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Қарабөгет ауылдық округіне кіреберісте 
Еркін деген ауыл бар. Кезінде мыңғыртып мал 
айдаған, қара жердің қайтарымын көрген бұл ауыл 
«Қарабөгет» кеңшарының бөлімшесі болатын. Ана 
жылдардағы алмағайып кезеңдерде тірлік көзін 
іздеп, қала сағалағандардан қалғаны ата-баға 
қонысында үлкендердің жаққан отын өшірмей отыр. 

- Бүгінгі таңда ауылда 285 тұрғын бар. Өздеріне 
тиесілі жерді пайдаланып, мал басы жылдан жылға 
артып отыр,- дейді ауылдық округ әкімі Жабайхан 
Рабиғұлов. 

Жуырда Қарабөгет ауылдық округінде қоғамдық 
қабылдау өткізгенде Еркін ауылының тұрғыны 
Төрегелді Баяшев осы шағын елді мекендегі ба-
стауыш мектеп үйінің жағдайы сын көтермейтінін 
айтты. 

- Мектеп ескі, қабырғалары қақырап, төбесі 
құлағалы тұр. Өткен жылдары аудан әкімінің ба-
стамасымен шаруашылық тәсілмен мектеп үйін 
салуға қадам жасалып еді. Іргетас қаланып, қажетті 
құм-қайыр жеткізіліп, ауыл тұрғындарының көкейіне 
қуаныш ұялаған-ды. Осы игі бастаманың аяқсыз 
қалғаны қынжылтады,- дейді ол ауылдастарының 
тілек-өтінішін жеткізіп.

Расында да шағын ауылға мектеп салу жақсы 
бастама еді. Бюджеттен қарастырмағандықтан 
тығырықтан ауыл азаматтары алып шықпақ бола-
тын. Қалталы жерлестеріміз игі істі қолдап, алғашқы 
жарналарды аудара бастаған. Осы игі бастаманы 
аяқсыз қалдырмай қайта жандандырмасақ ескі 
мектептің құлап қалу қаупі бар. 

Ауыл тұрғындары жазылған газет-
журналдарының Қарабөгет поштасынан өздері ба-
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  газетіне екінші жартыжылдыққа жазылу жүріп 

жатыр. Желідегі ала-құла ақпараттың ақиқатын ажырату оңай 
емес. Сондықтан аудан тынысын шынайы жазып, жан азығын 

ұсынып, еңбек адамдарын насихаттаудан ауытқып көрмеген төл 
газетіңізді жаздырып алуға асығыңыз. 

Газетке "Казпошта" бөлімшесінде, 

газетініњ редакциясында жазылуѓа болады.
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ референ-
думды қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшесі Қ.Сатылғанов 
ҚР АШМ ветеринариялық бақылау 
қадағалау комитетінің Сарқан 
аудандық аумақтық инспекция-
сы  ұжымымен кездесу барысын-
да бүкілхалықтық дауыс беру 
арқылы Ата заңға өзгерістер енгізу 
қазақстандықтардың билікке де-
ген сенімін нығайтып, ертеңгі күнге 
деген үмітін арттыра түсетінін 
жеткізді. Жиын соңы сұрақ-жауаппен 
түйінделді.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  референ-
думды қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшесі Б.Доланбаев 
Алмалы ауылдық дәрігерлік 
амбулаториясының ұжымымен 
жүздесті. Денсаулық саласының 
өкілдерімен жақын пікірлесу бары-
сында реформалардың мәні мен 
маңызы, жаңа Қазақстанды, жаңа 
құқықтық мемлекетті құруда рефе-
рендум өткізудің жоғары рөлі сөз 
болды. 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ре-
ферендумды қолдау жөнінде 
құрылған аудандық штаб мүшесі 
Қ.Жанасбеков аудандық ардагерлер 
кеңесі мүшелері және жастармен 
дөңгелек үстел басында әңгімелесті. 
Кездесу аясында мүмкіндіктерімізді 
кеңейтетін өзгерістерге дауыс беру 
аса маңызды екендігі талқыланды. 
Жиында қатысушылар пікір алма-
сып, сауалдарын қойып, жауап алды.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ референ-
думды қолдау жөнінде құрылған 
облыстық, аудандық штаб 
мүшелері Абай атындағы мектеп 
гимназияның ұжымымен кездесті. 
Конституциямызға қандай өзгерістер 
енгізіледі, оның маңыздылығы неде, 
ел дамуындағы орны қандай? Кезде-
су аясында мұғалімдермен осындай 
сауалдар төңірегінде әңгіме өрбіп, 
сауалдар қойылды, тиісті жауаптер 
берілді.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ референ-
думды қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшесі Берік 
Доланбаев өңіріміздегі спорт 
саласының өкілдерімен жүздесті. 
Ауданымыздың спортшыларымен, 
жаттықтырушыларымен өткен жиын 

Оң өзгерістерге бастар жол 
● РЕФЕРЕНДУМ

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ

аясында штаб мүшесі ағымдағы 
жылдың 5 маусымында өтетін 
референдумның маңыздылығын, 
Конституцияға енгізілетін 
өзгерістердің өзектілігін жан-жақты 
түсіндіріп өтті. 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ референ-
думды қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшелері соны-
мен бірге орталық әмбебап базар-
ды аралап, қарапайым көпшілік 
арасында референдумға байла-
нысты түсіндірме жұмыстарын 
жүргізді. Штаб мүшелері ұсынылған 
конституциялық өзгерістердің 
әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, 
қарапайым тілмен тарқатып айтып 
берді.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ референ-
думды қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшесі Жомарт 
Игіман Бақалы ауылдық округі 
тұрғындарымен, аудандық жұмыспен 
қамту орталығы қызметкерлерімен 
кездесті. Кездесу барысында аталған 
штаб мүшесі еліміздің болашағы 
үшін елеулі оқиғаға бей-жай қарамай, 
белсенділік танытып қатысу әрбір 
азаматтың басты борышы екендігін 
мәлімдеді. Себебі 5 маусым – бүгінгі 
Қазақстанның ғана емес, келешек 
ұрпақтың тағдырына да тікелей 
әсер ететін маңызды сәт екендігіне 
тоқталды. Сондай-ақ қызметкерлер 
тарапынан түскен сауалдарға тиісті 

жауаптар берілді.
РЕФЕРЕНДУМДЫ қолдау 

жөнінде  түсіндірме жұмыстары 
жалғасуда. Республикалық рефе-
рендумды қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшесі Қадыл 
Жанасбеков №1 мектеп гимна-
зия ұстаздарымен жүздесті. Штаб 
мүшесі мұғалімдермен емен-жарқын 
әңгімелесіп, ағымдағы жылдың 5 
маусымында өтетін референдумның 
маңыздылығын, Конституцияға 
енгізілетін өзгерістердің өзектілігін 
жан-жақты түсіндіріп өтті. 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ре-
ферендумды қолдау жөнінде 
құрылған аудандық штаб мүшесі 
Қадыл Жанасбеков қаламыздағы 
«Құлыншақ» бала бақшасында 
болып, ұжым мүшелерімен жиын 
өткізді. Тәрбиешілермен кезде-
су барысында штаб мүшесі «Ел 
халқы бұл түзетулерге жақтап 
дауыс бере алады немесе қарсы 
дауыс бере алады. Егер жақтап 
дауыс берсе, онда ұсынылған 
өзгерістер моделі іске қосылады. 
Егер халық қарсы дауыс берсе, онда 
түзетулер қабылданбайды және 
қолданыстағы модель сақталады. 
Таңдау ел азаматтарының қолында. 
Яғни болашағымыз өз қолымызда. 
Сондықтан саяси науқанға біркісідей 
қатысуымыз өте маңызды», - деді. 
Соңында сұрақтарға жауап берілді.

КОНСТИТУЦИЯҒА өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу жөніндегі 
Референдумды түсіндіру штабының  
мүшесі Жантасов Бауржан 
Алдабергенұлы аудан жастарымен 
кездесу өткізді.  Қазақстандықтар 
тарихи таңдаудың қарсаңында 
Ел алдындағы жауапкершілікті 
сезіне отырып, референдум өткізу 
-  саяси дамудың келесі кезеңі екенін 
түсіну қажет. Бұл - уақыт талабы. 
Себебі ел тағдырын анықтайтын 
реформаларға тек депутаттар ғана 
емес, бүкіл халық қатысу қажет.Ре-
ферендум - қоғам арасында қызу 
талқыланып, қолдау тауып отыр. 
Конституцияны бүкілхалықтық дауыс 
беру арқылы өзгерту -халықтың еркін 
білдіруінің айқын көрінісі.

РЕФЕРЕНДУМДЫ қолдау 
жөнінде түсіндірме жұмыстары 
жалғасуда. Республикалық ре-
ферендумды қолдау жөнінде 
құрылған аудандық штаб 
мүшесі Қ.Жанасбеков аудандық 
«Сарқан су құбыры» мекемесінің 
қызметкерлерімен кездесу өткізді. 
Зайырлы, құқықтық мемлекетіміздің 
тірегі – Ата заңды бүкілхалықтық да-
уыс беру арқылы өзгерту - халықтың 
өз еркін білдіруінің айқын көрінісі са-
налады. Жиын барысында аталмыш 
штаб мүшесі Қадыл Тұрысбекұлы 
осындай артықшылықтарға толы, 
қоғамдық-саяси мәні зор науқанға 
бір кісідей қатысуға шақырды. Кез-
десу соңында ұжым қызметкерлері 
өздерін толғандырған бірқатар 
сауалдарды қоюға мүмкіндік алды. 
Өз кезегінде Қадыл Тұрысбекұлы 
сұрақтарға жан-жақты жауап берді. 

МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ тағдырын 
анықтайтын, кемел келешекке жол 
ашатын реформаларға бүкіл халық 
қатысу қажет. Республикалық рефе-
рендумды қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшесі Қ.Жанасбеков 
аудандық «Сарқанирригация» 
мекемесінің ұжымымен жүздесу ба-
рысында осылай деді. Конституцияға 
енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулардың бәрі өзара байла-

нысты және бір мақсатты көздейді. 
Атап айтқанда, азаматтарымыздың 
баянды болашағын қамтамасыз 
етуге бағытталған. Осылай деп 
Ата заңға енгізілетін әрбір өзгерісті 
тарқатып түсіндірген  аудандық 
штаб мүшесі Қадыл Тұрысбекұлы 
әрбір жан балаларының алдындағы 
жауапкершілікті терең сезіне оты-
рып, саяси науқанға белсенді атса-
лысу қажеттігін атап өтті.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ референ-
думды қолдау жөнінде құрылған 
аудандық штаб мүшесі Әлібек Ербо-
лаев Ата заңға енгізілетін өзгерістер 
мен толықтыруларды кеңінен 
түсіндіру, саяси науқанға белсенді 
қатысуға шақыру мақсатында Бірлік 
орта мектебіне барды. Жүздесуде 
аудандық штаб мүшесі мұғалімдер 
қауымымен емен-жарқын 
әңгімелесіп, ағымдағы жылдың 5 
маусымында өтетін референдумның 
маңыздылығын, Конституцияға 
енгізілетін өзгерістердің өзектілігін 
жан-жақты түсіндіріп өтті. 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ре-
ферендумды қолдау жөнінде 
құрылған аудандық штаб мүшесі 
Қ.Жанасбеков «Арлан» шаруа 
қожалығының жұмысшыларымен 
жиын өткізді. Жиын арқауы ағымдағы 
жылдың 5 маусымында өтетін 
Республикалық референдумның 
мән-маңызын түсіндіру, атал-
мыш науқанға қатысуға шақыру. 
Конституцияның қазіргі және жаңа 
нұсқаларының айыр¬машылығын 
түсіндіріп, ұсынылып отырған 
көптеген түзетулердің мән-маңызын 
ұғындырған штаб мүшесі Қадыл 
Тұрысбекұлы  кездесу соңында 
жұмысшылар тарапынан түскен 
сұрақтарға жауап берді.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ре-
ферендумды қолдау жөнінде 
құрылған аудандық штаб мүшесі 
Е.Тоқжігітов Сарқан қаласының 
тұрғындарымен кездесу өткізіп, 
жалпыхалықтық таңдау арқылы 
мемлекеттік басқарудың шынайы 
демократиялығына жол ашатын 
ірі саяси науқан - Республикалық 
референдумның айрықша рөлін 
жан-жақты түсіндіріп өтті. Соңында 
қатысушыларды толғандырған 
сауалдарға жауап берді. 

Ел ертеңіне сенеді
рып алғанша сарғайып жататынына, пошташының 
жоқтығына шағымданады. Қарабөгеттіктердің 
өздері де басылымдарды топтап бірақ 
алатындықтан кейбір керекті нөмірлердің қолға ти-
мей жоғалып кететіндігін жасырмады.

