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Құқық қорғаушыларға- 
құрмет

  
  Қазақстан полициясы өздерінің 30 жылдық кәсіби мерекелерін атап өтті. 
Аудандық мәдениет үйінде өткен салтанатты жиын мемлекеттік гимнмен 
шымылдығын ашты. Бұдан соң жиынға қатысушылар бар  ғұмырын  қоғамдық  
тәртіпті  сақтауға, қылмыстың алдын алуға арнап, қызметтік  міндеттерін 
орындау үстінде және қылмыскерлердің қолынан қаза  тапқан жерлестерді 
бір минуттық үнсіздікпен еске алып, рухтарына құрмет көрсетті.  

Тәртіп сақшыларын ау-
дан әкімі Талғат Қайнарбеков 
құттықтап, еліміздегі тыныштық пен 
тұрақтылықты сақтаудағы осынау 
кәсіп иелерінің айрықша рөлін айта 
келе, бірқатар үздік қызметкерлердің 
атын атады. Сондай-ақ аудан бас-
шысы құқық қорғаушылардың 
жауапкершілікпен, нәтижелі жұмыс 
жасауы үшін  барынша жағдай жаса-
лып жатқандығын тілге тиек етті. 

«Биылғы жылы Амангелді 
ауылдық округіне салынатын по-
лиция пунктінің жобалау сметалық 
құжаттамасы әзірленіп, алдағы 
уақытта құрылысы басталмақ. Бұдан 
бөлек, Сарқан қаласында және 
Балқаш көлі жағалауына модульдік 
учаскелік полиция пункттері орна-
тылды.

Сондай-ақ, биыл бюджеттен 
қылмыс пен құқықбұзушылықты алдын-алу мақсатында 20 млн.теңгеге бейне бақылау 
камералары орнатылады. Бұл жұмыстар жылдан жылға еселеніп, өз жалғасын та-
бады. Іргесі берік қастерлі  Отанымыз үшін атқарып жүрген қызметтеріңіз, бағалана 
берсін», - деді Талғат Қанатұлы өзінің мерекелік лебізінде.  

Қазақстан полициясының құрылуына 30 жыл толуына байланысты және қызметтік 
міндеттерін адал атқарып, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуде құқық бұзушылықтың 
және қылмыстың алдын алу бағытында мүлтіксіз қызмет атқарған бірқатар үздік поли-
ция қызметкерлеріне облыстық полиция департаментінің, аудан әкімінің және аудандық 
полиция бөлімінің Алғыс хаттары мен Құрмет грамоталары табыс етілді.

Өз кезегінде аудандық полиция бөлімінің басшысы, полиция подполковнигі Ел-
тай Самбеталинов әріптестерін осынау айтулы мейраммен құттықтай келе «Біздің 
жұмысымызды бағалайтын облыстық полиция департаменті де,  Ішкі істер министрлігі 
де емес, ол бірінші кезекте - халық. Сондықтан біз үшін азаматтарымызға адал қызмет 
етуден асқан мақсат жоқ», - деді.

Сондай-ақ қаламыздағы арнаулы білім беретін колледж басшылары, бірқатар мек-
теп директорлары білім қабырғасында қоғамдық тәртіп пен балалар қылмысының 
алдын алудағы жүйелі жұмыстары үшін мектеп инспекторларына ризашылықтарын 
білдіріп, сый-сияпат көрсетті.

Мерекелік салтанат асқақ әуендермен түйінделді.
П.ЖЕҢІСХАН.  

Дәрігерлер  ардақталды
Жуырда аудандық 

мәдениет үйінде 
медицина саласы 

қызметкерлерінің күні 
салтанатты түрде ата-

лып өтілді.
Атаулы шараға 

аймақ басшысы Талғат 
Қайнарбеков қатысып, 
өңірдің барша дәрігерлер 
қауымын кәсіби мереке-
лерімен құттықтап, 
жиын барысында бір топ 
дәрігерлерге облыстық 
денсаулық сақтау басқар-
масының, аудан әкімінің 
құрмет, алғыс хаттары та-
быс етілді. Аудандық аурухананың директоры Алтай Шылғаубаев «Денсаулық сақтау 
саласының үздігі» төсбелгісімен,  сондай-ақ, осы салада 44 жыл мейірбике болған 
Сағиля Ерсәлімқызы "Еңбек ардагері" медалімен марапатталды. 

Жиында сала бойынша атқарылып жатқан ауқымды жұмыстар жайында жан-
жақты баяндалды. Денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне жағымды жаңалық 
жеткізілді. Биылғы жылы ескі хирургия ғимараты күрделі жөндеу жұмыстарынан өтіп, 
енді тәулігіне 300 науқасты қабылдайтын емханаға айналады.  Черкасск ауылдық ам-

булаториясы ағымды 
жөндеу жұмыстарынан 
өтеді.  Бұдан бөлек, 
Қарабөгет ауылының 
емхана құрылысын 
бастау үшін жобалау 
сметалық құжаттамасы 
әзірленуде.  

«Кез келген 
мемлекеттің ең ба-
сты міндеттерінің бірі 
– ел азаматтарының 
денсаулығын сақтау, 
әл-ауқатын арттыру. 
Адамның ең басты 
байлығы – денсаулық! 
Бүгін біз, күнделікті 
жауапты қызмет 
атқара жүріп, екі 
жылға созылған пан-
демиямен күресте бар 
білімі мен тәжірибесін 
халықтың саулығын 
қорғауға бағыттаған 
баршаңызға зор 

ризашылығымызды білдіреміз», - деді Талғат Қанатұлы.

Өз тілшіміз.

28 маусым – Бұқаралық 
ақпарат қызметкерлері күні 
Сарқан ауданының әкімі Талғат 
Қайнарбеков аудандық «Сарқан» 
газетінің журналистерін қабылдап, 
кәсіби мерекемен құттықтады. 
Өңірдің жетістігін қуана жазып, 
өзекті мәселелерді де көтеріп 
жүрген журналистердің рөлін 
айрықша атап өткен аудан басшы-
сы естелік сыйлықтар табыс етті. 
Қабылдау барысында аудандық 
баспасөздің өкілдері көпшілікті 
толғандырған сұрақтарды қоюға 
мүмкіндік алды.

-Талғат Қанатұлы, баспасөз күнінің 
құрметіне қабылдауыңыз үстінде 
көкейде жүрген бірқатар сауалдары-
мызды ортаға салуды жөн көрдік. Жу-
ырда Қазақстан Жазушылар одағының 
төралқасы Сізге қазақ поэзиясының 
көрнекті өкілі, талантты ақын 
жерлесіміз Әділбек Абайділдановтың 90 
жылдығын лайықты атап өту жөнінде 
ұсыныс хат жолдағанын білеміз. Бұл 
бағыттағы жоба-жоспарларыңызды 
бөлісе отырсаңыз...

- Ақын – елдің ардағы. Әділбек ақын 
соңында қалдырған бай мұрасымен 
қалың елдің құрметіне лайық талант-
ты тұлға. Сондықтан ақын тойын кең 
көлемде атап өтуді жан жақты ойластыру-
ымыз керек. Өткен жылы ақынның туған 
жері Қарабөгетте мәдениет үйі ашылды. 

Осы мәдениет ошағына ақын есімін беру 
жөнінде Мәдениет министрлігіне ұсыныс 
жолдаймыз. Ақын өлеңдерін оқушы жастар 
арасында кеңінен насихаттау мақсатында 
мерейтой уақытын қыркүйекке белгілеуді 
қолайлы көрдік. Соған дейін мәдени-
бұқаралық шаралардың іс-жоспары жа-

салып, жоспарға сай жұмыстар жүйелі 
жүргізілетін болады. 

-Осы Қарабөгет ауылдық округіне 
қарасты Еркін елді мекеніндегі ба-
стауыш мектеп үйі сын көтермейтін 
жағдайда...

-Дұрыс айтасыз. Сарқан ауданының 
тізгінін қолға алған кезде шағын елді 
мекендердің тыныс-тіршілігімен таны-
су мақсатында Еркін ауылында болып, 
мектептің жағдайын көзбен көргенмін. 
Ауылдан шыққан танымал тұлғаларды 
ортақ мақсатқа жұмылдырып, «Бабалар 
рухы» қоры арқылы жинақталған қаржыға 
болашақ мектептің іргетасы қаланды, 
қажетті материалдар алынды. Көптің 
қолдауына сүйеніп, бұл бастамамызды 
аяқсыз қалдырмаймыз. 

- Редакциямызға Сарқан қаласының 
Құлақов, Байтұрсынов көшелерінің 
тұрғындарынан хат келген болатын. 
Олар хаттарында ұялы байланыстың, 
интернеттің нашарлығына шағым-
данады. Бұл жалпы, аталмыш көше 
тұрғындарының ғана емес, қаланың шет 
жақтарына тән мәселе. Бұған не дейсіз?

(Жалғасы 4-бетте).

Алдағы міндет ауқымды
Сәті түскен сұхбат
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ІРІ ҚАРА МАЛЫНЫҢ  НОДУЛЯРЛЫҚ 

ДЕРМАТИТІ
Ірі қара мал нодулярлық дерматиті (тері ісігі, түйіндік экзантема, жұқпалы түйіндік дер-

матит) ірі қара малдың қызбасымен, тері асты дәнекер тінінің және ағзалардың ісінуімен, 
тері түйіндерінің пайда болуымен, көздің, тыныс алу және ас қорыту жолдарының шы-
рышты қабығының зақымдануымен қоса жүретін вирустық жұқпалы ауруы. Нодуляр-
лы дерматит кезіндегі өлім-жітім 10% – дан аспайды, алайда қаржылық шығын үлкен, 
ол өсім мен сауынның төмендеуімен, сондай-ақ сиыр терісін пайдаланудың мүмкін 
еместігімен көрінеді. Ауру жылы климаты бар жерлерде таралған. Адам нодулярлы 
дерматитпен ауырмайды.

Эпизоотологиясы
Ірі қара малдың нодулярлы дерматитімен малдың 5-100% зарарланады. ІҚМ но-

дулярлы дерматитіне қарсы терапиялық және дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу 
кезінде жануарлардың 99%-ын сақтап қалуға болады. Сауыққан күйіс қайырушы жану-
арларда тұрақты иммунитет пайда болады. Алайда, нодулярлы дерматитпен ауырған 
шаруашылықтарда қоздырғышқа антиденелердің болуы жыл сайын диагностикалық 
аллерген енгізген кезде анықталуда. Жас және асыл тұқымды жануарлар ауруға бейім. 
Ұшатын қансорғыш буынаяқтылар көп таралған жерлерде нодулярлық дерматит жиі 
кездеседі. Вирус құстар арқылы тасымалдануы мүмкін.

Жыл сайынғы жаппай вакцинациялау ірі қара мал нодулярлық дерматитінің алдын 
алудың жалғыз жолы болып табылады. Тиімді препараттарды қолдану және дезинфек-
циялау шараларын сақтау жағдайында нодулярлық дерматит вирусын жұқтырған жану-
арларды емдеу әбден мүмкін. Вакцинациялау аурудың алдын алу ретінде ұсынылады. 
Вакцина жануарларды вирустан қорғауға ғана емес, оның таралуына қарсы тұруға 
көмектеседі. Барлық ірі қара мал басын жынысы мен жасына қарамастан, нодулярлық 
дерматитке қарсы вакцинациялау қажет. Осылай болған жағдайда иммунитеттің 
ұзақтығы 12 айға жетеді.

Ауру бойынша сәтсіз аумақтарда вакцина жыл сайын қолданылады. Мал басын егу 
көктемде жүргізіледі. Егілген малдардан алынған бұзауларға 6 айлық жастан бастап 
вакцина енгізіледі.  Егілмеген малдардан алынған бұзауларға вакцинаны кез келген 
жаста енгізеді. Вакцина препаратты енгізген жерде жекелеген жануарларда шамалы 
ісіну түрінде пайда болатын жергілікті реакцияны тудыруы мүмкін. Жануарлардың 
бөлігінде дене қызуының жалпы жағдайы қанағаттанарлық және тәбеттің сақталуы 
кезінде 1-2 тәулік бойы 39,5 ºС дейін қысқа мерзімді көтерілуі мүмкін. ІҚМ нодулярлық 
дерматитімен күресудің мәні ветеринариялық-зоогигиеналық іс-шараларды, малшы-
лар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде, сондай-ақ мал иелерінің адалдығында.

