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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

БАСПАСӨЗ - 2022

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

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

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

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

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

В Алматинской 
области краем 
«царицы полей» 
по праву является 
Панфиловский рай-
он. Но в этом году 
большим урожаем 
кукурузы порадо-
вал и Сарканский 
район. Если в про-
шлом году аграрии района 
собрали 6 тыс. тонн уро-
жая, то в этом году уже 25 
тыс. тонн. Это своего рода 
рекорд для района. К слову, 
кукурузоводством в районе 
занимается порядка 50 кре-
стьянских хозяйств.

По данным акимата Саркан-
ского района, по сравнению с 
прошлым годом площадь зерно-
вых культур возросла на 11 тыс. 
га, в том числе - посевы кукурузы 
почти на 3 тыс. га. Если в 2020 
году золотыми початками было 
засеяно 2200 га, то в этом году 
уже 4585 га.

- Кампания по уборке кукуру-
зы на зерно началась в начале 
октября и на сегодняшний день 
полностью завершена. В убор-
ке участвовало 50 единиц раз-
личной сельхозтехники. Всем 

РАДУЕТ ЗЕМЛЯ ЗОЛОТЫМИ ПОЧАТКАМИ
В Сарканском районе получен рекордный урожай кукурузы

известно, что кукуруза давно 
прочно вошла в систему кормо-
производства и кормления сель-
скохозяйственных животных. 
Это высокоэнергетический корм, 
способный существенно повы-
сить продуктивность животно-
водства. Скот на таком откорме 
быстро набирает вес. Поэтому 
большая часть собранной про-
дукции предназначена на откорм 
скота. Это весьма значимо, ведь 
в Сарканском районе активно 
развивается и животноводство. 
Если говорит об уборке сель-
хозкультур, то основные из них 
мы успели собрать до конца 
прошлого месяца при благопри-
ятных погодных условиях. До 
конца ноября мы планируем про-
вести уборку масличных культур 
и сахарной свеклы, - отметил 
руководитель отдела сельского 
хозяйства Жандос Омирсадык.

К слову, в районе выращи-
вают кукурузу сортов "Алатау 
-107", "Краснодарский-507", "Ту-
ран-480 СВ", "Тургайская 5/87", 
"Сория", "Пионер", "Тулпар" и 
"НС-640" и др. Семена местные 
и российские.

Надо сказать, что в Саркан-
ском районе площади посевов 
сельхозкультур составили 98 
тыс. га, из них зерновыми куль-
турами засеяно более 58 тыс. 
га, получено 138 тыс. тонн уро-
жая. В целом по области посевы 
сельхозкультур расширены на 
3,7 тыс. га и достигли 972 тыс. 
На поддержку сельского хозяй-
ства в текущем году в регионе 
выделено 50 млрд тенге, из них 
43 млрд тенге - субсидии.

Пресс-служба акима 
Алматинской области.

1993 жылы Тәжікстанда азамат соғысы 
басталды. Осы кезеңде жаңадан құрылған 
ТМД елдерінің басшылары ұйымға мүше 
Тәжікстанға қол ұшын беруге келісті. 
Елдің Ауғанстанмен шекараласатын 
аймағы қауіпті болғандықтан, бұл шептің 
қорғанысын нығайту үшін ТМД елдерінің 
Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Ре-
сей армиясынан жасақталған бітімгер 
жауынгерлері аттандырылды. Осы соғысқа 
аудан аумағынан қатысып, жауынгерлік бо-
рыштарын адал атқарған жерлестеріміз де 
бар.

Оралған сөзді ойыма,
Бісіміллә деп бастадым.
Тұғырлы бабам тойына,
Толғауым осы қосқаным.
Арнамнан асып таспадым,
Алғаусыз ашық аспаным.
Алдияр бабам - асқағым,
Алдияр бабам – асқағым!

Төрткүл әлем көз тігіп,
Таныды жақын-алысың.
Төрімді жатқа бастырмай,
Таптатпай ел намысын.
Төрт құбыламды теңедің,
Қалың қазақ қамы үшін.
Төрт ғасырды артқа сап,
Оралдың, міне, арысым!

Даңқыңды көптен асырды,
Айбының мен ақылың.
Дұшпанға имей басыңды.
Тау суындай тасыдың.
Қас жауды тығып көріне,
Алшы да түсті асығың.
Ескерткіш болып еліңе,
Оралдың, міне, батырым.

Келгенде жауы жасанып,
Атының басын тартпаған.
Қайраттанып қасқайып,
Қаһарлы қолды бастаған.
Ақ найзалы Алдияр,
Өзіңнен батыр аспаған.
Айбыныңды асырып,
Оралдың, міне, мәрт бабам.

Шартарапқа жайылған,
Әруақты бабам, даңқың бар.
Ізіңнен ерген батырлар,
Еліме қорған тау-шыңдар.
Ұрпақ намысын оятар,
Ақ найза, қылыш. 

қамшың бар.
Ұмытпас батыр бабасын,
Арлы да ойлы халқың бар.

Көтердің рухын қазақтың,
Сиынып, сыйлап тұрса кім.
Өзің қорғаған аймақтың,

Алдияр бабам – асқағым!

Шекарасын қымтадым.
Тарихымды алдым түгендеп,
Батырын, биін, сұлтанын.
Тұғырға бүгін қондырды,
Артыңда қалған ұрпағың.

Көргендім, тектім, кемелім,
Құшағың ашық кең елім.
Өлгенімізді тірілтіп,
Жүреміз әлі сенемін.
Өткеннің оқып кітабын,
Тереңнен маржан теремін.
Қалт айтпас халқым, осы ғой, 
Өшкенім жанды дегенім.

Бақ-құтты болсын 
меймандар,

Сарқанға қадам басқаның.
Қазыналы қартым - 

қоймам бар,
Ұғынар сөздің астарын.
Өнеге алсын бұл тойдан, 
Рухы биік жастарым.
Қолдап да жүрсін баршаңды, 
Әруақты бабам асқағым!

Жомарт ИГІМАН.

Алғыс хаттар табысталды

Жуырда аудандық қорғаныс 
істері  жөніндегі бөлімде 
қаладағы мектептердің 10-
11 сынып оқушылары мен 
алғашқы әскери дайындық пәні 
мұғалімдерінің қатысуымен 
тәжік-ауған соғысы ардагерлерін 
ұлықтаған іс-шара өтті. Алдымен 
сөз кезегін алған бөлім басшысы, 
подполковник Талғат Әлсейітов 
еліміз Тәуелсіздігін алып, еге-
мен ел болудың қамын жасаған 
шақта тәжік-ауған шекарасын 
қорғаған жауынгерлердің ерлік 
істерін жиналғандарға паш етті. 

- Өрімдей жас жігіттер Отан 
алдындағы борыштарын адал 
атқарып, жауынгерлік парызын 
өтеді,- деп ол Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық ұланының Бас 

қолбасшысы генерал-лейтенант 
Руслан Жақсылықовтың қолы 
қойылған Грамоталарды табы-
стады. 

Келесі сөз кезегін алған 
Сарқан ауданының ауған 
локалдық соғыс ардагерлері 
және мүгедектері ұйымының 
төрағасы Ерболсын Тоқжігітов 
әскерге барып Отанын қорғау, 
еліміздің  тыныштығын сақтауға 
атсалысу әр ер азаматтың пары-
зы екендігін атап өтті.  

– 18-19 жастағы жігіттер өз 
еркімізбен әскерге барып, тәжік-
ауған шекарасын қорғадық. 
Өзімізге жүктелген міндеттерді 
абыроймен атқардық. Енді 
елімізде соғыс болмасын, 

бейбітшілік болып, тыныш өмір 
сүрейік,- деді   марапатталғандар 
арасынан сөз алған Аслан 
Құсайынов.

Жиын соңында  қатысып 
отырған оқушылардан «әскерге 
барған кезде бойларыңызда 
қорқыныш болды ма?» деген 
сауалға бітімгерлік іс-шараға 
қатысқан Руслан Нұрғожанов 
«қорқыныш болған жоқ, тек 
ата-анаға, туған-туысқа деген 
сағыныш басым болды»,- деп 
сөзін қорытты.

Шара соңында оқушылар 
өздерін қызықтырған сауалда-
рын қойып, қанағаттанарлық 
жауаптарын алды.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.
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Емханаларға тіркелу науқанының 
екінші айы жалғасуда. Біздің елімізде ол 
жыл сайын 15 қыркүйектен 15 қарашаға 
дейін өткізіледі. Емханаға кімге тіркелу 
керек, бүкіл отбасы бір медициналық 
ұйымға тіркелуі керек пе және оны қалай 
таңдау керек? Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры ең маңызды сұрақтарға 
жауап дайындады.

Емханаға тіркелуге өтініш қанша 
уақыт ішінде қаралады? 

Электрондық үкімет порталы арқылы 
тіркелуге өтінім берілген жағдайда, 
тіркелу (немесе тіркелуден дәлелді бас 
тарту) 1 жұмыс күні ішінде жүзеге асыры-
лады.

Егер тіркеу науқаны кезінде басқа 
емханаға тіркелуге өтінім берілсе, па-
циент сол жерде медициналық көмекті 
қашан ала алады? 

Тіркеу науқаны 15 қыркүйектен 15 
қарашаға дейін жүргізіледі, ал оның 
нәтижелері келесі жылдың 1 қаңтарынан 
бастап күшіне енеді. Яғни, пациент Жаңа 
жылдың басынан бастап басқа емханада 
медициналық көмек ала алады (емхана 
оның тіркеуге өтінімін растаған жағдайда). 

Басқа емханаға тіркелген кезде 
бұрынғы емханадан бекітуден шығару ав-
томатты түрде жүзеге асырылады.

Емханаға кім тіркеле алады? 
Емханаға ҚР азаматтары, ҚР 

аумағында тұрақты тұратын (тұруға 
ықтиярхаты бар) шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар тіркеле ала-
ды. Азаматтардың бұл санаты тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген 

Емханаға тіркелу туралы ТОП сұрақтар
көлемі (ТМККК) шеңберінде және МӘМС 
жүйесінде қызметтерді алуға құқылы.

Еңбек мигранттары мен олардың 
ҚР аумағына уақытша келген отбасы 
мүшелері де емханаға тіркеле алады – 
бұл ЕАЭО қатысушы елдерінің (Ресей, 
Белоруссия, Қырғызстан, Армения) аза-
маттары. Ол үшін оларда медициналық-
санитариялық  алғашқы көмекті (МСАК) 
және стационарлық көмекті алуға 
арналған ерікті медициналық сақтандыру 
шарты (полисі) болуы қажет. МСАК-
қа ЕМС шартының негізінде емханаға 
тіркелуге және ТМККК-ге кіретін 
медициналық көмекті алуға болады. Бұл 
ретте еңбек мигранттары мен олардың 
отбасы мүшелері МСАК-қа ЕМС шар-
тынсыз МӘМС-ке кіретін медициналық 
көмекті ала алмайды.

Барлық азаматтарға бұрынғы емха-
насынан қызмет көрсетуді жалғастыру 
үшін өз емханасына қайта тіркелуге 
өтінім беруі қажет пе? 

Жоқ, тіркелген халық өз емханасын-
да медициналық көмекті ала беретін бо-
лады. Егер тиісті өтінім берілмесе, аза-
маттар өздерінің бұрынғы медициналық 
ұйымдарына тіркелген болып қалады.  

Бір отбасының мүшелері бір 
учаскелік дәрігерге тіркелуі керек пе? 

Медициналық-санитарлық алғашқы 
көмек көрсету отбасылық бақылау 
қағидатына негізделген. Дәрігерге осы 
отбасы мүшелерінің салауатты өмір сал-
тын ұстануды қалыптастыру, аурулардың 

алдын алу және емдеу жеңіл болады. 
Мұндай тәсіл медициналық көмек көрсету 
кезінде оның сапасын айтарлықтай 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Жақын жерде орналасқан емхана-
ны таңдауға бола ма?

Медициналық-санитарлық алғашқы 
көмек (МСАК) көрсетудің негізгі қағидаты 
– аумақтық қолжетімділік болғандықтан, 
пациенттерге жаяу қолжетімділік шегінде 
(15-20 минуттық жүру) емханаларға 
тіркелу ұсынылады. Мұның артықшылығы 
үйде медициналық көмек алу мүмкіндігі 
болады. 

Жалпы, Сіз емхананы тұрғылықты 
жеріңіз бойынша емес (бірақ тұрғылықты 
жеріңіз немесе қала ауданы шегінде) 
таңдай аласыз. Бұл жағдайда учаскелік 
дәрігер немесе медбике пациенттің үйіне 
шақыруына келмейді, өйткені мекен-
жайы олардың қызмет көрсету аумағына 
жатпайды. 

Сондықтан жақын маңдағы емханаға 
тіркелу ұсынылады.

Бір мезгілде бірнеше емханаларға 
тірелу мүмкін бе? 

Жоқ. Тіркеу жеке сәйкестендіру 
нөмірі (ЖСН) бойынша жүзеге 
асырылатындықтан, азаматтар тек 
бір емханаға тіркеле алады, бұл ретте 
бұрынғы емханадан есептен шығару ав-
томатты түрде жүзеге асырылады. 

