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Ұлт ұясы Ұлытау – қашаннан 
қазаққа қайырлы қоныс болған 

киелі мекен. Оның төрінде 
елдіктің еңселі рухы, бірліктің биік 

байрағы бар. 
Жошы хан тарихи-мәдени 

кешенінде ұйымдастырылған 
Ұлттық құрылтайдың жұмысын 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың өзі ашты. 

Кіріспе сөзін Жошы хан ба-
сына Құран оқытып, тағзым 
етуден бастаған Президент 

Жаңа Қазақстанды құру сын-
ды мұраткерлік істің дәл осы 

ұлт ұясы Ұлытаудың төріндегі 
Құрылтайдан бастау алғанын 

жақсылықтың нышанына 
жорығанын айтты.

 «Құрылтай шақыру – ертеден келе 
жатқан ата дәстүріміз. Бабаларымыз 
маңызды мәселелерді осындай алқалы 
жиында талқылаған. Халық өзара 
ақылдаса отырып, бір тоқтамға келген. 
Мұндай шешімдер бүкіл елді біріктірген. 
Төл тарихымызда ұлт тағдырын шешкен 
құрылтайлар болған. Оның көбі халқымыз 
үшін маңызды кезеңде өткізілген. Та-
лас құрылтайынан кейін Алтын Орда 
дербес мемлекет болды. Қарақұм және 
Ордабасы құрылтайлары жұртымызды 
ел қорғауға ұйыстырды. Орынбордағы 
бірінші қазақ құрылтайында Алаш пар-
тиясы құрылды. Екінші құрылтайда Алаш 
автономиясы жарияланды. Егемендік 
кезеңінде Дүние жүзі қазақтарының 
алғашқы құрылтайы өткізілді. Бұл жиын-
да сырттағы қандастарымыз атамекенге 
шақырылды. Біз бабалар жолын ұстанып, 
Құрылтай шақыру дәстүрін жаңғырттық. 
Елдігімізді нығайтып, бірлігімізді 
бекемдейік деп, бүгін бас қосып отыр-
мыз», деді Мемлекет басшысы. Сонымен 
қатар Президент жаңа облыстың ашы-
луын Жаңа Қазақстан құрудағы алғашқы 
қадамдардың бірі болғанын атап өтті.

Мемлекет басшысы Ұлттық құрылтай 
жұмысын бастап бергеннен кейін, 
іс-шараны жүргізу тәртібінің тізгінін 
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин алды.

Парламент Мәжілісінің Төрағасы, 
Amanat партиясының төрағасы және 
депутаттық фракциясының жетекшісі 

Ұлтымызды ұйыстырған Ұлытау

Ерлан Қошанов, Мемлекеттік қызмет 
саласындағы өңірлік хабтың басқарушы 
комитетінің төрағасы Әлихан Байменов, 
математик ғалым, мемлекет қайраткері, 
физика-математика ғылымдарының док-
торы, Ұлттық ғылым академиясының 
академигі Асқар Жұмаділдаев, Мәжіліс 
депутаты, «Русская община столицы» 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ната-
лья Дементьева, ақын Светқали Нұржан, 
Мәжіліс депутаты Айдос Сарым, Қазақстан 
жекпе-жек өнері қауымдастығының вице-
президенті Сәрсен Құранбек, Qazaqstan 
ұлттық телеарнасының бас продюсері, 
Ashyq alań талдау бағдарламасының 
жүргізушісі Мақсат Толықбай сөз сөйледі.

Бұдан кейін ой айтуға, пікір білдіруге 
ниет еткен құрылтай мүшелеріне сөз 
берілді. Олардың бірі Батыс Қазақстан 
облысы Қоғамдық кеңесінің мүшесі, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 
Бауыржан Ғұбайдуллин дәстүрлі дініміздің 
маңайына топтасудың маңызына 
тоқталып, сондай-ақ шекаралық 
аймақтардағы адам санының азайып 
бара жатқанын айтып, бұл мәселені жіті 
бақылауға алуды ұсынды.

Одан кейін сөз алған кәсіпкер, 
Daco-Motors жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры Сырымбек Тау 
жаңа Ұлытау облысында экономикалық 

еркін аймақ құру керегін айтты. «Сонда 
өңірге инвестиция келеді, кәсіпкерлер бұл 
іске құлшына кірісер еді», деді ол.

Саясаттанушы Данияр Әшімбаев 
реформалардың жалғасқанын 
қалайтынын айтып, қазіргі мәслихаттар 
жұмысын ширату жөніндегі өзінің сыни 
пікірлерін білдірді.

Алқалы жиынның қорытынды сөзін 
алған Мемлекет басшысы ел бірлігін 
нығайтатын, қоғамды ұйыстыратын тың 
идеялар орталығы болатынына сенім 
білдірді. Сөйтіп, алты Алаштың баласы 
жиналған алқалы жиында алғашқы тап-
сырмасын да берді.   

Ұлытауда жұмысы жоғары деңгейде 
өткен Ұлттық құрылтайдың құрамына 117 
адам енген. Олардың қатарында барлық 
облыстың, сан түрлі саланың, әр буынның 
өкілдері бар. Осы орайда, Мемлекет 
басшысы Ұлттық құрылтай жұмысын 
ұйымдастыру жайында ой-пікірін білдіре 
келе: «Біз көпті көрген ел ағаларының 
ақыл-кеңесіне жүгінеміз. Белсенді 
азаматтық ұстанымы бар орта буынның 
тәжірибесін ескереміз. Жаңаша ойлайтын 
жастардың тың идеяларын қолдаймыз», 
деді Президент.

Мемлекет басшысы Ұлттық ме-
рекелер мен атаулы күндер тізбесіне 
де өзгеріс енгізген жөн деп есептейді. 

Мәселен, Тәуелсіздік мейрамының мәнін 
өзгертпестен, кейінгі жылдары атаусыз 
қалған Республика күніне ұлттық мере-
ке мәртебесін қайтаруды ұсынды.«1990 
жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі 
туралы декларация қабылданды. 
Бұл еліміздің Тәуелсіздік жолындағы 
тұңғыш қадамы болатын. Осы құжатты 
қабылдаған кезде Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев аса маңызды рөл 
атқарды. Республика күні елдің мемле-
кет құру жолындағы тарихи қадамының 
символы болуы керек. Әрине, Тәуелсіздік 
күнінің бастапқы мәні сақталады. Бұл күн 
мемлекеттік мереке болып қала береді. 
Бірақ Тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан 
ұлттық батырларымызға тағзым күні 
ретінде атап өтілуі керек», деді Прези-
дент.

Құрылтайдың соңына таман Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаев күні кеше 
Шәмші Қалдаяқовқа Еңбек Ері атағының 
берілгенін еске сала келе, биыл 80 
жасқа толған Мұхтар Шахановтың да 
осы мәртебелі атақпен марапатталаты-
нын қуана хабарлады.Сөзінің соңында 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев келесі 
құрылтайды Түркістан қаласында өткізуді 
ұсынды.

Жаңа дәуірге қадам басамыз
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың референдум қорытындысы 

бойынша Қазақстан халқына жасаған үндеуінде Ұлттық құрылтай туралы 
мәселе жұртшылық назарына ұсынылды. 

-«Кеңесіп пішкен тон келте болмайды деген сөз бар. Бабаларымыз маңызды мәселені 
алқалы жиында шешкен. Мен осы дәстүрді жаңғыртып, Ұлттық құрылтай құру тура-
лы бастама көтердім. Оған қоғамның түрлі топ өкілдері, беделді әрі белсенді азаматтар 
шақырылады. Құрылтайдың алғашқы отырысы ұлт ұясы - Ұлытауда өткізіледі»,-деді 
Қасым-Жомарт Кемелұлы.

Тарихтан мәлім, Ел көшін бастаған хандар мен билеріміз, көсемдеріміз бен шешендеріміз 
қандай да бір тағдыршешті кезеңде Ұлытауда бас қосып,  мәмілеге келген болатын. Ұлт 
ұясында өтетін алғашқы басқосу елімізді алаңдатып отырған сан-салалы мәселелерге 
қозғау салды.  Азаматтардың мемлекет ісіне атсалысу мүмкіндігі арта түсетіндігі барша-
мызды қуантары анық. Себебі Ұлттық құрылтайдың құрамында ел-жер тағдырына бей-жай 
қарай алмайтын біртуар тұлғалар бар. Демек көптің көкейіндегі ойлар ақтарылады әлі. 
Соның негізгісі болып өз тіліміздің өгейлік көріп жүргендігі сарапталатыны анық. 

-Ұлытау - біздің ата-бабаларымыздың мыңдаған жылдар рухани аңызына айналған, 
ақындар жырына арқау еткен, сын-сағатта пәтуа мінбері болған қасиетті төр,- дейді пар-
ламент депутаты Жанарбек Әшімжан. - Қырым мен Үрімнің үрейін алған Көшпенділердің 
көшін бастаған хандар мен билердің жолы дәл осы Ұлытаудан басталған.

Осы қасиетті төрде елдік пен бірліктің Байрағы желбіреді. Ұлттық Құрылтайда көтерілген 
мәселелер көпшілік көңілінен шығуда.  

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың депутаты.

 

Тағдыршешті 
мәселелер көтерілді

Ұлтымыздың тамырлы тарихында ерекше орын алатын Ұлытау өңірінде 
жиын өтіп, еліміздің болашағына қатысты маңызды шешімдер қабылданды. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың I оты-
рысында: «Құрылтай шақыру – ертеден келе жатқан ата дәстүріміз екенін 
жақсы білесіздер. Бабаларымыз  маңызды мәселелерді осындай алқалы 
жиында талқылаған. Халық өзара ақылдаса отырып, бір тоқтамға келген.  
Мұндай шешімдер бүкіл елді біріктірген. Төл тарихымызда ұлт тағдырын 
шешкен құрылтайлар болған. Оның көбі халқымыз үшін маңызды кезеңде 
өткізілген. Талас құрылтайынан кейін Алтын Орда дербес мемлекет болды. 
Қарақұм және Ордабасы құрылтайлары  жұртымызды ел қорғауға ұйыстырды. 
Орынбордағы бірінші қазақ құрылтайында Алаш партиясы құрылды. Екінші 
құрылтайда Алаш автономиясы жарияланды» - деп құрылтай шақырудың 
қазақ халқының қоғамдық-саяси, экономикалық өміріндегі мән-маңызына 
айрықша тоқталды. 

Алқалы басқосудан күткен үмітіміз ақталуда. Себебі жиын барысында 
көптеген тағдыршешті мәселелер көтеріліп, талқыға салынды. Сан түрлі 
саланың, әр буынның өкілдері өз үндерін қосқан айтулы басқосуда айтылған 
маңызды мәселелер біздің, аудан ардагерлерінің көңілінен шықты.  

Қадыл ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы.
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Қазір бәрі керісінше.Орысша сынып-

тар саны азаймай тұр,онда оқитындардың 
дені өзіміздің қаракөздер. Қайда барсақ 
та аралас мектептер андағайлап алды-
мыздан шығады.Тәуелсіздік алғанымызға 
отыз жылдан асса да тіліміз әлі орыс 
тілінің ықпалында.Ресми мекемелер-
де жарлық-бұйрықтардың барлығы 
дерлік орыс тілінен аударылады да 
тіліміз тікелей аударманың ықпалымен 
жұтаңданып барады.Мұндайда XVIII 
ғасырдағы орыс зиялыларының өзара 
француз тілінде пікірлескенін еске 
алып өз-өзімізді жұбатамыз.Құдіретті де 
бай,адал да дарқан қазақ тілінің дүбәрә 
қазақ перзенттерімен қайта табысарына 
бек сенеміз.

Туған анасын сыйлайтын адал перзенті 
бөгде аналарды да құрметтей алады.Де-
мек өзінің ана тілін жетік білген адамға 
шет тілін меңгеру оңайға түседі.Осыны 
жан-жақты пайымдаған Қазақстанның 
оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов 
бірінші сыныпта баланың тек таза ана 

тілінде дәріс алып,сондан кейін ғана 
шет тілін үйренуге бет бұруы қажеттілігін 
заңдық тұрғыда бекітті.