Қарабөгет ауылдық округіндегілер интернеттің 
жоқтығын алға тартады. Интернетсіз өмірден 
оқшау қалғандай күй кешетін бүгінгі заманда 
көпшіліктің сұранысын күнде ертеңге қалдыруға 
болмайды. 

Қоғамдық қабылдау үстінде ауылдық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Көбей Шерниязов көтерген 
мәселе де өзекті. Округ аумағында электр жарығы 
жиі сөніп қалады, Қойлықтағы электр жүйелерінің 
өкілі әртүрлі себеп айтады. Сым тартылған 
бағаналар ескірген, трансформаторлардың қуаты 
әлсіз. Ауыстыру үшін қаржы жоқ. Бұған елді 
мекендегі көкпен таласқан қарағаш, теректердің 
электр желісіне кедергі тигізетінін қосыңыз. 

Ауылға әкелетін күре жол, ауыл ішіндегі жол 
күйі туралы сауалдарға аудан әкімінің орынбасары 
Жомарт Мыңбаев нақты жауап берді. Жобаланған 
жол жұмыстары мерзімінде аяқталады. Футбол 
алаңы, балалар алаңы пайлдалануға беріледі. 
Ауылдық дәрілерлік амбулатория салынады. Жол, 
су, интернет, дәрігерлік көмектің заман талабына 
сай болуы биліктің назарында.

Сауал көп, оң өзгерістер уақыт еншісінде. 
«Төзім деген жақсы, бірақ өмір өтіп барады ғой»,- 
дейді ауыл тұрғындары. Көпшілік талап-тілегінің 
жүзеге асуын біз де асыға күтеміз. 

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың депутаты.
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Рәміздерді құрметтеу қасиетті 

парызымыз
«Қолданыстағы заңнамада туымызды 

пайдалануға қатысты шектеулер бар. Мыса-
лы, пәтерлердің балконына немесе үйлердің 
қабырғасына ту ілуге тыйым салынған.  Заңнамалық 
және нормативтік актілерді, ең алдымен, мемлекеттік 
рәміздерді пайдалану қағидаларын қайта қарау 
қажет.» - деді ел Президенті Қ.Тоқаев.

Мемлекеттік рәміздер - еліміздің егемендігі мен 
тәуелсіздігін паш етуші әрі мемлекетіміздің өткені, 
бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастықтың 
жарқын бейнесі. Халқымыздың рухын,  ұлттық 
салт-санасын, қаһармандығы мен даналығын, 
болашаққа үмітін,  арман-тілегін жеткізетін ерекше 

құнды белгілер. Елтаңбамыз ел тарихының тереңінен тамыр тартып, ұлттық рухы-
мызды асқақтатып, шаңырағымыздың беріктігін паш етіп, республикамыздың қанатты 
тұлпардай ұшқырлығын айғақтап келеді, Ал 2005 жылы шын мәнінде еліміздің халықтық 
Гимні қабылданды. Бабалардың ғасырлар бойғы арманы - «Менің Қазақстаным» деген 
құдіретті әуен елімізді ұлы болашаққа асқақтатып барады. Осының бәрі - Қазақстанның 
жаңа тарихының қастерлі беттері. Оның қасиеттілігі сол, Отанның өзі нақ осы Тудан, 
Елтаңба және Гимннен бастау алады. Оларды жүрегіне басып, маңдайына тигізіп 
қадірлеу арқылы егемен елдің еңселі азаматтары қалыптасады. 

1992 жылғы маусымның 4-інде алғаш рет тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік 
рәміздері бекітілді.  Бұл күн мемлекеттік рәміздердің туған күні ретінде еліміздің тари-
хында мәңгі қалды. Қазақстан байрағы қазір әлемнің басқа да тәуелсіз мемлекеттерімен 
бірге БҰҰ-ның Нью-Йорктегі штабы пәтерінде желбіреп тұр.  Ел әнұраны олимпиада 
ойындарында Қазақстан спортшыларының құрметіне шырқалды. Елтаңбамыз ұлттық 
теңгенің басып шығарылған банкнотында бейнеленген.  Мемлекеттік рәміздеріміз 
алғашқы қазақстандық ғарышкерлермен бірге ғарышта да болып қайтты.  Осының бәрі 
- тарих.  Нақ осы мемлекеттік рәміздер - біздің егемендігіміздің мызғымас негіздерінің 
бірі . Олар Отан тәуелсіздігінің қасиетті, біріктіруші бейнесін танытады. Бірақ, соңғы 
кездері рәміздерімізді қорлайтын жәйіттеріне жиі тап болып отырмыз. Одан өзіміздің 
азаматтар мен шетелдіктер де қалыспауда. Оны көзіқарақты халық көріп-біліп отыр. 
Ең сорақысы сол өзіміз қастерлеп үйге не балконға ілсек заң бұзушылық болады 
екен да, бәз біреулер қоқыс тасып, және тағы басқа шетелдік тауарларға жарнама 
ретінде қолданса оларға ештеңе де болмайтыны. Соның бәрі туды қолдану туралы 
заңда, егер біздің көк байрақ әр пәтердің балконы мен үйдің қабырғасында ілулі тұрса, 
және ол заңмен шектелмесе,(Мысалы, түбі бір түркі елі Түркия сияқты.) оны көрген 
әрбір қазақстандық, өсіп келе жатқан жас ұрпақтың туға деген сүйіспеншілігі артады, 
әрдайым көкте желбірегенін көріп өссе, ертең ол тумен қоқыс тасымақ түгілі, жерге 
құлап бұлғанып қалуынан қорқатын болады. Сондай-ақ шетелдіктерде біздің туымыз 
бен ұлттық нышандарымызға деген құрметімізді көріп оны қорлауға бармайтын еді.

4 маусым Мемлекеттік Рәміздер күніне орай округімізде «Рәміздерді құрметтеу 
қасиетті парызымыз» - атты акция ұйымдастырылды. Акция барысында рәміздер тура-
лы қысқаша құнды деректер жазылған үн қағаздар таратылып, рәміздерді қалай дұрыс 
пайдалану керектігі туралы тұрғындарға түсіндірілді. 

Біз, Тәуелсіз Қазақстанның азаматтары бүкіл еліміз болып сүйікті  Гимнімізді 
шырқаймыз.  Туымыз бен Елтаңбамызды мақтан етеміз. Бәріміздің жүрегіміз  Отан деп 
соғып, Тәуелсіздік туы желбірей берсін. «Менің Қазақстаным» атты ұлы  Гимн әрбір 
қазақстандықты бірлік пен татулыққа үндей берсін.  Тұлпар тұрпатты Елтаңбамыз 
бостандықтың, жарқын өмірдің символы бола бергей!!!

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

жетекші маманы.                                                    

31 мамыр - ХХ ғасырдың басында талайды сарсаңға салып, 
қасірет шектірген саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. 
Атаулы күн Президент Жарлығымен 1997 жылдан бастап атап 
өтіліп келеді. Бұл дата еліміз үшін айрықша мағынаға ие. «Халық 
жауларын» анықтау бойынша қатаң саясаттың салдарынан қуғын-
сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, олардың жақындары 

да зардап шекті. 
Жуырда аудандық 

кітапханада осы бір 
атаулы күнге орай 
«Жазықсыз жапа шек-
кендер» атты іс-шара 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п 
өтілді. Жиын 
ж ү р г і з у ш і л е р і 
к і т а п х а н а ш ы л а р 
Алмагүл Омарова мен 
Лаура Құлымбетова 
еліміздің тарихын-
да өшпестей із 
қалдырған, талай от-
басын әуре-сарсаңға 
салып қасірет 

шектірген зұлмат кезең туралы жиналған қауымға толықтай мәлімет берді. 1937-1938 
жылдары 103 мыңнан астам адам қуғындалса, 27 мыңнан астам адам атылды. Сол 
бір зұлмат жылдары қазақтың қамын ойлаған ұлт серкелеріне жөнсіз жала жабылып, 
аяусыз атылып, итжеккенге айдалса, отбасылары да қуғынға ұшырап, лагерлерге 
қамалды.

Іс-шара барысында библиограф Жадыра Тәңірбергенова «Ұмытылмас ұлы 
есімдер» атты кітап көрмесін өткізсе, сол бір қанқұйлы жылдары жазықсыз жапа шегіп, 
құрбан болған жандар туралы бейнеролик көрсетілді.   Жиналған қауым ұлт ұстазы Ах-
мет Байтұрсынұлының небір азап пен қорықты көріп баяндалған соңғы хаты негізінде 
жазылған «Қан шеңгел» туындысын тыңдады.

Жиынға қатысып отырған аға буын өкілдері "біз тарихтағы зобалаң жылдардың 
зардабын ұмытпауымыз керек. Өйткені, біз тарихтың ауыртпалықтарынан сабақ алып 
қана алға қадам басамыз. Келешекте мұндай қасірет қазақ жерінде болмасын. Ал, 
бүгінгі ұрпақ бейбіт өмірдің қадірін білуі тиіс" деді.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Қасірет пен қасиет 

Кезінде Әлихан Бөкейханұлы: «Әділдік жоқ жұртта береке-бірлік болмайды», деп 
өсиеттеп кеткен екен. Бұның барлығы Президенттің проблемаларды тұжырымдап, 
тиімді шешім қабылдай алу жауапкершілігіне тіреледі. Мемлекет басшысы «Саяси 
жаңғыру болмаса, елімізді орнықты дамыту, ауқымды әлеу меттік-экономикалық өзгеріс 
жасау мүмкін емес», деп дәл тұ жырым жасады. Яғни, барлық бастамалар саясаттағы 
маңызды проблема – конфликтіні басқара білуді оңтайлы шешуі тиіс.

Осындай келелі сараптамалар негізінде жан-жақты халық тық талқылауға мүмкіндік 
жасалынып, мемлекетіміздің сая си жүйесін реформалаудың құқық тық базасын жетілдіру 
қолға алынды. Президент 5 маусымға «Ата Заңымызға өзгерістер мен толықтыруларды 
қабылдайсыз ба?» деген тұжырымдағы сауал қойылып, жалпыхалықтық референ-
дум өткізуді жариялады. Бұл референдум – еліміздегі жинақталған проблемаларды 
шешуге қолдау мен қарсылық білдірушілер ара сын дағы бәсекенің оңтайлы ше ші мін 
табуына нақты қадам. Жалпыхалықтық таңдау арқылы мемлекеттік басқарудың шы-
найы демократиялығына жол ашылады деп сенеміз. Біз тәуелсіз ел ретінде халықтың 
атынан бас қару, халық үшін басқару кезең дерінен өттік, енді халықпен бас қаруға 
мүмкіндігіміз артады. Бұқара халықтың билікке араласуы, саяси шешімдерге тіке лей 
қатыса алудың құқықтық негізі нақтылана түседі. Өйткені, Конс титуция – біріншіден, 
әді леттілік, теңдік ұғымымен тығыз байланысты. Екіншіден, табиғи теңдіктің алдыңғы 
қатарда болуын рәсімдейді. Дегенмен, бір мәселедегі теңдік, екінші мәсе леде теңсіздік 
тудыруы мүм кіндігіне байланысты, әрбір бап бойынша көзқарастар тартысы туындауы 
заңдылық. Табиғи құқықтарымызға сүйеніп бір-бірі мізбен теңбіз деп сана ған мен, оның 
нақты көрінісі Конституцияда бекітіледі. Сон дық тан да референдум өткізудің өзіндік 
жауапкершілігін баршамыз сезінгеніміз жөн. Президент бас тамаларының қоғам дық қа-
ты настарды барынша әділет тілікке жақындатуына ашатын мүмкіндіктерін сезіне алсақ 
қана оң нәтижелерге жетеміз.

Амангелді ОМАРОВ,
аудандық мәслихаттың депутаты. 

Заңның дұрыс болуы – әді леттілік қасиеттің саяси формасы. Конституцияға енгізуге 
ұсы нылған өзгертулер мен то лық тырулар осы бағытты көз дейтіні анық байқалуда. 
Оның нақты көріністеріне президент құзыретінің шектеліп, парламент пен жергілікті 
мәслихаттар құқығының кеңейтілуі, сайлау процесін дамыту т.б жатады. Ендеше, билік 
тармақтарының арасындағы жаңа қатынастар – өзара тартысқа, бір-бірін теже мелік 
тетігі – теке-тіреске айналмасын дейік. Әрине, бұл реформа да кез келген жағдайдың 
дәл ортасын білдіреді деп айта алмаймыз. Еш ұрпақ өз заңдары арқылы болашақтағы 
ұрпақты өзіне бағындыра алмайтыны тарихтан белгілі. Уақыт өте келе әлі де тереңдей 
түсетін боламыз. Референдум қорытындысының елде конституциялық және сая си-
әлеуметтік тұрақтылықты сақтау қауқары жоғары болғаны маңызды. Билік институт-
тарын заңдармен өзгертерміз, ал сананы өзгерту көп жылды талап етеді. Осындайда 
Конфуцийдің «елдің басында қанша әділ билеуші тұрса да, бірнеше ұрпақ алмаспай 
елдің санасы, мәдениеті жаңармайды» дегені еріксіз есімізге түседі.

