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Тұрғындар тарапынан сапалы ауыз су мен 
жолға қатысты, ұялы байланыстың нашарлығы, 
жайылымдық жерлердің жетіспеуі, мәдениет үйінің 
жоқтығы, апатты тұрғын үйлердің жайы сынды сауал-
дар қойылды. Әрбір сұрақты мұқият тыңдаған Бейбіт 
Өксікбайұлы қордаланған мәселелерді мүмкіндігінше 
таяу уақыттарда шешіп беруге уәде берді. Оның 
ішінде тұтастай ауыл тұрғындарының талай жылғы 
бас ауруына айналған К.Қазыбаев ауылындағы 
әбден тозығы жеткен фельдшерлік пункт, Қарашыған 

Облыс әкімінің сапары

БАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ОҢ ШЕШІМІН ТАБАДЫ
   Өткен аптада Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев Сарқан ауданына іс-сапармен келді. 
Аудандық мәдениет үйінде халықпен кездесті. Алдымен облыс басшысы бірқатар тұрғындарды 
жеке қабылдады. Өңір тұрғындарымен кездесу барысында Бейбіт Өксікбайұлы облыстың 
әлеуметтік-экономикалық беталысын қысқаша баяндап, оның ішінде Сарқан ауданының даму 
барысына жекелей тоқталды. Ауданның қазіргі таңдағы  ахуалын жан-жақты баяндап, жекеле-
ген салалардағы кемшіліктерді атап өтті. Әлеуметтік-экономикалық мәселелер бойынша өзінің 
орынбасарларына, тиісті басқарма басшыларына және аудан басшылығына бірқатар нақты 
тапсырмалар жүктеді. Соңында тұрғылықты халықтың сауалдарына жауап берді.

ауылдық округіндегі ауылішілік көпірдің 
мүшкіл хәлі, бау-бақшалық суға жарымай 
отырған лепсіліктердің жанайқайы, ауыз суға 
зәру шатырбайлық азаматтардың өтініштері, 
шаруалардың қант қызылшасын тасымал-
дауда туындаған қиыншылықтары сынды 
және кейбір тұрғындардың жекелеген түйінді 
мәселелері бар. Облыс басшысы әрбір сау-
ал бойынша мән-жайға қаныға келе, барлық 
сұрақтардың назардан тыс қалмайтындығын 
айтып, мәселелердің оң шешім табуына 
ықпал ететіндігін жеткізді.  

Өз тілшіміз.

Бұдан 2 жыл бұрын пилоттық 
жоба ретінде Жамбыл облы-
сында жүзеге асқан осынау 
бағдарлама өзінің тиімділігін 
дәлелдеп,  нәтижесінде басқа 
өңірлерде жүзеге асыру шешімі 
қолдау тапқан. Бүгінгі күні 
несиені 2,5 мың адам алып, 
игілігін көріп отыр. 

Сонымен бюджеттік несиені 
кімдер ала алады? Мобильді 
топ өкілдерінің сөзінше аталмыш 
несиені жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік немесе жеке шаруа 
қожалық басшыларынан бөлек 
18 жастан асқан зейнет жасына 
толмаған кез келген адам ала 
алады. Тіпті серіктестіктің не-
месе қожалықтың жақын туған-
туыстарының да алу мүмкіндігі 
бар. Сауда-саттыққа, құрылыс 
салуға арналмаған жеңілдетілген 
несие келер жылы қойған 
кепілге қарай 8,6 млн теңгеге 
дейін берілетін көрінеді. Кепілге 
ауылдағы немесе еліміздің кез 
келген түкпіріндегі (үйдің неме-
се ғимараттың құрылыс мате-
риалына қарамай, мейлі каркас, 
түймеш, кірпіш, газоблок) жыл-
жымайтын мүлікті қоюға бола-

2,5 % несие алғыңыз келе ме?

ды. Сондай-ақ модераторлар 
несиені алу үшін ауылдықтардың 
бірігіп кооператив ашқаны тиімді 
болатындығын, бұл өз кезегінде 
үкімет тарапынан қарастырылған 
түрлі жеңілдіктерге қол жеткізуге 
мүмкіндік беретіндігін баса 
айтты. Бағдарламаның тағы 
бір артықшылығы құлшынып 
отырған ауылдықтар түрлі 
құжаттар әуресімен аудан, 
облысқа ары-бері сабылмай-
тын болады. Әрбір ауылдық 
округте құжат жинақтайтын, жөн 
көрсетіп, жол сілтейтін бірнеше 
мамандар тұрғындарға қызмет 
көрсетпекші. Несие тарихыңыз 
да аса маңызды емес. Басты-

сы соңғы бір жылда өтелмеген 
борышыңыз болмаса болғаны. 
Тағы бір маңызды мәселе 
бағдарлама бастауында әрбір 
ауылға тиісті мамандар келіп, 
арнайы сауалнама жүргізбекші. 
Бұл өз кезегінде нақты сол өңір 
тұрғындардың кәсіп бейімділігін 
анықтап, ұсыныс-пікірлерін 
білуге зор мүмкіндік бермекші.

Ауылдықтар тарапынан 
сандаған сауалдар қойылып, 
ұсыныстар да айтылды. Шараға 
сонымен қатар мекеме-ұжым 
басшылары, ауылдық округ 
әкімдері қатысты. «Ауыл Ама-
наты» жобасы туралы толық 
ақпаратты 8-800-080-4441 жедел 
желі телефоны арқылы, сондай-
ақ «AMANAT» партиясының 
аудандық филиалынан немесе 
ауыл әкімдерінен білуге болады. 

Сонымен кәсіп ашып 
көркейемін деген ағайынға келер 
жылы берілетін аталмыш несие-
ге құжаттарын қамдап отыруға 
кеңес береміз. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Жуырда «AMANAT» партиясының «Ауыл аманаты» жаңа 
жобасын ел арасында ақпараттық-насихаттық жұмыстар 
жүргізу мақсатында құрылған мобильді топ өкілдері Сарқан 
ауданында болып, бірқатар ауылдық округ тұрғындарымен 
кездесті. Мақсат тек ауылдықтарға арналған 2,5 % несие 
туралы жан-жақты түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Со-
нымен  кездесуге қатысушылар жылдық мөлшерлемесі 2,5 
пайызды құрайтын жеңілдетілген несиені қалай алуға бола-
ды, кооперативті не үшін құру керек, мемлекет техниканы 
лизингке алуға көмектесе ме секілді сұрақтар төңірегінде 
әңгіме өрбітті.

Жолдау - өрлеу өзегі

Халықты біріктіретін 
бастама

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. 
Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Жолдауын басынан аяғына дейін 
тыңдап, кемел келешегімізге берік негіз қаланып жатқандығына куә 
болдым. Құжаттағы батыл бастамалар, жүйелі реформалар сөзсіз  
егемен еліміздің жарқын болашағын айқындады.

Жолдауда жұртшылық «бәрекелді!» дескен жаңалықтар көп 
болды. Жер төсін емген шаруа қауымы баса назар аударатын жер 
мәселесі, жерді жекеменшікке беріп ШОБ-ті дамытуға серпін беретіні 
ұтымды болды.

Сондай-ақ, білім беру саласында студенттердің жатақханаға 
тұруын мемлекет барынша қаржыландыру, жастарды қолдау аясын-
да да келесі жылы 100 мың жастарды тұрақты жұмысқа орналастыру 
сынды көптен бері көпшілік көңілін күпті қылған мәселелер қозғалып, 
олардың нақты шешімдері көрсетілген.   

Мен, Мемлекет басшысының бастамаларын толық қолдай оты-
рып, аталған Жолдау бүкіл халық үшін қуатты жұмылдырушы баста-
ма болатынына сенімдімін.

Қ.ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер ұйымының төрағасы. 

Жақсылық лебін әкелді
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына 

Жолдауын зор ықыласпен тыңдап, таныстық. Еліміздің қоғамдық 
өміріне тың жаңалықтар әкелген Жолдаудың мақсаты мемлекетіміздің 
өркендеуі мен халқымыздың бірлігі болды. Ұсынылған жоспарлар 
мемлекет іргесін бірге ел болып таза еңбекпен бекіту.

Жақсылық лебін әкелген Жолдауда стратегиялық жоспар-
лар, әсіресе, жастарға, студенттер мен жас мамандарға барын-
ша қолдау көрсету, студенттерді жатақханаға мемлекет тарапынан 
қаржыландыру қаралды.

Білім жүйесін жақсарту, жаңа мектептер салу, бала бақша 
тапшылығын шеше отырып, мамандар біліктілігін арттыруға жол 
нұсқады.

Мен, еліміздің болашағы жастар атынан, мемлекет басшысы 
келесі жылдан бастау алатын, 100 мың жас мамандарды жаппай 
жұмысқа орналастыруды қолдаймын.

Диана МЕЛІС,
белсенді жас.

ҰСЫНЫСТАР ОРТАҒА САЛЫНДЫ
       
Сарқан аудандық кітапханасы жуырда аудандық ардагер-

лер ұйымымен бірлесе ұйымдастырумен Мемлекет басшысы 
Қ.Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі 
қоғам» атты Жолдауын талқылауға арналған дөңгелек үстел 
өткізді. Іс-шара барысында Жолдау аясында белгіленген 
барлық тапсырмаларды іске асыру бойынша өз пікірлері мен 
ұсыныстарын ортаға салды. 

Кәсіпкер Айдар Жаңабылов еліміздегі ауылшаруашылық 
өнімдерінің көлемін арттыру үшін субсидиялардың көлемін 
ұлғайтуды ұсынса, жас маман Дәурен Нүсіпхан  сұранысқа ие бо-
лып отырған және  жоғары білікті мамандардың тапшылығын азайту 
мақсатында оларға ауылды жерде жұмыс жасауға қолайлы жағдай 
жасау керек деп өз ұсынысын ортаға салды. Дөңгелек үстелге 
қатысушылар елімізді одан ары дамыту мен оның азаматтарының 
өмірін жақсартудың маңызды қадамдары айқындалған Президент 

Жолдауын бірауыздан қолдады және осы міндеттерді шешуге 
белсенді қатысуға дайын екендіктерін білдірді.

Л.ҚҰЛЫМБЕТОВА,
аудандық кітапхана кітапханашысы.
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Жылдағы жақсы дәстүрге айналған спорт ардагері Қожасбаев Садуақас 
Нұрсейітұлын еске алуға арналған аудандық ашық спартакиада биыл 
ауқымдылығымен ерекшеленді. Екі күнге созылған айтулы бәсекеге еліміздің 
өңірлерінен 800-ден аса спортшылар ат салысты. 

Жарыстардың ашы-
лу салтанаты бұдан 
екі жыл бұрын жөндеу 
көріп, жаңарған, қазіргі 
таңда салауаттылықты 
серік еткендердің сүйікті 
орнына айналған ау-
дан орталығындағы 
Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектептің футбол 
алаңында өтті. 

С п а р т а к и а д а н ы ң 
ашылу салтанатына ау-
дан әкімінің қызметін 
атқарушы Ғалымжан Ма-
манбаев және соңына 
жарқын із қалдырған 
Қожасбаев Садуақас 
Нұрсейітұлының балала-

ры Ерлан, Руслан, Арман, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт Министрлігі 
Дене шынықтыру істері комитетінің  төрағасы Самат Ергалиев, Олимпиадалық спорт 
түрлері, спорттық резервтер және мемлекеттік қызметтер бөлімінің басшысы Саят 
Сарқытов және Жетісу облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы 
Нұрбақыт Теңізбаев қатысып, жылы лебіздерін білдірді. 

Спартакиада жасөспірімдер арасындағы еркін күрес, джиу-джитсу, ерлер 
арасындағы қол күрес, 15 шақырымдық марафон, ерлер арасында волейбол және ер-
лер мен ардагерлер арасында шағын футбол сынды 6 спорт түрінен өрістеп, бақ пен 
бап сынға түскен сайыста әркім үздік болуға ұмтылды. Бірқатар білім ошақтарында 
қатар өткен тартысты сайыстарды аудан тұрғындары мен қонақтар тамашалап, кіл 
мықтыдан кім мықты екендіктеріне куә болысты.  

Жарыс қорытындысында жүлделі орын алған барлық спортшылар қомақты ақшалай 
сыйлықтармен марапатталып, көпшілік алдында мерейлері үстем болды.