-Егер де біз қазақ деген ұлт болып 
тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын 
ойлағандай тіліміздің де сақталу қамын 
қатар ойлау керек,-дейді ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлы.- Орысша оқығандар орыс 
сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген, 
ноғайша оқығандар ноғай сөзінің 
жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ 
сөздерін алып, орыс я ноғай жүйесімен 
тізсе, әрине, ол нағыз қазақша болып 
шықпайды. Сондай кемшілік болмас 
үшін әр жұрт баласын әуелінде өз тілінде 
оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз 

Ардақты тіліміздің 
жауапкершілігі салмақты 

Өткен ғасырдың сексенінші жылдарының аяғында кеңестік жүйенің 
құрсауында болсақ та әдебиет пен мәдениет саласында ұлт 

ұпайын түгендеуге мүмкіндік беретін жылымық пайда болды.Айта алмай 
жүрген тақырыптардың өрісі ашылды, тіліміздің қолданыс аясы кеңи ба-
стады.Тоқсаныншы жылдардың басында көңіліміз жауыннан кейінгі дүр 
ете қалатын көктей көтеріліп қалды.Рухани дүниеміз түрленді,тіліміз 
мемлекеттік мәртебе алды,ел еңсесін тіктей бастады.Ана тіліміздің 
болашағына жанашырлықпен қарап, жас буыннның келешегіне сенім пай-
да болды. Біздің айналамыздағылар ұл-қызын орыс мектебінен шығарып, 
қазақ мектебінің партасына отырғызды. Бөрлітөбе аудандық «Қазақ 
тілі» қоғамының төрағасы ретінде біздің балабақшадан бастап жүргізген 
ықпалды жұмысымыз игі нәтижесін берді.

тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, 
балалар әбден дағдыланғаннан кейін 
басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз 
бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше 
әуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң 
басқаша оқытуға тиіспіз. 

Ендеше ұлт ұстазының пікірімен 
үндескен Министрдің пайымы халықтың 
ой-арманымен сабақтас. Қараңғылық 
тұңғиығынан жарық жұлдыздай жарқырап 
шығып, айналасына нұр, шуақ себу-
мен өткен ағартушы-ғалым Ахмет 
Байтұрсынұлын өсірген де, ғылым мен 
мәдениеттегі көсегесін көгерткен де халық 
үшін еткен еңбегі, елі үшін еңсере жасаған 
қызметі. Ұлт маңдайына біткен тұлғаның 
туған тіліне деген құрметі жоғары.

Ахаңның тіл туралы тағылымды 
ойларының бүгінгі күнге дейін маңызын 
жоғалтпағанын төмендегі үзінділерден 
айқын аңғарамыз.Ол «Өз тілімен 
сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың 
ұлттығы еш уақытта адамы құрымай 
жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, 
жоғалуына да себеп болатын нәрсенің 
ең қуаттысы – тілі. Сөзі жоғалған жұрттың 
өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты 
қосамын дегендер әуелі сол жұрттың 
тілін аздыруға тырысады»,-десе де, 
«Қазақ әлдеқашан тілінде қандай ды-
быстар бар екенін айырған, әр дыбысқа 
белгілеп таңба арнаған. Оқуымызға оны-
мыз жақсы, жазуымызға тағы жақсы, 
үйрету жағынан орыстікінен, немістікінен, 
француздікінен, ағылшындікінен оңай, 
оңтайлы»,-десе де, «Жақсы әліпби тілге 
шақ болу керек. Өлшенбей тігілген о жер 
бұ жер бойға жуыспай, қолбырап, солбы-
рап, тұрған кең киім сияқты артық әріптері 
көп әліпби де қолайсыз; Бойыңды қысып, 
тәніңді құрыстырып тырыстырып тұрған 
тар киім сияқты әрпі кем әліпби қолайсыз 
болады»,- десе де бүгінгі күнмен үндес 
пікірлері жанымызға жақын,ойымызға 
азық.

Тағы да ұлт ұстазы  «XX ғасырға 
шейін түріктің тілін аздырмай асыл 
қалпында алып келген, тіл турасындағы 
абырой мен алғыс қазаққа тиісті»,-деп 
туған тілімізге жоғары баға берді.Осы 
бағаның шынайылығын жуырда түрік 
тілдес халықтардың одағын құру үстінде 
ұйымдастырушылар мойындап,ортақ 
тіліміз-қазақ тілі болады деген түйінге 
келді.

Қалайда халықты ояту, оның сана-

сына, жүрегіне, сезіміне әсер ету жолда-
рын іздеген Ахмет Байтұрсынұлы айна-
лып келгенде, ұлы Абай тапқан соқпақ, 
орыс әдебиеті үлгілерін пайдалану, ау-
дарма жасау дәстүріне мойынсынады. 
Әлеуметтік ойға ықпал ету мақсатымен 
Иван Андреевич Крылов туындыларын 
аударып, "Қырық мысал" деген атпен 1909 
жылы Петербургтен бастырып шығарады. 

Мысалдар  сөз болғанда алдымен біз 
Эзоп пен Лұқпан хакім мұраларын еске 
аламыз.Бұлар грек елінде «Эзоп мы-
салдары» деп аталса,шығыста «Лұқпан 
хакім мысалдары» болып аталады.Бұдан 
кейін Римнің мысалшыл ақыны Федр,грек 
ақыны Бабрий бұл жанрдың көркемдік 
кеңістігін кеңейтіп, орыстың Крыловының 
өз мысалдарының бастауын осы ежелгі 
қаламгерлерден алғаны анық. Ахмет 
Байтұрсынұлы осы мысалдардың еркін 
аудармасына арқау ете отырып, қазақ 
тілінің көсегесін көгертуге елеулі үлес 
қосты.

Крыловтан  қазақ дүниесіне жақын мы-
салдарды Абай, Спандияр Көбеев, Бекет 
Өтетілеуов аударып,аударма мектебінің 
іргетасын қалапты. Абай аудармала-
ры Крылов түпнұсқасымен көбіне-көп 
дәлме-дәл келсе, Спандияр Көбеев мы-
салдарды қарасөзбен баяндаған. Ал Ах-
мет Байтұрсынұлы аудармаларында сю-
жет сақталғанмен, еркіндік басым, қазақ 
тұрмысына жаңа идеялар, заман тыны-
сын танытатын жаңа ойлар айтылады. 
"Шымшық пен көгершін","Өгіз бен бақа", 
"Қасқыр мен тырна", "Арыстан, киік һәм 
түлкі", “Қасқыр мен қозы”, "Ағаш","Аққу, 
шортан һәм шаян", "Ат пен есек",  "Шал 
мен ажал (өлім)", "Айна мен маймыл", 
"Маймыл мен көзілдірік", "Ала қойлар", 
"Есек пен қамыс (шілік)"мысалдарында 
көтерілген мәселелер қазағымызға 
жақын, халқымызға етене. 

Тіл туралы толғамымызда, әрине, 
ауызды қу шөппен сүрте бермеуіміз ке-
рек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жолдауларында қазақ тілінің 
мемлекеттік мәртебесі нақтылана 
түскенін, мемлекеттік тіліміздің iOS 
мобильді операциялық жүйесіне 
қосылғанын айтуға тиіспіз.Бұл қазақ тілді 
қолданушылар санын арттырып,ана 
тілімізді әлем мойындап жатқанын 
айғақтайды.Десек те толыққанды 
мәртебесі бар басты құндылығымыздың 
бағасын төмендетіп жүрген «өгейлердің» 
өз ішімізде екенін жасыра алмаймыз.

Өмір бүгінмен тоқтап қалмайды.Келер 
ғасырға бай да байыпты туған тілімізбен 
барамыз деген сәулелі ой жанымызды 
жадыратады.

Жомарт  ИГІМАН.

Ерлік-елге мұра
Қызайдан шыққан 

Құдайназар
Найманның бір бұтағы Қызай елі ерлігі елге 

мұра болған Құдайназар батырды құрмет тұтады.
Тәңірбердіден  туған тоғыз ұлдың тұңғышы 

Құдайназар 1679-1716 жылдары ғұмыр кешіп, 
қамшының сабындай  осынау отыз жеті жасында 
соңына өшпестей із қалдырыпты. Құдайназардан 
тараған Жолымбек, Есенгелді, Солтангелді 
ұрпағы бүгінгі таңда үш рулы елге айналғаны 
белгілі.

Қас батыр елін-жерін қорғау мақсатында 
жоңғар басқыншыларына қарсы қанды 
жорықтарға аттанған.Осы жорықтардың бірінде 
ерлерден қалыспаған мерген қызы Күләйімнің 
есімі ескі әңгімелерде жиі аталады. Ақтабан-
Шұбырынды, Алқакөл-Сұлама кезеніңде әкесі 
мен қызы жаудын кезекті соққысын тойтару 
үстінде қаза болған деседі. 

Батырдың жесірі Тойын анамыз төркіні 
Сары үйсінге барып жан сақтайды. Құдайназар 
батырдың үш ұлының бірі Есенгелді кейіннен 
Қабанбай батырдың қалың  қолының арасында  жүріп  батырлығымен танылды. 
Абылайханның нөкерлерімен бірге Ежен ханның қабылдауында болған деген 
дерек бар.Есенгелді батырдың бес әйелінен шежіре жиырма бір ұлды таратады. 
Бүгінгі таңда қордалы, ырысты, Қызыр қонған,өркендеген Қызай елі жаугершілік 
заманда еліне тұтқа,жеріне қорған болған Құдайназар батырдың мәңгі қонысын 
тауып, есімін ел жадында қалдыруға қам жасау үстінде.

Дүйсеқожа ЖҰМАБЕКҰЛЫ.
Сарқан қаласы.

ИНСТРУКЦИЯ ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ  В ЦОН
Более 90% госуслуг сегодня казахстанцы могут получать самостоятельно в режиме 

онлайн через портал eGov.kz. Плюс — полезные альтернативы (мобильные приложе-
ния ЦОН, eGov Mobile, @kenes1414bot в Telegram).

Если поход в ЦОН неизбежен, следуйте простым советам:
1. Еще раз убедитесь, что услуга недоступна онлайн, ведь список расширяется 

постоянно;
2. Недоступна? Тогда советуем забронировать очередь в ЦОН. Конечно, это не 

обязательное условие, но бронь поможет сэкономить Ваше время. Вам нужно будет 
только прийти за 10-15 минут до выбранного времени;

3. Обязательно возьмите с собой удостоверение личность. И да, проверьте, не ис-
тек ли срок его действия;

4. Позвоните в колл-центр 1414, чтобы узнать, какие дополнительные документы 
вам нужны для получения услуги.

Г. СМАГУЛОВА, специалист Сарканского рай.отдела ЦОН.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ИСТЕКАЕТ?

Удостоверение личности выдается казахстанцам с 16 лет и оформляется сроком 
на 10 лет.

Менять удостоверение лучше всего заранее, так как просроченный более 1 месяца 
документ является административным правонарушением.

Заменить удостоверение личности можно в любом ЦОНе независимо от места про-
писки. Необходимо лишь предъявить старый документ и оплатить госпошлину в раз-
мере 0,2 МРП.

Новый документ будет готов в течение 15 рабочих дней.
По желанию можно ускорить срок изготовления удостоверения за дополнительную 

плату.
Паспорт является добровольным документом, поэтому при его просрочке штраф 

не предусмотрен. Стоимость госпошлины – 8 МРП.
С.АШКЕНОВА, специалист Сарканского рай.отдела ЦОН.
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ÓZEKTІ
Қазақстанда мемлекет, жұмыс 

беруші және қызметкер арасындағы 
жауапкершілікті негізгі, міндетті және 
ерікті деңгейлерде бөлуді көздейтін 
әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің көп 
деңгейлі моделі құрылды.

Базалық деңгейде Қазақстан аза-
маттары еңбек қызметін жүзеге асыруға 
қарамастан, әлеуметтік тәуекелдер 
туындаған жағдайда мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен әлеуметтік көмек ала-
ды.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру 2005 
жылдан бастап жұмыс істейтін азамат-
тарды әлеуметтік қатерлер туындаған 
жағдайда әлеуметтік қорғаудың қосымша 
деңгейі ретінде енгізілді.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесінің қаржылық ресурстары жұмыс 
берушілер жұмыскерлер үшін, сондай-
ақ жеке кәсіпкерлер мен жеке практика-
мен айналысатын тұлғалар өздері үшін 
төлейтін әлеуметтік аударымдар есебінен 
қалыптасады.

