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БАСПАСӨЗ - 2023

ЖЕКЕ  ЖАЗЫЛУШЫЛАР ҮШІН 
ИНДЕКСІ 65202, ЖЫЛДЫҚ 
БАҒАСЫ -  3021,72 ТЕҢГЕ. 

МЕКЕМЕ-ҰЙЫМДАР ҮШІН 
ИНДЕКСІ  15202, ЖЫЛДЫҚ 
БАҒАСЫ - 3381,04 ТЕҢГЕ. 

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР ҮШІН 
ИНДЕКСІ  35202, ЖЫЛДЫҚ 
БАҒАСЫ - 2225,08ТЕҢГЕ.

Ауданның қоғамдық-саяси 
"Сарқан" газетіне келесі жылға 

жазылу науқаны басталды.

Газетке Қазпошта 
бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 

редакциясында жазылуға 
болады.

                                            АҚЖОЛТАЙ ХАБАР
  

Мемлекеттік тілдің 
мәртебесі артады

«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 
нәрсенің ең қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де 
жоғалады, өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол 
жұрттың тілін аздыруға тырысады», - дейді қазақ тіл білімі мен 
әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлы . Ағартушы – қайраткер ғалымның ұлағатты 
сөзінің ақиқатын бүгінгі таңда да сезініп отырмыз. Сондықтан 
мемлекеттік тіліміздін мәртебесіне қатысты жағымды 
жаңалықтың оқырмандарды бей – жай қалдырмайтыны анық.

ҚазАқпараттың 
хабарлауы бой-
ынша жуық арада 
мемлекеттік тілді 
б і л м е й т і н д е р г е 
Қ а з а қ с т а н 
а з а м а т т ы ғ ы н 
бермейтін заң 
қабылданады.

– Ел заң-
н а м а с ы н а 
мемлекеттік тілді 
б і л м е й т і н д е р д і 
а з а м а т т ы қ қ а 

қабылдаудан бас тартуды көздейтін түзету әзірленді. Бұл туралы ҚР 
Премьер-Министрі Әлихан Смайыловтың Мәжіліс депутаттарының 
сауалына берген жауабында айтылған. «Қазіргі уақытта «Қазақстан 
Республикасының азаматтығы туралы» Заңға мемлекеттік тілді, 
тарих пен ұлттық заңнаманың негіздерін білмеуді азаматтыққа 
қабылдаудан және қалпына келтіруден бас тарту үшін қосымша 
негіз ретінде көздейтін, сондай-ақ қос азаматтығы фактілерінің ал-
дын алуға бағытталған түзетулер әзірленді», - деп атап өтеді Үкімет 
басшысы.

Премьер-Министрдің айтуынша аталған заңнамалық түзетулер 
Парламент депутаттарының бастамасымен Үкімет қорытындысының 
жобасына енгізілді.

Енді ұлт ұстазының пайымын назарда ұстап «тіліміз бұзылмай 
сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен оқытып, сонан соң 
басқаша оқытуға тиіспіз». Бағыт түзелді, біз сол бағыттан адаспай, 
елдік мүддеден ауытқымауымыз керек.

Жомарт ИГІМАН.

Жалпы аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде 
халықты әлеуметтік қорғаудың 
мемлекеттік саясаты 3 бағыт 
бойынша жүргізіліп келеді. 
Атап айтқанда аз қамтамасыз 
етілген азаматтарды әлеуметтік 
қорғау, мүмкіндігі шектеулі аза-
маттарды әлеуметтік қолдау 
және әлеуметтік психологиялық 
сүйемелдеу қызметі болып та-
былады. Аталмыш бөлімнің 
берген мәліметтеріне сүйенсек 
ағымдағы жылдың 10 айында 371 
отбасының 1930 адамына атау-
лы әлеуметтік көмек төленген. 
Кепілдендірілген әлеуметтік топ-
тама аясында 1 жастан 6 жасқа 
дейінгі балаларға 2943 дана 
қорап және 372 дана тұрмыстық 

химия тауарлары тағайындалып, 
берілген. Мектепке дейінгі 
білім беру ұйымдарында 
тәрбиеленетін және оқытылатын 
балалары бар отбасыларға 
төленетін әлеуметтік көмекті 19 
отбасы алған.

Атаулы күндерге орай, Ауған 
соғысының 37 қатысушысына, 
Жеңіс күніне орай Ұлы Отан 
соғысының 3 ардагеріне, Черно-
быль апатынан зардап шеккен 10 
азаматқа, Тәжікстан - Ауғанстан 
учаскесінде міндеттерін 
орындаған 14 азаматқа, тау-
лы Қарабахтағы этносаралық 
қақтығысты реттеуге қатысқан 
3 азаматқа, бұрынғы КСРО 
Одағын қорғау кезінде жарала-
нуы, контузия алуы, зақымдануы 
салдарынан немесе майданда 
болуына байланысты ауруға 
шалдығуы салдарынан мүгедек 
болған 3 азаматқа, 233 тыл 
еңбеккерлеріне, Семей ядролық 
сынақ полигонындағы ядролық 
сынақтардың салдарынан зар-
дап шеккен 4 азаматқа бір жолғы 
әлеуметтік көмек берілген. 

Сондай-ақ туберкулез ау-
руына шалдыққан 24 азаматқа, 
мүгедек балаларды үйде 
тәрбиелеп оқытатын 46 отбасы-
на, пробация қызметінде есеп-

Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі үздік атанды

Қайырым мен мейірімге толы қазан айында еліміздің 
әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлері төл мерекелерін 
атап өтеді. Жалпы Қазақстанда әлеуметтік қызметкерлер 
күнінің аталып келе жатқанына биыл 11 жыл болады екен. 
Биыл да қазан айының соңғы жексенбісінде аталып өтілетін 
мерекеге орай облыс орталығы Талдықорғанда арнайы сал-
танатты шара ұйымдастырылды. Жетісу облысы әкімінің 
орынбасары Рустам Али сала өкілдерін атаулы мерекемен 
құттықтап, алғысын білдірді. Бірқатар үздіктерді марапат-
тап, мерейлерін тасытты. Осы орайда Сарқан аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
«Үздік жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» номинациясы бойынша жеңімпаз атанып, 300 000 
теңгенің сертификатын облыс әкімінің орынбасары Рустам 
Алидің қолынан алды. 8 аудан, 2 қаланың ішінен оза шауып, 
үздік атанған аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімін жеңістерімен құттықтап, жемісті 
қызмет тілейміз!

те тұрған 3 азаматқа, тұрғын 
үй көмегі 263 отбасының 1595 
адамына, ауылдық елді ме-
кендерде жұмыс істейтін және 
тұратын денсаулық сақтау, білім 
беру, әлеуметтік қамсыздандыру, 
мәдениет және спорт маманда-
рына әлеуметтік көмек мөлшерін 
айқындау туралы шешіміне 
сәйкес 1100  маманға әлеуметтік 
төлем төленген. 

 Мүмкіндігі шектеулі жандарға 
қамқорлық қашанда айрықша. 
«Мейірлі» үкіметтік емес ұйымы 
арқылы өздігінен жүріп–тұруы 
қиын бірінші топтағы 21 мүгедекке 
қызмет көрсететін  жеке 
көмекшінің қызметіне, ымдау тілі 
маманының қызметіне 9 адамға 
әлеуметтік көмек төленген. Тірек 
– қимыл аппараты бұзылған, 
кресло-арбаға таңылған бірінші 
топтағы 49 мүгедекке 3017 
рет «Инватакси» өз қызметін 
ұсынған. Мүгедектердің жеке 
оңалту бағдарламасына сәйкес 
88 мүгедек облыс көлеміндегі 
санаторлық-курорттық емделуге 
жіберілген. Арнаулы гигиеналық 
құралдармен 99 адам, 75 
адам протезді - ортопедиялық 
бұйымдардың 95 түрлерімен, 
24 адам кресло арбамен, 32–і 
тифло, 34-і-сурдо құралдарымен 
қамтамасыз етілген. 1 мүгедек 

мүгедектер интернат үйіне ор-
наластырылды және 20 мүгедек 
бала «Сенім» Сарқан күндізгі 
болу коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне жіберілді. Қазақстан 
Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің 2022 жылғы 15 
сәуірдегі «Еңбекші көшіп 
келушілерге рұқсаттар беру, 
ұзарту және кері қайтарып 
алу қағидаларын бекіту тура-
лы» № 123 бұйрығына сәйкес 
2022 жылғы 425 еңбекші 
көшіп келушіге рұқсат берілді, 
70 еңбекші көшіп келушіге 
қолданыстағы қағидаға қайшы 
келуіне байланысты рұқсат беру-
ден бас тартылды. 

Бөлім тарапынан жыл басы-
нан бері тірек-қимыл аппараты 
бұзылған мүмкіндігі шектеулі 
76 балаға және  148 жалғыз ба-
сты қарттар мен мүгедектерге 
аптасына 2 рет тұрмыстағы 
тіршілік әрекеттерін, өмір сүру 
деңгейін қолдау мен жақсартуға 
бағытталған  қызметтер 
ұсынылған. 

Жалғызбасты зейнет-
керлердің, мүгедектігі 
бар адамдардың, балалы 
отбасылардың және табысы 
аз азаматтардың игілігі үшін 
уақытпен санаспай, қалтқысыз 
қызмет көрсетіп келе жатқан 
аудандық әлеуметтік сала 
қызметкерлерінің еңбектері 
әрдайым ерен. Өз міндеттерін 
мүлтіксіз орындай отырып, 
көмекке мұқтаж барлық 
жандарға мейірімділікті, 
жан жылуын ұсынып және 
қарапайым адамгершілікпен 
қол созуда. Кәсіби қызметтері 
жанашырлық, гуманизм, ізгілік 
және шыдамдылық сияқты 
қарапайым адами қасиеттерге 
негізделген аудандық 
жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі қиын өмірлік жағдайға 
тап болған жерлестерімізге 
оны еңсеру үшін қажетті 
қолдау мен қамқорлықты 
ұдайы көрсетіп келеді.