П.ЖЕҢІСХАН.

СПОРТ ҮЗДІКТЕРІ 
АНЫҚТАЛДЫ Соңғы кездері елімізде интернет алаяқтығының саны күрт өскен, яғни 2022 жылдың 

басынан бері Жетісу облысы бойынша қылмыстың осы түріне қатысты келетін болсақ 
барлығы 531 алаяқтық қылмыстық құқық бұзушылық фактілері сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің бірыңғай тізіліміне (әрі қарай - 
СДТБТ) тіркелген болса, оның ішінде жал-
пы 163 - интернет жүйесі арқылы жасалған 
алаяқтық қылмыстар орын алған болса, 
оның ішінде 71 - интернет жүйесін пайда-
лану арқылы жасалған, интернет жүйесі 
арқылы сауда жасау және қызмет көрсету 
- 47, сондай-ақ өздерін банк қызметкері 
ретінде таныстыру арқылы, жеке деректерді 
иемдену арқылы - 21, бөтен біреудің атынан 
онлайн-несие рәсімдеу арқылы жасалатын 
қылмыстар - 24.

Осыған орай, облыс көлемінде интер-
нет жүйесі арқылы жасалған алаяқтық қылмыстар әлі де азаймай отыр, сондай-ақ ішкі 
істер органдары интернет алаяқтыққа қарсы іс-шараларды үнемі жүргізуде.  

Осыған қарамастан, қазіргі кезде «Интернет алаяқтықтың ең басты ерекшелігі-
жалпақ жұрттың бәріне қатысты жасалатындығы» ешқандай күмән туғызбайды, себебі 
интернеттің мүмкіндігін, қылмыстық іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін оңтайлы пайда-
ланып жүрген алаяқтардың әдіс-тәсілдері күн сайын өзгеріп, жаңарып отыр.  

Сондықтан, алаяқтың қоғамға қауіптілігі - бұл алдау немесе сенімге қиянат жасау 
нәтижесінде болатын қылмыс деп түсінуге болады. Мысалы, пайдакүнемдік қасиеттер 
адамдар арасында кең тараған, алдау мен жалған мәлімет айту қазіргі күні қиынға 
соқпайды. Мысалы, алаяқтық жасау тәсілі бұл жерде жәбірленушіні алдап, пайда алу 
тәсілі, қазіргі кезде алаяқтықты ауыр қылмыстар қатарына жатқызуға болады. Себебі 
алаяқтардың мақсаттары уақыт талабынан олар да қалыс қалмай келеді, ғаламтордағы 
әккілердің, әсіресе әлеуметтік желілерді ұтымды пайдаланып отыр. Әдетте алаяқтар 
әлеуметтік желілерге жалған интернет хабарландырулар орналастырады немесе акка-
унт пен арнайы бет ашып, сайт жасап алады. Елімізде ең жиі кездесіп жүрген интернет 
алаяқтықтың түрлері: «интернет арқылы сауда жасау және қызмет көрсету, сондай-
ақ өздерін банк қызметкері ретінде таныстырып, жеке деректерді иемдену және 
бөтен біреудің атынан онлайн-несие рәсімдеу арқылы жасалатын қылмыстар болып 
отыр».  

Соңғы кездері облыс көлемінде алаяқтық дерек оқиғалары тым жиілеп барады. 
Ақпараттық жүйені пайдаланып, алдау, арбау арқылы ақшалы болудың ең көп таралған 
жері – сауда-саттық маңы. Әсіресе сұранысқа ие «Instagram» әлеуметтік желісінде 
кімнің ақ, кімнің арам екенін ажырату өте қиын.  

Сондықтан, «Instagram» арқылы жалған хабарландыру беру немесе алаяқтар алдап 
түсірген деректер әлі де орын алуда, мысалы әйелдер киімін сатамын деп, талайдың 
ақшасын қалтасына басқан келіншек тұтынушылардың сеніміне қалай кіру керектігін 
ғана емес, онлайн-сауданың қыр-сырын да мықты меңгеріп алған алаяқтар әлі де аз 
емес.  

Осыған орай, облыс көлемінде әлі де аз емес «онлайн-саудагер» интернеттің 
мүмкіндігін мүлт жібермеген, бұдан бөлек алаяқтар қазіргі кезде интернет арқылы 
«автобөлшектер сатамын» деп өтірік ақпарат таратып, қарапайым халықтың сеніміне 
кіріп, ақша тауып отырған алаяқтық деректер де, әлі де облыс көлемінде аз емес. 
Алаяқтықтың негізгі принципі – өзі құрбан етіп отырған адамды алдау, сол арқылы өзіне 
ақша, мүлік, басқадай нәрселердің құқын ерікті түрде бергізу болып табылады.  

Сондықтан қала және аудан тұрғындарының назарына жеткізетін болсақ, елімізде 
интернет алаяқтық қазіргі қоғамның ең өзекті әрі маңызды мәселесіне айналды, 
адамның қолында компьютер, смартфон, планшеті бар кез келген уақытта ақпараттық 
жүйенің, соның ішінде интернет алаяқтардың құрбанына айнала алатынын ескертеміз. 

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу облысы бойынша басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты  қалыптастыру прокуроры.

АЛАЯҚҚА АЛДАНЫП ҚАЛМАҢЫЗДАР

КӨМЕК 
КӨРСЕТТІ
Ай мен күннің аманын-

да Қостанай облысында орын 
алған алапат өрт аталмыш өңір 
тұрғындарына ғана емес еліміздің 
барлық азаматтары үшін ауыр 
тиді. Айтып келмейтін апаттан 
зардап шеккен өңірге еліміздің 
түкпір-түкпірінен ақшалай, азық-
түлік, киім және ең қажетті зат-
тар жөнелтілуде. Осынау ша-
рапатты істен біздің саялы өңір 
тұрғындары да шет қалмауда. 
Тілсіз жау кесірінен қиындыққа 
тап болған қостанайлықтарға 
ауданымыздағы Чернобыль 
апатын жоюға атсалысқан аза-
маттар осынау ұйымның бас-
шысы Аманжол Шегебаевтың 
ұйымдастыруымен қаржылай 
көмек көрсетті. Осылай-
ша қиын-қыстау кезеңде 
жұдырықтай жұмылатын 
қанымызда бар қасиетті паш 
еткен чернобылдықтар жан-
жүректерімен қостанай халқымен 
бірге екендіктерін білдірді. 

Өз тілшіміз.

Напомним, целевая аудитория пользователей сер-
виса - работодатели, являющиеся налоговыми аген-
тами, в обязанности которых входит перечисление 
пенсионных взносов работников. Сервис позволяет 
работодателям формировать, редактировать и отправ-
лять на печать платежные поручения по оплате всех 
видов взносов в ЕНПФ: обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных пенсион-
ных взносов и добровольных пенсионных взносов.

В сервисе «Кабинет юридического лица» можно 
увидеть список работников, по которым необходимо 
направить платежи в ЕНПФ, с возможностью редакти-
рования (удаления и добавления работников). Кроме 
того, сервис позволяет просмотреть в истории плате-
жей все данные по ранее сформированным платеж-
ным поручениям.

С внесением новых функций сервис позволяет ра-
ботодателям решить следующие задачи.

Теперь свою страничку вы можете дополнить ин-
формацией по профилю вашей компании, например, 

Появились новые функции сервиса 
«Кабинет юридического лица»  на сайте ЕНПФ

добавить адрес организации, контактные данные (номер те-
лефона) и адрес электронной почты, подать обращение на 
портал Е-отініш и получить обратную связь, а также увидеть 
отчет о совершенных действиях и внесенных изменениях за 
любой период.

Также у пользователей сервиса появилась возможность 
прямо со странички «Кабинет юридического лица» по прямой 
ссылке перейти в информационно-справочные базы (ссылки 
на регулирующие нормативно-правовые акты, памятки и ин-
струкции, бланки заявлений), то есть, нет необходимости по-
кидать Кабинет для поиска необходимой информации.

И самое важное дополнение! Теперь Кабинетом юридиче-
ского лица могут пользоваться физические лица со статусом 
индивидуального предпринимателя при наличии у них ЭЦП. 
Ранее доступ к Кабинету юридического лица был предостав-
лен только первому руководителю, имеющему право подпи-
си, или лицу, наделенному правом подписи финансовых до-
кументов, при наличии электронной цифровой подписи для 
юридических лиц, выданной Национальным удостоверяющим 
центром Республики Казахстан. 

В целях улучшения предоставления пенсионных услуг на сайте ЕНПФ в разделе «Личный 
кабинет» - «Кабинет юридического лица» https://jurcabinet.enpf.kz/auth внесены новые функции.
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Кенеден қалай сақтану керек?
Кене энцефалиті – кене арқылы тарайтын, 

ми қабынуын және орталық жүйке қабынуын 
тудырып, орталық жүйке жүйесін қатты 
зақымдайтын, жедел өтетін жұқпалы ауру. Кейде 
кене энцефалитін табиғи-ошақты тайгалық энце-
фалит, көктемгі-жаздық энцефалит деп те атай-
ды.Кененiң шағуы арқылы берiлетiн жұқпалы 
аурулар көктем-жаз айларында жиі кездеседі. 
Кененiң шағуын дер кезінде байқау қиын. Себебі 
кене өз денесiнен арнайы ферменттер бөлiп, 
шаққан орнын бiлдiрмеуге тырысады. Тұмсығын 
терi қабатына енгiзген кене, майда қан тамырла-
рынан қоректене бастайды. Сол жерде тойған 
мезетте бiрнеше мың жұмыртқаларын терi асты-

на тастап, сол мезеттен бастап ауру белгiлерiн шақыра бастайды.
Кене шағу белгілері
• дене қызуының көтерілуі;
• бастың ауруы;
• құсу, лоқсу;
• әлсіздену, арқаның талып, буындардың ауруы;
• беттің, арқаның кеуденің, көздің қызаруы.
Кене шағып алған жағдайда мүмкіндігінше денсаулық сақтау орындарына барған дұрыс. 

Егер оған баруға мүмкіндіктер болмаса онда арнайы тәртіптерді сақтай отырып, денедегі 
кенені алып тастау керек. Оны бірден жұлып алған жағдайда, мұртшалары теріде қалып кетуі 
мүмкін. Сондықтан, барынша абайлап алу керек.Кене шағып алған күннің өзінде абдыраудың 
қажеті жоқ. Тек мына алғышарттарды есте сақтау керек:

• Қан сорып жатқан кенені тұмсық астынан жіңішке жіппен байлап асықпай, жұлқымай, 
кене мұртшаларын толық шығарғанша ақырын тарту керек.

• Егер кененің басы толық шықпай теріде қара дақ түрінде қалып қойса, өздігінен 
шығуын бақылау керек. Егер шықпаса, хирургке қаралу керек.

• Кенені жұлған соң қолды мұқият жуып, йод немесе спиртпен өңдеу керек. Кейде 
кенелер қан сору кезінде теріге патогенді вирустар жұқтырылған зәрін қалдыруы мүмкін. 
Табылған кенені жағып немесе қайнаған суға салып көзін құртқаныңыз жөн.

Қалай сақтану керек?
• Табиғат аясында демалып үйге келгеннен кейін денедегі киімдеріңізді қағып, 

жақсылап қарап шығыңыз. Әсіресе, құлақтың артын, басты, шаштардың, саусақтардың ара-
сын тексеріп шығыңыз.

Көп адамдар кенеге қарапайым жәндік ретінде қарайды. Кене шағып алған жағдайда 
дәрігерге қаралудың қажеті шамалы деп ойлайды. Кене энцефалиті адам өміріне қауіпті ау-
рулар туғызады. Сондықтан, емханаға қаралуды кейінге қалдырмаңыз.

                                                                              Г.НУРДАУЛЕТОВА,
Сарқан аудандық СЭБ басқармасының  жетекші маманы.

