S

Газет 1933 жылғы мамырдан шығады

●

ARQAN
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

www.sarkan-gazeta.kz

● e-mail: Igiman01@mail.ru

Заманауи үлгідегі бассейн
Жалпы, шомылу маусымы
туысымен сарқандықтар арысы Алакөл, Балқаш көлдеріне,
берісі Теректі өзеніне сабылатын. Күннің ыстығында ұзақ
әрі ой-шұңқыры көп жолдар
демалушылардың
зықысын
шығаратын. Енді міне, қала
іргесіндегі заманауи үлгідегі
бассейн орталығы келушілерге
барлық
қолайлы
жағдайды
ұсынуда.
Бассейн орталығының салтанатты ашылуына аудан әкімі
Талғат Қайнарбеков өзі арнайы
барып,
көпшілік
қуанышын
бөлісті. Алқызыл лента қиылып,
әжелеріміз шашу шашқан соң
жұртшылық жасанды көгілдір
айдындарды тамашалауға бет
алды.
Тереңдігі, көлемі әртүрлі,
адамның жас ерекшеліктеріне
сай
үш
бассейн
тиісті
қажеттіліктермен жабдықталған.
Бір мезгілде 300 демалушыны
қабылдауға қауқарлы аталмыш
нысан сонымен қатар 15 адамды
тұрақты жұмыспен қамтыған.
-Жалпы осындай замана-

Саялы өңіріміз – Сарқанда соңғы жылдары кәсіпкер
азаматтардың қолға алуымен түрлі әлеуметтік нысандар бой көтеріп, ел игілігіне ұсынылуда. Сондай
кезекті нысанды – «Жетісу» бассейн орталығын
өзіміздің жерлесіміз, кәсіпкер Бейсенбеков Ерлан
сәрсенбінің сәтінде пайдалануға берді.
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Ер жігітті сөзінен ұстайды
Жігіт деген бір сөзді, уәдеге берік, айтқанын орындайды,
т.б. ұғымдармен сабақтас.
«Асыл адам айнымас» дейді екен атам қазақ. Заман қанша
құбылса да құбылмайтын, бұзылмайтын азаматтар арамызда бар. Өкінішке орай, санаулы...
Ұжданыңнан айрылып,
Ұят қашса өлдім де.
Арды жолдан тайдырып,
Қара аспанды төндірме.

Жетесізге кезігем,
Жігерімді құм қылған.
Ер жігітті сөзінен,
Атты ұстайды шылбырдан.

Ар ұялар іс қылып,
Момындарды басынба.
Зәндем ойға күпті қып,
Берекесін қашырма.

Алдау, арбау ғаламды,
Аярлардың бар ойы.
Сөзге берік адамды,
Хан көтерген маңайы.

Жетегінде жалғанның,
Серт бергенді қой, бала.
Саған сенген жандардың,
Тұнық көңілін лайлама.

Ұждансыз жан езбен тең,
Биік болғай талғамың.
Сырғақтама сөз берсең,
Уәде – аты Алланың!

Өтірік сөз иманға қас

кешке дейін ұялы телефонға
телміргендігіне алаңдаған Ерлан
Нұрсайынұлы болашақта жабық
су айдынын салып, арнайы

нысқа сай ыстық ас-ауқат та
даярланбақшы.
Салтанатты ашылу рәсімінде
«Елім, жерім» дейтін осындай

Бала кезінде анасына өтірік айтып жазадан құтылды.
Дәндеді. Кінәсін өзгеге жабуды әдетке айналдырды.
Үлкейді, отбасын құрды. Әйеліне өтірік айтып жаза
басқанын бүркемеледі. Алайда «Шөлмек мың күнде емес, бір
күнде сынады». Арсыздығы әшкереленді, шаңырағы ортасына түсті.
Өтірікші
деген
ұғымның
синонимі-опасыз, аяр, алаяқ...
Жалғандықпен бірге
туған жандайсың,
Әй алдайсың, алдайсың-ау,
алдайсың.
Алдаспандай ақиқаттың
жүзіне,
Тура қарай алмайсың.
Іздемейсің адамдықтың
ілімін,
Тамсап іштің жалғандықтың
шырынын.
Ертеңіне алаңдайды
айналаң,
Көмескілеу бүгінің.
Кіл жалғандық бәйгеге

уи бассейн ашу ұзақ жылдар
ойымда жүретін. Ойымды отбасым қолдап, бауырым Дархан қуаттап, бірлесе қаржы
құйдық,- дейді белгілі кәсіпкер
Ерлан Нұрсайынұлы. – Әрине
алдымен басқа осы тектес нысандарды көріп, интернетке
қарап, жан-жақты салмақтап,
Сарқанымызды
көркейтуге
үлес қосайық деп қолға алдық.
Нәтижесін, міне, көріп отырсыздар. Ең бірінші кезекте
судағы қауіпсіздікке, айдынның
тазалығына баса мән бердік. Ол
үшін бізде арнайы құтқарушылар
бар, су тиісті сүзгіден өтеді. Бір
медициналық қызметкер тұрақты
түрде кезекшілік жасап, түрлі
жағдайларда
демалушыларға
алғашқы жәрдем көрсететін болады.
Сондай-ақ келешекте бассейндерді жылыту жүйесімен
жабдықтамақшымыз. Бұл келушілердің сонау қара күзге дейін
денсаулықтарын шынықтыруға
мүмкіндік береді.
Қазіргі балалардың ертеден

жаттықтырушыны ұстап, түрлі
су спортына баулитын үйірме
ашқысы келетіндігін жасырмады.

азаматтар көп болсын, кәсіптерің
берекелі, істерің жемісті болсын
деген аға буын өкілдерінің шы-

Тазарсын қаным десең,
Жасарсын тəнім десең,

П.ЖЕҢІСХАН.

Көргім келмес жан анаңның
наласын,
Ертең дұшпан табасына
қаласың.
Мен аяймын көріп аяр жүзіңді,
Аллам сені аясын!

Ауырамыз, жабығамыз, қамығамыз, қайғырамыз.
Жабығу жанымызды жейді. Сондайда өткеннің өнегелі
тұстарын ойға оралту маңызды екен. Көрікті көктемдей
жастық шағың, сонау балғын кезден жаныңнан табылатын достарың... хабарласасың, жақсы жаңалықтарын естіп
жаның жадырайды. Бағзы кездегідей риясыз күлесің, көңілің
көтеріледі. Жүректі емдеу үшін күліп жүрген жақсы көрінеді...

Тыңдасаң дос тілегін,
Қуансын ет жүрегің,
Тап-таза пейілімді,
Жырыммен жеткіземін.

найы лебізін көпшілік те қуаттап
жатты. Ал көгілдір айдынға
құлаш ұрған бүлдіршіндердің
қуанышында шек болмады.

Қалып қойсаң ізгіліктің
көшінен,
Ой-санамнан сені мүлде
өшірем.
Үстемдікке ие болса өтірік,
Қысқармай ма несібең?!

Жүректі емдеу үшін

Қанша жыл өтті арада,
Ақ шалған шашқа қара.
Кездессек мерейленіп,
Ұқсаймыз жас балаға.

Нысан аумағында таза табиғи
материалдармен бой көтерген
сақ моншасы да орналасқан.
Жабық және ашық шатырлар
астында демалушыларға сусындар, жеңіл-желпі тағамдар
ұсынылуда. Келешекте сұра-

әкеп қосқаның,
Бірте-бірте сирей берді
достарың.
Суарылған өтірік пен өсекке,
Жиіркенішті лас жаның.

Күліп жүр күн нұрлансын,
Арайлы таңың да əсем.
Жүректі емдеу үшін,
Қарттыққа көнбеу үшін,
Мезгілсіз келген дертке,
Мүмкіндік бермеу үшін.
Шынайы күлген жақсы,
Жадырап жүрген жақсы.
Қадірін бұл өмірдің,
Кезінде білген жақсы.
Жомарт ИГІМАН.
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Құрметті мұсылман қауым!
Алланы
бір,
Мұхаммед
(с.ғ.с.)
пайғамбарды хақ деп білетін мұсылман
баласы үшін Жаратушымыз белгілеп
берген екі мейрамның ұлығы - Құрбан
айт күндеріне де жеттік. Алла тағаланың
разылығы үшін мал шалынып, кең
дастарқан жайылып, еңбектеген сәбиден
еңкейген кәріге дейін шат-шадыман
қуанышқа бөленетін бұл ұлық мейрам
Қазақстан жұртшылығына да ырыс пен
береке әкелсін.
Бұл күндердің ұлықтығы сол - мұнда
адам баласы өз Жаратушысына барынша жақындауға мүмкіндік алады. Асылы,
"құрбан" сөзі де араб тілінен аударғанда,
"жақын болу", "жақындау" мағынасын
білдіреді. Олай болса, мұны құрбандық
шалу ғана емес, Алланың рақыммейіріміне қол жеткізудің бір жолы деп