Үлкен үмітпен, зор сеніммен басталған Жаңа Қазақстан жолын дағы береке-бірлігіміз 
нығая берсін десек, барлығымыз рефе рендумға белсене ат салыс қанымыз жөн.

Дәулет ИКРАМОВ,
аудандық мәслихаттың депутаты. 

Әрбір мемлекеттің дамуында 
тағдыршешті кезеңдер болады. Жаңа 
мемлекеттік құрылымдарды қалыптастырып, 
біртұтас ел болудың мақсат-мұратын Пре-
зидент өзінің сайлауалды бағдарламасынан 
бері айтып келеді. Алдағы асуларымыздың 
нақты қадамдарын Мемлекет басшысы 
биылғы Жолдауында тағы бір ресми түрде 
нақтылады.

Адамзаттың бүкіл өмір сүру жолында, 
биліктің, халықтың бақылауында болуы өте 
өзекті мәселе ретінде қарастырылады. Өз 
ке зегінде мемлекет мәж бүр леуге негізделген 

билік монополиясын иемдене алады. Қоғам мүддесіне қажет болса, әділет тілікпен 
күш қолдануға бар уы ықтимал. Жыл басында елдігімізге қауіп төнгенде осындай іс-
қимылға бару арқылы ішкі тұрақтылықты сақтап қалдық. Бірақ адамдарды қорқытпау 
керек, сендіру, сенім артуы қажет. Яғни, билік тек қарулы күштерге емес, халықтың 
қолдауына ба сымдық бергені дұрыс. Сонда билік пен халық арасында өзара сенім 
күшейеді. Жолдаудың негізгі мазмұнын құраған, саяси ұстанымдарымызды жаңғырту 
осы бағыттарды көздейді.

Алтай ШҰЛҒАУБАЕВ,
аудандық мәслихаттың депутаты. 

РЕФЕРЕНДУМ

Нақты қадамдар белгіленді 

Саяси жаңғыру - өмір талабы

Үлкен үмітпен дауыс береміз
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ
 БАСШЫЛАРЫМЕН КЕЗДЕСУ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 2022-2026 жылдарға 
арналған тұжырымдамасын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
новеллаларды түсіндіру мақсатында Алматы облысы бойын-
ша Антикоррупциялық қызмет облыстық білім басқармасының 
қызметкерлерімен кездесу өткізді.

Мемлекетке қызмет ету – үлкен жауапкершілік. Сондықтан 
заңнамамен мемлекеттік қызметшілердің қызметі мен мәртебесі 
егжей-тегжейлі реттеліп, оларға қатысты көптеген тыйымдар мен 
шектеулер белгіленеді. Осындай шектеулердің бірі – кәсіпкерлік 
қызметке тыйым салу.

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 154 бабына 
сәйкес мемлекеттік қызметшілерге кәсіпкерлік қызметпен айналысуға 
және коммерциялық ұйымды басқаруға қатысуға тыйым салынады.

Бірақ заңға немқұрайлылық таныту мектеп директорлары мен 
мекеме басшылары арасында жиі кездеседі. Ағымдағы жылдың 17 
мамырындағы жағдай бойынша Алматы облысында 23 мектеп ди-
ректоры мен 4 білім беру мекемесінің басшысы мемлекеттік қызмет 
туралы заңды бұзған.

Осыған орай, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 
Алматы облысы бойынша департаментімен мекеме басшыла-
рына және білім беру саласының қызметкерлеріне әкімшілік сы-
байлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша, 
оның ішінде ҚР ӘҚБтК-нің 154, 676, 677, 678, 680 және 681 бапта-
рына сәйкес түсініктемелер берілді. Кездесу барысында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру және сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін жою мәселелері талқыланды. Сондай-ақ білім беру 
ұйымдары деңгейіндегі сыбайлас жемқорлық мәселелері, білім беру 
саласындағы сыбайлас жемқорлық көріністерін жоюдың жолдары 
мен әдістері қаралды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту және оған қарсы 
дүниетанымды қалыптастыру бойынша түсіндіру жұмыстары өмірдің 
әртүрлі салаларында сыбайлас жемқорлықты тудыратын себептер 
мен жағдайларды барынша азайту жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мемлекеттік саясаттың бір бөлігі болып табылады.

Туризм – бүкіл әлемдегі табысы жоғары 
салалардың бірі болып саналады. Туризмнің елдегі 
халықтың тұрмысын жақсартудағы, экономикалық 
қуатты арттырып, жұмыссыздықты азайтуға деген 
тигізетін үлесі ерекше зор. Еліміздің табиғаты ке-
ремет қалалар мен мемлекеттік табиғи парктер-
ге бай. Мемлекетіміз жер аумағы бойынша әлем 
елдерінің арасынан 9 - орынды алады. Осынау 
кең-байтақ жердің барлығы табиғатқа өте бай. 
Қазақстанның әр өңірінде туристтерді баурап ала-
тын табиғаты керемет жерлер- таулар, жазық да-
лалар, ормандар, өзендер мен көлдер бар. Жал-
пы Қазақстан аумағында ұлттық табиғи парктер 
және қорықтар бар. Осы табиғи парктердің бірі 
Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. 
Осы паркке қарасты 2012 жылы № 4 Шумский 
мұздығы атты туристік бағыт тіркелді. Туристік 
бағыттың қашықтығы 56,8 км. 

«Жоңғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі, Сарқан филиалының Аманбөктер 
орманшылығы бөлімшесіне қарасты Аманбөктер 
ауылының сол жақ бүйірінде Кіші Басқан шатқалы 
орналасқан. Шатқалдың аумағында Кіші Басқан 
өзенін бойлай Ертайсай, Қайыңсай, Амансай, 
Өтепсай, Маралсай, Суырлы асуы Талды және 
Жамбыл шыңымен жалғасып Шумский мұздығы 
бар.  Шатқалда болған туристердің көпшілігі өздері 
көргендердің арасында Шумский мұздығының 

№ 4 туристік бағыт - Шумский мұздығы
ең әдемі екенін айтады. Жергілікті тұрғындар 
бұл мұздықты қазақ қызының бас киіміне ұқсас 
болғандықтан «Сәукеле» деп атайды. Шатқалдың 
жоғарғы жағында, Шумский шыңының етегінде 
кішігірім көл орналасқан.  Ол шатқалды қоршаған 
нәтижесінде пайда болған.

Осы шатқалда Қызыл кітапқа енгізілген бірнеше 
жабайы жануарлар мекендейді. Олар Алатау 
шыңын баураған қар барысы, Түркістан сілеусіні, 
Тянь-Шань қоңыр аюы, тас сусарысы, елік, марал, 
суыр, сібір тау ешкісі. Өсімдіктерден Лала бүйрагүлі, 
қызғылт семізот, Виттрок рауғашы, қысқааталықты 
қызғалдақ, Алатау бәйшешегі, тау шегіргүлі, эдель-
вейс өседі. Осы өсімдіктер жойылып кетуіне каупі бар 
болғандықтан ерекше қорғауды қажет етеді. Қазіргі 
таңда ерекше қорғалатын аумақта өсетін өсімдіктер 
мен жануарлар болғандықтан күшейтілген күзет 
жұмыстары жүргізілуде және туристерге арналған 
арнайы көру алаңы мен бивуак демалыс орындары 
жасалған.  

Табиғат аясында демалып, сергіп қайту үшін 
Кіші Басқан шатқалы әрдайым ашық. Осындай 
қайталанбас әсем көріністі сақтап, аялап болашақ 
ұрпаққа қалдыру адам баласының міндеті.

А. ЖАУЫНГАРОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ  Сарқан 

филиалы Аманбөктер   орманшылығының 
мемлекеттік инспекторы.

Казахстанцы подали более 11 тысяч 
заявлений на государственную 

регистрацию залога онлайн
В июле прошлого года госкорпорацией "Правительство для 

граждан" совместно с банками второго уровня (АО "Народный банк 
Казахстана", АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", АО "Отбасы 
банк") был запущен пилотный проект по автоматизации и оптими-
зации процесса оказания государственной услуги "Государствен-
ная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество" с 
применением технологии Blockchain.

С момента запуска пилотного проекта казахстанцами было по-
дано 11 515 заявлений на государственную регистрацию залогов. 
Из них через "Отбасы банк" - 6429, АО "Народный банк Казахстана" 
- 2629, АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" - 2457.

Теперь банки направляют в Госкорпорацию на электронную ре-
гистрацию договора залога недвижимого имущества с применени-
ем технологии Blockchain. Срок оказания услуги сократился с трех 
рабочих дней до одного рабочего дня. За счет автоматизации про-
цесса правового анализа время от момента подачи банками заявки 
до регистрации составило 3 минуты. Полностью исключен челове-
ческий фактор. Через автоматизацию процесса правового анализа 
было подано 2591 заявлению.

Если раньше при регистрации договора залога в банке клиент 
должен был взять его и отнести в ЦОН для регистрации, а после 
взять справку об обременении и предоставить ее в банк вместе с 
зарегистрированным договором, то теперь благодаря технологии 
Blockchain этот процесс автоматизирован.

Таким образом, результат государственной услуги всегда досту-
пен получателям в личном кабинете портала egov.kz, и нет необ-
ходимости обращаться в Госкорпорацию за получением подтверж-
дающих регистрацию документов.

Правительство для граждан также напоминает, что через пор-
тал eGov можно получить следующие услуги по недвижимости 
онлайн; Регистрация возникновения юридических притязаний; Ре-
гистрация прекращения юридических притязаний; Регистрация за-
лога, ренты, пользования; Регистрация изменений обременений в 
результате изменения условий договора; Регистрация перезалога; 
Регистрация прекращения обременения, не связанного с перехо-
дом права; Регистрация уведомления о начале проведения реали-
зации недвижимого имущества во внесудебном порядке; Регистра-
ция уведомления о торгах; Регистрация прав при реорганизации 
юридического лица (уступки права требования по договору займа).

Районный отдел центра обслуживания населения.

Құқықтық статистика ор-
гандарымен мемлекеттік 
қызметтің 3 түрі көрсетіледі: 
соттылықтың болуы тура-
лы анықтама, мұрағаттық 
анықтама және прокурату-
ра органдарынан, тергеу 
және анықтау органдарынан 
шығатын ресми құжаттарға 
апостиль қою туралы анықтама 
беру. 

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

Сонымен, "Соттылықтың 
болуы немесе болмауы тура-
лы анықтама беру" мемлкеттік 
қызмет толық автоматтанды-
рылды. 

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

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

Азаматтарға арналған жаңа 
енгізулердің бірі Мемлекеттік 
корпорация филилалының 
мекенжайын таңдаумен ше-
телге шығу үшін анықтама 
алуға электрондық сұрау беру 
мүмкіндігі болып табылады, 
ол жерде қағаз түрінде жау-
ап алуға болады. Бұрындары 
Мемлекеттік корпорацияға 
міндетті бара отыра қағаз ва-
рианты ғана жіберу мүмкін бо-
латын. 

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

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік  қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер

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

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

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

Сонымен қатар, порталда 
«Үшінші тұлғалармен анықтама 
алу сервисі» жүзеге асырылған. 
Енді, жұмыс берушілердің өздері 
он-лайн қызметін қолдана отыра 
«жеке кабинет» және (неме-
се) sms-растау арқылы сұрау 
жіберілетін адамға қатысты, 
адамдардың келісім шарты 
болған кезде басқа адамдарға 
қатысты соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы 
электрондық сұрау жібере ала-
ды. 

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

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

Қызмет алуға үшін 
электрондық сауалдарды 
жіберу сервисі портал арөылы 
іске қосылды. Қазіргі уақытта, 

қызметті портал арқылы не-
месе Мемлекеттік корпора-
ция арқылы тапсыруға бола-
ды. Қызметтің нәтижелерін 
Мемлекеттік корпорациясы 
арқылы ғана алуға болады. 
Қызмет көрсету мерзімі 30 
күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік 
күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органда-
рынан, тергеу және анықтау 
органдарынан шығатын рес-
ми құжаттарға апостиль 
қою» мемлекеттік қызметі 
а вт о м ат т а н д ы р ы л м а ғ а н , 
ол Мемлекеттік корпора-
ция арқылы қағаз түрінде 
көрсетіледі. Қызмет көрсету 
мерзімі 5 жұмыс күні.  Проку-
ратура органдарынан шығатын 
апостиль қоятын құжаттардың 
99%  есепке ала отыра, 
соттылықтың болкы немесе 
болмауы туралы анықтаманы 
құрайды, мынадай мүмкіндік 
іске асырылады: 

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

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

- қызмет алушының 
филиалдың мекенжайын пор-
талда таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін 
қағаз түрінде алу үшін қызмет 
көрсететін Мемлекеттік корпо-
рациялар. 