ПАСТЕРЕЛЛЕЗ АУРУЫ
Пастереллез - (Pasteurellosis), геморрагиялық септицемия - жануарлардың көптеген 

түрінде және адамда болатын жұқпалы ауру. Қоздырғышы - ауру немесе ауырып жазылған 
жануарлар организмінде болатын пастерелла бактериясы. Пастереллез аэрогенді және 
алементарлы жолмен жұғады. Пастереллезбен ауырған малдың тыныс алу, ішек-қарын 
жолдарының кілегей қабығы қабынып ісінеді. Ауру малдың дене қызуы көтеріледі, жемшөптен 
қалады, тамыр соғуы және тыныс алуы жиілейді. Егер тыныс алу жолдары қабынса танауы-
нан іріңді сұйық ағады, көзі конъюнктивит болады, тыныс алуы нашарлап жөтеледі. Ішек, 
қарынның кілегей қабығы қабынса іші өтеді, әлсірейді, басы, мойны ісінеді. Ауру асқынса 
мал өледі. Аурудан сақтандыру үшін қора-жайды таза ұстап, малдың күтімін жақсарту ке-
рек. Мал дәрігерлік-санитариялық шараларды қатал сақтау. Емі: ауру малға ем сарысу-
ын егу, антибиотиктер, сульфаниламид дәрілерін ішкізу. Адам Пастереллезға шалдықса 
қабынған жер абсцесс және флегмона түрінде өтуі мүмкін. Көбінесе Пастереллез болған 
адамда остеомиелит, бронхопневмония ауруы жиі кездеседі. Ауру адамға малдан жұғатын 
болғандықтанпастереллез- малды күткенде гигиена-санитариялық шараларды сақтау қажет.

Ескертеміз: Сарқан ауданы бойынша жергілікті ветеринариялық дәрігерлері жұқпалы мал 
ауруларына  қарсы іс –шараларын жүргізеді. Жаңадан туылған төлдерді немесе сырттан келген 
малдарды жергілікті ветеринариялық мал дәрігеріне құжаттарын уақытылы рәсімдеулеріңізді 
сұраймыз.Сонымен қатар өлім-жітімге ұшыраған немесе сатылған , өз қажеттілігіне сойылған 
малдарды уақытылы тіркеуге қойып немесе алу қажет. Ветеринариялық іс-шараларына 
сұрақтарыңыз болса келесі телефон номеріне хабарласуынызды сұраймыз.

Сарқан аудандық ветеринария станциясы: 2-18-02.

Коррупция и методы борьбы с ней
 
В современном мире коррупция имеет место в любом обществе, в любом 

государстве. Практически нет стран, которые могли бы заявить об её полном 
отсутствии. Более того, спецификой современного этапа её состояния являет-
ся ярко выраженный международный характер.

Все государства мира сталкива-
ются с таким злом, как «Коррупция». 
Более того, в современных услови-
ях коррупция постепенно превра-
щается из внутригосударственной 
проблемы в глобальную проблему. 
Сейчас все страны, включая са-
мые передовые, пересматривают 
свои модели борьбы с коррупцией 
с учетом новых вызовов, принимают 
новые законы и нормы об ужесточе-
нии ответственности за коррупцию. 
По уровню антикоррупционной деятельности Казахстан занимает одну из ли-
дирующих позиций среди стран СНГ.

Проблема борьбы с преступностью и коррупцией ежегодно освещается в 
Посланиях Главы государства народу Казахстана. Так, в Посланиях «Новое 
десятилетие - Новый экономический подъем - Новые возможности Казахста-
на» и «Построим будущее вместе» определены основные приоритеты в сфе-
ре повышения эффективности деятельности правоохранительной системы 
путем её оптимизации, смещения акцентов в сторону защиты прав граждан 
и интересов государства, а также обеспечения бескомпромиссной борьбы с 
коррупцией.

Сегодня действует Закон РК «О противодействии коррупции». Он направ-
лен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопас-
ности Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, 
обеспечение эффективной деятельности государственных органов, долж-
ностных и других лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, 
приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и рас-
крытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий 
и привлечения виновных к ответственности, определяет основные принципы 
борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с кор-
рупцией, а также условия наступления ответственности. Внесено множество 
поправок в процессуальное законодательство, ужесточена ответственность 
за коррупционное правонарушение. Введен пожизненный запрет на занятие 
любых должностей в государственных органах и организациях для лиц, ра-
нее уволенных с работы за совершение коррупционного правонарушения. 
Все должны помнить, что совершившие какое-либо противоправное действие 
полностью лишаются всех привилегий.

 Для реализации указанных новшеств законодательства, создан новый го-
сударственный орган, работа которого направлена на искоренение коррупции 
- Национальное бюро по противодействию коррупции. В сознании граждан 
нужно культивировать абсолютную нетерпимость к любого рода коррупцион-
ным проявлениям. Для этого нужно постоянно вести масштабную антикорруп-
ционную пропаганду в средствах массовой информации, с публикацией на-
глядных жизненных примеров.

Наше государство ведет целенаправленную работу по предупреждению и 
предотвращению коррупции. Казахстан - одно из первых государств СНГ, при-
нявших антикоррупционное законодательство и присоединившихся к между-
народным конвенциям по данному вопросу.

 Одна из главных направлений государственной политики РК - борьба с 
коррупцией. На сегодняшний день, в Казахстане борьбе с коррупцией придан 
общегосударственный статус, ведется широкомасштабная антикоррупцион-
ная компания совместно с общественными и политическими силами по пресе-
чению и ограничению проявлений коррупции. Борьба с коррупцией в Казахста-
не определена в качестве одного из основных приоритетов государственной 
политики. Какие бы аспекты борьбы с правонарушениями не обсуждались на 
самых разных уровнях, обязательно одним из характерных признаков ее раз-
маха является коррупция.

 Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о борьбе 
с коррупцией, неоднократно подчеркивал, что без участия общества нельзя 
победить коррупцию и для Казахстана преодоление коррупции является од-
ним из главных направлений государственной политики, приоритетность кото-
рого четко обозначена главой государства.

Т. АЛЬСЕИТОВ,
начальник отдела по делам обороны Сарканского района, 

 подполковник.  

ТҰРМЫСТАҒЫ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ
Көп жағдайларда халық арасынан өрт – бұл аяқ астынан туындайды, одан ешкім 

сақтандырылмаған деген сөздерді естуге болады. Бірақ та бұл қате пікір, көп жағдайларда 
өрт адамдардың өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан орын алады. Тұрмыстағы 
өрттердің негізгі себептері – бұл ең алдымен ашық отпен ойнау, жататын орында темекі шегу, 
электр қондырғыларының ақауы, жылыту пештерін қолданғанда тұрғындардың өрт қауіпсіздік 
талаптарын орындамау салдарынан орын алады. Тұрмыстағы өрттердің алдын-алу үшін 
қарапайым ережелерді сақтаудың маңызы зор екенін ұмытпаныздар.  •Шылым шегуден 
және ашық оттан болатын өрттердің оңай алдын алуға болады. Төсекте жатып шылым ше-
гуге болмайды, өйткені ұйықтап қалып, жанып жатқан темекіден төсек орын жанып, өрт шығу 
қауіпі бар. •Пештің алдына, үстіне, пеш пен қабырғаның арасына жанғыш заттарды қоюға 
болмайды. Пешті ұзақ жағуға болмайды, өйткені қабырғалар тым қызғаннан жарықшақтар 
пайда болады, олардан, әсіресе шатырда, шоқтар шығып, оңай жанғыш заттарға түсіп, өрттің 
шығуына себепкер болады. •Пеш жағу маусымының алдында пешті және түтіндікті тексеріп, 
оларды жөндеп, күйеден тазалап, жарық жерлерді сылап, шатырдағы түтіндікті әктеу керек. 
Пештерді және түтіндіктерді жөндеуге және салуға мамандырылған адамдарды шақыру 
керек. •Жоғары қуатты электр қондырғыларды бір желіге қосуға жол бермеңіз, бұл электр 
желісінің қызуына әкеліп соқтырады. •Қолдан жасалған электр қыздырғыш қондырғыларын 
қолданбаңыз; •Үйден шығарда барлық газ және электр қондырғыларының өшкеніне көз 
жеткізіңіз.

Құрметті Сарқан қаласының тұрғындары өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар – бұл 
өзіңіздің және сіздің жақындарыңыздың өмірінің кепілі екенін ұмытпаңыздар! Өз үйімізді 
өрттен сақтайық !

А.ТУСУПБЕКОВ,
аудандық  ТЖБ инженері, азаматтық қорғау лейтенанты.                

Несанкционированное сжигание
 мусора – причина пожара 

В пожароопасный период ослож-
няется обстановка с пожарами.Как 
правило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание му-
сора, сухой травы и стерни.Причина-
ми загораний сухой растительности 
является незатушеннные костры, не-
брежно брошенные окурки и спички, 
умышленное сжигание сухой травы 
и мусора.В связи с этим выезжая на 
природу, строго соблюдайте правила 
пожарной безопасности.

Отдел по ЧС Сарканского района напоминает, что несанкционированное 
сжигание мусора влечет за собой штраф в размере 20 месячных расчетных по-
казателей согласно ст.336  Кодекса об административных правонарушениях Ре-
спублики Казахстан «Несоблюдение требований по охране атмосферного воз-
духа и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов».

Жители Сарканского района помните, пожар легче предупредить, чем по-
тушить!

Е.ИСАГАЛИЕВ,
главный специалист ОЧС Сарканского района, капитан 

гражданской защиты.                                              
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Сарқанға қарасты Көктерек ауылы-
нан оңтүстік-шығысты бетке алып жи-
ырма үш  шақырымдай жол жүрсеңіз,  
осы айдаладағы Басқан өзенінің  бой-
ында  жападан жалғыз тұрған биік 
күмбезге кез боласыз.  

Жалпы мазардың  ауқымы да,  фор-
масы да қазақтың дәстүрлі киіз үйіне 
келеді.  Осыдан бір жарым ғасырдай  
бұрын салынған, кезінде  көркі алы-
стан көз тартатын архитектуралық 
ансамбльдің қазіргі таңда  батыс 
жақ беті жауын мен желден тозып, 
мүлде опырылып қалған. Алыстан ар-
найы алдырылған ағаштан өрнектеп,  
төбесіне тіккен әдемі шаңырағы бұл 
күнде күннен қурап, күмбездің ортасы-
на  құлап түскен.  

Бұл маңайдың жалпы атауы 
Сарыөлең өлкесі болғанымен, мына 
күмбез орналасқан жерді ел-жұрт 
бұрыннан Сарыбел деп атайды. Бүгінде 
тек жортқан аң мен ұшқан құсқа ғана ме-
кен болған осынау жерде жүз отыз төрт 
жыл бұрын қаншама жылқының жал-
құйрығын күзеп, саз балшыққа арала-
стыра отырып құйып, мықты кірпіштен 
қаланған мына мазарда Базарбай би 
мәңгілік тұрағын тапқан.

Ұрпағы соншама ұлықтап, ғасырлар 
тезіне төтейтіндей үлкен күмбез 
салған Ақтау ұлы Базарбай жайлы 
мәлімет мерзімді басылым беттері мен 
әдебиеттерде әрегідік кездескенімен, 
ел аузындағы әңгімеге жиі тиек болып 
жатады. 

Сөз ыңғайы келгенде айта кет-
сек,  кезінде бүкіл қазақ даласына аты 
шыққан, қарағаштай қалың Найманның 
ішіндегі Матай елінің асқан байы, белгілі 
кәсіпкер Тұрысбек Маманұлымен иық 
тіресіп бірге жүріп, тығыз шаруашылық 
байланыс орнатқан Тәсібек болыс осы 
Базарбай бидің ұлы болып келеді. 1928 
жылы 19 қыркүйекте Лепсі уезі Өлкелік 
комиссиясының Бөрібай ауданы бойын-
ша бекіткен шаруашылықтарды тәркілеу 
тізімі шығып, арасында бес болыс 
Садырға билік жүргізген Базарбайдың 
Тәсібегі  қуғын-сүргінге ұшырап, 
түрмеге тоғытылып, жер аударылғанын  
сарғайған архив құжаттары айғақтайды.     

Базарбай жайлы қолда бар 
деректерді сараласақ, оның XIX 
ғасырдың алғашқы ширегінде өмірге 
келгенін байқаймыз. Кейінгі уақытта  
бидің басына мәрмәр тастан ескерткіш 
орнатып, төңірегін абаттандыру ісін 
қолға алып жатқан жанашырлары, оның 
туған уақытын  1832 жыл, ал өмірден 
озған кезеңін 1888 жыл деп қашаған 
екен.

