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 Конференцияға сайланған 42 делегат 
жиынның барлық шешімдерін ашық дауыс 
беру арқылы бекіту жөніндегі  ұсынысты 
қолдады. Жиын барысында  барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының 
кезектен тыс сайлауына «AMANAT» 
партиясы Сарқан аудандық филиа-
лынан ұсынылатын  партиялық тізімді 
бекіту және «AMANAT» партиясы Жетісу 
облыстық филиалының кезектен тыс IV  
конференциясына делегаттарды сайлау 
мәселесі қаралды.

Жиын кіріспесінде Асхат Әуезханұлы 
биылғы жылдың 19 наурыз күні 
өтетін ҚР Парламенті және мәслихат 
депутаттарының кезектен тыс сайлауы 
жайлы айта келіп, - Бұл жолғы саяси 
науқан әдеттегіден өзгеше. Енді Мәжіліс 
депутаттарының 70%-ы партиялық тізім 
арқылы, ал қалған 30%-ы бір мандатты 
округтерден сайланады. Облыстар мен 
республикалық маңызы бар қалалардағы 
мәслихат депутаттары да аралас жүйе 
бойынша қатысады. Депутаттардың 50%-
ы бір мандаттық жүйе арқылы, 50%-ы 
партиялық тізім бойынша өтеді. Жалпы 
ҚР Мәжілісінің және мәслихаттардың ке-
зектен тыс сайлауы – конституциялық 
реформаның жалғасы. Былтырғы ре-
ферендумда халқымыз бұл реформаға 
қолдау білдірді. Соның нәтижесінде 
еліміз өкілді билікті жаңа, әділ әрі ашық 
бәсекеге жол ашатын қағида бойын-
ша жасақтауға көшті,- деді. Сондай-ақ 
модератор өз сөзіне сайлау үдерісіне 

«AMANAT» партиясынан 
үміткерлер ұсынылды

Апта басында аудандық мәдениет үйінде «AMANAT»  партиясы  Сарқан 
аудандық филиалының кезектен тыс V  конференциясы өтті. Жиын-
ды «AMANAT» партиясы Сарқан аудандық филиалының төрағасы Асхат 
Құдабаев ашып, күн тәртібіндегі мәселелермен таныстырды.

басқа да тың өзгерістер енгізілгенін, 
мысалы, депутаттық мандаттың 30%-
ын әйелдерге, жастарға және ерек-
ше қажеттілігі бар азаматтарға бөлу 

заң жүзінде бекітілгендігін, мұның 
бәрі саяси бәсекені күшейтеді, сая-
си жүйенің ашықтығын қамтамасыз 
етіп, саясаткерлердің жаңа буынының 

қалыптасуына жол ашатындығын атап 
өтті.

Басқосуға қатысушылар күн 
тәртібіндегі барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының кезектен тыс сайлауына 
«AMANAT» партиясы Сарқан аудандық 
филиалынан ұсынылатын  партиялық 
тізімді бекіту туралы мәселені қарады. 
Партиялық тізімді партия ардагері Жо-
март Игіман  таныстырып, сайлау 
округтерінен Сарқан аудандық мәслихат 
депутаттығына кандидаттардың әрбірі-не 
жеке-жеке тоқталды.  Көпшілік ашық да-
уыспен Сарқан аудандық мәслихатының 
депутаттығына «AMANAT» партиясы-
нан ұсынылған кандидаттар бірауыздан 
бекітілді. 

Сонымен қатар жиынға қатысушылар 
таратылып берілген делегаттардың тізімі 
негізінде көпшіліктің ашық дауыс беруі 
бойынша «AMANAT» партиясы Жетісу 
облыстық партия филиалының кезектен 
тыс ІV конференциясына Сарқан ауданы-
нан қатысатын делегаттарды бірауыздан 
мақұлдады. Конференция жұмысына 
аудандық Ардагерлер ұйымының 
төрағасы Қадыл Жанасбеков, облыстық 
саяси кеңес мүшесі, Екіаша ауылдық 
мәдениет үйінің директоры Тлеужан Дого-
манов және бастауыш партия ұйымының 
төрағалары мен «Жастар Рухы» жастар 
қанатының белсенділері  қатысты.

Өз тілшіміз.

Республикалық қоғамдық 
бірлестігі «Ардагерлер ұйы-
мының» кезектен тыс ІХ-
ші  съезінің және Жетісу об-
лысы «Ардагерлер ұйымы»   
филиалының нұсқаулары мен  
шешімдерін орындау барысын-
да және 2022 жылға арналған  
жоспарға сәйкес есепті кезеңде  
Сарқан аудандық «Ардагерлер 
ұйымы» филиалы ауқымды 
іс-шараларды атқарды. Атап 
айтқанда аудандық кітапханада, 
жастар ресурстар орталығында 
жастармен кездесіп, олардың 
сұрақтарына тұшымды жауап 
берді. Ең бастысы,жаңарған 
бақуатты ел болу, әділдік үстем 
құратын демократиялық қоғам 
құру жастардың өз қолында             
екеніне көздерін жеткізуге 
ұмтылды.

Есепті жылдың басында 
ауданымызда 5786 зейнеткер 
ардагерлер бар, оның ішінде 
90-100 аралығында – 42,  80-
90 – 438, 70-80 жас аралығында 
1385 ардагер, ал орта буын 
63-70 жас аралығында 3921 
зейнеткер бар.Әр үйде 1-2 зей-
неткер ата,апалар бар. Ауданы-

   Ардагерлер ұйымының  пленумы

Сарқан аудандық «Ардагерлер ұйымы» филиалының  қаңтар айының 27-сі  
күні аудан әкімдігінің мәжіліс залында ІІІ пленумы  өтті.       Пленум жұмысын 
аудан әкімінің орынбасары Алмас Байгунысов жүргізіп, аудандық «Ардагерлер 
ұйымы» филиалының төрағасы  Қадыл Жанасбеков есепті баяндама жасады. 

Пленум жұмысына Сарқан ауданының «Құрметті азаматтары», қала, 
ауылдық округтерінің әкімдері және халыққа қызмет көрсететін мемлекеттік 
мекеме, кәсіпорын басшылары қатысып, күн тәртібіндегі мәселелер 
талқыланды.  

мызда 3 ҰОС-ның 
ардагерлері және 
ғасыр жасаған 
аналарымыз За-
манбекова Рами-
ля, Қарсыбаева 
Қанша, Белдеубай 
Алтынхан   қазіргі 
кезде бірнеше 
шөбере,шөпшек 
көріп отыр. Аудан-
да 768 ана «Ал-
тын, Күміс» алқа 
иелері. 