Ай сайынғы әлеуметтік аударымдарды 
жұмыс берушілер Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорына (бұдан әрі – Қор) өз 
қызметкерлері үшін бір ең төменгі жалақы 
(ЕТЖ) мөлшерінен кем емес және 7 
ЕТЖ-дан аспайтын табысының 3,5 % 
мөлшерінде төлейді. Бұл ретте әлеуметтік 
аударымдар міндетті зейнетақы жарна-
лары сияқты жұмыскердің жалақысынан 
ұсталынбай, жұмыс берушілердің 
қаражаты есебінен төленеді.

Әлеуметтік аударымдардың уақтылы 
және толық түсуі  әлеуметтік тәуекелдер 
туындаған жағдайда жұмыскерге Қордан 
әлеуметтік төлемдер алуға құқық береді.

1. Қордан еңбекке қабілеттіліктен 
айырылу жағдайына әлеуметтік төлем 
бюджет қаражаты есебінен мүгедектігі 
бойынша мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыға қосымша тағайындалады. 
Ол жалпы еңбекке қабілеттіліктен айы-

Жұмысқа орналасқан кезде
неліктен еңбек шартын жасау маңызды

рылу дәрежесін 30%-дан 100%-ға дейін 
белгілеу кезеңіне төленеді.

2. Қордан асыраушысынан айырылған 
жағдайда төленетін әлеуметтік төлем 
бюджет қаражаты есебінен асыраушы-
сынан айырылу бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақыға қосымша 
тағайындалады. Ол асырауындағылар 18 
жасқа толғанға дейін, ал күндізгі оқу ныса-
нында оқитындарға 23 жасқа дейін жүзеге 
асырылады. 

Сатып алу қабілетін қамтамасыз ету 
үшін бұл төлемдер жыл сайын ұлғайып 
отырады. Мәселен, 2022 жылдың 1 
қаңтарынан бастап төлемдердің жалпы 
сомасы өткен жылмен салыстырғанда 
9%-ға өсті.

Егер бюджет қаражаты есебінен алу-
шылар үшін ағымдағы жылдың 1-сәуірінен 
бастап бюджет қаражаты есебінен алушы-
лар үшін мүгедектік бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақының орташа 
мөлшері 54 608 теңгені құраса, ал Қордан 
жұмыс істеген азаматтарға төленетін 
төлемдерді есепке алғанда жалпы сома-
сы 84 353 теңгені құрады.

Егер бюджет қаражаты есебінен 
алушылар үшін асыраушысынан айы-
рылу жағдайы бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақының орташа 
мөлшері ағымдағы жылдың 1- сәуірінен 
бастап 45 627 теңгені құраса, ал Қордан 
төленетін төлемдерді есепке алғанда 
жалпы сомасы 76 443 теңгені құрады.

Осылайша, жұмыс істейтін халық үшін 
бұл төлемдердің орташа мөлшері жұмыс 
істемеген алушымен салыстырғанда ша-
мамен 30 мың теңгеге жоғары.

3. Қордан жұмысынан айырылған 
жағдайда төленетін әлеуметтік төлем 
жұмыстан босату себептеріне қарамастан 

тағайындалады. Төлем құқығы жұмыспен 
қамту орталығы немесе «Электрондық 
еңбек биржасы» порталы (enbek.kz) 
арқылы жұмыссыз ретінде тіркелген 
күннен бастап туындайды. Төлем 
мөлшері соңғы 2 жылдағы орташа айлық 
табыстың 40% құрайды және міндетті 
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу 
өтіліне байланысты 1 айдан 6 айға дейін 
тағайындалады. 2021 жылы республика 
бойынша 105 564 адам 16,2 млрд. теңге, 
ал Алматы облысында 9757 адам 210 
млн.теңге сомасында төлем алды.

Ана мен баланы қолдау мақсатында 
жұмыс істейтін әйелдер үшін Қордан 
әлеуметтік төлемдер қарастырылған.

4. Жүктілікке және босануға, жаңа 
туған баланы (балаларды) асырап алуға 
байланысты табысынан айырылған 
жағдайда төленетін әлеуметтік төлем 
жүктілік және босану бойынша уақытша 
еңбекке жарамсыздық парағы негізінде 
берілген демалыстың барлық күндеріне 
тағайындалады. Төлем мөлшері соңғы 
жылдағы орташа айлық табысқа және 
еңбекке уақытша жарамсыздық күндерінің 
санына байланысты. 2021 жылы респу-
блика бойынша 225 489 адам 123,6 млрд 
теңге, ал Алматы облысында 24597 адам 
12,3 млрд.теңге сомасында төлем алды.

5. Бала 1 жасқа толғанға дейін 
оның күтіміне байланысты табысы-
нан айырылған жағдайда ай сайынғы 
әлеуметтік төлем бала туған күннен ба-
стап тағайындалады. Төлем мөлшері 
соңғы 2 жылдағы орташа айлық табыстың 
40%-ын құрайды. Екі немесе одан да көп 
бала туған кезде төлем әр балаға бөлек 
тағайындалады. 2021 жылы республи-
када 662 761 адам 154,5 млрд теңге, ал 
Алматы облысында 51479 адам 1,6 млрд.

теңге сомасында төлем алды.
Жалпы, 6,6 миллионға жуық адам 

міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушылар болып табылады. 2021 
жылы 1,1 миллионнан астам адам 340 
миллиард теңгеге жуық, ал Алматы облы-
сында 89 479 адам 14,2 млрд. теңге со-
масында төлем алды.

Міндетті әлеуметтік сақтандыруда 
жұмыс берушілердің Қорға әлеуметтік 
аударымдарды уақтылы және толық 
төлеуі маңызды фактор болып табыла-
ды, өйткені төлемдердің мөлшері жүйеге 
қатысу ұзақтығына және табыс деңгейіне 
тікелей байланысты. Осыған байланы-
сты, әлеуметтік тәуекелдер туындаған 
жағдайда әлеуметтік төлем тағайындауға 
өтініш берердің алдында  egov.kz 
электрондық үкімет порталы арқылы не-
месе «Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясына (Халыққа 
қызмет көрсету орталықтары) немесе 
Қордың филиалдарына жүгіну арқылы 
әлеуметтік аударымдардың Қорға дұрыс 
және уақтылы түсуін тексеруді ұсынамыз. 

Осылайша, белгілі бір әлеуметтік 
тәуекелдер туындаған кезде жұмыс 
істейтін азаматтар жұмыс істемейтін 
азаматтарға қарағанда мемлекеттік 
жәрдемақы және Қордан әлеуметтік 
төлемдер ала отырып артықшылыққа ие 
болады. Осыған орай, еңбек шартының 
болуы жұмыс істейтін азаматтарға 
тек еңбек қана емес, сонымен қатар 
әлеуметтік тәуекелдер туындағанда 
әлеуметтік кепілдіктер береді.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі 
туралы толығырақ ақпаратты Қордың 
gfss.kz интернет-ресурсы арқылы алуға 
болады.

Е.АМАНБАЕВ,
Алматы облысы бойынша

 «МӘСҚ» АҚ филиал директорының 
орынбасары.

О борьбе с коррупцией
Коррупция представляет собой угрозу 

безопасности Казахстана, угрожающую ста-
бильности государства и общества.

Борьбу с коррупцией обязаны вести все 
государственные органы и должностные 
лица.

Коррупция- это не предусмотренное зако-
ном принятие лично или через посредников 
имущественных благ и преимуществ лицам, 
выполняющими государственные функции, а 
также лицам, приравненным к ним, с исполь-

зованием своих должностных полномочий  и связанных с ними возможностей либо 
иное использование ими своих полномочий для получения имущественных выгод, а 
равно подкуп данных лиц путем противоправного представления им физическими и 
юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

Коррупционные правонарушения влекут установленную законодательством дисци-
плинарную, административную и уголовную ответственность.

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно 
если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое за-
ключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или 
незаконные действия ( бездействия ).

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к со-
вершению законных или незаконных действий ( бездействий ) либо предоставленную, 
получению каких – либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покро-
вительство или попустительство по службе.

Под взяткой понимается: предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки 
и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 
питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загород-
ные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.

Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и тури-
стические путевки, поездку за границу, оплата развлечений и других расходов безвоз-
мездно или по заниженной стоимости.

В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказа в даче взятки 
об этом необходимо сообщить в правоохранительные органы.

Лицо, сообщившее о факте коррупционного или иным образом оказывающее со-
действие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является 
государственным секретом и представляется только по запросам органов предусмо-
тренными действующим антикоррупционным законодательством или суда в порядке, 
установленном законом.

Разглашение этой информации влечет ответственность установленную законом.
Лицо сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом 

оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, поощряется в порядке, предусмо-
тренную закнодательством. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с кор-
рупцией, обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе 
с коррупцией.

Г. КАРНАУХОВ,
   руководитель Сарканской районной территориальной инспекции КГИ в 

АПК МСХ РК.

Лжеоператоры техосмотра выявлены 
в Алматинской области

Антикоррупционная служба по Алматинской области в ходе внешнего анализа 
установила 4 операторов, которые в период 2021-2022 гг. проводили фиктивный техос-
мотр с использованием фотомонтажа госномеров авто.  Услугами «лжеоператоров» 
пользовались госучреждения, объекты образования и иные учреждения. При этом, те-
хосмотр проводился дистанционно без «заезда» на станцию техосмотра.

По словам первого заместителя руководителя областной Антикоррупционной 
службы Тимура Темиралиева, следственным экспериментом было установлено, что 
на один техосмотр затрачивается 25 и более минут, соответственно, в среднем в день 
(12 часов) добросовестный оператор техосмотра может проводить 29-30 техосмотров. 
Однако фактически количество достигало 50 и выше. Антикоррупционным ведом-
ством также было установлено, что 25 адресов станций технического осмотра, при-
надлежащих 22 операторам, не соответствовали своим целевым назначениям. Вместо 
станций по адресам располагались объекты по обслуживанию медицинского центра, 
косметологии и салона красоты, магазины, кафе, автостоянки и другие виды деятель-
ности, несвязанных с техническим осмотром.

Соблюдайте противопожарную безопасность
 во время летних каникул

В период летних каникул после учебного года дети уедут по разным направлениям, 
а некоторые даже будут отдыхать в летних лагерях. Сотрудники Отдела по чрезвы-
чайным ситуациям Сарканского района призывают всех быть очень бдительными, так 
как, можете попасть в очень неприятную ситуацию. В летнее время очень часто вспы-
хивает пламя пожара и не исключение в этом летние лагеря. Дабы не попасть в таких 
ситуациях, надо обязательно соблюдать требование сотрудников органа гражданской 
защиты.

Дети! Во время летних каникул очень важно соблюдать противопожарные требо-
вания, ведь пожар может принести вреда не только материально, но и может унести 
жизнь других детей.  Поэтому в лагере каждый сотрудник должен знать и строго со-
блюдать правило противопожарной безопасности. При пожаре в первую очередь надо 
эвакуировать детей на безопасное место от огня и немедленно звонить на номер 101, 
112 противопожарную службу.

В летних лагерях режим противопожарной безопасности напрямую ответственны 
заведующие этих учреждений.

Заведующие обязаны: все сотрудники лагеря должны учить правилу пожарной 
безопасности; надо провести урок сотрудникам по оказанию первого помоща; посто-
янно проводить беседы по предотвращению пожара; создать оборудованных пожар-
ных объединений и организовать их службы; до начала лагеря со всеми сотрудниками 
разделить обязанности при пожаре и составить план эвакуаций; при церемониях от-
крытий и закрытий не использовать пиротехнические вещества; не закрывать запас-
ные выходы; постоянно проверять исправность печей, обогревателей и электрических 
проводок; в ночную смену правильно организовать дежурную смену; все сотрудники и 
учащиеся лагеря должны знать, где находятся пожарные водоемы и гидранты;

Ответственными за пожарную безопасность будут являться руководители и ответ-
ственные на сменах.

    Р. АХМАРОВ,
старший инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант г/з.         
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-Елтай Сәбитұлы, биыл Қазақстан 
полициясының құрылғандығына 30 
жыл толыпты. Отыз жыл халықпен 
қоян-қолтық жұмыс жасадыңыздар. 
Осы орайда мемлекет басшысы 
өз жолдауларында үнемі айтатын 
«жұртқа жақын полиция» қағидаты 
бізде қалай жүзеге асуда?