П.ЖЕҢІСХАН.
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ҚЫЗМЕТТІК ӘДЕП НОРМАЛАРЫН САҚТАУ – 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ БАСТЫ МІНДЕТІ
 
Мемлекеттік қызметшілердің жаңа Әдеп кодексі қабылданып, этикалық 

нормаларды бұзуға әкелетін және жемқорлық құбылыстар туындататын 
жағдайлардың алдын алу бойынша шаралар қарастырылған.

Әдеп Кодексі мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік бейнесіне 
қойылатын жалпы қабылданған талаптарды, сондай-ақ олардың мінез-
құлқының негізгі стандарттарын белгілейді және халықтың мемлекеттік 
органдарға сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-
қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

Яғни мемлекеттік қызметшілер 
азаматтармен, ұжымда сөз сөйлеуде 
сыпайылық пен әдептілікті ұстануы 
қажет. Өз кезегінде, халықпен 
өзара қарым-қатынасының негізгі 
көрсеткіші мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасы болады. 
Сондықтан, мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасын арттыру бойынша 
тұрақты түрде шаралар қабылдау, 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
тұтынушысы ретінде халықтың 
сұранысына бағдар ұстану талапта-
рын қояды.

Мемлекеттік қызметші өзінің әдепсіз мінез-құлқы мемлекеттік аппаратқа де-
ген сенімді бұзатынын түсіне отырып, оған жүгінген азаматтардың әрбір мәселесіне 
ұқыпты қарап, шешім қабылдау барысында уақыттылығын, заңдылығын және әділдігін 
қамтамасыз ету қажет.

Мемлекеттік қызметшілер қызметтен тыс уақытта да жалпы қабылданған 
моральдық-әдептілік нормаларын ұстануға, қоғамға жат мінез-құлық, оның ішінде 
қоғамдық орындарда адамның қадiр-қасиетiн және қоғамдағы адамгершілікке нұқсан 
келтіретін масаң күйде болу жағдайларына жол бермеуге тиіс. 

Ұлан ЕРДЕНБЕКОВ, 
Сарқан ауданының әкімі аппаратының басшысы, әдеп жөніндегі уәкілі. 

Аурухана ұжымымен кездесті
Апта басында Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Қасым-

Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі Жетісу облыстық  қоғамдық штаб 
мүшелері Сарқан аудандық орталық аурухана ұжымымен кездесті. 

Дәрігерлер қауымымен басқосуды аудандық штаб төрағасы Аслан Абдрахма-
нов ашып, жүргізіп отырды. Алғашқы сөзді облыстық қоғамдық штаб мүшесі Жомарт 
Игіман алып, алда өтетін аса маңызды тарихи оқиға, саяси науқан – сайлаудың елімізді 
қоғамдық-саяси, экономикалық жағынан дамытудағы рөлін айшықтай келе, таңдау ел 
азаматтарының қолында, яғни болашағымыз өз қолымызда, сондықтан саяси науқанға 
біркісідей қатысуымыз өте маңызды,- деді.

Жетісу облыстық  қоғамдық штаб мүшелері Арын Арыстанғали және Рим-
ма Салықова Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың «ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ. БІРТҰТАС 
ҰЛТ. БЕРЕКЕЛІ ҚОҒАМ» атты Жолдауындағы ел азаматтарының игілігін көздейтін 
бағыттарға кеңінен тоқталды. Әсіресе қоғамның осал топтарын қолдауға бағытталған 
әлеуметтік шаралар турасында, алда жүзеге асатын ауқымды саяси, экономикалық 
бағдарламалар жайында тарқатып айтты.   

Ақ халаттылар тарапынан дәрігерлерге бірқатар артықшылықтар беретін «дәрігер 
куәлігі» енгізілсе, еңбекақысы аз басқа да сала өкілдерінің жалақысы көтерсе деген 
сынды ұсыныстар жолданды. 

Әділетті Қазақстанды құру жолында
Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидат Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың аудандық қоғамдық штаб мүшелері Жомарт Игіман, Оксана Раки-
тянская және Аслан Абдрахманов аудандық газеттің гимаратында журна-
листер, зиялы қауым және жастар өкілдерімен кездесті. Кездесу барысын-
да Президентіміздің Қазақстан халқына жолдаған Жолдауында айтылған оң 
өзгерістерге негізделген реформалар жан-жақты сөз болды. 

Штаб мүшелері «ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ. БІРТҰТАС ҰЛТ. БЕРЕКЕЛІ ҚОҒАМ» атты 
Жолдаудағы бес бағдардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, қарапайым тілмен 
тарқатып айтып берді. 

Атап айтқанда жаңа экономикалық саясатты қолға алу, нақты секторды дамыту, 
ел болашағына арналған стратегиялық инвестиция саясатын жүргізу, мемлекеттік 
басқару ісін қайта жаңғырту және заң мен тәртіптің үстемдік құруы сынды Қазақстан 
болашағын айқындайтын батыл әрі берекелі Жолдау «Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» атты Мемлекет басшысының тұжырымдамасын жүзеге асырудың алғышарты 
екендігіне тоқталды. Сондай-ақ еліміздің қоғамдық-саяси, экономикалық өміріне үлкен 
өзгерістер әкелетін сайлаудан соң алда үлкен жұмыстар күтіп тұрғандығын жеткізген 
штаб мүшелері саяси науқанды бір кісідей қолдаудың, тарихи өзгерістер жасауға әр 
қазақстандық қатысуы маңызды екендігін атап өтті. 

Кездесу соңында штаб мүшелері жиналған қауыммен пікір алмасып, сұрақтарға 
жауап берді.

Өз тілшіміз.

Внедрение Цифровой карты 
семьи в Казахстане

По поручению Главы государства с 1 сентября 2022 года в пилот-
ном режиме начато внедрение Цифровой карты семьи.

По сути Карта -  это ежедневный «электронный уведомитель» 
граждан о их правах на получение того или иного вида гарантирован-
ной господдержки, в зависимости от их социального статуса; 

и еще один новый ин-
струмент проактивного 
формата оказания государ-
ством услуг. То есть, госу-
дарство через информаци-
онную систему будет само 
предлагать гражданину 
получить тот или иной вид 
господдержки, без необхо-
димости обращения в соот-
ветствующие органы. 

Как это работает?
На первоначальном 

этапе была проведена ра-
бота по определению уров-
ня благосостояния семей и 

положенных им мер государственной поддержки, на основе данных информационных 
систем госорганов.

Уже сегодня в Цифровой карте содержатся данные о порядка 6 млн. семей и 19 
млн. их членах и сформирован, так называемый, «портрет семьи».  Данные Карты 
обновляются по мере изменения статуса семьи и ее членов.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенци-
альному получателю направляется СМС-уведомление для получения согласия на ока-
зание государственной услуги. 

После получения согласия - осуществляется назначение социального пособия, вы-
плат или иных видов господдержки с последующим зачислением на банковский счет 
получателя.  

Проект будет реализован поэтапно:
с 1 сентября 2022 года – уже предоставлена возможность получения услуг в новом 

формате по 9 видам пособий и социальных выплат;
с 1 января 2023 года – перечень будет расширен услугами в сфере социальной 

защиты;
с 1 января 2024 года – будут включены государственные гарантии в сферах здра-

воохранения и образования;
с 2025 года – будут охвачены все виды государственных гарантий.

Қолданыстағы еңбек заңнамасында 
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған 
адамдар үшін белгілі бір шектеулер 
қарастырылған. Квазимемлекеттік сек-
тор ұйымына жұмысқа тұру кезінде адам 
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны 
туралы мәліметтердің бар не жоқ екені 
туралы анықтама ұсынуға міндетті. 
Қазір квазимемлекеттік ұйымдарға 
жұмысқа орналастыруды шектеу 
барлық лауазымдарға қолданылады, 
бұрын бұл шектеулер басқарушылық 
функцияларды орындауға байланысты 
лауазымдарға қатысты болатын. Бас 
прокуратураның Құқықтық статисти-

Мемлекеттік қызмет көрсету 
саласындағы жаңалықтар

ка және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитеті адамның сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтерді 
беруді мемлекеттік қызметтер көрсету 
санатына ауыстырды.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
қабылдануы және ұсынылуы  www.egov.
kz «электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы жүзеге асырылады.

Қызметтің орындалу мерзімі 10 ми-
нут, қосымша анықтамалық тексеріс 

жағдайында – 5 жұмыс күнді құрайды.
Сондай-ақ қызметкерлерге қатысты 

мәліметтерді алу үшін, олардың келісімі 
болған жағдайда «жеке кабинет» және 
(немесе) sms-растау арқылы жұмыс 
берушілерге қолжетімді. Осындай 
қызметті мобильді азаматтар базасын-
да тіркелген жағдайда ғана алуға бола-
ды.

Мобильді азаматтар базасында 
тіркелу үшін көрсетілетін қызметті алу-

шы Мемлекеттік корпорацияның кез 
келген фронт-офисіне жүгіну арқылы 
«электрондық үкімет» веб-порталының 
«Жеке кабинетіндегі» «телефон» 
бағанында телефон нөмірін көрсету не-
месе оны жеке сәйкестендіру нөміріне 
(ЖСН) байланыстыру қажет.

Т.ОМАРХАНОВ, 
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу 

облысы бойынша басқармасының 
қылмыстық саладағы құқықтық 

ақпаратты  қалыптастыру
 прокуроры.

