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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ата Заңға 
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша 
биылғы 5 маусымда республикалық референдум өткізу туралы 
Жарлыққа қол қойғандығы баршаға белгілі. Конституциялық рефор-
ма – Президенттің наурыз айындағы Қазақстан халқына Жолдауында 
айтылған саяси реформалар бағдарламасын жүзеге асыру үшін қолға 
алынған маңызды іс-шарасының бірі әрі бірегейі деуге болады. Әрі 
Президентіміз жиі айтатын «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
атты тұжырымдамасын жүзеге асырудың алғышарты деуге әбден 
негіз бар. 

Еліміздегі қоғам белсенділерінің және саясаттанушылардың айтуынша 
Конституциялық түзетулер жобасы азаматтардың сұранысына негізделген және 
бүкіл қоғамның мүддесі үшін жүзеге асырылмақ. Ата Заңға енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулар жобасын белгілі заңгер-құқықтанушылар және конституциялық құқық 
саласының мамандары әзірлеп, бұған Конституциялық Кеңес оң бағасын берген бо-
латын.

Конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың бәрі өзара байла-
нысты және бір мақсатты көздейді. Атап айтқанда, азаматтарымыздың баянды 
болашағын қамтамасыз етуге бағытталған. Суперпрезиденттік басқару үлгісінен 
президенттік республикаға түбегейлі көшу; Бірқатар билік өкілеттігін қайта бөлу; 

Парламенттің рөлін 
күшейтіп, мәртебесін 
арттыру; Елді басқару 
ісіне халықтың қатысу 
мүмкіндігін кеңейту; 
А з а м а т т а р д ы ң 
құқықтарын қорғау 
тәсілдерін жетілдіру. 
Енгізілетін өзгерістерді 
осындай бөліктерге 
бөліп, атын атап, түсін 
түстеуге болады. Бірақ 
бұның әрқайсысынан 
жол тартатын ондаған 
өзгерістер қарапайым 
халыққа түсініксіз бо-
луы мүмкін.

Сол себепті Республикалық референдумды қолдау жөнінде құрылған штаб 
мүшелері, Қазақстан Республикасы Парламент депутаттары ел арасында 
түсіндіру, ағарту жұмыстарын жүргізуде. Апта басында Конституцияның қазіргі 
және жаңа нұсқаларының айырмашылығын түсіндіру, ұсынылып отырған көптеген 
түзетулердің мән-маңызын ұғындыру мақсатында Қазақстан Республикасы Парла-
мент Сенатының депутаты Сұлтан Дүйсембинов өңірімізге ат басын тіреп, Сарқан 
гуманитарлық колледжінде кездесу өткізді. Аудандық мәслихат депутаттары, кол-
ледж ұстаздары және қала тұрғындарымен болған кездесу барысында Сұлтан 
Мырзабекұлы ұсынылған конституциялық өзгерістердің әрқайсысына жеке-жеке 
тоқталып, қарапайым тілмен тарқатып айтып берді. Атап айтқанда Референдум өткен 
соң мемлекетіміздегі жоғары заң шығарушы орган – Парламентті үлкен жұмыстар 
күтіп тұрғандығын жеткізген халық қалаулысы ел өміріне елеулі өзгерістер енгізетін 
республикалық референдумды бір кісідей қолдауға шақырды. Кездесу соңында Се-
нат депутаты жиналған қауыммен пікір алмасып, сұрақтарға жауап берді. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Азаматтық белсенділік 
танытуға шақырды

Республикалық референдумды қолдау жөнінде құрылған аудандық штаб 
мүшелері Қадыл Жанасбеков, Күлшарбан Қалиева "Жоңғар Алатауы" ұлттық 

паркінің ұжымымен, Жомарт Игіман қаламыздағы Ақын Сара атындағы орта мектеп 
ұжымымен жүздесті. Жүздесу аясында аталмыш штаб мүшелері орманшыларға, 
мұғалімдер қауымына ұсынылған конституциялық өзгерістердің бағыттарын 
тарқатып айтып беріп, ел өміріне елеулі өзгерістер енгізетін республикалық рефе-
рендумды бір кісідей қолдауға шақырды. Жиын соңында қатысушылар пікір алма-
сып, ой бөлісті. Кездесуге қатысқандар өздерін мазалаған сауалдарды қойып, оған 
жауап алды.

Қарабөгет ауылдық 
округіне қарасты Еркін 

ауылындағы бастауыш мектеп-
те, әл Фараби атындағы орта 
мектепте және Абай ауылында 
болған кездесулерде облыстық 
штаб мүшесі Амангелді То-
ламисов республикалық 
референдумның мән-маңызына 
тоқталып, сайлаушылар пікіріне 
ден қойды. 

Республикалық референ-
думды қолдау жөнінде 

құрылған аудандық штаб мүшелері Әлібек Ерболаев және Берік Доланбаев 
аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі бөлім қызметкерлерімен кездесу өткізді. 
Кездесу барысында штаб мүшелері құтқарушыларды белсенді азаматтық ұстаным 
танытып, республикалық референдумда дауыс беруге қатысуға шақырды. Сондай-
ақ, штаб мүшелері Қазақстанның әрбір азаматы Ата Заңға өзгерістер енгізу қажеттігі 
туралы өз пікірін білдіруге құқылы екендігін, Мемлекет басшысының Конституцияға 
ұсынылатын түзетулерді референдум шеңберінде бүкілхалықтық дауыс беруге 
шығару туралы шешімін қолдауға үндеді. Шара соңы сұрақ-жауап форматымен 
түйінделді.

Ре с п у б л и к а л ы қ 
р е ф е р е н д у м д ы 

қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшесі 
Анаргүл Өмірбекова 
Сарқан политехникалық 
к о л л е д ж і н і ң 
студенттерімен және 
ата-аналарымен кезде-
су өткізді. Кездесу ба-
рысында штаб мүшесі 
қатысушыларды белсенді 
азаматтық ұстаным танытып, республикалық референдумда дауыс беруге қатысуға 
шақырды.

Республикалық 
референдум-

ды қолдау жөнінде 
құрылған облыстық, 
аудандық штаб 
мүшелері аудандық 
полиция бөлімінде 
болды. Облыстық 
штабтың мүшесі 
Қайрат Жаңабаев, 
аудандық штабтың 
төрағасы Қадыр Аб-
драхманов Мемлекет 

басшысының Конституцияға ұсынылатын түзетулерді референдум шеңберінде 
бүкілхалықтық дауыс беруге шығару туралы шешімін қолдауға үндеп, ағымдағы 
жылдың 5 маусымында өтетін саяси науқанда белсенді болуға шақырды.

Өз тілшіміз. 

Референдум маңыздылығы 
түсіндірілді
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Сарқан аудандық «Ардагерлер ұйымы» филиалының 

референдумды қолдау туралы аудан тұрғындарына
ҮНДЕУІ

Мемлекет басшысы Қасым - Жомарт 
Тоқаевтың Қазақстан халқына «Жаңа 
Қазақстан: Жаңару  мен Жаңғыру жолы» 
атты жолдауында еліміздің Конституция-
сына өзгерістер мен толықтыруларды 
енгізуді бүкілхалықтық референдум 
арқылы өткізуді ұсынған. Бүгінгі күні ауда-
нымызда референдумды қолдау туралы 
арнайы штаб құрылып, қызу талқыланып, 
қолдау тауып отр. Сондай жиын біздің 
ардагерлер ұйымында өтіп, жиынға 
қатысқан ардагерлер жан жақты талқылап 

бірауыздан қолдау білдірді. Осыған орай аудандық ардагерлер ұйымы ауданымыздағы 
барлық жастарды, ардагерлерді биылғы жылдың 5-ші маусымында өтетін сайлауға 
барып болашақ үшін белсенділік танытып өз дауыстарын беруге шақырады. Сол 
жердегі сауалдарға өз еріктеріңізбен, жүрек қалауларыңызбен дауыс берулеріңізді 
сұрайды. Біз өз әрекеттерімізбен әділетті қоғам құруға және құлағы түрік билік орнатуға 
септігімізді тигіземіз. Ендеше, өз үніңді білдіріп, қолдауыңды көрсететін мезгіл келді, 
Жаңа Қазақстанды бірге өркендетейік, бір кісідей атсалысып дауыс берейік.

                     
  Аудандық «Ардагерлер ұйымы».

Ел дамуына ықпалы зор 
өзгерістер 

Баршаңызға мәлім ағымдағы жылдың 5 маусымы Республикалық референдум 
өткізіп, тарихта таңбаланатын күн.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ел билігінің тізгінін өз қолына алысы-
мен «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын ұсынып, қарапайым 
қазақстандықтарды толғандырған талай 
көкейкесті мәселенің оң шешілуіне ұйытқы 
болып келеді. 

Жуырда Президентіміз өзі жариялаған 
Жаңа Қазақстанның негізін қалайтын 
аса маңызды конституциялық рефор-
маны бүкіл халықтың талқысына са-
луды жөн көріп, референдум өткізуді 
ұсынды. Еліміздің тәуелсіздігі жылдарын-

да мұндай мүмкіндік халқымызға екінші рет берілмекші. Осылайша  Конституцияға 
енгізу ұсынылған өзгерістерге деген шешуші таңдауды жасау құқығы халықтың өзіне 
ұсынылып отыр.

Сөзсіз Ата Заңға енгізілетін түзетулердің ішінде халқымыздың тағдырына, еліміздің 
дамуына зор ықпалын тигізетін үлкен өзгерістер бар. Бір ғана Конституцияның 
6-бабының 3-тармағын: «Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануар-
лар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Халық атынан меншік құқығын 
мемлекет жүзеге асырады. Жер, сондай-ақ заңда белгіленген негіздерде, шарттар мен 
шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін» деп өзгерту айрықша мәнге ие. Бұл алдағы 
уақытта жерге қатысты маңызды шешімдер жер иесі – халықтың пікірі ескерілмей 
шешілмейді деген сөз.  