Тоқты және Лепсі мемлекеттік
табиғи қаумалдары
Қаз ССР министрлер Кеңесінің 17.02.1986 жылғы №69, ҚР Үкіметінің
27.06.2001 жылғы №877. ҚР Үкіметінің 19.07.2005 жылғы №746 және ҚР Үкіметінің
10.11.2006 жылғы №1074 Қаулыларымен Жетісу Алатауының (Жоңғар Алатауы) солтүстік шығыс аумағындағы өсімдіктер мен жануарлардың бағалы, сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар түрлерін сақтау және қалпына
келтіру мақсатында Алматы облысының Сарқан, Алакөл аудандарына
қарасты өңірде республикалық маңызы бар Тоқты (жалпы ауданы 187000
га) және Лепсі (жалпы ауданы 258000 га) мемлекеттік табиғи қаумалдары
(зоологиялық) құрылған. Қаумалдар ауыл шаруашылығы, босалқы және орман қоры жерлерінде орналасқан. Қаумал аумағындағы жер учаскесінің меншік
иесі немесе жер пайдаланушы, мемлекеттік табиғи қаумал аумағында
жер учаскесінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың шаруашылық
қызметін шектеу Алматы облысы әкімдігінің 2009 жылғы 5 қаңтардағы №1
қаулысымен белгіленген.
Лепсі мемлекеттік табиғи қаумалында өсімдіктердің 60 түрі, жануарлардың 52 түрі,
кездессе солардың ішінде өсімдіктердің 6 түрі (Сиверс алмасы, Алтын тамыр, Марал тамыры, Ақшыл секпіл гүл, Островский қызғалдағы, Колпаковский қызғалдағы)
сүтқоректілердің 7 түрі (Архар, Тянь-Шань қоңыр аюы, Түркістан сілеусіні, Қар барысы,
Сабаншы, Қызыл қасқыр, Тас сусары), құстардың 7 түрі (Қара ләйлек, Бүркіт, Сақалтай
(қозы құмай), Дала қыраны, Бақалтақ қыран, Үкі, Құзғын (стервятник) сирек кездесетін
және жойылып бара жаткан түрлерге жатады.
Тоқты мемлекеттік табиғи қаумалы аумағында өсімдіктердің 130 түрі, жануарлардың
80 түрі кездессе солардың ішінде өсімдіктердің 6 түрі (Островский қызғалдағы, Колпаковский қызғалдағы, Алтын тамыр, Марал тамыры, Ақшыл секпіл гүл, Сиверс алмасы) Сүтқоректілердің 6 түрі (Арқар, Тянь-Шань қоңыр аюы, Түркістан сілеусіні, Барыс, Сабаншы, Тас сусары) құстардың 7 түрі (Қара ләйлек,Бүркіт,Құзғын( стервятник),
Сақалтай (қозы құмай), Дала қыраны, Бақалтақ қыран, Үкі ) сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерге жатады.
Қазақстан Республикасының "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы"
Заңының 69 бабының 1 тармағының 2 тармақшасына сәйкес зоологиялық мемлекеттік
табиғи қаумалдарда уәкілетті органның келісімімен жануарлар дүниесін қорғау ,өсімін
молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты
бойынша ғылыми-зерттеу, өсімін молайту және мелиорациялық мақсаттарда алып
қою жағдайларын қоспағанда, жануарлардын қырылуын туғызған немесе туғызуы
мүмкін басқа да әрекеттермен бірдей дәрежеде аң аулауға,кез келген тәсілдермен
және құралдармен, балықтарды қоспағанда, жануарларды аулауға, өсімдіктер мен
жануарлардың бөтен түрлерін интродукциялауға ұяларды, індерді, апандарды және
басқада мекендеу орындарын бүлдіруге, жұмыртқа жинауға тиым салынады.
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар
дүниесі комитетінің 2017 жылғы 23 қарашадағы №17 1/301 бұйрығымен Тоқты және
Лепсі мемлекеттік табиғи қаумалдары "Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи
паркі" республикалық мемлекеттік мекемесіне күзет қызметін жүргізу мақсатында
бекітіліп берілді.Осыған байланысты мекеме құрылымына 2017 жылдың аяғында
Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің келісімімен өзгерістер
енгізіліп жаңадан Тоқты және Лепсі мемлекеттік табиғи қаумалдарды қорғау бөлімі
ашылды.Мемлекеттік табиғи қаумалдарды қорғау бөлімінің ережесі ,жылдық жұмыс
жоспары,құқық қорғау органдарымен және Алакөл ,Үйгентас орман шаруашылығы
мекемелерімен әрекеттестік іс-шаралар жоспары жасалып аталған қаумалдарды
қасақылықтан қорғау жұмыстары қызу қолға алынды.Табиғи қаумалдарға апаратын
автомобиль жолдарының бойына 21 ақпараттық паннолар (аншлагтар) қойылып шекаралары арнайы белгілермен нақтыланды.Қаумалдардың жалпы аумағы 8 участокқа
бөлініп әр участок 1 мемлекеттік инспекторға бекітіліп беріледі.Инспекторлар қызмет
атқару кезінде қажет құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуде.Күзет қызметі жорықтық
әдіспен атқарылуда.
Қаумалдарды қорғау бөлімі инспеторларына жануарлар дүниесінің биологиялық
әр алуандығын сақтау , қасақылыққа қарсы күрес жұмыстарын ұйымдастыру , жануарлар дүниесі обьектілерін есепке ала отырып олардың өсімін сақтау және молайту үшін
қажетті участоктарда биотехниялық іс-шараларды ұйымдастыру, жабайы аңдардың
маусымдық өріс аудару жолдарын және шоғырланған жерлерін сақтау,қаумалдар
аумағындағы жер учаскелерінің меншік иелерінің немесе жер пайдаланушылардың
табиғат қорғау саласындағы заңнамаларды орындауларын бақылау, заңсыз ісқимылдардың жолын кесу, бұқаралық ақпараттық құралдар, аншлагтар, паннолар
басқа да арнайы құралдар арқылы насихаттық түсіндірме жұмыстарын жүргізу,
бөлім жұмысы бойынша тоқсандық жылдық есептерді белгіленген уақытта дайындап мекеме басқармасына жинақтап өткізу сияқты міндеттер жүктелген. Күні бүгінге
дейін міндеттемелер жоспарға сәйкес орындалып келеді. Орман және аңшылық
шаруашылығы комитеті өз алдына жеке министрлік болғалы бері,техника жанар жағар
май, басқа да жабдықтау мәселелері оңтайлы шешімін тауып отыр.
М.ЖАНАБАЕВ,
"Жоңғар Алатауы МҰТП" РММ-нің
"Мемлекеттік табиғи қаумалдарды қорғау" бөлімінің басшысы.

түсінген абзал.
Құрбан айт мейрамының
жамағат арасындағы бірлікті
күшейтіп,
бауырластықты
арттырудағы рөлі аса зор.
Айт намазын оқуға мешітке
келген мұсылмандар бірбірімен көрісіп, қабыл болсын деу арқылы достық
пен ағайындықты нығайта
түседі. Мерекенің алғашқы
күні ертерек тұрып, ғұсыл
алып, таза киім киіп, қош
иісті әтір сеуіп, көшеде
жолыққан
адамға
ашық
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жүзбен сәлемдесу, құрбандық етімен
ауыз ашу үшін айт намазының алдында ештеңе жемей, оған бара жатқанда
тәбір айту - хазіреті Мұхаммед (с.ғ.с.)
пайғамбарымыздың сүннеті.
Құрметті мұсылман бауырлар мен
отандастар!
Ұлық мереке құтты болсын! Айт
күнгі ізгі ниеттеріңіз бен шалған
құрбандықтарыңызды Алла тағала қабыл
етсін. Әрбір отбасына бақыт, береке
қонғай! Көп ұлт пен ұлысты Отанымызға
бірлік пен ынтымақ бергей!
Жаратушы
иеміз
сүйікті
Қазақстанымыздың мерейін үстем етіп,
халқымыздың ауыз бірлігін арттыра бергей!
Ескерту: Айт намазы 9 шілде күні
сағат 6:30-да оқылады.
Серікбек АСҚАРҰЛЫ,
Сарқан ауданының бас имамы.

Өрт кезінде не істеу керек?
Адамдар арасында өрт деген олардың кiнәсынан болмайтын дүние сияқты болып
көрiнедi. Бiрақ өрттердiң жартысынан астамы адам кiнәсынан болады. Сондықтан
барлық адамдар өрт қауiпсiздiгiнің қарапайым ережелерін бiлуi керек .
Кез келген бейтаныс ғимаратқа кiрерде өз жолыңызды есте сақтауға тырысыңыз,
негiзгi және қосымша есiктердiң орналасуына назар аударыңыз. Егер «Өрт» деген
дауыс естiсеңiз, не түтiн иiсiн сезiп, от жалынын байқасаңыз өртке қарсы қызметке
хабарласыңыз. Байсалдылықты сақтап, қасыңыздағы адамдарды сабырлыққа
шақырыңыз.
Жағдайды бағалаңыз, қауiптiң қаншалықты екенiн, оның қайдан келгенiн бiлiп,
сабырлықпен қарсы жақтағы есiкке қарай беттеңiз. Топ iшiнде алға қарттарды жiберiп,
үрейi ұшқандарды тоқтатыңыз. Үрейге әбден бой алдырғандармен еркiн сөйлесiп,
олардың қозғалуына көмектесiңiз. Топ iшiнде қолыңызды шынтақтан бүгiп, бүйiрiңiзге
тақап, жұдырығыңызды түйiңiз. Аяғыңызды алдыға қарай тiреп, арқаңызды сәл артқа
шалқайтыңыз. Бұл топ ағыны күшiн азайтып, алдыңызға баяу қимылдауға көмектеседi.
Түтiн көп бөлмелерге кiрмеңiз. Қазiргi ғимараттарда пайдаланылатын заттар жанған
кезде өте көп зиянды улы заттар бөлiп шығарады. Бiрнеше демнен кейiн уланып
өлуiңiз мүмкiн. Бөлмелер, дәлiздер түтiнге толған кезде түтiнi аз саты не есiкке қарай
жылжыңыз, бiрақ еш жағдайда лифтті пайдаланбаңыз. Лифтті өрт кезінде пайдалануға
тыйым салынады. Қабырғаға, тұтқыштарға тіреніңіз, беторамал не киім арқылы тыныс
алуды ұмытпаңыз. Түтiн көбейе бастаса еңкейiп не еңбектеп жүрiңiз ұмытпаңыз. Егер
температура көтерiле бастаса, сiз өрт аймағына жеттiңiз. Бұл жағдайда керi айналған
жөн болады.
Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау капитаны.

Сарқан ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі басшылығының
2022 жылғы IІІ тоқсанда азаматтарды қабылдау
КЕСТЕСІ

Сенім телефоны: 8 /72839/ 2-24-43.
Е.ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау майоры.

ОРМАНДЫ ӨРТТЕН ҚОРҒАЙЫҚ!
Орман өртінің шығуының негізгі себептері ауыл шаруашылық мақсаттағы
жерлерде құрғақ шөптерді бақылаусыз өртеу, тұрғындардың орман
қорындағы және жалпы өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамауы салдарынан,
дала өрттері орын алған жағдайда, шұғыл хабарланбауы, шұғыл өшірілмеуі,
еліміздің байлығы-ормандарда өрт орын алып жататыны белгілі.
Көп жылдар бойы табиғатта өз бетімен жайқалып өскен немесе адам қолымен
отырғызылған жасыл орман бірнеше сағаттың ішінде отқа оранып жойылып кетуі
мүмкін. Орман өртінен кейінгі көрініс аянышты болады, яғни көрікті демалыс орындары қара күйе ағаш бағандары мен құлаған ағаш үйінділеріне айналады, ол жерлерде мекендейтін жабайы жануарлар мен құстар ауып басқа жерлерге кетеді. Өрт орын
алған орман-тоғайларда тіршілік көзі бірқатар жылға тоқтауы мүмкін.
Ормандағы өрт қауіпсіздігі қағидаларының талаптары бойынша өрт шығу қауіпі
жоғары мерзімде, яғни көктемгі сәуір айынан, күзде қар түскенге дейін, мемлекеттік
орман қоры жерлерінде от жағуға, жанармай заттарын сүрткен материалдарды арнайы қарастырылмаған жерлерде тастауға, тракторларды тұншықтырғышы арнайы от
жібермейтін құрылғымен жабдықтамағанда, қозғалтқыш қуат көзі жүйесінің ақауы бар
машинаны қолдануға, темекі шегуге немесе ашық түрде от қолдануға тыйым салынады. Мемлекеттік орман қоры жерлерімен шектесіп іргелес жатқан учаскелерде құрғақ
шөпті, шалғында, жайылымда, орылған егістің орнында жағуға-өртеуге тыйым салынады.
"Жоңғар - Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" РММ, азаматтардан табиғатты
оттан қорғауды және әр уақытта өрт қауіпсіздігін сақтауды, орман тау-дала өртінің
шыққанын байқап қалған жағдайда ол туралы тез арада ұлттық парк қызметкерлеріне,
өртке қарсы қызметіне немесе жергілікті атқарушы органдарына, яғни ауыл әкімдіктеріне
хабарлап, одан кейін оны сөндіруге шара қолдануыңызды сұранады.
М. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ бас директорының орынбасары.