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

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республика-

сы Бас прокуратурасының                                                
Құқықтық статистика және 

арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің Алматы облы-

сы бойынша басқармасы 
азаматтық және әкімшілік 

салалардағы құқықтық 
ақпаратты қалыптастыру 
бөлімінің аға прокуроры.
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Құқықтық статистика органдары тара-
пынан мемлекеттік қызметтердің 9 түрі 
көрсетіліп жүрген болатын, қазіргі кезде 
Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің «Соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы анықтама 
беру», «Наркологиялық ұйымнан 
анықтама беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерін «Е-қызмет» пер-
соналды басқарудың интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі арқылы алу мүмкіндігі 
іске толығымен асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық 
даму, инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі Мемлекет 
басшысының неғұрлым талап етілетін 
анықтамалар мен қағаз растамалар-
ды алып тастау жөніндегі тапсырма-
сын орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз ете 
отырып, яғни өткен жылдың қазан айын-
да жəне ағымдағы жылдың сəуір айын-
да мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
тізіліміне (бұдан əрі – тізілім) мемлекеттік 
органдардың ұсынған ұсыныстары жəне 
анықтамалардың күшін жою бойынша 
жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде 
өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде алы-
нып тасталды, мысалы мына төмендегі 
көрсетілгендей: 

- Тұлғаның əкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республи-
касы Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика жəне арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есептері бойынша 
мəліметтер беру (404 629 жыл бойы қағаз  
айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының (инвестициялық 
кірістерін ескере отырып) жай-күйі туралы 
ақпарат беру (жылына 1 млн-нан астам 
анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп 
танылған азаматтарға анықтама беру 
(жылына 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік иесі 
(құқық иеленушісі) туралы мəліметтерді 

Мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі 
оң өзгерістер 

қамтитын техникалық паспортқа қосымша 
беру (жылына 307 224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік де-
ректер қорынан анықтама беру (жылына 
3 288 055 анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген 
құқықтар жəне тоқтатылған құқықтар ту-
ралы анықтамалар беру (жылына 40 856 
анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу 
тізілімінен үзінді-көшірме беру (жылына 
106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемлекеттік 
тізілімдерінен, тауар шығарылған 
жерлердің атауларынан үзінді көшірме 
беру (жылына 192 анықтама). 

Жоғарыда көрсетілетін қызметтер 
қазіргі кезде 9 мемлекеттік қызмет көрсету 
анықтамаларды алып тастағаннан 
кейін мұндай ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етудің əртүрлі тəсілдері бар, 
мысалы: 

1) мекенжай анықтамасы дербес 
деректердің болуын ескере отырып, 
үшінші тұлғаларға арналған сервис 
арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/ru/
services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер 
органдарында жүргізілетін берешектің 
жоқ (бар) екендігі туралы мəліметтерді 
ақпараттық ресурста қолжетімді ету бо-
лып табылады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.
kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне қажетті кейбір 
мəліметтер оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде қосымша 
көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

            5) «Электрондық үкімет» пор-
талында жалпыға қолжетімді нысанда 
жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар мен 
мемлекеттік органдар арасындағы 
артық қағаз айналымын болдырмау 

мақсатында «электрондық үкімет» пор-
талында Шығыс құжатты басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау режимінде 
тізілімнен шығарылған мəліметтерді 
көрсетуді іске асыру туралы атап өтеміз. 
Алайда, жеке жəне заңды тұлғалардан 
анықтамалардың қағаз нысанын, əсіресе 
«Заңды тұлғалар» «мемлекеттік базасы-
нан анықтамалар беру» қызметі бойын-
ша басып шығарудың мүмкін еместігіне 
қатысты өтініштер келіп түседі. Жоғарыда 
көрсетілген анықтаманың 10 кіші түрі бой-
ынша ақпарат жалпыға қолжетімді болып 
табылады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір реттік па-
роль бойынша) тапсырыс бере алатын кез 
келген портал пайдаланушысына қарау 
режимінде қолжетімді. Сонымен қатар, 
заңды тұлғаларды, олардың филиалда-
ры мен өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу/
қайта тіркеу туралы анықтама тізілімнен 
шығарылмаған, оны алу техникалық 
жағынан pdf-форматында қолжетімді.

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызметімізді оңайлатып жəне жеделдетіп 
порталдан алуға болатын мүмкіндік жүзеге 
асырылған. «Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтама беру» мемлекеттік 
қызметі толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге құжаттар 
қабылдау жəне нəтижесін беру портал 
арқылы жүзеге асырылады. Жүргізілген 
бұл жұмыс азаматтардың сұрауларының 
көп бөлігін үйден шықпай, 10 минуттың 
ішінде алуға мүмкіндік берді. Қызметті 
оңтайландыру аясында азаматтарға 
оны ұялы байланыстың абоненттік 
қондырғылары арқылы, яғни порталдың 
ұялы түрі арқылы алу мүмкіндігі 
ұсынылған. Азаматтар үшін тағы да 
бір ыңғайлылық шет елге шығу үшін 
анықтамаға сұрауды электронды түрде 
беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға өтініш 
білдірген Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдай 
отырып. Бұрын сұрау тек қағаз жүзінде 

міндетті түрде Мемлекеттік корпорацияға 
барып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу сервисі» көмегімен сұрау 
салған бастамашы өз бетінше егерде бұл 
тұлғаның келісімі болған жағдайда, басқа 
тұлғаға қатысты электрондық сұрау жол-
дай алады.  Электрондық анықтама 
алуға Мемлекеттік корпорацияның 
форнт-кеңсесіне азаматтарды жіберудің 
қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып 
Telegram мессенджері көмегімен де 
алуға болады. Анықтама алуға керектің 
барлығы - азаматтардың мобильді база-
сына тіркелу. 

Комитеттің қызметтерін 100% 
электрондық нысанға көшіру мақсатында, 
ҚР Әділет министрлігінің «Е-Апостиль» 
сервисін жүзеге асыру аясында апостиль 
қою бойынша қызметті толықтай автомат-
тандыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика жəне арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті жəне оның аумақтық 
басқармаларының архивтері шегінде 
архивтік анықтамалар жəне/болмаса 
архивтік құжаттардың көшірмесін беру» 
мемлекеттік қызметі жеке жəне (немесе) 
заңды тұлғаларға электронды (жартылай 
автоматтандырылған) жəне қағаз жүзінде 
көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері 
азаматтарға жүк салмай, құқықтық 
статистика жəне арнайы есепке алу 
органдарының мəліметтерін дер-
бес құрамды басқарудың «Е-Кызмет» 
интеграцияланған ақпараттар жүйесі 
арқылы жеке жəне заңды түлғалар өздері 
ала алатындары туралы түсіндірілді.

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының  Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 

жөніндегі комитетінің Алматы облы-
сы бойынша басқармасы азаматтық 

және әкімшілік салалардағы құқықтық 
ақпаратты қалыптастыру бөлімінің аға 

прокуроры.

Имя этой заразе – ячмень 
гривастый

Имя этой заразе – ячмень гривастый. Действительно, что-то 
от ячменя в нем угадывается. Но обычный ячмень держится вер-
тикально, а наша травка укладывает колос горизонтально, а над 
ним веером раскрывает длинные, до десяти сантиметров, ости. 
Как раз вот этой гривой он и обращает на себя внимание. Куль-
турные злаки норовят побольше крахмалу набить в зерновки, а у 
ячменя гривастого зерновки мелкие, худосочные. Зато ости - ши-
карные. Ни у кого таких нет. Несомненно, растение красивое. Но к 
сожалению волосатые семена цепляются за одежду, переносятся 
ветром и животными, тем самым распространяются по огромной 
территории. Если опал или улетел колосок – жди в следующую 
весну огромный куст сорняка, который даст еще 30-50 колосков. 
Всего лишь 2-3 колоска, попав на приусадебный участок, за 4 
года могут покрыть сорняком всю территорию. Если же эпидемия 
сорняка в населенном пункте масштабная, то ждите весной на 
своем огороде обильный урожай этой травки.

Так как же от него избавиться? Считается, что самый верный 
способ борьбы с ячменем гривастым – подкапывание и вырыва-
ние с корневищем. Причем эту трудоемкую работу надо делать, 
что называется, всем миром. Я не сомневаюсь в действенности 
этого способа, вот только реализовать на деле его вряд ли удаст-
ся. Стоит ячменю заколоситься, как через неделю-другую он уже 
выбрасывает плодородные семена, которые распространятся как 
саранча, и на следующий год придется начинать все с начала.Од-
нако не стоит так рано огорчаться, ведь победить этот жуткий сор-
няк можно с помощью гербицидов – химикатов, предназначенных 
для борьбы с сорняками. Обработку участка гербицидами лучше 
начинать весной – как только ячмень даст всходы, не успев зако-
лоситься. Конец апреля - начало мая – самое время для борьбы 
с этим сорняком.

Какой же гербицид использовать для уничтожения ячменя 
гривастого? Мой однозначный ответ – системный послевсходо-
вый противозлаковый гербицид Зеллек-Супер. Этот ядохимикат 
уничтожает сорняки, если опрыскать им зеленую массу растений. 
После высыхания на листьях Зеллек-Супер не смывается до-
ждем. Может с успехом применяться и против других злаковых 
сорняков - куриное просо, овсюг, пырей ползучий, мятлик, костер. 
Этот список, конечно же, далеко не полон.В заключение от всей 
души желаю Вам как можно реже встречаться с растениями, ко-
торые Вам неприятны!

  А.БЕГАЛИНОВА,
«РМЦФДиП»РГУ герболог Сарканского районного

 филиала.

Международный день 
очистки водоемов

Ежегодно 6 июня отмечается Международный 
день очистки водоёмов. Данный праздник стал на-
бирать популярность среди жителей в связи с тем, 
что с течением времён экологическая обстановка в 
стране стала быстрее ухудшаться.

Массовая вырубка лесов, уничтожение редких 
видов представителей животного мира, а также за-
грязнение атмосферы – не единственные пробле-
мы. В их число также входит загрязнение водоёмов. 
Именно от воды зависит жизнь на Земле, из-за чего 
ежегодно 6 июня людей и призывают сохранять при-
роду.

Основной целью создания экологического празд-
ника в честь очистки водоёмов является сохранение 
чистоты природы всего мира. Так, современные тех-
нологии, предприятия, автомобили и другие вещи и 
отрасли довольно сильно влияют на чистоту плане-
ты. Именно для того, чтобы экологическая обстанов-
ка на Земле была на более высоком уровне, ежегод-
но 6 июня отмечается данный праздник.

Это мероприятия отмечаем и мы, сотрудники на-
ционального парка «Жонгар Алатау».  Ежегодно со-
трудники парка не только распространяют информа-
цию о важности сохранения чистоты природы, но и  
на канун праздника осуществляют поездки к рекам, 
озёрам и родникам, проводят субботники, акции, 
устраивают конкурсы, направленные на сбор мусо-
ра и качественной очистки определенной размерной 
территории. 

В селе Тополевка по реки «Теректы» имеются 
дикие купальные места, которые существуют  еще 
с советских времен. Соблюдение санитарных пра-
вил на этом месте пока требуют желать лучшего. 
Хотелось бы чтобы население в купальный сезон 
приучились к экологическим требованиям. Так как, 
эта речка (буферная зона) граничит с особо охра-
няемой территорией, сотрудника парка вынуждены 
проводить периодически очистки от мусора. Давай-
те будем беречь природу! 

Е.КУСАИНОВ, 
государственный инспектор 

Тополевского лесничества 
«Жонгар-Алатауского» ГНПП. 

 
   

ДАЛА ӨРТТЕРІНЕ ЖОЛ 
БЕРМЕЙІК

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

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

Дала өрттері пайда болғаны жөніндегі 
ақпаратты өрт сөндіру қызметіне уақытылы 
хабарлау қажет. Дала өрттері жануарларға 
жəне өсімдіктерге елеулі зиян келтіреді. Дала 
өрттерін уақытылы сөндіру олардың ерте 
анықталғандығына жəне өрт сөндіру қызметіне 
немесе ауыл əкімдігіне хабарлауына бай-
ланысты болады. Сондықтан біз ауданның 
барлық тұрғындарын далалық өлкелерде өрт 
тұтануларды байқағанда ауылдық əкімдікке 
немесе өрт сөндіру қызметіне хабарлауды 
сұраймыз.

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

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданының ТЖБ аға инженері,

азаматтық қорғау капитаны.