Ветеринариялық іс-шараларына сұрақтарыңыз болса келесі телефон 
номеріне хабарласуыңызды сұраймыз. Сарқан аудандық ветеринариялық 
станциясы: 2-18-02.

ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ !
Жаркая погода нынешнего лета заставляет задуматься об осеннем сухостое. Уже 

сейчас можно повсеместно наблюдать участившиеся степные пожары и возгорание 
мусора свалок. В большинстве случаев такие пожары происходят из-за человеческой 
халатности- непотушенная сигарета, спичка, костер оставленный без присмотра, вы-
брошенная стеклянная бутылка, капля росы на стекле, яркий луч солнца от которого 
возникает эффект увеличительного стекла и вот уже побежала «огненная змейка», 
в итоге выжженная степь и запах гари, который чувствуется в воздухе все лето Не-
брежные водители выбрасывают непотушенные окурки сигарет в окно автомобиля, и 
начинает полыхать сухая трава вдоль автотрассы, огонь распространяется по траве и 
выгорают тысячи гектаров степи и лесов.  В условиях отдаленности пожарной части от 
сельских населенных пунктов района на первый план выходит боеготовность Добро-
вольных противопожарных дружин. Именно ДПД  первыми принимают участие в туше-
нии лесных пожаров. Задача частных предпринимателей, занимающихся сельским хо-
зяйством, в первую очередь должны позаботиться о сохранении урожая, не допустить 
выгорание зерновых и сенокосных угодий. Во избежание пожаров при проведении за-
готовки грубых кормов на объектах сельскохозяйственного производства Сарканский 
филиал РГУ «Жонгар-Алатауского ГНПП» напоминает граничащим руководителям 
крестьянских хозяйств о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: 
- лица, привлекаемые к заготовке кормов, должны пройти противопожарный инструк-
таж; - машины и трактора должны быть оборудованы исправными искрогасителями, 
глушителями; - уборочные агрегаты и сельскохозяйственная техника должны быть 
обеспечены первичными средствами пожаротушения; - пожарные машины и приспо-
собленная техника должна находиться в состоянии готовности; - следует организовать 
круглосуточное дежурство ДПД, установить простейшие звуковые сигналы для подачи 
тревоги; - при складировании грубых кормов строго соблюдать требования пожарной 
безопасности, произвести опашку сеновалов, обеспечить их наличием воды, оборудо-
вать молниезащитой, запретить работы с применением открытого огня, курение возле 
скирд сена и соломы; - обеспечить сеновалы круглосуточной охраной, оградить из-
городью или рвом.

Р.НУРГОЖАНОВ,
инженер охраны и защиты леса  Сарканского филиала РГУ

«Жонгар-Алатауского ГНПП».

Табиғаттың үнсіз жауы
Жаз мезгілі өрт қауіпінің үдейе түсетін кезеңі. Яғни бұл кезеңде кез келген жағдайға 

дайын болуымыз қажет. Өрттің табиғатты шарпуына мына біз адамзат баласы себепкер 
болып жатамыз. Сондықтан орман алқабының өртке оранбауына біз жауаптымыз және 
қызмет тарапынан өрт қауіпсіздігіне қатысты жиындар, іс шаралар өткізіп отырамыз. 
1.Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп халықпен, МОҚ жерлеріне іргелес әр түрлі 
ұйымдармен және мекемелермен орман өрттерінің таралуына жол бермеу үшін өрттің 
алдын алу, сондайақ табиғатқа жанашырлықпен қарау бойынша түсіндіру жұмыстары 
жүргізіледі. 2.Шаруа қожалықтарының және өзге ауылшаруашылық ұйымдарының ор-
ман қорына іргелес ауылшаруашылық егістіктерінде шөптесін өсімдіктерді жағуға тый-
ым салуға бақылау жасалынады.

Құрметті тұрғындар және мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағына келушілер, 
ормандағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Жанып жатқан сіріңке, темекі 
тұқылын тастамаңыздар, майланған және жанғыш заттар сінген материалдарды 
қалдырмаңыздар, өз артыңызда қоқыс қалдырмаңыз, орманнан кеткен кезде, от толық 
сөнгенше топырақпен көміп немесе үстінен су құйыңыздар.

Табиғаттың шынайы әлемін қорғай білейік.
Анар КАЙРБЕКОВА, 

«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ Сарқан филиалының байланыс диспетчері.

Что такое коррупция?
Вопрос противодействия коррупции - один из вечных вопросов организации госу-

дарства. Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные 
уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе, выявить и наказать 
лиц, замешанных в коррупции. Как ни активна роль государства в принятии мер по 
противодействию коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в 
этой борьбе.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от других правона-

рушений.
Но как тогда определить, что является коррупцией, а что нет? На сегодняшний день 

существует четкое определение понятии «коррупции», установленное законом.
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.

Если человек принимает участие в незаконном использовании своего или чьего-
либо должностного положения с целью получения материальной или нематериальной 
выгоды - он становится частью коррупционной системы.

К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для решения быто-
вых вопросов не противоречит собственному мировоззрению, нравственным ограни-
чениям.

ОЧС Сарканского района и ПЧ-22 г.Саркан.

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

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

крывают «купальный сезон», поэтому рекомендуем родителям, чтобы они проводили 
беседы со своими детьми, объясняли правила безопасности и не оставляли детей без 
присмотра. 

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

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

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

убедительно просит не оставлять детей без присмотра взрослых! Для недопущения 
трагических случаев берегите своих детей!

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

начальник  ОЧС Сарканского района, майор гражданской защиты.

СУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Ауа райы тұрақтанды, біз жазды сезіндік.  Бірақ түн әлі суық, су қоймалары әлі 

жылы емес.  Сіз кем дегенде 18 градус су температурасында және 25 градус және 
одан жоғары ауа температурасында таза тыныштықта жүзуді бастауыңыз керек.

Тамақтанғаннан кейін 1,5 сағаттан ерте жүзу ұсынылмайды.  Суға белге жеткенде 
мұқият кіріңіз, содан кейін жүзіңіз.  Шаршаған кезде, ыстықта немесе терлеу кезінде 
суға кірмеңіз.  Егер сіз нашар жүзетін болсаңыз, ауа төсеніштері мен шеңберлерге 
сенбеңіз. 

 Дүрбелең - судағы қайғылы оқиғалардың жиі себебі.  Ешқашан дүрбелең жасамаңыз! 
 ЕСКЕРТУ КЕРЕК:
 - Сіз тек рұқсат етілген жерлерде суға түсіңіз;  
- сіз бейтаныс жерлерде суға түсе алмайсыз - төменгі жағында батпақты бөренелер, 

тастар, дифтвуд және т.б. болуы мүмкін; 
 - жағадан алыс жерге үрленетін қайықтармен жүзіп кетпеңіз - олар дұрыс болмауы 

мүмкін, бұл тіпті жақсы жүзуді білетін адамдар үшін де өте қауіпті;
  - қайықтарға жабыспаңыз, навигациялық жабдықтың белгілеріне көтерілмеңіз.  - 

сіз өтіп бара жатқан кемелерге жүзбеңіз, жүзу аймағын шектейтін рельстердің артында 
жүзе алмайсыз; 

 - дауылды ауа-райында немесе қатты жер бар жерлерде шомыла алмайсыз; 
 - егер сіз күшті токта суға тап болсаңыз, токқа қарай жүзуге тырыспаңыз.  Бұл 

жағдайда ағынмен жүру керек, бірақ біртіндеп жағаға жақындау үшін; 
 - егер сіз бұрылыс кезінде ұстасаңыз, көбірек ауа алыңыз, сүңгіңіз және одан күрт 

аулақ болуға тырысыңыз; 
 - әлсіздік, қызба, жедел инфекциялық аурулармен шомылмаңыз; 
 - егер сізде бұлшық еттеріңіз болса, қысылған бұлшық еттерді тырнағыңыз келсе, 

арқаңызға жатып, жағаға жүзіңіз.  Көмек сұрауға еркін болыңыз;  
СУДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ: 
- шомылу кезінде жақын жерде ересектер болуы керек.  Тоғанның жанында және 

ересек адамдармен бірге жүруге қатаң тыйым салынады!  - сіз суға түсіп кететін жер-
лерде ойнай алмайсыз; 

 - Егер сіз жүзуді білмесеңіз, терең жерге кірмеңіз  - таныс емес жерлерде суға 
түспеу;  

- көпірлерден, жартастардан және басқа биіктіктерден секірмеуге; 
 - суға арналған жүзуге болмайды;  
- кемеге отырып, кемеге жақындауға болмайды; 
 - суда аулауға байланысты ойындар ұйымдастырмаңыз; 
 - нашар жүзетін болсаңыз, матрацтарда немесе камераларда жүзе алмайсыз;  
- бөренелерде, тақталарда, үйде жасалған біліктерде жүзуге тырыспаңыз;
  - кейбір тоғандардың қасында сіз «ШЫҒАРУ ҮШІН ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!» деген 

жазуы бар қалқандарды көре аласыз.  Бұл ережені ешқашан бұзбаңыз;  
- арналардың жанында ойнауға болмайды.  Жағалармен немесе каналдардың 

жиектерімен жүрмеңіз - ол жерде өте тайғақ болуы мүмкін;  
- жануарларды құтқару, ойыншықтар немесе басқа заттарды сол жерден алып кету 

үшін арналарға секірмеңіз; 
 - төтенше жағдайда ересектерден көмек сұраңыз немесе ұялы телефоннан «112» 

нөміріне қоңырау шалыңыз!  
Р.АХМАРОВ,

Сарқан ауданының ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау лейтенанты.
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ÓZEKTІ
Сот хатшысы болу – абыройлы 

міндет
Қазіргі уақытта сотта бірде-бір сот процесі сот отырысы хатшысының қатысуынсыз 

өтпейді. 
19 ғасырдағы түсіндірме сөздікке сәйкес «хатшы» - бұл ең алдымен сенімді тұлға, 

содан кейін сот ісін жүргізетін қызметкер, сот отырысының хаттамасын құрастырушы. 
Ал 20 ғасырда сот отырысының хатшысы бұл сот отырысының хаттамасын жүргізетін 
лауазымды тұлға, ол сот әрекеттері мен шешімдерін, сондай-ақ сот отырысы бары-
сында іске қатысатын басқа адамдардың әрекеттерін хаттамада толық және дұрыс 
көрсетуге міндетті.

Қазіргі уақытта сот отырысының хатшысы ұғымы бұрынғыдан ерекшеленбейді - бұл 
сот отырысын ұйымдастыратын сот отырысының хаттамаларын жүргізетін мемлекеттік 
қызметші. 

Сот отырысы хатшысының жұмысы мыналардан тұрады: сұрау хаттарын дайын-
дау және жіберу, соттың шақыру қағаздарын жазу, яғни процеске қатысушыларды 
және басқа да адамдарды сот отырысының уақыты мен орны туралы хабардар ету, 
сот отырысына шақырылған адамдардың келуін тексеру, сот процесінің хаттамасын 
жүргізу, процеске қатысушыларды іс материалдарымен және сот отырысы хаттама-
сымен таныстыру, атқару парақтарын рәсімдеу және оларды жіберу, сондай-ақ кеңсе 
меңгерушісінің, судьяның  және сот төрaғaсының өзге де тaпсырмaлaрын орындaу. 

А.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

1. Мамыр айында БЖЗҚ сайтындағы жеке кабинетімде менің ерікті 
зейнетақы шотыма ҚДКБҚ-дан белгілі бір соманың түскенін көрдім. Осыны 
түсіндіріп жібере аласыз ба?