Садыр руына қарасты Мәмбетейге  
жататын Базарбай жігіт болып, ат жа-
лын тартып мінгеннен, ерте ел билігіне 
араласып өмірінің соңына дейін би 
болып төрелік айтқан, бай болып 
маңайындағыларға қол ұшын беріп, ел 
басқарған тарлан тұлға. 

Осы Базарбай би  мен Қаракерейдің 
аты тарихта қалған белгілі биі Бекбо-
сын Домбайұлы көзі тірісінде жақсы 
қарым-қатынаста болғанын бірқатар 
деректер растайды. Қысқа ғана ғұмыр 
кешкенімен Бекбосын Домбайұлы  өз 
заманында атақты Алшынбай, азулы 
Құнанбай сынды сұлтандармен дәм-
тұздас  болған. Оның белгілі ақын Дулат 
Бабатайұлымен, қу дауысты Құттыбай 
бимен, ұлы Абаймен де кездесіп, 
әңгіме-дүкен кұрғаны туралы аз-кем 
мәліметтер ұшырасады. 

Филология ғылымының докторы 
Нысанбек Төреқұлдың 2006 жылы 

 Базарбай бидің  базынасы
Бастауын Жоңғар Алатауының қарлы сілемдерінен алатын Басқан өзені Сарқан 

өңірін көктей өтіп, ақыры Алтай көліне келіп құяды. Ертеректе  Үлкен және Кіші 
Алтай көлдерін кемеріне келе толтырып, одан ары ағып шыққан соң, бұл өзеннің 
суы енді Сарыбұлақ атауын алатын. Жыландай ирелеңдеп Аралқұм даласын ар-
тында қалдырып,  Лепсі өзеніне Талдысайдың тұсынан  келіп құюшы еді. Тағы бір 
тармағы Ақсу өзеніне жетіп жығылатын. Ал, бүгінде Басқанның суы мүлде азай-
ып, Аралқұмға жетер  жетпестен шағылдарға сіңіп, жым-жылас жоқ болуда.

«Қазақстан» баспа үйінен  
жарық көрген «Даланың 
дара ділмарлары» атты 
жинағында мынанадай 
мәлімет бар: «Садыр - Най-
ман елінде  Базарбай деген 
мықты кісі болыпты. Жыл 
сайын оның ұлы Тәсібек 
ағайыны Қаракерейден 
жылқы барымталап, олжа-
лаған малын туыстарына 
пышақ үстінен үлестіріп 
жібереді екен. Осыдан әбден 
запы болған ел адамдары 
Бекбосын шешенге келіп: 
"Төлегетайдың екі баласы 
бір-бірімен шабысып жа-
тыр деген атаққа қалармыз. 
Базарбайға тоқтау айтпас-
аңыз болмас", - дейді.

Бекбосын Базарбай ау-
ылына аттанып, ат басын 
қонақ үйге емес, байдың өз 
үйіне тірейді.

- Уа, сөйлес! Кім бар? 
- деген дауысты естіген Ба-
зарбай:

- Мынауың кім? Барып 
білші, - деп күтуші жігітін жұмсайды.

- Кімсің? - деген күтуші жігітке Бекбо-
сын аты-жөнін айтпай, "Қаракереймін", 
- деп жауапты қысқа қайырады.

Бұған шамданған Базарбай:
- Каракерей болса, менің бабам Са-

дырды көріп пе? - деп күтушісін қайыра 
жұмсайды.

- Көрдім, - деп саңқ ете қалады Бек-
босын. - Шұбар аты астында, шолақ най-
засы қолында, Алатау мен Тарбағатай 
арасында күңіреніп жүр екен, жарықтық. 
Жұмаққа барайын десем, Құдайдан 
қорқамын, тозаққа барайын десем, сай-
таннан қорқамын. Балам Базарбайға 
айта бар, ағам Қаракерейдің жылқысын 
өзіне қайтарсын, - деп үш қайтара 
сәлем айтты.

- Апыр-ай, менен бір ағаттық кетіпті. 
Өзіңді көрмесем де, сөзіңді естуім бар 
еді, Беке! - деп Базарбайдын өзі үйден 
атып шығып, Бекбосынды қолтықтап 
түсіріп алыпты. 

Осыдан кейін барып Қаракерей 
мен Садыр арасындағы барымта сап 
тыйылған екен».

Даланың жазылмаған заңдарын 
жетік меңгерген Базарбай бидің 
өзінің замандас ағасы Күшік-Тобықты 
болысының старшыны,  шынжыр балақ, 
шұбар төс Құнанбай Өскенбайұлымен 
сыйлы  қарым-қатынаста болғаны 
жөнінде артында қалған ұрпақтары 
әртүрлі әпсана айтады.  

Бұрынғы Семей облысына қарасты 
Шыңғыстауда мекендеген аға сұлтан 
Құнанбай мен Базарбай  ауылының 
арасы керемет бір  онша ұзақ та жер 
емес. Қосағына жараған лау атын алып, 
төтелеп суыт жүрген жолаушы бұл екі 
араны төрт-бес күнде еркін еңсеретіні 
анық.

1846 жылы Лепсі уезіндегі 
Шұбарағаш - Ойжайлауға Омбы-
дан патша ағзам  жіберген  генерал 
Вишневскийдің Ұлы жүз қазақтарын 
Ресейдің боданы ету мақсатында ар-
найы жүргізген  экспедициясының 

жұмысына хорунжий Құнанбай 
Өскенбайұлы да қатысып, жоғары 
деңгейде өткен келіссөздерде өзінің 
белсенді қайраткерлігімен ерекше көзге 
түседі.

Осы экспедиция құрамында 
болған поляктың саяси қайраткері, 
жер аударылушы Адольф Янушке-
вич «Күнделіктер мен хаттар немесе 
Қазақ даласына жасалған саяхат ту-
ралы жазбалар» атты  сапарнамалық 
күнделігінде атақты аға сұлтанға: 
“Құнанбай өңірге аты жайылған адам, 
қарапайым қазақтың баласы. Ғажайып 
ақыл-ес және жүйрік тілдің иесі. 
Іскер, аталастарының игілігі туралы 
қам жейді, дала заңдары мен Құран  
қағидаларының жетік білгірі, қазақтарға 
қатысты ресейлік жарғыларды бес 
саусағындай біледі, қара қылды қақ 
жарған би және өнегелі мұсылман. Жұрт 
пайғамбардай сыйлайды. Одан ақыл 
сұрауға жас та, кәрі де, кедей де, бай 
да, шалғай ауылдардан келіп жатады. 
Тобықты  руының сеніміне ие болып, 
болыстыққа сайланған, әділетсіздік пен 
дәулеттілердің зорлығына қарсы қалқан 
болған,” - деп әділ баға берген. 

Құнанбай қажы осы сапарында жер 
жәннаты Жетісудың құйқалы пұшпағы  
Шұбарағаш - Ойжайлаудың керемет 
табиғатына тәнті болғаны соншалық: 
«мынандай ғажайып сұлу жерді 
көрмеген, менің көзім шынымен, соқыр 
екен» деп айтқан екен деседі,  Лепсінің 
көнекөз қарттары.

Жалпы, Құнанбай қажының Жетісу  
өлкесінің жақсы-жайсаңдарымен ете-
не танысып, тығыз араласа бастауы 
да осы кез сияқты. Себебі, Ұлы жүздің 
бес рулы елінің тағдырын шешуге бай-
ланысты жүргізілген аталмыш келісімге 
Лепсі уезінің сөз ұстайтын беделді 
билері, төрелері мен бай - бағландары 
да қатысқан. Ал, бірақ, Базарбай бидің 
Құнанбай сұлтанмен таныстығы қашан 
басталғаны бізге беймәлім.

Тарихта саяси қайраткерлігімен 

қоса, аса қаталдығымен де аты шыққан 
ұлы Абайдың әкесі Құнанбайдың 
үстінен неше мәрте қылмыстық істер 
қозғалғаны белгілі. Соның ішіндегі 
негізгісі, әмбеге әйгілі болған Бөжейге 
қатысты жер дауы, анығына ешкім  жет-
песе де,  кезінде  Қодар мен Қамқаның 
өлімі де  аға сұлтанға айып болып 
тағылғанын көзі қарақты оқырман 
жақсы біледі. 

Аңызға сенсек, ауыл арасында 
болған бір қылмысқа байланысты 
Құнанбай сұлтан өзінің аталас туыс 
інісін қатты жазалап, жерді адам бойы-
мен бірдей етіп қаздырып, әлгі бейбақты 
соған тіке тұрғызып, қылқа мойны-
на дейін көміп тастапты. Мына қатал 
жаза жайлы естіген Базарбай  би шы-
дай алмай, Шыңғыстауға қарай жедел 
жиналып, жолға шығады. Ондағы ойы 
- кейінге кезде басы дауға көп қалып 
жүрген замандас ағасы  Құнанбайға 
басу айту болатын. Қасына серік етіп 
Матай елінен шыққан  от ауызды, орақ 
тілді  Шерубай шешенді алады.  

Төрт құбыласы түгел, бір дуанды уы-
сынан шығармай жиырма екі жыл бойы 
басқарып отырған Құнанбай сұлтанның 
бәйбішесі мен қалған әйелдерінің 
отаулары жеке-жеке шаңырақ болып 
жан-жағына шашырай орналасса, өзі 
соның ортасындағы он екі қанатты 
ақ шаңқан киіз үйде бөлек отыратын. 
Басқаларына ұқсамайтын, сәні мен 
салтанаты жарасқан осы үйге қанаттас 
аға сұлтанның  алыстан келетін сыйлы 
қонақтар түсетін тағы бір киіз үй тігілген. 
Құнанбайдың  мінетін аттары байлана-
тын мама ағаш үйіне жақын орналасып, 
ал қонақтардың ат ағашы  одан әудем 
тұста орнатылады екен. Әртүрлі талап-
тілек, арыз-шағыммен аға сұлтанның 
құзырына бас ұрғандар  немесе алы-
стан келген қонақтар, сырттағы ат 
ағашқа аттарын  байлап, көліктерін сон-
да қалдыратын. Өздері жаяу-жалпылап 
Құнанбай сұлтан жатқан үйге рұқсат 
алған соң ғана, кіретін болған.
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Егер кімде-кім бұл тәртіпті бұзса, 

ат-шапан айыбын тартатын. Дәл осын-
дай тәртіпті өз ауылында Базарбай 
би  де ұстанатын. Дегенмен, осы жолы 
суыт келген Базарбай би әлгі дағдыны 
бұзып, өзін тоқтатқандарды тыңдамай, 
Құнанбай сұлтанның отауына тіке кіріп 
келеді. Замандасының мына баса-
көктеп кіруі тегін емес екенін ұққан әккі 
сұлтан, тыстан «Ассалаумағалейкум» 
деп ішке енген қонағының алдынан 
өзі шығып, қошемет көрсетіп төріне 
шығарады. Құнанбай қажы Жетісу 
жерінен келген мейманына арнайы тай 
сойдырып, балғын етпен баптап,  күрең  
тостағанмен қымыз тартып, ерекше 
ықыласы мен құрметін танытады.

Ағалы-інілі қос замандас  бірнеше 
күн бойы емін-еркін әңгіме соғып, іштегі  
сырларын ақтарып, ел жағдайы мен  ішкі 
және сыртқы саясатқа  шолу жасайды. 
Қазақ даласында жүріп жатқан әртүрлі 
өзгерістерді талқылайды.  Себебі, 
бұлар ел билігін ұстаған кезең қазақ 
тарихындағы өте бір тартысты, қарама-
қайшылықтарға толы жылдар тұғын.  
Олар  би, аға сұлтан атанып, кезінде 
биліктің үш тұтқасы - қазақтың  дәстүрлі 
дала жарғыларын, ресейлік патша 
өкіметінің  заңдары мен ережелерін, 
шариғат жолын қатар ұстанды. Ежелгі 
қазақ салт - дәстүрлерінің негізіне 
сүйене отырып, ақ патшаның шамы-
на тимей, жалпақ жұртқа оңтайлы 
шешімдерді жүзеге асыруға тырысты.