QOGAM
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Дана жұртымызда «Ауылына қарап 
азаматын таны» деген тамаша сөз бар. 
Жүгі нарда, қазаны теңде болып, көшпелі 
ғұмыр кешкен қазақ халқының ертеден-
ақ ежелгі мекені – ауыл болғаны анық. 
Яғни, ауыл – ұлтымыздың ұйытқысы. 
Ауыл — адамзаттың кең дүниенің есігін 
ашып, өмірге келген жері. Расымен де 
туған топырағынан жырақта жүрсе де 
өзінің туып-өскен ауылын өз баспана-
сын қамдағандай кем-кетігін түгендеп, 
жыртығын жамап, тұрмысын базарлы 
етуге бар күшін жұмсайтын азамат-
тар болады. Тиісінше, бұндай ауылдан 
берекенің тарқамайтыны да белгілі. Міне, 
осындай азаматтардың бірегейі ретінде 
осы Сарқан ауданы Көктерек ауылында 
мектепте оқып, 25 – мамыр күні кездесу-
ге келетін азаматтарды атап өтсек бола-
ды. Ауылда «Соңғы қоңырау» салтанаты 
ерекше атап өтетін мерекелердің бірі, 
өйткені қалада жүрген балаларымыз, 
көшіп кеткен ағайын – туысымыздың ба-
лалары келеді.  Мектеп ауласында тегіс 
жиналып, оқушылардың жетістіктері 
мен өнерлерін тамашалаймыз. Мектеп-
те оқыған адамның соңғы қоңырау үні 
әркімнің есінде. Сондықтан кездесуге 
келген түлектер сынып жетекшілерімен 
кездесіп, есінде қалған қызықты 

Ауылдың ажары азаматының 
абыройынан

оқиғаларымен бөліседі. Алтын ұя – 
М.Мәметова атындағы орта мектебіне 
кездесуге келген түлектер оқушыларға 
сыйларын тартып, алғысқа бөленеді. Атап 
айтсақ, 1994 жылы туған түлектер бала-
лар алаңына сырғанақ, әткеншек әкеліп 
орнатты, 1985 жылы туған түлектер ауыл 
мешітіне азан айтатын құрылғы әкелді, 
1980 жылы туған түлектер «Көктерек» 
атауы жазылған футбол командасына 

киім жиынтығын тарту етіп оқушыларды 
қуантты, ал 1975 жылы туған түлектер 
мектеп маңдайшасына Ы.Алтынсаринның  
сөзін ілді. Осы күні ауылдың қақпасы 
«КӨКТЕРЕК» аркасы бой көтеріп, ашу 
рәсімін Сарқан ауданының құрметті аза-
маты, ауыл ақсақалы Сабитов Ташболат 
ашып, бата берді.  Аталған құрылыс ны-
саны да 1975 жылы туған азаматтардың  
күші және демеушілігімен орнады.  Осы 

шаралардың соңы 1985 жылы туған аза-
матар ат жарыстарын ұйымдастырды. Тай 
жарысынан  көрші Лепсі ауылының азама-
ты Геллерт Александр-Исламның тайы, 
құнан жарысынан Әльдекенов Әлібектің  
жирен құнаны бірінші келді. Көкпар ойы-
нын өгіз өлдіні Басқан ауылының палуаны 
Сыдықов Ермек салып, той жалғасын тау-
ып жатты. 

Туған ауылға деген құрмет, өскен 
ортаңа деген алғысың іспеттес. Әрине, 
оның өлшемі болмайды. Әркім өзінің 
мүмкіндігіне қарай құрметін білдіреді. 
Ол ауылыңа деген сағыныш, мақтаныш, 
оның тарихын білуден бастап, өз өлкеңнің 
өркендеуіне ат салысу, адамдарға қажет 
болса қол ұшын беруге дайын болу. Мұны 
міндетті деп айтуға да болмайды. Өйткені, 
ол әр адамның өзіндік жүрек нұрына бай-
ланысты...

Енді, осындай игі шаралардың 
жалғасы екі дүниеде сауабы мол мешіт 
салумен жалғасып, сол мешітте тізе 
біріктіріп жамағатпен намаз оқуды нәсіп 
етсін деп тілеймін. 

Орынтай АМАНБАЕВ,
Көктерек ауылының ақсақалдар 

алқасының төрағасы. 

Енді алдымен Баубек батырдың 
ата-тегінен сөз етер болсақ: Садырдан, 
Тоң, Шүйе, Шәржетім, Шәржетімнен 
Аманкелді, Қарт, Қарттан Тоқтауыл, Бада-
на, Борсақ, Баданадан Көлбай, Есперлі, 
Саты, Есперліден төртеу тарайды. Тілес, 
Жақсылық, Жәнібек, Шыбық. 3-ші ата-
сы Жәнібектен – Жаманқұл, Бақай туа-
ды. Жаманқұлдан Мырза, Мырзадан 
Мырзаұлы Баубек (1843-1914). Батырдың 
бәйбішесінен – Омар, Оспан, қызы Қамқа. 
Тоқалдан – Тоқтарбек, Жұмабек, Өрік 
атты қызы.

Омардан – Иманберді, Иманғали 
(соғысқа кетіп оралмады), Иманбердіден 
– Нұқыш, Жүніс, Дәулет. Нұқыштан 
– Баянбек, Мейренбек, Тілеубала. 
Жүністен – Қажікен, Дәулеттен – Әмірхан. 
Әмірханнан – Төлеген. Тоқтарбектен – 
Қаһарман, Қаһарманнан – Ыдырыс та-
райды. Осы аталған ұрпақтарының көбі 
Сарқан өңірінде тауда тұрады. Мырзаның 
Баубегін көргендер: Бөбекбай келіні 
Мерекеқызы Разия, Жұманұлы Сансыз-
бай, Смағұлұлы Алданбектер: «Батырдың 
түр-тұлғасы өте ірі денелі, қасы қалың, 
ат жақты, айбарлы басының өзі кішігірім 
қазандай,  қамшыгер, парасатты, ақылды 
батырдың алыбы, асқан ер еді» дейді. 
Оның алайып бір қарағанынан ояз бен 
ақ казактар жым болатын көрінеді. Өзін 
«Салпаң» деген атынан басқа ат көтере 

алмайды екен. «Салпаңы» талай ат 
бәйгелерге қосқан, өте жүйрік тұлпар 
көрінеді. Баубекті көрген, қасына атқосшы 
болып ерген Білісбай, Әбдіғали деген 
аталарымыздың айтуынша, бір атақты 
байдың ашынған бурасын бұзау тіс 
қамшымен бір салғанда бураның басын 
қақ айырыпты. Тағы бір үлкен жиында өгіз 
терісін төрт жігітке төрт жағынан кергізіп 
Баубек батыр қамшымен ұрғанда теріні 
пышақ кескендей қақ бөлген. Батырдың 
асқан қайратты, қамшыгер болғандығы көп 
айтылады. Найманның қара шаңырағы 
болып кетіп батырдың өзі шыққан аз ғана 
Шәржетім елінің басын құрап біріктіріп, 
түтін саны жеткендіктен, төңкерістің ал-
дында, Шүйеден бөліп, Шәржетімді жеке 

Баубек батыр

бір болыс ете білді. 
Баубек батырдың 
жерін, елін қорғаудағы 
ерлігі, әділдігі, ақылды 
басқара білген, тура 
билігі туралы ел аузын-
да көп айтылады. Бұған 
көбінесе Жантайдан 
шыққан Ерімбайдан 
тараған бүкіл әулетімен 
көпес, әм қажылар 
атанған Сиқымбай 
байдың қажы, молда, 
сопы болған балалары 
мал-жанымен билікке 
араласып болыс бола 
жүріп көмек қолын беріп, 

бірге басқарысып отырған. Шәржетімнен 
алғашқы болыс болған Сиқымбай, Хасен 
қажы, Қасым қажылар еді. Соңында ба-
ласы кеңес өкіметі бұлардың соңғыларын 
бай, қажы, молда, сопы деп қудалауға, 
қуғындауға ұшыратқан. Баубек батырдың 
ата-тек шежіресінде айтылғандай Омар-
дан тараған ұрпақтары өсіп, өнген. 
Әсіресе батырдың ұзатылған қызы Қамқа 
деген ақылды, дана болған көрінеді. Ерте 
ұзатылған ақылды қызының әкесі қайтыс 
болғандағы азалы жоқтауы сай-сүйегін 
сырқыратарлықтай өте ауыр. Шәржетім 
ішінен шыққан ата-руларға берген сын-
бағасы да керемет нанымды.

Ақылды Қамқа қыздың әкесіне 
шығарғаны:

«Әуелі де құдай жаратты,
Мырзаны артық басында
Мырзадан туған әкекем!
Бір өзі мың кісіге жараған.
Омар, Оспан тұрды қасында,
Омар онға келген соң
Құр қалмаған санаттан
Шәржетім мен Шүйеге,
Өсиет айтып таратқан
Нағашысын сұрасаң,
Қосай, Досай қаракөк.
Екі асылдан тараған.
Қайраты артық асыл тек.
Әкекемнің барында
Тас қорған еді-ау біздің шен.
Тас қорғаным бұзылды,
Көтерген Алла тұзымды.
Өлерін әкем білген соң
Жастай бердің қызыңды»-деп өзінің 

ерте, жастай ұзатылғанын да айтады. 
Қамқаның тағы да осы жоқтауында ел 
арасындағы игі жақсыларын да, жаман-
дарын да айта кетеді.

... Жақсыбек молда бек абзал
Айдыннан ұшқан қу екен.
Матайға Садыр теңелген,
Ол да әкемнің буы екен.
Орысқа шағып әкемді,
Әбділда деген қу екен.
Шәржетімнің биі екен,
Қалибек пен Нұрабай.
Әкекемнің тұсында,
Маздап жанған шырақ-ай!

Білісбай батыр жақсы, талапты.
Мал шіркін жүр құралмай
Иманды болғын әкекем!
Бейіште болған тұрағы-ай» дейді.
Бұл жерде аттары аталып отырғандар 

Жақсыбек молда Сиқымбай қажының 
ұрпағы, айдындағы қуға теңеп отыр. Енді 
Әбілда дегені Қасым болыстың старшы-
ны екен. Оны өтірікші қуға теңеп тұр ғой. 
Қалибек пен Нұрабай дегені Қалибек – 
Күшіман батырдың ұрпағы. Күшіман батыр 
атаның ағасы. Нұрабай – Тілес атаның 
баласы ақылды би болған. Білісбай 
деп отырғаны Айттың Білісбайы. Әулие 
атамыздың ағасы Түгелдің ұрпағы. Ерек-
ше бір айтарымыз, тағы да Қамқа қыздың 
жоқтауындағы Шәржетімнің ішіндегі әр 
ата руларға берген сыны керемет.

«Тоқтауылға ілессең, көшке ілесіп 
жүріп, шөлге қаласың!

Назарға ілессең, көлдей шалқып 
жүресің!

Жаманқұл, Бақайға ілессең, «Ойбай! 
Аттан!» көресің!

Балтайға ілессең, қанға малынған 
қызыл тақия киерсің!

Базар Досқа ілессең, сорпа қалқып 
жүрерсің!-деген мысқыл аралас сынды да 
Қамқаның айтқаны деп, Баубек батырды 
өз көзімен көрген білетіндер Бабыжанұлы 
Хаметжан атамыз сұңқылдатып айтып 
отыратын. Менің әжем айтып отыратын, 
көргенін ұмытпайтын, шарапаты мол, 
сөзге шешен, зерек жан еді. Өзі Асау 
бидің ұрпағы Мереке қызы Разия Бау-
бек батырдың ерліктерін, Қамқа қыздың 
жоқтауын, Тәуіп бабамыздың әулиелігін, 
Иманды сәлпенің ғұлама діндарлығын, 
Сыйқымбай қажының бүкіл шежіресін, ата-
тегін, бүкіл әулетімен қажы, сопы, молда 
болғандықтарын, өзінің Көшербай ұлы 
Бөбекпай сопының келіні болғандығын, 
атасының атын атамай әсіресе бата-
бабиқасын көп алғандығын айтып, маған 
жеке-жеке әңгімелеп зердеме құйып 
ұқтырып отыратын.

Баубек батыр қазіргі Басқан 
маңындағы Иманды кәлпе қорымына 
жерленді. Мырзаның Баубегі туралы 
халық аузында сақталған әңгіме көп. Бау-
бек еліне, жеріне қалқан, қорған болған 
батырдың соңғы, текті асылы. Халқының 
елдігін сақтаған, сөз намысын қорғаған 
ерекше қадірлі арысы. Өмірден өткеннен 
кейінгі Баубектің қасиеттілігі, киелілігі 
ерекшеленген үлкен етіп кірпіштен 
салынған кесенесіне түнеген жандар, 
әсіресе безгекпен ауырғандар айығып 
жазылып отырған. «Аруағын сыйлаған, 
ел азбайды» - дегендей тірісінде елі аса 
құрметтеген арысымызды ұмытпайық, 
есімін жаңғыртып отырайық.

Қағазбек НАМАЗБЕКҰЛЫ,
зейнеткер, ұстаз.

                Ақсу ауданы.   