Емханаға тіркелуге өтінім қандай 
себептермен қабылданбауы мүмкін? 

Тіркеуден бас тартудың бірнеше 

себептері бар:
- дәйексіз құжаттар ұсынылды;
- пациент басқа қалада (кентте, ауыл-

да)тұрады;
- аталған емханада барлық учаскелер-

де тіркелген халықтың ең көп саны артты;
- тіркелуі қажет баланың мүдделерін 

білдіруге заңды құқығын растайтын 
құжаттар болмаған кезде. 

Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорында тіркелген халықтың ең көп саны 
аспауы тиіс:

* бір жалпы практика дәрігеріне – ара-
лас халық саны 1 700 адам (ересектер 
мен балалар);

* учаскелік терапевт-2 200 ересек 
адам;

* учаскелік педиатр- 0 жастан  6 жасқа 
дейінгі 500 бала, 0-ден 14 жасқа дейінгі 
900 бала.

Егер сұрақтарыңыз болса, сіз олар-
ды емханаңыздан пациенттерге қолдау 
көрсету қызметіне хабарласып сұрай 
аласыз. Егер сізге сол жерде көмектесе 
алмаған жағдайда, онда сіз ыңғайлы 
байланыс арнасы арқылы Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорына 
өтініш жібере аласыз: fms.kz ресми сай-
ты, 1406байланыс орталығы, Telegram 
мобильді қосымшасындағы  Qoldau 24/7 
және SaqtandyryBot.

 «Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» 

   КЕАҚ Алматы облысы
 бойынша филиалы.

Коронавирустың алдын 
алайық

Өздеріңіз білетіндей, күз бен қыста өткір ре-
спираторлы вирусты инфекция өршиді, соның 
аясында коронавирус жұқтыру жағдайы да ар-
туы мүмкін. Коронавирус кәдімгі тұмау тәрізді 
болғандықтан, оның алғашқы белгілерін көп 
адам байқай бермейді. Дегенмен, келесі сим-
птомдар білінсе, бірден медицина қызметкеріне 
жүгінген абзал: дене қызуының көтерілуі, 
жоғары тепмература, құрғақ қатты жөтел, 
бастың ауруы, кеуде тұсының ауруы, ентікпе 
және тыныс алудың бұзылуы, жүрек қағысының 
жиілеуі, пневмония, безгек, мұрынның бітуі, фа-
рингит, диарея.

Сіздің және жақындарыңыздың денсаулығың сақтау 
үшін келесі алдын алу шараларын ұстануыңызды  
сұраймыз: вирустық аурулар белгілері бар адамдармен 
қарым-қатынасты болдырмау (жөтел, түшкіру, мұрын шы-
рышты қабатының қабынуы, дене қызуының көтерілуі). 
Жеке гигиенаны сақтау (жеке сүлгі, сабын, ұстара 
құралдарын пайдалану және т. б.). Қолды сабынмен жуу 
(әжетханаға барған, қол алысқаннан, көшеден оралғаннан 
кейін, сондай-ақ тамақ дайындаудан бұрын). Қоғамдық 
орындарда жүргенде көз, мұрын және ауызға қол тигізбеңіз, 
өйткені лас қолдың жанасуы вирустың шырышты қабатқа 
түсуіне ықпал етеді. Адамдар көп жиналатын жерлерге 
барғаннан және көшеден қайтқаннан кейін мұрын мен ауыз 
қуысын (мұрын-жұтқыншақ) әлсіз сода ерітіндісімен шаю. 
Жөтелу және түшкіру кезінде ауызды бір рет қолданылатын 
майлықтармен немесе орамалмен жабу, содан кейін қолды 
сабынмен мұқият жуу немесе спирт ерітіндісімен немесе 
дезинфекциялық сулықтармен өңдеу қажет, содан кейін 
залалсыздандыру қажет. Қоғамдық орындарда жөтеліп 
немесе түшкіріп жатқан адамдарымен қарым-қатынас 
жасамауға тырысу, мүмкін болмаған жағдайда кемінде бір 
метр қашықтықта дистанцияны сақтау.  Кәзіргі таңда ауру-
мен  күресу  жолы- вакцинация, бұл аурудың күшті алдын-
алу шарасы. Вакцинация қажет, өйткені бұл аурудың ауыр 
түрін азайтады және вирустың таралу жылдамдығын 
төмендетеді. Вакцинация арқылы біз ұжымдық иммунитет 
қалыптастырамыз.  Ұжымдық иммунитет, атап айтқанда, 
қоғамның ең осал мүшелеріне және иммундық жүйесі 
әлсіреген адамдарға өмірді сақтауға мүмкіндік береді. 
ЖРВИ белгілері пайда болған кезде (дене қызуының 
көтерілуі, тыныс алудың қиындауы, көбінесе құрғақ жөтел, 
қалтырау, денедегі қақсау, мұрын шырышты қабатының 
қабынуы және т. б.) міндетті түрде жедел медициналық 
көмек шақыру қажет.   

Н. КАНАБЕКОВ,
Сарқан аудандық СЭББ бөлім басшысы.

Өңірімізде санитарлық тазалық 
жұмыстары жүргізілуде

Ауданымызда күзгі санитарлық тазалық жұмыстары жалғасуда. Аудан аумағында 
аулаларды абаттандыру, елді мекендерді қоқыстан тазарту жұмыстары тұрақты 
жүргізілуде.

Сарқан ауданы әкімінің ағымдағы жылғы "Ауданның елді мекендерін абаттандыру, 
санитарлық тазарту, абаттандыру, көгалдандыру жөніндегі көктемгі-күзгі айлығын 
өткізу туралы" қаулысына сәйкес 15 наурыз бен 15 мамыр және 15 қыркүйек пен 15 қараша 
аралығы өңіріміздегі елді мекендерді абаттандыру, санитарлық тазарту айлығы болып 
жарияланған болатын. Аталмыш көктемгі-күзгі екі айлықты тиімді өткізу мақсатында 
іс-шаралар жоспары белгіленіп,  айлықты өткізу жөніндегі аудандық штабтың құрамы 
бекітілді.

Қазіргі таңда аудан бойынша санитарлық тазалау шаруа қожалықтарымен келісім бойынша коммуналдық 
мекемелердің техникасымен және жергілікті ауылдық округтердің техникасымен жүзеге асырылуда. Аудан бой-
ынша санитарлық тазалауға 3,364 мың теңге, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 12,249 мың 
теңге, көшелерді жарықтандыруға 27,419 мың теңге бөлінген. Ауданның елді мекендерін санитарлық тазалау, 
абаттандыру іс-шараларының жоспары бойынша 15 наурыздан бастап әр апта сайын "таза орта", "сенбіліктер" 
іс-шаралары өткізілуде. Бүгінгі күні аудан бойынша 11 іс-шара "таза орта", 12 іс-шара "сенбіліктер" бойынша 
өткізілді. Саябақтар, скверлер, әлеуметтік және бюджеттік сала мекемелерінің аумақтары тазартылды. Жалпы 
аудан бойынша 250 км арық желісін, 300 көшені тазалауды аяқтау, санитарлық тазалауға қатысушылардың 
санын 9000 аулаға дейін жеткізу жоспарлануда. 6500 түп көшет отырғызу жұмыстары да аяқталды. 

Тұрғындар тарапынан жиі кездесетін кемшілік қоқысты арнайы белгіленген жерге емес жол-жөнекей төге 
салу әдеті әлі де бар. Жол жағалай шашылған әр түрлі күл-қоқыс осылайша шаһар шырайын қашырып, 
көңілге қаяу ұялатады. Сондықтан қатты тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстардың арнайы бөлінген орындарға 
шығарылуын бақылау үшін жергілікті полиция қызметкерлері, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
мамандар және жергілікті әкімшілік қызметкерлер жұмыс жасап, айлық барысында 303 хаттама толтырылып, 
55 әкімшілік жаза жасалды. 

Тоғыз жолдың торабында орналасқан саялы өңірімізді күн сайын қаншама қонақтар сапарлап өтеді. 
Тазалық көрер көздің қуанышы екенін ескеріп, аудандық тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі тарапынан тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Олар тұрғындарды 
ауданымыздың таза да көрікті болуы үшін бір кісідей атсалысуға, кәсіпкерлік нысандарының айналасын таза 
ұстауға шақырады. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасын табатын болады.

Өз тілшіміз.
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Комитета атомного и энергетического над-
зора и контроля Министерства энергетики 
Республики Казахстан по Алматинской 
области» (далее – Департамент) сообща-
ет, что в соответствии с пп.1) п.2 раздела 
1 Правил и условий энергоснабжения по-
требителей, имеющих аварийную бронь, 
утвержденных приказом Министра энер-
гетики Республики Казахстан от 30 марта 
2015 года № 245 (далее - Правила) объ-
екты непрерывного энергоснабжения (да-
лее - ОНЭ) – «Объекты хозяйственной ин-
фраструктуры физических и юридических 
лиц, в силу технологических причин нуж-
дающиеся в  непрерывном энергоснабже-
нии, отключение которых может привести 
к гибели людей, нарушению работы объ-
ектов жизнеобеспечения, катастрофи-
ческим экологическим, социальным или 
экономическим последствиям». 

Согласно п.3 Правил в перечень объ-
ектов непрерывного энергоснабжения, 
для которых определяется величина 
аварийной брони, включаются: 1) объ-
екты, обеспечивающие безопасность го-
сударства; 2) теле-радиокоммуникации; 
3) предприятия водоснабжения, канали-

О необходимости соблюдения 
требований Правил и условий 

энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь, в 
целях надежного функционирования объектов непрерывного 

энергоснабжения!

зации и теплоснабжения; 4) лечебные 
учреждения; 5) объекты, обеспечиваю-
щие противопожарную безопасность, 
содержание которых предусмотрено 
бюджетом; 6) объекты металлургических 
предприятий непрерывного производства 
титана и магния электролизным спосо-
бом; 

7) объекты аэронавигационной орга-
низации, обеспечивающие обслуживание 
воздушного движения; 8) объекты птице-
фабрик.

В соответствии с п.4 Правил услови-
ем для включения в перечень ОНЭ яв-
ляется соответствие схемы внешнего 
электроснабжения объекта по категории 
надежности электроснабжения согласно 
требованиям, установленным Правилами 

устройства электроустановок, утверж-
денными приказом Министра энергетики 
Республики Казахстан от 20 марта 2015 
года №230.

В соответствии с п.6 Правил для каж-
дого объекта, включенного в перечень 
ОНЭ, энергоснабжающими и энергопе-
редающими организациями совместно с 
представителем ОНЭ составляется акт 
аварийной брони в соответствии с Ин-
струкцией по составлению акта аварий-
ной и технологической брони энергоснаб-
жения, утвержденной приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 11 
февраля 2015 года № 75. Акт аварийной 
брони направляется в государственный 
орган, осуществляющий руководство в 
области электроэнергетики и местный ис-

полнительный орган. Акт аварийной бро-
ни является приложением к договору на 
энергоснабжение и договору на передачу 
электрической энергии.

В связи с вышеизложенным, в целях 
недопущения ограничения электрической 
энергии объектов, нарушение деятельно-
сти которых может привести к угрозе здо-
ровью и жизни людей, нарушению работы 
объектов жизнеобеспечения,  катастро-
фическим экологическим, социальным и 
экономическим последствиям в регионах, 
в том числе в осенне-зимний период Де-
партамент доводит до сведения о необхо-
димости исполнения энергоснабжающи-
ми и энергопередающими организациями 
совместно с представителями ОНЭ тре-
бований Правил, в части наличия актов 
аварийной брони.   

   
  Е.НАРМУРАТОВ,    

руководитель
ГУ «Территориальный департамент

Комитета атомного и 
энергетического

надзора и контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан 

по Алматинской области».                                                                  

Табиғатты аялайық және қорғайық!
Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтатын тілі жоқ,табиғат анасыз 

осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес. Жыл мезгілдерінің өзгеруі де оны 
одан әрі әсерлендіреді. Төрт жыл мезгілі- төрт түрлі  ғажайып күй сыйлайды. Табиғат 
бізге көп әсемдігін, таза суын, көк аспанын будақ бұлттары мен мөлдір суын береді. 
Таудан аққан өзен  дауысы, жасыл шөптің сыбдыры бізге әсемдік сыйлайды. Оның  
ғажайып әсемдігін көз алдыңа елестете отырып, өзің бір керемет сезімге бөленесің. 
Табиғаттың бар кереметін, оның әрбір әсерін сөзбен де, жазумен де жеткізу оңай емес. 
Оның керемет көрінісі жаныңды тебірентеді. Бұлттары мақтадай, шөптері кілемдей 
төселген. Табиғатты аялау әр адам үшін маңызды, себебі адам да оның бір бөлшегі. 
Таразы басында екі қымбат нәрсе бар бірі табиғат, бірі адам. Бірі жеңіл тартса  тара-
зы аударылады, демек адам мен табиғат егіз ұғым. Бір – бірінсіз өмір сүре алмайды. 
Сондықтан оны аялап , қорғауымыз керек. Табиғатты аялау дейміз – ау. Өзіміздің сал-
дыр – салақтығымыздың нәтижесін көріп те жүргендейміз. Оған дәлел талай баланың 
дертті болып туылуы болса, ауа –райының үлкен өзгеріске ұшырауы , төрт мезгілде 
болатын құбылыстың бір күнде болуы, табиғат – ананың да денсаулығына нұқсан 
келгенін мойындаймыз. 