Жолдау – өрлеу өзегі
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KÖKEIKESTI
Соңғы кездері елімізде цифрлық 

технологиялардың дамуы, күрт өсуі ин-
тернет - алаяқтық қылмыстық құқық 
бұзушылық фактілерінің жиі орын алуына 
әкелді.

Жетісу облысы бойынша жыл басы-
нан бері интернет алаяқтық фактілері 255 
тіркелді, бұл республика аумағында 13843 
тіркелген алаяқтықтың жалпы санының 
61,1 % құрайды.

Қылмыстың осы түрінің 7,8 % өсуі 
байқалады, бұл қылмыстың осы түрінің 
жандануын көрсетеді.

Қазіргі кезде, сотқа дейнгі тергелудің 
өндірістен тоқтатылған (үзілген) 175 (131) 
ашылмағаны өте алаңдатады.

Жетісу облыс тұрғындары алаяқтардың 
қылмыстық әрекеттерімен 33 920 075 
теңгеге, 2021 жылдың ұқсас кезеңінде 31 
819 214 теңгеге залал келтірілген. 

Қылмыстардың ашылуы 9 % құрады, 
яғни тіркелген қылмыстардың ішінен 
барлығы 255 және әрқайсысы 14 (бесінші?) 
қылмыс ашылмаған күйінде қалып отыр. 
Қылмыстың осы түрін ашудың белгілі бір 
қиындықтары бар. 

Қазіргі кезде қылмыскерлер қылмыс 
жасау схемасын облыстың құқық қорғау 
органдарына алаяқтардың ізіне түсу өте 
қиын болатындай етіп жасайды. Көбінде, 
бұл қылмыстың түрі ұялы телефондарды 
қолдану арқылы жасалады.

Алаяқтар банктік ақпаратқа қол 

 АБАЙЛАҢЫЗ - ИНТЕРНЕТ АЛАЯҚТАР!  
жеткізу үшін азаматтардың қажетті жеке 
мәліметтерін алудың түрлі тәсілдерін 
қолданады: жоғары лауазымды полиция 
қызметкерлері Вацап мессенджеріне ал-
дын ала қолдан жасалған, растайтын 
құжаттарды тастай отырып ұсынады: 
елтаңбалы мөрмен расталған қызметтік 
куәліктерді, қылмыстық іс қозғау туралы 
қаулы түрлі банктердің қаржы бөлімдерінің 
қызметкерлері ұсынады.

Мысалы, Сізге несие рәсімделгені ту-
ралы жаңылыстырады және олар  банк 
картасы бойынша мәліметтерді, карточка 
нөмірін, банк картасының артқы жағында 
орналасқан СCV кодын хабарлауды 
сұрайды.

Көбінде алаяқтар вацап мессенджеріне 
қонырауларды пайдаланады, өткені 
Вацапқа қоңырауларды бақылау қиын, 
өйткені бұл адамдар ел ішінде де, одан 
тыс жерлерде де болуы мүмкін.

Интернет-алаяқтық «Колеса», «Кры-
ша», «OLX» интернет-сайттарын пайда-
лану арқылы да жасалады.

Әлеуметтік желілер арқылы: «Инста-
грамм», «Телеграмм», «Фейсбук», «В 
контакте» арқылы мүлікті сату туралы 
хабарландыруды жариялау кезінде. Со-
нымен қатар, алаяқтар көбінесе қымбат 
заттардың өте төмен құнын пайдаланады, 

осылайша сатып алушыларды тартады.
Қазіргі уақытта қылмыстың осы 

түрін жандандыруға байланысты ішкі 
істер органдары қылмыстың осы түрін 
жасауға жол бермеуге бағытталған ша-
ралар қабылдауда. ІІМ қылмыскерлердің 
алаяқтық әрекеттері туралы ескерту 
сипатындағы SMS хабарламалар жібере 
бастады.

Республиканың ішкі істер органда-
ры азаматтарды сақ болуға және негізгі 
сақтық шараларын ұстануға шақырады.

ІІМ негізгі ұсынымдары:
1. Ешқандай жағдайда бан-

ктер немесе құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің несие беру, мүлікті сату 
және ақшасын қауіпсіз шоттарға ауда-
ру немесе несие беру туралы телефон 
нұсқауларын орындамаңыз. Құқық қорғау 
органдары телефон арқылы арнайы опе-
рациялар жүргізбейді.                  

2. Өзінің дербес деректерін, 
пластикалық карталардың 
деректемелерін ешкімге хабарламау, 
аударымдар туралы түбіртектерді, тіпті 
банк, полиция қызметкерлері болып та-
былатын тұлғаларға кодтар мен кодтық 
сөздерді және т.б. бермеуді талап етеміз. 

3. Жеке деректерді белгісіз және 
тексерілмеген сайттарға және басқа 

көздерге бермеңіз. Тексерусіз алдын ала 
төлем жүргізбеңіз. Тауарды алғаннан 
кейін төлем туралы келісуге тырысыңыз. 
Мұндай қызметтер, мысалы Қазпоштамен 
көрсетіледі.

4. Күмәнді мәмілелер бойынша ау-
дарымдарды жүзеге асырмаңыз, ашық 
кіріс көзінсіз қаржылық схемалардан сақ 
болыңыз.

5. Қолданбаларды орнату үшін тек 
ресми App Store, Play Market және т.б. 
пайдаланыңыз.

6. Өтпеуге сілтемелер бойын-
ша жіберуді, мысалы жалған төлемдер 
жасалғандай болып көрсетілуі мүмкін, 
жеке тұлғалар төлем жасау үшін жеке 
ұялы телефондағы бағдарламалардың 
СПАМ-сілтемесі жеке терезесі арқылы 
белгісіз тұлғалардан хабарлама ретінде 
келу мүмкін.

7. Банкинг қызметтеріне 
қолжетімділік құпия сөздерін үнемі ауы-
стырып отыруды, яғни 3D қорғауды және 
банктер ұсынатын басқа да, қауіпсіздік 
шараларын пайдаланып отыруды. 

8. Негізінде тұлғаларға өздерінің 
шоттарындағы ақша қозғалысын жиі 
тексеріп отыруды ескертеміз.  

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу 

облысы бойынша басқармасының 
қылмыстық саладағы құқықтық 

ақпаратты  қалыптастыру прокуроры.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности дома

Во многих случаях можно услышать, как люди говорят, что огонь начинается вне-
запно, и от этого никто не застрахован. Но это ошибочное мнение, в большинстве слу-
чаев пожары возникают из-за несоблюдения людьми правил пожарной безопасности. 
Основными причинами бытовых пожаров являются игры с открытым огнем, курение в 
постели, неисправность электрооборудования, несоблюдение жильцами требований 
пожарной безопасности при пользовании отопительными печами. Не забывайте, что 
важно соблюдать простые правила для предотвращения пожаров в жилище.

• Пожары, вызванные курением и открытым огнем, легко предотвратить. Не курите 
лежа в постели, так как есть риск возгорания от засыпания и сжигания сигарет.

• Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы перед печью, на нее, между печью 
и стеной. Не топите печь долго, потому что стены перегреются, появятся трещины, 
из них вылезут угольки, особенно на крышу, и попадут на легко воспламеняющиеся 
материалы, вызывая пожар.

• Перед сезоном топки печи необходимо проверить печь и дымоход, отремонти-
ровать их, очистить от копоти, зашпаклевать трещины, побелить дымоход на крыше. 
Следует пригласить людей, специализирующихся на ремонте и строительстве печей 
и дымоходов.

• Не подключайте к той же сети мощные электрические устройства, это приведет к 
нагреву сети.

• Не используйте ручные электронагреватели;
• Уходя из дома, убедитесь, что все газовые и электрические приборы выключены.
Уважаемые жители Саркан, соблюдайте правила пожарной безопасности - не за-

бывайте, что это залог вашей жизни и жизни ваших близких! Сохраним наш дом от 
огня!

  Р.АХМАРОВ,
ст.инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской защиты.                                          

«Қазселденқорғау»  ескертеді

ҚАР КӨШКІНІНЕН САҚ 
БОЛЫҢЫЗДАР!

Қар көшкіні – бұл тау беткейлерінің қар жамылғысымен 
толық жабылып, қар қабатының температура әсерінен 
тығыздығы артып, қар қайтадан кристалданып, ішінде 
қиыршық горизонттың пайда болуынан қар массасының тау 
беткейімен төмен қарай жылдам қозғалуы.

Жетісу Алатауының 
солтүстік және 
солтүстік – батыс 
беткейлерінде ( 
Сарқан,Басқан,Лепсі 
өзені алаптарында) қар 
көшкіні қаупі жоғары 3 
ошақ тіркелген.Сарқан 
қаласы аумағында, қар 
көп жауатын, қолайлы 
геоморфологиялық 
және топырақтық 
– ботаникалық 
жағдайлары бар Жетісу 
Алатауының солтүстік 
және солтүстік – ба-
тыс жоталарында ірілі 
– ұсақты қар көшкіні 

болып тұрады. 30 – 50  градустық құлама тау беткейлерінде, қар жаңа жауған және 
ауа – райы құбылмалы болып, циклондық, антициклондық құбылыс кезінде көшкін 
болудың ықтималдығы жоғарылайды. Сирек қайталанатын көшкіннің көлемі  1млн. 
текше метрге қозғалысының ең үлкен жылдамдығы 100 метр секундқа дейін жетеді. 
Барлық көшкіндердің  50 % - ке жуығы жазыққа дейін жетіп, халық пен шаруашылық 
объектілеріне және автожолға тікелей қауіп төндіреді. Көшкіннің кедергіге көрсететін 
қысымы  1 шаршы метр үшін бірнеше жүз тоннаға жетүі мүмкін. 