SARQAN

e-mail: Igiman01@mail.ru

Жуырда
Мәжіліс
пен
Сенат
депутаттарының
бірлескен
отырысында Қазақстан Парламентінің VII
шақырылымының екінші сессиясының
аяқталғаны
туралы
жарияланды.
Депутаттардың жазғы демалысы басталды.
Сессияның жабылуында Парламенттің
жоғары
және
төменгі
палаталары
депутаттарының заң шығару қызметінің
қорытындысылары шығарылды.
«Қазақстан
Халық
партиясы»
парламенттік фракциясы да айтарлықтай
нәтижелерге қол жеткізді.
«ҚХП»
депутаттарының
түрлі
деңгейде, соның ішінде Парламентте қатардағы азаматтардың әлеуметтік
мүдделерін қорғауы партия ішінде
кезең-кезеңімен болған трансформация
жағдайында да тоқтаған жоқ.
Депутаттық
сауалдар,
Үкімет
мүшелеріне қойылған сұрақтар, дөңгелек
үстелдерге қатысу, қазақстандықтармен
кездесулер, өзекті мәселелері бар
өңірлерге бару және басқа да оқиғалар
бір-бірінен соң алмасып отырды.

ÓZEKTІ
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Басты мақсат - зейнет жасын төмендету
«Қазақстан Халық партиясының» алдында тұрған басты мақсаттардың бірі
– қазақстандықтар үшін зейнет жасын 58
жасқа дейін төмендету. «ҚХП» басшылығы
мен
депутаттары
осы
тақырыпқа
Қазақстан Үкіметіне депутаттық сауалдар сериясын, арнайы брифингтер мен
stream-сөз сөйлеулерді арнады.
Тек маусым айында ғана «Халық Сарапшысы» пікірталас жобасы аясында
зейнет жасын төмендету мәселесі кезекті
рет талқыланды.
«TALAP» қолданбалы зерттеулер
орталығы
директорының
орынбасары, ҚХП төрағасының кеңесшісі Асқар
Қысықов әйелдердің зейнет жасын
төмендетуге қатысты таныстырылым
жасады. Бүгінде бұл көрсеткіш жыл сайын артып келеді және 2027 жылға қарай
ол жоғарғы деңгейге – 63 жасқа дейін
жетуі тиіс. Зерттеуде Қазақстандық зейнеткерлер Ресей, Беларусь, Қырғызстан
және
Өзбекстандағы
әйелдермен

ТІС ЕМДЕУ КІМДЕР ҮШІН ТЕГІН?
МӘМС бойынша сақтандырылған азаматтарға дантист қандай жағдайда тегін
көмек көрсетуі тиіс?
Шұғыл жағдайда стоматологиялық қызмет 18-жасқа
дейінгі балаларға,
жүкті әйелдерге, ҰОС ардагерлеріне,
зейнеткерлерге, 1,2 және 3 топтағы мүгедектерге, «Күмiс
алқа» және «Алтын алқа» төсбелгілерінің иелеріне, атаулы
әлеуметтік көмек алушыларға, инфекциялық, әлеуметтік мәні
бар аурулармен және қоршаған ортаға қауіп төндіретін аурулармен ауыратын науқастарға және мүгедек балаға немесе
бірінші топтағы мүгедекке күтімді жасайтын жұмыс істемейтін
адамдарға тегін болып табылады.
Көрсетілетін көмек түрлері:
✔ жансыздандыру
✔ салманы дайындау және орналастыру
✔ жансыздандыру арқылы тіс жұлу
✔ периостотомия
✔ абцесті ашу
Ал жоспарлы түрде стоматологтың қызметіне 18-жасқа
дейінгі балалар мен жүкті әйелдер тегін қол жеткізе алады.
Көрсетілетін көмек түрлері:
* жансыздандыру арқылы тіс жұлу
* салманы дайындау және орналастыру
Одан бөлек, мектептерде оқушыларға ауыз қуысын тексерістен өткізу, жарықтарды
жабу (тістердің беткейінде орналасқан табиғи ойықтар) сияқты стоматологиялық
қызмет тегін көрсетіледі.

Доступная
высокотехнологичная
хирургия в районах
В медицине оперативность решает
всё. Каждая минута на счету когда врачу
необходимо принять правильное решение и незамедлительно действовать.
Сейчас речь пойдёт об эндоскопической хирургии. Врач-эндоскопист Карасайской межрайонной многопрофильной
больницы Турбекова Мира Николаевна
рассказала об успехе развития данной
сферы в районных медорганизациях.
Эндоскопическая хирургия- это метод оперативного лечения заболеваний,
когда хирургические вмешательства выполняются через точечные проколы тканей или естественные физиологические
отверстия, то есть без широкого рассечения покровов.
В Карасайской межрайонной многопрофильной больнице широко применяется и развивается эндоскопическая хирургия. Технологии и оборудования позволяют
применять и проводить виды эндоскопической хирургии такие как: гемостаз, полипэктомия, колоноскопия, значительно сокращающие период лечения и реабилитации пациентов
Помимо этого в условиях больницы внедрена эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) – это рентгеноконтрастное обследование желчных
протоков и протока поджелудочной железы, которая позволяет исследовать желчные,
панкреатический протоки и в дальнейшем проводить необходимое лечение.
В настоящее время проводится закуп дополнительного инструментария и изделий
медицинского назначения для проведения более сложной операции -эндоскопической
папиллосфинктеротомии.
"В нашу больницу с жалобами на слабость, головокружение поступил пациент.
При осмотре кожные покровы бледные, покрыты липким потом. При пальцевом исследовании прямой кишки обнаружены сгустки крови. Медлить было нельзя. В экстренном порядке пациенту проведена колоноскопия. Ранее нам удавалось провести
эндоскопический гемостаз при синдроме Мэлори-Вейса при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки",- рассказала врач-эндоскопист Мира Николаевна.
Каждый день во благо нашего населения медорганизаций стараются увеличивать
спектр услуг. И нельзя не отметить что широкий спектр высокоспециализированной
медицинской помощи доступен каждому в системе обязательного социального медицинского страхования.

салыстырғанда нашар жағдайда екені
атап өтілді.
– Біздің адамдар зейнетке 60-63 жаста шығатындай ұзақ өмір сүрмейді, –
деді басқосуда ҚХП атынан Мәжіліске
сайланған депутат Ирина Смирнова.
– Біз бұл жасқа жетпейміз. Біздің бай
мемлекетіміз өз азаматтарын құрметті
демалысқа жіберу мүмкіндігін табуға тиіс,
– деді ҚХП парламенттік фракциясының
мүшесі, Мәжіліс депутаты Ирина Смирнова.
«Қазақстан
Халық
партиясы
мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған
қазақстандықтар үшін де зейнет жасын қайта қарауды ұсынды. «ҚХП»
фракциясының
депутаты
Магеррам
Магеррамов ҚР Премьер-министрінің
орынбасары Ералы Тоғжановтың атына
жолдаған депутаттық сауалында осындай
ұсыныс жасады.
«ҚХП» мүгедектігі бар бала тәрбиелеп
отырған ата-ана үшін жалақыны есеп-
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тей отырып, ерекше қажеттілігі бар
баланың жұмыс істейтін қамқоршысы
мәртебесін белгілеу қажет деп санайды.
Нәтижесінде азаматтардың бұл санаты
ресми түрде жұмысқа орналасады және
өзінің қарттығын қамтамасыз ету үшін
зейнетақы жарнасын аудару мүмкіндігіне
ие болады.
«Қазақстан Халық партиясы» және
оның депутаттық фракциясы мүгедек
балаларды тәрбиелеп отырған атааналарды қоса алғанда, қатардағы
қазақстандықтарды әлеуметтік қорғауды
жақсарту үшін үлкен ұсынымдар пакетін
әзірледі.
«ҚХП» өкілдері зейнет
жасын
төмендетуге қол жеткізу мақсатында
Үкіметпен диалогты жалғастыруға ниетті.
«Қазақстан Халық партиясы» бұл
мәселе Үкіметтің «ұзын арқан, кең
тұсауына» шыдамайтынына сенімді.
Қазақстандықтар өздері және жақындары
үшін өмір сүру үшін зейнетке ерте
мерзімде шығу құқығына ие.
ҚХП баспасөз қызметі.

КОМУ ЗУБЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬ
БЕСПЛАТНО?
Для кого стоматологическая помощь должна быть бесплатной? И какие услуги должны оказывать дантисты за счет страховки застрахованным по ОСМС?
При экстренных случаях бесплатную стоматологическую помощь могут получить дети до 18 лет, беременные, участникам
ВОВ, пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 групп, обладатели подвесок
«Күмiс алқа» и «Алтын алқа», получатели АСП, неработающие
лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы и граждане с инфекционными, социальнозначимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих
Оказываемые услуги:
✔Обезболивание
✔Препарирование и наложение пломбы
✔Удаление зуба с обезболиванием
✔Периостотомия
✔Вскрытие абсцессов
А в плановом порядке стоматологические услуги как удаление зубов с использованием обезболивания, препарирование и
наложение пломбы доступны беременным и детям до 18 лет.
Помимо этого, в школах бесплатно должны проводить профосмотры полости
рта и закрытие фиссур (естественные бороздки, расположенные на поверхности зубов).

ПРЕЗИДЕНТТІК КЛИНИКА ЕНДІ ЕКІ ЕСЕ
КӨП ПАЦИЕНТКЕ ЕМ КӨРСЕТЕ АЛАДЫ
Жақында Президенттік клиника базасында 200 төсек-орындық жаңа
емдік-диагностикалық блок ашылады. Онда терапия, пульмонология,
нефрология, гастроэнтерология, эндокринология, неврология, ревматология және кардиология бейіндері бойынша қызмет көрсетіледі.
Жаңа блоктың мамандары инсульттан, миокард инфарктінен,
кардиохирургиялық, нейрохирургиялық және ортопедиялық операциялардан кейін пациенттерді оңалтумен айналысатын болады. Пациенттер емдік-диагностикалық көмектің толық циклын ала алады,
яғни диагностика, емдеу және оңалту.

Жаңа терапиялық блоктың диагностикалық базасы премиум класты медициналық
жабдықтармен қамтылатын болады. Қолданылатын технологиялардың Қазақстанда,
кейбіреуінің ТМД елдерінде де баламасы жоқ. Бұл диагностикалық қызметтердің
көлемін
ұлғайтуға
және ең күрделі пациенттерге нақты диагноз қоюға мүмкіндік
береді.
200
орындық
жаңа блоктың медициналық
қызметкерлері біліктілік
талаптары бойынша
қатаң іріктеуден өтіп,
жақын және алыс шетел үздік клиникаларында білім алуда.
Жаңа
корпуста
пациенттерді
қабылдаудың 3 көзі
қарастырылған:
тіркелуі
бойынша,
ТМККК және МӘМС шеңберінде, ақылы негізде.
Жыл сайын Президенттік клиникада 8000-нан астам пациент емделеді. Бірыңғай
ұлттық денсаулық сақтау жүйесі енгізілгеннен бері қазақстандықтардың дені
Президенттік клиникада ем қабылдауды таңдайды. Аурухананың төсек қорын екі есе
ұлғайту пациент санын екі есе арттыруға мүмкіндік береді.