Қайтар жолға шығар  сәті таянған 
уақытта  Базарбай би  уәжді базына-
сын айтып, Құнанбайдың інісіне жасап 
отырғаны  шектен шыққан  қатыгездік 
екенін мойындатып, байғұсты  бұғаудан 
босаттырып жіберген екен.  Жалпы қазақ 
білетін Құнанбай сұлтан билік тізгінін 
қолға ұстаған кезде ел арасындағы 
барымтаға, дінбұзушылыққа, ұрлық-
қарлық пен зинақорлыққа қатаң тыйым 
салып, қылмыскерлерді аямай жаза-
лап, өлім жазасына  кесуге дейін  бара-
тын. Көшпелі қазақтың дала заңдары, 
мұсылмандық шариғаттың асқан  білгірі 
болған аға сұлтан  қарамағындағы 
қалың  елге  ықпалы жүріп, абыройы 
асып, оларды тегіс мойындатқан.

Алты Алашқа атағы шыққан 
Құнанбай сұлтанның өзі құрметтеп, 
тізгінін тең ұстап, айтқан уәжін мой-
ындауы  - Базарбайдың да тегін адам 
болмағанының айқын  айғағы болса ке-
рек. 

Соңғы жылдары кең байтақ еліміздің 
көптеген  елді мекендерінде кеңестік 
заманның сарқыншағы ретінде қалған, 
кешегі империялық саясаттың  идеоло-
гиясына сай, болмаса негізсіз қойылған 
жер-су аттары өздерінің бұрынғы тари-
хи атауларын қайтарып алып жатыр. 
Сонымен бірге, өткен замандарда өмір 
сүріп, артына мол мұра қалдырған, 
ел басқарып өз деңгейлерінде  
төрелікте болған тұлғалар мен билік 
айтқан билердің, белгілі батырлар 
мен жомарт бай-бағландар есімінің 
қазақстандықтардың рухани санасында 
қайтара жаңғыруы құптарлық дүние. 

Осы тұрғыдан алғанда, жаңадан 
құрылып жатқан Жетісу өлкесінің та-
рихында айтарлықтай орны бар Ба-
зарбай бидің есімі де облыс орталығы 
Талдықорған қаласындағы көшелердің 
біріне берілсе, нұр үстіне нұр болар еді.

Базарбай бидің ұрпақтары мен 
қоғам белсенділері бастап кеткен осы-
нау игі шаралар Талдықорған қалалық 
мәслихаты тарапынан қолдау табаты-
нына сеніміміз мол.

Дала даналары деуге тұрарлық Ба-
зарбай секілді бабаларымыздың өткен 
үлгілі өмірі, ел басқарудағы өзіндік 
қолтаңбасы мен  игілікті істері өскелең 
ұрпаққа өнеге болары анық.

Есенай ІҢКӘРБАЕВ,
 Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің «Саясат-
тану және саяси технологиялар»  

кафедрасының доценті, саяси 
ғылымдарының кандидаты.                                    

Түзде 
Түйдектеліп лек – легі.
Көшеді бұлт жыртылып,
Ышқынады күз желі.
Өршелене ұмтылып.

Толқып кері көк айдын,
Қарасудың ағысы.
Ысқырып кеп тоғайдың,
Шуылдайды қамысы.

Тоғай іші қияқты,
Табын жатыр мамырлап.
Тығып қойған сияқты,
Тентек желді маң ұрлап.

Жонын жұлқып жосылып,
Сырнайлатса жел ойнақ.
Ызыңына қосылып,
Хор айтады тоғай нақ.

Сұсты, кейде жалынған,
Келеді осы үн құлаққа.
Тон ғып тоғай жамылған,
Қарт саспайды бірақ та.

Түзде мұндай сан айды,
Өткізді ғой бақташың.
Шартарапқа қарайды,
Қағып қойып шақшасын.

Дөңбекшітті – ай аспанды,
Бұлттың түйдек – түйдегі.
...Қазан қузай бастады,
Бәйбішесі үйдегі.

Әнші қыз
Судыр перде ашылды,
Сұлу шықты көлеңдеп.
Абыр – дұбыр басылды,
Көңіл кетті елеңдеп.

Албыраған қыз шырқын
Көріп тұрып шөлдерсің;
Қызға төнген көз шіркін
Тұнып қалған көл дерсің.

Қонақтады көлге осы,
Аққу ару жаңағы.
Толқып кетті кеудесі,
Толқын ұрды жағаны.

Ақ қанатын ән қақты,
Түзде қыран желпінді.
Жіті шолып жан – жақты,
Тыншып қалды жел түнгі. 

Алыс шырқау шың асып,
Оралады күміс үн.
Бағзы кезгі бір ғашық,
Кезіп жүрген түн ішін.

Асқақ арман айтылса,
Кейде жетіп мұң даусы.
Қараңғыда ай туса,
Қуанады тыңдаушы...

Қара орман, алтын бесігім
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Ауылдан 
алғаш кетерде

Келер күн мені жетектеп,
Жол шектім, туған мекенім.
Ойлама мүлдем кетед деп,
Сағынсам, салып жетемін.

Қара орман, алтын бесігім,
Жол түсер қилы кейде ерге.
Қалғандай болсам кешігіп,
Ұмытқан екен дей көрме.

Әсте ұлың сені қия ма,
Ақ – адал, асыл, әз далам.
Қоймады тартып қияға,
Алыста бір от маздаған.

Еркелеп кетіп кейде енді,
Кернеді бір күш алқымды.
Көгалға төсеп кеудемді,
Сені иіскеп бастым мауқымды.

Орманға барсам, жидегің,
Мен үшін болды сый тағам.
Алдымнан шығып үйдегім,
Шашымнан желің сипаған.

Балалық өтті сезілмей,
Ойнақ сап, еркін, кең өстім.
Қайда да енді өзіңдей,
Әлпештей қоймас мені ешкім.

Қадіріңді алғаш түсіндім,
Көңілім кетті кезіп қыр.
Туған жер, тарту күшіңді,
Жүрегім қатты сезіп тұр.

Құлағым тосам әр үнге,
Жырыңды далам тыңдаттың.
Қалдырып барам бәрін де,
Жаныма сонша қымбаттың.

Мейірім неткен көп сенде,
Пейілің неткен кең еді.
Қалдырып бәрін кетсем де,
Одан бой жеңілдемеді.

Жанарға жаудыр шық қонып,
Өзімнен – өзім абыржып.
Кеудем бір мұңға шып толып,
Арқалап кеттім ауыр жүк. 

Шақырып 
алыс жол 
жатты

Шақырып алыс жол жатты,
Алдынан шығып үйімнің.
Арманды алға жалғатты,
Белінен бастым қиынның.

Қараймын артқа тоқтап мен,
Көзім де жасын төккендей.
Осынау жалғыз соқпақпен,
Ғасырлар жүріп өткендей.

Артыма келем қарайлап,
Туған үй ыстық неліктен?
Атар ма таңым арайлап,
Алдымда мені не күткен?

Құлдилап, өрлеп не бірде,
Кейде бір тарттым төтелеп.
Тар үйден үлкен өмірге,
Әкелді соқпақ жетелеп.

Күнімен жүрдім, түнімен,
Байқасам біраз жүріппін.
Жол шеті болмайтынын мен
Сол кезде ғана біліппін.

Туған жер
Туған жер, аунап өскен бала мекен,
Сен неткен ыстық едің ала бөтен!
Тұсыңнан сонау алыс түссе де жол,
Көз алмай тауларыңа қарап өтем.

Алғаш сенде сездім күн, 
жер барын мен,

Бойлағам шартарапқа ойларыммен.
Есейдім. Отаным кең. Келем басып,
Өмірдің кедір – бұдыр жолдарымен,

Қашанда ұсынды елім қаймағын кіл,
Қарашы, қойным – бақыт, 

аймағым – гүл.
Жаңа ұшып Бақалыдан келді ме кен,
Төбемде қызғыш неге айналып жүр?

Қайран шешем жөргекте
 құндақтаған,

Сүюші ең қол – басымнан 
күн қақтаған;

Кім білсін, топырақ болған сен 
үшін бе,

Күніне туған жерді мың жоқтағам.

Самалың, кілеміңді – барыңды ала,
Зердеме ұялашы, сағым дала.
Сенің асқар тауыңдай үлкен жүрек,
Алабұртты – ау кеудемде 

шағын ғана.

Егін дала, жазира, тегін дала,
Қайда суың? Ішейін мейрім қана!
Иіген жас жанымнан жырлар тусын,
Тәп – тәтті бұлағыңдай мөлдір ғана.

Күнде бір ат қып мініп жаңа таяқ,
Құм – шағыл кезуші ем ғой жалаңаяқ.
Сондағы табан күйген ыстығыңмен,
Кеудеме басылшы кеп аямай – ақ.

Достарға
Аяулы достар, ортаңда,
Аңқылдап жүрген бір жанмын.
Достарым көп – ақ бұл таңда,
Мен өзім соған ырзамын.

Не жетсін шіркін көңілге,
Көңілін достың жасқама.
Жылылық керек өмірге.
Жылылық керек досқа да.

Елжіреп тұрған жаным бар,
Егеудей болсаң, сендейге.
Бойымда от бар, жалын бар,
Суи да білем мен кейде.

Аңқылдап жүрген бір жанмын,
Ойымда алаң жоқ менің.
Достарға дәйім ырзамын,
Орны бар кейде өкпенің.
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Тіл тағдыры – ел тағдыры
Тілдің мәртебесі – елдің мерейі. Оның мерейін асқақтататын да, құтын қашыратын 

да мына өзіміз. Тіл – қай ұлтта, қай елде болмасын қастерлі, құдіретті ұғым. Ол әр 
адамның бойына сонау ата-бабаларынан дариды.

Ана тіліміз,еліміздің болашағы, егер де адам өз тілінен айырылса,онда ел жоқ деп 
есептелінеді. Байтақ еліміз Қазақстан егемендікті алғаннан бері ресми тіліміз «Қазақ 
тілі» болып бекітілді. Қазіргі таңда жастарымыз өз ана тілін білмесе,өзгенің тілін 
үйреніп,сол тілде сөйлеуі үлкен мәселеге айналып отыр. Адам баласы өзінің тілін 
білмей жатып,өзгенің тілін оқуы үлкен дағдарысқа әкеліп соқтыратыны анық жағдай. 
Жастарымыз осындай болып отырса, келер ұрпаққа қандай мұра қалдырамыз? 
Мінекей,осының барлығы елдің болашағы,тағдыры деп есептейміз! Ал бұл мәселені 
шешу үшін,барлық дерлік қазақстандықтар мен шет елдегі қандастарымыздың қазақ 
тіліне деген құрметін арттыру,қазақ тілінің табиғи қалпын сақтауымыз керек. 

Тілімізді құрметтеу әрбір адамның борышы деп білеміз. Тіл үшін жанын пида ет-
кен қаншама патриот азаматтарымыз, қоғам қайраткерлеріміз біз үшін, еліміз үшін 
тілімізді қорғап қалғаны бекер болғаны ма? Қаншама ақын - жазушыларымыз қорғап 
қалған тіліміз аяққа тапталып жатса, еліміздің ертеңгі күні не болмақ? Біздің елімізде 
бұл мәселені шешу үшін көптеген іс-шаралар өткізіліп жатыр. Соның бірі, өзіміз білім 
алып жатқан ортамыз, Сарқан гуманитарлық колледжінде жыл сайын тіл мерекесіне 
орай 5-ші қыркүйектен бастап, 22-ші қыркүйек аралығында Тіл мерекесіне орай топтар 
арасында әртүрлі іс-шаралар жүргізіліп отырады. Бұл іс-шаралардың өткізу мақсаты 
жастарды өз тілін құрметтеуге үйрету.

Қорыта келгенде, тіл тағдыры – ел тағдыры екенін еш уақытта ұмытпайық. Ақын 
– жазушыларымыз жырлаған тіл – қазақ тілі, мәңгілік елдің, мәңгілік тілі болып қала 
бермек!

А.НАМАЗБЕКОВА,
Ә.АШИРОВА,

Н.ЖАНАТҚЫЗЫ,
Сарқан гуманитарлық колледжінің 203 А топ студенттері.

