7. религиозный,
8. этнический,
9. экологический
10.  рафтинг, альпинизм, 

охота с беркутом и другие.

Е.АБДУЛЛАЕВ, 
 гос.инспектор 12-го 

обхода

УЛЫ ГАЗ - ӨТЕ ҚАУІПТІ
Улы газдың ең қорқынышты қасиеті оның ешқандай иісі жоқтығында, демек ауа-

да оның буының бар-жоқтығын арнайы жабдықсыз анықтау қиынға соғады. Ал ол 
кез-келген жерде пайда болуы мүмкін. Бұл үшін кез-келген жану процессінің болуы 
жеткілікті. Егер жану ошағының жанында оттегінің қоюлануы жеткіліксіз болса, онда 
улы газдың қалыптасуына барлық мүмкіндік бар. Улы газбен улану күтпеген жерде бо-
лады, себебі зардап шегуші біраз уақыт оның буымен тыныс алғанын мүлдем сезбейді. 

Улы газбен уланудың алдын алу үшін келесі шараларды сақтау қажет:
- жылыту маусымы қарсаңында үйдегі пештерді тексеру және жөндеу;
- барлық түтіндік құбырлары мен олар өтетін қабырғаларды әктеу;
- тұрақты түрде, кем дегенде екі айда бір рет түтіндіктер мен пештерді ішінде 

жиналған күйеден тазарту;
- пешті пайдаланған кезде көмір толық жанбағанша жапқышты жаппау;
- үйді жылыту үшін газ плитасын, пештерін пайдаланбау;
- газ құралдары пайдаланатын бөлмелерде ұйықтамау;
- газ құралдарын қолданған кезде ауа сорғышты орнатып, қосу.
- газ құралдары орнатылған бөлмелерді әрқашан желдету;
Қыс мезгілі келгенде жоғарыда аталған ұсынымдарды сақтасақ, біз адамдардың 

улы газбен улану оқиғаларына жол бермейміз және жеке тұрғын үй секторында 
тұрмыстық өрттердің санын айтарлықтай қысқартамыз.

Е. ТУРСУНОВ,
ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау майоры.

Қыркүйектің 15-нен бастап 
елімізде емханаларға тіркелу 

науқаны басталды
«Қыркүйектің 15-нен бастап елімізде емханаларға тіркелу науқаны баста-

лады. Еліміздің әрбір азаматы екі ай ішінде, яғни 15-ші қарашаға дейін тіркелу 
мүмкіндігіне ие болады», - деп  әлеуметтік медициналық сақтандыру  қорының 
Алматы облысы бойынша филиалының директоры Н.Отарғалиев баяндады

«Тіркелу науқаны кезінде медициналық-санитарлық алғашқы көмек ұйымына 
тіркелген азаматтар 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап медициналық көмек 
ала бастайды. Бұл ретте медициналық ұйым Қормен келер жылға арналған 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде (ТМККК) және 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінде алғашқы 
медициналық-әлеуметтік көмек қызметтерін көрсетуге шарт жасасуы тиіс. 
Тіркелу науқанының қорытындысы бойынша медициналық ұйымдар кескінінде 
халықтың таңдауын ескере отырып, 2022 жылға арналған қаржыландыру жо-
спарланады. Әрбір тіркелген тұрғын үшін медициналық ұйымдарға ай сайын 
жан басына шаққандағы қаржыландыру төленеді. Сондықтан, дерекқордың 
кәміл дұрыстығына Қор мүдделі» - түсіндірді Н.Отарғалиев.

Тіркеу науқаны денсаулық сақтау нысандарының дерекқорында тіркелген 
және тегін медициналық көмек пен МӘМС бойынша медициналық қызметті 
көрсететін ұйымдар арасында ғана жүргізілетінін атап өтеміз. Қормен келісім 
шарты бар емханалардың тізімімен www.fms.kz сайтында «Емхананы таңдау» 
бөлімінде танысуға болады.

Осы жылдың 31 желтоқсанына дейін азаматтар бұрын бекітілген емхана-
ларында медициналық қызмет түрлерін алуды жалғастырады.

Алматы облысы бойынша бүгінгі таңда медициналық-санитарлық алғашқы 
көмек ұйымдарына тіркелмеген азаматтар қажетті емханасын таңдай алады. 
Медициналық көмекке толықтай қол жеткізу үшін тұрғылықты жері бойынша 
емханада немесе ЭЦҚ арқылы электрондық үкіметтің веб-порталында тіркелу 
мәртебесін тексеру ұсынылады.

Қазіргі таңда, денсаулық сақтау жүйесі және халық денсаулығы 
Кодексіне сәйкес, кез-келген консультативті диагностикалық көмекке (бейінді 
мамандардың кеңесі немесе лабораториялық-диагностикалық шаралар) қол 
жеткізу үшін телім дәрігерінің жолдамасы қажет. Сондықтан, медициналық 
көмекті жоспарлы түрде алу үшін, емханаға тіркелу мәселесі өте маңызды бо-
лып табылады.

Айта кететін жайт, бүгінгі таңда Алматы облысы бойынша 487 мыңнан астам 
адам сақтандыру мәртебесіне ие болмаған. Алайда, сақтандыру мәртебесіне 
қарамастан, барлық азаматтар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлеміне құқылы. Бірақ, жоспарлы емдеуге жатқызу, бейінді мамандардың 
қабылдауы, қымбат тұратын тексерулерден өту және жоғары технологиялық 
ем алу үшін МӘМС жүйесінде сақтандырылған болуы қажет. Сақтандыру 
мәртебесін Электрондық үкімет порталында, Қор сайтында және Telegram-
дағы SaqtandyryBot арқылы білуге болады. 

Осыған орай, сақтандырылмаған тұрғындарды МӘМС жүйесіне    
кіруге шақырамыз.  

У нас хорошие новости для всех казахстанцев. Регистриро-
вать недвижимость теперь станет проще благодаря новому сер-
вису от Госкорпорации "Правительство для граждан" и Kaspi.kz. 
Теперь клиенты, совершившие сделку с недвижимым имуще-
ством у нотариуса, могут оплатить госпошлину в приложении 
Кaspi.kz. Для этого нужно отсканировать QR-код, указанный в 
квитанции от нотариуса либо провести оплату через раздел 
«Государственные услуги» в приложении.

Раньше после совершения нотариальной сделки, нотариус 
направлял электронные копии документов через единую нота-
риальную информационную систему. Затем, чтобы завершить 
сделку клиентам приходилось идти в банк или кассы "Казпочты" 
чтобы оплатить госпошлину и повторно обращаться к нотариусу 
для предоставления чека оплаты. С новым сервисом необхо-
димость снова возвращаться к нотариусу отпала. Казахстанцы 
значительно экономят свое время. 

На сегодняшний день подать заявление на регистрацию не-
движимости можно как через ЦОНы, так и через нотариусов.

Н. ТОКТАРГАЛИЕВА,
специалист ЦОН Сарканского района.

Присвоение или продление 
статуса «Қандас»

С января 2021 года в Казахстане официально заменили 
термин «оралман» на «қандас». Получить этот статус мож-
но и через ЦОН.

Для этого при себе нужно иметь следующие документы: 
- заполненное заявление (форму можно скачать на 

Egov);
- автобиографию, написанную в произвольной форме; 
- копии документов, удостоверяющих вашу лич-

ность и личности членов семьи с нотариально заве-
ренным переводом на казахский или русский языки.                                                                                                           
- согласие местного исполнительного органа на присвоение 
статуса;

- Две фотографии 3х4 на каждого из членов семьи. 
Статус присваивается в течение 5 рабочих дней, если 

все документы в порядке. Срок действия статуса составляет 
один год, после чего его можно либо продлить, либо подать 
документы на получение гражданства РК. За подробной ин-
формацией также можно обращаться в call-центр 1414. 

Кандасы – это этнические казахи, постоянно проживав-
шие за рубежом на момент обретения Казахстаном незави-
симости, прибывшие в нашу страну для постоянного прожи-
вания. По прибытию в Казахстан им необходимо получить 
статус «қандас».

Г. СМАГУЛОВА,
специалист ЦОН Сарканского района.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ВСЕХ 
КАЗАХСТАНЦЕВ
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Бүкіл Садыр руы пір тұтқан Алдияр ба-

тыр ұрпақтарының орналасқан жері қазақ 
даласындағы ең көрікті, адам тіршілігіне 
ыңғайлы әрі мал баққан елге өте қолайлы өңір 
екені белгілі. Патша үкіметі де осыны біліп 
Лепсі уезінің орталығын Шұбарағашта (Леп-
синск) орналастырған. 

Міне осындай қай жағынан болса да аса 
бай жерді орыстандыру саясатына сай, оның 
үстіне 20 – шы ғасырдың басындағы патшалық 
Ресейдің үкімет басшысы П. Столыпинның 
аграрлық реформасы қосымша түрткі болып 
қазақ жеріне орыс переселенецтері қаптай ба-
стайды, соның салдарынан Сарқан өңіріндегі 
шұрайлы жайылымдар мен мал көшіне 
арналған жерлер қазақтардан тартып алынып, 
кірмелер меншігіне өтеді. Кейін кеңестік заман-
да Талдықорған облысындағы Қаратал өзенінің 
шығыс жағындағы өңірде бірталай әкімшілік 
орталықтары жаңартылады. Ұжымдастыру 
кезінде, неліктен екені белгісіз Садыр руы 
азаматтарының жаңадан тұратын ауылдарын-
да руласып, ағайындар бірлесіп тұруға рұқсат 
бермеген. Соның салдарынан ағайынды 
жандар бөлшек – бөлшек болып Бөрлітөбе, 
Сарқан, Андреевка, Ақсу  аудандарына бөлініп 
кеткен. Оның үстіне сол кездегі азаматтар-
да төлқұжаттың жоқтығы, жол қатынасының 
қиындығы  қосылып ел ішінде ағайындық ара-
ласу саябырлап, бауырлық қатынастар үзіле 
бастаған. Ұрпақ туыстығы, араласуы тежелініп, 
ағайындар арасында салқындық  пайда бола-
ды, туыстық сезім ауылдастық, аудандастыққа 
айналып, мыңдаған жыл бойға сіңген рулық 
бірлік ұмытыла бастаған еді. Бірақ, бұл көшпенді 
қазақтың ұлы рулық сезімін жоғалтпай, ата–ба-
баларымыз өз ұрпағына ұғындырып, құлағына 
құя берген, ұмыттырмаған. Егемендік таңынан 
шырқау алған ұлттық, рулық сана сезім біздің 
Садыр бауырларымызда кешеуілденген 
сияқты. Себебі атағы жер жарған, исі қазақ 
танитын, Садыр руынан шыққан  Көтен Тәуіп 
бабамыздың кесенесін жаңарту жұмыстарына, 
көрші аудандардағы бауырларымыз салқындық 
танытты. Құрылыстың бар қиындығы, эконо-
мика жағынан ең төмен  Бөрлітөбе ауданына 
түсті. Кесенені екінші мәрте тұрғызу жұмысына 
марқұм Сейдахмет Шүрегеев ағамыз тікелей 
араласып, өз қаражатын және сырттан көмек 
келуін қамтамасыз етіп, құрылысты абыроймен 
бітірді. 