Мемлекет басшысының елде бәрін бір-ақ адам мен оның төңірегіндегілер шешетін 
«суперпрезиденттік» жүйеден бас тартуы, қазіргі сайлау жүйесін жетілдіріп, Парла-
мент Мәжілісінің сайлауында пропорциялыққа қоса, мажоритарлық жүйені де енгізу, 
Конституциялық Сотты қалпына келтіру туралы бастамасы да көңілге қонымды. Бұдан 
өзге де өзгерістер көзі қарақты азаматтарымыздың оң пікірін тудырады деген ойдамын. 

Міне, осындай оң өзгерістерді Конституцияға енгізу мәселесін енді республикалық 
референдумға қатысатын халықтың өзі шешпек. 

Сондықтан болашағына бей-жай қарамайтын кез келген азамат үшін алдағы саяси 
науқанның маңызы айрықша болмақ.

А.АБДРАХМАНОВ,
 «AMANAT» партиясы Сарқан аудандық филиалының атқарушы хатшысы. 

Іргелі ізденістерге жол 
ашылды

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 2022 жылғы 
5 маусымда республикалық 
референдум өткізу туралы 
Жарлыққа қол қойып, «Алдағы 
референдум Қазақстанның 
болашағын айқындайды. Ата 
заң баптарының үштен бірі 
өзгереді. Ашығын айтсақ, Кости-
туциямыз мүлде жаңа сипатқа 
ие болады. Сол себепті, мен 
республикалық референдум 
өткізу туралы бастама көтердім. 

Өйткені, мұндай ауқымды өзгерістер бүкіл халықтың шешімімен жүзеге асырылуға 
тиіс,»- деп атап өткен болатын.

Жалпы Конституциялық реформа қоғамды демократияландырудың шынайы 
қадамы. Бұл референдум суперпрезиденттік модельден президенттік республикаға 
максималды көшу, Парламенттің рөлін күшейту, халықтың елді басқаруға қатысуын 
кеңейту, азаматтардың құқытарын қорғаудың конституциялық тетіктерін күшейту 
сияқөты іргелі өзгерістерге жол ашады. 

Ата заңға енгізілетін өзгерістер Жаңа Қазақстанның бағыт-бағдарын айқындап 
береді. Бұл мақсатқа жету үшін биліктің халық үніне құлақ асып, ел пікірін ескеруі 
қоғам сенімін күшейтетіні сөзсіз. Бұл референдум азаматтардың мемлекет басқаруға 
неғұрлым кең қатысуын көздейтін, халықтың қолдауымен еліміздің жаңа саяси жүйеге 
көшуіне барынша ықпал етуге бағытталған. Сондықтан сайлаушылар Ата заңға 
енгізіліп жатқан өзгерістер мен түзетулерді жақсы қабылдап, дауыс беруге қатысады 
деген сенімдемін.

Айзель АБДУЛЬДИНА,
аудандық мәслихаттың депутаты.

Бұл - біздің азаматтық
 борышымыз!

Мемлекет басқарудың жүйесін өзгертіп, елдегі саяси ахуалға жаңа дем беретін 
Конституциялық референдум – жалпыхалықтық деңгейде алғаш өткізіледі. Бұл 
– «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» идеясының нақты жүзеге асуының дәлелі. 
Мажоритарлық сайлау жүйесінің енгізілуі – сайлаушылардың республикалық қана 
емес, жергілікті жердегі де мүддесін жіті қорғауға мүмкіндік туғызады. 

Алдағы референдум – Қазақстанның болашағын айқындайды. Бұл – пафосты бөспе 
сөз емес, себебі егер конституциялық реформа қабылданса, онда саяси жүйемізде 
айтарлықтай өзгерістер жасалады. Ол өзгерістер қоғамды ашық етуге бағытталған. 
Енді осы өзгерістерді Парламент депутаттары өздері дауыс беріп, бекіте алмайды. Ол 
үшін халықтың қолдауы қажет. Сондықтан әрбір азаматымыз 5 маусымда дауыс беріп, 
осы тарихи бетбұрысты жасауға өз үлесін қоса алады.

Баршаңызды референдумға қатысуға шақырамын!
 Ермек АЛИНОВ,

аудандық мәслихаттың депутаты.

Ертеңін ойлаған елдің ортақ ісі
2022 жылдың 5 маусымы 

жалпыхалықтық референдум күні. 
Референдумның мақсаты сая-

си, құқықтық жүйемізді жетілдіру, 
конституциялық реформа жа-
сау. Конституциялық реформа ел 
дамуының жаңа кезеңі басталғанын 
көрсетеді. Конституциядағы 98 
баптың 33-і өзгертілмек. 

Нақты айтса, мәжіліс пен 
облыстық мәслихаттардың де-
путаттарын сайлаудың аралас мажоритарлы-пропорционалды моделі енгізіледі. 
Мәслихаттардың ықпалы артады. Бұл қадам сайлаушылардың көзқарастары мен 
пікірлерін барынша толық қамтуға мүмкіндік береді.

Аудандық және қалалық мәслихаттардың депутаттарын сайлаудың мажоритарлық 
жүйесінің толықтай енгізілуі өңірлердің тыныс-тіршілігіне азаматтардың ықпал ету 
мүмкіндігін арттыруға жол ашады. 

Жердің және табиғи ресурстардың иесі халық деген норманы конституцияда біржола 
бекітудің саяси мәні зор болмақ және болашақта бұл мәселені әртүрлі түсіндіруге жол 
берілмеуі керек. 

Осындай тарихи өзгерістер жасауға әр қазақстандықтың қатысуы маңызды.
Жамал ДОЛАНБАЕВА,

аудандық мәслихаттың депутаты.

Құқықтық реформаның
 маңызы зор

Президентіміз ұсынған оң өзгерістер мен реформалардың іске асуына, Жаңа 
Қазақстанның қалыптасуына үлес қосу – әрқайсымыздың негізгі азаматтық борышы-
мыз. Дана халқымыз айтқандай, қазіргі уақытта тірліктің де, берекенің де көзі – бірлікте. 
Осы тұрғыда біздер Қазақстанның демократиялы, әділетті және өркениетті мемлекет 
болып құрылуына үлесімізді қосатын боламыз.

Президентіміздің референдум өткізу туралы ұснысы түрлі кемшіліктерді 
болдырмауға мүмкіндік берері анық. Сонымен бірге азаматтарымыздың өткір де өзекті 
мәселелерін шешіп, халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына тікелей көмектесе 
отырып, сыбайлас жомқорлықпен және азаматтық қоғамға жат құбылыстармен күресіп, 
әділетті өмір сүруге мүмкіндік береді. 

Айман ҚАРАМУЛДИНОВА,
аудандық мәслихаттың депутаты.

ТҮСІНДІРМЕ ЖҰМЫСТАРЫ ЖАЛҒАСУДА
“AMANAT” партиясы Сарқан аудандық филиалы жанынан құрылған Конституцияға 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі Референдумды түсіндіру тобының 
мүшесі Игіман Жомарт Мақатұлы Сарқан қаласының тұрғындарымен кездесу өткізді. 

Кездесу барысын-
да алдағы референ-
дум – мемлекетімізді 
жетілдіру, жаңғырту 
және нығайтуды 
көздейтінін айтып, 
азаматтық борыш-
ты өтеуге шақырып, 
түсіндірме жұмыстарын 
жүргізді.

Аудандық қоғамдық 
кеңес мүшелері ал-
дында референдумға 
ж ұ р т ш ы л ы қ т ы ң 

ұйымшылдықпен қатысуы жөнінде әңгіме қозғалып, Жомарт Игіман бұл тұрғыда 
алдағы саяси науқанға ұсынылған өзгерістерді талдап, таразылады. Қоғамдық кеңес 
төрағасы Жанат Мұқашев, кеңес мүшелері Абдулхак Курмаев, Күлшарбан Қалиева, 
Нұрахмет Маткаримов азаматтардың өткір де өзекті мәселелерін шешіп, халықтың 
әлеуметтік жағынан осал топтарына тікелей көмектесе отырып, сыбайлас жемқорлық 
пен және азаматтық қоғамға жат құбылыстармен күресіп, әділетті өмір сүруге мүмкіндік 
беретін референдумға қатысу барша тұрғындардың құқықтық және азаматтық парызы 
екендігіне тоқталды.

Өз тілшіміз.

REFERENDUM
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SAILAU

ÓZEKTІ
Алматы облысы кәсіпкерлерінің 

назарына!
Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі кәсіпкерлік cубъектілерінің 

қоспағанда) әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне енгізу үшін 
өтінімдерді қабылдау туралы хабарландыру

Құжаттарды қабылдау: «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриалық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ;

Пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, 
Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Электрондық пошта мекен-жайы: kense@almreg.kz; 
Толық ақпаратты: Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі 26, 

3 қабат, 303 каб.; немесе байланыс телефондары арқылы білуге болады: 87786369096, 
87479090902, 87472100700.; 

Нысанасы: 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 
кодексінің 20-бабына және 79-4-бабының 1-тармағына сәйкес және  Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 2021 жылдың 28 қазандағы №773 Қазақстан Республикасының 
Үкіметі 2021 жылдың 09 қарашадағы №795 дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі 
кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда)  әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне 
енгізуге арналған өтініштерді «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриалық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ  қабылдайды.

Өтінім берілетін жер: «Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриалық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ.

Құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2022 ж. «01» маусымынан бастап 2022 ж. «15» маусым 
аралығында. 

Өтінімдерді берудің басталу күні: 2022 ж. «01» маусым. 
Өтінімдерді берудің аяқталу күні 2022 ж. «15» маусым.
Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер қабылдауға жатпайтынын 

атап өтеміз. 
Кәсіпкер құжаттар топтамасын толық ұсынбаған не анық емес деректерді немесе 

қағидалардың талаптарында белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттарды 
ұсынған жағдайда ұйымдастырушы ұсынылған құжаттарды кәсіпкерге қайтарады.