Халықтың асыл қазынасы
Тіл мерекесінің 5 қыркүйек болып белгіленуінің де өзіндік себебі бар. Бұл күн - 

"Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы - тіл" деп 
ұлағатты сөз қалдырған, қазақ халқының тағдыры, тілі үшін күрескен Алаш арысы, Ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Тілдің қадір-қасиетін арттырып, өзге тілдің 
бәрін біліп, өз тілімізді  құрметтеуді, тіл туралы жазу, ол  туралы айтудан қашпау да, 
жалықпау да керек. Себебі тіл бүкіл бір халықтың жүрегі. Оның бойында ұлттық бол-
мыс, ұлттық рух, дәстүр мен салт жатыр. Сондықтан әр халық өз тілінде мақтанып 
қана қоймай, оны дамытып, жұмыс жасауы керек. Себебі қазір әлемде  жойылып кетуі 
мүмкін тілдер қатары бар.Бұл тілдер қолданыстан қалып, сөйлеуі мен өмір сүруін 
тоқтатқандар. 

Тіл-ең ұлы қару. Тіл-ең асыл құндылық. Тіл-ең керемет қатынас құралы. Әлемдегі 
ең көп таралған тіл-ағылшын тілі. Себебі оның таралу және қолдану аймағы кең. Ал 
ең сұлу тіл деп француз тілін атайды.  Дегенмен осы қатарға өзіміздің қазақ тілін де 
қосуға болады. Қазақ тілі- әлемдегі мағынасы көп, синонимдік тіркесі мол, сөйлеу стилі 
сұлу, ерекше тіл. Тек қолданатын халықтың саны аз демесеңіз, бұл тілдің құдіреті ерек-
ше. Абайға дейін жыраулар, батырлар мен хандар, шешендер  осы ана тіліміз арқылы 
дау шешіп, соғыстың бетін қайтарған. Абайдан кейінгі қазақ тілінің ерекше қолданысқа 
түсуі, оның қазақ поэзиясын халық ішінде идіріп әкелуі. 

Әрине Абайға дейін де поэзия болды. Бірақ ол зар заман жырлары мен дастанда-
ры. Ал Абай тілінде сұлулықпен біз айтқан ерекшелік үндесіп жатыр. Тіл өлсе, ұлттың 
да өмір сүруі мүмкін емес. Сондықтан сіз қай ұлттың өкілі болмаңыз, тіл үшін күресуге 
міндеттісіз. Сол тілде  сөйлейтін соңғы адам болсаңыз да, тіліңіз жайында аманат 
қалдыруға, мұра қалдыруға тырысуыңыз керек. Өз тіліңізді сүйе отырып, өзге тілге 
құрмет білдіріңіз.   

А.КАРИПОВА,
Сарқан аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау  және 
қадағалау, қызметті жоспарлау  және талдау  бөлімінің бас маманы.     

Кез келген зайырлы елдің даму 
бағыттарын белгілейтін басты құжаты - 
Ата заңы. Осыдан  27  жыл бұрын бүкіл 
халықтық референдумда кең байтақ 
Қазақстанның көп ұлтты халқы  өзінің  
егемендік  құқығын  барша  әлемге паш 
етіп, көптеген елдермен терезесі тең, 
іргетасы мықты демократиялық жолмен 
дамып келе жатқан мемлекет екендігін 
танытты. Сөйтіп, 1995 жылдың 30 тамы-
зында  Қазақстан  Республикасының  Ата  
заңы өмірге  келді. Осындай аталмыш 
мерекеге орай  Мұқан Төлебаевтың ме-
мориалды музей қызметкерлері де  30 
тамыз Конституция күніне орай «Ата заң 
– мемлекеттің негізі» атты тақырыпта 
танымдық шара өткізді. Шара бары-
сында  Конституцияның тарихы мен 
маңыздылығы  жайлы айтылып  бейне-
фильмдер және слайд көрсетілді. Әр елдің, 
мемлекеттің өз азаматтарына арналған 
Заңы – Конституциясы бар.Айбыны асқақ, 

Ата заң – мемлекеттің негізі
атағы әлемге мәшһүр, күн са-
нап өсіп - өркендеп келе жатқан 
жас мемлекетіміз бар. Қаншама 
қиындық көрсе де, Қазақ елінің 
аумағында ғасырлар бойы 
шапқыншылық болып, астан - 
кестең оқиғалар мен өзгерістер 
орын алса да қазақтар, яғни, 
көне дәуірден бастау алған ата - 
бабамыз екі құндылықты мәңгілік 
сақтап қалды, ол Сөз құдіреті 
мен Заң құдіреті. Еліміздің 
Ата заңы халқымыздың  дер-
бес ел болуды армандаған, мүддесін заң 
тілінде айшықтаған, жер шарына, адам-
зат ғаламына «Қазақстан» деген мемле-
кет бар екенін паш еткен ерекше құжат. 
Ата заңымыздың өзгешелігі Қазақстан 
Республикасының тәуелсіз дамуының 

мемлекеттік тұғырын, басқару тәсілін, 
билік тармақтарын бекітіп, «байырғы 
қазақ жерінде мемлекет құрылғанын» 
жария етті. Конституция бізге, адамдық 
қадір-қасиетімізге қол сұғылмауына, 
тіліміз бен дініміздің дамуына, ар-ождан 

бостандығын қорғауға, адал еңбегімізбен 
тапқан мүлкіміз бен меншігімізді сақтауға 
кепілдік береді. Сондықтан құқықтық 
мемлекет, заңның жоғарғы мәртебелілігі, 
Конституцияның мызғымас беріктігі, 
ұлттық идеологияның негізі және түп 
қазығы екенін мойындауымыз керек.
Осы орайда өскелең жастарымызбен  
өзіміздің  Қазақстан елінің болашағы, Ата- 
заңы туралы  ой бөлісіп, оқушылардың 
да  ойларын білдік. Шара соңында 
оқушылар  патриоттық  рухтағы  «Көк 
тудың желбірегені», «Атамекен» әндерін 
шырқады. Ата заң – мемлекеттің тірегі, 
тәуелсіздіктің реңі. Заңы үстем елдің за-
маны қашан да тыныш болмақ.

Ә.ЖҰМАБЕК,                                 
 Мұқан Төлебаевтың 

мемориалды музейінің                                                
экскурсия жүргізушісі.

Адам дүниеге келіп, өмір сүру үшін, 
әрдайым қозғалыста, рухани даму-
да болады. Қоршаған ортамен байла-
ныс, жан дүниесінің үйлесімділігі, өзіне 
керекті құндылықтарды табу секілді 
өмірлік маңызы бар қажеттіліктерді бой-
ына сіңіріп, өмір сүру заңдылықтарын 
үйренеді. Адам өмірі мен қоғам ара-
сында ерекше рухани салалардың бірі-
«дін». Жаратылғандардың  сенімімен 
бастау алып, адам өмірінде ерекше рөл 
атқаратын дін, бірге дамып өзгерістерге 
ұшырап отырады. Дін адамзат 
баласының сенім жүйесімен басталып, 
оның өмірімен тығыз байланысқа түседі. 
Өмірлік ұстану мақсаты, ойлау шеңбері 
осы діни көзқарастарымен өлшеніп те 
отырады.

Діни иммунитет дегеніміз жеке 
тұлғаның діни сенімі,  діни көзқарасы. 
Ол әр адамда әртүрлі болады, ол қалай, 
сіз дінді ұстанған сәттен, ең алдымен 

Діни иммунитет – қоғам 
тыныштығы

сол дін туралы қызығушылық таны-
тасыз, білгіңіз келетін сұрақтар пайда 
болып, іздене бастайсыз. Сол секілді 
адам ізденуіне байланысты, белгілі 
бір дәрежеде білімі пайда болады. Дін 
ұстанған кезде, ол діннің ұстанатын сенім 
жүйесі, атқарылатын парызы, істелінетін 
культі (іс-қимыл,ретуал) болады. Олар-
ды сіз білу деңгейіңізге қарай барынша 
атқаруға тырысасыз. Білмеген жайдайда 
іздене бастайсыз, айналаңызда біледі 
ау деген адамдардан сұрайсыз, қандай 
да бір оқу құралдарынан қарайсыз. Сіз 
өзіңізді дәстүрлі діңніңізді толыққанды 
біліп, ақ-қараны ажырата білген кезде, 
қазіргі таңдағы өзектілігі жоғары болып 

тұрған адасқан ағым  насихаттаушылар 
мен деструктивті ағымдарға, терроризм 
мен экстремизм құрбанына айналмай-
сыз. Себебі, сіз олардың арам пиғылын, іс 
әрекет шикілігін біліп тұрасыз, сізде діни 
білім қалыптасқандық есебінен. Діни им-
мунитет сол себепті әр жан үшін қауіпсіздік 
құралы іспетті. Өйткені, сіз дәстүрлі дін 
мен адасқан ағымды айыра аласыз. 
Көп жағдайда діни білімі таяз адамдар 
осындай деструктивті ағымдарға кіріп 
кетіп, адасқан адамдар насихаттауымен 
солардың етегінен ұстап кете барады. 
Ондай олқылық туындамас үшін әр кез 
діни білімді жетілдіріп отыру қажет. Діни 
иммунитет қалыптасқан адамда, сананың 

тез улануы, жат қылықтарға жол бермеу 
секілді істерге мойынсұну орын алмайды.

Әлсіз, иммунитеті төмен адам тез 
түрлі вирустарды тез жұқтырады емес 
пе, сол секілді діни білімі таяз адам 
санасын улау өте оңай. Деструктивті 
ағымдар, теріс ағымды ұстанушы 
миссионерлерінің қақпанына тез түсетін 
адамдар қатарына келесідей фактор-
лар әсер етеді: психологиялық әлсіз 
адам, өзінің сенім жүйесі жоқ, рухани 
құндылықтардан бейхабар, ұлттық, от-
басы, ата-баба дәстүрін меңгермеген 
жан. Қате түсініктер қалыптасуы да осы-
дан бастау алады. Міне, діни иммунитеті 
төмендігі осыдан байқауға болады. Діни 
вирустарды да жұқтырып, тасымалдаушы 
адам болғандықтан, әр адам өзі мен өзге 
де адам өмірінің маңызы ретінде қараған 
жөн. Қоғам тиыштығы мен амандығы - 
өсіп-өркендеу кепілі.

Диана МЕЛІС, 
дінтанушы.

Біз мүлде жаңа  қоғамда өмір сүріп  жа-
тырмыз. Жаңа қоғамның сипаты іскерлік 
болса, бұл жолда жетістіктеріміз де аз 
емес. Ал шешімі күрделі мәселелер де 
бар. Ол-әлеуметтік мәселе. Бұл салада 
қоғам өмірінде түбегейлі шешімі табылмай 
тұрған мәселе, ол-коррупция. Елімізде 
осы мәселеге арнайы қабылданған 
заңдар да,  атқарылып жатқан жұмыстар 
да баршылық, бірақ бұл  мәселе әлі 
толық шешімін тапқан жоқ. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресу Қазақстанның 
бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. 
Үлкен әлеуметтік қасірет болып табыла-
тын ол саяси даму тұрғысынан  бір-біріне 
ұқсамайтын элемдегі барлық елдердің 

БІЗДІҢ ҚОҒАМДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ОРЫН ЖОҚ
қай-қайсысын да қатты алаңдайтыны 
анық.

Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарға негізінен ла-
уазымды  қылмыстар жатады. Өмір 
көрсеткендей, қызмет өкілеттілігін теріс 
пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттікті 
асыра пайдалану, пара алу, пара беру, 
парақорлыққа делдал болу, қызметтік 
жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз 
жеткізу,  сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе ысырап ету, көрінеу 
жалған жауап беру, сарапшының жалған 
қорытындысы немесе қате аудару, жалған 
жауап беруге  немесе жауап беруден 

жалтаруға, жалған  қорытынды беруге 
не қате аударуға сатып алу, лауазымды 
адамдардың сот үкімін, сот  шешімін не-
месе өзге де сот актісін орындамау, осын-
дай қылмыстардың барлығы жемқорлық  
сыбайластық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады.

Сонымен қатар сыбайлас 
жемқорлықпен пәрменді күресу үшін 
халықтың құқықтық сауатсыздығын 
жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының 
деңгейі мен сапасын арттыру  керектігінің 
маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, 
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл  қолдану керектігінің 

нақты жолдарын толық білулері қажет. 
Біздің қоғамда сыбайлас  жемқорлыққа 

орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігері 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын 
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа 
тиімді түрде қарсы тұруға болады. 

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы деп 
білу керек.