Құрылысы 2008 жылы аяқталған, бүкіл 
Найман тайпасының атасы деп танылған 
Төлегетай бабамыздың кесенесі салынғанда 
да жерлестер арасында осындай селсоқтық 
болғаны рас. 

Бірақ не десек те бауырларымыз, әсіресе 
Сарқан ауданының тұрғындары, қашан  Алди-
яр бабамызды ардақтаймыз деп іштен тынып, 
ширығып жүр екен. 2020 жылдың екінші жар-
тысынан бастап Алдияр батырға ескерткіш 
орнату жөнінде алғашқы әңгімелер айтылып, 
ресми қор құрылғаны туралы ел құлақ қағыс 
бола бастаған. Кейін сол 2021 жылдың  14-
ші ақпанында Алматы қаласында, ынталы 
топтың ұйымдастыруымен, «Береке» ресто-
ранында алғашқы жиылыс өтті. Осы отыры-
сты ұйымдастыру шараларына шын ниетімен 
белсенділік көрсеткен Басқан ауылының 
түлегі, көп жылдар совхоз директоры болған, 
қазір Байсерке кентіндегі элеватор бастығы 
Ерғалиев Қайнар Шонайұлы туралы айтудың 
жөні келіп тұр. Кейін баба қорына Ерғалиевтар 
әулеті атынан 1,0 млн. теңге қаражат құйды. 
Сондағы алғашқы жиынға 50 шақты  бауырла-
рымыз қатынасып, 15,0 млн. тенге мөлшерінде 
қаржы жиналды. Осы жиылыс барысында, 
қаражат жинау процесінде бауырларды ын-
таландырып, қосатын үлес сомасын барын-
ша жоғарылатып, Елге рух беріп, көшбасшы 
болған екі жерлесімізді атап өтпеске бол-
мады. Олар 3,0 млн тенге + 1 жылқы қосқан 
Есімханов Саят , екіншісі қыз болса да көш 
бастаудан тайынбаған Қарсыбаева Нұрайым 
Қанабекқызы, баба қорына 1,0 млн. теңге үлес 
қосып бауырларды дүр сілкінтті. Халық қалай 
қолдар екен деп күдікті ойда жүрген қор бас-
шылары елдің мұндай белсенділігіне риза 
болып, қосымша қуат алды. Ақыры келер 3 
ай көлемінде жиналған қаражат 50,0 млн-нан 
аса бастаған соң, бастаған шаруамыз жемісті 
болатынын біліп бәріміз марқайып қалдық. 
Елден – жұрттан айналайын,  кәрі – жасы-
на, орыс – қазағына, бай – кедейіне, еркек – 
әйеліне, қалалық – ауылдығына қарамай әруақ 
деп шыңына жетіп, ширығып жүр екен, аз ғана 
уақыттың ішінде батыр ескерткішіне керек 
қаражатты төгіп – төгіп жіберді емес пе. Міне 
біздің бауырлар осындай, Отанын, ел –жұртын 
сүйгіш патриоттар екенін досқа да, жауға да 
паш етті. Бабамыздың атына кір келтірмей, 
дұшпанның табасына қалмай намыс бәйгесінде 
жеңімпаз болдық. Құдай – тағала бұйыртса Ал-
дияр батыр бабамыздың мүсінін белгіленген 
орнынан көретін күн де жақын қалды. Осы 
ретте Баба ескерткішінің құрылысын басқарып 
жүрген азаматтарға, жасы үлкен ағалары 
ретінде ризалығымды білдірмекпін. Рес-
ми түрде қордың басшысы Мұқашев Жанат, 
тәжірибелі басшы, саяси сауатты, елге сыйлы 
азамат. Қор басшылығы өздері келісіп Жәкең 
ең жауапты жұмыс, қаражат жағын, оның кіріс 
– шығынын қадағалауға тиісті болды. Жәкең 
пайғамбар жасынан асқан, ешкімнің ала 
жібін аттамайтын, ешкімге аттатпайтын адал 
жан. Ал барлық ұйымдастыру жұмыстарын 
атқаратын Абдрахманов Қадыр Сәкенұлы, елге 
беделді азамат деп санаймын, зейнеттегі пол-
ковник.  Қадырдың артынан жаман сөз, өсек 
еріп көрген емес.  Ақсуда қатардағы учаскелік 
инспектордан бастап, аудандық полиция 
бастығына дейін көтерілген, тәжірибесі мол 
сенімді азамат. Қызмет бабында екі ауданның 
полиция бастығы, облыстық ІІД – нің басқарма 
бастығы баспалдақтарынан өткен. Қазір бала-
лары өзін қуып жетті, Дәурені Ақсу аудандық 
полиция бастығы. Үлгілі әрі ауқатты, өсіп - 
өнген от басы, анау – мынауға қызығып ұятқа 

Батыр баба 
Алдияр

Жақын  арада Алматы облысы, Сарқан ауданы тұрғындарының үлкен 
қуанышына куә болмақшымыз. Найман тайпасы, Садыр руынан шыққан, 
аты ру ұранына айналған АЛДИЯР БАТЫРҒА арналған ескерткіш құрылысы 
аяқталуға жақын. Бұл оқиға жергілікті халық үшін көптен ойда жүрген 
жақсы жаңалық, бабаларымыздың ғасырлар бойы күткен арманы еді. Ел 
бостандығы үшін құрбан болған, ұрпағым тәуелсіз болсын деп  «Түнде 
ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылған», «Мұз жастанып, қар жамылған» аума-
лы – төкпелі кездерде қиыннан қиыстырып  елдің іргесін біріктіруге барын 
салған, көшбасшы аталарымызды елге, ұрпаққа таныстырып, ұлттық 
ерекшелігімізді насихаттау біздің міндетіміз.  

қалатын ұсақ жігіт емес. Қадыр 
Сәкенұлы елмен қоян – қолтық 
жұмыс істеуге үйренген, мінезі 
жайлы, ашық, керек жерінде 
қатты мінез көрсете де біледі. 
Бұл екі бастықтың сыртын-
да ұйымдастыру комитетінің 
3 белсенді мүшесін жақсы 
білемін, олармен бабамыздың 
ескерткішіне байланысты та-
лай мәселерді ақылдастық, 
Сәрсембаев Азаматтың 
Сарқан ауданында атқармаған 
басшылық қызметі жоқ деп 
айтуға болады, қатардағы агро-
номнан бастап, жолдағы бар 
баспалдақты басып өтіп, ау-
дан әкіміне дейін көтерілген 
тәжірибелі, беделді, салиқалы 
басшы. Комитеттің екінші 
мүшесі, менің кластас досым 

Сасанбаев Жәлел, өзінің және отбасының 
асқан еңбекқорлығына, адамгершілік қасиетіне, 
ұжым мүшелеріне сыйымдылығы, неміс ұлты 
тәрізді қай шаруа болса да адалдығы мен 
тазалығының арқасында, кеңес кезіндегі алып 
ауданаралық автобус базасын жекешелендіріп, 
жұмысын алдыға шығарып, игеріп отыр. Жәлел 
өте сауатты, машинаны былай қойғанда, осы 
заманның орг. техникасының «майын ішкен» 
шебер. Биыл қанша жиналыс, кездесу, үгіт – 
насихат жұмыстары өтті, соның бәріне қор бас-
шыларын жеке транспортымен алып барады, 
шаралар барысында видеоға, фотоға түсіру 
сияқты ұсақ, бірақ өте маңызды шаруаларға 
өзін – өзі жауаптылап тастаған, таптырмай-
тын елгезек жан. Комитеттің үшінші мүшесі, 
аудандық газеттің бас редакторы, аудан 
жұртына жаппай танымал Игіман Жомарт ба-
уырымыз. Мінезі журналистерге тән кішіпейіл, 
тартымды, әңгімешіл жан. Батыр бабамыз 
ескерткіші құрылысына керекті қаражаттың көп 
бөлігін сырттағы ауқатты бауырлар қосты де-
сек те, қордың негізгі арқа сүйер сүйеніші, тірегі 
Сарқан ауданының тұрғылықты жұрты.  Оның 
үстіне ауылда тұратын бауырлардың қандай 
да болсын ақпарат құралдары жеткілікті болса 
да, жаңалықтарды бұрыннан үйренген газет-
тен оқығанды жөн көреді, әсіресе ақсақалдар. 
Сондықтан айтылған науқан барысында 
Жөкең басқарып отырған редакцияның халық 
арасындағы үгіт – насихат бағытында және 
соңғы жаңалықтар жеткізуде еңбегі өте зор.   
Айтылған азаматтардың тағы бір ерекшелігі, 
оларға еңбек  ақы берілмейді,  іс - сапар 
шығындары төленбейді, бар шығыстарын өз 
еркімен өздері көтеруде. Кез келген шаруа-
ны абыроймен бітіру үшін бірінші ретте адал, 
еңбекқор, кәсіпкер – маман таңдаудың маңызы 
зор. Ескерткіш жұмыстарын тікелей атқарып 
жүрген жігіттер жөнінде біраз айтылды. Ал 
оның сыртында осы жұмыстарға дем беріп, 
жолын тауып көмектесіп, қамқорлық жасап, 
ел арасында үгіт – насихат жүргізіп отырған 
бірталай мемлекет қызметкерлері бар, оның 
алдыңғы қатарында жүрген ауыл әкімдерінің 
орны тіптен бөлек, науқан кезінде тиімді ша-
руалар атқарып, қаражат мәселесін  шешуге 
көрнекті үлес қосты. Сонымен қатар, Сарқан 
ауданы көлемінде батыр баба ескерткішіне 
байланысты жұмыстарды тікелей басқарып, 
тұрақты түрде назарында ұстап, мамандарды 
шаруаның маңызына қарай реттеп орналасты-
рып  отырған аудан әкімі Қайнарбеков Талғат 
Қанатұлы екені белгілі, халық бәрін біліп отыр, 
әкім әрекеттеріне ризашылықпен қолдау 
көрсетуде. Талғат Қанатұлы тек басшылық 
жасап ғана қоймай, өз әулеті атынан  батыр 
қорына үлкен көлемде үлес қосты.