Б.ТОЙШЫБЕКОВ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің Құрақсу орманшылығының

№4 айналымның орман-күтушісі.

Аялап ұстайық!
Табиғат тіршіліктің құт – берекесі. Оны қорғау міндетіміз. Адам табиғаттың патша-

сы деген ұғым бар. Сондықтан ол адам үшін асыл ана саналады. Өйткені әр пенде 
табиғаттың  арқасында өсіп-өніп, жетілген.

Табиғат – ырыздықтың, ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі, адам денсаулығының 
сенімді сақшысы. Ал оның ластануы үлкен әрі өзекті мәселе. Бұл барлық дүниежүзі 
халықтарын алаңдатып отырғаны жасырын емес. Табиғат – сөз жетпес сұлулық, баға 
жетпес қазына, көз тоймайтын әсемдік, қыры мен сыры мол құбылыс болғанымен, 
қазір адамзаттың кесірінен ластануда. Соның салдарынан адам өміріне қауіпті жағдай 
да тууда.Біз әрбір жайқалып тұрған ағашқа да қамқорлық танытуымыз қажет. «Бір тал 
кессең, он тал ек», «Жер құтты болса, мал сүтті болады» демекші, жайқалып тұрған 
жасыл желекке жетер дүние кемде – кем. Егер де бүгінгі ысырапшылдығымызды 
доғармасақ, болашақта ну орман, шүйгінді жайлау, шырша – аршасы жайқалған тауды 
да көрмеуіміз мүмкін. Сондықтан да қазірден бастап қоршаған ортаны аялап, оның 
байлықтарын сақтауға жұрт болып жұмылсақ игі еді.

А.ӘМІРТАЙ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің Құрақсу орманшылығының

№1 айналымның орман-күтушісі.

Ущерб от лесного пожара трудно 
оценить!

Если цену погибшего древостоя или сгоревшей заготовленной древесины можно 
рассчитать, то оценить потери экологических функций поврежденных экосистем прак-
тически невозможно. Лесные пожары оказывают огромное воздействие на экосистемы 
в масштабе всей планеты. Почти треть лесных территорий в год охватывается огнем. 
Погибают деревья, выгорает трава, кустарники, мхи и лишайники, повреждается по-
чва, погибают микроорганизмы, живущие в ней. Одно из главных негативных экологи-
ческих последствий пожаров – задымление  и загрязнение атмосферы. Животные и 
люди чаще всего гибнут не от огня, а из-за отравления дымом. Дым от крупных пожа-
ров может распространяться на сотни километров. Задымление нижних слоев атмос-
феры негативно влияет на здоровье людей, в особенности детей, пожилых, беремен-
ных женщин. Сильное задымление после пожаров задерживает развитие растений, 
поэтому они выделяют меньше кислорода, а лес является его главным поставщиком. 
Во время интенсивного горения леса концентрация угарного газа по сравнению с фо-
новым  содержанием в воздухе повышается почти в 30 раз, метана – в два раза, угле-
кислого газа – на 8%.Выбросы от пожаров усиливают парниковый эффект. Сущность 
его заключается в том, что солнечные лучи, отражаясь от земли, трансформируются 
в длинноволновое тепловое излучение, которое задерживается парниковыми газами. 
В результате происходит повышение температуры воздуха.  Обязательно помните – 
один не затушенный костер, один выброшенный горящий окурок может повести за 
собой неизмеримый ущерб нашей экологии.

В.КАСЬЯНОВ,
лесник обхода №21 Кокжидинского лесничества КГУ «Борлитобинское 

лесное хозяйство».

  Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-
қимыл – әрбір азаматтың міндеті

Қазіргі  кезде  сыбайлас  жемқорлық  әлемінің  кез  келген  елінде оның  саяси  
дамуы  байланыссыз, оның  ішінде  Қазақстанда  да, әлеуметтік  құбылыс  ретінде  
өмірін  жалғастырып келеді, ол тек  ауқымдылығымен  ғана  ерекшеленеді. Сыбай-
лас  жемқорлық  әлеуметтік-экономикалық  даму үдерісін, нарықтық экономиканың  
құрылуын, инвестициялар  тарту  процесін тежейді. Қазақстанның мемлекеттік  
саясатының  негізгі басымдықтарының  бірі  сыбайлас    жемқорлықпен күрес болып 
табылады. Көбіне  қоғамда   сыбайлас  жемқорлыққа  екі  негізгі  кейіпкер  қатысады: 
үкімет және жеке меншік  секторы. Қағида  бойынша  азаматтар  жемқорлықтың  бас 
құрбанына  айналады. Қазақстан  Республикасының  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
күрес  туралы» заңында  сыбайлас  жемқорлыққа  мынадай  анықтама  берілген: 
бұл - «жеке түрде немесе делдалдар арқылы  мүліктік  игіліктерді  заңсыз  алу  және 
мемлекеттік  қызмет  атқарушы  тұлғалардың,  сондай-ақ оларға  теңестірілген  
тұлғалардың  өз  лауазымдық  өкілеттіктері  мен  өкілеттеріне  қарсы  мүмкіндіктерін  
мүліктік  пайда  табу  үшін  жеке  басына  пайдалануы,  сондай-ақ  аталмыш  тұлғаларға  
көрсетілген  игіліктер  мен  жеңілдіктерді  құқыққа  қайшы  түрде  пара  ұсмыну  жолы-
мен  сатып  алу».    

 Е. ОРУМБАЕВ,
  Сарқан ауданы ТЖБ  бастығы,   азаматтық қорғау подполковнигі.                                                              

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПРИ ЛОВЛЕ РЫБЫ!
Рыбалка является великолепным видом активного отдыха, но она может оказаться 

опасной, если не соблюдать мер элементарной безопасности. Собранность, адекват-
ная реакция на меняющуюся ситуацию обеспечит вашу безопасность. Опасная ситуа-
ция может произойти при наличии таких факторов как:

1. Употребление алкоголя перед рыбалкой или во время её;
2. Холодная вода весной или осенью;
3. Неумение плавать;
4. Сильный ветер и волны;
5. Тёмное время суток;
6. Рыболов в одиночестве на берегу или в лодке.
Совершая ловлю рыбы с берега или с лодки необходимо помнить основные пра-

вила безопасности. При рыбалке с удочкой человека подстерегают разного рода опас-
ности. Любой водоем, даже давно знакомый, является в какой-то мере местом опреде-
ленного риска. Поэтому каждому любителю рыбной ловли тут необходимы постоянное 
внимание и соблюдение элементарных мер безопасности.

Нередко рыболова привлекают участки реки с крутым берегом, так как именно в 
таких омутах чаще всего можно рассчитывать на поимку крупной рыбы, особенно хищ-
ника. Но крутой и подмытый течением берег может внезапно обрушиться и рыболов 
окажется в воде, или его может накрыть обвалившимся грунтом. Поэтому в таких ме-
стах необходимо быть особенно осмотрительным. И если вы заметили на краю берега 
сверху продольные (вдоль берега) трещины - это явный сигнал об опасности.

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

Сарқан ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі басшылығының
2021 жылғы IV тоқсанда азаматтарды қабылдау 

КЕСТЕСІ

Сенім телефоны: 8 /72839/ 2-24-43 
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Қауышты 
қайта келіп 

еліне
Қуаныш болып жатса маңайымда,
Бекер қарап іркіліп қалайын ба?
Бабаларын ардақтап құрметтеген,
Құтты болсын айтамын ағайынға!

Алдияр - батыр бабам елім деген, 
Жауына кегі кетіп жеңілмеген.
Ұлықты ұрпақтары арқасында,
Қауышты қайта келіп еліменен.

Мың алғыс  өздеріңе ағаларым,
Қолдасын барлық батыр бабаларым.
Еңсесі сарқандықтар көтеріліп,
Сеземіз ауыл, елдің жаңарарын.

Өзгерісі бүгіннен білінеді,
Бастары ағайынның бірігеді.
Бабаларының ерлігі мен қасиетін,
Ұрпағы бойларына сіңіреді.

Қалайша игі іске қуанбаймыз,
Бекер қарап туыстар тұра алмаймыз.
Жасасын Садыр бабам ұрпақтары,
“Алдияр, Алдияр!”деп ұрандаймыз!

 Ербол ОРАЗБЕКОВ.

Хатқа түспегенмен 
адамдардың жадында жатта-
лып, бүгінгі күнге аман-есен 
жеткен құнды деректерді 
естігенде немесе кезінде қағазға 
түскенімен көмескіленіп қалған 
танымдық дүниелерді көргенде 
еліміз үшін елеулі мәліметтерді 
жұртшылыққа жеткізуге асыға-
мыз. 

Алдияр батырдың айтулы 
ұрпағының бірі Кененбайдан 
тараған Бұлан ұлы Жақанбай 
әділдігімен айналасына та-
нымал болған би болыпты. 
Сөзімізді жалайыр Жәлменденің 
Жақанбайға жолдаған сәлеміне 
бұрып, бұл екі елдің ер тұлғалы 
екі азаматының арасындағы қыл 
өтпес татулық пен достықтың 
туы болған осынау хатқа кезек 
берейік:

Сәлем де Жақанбайға бір 
ат берсін,

Үш жылғы мінілмеген құр 
ат берсін.

Бұйымтай орындалса
 ойдағыдай,

Төлемін үш жылдан 
соң сұрап келсін.

Дәулігі өзімдей болсын,
Местігі өзіңдей болсын.
Сұлулығы Аппас төредей

 болсын,
Жүрісі Жүсіп қожаның 

жазуындай болсын.
Ақ қаптал, ақ айыл болмасын,
Қисық құйрық, мүкіс құлақ

 болмасын.
Рас, үш жылдан кейін атының 

ақысы ретінде Жақаңа жам-
бы жауып түйе, кілем жауып ат 
мінгізген. Қоржын-қоржын алтын, 
күміс, астына айшықталған ер 
сыйлаған.

Жақанбайдың асы 1898 
жылы беріліпті деседі. Асқа 
араға алты ай салып үш жүздің 
игі жақсыларына жар салынады. 
Осы асқа Абай ақын бастаған 
Арқа азаматтары Шәкерім, 
Тәттімбет, Құсбек, Әсет, үйсін 
Бақтыбай, жалайыр Жәлменде, 
Маманның Тұрысбегі, Құл, Түбек 
ақындар қатысады.

Садықбек қажы құран 
бағыштап, ақ тудың сабын сын-
дырып, тұлданған атты Бау-
бек палуан алған. Ас Мұқаншы 
төрінде Жалқұмда өткен. Ала-

ман бәйгеге жүзден астам ат 
Көктерек ауылына айдалған. 
Арасы артық-кемі жоқ тұп-тура 
35 шақырым қашықтықты Сарат 
ауылындағы Сапаның Ақбелбеу 
деген тұлпары жеңіп алған. 
Бәйгесі жүз тұяқ деседі.

Тойды Жақанбайдың жақын 
достарының бірі жалайыр 
Жәлменде басқарған. Оның оң 
қолы болып Жексембай жүрген. 
Қадірменді меймандар асқа бата 
беріп, құран оқып, Садыр еліне 
жақсы-жақсы тілектер білдірген, 
өнерлерін ортаға салып, ел-
жұртты тәлімділікке бағыттаған.

Бізге жеткен деректер бой-
ынша  Абай бастаған арғын 
игілері, Тәттімбет басқарған 
Арқа өнерлілері ас болар жерге 
7-10 күн бұрын келіп, ақ шаңқан 
үйлер тіккен.

Ас тыныштығын Баубек 
сақтаса, Нысанқұл палуан 
қарсыластарының жауырынын 
жерге тигізген.Іштен шалып, сол 
қолмен ұстап тұрып, насыбай 
атқанын көргендер жыр қылып 
айтады екен. Жаяу жарыста 
жүлдені  жалайыр елінен келген 
жез киік жүйрік Нұрғаниса деген 
әйел жеңіп алған.