Конкурстық құжаттамамен сіз мына сілтеме бойынша таныса аласыз: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773/history.

Вниманию предпринимателей 
Алматинской области!

Объявление о приеме заявок для включения индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц (за исключением субъектов крупного предпринима-
тельства) в реестр субъектов социального предпринимательства

Прием документов: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития Алматинской области»;

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 040000, Алматинская область, 
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26;

Адрес электронной почты: kense@almreg.kz;
Подробная информация: город Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, 3 этаж, каб. 

303; или по контактным телефонам: 87786369096, 87479090902, 87472100700.;
Предмет: В соответствии со статьей 20 и пунктом 1 статьи 79-4 Предпринима-

тельского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, постановлением 
Правительства Республики Казахстан №773 от 28.10.2021 года, постановлением 
Правительства Республики Казахстан №795 от 9.11.2021 года  ГУ «Управление пред-
принимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» 
принимает заявления на включение  индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц (кроме субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъектов соци-
ального предпринимательства. 

Место подачи заявки: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития Алматинской области».

Срок предоставления документации: с «01» июня 2022 г. по «15» июня 2022 г. 
Дата подачи заявок: «01» июня 2022 г. 
Дата окончания подачи заявок: «15» июня 2022 г. 
Отмечаем, что заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не под-

лежат.
В случаях представления предпринимателем неполного пакета документов, либо 

представления недостоверных данных или документов, не соответствующих установ-
ленным условиями Правил формам, организатор возвращает предпринимателю пред-
ставленные документы.

 С конкурсной документацией вы можете ознакомиться по ссылке: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773/history.

С наступлением лета у большинства 
людей меняется образ жизни. Они ста-
раются больше времени проводить на 
природе, дачах. Существенно будет  ме-
няться их питание. Большую часть при 
этом составляют овощи, зелень, фрукты, 
причем часто не прошедшие термиче-
скую обработку. Учитывая теплую пого-
ду, соответственно сроки хранения про-
дуктов будут сокращаться, особенно это 
касается мясных и молочных продуктов. 
Все это создает благоприятные условия 
для появления и размножения возбудите-
лей кишечных инфекций в питьевой воде, 
продуктах питания, объектах внешней 
среды. При употреблении таких инфи-
цированных продуктов может развиться 
острая кишечная инфекция.

Острые кишечные инфекции  – это 
многочисленная группа заболеваний, 
вызываемых различными микроорганиз-
мами с преимущественным поражением 
желудочно-кишечного тракта. Заражение  
происходит через пищу, воду, контактно-
бытовым путем. Источником инфекции 
являются больные люди и бактерионоси-
тели, т.е. здоровые лица, которые выде-
ляют возбудителей в окружающую среду. 
Чаще всего первые клинические признаки 
заболевания наблюдаются в ближайшие 

Профилактика острых 
кишечных инфекций

4-48 часов и проявляются болью в обла-
сти живота, тошнотой, рвотой, ознобом, 
повышением температуры, диареей, а 
в тяжелых случаях выраженной инток-
сикацией и обезвоживанием. Особенно 
подвержены заражению пожилые люди, 
дети, лица с ослабленной иммунной си-
стемой.  

В магазинах, необходимо обращать 
внимание на дату выпуска особо скоро-
портящихся продуктов, срок годности и 
условия хранения во время реализации. 
К особо скоропортящимся продуктам от-
носятся отдельные виды молочных, мяс-
ных и других продуктов, срок годности 
которых не превышает нескольких дней, 
а иногда выражается в часах, например 
48 или 72 часа, что обязательно должно 
быть указано на упаковке.

 Соблюдая ниже перечисленные меры 
профилактики, вы убережете себя и сво-
их близких от кишечных болезней:

- соблюдайте правила личной гигие-

ны, мойте руки с мылом перед приготов-
лением пищи, перед едой, после посеще-
ния туалета, после прихода с улицы;

- не употребляйте для питья воду из 
открытых источников, используйте для 
питья бутилированную или кипяченную 
воду;

- овощи, фрукты, ягоды тщательно 
мойте перед употреблением под проточ-
ной водопроводной водой, а для малень-
ких детей еще и кипяченной водой;

- следуйте рекомендованной техноло-
гии приготовления пищи;

- тщательно проваривайте и прожари-
вайте продукты, разогревая супы, дово-
дите их до кипения, готовность мяса или 
птицы определяйте по цвету бульона, ко-
торый должен быть прозрачным;

- соблюдайте температурный режим и 
сроки хранения продуктов в холодильни-
ке, не оставляйте приготовленную пищу 
при комнатной температуре в течение бо-
лее двух часов;

- не покупайте продукты у случайных 
лиц или в местах несанкционированной 
торговли, где не могут предъявить серти-
фикат качества;

- обращайте внимание на сроки годно-
сти продуктов;

- нельзя переносить и держать в одной 
упаковке сырые продукты и те, которые 
не будут подвергаться термической об-
работке (сырое мясо, колбасы, масло, 
сыры, творог);

- на кухне соблюдайте чистоту, не ска-
пливайте мусор и пищевые отходы, не 
допускайте появления мух и тараканов;

- для питья используйте бутилирован-
ную или кипяченую воду;

- купайтесь только в установленных 
для этого местах. При купании в бассей-
нах и водоемах не следует допускать по-
падания воды в рот.

Выполнение этих несложных советов 
поможет избежать заболевания острой 
кишечной инфекцией и сохранит Ваше 
здоровье и здоровье Ваших близких!

Г.ОСПАНОВА
главный специалист

Сарканского УСЭК.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Коррупция как социальное явление продолжает существовать в настоящее время 

практически во всех странах мира независимо от политического развития, в том числе 
и в Казахстане, различается лишь масштабами. 

Коррупция значительно замедляет процесс социально-экономического развития, 
строительство рыночной экономики, привлечение инвестиций. Негативно воздей-
ствует на политические и общественные институты демократического государства, 
представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны. Коррупция вредит 
экономике страны. Борьба с коррупцией определена в качестве одного из основных 
приоритетов государственной политики в Республике Казахстан. Президент Казахста-
на, Касым-Жомарт Токаев, говоря о борьбе с коррупцией, неоднократно подчеркивал, 
что без участия общества нельзя победить коррупцию. 

В настоящее время среди населения имеется достаточно большая группа граждан, 
которые предпочитают расценивать коррупцию как нечто само собой разумеющееся. 
Такие люди часто избирают самый "простой" способ решения той или иной проблемы. 
Они предпочитают не соблюдать закон и, конечно, не хотят нести за это заслуженное 
наказание. В коррупционных деяниях принимают участие слабые и ведомые люди. 
Такие люди, может быть, и осуждают коррупцию в целом, однако считают ее чем-то 
естественным и сами к ней подстрекают.

Для них выгодно давать взятки, чтобы добиться того, что им нужно, будь то нечест-
ное поступление в институт или возвращение водительских прав.  

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения у сотрудников РГУ 
«Жонгар-Алатауский» ГНПП, проводятся беседы на темы:  «Антикоррупционное за-
конодательство», «Понятие о коррупции», «Совершенствование мер по противо-
действию коррупции», «Установление законности и антикоррупционной дисциплины 
среди сотрудников».  Повсеместно необходимо проводить решительные действия по 
борьбе с коррупцией, ведь искоренение данного явления зависит только от нас самих. 

К.АКЫЛБАЕВ,
заместитель генерального  директора  по науке РГУ

 «Жонгар-Алатауский» ГНПП.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ САДОВ
Борьба с вредителями и болезнями является весьма важной в уходе за садом. 

Заложив сад, нужно уметь его сохранить. Убытки от вредителей и болезней огромны. 
Мыши и зайцы нередко уничтожают молодые яблоневые насаждения на больших пло-
щадях. Вредные насекомые и болезни ухудшают рост и задерживают начало плодоно-
шения. Во взрослых садах вредители и болезни резко снижают, а нередко и полностью 
уничтожают урожаи, снижают качество плодов.

Повреждения деревьев яблони могут вызывать: насекомые и клещи, грибы и бак-
терии, грызуны (мыши и зайцы).

С годами зараженность садов вредителями и болезнями резко возросла. Этому 
способствовал ряд причин:  1. создание крупных плодовых массивов с более регу-
лярным плодоношением;  2. в крупных садах создались условия для сохранения и 
быстрого расширения очагов инфекции;  3. массовые перевозки плодов на огромные 
расстояния, несмотря на карантинные мероприятия, способствовали переносу инфек-
ции и быстрому ее распространению на обширные территории.

Все это потребовало усиления борьбы с вредителями и болезнями в садах.
Для уменьшения числа опрыскиваний в борьбе с вредителями и болезнями стали 

широко применять ядохимикаты, уничтожавшие одновременно большое число насе-
комых и в том числе полезных.

На смену просто химической борьбе с вредителями и болезнями приходит так на-
зываемая интегрированная (комплексная), при которой состав пестицидов и сроки их 
применения рассчитываются таким образом, чтобы не только уничтожать энтомофа-
гов и акарифагов, но и способствовать их размножению. Обработки деревьев химика-
тами применяют лишь в тех случаях, когда численность вредителей начинает превы-
шать определенный уровень, способный причинить ущерб («порог вредоносности»). 
При численности данного вредителя меньшей, чем «порог вредоносности», борьбы с 
ним не ведут, полагаясь на естественных его врагов, пищей для которых он является. 
Кроме того, большое внимание уделяется выведению устойчивых к болезням и вреди-
телям сортов. Однако как в сельском хозяйстве в целом, так и в плодоводстве в част-
ности, полностью исключить применение пестицидов все еще нельзя.