Тауда және тауға жақын елді мекендегі кез келген адам қыс мезгіліндегі таудағы 
қауіптерді, сақтандыру шараларын білуге міндетті. Жай адамдар көшкінге қыстың суық 
мезгілінде тауда жүрудің қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамаудан тап болса, ол 
альпинистер мен тауға шығуды әдет қылған туристер бұған жыл бойы әзір болуға тиіс. 
Тау әуесқойлары тап келетін барлық бақытсыз оқиғалардың  25 % - жуығы көшкіннің 
еншісінде. Ол әдетте бағыт пен қозғалыс уақытын дұрыс таңдай алмаудан, көшкін 
қаупі бар беткейлерден тәуекелшілдікпен етуден, көшкіннің пайда болу табиғаты 
туралы білмеуден, тәртіп бұзудан болады. Тауға шығарда қауіпті қар көшкіні бола-
тын картамен танысып, мамандармен ақылдасу, бұқаралық ақпарат құралдарынан 
таудағы жағдайларды үнемі тыңдап отыру керек. Тауда болған кезде бірден тік 
құздарға шықпаңыз, бұталар мен ағаштар жоқ жерге бармаңыз, тек қана тапталған 
жолмен жүру керек. Сонымен қатар, қоршаған ортаға мұқият қарап, кездескен жабайы 
хайуанаттардың мінезін зерделеген жөн (тау ешкілері қар көшкінінің ықтималдығын  
алдын ала сезіп, қауіпті аймақтан кетеді), сондай – ақ беткейдегі қардың төзімділігін 
қолда бар қауіпсіз әдістермен тексеру қажет. Сарқан қаласы аумағында қар көшкінін 
алдын ала ескертіп, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында «Қазселденқорғау» ММ 
Сарқан қалалық бөлімінің ұйымдастыруымен қар көшкіні қаупі бар телімдерде 10 – нан 
астам ескерту және ақпараттық қалқандар орнатылды. Соңғы уақытта қалыптасқан 
күрделі ауа – райына сараптама жасай отырып, көшкін кезеңінің ұзақтығы аталған 
аймақта қардың барына және жиналу кезеңіне сәйкес болады. Көшкіннің ең белсенді 
уақыты көктем мезгілі болып саналады, абай болыңыздар дейміз!                                

Байланыс телефондар:   8(72839) 2-01-66;  8 776 255 05 75.

А.ТОЛЕУОВ,
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі «Қазселденқорғау» ММ Сарқан өндірістік                                           

пайдалану бөлімінің басшысы.

Қоғамдық  объектілердегі өрт 
қауіпсіздігі

Көп жағдайларда адам-
дар көп болатын объектілерде 
өрт шыққан кезде әрекет ету 
ережелері туралы адамдардың 
түсінігі болмайды. Қазіргі 
заманғы адамдар көп жинала-
тын барлық объектілердің өрт 
жүктемесі аса жоғары және өрт 
шыққан жағдайда от пен жану 
өнімдері барлық бөлмелерге 
тез таралып, оларды өте жыл-
дам толтыра отырып, өмірлік 
маңызды оттегін ығыстырады. 

Улы газдың кішкене ғана концентрациясымен дем алған жағдайда адам өліп кетуі 
мүмкін екенін есте сақтау қажет. Өйткені, көптеген өрттерде адамдар жоғары темпера-
тура әсерінен емес, түтінмен тұншығудан өледі.

Түтінмен тұншығу – жану өнімдерінің адамның тыныс алу жүйесіне ену процесі, бұл 
бөлмедегі өртте адам өлімінің негізгі себебі болып табылады. Ыстық түтін тыныс алу 
жүйесіне еніп, тыныс алу мүшелерінің күюіне әкеледі.Улы газ, цианидтер және басқа 
да жану өнімдері ағзаны улап, тыныс алу жүйесінің қатты тітіркенуі мен ісінуіне себеп 
болады.

Адамдар көп жиналатын барлық объектілер хабарлау жүйесімен, автоматты өрт 
сигнализациясымен, сондай-ақ аумағына байланысты түтін жою жүйесімен және авто-
матты өрт сөндіру жүйесімен жабдықталуы керек.

Егер сіз қауіпсіздік жүйесінен ескерту естісеңіз жақын маңдағы шығу жолына 
асықпай бет алуыңыз қажет, шығу жолдары көшіру жолындағы арнайы белгілермен 
көрсетіледі. Белгілерге мұқият қараңыз. Дүрбелеңге түспеңіз және тобырдың қауіптілігін 
есте сақтаңыз.Адамдардың көбісі дүрбелеңге түскен сайын, қасындағы адамдар үшін 
қиындықтар туындайды.
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Жастардың белсенділігі қажет
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ КАНДИДАТ ҚАСЫМ-

ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ЖАҚТАСТАРЫ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН 
КЕЗДЕСІП, САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАДАҒЫ АГРАРЛЫҚ СЕКТОРҒА ҚАТЫСТЫ 
БАСЫМДЫҚТАРДЫ ТАЛҚЫЛАДЫ.

Ал шығармашылық зиялы қауым 
өкілдерімен кездесуде штаб мүшелері 
кандидаттың тарихи мұраны сақтау, 
мәдениетті қолдау және отандық өнерді да-
мыту бойынша ұсыныстарын талқылады.

«Қоғамдық келісімді нығайту, жастарға 
дұрыс тәрбие беру және өскелең ұрпақтың 
бойына жасампаз құндылықтарды сіңіру 
ісінде зиялы қауым өкілдері айрықша рөл 
атқарады. Сіздердің жастармен әңгімелесіп, 
оларды белсенді болуға, 20 қарашада 
сайлау учаскелеріне келіп, өз таңдауын 
жасауға шақырғандарыңыз маңызды», деді 
республикалық қоғамдық штабтың басшысы 
Ерлан Қошанов.

Жергілікті кәсіпкерлермен және шаруа-
лармен кездесуде кандидаттың сайлауал-

ды бағдарламасында көрініс тапқан шағын және орта бизнесті қолдау шаралары талқыланды. Бұдан соң, Балпық 
би ауылында штаб мүшелері Көксу қант зауытының еңбек ұжымымен кездесіп, бизнес пен еңбек адамын қолдау 
жөніндегі басымдықтарға назар аударды. Сол күні штаб мүшелері өңірдегі үкіметтік емес ұйымдардың және жастар 
ұйымдарының басшыларымен бірге сайлауалды бағдарламаның Қазақстанды саяси жаңғыртуға арналған блогын 
талқылады.

Ерлан Қошанов жастарды сайлау науқанына белсенді атсалысуға шақырды

Кәсіподақ жұмысы маңызды
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ КАНДИДАТ МЕЙРАМ ҚАЖЫКЕН 

ҮГІТ-НАСИХАТ НАУҚАНЫ АЯСЫНДА ӨСКЕМЕНДЕГІ «ВОСТОК МОЛОКО» КОРПО-
РАЦИЯСЫНА БАРДЫ.

Үміткер әуелі ұжым 
қызметкерлеріне өзінің сайлау-
алды тұғырнамасының негізгі 
бөлімдерін түсіндірді. Жиынға 
қатысқан жұмыскерлердің тара-
пынан экономикалық реформалар 
мен азаматтық қоғамды дамытуға 
қатысты сұрақтар туындады. Өз 
кезегінде кәсіпорын басшысы 
Сейілжан Сайлаубаев инфляцияның 
өсуі, халық пен бизнестің несиеге 
батуы, ең төменгі жалақы көрсеткіші 
сияқты проблемалық мәселелер 
бойынша пікір білдірді.

М.Қажыкен айтылған пікірлермен 
келісіп, бұл тақырыптардың басым 
бөлігі сайлауалды бағдарламаға 
енгізілгенін айтты. «Бүгінгі таңда 
ең төменгі жалақының қалай 
анықталатыны белгісіз. Мен оны 
индекстеуді ашық етіп қана қоймай, 
ЭЫДҰ (экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы) дамыған елдерінің деңгейіне жеткізуді ұсынамын. Тиісінше 
ЕТЖ 60 мың емес, кем дегенде 150 мың теңгені құрайтын болады», деді кандидат.

Ол алдағы уақытта еңбек саласында әлеуметтік әріптестікті дамытуды жоспарлап отырғанын жеткізді. 
«Кәсіпкерлер мен кәсіподақтар кез келген мәселелерді бірге шешуге тиіс. Ал көшбасшы заң болуы керек. Біз әркімнің 
мүддесі ескерілетін және әр азамат өзі үшін шешім қабылдауға, өз мүдделерін қорғауға құқығы бар мемлекет құрып 
жатырмыз», деп атап өтті кандидат.

Судың да сұрауы бар
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ КАНДИДАТ ЖИГУЛИ ДАЙРАБАЕВ ПАН-

ФИЛОВ АУДАНЫНДАҒЫ «ЕРНАР» ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫНА БАРЫП, КӘСІПОРЫН ҰЖЫМЫМЕН 
КЕЗДЕСТІ. ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ӨНДІРІС ОШАҒЫ ГОЛОВАЦКИЙ АУЫЛЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫН 
ТҰРАҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫНА 
АУҚЫМДЫ ҮЛЕС ҚОСЫП ОТЫР.

Жигули Дайрабаев кәсіпорынның 
заманауи технологияларды белсенді 
қолданатындығын ерекше атап өтті. 
Кандидаттың айтуынша, соңғы жылда-
ры әлемде су ресурстарының ахуалы 
бойынша алаңдаушылық артып келеді. 
Халық саны ұлғайып, өнеркәсіп пен 
ауыл шаруашылығы қарқынды дамуда. 
Бұл өз кезегінде суды пайдаланудың 
көлемін арттырып отыр.