Биыл мамыр айында Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры (ҚДКБҚ) 
«Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депо-
зиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, 
мәжбүрлеп таратылған және (немесе) депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне 
қатысушы, барлық банктік операциялар жүргізу лицензиясынан айырылған 8 банктің  
(«Валют-Транзит Банк» АҚ, «Қазинвестбанк» АҚ, «Delta Bank» АҚ, «Қазақстан 
Эксимбанкі» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ, «Астана Банкі» АҚ, «Tengri Bank» АҚ мен «AsiaCredit 
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ) салымшыларына кепілдік берілген өтеуі талап етілмеген 
соманы БЖЗҚ-ға аударды.  Бұл қаражат БЖЗҚ-дағы ерікті зейнетақы жарналарын 
(ЕЗЖ) есепке алу үшін қолданыстағы немесе жаңадан ашылған жеке зейнетақы шот-
тарына есептелді.  

Бәлкім, Сіз аталған банктердің бірінің салымшысы болған шығарсыз, мұндай 
жағдайда ЕЗЖ есепке алу үшін жеке зейнетақы шотына (ЖЗШ) кепілдік берілген 
өтеудің талап етілмеген сомасы басқа зейнетақы активтері сияқты тәртіппен инвести-
цияланатын болады. Сұраным жібергеніңізге рахмет!

2. Кәсіпкер, әрі жұмыс беруші ретінде мен қызметкерлердің басқа жұмысқа  
ауысуларына байланысты зейнетақы жарналарын есептеп, аудару кезінде 
жұмыскерлердің бүкіл тізімін қайтадан жиі жаңартып отыруға мәжбүрмін. 
Мұны қалай жеңілдетуге болады?

Дәл осы мақсатта, яғни жұмыс берушілерге қызметкерлердің зейнетақы аударым-
дарын жеңілдетіп, оңтайландыру, сондай-ақ, зейнетақы қызметтерін ұсынуды жақсарту 
үшін БЖЗҚ биыл наурыз айында өз сайтында «Заңды тұлғаның кабинеті» жаңа жоба-
сын іске қосты.

Жаңа жоба қызметкерлердің зейнетақы жарналарын аударуы тиіс салық агенттері 
болып табылатын жұмыс берушілерге арналған. «Заңды тұлғаның кабинеті» міндетті 
зейнетақы, міндетті кәсіптік зейнетақы және ерікті зейнетақы жарналарын төлеу бой-
ынша төлем тапсырмаларын қалыптастыруға, редакциялауға және баспаға жіберуге 
мүмкіндік береді.

«Заңды тұлғаның кабинеті» аясында БЖЗҚ-ға төлемдерді жіберуі қажет 
қызметкерлердің тізімін көріп, оны редакциялауға ыңғайлы мүмкіндік берілген. Бұдан 
басқа, төлемдер тарихында бұрын қалыптастырылған төлем тапсырмалары бойынша 
барлық деректерді қарауға болады. 

Жаңа қызметке қолжетімділік Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы 
орталығы беретін заңды тұлғаларға арналған электрондық цифрлық қолтаңба болған 
кезде ғана қол қою құқығы бар бірінші басшыға немесе қаржылық құжаттарға қол қою 
құқығы бар тұлғаға беріледі, яғни барлық деректер жақсы қорғалған!

Кәсібіңіздің тасы өрге домалай берсін!
3. Марқұм әкемнің шотынан 7 миллион теңге маған мұраға қалды. Бұл 

ақшаны зейнетке шыққанда есептелген инвестициялық табыспен бірге пай-
далану үшін БЖЗҚ-дағы МЗЖ шотыма сала аламын ба? 

 Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) – агенттер (жұмыс берушілер, жеке 
кәсіпкерлер, жеке тәжірибемен айналысатын адамдар) міндетті түрде төлеуі тиіс 
ақша. МЗЖ есептеу нысаны қызметкердің ай сайынғы табысы болып табылады. Ал 
мұраға қалдырылған зейнетақы жинақтары жұмыскердің табысы емес. Осыған байла-
нысты мұраға қалдырылған ақшаны МЗЖ-ны есепке алу үшін өзіңіздің жеке зейнетақы 
шотыңызға (ЖЗШ) сала алмайсыз.

Алайда, бұл қаражатты ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) түрінде басқа ЖЗШ-ға 
аударуға мүмкіндігіңіз бар. Осы соманы жеке тұлғалар өз пайдасына және өз бастама-
сы бойынша төлей алады.

Осылайша, сіз мұраға алған ақшаны БЖЗҚ-ға ЕЗЖ ретінде ғана аудара аласыз.
Сізге ЕЗЖ шотын ашудың қажеті жоқ, өйткені бұл қызмет ЕЗЖ аудару кезінде жеке 

тұлғаның өз пайдасына немесе үшінші тұлғаның пайдасына БЖЗҚ-ға келіп түскен 
алғашқы жарнаның негізінде жүзеге асырылады. Әрі салымшы (алушы) алғашқы жар-
на түскен күннен бастап ЕЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа 
қосылған болып есептеледі.

4. Мен Украина азаматымын, өз елімдегі соңғы жағдайларға байланысты 
Қазақстанға көшіп келіп, осында тұруға ықтиярхат алдым. Енді осы жерде 
жұмысқа шықпақ ойым бар. Зейнетақы аударымдарын қайда және қалай жаса-
сам болады? 

Қазақстандық зейнетақы заңнамасы, дәлірек айтқанда ҚР «Қазақстан Респу-
бликасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңында, егер заңдарда және 
халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан аумағында тұрақты тұратын 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар ел азаматтарымен зейнетақымен 
қамсыздандыру құқығын тең дәрежеде пайдаланады деп көзделген. 

Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын куәландыратын құжаты (шетелдіктер үшін 
– шетелдіктің  Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты, азаматтығы жоқ адам-
дар үшін – азаматтығы жоқ адамның куәлігі) болған кезде Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандырылуға құқығы бар.

2019 жылдың басынан бастап агенттер (жұмыс берушілер) БЖЗҚ-ға ұсынатын 
жеке тұлғалардың тізімдері негізінде міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ) есеп-
ке алу үшін БЖЗҚ-да жеке зейнетақы шоты (ЖЗШ) автоматты түрде ашылады. Бұл 
тізімде Қазақстанда тұруға рұқсат алған адамдар да бар. Аталған жарна Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен МЗЖ аудару кезінде әрбір қызметкердің 
пайдасына төленетін табыстың 10% мөлшерінде аударылады. Жеке тұлғаның 
біздің елде тұруға ықтиярхаты бар-жоғын тексеру үшін оның дербес деректері Жеке 
тұлғалардың мемлекеттік деректер базасымен салыстырылады.

БЖЗҚ-да жеке тұлғада МЗЖ есепке алу үшін ашылған ЖЗШ болмаған жағдайда, 
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы»  КЕАҚ-тан келіп түскен 
МЗЖ бастапқы сомасының негізінде ЖЗШ ашылады. Бұл жарнаны агент БЖЗҚ-ға жеке 
тұлғаның электрондық төлем тапсырмасында көрсетілген деректемелеріне аудара-
ды. Осыған байланысты БЖЗҚ-да МЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ ашу үшін қандай да бір 
өтініш беру талап етілмейді.

5. Мен зейнет жасына жеткенімде және ай сайынғы зейнетақы төлемдері 
тағайындалғаннан кейін менің жинақтарымды инвестициялау жалғастырыла 
бере ме, соны білсем деп едім? 

Сіздің жеке зейнетақы шотыңызға келіп түскен барлық ақша, оның ішінде МЗЖ, МКЗЖ, 
ЕЗЖ, сондай-ақ, сіз зейнет жасына толғаннан кейін оларға есептелген инвестициялық 
табыс, өсімпұл және өзге де түсімдер бұрынғысынша зейнетақы активтерінің бөлігі бо-
лып табылады және ҚР «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Заңына сәйкес, ҚР Ұлттық Банкі тарапынан инвестициялана беретін болады. 

БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару және олар орналастырылған 
қаржы құралдары туралы толық ақпаратты enpf.kz ресми сайтындағы «Көрсеткіштер/
инвестициялық қызмет» бөлімінен ай сайын көре аласыздар.

5 сұрақ 

БАСПАСӨЗ-ХАБАРЛАМАСЫ

«Атамекен» ҰКП түтінсіз темекіге 
арналған   жоғары акциздерге қарсы 

петицияны қолдады
24 маусым 2022 ж. Нұр-Сұлтан. Баспасөз конференциясында «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және бірқатар бизнес-қауымдастықтар «Қазақстан 
тұтынушыларының ұлттық лигасы» Республикалық қоғамдық бірлестігі бастаған 
қыздырылатын темекіге арналған акциздердің күрт арттырына қарсы петицияны 
қолдағаны жарияланды. Қоғам мен бизнес өкілдері Қазақстан Президентіне тікелей 
жүгініп, оны темекіні түтінсіз қыздыру жүйелерін реттеудің әділетті тәсілін қалпына 
келтіруге шақырады, халықаралық зерттеулердің деректері бойынша, әдеттегі темекіге 
қарағанда оның зияны 90%-ға аз.

Петицияда жақында Мәжіліс депутаттары қабылдаған және сенаторлар қолдаған 
акциз мөлшерлемесін үш есе арттыру туралы шешім қыздырылатын темекіге өткен 
шылым шегушілердің тиімсіз жағдайға қойылғаны айтылған. Шын мәнінде, бұл шешім 
адамдарды әлдеқайда зиянды шылым шегуді жалғастыруға итермелейді, өйткені 
олар түтінсіз қыздырылатын өнімдерге қарағанда арзанырақ болады. «Қазақстан 
тұтынушыларының Ұлттық Лигасының» сарапшылары атап өткендей, жаңа енгізілімдер 
Қазақстанда шылым зияны төмен қыздырылатын темекіге қарағанда әлдеқайда арзан 
болуына және тиісінше, тұтынушы үшін үнемділігі жағынан тартымды болуына әкеледі. 
Нәтижесінде олардың есептеулері бойынша темекіні түтінсіз қыздыру құрылғыларына 
арналған стиктер қорабының бөлшек саудадағы бағасы орташа есеппен 900-1000 
теңгені құрайтын болады, ал бір қорап темекіні тұтынушы небәрі 650 теңгеге сатып 
алады. Осылайша, құжатта айтылғандай, заң шығарушы, Еуропа мемлекеттерінің 
тәжірибесі бойынша шылым шегушілердің темекіден зияны аздау түтінсіз өнімдерге 
көшуіне жағдай жасаудың орнына, керісінше, елде темекі тұтынуының өсуін тікелей 
ынталандырады.

 «Тұтынушы үшін таңдау болу керек: темекі немесе балама өнімдер. Енді билік 
тұтынушыны балама өнімнен қайтадан темекіге көшуге мәжбүр етуде. Тұтынушылардың 
мұқтаждықтарын түсінетін сындарлы саясат жүргізілуі және кезең-кезеңімен жүзеге 
асырылуы тиіс» - деді Светлана Романовская, «Қазақстан тұтынушыларының 
Ұлттық Лигасы» РҚБ басқарма төрағасы, бесінші шақырылған Қазақстан Республи-
касы Парламенті Мәжілісінің депутаты. Заң жобасын дайындаған депутаттардың ел 
бюджетіне қосымша қаражат түсетіні туралы мәлімдемелеріне қарамастан, «Атаме-
кен», «Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасы» және басқа да қауымдастықтардың 
өкілдері осы шешімнің тұтынушылар, бизнес және ел бюджеті үшін жағымсыз салдар-
лары мәселесін көтеру қажет деп санайды. Олардың пікірінше, түзетулерді қабылдау 
процесі бастапқыда бұзушылықтармен өтті: ешкім бизнес-қоғамдастықтың пікірін 
тыңдауға тіпті тырыспады да. Баспасөз конференциясын ұйымдастырушылар, мәжіліс 
қызметкерлері қыздырылатан темекіге қатысты шешім қабылдаған кезде дұрыс емес 
ақпарат алғандары мүмкін деп ойлайды. 