Т ө р а л қ а н ы ң 
алғашқы отыры-

сында мемлекет басшысы 
Қ.Тоқаевтың Қ.Р Парламенті 
мәжілісінің отырысында сөйле-
ген сөзі «Қасіретті қаңтар» 
сабағы: қоғам тұтастығы 
тәуелсіздік кепілі атты мақаланы 
алқа мүшелеріне танысты-
рылып, болған жағдай жан 
жақты талқыланып түсіндірілді. 
Алқа мүшелері президент 
Қ.Тоқаевтың  бастамасын әр-
қашан қолдайтындарын білдіріп, 
халық арасында береке-бірлік, 
тыныштық пен тұрақтылықты 
сақтауға аянбай жұмыс 
істейтіндерін білдірді.

2021-2022 оқу жылы 

аралығында «Ата-бабалар 
дәстүрі-ұрпаққа аманат» атты 
бағдарлама аясында оқушылар 
мен жасөспірімдер арасындағы 
тәрбие жұмысы басты назар-
да болды. Мектеп басшылары-
мен, ата-аналар комитетімен 
жиі кездесіп, тығыз байланыс 
орнады. Нәтижесінде, осы 
аралықта жастар тарапынан ау-
дан көлемінде бірде бір құқық 
бұзушылық тіркелмеді.

Наурыз мерекесіне 
орай облыстық ардагерлер 
ұйымының  бастамасымен және 
облыстық тіл басқармасының 
қолдауымен «Батагой» сайы-

сы ұйымдастырылған еді. 
Осы сайысқа ауданымыздың 
«Құрметті азаматы» Сүлейменов 
Қожамсейіт қатысып облыс бой-
ынша бірінші орынды жеңіп 
алды. Ардагерлер ұйымының 
құрылғанына 35 жыл толуы-
на орай «Өнерім- өмірім» атты 
тақырыпта ардагерлер арасын-
да ән фестивалі барлық бастау-
ыш ардагерлер ұйымдарында 
өткізіліп, қорытынды концерті 
аудандық мәдениет үйінде 
жұртшылық назарына 
ұсынылды. 

Аудандық «Ардагер-
лер Ұйымы» филиалы 
бұдан әрі де ардагерлердің 
мүддесін қорғауда, жас ұрпақ 
тәрбиесіне, жалғыз басты 
қарттарға қайырымдылық көмек 
ұйымдастыруға және ұлтаралық 
татулықтың тұрақтылығын нығай-
туға арналған жұмыстарды 
жалғастыра бермек.

Баяндамадан соң жарыс-
сөзге шыққан Сарқан қалалық 
округінің «Ардагерлер 
ұйымының» төрағасы Алибек 
Ерболаев, «Қанатжан» ЖШС ба-
стауыш ардагерлер ұйымының 
төрағасы  Жәлел Сасанбаев, 
аудандық  жастар ресурстық 
орталығының бас маманы Мұрат 
Шыңғыс, Сарқан ауданы әкімінің 
орынбасары Алмас Байгунысов 
ардагерлер ұйымының жылдық 
есебіне баға берді. 

Пленум қорытындысында 
жиналғандар  аудандық «Ар-
дагерлер ұйымының» 2023 
жылға бекітілген  жұмыс жо-
спарымен танысып, белсенді 
ардагерлердің бір тобы  Алғыс 
хатпен марапатталды. 

Өз тілшіміз.
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ЖАҚЫНДА «AMANAT» ПАР-

ТИЯСЫ САРҚАН АУДАНДЫҚ 
ФИЛИАЛЫНЫҢ ҒИМАРАТЫНДА 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
АЛДЫН АЛУ БАҒЫТЫНДА 
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 

ҚОРЫТЫНДЫЛАНҒАН 
БАСҚОСУ БОЛЫП ӨТТІ. ШАРА-

НЫ АУДАНДЫҚ ІШКІ САЯСАТ, 
МӘДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ ДАМЫ-

ТУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІНІҢ 
БАСШЫСЫ ДАМИР КАИПОВ 
АШЫП, ҚОҒАМНЫҢ БАСТЫ 

ЖАУЫНА АЙНАЛҒАН ЖЕГІ ҚҰРТ 
СЫНДЫ ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
АЛДЫН АЛУДАҒЫ АҒАРТУ 

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫНА ЖАН-ЖАҚТЫ 

ТОҚТАЛДЫ. 
Жиын барысында сондай-ақ Сарқан 

ауданы әкімі аппаратының заң және 
мемлекеттік-құқықтық бөлімшесінің 
басшысы Айбек Рысханов аталмыш 
бағыттағы шаруаны арқау еткен баянда-
ма жасап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
құқықтық мәдениетті қалыптастыру бой-
ынша өткен жылы жүйеленген нақты 
жұмыстарды тілге тиек етті. Айбек 
Тілеубекұлының сөзіне сүйенсек аудан 
бойынша сыбайлас жемқорлықтың ал-
дын алу мақсатында аудан әкімдігінің 
қаулысымен құрылған «Сарқан ауда-
ны әкімдігінің жанындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 17 
адамнан тұратын ведомствоаралық ко-

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
жұмыстар қорытындыланды

миссия» тұрақты негізде жұмыс жүргізіп 
келеді. 

Өткен жылы тоқсан сайын комиссияның 
тұрақты отырыстары өткізіліп, онда қоғам 
кеселінің алдын алу бойынша 13 жоспар-
лы сұрақтар қаралып, мекеме басшыла-
ры, қала және  ауылдық округ әкімдерінің 
есептері тыңдалған. Жыл қорытындысы 
бойынша аналитикалық мониторинг 
әзірленіп, жұмысшы топтың 2023 жылға 
арналған жұмыс жоспары тиянақталған.

Сонымен қатар 2022 жылдың 
қорытындысы бойынша сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу бойынша 
нақты іс-шаралар жүзеге асырылған. 
Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясатының тиімділігін арттыру, 
бүкіл қоғамды сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қозғалысқа тарту және сыбай-
лас жемқорлық деңгейін төмендету 
мақсатында Сарқан қаласы мен ауылдық 
округтерде сыбайлас жемқорлықтың кез 
келген көріністеріне "нөлдік" төзімділік ат-
мосферасын құру мақсатында аудандық 
деңгейде 13 кездесу өткізіліп, оған 3247 
адам қатысқан. Сондай-ақ, 11 билборд 
орнатылып, әлеуметтік желілерде 2 
тақырыптық бейнеролик әзірленіп, ор-
наластырылса, аудандық «Сарқан» 
газетіне 36 мақала жарық көріп, рес-
ми сайттарға жарияланған. Әлеуметтік 
желілерге 178 жарияланым салынған. 