«Біз жаңа технологиялар мен циф-
рландыру арқылы суды үнемдеуге 
көшуіміз керек. Су тапшылығын жоюдың 
басқа жолы жоқ. Бұл – аса маңызды 
міндет. Су үнемдеу технологияларын 
толық көлемде енгізу су шығынын азай-
тып, өнімділікті арттыра отырып, суар-
малы жерлерді ұтымды пайдалануға 

мүмкіндік береді. Жаңбырлатып суару әдісі шөлді және шөлейтті жерлерді игілікке жаратып, бау-бақша егу, жылы-
жайлар салып, өнім алуға жақсы мүмкіндік береді. Елімізде әлемдік озық тәжірибелерді ауыл шаруашылығына енгізу 
жұмыстары жалғасып жатыр. Бастысы біз бұл бағыттағы шараларды тоқтатпауымыз керек. Ауыл шаруашылығы 
саласына бағытталған субсидия көлемін ұлғайту және лизингтік компанияларға қолдау көрсетуіміз қажет», деді кан-
дидат.
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TAĞDYR

Бала тағдыры – басты назарда
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ КАНДИДАТ ҚАРАҚАТ ӘБДЕН АҚТӨБЕ 

ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШТАБ ӨКІЛДЕРІМЕН КЕЗДЕСІП, ҮГІТ-НАСИХАТ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША ЖИЫН 
ӨТКІЗДІ.

«Ақтөбе қаласындағы сайлауалды штабы-
на сайлаушылар сауалдары мен ұсыныстарын 
белсенді жолдауда. Бұл қуантарлық жағдай. 
Сондай-ақ халықаралық сайлау байқаушылары 
жолдаған сұрақтармен де жұмыс жүргізілуде. 
Жалпы, ел өңірлерінде 20 штаб жұмыс 
істейді, 2 мыңға жуық ерікті жұмылдырылған. 
Сайлаушыларға ыңғайлы болу үшін үлкен 
аудандық орталықтарда да штабтар ашылған», 
деп мәлімдеді Қ.Әбден.

Еске салсақ, Қарақат Әбден бұған дейін 
Ақмола облысы, Қарағанды, Астана, Екібастұз, 
Семей, Павлодар, Талғар, Есік қалаларының 
тұрғындарымен сайлауалды кездесулерін 
өткізді. Басқосулар барысында көбіне 
әлеуметтік сала, білім беру мен бала тәрбиесі 
жайлы өзекті сұрақтар көтерілді.

«Балалар қауіпсіздігі басты назарда бо-
луы керек. Балалардың жағдайын жасау үшін 
күндіз-түні жұмыс істейтін ата-аналар бар. 
Бірақ олар көп жағдайда балаларын қалдырып 
кететін жер таба алмай қиналады. Сондықтан 

тәулік бойы жұмыс істейтін балабақшалар ашу керек. Тәулік бойы жұмыс істейтін балабақшаларды мемлекеттік 
балабақшалардың негізінде ашып, жұмыс уақытын ұзарту арқылы іске қосуға болады. Бұл шешімнің бірден-бір 
артықшылығы – мәселе шешімі үлкен қаражат жұмсауды қажет етпейді», дейді Қ.Әбден.

Тұтынушы құқығын біле ме?
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ КАНДИДАТ САЛТАНАТ 

ТҰРСЫНБЕКОВА ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙ-
ЫНША АЛМАТЫЛЫҚТАРМЕН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

«Егер әрбір азамат сапалы тауарлар 
мен қызметтерді тұтыну кезінде өз құқығын 
қорғайтын болса, нәтижесінде тікелей неме-
се жанама түрде бизнесмендер арасында 
саламатты бәсекелестікті арттыруға ықпал 
етеді. Іріктеліп, тек үздіктері қалады», деді 
Салтанат Тұрсынбекова.

Қазақстандықтардың 35 пайы-
зы тұтынушы құқығы бұзылса ешқайда 
жүгінбейді екен. Мұндай нәтижелерді табиғи 
монополияларды реттеу, бәсекелестікті 
қорғау және тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетінің 2017 жылғы әлеуметтік 
сауалнамасы көрсетті. 2021 жылы табиғи 
монополияларды реттеу комитеті жүргізген 
тағы бір әлеуметтік зерттеу Қазақстанда 
тұтынушылардың құқықтары негізінен бөлшек 
сауда, қоғамдық тамақтандыру, қоғамдық 
көлік, ХҚКО және базарлардағы сауда сала-
ларында бұзылатынын көрсетті.

«Сауда орталықтарына, дүкендерге, базарларға, тамақтану орындарына барамыз. Осы мәселелерде тұтынушы 
ретінде құқықтарымыз қаншалықты қорғалған? Тауар бүлінсе, қызмет толық көлемде, өз уақытында көрсетілмесе 
ше? Қазақстанда осы бойынша арнайы тұтынушылардың құқығын қорғайтын заң қабылданған, бірақ оны қарапайым 
азаматтар біле бермейді», деді кандидат.

Саяси реформаларға 
басымдық беріледі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
ПАРТИЯСЫ АТЫНАН ҮМІТКЕР НҰРЛАН ӘУЕСБАЕВ АЛМАТЫҒА КЕЛДІ. САПАР АЯСЫНДА №176 
МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯДА ЖЕРГІЛІКТІ САЙЛАУШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСТІ.

Іс-шара барысында Нұрлан Әуесбаев жиналған 
қауымды өзінің сайлауалды бағдарламасының 
негізгі тармақтарымен таныстырды. Үміткер өз 
сөзінде Қазақстандағы экономикалық жағдайдың 
көңіл көншітпейтінін атап өтті. Инфляция мен баға 
өсімі, сонымен бірге ұлттық валюта бағамының 
әркез төмендеуі – қатардағы қазақстандықтардың 
қалтасына ауыр тиюде. Сол себепті Нұрлан 
Әуесбаевтың сайлауалды бағдарламасының 
алғашқы тармағы саяси реформаларға арналған.

ЖСДП-дан үміткердің пікірінше, мұның алдын 
алу үшін «күшті Президент – ықпалды Парламент 
– есеп беретін Үкімет» формуласынан бас тартуы-
мыз керек. «Бұл формулада бірінші кезекте кәсіби, 
дағдарысқа қарсы үкіметті құратын бір палаталы 
парламент мықты болуы керек. Сонымен қатар 
Мәжілістің 50 пайызы өздерін қолдаған халық ал-
дында жауапты болатын өзін-өзі ұсынушылардан 
құралуға тиіс. Сол кезде ғана біраз дүние, оның 
ішінде білім беру саласындағы мәселелер шешіле 
бастайды», дейді ол.

Нұрлан Әуесбаевтың пайымдауынша, медицина секілді білім беру саласы да мемлекет тарапынан жоғары 
деңгейде қаржыландырылуға тиіс.

Egemen Qazaqstan.

SAILAU-2022
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ÄLEUMET

«Музыка арқылы біз өзімізді үлгілі 
өнерге бейімдеп, өркендете аламыз...».

(Аристотель)
Нәрестенің дүниеге келуімен байла-

нысты ырымдар «Шілдехана», «Бесікке 
салу», «Қырқынан шығару» т.б. бәрі де 
әнсіз, өлеңсіз, жырсыз өтпеген. Бала өмір 
бойы ән ырғағына бөленіп жүреді. Міне, 
осындай сыртқы ортаның әсерінен бала 
бойында әдемілікке, әсемдікке деген 
сезім күй қалыптасып, эмоциялық әсер 
нәрестені ерте бастан музыкаға баулуға, 
эстетикалық тәрбиенің белсенді көмекшісі 

Бала тәрбиесіндегі 
музыка өнерінің маңызы

етуге мүмкіндік туғызады.
Ана әлдиін бойына сіңіріп өскен сәби 

тәй-тәй қадам басқаннан-ақ балабақша 
есігін ашады. Сол балаға музыкалық 
эстетикалық тәрбие бере отырып, жан-
жақты жеке тұлғаны дамытудың алғашқы 
баспалдағы балабақшада жалғасады. 
Балаларға арналған музыкалық ойын-
дар, ертегілер және мультфиль-
мдер баланың ой-қалпында өшпес із 
қалдырады, қиял мен фантазияны да-
мытады. Тұлғаны қалыптастыру, оның 
шығармашылдық даралығын дамыту, 
баланың бар мүмкіншілігін ашып, оны 
жүзеге асыру білім беру жүйесінің ба-
сты бағыттары.  Қазіргі мектепке дейінгі 
мекемелердің оқу процесі міндетті түрде 
баланың музыкалық дамуына арналған 
бағдарламаны қамтиды. Мектепке дейінгі 
жастағы балалардың музыкалық даму 
бағдарламасы ойындар, жаттығулар, 
би және ән айтудан, ертеңгілік, ойын-
сауықтардан тұрады.  Ал балалардың 

өнерлерін шыңдау мақсатында 
балабақшамызда ән-би байқаулары да 
ұйымдастырылып тұрады.

Музыка бұрын адамның рухани, 
моральдық және эстетикалық дамуына 
қатты әсер еткендігі белгілі болды. Ба-
лалар музыкадан ересектерге қарағанда 
әлдеқайда жақсы, сондықтан балалардың 
музыкалық дамуы оқу процесінің ажыра-
мас бөлігі болып табылады. Ата-аналар 
болашақта музыка мектебіне балаларын 
бергісі келмесе де, оның өмірінде му-
зыка болуы керек. Балаларға арналған 
музыкалық ойындар, ертегілер және 
мультфильмдер баланың ой-қалпында 
өшпес із қалдырады, қиял мен фантазия-
ны дамытады.