-Ия, «Қазақстан Республикасының 
ішкі істер органдары туралы»  бірінші 
Заңының қабылданғанына да 30 биыл 
жыл толып отыр. Ал 2007 жылдың 5 мау-
сымы күні Қазақстан Республикасының  
Президенті Н.Назарбаевтың Жарлығымен 
«23 маусым - Қазақстан полициясы күні» 
болып  кәсіби мереке ретінде  жариялан-
ды. Қазіргі таңда ішкі істер министрлігі 
– ондаған мың қызметкер еңбек ететін 
еліміздегі ең ірі және көпфункционалды 
мемлекеттік органдардың бірі болып са-
налады.

Қазақстан Ішкі істер органдарының та-
рихы – ел тарихының ажырамас бір бөлігі. 
Құқық қорғау органдары еліміздің ірге 
көтеріп, қаз тұра бастаған сәттен бастап, 
тәуелсіз туын көтерген бүгінгі күнімізге 
дейін өркениетті құқықтық мемлекетке 
жүктелетін міндеттерді атқарып келеді. 
Тәуелсіз мемлекет құру жағдайында Ішкі 
істер органдарының қызметкерлеріне 
азаматтардың құқығы мен бостандығын 
заңсыз қол сұғудан қорғау, қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыспен 
күресу жөнінде жауапты міндеттер 
жүктелген.

Ішкі істер органдары мемлекетімізде 
заңдылық пен құқық тәртібін нығайту 
ісіндегі барлық жауапкершілікті 
түсініп, азаматтардың қауіпсіздігі мен 
конституциялық құқығын қамтамасыз 
етуде оң нәтижелерге қол жеткізіп, қиын 
қызметін абыроймен атқаруда. Ішкі істер 
органдарында қызмет ету – Қазақстан 
Республикасы азаматтарының халық пен 
мемлекет алдындағы қызметтік міндеттері 
мен кәсіби парызын орындаумен байла-
нысты мемлекеттік қызметтің ерекше түрі.

Ел Президенті өз Жолдауында Ішкі 
істер министрлігіне «Жұртқа жақын по-
лиция» қағидаты бойынша жедел әрі 
сапалы қызмет атқару міндетін жүктеді. 
Осы мақсатты басшылыққа алып біз 
бүгінгі күні ашықтық пен жариялылық 
қағидатын ұстанудамыз. Жолдауда 
айтылған «Жұртқа жақын полиция» 
қағидаты полиция қызметінің жұмысына 
жаңа серпін берді. Қоғаммен ашық тіл 
табысу, азаматтардың сеніміне ие болу, 
атқарылған жұмыстарды ашық көрсету 
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Халыққа  адал қызмет ету - 
полиция үшін ең жоғарғы абырой

Биыл Қазақстан полициясы өздерінің кәсіби мерекелерінің 30 жылдығын 
атап өтті. Осыдан 30 жыл бұрын қабылданған «Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер органдары туралы» Заң ел полициясының құқықтық мәртебесін, 
ұйымдық құрылымын реттеп, оның қоғам мен мемлекеттегі орны мен 
рөлін айқындады. Кәсіби мерекелері қарсаңында  аудандық полиция бөлімінің 
бастығы, полиция подполковнигі Елтай Сәбитұлы Самбеталиновпен 
сұхбаттасып, құқық қорғаушылардың бүгінгі тыныс-тіршілігін білген едік.

және көпшілікпен бірлесе қылмыстың ал-
дын алу жұмыстары қазіргі таңда біздің  
басты мақсатымызға айналды.

Аудандық полиция бөлімінде 
қызмет ететін 85 қызметкер күн сайын, 
тәуліктің 24 сағатында құқықтық тәртіпті 
сақтау, азаматтарымыздың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және құқықтарын қорғау 
бойынша күрделі қызмет атқарады. 
Көбінесе олар өз өмірін қатерге тігіп, 
қиын жағдайда қалған жандарға көмекке 
келеді. 

Біздің қызметкер күн сайын жүздеген 
және мыңдаған азаматтардың үнемі 
көз алдында жүреді. Олардың ішінде 
жақсылық тілеушілер де, талап етушілер 
де, сенімсіздік танытушылар да, жәйттің 
артын бағып тұрғандар да, қарсы шығуға 
дайын тұрғандары да бар. Жалпы поли-
ция ең алғашқы болып қоғамға қарсы және 
адамгершіліктен жұрдай қозғалыстарға 
баға береді және мемлекет атынан заң 
талаптарын орындай отырып, қоғамдық 
құқық бұзушыларға мәжбүрлеу шарала-
рын қолданады.

Еліміздің егемендігін баянды 
ететін, оның нарықты жолға түсіп, 
демократиялығын дамытатын 
негізгі қозғау күші – халық. Ал 
сол халықтың  өркениет жолы-
мен үздіксіз алға жылжыуының 
басты кепілінің бірі заңдылық 
және заңды қорғау, бұл бағытта 
біздің құқық қорғау саласының 
өкілдерінің өзіндік үлесі аз емес 
деп сеніммен айта аламын.  

-Тұрғындарды қылмыстың 
ашылу деңгейі толғандырады. 
Бұл турасында не дейсіз?

-Былтыр 5 айда 100 қылмыс 
тіркеліп, ашылу көрсеткіші 90,5 % құраса, 
ағымдағы жылдың сәйкес кезеңінде 111 
қылмыс тіркеліп, ашылу көрсеткіші 92 
%-ға жетті. Оның ішінде бөтеннің мүлкін 
ұрлау 31, мал ұрлығы 7, алаяқтық 5 дерек 
тіркелді. Қалғаны өзге қылмыстар.

Сарқан ауданы ПБ-нің жеке құрамы 
осы уақыт аралығында аудан көлемінде 

қылмысқа қарсы 
күрес, оның ал-
дын алу және 
б о л д ы р м а у , 
маскүнемдікке, 
нашақорлыққа 
қарсы күрес, 
маскүнемдікке 
салынған адам-
дарды еркінен 

тыс емдеу орындарына жөнелту, бұрын 
сотталған адамдармен профилактикалық 
жұмыстар жүргізу барысында біршама іс-
шараларды жүзеге асырды.

Осы орайда, азаматтардың қауіпсіздігі 
мен конституциялық құқығын қамтамасыз 
етуде оң нәтижелерге қол жеткізіп,  
қызметтік міндеттерін абыроймен 
атқарып, өздерінің адал еңбегімен, үлкен 
жетістіктерге қол жеткізген криминалдық 
полиция бөлімшесінің қызметкерлері, Тер-
геу бөлімшесінің тергеушілері, Әкімшілік 
полиция бөлімшесінің қызметкерлері, 
Уақытша қамауда ұстау изоляторының 
қызметкерлері, Патрульдік полиция 
тобының қызметкерлерін  мақтанышпен 
атап өткім келеді.

-Қылмыстың алдын алу бағы-
тында сіздердің тараптарыңыздан 
нендей жұмыстар атқарылуда? 

- Бұл бағытта бірқатар жұмыстар 
атқарылуда. Атап айтсақ аудандық 
полиция бөлімі, облыс полиция 
департаментінің нұсқауларына сәйкес 
және өз бастамасымен аудан көлемінде 

«Құқықтық тәртіп», «Іздеу», «Бақылау», 
«Тұрмыс», «Жасөспірім», «Топ», «Ми-
грант»  тағы басқа көптеген жедел – 
профилактикалық шараларды жүзеге 
асырды. Бұл шаралар аудандағы же-
дел жағдайды сауықтыруға, қылмыс пен 
құқық  бұзушылықтардың алдын алуға өз 
септігін тигізгенін айта кету керек. 

Сондай – ақ аудандық автобекет 
аумағында орналасқан модульдік пост та 
қоғамдық орындардағы қылмыстың ал-
дын алуға қызмет етеді. Мұндай модульдік 
пост биыл Балқаш көлінің жағалауында 
да ашылатын болады.

Тұрғындарымыздың өмірін, 
денсаулығын, құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау, қоғамдық тәртіпті 
сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету біздің басты міндетіміз.  
Және біз бар күш-жігерімізді, білім мен 
білігімізді осы міндетті мүлтіксіз атқаруға 
бағыттаймыз дегім келеді.  

-Ішкі істер саласының ардагерлері 
мен жас мамандары арасындағы 
сабақтастық туралы не дейсіз?

- Ішкі  істер органдары біздің  елімізде 
әрбір  азаматтың қауіпсіздігін  және 
қоғамда  тәртіпті  қамтамасыз ететін 
күрделі де маңызды  мемлекеттік  сала  
болып  табылады. Біздің қатарда ұзақ 
жылдар абыройлы қызмет атқарып, қазіргі 
таңда ақсақал атанса да біздің бөліммен 
байланысты үзбей, жастар тәрбиесіне 
лайықты атсалысып, керек кезде бай 
тәжірибелерімен бөлісіп, ақыл-кеңестерін 
аямайтын  бұрынғы әріптестеріміз көптеп 
саналады. Халыққа  адал қызмет ету - 
полиция үшін ең жоғарғы абырой болып 
табылады. Осындай істі үлкен азаматтық 
батылдықпен, қызметтік борышқа де-
ген адалдықты бірінші орынға қойғандар 
-  біздің Ішкі   істер органдарының 
ардагерлерінің жарқын өмірлік жолдары  
бүгінгі жастар үшін үлкен үлгі. Сол арда-
гер ағаларымызға шексіз рахметімізді ай-
тамыз. 

Сондай-ақ біз  баршамыз, заңның 
асқақтауына,  азаматтық  бейбітшілікті 
және  мемлекеттік тұрақтылықты  
сақтау үшін  өз  жанын  пида  қылған  
көптеген  саңлақтарымызды әрдайым 
еске аламыз, жарқын  бейнелеріне 
бас  иеміз. Азаматтардың заңды 
мүдделерін қорғауда өздерінің қымбат 
өмірлерін қиып, қылмыстың жолын ке-
скен   қызметкерлеріміз де бар екені 
баршамызға айқын. Жас буын осын-
дай азаматтарымыздың бар екенін 
ұмытпаулары тиіс. Олар Жокеев Ер-
лан Мұратханұлы,  Қиялбаев Талғат 
Мұқатайұлы, Тюлібеков Қайрат Қазиұлы, 

Темірбаев Мұхтар 
Гаухарбекұлы, Ша-
яхметов Дәулет 
Кариханұлы, Мамбет-
баев Нұрболат және 
Қасенов Ермұқаш 2009 
жылы мамыр айының 
30-да қылмыскерлердің 
қолынан қаза тап-
ты. Ермұқаш 
қайтыс болғаннан 
кейін Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
П р е з и д е н т і  
Ж а р л ы ғ ы м е н 

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 
3-дәрежелі «Айбын» орденімен 
марапатталған. Олардың жарқын 
бейнелері  мәңгі есімізде сақталып 
қалмақ. 

-Әріптестеріңізге деген мерекелік 
лебізіңізді ортаға салсаңыз.   

- Тәуелсіз, егеменді  еліміздің  
тұғыры  асқақтап,  жарқын  белестер-
ден  көріне берсін. Бәріміздің  ортақ  
қарсыласымыз-  қылмысқа  қарсы 
күресте  шыдамдылық,  батылдылық 
және  жігерлік,  ал  жеке  өмірлеріңізде  
баршаңызға  отбастарыңызға  бақыт,  
мықты  денсаулық,  шаңырақтарыңызға  
шаттық  тілеймін!

             
   П.ЖЕҢІСХАН.
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Қазақстан журнали-
стер одағының мүшесі Бо-
лат Бисұлтанұлы 

80 жаста. Ол осы 
ғұмырының 42 жылын га-
зет қызметіне арнаған аза-
мат. Қажырлы қаламгердің 
(суретте) өмірі мен 
еңбектегі сәтті қадамдары 
жас толқын қаламгерлерге 
үлгі-өнеге болуға лайықты 
дегеніміз жөн.

Ақсу ауданының Тарас 
ауылында 1942 жылдың 
20 маусымында туған 
жеткіншек әуелде Тарас 
бастауыш мектебінде  
әліппенің бетін ашса, 

1955-1957 оқу жылында Ақсудағы мек-
теп- интернатта тәрбиеленіп, Алтынсарин 
атындағы (қазіргі Мамания) орта мектеп-
те жетіжылдық, 

1957-1960 жылдары Жансүгіров 
ауылындағы Чапаев атындағы (бүгінде  
Сиқымов) орта мектепті тамамдап, 
кәмелеттік аттестат иесі болды. Мұнан соң 
бозбала №135 Ақсу кәсіптік-техникалық 
училищесінде оқып, 1961 жылы ауылда 
механизатор, товарлы сүт фермасында 
есепші болып еңбекке орналасты. Еңбек 
ете жүріп, білім алуға талаптанған жас 
азамат Семей мемлекеттік педагоги-
ка институтын тамамдап, қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі дипломына қол 
жеткізді.