Негізінен қазақтың тарихы жөніндегі жазба 
деректер жоқтың қасында, сондықтан біздің 
бабамыз туралы да деректер қазіргі ұрпаққа 
ауызша аңыз – әңгіме арқылы жеткен. Алди-
яр батыр 17 – ші ғасырдың екінші жартысы, 
18 – ғасырдың басында өмір сүрген. Сол кезде 
Тәуке хан басқарған Қазақ хандығы  бірлікті, бір 
тұтас хандық еді. Әскер жағынан қуатты болған, 
жаулары қазақпен  соғыспақ түгілі, маңынан 
жүруге сескенген. Қазақтың ата жауларының 
ішіндегі мықтысы Жоңғарлар ашық жаулық 
жасауға батпаған, араларында ұсақты – ірілі 
қақтығыстар орын алса да, үлкен жаугершілік 
соғысқа бара алмаған. Біздің Алдияр Бабамыз 
осындай азулы Тәуке ханның бас батыры бо-

лып, хандықтың әскери қуатын 
арттыру мақсатында, ханның 
тапсырмасына орай башқұрт 
және қарақалпақ жорықтарында 
әскерге дұрыс басшылық жа-
сап, жеңіспен оралып отырған. 
Сонымен қатар ел тыныштығын 
сақтауға байланысты қорғаныс 
шараларын биік дәрежеде ұстап, 
әскербасы ретінде  басшылық 
жасаған. Ел басқарған 
тұлғалардың сіңірген еңбегінің 
өлшемі - бейбітшілік заман, 
дамыған экономика, халықтың  
әл – ауқатының нығайуы және 
халық санының өсуі. Әз Тәукенің 
хандық құрған тұсындағы 
елдегі жоғарғы деңгейдегі сая-
си – әлеуметтік жағдайды, 
бейбіт өмірді бағалаған  
қазақтар «Қой үстіне бозторғай 

жұмыртқалаған» кезең деп жырлаған. Міне 
осындай «Бірлікті, жұмақ өмірді» орнатуға 
Тәуке ханмен бірге еңбек еткен заңғар 
аталарымыздың бірі, Қазақ хандығының бас 
сардары Алдияр батыр екенін білген жөн. 
Әйтпесе кейбір азаматтардың Алдияр батыр 
туралы деректер шағын деп даурығуы жөнсіз. 
Жазба тарихы жоқ қазақ сияқты халықта, 
басқаны айтпағанда Найман тайпасынан та-
райтын кейбір атақты бабаларымыз туралы, 
мысалы Ер Қаптағай, Төлегетайдың төртеуі 
- Қаракерей, Төртуыл,Садыр, Матай т.т. соза 
берсек өте көп, бұлар атақты тарихи тұлғалар, 
артында неше мыңдаған ұрпақ қалдырған, 
бірақ өздері жөнінде аңыз - әңгіме аз немесе 
жоқтың қасы, бар деп жүрген деректердің өзі  
бұлыңғыр. Ал біздің батыр бабамыз 400 жыл-
дан астам бұрын өмір кешкен,  ол кісі тура-
лы деректерді халық арасынан, сана деңгейі 
жоғары болған, бірақ өмірден өтіп кеткен 
дана аталардың ұрпақтарынан сұрастырып, 
іздеу салып ақпарат жиналмады. Екіншіден  
бейбітшілік заманда қол бастаған батырлар 
дәріптелсе де деңгейі төмен болатыны түсінікті. 
Керісінше бейбіт өмір ұмытылып қырғын 
соғыс, халық басына түскен қайғы – қасірет, 
қаза болған қыршындар, зарланған әйелдер, 
ел басқарған бабалар мен қол бастаған 
батырлардың жан айқайы туралы жырлар, 
қисса – дастандар, аңыз – әңгімелердің мол 
болғандығы заңдылық. 

    Ал біз - қазіргі ұрпақтар Алдияр батырдың 
өмірі туралы не білеміз. Батырға байланысты 
деректерді, аса сақтықпен, кешке ел ұйқыға 
кеткенде, аталарымыздан сыбырлап отырып 
естіген аздаған ақпарат төменгідей.    Алди-
яр батыр сол кездегі кейбір ру басылары-
мен келісімге келе алмай елден кетіп, қырғыз 
манабының қарамағында әскери қызмет 
атқарған. Көп батырлық жасап, Қырғыз елінде 
үлкен беделге ие болады, Қырғыз қызына 
үйленіп, одан екі ұлы дүниеге келтірген. Кейін 
Тәуке ханның жеке шақыруымен елге орала-
ды, уақыт өте Алдиярдың ерекше қабылетін 
байқаған хан, бабамызды хандықтың бас баты-
ры сайлайды. Жиылыстарда бабамыз ханның 
оң тізесінде отыратын дәрежеге жетеді. Бірақ 
Қарақалпақ соғысында қолға түскен, тұтқын 
ханға Тәукенің жасаған зорлығына және 
Жоңғар хандығына қарсы кейбір әрекеттеріне 
наразы болады.  Бұл жерде бабамыздың 
көреген саясаткерлік қасиеті бар екенін 
байқайсың. Тәуке хан Севан Рабданның өз 
ордасынан келген елшілерін қырып тастамақ 
болады. Бұған Алдияр бастаған бірнеше батыр 
қарулы қарсылық көрсетіп, елшілікті аман-сау 
еліне қайтарады. Тәуке жасақтарымен болған 
қақтығыста Алдиярдың інісі Майлан бастаған 
бірталай адам қаза болған. Осы оқиғадан кейін 
Тәуке ханмен аралары суып, тек өз руындағы 
істермен айналысады. Жағдай шиеленіссе 
де  Тәуке хан бабамызды қатты жазаға кесе 
алмайды. Себебі, Жоңғар мен Қазақ арасы 
ушығып тұрғанда, қалың Найман тайпасымен 
ерегеске бармай, ел ішіндегі бірлікті сақтауға 
тырысқан. 

Алдияр Батырдың Қырғыздағы екі 
ұлынан   басқа  Қуат,  Кенембай, Дөненбай, 
Асан, Медет, Кенжебай, Ақпан, Тоқпан  де-
ген 8 ұлы болғаны белгілі. Садыр ішінде жас 
мөлшеріне қарамай, сөзге ыңғайлы болған 
соң Кененбай, Медет, Кенжебай, Қуат аталып 
кеткен 4 ұлы өсіп – өніп, жеке руларға айна-

лады. Алдияр Батыр Сыр өзенінің жағасында, 
кәзіргі Жаңақорған ауданында, Төлегатай 
бабасының қасында ескі қорымға жерлен-
ген. Ал Төлегетай Бабамыз өзінің досы қожа  
Қылышты ата екеуі бірге жерленіп, кесенелері 
қатар болған. Ол бабалардың кесенесі 2008 
жылы жаңартылғанын білесіздер. Ал Алди-
яр бабамыздың ол жерде жерленгенін білетін 
туған немересі, Қуат батырдың баласы Асау 
би өмірінің соңына дейін аталарының ба-
сына шырақшы болып, кейін сонда жерлен-
ген. Халық Асау би атап кеткен атамыз өз 
замандағы алдыңғы қатардағы сауатты, «Сегіз 
қырлы, бір сырлы» дегендей, өзі алып күш иесі 
атақты батыр,  ел басқарған би, мұсылман 
дінін өте жетік білген сауатты молда болған. 
Қос бабасының басында шырақшы ғана бо-
лып қоймай, елден  бірталай отбасыны өзімен 
бірге  сол жаққа ала кеткен. Кәзір сол бауырлар 
өсіп –өніп көбейген. Кесененің тура қасындағы 
ауыл тұрғындарының көбісі Садырлар. Бір 
ерекшелігі Найман, оның ішінде Садырмыз 
дейді, ары қарай тарата алмайды. Міне ол за-
маннан бері төрт жүз жылдан астам уақыт өтсе 
де, ұрпақтан – ұрпаққа жеткен батыр бабамыз 
туралы тарихи аңыз – әңгіменің нұсқасы осын-
дай.