Қоғамдық орындарда және әлеуметтік 
желілерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ақпараттық плакаттар ілініп, үгіт-насихат 
құрылғылары таратылған. Мемлекеттік 
органдардың кіре берісіне «Пара берме, 
пара алма!», «Бір пара-екі қылмыскер», 
«Сыбайлас жемқорлық-қоғам дерті» 
тақырыптарында шығарылған 5 моль-
бердтер орналастырылған.

Ауылдық деңгейде тұрғындармен 
бармақ басты, көз қыстылыққа қарсы 
құқықтық мәдениет қалыптастыру 
бағытында да бірқатар істер қолға 
алынған. Жер қатынастары саласын 
реттейтін «Аудандық жер комиссиясы» 
және тұрғын үйді жекелендіру, кезекке 
қою мәселесін қарастыратын «Тұрғын үй 
комиссиясы» да аудан әкімі аппаратының 
тікелей бақылауында. Аталған комис-
сия құрамының жартысын үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілі құрайды. 2022 жылдың 
қорытындысы бойынша Сарқан ауда-
ны әкімдігіне бағынысты мемлекеттік 
органдардың қызметкерлеріне қатысты 
сыбайлас жемқорлықтық іс-әрекет фактісі 
тіркелмеген.  

Жиын аясында аудандық ішкі саясат, 
мәдениет, тілдерді дамыту және спорт 
бөлімінің басшысы Дамир Әбдіжәмілұлы 
жүйелі жұмыстарымен құқық бұзушылыққа 
«нөлдік» төзімділікті қалыптастыруға 
қосқан үлесі үшін бірқатар қызметкерлерді  
Алғыс хатпен марапаттап, бағалы 
сыйлықтар табыс етті.

Өз тілшіміз.

Құрметті әріптестер!
2023 жылғы 

1 қаңтардан ба-
стап үкіметтік емес 
ұйымдардың қызметі 
туралы мәліметтерді 
ҮЕҰ Дерекқорына 
ұсынудың кезекті 
мерзімі басталды. 

ҮЕҰ Дерекқорына 
мәліметтер беру 
мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс және 
мемлекеттік гранттар 
шеңберінде әлеуметтік 
бағдарламалар мен 
әлеуметтік жобаларды 
іске асыруға, сондай-ақ 

ҮЕҰ үшін сыйлық алуға арналған конкурсқа қатысу үшін міндетті шарт болып табыла-
ды. 

Үкіметтік емес ұйымдардың қызметі туралы мәліметтерді келесі тәсілдердің бірімен 
ұсына алады:

1) ҮЕҰ Дерекқорының https://infonpo.gov.kz/ интернет-порталы арқылы (заңды 
тұлғаның ЭЦҚ кілті болу керек); 

2) уәкілетті органға қағаз және электрондық тасығыштарда (Word форматында 
CD-дисктерде немесе USB-флэш-жинақтаушыларда) пошта арқылы немесе қолма-
қол ұсынады (Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 
Азаматтық қоғам істері комитеті). 

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді ұсынбау, уақтылы ұсынбау және толық емес немесе 
көрінеу, жалған мәліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес жауапкершілік көзделген.

Ұсынудың соңғы мерзімі –31 наурызға дейін.
Барлық сұрақтар бойынша келесі телефондарға хабарласыңыз: 
8707  181  1179,  8705  290  8259  немесе  npo2021@mail.ru  электрондық поштаға.

Қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлық 
азаматтардың  өмір сүру деңгейі мен 
әл-ауқатына тікелей әсер ететін қазіргі 
қоғамның  негізгі проблемаларының  
бірі  болып табылады. Әлемдегі бірде-
бір мемлекет сыбайлас жемқорлықты 
толығымен жойған жоқ, тек оның 
деңгейін төмендетуге болады. Біздің 
мемлекетіміздің осы әлеуметтік 
зұлымдықпен белсенді күресіп жатқаны 
қуантады, оны төмендету үшін 
қабылданып  жатқан шаралар осының 
жарқын дәлелі болып табылады.

Қазақстан  Республикасының 2022-2026 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының Тұжырымдамасы  бекітілді. 
Қазақстан Республикасының 2015-2025 
жылдарға  арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясы қабылданған сәттен бастап 
біздің мемлекетімізде сыбайлас жемқорлықты 
барынша азайту бойынша орасан зор жұмыс 
жүргізілді. 

«Қазақстан Республикасының  мемлекеттік 
қызметі туралы» ҚР Заңымен мемлекеттік 
қызметтің «мансаптық» моделіне көшу 
қамтамасыз етілді, ашық конкурстық іріктеу, 
құзыреттілік негізінде ілгерілету тетіктері 
арқылы меритократия қағидаттары енгізілді. 
Командалық орын ауыстыру  үшін жағдайлар 
қысқартылды, мемлекеттік қызметшілердің 
тиімділігін  бағалау жүйесі түбегейлі  қайта 
қаралды, жұмыс нәтижелеріне байланысты.

Осы жаңалықтардың  арқасында барлық 
азаматтардың материалдық, әлеуметтік 
жағдайы мен мәртебесіне  қарамастан 
қалаған лауазымға орналасу мүмкіндігі бар, 

Сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ!
биліктің жоғарғы  эшелондарында туыстық 
байланыстар мен таныстардың болуы оның 
жұмысқа орналасуына да әсер етпейді. Бұл 
қазіргі мемлекеттік қызметшілерге оларды 
жоғарылату кезінде де қатысты. 

Мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы 
төлеудің жаңа жүйесін енгізу сыбайлас 
жемқорлық құқық  бұзушылықтарға нөлдік 
төзімділікті  қалыптастыруға өте оң әсер етеді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың маңызды факторларының бірі 
бизнес-процестерді автоматтандыру болып 
табылады. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік  
бағдарламасы қазақстандықтардың 
мемлекеттік қызметтерін алу үшін қолайлы  
жағдай жасауға, сондай-ақ мемлекеттік 
органдарға жүгінген кезде тікелей байланы-
сты болдырмауға арналған. Бүгінгі таңда 
мемлекеттік қызметті «бір терезе» қағидаты 
бойынша алуға болады, халыққа қызмет 
көрсету орталықтарына немесе электрондық 
үкімет порталы  (www.egov.kz) арқылы жүгіну 
жеткілікті. Алдын алу шараларынан басқа, сы-
байлас жемқорлық үшін жауапкершілік және 
жазаның бұлтартпастығын қамтамасыз ету 
күшейтілді. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған 
адамдар үшін  мемлекеттік қызметке және 
квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 
жұмысқа орналасуға өмір бойы тыйым салын-
ды.