А.ТАКЕЕВ,
гос.инспектор Сарканского лесного питомника.
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... поет неповторимый Хворостов-
ский. А из моих глаз льются нескончае-
мые слезы – плачу, потому что время 
не лечит. Не лечит боль утра ты вели-
чайших сынов казахского народа - Му-
хамеджана Тынышпаева и моего папы, 
его сына Искандера... Смотрю на по-
желтевшие фотографии из семейного 
архива, вглядываюсь в такие родные 
и любимые лица. Снова и снова задаю 
вопрос, на который до сих пор нет от-
вета. Почему? За что?..

Самые умные, красивые, талант-
ливые, мужественные, самые лучшие 
люди земли!!! Почему именно их уни-
чтожала власть? Кому мешала их свет-
лая, чистая душа?

У дедушки было все, что могло сде-
лать его счастливым: ум, талант, красо-
та, трудолюбие, знания, а самое глав-
ное - он любил свой народ и служил 
ему так, как мог служить горячо пре-
данный сын. А была еще одна любовь 
- моя бабушка, красавица Гульбахрам. 
Красивая и удивительно гармоничная 
супружеская пара! Представляете, он 
- эталон интеллигентности, уникаль-
ная личность, человек энциклопеди-
ческих знаний, инженер, политик и 
красавица, умница Гульбахрам. Она 
родила ему первенца Искандера и 
двух замечательных дочерей Фатиму и 
Дину. Гульбахрам могла спокойно быть 
счастливой женой и любящей матерью, 
устраивать необыкновенные приемы, 
менять наряды, но она была другой: за-
нималась благотворительностью, имея 

«НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЛЮБИМЫЕ ЛИЦА, 
НЕ ЗАБЫТЬ НАМ  РОДНЫЕ ГЛАЗА»…

медицинское образование, 
помогала своим землякам в 
тяжелые годы. И даже во вре-
мя эпидемии холеры, испол-
няя свой святой врачебный 
долг, зная опасность смер-
тельной болезни, не переста-
вала спасать больных.

Возвратившись из очеред-
ной экспедиции, Мухамеджан 
Тынышпаев не застает лю-
бимую супругу, мать своих 
детей, а видит только погре-
бальный костер, где вместе с 
другими умершими от холеры 
сгорает тело преданной спут-
ницы. О чем думал он в этот 
трагический момент, держа за 
руку маленького сына Искан-
дера? Мы никогда не узнаем. 
Как не узнаем, как невыноси-
мо тяжело было ему одному 
поднять на ноги детей, дать 
им прекрасное образование. 
Но он научил их главному - не 
прогибаться под обстоятель-
ства, уметь держать удары 
судьбы и оставаться собой...

Когда Мухамеджана Тынышпаева 
сослали в Воронеж, то Искандер, горя-
чо и преданно любивший отца, несмо-
тря ни на что, поехал к нему в ссылку. 
Там купил новой семье дом, корову... 
Кто знает, может, благодаря именно 
этому семья с маленьким братиком и 
выжила в те тяжелые годы. Хотя этот 
настоящий сыновний поступок стоил 
ему десяти лет каторги. Отречься от 
имени отца он бы не смог никогда. Ис-
кандер был преданным сыном.

Первая работа молодого киноопе-
ратора Искандера Тынышпаева стала 
последней в профессиональной дея-
тельности инженера Тынышпаева. Это 
была смычка Турксиба.

Папу приговорили к расстрелу, и 
только через год приговор заменили 
десятью годами каторжных работ в ста-
линских лагерях системы ГУЛАГа. Со-
ловки, Беломорканал, Нижний Тагил...

Я родилась, когда папе было 47 лет. 
Но жизнь подарила мне еще 40 незабы-
ваемых лет рядом с отцом. Эти сорок 
лет она подарила мне, чтобы понять, 
какую фамилию я ношу, к какой вели-
кой династии принадлежу, что значит 
Родина. Чтобы понять величие своего 
отца.

Он никогда не рассказывал о том, 
что пришлось пережить ему в лагерях, 
на лесоповале. Никто и никогда не знал 
и уже никогда не узнает, чего стоило 
ему добиться реабилитации отца, став-
шей для него реликвией, сокровищем, 

самым ценным докумен-
том, за который отец не 
пожалел и жизни... Рядом 
с реабилитацией - фото-
графия Мухамеджана 
Тынышпаева, наверное, 
уже перед расстрелом. 
Фотография глубокого за-
мученного старика, с пол-
ными трагедии глазами... 
А ему было всего 58!

И мало кому отец рас-
сказывал, что в жизни 
пришлось пережить ему...

Я была единственным 
свидетелем папиных ис-
поведей. Это были тяже-
лые монологи о прошлом, 
где звучали непонятные 
для меня слова: «Турк-
сиб», «железная дорога», 
«Беломор- канал», «рас-
стреляли»... Отец мне 
многого не договаривал, 
а я многое не понимала: 
его слова и мысли давно 
уже перестали относить-
ся лишь ко мне. Папа ухо-
дил далеко в себя. Может, 
тогда он мысленно вновь 
превращался в того за-
реванного пацана из да-
лекого детства, что стоял 
у догорающего в костре 
тела матери...

Опять он мне говорил: 
«Ты - Тынышпаева! Ты - 
казашка!». Маленькая, я 
могла лишь повторять за 
ним: «Азяська!». Моно-
логи! Монологи! Моноло-
ги! Мы вместе плакали, я 
- сидя у него на коленях, 
прижавшись к его силь-
ной груди. И упрямо, гор-
до, сквозь слезы повто-
ряла: «Я азяська! Я тоже 
азяська! Я твоя азяська!».

Сейчас уже плачу 
одна, и понимаю, что я 
счастливая дочь. У меня 
удивительно мужественный и необык-
новенно добрый отец. Он - не «был». 
Он - рядом, потому как теперь уже все 
его слова, все, что он рассказывал мне, 
всегда живут в моем сердце, в моей па-
мяти.

В этом году Мухамеджану Тыныш-
паеву исполнилось бы 143 лет, а его 
сыну Искандеру Мухамеджановичу Ты-
нышпаеву, первому кинооператору- ка-
заху, заслуженному деятелю искусств, 
Народному артисту Казахстана, 9 мая 
исполнилось бы 113 лет.

Перед смертью папа позвал и вру-
чил мне пожелтевший лист бумаги. 
Сказал: «Доченька, я вручаю тебе этот 
документ, ради которого жил на свете, 
документ, который когда-нибудь, может 
быть, спасет твою жизнь!..». Это была 
реабилитация Мухамеджана Тыныш-
паева.

Вот так и смотрят на меня с фото-
графий отец и сын - две неразлучные 
героические судьбы...

Елена ТЫНЫШПАЕВА.

Биыл Ұлы Отан соғысының жеңіспен 
аяқталғанына 77 жыл толды. Ұлы Жеңіс 
әлем халқының бейбіт өмір сүруіне, әлемді 
«фашизм мен нацизмнен» аман сақтап, 
қитұрқы идеялардың біржола күйреуіне 
әсер етті.

Арада қанша жыл өтсе де, Отан үшін 
жанын пида еткен қаһармандарымыздың 
ерлігі ел аузында,  халық жадында 
сақтаулы. Бүгінде еліміз әр атқан таңын 
қуанышпен қарсы алып, жылдан жылға Ұлы 
Жеңістің асқақ мерейін тойлау барысында.

Сол себепті М.Төлебаевтың мемори-
алды музейінде Жеңіс күніне орай «Бейбіт 
күн жасасын!» атты тақырыпта көрме 
ұйымдастырылды. Көрменің мақсаты Отан 
үшін жанын қиған батырлардың ерліктеріне 
тағзым ете отырып, оларды құрметтеуге 
тәрбиелеу; патриотизмге, елжандылыққа, 
батылдыққа баулу. Көрме  барысын-
да  Лепсі ауылынан Ұлы Отан соғысына 
аттанған ардагерлеріміздің өмірі мен 
ерліктері айтылып насихатталып, компо-

Бейбіт күн жасасын!
зитор Мұқан Төлебаевтың соғыс жылдарын-
да шығарылған туындылары бүкіл халыққа 
таралғанын, Жеңіс үшін күн - түн демей  еңбек 
еткен арудың майдандағы сүйген жарына де-
ген сағынышы мен сүйіспеншілігі  жауынгер-
лерге алапат күш-жігер бере отырып ерлікке 
бастағаны туралы айта отырып және Таня ту-
ралы әні» де Зоя Космодемьянсаяның ерлігі 
туралы сыр шертетініне тоқталып өтілді. Бұл 
әндер ел аузында талай жылдар айтылып 
келеді әлі де айтыла береді.  Көрме   музей 
қорындағы Ұлы Отан соғысына қатысқан  
ауылымыздың  ардагерлердің  суреттері, ме-
дальдары мен ордендері және т.б құнды экс-
понаттардан құралды. Осы экспонаттардың 
кейбірін мысалға келтірер болсақ:

Әлім Төлебаев - Ұлы Отан соғысының 
ардагері, 1945 жылдың жазында екінші 
майдан болып ашылған Жапон соғысына 
қатысып, милитарист жауыздарын біржолата 

талқандап жоюға ат салысады. Үлгі 
совхозының басшысы болған.

Джанбырбаев Омар - Ұлы Отан 
соғысының ардагері, ІІ топтағы мүгедек. 
1943-1944 жылдары немістің тұтқынында 
болған. Соғыстан қайтып оралғаннан кейін 
Лепсі ауылдық асхананың (общепить) 
бастығы болып қызмет атқарған. 

Ахметов Мұратбек - Ұлы Отан 
соғысының ардагері, №54 орта мектебінде 
директор қызметінде болған.

Ребрих П.В. - Ұлы Отан соғысының 
ардагері, Ушинский мектебінде ұстаздық 
қызмет атқарған.

Тастанбаев Орманбай - Ұлы Отан 
соғысының ардагері, М. Төлебаев ауылында 
бас есепші қызметін атқарған.