Қай халықтың болса да ең маңызды ескерткіші 
– оның басынан өткен тарихы. Сол өткенімізді әлі 
күнге дұрыстап тани алмай, енді ғана ақ-қарамызды 
айырып, ақтаңдақ қалған жерімізді анықтай 
бастадық. Кезінде ел санасын оятқан, қазақтың 
елдігі мен теңдігін, тәуелсіздігі үшін «Мың өліп, 
мың тірілген» қайсар халқымыздың басынан кеш-

кен, өткенін нақтылы шындық тұрғысынан айтылмай, оны зерттеп, 
зерделемей жүргендігіміз ақиқат. Қазақ халқының өткен тарихын білу 
әрқайсымыздың міндетті борышымыз болу керек. Осы тұрғыдан айтар 
болсақ, әр аудан, әр өлке, аймақ өз топырағынан шыққан алаш арыстарын 
ардақтап, насихаттап отыруға тиісті. Біз сөз еткелі отырған «Қорған, 
қалқан болған жеріне, айбар, ұйытқы болған еліне» Баубек бабамыз ерекше 
жаратылған дара тұлға. Бабамызға 1996 жылы 13-ші қыркүйекте «Басқан» 
ауылының орталығында бірнеше қазақ үй тігіліп, ат шаптырылып үлкен 
ас берілді. Батыр бабамыздың рухына құран оқылды. Құмжарғандағы ке-
сене басына есімі жазылып, туған дүниеден өткен жылдары белгіленіп, 
зәулім ескерткіш тас қойылды. Басқан орталығынан көше аты берілді. 
Қор жиналмаса да, осы игі істің бәріне, батырдың ұрпағы десе дегендей 
Иманбердіден тараған Жүнісұлы Қажекен марқұмның, Дәулеттен туған 
Төлеген және Алмалының ақсақалдарының атынан Күшікбаев Жабайхан 
сынды азаматтар үлес қосты. Осы астан көнекөз қариялардан батыр 
туралы дерек жинадым. Баубектің ата тегін, әкесіне арнаған қызының 
жоқтауы, Қамқа қыздың аузынан айтылған ата-руларға берілген бағалы 
сынын жазып алдым.
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Қазіргі таңда үздіксіз білім беру 
еліміздің ертеңі өсіп келе жатқан 
жас ұрпақтың білімінің тереңдігімен 
өлшенеді. Білімді, жан-жақты қабілетті 
ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес 
қазынасы. 

Білім беру балабақша 
табалдырығынан басталады десек 
ешқашан қателеспейміз.  Барлық білімнің 
бастауы – балабақшада. Мектепке 
дейінгі мекемелерде тәрбие мен білім 
саласында заманауи педагогикалық  
технологиялар қаншалықты маңызды 
болса, мектеп жасына дейінгі балалар-
ды оқыту мен тәрбилеу соншалықты 
қажет. Ендеше мектепке дейінгі білім 
беру саласының басты міндеттерінің 
бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен 
тәрбие беру үрдісіне заманауи 
әдістерін енгізу.  Әрине  бұл үшін мек-
тепке дейінгі білім беру мекемелерінде 
балалардың жеке басының қалыптасуы 
мен дамуына  педагогтардың заманауи 

Балабақша – барлық тәрбие 
мен білімнің ең алғашқы 

баспалдағы
инновациялық технологияларды қолдана 
білу сауаттылығына да байланысты.

Жаңа заман баласы – ертеңгі еліміздің 
болашағы. Жаңа заман баласын қалып-
тастырып, дамыту үшін тұлғаның ішкі 
дүниесі мен оның қыр-сырын анықтап, 
мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуы-
на жағдай жасау қажет. Біздің балабақ-
шамызда балаларға үздіксіз білім беруде 
барлық жағдай қарастырылған.  Бала-
бақшада балалардың жеке басының 
қалыптасуы мен дамуына педагогтардың 
педагогикалық технологияларды қолда-на 
білу сауаттылығы өте жоғары. Осы уақытқа 
дейін тәрбиеші ретінде балаларға үздіксіз 
тәрбие мен білім беруде жаңартылған 

педагогикалық  технологияларды кеңінен 
қолдануға тырысамын. Себебі қазіргі за-
ман балаларының берілген ақпаратты тез 
қабылдауынан, есте сақтау қабілеттері 
жоғары дамығандығын байқауға болады.

Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім 
беру мекемелерінде тәрбиешілердің 
ұстанымы ауысқан: ол балаларға бас-
шы емес, білім беру қызметінің тең 
қатысушысы. Мұндай оқыту баланың 
интеллектуалды қабілеттілігін айта-
рлықтай шамада анықтайды, балаларға 
мінезін қалыптастыруға, байланыс тілді, 
логикалық ойлауды, дүниетанымды 
дамытуға, сыни ойлауды қалыптастыруға 

және жеке мүмкіндіктерді беретін дамы-
тушы орта құруға мүмкіндік береді.

Мектепке дейінгі шақ адам өміріндегі 
ең маңызды кезең болып келеді. 
Өйткені осы кезде баланың бойындағы 
табиғи бар дарындылық жан-жақты 
дами бастайды. Сондықтан осы шақта 
балалармен анағұрлым жан-жақты 
дамытушылық әрекеттер жүйелі 
жүргізілсе, жұмыс соншалықты нәтижелі 
болады. Тәрбиелі, білімді ұрпақ 
балабақшадан мектепке дайын шәкірт 
болып шығады.

Бала – болашағымыз, бала – 
қуанышымыз. Ендеше мектепке дейінгі 
үздіксіз тәрбиемен, біліммен қамту 
өзімнің басты мақсаттарымның бірі 
екенін қуана айта аламын.

Рима НУРГАЗИНА,
«Балдырған» бөбекжай 

бақшасының тәрбиешісі.

ЖАЗҒЫ МЕКТЕП – КӨҢІЛДІ ДЕМАЛЫСТЫҢ 
БАСТАУЫ

 
 Жазғы мектеп – оқу сапасын арттыру, білім алушылардың, 

оның ішінде үлгерімі төмен білім алушылардың білімдегі 
олқылықтарын қалпына келтіру мен білімін толықтыру, сапалы 
білім мен саналы тәрбие беру.  Жазғы мектеп – оқушылардың 
білімін жетілдіруге тамаша мүмкіндік. Жазғы мектепте 1-8, 10 
сынып оқушылары және 9 сынып бітірушілерінің қалауы бой-
ынша биылғы жылдың 26 мамыр-17 маусым аралығында білім 
ала алады.  Пандемия – оқу үдерісіне жақсы әсер етпегені 

барлығымызға мәлім, білім алушылар кей тақырыптарды меңгере алмағаны да айдан 
анық. Қаңтарда болған оқиғаға байланысты игерілмей қалған тақырыптар қаншама. 
Сол себепті оқимын, түсінемін, үйренгім келеді деген әрбір оқушыға мектеп есігі айқара 
ашық. 

  Жазғы мектеп кезінде оқушыларға арнап икемді сабақ кестесі ұйымдастырылып, 
мұғалімдер тарапынан көп көмек беріледі. Математика, ағылшын тілі, жаратылыстану 
және т.б пәндер өткізіледі. Сабақты мұражайға немесе экскурсияға бару арқылы және 
таза табиғат аясында жүргізуге болады.  Жазғы мектеп жағдайына үй тапсырмасы 
берілмейді, білім алушылардың оқу жетістігіне бағалау жүргізілмейді. 

 Осы уақытта мерекелер, мәдени жиындар, табиғат аясындағы серуен және тағы 
басқа да сыныптан тыс іс-шаралар мектеп оқушыларына оқуды толыққұнды демалы-
спен үйлестіруге пайдасы зор. «Сарқан қаласы орталық кітапханасына саяхат», «Туған 
өлке ғимараттары сыр шертеді», «Кино әлемі» тіл меңгеру мақсатында, «Табиғи паркке 
саяхат», «Зертханалық жұмыстар»секілді түрлі тақырыптарды меңгеруге, танып білуге 
таптырмас кезең. Жазғы мектеп еркіндік арқылы баланың қабілеті мен мүмкіндігін 
ашып, ұстаз бен оқушы арасын жақындатуға көп септігін тигізеді деген ойдамын. Мен 
меңгере алмадым, сұрақтарым бар еді, мені қызықтырып жүр деген сауалдарға осы 
кезде жауап ала алады. 

  Қазақстан үшін үш тұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудағы маңызды 
қадам. Өйткені, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін адам өз елінде де, 
шетелде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады. Қазіргі таңда сұранысқа ие болып 
отырған ағылшын тілі де осы уақытта өз жұмысын жалғастырады. Яғни, оқушылар 
жазғы мектеп бағдарламасында ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын жетілдіретін бо-
лады. Шетел тілін үйрету қиын да, қызықты жұмыс. Қазіргі кезде ұстаздарға қойылып 
отырған талап жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып сапалы терең білім 
беру, оқушылардың ойлау, есте сақтау, көру қабілеттерін жетілдіру. Оқушылардың 
ағылшын тілін біліп қана қоймай, оның тарихын, ұлттық мәдениетін білуге көп көңіл 
бөлген дұрыс. Ағылшын тілінде сөйлей білген оқушы ол халықтың мәдениетімен де 
танысқысы келіп тұрады. Дәл осы уақытты пайдаланып оқушыларға ағылшын тілінде 
еркін сөйлеуге, тыңдау қабілеттерін арттыруға, ағылшын мәдениетін таныстыруға көп 
көңіл бөлінеді. Сөз соңында болашағымызды жарқын ететін, жаңа Қазақстанды құруға 
тәрбиелеп отырған оқушыларымыз сапалы білім алып, жіберілген олқылықтарды рет-
ке келтіріп келер оқу жылына жақсы дайындықпен қадам бастады деген сенімдеміз. 

Айдана ДЖАЛКИБАЙ,
Ы. Алтынсарин атындағы орта мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі.

ҰСТАЗДЫҚ – ҰЛЫ  ІС
Ерболаева  Лязат  Айғалиқызы 1997 жылы Алматы қаласындағы 

Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының фило-
логия факультетіне түсіп, аталған институтты 1983 жылы бітіріп, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі деген біліктілік беріледі.

1983-1997 жылдар аралығында Ақсу ауданындағы Қарасу 
орталау мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. 
Осы жылдар аралығында өзінің жоғары ұйымдастырушылық 
қабілетін көрсете біледі. Сондықтан осы мектепте істеген жылдар 
аралығында пионер, комсомол, кәсіподақ ұйымын басқарып, оқу 
ісінің меңгерушісі болады.  Ұстаз өзінің 39 жылдық еңбек өтілінің 

25 жылын осы мектептің өсіп-өркендеуіне, білім сапасының өсуіне арнады.   Атап 
айтар болсақ,  1997 жылдан бастап Сарқан қаласындағы Абай атындағы мектеп-
гимназиясында  еңбек жолын жалғастыруда. Осы мектепте істеген 25 жыл ішінде 
өзінің білікті маман екенін көрсете білді. Түрлі аудандық, облыстық, республикалық 
байқауларға, облыстық педагогикалық оқуларға қатысып, жүлделі орындарға ие бо-
лып келеді. Атап айтсақ, М. Мақатаевтың шығармашылығына арналған облыстық 
«Халқымның жүрегінде жыр-дастаным» атты ғылыми-практикалық  конференцияда  
АОМКДИ-дің І ДӘРЕЖЕЛІ дипломымен, «ХХІ ғасырдағы  орта білім сапасы: ізденістер, 
проблемалар, даму көкжиектері» атты екінші облыстық педагогикалық оқуда  ІІІ орын 
алғаны үшін Алматы облыстық білім департаментінің  ІІІ ДӘРЕЖЕЛІ дипломымен, ал  
ІІІ педагогикалық оқуда  АОМКДИ-дің  мақтау қағазымен марапатталды. Облыстық 
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің  «Жүзден жүйрік», «Ғ. Мүсірепов – көсемсөз 
зергері»  атты облыстық ғылыми- тәжірибелік  конференциясына қатысып  АОМКДИ-
дің  І Дәрежелі дипломымен, жеткіншек ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табысы үшін 
және облыстық «Жыл мұғалімі» байқауына қатысып, ерекше белсенділік танытқаны 
үшін Алматы облысының білім басқармасының  Құрмет грамотасымен марапатталды.  
Ұстаз «Халықаралық Ұстаздар Одағының мүшесі» төсбелгісімен, ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің Құрмет грамотасымен, Республикалық кәсіподақ ұйымының Құрмет гра-
мотасымен, Халықаралық қазақ тілі қоғамы мен «Үркер» шығармашылық орталығының 
Алғыс хаты, ҚР Білім және ғылым министрлігі, Халықаралық қазақ тілі қоғамы мен 
«Үркер» шығармашылық орталығының «ҮЗДІК ЖЕТЕКШІ» марапаты, Халықаралық 
Түркі елдерінің «Достықтың туын желбірет» атты байқауының Алғыс хаты, «Бала – 
өмірдің гүлі» атты І-ші Республикалық оқушылар фестивалінде ұстаз Алғыс хатпен ма-
рапатталды. Ал әр жылдары аудандық түрлі іс-шараларға қатысқаны және аудандық. 
облыстық педагогикалық оқуларда іс-тәжірибесін насихаттағаны үшін аудандық білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімінің, облыстық білім бөлімінің  ҚҰРМЕТ грамота-
ларымен марапатталған. Аудандық қазақ тілі қоғамы өткізген "Көңілі күй, жүрегі жыр 
- Мұқағали", «Поэзия менімен егіз бе едің?» атты байқауларға  қатысып аудан әкімінің 
Мақтау қағазымен марапатталған. 