Еуроодақ елдерінде, керісінше, қыздырылатын темекіге арналған акциз жәй темекіге 
арналған акцизден әлдеқайда төмен – ЕО бойынша орташа алғанда ол темекіге арналған 
мөлшерлеменің 28% құрайды. Бұл өте қисынды, өйткені темекі түтінсіз қыздырылатын 
темекіге қарағанда бірнеше есе зиянды, оны көптеген халықаралық медициналық 
зерттеулер дәлелдеген. Еуропалық Одақта үкіметтер шылым шегушілердің темекіден 
түтінсіз өнімдерге ауысуын әдейі ынталандырады. Осыған орай, сарапшылардың 
мәлімдеуінше, Қазақстандағы депутаттар керісінше, қыздырылатын темекіге арналған 
акциз мөлшерлемесі темекіге салынатын мөлшерлеменің 29%-нан 70%-на дейін күрт 
көтеруді ұсынады. Бұл сөзсіз қыздырылатын темекіні пайдаланушылардың шылым 
шегуге оралуын ынталандырады. Бұл тәсіл дәстүрлі темекі өндірушілерден басқа 
Қазақстанда ешкімге тиімді емес, соған қарағанда, Парламенттегі дүрліккен «акциздік 
лоббидің» артында солар тұр, - делінген петицияда. Темекі шегушілер зияны аз өнімге 
өтуі үшін мұндай өнім қол жетімді болуы керек.

«Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің жекелеген депутаттары 
Салық кодексі бойынша қыздырылатын темекісі бар өнімдерге арналған акциз 
мөлшерлемесін өзгертуге қатысты заң жобасына түзетулер енгізді, олар 2023 жылдан 
бастап мөлшерлемені үш есе ұлғайтуды көздейді», – делінген петицияда. Петицияны 
қолдаған қоғам мен бизнес өкілдері Қазақстан Президентіне бақылаусыз заң шығару 
процесіне араласуға және қазақстандықтардың денсаулық мүдделерін қорғауға, темекі 
мен қыздырылатын темекіге тең қолжетімділік жасап, депутаттардың қыздырылатын 
темекіге арналған акциздер мөлшерлемесін күрт арттыру жөніндегі бастамасын 
қабылдамауға өтініш білдірді. «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және бірқатар 
бизнес-қауымдастықтар «Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасымен» бірге 
осы ұстаныммен келісетіндердің барлығын, қазақстандықтардың денсаулығын 
жақтайтындардың барлығын петицияға қосылуға шақырды.

Қосымша ақпарат алу үшін 8 701 257 05 23 телефонына хабарласыңыз.
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BASPASÖZ

(Басы 1-бетте).
-Ия, бұл мәселе маған белгілі. Тіпті мен 

тұратын ауданда да ұялы байланыс кейде 
нашар жұмыс жасайды. Байтұрсынов қана 
емес, қаламыздың аэродром ауданын-
да да байланыс мәселесі бар. Біз тиісті 
орындармен келіссөз жүргіздік, конкурс 
жарияланды, қосымша 2 күшейткіштер 
қойылады. Аэродром ықшам ауданы және 
қаламыздың солтүстік-шығыс өңірін са-
палы байланыс және интернетпен қамту 
үшін 3,5 млн теңге бөлінді. Бұл жұмыстар 
ағымдағы жылдың шілде, тамыз айла-
рында жүргізілетін болады. Әрі мүдделі 
тараптар интернеттің жылдамдығын 
тексеріп отыратын болады.

-Қаламызға іргелес Бірлік ауылының 
тұрғындарын қазіргі таңда ұялы байла-
ныс және екі ортада орналасқан қоқыс 
алаңы алаңдатады. Жол бойына бей-
берекет төгілген қоқыс, қаңғыбас ит-
тер, малдың өлексесі бірліктіктердің 
бас ауруына айналды. 

- Бұл сұрақтар бойынша мынаны 
айтқым келеді. «КарТел» компаниясының 
жергілікті жердегі бөлімшесінің басшы-
сымен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Осы 
бағытта  жұмыс жүріп жатыр. Соңғы екі 
жылда біз 5-6 ауылға ұялы байланыс 
мұнарасын қойдық. 

Ал қоқыс бойынша да жұмыстар 
жүргізіліп жатыр. Қатты тұрмыстық 
қалдықтар полигонын күтіп ұстауға «Бе-
реке құрылыс»  ЖШС қызмет көрсетеді. 
Басында енді үнемі екі техника жүреді. 
Қазып, тегістеп ретке келтіріп отыра-
ды. Келешекте қоршау жасап, қоқыстың 
көрінген жерге төгілмеуіне көңіл бөлінетін 
болады. 

-Аудан бойынша тұрғын үй кезегіне 
бүгінгі күні 715 адам тіркелген екен. Бұл 
мәселе бірден шешілмес, дегенмен бұл 

бағытта нендей жұмыс жасалып жа-
тыр?

-Бүгінгі күні құрылысқа үлкен көңіл бөліп 
жатырмыз. Өздеріңізге белгілі, былтырғы 
жылы «Нұрлы жер» бағдарламасы ая-
сында 50 көп пәтерлі тұрғын үй тізімде 
тұрғандарға пайдалануға берілді. Тағы да 
20 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы был-
тыр басталған болатын, бұйырса биыл 
қолданысқа беруді жоспарлап отырмыз. 
Сондай-ақ ойымыз шағын аудан ашу. 
Осы мақсатта 120 пәтерлі 2 көпқабатты 
үйдің құрылысына бастапқы тиісті қаржы 
бөлінді. Ол үйлердің өзінің шағын жылыту 
қазандығы болады. Осы жобалар жүзеге 
асса бірқатар мұқтаж жандар тұрғын 

үймен қамтамасыз етілетін болады. Оның 
ішінде көпбалалы отбасылар, жетім ба-
лалар, жалғызбасты аналар, мемлекеттік 
қызметшілер және т.б. бар.

-Талғат Қанатұлы, көпшілікті 
толғандырған мәселенің бірі әрі бірегейі 
бұл қаламыздағы ауыз судың сапасы. 
Күн жылысымен қалалықтар ауыз суды 
жақын маңдағы жер асты су көздерінен 
тасып ішуге мәжбүр.  Қаншама жылдар 
түйіні тарқатылмай келе жатқан осы-
нау шаруа қашан біржақты болады?

- Ия, Сарқан қаласындағы ауыз су 
проблемасы бірінші жылы көтеріліп 
отырған жоқ. Қаншама жыл айтылып 
келеді. Өздеріңіз білесіздер, қала ауыз 

суды ашық су көздерінен, яғни өзеннен 
алады. Соңғы жылдары қала халқының 
саны өсті. Бұрынырақта салынған су та-
рататын тораптың жинақтаушы жүйесінің 
қуаты қазіргі қажеттілікке сай емес. 
Жобалық сметалық құжатын әзірлеу 
бойынша конкурс жарияланып, мердігер 
анықталды. Біз мердігерге қаламыздағы 
су бойынша барлық өзекті деген про-
блемаларды айттық. Мердігер барлық 
айтылған ұсыныс-пікірлерді ескеріп, 
құжаттарын соған сай бейімдейді. Келер 
жылы осы ауыз су бойынша ауқымды 
жұмыс жүргізіледі.

Жалпы біз облыс әкіміне жобаларды 
қорғау бойынша барғанда айтылатын ең 
бірінші мәселе осы - су мәселесі. 

Жақында қала тұрғындарымен кез-
десу өткіземіз. Тұрғындарымызды 
толғандырған мәселелер ортаға салына-
тын болады. Сондай-ақ жолдарға жіті көңіл 
бөлінетін болады. Өздеріңіз де байқаған 
боларсыздар. Біздің ұстаным жол 
жөндерде ол көшенің барлық суағарларын, 
көпірлерін, аялдамаларын ретке келтіріп, 
тек сосын күрделі жөндеу жүргіземіз. 
Болашақ жоба-жоспарларымыз өте көп. 
Денсаулық, білім, құрылыс, мәдениет, 
ауылшаруашылық  салалары бойынша 
бірқатар ауқымды жобаларымыз бар. 
Бір ғана мысал келтірейін. Аудан бой-
ынша жалпы ұзындығы 800-ден астам 
шақырымды құрайтын ауылшаруашылық 
мақсатындағы 10 суландыру каналының 
табанын тазалау, жағалауын кеңейту, су 
тарату жүйелерін ретке келтіру бойынша  
облыстан қаржы сұрап алдық. Оған ар-
найы техника да сатып алынды. 

Жалпы, ауданның әлеуетін арттыру, 
экономикасын дамыту бойынша жүйелі 
жұмыстар рет-ретімен жүзеге аса беретін 
болады. 

-Сүбелі сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімені жазып алған
Жомарт ИГІМАН,

Партия ЖЕҢІСХАН.

Алдағы міндет ауқымды

Бәрекелді!

Бекеннің биік белесі
Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 2022 жылғы лауреаттары атанғандардың 

көшбасында құқықтық тақырыптағы очерктер сериясы үшін журналист-заңгер 
Нұрахметов Бекен марапатталды. 

Ол бұған дейін Қазақстан Журналистер одағының Сейдахмет Бердіқұлов атындағы 
сыйлығын иеленген болатын. Осыдан 42 жыл бұрын С.М.Киров атындағы Қазақ 
Мемлекеттік университетіне түскен Бекеннің шығармашылық жетістігіне қатарлас оқыған 
сырмінез қаламдас ретінде сырттай куә болып келеміз. Оқу орынын бітірген соң Алма-
ты облыстық «Жетісу» газетіне орналасқан ол еңбек жолын «Лениншіл жас» газетінде 
жалғастырды. Криминалдық, қылмыстық, құқықтық мәселелерді көтеріп, ақмылтық жур-
налиске айналған ол өзі оқыған КазГУ-дің Заң факульетіндегі «Кеден ісі» мамандығына 
оқуға түсіп, Тәуелсіз елімізде енді ашылып жатқан Кеден саласының қалыптасуына 
зор үлесін қосты. «Достық», «Семей», «Бақты», Қазақ – Қырғыз шекарасындағы бекет-
терде жауапты басшы қызметтер атқарып, Кеден полковнигі шенін алды. Кеден ісінің 
теориясы мен тәжірибесін ұштастырып, оқу құралын жазды. Деректі проза, детектив 
жанрларындағы әдеби шығармалары оқырмандардан өз бағасын алды. 

Екі мәрте Қазақстан Журналистер одағының лауреаты әріптес досымызды төл 
мерекесімен құттықтап, шығармашылық табыс тілейміз!

Жомарт МАҚАТҰЛЫ.

Жауапкершілік жүгі салмақты 
Еліміздің журналистер қауымының еңбегіне көрнекті қаламгер, 

мемлекет және қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза "Журналист атан 
түйе секілді. Арқалағаны алтын болғанымен, жегені - жантақ" деп 
баға берген болатын. Бұл ащы да болса ақиқат сөздің айтылғанына 
ондаған жылдар өтсе де ақпарат майданының шебінде жүрген 
қаламдастарымыз өз жағдайын емес, елдің әлеуметтік мұңын басты 
назарда ұстайды. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Жаңа Қазақстан дегеніміз- Әділетті 
Қазақстан" деп баға берді. Ал әділетті Қазақстан құру үшін ең маңызды саланың бірі 
- журналистика. Трансформацияға ұшырап жатқан Қазақстан қоғамында күнделікті 
ақпарат ағыны өте күшті. Ең маңыздысы-ақпаратты сұрыптау, сұрыптай отырып 
шынайлығын жоғалтпай, жедел ұсыну. Блогосфера, азаматтық журналистика дамып 
жатыр дегенмен, соңғы жауапкершілік ресми бұқаралық ақпарат құралдарында, ресми 

БАҚ-тың өкілдерінде қалады. Ақпаратты сауатты тұтынушы ең соңғы деректі ресми 
көздерден, дәстүрлі БАҚ-тан іздейді, Бұған медиа саласындағы жүргізіліп жатқан зерт-
теулер дәлел. 

"Сарқан" газетінің құқық саласындағы зерттелген, дәлелденген материалдарды 
берудегі ,  оқырмандардың құқықтық сауаттылығын арттыру жолындағы еңбегі ескеріліп, 
жуырда ҚР Ішкі Істер Министрі, полиция генерал-лейтенанты М.Ахметжановтың Алғыс 
хаты табыс етілді. Біз бұл бағыттағы жұмыстарымызды жалғастыра береміз!

"Сарқан" газетінің редакция алқасы. 
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(Соңы. Басы газетіміздің №24 санында).