Қайролдаев Нүсіпбек – Ұлы Отан 
соғысының ардагері, соғыс кезінде барлау-
шы болған. Көкжиде ауылында ұстаздық 

қызмет атқарған.  
Ұлы Отан соғысы адамзат қоғамы 

қалыптасып, дамығаннан бері,әлемге  ең 
ұзақ бейбітшілік өмір сыйлаған жеңіс. Әлем 
халқы ХХІ ғасыр табалдырығын жарқын 
болашақпен аттады. Ұлы Отан соғысы 
"соғыс" деген нәрсенің дүниедегі ең ха-
рам да, залал құбылыс екенін түбегейлі 
дәлелдеп берді. Бүгінгі таңда әлем 
халқына жарқын болашақ сыйлауға жан-
дарын құрбан еткен қаһармандарымыздың 
ерліктері мен батырлықтарын, патриоттық 
сезімдерін бойымызға сіңіріп, келер 
ұрпаққа аманат ету әр азаматтың парызы. 
Өткен тарихымызды ұмытпай, өткенімізден 
сабақ алып, бейбітшілікті насихаттай 
білейік ағайын!

Ақжібек ЖҰМАТАЕВА,
М.Төлебаевтың  мемориалдық 

музейінің меңгерушісі.
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Медиасауаттылық – заманның
 басты талабы

Медиа сауаттылық адамдарға қол жеткізуге, сыни тұрғыдан бағалауға, құруға не-
месе манипуляциялауға мүмкіндік беретін тәжірибелерді қамтиды бұқаралық ақпарат 
құралдары. Медиасауаттылық анықтамаларында бірінші мән беретін нәрсе – адамның 
сыни ойлай білу қабілеті.

Өзіміз де қанша нәрсе көріп, қанша ақпарат оқитыныңызды өзіңіз де біліп отыр-
сыз. Ол мәліметтің барлығына зер салып қарау міндетті емес, миыңыз өзі қабылдап 
өңдей береді, ал жадыңыз сақтай береді. Бұл ақпараттарға ортақ бір нәрсе бар, ол 
– авторының болуы. Кез келген ақпаратты таратарда белгілі бір себептің болатынын 
есте ұстау керек. Ал сол себепті түсіне білу – медиасауаттылықтың негізі.

Адамзатты басқа тіршілік иесінен ерекшелеп тұратын ақылы мен санасы десек, 
сол екеуінің ортақ жемісі – сөзге келіп түйіседі. «Ақпаратқа кім ие болса, сол әлемді 
билейді» деген қанатты сөздің бүгінгі шындыққа қаншалықты сай екеніне күнделікті 
өмірде көз жеткізіп келеміз. Ендеше осы тұрғыдан келгенде медиасауаттылықты арт-
тыру заманның басты талабы екені сөзсіз.

Іңкәр БЕРІКБОЛ,
Тасарық орта мектебі 8-сынып оқушысы.

Қаңтар қасіреті
Ей, қазағым, айналаң, маңайың гүл,
Бала-шаға айналып, ағайын жүр.
Осы болған жағдайды еске алып,
Шер-мұңымды тарқатып алайын бір.

Алтын-күміс астықтың бәрі де бар,
Мұнай мен газ, төрт түлік, дәрі де бар.
Кесірінен жоқтықтың көтерілген,
Халқым менің осының бәріне зар.

Еске алсақ қаңтардағы болған кепті,
Арандатты шеруге барған көпті.
Оққа тосқан кеудесін қанша жастың,
Мәйіттері үйіне зорға жетті.

Кедейліктің зардабын тартпасын көп,
Қазағымның басына бақ қонсын кеп.
Мен тілеймін ақ пейіл елім менің,
Енді есікті қасірет қақпасын деп.

Дәулет АБДУЛМУТАЛИП,
Черкасск орта мектебінің 11 сынып 

оқушысы. 

Қоғамның қазіргі талабы-әрбір адамның экологиялық сау-
атты, мәдениетті болуы. Осы тұста білім саласының барлық 
буынына экологиялық мазмұнның өз деңгейінде берілуі 
қажет. Қажеттілік оқушылардың экологиялық сауатты болу 
мәселесін шешуді төменнен жоғарыға қарай жүргізілуін және 
оқу-тәрбие процесі барысында барлық мүмкіндіктерді тиімді 
пайдаланумен байланысты. Сонда бесіктен бастап, ата-анаға 
дейін экологиялық тәрбие, мәдениет дағдысын қалыптастыру 
қажеттілігі туындайды.

Бүгінде жалпы орта білім беретін мектептерге арна-
лып шығарылып жатқан жаңа оқулықтарда экологиялық 
түсініктер кеңінен берілген. Кез келген пәнді оқытуда, ондағы 
тақырып материалдарының мәтінінің мазмұнын баяндағанда, 
түсіндіргенде оған табиғатты қорғау және көркейту шараларын 
үйретуді көздейтін, табиғат байлықтарына жауапкершілікпен 
қарайтын, яғни оқушыға экологиялық білім бере отырып, 
экологиялық мәдениетін орнықтырудың мүмкіндіктерін артты-
ратын педагогикалық іс-әрекеттер қажет. Мектеп қабырғасында 
жас ұрпаққа экологиялық тәрбие берудің мақсаты – 
экологиялық білім мен білікті қалыптастыру ғана емес, тұлғаның 
дүниетанымын дамытып жан-жақты экологиялық сауатты, 
мәдениетті етіп тәрбиелеу.

 Экологиялық мәдениет - әлеуметтік табиғи түзілім, 
оның құрылымы бір-бірімен өзара тығыз байланысты 
бөліктерден тұрады: экологиялық білім, экологиялық мінез-
құлық, экологиялық тәрбие, экологиялық сана, экологиялық 
сенім, экологиялық мәдениет, экологиялық қарым-қатынас, 
экологиялық іс-әрекет.    

Экологиялық мәдениетті жүзеге асыруда білім беру 
аспектілерімен қатар оның негізгі дидактикалық ұстанымында 
білу қажет. Олардың негізіне оқушылардың экологиялық 
көзқарасын қалыптастыру принциптері жатады.

Оқушыларды экологиялық сауаттылыққа 
және мәдениеттілікке тәрбиелеу

 Қабылдаушылық принципі - негізінен мұғалімнің экология 
ғылымының мазмұнын оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 
жоспарлауы, экологиялық терминдердің түсініктілігін, ұғымдар 
мен заңдарды қабылдау мүмкіндіктерін ескере отырып  анық әрі 
түсінікті тілмен беру.

Өлкелік принципі - экологиялық білім беруде тұрмыстық салт-
дәстүрлерді, қала немесе ауылдық жерлерде тұру жағдайларын 
ескеру қажет. Мүмкіндігінше жергілікті, аймақтық мәселелерді 
көтеру оған оқушылардың араласуын, туған өлкесіне деген 
патриоттық сезімін ояту керек.

Экологиялық білім бере отырып, оқушыларды экологиялық 
сауаттылыққа және мәдениеттілікке тәрбиелеу дегеніміз - адам-
зат қауымының, қоғамның, табиғаттың және қоршаған ортаның 
үйлесімділігін оны тиімді пайдаланудың жолдарын халыққа 
ұғындыру. Табиғатқа деген сүйіспеншілік және оны көзінің 
қарашығындай сақтап келуі жайында қазіргі ұрпаққа үлгі-өнеге 
боларлық дана ұғымдар, мақал-мәтелдер, нақыл сөз, аңыз 
әңгімелер кеңінен таралған. Сондықтан әрбір ұстаз, тәрбиеші оқу-
тәрбие процесінде, өзінің күнделікті жұмысында педагогиканың 
бұл бағыттарына көңіл бөліп, тиімді пайдалана білуі тиіс.

Оқу-тәрбие процесінде оқушылардың экологиялық 
сауаттылығы мен мәдениеттілігін тәрбиелеуде қоршаған 
ортаның әлеуеті зор екенін, оның жеке тұлғаны барлық жағынан 
дамытуға, денсаулығын нығайтуға, ақыл-ойын, адамгершілігін, 
еңбек сүйгіштігін, әсемдікті сезінуін жетілдіруге ықпал ететінін 
жақсы білеміз. Біздер табиғатпен үйлесімдікте өмір сүруіміз ке-
рек. Сондықтан да жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларын 
экологиялық сауаттылыққа және мәдениеттілікке тәрбиелеу 
бүгінгі күн талабына сай өзекті мәселе болып отыр.

Орынкул ЖУМАГЕЛЬДИНОВА,
Тасарық орта  мектебінің химия – биология  пәнінің  

мұғалімі.

 Ұстаз - Ана
Ералина Сәуле Газизқызы, 1952 жылы мамыр 

айының 23-де Сарқан қаласында дүниеге келген. 
Мектепті бітіріп, КаЗПИ-дің филология факультетін 
тәмәмдады. Жоғары оқуды бітірген соң Абай 
атындағы орта мектебіне бастауыш сынып мұғалімі 
болып жұмысқа орналасты. 1992 жылдан 1997 
жылға дейін «Ромашка» балабақшасында меңгеруші 
қызметін атқарды. 1987 ж – 1993 жылдар аралығында 
Мұғалімдердің білімін жетілдіру институтында штаттан 
тыс әдіскер болып, өз іс-тәжірибесімен бөлісті. 1997 
жылдан 2015 жылға дейін Ақын Сара атындағы орта 
мектебінде өз мамандығы бойынша жұмыс істеді. Осы 
жылдар ішінде аудандық, облыстық Мақтау қағаздары 
мен Алғыс хаттармен марапатталды. Оқушылары 
аудандық, облыстық байқаулардың жеңімпаздары 

атанды. Ақын Сара атындағы мектепте жетекшілік еткен сыныптары үнемі алдыңғы 
орында болып, еңбегінің жемісін көрсетіп отырды.

2005 жылы Ақын Сара мектебінің мәртебесін көтерген ең алғашқы «Алтын белгі» 
иегері де Сәуле Газизқызының сыныбының оқушысы еді. «Білім саласының үздігі», 
«Әдіскер-мұғалім» – атағына ие болған ұстаздың шәкірттері, әріптестері Сәуле 
Газизқызын білікті, білімді маман, тәжірибесі жастарға өнеге, сонымен қатар аса 
мәдениетті, үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен қарайтын, қолы ашық, көңілі дарқан ана 
ретінде таниды.