Тәуке хан заманында, еліміз 3 – ке 
бөлінбей біртұтас хандықта бірлікті сақтап, 
Мемлекеттің қалыптасуына,  қабырғасы 
қатаюына, маңайдағы ірілі – ұсақты елдердің 
алдында айбыны асып тұруына  орасан үлес 
қосқан, Тәуке ханның бас батыры  Алдияр  
болғанын біреу білсе, біреуі білмеуі мүмкін. 
Тәуке ханның тегі Қазақтың біртұтас бірлігін 
сақтаған атақты хандардан шыққан,  ата-
сы «Еңсегей бойлы Ер Есім» атанған Есім 
хан, әкесі Салқам Жәңгір хан жорықта өлген. 
Тәуке хан  Қазақ тарихында алғашқы бо-
лып (Конституция деп түсінген дұрыс) «Жеті 
Жарғы» заңын қабылдап, елге басшылық 
жасаған. Ол заманда Қазақтың шоқтығы биік 
болған. Бірақ қашанда «Әттегенайсыз» жүре 
алмайтын сорымызға орай, алауыздық пен 
мансапқорлық кесірінен біртұтас хандықты 
сақтай алмай, ұсақталып 3 – ке бөлініп тына-
ды. Осының кесірінен «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама» қырғынына ұшырап, қазақ 
елінің дамуы өте қатты тежелінеді. Біріккен 
қазақтың соңғы ханы  Әз Тәуке өмірден озған 
соң баласы Болат, хандықты уысында ұстай 
алмайды. Біріккен қазақ ұлты болып әлі біте 
қайнаса алмаған Түркі тайпалардың көсемдері, 
бұрынғыдай шағын руларын үйіріп үйренген 
кездерін аңсап, іріленген елдің ішінде жоғалып 
кеткендей сезінген. Сонымен қатар     тақ құмар 
Шыңғыс ұрпақтары және ірі ұлттық құрылымда 
саясатқа ықпал жасай алмаған ру басыла-
ры «Ортақ өгізден, оңаша бұзау» принципін 
қалайды. Ақыры іргесі бүтін Қазақ хандығы 3 –ке 
бөлініп тынады да Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз  
хандықтары пайда болады. Осы алауыздықты 
аңдып отырған Жоңғар - Қалмақ кең ауқымды 
соғысты бастап жібереді. Бұның арты  халықты 
«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» тра-
гедиясына ұшыратқан. Сол қырғынның кесірі 
біздің аталарымызға да оңбай тиген. Қаратау 
бөктеріндегі кейін «Садыр мүрде» деп аталып 
кеткен жерде, қалмақтар тұтқиылдан жойқын 
шабуыл жасап Садыр руы үлкен шығынға 
ұшырайды. Сол қырғыннан соң  ұзақ жылдар 
бойы рудың адам саны бұрынғы мөлшеріне 
жете алмаған. Дәл осы қырғын жәйлі, атақты 
жазушы Софы Сматаевтың екі томдық «Елім-
ай» романында, Садырдың оңбай қырылғанын 
сол кездегі ру басшылары, өмірде болған Жо-
март, Қуат  батырлар арқылы суреттеген. Қуат 
батыр батыр бабамыздың туған ұлы. Алдияр 
батырға тағдырдың жазғаныны солай болар, 
қазаққа жақындап қалған сұрапыл қырғынды 
көрмей қайтыс болады. Елдің көбі мекен ет-
кен жерлерінен амалсыз қашып, солтүстік пен 
солтүстік батыс аймақтарды паналайды. Осын-
дай қиын кезеңде халықты бекер шығынға 
ұшыратпау мақсатында Ұлы жүз рулары 
Қалмаққа бағынуға мәжбүр болды. Оларды 
Жоңғар әкімшілігі өздері тағайындаған ру бас-
шылары арқылы халықтан алым - салықтарын 
жинатып, саясатын жүргізіп отырған. Әрине 
осы апаттан соң, халықтан шыққан Қабанбай, 
Бөгенбай, Наурызбай тәрізді ұлы батыр 
бабаларымыз ұлт – азаттық көтерілісін 
ұйымдастырып жаумен соғысты жүргізе береді. 
Бірақ қазақ жерін қалмақтан толық босатуға әлі 
көп уақыт керек еді. Атаңа нәлет қалмақтың 
осы шапқыншылығы кесірінен Қазақ хандығы 
біріккен іргелі, қуатты ел қатарына қосыла 
алмай-ақ қойды. Сол бөлінген 3 хандық 
соңына дейін сақталды, көп ұзамай елімізге, 
жерімізге  орыс кірді. Шындығында Ресейдің 
«Темір бұғауы» берік екендігін мойындатты, 
оның үстіне қазақта бұғаудан құтылу үшін 
аса бір қатты қимыл жасай да алмады. Сол 
бағыттағы ауыз толтырып айтатын қарсылық 
Кенесары көтерілісі еді, оны да алауыздық пен 
сатқындыққа икем ру басылары мен төрелер 
елді біріктірмей, бөлшектеп тастайды. Әуелі 
Ресейдің шен – шекпеніне айырбастап, Кене-
сары ханның өзін қырғызға өлтіртіп, бас сүйегін 
Мәскеуге жіберіп тынады. Одан кейінгісі де 
өздеріңізге аян, Ресей  империясының да 
аяғы аспаннан келді, жер бетін жалмаған, 
қаншама халықты қырғынға ұшыратқан Кеңес 
мемлекеті де құлап, Қазақстан егемендік алса 
да құлашымызды кеңге жая алмай келеміз. 
Еліміздің  болашақта шын мәнінде Тәуелсіз 
мемлекет болып, атадан қалған мол байлықты 
халық игілігіне пайдаланып, өркениетті ел-
дер қатарына қосылуға қам жасауы - басты 
бағдарымыз болып қала береді. 

Жанат ТОЙШЫБЕКОВ,
Алдияр батыр ескерткішін тұрғызу 

жөніндегі Алматы қаласы бойынша 
ынталы топтың жетекшісі.                                                             
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Мына тарихи құжаттың біздің 
қарашаңырағымызда сақтаулы тұрғанына 
67 жыл болыпты. Аталмыш құжат атам 
Өтеуліұлы Нұрахметтің 1954 жылдың 
27 желтоқсанында түрмеден босанып 
шыққандығын растайтын анықтама. 
Ол «халық жауы» деген жалған жала-
мен 17 жыл өмірін түрмеде өткізді. Иә, 
кейіннен көппен бірге ақталды. Алайда, 
жалындаған жастық шағының бәрін темір 
тордың ар жағында өткізген атамыздың 
артындағы ұрпағы да қандай қуғын-
сүргінді бастан кешірмеді десеңші. Олай 
дейтінім, атам түрмеде отырған кезде 
жолдасы, яғни біздің Бибі апамыз дүние 
салады. Түрмеде отырған атама өмірлік 
серігін соңғы сапарға шығарып салу 
да бұйырмайды. Ол аздай, менің әкем 
Төлеужан 1939 жылы әскер қатарына 
шақырылып, 1946 жылы майданнан кел-
ген бетте көп ұзамай жалған жаламен 
түрмеге қамалады. Сондағы негізгі таққан 
кінәнің бірі – соғыс кезінде партия қатарына 
өткен кезде әкесінің «халық жауы» екенін 
жасырған деген желеу. Сол кезде түрмеде 
отырған әкемізге де анасына топырақ 
салу бұйырмапты. Өкінішке орай, жалған 
жаламен түрмеге қаматылып, пар-

ЖАУЛАРЫНЫҢ 
ЖАНАЗАСЫН ШЫҒАРҒАН

тия қатарынан шығарылған бұл оқиға 
кейіннен менің әкемнің бүкіл тағдырына 
кері әсерін тигізді. Бұл аздай екінші ұлы 
Тыныштықбай ағамыз да пәле-жаладан 
арылмай, талай түрменің есігін тоздыра-
ды. Ал енді кенже ұлы Дәуітжан ағамыз 
мектепті күміс медальға бітіріп, жоғарғы 
оқу орнына құжат тапсырар кезде «халық 
жауының» баласы ретінде құжатттарын 
қабылдамай қояды. Міне, бір ғана жалған 
жаланың арты бүкіл бір әулетті қандай 
қасіретке әкеліп соқтырғанын бір сөзбен 
айтып жеткізу оңай емес.

Ия, кез-келген нәрсеге уақыт таразы 

емес пе. Кейіннен құдіреті күшті Алла 
тағаланың әмірімен әділеттілік салтанат 
құрып, орнында бар нәрсенің барлығы 
оңалды. Әкемнің інісі Тыныштықбай аға 
мен менің Болашақ ағам марқұм ұзақ 
жылдар өзіміздің кіндік қанымыз тамған 
ауылды басқарды. Бір ауылда кезінде 
атамыз бен әкелеріміздің үстінен арыз 
жазған пенделермен бірге тұрдық. Кім 

екендіктерін де жақсы білдік. Алайда, 
тіс қайрап, кек тұтқан жоқпыз. Беттеріне 
басып та ештеңе айтпадық. Бәрін де 
құдіретті күшті Алла тағаланың өзі реттеді. 
Себебі, атам өмірінің соңғы жылдары 20 
жылдан аса ауылда молда болды. Сол 
кезде мен бала болсам да үлкендердің ау-
зынан мына бір сұмдық оқиғаны құлағым 
шалғаны бар. Олай дейтінім, атам ауылда 
молда болып жүрген кезде өзінің үстінен 
арыз жазып, тағдырын тәлкекке түсірген 
төрт адамның жаназасын өзі шығарыпты. 
Бұл сонда қалай? Бәлкім, Бумеранг заңы 
дегеніміз осы болар?! Иә, шариғат жо-

лын адал ұстанған 
атамыз марқұм бәрін 
де кешірген шығар. 
Алайда, Алла тағала 
кешірді ме, жоқ па, ол 
жағы бізге беймәлім, 
әрине. Қалай десек те 
Алла тағала сабыр-
лылар мен кешірімшіл 
жандардың ниетін 
қабыл етері белгілі. 
Мына бес күндік 
жалған дүниеде бір-
бірімізге мейірімді, 
кешірімшіл болып 
жүргенге не жетсін.

Сөз соңында айта-
рым, менің атам көзі 

ашық, өте сауатты адам болды. Себебі, 
арғы аталары білімнің не екенін жақсы 
білген өте бақуатты адамдар болса ке-
рек. Оның аузынан шыққан әңгімелерді 
аузымыздан суымыз құрып отырып 
тыңдайтынбыз. Себебі, оқығаны да, 
көргені де көп болатын. Сонымен қатар 
түрмеде қазақ интеллигенциясының небір 
қаймақтарымен бірге отырып, көп нәрсеге 

көзі ашылса керек. Және де артында жа-
зып қалдырған біраз өлеңдері мен көзбен 
көріп, көңілге түйгендерін жарыққа шығару 
біздің еншімізде деп ойлаймын. Бұған 
қоса, атамды өзімнің туған нағашым, 
белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, 

жазушы-журналист Кәкімжан Қазыбаев 
нағашым да қатты сыйлайтын. Ауылға си-
рек келсе де, бірінші кезекте атама келіп 
сәлем беріп, батасын алатын. Өкінішке 
орай, осындай асылдың сынықтары бұл 
күнде мына жалған дүниеде жоқ бол-
са да, артында жақсы сөз, өнегелі ұрпақ 
қалдыра білді. Соған да шүкіршілік етеміз.

Бекен НҰРАХМЕТОВ,
кеден қызметінің полковнигі.

Суреттерде: Нұрахмет атамыздың 
түрмеден босанып шыққандығын, 

ақталғандығын айғақтайтын 
анықтама; Нұрахмет ата мемлекет 

және қоғам қайраткері Кәкімжан 
Қазыбаевпен бірге.