 Ол 1964-1965 оқу жылында Қаракөз 
ауылындағы Қызылорақ орта мектебіне 
мұғалімдік қызметке келді.

Өз ісіне икемді тіл маманы Бо-
лат Бисұлтанұлы аудандық комсомол 
ұйымының жолдамасымен, аупарткомның 
мақұлдауымен Ақсу аудандық "Өмір 
нұры"  (бүгінгі "Ақсу өңірі") газет редакция-
сында бұрыннан ойында жүрген, қызығы 
мен қиындығы мол қызметіне кірісті. 
Бастапқыда корректор, аға тілші,  бөлім 
меңгерушісі лауазымдарын атқарды. Бұл 
1965-1970 жылдары еді.

Ал 1970 жыл соңында Қапал ауда-
ны қайтадан шаңырақ көтергенде Болат 
Бисұлтанұлы аудандық "Қапал еңбеккері" 
газеті редакторының бірінші орынбаса-
ры, бас редакторы қызметтерін атқарды. 
Жаңа ауданда редакцияның негізін қалап, 
іскерлігімен танылған басшының жас кад-
рларды іріктеу мен тәрбиелеудегі еңбегі 
бағаланып, осы жолы да Талдықорған 
обкомының мақұлдауымен облыстық 
«Октябрь туы» (кейіннен «Жерұйық»)  
газеті редакциясы аппаратында бөлім 
меңгерушісі қызметіне тағайындалды. 

Облыстық газет аппаратында ұзақ 
жыл қызмет атқарған тәжірибелі ма-
ман редакцияның бірқатар бөлімдерін 
басқарып, қызметте білім мен тәжірибесі 
қалыптасқан, сенім мен құрметке лайықты 
журналист екендігін дәлелдеді. Соның 
нәтижесі болар, ол 1981-1983 жылдарда 
облыстық партия комитеті шешімі негізінде 
Алматы Жоғары партия мектебінен білім 
мен тәлім алуға жіберілді. Мұнан соң 
Болат Бисұлтанұлы облыстық газеттің 
«Партия тұрмысы» бөлімінің меңгерушісі 
қызметіне тағайындалды. Партия тара-
тылуына байланысты оған редакцияның 
қоғамдық-саяси бөлімінің редакторы лау-
азымы ұсынылды. 

Ақиқатын айтсақ, Алматы Жоғары 
партия мектебінде оқып, теориялық 
және практикалық білімін жетілдірген 
Болат Бисұлтанұлына көршілес 
облыстың газетіне бас редактор қызметі 
ұсынылған еді, «Жетісудай жер қайда!»-
дейтін ол партияға ризалығын айтып, 
Талдықорғаннан ұзап кетпеді. 

Сонау 1997 жылы Талдықорған 
мен Алматы облыстары біріктірілгенде 
Жетісу жеріне танымал журналист Бо-
лат Бисұлтанұлы Сарқан аудандық 
газетінің бас редакторы қызметіне келді. 
Бұл кезде аудандық газет қаржылық 

АҒА ЖУРНАЛИСТІҢ СӘТТІ ҚАДАМДАРЫ
Ақсудан басталып, аймағымызда жалғасуда

қиыншылықтарға байла-
нысты қызметін тоқтата 
тұрған екен. Ауыртпалықты 
көріп, тығырықтан 
шығуға бекінген бас 
редактор Сарқан 
ауданының сол кездегі 
әкімі А.С.Сәрсенбаев 
мырзаның алдына келіп, 
мән – жайды жеткізіп, қол 
ұшын беруді өтінді. Әкім 
түсіністікпен сөзге келіп, 
қолдауға, мүмкіндікке 
қарай қаржы-қаражат 
берілетініне сендірді. 
Соның нәтижесінде 1998 
жылы «Сарқан» газеті 
қайтадан шыға бастады. 

Алматы облысының орталығы 
Талдықорғанға қоныс аударуы 
қарсаңында «Алатау» апталық газеті 
ашылып, оның бас редакторының орын-
басары лауазымына Болат Бисұлтанұлы 
тағайындалды. Осы апталықтың бірінші 
нөмерін жоспарлап, макеттеп, кезекшілігін 
атқарған да, «Газетті басуға рұқсат» деп 
қол қойған да осы кісі болды. Мұнан соң 
2005 жылы зейнет демалысына аттанды. 

«Зейнеткермін» деп жан тыныштығын 
қамдамай, облыс орталығында сол 
қарсаңда құрылған «Дарабоз» қоғамдық 
қорының шақыруын мақұлдап, қордың 
баспасөз хатшысы міндетін өз қолына 
алды. Тәжірибелі журналист Қаракерей 
Қабанбай бабамыздың өмірі мен 
ерлігін сипаттайтын тарихи деректерді 
жинап-теріп, зерттеу мақалаларды 
БАҚ беттерінде жариялады. Жетісу 
жұртшылығын осынау қорды  қаржылық 
қолдауға үндеді. Мұндай мақалаларға үн 
қосқан қалың көпшілік қорды молайтуға 
белсене қатысты. Соның нәтижесінде 
Талдықорғанда, Қаратал өзенінің 
сағасында Қабекеңнің алып ескерткіші 
бой көтерді. Ескерткіштің салтанатты 
ашылуына осы өңірден ғана емес, Қытай 
елінен, Өзбекстан мен Ресейден келген 
азаматтар да куәгер болды. Қор төрағасы 
Сейдахмет Шүрегеевке (марқұм), облыс 
пен қала билігіне алғыстар айтылды. 

Мұнан соң Алматы облысында 2014 
жылы «Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев» 
қоғамдық қоры құрылып, баспасөз 
хатшысының жауапкершілігі Болат 
Бисұлтанұлына жүктелді. Қаламгер 
әлемге әйгілі, ТМД елдеріне белгілі дана 
және дара тұлға Д.А.Қонаев туралы жи-
ырмадан астам мақала жазды. Осынау 
көрнекті азаматтың туған және қайтыс 
болған күндері өз дәрежесінде аталып 
өтуі дәстүрге енді. 

 Бүгінде жасы сексендегі аға жур-
налист Талдықорған қалалық ардагер-
лер ұйымының белсенділері қатарында. 
Қажырлы қаламгер осы жоғарыда 
аталған жауапты жұмыстарды өз еркімен-
қоғамдық негізде атқарып жүр. 

Еңбек ардагері Болат Бисұлтанұлы 
Ұлы Отан соғысынан оралмаған әкесі 
мен анасы Қамила Бисейітқызының 
өнегелі өмірлерін өз балаларына 
үлгі етіп, соларға ұқсап Отанды және 
еңбекті сүюге,  адалдыққа тәрбиелеп, 
нәтижесінде оларды еңбеккер азаматтар 
қатарынан көргеніне қуанады. Осы орай-
да азаматтың ата-анасына, достарына, 
туған ауылына арналған өлеңдерінен 
үзінділер ұсынуды жөн көрдік. Оның 
«Әкеме» деген жүрек үні төмендегідей:

Асқар тауым, айбыным, мақтанышым,
Жанын қиған елі үшін, Отан үшін,
Тәуба дейміз, соңында ұрпақтар бар,
Атасының үлгі еткен ерлік ісін.
Өзінің ізбасарың – жалғыз ұлың,
Отбасымен тойлайды Жеңіс күнін,
Немере, шөбере мен шөпшектерің,
Суретіңді сүйіп жеткізген жүрек үнін.
Өз заманында Ақсу жұртына 

танылған тың еңбеккері, ауылдық, 
аудандық Кеңестердің депутаты ретінде 

құрметтелген марқұм анасына:
Ақ сүтіңнен бойыма қуат алдым,
Келешекке жолашар шырақ алдым,
Сен болмасаң, кім мені жетелейді,
Сен болмасаң, бағымды кім еселейді?!
Майданға аттанғанда отағасы,
Жиырма жаста қалыпты отанасы,
Жауынгердің ерлігін жалғастырып,
Несібелі болыпты босағасы,-
депті, анасының еңбегі мен ерлігіне 

сүйсінген ұлы Болат. Жанарынан мейірім 
шашыраған, менің анам – ең асыл адам, 
- дейді бұл күнде сексеннің биігіндегі 
ақсақал. 

Сондай-ақ, оның Жансүгіров 
ауылындағы Чапаев атындағы (бүгінгі 
Сиқымов) орта мектепті 1960 жылы 
бітірген сыныптастарына арналған 
өлеңінің бір шумағын ұсынамыз:

Арғымақтай арындаған замандас,
Ақ жібектей үлбіреген қаламқас,
Бірге оқыған бойжеткен мен бозбала
Өздеріңдей қымбат құрбы табылмас.
Ақсу азаматы Болат Бисұлтанұлы 

өзінің туған ауылына «Тарас таңы» деген 
өлеңін арнап, оған өзінің сүйкімді жерлесі, 
Қазақстанның Мәдениет қайраткері, Ақсу 
ауданының Құрметті азаматы Төлеужан 
Нүсіпжанұлы әсем ән жазды. Нәтижесінде 
бұл еңбек екі азаматтың ауылдастарына 
ұсынылған лайықты сыйы болды. 

Қаламы қайратты, өмірден көргені мен 
көңілге түйгендері де мол журналист Бо-
лат Бисұлтанұлы еңбегіне лайықты сый-
құрметтің иесі. Ол Қазақстан журналистер 
одағының мүшесі. Қазақстан мен Одақ 
журналистері съездерінің делегаты бо-
лып сайланған. Ақсу ауданының Құрметті 
азаматы, Қазақ журналистикасының 
қайраткері атақтарының иегері. 
Осы жылдың мамыр айында оған 
«Д.А.Қонаевтың туғанына 110 жыл» 
мерекелік медалі салтанатпен тапсы-
рылды.  Арнаулы ескерткіш төсбелгілер, 
беделді, мерекелік әралуан кездесулер 
мен форумдарға шақыртулар, құттықтау 
және Алғыс хаттар, өзінің көрнекті, та-
нымал азаматтармен сұхбаттары, фо-
тосуреттер, т.б. арнайы альбомдарда 
сақтаулы. Өзінің батыр бабамыз Бау-
ыржан Момышұлы, айдынды сазгерлер 
Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқов, 
Қазақ космонавтары Тоқтар Әубәкіров пен 
Талғат Мұсабаев, алып күшті Әбілсейіт 
Айханов, т.б. кездесулері және сұхбаттасу 
кезіндегі әсерлерін газетке жазып, көпке 
әңгімелеп беруді маңызды деп есептейді.

Балалы-шағалы шаңырақтың отағасы 
Болат Бисұлтанұлы мен отанасы Со-
ветай Нұрғалымқызы жарты ғасырдан 
астам жылдар жарасып, ұлдары мен 
қызын қатарға қосып, немерелері мен 
шөберелерінің ата-әжесі деген бақытқа 
жетіп отыр. Ерлі-зайыптылар мен 
олардың бала-шағалары отбасында ғана 
емес, еңбекте де, білім мен өнерде де, 
дос-жарандар ортасында да абыройлы, 
мақтаулы, ырысты және ынтымақты.

Талдықорған қаласының байырғы 
тұрғыны Болат Бисұлтанұлымен әңгіме-
сұхбат барысында мына сөзіне шынайы 
риза болдық. Ол сөзін былай қорытты:

- «Еңбек адамның-екінші анасы» 
деген бұрынғылар. Денсаулық, байлық, 
абырой, бедел, мәртебе екінші ананың  
шарапаты деген жөн.

Осы қанатты сөзі үшін оған:-«Жасың 
ұзақ, жанұяда бақытты бол»-дейміз.

Ардагер журналистің сыныптастары:

Алтынқайша НАЙМАНБЕКОВА,
Қазақстан Республикасы білім беру 

ісінің үздігі. 
Еңбекшіқазақ ауданы
Амангелді АЙТБАЕВ,

Ақсу аудандық ардагер-
лер ұйымының төрағасы, Ақсу 
ауданының Құрметті азаматы.

Ақсу ауданы. 
  

Алтын көпір - 
асыл мұра

«Халықтың көзі, құлағы һәм 
тілі болған, жылдың 365 күнінде 

жаңалықтың қайнаған қазанына түсіп, 
халықтың арман-тілегін арқалап, 

сеніміне селкеу түсірмеу үшін аянбай 
тер төгетін журналистер қауымының 

еңбегі орасан зор». 
Ахмет БАЙТҰРСЫНҰЛЫ.