Жалпы, музыка сабағының балаларға 
берері өте көп. Шығармашылықтарын да-
мыту арқылы әрбір баланың болашағына 
зор мүмкіндіктер ашылуы мүмкін. Олар-
ды қызықтыру үшін әртүрлі әдістер 
арқылы сабақтарды түрлендіріп өткізуге 

болады. Орындаушылық қабілеттері 
төмен балаларға музыканы қабылдауда 
ерекше назар аудару керек. Музыкаға 
деген сүйіспеншіліктің дамуы бары-
сында, олардың «өнер» әлеміне деген 
қадамдары басталады. Әдемі, әсерлі 
музыканы тыңдап, би билеп, сурет са-
лып немесе тағы да басқа қырлары 
ашылуы мүмкін. Музыка әлеміне бой-
лау арқылы олардың адамгершілік 
қасиеттері, ұйымшылдықтары артады, 
эстетикалық талғамы қалыптасады. Даму 
ерекшеліктеріне байланысты дикциясы 
нашар және тұтығатын балаларға ән айту 
өте пайдалы. Сонымен қатар, тыңдау 
арқылы ұлттық әндер мен күйлерді ажы-
рату мүмкіндігі дамиды.

Музыка – адам өмірінің барлық 
кезеңдерінде кездеседі. Бесік жырынан 
бастау алатын ұлттық музыкамыздың өзі 
де балаларға үлкен қазақы тәрбие береді. 
Сондықтан, балабақшадағы балалардың 
шығармашылық қабілеттерін дамыту 
арқылы – оларды болашақта жақсы адам 
болуға тәрбиелейтініміз сөзсіз.

Т.МАНТЕКОВА,
«Балдырған» бөбекжай-

бақшасының 
музыка жетекшісі.

Табиғат - сөз жетпес сұлулық, баға жетпес қазына, көз тоймай-
тын көркем әсемдік, ата-бабаларымыз келесі жас ұрпаққа қалдырған 
мұра. Табиғат және адам бір бірімен тығыз байланысты. Себебі адам 
табиғатты құрайтын бірден бір элемент. Бірақ қазір табиғатты 
ластайтын адамдар өте көп. Көптеген қоқыс қалдықтары 
табиғатымыздың көркем бейнесін құртуда. Ол тек табиғатты 
ғана емес, сонымен қатар өсімдік пен  жануарлар дүниесіне де зар-
дап шектіруде. Біз адамзат баласы өзіміздің  әсем табиғатымызды 
құртудамыз. 

Мен Сарқан қаласы Жарокова 
көшесі №15-үйде  тұрамын. Үйіміз 
Сарқан өзені бойында. Өзеннің 
жағалауында ағаштар өседі. Ортасын-
да кішігірім өтетін соқпағы бар тоғай 
болып шоғырланған. Тоғайдың  арғы 
жағында  көлшік бар. Бірақ сол әдемі 
аумаққа қоқыс залал келтіруде. Адам-
дар жаз – күз айларында көлікпен 
келіп демалады. Себебі ол жерде 
судың ағысы, құстардың әсем  дауы-
сы адамзаттың көңіл күйін көтеріп, 
шабытын оятады. Бірақ қазір ол жер-
де қоқыс өте көп. Ауа ластануда. 
Өсімдік,  жан - жануар дүниесі азай-
ып жатыр. Сол үшін адамдарға, қала 
тұрғындарына табиғатты қорғаңыздар 
дегім келеді. Демалуға барсаңыздар 
өздеріңізден кейін қоқыстарыңызды 
жинап кетулеріңізді сұраймын. Себебі 
сіз табиғатқа ғана емес, ол жерде 
тіршілік етіп жүрген әрбір жануарға, 
өсімдік дүниесіне, әрбір кішкентай 
жәндікке және ауаға зияныңыз тиеді. 
Сіздер керісінше жас ұрпаққа үлгі- 
өнеге көрсетулеріңіз керек. Табиғатқа 

қолдарыңыздан келгенше көмектесулеріңізді сұраймын. Бір ағаш, бір өсімдік ексеңіз де 
соның өзі бір көмек. Сондықтан табиғатымызды аялап, қорғауды өзімізден бастайық. 
Табиғатты қорғау - біздің міндетіміз.

Гүлім КУЖИСПАЕВА,
№1 мектеп - гимназиясының  8 - сынып оқушысы. 

Табиғатты қорғау -  біздің міндетіміз

Я – гражданин своей страны
 В школе работает Дебатный клуб 

«Лидер»,  ко Дню Республики были про-
ведены Дебаты с учащимися 10-11 клас-
сов на тему «Я – гражданин своей стра-
ны».  Цель проведения дебатной игры: 
формирование гражданских качеств лич-
ности, любви и уважения к своему Оте-
честву, представлений о юридическом 
духовно – нравственном смысле понятия 
«гражданин». В игре соревновались две 
команды:  «Патриот» отстаивала парла-
мент, «Эрудит» утверждала оппозицию. 
Участники команд защищали свою пози-
цию очень активно, оказывали желаемое 
воздействие на слушателей. У членов 

клуба была четко поставлена ораторская речь. Чтобы ребятам обосновать ту или иную 
точку зрения, доказать правильность выдвигаемых идей и положений, отстоять свою 
позицию, нужно было владеть искусством слова.

Тема Дебатов оказалась для участников значимой, они смогли привести аргументы, 
способствующие обоснованию правильности избранной позиции. Команды задавали 
друг другу перекрестные  вопросы, обсуждали приведенные  аргументы  с участием 
оппонентов и слушателей. Речь оппонентов опиралась на совокупность проверенных 
фактов, на их анализ, логическое осмысление. Участники дебатной игры придержива-
лись дружелюбного тона, избегали чрезмерного повышения голоса. 

Как сказал известный французский математик и философ Б. Паскаль «Не про-
странство и не время, которых мы не сможем заполнить, возвышают нас, а именно 
она, наша мысль. Будем же учиться хорошо мыслить».

Т.БАННОВА,
  учитель русского языка и литературы КГУ «Теректі средняя школа».        

ВЕСЁЛАЯ ПОРА –  ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ 
В преддверии летних каникул в нашем 5 «В» классе было много самых различных 

предложений от ребят о летнем  отдыхе.  Любая экскурсия или поездка должна быть 
полезной и  интересной.

И вот выбор наступил,  все ребята с моего класса решили поехать на озеро Бал-
хаш, которое славится, как самое крупное озеро в нашем государстве.

Организацией нашей поездки занялась наш классный руководитель – Мадьярова 
М.М. В поездку на озеро собралось 15 ребят. Главная цель нашей поездки – пропаган-
да здорового образа жизни.

Отдых на озере принес много впечатлений и позитива. С ребятами мы купались , 
накрыли дастархан и вкусно пообедали , участвовали в спортивных состязаниях , сде-
лали много совместных красивых фотографий . Все были рады и счастливы ! 

Такая интересная и полезная поездка осуществилась благодаря нашему классно-
му руководителю и завучам по воспитательной части СШ. им.М.Жумабаева , которые 
постарались обычный летний день превратить в день открытий , радости и хорошего 
настроения .

Дома я с большим удовольствием рассказал своим родителям об интересной по-
ездке на озеро ! 

Нұрбек МҰҚАНҰЛЫ,
ученик 5 «В» класса СШ. им. М. Жумабаева.

Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ететін, халықты 
жұмыссыздық пен экономикалық дағдарыстан қорғайтын Президенттің 2022 
жылдың 1 қыркүйектегі жолдауы бірнеше бағыт-бағдарды қамтиды.

Бірінші бағыт экономикалық инновацияның көлемін арттырып, еңбек 
өнімін көбейтуді көздейді. Қордаланған мәселелерді шешу үшін макроэко-
номиканы тұрақтандыруға қол жеткізу керек. Шағын және орта бизнеске 
қолдау көрсету мен бизнестегі заң жүйесін орнықтыру қажеттілігі туын-
дап отыр. Осындай ауқымды мәселелерді шешу арқылы сапалық тұрғыдан 
әрі жаңаша тұрғыдан халықтың өмір-сүру деңгейін арттырамыз. Бұл - жаңа 
экономикалық саясаттың басты міндеті.

Жер асты байлықтарын игеру мен тау-кен ісіне инвестиция тартуды екінші бағыт, 
яғни, нақты секторды дамыту деп есептеуге болады. Жер асты байлықтары тура-
лы ақпараттық мәліметтер тізімін құрастыру ісін аяқтауымыз қажет. Осы күнге дейін 
еліміздегі әр аймақтың экономикаға тиімділігі бағаланды. Қазақстанға шетел компа-
ниялары көшіп жатқандықтан, ендігі кезекте әр аймақтың экономикасын дамытуда 
жеке-жеке саясат қолдануымыз керек. Инвесторларға неғұрлым көп  инвестициялық 
жеңілдік ұсынған сайын, бірлесе отырып жасайтын жұмыс нәтижесі де оңды болмақ. 
Ел экономикасын дамыту үшін инвестиция тартумен Үкімет айналысуы тиіс.

Үшінші бағдар халық әлеуметін дамытумен айналысады. Медицина саласына 
инвесторлар тартып, нәтижеге қол жеткізуге болады. Ал, мектеп пен орта білім беру 
мәселесі тиянақты шешімдерді қажет етуде. "Жайлы мектеп" жобасының басты 
мақсаты - ел тағдыры - оқушыларды жүз пайыз орта біліммен қамтамасыз ету.