Бенефисті жүргізген кітапхана 
қызметкерлері кездесудің алғысөзін  

Аз болып па ақынға өмір сұрағы,
Сұраққа ұқсап қу тіршілік тұр әні.
Жомарт деген кім деп егер сұраса,
Дер едім мен: Жомарт жырдың 

бұлағы,- деген кездесу қонағының 
қаламдас досы Қуат Қайранбаевтың өлең 
шумағымен бастады.

 Жиналғандар назарына Жомарт 
ақынның  

Өте шықты бал күнім 
қас-қағымда,

Күйбең тірлік жетелеп 
басқа ағынға.

Оралайын қайтадан, оралайын,
Жиырма жасар бейкүнә 

жас шағыма.

Бозбала күн тым іңкәр 
тәтті арманға, 

Жат  сөздер мен көздерден
 жасқанған ба.

Таңғы шықтай тап-таза 
сырын ұқтым,

Күнделігін көңілдің ақтарғанда, - де-
ген жыр жолдарын ұсынған жүргізушілер 
Жомарт Игіманның жүрегінен жарып 
шыққан шығармашылығымен  танысты-
ру мақсатында кітап көрмесіне қойылған 
автордың поэзиялық, прозалық ондаған 
туындыларына шолу жасады.

Кездесу барысында Жомарт Мақатұлы 
бақыт туралы, кітап оқуға құштарлығы 
жайында пікір-пайымдарын ортаға салды. 
«Туған тілмен келеді бал ұсынғым» атты 
өлеңін жүргізушілер нақышына келтіре 
оқып берді.

Поэзия – азабы мол, ауыр жол. Поэ-
зия адам баласының рухы. Поэзияға тән 
рухты әдебиеттің басқа жанрларынан 
табу қиын. Адам бар жерде поэзия бар. 
Өмірдің өзі тұнып тұрған поэзия. Алай-
да сол өмірді, сол керемет табиғатты 
көретін көз, танитын талант, сезетін сезім 

Көңіл күнделігін 
ақтарғанда

Жазушы бенефисі
Адамның сезімі  - алынбас қамал. Ен-
деше, сол сезім қамалының жаулау-
шысы да, иесі де – ақын. Поэзия ғашық 
жүректен туады. Ешкім ақындық оқуды 
бітіріп, ақын болмайды. Ақындық тума та-
лант, құдіретті өнер. Ақынның міндеті - өз 
сезімін тұншықтырмау, ағынан жарылып, 
азапқа салған ауыр ойдан айтып құтылу. 
Ақынның бірінші ерекшелігі осы бол-
са, екіншісі – ақын сыры жұртшылықтан 
жасырылмақ емес, сырын жасыруға да 
шамасы келмейді.Ол жылай отырып 
күлгенін, күле отырып жылап алғанын өзі 
де аңғармайды. Ақындар сезім дүниесі 
бөлек жандар. Ақын үшін жүректен жарып 
шыққан жырдан артық қымбат дүние жоқ. 

Сырыңызды құптайды бұлақ үнсіз,
Сілкінбейтін себепсіз жыр-ағынсыз,
Саялы төр Сарқанда жүріп - ақ Сіз,
Поэзиядан тәж киген дүр ақынсыз – 

деп Ерғазы Манапұлы жырлағандай кез-
десу барысында Жомарт ақын осылай ой 
толғай отырып, тыңдармандарын сезім 
қылын шертетін өлеңдерімен сусындат-
ты. Жиналғандар сондай-ақ ақынның 
сөзіне жазылған «Жаным анам» атты 
әнді аудандық Мәдениет үйінің дирек-
торы Ықылас Құттыбековтың орын-
дауында, Нұржан Ахметбековтің «Сен 
менің түсіме ендің» атты әнін автордың 
орындауында тыңдады. Жиналғандар 
атынан аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қадыл Жанасбеков пен әжелер 
алқасының мүшелері ақжарма тілектерін 
ортаға салды. Ақынның зайыбы Сайраш 
Қабылханқызы осындай мағыналы кез-
десу ұйымдастырған аудандық кітапхана 
ұжымына алғысын ақтарды. Жиынды 
кітапхана ұжымының атынан Айсұлу Сей-
полдина қорытындылады. 

Лаура ҚҰЛЫМБЕТОВА,
аудандық кітапхана қызметкері.

Қазақ елі Тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында аудандық 
кітапханада  Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, «Сарқан» 
газетінің бас редакторы Жомарт Игіманның шығармашылығына 
арналған «Көңіл күнделігі» атты жазушы бенефисі өтті.

 Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласының негізгі бөлігі «Туған жер» 
бағдарламасын іске асырудағы басты бағыттардың бірі ретінде 
кітап оқитын қоғамды қалыптастыру міндеті қойылған. Жазу-
шы бенефисі, міне, осы мақсатты көздеді.  

керек. Сезіну бар да, сезімін сезімдерге 
айтып жеткізу, мойындату бар. Міне, 
осы тұста адамдар дараланады. Әр 

халық өзінің сезім дүниесінен енші бөліп, 
сеніп тапсырып, дүниеге өзінің сезімтал 
елшілерін жібереді. Оның аты – Ақын. 
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Егемендік – еліміздің баға 
жетпес байлығы

  Тәуелсіздік – әлемдегі ең құдіретті сөз. Ел еркіндігі. 
Тәуелсіздік – ең алдымен Қазақ халқының бостандыққа 
ұмтылған асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. 
Сондықтан да біз үшін Тәуелсіздік күні – ең қастерлі 
күн.1991 жылы 16 желтоқсанда  әлем картасында жаңа 
жас Қазақстан Республикасы пайда болғаны бәрімізге 
белгілі.Еліміз осы бостандықты   қаншама жылдар бойы 
аңсаған,енді міне көп қиындықтан кейін Қазақстанның 
Тәуелсіз ел атанып отырғанына биыл 30 жыл толып 
отыр.Әрбір қазақстандық үшін бұл үлкен жеңіс,мәртебе 
әрі мереке болып табылады.

Тәуелсіз Қазақстанның  алғашқы Президенті – 
Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев. Еліміздің көркейіп, 

өркендеуіне бұл кісінің қосқан үлесі орасан. Жазық далаға ел жүрегі – Нұр-Сұлтан 
қаласын салып, оны әлем жұртына таныта білді. Мысалы, 2017 жылы Астана қаласында 
өткен(қазіргі Нұр-Сұлтан)EXPO-2017 көрмесі көп елдің жүрегін жаулаған болатын.
Қаланың аспанмен теңесе салынған биік ғимараттары мен халықтың қолданысы үшін 
әрқилы ойын-сауықтық кешендер барлығы қала әсемдігіне көрік қосып тұр. Қазақстанның 
әсем мекендері, сұлу табиғаты, жұпар ауасы, тарихқа толы қалалары бәрі еліміздің 
баға жетпес байлығы әрі әлем жұртының көз тіге қарайтын, саяхаттап келетін туристік 
мекенге айналды. Бүгінгі күнге дейін еліміз көптеген жетістіктерге жетті,ол дегеніміз ең 
біріншіден Елбасымыздың және қайсар жастарымыздың арқасында.

Қазіргі таңда елімізде карантин шаралары  болғандықтан көптеген іс-шаралар 
онлайн форматта өтіп жатыр.Мысал ретінде айтар болсақ,мектептерде "Тәуелсіз 
Қазақстанға 30 жыл" атты кішігірім байқаулар өтіп жатыр.  Еліміздің қастерлі күні еш 
елеусіз қалмайды.

Мақпал ТӨКЕН,
 әл-Фараби атындағы орта мектептің 11-сынып оқушысы.

Тәуелсіздік - тұғырым
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 7 қыркүйекте Чер-

касск ауылдық кітапханасында жастар арасында дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстел 
карантиндік режимді сақтай отырып өтті. Кездесуге ауылдық ақсақалдар алқасының  
төрағасы Т.Битимбиев қатысып, жастарға тәуелсіздікті қаншалықты жоғары бағалау 
керектігі, оның оңай жолмен келмегендігі, оның қадырына жете білу керектігі жөнінде 
тәлім-тәрбие берді. Болашақ қазіргі жастардың қолдарында, еліміздің тәуелсіздігінің 
сақталуы, оның гүлдеп көркеюі сендерге байланысты дей отырып, кездесуге келген 
жастардың сұрақтарына жауап беріп, болашаққа бағыт-бағдар болатындай көптеген 
ақыл-кеңестер айтты.

А. ҚАПЫРАШ,
Черкасск ауылдық округі әкімдігінің бас маманы.Қазақстан – 

Отаным
Атамекенім Қазақстанға келіп, балаларымның келешегін 

атақоныспен тамырластыру мақсатында тәуелсіз елімде 
өмір сүріп жатырмын. 

Қазағым, Қазақстаным, Отаным,
Перзенттеріне құшақ жайған.
Жыл сайын өркенді елге айналсам деп,
Келер күнге құлшынып қанат жайған.

Көкжиектен жазира самал ескен,
Қоңыр жел қоңыраулатып көңіл ашқан.
Отаным көз жеткісіз жарық аспан,
Жарқырап қалың елге нұрын шашқан.

Атақоныстың табиғаты та-
маша, Менің мекенім Сарқан 
өңірі. Көктемде мың сан гүл ше-
шек аты көз тартады, жұпар исі 
сағым болып аңқиды. Қара ор-
ман құшақ жайып қалықтап, Ай-
дын көл, байтақ дала кеңістігімен 
қызықтырады. Жалпының 
қамын ойлап еліміздің дамуы-
на, өркендеуіне тың ізденіс та-
нытып келе жатқан үкіметіміз 
бар. Өнер-білімге қадам жасаған 
жастарымыздың болашағы 
келісті. Тәуелсіздіктің 30 жылы 
аралығында кеңдік көзқараста 

даму жолын қарастырып, өркениетті елдермен қарым-
қатынас орнатып, еліме тірек, қорған болам деген мемлекетім 
бар. Өткені өнегелі қарттардың ізін болашағы баянды жаста-
рымыз жалғастырып келе жатқандығы сүйсіндіреді.