Ерболаева Лязат Айғалиқызы осы 25 ішінде ҰБТ кезінде қаншама «Алтын белгі» 
мен «Ерекше үлгідегі» аттестат иегерлерін даярлап, оқушылар мен ата-аналардың 
алғысына бөленді. Ал қаншама шәкірттері ҰБТ-ы кезінде әдебиет пәнін таңдап, 
республикамыздың түкпір-түкпірінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, журналист 
мамандығын меңгеріп, қызмет етуде. Осының бәрі – Лязат Айғалиқызының өлшеусіз 
еңбегінің жемісі. Лязат Айғалиқызы тек ұлағатты ұстаз ғана емес, үш баланың аяулы 
анасы. Балаларының бәрі жоғарғы білімді мамандар. 

Сөз соңында Абай атындағы мектеп-гимназияның ұжымы, өзіңіздің 
әріптестеріңіз сізге зор денсаулық тілей отырып, келіп жеткен зейнет жасыңызбен 
құттықтайды. Ардақты да аяулы ұстаздардың ұстазы, ұзақ жылғы еңбегіңіздің 
зейнетін көріп, әлі де арамызда жүре беріңіз демекпіз!

       Абай атындағы мектеп-гимназия ұжымы.    
                                                 

Кітап- сарқылмас рухани қазына
  Президентіміз Қасым-

Жомарт  Тоқаев 2022 жылы 
«Балалар жылы» деп жарияла-
ды. Келешектің тұтқасы білімді 
ұрпақта тағлымды  тәрбие – бала 
болашағының іргетасы. Қазақтың 
қара домалақ балалары әлемдік 
деңгейде ел мерейін асыруда. 
Қарапайым ауылдан шыққан та-
лай баланың жұлдызы жанып, 
қабілетімен дарындылар қатарына 
қосылды. Иә, қай кезде  де мем-
лекет баланың  үздіксіз дамуына 
инвестииция  құюды тоқтатпайды. 

Яғни, ел ертеңі  - өскелең  ұрпақты қолдауға айрықша  көңіл бөлінді. Ұлы Абай «Артық 
білім кітапта, ерінбей оқып көруге»,- дегендей  мектебімізде «Оқуға  құштар мектеп» 
жобасы  жүргізіліп жатыр. Жоба жоспары бойынша жыл басынан түрлі  іс- шаралар 
өткізіліп балалардың кітап оқуға деген қызығыушылығы артты. Көркем әдебиеттен су-
сындап, бойларына адамгершілік ізгі қасиеттерін  дарыта білді.  Жыл бойы өткізілген 
шараларды қорытындылау мақсатында  5-10 сыныптар арасында «Үздік оқырман» 
байқауы өткізілді. Байқау шарттары бойынша  өз дарынымен оза шауып алға шыққан 8 
сынып оқушысы Тілеулес Елнұр  1-орынмен, Сөз шеберлігімен  көзге еркше түскендер 
9 сынып оқушысы Нұғман Айғаным  2- орын, өз өнерімен таң қалдырған 10 сынып 
оқушысы Дәулеткелді Аяжан 3 орынмен марапатталды. Қалған қатысушылар  түрлі  
номинациялармен марапатталды.  Еліміздің болашағы  болған  жас ұрпақтың  бойына 
саналы тәрбие беру. Біз сияқты ұстаздардың басты парызы, әрі міндеті деп білемін. 

Мәрзия СЕРҒАЗЫ,
Бірлік орта мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі.

Әріптес туралы сыр
Өз ісін терең меңгеріп, шәкірттерінің табысы-

мен көпшілікті қуантып жүрген ұстаздардың бірі-
Көкөзек орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі 
Жуманбаева Аяужан Ергалиевна. Оның бұл 
қызметте жүргеніне 8 жылдан астам уақыт өткен 
екен.Ұстаз еңбегі бағаланып, бірнеше Алғыс хат 
алды. Соңғы жылдары ҰБТ қорытындысы бой-
ынша өзі сабақ беретін биология пәнінен жақсы 
нәтижелерге ие болды. Аяужан-қайрат-жігері, 
күш қуаты мол ұстаз. Қанша жылдан бері әріптес 
ретінде байқағаным, қай шаруаға болса да енжар 
қарамайды, ескерусіз қалдырмайды. 

Ұстаз болу жүрек жылылығын, мейірім шуағын, 
адамгершілік ұлылығын баланың бойына дарыту 
дейтін болсақ, Аяужан-жас ұрпаққа үлгі беруден, 
үйретуден жалықпаған нағыз педагог.

А.БЕРІКҚАЛИЕВА, 
Көкөзек орта мектебінің математика 

пәнінің мұғалімі.
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Тарихи ескерткіштер – 
тәрбие құралы

Ұлы даладағы тарихи-мәдени 
ескерткіштер — ұлтымыздың 
байлығы. Халқымыздың өткенінен 
сыр шертетін қастерлі мұра.
Осындай өзіміздің мекеніміздегі 
асыл мұраларымызды  дәріптеу 
мақсатында  Мұқан Төлебаевтың 
мемориалды музей қызметкерлері 
18 сәуір күні Ушинский атындағы 
орта мектебінің оқушыларымен 
Халықаралық ескерткіштер мен 
көрнекті орындарды қорғау күніне 
орай «Тарихи ескерткіштер – тәрбие 
құралы» атты тақырыпта танымдық 

шара өткізді. Шараның мақсаты  оқушыларға ескерткіштер тарихын сипаттап, олардың 
халық тарихының бір бөлшегі екенін айтып, төл тарихымызды құрметтеуге, еңбекті 
сүюге тәрбиелеу.  Шара барысында оқушыларға Сарқан ауданында орналасқан 
ескерткіштердің тарихы туралы айтылып насихатталды. Осындай керемет асыл 
мұраларымыздың бірі Алдияр Елкеұлына арналып халықтың қолдауымен бой көтерген 
ескерткіш туралы да айтылып өтті. Сонымен қатар Лепсі ауылындағы Қанай Төлебай 
батырдың, композитор Мұқан Төлебаевтың және де тағы басқа ескерткіштер туралы 
шара барысында сыр шертілді. 

Әлемдік өркениет тарихынан ойып орын алатын, адамзат мәдениетінің аса құнды 
мұралары – көне түркі жазба ескерткіштері. Бүгінде әрқайсысы өз алдына іргелі ел бо-
лып, дүниежүзіндегі өркен жайып отырған түркі тектес халықтардың ортақ мұрасы бо-
лып табылатын бұл ескерткіштер біздің тарихымыздың терең тамыры болып қалмақ.
Сондықтан да ескерткіштерді мәдени мұра ретінде сақтау біздің борышымыз болып 
табылады. 

Ә.ЖҰМАБЕК,
Мұқан Төлебаевтың мемориалды музейінің                          

экскурсия жүргізушісі.

Ұстаздық – ұлы іс
                                                   

Ұстаз болу – жүректің 
батырлығы,                                                 

Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.
Ұстаз болу -  мінездің күн шуағы,

Ұстаз болу – адамның асылдығы.
(Ғ. Қайырбеков)

Біз, ұстаздар қауымы 
мамандығымыздың қасиетті де 
құдіретті екендігімен мақтанамыз. 
Бір үлкен ғұлама: «Бір елдің 
болашағын көргің  келсе, сол елдің 
қазіргі жастарына қара» деген 
екен. Ал жастардың тәрбиешісі 
әрине мұғалім. Себебі біз, «әлемге 
мұғалім болып жіберілген» 
Мұхаммед Пайғамбардың салып 
кеткен сара да, дара жолының 
мұрагеріміз, әлемнің екінші 
ұстазы – Әл-Фараби бабамыздың 
ізбасарымыз, ағартушылық 
қызметтің өшпес жұлдыздары – 
Ыбырай, Ахметтердің ұрпағымыз.

Осындай ұстаздық жолдан 
өз бақытын тапқан Екіаша орта 
мектебінде  44 жыл ұстаздық етіп 
келе жатқан Жақсылықова Салтанат 
Солтанбекқызы. Биылғы оқу жылын-
да зейнеткерлікке шықпақшы. Қиыны 
мен жеңілі, қызығы мен қуанышы 
мол болған еңбек жолындағы 
педагогикалық ұстанымы – үнемі 
жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы 
қатардан көріну ғана емес, әр 
оқушының бойынан жақсылық  тау-
ып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік 
мақсаттарға жетелеу.  

1961 жылы осы ауылда дүниеге 
келіп, Покатиловка орта мектебін 
ойдағыдай бітірген. 1976 жылы 
Сарқан қаласындағы мәдени-ағарту 
училищесіне түсіп, 1979 жылы 
аяқтайды. 1979 жылдан бастап 
өзінің еңбек жолын бастап кетеді. 
1985-1990 жылдарда  Мемлекеттік 
Қыздар Педагогикалық институтын-
да білім алады. Сол жылдардан бері 
мектебіміздің қайнаған қызу өміріне 
бір кісідей атсалысты. Жастарға 
қол ұшын беретін қамқоршы, өз за-
мандастарына сенімді әріптес бола 
білді. Мектептің әрбір жетістігі үшін 
жанымен қуанып, кемшілігіне жаны 
күйзелді. 16 жыл оқу ісі меңгерушісі 

қызметін атқарды. Ұстаздық жолында 
талай елеулі марапаттармен мара-
патталды. Бала бойынша эстетикалық 
талғам мен шығармашылықты 
сіңіре білді. Мектепте еңбек ете 
жүріп мектептің заманауи талапқа 

сай безендірілуіне өз үлесін қосты.
Жас ұстаздар мен замандастары-
на мейірімділікпен қол ұшын берді. 
Табиғатына біткен жауапкершілігі мен 
талғампаздығы әр оқушы мен ұстазға 
үлгі боларлықтай қасиет.

Салтанат Солтанбекқызы тек 
әріптестеріне ғана емес туған-
туыс бауырларына да жанашыр, 
қамқоршы жан. Оның жолын қуып 
ұстаздық қызметті келіндері мен 
сіңлісі жалғастырып келеді.  Салтанат 
Солтанбекқызының жолдасы Қалиев 
Жанат Ибраимұлы ауылда шаруа 
қожалығында еңбек етеді.

Салтанат апайға зейнеткерлікке 
шығып бейнетінің зейнетін көруге, 
бауырларының ортасында шаттық-
қа толы қызықты күндерін өткізуге 
жазсын дегім келеді. Мектеп 
ұжымының жадында Салтанат апай 
тек өзінің мықты ұйымдастырушы, 
мейірбан қамқоршы, шебер басшы 
ретінде есте қалары сөзсіз.

Заурехан РЫМБАЕВА,
 Екіаша орта мектебі кәсіподақ 

ұйымының төрағасы.

Биылғы 2022 
жылды Мемлекет 
басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Ба-
лалар жылы» деп 
жариялады. Соған 
орай балалардың 
құқы мен заңды 
мүдделерін қорғау, 

сапалы білім беру, олардың тарихи-мәдени 
таным көкжиегін кеңейту мемлекеттік 
саясаттың басым бағыттарының бірі бо-
лып отыр. Осы бағытты негізге алып, Ал-
малы ауылындағы Алмалы және Сарқан 
қаласындағы Островский атындағы орта 
мектептердің ұстаздары шәкірттерін 
еліміздің бірқатар қасиетті тарихи орында-
рын аралатқан еді. Соған орай танымдық 
сапарға барып қайтқан балалардың ата-
аналары шараны ұйымдастырушыларға 
алғыс айтады.

Біздің балаларымыз наурыз айында 
қазақтың хандары мен сұлтандарының 
мекені болған, әлемге әйгілі Қожа Ахмет 
Иассауи бабамыздың кесенесі тұрған 
қасиетті Түркістан қаласын және мамыр 
айында жер беті табиғатының тылсым 
сырын бойына жасырған Шарын шатқалы 
мен Көлсай көлдерін тамашалап қайтты. 