 Үкіметтің кейбір құзыреттіліктерін министрліктерге тапсыру арқылы мемлекетті 
басқаруды өз қолымызға ала аламыз. Елдегі Заңның қатал сақталуын қадағалау үшін 
қазылар алқасы қайта іріктеуден өтсін. Ел азаматтары Ата заңымызға бой ұсынуы - 
мемлекет тірегі болмақ. Бұл - төртінші және бесінші бағыттар болып саналады.

Қорытындылай келе, мемлекет Президентінің жарлықтары еліміздің жан-жақты да-
муына өз үлесін тигізеді деп сенемін. Менің пікірімше, экономикалық тұрақтылық пен 
халық әл-ауқатының жақсаруы осы жобаны жүзеге асырудан бастау алмақ.

                                                 Э. ЖАРЫЛКАСЫМОВА,
М.Мәметова атындағы орта мектебінің  биология пәнінің мұғалімі.  

Жаңа экономикалық саясат 
жүзеге асады
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BILIM TÄRBİE

RESMI

Недоимки транспортного 
налога г.Саркан на 

03.11.2022 г.

Облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасы, 
«Агроөнеркәсіптік кешенді 
ауылдық аймақтарды дамы-
туды мемлекеттік реттеу тура-
лы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-1-бабына сәйкес 
2020 жылдан бастап АӨК-де ерікті 
сақтандырудың жаңа жүйесі 
енгізілегенін хабарлайды:

- сақтандырудың ерікті сипаты;
-сақтандыруды мемлекеттік 

қолдау нысанының өзгеру, 
бұрын  сақтандыру төлемдері 
субсидияланған, содан кейін жаңа 
жүйе шеңберінде сақтандыру 
сыйлықақлары субсидиялауға жа-
тады;

- шарт жасасудан бастап 
төлемдерге дейінгі барлық рәсімдер 

электрондық      платформада     
жүргізіледі.     Барлық     процестер 
автоматтандырылған, бұл адам 
факторының әсерін жояды және 
олардың ашықтығын қамтамасыз 
етеді.

АӨК   саласындағы  сақтандыру   
операторы    «Аграрлық несие  кор-
порациясы»  акционерлік  қоғам  
(бұдан  әрі - «АҚҚ»  АҚ) болып  та-
былады; 

 Ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілердің назарына!

Бүгінгі күні сақтандыру 
сыйлықақысының бір бөлігін субси-
диялау жүзеге асырылатын мына-
дай сақтандыру өнімдері бекітілді: 

Өсімдік шаруашылығы
1. топырақ ылғалдылығы 

тапшылығы индексін сақтандыру;
2. топрақтың артық ылғалдылық 

индексін сақтандыру;
3. күздік дақылдар үшін топырақ 

ылғалдылығының тапшылығы 
индексін сақтандыру;
4. көпжылдық екпелерді 

сақтандыру – ағаштары;
5. алма дақылдарын сақтандыру.
Мал шаруашылығы
1. ірі қара малды сақтандыру;
2. ұсақ малды сақтандыру; 
3. жылқыларды сақтандыру 

(жалпы қамту)
4. биомасса деңгейінің индексін 

сақтандыру.
Сонымен қатар, Ауыл 

шаруашылығы министрлігі  
«Сақтандыру сыйлықақыларын 
субсидиялау қағидаларын бекіту 
туралы»  Қазақсатан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 
2020 жылғы 19-мамырдағы 
№172 бұйрығына сақтандыру 
сыйлықақыларын субсидиялау 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының            2-10 тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2021 жылғы 5 қарашадағы № 787 «Шетелдіктер үшін туристік жарнаны төлеу қағидаларын бекіту тура-
лы» қаулысына сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Туристерді орналастыру орындарындағы шетелдіктер үшін туристік жарнаның мөлшерлемелері 
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап  – болу құнының 5(бес) пайызы бекітілсін.

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізілсін.

Сарқан аудандық мәслихатының хатшысы  М. Разбеков

ЖОБА

САРҚАН АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
Сарқан ауданы бойынша шетелдіктер үшін туристік 

жарнаның мөлшерлемелерін бекіту туралы

В соответствии с пунктом 2-10 статьи 6 Закона Республики Казахстан       «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 5 ноября 2021 года № 787 «Об утверждении Правил уплаты туристского взноса для 
иностранцев», Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в местах размещения туристов с 1 января  
2023 года  – 5 (пять) процентов от стоимости пребывания;

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Секретарь Сарканского районного маслихата  М.Разбеков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ САРКАНСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
Об утверждении ставок туристского взноса  для 

иностранцев по Сарканскому району

нормативін 50% - дан 80% - ға дейін 
арттыру бөлігінде өзгерістер енгізді. 

Республика  бойынша  2020-
2022  жылдары сақтандыру 
сыйлықақыларын субсидиялауға 3,5 
млрд. теңге бөлінген.

Өсімдік шаруашылығы 
саласындағы 627,6 мың гектарды 
қамтитын 402 шарт. Осы шарттар 
бойынша 831 млн. теңге сомасына 
сақтандыру сыйлықақысын субси-
диялау жүргізілген;

Мал шаруашылығы саласындағы 
шамамен 4 млн. басты қамтитын 99 
шарт (17936 бас.ІҚМ, 1059 бас. Ұсақ 
мал, 1083 жылқы, 4 млн.құс). Осы 
шарттар бойынша 189 млн. теңге со-
масына сақтандыру сыйлықақысын 
субсидиялау жүргізілген.

Жалпы, сақтандырудың жаңа 
жүйесі өзін ауа-райынан және 
басқа да тәуекелдерден қорғаудың 
тиімді құралы ретінде көрсетеді. 
Толығырақ ақпарат сайтта берілген 
https://agroinsurance.qoldau.kz/ru/
insurance-product.

  Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
аудандық ауыл 

шаруашылығы бөлімінің бас 
маманы.

На 1 октября 2022 года на счетах вкладчиков 
Единого накопительного пенсионного фонда сфор-
мированы пенсионные накопления на сумму 14,1 
трлн тенге. По сравнению с аналогичной датой про-
шлого года прирост пенсионных накоплений пре-
высил 1 трлн тенге (или 7,8%).  

97% накоплений казахстанцев сформировано 
за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ).  
На индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) по 
ОПВ на 1 октября аккумулировано 13,7 трлн тенге 
(прирост за год составил 7,4%). Сумма пенсион-
ных накоплений по обязательным профессиональ-
ным пенсионным взносам (ОППВ) составила 422,4 
млрд тенге, увеличившись с 1 октября прошлого 
года почти на 21%. Наибольший прирост – более 
90% за год – продемонстрировали накопления по 
добровольным пенсионным взносам (ДПВ), кото-
рые составили порядка 3,1 млрд тенге. 

Сумма пенсионных взносов за девять месяцев 
2022 года составила 1,2 трлн тенге, это на 29% или 
почти 278,5 млрд тенге выше показателя прошлого 
года.  Надо отметить, что рост произошел по всем 
видам взносов. 

Порядка 717 млрд тенге поступило на счета 
вкладчиков и получателей в виде чистого инвести-
ционного дохода.  

Увеличиваются суммы выплат из ЕНПФ в связи 
с достижением пенсионного возраста

Число индивидуальных пенсионных счетов в 
ЕНПФ на 1 октября 2022 составило 12,0 млн еди-
ниц, 10,9 млн из которых - по обязательным пенси-
онным взносам.  Количество счетов по ОППВ - 584 
742 ед., 349 277  ИПС открыто по учету ДПВ. 

С начала года ЕНПФ выплатил порядка 1,1 
трлн тенге. Большую часть выплат составили еди-
новременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улуч-
шение жилищных условий и лечение - 879 млрд 
тенге – это более чем в два раза меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Выплаты по возрасту увеличились на 21 % и 
составили порядка 87 млрд тенге. Стоит отметить, 
что сумма средней ежемесячной выплаты по гра-
фику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионно-
го возраста) составила 29 868 тенге, а максималь-
ная сумма ежемесячной выплаты 707 326 тенге. 
Напомним, за этот же период прошлого года мак-
симальная сумма ежемесячной выплаты состав-
ляла 673 643 тенге. 

Также осуществлены  выплаты по наследству  
- 47,6 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на 
ПМЖ за пределы РК - 37,6 млрд тенге, выплаты по 
инвалидности - 1,8 млрд тенге, выплаты на погре-
бение – 4,1 млрд тенге. В страховые организации 
переведено порядка 19,5 млрд тенге.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!
Аманбөктер ауылының тұрғыны, орта мектептің техникалық қызметкері Муса-

пиров Нұрлан Нұрханұлын 63 жасқа толып зейнетке шығуымен құттықтаймыз. 
Нұрлан Нұрханұлы еңбегіңіз еленіп, құрметті демалысқа шыққан қуанышты 

күніңіз құтты болсын! Еткен еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. Ендігі сол 
еңбектің зейнетін көріп, ауырмай-сырқамай немерелердің ортасында қамқор 
ата деген атты иеленіп жүре беріңіз! Құрметті демалысыңыз 100 жасқа дейін 
ұлассын!

Зейнет жасқа жетіп кепсіз зымырап,
Бірақ қимыл әлі жастай шымыр-ақ.
Еңбегіңіз зейнет болсын ендігі,
Күндеріңіз мұң салмасын қырындап.
Ізгі тілекпен: Аманбөктер орта мектебінің ұжымы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІНЕ 
ОРАЙ «ЕРКІН ЕЛДІҢ ЕРТЕҢІ» ТАҚЫРЫБЫНДА 

ҚАЗАҚСТАН  ЖАЗУШЫЛАР
 ОДАҒЫНЫҢ МҮШЕСІ, АҚЫН ЖОМАРТ ИГІМАН 

АТЫНДАҒЫ КӨРКЕМСӨЗ ОҚУ ШЕБЕРЛЕРІНІҢ БАЙҚАУЫ

Мектеп оқушылары арасындағы көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы 
Тәуелсіздік күніне арналады. 