30 жыл отыз тарау ойға жетелейді. 1991 жылы 
16-желтоқсанда тәуелсіздік алған еліміз осы өңірдегі 
жүздеген ұлтты ынтымақтастырып, Арқа төрінен астана 
көтерді. Әр түрлі саяси, материалдық қиыншылықтарды 
жеңе отырып, жас мемлекеттің негізі қаланды. Ғылым 
мен білімге құлшына отырып, түрлі кен орындарын ашуға 
барлау жұмыстары жүргізілді. Ауылшаруашылық саласы 
жекеменшіктің қолына өтіп, өз өнімдерін бағалап өткізуге 
жол ашылды. Кәсіпті жетілдіру жолы қарастырылды. Мал 
өнімдерін молайту жолында төрт түлік өсіп-өнді. Тоқырау 
кезеңінен өткелі әркім қолынан келер ісін ашып, өмірден 
өз жолдарын табуға ұмтылды. Құрылыс қарқын алды. Елді 
мекендердің қай-қайсысында да ақшаңқан үйлер, мәдени-
әлеуметтік нысандар бой көтерді. 

Жастарымызға бай-бақытты заманның қадіріне жету 
керектігін баса айтқым келеді. Бүкіл жұмысты үйлестіріп 
отырған билікті сыйлау керек, тәртіпті болуға мән беру қажет. 
«Азат басың болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл» деген 
ұлы Абайдың өсиетін ұстанып, қолдан келмейтін істі ар-
мандамай, көтере алмас шоқпарды белге байламау керек. 
Кеңшілік пен еркіндіктің арқасында тұрмысқа қажеттіліктің 
бәріне қол жеткізе отырып, билікке наразылық таныту 
надандық деп білемін. Жол бастар серкесі жоқ, ақыл айтар 
адамы жоқ бейдауа қоғам болмайық. Тәубәға келген лазым!

Дүйсеқожа ЖҰМАБЕКҰЛЫ,
Сарқан қаласы.

Педикулез (биттеу) - тері мен шаштың паразитті 
ауруы 

Педикулез, яғни, биттеу туралы әңгіме ұятты тақырып ретінде талқыланатыны бәрімізге де белгілі. Себебі, педи-
кулезбен науқастанған баланың өз құрдастарының күлкі – мазағына айналатыны анық. Балалар ұжымындағы осын-
дай психикалық жарақаттың өте ауыр өтетіндігіне байланысты, өзінен битті байқаған әрбір бала жағдайды қоршаған 
адамдардың барлығынан, соның ішінде, ата-анасынан да жасырып, басына түскен мәселеден өздігінен шығуға ты-
рысады. Білім беру мекемелерінің әкімшілігі мен ұстаздарының оқушылар арасындағы педикулез ауруын анықтауға 
аса мән бермеуі, және ата-аналар мен оқушылардың өздерінің педикулездің алдын-алу және жеке бас тазалығын 
сақтау сұрақтары жөнінде толық ақпараттандырылмауы да аурудың пайда болуының бірден-бір себебі ретінде 
қарастырылады. Өкінішке орай, қарапайым әдіс – тәсілдерді білмейінше бұл паразиттерден арылу мүмкін емес. 

Педикулез - әлеуметтік маңыздылығы бар, кең таралған жұқпалы ауру. Облыс бойынша аталмыш ауру түрімен 
зақымдану көрсеткіші 100 000 тұрғынға шаққанда 1,97 пайызды құрайды. Бұл нақты тіркелген ақпараттар ғана. 
Ал, шынайы жағдайда бұл көрсеткіш жоғары болуы мүмкін. Бұған негізінен: тұрғындар арасындағы көшіп – қону 
мәселесінің артуы, жұқпалы ауруларға қарсы иммундық жүйенің төмендеуі, емдеу мекемелерінің санитарлық – 
ағарту жұмыстарын сапасыз жүргізуі мен жолсапарлар санының артуы себеп болып отыр. 

Педикулез немесе биттеу деп – адам денесінде биттердің арнайы паразиттік тіршілік етіп, оның қанымен 
қоректенуін айтамыз. Педикулез - ауру адаммен қатынаста болған жағдайда, әлеуметтік жағдайы жақсы, жеке бас 
тазалығына көңіл бөлетін адамдарда да пайда болуы мүмкін. Битті жұқтыру қарым-қатынас кезінде беріледі, яғни, 
бит бір адамнан екіншісіне: биттеген адаммен қарым-қатынас кезінде, ұжымда, балалар мекемесінде, лық толы 
қоғамдық көлік ішінде, қарапайым жеке бас тазалығын сақтамаған жағдайда, яғни, киім – кешек пен төсек орында-
рын, тарақты ортақ пайдаланған жағдайда. 

Педикулезы алдын-алудағы басты ережелерге: 7-10 күн сайын суға шомылып, киім-кешек пен төсек орынды 
ауыстырып отыру, шашты қиып – тарау, жеке тарақтарды пайдалану; балалар ұжымдарына баратын балалардың 
шашы мен киімдерін үнемі тексеріп тұру; ұзақ жолсапардан келген отбасы мүшелеріне де тексеру жүргізу. Жеке 
бас тазалығы мақсатында педикулез туралы балаларға түсінікті де қарапайым етіп айту керек. Педикулездің басқа 
аурулар тәрізді ауру екендігін, өздігінен емделіп – жазылмайтындығынан, онымен күресу керектігін түсіндіру керек. 
Сонымен қатар, биттердің таза, шашы қиылып – таралған балалардан аулақ жүретіндігіне назар аударту керек. 
Өзге адамдардың тарағын, бас киімін, киім-кешегі мен төсегін пайдаланбаған жөн. Балалар ұжымдарында жеке бас 
тазалығын сақтау, жинақылық пен ұқыптылықты мадақтап, сыйлық берудің де пайдасы зор.

  Г.НУРДАУЛЕТОВА,
Сарқан аудандық СЭББ жетекші  маманы.                      

Агенттік мемлекеттік қызмет көрсету кезінде бюрократиялық 
кедергілерге жол бермеуге ерекше назар аударады

 
Алматы облысының әкімдігінде Алматы облысы әкімі аппаратының басшысы Т.Сәрсембаевтың төрағалығымен аудандық, 

қалалық әкімдіктермен және облыстық басқармалармен бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн кеңес өткізілді. Жина-
лыста көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, жеке және заңды тұлғалардың шағымдары мен өтініштерін 
қарау сонымен қатар мемлекеттік қызмет өткерудің мәселелері талқыланды. Аталған кеңесте ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Л.Бейсеқұлова мен           ҚР Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Алматы облысы бойынша басқармасы бастығының 
орынбасары А.Самойленко баяндама жасады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Ләззат Бейсеқұлова өз 
баяндамасында 2021 жылдың 1 жартыжылдығында Алматы облысы бойынша жергілікті атқарушы органдармен 5 млн. 
астам мемлекеттік қызметтер көрсетіліп, оның ішінде 91,2% электронды түрде көрсетілгенін атап өтті.

Жалпы облыста 2017-2021 жылдары электронды түрде көрсетілетін мемлекеттік қызметтермен және азаматтардың 
көрсетілетін қызметтерге қанағаттану деңгейін арттыру бойынша оң динамика байқалады. Алайда, мемлекеттік органдар 
жұмысының оң серпініне қарамастан, назар аударуды қажет ететін бірқатар мәселелер бар. Соның бірі қызмет көрсету 
сапасы мен азаматтардың өтініштерін қарау. Нәтижесінде Департаментпен мемлекеттік қызмет көрсету сапасына келіп 
түскен шағымдарға толық талдау жүргізілді. Ағымдағы жылдың 8 айында Департаментке 55 өтініш түсті, оның ішінде ЖАО-
ға қатысты 47 өтініш (немесе 85,5%). Талдау көрсеткендей, көрсетілетін қызметті берушілердің заңсыз әрекеттері (47,2% 
немесе 26 өтініш), мемлекеттік қызмет көрсетуден негізсіз бас тарту (45,4% немесе 25 өтініш), мемлекеттік қызметті са-
пасыз көрсету (5,4% немесе 3 өтініш) ең жиі шағымдалатын болып табылады. Оның ішінде жер қатынастары саласын-
да мемлекеттік қызмет көрсету кезінде мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне - 16 өтініш (34%), 
тұрғын үй -коммуналдық шаруашылығы - 16 өтініш (34%), сәулет және қала құрылысы - 12 өтініш (25,6%) салаларына жиі 
шағым жасалады. Азаматтардың өтініштерін қарау қорытындысы бойынша әр түрлі тәртіптік жауапкершілікке мемлекеттік 
органдардың және оларға ведомстволық бағынысты ұйымдардың 23 қызметкері тартылды (оның ішінде бөлім басшылары 
– 4, ауылдық округ әкімі – 1, бөлімнің сектор меңгерушісі – 2, мамандар – 16).

Жиналыс қорытындысы бойынша жол берілген бұзушылықтар нақты қаралып, жергілікті атқарушы органдарға 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылауды күшейтіп, сонымен қатар шағымдар мен өтініштерді сапасыз қарау және 
мерзімдерді бұзудың әрбір фактісі бойынша басшылар қатарынан кінәлі лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту 
бойынша тапсырмалар берілді.

Кеңес барысында айтылған тапсырмаларды одан әрі орындау облыс басшылығы мен Департаменттің тұрақты 
бақылауында болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті.
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ÁLEÝMET

KÖKEIKESTI  
Ата-аналардың назарына 

балаларыңыздың судың жағасында ойна-
мауын қадағалау.

Су тасқыны - бұл табиғи апаттар, 
оның барысында адамдар, жануар-
лар өліп, ғимараттар мен тұрғын үйлер 
қиратылады. Су тасқыны кезіндегі 
қауіпсіздік көбінесе оларға алдын-ала 
дайындалу арқылы қамтамасыз етіледі.

Су тасқыны негізінен келесі себеп-
терден туындаған:

 - қатты немесе ұзаққа созылған 
жауын-шашын, қар мен мұз кептелісінің 
тез еруі;

 - теңізден жағаға және өзендер 
сағасына қатты жел немесе толқынмен 
судың ағуы;

 - табиғи себептер бойынша да, 
адамның кінәсінен де дамбалар мен су 
қоймаларының серпінділігі.

Мұзды кептелістер мен өзендердің 
жоғарғы ағысындағы топырақ көпірлері су 
тасқыны кезінде бірден пайда болады.

Басқа жағдайларда су тасқыны қаупіне 
дер кезінде ден қоюға мүмкіндік беретін 
уақыт резерві бар.

Сондай-ақ гидрологиялық 
болжамдарға назар аудару керек.