SARQAN

Жомарт ИГІМАН.
Тарихи дастан
Сөз басы
Бабамның ерлік ізі толы аңызға,
Күні-түні тыңдасақ қанамыз ба?
Ат терлігі ел үшін құрғамаған,
Батыр бабам есімі санамызда.

RUHANIAT

Асыл сөзің жеткен бізге көнеден,
Ақ қанатты періштем ең жебеген.
Пір тұтады сөз киесі қонғандар,
Бабаларын көріпкел де көреген.
Айтыстағы ақиқаттың туындай,
Ұстаз тұтқан сөз сүлейі Сүйінбай.
Ақын, абыз, әулием деп, пірім деп,
Өткен емес әруағыңа сиынбай.

Кісімсініп ас ішіп, тоқ жүргенге,
Көңілі хош жыртақтап бос күлгенге.
Пенде көрсем бір сауал жай
таптырмас,
Би бабамның есімі ескірген бе?

Берген батаң көңіліңнің хошымен,
Алланың құп алуымен бекіген.
Сөз сүлейі алған екен батаңды,
Апта бойы қалмай жүріп көшіңнен.

Үркек болсаң жасиды жігерің де,
Күдік жеңіп үзілер күдерің де.
Өнегесі ерлердің жыр-дастанда,
Бабамыздың есімі жүрегімде.

Елді аузына қаратқан
Уа, Асан Қайғы аңсаған,
Жерұйығым-қонысым.
Жеті өзенді тел емген,
Жетісуым-өрісім.
Тарихыңды зерделеп,
Кейінгіге жеткізу,
Перзенттік менің борышым.
Алмағайып заманда,
Өрт шалғаны жерімді,
Жоңғар-Қалмақ тепкіні,
Есеңгіретті елімді.
Белес-белес бел қалды,
Айдын-шалқар көл қалды,
Жау еншілеп төрімді.
Ез бордай боп үгілді,
Ер шыңдалып ширады.
Ерулі ат бүгілді,
Туған жерді қимады.
Үдере қашқан елден соң,
Жайпап өткен желден соң,
Тас ошағым қирады.
Жылдарды жылдар қуалап,
Үш жүздің басы қосылды.
Еңіретіп қас дұшпанды,
Түзеп бір алдым қосымды.
Жалайырға бас болған,
Ескелді,Балпық,Қаблиса,
Көне Сырдың бойынан,
Жетісуға бұрған көшіңді.
Сырдан бері кеткенде,
Арыстан, Шудан өткенде,
Жетісуға жеткенде,
Түйенің қомын шешкен ел.
Орманы да бар екен,
Қорғаны да бар екен,
Қас дұшпаны сескенер.
Қаратал, Көксу дегенің,
Шеңгелі үйдей жер екен.
Қояны қойдай бел екен,
Балығы тайдай көл екен.
Күндіз күміс ағатын,
Түнде алтын ағатын,
Арнасы тұнған берекең.
Орынды болар дәл бүгін,
Жүйелі сөзді жалғауың.

8 шілде 2022 жыл

Дейсің тағы «Жер ойпаңы білінбес».

Етігімен су кешкен күн туғанда,
Намыс жанып бастаған
ұлтымды алға.
Ата жолдан айнымай сөз бастаған,
Ақын бабам есімі ұмытылған ба ?

Ел-жұртына арнаған бар ғұмырды,
Әулием деп болжаған тағдырымды.
Әруағыңа сиынып Қабан бабам,
Ақтарайын қазына сандығымды.
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Намыс найзагері

e-mail: Igiman01@mail.ru

Есенгелді ақынның,
Назарға салдым толғауын:
«Абақ пенен Тарақ-ты,
Он екі ата Жалайыр
Тарақтан өсіп тарапты.
Үш әулие тең шығып,
Аузына халық қарапты».
Жаугершілік замана,
Сынаса ерді сынасын.
Қалт жібермес ұрпағы,
Қаблиса бабам мұрасын:
«Алпыс күн атан болғанша,
Бура боп бір күн зіркілде.
Көзіңді жұм да жауға шап,
Ажалды өлер, іркілме».
Қаблиса ақын жасынан,
Елді аузына қаратқан.
Көптің мұңын толғаса,
Күн алмасып,таң атқан.
Жарылқаған Жаратқан,
Ата тегін жыраудың,
Шежіре былай таратқан.
Сөйлеп бір берсін шежірем,
Қазынам ғой ол менің.
Құйма құлақ жұртымның,
Жеткізем жинап-тергенін.
Жалайырдан Сырманақ,
Шуманақ пен Бірманақ,
Ұрпағы өсіп-өнгенін.
Жалайыр Мырза руынан,
Қаншама жақсы тарамақ.
Айтады көне шежірем,
Бір қауым елді саралап.
Жеті ұлы да жетелі,
Жеті ұлы да көшелі.
Асан бабамды даралап.
Жетеудің бірі Қаблиса,
Дархан дарын данамыз.
Ел шетіне жау тисе,
Қалқан болған бабамыз.
Түйіні қиын дау келсе,
Туралықтан ешқашан,
Жалтармаған бабамыз.
Ұрпағын Қабан жыраудың.
Төңірек тегіс таныды.
Қасқадан төбел туады,
Құр жатпас көл орыны.
Тоқсаннан асқан ақынның,
Малайсары тауының,
Етегінде қорымы.
Көптің ықылас-пейіліне бөленген
Іздейді әлі жерұйығың-мекенің,

Іздейді елің ақын,көсем, шешенін.
Жетісудың жезтаңдайы абызым,
Жеті жұрттың қамын жеген жетелім.

Көпке ұсынған өлең сөздің
қаймағын,
Сүйекемнің көрді ел құлаш
жайғанын.
Қанаттанған ақ батаңмен сол ақын,
Ұрандатты «Бөрілі менің
байрағым».

Зерделейді сіз қалдырған
мұраны ап,
Сөз қадірін ұғынатын жұрағат.
Арман-зарың жүзеге асты, киелім,
Толғауларың тұнып тұрған ұлағат.

Арамдықпен, жамандықпен
алыстың,
Үрлей білдің білтесін ар-намыстың.
Аян беріп Бақтыбайға сәтті күн,
Ақындықтың шарапатын дарыттың.

Ұрпақ үшін жан беріскен,жан алып,
Тар кезеңде өттің мұңға қамалып.
Жалғастырам, бабам, ізгі жолынды,
Өлмес мұраң үлгі-өнеге, даналық.

Бақтыбайды бағаламас кемде кем,
Дауыл жырын танып білді кең
мекен.
«Сабақтаған қара сөзін инеге,
Менің пірім-Қабан атам» дейді екен.

Ызғарлы сөз көктен бұршақ
төгердей,
Қуатты сөз қалың қолды бөгердей.
Тұмаршамен, Таутан
қызбен айтысың,
Құдай оңдап бізге жетті көнермей.
Қатарласы жолда қалар шендессе,
Талаптыны айналасы көрмес пе?
Танылыпсың Тұмаршамен айтыста,
Жасың сонда жаңа толған он беске.
Айтқан уәжің жамағатқа жатталған,
Дәл өзіңдей ақын болу басты
арман.
Жеңісіңді мойындапты Таутан қыз,
Әулие деп Қыдыр дарып,бақ қонған.
Кілтін таба білмегенге құлыпсың,
Зерттегенге тереңсің Һәм тұнықсың.
«Ырыс алды- ынтмақ» деп
жырладың,
«Білгендерден ғибрат ал»
деп ұйыттың.

«Менің атым ел таныған Бақтыбай,
Домбырамды әруақтанып
қақтым-ай.
Қабан атым өлең берді аянмен,
Осы өнермен ел-жұртыма
жақты-ай».
Мәулімбай мен Қыдырәлі сөзі үлгі,
Қалқа, Артық тау суындай төгілді.
Есенгелді, Темірғали, Әбікен,
Мойындаған ұстазым деп өзіңді.
Ежелгіні еске салған жырауым,
Күн-түн жырлап сарқылмайтын
бұлағым.
Мұра бопты Сарбас пенен Кененге,
Қолың сермеп, құлағыңды бұрауың.
Ақын құны өткеннен соң білінбек,
Құлағыма тұрар дәйім үнің кеп.
Жамбыл бабам ұмыттырмай
атыңды,
Ғұмыр бойы қастерлепті пірім деп.

Өсек сөзді естімесін құлағың,
Жақсылыққа жақын жүрші бір адым.
Тіршілікте сыйласқанға не жетсін,
Дедің бізге «Тіл алсаңдар,
шырағым».

Нағыз ақын ойын көптен ірке ме,
Кеш батырып, таң атырдың
жыр төге.
Төбе би де, сәуегей де бір өзің,
Абыз бабам, батырлығың бір төбе.

Тоқсан жаста тура сөзден танбаған,
Туған елдің болашағын болжаған.
«Қу нәпсінің соңына ерме» деп
үндеп,
Ауылына жалғандықтың қонбаған.

Тәңір қолдап айқындалды асыл тек,
Өрге қарай домалады тасым көп.
Үш бәйтерек деп таниды ұрпағың,
Би Ескелді, Балпық, Қабан
ақын деп.

Тұлпар едің қия-шыңда сүрінбес,
Жырға айналды өзің өткен
ғұмыр-көш.
«Барлы, Барлы, Барлы тауың»
тұнған ой,

Жастайынан топты жарып еленген,
Көптің ықылас-пейіліне бөленген.
Асанұлы Қаблиса бабамның,
Рухына тағзым еттім өлеңмен.

SARQAN

e-mail: Igiman01@mail.ru

-Адамды жылататын, күлдіретін,
О өлең, керемет қой құдіретің.
Көгіңде көлбеңдесе көгала үйрек,
Менің де қаршығам бар ілдіретін...