V-VI ғасырларда іргетасы қаланып, 
ХIV-XVIII ғасырларда Қазақ хандығының 
астанасы болған, Есім ханнан бастап, 
жүзден астам хан-cұлтан, би-манап, 
батыр-сардарлардың сүйегі жерленген, 

АТА-АНА ҰСТАЗДАРҒА 
АЛҒЫС АЙТАДЫ

Қожа Ахмет Иассауиды қадір тұтып, 
қастерлейтін жалпы түркі баласының 
кіндік-мекені саналатын Түркістанның 
тарихын білу өз алдына, оның тарихи 
жәдігерлерін көзбен көріп, жандүниесімен 
сезіну балаларымыздың таным көкжиегін 
кеңіткенін ризашылықпен атап айтқымыз 
келеді. Сонымен қатар, «Қызыл кітапқа 
енген 17 өсімдік, 62 cүтқоректі жану-
ар, 103 құс, 62 бауырмен жорғалаушы 
жәндіктердің Отанына айналған, 
ертегілер әлемінің қаласындай құз-
жартастардан түзілген Шарын шатқалы 
мен көк аспанның айнасы іспетті Көлсай 

көлдерін тамашалап, рухани байып 
қайтты. Осы сапардан қайтқаннан кейін 
балаларымыздың бойындағы Отанға де-
ген шексіз махабаттың кемерінен асып 
нығайғанын, Отаншыл рухы күшейе 
түскенін байқадық. 

«Бала – бауыр етің» дейді қазақ. 
Сол бауыр ет балаларымыздың мектеп 
қабырғасында тек қана білім алмай, соны-
мен бірге қасиетті жерлерімізді аралауы 
шынайы тарихты көзбен көріп, көңілмен 
түюі тәуелсіз Қазақстан мемлекетіне де-
ген сүйіспеншілігін арттырып, осы елге 
қызмет етуге деген құлшыныстарын 

оятарына бек сенімдіміз. Осы шараны 
ұйымдастырушылар туған жеріміз Сарқан 
ауданы аумағындағы Қойлық қаласы 
секілді тарихи орындарды аралаумен 
шектелмей, сапарды аудандық ауқымнан 
республикалық деңгейге дейін көтеруі 
ата-аналар қауымын қуантты. Наурыз 
айында Түркістан қаласына 59 оқушы, 
мамыр айында Көлсай және Шарын 
шатқалдарын тамашалауға 61 оқушы ба-
рып қайтты. Осыншама баланың тарихи 
жадын жаңғыртып, туған жердің табиғат 
тылсымымен таныстырып, аман-есен 
отбасына қауыштыруы аз еңбекті талап 
етпейді. Сондықтан да, балаларымыздың 
санасына отаншылдық сезімінің дәнегін 
сепкен Алмалы ауылындағы Алма-
лы және Сарқан қаласындағы Остров-
ский атындағы орта мектептердің тарих 
пәнінің ұстаздары Идирисов Рүстем 
Бейсенбекұлы мен Сейдіғапар Жолболды 
мырзаларға алғысымыз шексіз. 

Бұл сапар балаларымыздың есінде 
мәңгілікке қалады. Жылдар өте келе осы 
тарихи сапар туралы түрлі естеліктер ай-
тып, өз ұрпағын да сол мекендерді ара-
латары анық. Сөйтіп, осы балалар да 
болашақ ұрпақ санасына отаншыл рухты 
сіңіреді деп сенеміз. 

Бақыт ЖӘНІБЕКОВА,
ата-ана.

Суретте: сапардың жарқын 
сәттері.

ЖЕРЛЕСІМІЗ  -  ИСПАНИЯ ЧЕМПИОНЫ
29 мамыр күні Испанияның астанасы Мадрид 

қаласында Джиу-джитсудан өткен халықаралық тур-
нир өз мәресіне жетті. Аталмыш турнирде біздің 
еліміздің спортшылары атынан қатысқан Дана 
Төлеужан есімді қызымыз  55 килограмм салмақта 
күш сынасып, бірінші орынды иемденді. Жерлесіміз 
Дана Бекенқызы қазіргі уақытта Италияның астана-
сы Рим қаласындағы «Ла сапиенца» университетінің 
магистратурасында екінші курста грантта оқиды. 
Аталмыш университтеттің негізі 1303 жылы қаланған. 
Әлемдегі ең белді оқу орындарының қатарына жа-
тады. Бұған дейін Дана джиу-джитсу күресінен 
2019 жылы Біріккен араб әмірлігінің астанасы Абу-
Даби қаласында өткен әлем чемпионатының күміс 
жүлдегері атанған болатын. Жерлесіміздің әмбебап 
спортшы екендігі соншалықты, оның суға жүзудің екі 
түрінен спорт шебері атағы бар. Сонымен қатар ол 
өзіміздің жерлесіміз, Абай ауылының тумасы, белгілі 

қаламгер әрі кеден қызметінің полковнигі Бекен Нұрахметовтың кенже қызы. Сырт елде 
оқуда жүрсе де, спортпен айналысуға уақыт тауып, еліміздің атын шығарып жүрген 
осындай қыздарымыздың талабына нұр жаусын деп тілейміз. 

Өз тілшіміз.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

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. 

Сен туған күн, мерекеңмен!
«Сарқанииригация» су шаруашылығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 

Ново-Антоновка су бөлімшесінің басшысы Жақсыбеков Жармуханбет 
Балтабекұлын зейнеткерлік жасқа толуымен құттықтаймыз.

Ардақты әріптесімізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілей отырып, өсіп-өнген 
ұрпақтарыңызбен қуанып жүре беріңіз дегіміз келеді. Ұзақ жылғы еңбегіңіздің  
лайықты жемісін жеңіз!

Талмай талай асулардан асыңыз,
Аман болып бауыр бүтін басыңыз.
Құттықтаймыз шын қуана әріптесті,
Құтты болсын 63 деген жасыңыз!

Ізгі тілекпен: «Сарқанирригация» СШ МКК ұжымы. 

Құрметті Қалдыбекова Меңсұлу Шомакановна! 
«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға» - деген ұлы 
Абай. Сіз жас ұрпақтың санасына сыналай енгізетін тәлім-
тәрбие өнегенің бастауысыз. Сіз жастардың болашағын 
айқындадыңыз, кеше еккен дәндеріңіз бүгінде жеңісті-жемісті 
күннің кепілі. Ұстаздық жолында азаматтарды ғана емес, 
бүкіл болашақ қоғамды қалыптастыруға ат салыстыңыз. 
Шәкірттеріңізді білім нәрімен сусындатып тәлім-тәрбие беру, 
жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта 
бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан әрдайым 

қасиетті тұлға ретінде әрқашан жүрегіміздесіз. 
Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы.
Ұстаз болу – мінезждің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы.
Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы Сарқан аудандық  

филиалы және Көкөзек орта мектебінің ұжымы.

Жергілікті қоғамдастықтың 
кезекті жиыны

Сарқан қаласы әкімінің аппаратында 2022 жылдың 30 мамыр күні сағат 15-
00-де кезекті жергілікті қоғамдастық жиыны өткізілді. Күн тәртібінде, Сарқан 
қаласына қарасты Н.Гоголь көшесін Ұлы Отан Соғысының ардагері  Маймеков 
Абдыбайдың атына ауыстыру  және  Н.Некрасов көшесін Ұлы Отан Соғысының 
майдангері, әскери ұшқыш, Халық Қаһарманы Хиуаз Доспанованың  атына ауы-
стыру туралы  мәселелері қаралды. Ашық дауыс беру нәтижелері бойынша Сарқан 
қаласына қарасты Н.Гоголь көшесінің атауын Маймеков Абдыбай көшесі деп және 
Н.Некрасов  көшесінің атауын Хиуаз Доспанова  көшесі деп қайта атау туралы 
шешім  қабылданды.

Собрание местного сообщества 
         

     30 мая  2022 года в 15-00 часов в акимате  города Саркан было проведено  со-
брание местного сообщества. Согласно  повестки дня были рассмотрены предло-
жения о переименовании улиц  Н.Гоголя на имя ветерана Великой Отечественной 
войны Маймекова Абдыбая и  о переименовании улицы имени Н.Некрасова на имя 
фронтовика Великой Отечественной Войны, военного летчика, Народного Героя 
Хиуаз Доспановой. По итогам открытого голосования  принято решение о переиме-
новании  улиц  Н.Гоголя на  имя Маймекова Абдыбая  и  Н.Некрасова  на имя Хиуаз 
Доспановой. 

Сообщение

«Олжас» ШҚ-ның атына тіркелген Сарқан ауданы, Бақалы ауылдық округіндегі 10 
га көлемді жердің мемлекеттік тіркеу актісі №014701 (кад.№ 03-263-007-161) жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

Райымбаев Арман Абдрахмановичтің атына ҚР ІІМ-нен 11.11.2021 жылы берілген 
051618042 нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

Открылось наследство после смерти Сарсембаева Серикбая Чалабаевича, умер-
шего 23.12.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Раимбекову Абильхаи-
ру Сакеновичу по адресу: г. Саркан, улица Бугыбай батыра здание №3. 

Өмір - өзен
Балалық дәурен балғын шақ,
Кеткелі қашан алыстап.
Құлазып тұр ма екенсің,
Таныс сол көше таныс бақ.

Бозала таңғы сағымдар,
Боз жусан өскен шағылдар.
Сағыныш болып жүректе,
Ұялап мәңгі қалдыңдар.

Құрбы қыз сол бір бұрымды,
Тағдырдан не сый бұйырды.
Сағынып жүр ме екенсің,
Баяғы бұла күніңді.

Асырып амал-айласын,
Жағалар қыздың ауласын.
Терезе аңдыр түнімен,
Бозөкпе жігіт қайдасың.

Сағынам бәрін сағынам,
Сағымнан алқа тағынам.
Өмірдің күзі сұрықсыз,
Тағдырға мынау бағынам.

Майра ЕЛЕУСИЗОВА,
Черкасск ауылының тұрғыны, 

Пограничник орта мектебінің 1972 
жылғы түлегі.

1972 жылдың түлектеріне  арнаймынКөңілді старт
«Алматы облысының  жұмыспен   қамтуды  үйлестіру және 

әлеуметтік мемлекеттік мекемесінің «Сенім» Сарқан  күндізгі 
болу  орталығы»  КММ-де  31 мамыр күні «Қойтас» саябағында   
1 маусым Халықаралық  балаларды қорғау күні мерекесіне 
орай, ынтымақтастықты жетілдіру және салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру мақсатында   “Көңілді старт” мерекелік, 

спорттық  эстафеталық жарыс 
өткізілді.   Эстафеталық  жарысқа 
мекемеміздің  қызмет алушы ба-
лалары мен арнайы мамандары 
бірігіп қатысты. Аталған іс-шара  
балалардың көңілінен шығып, 
қызмет алушы балаларымыз  
жақсы әсер алды деген ойдамын. 
Жарыс соңында орталығымыздың 
әкімшілігі жарысқа қатысқан қызмет 

алушы балаларды мақтау қағазымен марапаттады.  
 М. МАТЕБАЕВ,                       

«Сенім» Сарқан  күндізгі болу  орталығы»  КММ-нің  дене шынықтыру маманы.      

Экологиялық ағарту жұмыстары
Экологиялық ағарту дегеніміз - бұл экологиялық қауіпсіздік, адамның салауатты 

өмір салты, қоршаған ортаның жай-күйі туралы және қоғамда экологиялық мәдениетті 
қалыптастыру мақсатында табиғи ресурстарды ұқыпты пайдалану. Экологиялық 
ағартудың мақсаты тұрақты даму қағидаттарына негізделген азаматтардың белсенді 
өмірлік ұстанымын және қоғамдағы экологиялық мәдениетті қалыптастыру болып та-
былады. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АҒАРТУДЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ:
- табиғат пен адамның өзара байланысын жақсы түсінетін, сондай-ақ аймақтық 

және әлемдік деңгейде экологиялық тепе-теңдікті сақтау қажеттілігін және оған үнемі 
ықпал ететін қоғам мүшелерін тәрбиелеу;

- табиғи ортаның жай-күйі туралы нақты деректердің түсуін қамтамасыз ету, бұл 
қоғамға оны қолдану бойынша ең оңтайлы шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді;

- бар экологиялық проблемаларды жою үшін, сондай-ақ оларды болашақта бол-
дырмау үшін қажет дағдыларды, машықтар мен білімдерді таратуға жәрдемдесу;

- адамдарды қоршаған орта саласында кез-келген шешім қабылдаған кезде 
қоғамның бүгінгі қажеттіліктерін қанағаттандыру мен болашақта осындай әрекеттердің 
ықтимал салдары арасындағы тепе-теңдік қажеттілігі туралы ұмытпау өте маңызды 
екендігіне бағыттау;

- қоғамның әрбір мүшесіне оның табиғатты қорғауға қатысы бар екендігі туралы 
түсінік беру.

Қ. САРЫБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Аманбөктер бөлімшесінің мемлекеттік 

инспекторы.

   Верховным Судом Республики Казахстан с Малыхина Эдуарда Викторовича, 
являющегося членом организации Свидетели Иеговы, были сняты обвинения в 
совершении административного правонарушения по п.1 ч.1 ст.490 КоАП в связи 
с отсутствием состава правонарушения в том, что он проводил богослужения 
«Свидетелей Иеговы» в своем жилище и был привлечен к административной 
ответственности незаконно.