Әдетте аймағына аян адам 
дүниеден өткенде жоқтауын орақ 
тілді, от ауызды адамдарға жаз-
дырып, жылы өткенше қаралы 
үйден жоқтау естіліп тұрған 
көрінеді. Осындай қимастық лебіз 
Жақанбай биге де жазылған. 
Бұл туралы шежіреші, тарихшы, 
қаламгер ақсақалымыз марқұм 
Тәңірберген Қалилаханов 
төмендегідей дерек келтіреді:

-Үлкендердің айтуы бойын-

ша «Жақанбайдың жоқтауын» 
Садыр руының ішінде Кенжебай 
ауылының ақыны Малайұлы 
Ахмет деген кісі шығарған екен. 
Сол жоқтауды әдейі іріктеліп 
алынған бір топ қыз-келіншектер 
жаттап алып, бір жыл бойына, 
яғни Жақанбайдың асы берілген 
күнге дейін үнемі көш-жөнекей 
дауыстап айтып жүрген. Ең 
соңғы жоқтау асқа келген адам-
дар жайылған дастарқанға 
отырғанда айтылып, Жақанбайға 
бағышталған құран оқылғаннан 
кейін тоқталды деседі. Жасында 
сол жоқтауды естіп, жаттап алған 
Садырдың Зергер дейтін руының 
ақсақалы Меңғали Арғынбаев 
пен Ақынай руының ақсақалы 
Нұрмұханбет Омаровтардың ау-
ызынан үзінділерін жазып алып 
едім,-дейді Тәңірберген ақсақал.

Жоқтаудың ел аузындағы 
нұсқасы төмендегі мәтінмен 
сақтаулы:

Уа, халайық!
Алдияр біздің бабамыз,
Үшеу екен анамыз.
Бабамнан туған төртеуі,
Сары қымыз сабамыз.
Медет байда жиынды,
Мәмбет би бар данамыз.
Базар-Назар қос жүйрік,
Кім бар ондай санаңыз.
Оразгелді, Оразбақ
Асылдар қатарына аламыз.
Жақанбай көшті дүниеден
Ағайын сізге шағамыз.
Малқар, Зергер, Тәуімбет,
Жақындап  бәрін санаңыз.

Болып кетті Жақанбай,
Жұртқа жақсы атанды-ай.
Жақаағамның ақылы,
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Жақсының аты 
қалады

Ойжайлау мен Қапалдай.
Кененбайдың ішінде,
Бай кісі бар ма Бапандай.
Бабамнан туған Шалқыбай,
Сүйкімді сұлу шапандай.

Арғы атам менің Алдияр,
Сегіз сеңгір ұлы бар.
Медет ,Қуат, Кененбай,
Кенжебай, Асан табылар.
Ақпан, Тоқпан, Дөненбай,
Алдиярға құйрық-жал.
Алдиярмен туысқан,
Бір старшын Құдияр.
Жексенбай елге белгілі,
Жақсылық іске болды жар.

Саурық момынға болысты,
Мәмбетбай күзек қоныс-ты.
Қазанғап, Елеу, Қалдығұл.
Түзеген қисық шалысты.
Бай Арыстан, Ер Мұса,
Бай болып жүр табысты.
Жақанбай көшті дүниеден
Жақын еткен алысты.

Андаға жақты Сауырық,
Сайлау деген дауырық.
Сайлау десе жұрт қызар
Күйлі құстай шаңғытып.

Арын менен Тәсібек,
Кетпесін елің жауығып.
Адамға Ысқақ алдырмас,
Қалмаса жатып ауырып.

Стамбек төре ер кісі,
Садырдың таудай белгісі.
Әбен алған болысың
Атасының үлгісі.
Қарлығашта Жетібай

Сабырлы момын бір кісі,
Тілеулі батыр өнерлі,
Озған жоқ одан өзгесі.

Күш артылмас түйеден,
Сүт артылмас биеден.
Күдер үзбе жарандар.
Жаратқан жаппар-иеден.
Үш арыстың біреуі,
Қалмаса егер жүйеден.

Сыпатай қажы ел асқан,
Қыдырменен жанасқан.
Артылмай тұр Медетке
Айдаған малың алаштан
Қасен, Қасым, Тілеулі
Қайырымды болып 

қарасқан.
Өнері асып өзгеден
Жасаған мүлкі жарасқан.
Бақытына Баубектің
Табылмас адам таласқан.

Шүйенің шебі Кебеңе,
Дәулетін жанға теңеме,
Өсербай батыр ақсақал
Жаттанды сөзге ере ме.
Мүшебай, Құрман,

 Көбентай,
Жөнсіз іске көне ме?
Иса болыс, Еркінбек
Дұшпанға намыс бере ме?
Құрманбай мен Бапаңның 
Екеуін жанға теңеме.

Қарауыл Иса, Еркінбек
Бекберлі сөйлер серпіндеп.
Ақыл толық болған соң
Билеген елді еркіндеп.
Жақамбай көшті дүниеден
Бөлмеген жанды біртіндеп.
Қауым жұртым аман бол,
Ертеңің болсын еркіндік…
Осындай Садырдың игі 

жақсыларын маржандай тізген 
сөз шеберінің қолтаңбасы аз 
ғана өзгерістерге түскенімен 
бүгінгі күнге аман жетіпті. 
Жоқтаудың өн бойынан ата-
бабаларының асыл істерін 
іздейтін ойлы оқырман көкейіне 
түйе жүрсін деген мақсатпен 
өткен ғасырлардан жоғалмай 
жеткен көне жазбаларды 
тірілтіп отырмыз. Расында да 
ғалымның хаты, жақсының аты 
қалатыны даусыз ақиқат.

Жомарт ИГІМАН.

Алтын әріппен апталып, күміспен де 
қапталып тарихта қалған Алаштың Ал-
дияр батырының тұғыры биік ескерткіші 
орнына қонды. Патша көңіл көрерменге 
батыр бабамның оң қолын көкке көтеріп 
Алланың қолдауымен қас жауына 
ұмтылған қаһарлы бейнесі асқақтап тұр. 
Тұлпарының алдыңғы тұяғымен тарпып  
көкке көтерілген екпініне мына үйлесім 
астасып кеткендей көрінеді. Батыр 
баба ұрпақтарына жігер мен күш беріп 
тұрғандай.

"Елін сүйген ұл ерлік істейді"дейді 
дана халқымыз. Алдияр бабамыз-елге 
жау тисе қорғаны болған, жел тұрса орма-
ны болған жау жүрек батыр. Есімі халық 
санасында жатталып, ұлт мақтанышына 
айналған даңқты қолбасшы. Осы орай-
да ескерткіштің бой көтеруіне Қадыр 
Абдахмановтың бастамасын қолдап, 
жұдырықтай жұмылған елім, жерім де-
ген азаматтар болса, серпін беріп, 
қолдау көрсеткен аудан әкімі Талғат 
Қайнарбеков. Ұйымдастыру комитеті 
құрылып, тиянақты жұмысымен көрініп, 
елдің алғысына бөленген жандар. Қор 
қаржысын жинақтау үшін Алматыда 
кәсіпкерлермен кездесу барысында, ең 
бірінші бастамашы болып игі шараға 
жомарттық танытып 3 млн. қомақты қаржы 
мен 1 жылқы қосқан Саят, Манат Есімхан 
бауырларымыз. Мақтан үшін емес, 
ұрпақтық борыш ретінде көрсетілген үлгі 
боларлық істері еді және бірлесіп Ерлан 
Арынмен көңілге сиятын қадам жасады. 

Қадірменді ағайын!

Ескерткіш тек әсемдік үшін ғана емес, ол 
елдігімізді айғақтайтын идеялар қажет деп 
Маралтай Райымбекұлының дастанының 
жарыққа шығуына қолдау көрсетті. Мың 
дана календарь, кітап шығарылады. Ба-
бамыз туралы туындылардың жарық көруі 
көптің көңілінен шығып жатыр, бұл  жал-
пы ұрпақтар сабақтастығының жарқын 

көрінісі.
Ұлттың батыры Алдияр  бабамыздың 

ескерткіші құтты болсын! Мәңгілік елдің 
сусындайтын рухани азығы болсын!

Төлеухан БИТЕМБИЕВ,
Черкасск ауылдық округі 

ақсақалдар алқасының төрағасы. 
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ортам тап-таза қазақ еді. Кәдімгі көшпенді 
өмір болатын. Біздің үй көктемде мал 
төлдету үшін қыстаудан көшіп, аралға 
барады. Ол жерден Қобда өзені тасымай 
тұрғанда тезірек көшіп жайлауға беттейді. 
Көшкенде кәдімгі түйемен көшеміз, біз 
сияқты боқмұрын балалар жүкті түйенің 
үстінде кебеженің ішінде, шайқалып кетіп 
бара жатамыз…

Маған тұңғыш рет «Қазақстан» дейтін 
ел барын естірткен осы радио. 1970 
жылы жасым жетіге толып, сабаққа бар-
дым. Үш кластық бастауыш мектеп. 
Оқыған әліппеміз қазақстандық еді. Жар-
ты жылдан кейін (әліппені аяқтаған соң) 
қолымызға «Ана тілі» дейтін оқулықты 
ұстатты. 

1980 жылы орта мектепті тәмамдап, 
Ұлан-батыр қаласындағы Әскери 
институтқа курсант болып қабылдандым. 
Қырық бес қонақ карантинде ұстады. 
Аса ауыр сынақтан өттік. Күніне 15-20 
шақырым кросс жүгіреміз. Жолымызда 
Кеңес Армиясының әскери қосындары 
орналасқан. Биік дуалдың сыртына сол-
даттар қиқалақтатып жазулар жазыпты. 
Жүгіріп келем, оқып келем… «Чимкент» 
деп тұр. Көзіме оттай басылды. Қаптаған 
қалқа-моңғолдың ортасына үйірлесе ал-
май жүрген мен бейбаққа ана жазу қол 
бұлғап тұрған атажұртым сияқты елес 
берді…

Ақыры Қазақстанға ел көшті. Бұл 
1991 жылдың наурыз айы болатын. Иә, 
ақсарбас, енді не тұрыс!!! Тура мамыр 
айының басында басшылықтың атына 
армиядан босату жайлы өтініш жаздым. 
Ол кезде қызметтен оңай-оспақ босата 
қоймайтын. Екі апта өтті. «Жолы болсын!» 
деген қуанышты хабар жетті. Біз пақыр 
«Әлей болсынды» айтып үлгермей, 
қолма-қол көшуге бел байладық. Мұндай 
мүмкіндік ғасыр тұр ғой бір дәуірде туа 
бермес.

Сонымен, Қазақ еліне көшетін бол-
дым. Байқасам, Қобда қаласынан тағы бір 
топ көшпекші екен. Бәрін тізімге алдым. 
Тура 100 үй. Бұлардың құжат-анкетасын 
жинап алдым да Ұлан-батырға барып 
бәріне паспорт жаздырдым. Мына жақта 
ел не боп жатыр екен деп Бай-өлкеге 
келдім. Қазақстанға көшуге 800 үй тіркеліп 
қойыпты. Арнайы Еңбек биржасы деген 
құрылыпты. Бастығы Барбол Қызылұлы 
дейтін еңгезердей азамат екен. Соған 
бардым. Ол кісі бірден:

– Сен жігітім, офицер көрінесің, мына 
жұмысқа көмектессең қайтеді?

– Ләпбай, не істеуім керек?
– Ел көшіріс.
– Дайынмын.
Барекең екеуміз Бай-өлкеден көшетін 

800 отбасының (ұмытпасам, 21 мың адам) 
құжат-қағазын және пойызға билет алу 
үшін қаржы-қаражаттарын жинап алып 
Ұлан-батырға тарттық. Қаладағы Темір 
жол техникумының 4 қабат жатақханасын 
жалдап алдық. Моңғолдың жолаушылар 
тасымалдау әуе агенттігіне барып, олар-
мен келісіп барлық жолаушылар ұшағын 
Бай-өлкеге бұрдық. Аймақтан күніне 5-10 
ұшақ адам келеді. Оны қабылдап алып, 
ақшасын беріп сатып алған екі составқа 
тиеп Ресейдің Наушке бекетіне жеткіземіз. 
Наушкеде Қазақстанның барлық облысы-
нан мыңдаған адамдар келіп қазақтарды 
алып кетуге күтіп жатыр. Бастығы Марат 
Қонақбаев деген – ҚР Еңбек министрлігінің 
өкілі. Мәкең қазақтарды сол жерде облыс-
облысқа бөліп таратып беріп жатыр. 
Осының бәрін ұйымдастырған сол кездегі 
Еңбек министрі Саят Бейсенов деген 
адам. Саят ағамыз Ұлан-батырға келіп, 
көшіп жатқан елді көзімен көрді. Бар-
бол ағама: «Көшті тоқтатпаңдар!» – деп 
бұйырды.

Ең соңында пойызға отбасымды 
алып өзім отырдым. Наушкеде Марат 
Қонақбаев көкем күтіп отыр екен. «Осы-
мен бітті, соңғысы менмін» дедім. Марат 
көкем: «Сен қайда барғың келеді?» – деді. 
«Қалаған жеріңе жеткізем». Артынан осы 
сәтті көп ойландым. «Тура Алматыға ба-
рам» деп неге айтпадым екен.

– Мен Шығыс Қазақстан облысына 
қарасты Тарбағатай ауданына барам, 
– дедім. Марат аға қолма-қол Шығыс 
Қазақстанның өкілін шақырды.

– Мына жігіт Тарбағатайға барады. 

Мен атамекенге қалай 
келдім?