Қаламға саусақтарды мінгестіріп,
Құйғытып кетейін бір жырды естіріп.
Менімен жарысам деп
шаршап-талып,
Құласын төсегіне күн кешкіріп,-деп
сөз өнерін ұлық тұтқан ақын өлеңдері
сезім мен сурет өрімдерінен кенде емес.
Біз бұл жазбамызда өзі кеткенімен сөзі
ұмытылмай, иненің соңында қалған жібек
жіптей үзілмей оқырмандарды үздіктіріп
жүрген ақын мұрасының түпқазығына
айналған өміршең жырларына аз-кем
шолу жасауды мақсат тұттық.
Әділбек
ақынның
аға
буын
алдындағы
бағасын
ғалым-жазушы
Тұрсынбек Кәкішев өз естелігінде былай
деп өрнектейді:
«Алатаудың әсем қойнауындағы саяжайда Сәбит Мұқановтың кезекті демалып жатқан шағы болатын. Күні бұрын
телефонмен келісіп алып барған ем.
Әділбек саңқылдап өлең оқып отыр.
Сәбең қолымен тыныштықты бұзбай
жайғаса бер деп ымдады. Аңызға
негізделген «Қыран» атты поэмасын
оқуды тәмамдағанда Сәбеңнің жас баладай қуанғанын көзіммен көрдім.
-Жарадың, Әділбек, жарадың! Теңеу
қандай, сөз қандай! Ілиястың шалымы
бар мұнда,-деп Сәбең жас ақынды көз
алдында түлетіп, ұшқыр қанат байлап
жібергендей болды».
Осы
естелікте
айтылғандай
әдебиеттің алыбы Сәбит Мұқановтан
бата алған «Қыран» поэмасы қауымнан
жылы қабақ көріп, сыншылардың ұнамды
пікірлерін оятты.
Бұл поэманың лейтмотивіне ақын
туған жердің тартылыс күшін арқау
етеді. Алтайға нағашылап барып, 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 даласын кесіп өтіп, Балқашты баса көктеп
қыран Алтайға жетіп құлауды серт етеді.
Қыранмен бірге оқырман бір қуанып, бір
қуарады.
Мейлінше бұл ортаны жатсынады,
Қаншама босасам деп бақ сынады.
Туған жер, алтын бесік еске түссе,
Өзегін кетеді өртеп өксік әлі...
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.
Көзі тірісінде «Ақ қайың», «Салтанат»,
«Қыран», «Алыс көкжиек», «Сокол»,
«Маржан» сынды жыр кітаптарын берген
ақынның менің қолымда 1982 жылы «Жазушы» баспасынан шыққан «Жүрегімнің
шұғыласы» атты өлеңдер мен поэмалар
жинағы бар. Көлемді жинақтағы туындылар «Өмір өзектері», «Табиғат - жыр
бесігім», «Туған өлкем», «Сапар саздары», «Жүректегі жаңғырық», «Құрмет
жырлары», «Жыр - сұңқар» және «Поэмалар» деген бөлімдерге топтастырылып берілгендіктен әрбір бөлімнің
айтары көпшілік көкейіне ұялап жатады. Мейлінше жалған сөйлемейтін риясыз тазалығымен оқырманды баурап
алатын ақын көңіл күйінің құбылысын
қаз-қалпында жеткізуге шебер. Әділбек
ақынның ақтарылып, ағытылған ақжарма
жырларымен
сусындаған
оқырман
автордың
толғанысына,
жүрегіне
жарақат түсірген қиналысына еріксіз
ортақтасады.
Мәселен, осы кітаптағы «Туған
өлкем» бөліміндегі бір-бірін толықтырып
тұратын
туған
жер
жайындағы
өлеңдерінің сабақтастығына назар ауда-
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Жыр – көгінде
мәңгілік тұрағы бар
Жартығасырдан сәл ғана асқан тірлік сапарында соңында
қалдырған рухани қазынасымен кейінгілерге сүйіспеншілік
пен іңкәрлікті, сұлулық пен ізгілікті мирас етіп қалдырған
көрнекті ақын Әділбек Абайділдановтың туғанына биыл 90
жыл толып отыр. Маңдайына біткен өлшеулі ғұмырында
ол соңына өлмес туындыларын қалдырды.
жағалай көз салып тұр. Шыңға ол қалай
шыққан? Туған жерден алыстаған соң
семіп қалған мұңлық па? Жоқ, таудан әрі
асырып жауын қуған бабам 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.

рып көрейікші. Сарқан арқылы Балқаш
көліне бағыт алып, жолыңыздағы
Сарат елдімекенін жанай өткенде
ақынның «Сараттың бойы сары ағаш»
өлеңі ойыңызға оралады. Жарысып
алдыңнан шығатын шоқ-шоқ теректер,
көз ұшындағы құм-жалдар, жайылымнан қайтқан ақ қаз, бұзауын қуған бала,
тұсаулы торы ат... бәрі-бәрі де суреткер
туындысынан айнымай көз алдыңда
тұра қалады.
Сабырлы, маңғаз кең далам,
Сары жібек шапан киіпті.
Жүрекке берік орнаған,
Осы өңір сонша сүйікті.
Төменде Лепсі ағады,
Шекесі күнмен жалтырап.
Баяғы таныс жағада,
Қайың тұр желмен қалтырап,-деген
шумақтарды жадыңда жаңғыртасың.
Біздің өңірде Балқаш көліне құюға
асығатын Лепсі атты лепті өзен бар. Басын құздан алады, ақын суреттегендей
«киікпен ойнап жарысады да биіктен
секіреді». Осы асау өзен ауыздықталып,
бойына су-электр стансысы салынғанын
Әділбек ақын «Кездесіп енді алыпқа,
Бетің бір қайтқан батырсың. Отыңды
беріп
халыққа,
Дірдектеп
ағып
жатырсың»,-деп суреттейді.
Келдім де саған сүңгідім,
Шайқайды басын талдарың.
Мендегі аз-кем жылудың,
Қаласаң қазір ал бәрін.
Тоңбайды неге бұл кеуде,
Сұп-суық суын, күз келдім.
... Қадірін біле білгенге,
Мұзы да ыстық бізге елдің.
Өлең түйіні иландырмай қоймайды.
Шынтуайтында туған елінің жақсылығы
да, жамандығы да жат көрінбейтін ізгі
жүрек иесінің жан жылуы туған жердің
мұзын ерітпеуі мүмкін емес.
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

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,
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.
Ақын туған ауылда «Шынықтырып
күн қақтаған, жел де өпкен, қабырғасы
ерте қатқан еңбекпен» Тәкберген деген қиындықтың құрдасы ғұмыр кешкен
көрінеді. Осы аттас өлеңінде:
-Егін піссе, шалғысы оның дап-дайын,
Тартады алға, күнге тіреп маңдайын.
Өзі шауып, бастырады өзі оны,
Тәкең еді ол кездегі комбайн,-деп
еңбекті жүрегіне түнеткен, егін салып,
арық қазып, суғарып, өзі шөлдесе де
жер таңдайын жібіткен еңбек адамының
портретін сомдайды.
Мен туғанда, сағат тілін қайшы етіп,
Кіндігімді кескен өзің емес пе ең?
Саған барып тіреледі ой шеті,
Қалай ғана шығарамын сені естен.
Ұмыт болып, көрген емес түгің де,
Қаз-қалпыңда түсімде де көрінсең.
Дүниені кезіп жүріп, түбінде,
Өліп-өшіп оралатын жерім – сен,дейді ақын туған ауылы «Бастаушыны» сағынғанда. Ақын туған үй, атабабасының қорымы қалған, кезінде
Қарабөгет шаруашылығының бөлімшесі
болған Бастаушы елдімекенінің бүгінгі
таңда орыны ғана бар.
«Туған өлкем» топтамасын оқып отырып, ақынның ауылдан алғаш кетердегі
алаң сезімін, алыс жол турасындағы
пайымын, «Жаңа ұшып Бақалыдан
келді ме екен, Төбемде қызғыш неге
айналып жүр» деген өлең өрімдерімен
кестеленген туған жерге сағынышын
айқын сезінесіз де, жазғаны жаныңызға
азық болатын көрнекті ақынды тірлігінде
көргендерге қызыға қарайсыз.
Сіз Алматы-Талдықорған жолымен
талай жүрген шығарсыз. Ақынның осы
тақырыптағы өлеңінің жазылғанына жарты ғасыр болса да күні кеше ғана қағазға
түскендей жаныңа жақындығы өлеңнің
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өміршеңдігінде болар деген ниетпен
назарларыңызға ұсынғанды орынды санап отырмыз.
Аспанның шайқалмаған,
Ақша бұлт астарлары.
Алыстан айқайлаған,
Алатау асқарлары.
Толқынын алыстырған,
Көк теңіз. Құрым құстар,
Мұнара жарыстырған,
Қапшағай құрылыстар.
Төсінде нұр түлеген,
Кермиық кезеңдері.
Кеудемде дүркіреген,
Жетісу өзендері.
Қолдарын бұлғап қалған,
Бәйтерек тізбектері.
Қарсы алып бір қапталдан,
Құшатын құз бөктері.
Таспа жол, тастан тілген,
Түп-түзу аралықтар.
Сөйлейтін дастан тілмен,
Далиған далалықтар.
Сайларда салқындаған,
Бұраң бел бұлақтары.
Сымдардан ән тыңдаған,
Бағана құлақтары.
Қырларды күлімдеткен,
Көктемнің бастапқы әрі.
Жер төсін дүбірлеткен,
Уақыт составтары.
Аунақшып, алабұртқан,
Арқарлы белестері.
Алдыңнан қарауытқан,
Ұлылық елестері.
Еншіге әншілікті ап,
Түз жырын дара толғай,
Биікте шаншылып қап,
Шырқаған бала торғай...
Жырларының
жалпы
ырғақтық
құрылым-сазы
дәстүрлі
қазақ
өлеңдерінен бастау алатын ақынның
күрделі толғаныстар үстінде еркін
өлең өлшемін қолданатынын Әділбек
Абайділданов
мұрасын
қайта
саралағандар анық аңғарады. Біртуар
ақынның шығармашылық биік деңгейін
айқындайтын сыни-талдау бағытындағы
еңбектер де болашақ еншісінде.
Жылдар
өтті.
Ақын
есімі,
шығармашылығы насихаттан кенде
болса да өлеңсүйер қауымның жадынан шыға қойған жоқ. Туғанына 70 жыл
толуы қарсаңында қазақтың айтулы
ақындары Тұманбай Молдағалиев пен
Сәкен Иманасов және Қазақстан Жазушылар одағы төрағасының сол кездегі
орынбасары Талаптан Ахметжанов 2002
жылы Әділбек Абайділдановтың соңына
қалдырған өлмес мұрасын құрметтеудің
үлгісін көрсетті. Туған жеріне арнайы
келіп, туғанына жетпіс жыл толып
отырған ақын мерейтойының басталуына ұйытқы болды. 2003 жылы «Ана
тілі» баспасынан «Прометейдің аспанға
қарап айтқаны» атты тақырыппен
өлеңдер мен поэмалар жинағы ақынды
сағынып қалған оқырмандарға жол тартты. Ақын есімін мәңгі есте қалдыруға
туған жерінде игі қадам жасалды.
Қарабөгеттегі бір көше ақын есімімен
аталды. Жуырда Қазақстан Жазушылар
одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулетов
ақынның туған еліндегі бір мектепке,
туған ауылы Қарабөгеттегі мәдениет
үйіне Ә.Абайділданов есімі берілсе деген ұсынысын облыс, аудан әкімдеріне
жолдады. Ақын аты ұлықталса дейтін
көпшілік тілегімен үндесетін мұндай
ұсыныстың тиісті орындар тарапынан
қолдау табарына сенеміз.
Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар одағының
мүшесі.