BASPASÖZ KÜNI

 Қыран
Поэма

IV
Бір топпен ожар Қоқай тау басында,
Көреді ол! Қыраны тек сау босын да.
Балағат сөзді судай сапырады,
Аузынан тастамайды тәубасын да.

Елеңдеп мұндайда құс салушылар,
Тағатсыз, тыпыршымай нағып шыдар?
Өзекті дүбірлетіп, қиқулап кеп,
Айтақты салды бір кез қағушылар.
 
«Е, бақ!» - деп сылп еткізді ол ерінді,
Делдиіп, жалпақ танау көнерілді.

«Кә, бопым! Үйірімен үш тоғыз қып,
Маған бір көрсетші енді өнеріңді!»

Ол өстіп үміткер жан бола қалсын,
Бүркіттің жайлап тартып томағасын...
Жалаңдап жан-жағына қарады құс:
 «Япыр-ау, шықтым ба, - деп, - 

далаға шын?..»

Тастүлек енді неге алаңдасын,
Уытты жүзі алмастай жалаңдасын.
Күрдитіп, оқжыландай оқшырайтып,
Оң-солға қадақтатты ол жалаң басын.

Сөйтті де жарқ етіп бір ұшқын атып,
Атылып кетті аспанға ышқына тік.
Қайқаң етіп шықты да қалқыды жай,
Бойына жинағандай күш-қуатын.

Үмітін жердегінің алдағандай,
Қыранда ой болды екен әлдеқандай?
 Түлкіге қарамайды пысқырып та,
Қиянға көз тастайды барлағандай.

Аспанға жердегілер қарап қапты,
Көздерін бәлемдердің алақтатты.
Самарқау, оң мен солын жаймен барлап,
 Қалықтап көк жүзінде ол қанат қақты.

Үш рет айналды да қалқып көкті
Көңілі кереметтей шалқып кетті.
Солтүстік-шығыс жақты бетіне алып,
«Туған жер, қайдасың?!» деп тартып кетті.

Қайтсін ол шақырғанды, жекіргенді,
Өртеніп, күйіп Қоқай өкінді енді.
Сап етті жаман ырым - басынан бір
Бағы ұшып бара жатқан секілденді.

Үн-түнсіз мелшиіп ол тұр қайғырып,
Қыраннан күтіп пе еді мұндай қылық?
Қаратып кетті жерге Қарабура,
Атақ пен абыройдан жұрдай қылып.

 V
О, шіркін, жарық сәуле, кең дүние!
Перзентің құшағыңа келді, міне.
Армысың, аяулы аспан, сайын дала,
Болайын сенің мұнша кеңдігіңе!

Рас па, туды ма күн самғайтұғын,
Арманды туған жерге жалғайтұғын?!
Өңім бе осы, апыр-ау, шыныменен,
Жоқ, әлде түс пе екен құр алдайтұғын?!

Қалды ма түтқын үйі, тозақ қасы?
Екен-ау кімге де ыстық өз от басы...
 Дегендей бостандығын қолына алып,
 Оу, шіркін, аңырады азат басы.

Намыстың байлауда ол уын ішті,
Жалаған алай-түлей құйын ішті.
Жердегі байлап-матап қорлап келген
Аласа өмірден ол биік ұшты.

Ойлаушы ед мүлік қой бұл қолдағы деп,
Қыранның шын бейнесін сомдады көк.
Маталған ерік біткен сұм заманда ол
Тұтқыннан босанып ап самғады кеп.

Шынында, ойлап көрсек, бұл - сын ерге,
Тектен-тек байлаудағы ат кісінер ме?
Шіркін-ай, бұғаудағы елдің бәрі
Қыранның мына қалпын түсінер ме?

...Аянбай шырқап салды ол төтелетіп,
Екпіндеп, үсті-үстіне төпелетіп.
Зуылдап, әне-міне дегеніңше-ақ,
Бетпақтың даласынан кетер өтіп

Жұлдыз боп көктегі аққан құлдырады,
Торғайдай көз ұшында бұлдырады.
 Аяздың ауадағы мұз әйнегін
Екпіні шытырлатып сындырады.

Жадырап, жайнап кетті ғалам анық,
Құттықтап қол соқпасын дала нағып?!
Аспанда азаттықтың қарлығашы,
Қанатты қара жүлдыз барады ағып.

Желі боп қуаныштың гуілдеді,
Қайтқандай дұшпанынан бүгін кегі.
«Жатпайды қын түбінде асыл пышақ»,
 Ерліктің осындайда білінбегі.

Аспан мен жер ортасы сапырылды,
Дүние, қыранға ұқсат батыр ұлды!
 Биіктен көлеңкесі сүйкегенде,
Көлденең көл қоғасы жапырылды.

Қасқарып қарсы алдынан тұрған желге,
Дауылды қанатымен бұрған көлге.
Тал, қамыс жағадағы қол бұлғайды,
Жол болсын, аман жет деп туған жерге.

Балқашты белуардан баса-көктеп,
Аңырап бара жатыр, басы әуектеп.
Қыран боп туған баста Қарабура,
Өмірден қыранша ол жасап өтпек.

Тұп-тура аумай тартты бір бетінен,
Бел буып, балтыр түріп шын бекінген.
Қыран боп талай-талай топ жарғанмен,

Тек бүгін шығып отыр міндетінен.

О, шіркін, арымайтын ар қанаты-ай,
Қағылар күнің болды-ау арман алты ай.
Тасыңа төсін бассын, мауқын бассын,
Көзіне бір көрінші, қайран Алтай!

Қан жұтып, қара жерді жастанды кім?
Керемет ерлік өтті-ау бастан бүгін

Айшылық аралықты асып өтіп,
Жеткізбек енді еліне ол бостандығын.

Япыр-ай, жеріне аман жетер ме екен,
Болмаса жолда үзіліп кетер ме екен?
Тап бүгін жетіп тауын құшпаса ол
Туғаны қыран болып бекер ме екен?!

Әмірхан бапкер еді өте жетік,
Саятқа жүрем ғой деп жеке кетіп,
Түлкіні ұшып өзі қағатын қып,
Қанатын өсірген ед бекем етіп.

Сол қыран ұзақ жолда талмай салды,
Шаңқылдап шартарапқа айғай салды.
Туған жер, құшағың жай, қойыныңды аш,
Алдынан шығып, тосып ал қайсарды!

Алдыңа мұңын шағар өзі-ақ бүгін,
 Өтті ғой, өтті бастан азапты күн.
Алыстан батыр құсың базарлық қып,
Әкеле жатыр саған азаттығын!

Жеткенше туған таудың шоқтығына,
Тоқтатар ешбір күш жоқ оқты мына!
 Зуылдап келе жатыр қара кеште ол,
Қарамай ішінде түк жоқтығына.

Ағумен, аңыраумен іңір өткен,
Бір жан жоқ бұдан басқа қыбыр еткен.
Тоқтаусыз зулап әлі келе жатыр,
Құс жолы - соның жолы жүріп өткен.

Әл жиып, аялдауды ол білмеген,
Бір күш бар асықтырған, жан билеген.
Тыншып бір ұйықтасын деп қанатымен
Тынымсыз қағып түнді әлдилеген.

Белдердің бірінен соң бірін асып,
Көңілдің ұшқан сайын кірін ашып,
Самғауы сар далада осыншама –
Айтып тұр қыранның бұл сырын ашық.

Қойны ну, буалдыр сай, торқа белі,
Қайдасың, мөлдіреген Марқакөлі?..
Жүрегін жіпке байлап қалжыраған,
Тоқтатпай демеп алға тартады елі.

Келеді арманына қамшылатып,
Дегендей қысады аяз «қалшы қатып».
Жиып ол соңғы күшін ышқынады,
 Бой-бой боп, ащы терін тамшылатып.

Қанатын өршелене қағып жатыр,
Өзен-көл, қарлы белдер қалып жатыр.
Қалайша тоқтасын ол, құшақ жайып
Алдында Алтай сынды алып жатыр.

Тап бүгін жетемін деп күн кескендей,
Азынап Алтайымен тілдескендей.
Жете алмай, шыныменен жолда қалса,
Арманы өзіменен бірге өшкендей

Ышқыньш барған сайын есіледі,
Қырсығып дауыл да алдан есіреді.
Бойында лапылдаған махаббат от,
 Жел оны қалай ғана өшіреді?

Келеді талмай салып күн-түн қатып,
Келеді дауылдатып, бұрқылдатып;
Алдында арман болған асқар шыңға
Шаңқ етіп анда-санда бір тіл қатып.

Бойынан будақ-будақ бу бұрқырап,
Шыбын жан шықпай әрең тұр шырқырап.
Елестеп түтіндеткен аңшы қосы,
От болып көзінде ойнап, күлсін тұрақ.

Өртеніп, өршеленіп тау қыраны,
Аязды қызуымен жандырады.
Бұлдырап қарлы бас шың көрінгенде,
Жасаурап көзі, шіркін, жаудырады.

Шынында, бір от шықты тау-жырадан,
 Денесін жиып алды ол қалжыраған.
Қайтсең де туған жерге жетіп өл деп,
Жүрегі сыздап, талып зар жылаған.

Ұмтылды жүрегін ол жебе сауып,
Ана шың - Қызылшоқы төбесі анық...
 Қонарда шыркөбелек басы айналып,
Түскендей болып кетті денесі ауып.

  VI
Қарлы жон, қарағайлы төбе жатқан,
Әмірхан ит жүгіртіп келе жатқан.
Бірдеңе қараяды шың үстінде,
Аң ба екен қапелімде қанға батқан?

О, тоба, мынау менің Қарабурам!
 Көз жазып қап жүрмейін қарағымнан.
Келген ғой жерін тауып жарықтығым,
Құданың құдіреті, қара бұған!

«Кә, бопым, кә!» - деп атын қамшылады,
Көргенде құсын қалай жан шыдады?
Тер боп кеп, мұз боп қыран қатып қапты,
Құшақтап қыса берді ол әлсін-әлі.

«Елім деп, қарағым-ай, құрақ ұшқан,
Япыр-ай, қалай жеттің түу алыстан?!»
Кім білсін неге екенін, өкінбеді ол,
 Кетті тек жасы парлап қуаныштан.

Көп тұрды ол ұмытқандай әлденесін,
Құсының көрді ме екен жанды елесін?
Кеудесін керіп терең дем алды енді,
Күш кернеп кеткендей боп бар денесін.

Тау тұлға, жойқын жота, балтыры нән
Құс нағыз боп көрінді батыр бұған. ...
Оралып жеңіспенен, туған жердің
Жастанып қара тасын жатыр қыран.
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Жазғы мектеп 
26-мамыр мен 17- 

маусым аралығында 
мектебімізде жаздық мек-
теп ұйымдастырылды. Жаздық мектеп кезінде 
оқушылармен түрлі ойын жаттығуларын жасадық. 
Айта кететін болсақ: «Шимен ойын». Бұл ойынды 
балалардың ойлау қабілетін дамыту барысында 
алдым, бұл ойын арқылы балалар тез ойлау мен  
логикалық қабілеттерін  арттырады. Бірінші кезек-
те ойлануға көп уақыт кетті, ойнай келе, балалар, 
жылдамдықтарын арттырды. «Виртуалды лаборато-
рия» арқылы тәжірибе жасадық.  Мұхтар Шахановтың 
80 жылдығына орай, оқушыларға Мұхтар Шахановтың 
өмірбаяны мен еңбектері жайлы таныстырылып, 
бейнежазба арқылы «Кім қайратты» еңбегін тамаша-
лап, талдау жасадық. Балалар өз ойын еркін айтып, 
пікірлерін білдірді.   

1 - маусым «Балаларды қорғау» күніне орай мектебімізде түрлі іс- шаралар 
өткізілді. Балалар ерекше көңіл- күймен, шабытпен мерекеге қатысты.  «Шахмат», 
«Эстафета», бейнелеу өнерлерін көрсетіп, музыкалық бағдарламаларға қатысып, 
өз өнерлерін жоғарғы дәрежеде көрсетіп, демеушілердің көмегімен барлық балалар 
бағалы  сыйлықтармен  марапатталды. 

           М.ОТАРБЕКОВА,
 М. Мәметова атындағы орта   мектебінің химия пәнінің   мұғалімі.  