Бұл кеселге қарсы  тұру-елдің әрбір 
азаматының міндеті!

А.КАРИПОВА,
Сарқан аудандық санитариялық

-эпидемиологиялық бақылау  және 
қадағалау, қызметті жоспарлау  және 

талдау   бөлімінің бас маманы.  

Қоғам – күрделі жүйе, адамдар бірлестігінен 
құралатын ортақ ұғым. Қоғамды құрайтын да, 
құртатын да біздер – адамдар. Демек, оның 
жақсы, жаман болуы да дамуы мен құлдырауы 
өзімізге байланысты. Заманына сай қоғам 
әлеуметі де дамып отырады, қазір 21 ғасыр 
интернет, жаңа ақпараттық технологиялар 
дамыған, цифрландырылған кезең. "Зама-
нына қарай адамы" деп жатады, дамыған за-
манда адамның жан-жақты болуы міндет бо-
лып табылады. Алайда қай ғасыр болмасын 
қоғам ішінде қалыптасқан мәселелер бар. Бір 
сала алдыға дамып жатса, екінші сала артта 
қалып ақсаңдап жатады, барлығын бір форма-
да ұстап, дами беруі қоғамдағы адамдар мен 
қоғам басшысына байланысты.

Қазақстан Республикасы да дамушы елдер 
қатарында, зайырлы мемлекет, бір ту астында 
өмір сүрудеміз. Басшысы бар, халық құрамы 
қалыптасқан, саяси формасы орныққан 
мемлекетіміз, қоғам тыныштығы мен дамуына 
баса назар аударады. Қандай қоғам болма-
сын күн сайын, апта, жыл сайын мәселелер 
көтеріліп, қоғам ішінде қиындықтар орнап 
тұратыны сөзсіз, сол аралықта дұрыс шешім 
шығарып, мәселелерді реттеп, болдырмаудың 
алдын алтын іс-шаралар жасалады. Қоғамда 

Қоғамдағы әлеуметтік мәселелер
кішігірім және үлкен көлемді мәселелер 
шығып, оның шешімдерінің де орында-
лып, алдын алу жұмыстары уақытысына 
қарай, күрделігіне қарай шешіліп отырады. 
Біздің мемлекетте де әртүрлі дәрежедегі 
әлеуметтік мәселелер жиі болып тұрады. 
Солардың ішіндегі аса маңызға ие деген 
мәселелерге тоқталып өтсек. Еліміздегі 
әлеуметтік мәселелер мен проблемалар-
ды бірнеше бөлікке бөліп қарастыруға бо-
лады. Барлық маңызды салалар - білім 
беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, 
азаматтық қоғам институттарының қызметі 
және т.б. осы айтылғандар заңнамалық 
актілермен реттеледі. Енді еліміздегі 
барлық әлеуметтік мәселелерді мына про-
блемалар бойынша жіктеуге болады. Оларға: 
орта тап өкілдерінің аздығы, маскүнемдік, 
қарақшылық, баспанасыздық, жұмыссыздық, 
жоғарғы өлім көрсеткіші, қоршаған ортаның 
ластануы, мүгедектер жағдайы, сыбайлас 
жемқорлық,  нашақорлық,  балалар құқығының 
бұзылуы, төменгі туу көрсеткіші, кәрі кісілер 
жағдайы, өзін-өзі өлтіру, жезөкшелік және 
т.б. жатады. Жоғарыда айтылған қоғамдық 

әлеуметтік мәселелер, қай уақыт болма-
сын маңыздылығын жоғалтпаған, мемлекет 
тарапынан шешу жолдары мен алдын алу 
мақсаттары жүзеге асырылып жатыр. Алай-
да бір тарапты жұмыс жасаған іс мақсат пен 
қортындыға жетуі баяу болары анық, мемлекет 
жұмыс атқаруда ма, оның оң нәтижесі халық 
тарапынан да ат салысу барысында көрінеді. 
Әртүрлі реформалар мен, стратегиялық жо-
спарлар, іс-шаралар мен жобалар қолға 

алынып жасалуда, олардың басын бастап: 
"Отбасының цифрлық картасын", "Ауылдық 
денсаулық сақтауды жаңғырту", "Жәрдем" 
және "Саламатты Қазақстан" медициналық 
пойыздарының жұмысы, "Жайлы мектеп", 
"Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға 
бағытталған орнықты экономикалық өсу", "Жа-
сыл Қазақстан", "2021-2025 жылдарға арналған 
кәсіпкерлікті дамыту ", "Қауіпсіз ел" т.б. сияқты 
ұлттық жобалар мен іс-шара жоспарлары іске 
асуда.

Қоғамдағы әлеуметтік мәселелер қоғам 
ішінде пайда болады, адам мәселелерді туды-
рушы және оның алдын алушы, болдырмаушы. 
Бұл жердегі маңыздысы қоғам арасындағы 
әлеуметтік мәселелерді болдырмау жолдарын 
қарастыру алдын алу жұмыстарын жүргізу. 
Қоғам мен елдегі әлеуметтік, экономикалық, 
саяси ахуал өзгерген сайын саяси тұрақтылық 
пен қоғамдық келісімді сақтаудың маңызы ар-
тады. Саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісім 
Қазақстанның қай кезеңінде болмасын халық 
үшін міндетті болып табылатын құндылық. 
Тұрақтылық пен келісім болмаса, ешқандай 
реформалар жүзеге аспайды. Ең алдымен 
халыққа, мемлекетке керегі тұрақты даму.

Д.МЕЛІС,
дінтанушы.
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Адамдар эхинококкозы – ауыр, со-

зылмалы мүгедектікке дейін әкелетін, ал 
асқынған кезде өліммен аяқталатын құрт 
ауруы. Бұл ауру барлық елде кездеседі.