А.КАРИПОВА,
Сарқан аудандық санитариялық 

-эпидемиологиялық бақылау  және 
қадағалау, қызметті жоспарлау  және 

талдау  бөлімінің бас маманы.     
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Главная их опасность заключается 

в том, что при благоприятных условиях 
(ветер, сухая растительность) огонь спо-
собен распространиться на большие пло-
щади в течение небольшого промежутка 
времени. При этом разные виды лесных 
пожаров ведут себя по-разному. Их осо-
бенности необходимо учитывать в про-
цессе осуществления мероприятий по 
ликвидации огня в лесной зоне.

Характеристика факторами, пред-
ставляющими опасность при лесном по-
жаре, выступают пламя, искры, высокая 
температура окружающей среды и выде-
ляемые токсические продукты горения. 
Кроме того, большую угрозу представля-
ют падающие ветки и стволы деревьев, 
низкое содержание кислорода в воздухе 
и образующиеся пустоты в грунте (под-
земные пожары). Причины возникновения 
носят природный, техногенный и челове-
ческий характер. Самовозгорание торфа 
или пожар в результате удара молнии яв-
ляются редкими случаями. Чаще всего к 
лесным пожарам приводит человеческая 
невнимательность, халатность и нару-
шение правил пожарной безопасности. 
Каждому возгоранию присваивается своя 
категория (классы от А до Е). Для ее опре-
деления учитываются не только основные 
виды лесных пожаров, но и площадь рас-
пространения огня. Влияние также ока-
зывает количество пожарных расчетов и 
используемая в тушении техника.

Виды пожаров. Их классификация 
и характеристика. Ликвидация лесного 
огня осуществляется в несколько этапов: 
Проводится разведка с целью сбора ин-
формации о виде пожара. Устанавлива-
ются первоначальные границы бедствия, 
и определяется скорость продвижения 
огня. С помощью прокладки заградитель-
ных полос или канав зону огня локализу-
ют. Это наиболее длительный и трудоем-
кий этап. Производят тушение остаточных 
очагов возгорания. Для недопущения по-
вторного пожара проводится контроль и 
обход сгоревшей лесной зоны.

Лесной массив зачастую определяет, 
какие виды лесных пожаров существуют в 

Лесные пожары: виды и 
классификация

той или иной местности. В еловых лесах, 
особенно на участках с молодыми хвой-
ными деревьями, велика вероятность 
развития верхового пожара. Болотистая 
местность с залежами торфа часто под-
вержена подземным возгораниям. Рас-
смотрим существующие виды пожаров в 
лесу поподробнее.

Виды и классификация. Виды и 
классификация лесных пожаров. Вы-
деляют 3 основных вида лесных возго-
раний: верховые, низовые и подземные 
(торфяные). Кроме того, в классифика-
цию входят валежные и пятнистые пожа-
ры, которые возникают редко. 

Низовой. Наиболее распространен-
ный вид. В основе лежит возгорание лес-
ной подстилки. Огонь распространяется с 
разной скоростью, захватывая лишь под-
почвенный слой и подлесок. Они могут 
иметь устойчивый и беглый характер раз-
вития.При беглом варианте, пожар пере-
скакивает с одного места на другое, не 
принося сильных повреждений корневой 
системе деревьев. Характерен беглый 
низовой пожар для ранней весны. Имен-
но в этот период образуется плотный 
слой лесных сухих горючих материалов, а 
сама почва имеет хороший уровень влаж-
ности. Иногда такое возгорание называ-
ется поверхностным. Распространяется 
мозаично.

Устойчивые низовые виды лесных по-

жаров наносят больший вред лесным по-
садкам. Возникают только при сильной 
засухе. Мох и лесная подстилка имеют 
низкий уровень влажности, что позволяет 
огню оказывать сильное локальное раз-
рушающее воздействие. В такой ситуа-
ции возгорание может уйти вглубь почвы 
на 15 см и более. Корневая система де-
ревьев погибает или получает значитель-
ные повреждения.

Верховой. Развиваются из низовых 
пожаров. Огонь поднимаясь вверх, захва-
тывает кроны деревьев. Очень опасны, 
особенно на густых лесных участках. Та-
кой пожар также может быть беглым или 
устойчивым. Беглое возгорание с боль-
шой скоростью, скачками распространя-
ется по верхушкам деревьев, опережая 
границы низового пожара. Максимальная 
скорость может достигать 5 км/ч. Частой 
причиной служит ветер, который перено-
сит искры низового пожара к кронам. При 
скачке горению подвергаются только вер-
хушки деревьев. 

Подземный или торфяной. Проис-
ходят в торфяном слое на глубине более 
50 см. причиной может стать низовой или 
верховой пожар, а также нередки само-
возгорания полезного ископаемого. Пред-
ставляет собой длительный процесс тле-
ния, который внешне может себя никак не 
проявлять. Горение может происходить 
практически без кислорода, поэтому вре-

мя года здесь роли не играет. Сильный 
торфяной пожар сопровождается едким 
дымом и выгоревшими подземными пу-
стотами. Прогары крайне опасны для лю-
дей и животных. Внешний покров часто 
не имеет повреждений, но под ним может 
находиться тлеющая яма. Любой живой 
организм, провалившись в нее, погибает. 
Выделяют одноочаговые возгорания, воз-
никшие от внешнего воздействия, напри-
мер непотушенного костра, и многооча-
говые, когда причиной является низовой 
распространяющийся пожар. Они нано-
сят непоправимый вред лесу, поскольку 
органический слой почвы и корни дере-
вьев выгорают. Насаждения при подзем-
ном огне спасти не удается. Кроме того, 
длительное тление сопровождается вы-
деление вредных ядовитых веществ.

Валежный. Относится к устойчивому 
варианту низового пожара. Возникает ча-
сто в местах большого скопления сухих 
лесных материалов. Большой риск воз-
никновения такого пожара есть в местах, 
где много шелкопрядников, поваленных 
деревьев и заброшенных лесосек. Огонь 
в таких условиях мгновенно распростра-
няется на большие площади. Трудность 
тушения заключается в том, что, как пра-
вило, такие лесные участки труднодо-
ступны и непроходимы для технических 
средств. Валежный пожар характеризует-
ся высокой интенсивностью. Выгорание 
почвы может углубляться до минерально-
го слоя.

В связи с этим государственные ин-
спектора Сарканского филиала РГУ 
«Жонгар – Алатауского ГНПП» каждого 
жителя и каждого гостя на территории 
ООПТ просят строго соблюдать правило 
противопожарной безопасности и быть 
внимательнее в обращении  с огнем. 

А.ТУРЫСБЕКОВА,
инженер экологического

 просвещения 
 РГУ «Жонгар Алатауского ГНПП»

 Сарканского филиала.
 

Лесные пожары представляют собой неконтролируемое го-
рение лесных насаждений, включая горные местности, степные 
районы. Они относятся к стихийным бедствиям, приводящим 
к значительным экономическим последствиям, разрушению 
экосистемы, ухудшению экологической обстановки, гибели жи-
вотных и людей.

Сварщик – это специалист, основной 
обязанностью которого является соеди-
нение металлических компонентов в еди-
ные конструкции посредством электро-
сварки. 

Особенности профессии: На сегод-
няшний день данная специальность отно-
сится к числу наиболее востребованных 
в области строительства. Учитывая сло-
жившийся дефицит рабочих, данная про-
фессия очень ценится работодателями, 
так как сварочные операции необходимы 
практически в любой производственной 
деятельности, а достаточного количества 
молодых специалистов сейчас просто 
нет. 

Сварщик – это рабочая профессия, 
подразумевающая выполнение заданий 
в производственных условиях. Работник 
сваривает конструкции, элементы, изде-
лия и трубы из металла различного типа, 
состава, назначения и степени слож-
ности. При этом качество сварных швов 
определяется уровнем профессионализ-
ма работника. В процессе сварки недо-
пустимы ошибки, способные послужить 
причиной катастрофичных последствий. 
Данная профессия разделяется на ряд 
специальностей: газосварщик, электро-
сварщик, оператор сварных установок. 
Работа сварщиком предполагает исполь-
зование метода электродуговой сварки 
либо газосварки. В первом варианте при-
меняется электрическая дуга, в процессе 
температура на кончике сварного элек-
трода доходит до 5000 °C. Данный пока-
затель выходит за пределы температуры 
плавления абсолютно всех используемых 
металлов. При применении газового фа-
кела появляется огонь благодаря горению 
смеси горючего газа и атмосферного кис-
лорода. В состав смеси может входить 
водород, бутан, пропан, а также жидкое 
топливо. Вторая разновидность сварки, 
как правило, применяется при смене ра-
диаторов и труб отопительной системы в 
квартирах, так как в процессе выполне-
ния работ исключено образование искр. 
В ходе сваривания рабочий обязан при-
держиваться правил безопасности и за-
щищать своё лицо и глаза особой маской 
с тёмным стеклом. Подобное приспосо-
бление значительно уменьшит степень 
яркости сыплющихся искр или разгорев-
шегося пламени. 

Разновидности сварщиков: га-
зосварщики; электрогазосварщики; 

Сварщик
Значение курсов повышения квалифика-

ции НАО « ТАЛАП» "Педагог системы тех-
нического и профессионального , послес-
реднего образования: совершенствование 
трудовых функций"

кенпигова-точечная варка;  плазма-
автогазовая резочная сварка;  (TIG) ар-
гонная сварка; рабочие на диффузно-
сварных аппаратах. 

Квалификационные требования: 
умение разбираться в электротехнике и 
методах плавления металлов; умение 
разбираться в характеристиках газов, ис-
пользуемых для антиокисления; умение 
разбираться в способах и основах функ-
ционирования применяемых аппаратов и 
установок; хорошее знание техники без-
опасности; необходимые теоретические 
познания в физико-химической сфере. 

Сварщик обязан быть: крепким, фи-
зически выносливым, здоровым, обла-
дать хорошим зрением; ловким, гибким, 
быстрым; терпеливым; трудолюбивым; 
упорным.

Плюсы и минусы профессии: Преи-
мущества; специальности: на сварщиков 
есть постоянный высокий спрос со сто-
роны работодателей; работа сварщиком 

крайне щедро оплачивается при наличии 
у специалиста большого опыта в данной 
сфере. 

Недостатки специальности:  непро-
стые трудовые условия (нередко прихо-
дится заниматься сваркой в экстремаль-
ных условиях, на огромной высоте либо 
под влиянием неблагоприятных погодных 
факторов); огромная нагрузка на зрение 
ввиду высочайшей яркости ИК и УФ излу-
чения, а также электрической дуги (спе-
циалисты зачастую с годами заболевают 
электроофтальмией);  рабочие постоянно 
вдыхают образующуюся в ходе сварива-
ния пыль, и это тоже ведёт к болезням 
(силикоз, астма и прочее). 

Сфера деятельности: Почти во всех 
промышленных секторах нужно регуляр-
но выполнять сварочные операции, к 
примеру, в машиностроительной, кора-
блестроительной, сельскохозяйственной 
сфере и в области нефтепереработки. 

Где работают сварщики: на строи-

тельных площадках; в автомастерских; в 
промышленности, в заводских цехах и на 
фабричном производстве; в компаниях, 
занимающихся установкой и ремонтом 
систем коммуникации. 

Карьерные возможности: Сварщик, 
не обладающий большим рабочим ста-
жем, может устроиться в учреждение или 
частную компанию, занятую в сфере об-
служивания. Опытные работники могут 
занимать более ответственные посты и 
часто работают в индустрии, на строй-
площадках. 

Разряды сварщиков: Сварщик пер-
вого разряда – это простой стажер, не 
имеющий квалификации. Он может де-
лать работу по резке и сварке простых 
конструкций. Получает этот разряд еще 
будучи на практике студенты профессио-
нальных колледжей. Сварщик второго 
разряда – это второй уровень стажера, 
который умеет осуществлять сварку в 
нижнем и вертикальном положении. Но 
при этом такой специалист не может обе-
спечить должную плотность трубопрово-
дов при сварке. Сварщик 3 разряда – это 
специалист, окончивший специализиро-
ванное учебное заведение и имееющий 
диплом. Как правило, опыта у таких вы-
пусников нет. Он умееть варить угловые, 
вертикальные и нижние швы, а также 
сваривать качественно трубные конструк-
ции. Сварщик 4 разряда – это квалифи-
цированный специалист, который может 
работать с конструкциями и деталями 
средней категории сложности. Он прово-
дит сварку в любых положениях, кроме 
потолочного. Кроме этого он владеет на-
выками создания герметичных швов при 
сваривании двух труб, которые будут ра-
ботать под давлением. Сварщик 5 разря-
да – это квалифицированный специалист, 
который может проводить сварку в любых 
положениях и вырезать из листового ма-
териала любые конфигурации. При этом 
пятый разряд говорит о том, что его об-
ладатель допускается до сварки любых 
видов трубопроводов. При этом он может 
варить заготовки любой толщины, любой 
марки металла и его сплавов.  Сварщик 6 
разряда. Это высший разряд. Простыми 
словами, он может все!