«Сарқан» газеті халық пен ақпарат 
қызметкерлерін жалғастыратын – Ал-
тын көпір – Асыл мұра дегім келеді.  Мен 
«Сарқан» газетінің тұрақты оқырманы 
және қоғамдық тілшісі болғаныма 70 
жылдай болып қалды. Ал осы «Сарқан» 
газетінің жарық көре бастағанына да 
90 жылдай болды. Газетте әлемдегі, 
ауданымыздағы жаңалықтар жазы-
лып, халқымыз оны қызыға оқиды. 
Қазірге дейін біздің «Сарқан» газетінің 
оқырмандары газет редакциясының 
ұжымына дән риза, соның бірі мен жа-
сым 80-нен асса да редакцияда еңбек 
етіп жүрген журналистика майталманда-
рына алғысым шексіз!

Газет-журнал оқысаң, көзіңді 
қазақ ашасың,

Дүние халін білмесең, 
ілгері қалай басасың?

Білгіштердің соңынан шұбырып 
біз де ерелік,

Газеттің сөзі - ертегі, 
ерігіп жазған демелік!
Міржақып ДУЛАТОВ.

Журналистика қоғаммен бірге өмір 
сүріп, қоғаммен бірге тыныстайды. Қоғам 
тірлігінің тамыры қиылса, журналистика 
да бітіп тынады.

Н.МИХАЛКОВСКИЙ.

Менің 2016 жылы жарық көрген 
алғашқы кітабым «Өмір белестері». Сол 
кітабымда мен «Сарқан» газетінің 80 
жылдық мерейтойы кезінде редакция 
ұжымында ерінбей еңбек етіп жүрген 
аудандық «Сарқан» газетінің бас редак-
торы, Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі Жомарт 
Мақатұлы Игіманға, бас редактордың 
орынбасары Партия Жеңісханға, аға 
тілші Жақсылық Жомартұлына, опера-
торлар Альмира Алиповаға, Еркегүл 
Билешбайға, бас есепші Айгерім 
Амангелдіқызына алғысымды арнаған 
едім. 

Қымбатты ақпарат қызметкерлері 
Сіздерді 28 маусымда болатын төл 
мерекелеріңізбен құттықтай отырып, зор 
денсаулық, ұзақ өмір, отбасыларыңызға 
бақыт, шығармашылық табыс тілеймін. 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
Сарқан ауданының 

Құрметті азаматы, ардагер ұстаз.  

BASPASÖZ KÜNI
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Байлауда Қарабура дүр сілкінген,
Қарақшы-ай қыранды да күрсіндірген!
 О жақта құсбегі де құлазып жүр,
Біреуді күрсіндіріп, құрсын күлген.

Амалсыз жат тұғырда қонып отыр,
Ішқұста, іші шерге толып отыр.
Жер-көкті дүбірлеткен қайран қыран
Торға түскен торғайдай болып отыр.

Жасыл көл, көгілдір шың - тұрағы онда,
Япыр-ай, қалай жүрер қыран мұнда?
Білмеді көзін байлап әкелгенде ол
Қайдан кеп, қайда қазір тұрғанын да.

Өр Алтай тамам таудың ағасы еді,
Марқакөл құйып қойған сабасы еді.
 Шынаяқ, Шымырпіспек, Шұбарағаш,
Жайқалған жағасында қоғасы еді.

Бет алды - Зайсан көлі, бір бұрыш - тау,
Түстікте Тарбағатай тұр бұрыстау.
Көгінде емін-еркін сайран салған,
Туған жер, шіркін, көзден бұлбұл ұшты-ау!

Қара Ертіс, Қалжыр, Күршім, Жетіқаба,
Қандысу, Қалғұтты мен Шағаноба –
Сулаған бәрін бірдей қайран қыран,
Бүгінде қайғы болды-ау саған о да.

Қашалған алып таудан кенересі,
Марқакөл - су ішетін тегенесі.
Мұнда енді тостағанға қарап отыр,
Қор болып, қанат сынды деген осы...

Тастүлек қабақ түйіп құрыстанып,
Тұғырда отырмайды тынышталып,
Тартынып, дүр сілкініп, күжірейіп,
Кетеді кірпідейін жүні ұшталып.

«Бұл пәле шығармай ма далаға шын,
Қимаған неге одан да дар ағашын? »
Басын ол босатпақ боп тұяғымен
Қағады ашуланып томағасын.

Мейлінше бұл ортаны жатсынады,
Қаншама босасам деп бақ сынады.
Туған жер - алтын бесік еске түссе,
Өзегін кетеді өртеп өксік әлі.

Жылытау, Қарасеңгір қапталдасып,
Бұл үшін бәрі қойнын ақтарды ашып.
Қыраны тоятынан жаза басса,
Кетуші ед кең маңдайын қатпар басып.

Алтайда бар тау туған біреуге есеп,
Бір бұған барлығы да тілеулес ед.
Жанкүйер жақындардың ықыласы
Қыранға барған сайын үдеуге сеп.

Тойдырып дүйім жұртты қызығына,
Қайтушы ед Қызылшоқы қазығына.
Тәкаппар отырушы ед... сол биіктен
Көз тастап Түгіскеннің жазығына.

Осылай сайран салып жүруші еді,
Тағыны тарпа бас сап бүруші еді.
Құлқынның құлы болған мына бір жан
 Қадірін қайдан мұның білуші еді?

Бастарын аңшы біткен құраушы еді,
Мойынын тағының бұл бұраушы еді.
Жалт етіп енді бірдің төбесінен
Қазандай қара тас боп құлаушы еді.

Ақжеммен қаңтарылып түніменен,
Шаңқылдап оятатын үніменен.

 Қыран 
Аптығып, тоят іліп таң бозында
Түлкінің қызылдайтын тіліменен.

Сол күнді қалайша бұл ұмытады,
Туар ма сайран салар күні тағы?
Шарықтап шың басына шығар болып,
Алтайдың аялар ма мұны таңы?!

Түрі бар байлауда ылғи күн шығатын.
Түрі бар құса болып тұншығатын.
Жұмарлап, алтайыны асқа басып,
Құмардан күн болар ма бір шығатын?!

Құрмаса бір күн сейіл түнеруші ед,
Шаңқылдап, шығайық деп тіленуші ед.
Биіктен не көрсе де теуіп түсіп,
Опырып омыртқасын жіберуші ед.

Жұтқанда қансоқтаны толғамайтын,
Тағы да, тағы-тағы сорғалайтын.
Тығылып іннен інге, жым-жылас боп,
Аң біткен бастарын тек қорғалайтын.

Тегінде бұдан әдіс артылмаған,
 Қанды көз көк семсердей жалтылдаған.
Қиырдан көлеңкесі шалынғанда,
Аң біткен аңтарылып, қалтылдаған.

Қиянға шырқап шықса, шын қызатын,
Өзіне көз біткенді бұрғызатын.
 Суылдап көк жүзінде, осы еді ғой
Алтайдың бар дауылын тұрғызатын.

Суылдап қанат-құйрық ысқыратын,
Бұл ма екен көжектерге пысқыратын?!
Шүйлігіп, тұтқиылдан жарқ-жүрқ етіп,
Албырт ед көкжалға да күш қылатын.

Сол қыран, ұмар-жұмар аң басатын,
Болып жүр күрсінумен таңды асатын.
Сайысып сегіз найза - қырық пышақ,
Күн қайда қарлы жонда қандасатын?!

Аязға ашып тастап омырауын,
Боз таңды оятушы ед қоңырау үн.
Өлі де отырып бұл ер қасына,
Естір ме Әмірханның қоңыр әнін.

«Ай болмаса аспанда адасады,
Көтермесе көңілді кір басады.
Жақсылардың көңілі - алтын сандық,
 Кілт болмаса көңілді кім ашады?

Жай бұраңбел, жайтаң көз,
Жайды білсең, айтам сөз.
Ей, екеуің-ай,
Үкілі кер жасарар жетегіне-ай...» -

Деп салатын Әмірхан қоңырлатып,
Үнімен көлде аққуды мамырлатып.
Ән де жоқ, Әмірхан да, Алтай да жоқ,
Байлауда отыр енді тәңір атып.

Қайдасың, қайда сол бір жайдары үн,
 Қайдасың, сайранды күн, майданды күн?!
Таңдайы су ішсе де шөліркейді,
Айдыны Марқакөлдің қайда бүгін?!

Бұл жақтың күні де ысып, қайнап өткен,
Қайдасың, мұнар тауы жайлау еткен?!
Тарылып бара жатыр тынысы да,
Самалы Алтайының қайда кеткен?!
                                                                                   

II
Жалаңаш жағасында Күмістінің,
Сезесің табаныңмен күн ыстығын.
 Қысында қаһары бар Қаратаудың,
Жазында аптабы бар құм үстінің.

Күмісті кәусар еді, мөлдір еді,
Қожыр тау төбесінен телміреді.
Толқыны біреулерге ырыс болып,
 Біреудің көз жасы боп мөлдіреді.

Сол жерде Қоқай дейтін қарғыс атқан
Жан болды, ар-ұятын малға сатқан.
Ел тонап, бөрідейін түнде жортып,
Қарақшы төңірегін қан қақсатқан.

Ел-жұртқа сүйкімсіз жан қашанғы оңған,
Пейілі барған сайын қасаңданған.
Мінезі тумысынан содыр-сотқар,
Ал енді айуандығы асады аңнан.

Кейде паң, кейде жылмаң, кейде қыңыр,
 Бар жаннан ассам дейді кеуде құрғыр.
Қорқаудың құлқынының әлегімен
Әбден-ақ болып біткен елі де ығыр.

Келеді тойғыза алмай жыланды ішін,
Қоймайды қайда жүрсе сыралғы ісін.
Алтайға нағашысын іздеп барып,
 Біреудің ұрлап кеткен қыран құсын.

Жасамақ оны ермек, тамаша бұл,
Сөйтер ме обал ғой деп санаса бұл?
Айырылып күнкөрістен, қалды аңырап
 Қараған бір қыранға қараша ауыл.

Дау-жаңжал, жүрген жері ұрыс қанша,
Қабақтан қар жауады құрыстанса.
Әкелген қыранды ол атақ үшін,
Құнығып көрмесе де бұл іске онша.

Қасында қолпаштаушы жүрсін ондап,
Енді сол тастүлекте тұр сынар бақ.
«Пәленнің қыранының алғыры-ай!» деп
Даңқын даңғой шіркін бір шығармақ.

Сол Қоқай отыр енді көңілі тасып,
Қасында қошеметшіл небір пасық.
Сұқтанып бәрі бірдей қарайды кеп
Қыранның бітіміне таңырқасып.

Кең жемсау, бура санды, шалқақ кеуде,
Тұрарлық мығым топшы алшақ деуге.
Құлайтын арыстан да омақасып,
Биіктен салмақтап кеп салса-ақ белге.

Жебелі болат тұяқ ұшты келген,
Жоталы, кең жауырын күшті келген.
Қанаты жалпақ қаптал, өңі суық,
Жарқ етер алмас семсер - түс түгелмен.

Жүзі тап қайраққа асыл жанығандай,
Пішіні сергек-секем долы қандай?!
 Қомданып отырысы тас түйін боп
Топ жарып түсетұғын балуандай.

Сіңірлі, тегеуірінді, жұмыр балтыр,
Денесі тас-шеге боп шымыр жатыр.
Жаужүрек, өжет, өктем, алған беттен
Өлсе де қайтпайтұғын қыңыр батыр.

Ызалы, секілді тап жау талаған,
Ұмтылып, аласұрып, анталаған,
Темірді тесердей боп қадалады
Қып-қызыл шегір көзі қанталаған.

Қыранның қиып түсер мұзбалағы,
Адуын, қылшылдаған қызба қаны.
Өртеніп, өз-өзінен уыттанып,
Жарылып кетердей боп сызданады.

Ұрыншақ, қара дауыл, қылығы лаң,
Қағынған қанды найза құрығынан.

Тастүлек, тас шайнардай, ашқарақ көз,
 Шұбар төс, шынжыр балақ, шыны қыран...

Көргендер жатыр бәрі: «Пай-пай!» — 
десіп,
Кеш тапқан шын иесін сайтан нешік.
«Лайық құс екен, - деп, - тек бір сізге», -
Жағымпаз әрнемені айтар бөсіп.