Егер сіз өзіңізді жеке қауіпсіздік шара-
ларымен қамтамасыз еткіңіз келсе, сізге:

• толқынның алғашқы соққысында 
құлаған емес, күрделі құрылыстарды 
салу;

• барлық отбасы мүшелеріне 
жүзуді үйрету;

• қайыққа ие болу (ең дұрысы екі - 
біреуі қарапайым, екіншісі - үрленетін);

• елді мекенге жақын орналасқан 
топографиялық биік нүктелермен танысу;

• Табиғи апат туралы ескерту 
әдістері мен формаларын білу.

Су басу аймағындағы әрекеттер
Егер сіз өзіңізді су басу аймағында 

тапсаңыз, сізге:
• үйдегі газды, электр қуатын және 

«Қазселденқорғау»ММ 
ескертеді!

суды өшіріңіз;
• жылыту пештерін сөндіру;
• үйдің құнды заттарын ғимараттың 

жоғарғы қабаттарына немесе шатырларға 
өткізуге;

• үйдің бірінші қабаттарының 
терезелері мен есіктерін әйнектің сынуы-
на және үйге құбылмалы қоқыстың енуіне 
жол бермеу үшін тақталармен немесе фа-
нерамен жабу;

• Үй жануарлары орналасқан 
сарайдағы есіктердегі ысырмаларды 
ашыңыз.

Кенеттен су тасқыны болған кезде, 
өзіңізбен бірге жылы және жақсырақ су 
өткізбейтін киімді, көрпе, тамақ, т.с. алып, 
рельефтің бұрын-соңды су баспағаны 
белгілі биік жерлерге шығыңыз. Егер олар 
жоқ болса, сіз қайық пен басқа да мінсіз 
жүзу құралдарын жүзуге дайындалуыңыз 
керек.

Суды төгіп болғаннан кейін, электр 
сымдарының жыртылуына, бұзылған газ 
желілеріне назар аударыңыз.

Үйге кірер алдында оның құрылымы 
су элементінің соққыларының астында 
босап қалмағанына көз жеткізу керек.

Суда табылған тағамды қолдануға 
болмайды.

Сел қауіпі, сел қаупінің белгілері
Сел ағындары - бұл жекелеген 

біліктерде қозғалатын, таулы рельеф-
ке тән су мен борпылдақ қоспалардан 
тұратын қысқа мерзімді балшық тас 
ағындары.

Олар морена көлдерінің серпінділігі, 
еріген қардан судың толып кетуі және 
мұздықтардың сулануы, қатты және 
тұрақты жауын-шашын, сондай-ақ жер 
сілкінісі кезінде пайда болады.

Қазақстанның таулы аймақтарында 

селдің пайда болуы жылы маусымда 
мүмкін (мамыр - қыркүйек).

Селдің биіктігі 10-20 метрге жетуі 
мүмкін (кейбір жағдайларда 40-50 метрге 
дейін), ағынның жылдамдығы 3-5 және 
одан көп м / с (кейбір жағдайларда 15-20 
м / с дейін) болады.

Селдің жолында тірі қалу іс жүзінде 
мүмкін емес, сондықтан сел қаупінің 
алдын-алу өте маңызды.

Сел қауіпінің белгілері:
• сел қауіпті бассейнде қатты 

нөсер;
• сел қауіпті өзендердің жоғарғы 

ағысында ауа температурасының күрт 
және ұзаққа көтерілуі, тау көлдерінің 
толып кетуіне әкеліп соқтырады және 
олардың басталу қаупін тудырады;

• көлдегі су деңгейінің күрт 
төмендеуі немесе оның бетінде 
кратерлердің пайда болуы, бұл көлдің 
линтельінің (дамбаның) серпілісін 
білдіреді;

• көл сілемі (дамба) бұзылуына 
әкеледі.

Селдің жақын және жақын болу 
қаупінің белгілері:

• су тасқыны арнасындағы судың 
тоқтауы немесе күрт төмендеуі, бұл 
морена-мұздық кешенінде судың жиналу-
ын көрсетеді;

• селдің жоғарғы каналында 
дауылдың пайда болуы;

• сел тасымен болған тастардың 
әсерінен топырақты дірілдету;

• сел тасқынының білігінің ал-
дында соққы толқынынан пайда болған 
балшық шаңының пайда болуы;

• су тасқынына дейінгі 
қорғасынның пайда болуы, судың 
бұлдырлығы жоғарылауымен сипаттала-

ды.
Сел қауіпті жерлерде өзін қалай 

ұстау керек
• таудағы жағдай туралы 

бұқаралық ақпарат құралдарының хабар-
ларын үнемі қадағалап отыру;

• егер қауіпті бассейннің жоғарғы 
ағысында қатты жауын-шашын болса, сел 
қауіпті арнасын қалдырыңыз;

• қозғалатын селге 50-70 м-ден 
жақындамаңыз;

• тік жартастар мен тік беткейлердің 
жанында тоқтамаңыз, өйткені сел жүру 
кезінде дірілдеу нәтижесінде құлау неме-
се таулар пайда болуы мүмкін;

• сел тасқыны арналарымен 
адамдар арасында кемінде 20-30 метр 
аралықпен жүру;

• демалуға тоқтамаңыз және 
сел қауіпті каналдардың жанында, көл 
көпірлерінде (бөгеттерде) және олардың 
астында лагерьлер құрмаңыз;

• егер сел жүру белгілері байқалса, 
мүмкіндігінше арнадан тау баурайына 
дейін алыс жүріңіз;

• Селдің өзегінен өткеннен кейін 
сел арнасына түсіп кетпеңіз - оған басқа 
білік ілінуі мүмкін;

• арнадан түсіп жатқан кезде және 
әсіресе сел жүретін учаскелерде және 
шұңқырларда қатты абай болыңыз;

• Морена-мұздық кешенінде 
болуға және сел жүру қаупі жоқ немесе 
ауа райының теріс температурасында 
жақсы болған кезде жүруге кеңес беріледі;

• тұрақсыз жатқан қоқыстардан 
тұратын, сонымен қатар қозғалатын 
мұздық немесе көшкін нәтижесінде пайда 
болған көлдердің бойымен қозғалмаңыз.

А.ТОЛЕУОВ,
ҚР ТЖК «Қазселденқорғау»ММ  

Сарқан  ӨПБ басшысы.  

Черкасск қорғанысы 
күніне орай

«Черкасск қорғанысы» мұражайы Қазақ Советтік Социалистік Республикасының 
Мәдениет министрлігінің шешімімен 1968 жылы 1 қаңтарда азамат соғысы 
жылдарындағы ұрыс өткен жерде (1918-1919ж.ж.) құрылған. «Ұрыс кеңесі» 
ғимаратында ашылды. 1978 жылы осы ұрыс болған жерде жаңа тарихи-мемориалды 
мұражай кешені бой көтерді. Азамат соғысы ардагерлерінің естеліктері көмегімен 1918-
1919 жылдардағы соғыс қимылдарының көріністері - бас қолбасшы М.С.Никольскийдің, 
хатшының бөлмесі, «Ұрыс кеңесі» мүшелерінің отырыс залы қалыпқа келтірілді. Азамат 
соғысының аяқталуына 70 жыл толуы қарсаңында «Черкасск қорғанысы»мұражайы 
толық жөндеуден өткізілді. Қазақтың тұңғыш инженері, Турксіб теміржолын салушы, 
қоғам қайраткері, тарихшы және өлкетанушы, заңсыз репрессияға ұшырап, қайтыс 
болған соң ақталған жетісулық жерлесіміз Мұхаметжан Тынышбаев туралы жаңадан 
экспозициялық кешенді көрме ашылды. Мұражай жұмысының басты ерекшеліктері 
мұражайға келушілерді Жетісу өңірінің өткен тарихымен таныстыруға негізделген. 
Бүгінгі таңда қазақ жерінде өткен Азамат соғысынан хабар берер өлке, Черкасск 
топырағында болған қанды шайқас өткен жер әлі де туристерді күтуде.

М.ЕЛЕУСИЗОВ,                                                               
Сарқан ауданының тарихы 

музейінің ғылыми қызметкері. 

Аңдарға санақ 
жұмыстарын жүргізу

Осы парк аумағында жануарларға және барша тіршілік иелеріне жыл сайын санақ 
жүргізіліп, олардың саны мен мекен ортасы зерттеліп келеді. Біздің ең басты міндетіміз, 
осы жануарларды бақылап, сақтап және қорғау жұмыстарын орындау.

Жануарлардың индикаторлық түрлері 21 түрді құрайды. Тянь-Шань қоңыр аюы, 
борсық және суыр, жануарлардың қыс мезгілінде ұйқыға кететін түрлеріне жатады. 
Жазғы маусым кезінде биотехниялық іс-шаралар жүргізіледі, олар-тұз жалақтарға тұз 
салу және шөп дайындау. Қысқы және көктемгі санақ кездерінде парк аумағындағы 
жануарлар түрлерінің барлығына із арқылы және авия санақтар жүргізіліп тұрады. Со-
нымен қатар маусымдық өзгерістерге қарай қоныс аударатын түрлері де бар. Қыстақ 
орындарына елік, жабайы шошқа және марал көшеді. Көктем, жаз, күз мезгілдерінде 
«Жоңғар-Алатауы МҰТП»-нің барлық жерлерінен кездестіруге болады. Жыл сайынғы 
қорытындылар бойынша жануарлар саны әжептәуір ұлғайып келеді.

Аңдарға жылына үш мәрте санақ жұмыстары өткізіледі. Биотехниялық шаралардың 
ең маңыздысы осы. Көктемдік және қыстық санақ жүргізіледі. Бүкіл аумақты атпен ара-
лаймыз. Екінші санақ алғашқы қардағы аңдардың іздері бойынша өткізіледі. Қанша аю, 
неше елік пен марал, қанша қабан мен қар барысы, тағысын-тағылар бар... Соңғы бес 
жылда «Жоңғар-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк» аумағында жабайы аңдар 
санының өсуі байқалуда. Соған қуанамыз. 

М. БАЙТУҒАНОВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ – нің 

«Жануарлар дүниесін корғау және 
өсімін молайту» бөлімінің 

аңшылықтанушы - биологі.                                  