Байқаудың мақсаты 
Жомарт Игіман шығармашылығын жастар арасында насихаттап, 

ақынның туындылары арқылы жас ұрпақты адамгершілікке, ұлттық рухқа, 
отансүйгіштікке тәрбиелеу.

Байқаудың ережесі
Байқау 2022 жылғы желтоқсанның 8-інде аудандық Мәдениет үйінде 

өтеді. Байқауға қатысушылар ақынның туған жер, туған ел, Қазақ елінің 
табиғаты, болмыс-бітімі, т.б. патриоттық тақырыптағы бір өлеңін жатқа 
оқиды. 

Қазылар алқасы әр мектептен іріктеуден өткен көркемсөз оқушылардың 
шеберлігін сарапқа салып, жүлделі үш орынның және ынталандыру 
сыйлықтарының жеңімпаздарын айқындайды. 

Талапкерлердің мәтінді таңдау талғамына, оқу шеберлігіне, дауыс 
мәнері мен тіл тазалығына, сахнада өзін ұстауына баса мән беріледі. 

Мектеп әкімшіліктері байқауға қатысушылар туралы мәліметті (аты-жөні, 
мектебі, сыныбы, өлең тақырыбы) желтоқсанның 1-іне дейін аудандық ішкі 
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне тапсыру керек. 

Анықтама үшін 2-18-82.
Аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі.

БЕКБОСЫН ДОМБАЙҰЛЫ
Бекбосын Домбайұлы Семіз Найман елінің алғыр биі. Кезінде арғын 

Алшынбай, Құнанбай, Абай іспетті билермен сөз қағысқан.
Бірде Семіз Найман елінің адамдары барымтаға келген бір тобықты 

жігітін аңдаусызда өлтіріп алады. Өлген жігіттің туыстары Абайға құн 
алып бер деп барыпты. Соны естіген Семіз Найман руының жігіттері 
"Құнанбайдың болыс баласы келе жатыр"-деп Бекбосын биді алдыра-
ды.

Оншақты адаммен Абай келгенде, Бекбосын суырылып шығып амандасып:
- Жақсы жігіт жоқ іздейді, жаман жігіт боқ іздейді. Бірді көп іздейді, көпті кім іздейді? 

Жүрістерің суыт, қабақтарың қату ғой. Тобықтының сөзі Кеңгірбай еді, көзі Өскенбай 
еді. Құнекеңнің көзіндей болып жалғыз келгенің қалай, Абай? Базекем, Базаралым 
аман болса игі еді,- деп, Абайды құшағынан босатпай тұрып алыпты.

Абай: - Алысқа жолаушылап бара жатқан соң, жолай бұрылып едік, рақмет!-деп 
Қазығұл аулынан түстеніп ғана аттанып кетіпті. Сөйтсе, осының алдында ғана База-
ралы Қауменұлы бастаған Жігітектің 17 адамы итжеккенге айдалған екен. Бекбосын 
бидің осы оқиғаны тұспалдағанынан тұжырым жасаған Абай дауласып жатуды орын-
сыз көрген екен.

Үлгісі болып қарттықтың,
Адалдық деп өмір өткіздің.
Қоғамда болған жәйттарды,
Өлеңмен өріп жеткіздің.

Таңменен  атқан арайдай,
Нұр шашушы едің маңайға.
Көңілде қалды өкініш,
Қадіріңді әке кеш білдім.

Қарттықтың болып үлгісі,
Ағайынның болдың ұйытқысы.
Ортамызда жоқсыз сіз бүгін,
Ілестіріп кетті-ау жыл құсы.

Қадірлі болып қарттығың,
Әдемі әке қартайдың.
Өнеге болар біздерге,
Өрелі сөзді айта алдың.

Мәуелі бағым Әкешім,
Нұр тұлғаң бізге таудай ед.

Пейіште болсын мекенің
(Әкем Сабырхан Жақыповтың рухына)

Баталы сөз қалды артыңда,
Мәңгілік бізге өсиет.

Нұрланып жаның жәннәтта,
Пейіштен болсын мекенің.
Дұға етіп мен де өтемін,
Е, Алла соны нәсіп ет,

Айдын САБЫРХАНҰЛЫ.

Қарауылтөбе ауылының тұрғыны, аяулы ана, асыл 
әже, мектебімізде ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек 
етіп келе жатқан қадірлі әріптесіміз  Тайменкенова 
Сәуле Жұмаділқызын 50-жасқа толған мерейлі  жа-
сымен құттықтай отырып, кіршіксіз көңілден шыққан ізгі 
тілектерімізді жолдаймыз! Ұжымда адал еңбекқор, орта-
сына сыйлы әріптес, отбасында мейірманды ана,асыл 
жар бола білген өзіңіздей абзал жанға осындай 
қуанышты күні ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қызығыңыз 
молынан болсын деп тілейміз. Жүзіңіз күндей күлімдеп, 
жүрегіңіз жаздай жайнасын, жанарыңыздан әрдайым 
нұр себелеп, жаныңыз шаттыққа кенелсін демекпіз. 
Шаңырағыңызға шаттық ұялап, босағаңыздан қызық-
қуаныш арылмасын!

Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз,                                                                                                           
Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз!                                                                                                                   
Даулет пен мерейіңіз таси берсін,                                                                                                                    
Арта берсін аброй-беделіңіз!
Ізгі тілекпен: Қарауылтөбе орта мектебінің ұжымы.

Продам 2-х комнатную квартиру в центре города.  
Обращаться сот. 8707 7684703.

Дін әлеуметтік құбылыс болғандықтан, 
адамдар арасында ерекшелену бірден 
көзге ілінеді. Дін психологиясы да 
ұстанушы адамның діни имунитеті 
жақсы, психологиялық қабылдауы оң 
болса, қоғамдық ортада да еш қиындық 
орнамайды, енді діни тұрғыда ерек-
шелену дегеніміз діни психологиямен 
тығыз байланысты. Діни психологиялық 
жағдайы тұрақты болса, онда адам дінді 
дұрыс қабылдып, күнделікті өмірімен 
байланыстыра алғанын көреміз. Діни 
психологиялық жағдайы төмен адамдар 
қай кезде көрінеді, әсіресе дінді белгілі 
бір дәрежеде меңгермеу, діни білімінің 
таяздығы, дұрыс білім мен ақпарат алмау 
есебінен туындайды.

21-ші ғасырда діни психология тұрақты 
деп айта алмаймыз. Діни фанатизм, жат 
ағымдар арбауы, деструктивті діндер жат 
пиғылы, жалған миссионерлердің пай-
да болуы осындай ғаламдық мәселелер 
туғызып отырған діни жағдайларға діни 
психологиясы қалыптаспаған, сауаты 
таяз адамдар құрбан болып кетіп жатыр. 
Діни психологиялық тұрақтылық ол, ең 
алдымен адам білімінен басталады. Дін 
ұстанушы, өз дінінің тарихы мен филосо-

Діни психологиялық тұрақтылық
Психология- ол адамның жеке тұлғалық психикасын, ішкі-сыртқы 

сезімдерін, мінез-құлқын, қоршаған ортамен байланысын, жүріс тұрысын 
зерттейді. Ал, діни психология болса, дін ұстанушы адамды, дін ұстанбайтын 
адаммен салыстыра отырып, дін ұстанушының жеке құндылықтарын зерт-
теу болып табылады. Дін психологиясы сенуші адамның дін ұстанбай тұрып, 
ұстанғаннан кейінгі жағдайын, өзін-өзі ұстануын зерттеуге алады. Діни пси-
хологияда еріктік процесс бірінші оянады, сенім ұлғайып дінге бет бұрады, 
одан бөлек танымдық, сана мен бейсаналық процесстер мен адамдармен 
қарым қатынас функциялары да ерекше қызмет атқарады. Адамның белгілі 
бір дінге келуі арқылы, оның сөйлеу мәнері, жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, өмірге 
көзқарасы, киіну үлгісі белгілі бір деңгейде өзгеріске ұшырайды. Индивидтің 
діни психологиясы оның жеке қабылдауына байланысты қалыптасады. 

фиясын үйрену керек. Сауатын барынша 
ұлғайтып, оқылатын қасиетті мәтіндерін, 
істелетін іс-қимыл, жоралғыларын, қай 
кезде қандай болу, өзіңді ұстау керек 
екенін үйрену маңызды. 

Адам діни сезімдерін, құлшылығын 
барынша құпия ұстай білу керек. Әр жеке 
тұлғаның сенім, ойлау жүйесі, құлшылығы 
әртүрлі сипатта болады. Қабылдау 
арқылы адам өзіне әсер ететін факторды 
жүйелей алады. Діни сезімдерін басқара 
алатын болса, адам өзі және де өзге 
адамдарға, әлеуметтік орта, қоғамға еш 
зиянын тигізбей, тиыштық болуына өз 
үлесін қосады.

Қазақстан-зайырлы мемлекет, діни 
сенімге шектеу жоқ, алайда жеке тұлға 
әлеуметтік ортада сенім жүйесін ашық 
көрсетіп, үгіт-насихат жүргізуге құқығы 
жоқ. Сол себептен, әр қазақстандық, қоғам 
ортасында ережені сақтап, басқа адам-
дар психикасына әсер ететін іс-әрекеттер 
жасамауға міндетті. Діни сауатымыздың 
көрінісі діни психологиялық тұрақтылық 
кепілі екенін есте сақтағанымыз жөн.

                                                                 
Д.МЕЛІС,

дінтанушы.