Ернар ЖАНАТАЕВ,
мастер производственного 

обучение  Сарканского 
политехнического колледжа.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!
Сарқан қаласының тұрғыны, Ыбырай Алтын-

сарин атындағы орта мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі, қадірлі әріптесіміз Идрисова Зеинкан 
Құланбекқызын 60 жастық мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Сіздің еңбек жолыңыз сан қырлы. Еңбекке 
ерте араласып, ұлағатты өмір мектебінен өттіңіз. 
Шәкірт тәрбиелей жүріп, ұстаздығыңызды 
шығармашылық жұмыспен ұштастыра білдіңіз. Сізді 
мерейтойыңызбен құттықтай отырып, өзіңізге зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр, жаңа шығармашылық табы-
стар, отбасыңызға амандық тілейміз!

Ұстаздықтың ауыр жүгін көтеріп,
Оңашада ойға баттың, ой өріп.

Алдыңыздан қанат қақты сан ұрпақ,
Еңбегіңіз жүрді кілең өтеліп.
Жүректерге білім нәрін мың құйып,
Жанарында тұратындай күн күліп!
Болашаққа бағыт-бағдар сілтейсің,
Адалдықты әр ісіңнен білдіріп.
Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу жолындағы еңбектеріңізге табыс, 

шығармашылық жетістіктер, зор денсаулық және білім мен ғылымды игеруде 
ілгері ізденісте болуыңызды тілейміз.

Ізгі ниетпен: Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп ұжымы.

Абай ауылының тұрғындары Чункенов Сакен Балғабекұлын  және 
Қозыкенова Шекер Әділғалиқызын  келе жатқан туған күндерімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Әкешім, анашым! Аяулы асылдарым! Сүйенсек-тірегіміз,құласақ-
сүйеуіміз сіздерсіздер. Тамырын тереңге жайған бәйтеректей бәрімізге сая бола 
білген сіздерге зор денсаулық, бақытты ғұмыр тілейміз. Өмірдің шапағаты мен 
шуағына кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіздер!

Әкешім асқар тауым, мұнарымсың,
Жігер берер көңілге шынарымсың.
Өмірдің не бір қилы сынағына,
Балаң үшін әр кезде де шыдағансың.
Сізден алдық тәрбие, тәлімді де,
Азамат боп өсіп келеміз, қазір міне.
Аман болшы әкешім, асқар тауым,
Қарыздармыз біз сізге мәңгілікке.
Анашым бұлағымсың, мөлдір, тұнық,
Өмір есігін аштырдың қиналсаң да,
Қарыздармыз біз сізге мәңгілікке.
Ауырмашы анашым әрқашанда.
Анашым шуағым боп нұрын шашқан,
Күлімдеші, нұр жүзіңе арай шашқан.
Ешкімде тең келмес, бір өзіңе,
Таңым боп әр күн сайын күліп атқан.
Ізгі тілекпен: Балалары Айзат, Шырын, Ерәли, Ерқанат.

Сарқан ауданы Қойлық ауылына почта басшысы ретінде маман қажет. 
Хабарласыңыздар: Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі 114, тел. 2-23-86, 2-22-79.

Турысбеков Дуйсен шаруа қожалығының атына тіркелген Сарқан ауданы, Бақалы 
ауылдық округі аумағында орналасқан 15,8 га көлемді жердің (кад.№ 03-263-007-237) 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

К сведению учредителям ТОО «КТ Алтын Дала». 19 сентября 2022 года в 12:00 
часов состоится Внеочередное общее собрание учредителей ТОО «КТ Алтын дала». 
Адрес: город Саркан, ул. Тәуелсіздік, дом 108. Повестка дня: 1. Избрание нового пред-
седателя правления ТОО «КТ Алтын Дала».

Қоқысты рұқсатсыз жағу-өрттің себебі 
Өрт қауіпті кезеңде өрттермен жағдай 

күрделене түседі.Әдетте, осы кезеңде қоқыс, 
құрғақ шөп пен сабан рұқсатсыз жағылады.
Құрғақ өсімдіктердің жануының себептері 
сөндірілмеген от, ұқыпсыз тасталған темекі 
тұқылдары мен сіріңкелер, құрғақ шөптер 
мен қоқыстарды әдейі жағу болып табылады.
Осыған байланысты табиғатқа шыққанда өрт 
қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтаңыздар.

Сарқан ауданының ТЖ бөлімі қоқысты 
рұқсатсыз жағу Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы Кодексінің 336-бабына сәйкес " Қалдықтарды жинап қою немесе жағу кезінде 
атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтамау " 20 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғатынын еске салады.

Сарқан ауданының тұрғындары өртті сөндіруден гөрі алдын-алу оңай екенін 
ұмытпаңыз!

Бірлік – береке бастауы

Өмір шуағы
Адамды бір – бірімен қағыстыратын да, табыстыратын да – сөз. 

Біздің кейіпкеріміз Оксана Николаевна Ракитянская сөз мәдениетін 
терең меңгерген жан. Адамды әңгімеге тарта біледі. Қазақ тілінің – 
мемлекеттік тілдің қадір – қасиетін бағалайды. Қоғамдық жұмыстары ба-
стан асатын ол сөйлеуге келгенде тосырқайтыны болмаса қазақ тіліндегі 
күрделі қайырымдарды да түсінеді. Ал бұған керісінше ері Денис Сергеевич 
Банаховичтің қазақшаға келгенде тілі жатық. Қазақ достарымен мемлекеттік 
тілде емін – еркін пікірлесе алатынын сан мәрте көргенбіз. 

- Қызмет барысында 
мемлекеттік тілден тест 
тапсырғанда сүрініп көрген 
жоқпын, - дейді Оксана. 
– Бұған, әрине, қоршаған 
ортам, қазақ тілін үйренуге 
талпынысым және жолда-
сым Денистің ықпалы зор.

- Қазақстанда дүниеге 
келсек, қазақ дос – жаран-
дарымызбен бірге жүрсек, 
қазақтың қаракөз балалары-
на дәріс берсек мемлекеттік 
тілге жүрдім – бардым қарай 
алмаймыз ғой, -дейді ерлі – 
зайыптылар.

Оксананың туған жері 
– Павлодар қаласы, өскен 
жері – Сарқан қаласы. Ана-
сы Наталья Николаевна 
Какоткина Сарқандағы Ле-
нин атындағы орта мектеп-

те оқып жүрген қызының дарынын ерте байқап, тоғыз жасында музыка мектебіне береді. 
Құлшынысын, қызығушылығын ескеріп, сол кезде екінің бірінің қолы жете бермейтін фор-
тепиано сыйлайды. Өнерге деген сүйіспеншілігін дамытқан И. Романко, А. Ильина, А. Звя-
гинцева, Г. Лангер болашақ ұстаздың көкейінде сонау бала кезінің естелігі сынды жазылып 
қалғаны анық.

Оксана Ракитянская «Қазақстан Республикасы білім саласының құрметті қызметкері» 
төсбелгісінің иегері. І.Жансүгіров атындағы университетті музыка пәні мұғалімі мамандығы 
бойынша тәмамдап, кейіннен Сарқан гуманитарлық колледжінің заңгер мамандығын 
еншілеген ол 1995 жылдан бері осы оқу орнында тапжылмастан еңбек етіп келеді. Бастапқыда 
концертмейстер ретінде колледжге қабылданып, сол кездегі оқу ісінің меңгерушісі Нәзима 
Қожапованың тәлімгерлігімен білімін байытты, өрісін кеңейтті. 2006 жылдан директордың 
оқу – өндіріс жөніндегі орынбасары, 2011 жылдан оқу ісі жөніндегі орынбасары болып 
келе жатқан Оксана Николаевна өмірдегі жетістігін осындағы аға буын оқытушылардың игі 
ықпалымен байланыстырады. Соңына жарқын із қалдырған ол кісілердің қай – қайсысы бол-
са да мамандығын сүюді, жастарға қамқор көзқарас қалыптастыруды жас ұстаздың санасы-
на құйғаны анық. Сондықтан болар педагогика саласында мол тәжірибе жинақтаған оның 
жоғарғы санатты оқытушыға дейінгі өмір жолы ізденіске, өз мамандығы мен шәкірттеріне 
деген сүйіспеншілікке толы.

Адамдар бір – бірі жайында «Оның кісілік келбеті, адамгершілігі қандай» деп жатады. 
Бұл сөздің ар жағында қаншама мән – мағына жатыр десеңізші. Қандай мамандық иесі 
болсаң да алдымен сен қоғам мүшесісің. Қоғамды адамдар құрайды. Ал адамдықтың 
өлшемі – ар, ұят, намыс және принцип. Ақылды адам ел – жұртына қызмет етуге жаны 
құштар, айналасындағыларды қуантуға құмар, ақ жүрек, елгезек, жұмысына берілген 
абыройлы тұлға. Айта берсек адамдықтың айқындауышы көп, мағынасы кең, мазмұны 
бай. Осындай сипатты біздің кейіпкерімізден де көріп жүрміз. Жұмысына, отбасына, бала 
тәрбиесіне уақыт бөле жүріп, қоғамдық жұмыстардың басы – қасынан көрінеді. Ол бірнеше 
типті бағдарламалық оқулықтардың авторы. Оның жетекшілігімен колледждің оқытушылары 
мен Д. Рассохина, А. Смағұл, Б. Қайратұлы сынды білімгерлері облыстық, республикалық, 
халықаралық байқауларда алдыңғы саптан көрінді.

Отбасында бақытты, жолдасы Денис Сергеевич колледжде информатика пәнінен сабақ 
береді. Ол да өз пәні бойынша бір қатар бағдарламаның авторы. Жастарға патриоттық 
тәрбие берудегі еңбегі ескеріліп, Армия генералы С.Нұрмағанбетов атындағы медальмен 
марапатталған.

Оксана мен Денис адамдықтың ұстанымы – ақыл, парасат, тазалық, ізгілік дейді де 
ұл – қызын осы ұстаныммен тәрбиелеп келеді. Тұңғышы Александр №1 мектеп – гим-
назияда дене шынықтыру мұғалімі. Оның зайыбы Алена орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 
оқытушысы. Екеуінің ортасындағы Марина 10 жаста, оқу үздігі, апасы сияқты ол да балалар 
шығармашылығы үйіндегі фортепиано, эстрада үйірмелеріне жаны қалап барып жүр.

Қызы 15 жасар Анастасияның музыкаға деген сүйіспеншілігі анасынан жұғысты болса 
керек. Қазақтың ұлттық аспабы домбырада күй тартып, Талдықорғанда биылғы Домбыра 
күніне арналған облыстық челенджге қатысқанын анасы мақтана айтады. Анастасия сурет 
салады, фортепианода ойнайды, өз бетімен гитара үйреніп алған.

Өткен жылы белсенді өмірлік көзқарасы бар Оксана Николаевна аудандық мәслихаттың 
депутаты болып сайланды. «Аманат» партиясы жанындағы бір қатар комиссияларға 
жетекшілік етіп, аудандық қоғамдық кеңес мүшесі ретінде ол ауданның тыныс – тіршілігіне 
етене араласуда.

- Бала жасымнан ұстаздықты армандадым. Армансыз адам – мақсатсыз, ал мақсатсыз 
адам – маңдайсыз. Өмір дегеніміз адам атаулының алдыға қадам басуы, күресі, жеңісі мен 
жеңілісі. Оңай жеңіс жоқ, - дейді ол.

Оның жеңісі – қызметтегі, отбасындағы, қоғамдық өмірдегі жетістігі.
                                                   Жомарт ИГІМАН,

                                                  аудандық мәслихаттың депутаты.