Мұражайға саяхат  
Тәуелсіздік жылдары жергілікті жерлер-

де өлкетану ісі жанданып, бұрынғы жер- су 
атауларының шығу тегін зерттеп, қалпына келтіру, 
танымал емес мұраларды жинақтау, тарихи—мәдени 
ескерткіштерді қорғауға алу ісі қолға алына баста-
ды.                                                                                                                                                  

   Әр өлкенің тарихы, өлкетану мұражайларының 
жұмыстары ілгері жыл-
жып ашылды. Осыған 
орай оқушыларымыз 
Лепсі кентінде орналасқан 
жергілікті композитор «Мұқан 
Төлебаев»  музейіне сая-
хат сабақ ұйымдастырып, 
әр сынып жеке- жеке барып 
танысты.  Саяхат сабақ ба-
рысында  М. Төлебаевтың 
шығармашылығымен му-
зей қызметкері Асия 
Жұманқызының айтуымен 
ұстаған заттарын,  дом-
бырасын, киімі мен жазған хаттарын, көне жәдігерлерімен, шоқ үтік,  ұстаған шо-
тын көріп оқушылар ерекше әсерде болды. «Өткеніңді танымай келешегіңді болжай 
алмайсың»- дегендей күні кешегі азамат соғысы жылдарында ұрыс өткен Черкаск 
ауылындағы  1978 жылы ашылған Сарқан ауданының тарихы мұражай кешеніне са-
яхат ұйымдастырылды. Азамат соғысының аяқталғанына 70 жыл толуы қарсаңында 
мұражай толық жөндеуден өткізілді. Мұражайдың мақсаты Жетісу өңірінің өткен та-
рихымен таныстыруға негізделген.  Қазақтың тұңғыш инженері Түрксіб теміржолының 
іргесін қалаған қоғам қайраткері, өлкетанушы  Мұхамеджан Тынышбаев туралы 
жаңадан экспозициялық кешенді көрмелер, мәліметтер жинақталған. 

Қасиетті өлкеміздің шежірелі тарихымен мұражайдағы көне жәдігерлер сол заман-
да қолданған, жасалған заттарды көзбен көріп, тереңірек білуге оқушылар ұмтылды. 
Мұражайды аралау сәтінде оқушыларымыз үлкен әсерде болды. Осы негізде тәлім- 
тәрбие беруде өскелең ұрпақтың тәрбиесіне, тарихи ой- санасының қалыптасуына 
саяхат сабақтардың ықпалы мен маңызы зор болмақ.  

                             А.РАХЫМБАЕВ,
       М. Мәметова атындағы орта  мектебінің дене шынықтыру пәнінің 

мұғалімі.

Жеңіс мерекесіне арналған 
турнир

Биыл Ұлы Отан 
соғысының жеңіспен 
аяқталғанына 77 жыл бол-
ды. Жеңіс күні Қазақстанда 
мемлекеттік мейрам бо-
лып аталып өтеді.  Осыған 
орай еліміздің әр жерінде 
түрлі мәдени іс- шаралар 
ұйымдастырылды. Соғыс 
ардагерлерін құрметпен еске 
алып, әрбір ардагерлер-
ге лайықты құрмет көрсете 
білейік. 

Ардагерлеріміздің ерліктері ұрпақтан- ұрпаққа жететін сарқылмас мұра. Біздің 
болашағымызға бейбіт күн сыйлаған ардагерлеріміздің есімдері ел есінде мәңгі қалады, 
өйткені  «Жеңіс» біздің тарихымыз, мақтанышымыз. Мереке күні «Ауған-Тәжік» шекара 
қақтығысына қатысқан  Көшербаев Қанат, Жаманбаев Ержан, Егізтаев Бейбітпен кезде-
су ұйымдастырылып, футболдан аймақтық турнир өткізілді.  Ардагерлеріміздің төрелік 
етуімен өткізілген жарыста Ушинский орта мектебінің жеткіншектері жеңіс тұғырына 
шықты. Турнирге қатысып белсенділік көрсеткен барлық оқушылар мен мұғалімдер  
марапатталды.  Шара соңында ардагерлеріміз мектеп ұжымына   ізгі ниеттерін білдірді. 

  А.РАХЫМБАЕВ,
 М. Мәметова атындағы орта   мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі.

Информатика әлемі
Ұлттық болмыс пен халықтық ұғымдарды шәкірт бойына дарытуда отбасы мен 

ұстаздар қауымының тәлім – тәрбиелік шараларына қойылар талап жоғарылады. 
Мектеп – білім берумен қатар, тағылымды тәлім – тәрбие түрлерін ұйымдастыратын 
өнеге ордасы. Тәрбие мазмұны 
ұйымдастырушының шеберлігімен 
ұштасқанда қандай шара болсын, 
шәкірттің ішкі жан – дүниесін жаңартып, 
рухани азық болып, соңында жарқын 
құбылыстарға жетекші бола бермекші.

Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектебінің 2021 – 2022 оқу жылындағы 
жоспарына сәйкес «Информатика 
әлемі» атты 10 күндік пәндік лагері 
7 «Б» сыныбымен ұйымдастырылды. Лагердің мақсаты: Оқушылардың пәнге де-
ген қызығушылығын арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Осы мақсатты 
басшылыққа ала отырып мектеп жанынан ашылған пәндік лагерьдің әр күнін тиімді 
өткізуге тырыстық. Оқу тапсырмаларын орындауда білім алушылар өздерінің жоба-
ларын жасап қорғаса, таза ауада түрлі қызықты термин сөздер айтып, топтар бой-
ынша «Кітапты сүйіп оқы, көңілге түйіп оқы» тақырыбында онлайн режимінде кітап 
оқыды. Әрбір білім алушы еркін тақырыпта ғаламтор желісін пайдаланып ертегі, аңыз, 
өлеңдер, түрлі ақын жазушылардың шығармаларын оқып, сол мезетте мазмұнын ай-
тып, бір – бірлерінің білімдерін толықтырды. Нәтижесінде пәндік лагер жоспар бойын-
ша өтіліп, өз деңгейіне жетті.

А. БЕРИККАЛИЕВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің  «Информатика әлемі» пәндік 

лагерінің  жетекшісі.

«Күншуақ» - дышать полной грудью:
О деятельности детских 

реабилитационных центров в 
Алматинской области

Завершает рубрику о детских реабилитационных центрах статья 
о «Күншуақ». Центр находится на окраине города Талдыкорган,  на бе-
регу реки Каратал, в живописном парковом месте. 

На сегодняшний день  центр явля-
ется единственным в регионе по реа-
билитации детей с заболеваниями ор-
ганов дыхания. С начала года  прошли 
лечение больше 300 пациентов. Для 
проведения лечебно-диагностических 
мероприятий центр имеет соответству-
ющее своему профилю специально 
оборудованные диагностические и ле-
чебные кабинеты: физиотерапевтиче-

ский,  лечебной гимнастики и зал лечебной физкультуры, стоматологический. Также, 
работает санпропускник, изолятор, дезинфекционная камера (лечебные процедуры, 
в том числе солевая шахта, биоптрон, электрофорез, кислородный коктейль, УФО) и 
отделение термотерапии (душ Шарко, гидромассажная ванна, термотерапия в виде 
фитобочки, душевые). 

В Центре трудятся 33 человек, в том числе 1 врач, 11 средних медработников, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель  и другие сотрудники.   
На сегодня растет число детей с аллергическим фоном, что зачастую приводит 

к возникновению бронхитов с обструктивным синдромом, который может перейти в 
бронхиальную астму, что очень опасно. После перенесенного обострения болезни, 
каждый ребенок нуждается в своевременной реабилитации, которая дает полное  вос-
становление функций внешнего дыхания,  благодаря  четкому алгоритму наших вра-
чей  улучшается общее состояние ребенка.  Мы делаем все, чтобы детям было инте-
ресно. Они получают не только лечение, но и обучаются новым навыкам, знакомятся 
друг с другом, – говорит главная медсестра Назгул Ахметкалиева. 

К слову, в центре имеются  детские и спортивные  площадки  для волейбольных, 
футбольных, баскетбольных игр, а также настольного тенниса.

В свою очередь ребята проходящие курс лечения, отмечают, что здесь ощущение 
как будто в  лагере, очень весело,  познавательно, а еще и полезно. 

Такие центры очень важны как для детей, так и для родителей. Иногда нужна под-
держка со стороны, а опытные специалисты, помогают детям побороть страх, справ-
ляться с болезнями и психологическими блоками. На сегодняшний день эти лечебные 
процедуры в реабилитационных центрах доступны в системе обязательного социаль-
ного медицинского страхования. «В Алматинской области сотрудники реабилитацион-
ных  центров  делают, все чтобы дети выходили  с пониманием, что они такие же как 
все. Мы также очень внимательно относимся к качеству оказываемой медицинской по-
мощи, – отметил директор филиала Фонда медицинского страхования по Алматинской 
области Нурлан Отаргалиев. 
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Келелі сөз бастайын жөні келсе,
Туары анық асыл жыр тебіренсе.
Әділбек деп әдемі әнге айналған,
Ақын ұлың өтіпті-ау серілерше.
Тойланбады кезінде тойы қанша,
Ойланбады өзі де жайын онша.
Пенделіктен жеркеніп, жаны шошып,
Ғұмыр кешкен шынайы шайырларша.
Ақ қағазбен сырласып түн ауғанша,
Жаны жайлы жай табар жыр ауланса.
Сыңар қалса жүгініп өлең-сөзге,
Толғап-толғап өтіпті ол жырауларша.
Жақын тұтып жанына жыр-әнді бұл,
Қосылыпты бәйгеге ұлан дүбір.
Жыр көгінде мәңгілік тұрып қалды,
Бұйырды да маңдайға қыран-ғұмыр. 

Қазақтың айтулы ақындары Тұманбай 
Молдағалиев пен Сәкен Иманасов  2002 
жылы Әділбек Абайділдановтың соңына 
қалдырған  өлмес мұрасын құрметтеудің 
үлгісін көрсетті. Туған жеріне арнайы 
келіп, туғанына жетпіс жыл толып 
отырған ақын мерейтойының басталуы-
на ұйытқы болды. Ақын есімін мәңгі есте 
қалдыруға туған жерінде игі қадам жасал-
ды. Қарабөгеттегі бір көше ақын есімімен 
аталды. Өкінішке орай, елді мекендердегі 
бір мектепке, туған ауылындағы мәдениет 
үйіне  Ә.Абайділданов есімі берілсе, об-
лыс орталығында ақын аты ұлықталса де-
ген көпшілік өтініші әзірше жоғарғы орын-
дар тарапынан қолдау таппай келеді.    

Тарихтың жаманы жоқ. Жаманнан 
сабақ аламыз, жақсысынан үлгі ала-
мыз. Ер-азаматтарымызды жалмаған, 
қаншама үйдің түтінін өшіріп, түндігін 
жапқан зұлмат соғыс салмағын сол 
қасіретті көзбен көрген ақын ғана дәл 
кескіндей алады:

-Мұңлық едің, кеудесіне кек түйген,
Қабақ қату, күлкі қашып кетті үйден.
Бір күндері суық хабар сап етті,
Сол қағаздан жүрегіңе оқ тиген.
...Қайтерсің-ай, есіңнен де жаңылдың,
Сені, мүмкін, алып қалған жаны ұлдың.
Қара түннің бір пұшпағын жыртып ап,
Басыңа сен содан қара жамылдың.
Түн пұшпағынан қара жамылу сол 

кезеңнің жесірлеріне ортақ қасірет. Осы 
қасіретті бала кезінен сезініп өскен ақын 
«Қайран жеңгем» өлеңін осылайша  кере-
мет суретпен кескіндейді. 