Стоимости посадочного материала 
в Сарканском лесном питомнике 

«Жонгар Алатауского» ГНПП на 2021-2022 год

Примечание: 
 (Лиственные породы:  дуб,. тополь,  липа) от 3-х м за каждые  0,5 м высоты 

в цену включается 1000 тенге
Раб. Тел:  8 (72839) 5 40 39
Сот. Тел: 8 (705) 812 61 01

М.ВИШНЯКОВ,
руководитель  Сарканского Лесного питомника       

                         РГУ «Жонгар - Алатауского» ГНПП.
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SHARAINA
«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп» 1 «б» сынып 

оқушыларының шығармашылығынан.
Сынып жетекшісі: Қожабекова Р.А

ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 
12 сотық. Мал ұстауға ыңғайлы жер бар. 
Екі үйдің жері бар. Үй жылы әрі құрғақ. 
Қора-қопсы, монша, 2 жертөле, жаңа 
көмір қора, бау-бақша, жеміс-жидек 
көп. Бағасы келісімді. Төлемді бөліп 
төлеуге болады. Мекен-жай: Сарқан 
қаласы, М.Жұмабаев №17 үй. Тел: 
8747 8671461.   

Жаппай сатылым әйелдер джинсы мен шалбарына 80 пайызға дейін 
жеңілдіктер, клеш шалбарлар 2000 мың теңге, 5 жастан 11 жасқа дейінгі балалар іш 
киімі 1000 мыңнан 1500 мыңға дейін сатамыз. Мектеп костюмдері 5 мыңнан және 
одан жоғары, мектепке арналған көйлектер ақ, көгілдір түсті 1800-ден, қыздардың 
кофтолары 1000, қыздардың, жасөспірімдердің шалбарлары 40-шы өлшемнен 50-
ші өлшемге дейін 1500 теңгеден, мектепке арналған ақ водолазкалар 800 теңгеден.

Мекен жайымыз: орталық базар, 2 блок, 5 бутик. Тел: 87007823065.
Проводим распродажу скидки до 80 процентов джинсы и брюки женские, клещ 

и трубы 2000 тыс.тенге, нижнее белье детское от 5 до 11 лет от 1000 до 1500 тыся-
чи. Распродажа школьных костюмов от 5 тысяч и выше, рубашки школьные белые, 
голубые по 1800, кофточки девчуковые по 1000, брюки девчуковые, подростковые 
по 1500 тысяч, черные, темносиние от 40-го до 50-го размера, водолазки по 800 
тенге белые школьные.

Адрес: центральный рынок, 2 блок 5 бутик. Номер телефона: 87007823065.

жыл

Еске алу
Сарқан қаласында ғұмыр кешкен, бірімізге асыл жар, ба-

лаларына мына өмірдегі ең мейірімді ана Тәжиева Бақыт 
Шағибекқызының қыркүйектің 14-і туған күні. Фәни жалғаннан 
бақиға аттанғанына 4 жыл болған Бақыттың өмірдегі дәм-тұзы 
таусылғанда біз үшін дүние тоқтап қалғандай болып еді. Бірақ 
жаратқан иеміз жар болып, сабыр мен төзім берді. Отбасының 
алтын діңгегінің жаны жәннатта болып, соңында қалған ұрпағына 
жаратушымыз ұзақ өмір, баянды бақыт нәсіп ете көргей!

Сен жоқсың бүгін біздің арамызда,
Сағынуда немере, баламызда.
Жанарға сағыныштың жасы тұнып,
Тұрасың сен мәңгілік санамызда.
Сағына еске алушылар: жолдасы Болат, барша балала-

ры және немерелері.

Организация «ТОО СЗЦ «Казына», БИН 150340007265, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимают-
ся в течении 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, Сарканский район, с.Алмалы, ул. Коммунаров 12.

   А. АБДРАХМАНОВ, 
директор ТОО «СЗЦ «Казына».                                                                         

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат, аудандық ардагерлер кеңесі Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы 

Темірбаев Әнуарбек Аханұлының 
қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

20 жылда іске аспаған ғимаратты,
Хан сарайдай тұрғызған.
Қамиұлы Алтайдың зор еңбегі,
Республика көлеміне танымал.
Көпшіліктің құрметіне бөленген,
Дәрігер бар Биахметқызы Раушандай.
Жәнібекұлы Біржан мен 

Тынышбайұлы Талғатқа,
Ем алғандар әрқашанда риза.
Тамыздың он сегізі қатты ауырып,
Хирургия бөліміне түсіп қалдым.
Ұлдарды көрдім иманды,

 қыздарды көрдім инабатты,
Қайырымды, ақылды медбикелер.
Қанатымен су сепкен қарлығаштай,
Күні-түні жүгіреді бір тынбай.

Мың алғыс
Жақсы мінез, жайдары сөздерімен,
Ауруларды емдейді жаны қалмай.
Мұхамади Диана мен 

Тұрсынова Манзурадай,
Тәңірберген Аружан мен 

Сейтқазы Еламандар.
Жақсы мінез, жағымды сөздерімен,
Ауруларды бір демде емдей алар.
Жаны жайсаң жақсы адамдар,
Көп болса екен бұл заманда.
Ұзақ өмір, зор денсаулық.
Тілеймін мен Оларға!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз, Сарқан ауданының 

Құрметті азаматы. 

ҚР ІІМ-нен Шалтабаева Мадина Кенхановнаның атына берілген жеке куәлік 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

ҚР ІІМ-нен Аскаргалиев Серикгалий Кабдулловичтің атына 15.03.2019 жылы 
044181995 нөмірімен берілген  жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

"Қанатжан и КО" ЖШС-не (автобе-
кет) шұғыл түрде диспетчер қажет. 
Хабарласыңыздар тел. 2-05-66, 2-16-
50. ТОО «Канатжан и КО» (автовокзал) 
срочно требуется диспетчер. Обращать-
ся тел. 2-05-66, 2-16-50.

УАЗ-452 А бортовой жағдайы 
жақсы, күрделі жөндеу көрген көлікті 
Нива автокөлігіне айырбастаймын. 
Хабарласыңыздар тел. 8702 7030656, 
87772407752.

НАРОД НЕ ОЦЕНИЛ
  
Акимат Саркана подвел неутешительные итоги своей заботы об общественных работни-

ках – так называемых «биржевиках».  И принял кардинальные меры.
Жители райцентра, и автор этих строк в том числе, приняли эти зеленые контейнеры, на-

поминающие корзины, за необычные  большие урны. Их поставили в самых разных местах. 
Но люди  начали бросать в них самый различный мусор. И это акимат еще стерпел – все-таки 
лучше пусть там лежит, чем под ногами у прохожих. Хотя на самом деле эти ящики были по-
ставлены по всему городу специально для тех, кто убирает улицы – чтобы не гонять по всему 
Саркану грузовик или неуклюжий трактор с тележкой. И уборщикам не таскать отходы почем 
зря. Но спустя несколько месяцев эти ящики-корзины начали просто … воровать. Один исчез, 
второй… Когда счет дошел до пяти, было принято решение мусорки с улиц убрать вообще. 
Пока они не «испарились» полностью.

- Это была наша придумка, общественным работникам, которые и так загружены с утра 
до вечера  урны, ощутимо помогали.  Но у наших  людей, наверное, понятия такие – что стоит 
на улице, то смело можно себе забрать. Особенно, если в хозяйстве такая вещь точно при-
годиться, - говорит аким Саркана Амантай ОРЫНБЕКОВ. 

Теперь в городском акимате решают, как эти ящики, которые уже с улиц убрали, исполь-
зовать с максимальной пользой. Только, чтобы гарантия сохранности на этот раз была. А 
сарканцам остается ждать, пока на улицах самой различной гадости станет ощутимо больше. 
Ведь эти ящики очень редко бывали абсолютно пустыми… 

В. БЕРЕГОВОЙ 

Тәрбиенің бастауы
Ыстық  ұя  ұйытқысы  ғазиз  ана,
Анадан  туылады  небір  дана.
Жүрегінің  төрінде  біздер  бармыз,
Жүректен  орын  алсын  асыл АНА.
Тәрбиенің  бастауы – ыстық  ұя,
Біз құрақпыз, ата-ана  бір  дария.
Ғылым, біліміне  ғалым да 

 тағзым  етер,
Отбасы –ошақ  қасы, ол – ЖАНҰЯ.

Дариға АУЕЛХАН,
Жетісу  орта  мектебінің  9-сынып  

оқушысы. 

Отбасым – асыл  
қазынам

Отбасы – бұл  асыл  қазына!         
Бақытты  бол  барына,
Қиын-қыстау  кезеңде
Болады  олар  жаныңда!
Отбасысыз  өмірің
Тең ғой  қараң  өмірге.
Айтқан  жылы  сөздері
Тең ғой  күзгі  күн сәулеге!

Алихан ШАЯХМЕТ,
Жетісу  орта  мектебінің  9-сынып  

оқушысы.  

Жетісу  орта  
мектебінің  

9-сынып  
оқушыларының 

шығармашылығынан 

Сен туған күн, мерекеңмен!
Мына өмірдегі біз үшін орны бөлек, қадірі ерек асыл 

жан Аубакенова Жаңылхан Байғалиқызын туған 
күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Құрметті біздің Ана-
шымыз! Адам өмірінің айтулы белесі – Сіздің 60 жастық 
мерейтойыңыз құтты болсын!

Алпыс - тал түс дейді дана халқымыз. Алла қаласа 
алда сіз асатын әлі талай асулар мен белес - белдер бар. 
Сізге жарқын да мағыналы өмір, көтеріңкі де кіршіксіз 
көңіл, қызыққа толы ғұмыр кешіңіз деген шынайы 
балалық тілегімізді ақтара отырып, көпшіліктің ыстық 
ықыласы мен құрметіне, ризашылығына бөлене беріңіз 
дейміз. Асыл анамызға мол бақыт, қажымайтын қажырлы 
күш-қуат, сонымен қатар, әрине, бірінші байлық – 
денсаулық тілейміз. Жанарыңыз қуаныштан бал-бұл жа-
нып, жаныңызға жамандық келмей, айналаңыздағыларға 
пана болып, аман-есен жүре беріңіз.

Аяулы Ана! Жасыңыз 100-ге келіп, ортамызда қызығымызға тоймай жүре 
беріңіз. Абыройыңыз асқақтай берсін дей отырып, төмендегі өлең жолдарын ар-
наймыз. 

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала - шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман - есен жүріңіз!
Ізгі тілекпен: Әділет, Эльвира, Әмір, Дамир.