Қоқайдың көңілі тасып қошеметке,
Қапыртып бес саусақты басады етке.
Ал қыран шаңқ-шаңқ етіп тұғырында,
Қалды бір дүр сілкініп осы әлетте.

Қарайды күдіктеніп көздеріне,
Ыза боп түк түсінбей сөздеріне.

«Биіктен сорғалап кеп көк найзаны,
Шіркін-ай, салар ма еді өздеріне!»

III
Жер бетін жауып салған ақ күміс қар,
Асыққан жүрістерде аптығыс бар.
Іздері көбік қарда бұлаң қүйрық,
Балдаққа қондырылған бапты құс бар.

Бәрі сай: қылшылдаған қолда түлек,
Қағушы, қошеметші — солдаты көп.
Ауыл бар Келіншектау кемерінде,
Жолшыбай шыққан беті сонда түнеп.

Шоқытып келе жатыр күрпілдетіп,
Денесін ер үстінде іркілдетіп.
Тау аңын алғашқы осы қансонарда-ақ
Шетінен қырып салмақ біртіндетіп.

Келеді жаңа ғана таң бозарып,
Құсты әбден ширықтырған аңға зар қып.
Қоқайың жібереді дейсің енді
Тау ішін, ойхой деген, қанбазар қып!

Жем жеген ала жаздай қансоқталы,
Бөртпемен салқын күзде әл сақтады.

Тоқ басқан енді ақжеммен бапты қыран
Болмақ па шынымен-ақ қолшоқпары?

Қиқу сап айғай-шу бір қызғанында,
 Шарқ ұрып шығар ма екен шыңға мұнда?
Әйтеуір, ажарланып, шоқтай жанып,
Тастүлек тұрған кезі шын бабында...

Бір-бірін таулар алда кимелеген,
Таң нұры шың басына үймелеген.
Тіркесе тізбектелген шоқылары
Аумайды шөгіп қалған түйелерден.

Көш бастап бір келіншек баяғыда,
Жасаған екен дейді аял мұнда.
Су да жоқ, балық та жоқ, күн күйдіріп,
Сол бір көш тасқа айналған аяғында.

Жалғасқан арман болып алға үміті,
Сол жанды аңыз етіп қалды жұрты.
Атанған содан бері «Келіншектау»,
Басында үйірілген қайғы бұлты...

«Бұл күнде бұл аңыз да сөз болып па,
Қонары бақ құсының ез болып па?!» -

Деп Қоқай өз-өзінен қоразданып,
Қояды ер үстінде қозғалып та.

«Қатынға ондай сөзді қызғанамын,
Былшылды қыстырмаймыз біз, қарағым.
Аңыздың көкесі енді кейінгіге
Болатын шығар мына мұзбалағым!

Ха-ха-ха, хи-хи, ки-ки, ке-ке-ке-ке!..»
Шор Қоқай шиқылдайды өте-мөте...
Желіккен желбуаз жұрт тебініп қап,
Қияға тартып кетті төтелете.

(Жалғасы бар).

ÄDILBEK ABAIDILDANOV - 90

Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, талантты ақын 
жерлесіміз Әділбек Абайділдановтың туғанына биыл 
90 жыл толып отыр. Бүгін біз кезінде әдеби қауымның 
оң бағасын алған "Қыран" поэмасын назарларыңызға 
ұсынып отырмыз.  
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Еңбекші көшіп келушіге рұқсатты алу және рұқсатты ұзартуды ресімдеу үшін 

көрсетілетін қызметті алушы мынадай құжаттарды ұсынады
Бастапқы өтініш беруі кезінде:
1) еңбекші көшіп келушіге рұқсат беру туралы өтініш;
2) жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлемді төлеу туралы түбіртек (сканер-

легеннен кейін көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады);
3) мемлекеттік шекараны кесіп өткені туралы белгісі бар паспорт (сканерлегеннен 

кейін көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады);
4) таңдаған мамандығы бойынша еңбек қызметіне кедергі келтіретін аурулардың 

жоқтығын растайтын шетелдікті медициналық куәландыру туралы анықтама (075/у 
нысанындағы медициналық анықтама);

5) дактилоскопиялаудан және суретке түсіруден өткені туралы анықтама;
6) медициналық сақтандыру (сканерлегеннен кейін көрсетілетін қызметті алушыға 

қайтарылады);
7) «Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы 

жоқ адамдарға уақытша тұруға рұқсат беру» проактивті мемлекеттік қызмет көрсетілген 
жағдайда Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс беруші мен 
көрсетілетін қызметті алушы арасында жасалған еңбек шарты (сканерлегеннен кейін 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады).

Рұқсатты ұзарту үшін:
1) еңбекші көшіп келушіге рұқсатты ұзарту туралы өтініш;
2) жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлемді төлеу туралы түбіртек (сканер-

легеннен кейін көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады);
3) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс беруші мен 

көрсетілетін қызметті алушы арасында жасалған еңбек шарты (сканерлегеннен кейін 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады);

4) медициналық сақтандыру (сканерлегеннен кейін көрсетілетін қызметті алушыға 
қайтарылады).

5)  еңбекші көшіп келушіге бұрын берілген рұқсат;
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2022 

жылғы 15 сәуірдегі № 123 «Еңбекші көшіп келушілерге рұқсат беру, ұзарту және кері 
қайтарып алу қағидалары» туралы  бұйрығының 2 тарауы 10 тармағына сәйкес өтініш 
беруші рұқсат мерзімі аяқталғанға дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей "ұзартуға" беруге 
құқылы. Өтініш рұқсат беру аяқталған күні немесе рұқсат беру мерзімі аяқталғаннан 
кейін берілген жағдайда өтініш беруші үшін "ұзарту" түрі бойынша қызмет қолжетімсіз 
болады. Өтініш беруші «беру» түрі бойынша жаңа рұқсат алуға өтініш бере алады. Бұл 
ретте ХҚКО ИАЖ маманы құжаттарды қабылдау кезінде беруге немесе ұзартуға өтініш 
берудің дұрыс ресімделуін қамтамасыз етуі қажет.

Жұмыс берушілердің назарына!
«Халықтың көші-қоны» туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 22 

шілдедегі № 477-IV Занының   43-2 бабы 5-і тарауына сәйкес  бір жұмыс беруші жеке 
тұлғаның бір мезгілде бестен көп еңбекші көшіп келушімен үй шаруашылығында 
жұмыстар орындау (қызметтер көрсету) бойынша еңбек шарттарын жасасуына жол 
берілмейді.

Еңбекші азаматтардың назарына! К сведению трудовых иммигрантов!
При подаче заявки на получения и продления разрешения трудовому имми-

гранту предоставляются следующие документы.
При первичном обращений:
1) заявление о выдаче разрешения трудовому иммигранту;
2) квитанции об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоход-

ному налогу (после сканирования возвращается услугополучателю);
3) паспорт с отметкой о пересечении Государственной границы (после сканирова-

ния возвращается услугополучателю);
4) справку о медицинском освидетельствовании иностранца, подтверждающую от-

сутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности по избранной специ-
альности (медицинская справка формы 075/у);

5) справка о прохождении дактилоскопирования и фотографирования;
6) медицинская страховка (после сканирования возвращается услугополучателю);
7) трудовой договор, составленный между работодателем и услугополучателем в 

соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан в случае оказания проак-
тивной государственной услуги "Выдача разрешения на временное проживание ино-
странцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан" 
(после сканирования возвращается услугополучателю).

 При продлений
1) заявление о продлении разрешения трудовому иммигранту;
2) квитанция об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоход-

ному налогу (после сканирования возвращается услугополучателю);
3) трудовой договор, составленный между работодателем и услугополучателем в 

соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан (после сканирования воз-
вращается услугополучателю);

4) медицинская страховка (после сканирования возвращается услугополучателю).
5) ранее выданное разрешение трудовому иммигранту.
В соответствии с пунктом 10 главы 2 Приказа  Министра труда и социальной защи-

ты населения Республики Казахстан от 15 апреля 2022 года № 123 «Правила выдачи, 
продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту» заявитель вправе подать на 
«продление» не позднее 3 рабочих дней до окончания срока разрешения. В случае 
подачи заявления в день окончания разрешения либо после окончания сроков раз-
решения для заявителя не доступна услуга по типу «продление». Заявитель может 
подать на новое разрешение по типу «выдача».     При этом специалисту ИИС ЦОН 
при приеме документов необходимо предусмотреть корректность подачи заявления на 
выдачу либо продление.

Вниманию работодателей!
В соответствии со статьей 43-2 пункта 5 Закона Республики Казахстан «О мигра-

ции населения» от 22 июля 2011 года № 477-IV не допускается заключение трудовых 
договоров по выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве одним рабо-
тодателем – физическим лицом одновременно более чем с пятью трудовыми имми-
грантами.

Безопасность 
на воде  

Лето прекрасная пора 
для отдыха. И что бы с 
пользой для себя и для 
своего здоровья от-
дохнуть у воды, надо 
научиться общаться с 
водой, уметь плавать, 
хорошо знать и выпол-
нять правила поведение 
на воде

ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ  люди 
знали чудодейственную силу 
купания и закалки человека во-
дой, заповедью было «учиться 
плавать  чем ходить». Купать-
ся в воде длительное время 
нельзя – можно легко просту-
диться.  Если вы чувствуете 
озноб, немедленно выходите 
из воды сделаете короткую но 
энергичную пробежку по бере-
гу.  Продолжительность  
купания зависит от температу-
ры воздуха силы ветра. Наи-
более благоприятное условия 
купания – ясная безветренная 
погода  температура воздуха + 
25 С и более. Начинать купание 
следует при температуре воды 
не ниже + 18 С

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЕ 
РЕЖИМЫ КУПАНИЯ   рекомен-
дуется купаться не ранее  чем 
через 1,5 часа после еды. Луч-
ше всего  купаться на детских 
пляжах: они хорошо оборудова-
ны и обеспечены необходимы-
ми средствами для предупре-
ждения  несчастных случаев. 
Не забывайте, что детям разре-
шается купаться только  в при-
сутствии взрослых.

 Е. ИСАГАЛИЕВ,                                            
главный специалист  ОЧС

Сарканского района,  ка-
питан гражданской защиты.             

Көлік инспекциясы заңды тұлғалардың 
36 мөртаңбасын заңсыз пайдаланған

Алматы облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет облыстың 
көліктік бақылау инспекциясы бас маманының жұмыс кабинетінде түрлі заңды 
тұлғалардың 36 мөртаңбасын тапты. Мөр иелері - халықаралық жүк тасымалдау-
шылар.

Мамандар анықтағандай, аталған 36 заңды тұлға жыл сайын көп мөлшерде жүк тасымал-
дауды жүзеге асыруға арналған шетелдік рұқсат бланкілерін алып отырған.

Алматы облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының бірінші 
орынбасары Тимур Темірәлиевтің айтуынша, мемлекеттік мекемеде заңды тұлғалардың көп 
мөлшерде мөртаңбалары болуы тасымалдаушылар мен қызметкерлердің арасында тығыз 
байланыс бар екендігін көрсетеді. Бұл жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің бірі.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, мөрлер инспекцияда 3 жылдан астам уақыт болған. Бұл 
ретте инспекцияның өзінде осы мөртаңбалардың қандай жағдайда және қай уақыттан бері 
туралы нақты түсінік бере алмады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомствода атап өткендей, мемлекеттік органда өзге 
заңды тұлғалардың мөрлерін сақтау, пайдалану заңсыз болып табылады.

Естеріңізге сала кетейік, Алматы облысы бойынша Антикоррупциялық қызмет ағымдағы 
жылдың басында облыстық көліктік бақылау инспекциясында сыртқы талдау жүргізген бо-
латын. Талдау нәтижесінде 27 сыбайлас жемқорлық құрамдас бөлігі анықталды. Сыбайлас 
жемқорлықтың жоғары аймағына жылжымалы көліктік бақылау бекеттерінің қызметімен бай-
ланысты бағыттар, сондай-ақ шетелдік рұқсат беру бланкілерін беру рәсімі және техникалық 
тексерулер қызметі кірді.