Жоңғар Алатауы. Қожыр-қожыр тарғыл 
қара тастар. Жұмбақ үңгірлер. Доланалы 
жақпарлар. Аспан теңкиген бұлттарын 
түйетауға теңдеп қойған. Таң атқанда, 
ару күн кірпігін ашқанда қия-құздар қызыл 
нұрға бөленеді. Тау іші құлпырады. 
Жапырақтар шып-шып терлейді. Алтын 
сәулемен ажарланып тау масайрайды. 
Тарғыл таудың басында бір түп кепкен 
қарағай тіршілікке жағалай көз салып тұр.  
Шыңға ол қалай шыққан? Туған жерден 
алыстаған соң семіп қалған мұңлық па? 
Жоқ, таудан әрі асырып жауын қуған ба-
бам осы биікте мәңгі тыныстаған болар? 
Бұл қарағай бабамның қара тасты жарып 
шыққан сүйегі емес пе? Ақын «Шыңға 
шыққан қарағай туралы балладасында» 
осылай сендіреді. Тың теңеу. Иланасың, 
тебіренесің, толқисың. 

...Тарғыл таудың ең ұшында –
бір түп кепкен қарағай,

Сол биіктен тіршілікке көз 
салады жағалай.

Кеудесінде жаны барға болмайды
 әсте мұны ұқпай,

Туған жерден алыстап ол  семіп қалған
 мұңлықтай.

Батыр бабам жау қуғанда таудан 
әрі асырып,

Сол биікте қалған болар бетін таспен
 жасырып.

Сол бір тұрған қарағайға Күн де басын
 иеді,

Бабамның ол қара тасты жарып
 шыққан сүйегі.

Оқырманын иландыра, тебіренте, 

ӘДІЛБЕКТАНУҒА 
ӨРІС АШЫЛСА...

Әділбек Абайділданов – Жетісудың құнарлы топырағының нәрлі жемісі. 
Ол қазақ поэзиясының өзіндік үні бар біртуар ақындарының сапында. Аты 
мен заты айшықты сөз зергерінің соңында қалған әдеби мұраларына көз 
тоқтатып, көңіл қоймау мүмкін емес. 

Ақынның серпінді күйдің домбырасындай бұрауы келіскен, көкейінен 
күмбірлі де сырлы жыр туындаған тума талант болғанын замандастары жыр 
етіп айтады. Көзі тірісінде елуі еленбеген, өзі кеткен соң алпысы да, жетпісі 
де кең көлемде атап өтілмеген ақынның туғанына биыл  90 жыл.

толқыта білген қаламгер құдіретті. Онда 
талант тегеуріні бар, қалам қуаты бар. 
Әділбек ақынның  осындай қасиетке ие 
болғаны анық. Оған біз кез-келген өлеңін 
саралағанда көз жеткіземіз. 

-«Әдебиет пен өнер сарайына ену де 
қиын, кірген соң орын тауып, ірге тебу 
де қиын. Ең қияметтің қиыны, әрине, 
ешкім шегеше суырып алып, сыртқа 
шығарып тастай алмастай бекініп, берік 
қалуың...»,-дейді көрнекті ақын, эссеист 
Мұзафар Әлімбаев. Шын мәнінде осы 
тұрғыдан алғанда Әділбек Абайділданов 
сөзге сұлулық сіңдіре білген, ақиқатты 
әсемдікпен әрлей білген, әдемі 
қалыптасқан, әдебиет әлеміне ірге тепкен 
ақын. 

Әділбек ақын ірі суреткер. Оның 
сөзбен салған суретінде жан бар, әрекет 
бар, тіршілік бар. «Теңіздің дәмі – там-
шыдан» дегендей оның «Дихан» өлеңін 
сараласаңыз кейіпкер тұлғасы ақын 
салған суретпен қанығып, сол адам-
ды бұрыннан танитындай күй кешетінің 
ақиқат. 

«Дихан- жұмыр жерге жан береді, ол 
келгенде таң құлпырады. Ол жермен бірге 
ыстықта түтеп, жермен бірге жаңбырмен 
жуынады. Оның қолындағы күрегі – ожау, 
сол ожаумен жер көмейі бүлкілдеп су 
ішеді. Көк егіннен ұшқан көгілдір бу дихан 
құшағының жылуы». 

-Көк егінмен жаны оның бір, тегі,
Оған төнген дауылды да іркеді.
Егінінің шашынан күн сипалап,
Саусағының сары алтынын сүртеді.
Бұл өнерде одан ешкім асқан ба,
Гүл өсіріп шығарады ол тастан да.
Қарайды да туған жерге құмартып,
Көзіменен көтереді аспанға.
Құдіретімен қуаң жерде су ақты,
Күннен жерге бұрған да сол шуақты.
Егін-жайда мөлтілдеген таңғы шық,
Моншақтаған соның тері сияқты.
Ақын жырының жан-дүниесінде 

қарапайым еңбек адамына деген шынайы 
сүйіспеншілік бар. Тіршілікке іңкәрліктен, 
адал еңбекті аялаудан осындай төрт 
аяғынан тең түсетін туындылар жазыла-
ды. 

...Жүрегін бір қуаныш кернеді ме,
Нұрланып сала берді жер де, міне.
Дөңгелек үстелдей боп жатқан жердің,
Туа сап Ай асылды ернеуіне.
Осынау сәулетке енді қара да тұр,
Шомылып аппақ нұрға дала жатыр.
Биікке жаңа туған Ай-баланы,
Жер өзі тік көтеріп бара жатыр.
Себелеп ақ сәулесін құятұғын,
Түнекті жым-жылас қып қуатұғын.
Жалғанда көзіңді ашар жарқыратып,
Айды да Жер екен ғой туатұғын.
«Жер-Ана» өлеңінде ақын осындай 

оқыс ой түйеді. Бұдан бұрын, мұнан кейін 
дәл осындай шендестіруді кездестірдіңіз 
бе? Ақындық қиял жаныңызды 
нұрландырып, айналаңызға аялай, 

бағалай, бағамдай, байыптай 
қарауға үйрететіндей. 

Құштарлық құпиясын 
ақтаруға ақын шығыс 
шайырларының махаб-
бат дертін арқау еткен 
шығармаларын дұрыс деп тау-
ып, «Үш тармақ ғазел» жазып 
көрген екен. Бірінші тармақ 
«Сенсіз таңның сазарып 
атпағанын, Уақыт тоқтап, Күннің 
де батпағанын»,-  деп баста-
лып, осы ұйқаспен ұласқан 
сезім «Шыныменен, мен десең, 
ұмыта көрме, Өмір бойы есіңде 
сақта, жаным»,- деп аяқталса, 
екінші, үшінші тармақтарда бір 
ұйқаспен үндесіп, жүрек лүпілі 
жаныңа ләззат сыйлайды. Бұл 
да ақын шеберлігінің бір дәлелі. 

Әділбек ақын өзі де ғашық 
бола білген, өзіне сұлуларды 
ғашық қыла білген серілердің 
сапында. Замандастарының 
естелігінен танып-білген осы 
жайт оның лирикалық жырла-
рынан әрдайым көрініс тау-
ып жатады. Сүйгеніне деген 
адалдықты, арды биік ұстаған 
шайыр қаламынан сондықтан 
да ойлы, нәрлі жыр туады. 

–Шын бақытты болу үшін өз 
басым,

Саған деген жүрегім еш тозбасын.
Тікен кірсе табаныңа әлдебір,
Менің жаным шығып кете жаздасын.
Бұлай деп махаббатты өмір мәніне 

балаған ер жігіттің ғана айта алары хақ. 
Әділбек ақын – эпик. Кең тынысты 

ақын поэмалары кезінде әдеби қауымнан 
да, оқырмандардан да өз бағасын алған. 
Әңгімеміздің бастауында ойымызға 
дәнекер болған «Қыран» поэмасы 
лейтмотивіне туған жердің тартылыс 
күшін арқау етеді. Алтайға нағашылап ба-
рып, ел аузына ілінген Қарабураны көзін 
байлап, ұрлап әкеткен Қоқай атақ үшін 
сол  қыранның алғырлығын айналасына 
тамашалатуға асығады. Сол күн туғанда 
Қарабура жемтікке де көз салмай туған 
жер деп шарқ ұрады. Бетпақтың дала-
сын кесіп өтіп, Балқашты баса көктеп 
қыран Алтайға жетіп құлауды серт етеді. 
Қыранмен бірге оқырман бір қуанып, бір 
қуарады. 

Өртеніп, өршеленіп тау қыраны,
Аязды қызуымен жандырады.
Бұлдырап қарлы бас шың көрінгенде,
Жасаурап көзі, шіркін, жаудырады.
Осылай Қарабура туған жерге жеңіспен 

оралған жауынгердей таудың қара тасын 
мәңгілікке жастанады. Ақын «Ер – туған 
жеріне» деген мақалдың өміршеңдігін 
осы поэмасы арқылы негіздей түседі. 

Сондай-ақ «Гүлнар» атты поэмадағы 

туған жерді түлетуге үлес қосып жүрген 
еңбеккер қыздың ертеңіне елеңдетіп, 
қызықтыра білген ақын табысына қуанбай 
тұра алмайсың. «Біздің шалдағы» 
қарттың қайсарлығы, кербиеден жүйрік 
құлын тууын аңсаған қазақи пейіл, 
«кенже немеремнің ат жалын тартып 
мінгенін көрсем» деген арманына жетіп, 
шүкіршілікпен тіршілік тынысының үзілуі, 
бәрі-бәрі поэманың финалына дейін 
оқырманды соңынан ертіп, ынтықтырып 
отырады. Шығарма эпилогында:

Келемін әлі мен содан,
Асаумен әлі алысып.
Келемін әлі мен содан,
Зулаған күнмен жарысып.
Алысып асау тағдырмен,
Сан жылдар артта қалдырдым.
Алысып асау тағдырмен,
Са-а-ан жығылдым, сан тұрдым.
Төзімі менде темірдің,
Асауды дәйім қармасам
Жығылсам, мынау өмірдің,
Жалына қайта жармасам,- деген түйін 

ақынның өмірлік кредосына айналған. Ма-
хаббат машақатын жыр еткен «Армысың, 
махаббат» поэмасының да кейінгіге бе-
рер тәлімі мен көтерген жүгі қомақты. 

Ол бар болғаны 52 жыл ғұмыр кешіпті. 
Алматы облысы Сарқан ауданында 
Бақалы мен Қарабөгетке ортақ Бастаушы 
елді мекенінде 1932 жылы 18-наурызда 
дүние есігін ашқан ол Лепсі педучилищесін 
бітіріп, еңбек жолын Ақсу ауданындағы 
Октябрь жетіжылдық мектебінен 
бастаған. Білімін тереңдетуді көксеген, 
әдеби ортаны аңсаған жас бір жыл-
дан соң Алматыға аттанып, 1956 жылы 
Қазақтың Мемлекеттік университетінің 
филология факультетін тамамдайды. 
Университет қабырғасында жүргенде –ақ 
республикалық  басылымдарда өлеңдері 
жарияланып жүрген жас ақынды газет 
редакциялары жатсынбай қабылдайды. 
Талдықорған облыстық «Советтік 
Жетісу», Алматы облыстық «Жетісу» 
газеттерінде, республикалық «Қазақ 
әдебиеті» газетінде қызмет атқарған жыл-
дары қабырғалы қаламгерге айналады. 
Көзі тірісінде «Ақ қайың», «Салтанат», 
«Қыран», «Алыс көкжиек», «Сокол», 
«Маржан», «Жүрегімнің шұғыласы» атты 
өлеңдер мен поэмалар жинақтары жарық 
көріп, оқырманның сүйіспеншілігіне 
бөленген.  Кейіннен 2003 жылы «Ана тілі» 
баспасынан «Прометейдің аспанға қарап 
айтқаны» атты тақырыппен өлеңдер мен 
поэмалар жинағы ақынын сағынып қалған 
оқырманға жол тартты. 

Аударма саласында да 
Абайділдановтың айшықты ізі бар. 
Орыс-кеңес антологиясын тәржімалауға 
үлес қосып, Лермонтов, Блок, Иван 
Франко шығармаларын, Чилидің әйгілі 
тұлғалары Габриэла Мистраль мен 
Павло Неруданың өлеңдерін қазақ 
оқырмандарымен қауыштырған. 1971 
жылы «Өнегелі адамдар өмірі» сериясы-
мен жарық көрген «Николай Островский» 
атты  кітапты аударғаны шығармашылық 
өрісі кең таланттың бір қыры ғана. 