Кеңестік қызыл империяның қанды қылышы мен 
қолдан жасалған аштығы, қуғыны қандастарымызды 
тарыдай шашты. Өлгені өлді, тірісі шет асып жан 
сақтады. Қазақтың шексіз байлығы – тәуелсіздіктің 
арқасында қиырдағы бауырлар ордалы жұртқа олжа 
болып оралды. «Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі, 
қаламдасымыз Бекен Қайратұлының «Мен атамекен-
ге қалай келдім» атты мақаласы тағдыр тәлкегіне 
түскен қандастарымыздың елге-жерге деген шынайы 
ықылас-пейілін танытады. 

Қызық болғанда, Наушкеде Тарбағатай 
ауданның өкілдері де жүр екен. Сау етіп 
он шақты қазақ жетіп келді. Ішінде қару-
жарақ асынған милициясы бар. Осылар 
қолтықтап ала жөнелді. Осы милиция 
жігіттің аты Сержан Шөкеев екен. Арты-
нан қимас дос болып кеттік. Қазір зей-
нетке шыққан, Тарбағатай ауданы Ақжар 
ауылында тұрады.

Тарбағатайға баратын себебім: 
Қазақстанға көшуді ойлаған күннен бастап 
«Қайда баруым керек?» деген сұраққа 
басым қатты. Содан ҚазССР энциклопе-
диясы дейтін 12 томдық зілдей кітапты екі 
апта ақтарып қоныс іздедім. Сол кітапта: 
«Кеңес заманында құжат-қағаздары қазақ 
тілінде жүргізген жалғыз аудан бар. Ол – 
Тарбағатай» деп жазылған екен. Осы сөз 
менің ол жаққа атбасын бұруыма себеп 
болды. «Қайда барсам да, қазағы тұнық 
жерге барайын».

Түнде пойыз Жалғызтөбе стансасы-
на келіп тоқтады. Сол жерде біз баратын 

совхоздың көлігі күтіп тұр екен. Отырғызып 
алды да салдырлатып тартып отырды. 
Жүріп келеміз. Жолды жатқа білемін. 
Картадан қарап біліп алғам. Қасымда 
совхоздың кәсіподақ ұйымының басшысы 
қара мұртты біреу отыр. Мен болсам әлгі 
адамға, алдымызда Көкпекті, одан кейін 
Ақсуат, Ақжарға да таяп қалдық… деп 
әңгіме айтып қоям. Мұртты үнсіз. Маған 
біртүрлі ежірейіп қарайды. Сөйтсем ол 
бейбақ менен қорқып келе жатыр екен. 
«Бұл пәле бәрін қайдан біледі, мынау 
нағыз тыңшы шығар». Бұл – мұрттының 
ойы. Артынан маған өзі айтып, қарқ-қарқ 
күлгені бар.

1991 жылдың қыркүйек айының 28 күні 
таңғы сағат 10.20-да әйелім және үш ұлым 
бар жалғыз отбасы ШҚО Тарбағатай ауда-
ны Қазақстан қой совхозына көшіп келдік.

Бұл күздің қылаң бере бастаған 
мезгілі-тін. Тура қазанның 1-күні совхоз 
берген қара купәйке мен керзі етікті киіп 
алып, жұмысқа шықтым. Кешегі түкірігі 
қан татыған жалынды жас офицер – 
совхоздың қара жұмысшысы. Бір жақсысы, 
мені ешкім танымайды. Ауыл айтады: 
«Совхозға моңғолдан бір қара жұмысшы 
кепті». Бірақ, мен еш ренжімедім. Себебі, 
бұлай боларын жүрегім алдын ала сезді. 
Екіншіден, түрмеде жүргем жоқ, атаме-
кенде қазақтың қара жұмысын істегенде 
не тұр, дәтке қуат отбасым қасымда…

Қара басымда жалғыз мақсат бол-
ды. Бұл өмір мәңгі емес. Шыдамақ керек 
және өзімді дәлелдеуім қажет. Ол үшін 
не істеймін? Жазу яғни, мақала жазуды 
үйренейін, мүмкіндік болса өлең жазып 
көрсем қайтеді. Неден бастасам екен?

Сол күндері маған ең көп қойылатын 
сұрақ мынау еді: «Қайдан келдің?», «Неге 
келдің?», «Не әкелдің?». Осыған өлең жа-
зып жауап берейін:

Алтай таудың ар жағынан келдім,
Бай-өлке аймағынан келдім,
Әлі өңі бұзылмаған,
Қазақтың қаймағынан келдім.
 
Алтайдың өрінен келдім,
Мұңғылдың жерінен келдім,
Дастарқаны жиылмаған,
Қазақтың төрінен келдім.
 
Құпия сеніммен келдім,
Кеппеген теріммен келдім,
Атамекенімді аңсап,
Туған жерімнен келдім.
 
Таулы алқаптан келдім,
Әрине, алшақтан келдім,
Қазақи сағынышымды,
Сағынышымды тарқатқалы келдім.

Жан мұңымды айтайыншы деп келдім,
Қазақ күйін тартайыншы деп келдім.
Қазақстан орыстанып барад дейді,
Рас па екен байқайыншы деп келдім.
Алтын Ордам көрейінші деп келдім,
Қолым ұшын берейінші деп келдім.
Шетте тудым, шетте өстім, ағайын,
Дәл ортаңда өлейінші деп келдім.
Атамекен нұр алайын деп келдім,
Шертіп бір күй уанайын деп келдім.
Сен жыласаң, жоқтау айтып тоқтаусыз,
Сен қуансаң қуанайын деп келдім.
Атамекен, айналайын, деп келдім,
Күтіп алар бар ма, ағайын деп келдім.
Қасіретің тұнып жатса көкейде,
Жырың болып сорғалайын деп келдім.
Дұшпандарды бұқтырайын деп келдім,
Кірмелерді ықтырайын деп келдім.
Шетелде қазақтар бар айбарлы,
Құдіретін ұқтырайын деп келдім.
 Дүниеден бір кетейін деп келдім,
Мәңгүрттерді күлкі етейін деп келдім.
Салт-сана мен дәстүрімді сіздерге,
Ұға алсаң, үлгі етейін деп келдім.
Сағыныш-сырымды әкелдім,
Шықпаған үнімді әкелдім.
Ешбір дақ түспеген,

Тап-таза тілімді әкелдім.
Асылдың сүйегін әкелдім,
Ғасырдың тілегін әкелдім.
Ескі қазақтың,
Аңқау жүрегін әкелдім.
Бабамның мұратын әкелдім,
Қажымас қуатын әкелдім.
Ескі қазақтың,
Инабат-ұятын әкелдім.
Өнердің көрмесін әкелдім,
Қыздардың зердесін әкелдім.
Сіздер ұмытып қалған,
Қазақтың бейнесін әкелдім.

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ.
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Жаңаша оқыту – заман талабы
Жаңаша оқыту – заман талабы. Оқыту үрдісінде өзгеріс   енбейінше, 

нәтиже болмайтынын өмір көрсетіп отыр. Сол себепті әрбір сабақты 
жаңаша әдістермен оқушының санасына ұялайтындай етіп өткізуіміз керек.

Өскелең ұрпақты оқыту міндеттеріне байланысты мұғалім ерекше 
әдістемелік құралдарды игерген, түпкілікті психологиялық-педагогтік 
дайындығы бар мұғалім болуы шарт. Әрбір мұғалім өзінің жеке қасиеттеріне 
жауап беретін өзінің әдістемесін табуы тиіс. Сондықтан барлық мұғалімдер 
әр түрлі педагогикалық курстардан жиі өтіп, жаңа технологияны меңгеруі ке-
рек.

Білім өзінің мәніне қарай болашаққа қызмет етеді. Білім жүйесі жоғары дәрежеде 
қоғамның әлеуметтік-экономикалық үрдісіне ықпал етеді. Білім берудің болашағы бар-
шаны толғандыруы тиіс. Өйткені білімсіз, ғылымның дамуынсыз болашақ жоқ.

Қай заманда болсын, балаға білім беру ісі елеулі орын алып, онымен шұғылданатын 
мамандарды ізденіске итермелеп отырған. Еліміздің тәуелсіздігін алып, ұлттық 
дамудың сара жолына түсу, білім беру ісін жолға қоюды талап етіп, әлеуметтік маңызды 
жұмыстарды орындауға ықпал етті.

Уақыт талабы оқушыларға сапалы білім берумен қатар олардың шығармашылық 
қабілетін, ақыл-ой белсенділігін дамыту міндетін қойып отыр. Бұл оқытудың әдістерін 
жетілдіруді, кемелдендіруді көздейді.

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні-баланың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектепте алған білімін өмірінде пайдала-
на білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына 
құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ 
ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту 
үшін мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында 
тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп 
санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де 
көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті 
байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы 
бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы 
отырмыз. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі.

М.СЕИТБАЕВ,
Жетісу орта мектебінің информатика пәні мұғалімі.

Математика пәнін оқытудағы жаңаша 
әдіс – тәсілдер

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Білім мен ғылымды өз дәрежесінде меңгерген елдер 
ғана әлемдік дамудың алдында болады. Ендеше біз халыққа білім беру және ғылымды 
дамыту, оларды реформалау ісін қарқынды жолға қоюымыз керек»  деп міндеттейді. Біз 
осы пікірдің өзінен–ақ білім беру жүйесінің әдіс-тәсілдеріне жаңаша құрылыммен келу 
керектігін көреміз. Маңызды  мәселелерді шешуде, жас ұрпаққа сапалы да, саналы ой 
еңбегіне тәрбиелеуде математиканың алатын орны ерекше. Қазіргі заман – матема-
тика ғылымының өте кең, жан-жақты тараған кезеңі. Ал, талапқа сай математикалық 
білім берудің басты шарты – математикалық мәдениеттіліктің деңгейін көтеру болып 
табылады.

«Математика»  сөзінің өзі грек тілінде білім, ғылым деген мағына береді. Олай болса 
ежелгі замандардан-ақ математикалық  білімді ғылымдықтың жоғары дәрежесі ретінде  
қабылдаған. Математика – ғылым  болмысынан балама ұғымдар. Сондықтан  да мате-
матика барлық ғылымдардың логикалық негізі – күретамыры ретінде қарастырылады.
Математика ең алдымен оқушылардың дұрыс ойлау мәдениетін қалыптастырады, да-
мытады және шыңдай түседі. Математика әлемде болып жатқан түрлі құбылыстарды, 
жаңалықтарды дұрыс қабылдап түсінуге көмектеседі. Математиканың болашақ 
тұлғаның моральдық эстетикалық және этикалық тұрғыдан да тәрбиелік мәні бар.

Математика – адамдарға  ой  салу арқылы толғандырады,  адамдардың ойын  
жетілдіреді. Басқа  ғылымдар  да  адамның  ойын жетілдіреді, алайда  кеңдік, тереңдік,  
жүйелілік  тұрғысынан  алғанда  оларды математикамен теңестіруге  келмейді. Мате-
матика  адамдарды   ойшыл, салмақты  болуға,  ақыл  парасаттылыққа  жетелейді. 
Ойлану, толғану болмаса  математика  да  болмайды.

Оқушының  математика  пәнін  игерудегі  негізгі  қызметі:  математикалық  формула-
лар  мен  ережелерді  жатқа  білу, оларды   есептер  шығаруда  қолдана  білу,  күнделікті  
үй  тапсырмаларын орындап  отыруы.  Оқушының  үй  тапсырмаларын  орындап  оты-
руы – олардың  есеп  шығара  білу дағдысын жақсартады.         

Математика  сабағында  мұғалім  теориялық ілімдерді  меңгертуді, практикалық  
әдіс- тәсілдермен  ұштастыра  отырып,  тез,  ұтымды есептеулерге  жаттықтырады. 

Оқушы үй  тапсырмасы ретінде  өткен тақырыптарды  қайталамаса, үй  тапсырма-
сын  орындамаса,  есеп  шығармаса,  белгілі  нәтижеге  қол жеткізе  алмаймыз. Оқушы  
бұл пәнді  тиімді  меңгеру үшін,  оқытылатын материалға  қызығуы,  есеп  шығарудан  
рахаттануы тиіс. Математикалық есептердің  тәрбиелік  мәні зор. Есеп  шығару  кезінде  
төзімділік  пен табандылық  қалыптасады.

М.КАПЫРАШ,
М.Жұмабаев атындағы орта мектептің математика пәні мұғалімі. 

Мұғалім - 
мәртебелі 
мамандық 

Халқымыз әрқашан да ұстаз 
мәртебесін көтеріп, аса жоғары 
қастерлеп, бағалаған. «Ұстаздық ет-
кен жалықпас, үйретуден балаға», 
«Адамның адамшылығы жақсы 
ұстаздан болады» деп айтқан 
ұлы Абай. Ал чехтің педагогы 
Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі нұрдың 
қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл 
әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр 
құятын тынымсыз жалын иесі» деп 
ұстаздар қауымын жоғары бағалаған.