SARQAN

e-mail: Igiman01@mail.ru

Сарқан ауданының қыздары волейболдан Қазақстан Республикасының
чемпионы атанды.
Ағымдағы жылдың 22-29 маусым
күндері аралығында Шығыс Қазақстан
облысы Өскемен қаласында 2010-2011
жылы туылған жасөспірім қыздар арасында волейболдан жазғы Қазақстан
Республикасының чемпионаты өтті.
Тартысқа
толы
жарысқа,
әр
өңірден 12 команда қатысып, өзара
мықтыларды
анықтады.
Жарыс
қорытындысы бойынша бірінші орынды Алматы облысы, екінші орынды
Хромтау командасы алса, ал үшінші
орын Түркістан қаласының қыздарына
бұйырды.
«Бұл жарысқа үлкен дайындықпен

KÖKEIKESTI

ВОЛЕЙБОЛДАН ЧЕМПИОН АТАНДЫ

Табысқа әкелген жол
Әрбір адам тәттіден бас тарта алмайтыны анық. Әр үйде дастарханда дәмі тіл
үйіретін кәмпиттер мен печенье тұратыны бәрімізге мәлім. Қазақстанда кәмпиттер
мен шоколад десе ең алдымен ойымызға әйгілі «Рахат» кондитерлік фабрикасы оралады. Көптеген жыл бойы елімізде танымал болған кәмпиттер балғын
балалық шағыңызды еске салады. Кондитерлік
фабриканың алғашқы өнімі 1941 жылдың
күзінде Мәскеу мен Харьковтан соғыс кезінде
эвакуацияланған құрал-жабдықта, ликер-арақ
зауытының алаңдарында ұйымдастырылды.
Осылайша 1942 жылдың қаңтарында алғашқы
50 тонна өнім шығарылды.
Сөйтіп Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарында Қазақстанда алғашқылардың бірі болып
кондитерлік өнеркәсіп пайда болды.
Бастапқыда зауыт қуаттылығы орташа болды. Оған Ұлы Отан соғысы жылдарындағы
механиканың жақсы дамымауы мен құралжабдықтардың аз болуы себеп болды. Соғыстан
кейінгі жылдары алғаш рет фабрикада
жабдықтарды қайта жаңғырту жұмыстары қолға
алынды. Жаңа жабдықты іске қосқаннан кейін өнімділік 40%-ға өсті. Осылайша
"Рахат" кондитерлік фабрикасы бүкіл елге танымал бола бастады. 1980 жылға
дейін фабрика жақсы жұмыс істеп көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Кәсіпорын 80
жылдардың ортасында өз жұмысын тоқтата жаздады: сол кезде Алма-Ата деп атау
алған бұл фабрика да бүкіл елде орын алған тоқырау жылдарын бастан кешірді.
Газеттер кондитерлік кәсіпорынның жұмысы тоқтағанын, сондай-ақ тонналаған
кәмпиттердің жарамсыз болып қалғанын жаза бастады.
1991 жылы КСРО ыдырағаннан кейін тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың
Мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру және акционерлік капиталдың жеке
нысанға өту мүмкіндігі туралы Жарлығы шықты. Сөйтіп 1992 жылы фабрика "Рахат"
акционерлік қоғамы болып қайта құрылды. Ерекше дәмі мен жоғары сапасының
арқасында бірнеше жыл ішінде "Рахат" кәмпиттері Қазақстанда ең танымал кондитер өнімдеріне айнала бастады. Осылайша "Рахат" брендімен шығарылған өнім
енді әлемді жаулап алуға бел буады. "Рахат" АҚ кондитерлік өнімдері алғаш рет 1997
жылы Қырғызстанға экспортталады. Ал 2001 жылы Өзбекстан Республикасына
жеткізілімдер жүзеге асырыла бастайды. Көзді ашып жұмғанша "Рахат" кондитерлік
фабрикасына 80 жыл толыпты. Өткен 80 жылдың ішінде қазақстандықтардың
сүйікті кондитерлік фабрикасы бетпе-бет келген шарықтау мен құлдырау кезеңдері
кәсіпорынды тек "шыңдай" түсті. Бүгінгі таңда бұл табысты әрі гүлденген бизнес,
сондай-ақ ол өз тұтынушыларын дәмі тіл үйірер жаңа өнімдер мен бұрыннан таныс
дәмі бар тәттілерімен қуантып келеді. "Рахат " кондитерлік фабрикасының өнімдері
әлі де талай уақыт қазақстандықтарға қызмет ететініне сенімім мол.
Сайрангүл МАРАТ.
Бірлік ауылы.

Мемлекеттік қызметте сыбайлас
жемқорлыққа жол жоқ
Сыбайлас жемқорлық – мемлекеттің негізіне нұқсан келтіріп, экономикалық дамуын тежейді. Қылмыстық заңмен көрсетілген, субъектісі лауазымды тұлға болып саналатын, өзінің лауазымдық өкілеттілігін пайдалану мақсатында, жеке бас пайдасына
жасалатын қоғамның дамуына кері әсер ететін өте қауіпті әрекет.
Ол үнемі терең зерттеуді, бақылауда ұстауды және оған қарсы тұруды қажет етеді.
Мемлекет рухани және қаржы тапшылығын көріп отырғанда сыбайлас жемқорлықтың
күшеюі мемлекеттік билік институттарын одан әрі әлсіретеді, азаматтардың оларға
сенімін азайтады. Халықта әлеуметтік енжарлық қалыптасады, қоғамда агрессивтік
қылықтар пайда болады.
Осыған орай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске арналған Заңмен қатар,
мемлекеттік бағдарламалар, халықаралық стандарттарға сәйкес жемқорлыққа қарсы
күрес саласында нормативтік құқықтық базалар қалыптастырылды.
Бұл ретте сыбайлас жемқорлықтың көрністерін азайтудың мақсатты нұсқамаларына
қол жеткізу алгоритімі сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоспарлаудың көп деңгейлі
жүйесінде бүгінгі күні басты бағдарламалық құжат болып табылатын Қазақстанның
2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында
көрсетілген.
Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шараларды жүйелі
және бірізді іске асыру ұлттық тәжірибе ауқымы мен озық халықаралық сыбайлас
жемқорлыққа қарсы тәжірибелерді жетілдіру тұрақты түрде жүргізіп келеді.
Елдің экономикалық дамуы мен әлеуметтік жағдайдың жақсаруы, демографиялық
өсімнің тұрақты өсіп, мемлекеттік қызметте жемқорлықты жою – бәрімізге ортақ міндет.
Р.ЖАНАТБЕК,
Сарқан аудандық қазынашылық басқармасының бас маман –
бас қазынашысы.

8 шілде 2022 жыл
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бардық. Әрине бастапқы айналымдарда мейлінше аз күш жұмсап,
бапкеріміздің айтқан барлық талаптарын ойын барысында ұтымды пайдаланып, жеңіске жеттік», - дейді жас
чемпион Алуа Маратова.
Қыздардан жасақталған облыстық команданың арасында 7-уі
сарқандықтар. Олар бұған дейін
облыстың
екі
дүркін
чемпионы
атанған Асқар Мөлдір, Әбітай Асылы, Болатқызы Зере, Мұрат Ажар,
Мейіржанқызы Зейнеп, Маратова Алуа
және Қадырсейіт Эльмира.
Ауданымыздың
абыройын
асқақтатып беделін биікке көтерген
қыздарға үлкен алғыс білдіреміз!

Ұстазым

Ұлағатты ұстазым, екінші анам,
Білім нәрін бойыма сусындаған.
Ұстазымды теңер едім анаға,
Білім менен шуақ берген балаға.

Ұстаз деген қазақтың кең даласы,
Ілім деген ен байлықтың панасы.
Бар байлығын ұрпағы үшін сарп еткен,
Деген оймен кем болмасын баласы.

Ұстаз деген доста болар сыр шертер,
Сүрінгенде, шалынғанда демелер,
Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып,
Одан басқа жүрген кім бар жанды ұғып.

Ұстазға жан бар мекен бас имейтін,
Ұстаз емші сауатсыздықтан емдейтін.
Білім жолда тер төккен арда ұстазым,
Ғұмырлы боп, шаттықты боп жүргейсің.
Сайрангүл МАРАТ.
Бірлік ауылы.

Отбасым менің бақытым
Балалар
жылына
орай
«Отбасым
менің
бақытым»
тақырыбында
әртүрлі
мәртебеге
ие
оқушылармен
және
олардың ата-аналарымен
мектеп-лицейінің
педагог
ұйымдастырушы
Р.Қосылхан,
мектеп
президенті
А.Қосылхан
және
өзі-өзі
басқару
ұйым мүшелері мен бірлесе отырып сұхбат жүргізілді. Мақсат отбасы мүшелерінің
арасындағы бауырмалдық,қайырымдылық, достық қарым-қатынасты қалыптастыру.
Өз елінің қамын ойлайтын, ата-анасын, жолдастарын сыйлай білетін азамат
тәрбиелеумен қатар ұлттық тәрбиені насихаттау.
Отбасы-шағын мемлекет. Ол тәлім-тәрбиенің, үлгі өнегенің, мейірімділікпен
адамгершіліктің ортасы. Адам баласының өмірге келгеннен кейінгі бар тіршілік отбасында өтеді. Отбасы-алтын ұя, киелі шаңырақ болса, сол шаңырақтың мұрагері, ұрпақ
жалғасы балалар болып табылады. Қай ұлттың баласы болса да оның өз отбасы болады. Біздің балалар қазіргі заман талабына сай жан-жақты болуы тиіс. Әке –ұл-қыздың
сүйенер тіреуі. Әке
әркімге қымбат. Ол
отбасының ең басты мүшесі, яғни,
отағасы.
«Әкеге
қарап, ұл өсер»
дегендей,
әкенің
балаға үйретері көп.
Әкесі жақсы болса, баласы соған
еліктейді.
Әке
асқар тау деп бекер
айтылмаған.
Ана
отбасының
жүрегі, отбасының
өзегі. Балаға анадан артық жан жоқ.
Әрбір ана отының
өшпеуін, бақытының
к ө ш п е у і н ,
шаңырағының
құламауын, сәбидің
ж ы л а м а у ы н
тілейді.Ана
дегентіршіліктің шұғылалы шуағы.
Бүгінгі қыз-ертеңгі ана, ол шешесіне қарап бой түзейді. Ата-ана баласына үлгі өнеге көрсете алмаса, онда тәрбиелі бала өсіруі екі талай.Бала ересектерге еліктегіш келеді. Жақсыны да, жаманды да солардан үйренеді.
Өзін өмірге келтірген, тіршілігіне нәр берген ата-ананың алдында адамның парызміндеті өлшеусіз. Ананың ақ сүтін, әкенің адал күшін ақтау-өз болашағыңды сақтау.
Ата-аналарымызды сыйлайық,қастерлейік.
Сонымен қатар мектеп-лицейінің ұстаздары Д.Абдуллаев, Р.Қосылхан және
әлеуметтік педагог Е.Билешбай өз тарпынан "Мейірім сыйла" акциясы бойынша
аталған оқушыларға тәтті сыйлықтар тарту етсе, мектеп кітапханашысы Н.Галицкая өз
тарапынан ертегі кітаптар сыйға тартты және мектеп психологтары балаларға жақсы
көңіл-күй сыйлап, шабыт беріп қайтты. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын.
Жақсылық жасаудан жарысайық!
Е.БИЛЕШБАЙ,
Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің әлеуметтік педагогы.