Эхинококкоз иттің ішегінде өмір сүреді. 
Осы жануардың жұмыртқалары немесе 
оның мүшелері нәжіспен бөлініп, сол ауру 
жұқтырған ит жүнін, суды, топырақты, 
шөпті және жұғысқан бөлмені, ыдыстар-
ды ластайды.

Оның жұмыртқалары қоршаған 
ортада өмір сүруге өте төзімді. Сумен 
және тамақпен оның жұмыртқалары 
ауылшарушылығы жануарларының 
ішегіне түседі. Содан барып бауырға және 
өкпесіне енеді. Осында оның личинкала-
ры эхинококкоз сұйықтығына толы шар 
тәрізді денеге айналады.

Осы шар тәрізді дененің ішінде түссіз 
сұйықтық және ұсақ құм тәрізді эхино-
коккоз қоздырғыштары болады. Малдың 
ауру жұқтырған мүшесін итке жеуге берсе 
соңғы жеген жұқтырады. Адамдар оның 

Эхинококкоз ауруы
жұмыртқаларын сумен, тамақпен кір қол 
арқылы жұқтырады. Егер де қойлар неме-
се сиырлар ауру итпен бір жерде жатса, 
оның жұмыртқалары малдың жүніне түсуі 
мүмкін, одан барып мал қырқу кезінде, 
малды күту, сиыр сауу және тағы басқа 
жағдайларда адамның қолына түседі.

Эхинококкоз қоздырғыштары 
адамның кез келген мүшесін зақымдауы 
мүмкін, әсіресе бауыр мен өкпе зарлап 
шегеді, сөйтіп эхинококкоз ауруы пайда 
болады.

Егер эхинококкозбен бауыр 
зақымдалса, бауырдың оң жағында 
ауырғандық сезіледі, ал өкпе зақымдалса, 
онда науқастың кеуде тұсында 
ауырғандық, жөтел, ентігу, кей кезде қан 
түкіру болады.

Эхинококкоз қоздырғышы барлық 
іш құрылысқа жайылып және одан әрі 

асқынуы мүмкін. Бұл асқыну адамның 
өліміне әкеледі. Бұл аурудың емі тек 
операциялық жолмен.

Ауру клиникалық, ренгенологиялық 
және зертханалық жолмен анықталады.

Эхинококкоз мәселесі, медициналық 
мекемесінің ғана емес, ветеринарлық 
мекемесіне де қатысты. Эхинококкоздың 
алдын алу бірінші кезекте қаңғыбас және 
иесіз иттермен күрес жүргізу және міндетті 
түрде жылына 2-3 рет иттерге дегельмин-
тизация (құрттарға қарсы дәрілеу) жүргізу 
қажет. Ал жеке бастың алдын алу шара-
ларына келсек, итпен ойнатпау, өз ыды-
старынан тамақтандырмау және иттің 
оларды беті-қолдарын жалауын болдыр-
мауын қадағалап отыру керек. Өйткені ит, 
мысық үй жағдайында таза ұсталынса да, 
олардың жүнінде құрттың жұмыртқалары 
жүреді. Тағамға жуылмаған көкөніс, 

жемістерді, жабайы өскен шөптер мен 
бүлдіргендерді қолданбау керек. Ашық су 
қоймаларынан қайнатылмаған суды ішпеу 
қажет. Осы ереже тәртіптерін үлкендердің 
өздері де орындау қажет.

Ескертеміз: Ағымдағы жылдың 
наурыз айынан бастап, Сарқан ауда-
ны бойынша жергілікті ветеринариялық 
дәрігерлері жұқпалы мал ауруларына 
қарсы іс –шараларын жүргізеді. Жаңадан 
туылған төлдерді немесе сырттан кел-
ген малдарды жергілікті ветеринариялық 
мал дәрігеріне құжаттарын уақытылы 
рәсімдеулерінізді сұраймыз. Соны-
мен қатар өлім-жітімге ұшыраған неме-
се сатылған, өз қажеттілігіне сойылған 
малдарды уақытылы тіркеуге қойып 
немесе алу қажет. Ветеринариялық іс-
шараларына сұрақтарыңыз болса келесі 
телефон номеріне хабарласуыңызды 
сұраймыз.

Сарқан аудандық ветеринария 
станциясы: 2-18-02.

2006 жылы туылған азаматтарды шақыру учаскесіне 
тіркеу тәртібі және мерзімі 

2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының «Әскери қызмет және әскери 
қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңының 16 бабына, Сарқан ауданы әкімінің 2022 жылғы 20 
желтоқсандағы № 314 қаулысына сәйкес  2023 жылғы 16 қаңтардан 31 наурызға дейін Сарқан ауда-
нынында 2006 жылы туылған азаматтарды тіркеу жұмыстары өткізіледі.

2006 жылы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін туылған, Сарқан ауданынында тұрақты немесе 
уақытша туратын барлық ер азаматтар сонымен қатар әр түрлі себептермен есепке алынбаған жасы 
үлкен азаматтар тіркеуге жатады.

Шақыру учаскесіне тіркеуге жататын барлық азаматтар, белгіленген күндегі уақытта қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімге  жеке басын анықтайтын құжаттарымен Сарқан қаласы, Жамбыл 96 мекен-
жайы бойынша келуі қажет.

Тіркеу барысында әскери оқу орындарына үміткерлерді іріктеу жұмыстары және Қазақстан  Ре-
спубликасы  Қарулы Күштері бөлімдерінің мәртебесін насихаттау бойынша кең ауқымды түсіндіру 
жұмыстары жүргізіледі.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
Сарқан ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы,

 подполковник.

По области Жетісу имеется более 22 тысяч 
фактически не проживающих, но прикрепленных 

к медорганизациям граждан
Филиал фонда социального медицинского страхования по области Жетісу провели встречу с управ-

лением миграционной службы Департамента полиции по области Жетісу и их районными подразделе-
ниями.

В ходе встречи обсуждались вопросы внутренней миграции и выехавших на ПМЖ, которые увели-
чивают статистику незастрахованных в системе ОСМС в нашем регионе. Также, рекомендовали район-
ным начальникам управлений проверить статус застрахованности у неработающих членов семей со-
трудников, ведь согласно Закону, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, 
сотрудники правоохранительных органов и неработающие члены их семьи освобождаются от уплаты 
взносов и являются «Застрахованными» в системе ОСМС.

«На сегодняшний день численность незастрахованного населения по области составляет 168 982 
человека, что создает определенные проблемы с доступностью этой части населения к медицинским 
услугам пакета ОСМС. Среди незастрахованных есть более 22 тысяч фактически не проживающих, но 
прикрепленных к нашим медорганизациям граждан, а также около 2-х тысяч граждан, выехавших на 
ПМЖ в другие страны»,- отметила директора филиала Фонда по области Жетісу Гульзия Таипова. 