Мектеп табалдырығын аттаған жас 
бала ертеңгі ел тұтқасы десек, оларды 
парасатты, саналы азамат етіп тәрбиелеу 
– әрбір ұстаздың борышы. Бүгінгі мұғалім 
мектеп оқушыларына тек білім беріп 
қана қоймай, оларды халықтық педагоги-
каның нәрлі қайнарымен сусындату, әрбір 
оқушы бойында ұлттық мінез-құлық, 
адамгершілік, сыпайылық пен кішіпейіл-
ділік қасиеттерін қалыптастыруға, бала-
ның жан дүниесін рухани қазыналармен 
байытуға, қазақ халқының әдет-ғұрпын, 
салт-дәстүрін меңгертуге тиіс.

Алдыңғы қатарлы тәжірибені жетіл-
діре отырып, оқу үрдісіне жаңа әдіс-
тәсілдерді, оқытудың жаңа технология-
ларын енгізіп, оқушылардың жалпы 
дамуын қамтамасыз етуі керек. Бала жаны 
жаңалыққа құмар, білмегенін білгісі 
келіп, белгісіз нәрсені ашуға тырысатын 
болғандықтан, бастауыш сынып мұғалімі 
олардың осы талпынысын дамытуға көңіл 
бөлуі тиіс. Оқушылардың сүйіспеншілігін 
арттыру мақсатында сабақ барысында 
тиімді әдіс-тәсілдерді енгізіп, оны ұйым-
дастыру формасын түрлендіріп отыру 
– мұғалімнің басты міндеті екені белгілі. 
Мұндай жағдайда мұғалімнің шеберлігі, 
ұйымдастырушылық қабілеті үлкен 
рөл атқарады.Кіші мектеп оқушылары 
үшін мұғалім олар еліктейтін, үлгі ететін 
абыройлы жан. Олар ұстазының бүкіл 
іс-қимылына, жүріс-тұрысына, сөйлеу 
мәнеріне, адаммен қарым-қатынасына 
еліктейді. Сондықтан да, жауапкершілігі 
мол, адал да мейірімді, әділ де парасат-
ты, рухани дүниесі бай педагогтар ғана 
балаға білім мен тәрбие беріп, оның жан 
дүниесіне әсер ете алады.

Айжан САДЫКОВА,
Тасқұдық бастауыш мектебінің 

мұғалімі.

Ұлы ұстаз
Қазақта қолына «Әліппе» ұстап, «Кел, бала-

лар, оқылық» деп сауатын ашқан баланың барлығы 
Ыбырай  Алтынсариннің есімін жақсы таниды. 
Ғұмырын халық ағарту ісіне, мектеп ашып, кітап 
бастырып, бала оқытуға арнаған ұлт педагогі Ыбы-
рай Алтынсариннің туғанына биыл  180 жыл тол-
ды. Талантты ақын, терең ойшыл, қайраткер Ыбы-
рай Алтынсаринді қазақ ұлттық педагогикасының 
іргесін қалаушы деп айтуға толық негіз бар.Ыбы-
рай Алтынсарин – ұлт патриоты, тәлімгері, халық 
қызметшісі болды.  Ұлы даланың шартарабына 
саңқылдап естілген ұлттың ұранындай, келешектің 
тұлғасын өнер-білімге ынтызар еткен рухтың жа-
нартауындай, таудың таза кәусарындай «Кел, 
балалар, оқылық!», «Өнер-білім бар жұрттар» 
дейтін классикалық шығармалары – ұлттық сана, 
тіл, мәдениет тарихындағы баға жетпес байлық 
еді. Ол «Бір Аллаға сыйынып», «Оқуменен 
табылған», «Оқу білген адамдар, май тамызған 
қылыштан…» деп, тіреу болар, сүйеу болар оқудың 
мәнісін ыждағаттайды, содан соң, «өнер-білім бар 
жұрттардың Ыбырайы» тек ағартушы-педагог қана 
емес, теоретик-этнограф, тарихшы, экономист және 
оған қоса өзінің бастамаларын түрлі қарсылықтарға 
қарамастан іске асырған қайраткер де болды. Ол 
оқу орындарының жұмысын ұйымдастыру, кадрлар-
ды іріктеу, мектепті құрал-жабдықпен қамтамасыз 
ету, балаларға қамқорлық жасау, күнделікті тұрмыс-
тіршілік, қаржылық есеп тағы басқа жұмыстарын 
қатар алып жүрді. Ыбырай Алтынсарыұлы қазақ 
жастарын оқуға үндеумен қатар, адамгершілікке, 
достыққа, еңбекке, жігерлілікке, халқын сүюге, 
қысқасын айтқанда, «адам» деген ардақты есімді 
ақтай алатын кісі болып шығуға үндеді. Ол жастарға 
бала кезінен бастап дұрыс тәрбие бергенде ғана 
бұл міндеттерді іске асыруға болатындығын жақсы 
ұғынды. Сондықтан Ыбырай өзінің оқытушылық, 
ақындық, жазушылық, аудармашылық жұмыстарын 
осы мақсатқа бағындырды.  «Ыбырай Алтынсарин 
орыстың мәдениет мектебін танымаса, Ушинский 
бастаған педагогикалық жаңалықтарды білмесе, 
орыстың адамгершіл, прогрессшіл классикалық 
әдебиетінің нәрінен қорек алмаса, Ыбырай болмас 
еді… Ыбырай да сол бір бағытта болумен қатар, 
өмірі, еңбек еткен ортасы, әлеуметтік-қоғамдық орны, 
әрекеті жөнінде Шоқанға да, Абайға да ұқсамайды. 
Ыбырай жаңағы екеуінің де ісін өз өмірінде  еңбегіне 
түйістіріп, қоса білді. Сөйтіп, ол екеуі де істеген тың 
тарихтың ұзақ өрісі бар, зор келешегі бар істердің 
үлгісін өз қолымен орнатты. Әрі ол жаңа үлгідегі 
ақын, әрі сол кездегі Ресейде батыл жаңалық жа-
сап, «бұратана» елдер үшін тың үлгідегі мектеп 
ашушы. Қазақтың ең алғашқы мәдениетті мектебін 
жасаумен қатар, жазушылық пен оқытушылықты ол 
аса шебер өнерлі түрде қабыстырушы» деп Мұхтар 
Омарханұлы Әуезов өз пікірін білдірген.

                                     
   А.АХБАНБАЕВА,

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің  
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Әкенің отбасындағы орны
Отбасы – адам баласының өсіп –өнер алтын ұясы. Адамның ең ұмытылмас 

қызықты шақтары осы отбасында өтеді. Отбасының берік, біртұтас ынтымақта 
болуы, берекесі, бірлігі  ең алдымен – ана мен әкенің өзара қарым –
қатынасында,мүддесі мен мағынасында болып табылады. Бала балғын шағында 
күтімді қажет ететін жаңа отырғызылған тал шыбық секілді. Оған күш беру, қайрат 
беру үшін нәрлі қорек пен аялы алақанның жылуы керек. Бала үшін олар – әкелік 
қамқорлық пен ананың мейірімі. «Тәрбие - тал бесіктен» дейді дана халқымыз. 
Бесікте жатқан жас сәби ананың жылуы мен әкенің иісін бойына сіңіреді. Тәрбие 
бастауы –әдеп деп білген әр ана, әр әке  баласына өздерін құрметтеуді, сыйлауды, 
ізеттілік көрсетуді өз істері арқылы үйретеді.

Ал, бүгінгі күнгі шаңырақтағы тәрбие тізгіні кімнің қолында? Шаңырақта 
«әке» қандай рөл атқарады? Әкенің орны, әке мәртебесі қандай деңгейде? Өз 
дәрежесінде ме?

Айтар болсақ, әкенің орны әрдайым жоғары болып, берекесі тасып,бірлігі 
жарасқан отбасынан салиқалы  ұрпақ шығатыны анық. Бала ата-анасына қарап 
бой түзейді. Бала–ата-ананың айнасы болып табылады. Анасы үйдегі отағасына 
қандай құрмет көрсетсе, оны көріп өскен баланың алдында әкесі асқар тау-
дай көрінеді. Қазақтың қанында, тәрбиесінде «әке тұрып –ұл,шеше тұрып - қыз 
сөйлемеген». Яғни,бала үшін әке беделі анасының сөзінен, іс-қимылынан, қас-
қабағынан басталады. Отбасындағы ана мен әкенің бір –біріне деген сый-құрметтің 
болмауы баласының алдында өз беделдерін жоғалту болып табылады. Осындай 
тәрбие көрген бала кейін өзі үй болғанда дәл сондай болатыны айдан анық. Біздің 
әкелеріміз «әке» деген атқа лайық болды ғой. Отбасын асырау үшін далада жүріп 
еңбектенді. Ерте кетіп, кеш келді. Анамыз үйде бала-шағаға ие болып, әкеміздің 
тапқанын ұқсатып, шаруасын дөңгелетіп отырды. «Әкең келе жатыр», «Әкең 
біледі» деген сөзді үнемі анамыздан естіп өстік. Ол бізді қорқыту емес, әкеге де-
ген құрметті бойымызға сіңіріп өссін дегені екен. Ал қазіргі отбасында да беделі 
асқан  әкелер де бар. Әй, бірақ аз ба деп ойлаймын. Себебі ер –азаматтары-
мыз ұсақталып кетті ме, заманның ағымы ма қазіргі әкелер бар жүкті жұбайының 
мойнына артып қойған. Базарға шығып, еден жуып, қызмет атқарып жүрген әйел 
адамдар. Қазіргі отбасында кім көп ақша табады ,соның беделі жоғары. Міне, со-
дан барып әкенің отбасындағы ролі төмен деп ойлаймын. Азаматтардың бәріне 
дерлік топырақ шашудан аулақпын, табыс тауып ,мал өсіріп, балаларын оқытып 
отырған да әкелер бар. Отбасын құрған ер адам жарымен қол ұстасып өмірдегі 
қиыншылықтарға мойымай жеңе білсе, бір-бірін түсінсе, ол отбасы бақытты. 
Қазіргі жастарда жалқаулық басым, жоқ нәрсені сылтау қылып, «ауырдың үстімен, 
жеңілдің астымен» жүруді жалау қылып алғандар да бар. Баланы дүниеге 
әкелгеннен кейін жауапкершілікті сезінбей тастап кеткен «көкек ана, көкек әкелер»  
қаншама? Кейбірі ішімдікке әуес болып отбасының берекесін алып, не өзі, не бала-
шағасы қайда қалғанын білмей жүрген ер адамдар бар. Бүгінде бір отбасының 
жүгін арқаламақ түгілі, бір басын асырауға шамасы келмей жүргендер көптеп са-
налады. Біздің қоғамда көпшілікті аздырып, отбасының берекесін қашырып, ойра-
нын шығаратын - ішімдік тағы бар. Міне, көп жағдайда әкелердің қадірінің кетуінің 
бірден –бір себебі –осы. Әлемдердің Раббысы қасиетті Құранда «Әй, мүміндер ! 
Араққұмар, арнайы табынуға тіктелген тастар, бал ашатын оқтар - тек шайтанның 
ісі». Одан аулақ жүрсеңіздер, мұратқа жетерсіздер» делінген. Осындай келеңсіз 
жағдайлар тек бір адамның ғана емес,бір отбасының болашағына балта шабу. 
Әкесі тірі тұра әкесіз өсіп жатқан балалар саны көбеюде,әкесі көмек бермек түгілі 
әкесі баласын, баласы әкесін танымайтын отбасы саны  ол да көп. Ал әкесіз 
өскен ұл мен қыз не болмақ? Ұлдарымыз ынжық немесе бұзық, қыздарымыз «тек» 
деген сөзді ұқпай кететін балаларды көріп жүрміз. Жарық дүниенің есігін ашқан 
әрбір сәби –Алланың берген сыйы. Отбасының шаттығы, қуанышы. Бала-ата-
ананың игі істерінің жалғастырушы, ізбасары, болашағы. Сондықтан ана да, әке 
де өздерінің бойындағы игі адами қасиеттерін, әдеп, құқықтары мен міндеттерін  
мүлтіксіз орындаса, қоғамда, елде берекелі тұрмыстың негізі қаланатыны сөзсіз. 
Ұлды, ер азаматты тәрбиелеуде әкенің орны әрдайым бөлек болған.Әкенің мінезі, 
жүріс–тұрысы, өзгелермен қарым-қатынасы, өнер –білімі бала үшін  үлгі-өнеге. 
Қазақта біреудің баласы жақсы, өнегелі азамат болса «оның атасы  немесе әкесі  
жақсы, көргенді адам болған»- деп мадақтаған. Отбасындағы әкелер балаға өнер 
үйреткен. «Жігітке жеті өнер де аз» деген астарлы сөз осыған қатысты айтылған 
болар. «Әке –бәйтерек, бала - жапырақ»  деп айтылғандай ұлдарымызды  болашақ 
шаңырақ иесі,қызымызды болашақ –ана  деп ата-анамен   бірге, бірлесе  тәлімді 
тәрбие бере білсек, ұлтымыздың ұлы қасиеттерін сақтап қаларымыз хақ.  