Көркем дүниенің көңілге қонымды бо-
латыны, көңілге қонымды шығарманың 
өмірлі болатыны бесенеден белгілі. На-
сихаты кемшіндеу соғып жатқанымен де 
Әділбек ақынның жазғандарын жандары-
на жақын тұтатын оқырмандар аз емес. 
Себебі ол өміршең өлең жаза білді, кезінде 
дүркіреп шығып, Сәбит Мұқанов сынды 
қазақ әдебиеті алыбының назарына ілінді. 
«Қыран» поэмасын тыңдағанда Сәбеңнің 
баладай қуанғанына «Ілиястың шалымы 
бар» деп ақындық қуатқа қызыққанына 
профессор Тұрсынбек Кәкішев ақынның 
«Жүрегімнің шұғыласы» кітабына жазған 
алғысөзінде кеңінен тоқталыпты. 

Ақиық ақынның ізі өшпей, ойлы 
дүниелерін қалың елі еншілеп, ертеңге 
апара берсе игі... Айтулы ақын есімін 
ұлықтау жалғасын тапса, Әділбектануға 
өріс ашылса деген ізгі ниетті арқалап, 
көкейде көптен жүрген ой-пікірлеріміз 
қағазға түсті. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.
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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.

"Қанатжан и Ко" ЖШС-не шұғыл түрде Мерседес Спринтер көлігіне жүргізуші, 
қалааралық бағыттарға жүргізуші және автобекетке кассир мен диспетчер қажет. 
Қосымша сұрақтар бойынша телефон:8707 7542204.

ТОО "Канатжан и Ко" срочно требуются водитель на Мерседес Спринтер и водите-
ли на междугородние перевозки и требуются кассир и диспетчер на автовокзал. Теле-
фон 8707 7542204.

«Сарқанирригация» шаруашылық жүргізу құқығындағы су шаруашылығы 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны халықтың алдында 2022 жылдың 1 жарты жылдық 
есеп бойынша  шілде  айының 27 – ші жұлдызында, сағат 11:00  жария тыңдауды  (пу-
бличное слушание) өткізеді.  Мекен жайы: Сарқан қаласы, Абай көшесі 99 үй.

ГКПВХ «Сарканирригация» на основании Закона о естественных монополиях пун-
кта 10 ст.25 уведомляет Вас, что 27 июля 2022 года в 11:00 часов будет проводится 
отчет за первое полугодие по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ 
перед потребителями и иными заинтересованными лицами по адресу : г.Саркан, ули-
ца Абая № 99 в зданий ГКПВХ «Сарканирригация».

Ардагер ұстаз 70 жаста
Халқымызда «шәкірт тәрбиелеген сау-

ап арқалайды» деген дана сөз бар. Түсінгенге  
нарға салмақ түсіретіндей астарлы мағына 
жатыр. Күллі жұртқа үстемдігін жүргізген 
патшаның да, өнерлі өнерпаздың да, жұмыр 
әлемге елін танытқан спорт саңлағының 
да, жаңалыққа құштар ғалымның да, адал 
еңбегімен отбасының нәпақасын айырған 
қарапайым еңбек адамының да, мейлі кім бол-
масын, ұстаздың бойына сіңірген тағылымды 
тәрбиесімен қатар сапалы білімімен адами 
тұрғыда қалыптасатыны баршамызға аян.

Ақиық ақын М.Жұмабаев «Алты Алаштың ба-
ласы бас қосқан жерде, төрдегі орын мұғалімдікі» 
деген ғибратты нақылын өзге емес, ұстаздар 
қауымына бағыттауы да тегін емес. Ал шәкірттерін 
адалдық пен әдептілікке, имандылық пен ізгілікке, 
өзге де игі қасиеттерге үндеген ұстаздар қауымына 
бағыт-бағдар беріп, іргелі білім ошағына айналуы-
на өлшеусіз тер төккен ұстаздардың ұстазын қалай 
бағалар едіңіз? Бүгінгі әңгімемізге арқау болғалы 
отырған, өмірінің ширек ғасырға жуығын білім 
саласына арнаған, оның жиырма жылдан аста-

мын Сарқан қаласындағы Ы.Алтынсарин, Абай атындағы мектептерде басшылық 
қызметке арнаған, Білім беру ісінің үздігі, Ы.Алтынсарин төсбелгісінің иегері көптеген 
мерекелік медальдардың, республикалық, облыстық, аудандық салалық марапат-
мадақтаулардың иегері, байырғы ұстаз, өсіп-өнген әулеттің отанасы, немерелерінің 
сүйікті әжесі Ақлима Тілеуберліқызы Тілеуберлинова  осындай жан.

«Адамның тағдырына есімінің де әсері мол» дегенді әрбір жан естіген болар. 
Біздің кейіпкеріміздің өмір жолына да азан шақырылып қойылған Ақлима  аты аз үлес 
қоспаған сыңайлы. Есімінің өзінен адалдық аңғарылып тұрған ардагер ұстаздың ба-
лауса кезеңінен бастау алып, ел анасы шағына дейін ұласқан еңбек өтілінде арына 
дақ түсірмеуі соның айғағы.

– Мектепке басшылыққа келген сәттен педагогикалық ұжымды игі істерге бастау-
ды, әрбір мұғалімнің жағдайын жете біліп, олардың жемісті еңбек етулеріне тиісті 
қамқорлық жасадым. Ата-аналармен тығыз байланыс орнатып, жас мұғалімдерге 
үнемі ақыл-кеңес беріп, қамқорлыққа алдым, – деп өткен күндерді тебірене еске ала-
ды бұл күнде Елордамызда тұратын Ақлима Тілеуберліқызы. Небір қиын кезеңдерді 
артқа тастап, қызмет пен отбасы тәрбиесін қатар алып жүруде өмірдің ызғарлы аязына 
тоңа жүріп,  бағып-қағып өсірген ұл-қыздары қазірде бөлек-бөлек бір-бір шаңырақтың 
иелері. Олардың араларында да ата-анасының ардақты жолын қуып, ұстаздықты кәсіп 
етіп жүргендері бар. Ешбір құрылғымен өлшенбейтін осы бір еңбегіңіз мектеп тари-
хында алтын әріптермен жазылып қала бермек. Санада сайрап тұрар әр сабағыңыз 
шәкірт жүрегінде мәңгі жаттаулы. Ұстаз еңбегінің өлшеусіздігі, бәлкім, осында жатқан 
болар... Мың алғыс, сізге, асыл ұстаз, аяулы Ана, адал жар!

Ізгі тілекпен бауыры Мұхтар.

Қызай ана
Қазақ елінің керегесін кеңітіп, шаңырағын 

көтеруге атсалысқан бабаларымызға, тарихымызға 
деген құрмет тәуелсіздігіміздің арқасында танымдық 
шығармалардан айқын көрініп тұрады.

Сабылып ары көшкен, бері көшкен, 
Өткенін шығармайды халық естен.
Наймандар бастан кешкен тауқыметті,
Рудың қазақтағы бәрі кешкен,- дегендей мың өліп, 

мың тірілген шағымызда бағымызға азаттық келіп, 
түп-тұқиянымызды тануға жол ашылды.

Төлегетай бабамыздан тараған Матайдың 
Қызайы туралы аңыз – әпсаналар аз емес. Матайдың 
Құттыболат, Құтымынан тарайтын Шағырдың некелі 
жары Қызай анамыздан туған Итемген, Меңістен 
бүгінгі таңда рулы ел өсіп-өніп қордалы ұлысқа 
айналған. 1402-1472 жылдар аралығында ғұмыр кеш-
кен Қызай анамыздың есімі ұмытылмай ұрпақтарының 
санасында жылдар өткен сайын жаңғырып келеді.

Анамыздың қасиеті ұрпақтарына дарып, есімі бір 
рулы елге берілгені тегіннен тегін емес. Бүгінгі таңда 
алтын діңгек – анамыздың аңызға толы ғұмыры, 
кейінгіге қалдырған ақыл-парасаты зерттеліп, нақты 
деректер толыға түсуде. Біз де, Қызайдың ұрпағы 
ретінде анамыздың басып кеткен ізін зерделеуге 
үлесімізді қосуды перзенттік парызымыз деп санай-
мыз!

Дүйсеқожа ЖҰМАБЕКҰЛЫ.
Сарқан қаласы.

Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің  орыс сыныптарына математика пәнінен 
сабақ беретін екі мұғалім, қазақ сыныбына орыс тілінен сабақ беретін бір мұғалім, орыс 
сыныбына орыс тілінен сабақ  беретін бір мұғалім керек. 

Байланыс телефоны:  8775 7179965.

Жөнкебаев көшесі № 31 «А» үй сатылады, жер аумағы 1 га. Жаздық ас үй, автотұрақ, 
қора-қопсы бар. Су кіргізілген. Үйде туалет бар. Үй Ақын Сара мектебінің қасында. 
Балабақша жанында. Хабарласыңыздар тел. 2-72-50, ұялы. 8702 1156471.

ОПМ КАРУ
В целях оздоровления оперативной обстанов-

ки, предупреждения и раскрытия преступлений, со-
вершенных с применением огнестрельного оружия 
в период с 28 июня  по 05 июля текущего года на 
территории области проводится республиканское 
оперативно-профилактическое мероприятие «КАРУ».

В ходе проведения оперативно-профилактического 
мероприятия «Кару» сотрудниками полиции основное 
внимание  уделяется на профилактики правонаруше-
ний связанное с хранением, ношением и перереги-
страции гражданского и служебного оружия.

В ходе проведения мероприятия полицейские про-
водят разъяснительную работу среди населения по 
добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов.

Е. МАКАШЕВ,
командир 3 взвода роты ПП УМПС ДП, 

капитан полиции.

БИЛІК ИНСТИТУТЫНА - ХАЛЫҚ СЕНІМІ
Ағымдағы жылдың 28 маусымында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

Төрағасының орынбасары Жолманов Азамат Сағатұлы жұмыс сапарымен Жетісу және Алматы облыстарына 
барды.

Агенттік төрағасы орынбасарының өңірге ресми сапарының мақсаты – азаматтарды жеке қабылдау, 
тұрғындардың тарапынан туындаған мәселелерді тыңдап, оларды шешу жолдарын қарастыру.

Алдымен сапар барысында Азамат Сағатұлы аумақтық Департаменттің, Тестілеу залының және Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы филиалының қызметімен танысты, 
сондай-ақ Жетісу облысының қызметкерлерімен жұмыс кездесуін өткізді. Жиында мемлекеттік аппараттың 
жұмысын бюрократиядан арылту, мемлекеттік қызметті алуда әкімшілік кедергілерді жою, халықтың билік ин-
ституттарына деген сенім деңгейін арттыру мәселелері талқыланды.  Сонымен қатар Жетісу облысының құрылу 
кезінде, сондай-ақ Алматы облысының мемлекеттік қызметшілерін қайта тағайындау кезінде мемлекеттік 
қызметшілердің құқықтарын түсіндіру бойынша қызықтырған сұрақтарға жауаптар берілді. Сонымен қатар 
«Жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі» конкурсының жеңімпазы Жетісу облысы әкімінің орынбасары Рустам 
Әли марапатталды.

Бұдан әрі А.Жолманов жұмыс сапары аясында Алматы облысына барып, Қонаев қаласы Халыққа қызмет 
көрсету орталығында азаматтарды қабылдады.

Қабылдау барысында жергілікті халық тарапынан туындаған сауалдарға толығымен жауаптар берілді.

Таным

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открылось наследство после смерти Искакова Калкамана Едильбековича, 
умершего 06.01.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем 
Избасаровне по адресу: город Саркан,  улица Чепрасова дом № 56 возле Казпочты.

Открыто наследственное дело на имущество гр-на Закенова Алтынбека Умир-
заковича, умершего 24.01.2022 года,  наследников прошу обратиться к нотариусу Ту-
русбековой А.И. в течение 6 (шести) месяцев со дня смерти.  

Утерянные гос.акт № 1153170, кадастровый № 03-2637-014-269, тех.паспорт, договор 
купли-продажи жилого дома с зем.участком от 05 мая 2015 г. зарегистрированные на 
ТОО "Март Агро" считать недействительным.