Фондом на постоянной основе продолжается работа по повышению охвата населения медицинским 
страхованием. По состоянию на 5 января текущего года участниками медицинского страхования среди 
жителей области являются 76,0 % населения, это около 530 тысяч человек. Вне системы ОСМС оста-
ются еще более 168 тыс. жителей области, что создает определенные проблемы с доступностью этой 
части населения к медицинским услугам пакета ОСМС. Важно отметить, что все граждане независимо 
от статуса имеют право на получение медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплат-
ной медицинской помощи. 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ҮЕҰ өз қызметі 
туралы мәліметтерді ұсынуға шақырады!

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап үкіметтік емес ұйымдардың қызметі туралы мәліметтерді ҮЕҰ 
Дерекқорына ұсынудың кезекті мерзімі басталғанын еске саламыз. «Коммерциялық емес ұйымдар ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 5-тармағына сәйкес мәліметтер жыл сайын 31 
наурызға дейін ұсынылады.

ҮЕҰ Дерекқорына мәлімет ұсыну мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік гранттар 
шеңберінде әлеуметтік бағдарламаларды және (немесе) әлеуметтік жобаларды іске асыруға, сондай-ақ 
ҮЕҰ үшін сыйлық алуға арналған конкурсқа қатысу үшін міндетті шарт болып табылады. ҮЕҰ Дерекқорында 
болу ұйымдарға ҮЕҰ-ның табысты жобаларымен танысуға, тәжірибе алмасуға, ынтымақтастық пен 
серіктестік орнатуға мүмкіндік береді.

Мәліметтер Үкіметтік емес ұйымдарымен өз қызметі жөніндегі мәліметтерін ұсыну және олар туралы 
дерекқорды қалыптастыру Қағидаларына сәйкес ұсынылады.

Сіз өз ұйымыңыздың қызметі туралы мәліметтерді келесі тәсілдердің бірімен ұсына аласыз: 1) ҮЕҰ 
Дерекқорының https://infonpo.gov.kz/ интернет-порталы арқылы (интернет-порталда авторизациядан өту 
ХҚКО-да алынған заңды тұлғаның ЭЦҚ кілтінің көмегімен мүмкін болады); 2) уәкілетті органға қағаз және 
электрондық тасығыштарда (Word форматында CD-дисктерде немесе USB-флэш-жинақтаушыларда) 
пошта арқылы немесе қолма-қол ұсынады (Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитеті, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8 «Министрліктер 
Үйі», 15-кіреберіс).

ҮЕҰ Дерекқорының https://infonpo.gov.kz/ интернет-порталына кірген кезде Сіз порталмен жұмыс істеу 
бойынша қадамдық алгоритм берілген нұсқаулықпен таныса аласыз. ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді 
ұсынбауы, уақтылы ұсынбауы және анық емес немесе көрінеу жалған мәліметтерді ұсынуы үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көзделген.

 «Әділетті Қазақстан – 
Жастардың тандауы» акциясы 

«Әділдік Жолы» республикалық қоғамдық бірлестігі ҚР Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы агенттігінің қолдауымен елдегі коррупцияға 
қарсы саясатты жүзеге асыру мақсатында жастарды жұмылдыруға 
бағытталған «Әділетті Қазақстан – Жастардың тандауы» атты ак-
циясы жүзеге асырылуда. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сұрақтар бойынша тегін кеңес 
алуға болатын  арнайы 1463 колл центрі қосылды, сонымен қатар 
жастардан хабарламаларды қабылдап, өзекті жаңалықтарды 
жеткізетін ұйымның әлеуметтік желідегі парақшалары ашылды.  

Акция аясында ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігімен 
серіктестік жөнінде меморандумға қол қойылып, өз кезегінде ол сту-
дент жастарды акцияға жұмылдырып, ЖОО қызметіндегі сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге мүмкіндік береді. 

Іс-шара барысында ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Сая-
сат Нұрбек:«сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің өзектілігін атап 
көрсетсе, акция ұйымдастырушылары «Әділдік Жолы» РҚБ атынан 
Ғылым және жоғары білім министріне ашықтығы, акцияны қолдауға 
және іс жүзінде өзінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұстанымын 
көрсетуге дайын екендігі үшін алғыс білдірді. 

Акция бастамашылары, сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы үздік идеялар мен жобалар байқауының басталғанын жария-
лайды. Онда әрбір жас сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
өз көзқарасын ұсына алады.

«Әділдік жолы» РҚБ атқарушы директоры Д.Смағұлов бар-
ша қазақстандық жастарды осы акцияны жүзеге асыруға белсене 
атсалысуға шақырды, өйткені Әділетті Қазақстанның қалыптасуы 
әрбір азаматқа,  соның ішінде бірінші кезекте жастарға байланы-
сты. 

Ғимараттар шатырының 
бұзылуының алдын алу

Сарқан ауданы әртүрлі табиғи сипаттағы төтенше жағдайларға 
бейім, олардың бірі 40 м/с жылдамдыққа жететін дауыл желдері 
болып табылады, бұл байланыс, электр беру желілері тіректерінің, 
ағаштардың жаппай құлауына және шатырдың бұзылуына әкелуі 
мүмкін. Бұл айтарлықтай материалдық шығындарға және халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етудің бұзылуына әкеледі.

Бүгінгі күні дауылды желдің салдарынан ғимарат шатырының 
бұзылуы жиілеп кетті. Желдің себебі-ауа қысымының үздіксіз 
өзгеруі. Негізінен шатырдың бұзылуы ұзақ уақыт бойы жөнделмеген 
ғимараттарда немесе сапасыз шатыр материалдарын қолданумен 
немесе дұрыс емес құрылымға байланысты орын алады.

Сарқан ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі азаматтардан 
ғимараттар құрылысының нормативтерін сақтауды, қажет болған 
жағдайда шатыр элементтерін ауыстыруды немесе нығайтуды, 
қауіпті метеорологиялық құбылыстар кезінде сақтық шараларын 
сақтауды, сондай-ақ 112 қызметінен дауыл туралы ескертулер келіп 
түскен СМС хабарламаларды назарға алуыңызды сұрайды.