 Мархабат ДЮСЕМБЕКОВА,
             Ақын Сара атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі.
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«Қазақ операсының жауһары»

 2021 жылдың 20 қарашасында Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінде «Қазақ 
операсының жауһары» атты көрме өткізілді. Көрмені өткізу мақсаты «Біржан-Сара» операсы 
туралы тың мәліметтер арқылы оқушылардың композитор Мұқан Төлебаев туралы білімдерін 
кеңейту болып табылды. Көрме барысында «Біржан-Сара» операсынан үзінділер қойылып, жа-
зылу тарихы туралы мол мағлұмат берілді.

«Біржан-Сара» операсының либреттосын жазған Қажым Жұмалиев алғашында опера жазуды 
Евгений Брусиловскийге ұсынған екен. Бірақ Брусиловский сол кездері «Амангелді» операсын жа-
зып жүргенін айтып, бұл шығарманы Мұқан Төлебаевқа табыс етеді. Төлебаев «Біржан-Сара» опе-
расын туған ауылында жазуды ұйғарып, аудан орталығынан арнайы пианино алдырады. Сөйтіп, 
Мұқан ауылда екі ай болып, операның алғашқы екі бөлімін өзінің туған ауылында жазып шығады. 
Ақыры 1946 жылы «Біржан-Сара» жарыққа шықты. Опера бірден-ақ тыңдаушылардың көкірегіне 
қона кетті. Сахнаның  сәні болды. Операны қоюшы Қ.Жандарбеков те, бас рөлдерді ойнаған 
К.Байсейітова, Шабал Бейсекова, Әнуарбек Үмбетбаев, Байғали Досымжанов, Кәукен Кенжета-
ев, спектакльдің музыкалық басшысы Г.Столяров, шын мәнісінде үлкен шығармашылық ынта-
мен жұмыс істеді. 1949 жылы «Біржан-Сара» операсының авторы М. Төлебаев  пен сахналаған 
шығармашылық ұжым КСРО Мемлекеттік сыйлығына ие болды.  Бұл шығарма шоқтығы биік ту-
ынды ретінде рухани тарихымыздың төрінен орын алды.

Қазіргі заманғы қазақ музыкасының негізін қалаған, “Біржан-Сара” опера өнерінің тілімен 
сусындаған қазақ әдебиетінің мәдени және өнердің ұмытылмас бір бөлігі болып табылады. Олай 
болса осы асыл қазынаны сақтап, тарихын елге жариялау біздің міндетіміз болып табылады.

С.ДЖАПАРОВ,
М.Төлебаевтың мемориалды музейінің қор сақтаушысы.

В рамках 30 – летия Независимости страны, в Сарканском Доме детского творче-
ства прошел конкурс патриотической песни под названием «Тәуелсіз елім». В твор-
ческом мероприятии приняли 18 учащихся вокально – эстрадного отделения, руко-
водителями которого являются З.Атабаева  и Р.Атабаев. Конкурс проводится с целью 
воспитания патриотизма молодежи, развития музыкального творчества и выявления 
талантливых исполнителей. В конкурсе оценивались оригинальность исполнения пес-
ни, культура  и сценический образ, вокальное мастерство, умение передать характер 
и основной смысл песни, выразительность и эмоциональность. Основными целями 
нашего конкурса является пропаганда патриотических песен казахстанских авторов, 
вспомнить замечательные патриотические песни других народов.

Перед жюри, в составе которого присутствовали старший методист районного от-
дела образования Бөкен Жансерік Бөкенұлы, директора Дома детского творчества 
Калиева Марата Каменовича, завуча Жанибековой Бакыт Бидахметовны стояла не-
простая задача – выбрать лучшего исполнителя. Так, по единогласному мнению жюри 
«Гран – при» получила Банахович Анастасия, эмоционально исполнив песню «Жаса 
Қазақстан». Ребята, как Акжолова Томирис, Уразгалиева Дильназ, Турсынжан Бала-
пан, Төкенова Шұғыла, Жолдасқан Алуа, Мерекенова Диана, Киржибаева Венера, 
Тоқтасын Нурислам, Аминова Рамина удалось заворожить слушателей и членов жюри 
артистизмом и тонкостью восприятия. Горячими апплодисментами зрителей поддер-
жали выступление Мағадан Аяжан, Атабаев Амира, Төкеновой Мөлдір, Уразмолда 
Ибраһима, Аймурзина Максима, Тоқтасын Нұрай, Каримжанова Дилианы.   

Дети с большим воодушевлением отнеслись к идее проведения конкурса патрио-
тических песен, приняли самое активные участие в его подготовке и проведении. Рас-
крытие детских талантов дает энергию, развивают творческий подход во всех  сферах 
жизни. Именно для этого и проводятся в Доме детского творчества конкурсы талантов, 
где каждый ребенок может показать свои способности. 

В Доме у нас всегда интересно,
Счастливые дети поют свои песни.
На сцене танцуют и пляшут всегда,
В Доме у нас чудеса, чудеса!
По окончании награждения участников, все конкурсанты исполнили песню «Мой 

Казахстан».
    Р.АТАБАЕВ,
З.АТАБАЕВА,

руководители эстрадного кружка.
Ветеринария - жануарлардың аурулары 

мен азықтан улануын (зақымдануын) зер-
делеуге, олардың профилактикасына, диа-
гностикасына, оларды емдеуге және жоюға, 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
бақылау және қадағалау объектілерінің 
Қазақстан Республикасының ветеринария 
саласындағы заңнамасының талаптарына 
сәйкес келуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ 
халықты жануарлар мен адамға ортақ ауру-
лардан қорғауға бағытталған арнаулы ғылыми 
білімдер мен практикалық қызмет саласы. 

Жоғарыда көрсетілген шараларды іске 
асыру барысында ең бастапқы маңызды 
істің бірі- ауыл шаруашылығы жануарларын 
бiрдейлендiру.

Қазақстан Республикасының "Ветеринария 
туралы" Заңының 25-бабында қарастырылған 
Жеке және заңды тұлғалардың жануарлар 
ауруларының, оның iшiнде жануарлар мен 
адамға ортақ аурулардың алдын алу жөнiндегi 
мiндеттерiнде жеке және заңды тұлғалардың 
жаңадан сатып алынған жануар (жануарлар), 
алынған төл, оның (олардың) сойылғаны 
мен өткізілгені туралы жергілікті атқарушы 
органдардың ветеринария саласындағы 
қызметті жүзеге асыратын бөлімшелеріне, 
жергілікті атқарушы органдар құрған 
мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдарға, 
мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық 
бақылау және қадағалау органдарына хабар-
лауы және ветеринариялық-санитариялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өз жануар-
ларына уақтылы вакцина егуге және олардың 
диагностикасын қамтамасыз етуі тиісті екендігі   
көрсетілген.

Ауыл шаруашылығы жануарларын 
бiрдейлендiру – ауыл шаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорға ауыл 
шаруашылығы жануары туралы мәлiметтердi 
енгiзе отырып және ветеринариялық паспорт-
ты бере отырып, бірдейлендіруді жүргізуге 
арналған бұйымдарды (құралдарды) пайдала-
ну, таңбалау арқылы жануарларға жеке нөмiр 
берудi қамтитын, жануарларды есепке алу 
рәсiмi. 

Қазақстан Республикасының Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
30 қаңтардағы № 7-1/68 бұйрығымен 
бекітілген Ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру қағидаларының 2 тармағына 
сәйкес, ауыл шаруашылығы жануарларының 

Ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру және 

диагностикалау

төлі мынадай жасқа жеткен күнінен 
бастап он төрт жұмыс күнінен 
кешіктірілмей бірдейлендіріледі:

бұзаулар, қозылар, лақтар, бота-
лар – туған күнінен бастап жеті күн 
өткеннен кейін;

құлындар – төрт айлық жасы-
нан бастап (таңбалау кезінде), туған 
күнінен бастап жеті күн өткеннен 
кейін (чиптеу кезінде);

тақ тұяқты жануарлардың төлі 
(есектер, қашырлар, пони, зебра, 
құлан және басқа жануарлар) – төрт 
айлық жасынан бастап (таңбалау 
кезінде), туған күнінен бастап жеті күн 
өткеннен кейін (чиптеу кезінде);

асыл тұқымды торайлар, әрі 
қарай өсіруге және өсімін молайтуға 
ар-налған торайлар және халықтың 
шаруашылықтарында күтіп-бағылатын то-
райлар – туған күнінен бастап жеті күн өткеннен 
кейін; 

ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында, 
шаруа және фермерлік қожалықтарда күтіп-
бағылатын және өнеркәсіптік өсіруге, кейіннен 
сою үшін тоғыз айлық жасқа жеткенге дейін 
бордақылауға арналған торайлар – туған 
күнінен бастап жеті күн өткеннен кейін;

тоғыз айлық жасқа дейін сойылмаған, ауыл 
шаруашылығы кәсіпорында-рында, шаруа 
және фермерлік қожалықтарда күтіп-бағылатын 
және өнеркәсіптік өсіруге және бордақылауға 
арналған торайлар – тоғыз айлық жасқа толған 
күнінен бастап жеті күн өткеннен кейін.

Аталған шара ветеринариялық 
ұйымдармен көрсетілетін  мемлекеттік қызмет 
болып табылады. 

Бірдейлендіріліген ауыл шаруашылығы жа-
нуарлары ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру жөніндегі дерекқорға енгізіледі.

Ауыл шаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіру жөніндегі дерекқор – 
диагностикалық зерттеулер нәтижелерін қоса 

алғанда, жануардың жеке нөмірі туралы, оны 
ветеринариялық дауалау туралы деректерді, 
сондай-ақ жануардың иесі туралы деректерді 
тіркеудің бірыңғай, көпдеңгейлі жүйесін 
көздейтін, жергілікті атқарушы органдар құрған 
мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар жүзеге 
асыратын және уәкілетті орган пайдаланатын 
ветеринари-ялық есепке алудың бір бөлігі.

Ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) қағидалар - мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау 
объектілеріне қойылатын ветеринариялық 
( в е т е р и н а р и я л ы қ - с а н и т а р и я л ы қ , 
зоогигиеналық) талаптарды белгілейтін, 
сондай-ақ ветеринариялық нормативтердің 
негізінде ветеринариялық іс-шараларды 
жүргізу тәртібін айқындайтын, жеке және заңды 
тұлғалардың орындауы үшін міндетті болып та-
былатын нормативтік құқықтық акт.

Ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) қағидалар  Қазақстан 
Республикасының  "Ветеринария туралы" 
Заңының  8-бабының 9) тармақшасына сәйкес 
әзірленіп, Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 

маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен бекітілген. 
Ветеринариялық (ветеринариялық-

санитариялық) қағидаларда ірi қара малдың, 
қой және ешкiнің, жылқы, түйе, шошқа 
малының аурулары, жануарлардың бiрнеше 
түрiне ортақ аурулар, құс, ит пен мысық, бал 
арасы-ның аурулары және терiсi бағалы аңдар 
мен үй қояндары ауруларының алдын алу 
және оларды жою жөніндегі ветеринариялық 

іс-шараларды жүргізу тәртібі айқындалған. 
Облыс аумағында ветеринария ма-

мандарымен жыл сайын Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2014 жылғы 30 маусымдағы 
№ 16-07/332 бұйрығымен бекітілген 
Жануарлардың аса қауіпті ауруларына 
қарсы ветеринариялық іс-шараларды жо-
спарлау және өткізу қағидаларына сәйкес, 
жануарлардың аса қауіпті аурударының, 
энзоотиялық ауруларының диагностика-
сы, профилактикасы бойынша жүргізілетін 
ветеринариялық іс-шаралар жоспары жа-
салып, бекітіледі.

Жоспарға сәйкес, уақтылы, сапалы, 
толық жүргізілген ветеринариялық іс-
шаралар нәтижесінде, облыс аумағында 
эпизоотиялық жағдай тұрақтандырылған.

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктерде 
ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіруді, жануарлардың аса қауіпті, 
жұқпалы емес және энзоотиялық ауруларына 
қарсы ветеринариялық іс-шараларды облы-
стардың жергілікті атқарушы органдары құрған 
мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар, яғни  
ауылдық округтерде ветеринариялық пункттері 
бар әрбір аудандағы және облыстық маңызы 
бар қалалардағы ветеринариялық станци-ялар 
жүзеге асырады. 

Ветеринариялық станциялар адресі және 
байланыс телефондары «Алматы облысының 
ветеринария басқармасы» ММ-нің ресми сай-
тында ведомстволық бағынысты ұйымдар 
бөлігінде жарияланған.

И.ХОДЖАЙБЕКОВА,
ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан аудандық 

аумақтық инспекциясының бас 
маманы, мемлекеттік

 ветеринариялық-санитариялық 
инспекторы.