SARQAN

e-mail: Igiman01@mail.ru

ÄLEUMET

Аэропорт столицы внедрил
безбилетную оплату парковки

С 01 июля на территории аэропорта действует безбилетная оплата услуг стоянки
автомобилей.
Шлагбаумом управляет камера, фиксирующая въезд и выезд авто, и пропуск на
парковку осуществляется с помощью алгоритма распознавания номера авто с точностью в 99%.
Внедрение системы избавляет от бумажных или пластиковых билетов, и ведет к
сокращению операционных расходов, углеводородного следа, вирусных заболеваний
и значительно улучшает клиентский опыт.
Программное обеспечение позволяет интегрироваться с платежными системами и
приложениями. На сегодня оплатить парковку можно несколькими способами:
1. Посредством приложений Kaspi QR, Halyk QR;
2. Наличными средствами;
3. Банковской картой с помощью платежных терминалов, расположенных в зданиях аэропорта.
В скором времени появится возможность оплаты через мобильное приложение
«NQZ», система сможет списывать необходимую сумму автоматически.
Убедительная просьба, во избежание создания заторов, производить оплату в зданиях аэропорта.
Пресс-служба столичного аэропорта.
Большой преблемой на посевах свеклы в последние годы стали корневые и
прикорневые гнили, приводяшие к значительным потерям урожая и сводящие на
нет все усилия аграриев.
Корневые гнили вызывают несколько видов фитопатогенных грибов (родов
Fusarium, Pythium, Rhizoctona, Phoma),
обитающих в почве, и сохраняющихся
в почве и растительных остатках. Наиболее распространенными и вредоносными являются фузариозная, гельминтоспориозная и офиболезная корневые
и прикорневые гнили. На одних и тех же
посевах можнообнаружить несколько
видов возбудителей заболеваний. Распространение корневых гнилей может
быть неровномерным. Болезнь можетявляться присиной уменьшения всходов,
ухудшения их качества, и в годы сильного
развития корневых гнилей потери могут
составлять 15-40%. Различные виды за-
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АНТИКОР ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ АНАЛИЗА
ЗАПУСТИЛ ТЕЛЕГРАММ БОТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБ И НАРЕКАНИЙ
ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Антикоррупционной службой по Алматинской области начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Управления миграционной службы Департамента
полиции Алматинской области.
Основными вопросами деятельности Миграционной службы является осуществление контрольно-разрешительных функций в сфере миграции, а также вопросы, связанные с выдачей, продлением разрешений на работу иностранцев, оформлением
визы, вида на жительство, депортации и др.
В этой связи, предложения, рекомендации, в том числе жалобы и нарекания по
деятельности Управления миграционной службы по Алматинской области просим направлять на электронную почту upk_almobl@mail.ru, а также Вы можете оставить анонимное сообщение, перейдя по следующей ссылке: t.me/AntikorKazBot
Также сообщаем, что на еженедельной основе на базе «Antikor Ortalygy» будет проводиться заседания экспертной группы по внешнему анализу, в рамках которых любой
желающий может принять участие и внести конкретные предложения по анализируемой сфере.
Уважаемые жители области, иностранные граждане, предприниматели, учитывая
актуальность и социальную значимость анализируемой сферы просим проявить гражданскую активность и внести свой вклад в выявлении системных проблем в указанной
сфере.
По всем вопросам просим обращаться по номерам: 8-7282-609-835,
8-7282-609-782.

Корневая гниль сахарной свеклы

болевания вызывают сходные симптомы
поражения. Болезнь проявляется чаще

при насыщении севооборота сахарной
свеклой, что особенно актуально для

Төменде тізімдегі азаматтар Сарқан қаласы «Мемлекеттік кірістер басқармасы» Тәуелсіздік
№115 көшесіндегі №11 кабинетке келіп жолығуларын сұраймыз және өздерімен бірге жеке
куәліктерін ала келу керек.
Гражданам, перечисленным ниже, просим прийти в кабинет №11 по улице
Тәуелсіздік №115 «управления государственных доходов»
г. Саркан и взять с собой удостоверение личности.
Абдрахманова Салтанат Козыбаевна 25.02.1990
Абеубакирова Самал Дюсембекқызы 11.01.1982
Акышов Ахметкан 01.01.1940
Алибаев Ергали Кайргалевич 27.11.1981
Алпысбаева Нургуль Айткалиевна 22.12.1973
Асканбаев Кизат Шайкалиевич 07.06.1972
Ахметкалиев Алия Жолдыбаевна 24.06.1976
Ашкенова Салтанат Каскеновна 06.09.1982
Әділхан Рәзия 05.04.1950
Әкімият Жәния 25.07.1997
Әлайдар Зауатгүл 03.03.1988
Бадигулова Камшат 01.10.1950
Базылова Назгуль Женисовна 21.09.1975
Баймолдинова Кулсинхан Нурмухановна 05.08.1956
Байчиликов Нурлан Давлеткенович 02.08.1974
Баранова Татъяна Витальевна 03.02.1967
Бейсенбай Құрманғазы 16.12.1979
Давыдченко Сергей Витальевич 23.09.1961
Дакеев Берик Хамидуллович 30.11.1986
Дудников Алексей Алексеевич 08.11.1946
Дудников Геннадий Алексеевич 16.06.1952
Дудников Павел Гуннадьевич 21.09.1978
Жанатов Ерлан Жанатулы 06.02.1980
Жолдасбаев Улан Еркинович 13.10.1988
Зайцев Дмитрий Викторович 01.01.1978
Иргалиева Айгуль Сатыбалдыевна 26.03.1966
Исабаева Жанар Туралбаевна 15.05.1965
Кабдолданова Салтанат Сакеновна 04.08.1971
Кремлёва Ирина Борисовна 11.05.1982

Кунжуманова Мейрамгуль Канабекқызы
02.11.1969
Қайыңбек Ерлан 21.04.1990
Қизат Нұржан 10.07.1961
Лисенкова Галина Федоровна 28.11.1941
Мадиева Эльвира Нургалиевна 06.10.1970
Мамырбек Наз 06.02.1980
Молдагалиева Анар Джамбуловна 02.12.1968
Мұхтар Сәбит 08.11.1996
Мякишева Любовь Филипповна 20.04.1962
Нечаева Раиса Георгиевна 19.08.1935
Нұкен Бақыт 19.06.1969
Оразәлі Оразбек 12.03.1947
Оспанова Рита Мейрамбековна 05.08.1964
Сабалакова Айганым Канапьяновна 02.04.1939
Сабалакова Айнур Антаевна 0.06.1962
Серік Биғазат 26.03.1997
Смагулов Ержан Канатович 17.08.1978
Смолянинов Максим Михайлович 01.02.1975
Соснина Наталья Михайловна 16.07.1966
Спиглазов Александр Владимирович 07.09.1957
Сулеймен Нургуль 10.03.1966
Сырбаева Ольга Борисовна 30.04.1983
Толгамбаев Тлек Сериккалиевич 04.07.1985
Туралыков Абильмажин 10.06.1949
Уатхаан Жолочбаай 25.04.1960
Уразов Данияр Рыспаевич 29.05.1987
Черепанова Наталия Владимировна 18.06.1972
Шевченко Татьяна Константиновна 01.12.1950

Суда шомылудың қауіпсіздік
шаралары
Суға шомылатын жерді,
жалпы
жағдайды
судың
тазалығын,
тереңдігін
мұқият тексеріп алыңыз; Тамақ ішкеннен кейін бірден
шомылмаңыз; - Суға тек
қана рұқсат етілген жер-
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лер мен жағажайларда шомылыңыздар; - Өте
ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға және тоңып
қалтырауға дейін жеткізбеңіз; - Суға түскенде бірбіріңізді көзден таса қылмаңыз; - Қоршау белгілерінен
тысқары аумаққа шықпаңыз; - Техникалык ескерту белгілерінің және басқалардың үстіне шығушы
болмаңыздар.

профилирующих предприятий, которые
регулярно выращивают сахарную свеклу.
Правильное чередование культур в севообороте является основным профилактическим средством против гнилей корней
и других болезней. Возвращать свеклу
на прежнее поле можно ранее как через
3-4 года. Образование корневых гнилей
свеклы также стимулирует чрезмерное
внесение в почву минеральных азотных
удобрений.
Меры борьбы:
1.Улучшение уровня агротехники.
2.Севооборот.
3.Приминение устойчивых сортов и
семян высокого качества
4.Протравление семян фунгицидами
(гимексозол, ТМТД)
А.ӘБДІБАЕВА,
«РМЦФДиП» РГУ фитопатолог
Сарканского районного филиала.

Отбасы туралы мәліметтерді
түзету сервисі eGov mobile
мобильдік қосымшасында
қолжетімді
Қазақстандықтар eGov mobile мобильдік қосымшасында
жеке тұлғалардың акт жазбаларын тексеру кезінде
құжаттардағы мәліметтерді түзете алады. Жаңа қызмет туу,
некеге тұру және бұзу, бала асырап алу, әке болуды анықтау,
аты-жөнін өзгерту (өзі үшін), қайтыс болу туралы деректерді
өзектендіруге мүмкіндік береді. Азаматтық хал актілерінің ісқимылдары жөніндегі аталған мәліметтердің цифрландырылуы
және АХАЖ ақпараттық жүйесінде болуы үшін құжаттардың
сканерленген көшірмелерін eGov mobile қосымшасы арқылы
жіберу жеткілікті. Мысалы, балалардың туу туралы актілік
жазбаны тексеру кезінде бала туралы деректер (тегі, аты,
әкесінің аты, ұлты, туған күні, анасы мен әкесі туралы деректер) ұсынылған бөлімдерде жазба дұрыс көрсетілмеген
жағдайда, құжаттардың сканерленген көшірмелерін қоса
отырып, мәліметтерді жаңартуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ,
ұқсас сервис eGov.kz порталында қолжетімді. Қызмет іске
қосылған сәттен бастап 83 мыңнан астам адам өз деректерін
өзектендірген. «Қазақстандықтарда мемлекеттік қызметтерді
алу кезінде отбасы туралы қате мәліметтер анықталуы
мүмкін.Мәселен, бала көрсетілмейді немесе, керісінше, бөтен
баланың ақпараты пайда болады. Мұндай жағдайларда
АХАЖ ақпараттық жүйесіндегі деректерді өзектендіру қажет.
Өзгертулерді мекемеге бармай-ақ eGov.kz арқылы енгізуге болады. Енді бұл сервис eGov mobile мобильдік қосымшасында
да қолжетімді»,- деп атап өтті «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Басқарма Төрағасы Ростислав Коняшкин.
Аталмыш функцияларды пайдалану үшін eGov mobile
қосымшасын ашу қажет. Әрі қарай: қызметтер қойындысын
ашу; қызметтер каталогында «Туу, неке және өлім» - АХАЖ
АЖ «мәліметтерді өзектендіру»;
акт жазбасының түрін
таңдау; «іздеу» түймесін басу; егер деректер көрсетілмесе,
«мәліметтерді өзектендіру» батырмасын басу қажет (егер
деректер көрсетілсе, «өзекті мәліметтер» батырмасын басу
қажет); әрі қарай қызметке қол қою керек.
Қызмет көрсету нәтижесі мәртебелік бетте орналасқан
АХАЖ ақпараттық жүйесінің мәліметтерін өзектендіру туралы
ақпарат болып табылады. Айта кетейік, бұл жаңартулар ҚР
Президенті бюрократиядан арылту жөніндегі Жарлығы аясында жүзеге асырылды, оның негізгі мәні цифрлық трансформация және мемлекеттік басқарудың барлық салаларының
жүйелі реинжинирингі болып табылады.
«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ
Қоғаммен байланыс басқармасы.