Е.ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау майоры.
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Профилактика бруцеллёза

Бруцеллёз  — это инфекционное заболевание, которое вызывается различными 
видами бруцелл. Эти бактерии поражают опорно-двигательную и нервную системы, 
а также особую соединительную ткань, клетки которой выстилают, поддерживают и 
защищают селезёнку, лимфатические узлы и некоторые другие органы. Клинически 
характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации, длительной лихо-
радкой, увеличением печени, селезёнки и лимфоузлов в нескольких несмежных зонах, 
артритом и синдромом поражения нервной системы — невралгией, невритом, ради-
кулитом, плекситом. При отсутствии адекватного лечения может привести к инвалид-
ности.

Симптомы бруцеллёза могут быть достаточно разнообразными, некоторые со-
храняются довольно долго. Температура тела быстро повышается и нарастает до 40°С 
и выше, отличается волнообразным течением при стабильно хорошем самочувствии. 
Повышается и сохраняется потливость, постепенно нарастает раздражительность, на-
рушение аппетита и сна, утомляемость. С течением времени появляются боли в круп-
ных суставах и мышцах (тупые, продолжительные, отчётливо связанные с изменением 
погоды). Суставы становятся припухшими, болезненными при прощупывании (в связи 
с разрастанием костной ткани), подвижность ограничивается, кожа над суставами не 
изменяется.     

 Устойчивость бруцеллеза    во внешней среде: в почве при температуре 20-25°С 
сохраняются до 15 суток, при достаточной влажности и температуре 10-13°С — до 
пяти месяцев, в воде — свыше двух месяцев, в сыром мясе — три месяца, в солёном 
мясе — до месяца, в шерсти животных — до четырёх месяцев, в молоке — до 40 дней, 
в сыре — до года. Холод переносят хорошо, при кипячении гибнут мгновенно, при 
нагревании до 60°С гибнут за 30 минут, при воздействии бытовых дезинфицирующих 
средств и ультрафиолета гибнут ещё быстрее. 

Источником заражения являются домашние животные (козы, овцы, коровы, свиньи, 
собаки и др.). От человека к человеку не передаётся (за исключением внутриутробного 
заражения).

Профилактические мероприятия:
Проводить тщательную термическую обработку мяса: не стоит есть мясо с кровью, 

особенно дичь, свинину, фермерские продукты;
пастеризовать или кипятить молоко и молочные продукты (если не уверены, пасте-

ризован или прокипячён ли продукт, не стоит употреблять его в пищу), отказаться от 
парного молока и продукции ферм, не прошедшую обработку и контроль, не покупать 
продукты такого рода вдоль дорог у частных производителей;

при работе с животными следует быть острожным — использовать защитные ре-
зиновые перчатки, очки, фартуки, не касаться грязными руками глаз и слизистых рта 
(особенно это касается ветеринаров, охотников, работников боен и звероферм);

ежегодно проводить профилактическую медосмотр работников специализирован-
ных профессий (ветеринаров, охотников, работников звероферм, животноводов и их 
семей); проводить профилактическую иммунизацию крупного рогатого скота.

Д.ОРДАБАЕВ,
ведущий специалист  Сарканского районного УСЭК.

Электр желілеріне қосылу үшін 
техникалық шарттарды алу

Энергия өндiрушi, энергия берушi, энергиямен жабдықтаушы 
ұйымдар мен электр энергиясының көтерме және бөлшек нарықтағы 
тұтынушылар арасында туындайтын қарым-қатынастар 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiмен және Қазақстан 
Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамамен 
реттеледi.

2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 Қазақстан Республикасы Энергетика министрiнiң 
бұйрығымен бекiтiлген Электр энергиясын пайдалану қағидаларының (бұдан әрi — 
Қағидалар) 3-қосымшасына сәйкес, электр желiлерiне қосылу үшiн еркiн нысандағы 
өтiнiш пен сауалнаманың негiзiнде тұтынушыларға электр желiлерiне қосылуға 
арналған техникалық шарттар берiледi. Жаңадан қосылған немесе қалпына келтiруге 
болатын электр қондырғыларға энергия өндiрушi немесе энергия берушi ұйымдар 
техникалық шартты тұтынушыдан өтiнiштi алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнi 
iшiнде бередi.

Сонымен бiрге Қазақстан Республикасы Энергетика министрiнiң 2020 жылғы 6 
ақпандағы № 43 бұйрығымен бекiтiлген Қағидаларға түзетулер енгiзiлуiне байланы-
сты энергетикалық кәсiпорындар техникалық шартпен бiрге тұтынушыларға электр 
желiлерiнiң балансы шекарасын анықтау мен тараптардың қол қойған пайдалану 
жауапкершiлiгi актiсiн қосылу схемасымен қоса бередi. Құрылыс мерзiмiнде салынып 
жатқан объектiлердi электрмен жабдықтау үшiн тұтынушыларға уақытша техникалық 
шарттар берiледi.

Техникалық шарттарды беру энергия берушi ұйымның электр желiлерiне не-
месе энергия өндiрушi ұйымның электр қондырғыларына қосылудың техникалық 
мүмкiндiгi болған жағдайда жүзеге асырылады.

Техникалық шарттарды беру және қайта ресiмдеу үшiн ақы алынбайды.
Техникалық шарттарда көрсетiлген талаптармен келiспеген жағдайда тұтынушы 

тәуелсiз энергетикалық сараптама жүргiзу үшiн сараптама ұйымымен байланы-
са алады. Техникалық шарттарда көрсетiлген талаптардың негiзсiздiгi туралы 
энергетикалық сараптаманың қорытындысы негiзiнде тұтынушы энергия берушi 
(энергия өндiрушi) ұйымға еркiн нысандағы өтiнiштi қайта жiбередi.

Техникалық шарттарда көрсетiлген талаптарды өзгертуден екiншi рет бас 
тартқан жағдайда тұтынушы Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында 
белгiленген тәртiппен энергия берушi (энергия өндiрушi) ұйымның әрекеттерiне 
шағымданады.

Тұтынушылардың электр желiлерiне қосылуды жоспарлап отырған қосалқы 
тұтынушылар техникалық шарттарды тұтынушылардан (электр желiлерiнiң 
иелерiнен) алады және оларды тұтынушыға техникалық шарттар берген энергия 
берушi (энергия өндiрушi) ұйыммен келiседi. Тұтынушымен (электр желiлерiнiң 
иелерiмен) келiсiм бойынша энергия тұтынушы немесе энергия өндiрушi ұйым 
қосалқы тұтынушыларға техникалық шарттар беруге рұқсат етiледi.