Таланты живут среди нас

Жаныңда жүр жақсы адам
  
 Жақсылық атаулы жұмбақ боп жасырылған заманда,жақсы мен жаманның іс әрекетінің 

айырмашылығы білінбестей. Соған  қарамастан, көлеңкеде жасырынып жүрген жақсылар 
жетерлік. "Жақсының жақсылығын айт нұры тасысын" демекші, жақсының бірі және бірегейі – До-
лаев  Самғат Садырбайұлы. Көктерек ауылындағы  Мәншүк Мәметова атындағы орта мектептің 
түлегі, қазіргі таңда  Талдықорған қаласындағы Абай атындағы №1 мектеп-гимназиясының дирек-
торы. Ол кісінің жасаған жақсылығын жіпке тізіп  айтпасақ та, ізгілікпен ұштасқан игі ісіне  алғыс 
білдіргіміз келеді. Өзінің білім алған  алтын  ұя мектебіне борышын  барынша өтеп, парызын 
парақтап  орындап жатыр. Қаншама көпбалалы  отбасыларға көмек қолын созып, оқушыларға 
кітаптар сыйлап, кемеңгерлігін, жақсылығын   көрсетіп келеді. "Асыңа тойғызбасаң да, ақ ниетіңе 
тойғыз", дегендей ауызы дуалы, көңілі кең, жүзі жайдары жанның көзінен тек мейірім көреміз. 
Сонымен  қатар Жекенаева Хамет Бозайқызының атындағы  қазақ тілі мен әдебиеті кабинетінің 
тұрақты демеушісі. Қазақ тілі кабинетін үнемі көркем әдебиеттермен жаңартып отырады. Білімге 
құштар жастарды жаңа технологиялармен  қамтуда да өзіндік үлесі бар. Жақсылыққа құр сөз 
арқылы шақырып, ынтықтыру мүмкін емес. Адамның табиғаты сол - кез келген нәрседе үлгіні 
қажет етеді. Артынан ерген шәкірттеріне жомарттығымен үлгі болып жүр. Дүрбелеңге толы   за-
манда, құлағанға тіреу боп, қысылғанға дем беріп жүрген демеушімізге алғысымыз шексіз. 

Жақсылықты жасау үшін ғаламда,
Жылуы мол жүрек керек адамға.
Сіздей адам білген жанға көп емес,
Мейірімі ұялаған жанарға.
Мына заман толы емес пе ғажапқа,
Ілесеміз заманауи талапқа.
Көкірек көзі ашылады талайдың,
Сіздей адам көп болса  егер қазақта.
Сеніп ерген жол нұсқайтын халыққа,
Жақсы адамды жатады жұрт танып та,
Кеудеңізде өшпесінші ешқашан,
Мейірімділік жетелейтін жарыққа.

Мектеп әкімшілігі.
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Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Сен туған күн, мерекеңмен!

Продается 2-х этажный дом с 5-ю 
квартирами по улице Тауелсиздик № 247. 
Обращаться дом.тел. 2-04-99, сотовый 
8702 6687681, 8776 7370548.

ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурс өткізу туралы хабарландыру
Конкурсты ұйымдастырушы: «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-

инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Электрондық пошта мекенжайы: kense@almreg.kz;
Байланыс телефондары: 8 (7282) 329558, 329568, 87786369096, 87479090902, 

87472100700.
Конкурстың нысанасы: "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, 
жас кәсіпкерлерге (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

Конкурс нысанасы: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінімдер беру орны: «QOLDAU» субсидиялаудың ақпараттық 

жүйесінің веб-порталы.
Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер бекітілген 

нысан бойынша электрондық өтінім мен конкурстық құжаттаманың толық пакетін 
ұсынады.

Өтінімдерді ұсыну мерзімдері: 2021 жылғы "09" қарашадан бастап 2021 жылғы "19" 
қарашаға дейін.

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер қабылданбайды.
Осы хабарландырумен және конкурстық құжаттамамен Бағдарламаның өңірлік 

үйлестірушісінің ресми сайтында танысуға болады: https://www.gov.kz/memleket/entities/
zhetysu-kasipkerlik.

Объявление о проведении конкурса
Организатор конкурса: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-

инновационного развития Алматинской области».
Адрес электронной почты: kense@almreg.kz;
Контактные телефоны: 8 (7282) 329558, 329568, 87786369096, 87479090902, 

87472100700.
Предмет конкурса: предоставление начинающим предпринимателям, молодым 

предпринимателям государственных грантов (на создание собственного бизнеса) в 
рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025».

Форма конкурса: открытый конкурс.
Место подачи заявок для участия в конкурсе: веб-портал информационной систе-

мы субсидирования «QOLDAU».
Порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе пре-

тенденты представляют электронную заявку по утвержденной форме и полный пакет 
конкурсной документации.

Сроки предоставления заявок: с «09» ноября 2021  года по «19» ноября 2021 года. 
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат. 
С настоящим объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться 

на официальном сайте регионального координатора Программы: https://www.gov.kz/
memleket/entities/zhetysu-kasipkerlik.

ЖОБАНЫ ТАЛҚЫЛАУ 
ЖАЛҒАСУДА

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті түрлі алаңдарда Қазақстан 
Республикасының 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат 
тұжырымдамасының жобасын талқылауды жалғастыруда.

Аталған тұжырымдама бүгін Алматы облысы бойынша Қазақстан халқы 
Ассамблеясының өкілдеріне таныстырылды.

Іс-шараға Облыстық Ассамблея өкілдері, Департамент, БАҚ және үкіметтік емес 
ұйымдар өкілдері мен мемлекеттік органдардың басшылары қатысты.

Жиында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында жүргізіліп жатқан ре-
формалар туралы баяндалып, 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясат тұжырымдамасының негізгі бағыттары таныстырылды.

Стратегиялық құжаттың маңыздылығымен таныстырған Департамент басшысының 
бірінші орынбасары Жандос Жұмабаев, тұжырымдама қоғамның барлық саласына 
қатысты екендігін жеткізді.

Департамент басышысының бірінші орынбасары: Тұжырымдама жобасы 6 негізгі 
міндетті көздейтінін атап өтті:

Құндылықтарды өзгерту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті артты-
ру және тәрбиелік және білім беру шараларын жүйелеу арқылы парасатты қоғамды 
қалыптастыру;

Бюджет қаражатын тиімсіз жұмсау және Мемлекеттік сатып алудағы сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін төмендету арқылы сыбайлас жемқорлық мүмкіндіктерін жою;

Жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз ету;
Қоғамдық бақылау институтын дамыту жолымен азаматтық қоғамды сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға тарту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда 
бұқаралық ақпарат құралдарының рөлін күшейту;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асырудың тиімді мониторингін 
қамтамасыз ету; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның 
қызметін одан әрі жетілдіру. Жандос Жұмабаев атап өткендей, Тұжырымдама жоба-
сы көпшілікке қолжетімді, егер облыс тұрғындарында Тұжырымдама жобасы бойын-
ша ұсыныстар, ескертулер, пікірлер болса, оларды upk_almobl@mail.ru электрондық 
поштаға жіберуге болады немесе Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі 36/42, 
Antikor Ortalygy мекенжайы бойынша Агенттіктің Алматы облысы бойынша аумақтық 
департаментіне хабарласу қажет.

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ИНСУЛЬТПЕН КҮРЕС КҮНІ
Қазан айының 29 - шы жұлдызында  Дүниежүзілік инсультпен күрес күні атап өтіледі .Инсульттің 

маңызды рөлі амбулаториялық деңгейде және жедел жәрдем сатысында дәрігерлерге тиесілі деп 
айтамыз. Себебі уақыт факторы шешуші мәнге ие болады. 

Тұжырымдама «уақыт – ми» деп аталады, онда жоғалған уақыт мидың жоғалуын  білдіреді. 
Ми инсульті кезінде көрсетілетін көмек шұғыл болуы тиіс, яғни «терапиялық терезе» 

шеңберінде - инсульттің алғашқы симптомдары пайда болған сәттен бастап, мидағы қайтымсыз 
өзгерістердің пайда болуына дейін 3 – тен 4,5 сағатқа дейінгі аралықта. Сондықтан аурудың 
алғашқы сағаттарында ғана белсенді терапевтік шаралар перспективалы болып табылады.

Бірақ егер адам «осы жерде  және қазір»  аталған ауруға шалдыққан болса және жақын жерде 
дәрігер болмаса не істеу керек? 

Бірінші.  Сіз инсульттің  белгілерін басқа жағдайлардан ажырата білуіңіз керек. 
Назар аударыңыз, инсультке дейінгі кезеңде пациентте  ауыр жағдайда және кенеттен  

дамыған бас ауруы, жүйесіз сипаттағы бас айналу, жүрек айну, құсу, басындағы шу, көру қабілетінің 
түсініксіз  бұзылуы, ұйқышылдық немесе дененің кез-келген бөлігінде, әсіресе дененің жартысын-
да сезімталдықтың жоғалуы,  өткір айқын бас айналу, тұрақсыздық және дірілдеу, қозғалыстардың 
үйлестірілуінің бұзылуы, жұтынудың бұзылуы, дауыстың өзгеруі, құрысулар немесе басқа да 
санадағы бұзылушылық болды ма? Екінші. Егер осы белгілердің барлығы болса, сіз дереу жедел 
жәрдем шақырып, өзіңізге  мәлім барлық шараларды қабылдауыңыз керек. Іс-шаралар кешенін 
сіз біздің кестеден таба аласыз.

Аманбөктер ауылының тұрғыны, негізгі орта мектептің техникалық қызметкері 
Қайрат Болсанбекұлы Абеустанов 4 қараша күні 63 жасқа толып әрі зейнет 
жасына келуімен құттықтаймыз.  

Қайрат Болсанбекұлы сізді 63 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен 
құттықтаймыз! Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты Сізді мағыналы ғұмырыңыздың 
биік бір белесі – 63 жасқа алып жетті. Адам баласының ұзақ өміріндегі бел-
белестердің бәрі де елеулі саналса керек. Сөйтсе-дағы пайғамбар жастың орны 
мүлдем ерекше екені баршаға мәлім. Міне, ортамызда аман-есен алтыншы 
асқардың шыңына қол созып отырсыз.

Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілейміз! Әр күніңіз 
шуақты, денсаулығыңыз қуатты болсын! 

Өмір-өзен толастамай ағатын,
Аман болсын ұрпақтарың-қанатың.
Қол ұстасып қосағыңмен қоса ағар,
Шаттықпенен соқсын жүрек-сағатың. 
Ізгі тілекпен: Аманбөктер негізгі орта мектебінің ұжымы. 

Нұрбекова көшесі № 21 үй са-
тылады. Үйде 4 бөлме, монша, 
дәретхана, қора-қопсы, навес бар. 
Үйдің жөндеу жұмыстары жасалған. 
Хабарласыңыздар: тел. 8702 
4675639, 8747 8666349.

 «САНАЛЫ ҰРПАҚ» ЕРІКТІ СТУДЕНТТЕР КЛУБЫ 
 
Жемқорлыққа қарсы тұру – Қазақстан саясатындағы аса маңызды стратегиялық басымдықтың 

бірі әрі бірегейі. Өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бойында жемқорлыққа 
қарсы мәдениет қалыптастырудың үлкен орын алатындығы айт-
паса да түсінікті. Осыған орай студенттер мен педагогтерге жауап-
ты міндет жүктеледі. Алматы облысындағы білім беру кеңістігінде 
жасөспірімдердің мінез-құлқында жемқорлыққа қарсы стандарттарды 
қалыптастыру мақсатты әрі жүйелі түрде жүргізіледі. Осы бағыттағы 
жұмыстарда «Саналы ұрпақ» ерікті клубтарының орны ерекше. Осы 
орайда, жыл бойы клубтардың атқарған іс-шаралардың қорытындысы 
бойынша, барлық клубтардың жұмыстары бағаланып, Талдықорған 
жоғары политехникалық колледжінің алаңында техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдары арасында өткен облыстық «Саналы ұрпақ» студенттік клубта-
ры слетінің марапаттау рәсімі өткізілді. Іс-шараға ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Ернар Мақажанов, Алматы 
облыстық білім басқарма басшысының міндетін атқарушы Гүлсара Исағұлова, клубтардың 
өкілдері, студенттер қатысты.

Жарыс қорытындысы бойынша: Бас жүлде иегері – Сарқан политехникалық колледжі; І орын 
иегері - Талдықорған сервис және технология колледжі; І І орын иегері – Талдықорған жоғары 
политехникалық колледжі; І І І орын иегері – Қапал кәсіптік – техникалық колледжі;

«Үздік антикоррупциялық бейнеролик» номинациясы бойынша Талдықорған агро-техникалық 
колледжі;«Үздік акция және флешмоб» номинациясы бойынша Жамбыл атындағы Ұзынағаш 
кәсіптік колледжі;«Үздік тематикалық іс-шара» номинациясы бойынша С.Жандосов атындағы 
Қаскелең кәсіптік-техникалық колледжі марапатталды.

Жоғарыда көрсетілген жеңімпаздар, сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті нығайту 
жөніндегі бастамалар мен  жемқорлыққа қарсы шараларға белсене қатысқан клубтар номинаци-
ялар бойынша бағалы сыйлықтармен, мадақтамалармен марапатталды. «Саналы ұрпақ» ерікті 
клубтарын осы тұрғыда студенттер бойында жемқорлыққа қарсы көзқарас қалыптастыратын, 
құқықтық сана мен мәдениеттің деңгейін арттыратын ерікті бірлестік ретінде қабылдауға болады. 
Бұл қозғалыс жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырып қана қоймай, құқықтық білімді де 
кеңінен насихаттайды.