Бүгінде балаларын жеткізіп, 5 немере, 7 жиеншар сүйіп отырған аяулы ана, сүйікті 
әже зейнетке шықса да қоғамдық жұмысқа белсене қатысып, бастауыш ұйымының 
ардагерлерінің тыныс - тіршілігіне назар аударып, жеке басты ардагерлермен, көп ба-
лалы аналардың жағдайына қарай көмек көрсетіп отырады. Демеушілердің көмегімен 
мерекелік іс - шаралар ұйымдастырады.

Бастауыш «Ардагерлер ұйымымен» жасөспірім тәрбиесіне үлес қосып келе жатқан 
ұстаз «Ата бабалар дәстүрі – ұрпаққа аманат» бағдарламасы бойынша мектепте 
оқушылар арасында тағылымды іс-шараларды ұйымдастырып өткізуде.

Ш. АСҚАРҒАЛИЕВА,
аудандық «Әжелер алқасының» төрайымы.

Благодарим за путешествие в 
историю родного края

С чего начинается Родина? С дома, в котором родился, с улицы, по которой ходил 
в школу, с города в котором живешь. Невозможно не любить и не беречь ту землю, 

на которой ты родился и вырос, и эта любовь- основа, на которой 
только и можно осуществлять рост духовной культуры общества, 
особенно молодежи. Расширение знаний о крае, его истории, раз-
витие интереса к прошлому-эта ступенька в дальнейшем осозна-
нии своей причастности к родине, ее истории, культуре. Изучение 
родного края-прекрасное дополнение к школьному образованию, 
почерпнутое из учебников и книг.  Без любви к месту, где родился и 

вырос, к людям, которые окружают тебя, вряд ли возможно воспитание истинного па-
триота. Поэтому наряду с другими направлениями воспитательного процесса в работе 
нашей школы ведущее место занимает краеведческая работа. На занятиях ребенка 
знакомятся с историей родного края, с редкими видами растений, с лекарственными 
травами, собирают краеведческий материал. Совершают экскурсии в природу, очи-
щают водоемы от загрязнения. С учащимися начальных классов организовываются 
встречи с ветеранами войны и труда, просто интересными людьми и специалистами. 
Проводятся тематические и литературные вечера, устные журналы.

Недавно нашим ребятам посчастливилось посетить мемориальный музей в с. Чер-
касск, где они узнали об истории Черкасской обороны, образование музея, познако-
мились с документами, содержащими информацию о героях Черкасской обороны. А 
представил им такую возможность аким  Екиашинского сельского округа. От лица все-
го коллектива, родительского комитета, общественности села, выражаем искреннюю 
признательность и сердечную благодарность за оказание финансовой поддержки в 
поездке мемориальный музей.

Уважаемый Даулет Адильжанович! Оказывая помощь, Вы дарите не просто мате-
риальные ценности, а дарите радость и надежду нашим детям. Интересный марш-
рут, доброе и внимательное отношение работников музея, Ваше спонсорское участие 
доставили настоящую радость детям, удовлетворение от поездки, способствующее 
привитию любви к своему району, изучение истории своего края, знание и гордости 
своими героями.    Спасибо Вам, что в наше не простое время, Вы находите воз-
можность поддержать познания детей в области краеведения, которое закладывает 
основы жизни поколения 21 века. Ваша поддержка послужит дальнейшему развитию 
многогранных способностей учащихся, станет очередным шагом на пути укрепления и 
роли национальной культуры в творческом воспитании детей. 

Коллектив школы КГУ «Теректі средняя школа».                                                                                                          

Ауылым
Бабалардың еске салып өткенін,
Тұрасың сен мың бояулы бөктерім
Қырқаларың қыз құлпырып,
Келді міне керім – келін көктемім.

Сайларыңның самал тербеп тұрағын,
Жүрегімді тербетеді жұмағың.
Бұрадым да домбыраның құлағын,
Күй шертеді сылдыраған бұлағың.

Арайланып ата берсін таңдарың,
Биебауда қымызың мен саумалың.
Бауырымның бақытына балаймын,
Ауылымның бауырмалды жандарын.

Сайрандаңыз сауық құрып келіңіз,
Ағайынға ашық біздің төріміз.
Берекелі ауылымды көріңіз,
Елім аман, тыныш болсын жеріміз!

Бақытберген МҰСАЙФҰЛЫ.
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Влияние микроклимата  

производственных помещений  на
 здоровье человека

На микроклимат производственных зданий и помещений  большое влияние ока-
зывает технологический процесс, при которых наблюдаются особенно  высокие  те-
пловыделения, они могут  быть настолько  значительными, что температура воздуха 
рабочих помещений поднимается  до высоких цифр. Так, например,  в горячих цехах  в 
летнее время  температура воздуха  в рабочей зоне  на высоте  1,2-2,0м. может быть  
на 10-15* выше наружной и достигать 30-40*. Это обстоятельство имеет существенное 
гигиеническое значение.Высокая температура воздуха при физической нагрузке ока-
зывает резкое влияние  на сердечно-сосудистую систему, дыхание, водный и солевой 
баланс организма. Изменение со стороны  сердечно-сосудистой системы вызывается 
потерей организмом воды, вследствие обильного  потоотделения. Сгущение крови яв-
ляется дополнительной  нагрузкой на сердце.

В ряде производств работа производится при пониженной температуре воздуха. 
При длительном воздействии низкой температуры  может наступить понижение тем-
пературы тела. Переохлаждение предрасполагает к инфекционным заболеваниям, 
заболеваниям верхних дыхательных путей, легких, ревматизму. Усиление мышечной 
работы и обильное питание  белками и жирами препятствует переохлаждению.

Особое значение также имеет и относительная влажность воздуха в производ-
ственных помещениях. Если относительная влажность воздуха  понижается до 20-25% 
- такой воздух вызывает неприятное ощущение  сухости слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей. Понижение тоже ведет к образованию тумана и конденсата паров.

Для предупреждений  изменений в организме, связанных с нарушениями ме-
теорологических условий  на промышленных объектах  необходимы меры личной  
профилактики-обильное питье, кратковременные перерывы, рациональная одежда, 
вентиляция. Должны быть предусмотрены мероприятия по защите работающих от 
возможного перегревания и охлаждения, помещения для отдыха  и обогревания, спе-
циальная  одежда для защиты  от повышенной и пониженной температуры, средства 
индивидуальной защиты, регламентация времени и отдыха.

  А.ОРАЗБЕКОВ,                      
специалист Сарканского районного отделения  санитарно-гигиенической

лаборатории.                                                                                                                   

Өрт – тілсіз жау!
«Өрт – тілсіз жау» дейді халық даналығы. Жаз айларының аптап ыстығы өрт қауіпін 

тудырудың негізгі себептерінің бірі. Әсіресе, бұл кезде орман алқаптарын өрттен 
көздің қарашығындай сақтауға тура келеді. Соның ішінде біздің «Бөрлітөбе орман 
шаруашылығы» КММ – нің қызметкерлерінің негізгі міндеті – мемлекеттік орман қоры 
жерлерін өрттен қорғау. Орман шаруашылығының жұмысында өрт қауіпсіздігі бірінші 
кезектегі мәселе. Орман шаруашылықтарының барлығында орманды өрттен қорғау 
жоспары болады. Орманда өрт шығу себептері көбінесе  адамдардың өз кінәсінен бо-
латыны бәрімізге мәлім. Қоршаған ортаны қорғау әр адамның міндеті екенін еске  ала 
отырып, ауыл тұрғындарына мемлекеттік орман қорына іргелес орналасқан шабындық, 
бақшалық, егіндік жерлерде, малды ауылдарда отты пайдалануда ұқыптылық 
танытуларыңызды сұраймыз!

Жаз мезгілінде табиғат аясында демалуды ұнататын ауыл тұрғындарынан да 
сұрайтынымыз өрт қауіпсіздігін қатаң сақтап, азық – түлік қалдықтарын арнайы 
санитарлық шұңқырларға көміп, қоршаған ортаны ластауға жол бермегеніміз жөн. Әр 
тұрғын мұндай ескертулерге байыппен қараса, халық байлығы орманды тілсіз жаудан 
қорғауға, аман сақтауға елеулі ықпалын тигізері даусыз. 

Д.ЖЕТИБАЕВ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің Көкжиде орманшылығының 

орман күтушісі.

ОРМАНДЫ ҚОРҒАЙЫҚ!
Ормандардың адам үшін маңыздылығын үш тұрғыдан қарастыруға болады: 

экономикалық, экологиялық және әлеуметтік. Олардың біріншісі халықты қағаз, 
құрылыс материалдарымен, жиһазбен, дәрі-дәрмектермен және басқа да маңызды 

тауарлармен қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. 

Орман тек ағаштары бар болғандықтан 
ғана емес, сонымен бірге көптеген 
жануарлардың мекен ететіндігімен де 
маңызды. Сонымен қатар, өсімдік тамырла-
ры жерді жойылудан (су және жел эрозиясы, 
деградация, шөлейттену) қорғайды. Фло-
ра табиғаттағы су айналымында маңызды 
рөл атқарады. Егер сіз орманды кез-келген 
экожүйеден шығарсаңыз, онда барлық 
тіршілік формалары өледі.      