S ARQAN

SHARAINA

e-mail: Igiman01@mail.ru
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ҚАЗАҚ ЖЫРЫНЫҢ
ҚАСЫМХАНЫ ЕДІ ...
Осыдан 40 күн бұрын 69 жасында тірлік
сапарының нүктесін қойған Қойлық ауылының
тұрғыны
Қасымхан
Бекбосыновпен
бізді
табыстырған қасиетті де киелі өлең болатын. Ана
жылдардағы Андреевкадан Лепсіге мұнай базасынан жанармай немесе «Казсельхозтехника»
бөлімшесінен автокөлікке қажетті жабдықтар іздеп
келетін агроном жігіт «Балқаш өңірі» газетінің редакциясына соқпай кетпейді. Себебі белгілі, оның
өлеңдері сол жылдары «Октябрь туына» үзбей
жарияланатын. Ақындығы айқын, әдебиетке
құштар. Әңгіме тиегі ағытылса ақтарылып, білгенін
ірікпейді. Осылайша екеуіміз ағалы-інілідей бауырласып, достасып кеттік. 1995 жылы Алматыдағы
«Жалын» баспасынан шыққан жас ақындардың
дәстүрлі «Қарлығаш» жинағына өлең топтамаларымыз енді. Екеуіміз Лепсіде, Талдықорғанда
әдеби басқосуларда жиі дидарласатын болдық.
Тоқсанышы жылдары Кеңестер одағы деп аталатын қызыл империя күйреп, Қазақ елі де атабабаларымыз ғасырлар бойы көксеген еркіндікке
қол жеткізді. Тәуелсіз шаңырағымыздың үстінде көк байрақ желбіреді. Нарықтық
қатынасқа көшу барысында шаруашылықтар қолда барынан айырыла бастады. Ауылды жұмыссыздық жайлады. Елінің мұңы жүрегіне түсіп, жұртымен бірге жүдеген
Қасымхан қырықтан енді асқан шағында мамандығына сай жұмыс таппай тығырыққа
тірелді де Қойлық ауылдық әкімдігіне қызметке орналасқан жалғыз ұлды қара тұтып,
сол елді мекенге көшіп келді.
Ақын көңілі оңашалықты қалады. Туған жерін жырға қосты. Асыл жарына аманатын
айтты. Соңына «Көктөбе», «Үйгентас» атты көлемді жыр жинақтарын қалдырды.
-Ғажап менім, ғажап менің тауларым,
Көз тоятын көргеніңде аумағын.
Үйіріліп келіп-келіп қалың бұлт,
Көңіл айтып көздің жасын сауғанын,
Сен көрдің бе, біздің жақтың
тауларын?
Көрмедің бе-тауларымды келіп көр,
Қандай сұлу, марал, бұғы, еліктер.
Қарақат көз жаныңдағы жарыңа,
Қарақатын, бүлдіргенін теріп бер,
Көрмедің бе - тауларымды келіп көр,дейді ақын өзі туып өскен Жетісудың жазиралы өңіріне құштарлығын жасыра
алмай.
Үйгентас өңірінде Бекіш Тұяқбаев атты
ақын ғұмыр кешті. Мектептегі ұстаздығын
қимай, ауылдан ұзай алмаған талантты
ақын қайтқанда Қасымхан інісі қоштасу
жырын жазған еді. Осы Қасекеңнің өзі
жазған өлеңді ақын рухына арнап ұсынып
отырмын:

Аға алмадың тасып бір,
Өзен едің арналы.
Ақын аға, жасын жырІште кеткен арманы.
Өлең едің, өрт едің,
Жазар едің тағы да.
Бір ауылдың көркі едің,
Туған елдің бағына.
Кетті бірге өзіңмен,
Талай өлең ұйқасы,
Оқырманның сезінген,
Шымырлайды құйқасы.
Сені іздейді төрім мен,
Сені іздейді босағам.
Өлең - жыр боп өрілген
Қош бол, Ақын,
Қош, ағам!
Жомарт ИГІМАН.

ХАБАРЛАНДЫРУ ОБЪЯВЛЕНИЕ
14-20.07. 2022 ж."Айдар" шаруа қожалығы үшін "қоршаған ортаны қорғау" жобасы
бойынша, 1000 басқа дейінгі ұсақ малды ұстау бойынша, Саркан ауданы жерлерінде
"Көкөзек"учаскесі бойынша қоғамдық тыңдаулар көпшілік талқылау арқылы өткізілетін
болады. Белгіленген қызметтің бастамашысы: "Айдар"ШҚ. Қосымша ақпарат алуға
болатын байланыстар мен электрондық мекен-жай: тел. 8 7775344375, e-mail:
anarka_12@mail.ru жоба материалдарымен сайтта танысуға болады: ecoportal.kz
әзірлеуші "Экология" ҒӨО ЖШС, тел.87282 41-39-42.
С 14 по 20.07.2022г, будут проводится общественные слушания посредством публичных обсуждений по проекту Раздел «Охраны окружающей среды» для крестьянского хозяйства «Айдар», по содержанию мрс до 1000 голов, на землях Сарканского
района, участок «Кокозек». Инициатор намечаемой деятельности: КХ «Айдар». Контакты и электронный адрес по которым можно получить дополнительную информацию: тел. 8 7775344375, e-mail: anarka_12@mail.ru Ознакомится с материалами проекта можно на сайте: ecoportal.kz. Разработчик ТОО НПЦ «Экология»,
тел.87282 41-39-42.

Русским классам школы-лицея им. Н. Островского требуется два преподавателя по математике, казахскому классу по русскому языку один преподаватель, русскому классу по русскому языку один преподаватель. Контактные
телефоны 8775 7179965.
Утерянное удостоверение личности на имя Жовтяк Лидии Григорьевны
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8771 5981916.

Құрбан айт күндері мұсылманның атқаратын ең жақсы ісі –құрбан
шалу. Пенденің шалған құрбандығы Қиямет күні оның пайдасына куәлік
береді.

Әуелі айтып кетер жайт, Құрбан айт намазынан кейін үш күн ішінде материалдық
мүмкіндігі бар, жағдайы жақсы мұсылман адамға құрбандық шалу – міндет. Бұл –
Алланың мұсылман баласына жіберген әмірі. Бұған қатысты қасиетті Құранда Алла
Тағала: «Раббыңның разылығы үшін намаз оқы және құрбан шал» («Кәусар» сүресі,
2-аят) деп бұйырған.
Ал Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) өміріне зер салсақ, Алла елшісі (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын)
құрбандыққа екі ақ қошқарды сойған. Екі ақ қошқарды жатқызып, оны аяғымен тіреп,
бисмилләні және тәкбірді айтып бауыздаған Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған Алланың
салауаты мен сәлемі болсын) өзінің өсиетті хадистерінің бірінде: «Адам баласы құрбан
айт күні (құрбан шалып) қан ағызудан да сүйікті басқа іспен Алла Тағалаға жақындаған
емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді.
Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Алла Тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді.
Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар» деген.
Құрбандық шалу адам баласын тақуалыққа жетелейді. Өйткені, мұсылман адам
құрбандығын шынайы ниетпен, Алла разылығы үшін шалады. Алла Тағала адамның
амалына емес, ниетіне қарайды. Сондықтан Ислам дінінде орындалатын кез келген
амалдың сыртқы формасына емес, ішкі мазмұнына, яғни ниетке мән беріледі. Ниетті
түзетудің мәні осында. Шын мәнінде бүкіл әлемнің Жаратушысы болған Раббымыз
адамның шалған құрбандығына мұқтаж емес. Алла тек шынайы ниетпен жасалған
құлшылықты қабыл етеді. Сондықтан Құранда мынадай аяттар келтірілген: «Аллаға
олардың еттері де, қандары да жетпейді. Алайда Оған сендердің тақуалықтарың ғана
жетеді» («Хаж» сүресі, 37-аят).
Құрбан айт күндері жабырқаған жандарды, қамкөңіл адамдарды, мүгедектер мен
жетімдерді, жесір әйелдер мен қараусыз қалған қарттарды қуандырудың сауабы мол.
Құрбандық етінің мұқтаж жандарға таратылуының мәні үлкен. Бай мұсылман құрбандық
шалғаннан кейін оның етін көмекке зәру адамдарға тарату арқылы бойындағы
қатыгездік, тәкаппарлық секілді жағымсыз сипаттардан арыла бастайды. Өйткені,
садақа беру – мұсылмандардың арасына мейірімдік сынды сезімді ұялататын сауабы
мол іс. Құрбан шалу – байға міндет, кедейге көмек болатыны сондықтан деп білеміз.

Денсаулыққа арналған
пайдалы кеңестер
Адам үшін денсаулықтан артық байлық жоқ. Бақыттың 90 пайызы дұрыс
денсаулықта екенін ұмытпаңыз. Осы орайда, назарларыңызға денсаулыққа
қатысты пайдалы кеңестер тізбегін ұсынамыз.

Қатты ыстық тамақ ішпеңіз

Ыстық тағамдар ағзадағы микробтармен күресетіні белгілі. Алайда, сол
бактериялардың ішінде пайдалылары да бар екені рас. Адам ағзасындағы тіндер
өте нәзік келеді, сол үшін ыстық тағам олардың тіршілігіне кері әсерін тигізуі мүмкін.
Әсіресе, қалқанша безінің жұмысына бұл кедергі келтіреді. Ауыздан жағымсыз иістің
шығуы да осыдан. Сіз ішетін тағам мен сусындар цельсий өлшемі бойынша 45 градустан аспауы тиіс.

Суды бірнеше рет қайнатпаңыз

Су қайнаған сайын өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Ал суды бірнеше
рет қайнату арқылы оның ағзаға тигізетін зиянын да арттыра түсеміз. Негізі, суды
қайнатпай-ақ, оны фильтрден өткізіп алған дұрыс. Құдықтан алынған судың да зиянды
тұстары бар. Соңғы кездері құдық суынан мышьяк табылуда, бұл ағза үшін у болып
есептеледі.

Суды көбірек ішіңіз

Ағзаны қалпында ұстау үшін күніне 2 литр су ішу керек. Одан артық ішудің қажеті
жоқ. Екі литрден артық су ішсеңіз, су ағзадағы зиянды бактериялармен бірге пайдалысын да алып кетуі мүмкін. Егер нақтырақ айтатын болсақ, әр адам өзінің бір келі
салмағына 30 мл су ішкен дұрыс. Мысалы, сіздің салмағыңыз 70 келі болса, онда
күніне екі литр су ішесіз. Ал салмағыңыз 80 келі болса, 2,5 литр су пайдаланасыз.
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