Санақ жұмыстары
жүргізіледі

       Сарқан филиалында сүтқоректілерді 
жиі кездестіруге болады. Әр жыл сайын 
сүтқоректілердің нақты санын анықтау 
үшін санақ жұмыстары жүргізіледі. Санақ 
жұмыстарын жүргізудің 18 түрі белгілі. 
Санақ жүргізудің ең көп қолданылатын 
және оңтайлы түріне күйлеу (шағылысу) 
кезіндегі санақ жүргізумен қысқы 
маршруттық есептеуді яғни ізін көру 
арқылы және фототұзақтар санақ жүргізуді 
қосса болады. Фототұзақ арқылы көбінесе 
Қызыл кітапқа енгізілген сүтқоректілердің 
(Аю, Қар Барысы, Сілеусін) санын есеп-
тей аламыз. Санақ жұмыстары арқылы 
әр жыл сайын жануарлар санының көбеюі 
немесе төмендегенін анықтауға болады.

А.СМАГУЛОВ,
 Жоңғар – Алатауы МҰТП

Сарқан филиалы 
Аманбөктер орманшылығының 

мемлекеттік инспекторы.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының мәліметіне сәйкес Денге 
қызбасымен жыл сайын әлемде 90 
млн. астам адам сырқаттанып оның 
20 мыңға жуығы өлім жағдайына 
ұшырайды. Соңғы он жылда дүние 
жүзі бойынша Денге қызбасымен 
сырқаттанғандардың саны күрт 
өскен.

Денге немесе тропиктік қызба 
– суқоймаларда көбейетін масалар-
мен таралатын жіті вирустық жұқпа. 

Жұқпаның берілуі Aedes 
aegypti масаларының шағуымен 
жүзеге асырылады. Вирус масаның 
ағзасында 22°С – дан жоғары температурада көбеюге қабілетті. 
Денге қызбасымен негізінен балалар және эндемиялық ауданға 
келген адамдар (туристтер) ауырады. 

Инкубациялық кезең маса шаққаннан кейін 4 күннен 10 күнге 
дейін созылуы мүмкін. Аурудың белгілері: дене қызуының көтерілуі 
(39-40°),  бастың қатты ауруы, буындар мен бұлшық еттердегі ау-
ырсыну белгілері, жүрек айну, құсу, бездердің ісінуі және бөртпенің 
пайда болуы. Денге қызбасынан эндемиялық аймаққа барып кел-
геннен кейін өзіңізде жоғарыда аталған белгілерді байқасаңыз де-
реу жергілікті медициналық қызметке жүгініңіз!Д
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! Аурудан қалай 
сақтануға болады? 

Бүгінгі күні Денге 
қызбасынан сақтанудың 
жалғыз және ең тиімді 
әдісі вирусты тасымал-
даушы масалармен күрес 
болып табылады. Ыстық 
экзотикалық елдерге  
барған кезде дененің ашық 
жерлерін маса шағуынан 
барынша қорғау керек. Ол 
үшін кешкі уақытта ұзын 
жеңді киімдер, шалбарлар, 
ұзын көйлектер киюге кеңес 

беріледі. Сондай-ақ, дененің ашық аймақтарына, киімдерге және 
масаға қарсы торларға кремдер, ласьондар, спиртті ерітінділер 
және тағы басқа өнімдер түрінде шығарылатын репелленттерді 
(жәндіктерді үркітетін заттар) жаққан жөн. Бөлмеге масалардың 
кіруін болдырмау үшін есік-терезелерге масаларға қарсы тор-
лар құрып, тор болмаған жағдайда терезелерді жабу керек 
және тұрғын-жайларда әртүрлі инсектицидтерді қолданып ма-
салармен күрескен абзал.

  Д.ОРДАБАЕВ,
Сарқан аудандық СЭББ-ның 

жетекші маманы.                                                            



24 маусым 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

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

Сен туған күн, мерекеңмен!
Вниманию жителей Сарканского  

района и города!
 На территории «Жонгар  Алатауского» Государственного 

национального природного парка  в селе Тополевка имеются в 
продаже дрова для личного пользования, породы (осина). Вы-
воз с верхнего склада 8000 тг за 1м³, имеется возможность до-
ставки по городу Саркан. (Цена договорная).

По всем вопросам обращаться по номеру: рабочий тел 
8(72839) 5-40-74, Сот.:8777 597 84 84 Жанұзақ Өмірұзақұлы, 
8771 466 44 92 Марат Токпаков, 8778 954 49 21 Қанатжан 
Мұхамеджанұлы.

Сарқан қаласының тұрғыны, бірімізге асыл жар, 
бірімізге ардақты ана, енді бірімізге әдемі әже Қоңырбаева 
Ләйлә Есжанқызын бүгінгі туған күнімен әрі 50 жастық 
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз! Баршамызға 
мейірім шуағын төгіп, қамқорлықпен аялаған осынау ерек-
ше жанға мына әлемдегі бар жақсылық атаулыны тілейміз. 
Мерейтойың мерейіңді асырып, ортамызда аман-есен 
жүре беруіңе ақ тілек, игі лебізімізді қосамыз. 

Елу жасқа толыпсың анам бүгін,
Түрлендірсін ақ тілек өмір гүлін.
Құтты болсын дүниеге есік ашып,
Алғаш рет сәби боп келген күнің.

Орындалсын, анажан, басты арманың,
Жалындатсын нұрыңыз жастар жанын.
Ұлы тойға ұлассын туған күнің,
Жақсылыққа жайылып дастарханың.

Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз,
Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз.
Жүзге жетіп баянды ғұмыр кешіп,
Арта берсін абырой беделіңіз.
Тілек білдірушілер: жолдасы Асқар, балалары Айжан, Нұрбек, Айбек, 

күйеубаласы Ермек және немерелері Әли, Азиз.

Хабарландыру
01.07.2022 ж. бастап 20 жұмыс күні ішінде БЭП сайтында http://ecoportal.kz / 

"Жоңғар Алатауы МҰТП"РММ-нің «Басқару жоспары» бойынша жария талқылаулар 
арқылы  қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Белгіленген қызеттің бастамашысы: «Жоңғар-Алатауы» МҰТП, БСН 100540011608, 
Сарқан қаласы, Венедиктов көшесі, 74 үй. Қосымша ақпарат алуға болатын байланы-
стар мен электрондық мекенжай: gongar_alatau@mail.ru  тел.: 8 775 176 10 82, жоба 
материалдарымен http://ecoportal.kz/ сайтында және ЖАО сайтында https://www.gov.
kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat   «Жария талқылау» бөлімінде танысуға болады.. 
Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сайтында қабылданады.

Әзірлеуші: «Жоңғар-Алатауы» МҰТП РММ, тел: 8/72839/21201
Жергілікті атқарушы орган: «Алматы облысы бойыншаТабиғи ресурстар 

және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы» ММ. Тел.:8/7282/32-92-67.

Объявление
С 01.07.2022 г. в течении  20 рабочих дней на сайте ЕЭП  http://ecoportal.kz/ прово-

дятся общественные слушания посредством публичных обсуждений по плану управ-
лении РГУ «Жонгар Алатауского» ГНПП.

Инициатор намечаемой деятельности: РГУ«Жонгар Алатауский» ГНПП, БИН 
100540011608, Адрес: г.Саркан,ул. Венедиктова 74, контакты и  эл.адрес по которым 
можно получить дополнительную информацию тел: 8 775 176 10 82, gongar_alatau@
mail.ru. Ознокомится с материалами проекта можно на сайте ЕЭП  http://ecoportal.kz/ 
и на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat в разделе «Обще-
ственного публичного слушания». Замечания и предложения принимаются на сайте 
http://ecoportal.kz/

Ответственная организация:РГУ «Жонгар Алатауский» ГНПП, тел: 
8/72839/21201

МИО: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования  природополь-
зования Алматинской области», Тел.:8/7282/32-92-67.

Жазғы шуақты күндер
Жаз айлары - мектеп 

оқушылары үшін ерекше 
ықыласпен күтілетін уақыт. 
Балалар үшін табиғаттың 
таза ауасында    серу-
ендеп, дүниетанымын  
кеңейетін мүмкіндігі мол 
мезгіл. Тыныға жүріп, ойын 
барысында балалардың   
ш ы н ы ғ у , ш ы ң д а л у  

мәселесімен қатар, түрлі қызықты іс- шараға тарту маңызды.   Осыған орай Екіаша 
орта мектебінде   жазғы маусымдық лагерь жұмысын жүргізуде. Күнделікті жүргізілетін 
жұмыс барысында балалар ойлау әрекетінің тиімділігі, достық, сыйластық өзара көмек 
т.б. сияқты адами қасиеттерді ұғынуға, туған жердің тамаша жерлеріне саяхат жасаудың  
маңызы өте зор. Осы күндер арасында бір-бірлеріне үйреніп, көрген білгендерін өзара 
бөлісіп, балалардың жаңа қырлары ашыла түсті. Лагерь соңында өлең айтып, би би-
леп концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, оқушылар өз өнерлерін ортаға салды. 
Мектеп әкімшілігі келіп, өздерінің жүрекжарды тілектерін айтып, мақтау қағаздарын 
ұсынды.  Мұндай жазғы лагердің  оқушылар үшін маңызы  орасан зор болмақ!

 Шолпан МУКЫШЕВА,
                                                              Екіаша орта мектебінің мектепалды 

даярлық тобының музыка жетекшісі.

Продается дом с общей площадью – 400 кв.м., с земельным участком – 0,22 
га, имеется вода, санузел отдельно, телефон, другие хоз.постройки или обме-
няю на г. Талдыкорган на 3-х комнатную квартиру или на частный дом с цен-
тральным отоплением. Обращаться: ул. Тәуелсіздік № 247, тел.2-04-99, сот. 8702 
6687681.

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

4-маусым - Рәміздер күніне 
орай М.Төлебаевтың мемориал-
ды музейінде «Еліміздің рәміздері 
– Тәуелсіздік кепілі» атты танымдық 
шара өткізілді. Мемлекеттік рәміздер 
күнін атап өтудің басты мақсаты – 
Отанға деген сүйіспеншілікті, ұлтқа 
деген патриотизмді қалыптастыру, 
ел идеяларын кеңінен дәріптеу және 
дамыту. Мемлекеттік Ту, Елтаңба, 
Әнұранға деген терең құрмет сезімін 
қалыптастыру. Шара барысында 
рәміздердің ел егемендігі тарихындағы 
рөлі мен тұңғыш қазақ гимнінің жазы-
лу тарихы жайлы  айтылды. Соны-
мен қатар мектеп оқушыларына қазақ 
елінің мақтаныштары рәміздеріміздің 
тарихы айтылып насихатталды. Гимн 
тарихын сонау жоңғар шапқыншылығы 
кезінде айтылған «Елім-ай» әнінен 
бастап осы күні қолданып жүрген 
Гимнімен аяқталды. 1945 жылы 
жазылған авторларының қатарында 
Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, 
Тұманбай Молдағалиев және Жады-

Еліміздің рәміздері – 
Тәуелсіздік кепілі

ра Дәрібаевалардың сөзіне жазылған 
Мұқан Төлебаев, Евгений Брусилов-
ский және Латиф Хамиди сынды алып 
тұлғалар болған Қазақ КСР-нің тұңғыш 
Гимні туралы да айтылды. Мемлекеттік 
рәміздер – мемлекетіміздің өткені, 
бүгіні мен болашағы арасындағы 
сабақтастықтың жарқын бейнесі. 
Ұлтымыздың рухын, салт – санасын, 
халқымыздың қаһармандығы мен 
даналығын, болашаққа арман – тілегін, 
үмітін жеткізетін киелі құндылықтар.

Болашақ ұрпақтың бойына Отанға 
деген адалдықтың бір белгісі саналатын 
– Мемлекеттік рәміздерімізді қадір тұту 
қасиетін дарыту біздің басты міндетіміз.

С.ДЖАПАРОВ,
 М.Төлебаевтың мемориалды 

музейінің қор сақтаушысы.

Рәміздерді сөз еткенде "ұлттық" сөзі ойға оралады. Ұлттық рух, ұлттық болмыс, ұлттық сана... Қай рәмізді 
алсақ та, ұлттық нақыштан аспаған. Тудың түсі, қалықтаған қыран бейнесі, жарқыраған күн мен одан сәуледей 

таралған 32 шуақ, тігінен салынған ою-өрнек, бәрі-бәрі бір-бірімен астасқанда ұлттық көрінісімізден бірден хабар 
береді. Елдіктің нышаны саналатын Елтаңба ассоциациясы да ерекше. Шаңырақ, қанатты пырақ, жұлдыз бір-

бірімен үйлесім тапқан.
1. Көк тәңірдің сыйы – Көк ту. 2. Елдіктің нышаны – елтаңба. 3. Әлемге танытар – Әнұран.