Әр адаммен орманды күтуді бастау ке-
рек. Экологиялық жүйе дұрыс күтім мен 
қамқорлықты қажет етеді, бірақ адамдар 
табиғат сыйларын бағалап қана қоймай, 
қоршаған ортаның нашарлауына ықпал 

етеді. Жасыратыны жоқ, орман өрттерінің көбісі орманда демалғысы келетін адамдардың 
әрекетінен және шөп шабу науқаны кезіндегі техника иелерінің жауапсыздығынан орын 
алады. Оның үстіне орман-тоғайларда өткен жылғы шөптер қурап, ауа райы ысып, 
өрт қауіптілігі орын алып жатады. Әсіресе, жеке шаруа қожалықтары көктемгі егіндіктің 
орнын дайындап, мал жайылымын тазартамыз деп, өткен жылдан қалған шөптерді 
өртейді. Осындай әрекеттерден орман өрті өршуі мүмкін екенін ескертіп өткен жөн. Де-
малыс орындары мен орман аумақтарына барғандар тіршілік иелеріне ұқыптылықпен 
қараса, экологиямыз да таза болады.

Сұлу табиғатымыздың адамзатқа берері әлі көп. Ал, ормандағы жасыл желектің 
қиылуына жол бермей, өрттен сақтау – орманшылардың басты міндеті. Сондай-ақ, бұл 
жалпыхалықтық іс болып табылады. Ендеше, табиғатымызды өрттен қорғайық.

О.ЖЕТЫСБАЕВ,
 Бөрлітөбе ОШКММ-нің

 Құрақсу орманшылығының орман-шебері.

БЕЗГЕК АУРУЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ

Безгек (малярия) – сары масалардың шағуынан туындайтын трансмиссиялық 
ауру. Оның тропикалық және овалды деген екі түрі бар. Қауіптісі – тропикалық без-
гек. Дер кезінде емделмесе, өлімге әкеліп соқтыруы мүмкін. Ауру белгісі бауырдың, 
көк бауырдың ісуімен, қанның қызыл түйіршіктерінің азаюымен, дене қызуының 
көтерілуімен сипатталады. Инкубациялық кезеңі – бір және алты апта (кей де бір 
жыл). Безгек күнде, күнара, үш-төрт күнде денені құрыстырып, тоңдырып, дірілдетіп, 
дене қызуы 40 С-қа дейін көтеріледі. Негізінен, тропикалық аймақтарда кең тараған. 
Сондықтан осындай аймақтарға туристік сапармен барғанда, мынадай сақтық шара-
ларын ескерген жөн: балақ-жеңі ұзын киім кию, ашық денеге масаға қарсы крем жағу, 
аэрозоль, инсектицидтер қолдану. Табиғат аясына демалуға барғанда сақтық шарала-
рын ұмытпаған абзал.

Безгектен қолайсыз елдерден облысымызға жыл сайын 3000 адамға дейін көшіп 
келеді, олардың ішінде 300 адамға дейін уақытша жұмыс істеуге келеді.

Республикамыздағы безгекпен сырқаттанушылық, безгектен эпидемиологиялық 
қолайсыз - мемлекеттерде осы инфекция бойынша эпидемиологиялық жағдайына 
тікелей байланысты. Науқас 15 минуттан 1 сағатқа дейін қалтырайды. Ыстық бірнеше 
сағат немесе күн бойы сақталады. Ақырында адам малшына терлейді және ыстықтай 
түседі. Ұстамадан кейін адам әлсірейді, бірақ өзін біршама сергек сезіне бастайды. 
Безгек ыстық жаңбырлы маусымдарда жиі болады. Бірақ күш - жігер жұмсап, оны 
болдырмауға болады. Барлық алдын алу шаралары жедел іске асырылуға тиіс. 
Өзіңізді шыбын-шіркей, масадан аулақ ұстаңыз. Безгектен сезіктенсеңіз жедел ем-
деуге кірісіңіз. Сіз емделіп, сауыққаннан кейін сізді шаққан шіркей басқаға ауруды та-
ратпайды. Безгекке қарсы дәрілерді ұдайы пайдалану арқылы безгекті болдырмауға 
болады немесе оның таралуын елеулі түрде азайтуға болады. Емді неғұрлым тез ба-
стаса, аурудан соғұрлым толық сауығып кетеді. Безгек масаларының дамуы кәдімгі су 
қоймаларында, көлдерде, көлшіктерде, су жиналатын ойпат жерлерде суы терең емес, 
айналасы өсімдіктермен қоршаған жерлерде жүреді. Науқас 15 минуттан 1 сағатқа 
дейін қалтырайды. Негізінен, тропикалық аймақтарда кең тараған. Сондықтан осындай 
аймақтарға туристік сапармен барғанда, мынадай сақтық шараларын ескерген жөн: 
балақ-жеңі ұзын киім кию, ашық денеге масаға қарсы крем жағу, аэрозоль, инсектицид-
тер қолдану. Табиғат аясына демалуға барғанда сақтық шараларын ұмытпаған абзал.

Г.НУРДАУЛЕТОВА,
Сарқан аудандық СЭБ басқармасының  жетекші маманы.

Основные причины развития 
коррупции 

 Эксперты Transparency Kazakhstan, провели опрос - исследование на тему: " при-
чин возникновения коррупции". 

Исследование показало: что по мнению граждан, основными поводами для дачи 
взятки являются: 1) необходимость граждан получить лечение/ прием у специалиста 
без очереди (12-13%), получить медицинскую справку (3-4%), устроиться на работу 
(11%), решить земельный вопрос/ получить земельный участок (6-7%), поступление 
в ВУЗ /закрыть сессию в ВУЗе (5-6%), избежать ответственности за допущенное на-
рушение (8-9%), нарушение ПДД/закрытие, неоформление штрафа (6-7%), получить 
услугу в ЦОНе (5-6%). Среди опрошенных представителей малого и среднего бизнеса 
9% сообщили, что им при обращении в госорганы приходилось решать вопрос не-
формальным путём. В период пандемии вырос спрос на "помогаек". По мнению спе-
циалистов, всё это связанно с : малой информированностью людей о полном перечне 
услуг предоставляемых выбранным госучереждением, нехваткой времени у клиента, с 
"привычкой" граждан все делать за деньги и неверие в честную систему.

В то же время почти 50% опрошенных предпринимателей участвовавших в опросе, 
отметили, что уровень коррупции в их населенных пунктах снизился, и что в Казахста-
не можно развивать свой бизнес, не давая взяток и работая исключительно в право-
вом поле.

Согласно проведенному опросу, снижение коррупции, население связывает чаще 
всего с Агентством по противодействию коррупции, правительством и президентом.

Г. ТОМАРБАЕВА, 
специалист ЦОН Сарканского района. 

Пестицидтерді  қолдану кезіндегі 
қауіпсіздік талаптары

 
Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілген  пестицидтер ғана 

қолдануға жатады. Пестицидтерді   қолдану тіркеу куәлігі болған кезде ғана жүзеге 
асырылады.

 Пестицидтармен   істелетін барлық жұмыстар тігілген және нөмірленген журнал-
да тіркеледі, оларда міндетті түрде мынандай мәліметтер көрсетіледі: Пестицидтердің  
атауы; Әсер етуші заттың атауы және қабылданған пестицидтер жіктемесіне сәйкес 
пестицидтің қауіптілігі; Организмнің атауы; Жұмсау нормасы; Ертіндінің көлемі; 
Ертіндінің дайындалған күні; Өңдеу түрі (жер үсті, авиациялық, аэрозольдік); Орны мен 
алаңы; Өңделген күні; Өңделген дақылдың түрі.

Пестицидтармен  жұмыс істелетін орындар пестицидтерді қолдану жөніндегі 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы көрнекі құралдармен,нұсқа
улармен,жадынамалармен қамтамасыз етіледі, 3-4 км аумағында ара омартасы және 
мал болмауы тиіс.

Пестицидтерді  қолдану пайдалану регламенттеріне (жұмыс нормасы, өңдеу тәсілі 
мен еселігі, шектеулер, күту мерзімдері, ұсынылған жеке қорғаныс құралдарынан 
қолдану) сәйкес жүзеге асырылады. Қолдану барысында регламентті мейлінше сақтап, 
арнайы киім, респиратор киіп, қауіпсіздік техникасы сақталуы тиіс. 

Пестицидтармен  жұмыс істейтін жұмысшы медициналық тексеруден өтіледі. Пе-
стицидтармен  жұмыс істеген кезде жұмыс орындарында темекі шегуге,ашық отты 
пайдалануға,тамақ ішуге жол берілмейді.

Өсімдіктерді пестицидтармен  тозаңдатуды және бүріктіруді ерте және кешкі  желдің 
жылдамдығы жерүсті аппаратурасын қолданған кезде 3 м/с және авиацияны қолданған 
кезде 2 м/с аспағанда жүргізуге рұқсат етіледі.

Жалпы өсімдік қорғау препараттарын күн ыстықта, желді-жаңбырлы ауа-райында 
қолдануға қатаң түрде тыйым салынады. Себебі, күн ыстықта жер бетінен жылы ауа 
жоғары көтерілетіні белгілі, өте ұсақ тамшымен шашылған пестицидтің әсерлі заттары 
буланып, жоғары қозғалған ауа ағысымен көкке ұшып кетеді. Желтең күні шашылған 
дәрі желмен мүлде басқа жаққа ұшып, адамдарды, малды улап, зиянын тигізеді. 
Жаңбырлы күні шашылған пестицидтерді жаңбыр шайып кететіндігі айтпаса да 
түсінікті.  Пестицидтерден  босаған ыдыстарды тұрмыста қолдануға мүлде болмайды.

 Жеке және заңды тұлғалар жоғарыдағы көрсетілген қауіпсіздік ережелерін бұзған 
жағдайда Қазақстан Республикасының  заңнамаларына сәйкес белгіленген тәртіппен 
жазаға тартылады.

      Р.БОКУШБАЕВ,
 Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының  өсімдіктерді 

қорғау инспекторы.                                               



27 мамыр 2022  жыл e-mail: Igiman01@mail.ru  8ARQANS

Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет «Ербол - Али» ЖШС  баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады.

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

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

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

e-mail:
igiman01@mail.ru

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

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Таралымы: 3012
Осы шығарылымның 

таралымы: 3012
Газет индексі: 35202,15202

Офсеттік басылым 1 баспа табақ
Құрылтайшысы: 

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

ARQANS

SHARAINA

ЕСКЕ АЛУ

Газеттің электронды нұсқасын https://sarkan-gazeta.kz/ желілік басылымы сайтынан және 

https://www.facebook.com/ Сарқан газеті,           https://www.instagram.com/sarkangazeti/ әлеуметтік желілерінен оқи аласыздар. 

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Үстіміздегі жылдың 24 мамыры күні облысымызға және 
ауданымызға белгілі тұлға Мұханов Арман Тұрсынұлының 
мезгілсіз, кенеттен қайтыс болғанына бір жыл толып отыр. 
Арман Тұрсынұлы тіршілігінде қызметіне адал, досына 
ашық, үлкенге бауыр, кішіге аға, жанұясының сенімді тірегі 
бола білді. Осы күні ортамызда болғанда адал жары Рая-
сы екеуі Ниязы мен Меруертінен туған немересі Сағадатты 
тізесіне отырғызып, масаттанып, Дильназының жоғарғы оқу 
орнын қызыл дипломға үздік бітіргеніне марқайып отырар 
еді. Әттең...! Иә, әттең жаратушының бұйрығы басқаша 
болды. Өкінішті-ақ! Арманымызды тосын келген ажал орта-
мыздан ерте алып кетті. Алланың шешіміне амал бар ма?! 

Арманымызды сағынамыз, ойлаймыз, қимаймыз! Жаны жәннатта, тәні рахатта 
болсын дейміз! Артында қалған ұрпағына ғұмыр берсін, ағайындарға береке 
берсін деп тілейміз. 

Қимастықпен сағына еске алушылар бажасы Қалиев Қажымұраттың 
әулеті. 

Құрметті Меңсұлу Шомаханқызы!
Сіз ұзақ жылдар бір салада еңбек етіп, оқушыларды білім 

нәрімен сусындатып, әр жыл сайын білімді шәкірт шығарып, 
аянбай еңбек еттіңіз. Енді бүгінде зейнетке шығуыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ 
ғұмыр, бала-шағаңыздың қызығын көре беруге тілектеспіз.

Қамданған жан өмірден қапы қалмас,
Қап түбінде жатпайды асыл алмас.
Жаратқанның назары түзу болып,
Жасыңа жас қосылсын, басыңа бас!
Ізгі тілекпен: Көкөзек орта мектебінің кәсіподақ 

ұжымы.

«Сарқанииригация» су шаруашылығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 
Ново-Антоновка су бөлімшесінің басшысы Жакенов Жарылқасын Құлықпайұлын 
28 мамыр күні 63 зейнеткерлік жасқа толуымен құттықтаймыз.

Ардақты әріптесімізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілей отырып, өсіп-өнген 
ұрпақтарыңызбен қуанып жүре беріңіз.

Талмай талай асулардан асыңыз,
Аман болып бауыр бүтін басыңыз.
Құттықтаймыз шын қуана әріптесті,
Құтты болсын 63 деген жасыңыз!
Ізгі тілекпен: «Сарқанирригация» СШ МКК ұжымы. 

Халық емшісі: Қан қысымдары, бас ауыруы, хандроз, бел, жөтел,  
ішкі құрылыс, буын ауыруларын емдейді. Арақ-темекі, тіл-көзден 
арылтады.

Тамыр ұстап диагностика қою. Емдеу тәсілдері: Құран сүрелерімен, 
биоток, массажбен, шөппен емдеу. Біздің мекенжайымыз: «Тур-
Ка» ұн диірмені. Лицензия: серия ЛП № 000300. Телефон: 8705 
2444913, 8702 1122618. 

Народная целительница лечит: Давление, внутре-черепное дав-
ление, хандроз, поясница, суставы, внутренние органы, алкоголизм, 
табакокурение, сглаз, порча.

Диагностика через пульс. Метод лечения: молитвой, битотоком и 
массаж.  Наш адрес: мельница «ТурКа». Лицензия: серия ЛП № 
000300. Телефон: 8705 2444913, 8702 1122618. 

Саналы ғұмырында Сарқан ауданындағы бұқаралық спортты дамытуға 
үлес қосқан, «Намыс» спорт клубын ұйымдастырып, тоқырау кезеңде де жас 
ұрпақты салауатты өмірге баулыған, аудандық спорт мектебін басқарған білікті 
жаттықтырушы, қоғамдық жұмысқа белсенді араласып Сарқан қалалық ардагер-
лер кеңесіне жетекшілік жасаған Сарқан ауданының Құрметті азаматы Байма-
ман Мырзақұлұлы Тілеубаевтың тірлік сапары шектелгеніне 1 жыл өте шықты. 

Баймаман Мырзақұлұлын спорт саласында жетістікке жетіп жүрген шәкірттері, 
әріптестері, ағалық ақылын тыңдаған ізбасарлары, қоғамдық салада қанаттаса 
қызмет атқарған аға буын өкілдері ешқашан да ұмытпайды. 

Бақидың аштың қымтап есігін,
Көңілден өшпей бір сәт есімің.
Тірлікте мына, есті есіміңді,
Ардақтап өтер ұрпақ өсірдің.
Еске алушылар: аудандық ардагерлер ұйымы.

Сарқан қалалық ардагерлер ұйымын басқарған, 
қаламыздағы спорттық, мәдени, бұқаралық шара-
ларды ұйымдастыруға ұйытқы болған Баймаман 
Мырзақұлұлы отбасында асыл жар, ардақты әке 
бола білді. Біз, қалалық ардагерлер ұйымының 
құрамы Бәкеңнің ақыл-өнегесіне, ұйымдастырушылық 
қабілетіне қашанда тәнті болатынбыз. 

Баймаман Мырзақұлұлы ұзақ жыл аудандағы 
спорт саласында басшылық қызмет атқарды. 
Шәкірттері Республикамыздың түпкір-түпкірінде еліміздің намысын көтеріп 
жүрген белгілі азаматтар. Айналасына ізгі нұр қалдырған әріптес досымыздың 
жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады.

Шектеулі өмір тұзақталды,
Көрген қызық жырақтанды.
Жарың қалды, ұрпақ қалды.
Немерелер жылап қалды.
Мықты едің, берік ең шын,
Жігіт десе сені көрсін.
Жәннат бағын жаның жайлап,
Орның пейіш төрі болсын!
Еске алушылар: Сарқан қалалық ардагерлер кеңесі атынан Күлшарбан 

Қалиева.

Организация примет на работу трактористов, механизаторов, склад-
ских работников. Оплата достойная. Обращаться тел. 8771 7909060.

20.08.2019 жылы ҚР ІІМ-нен Хамитбек Мырзауанның атына берілген 044896575 
нөмірлі жеке куәлік және 18.05.2017 жылы ҚР ІІМ-нен берілген 11241016 нөмірлі ҚР 
азаматының паспорты жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

04.11.2021 жылы ҚР ІІМ-нен Жайназарова Асия Абдулловнаның атына берілген 
049486939 нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

Тоқтасын Бағыбектің атына тіркелген Сарқан қаласы, Бірлік көшесі № 18 үйдің 
мемлекеттік тіркеу актісі (кад.№ 03-267-001-870) жоғалуына байланысты жарамсыз 

Сен туған күн, мерекеңмен!

ЗАЩИТИМ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ ВМЕСТЕ
    Чаще всего в возникновени лесостепных пожаров виноват сам человек: проис-
ходит несанкционированное сжигание сухой травы, стерни на полях, уборка садовых 
участков и, как следствие, сжигание мусора и травы. Кроме того, население начинает 
массово выезжать на природу, не соблюдая на отдыхе правила пожарной безопас-
ности. Большинство пожаров в этот период происходит из-за неосторожного обраще-
ния граждан с огнем и детской шалости. Отсутствие должного контроля за детьми и 
халатность самих взрослых - именно эти факторы приводят к большой беде. Огонь, 
быстро распространяясь по сухой траве, перебрасывается на различные постройки, 
транспорт, дачные и садовые домики, нанося огромный материальный ущерб и угро-
жая жизни людей. Кроме того, огонь представляет огромную угрозу национальному 
богатству нашей страны - уникальным лесным массивам.

  Р.АХМАРОВ,
Инженер ОЧС Сарканского района,

лейтенант гражданской защиты.

Безопасность на воде 
С наступлением жаркой погоды жители уже активно выходят на водоемы. И, 

конечно, зачастую о безопасности они задумываются далеко не в первую очередь. 
К сожалению дети меньше всего следуют правилам безопасности и первыми 

открывают «купальный сезон», поэтому рекомендуем родителям, чтобы они про-
водили беседы со своими детьми, объясняли правила безопасности и не оставля-
ли детей без присмотра. 

В очередной̆ раз обращаемся к жителям и гостям района, с просьбой соблю-
дать правила безопасного поведения на воде:

 Не купайтесь в запрещенных и незнакомых местах;
 Не оставляйте детей без присмотра;
 Не допускайте шалостей на воде;
 Не пытайтесь плавать на бревнах и досках.
Ведь нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут за 

собой тяжелейшие последствия вплоть до утопления.
Уважаемые родители! ОЧС Сарканского района в очередной раз напоминает и 

убедительно просит не оставлять детей без присмотра взрослых! Для недопуще-
ния трагических случаев берегите своих детей!

Единый номер службы спасения «112» и «101»!
Е. ТУРСУНОВ,

начальник  ОЧС Сарканского района,
майор гражданской защиты.

Орталықтағы жақсы үй сатылады, ішінде ыстық, суық су, душ, дәретхана, 
Аристон бар. Жазғы ас үй (екінші үй) де бар. Гараж, монша салынған. Қос уча-
ске-14 сотық. Суаруы өте жақсы. Хабарласыңыздар Жамбыл көшесі № 18 (по-
лициядан 2 квартал жоғары), тел.2-13-54, ұялы. 8 700 2786020.