Барлық мәселелер бойынша тұтынушылар Қазақстан Республикасы Энер-
гетика министрлiгi Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау 
Комитетiнiң Жетісу облысы бойынша аумақтық департаментiне Талдықорған 
қаласы, Болашақ көшесі 1, 201 - кабинет мекен-жайы бойынша немесе +7 (7282) 
41-87-33; +7 (7282) 41-87-32  телефонына жүгiне алады.

Сарқан ауданы төтенше жағдайлар бөлімі 
басшылығының

2023 жылғы I тоқсанда азаматтарды қабылдау 
КЕСТЕСІ

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

ЭЛЕКТРОНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Мемлекеттік қызмет көрсету- бұл еліміздің әлеуметтік- экономикалық дамуының  

негізгі  көрсеткіші. Қызметтердің электронды нұсқаға айналуы, онлайн қызметінің тәулік 
бойы қосылып тұруы қазіргі  күнде қолжетімді  болды. Электронды қызмет-әкімшілік 
кедергілерді жоя отырып, сыбайлас жемқорлыққа жол  бермейді. Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау  министрлігінің санитариялық-эпидемиологиялық  бақылау  
комитеті және оның  аумақтық бөлімшелері мемлекеттік  қызметтерді «электрондық 
үкімет» www.egov.kz , www.elicense. kz веб-порталы  арқылы көрсетеді.

Сарқан аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау  басқармасы 
мемлекеттік қызметтің 2  түрін көрсетеді.

1) Эпидемиологиялық мәні жоғары объектінің халықтың  санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге 
сәйкестігі туралы санитариялық- эпидемиологиялық қорытынды беру;

2) Қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың жол берілетін 
шекті шығарындылары  мен жол берілетін шекті төгінділері, санитариялық қорғау 
аймақтары  мен санитариялық-қорғаныш аймақтары бойынша нормативтік құжаттама 
жобаларының, шикізат пен өнімнің жаңа  түрлерінің халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық  актілерге 
сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру.  Ғимараттың 1- 
қабатында көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі 
туралы қолжетімді нысанда  толық және анық ақпарат ілінген және мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың мемлекеттік көрсетілетін  қызметтерді алуы кезінде  оларға қажетті 
жағдайлар жасалған. Халықтың  санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы  
саласында  көрсетілетін мемлекеттік қызмет  мемлекеттік және ресми тілдерде  
Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы 
№ ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығымен бекітілген «Санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындыларды беру бойынша мемлекеттік қызметтерді»  көрсету қағидалары»  та-
лаптарына сәйкес көрсетіледі.

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

Тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі 
ережелерін сақтаңыздар

Көп жағдайларда халық арасынан өрт – бұл аяқ астынан туындайды, одан 
ешкім сақтандырылмаған деген сөздерді естуге болады. Бірақта 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 ұмытпаңыздар.   
•Шылым шегуден және ашық 
оттан болатын өрттердің оңай 
алдын алуға болады. Төсекте 
жатып шылым шегуге болмай-
ды, өйткені ұйықтап қалып, 
жанып жатқан темекіден төсек 
орын жанып, өрт шығу қаупі 
бар.  •Пештің алдына, үстіне, 
пеш пен қабырғаның арасы-
на жанғыш заттарды қоюға 
болмайды. Пешті ұзақ жағуға 

болмайды, өйткені қабырғалар тым қызғаннан жарықшақтар пайда болады, олар-
дан, 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 адам-
дарды 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 ауданының тұрғындары өрт қауіпсіздік ережелерін 
сақтаңыздар – бұл өзіңіздің және сіздің жақындарыңыздың өмірінің кепілі екенін 
ұмытпаңыздар! Өз үйімізді өрттен сақтайық!

А.КАБДЕШОВ,            
ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау  лейтенанты.                                                                              
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ARQANS ÄÑGIME
(Соңы. Басы газетіміздің 

№3 санында).

- Ағалар, Сіздердің алдарыңызда 
жігітше уәде беремін, егер ертең 
Асекеңнің бесатары маған бұйырып жат-
са, өзімнің қосауызымды Ақан досыма 
сыйлаймын!

 - Ой, еркек!
- Жарайсың, Ереке!
 - Міне, азамат!
- Ей, сен алдымен өзіңді жарылқап 

алсаңшы! - деген секілді марапат пен  
қалжың аралас сөздер әр жерден бір 
естіліп жатты.  Ақан ғана үнсіз жымиып,  
басын изеп, келіскендей төмен қарады. 
Бұл ақылды әрі тәжірибелі аңшының 
«барлығын ертеңгі қырғын  көрсетер» де-
ген ишарасы болатын. Жолдан шаршап 
келгеніне қарамай, аңшылар түннің бір 
уағына дейін әңгіме соғып, өздеріне ти-
ген орындарына қисая кетті. Кішкене екі 
бөлмелі жұпыны малшы үйінің әр жерінен 
бірде ақырын, бірде қатты  қорыл естіліп, 
түрлі жағымсыз иістер мен дыбыстар 
шығып жатты.

Таң атысымен оянған жігіттер  шай-
ларын асықпай  ішіп, қансонар қамына 
кірісті. Бәрі артынып-тартынып кешегі 
шошқалар табылған жерге жеткенде, 
күннің көзі әжептәуір көтеріліп қалған 
еді. Қар жауған күннің ертеңіндегі мұндай 
уақытта сары аяздың сақылдап күшейе 
түсетіні  ежелден белгілі. 

Қамысты айнала із кесіп, орағыта 
«қиюға» кеткен әккі аңшы Қожабек жа-
байы шошқалардың таңға жақын осы 
маңайға жайылуға шыққанымен,  қорысқа 
қайта кіргені жайлы хабар әкелді. Ерлан 
енді аңшыларды ыңғайлап, қамысты 
қоршай тездетіп «номерлерге» орнала-
стыра бастады. Номерге тұрдың екен, 
қаққан қазықтай қатуың керек. Ол жерде 
темекі тартпақ түгіл, түшкіруге құқығың 
жоқ. 

Қабанның көзі керемет көрмегенімен, 
иісшілдігінде шек болмайды. Есту қабілеті 
де ерекше жетілген. Аяқ астыңдағы 
қардың ақырын сықыр ете түскенін  ести 
сала, саған келе жатқан бағытынан басқа 
жаққа кілт бұрылып кететін болғандықтан, 
номерге қойылған бетте, бірден тұрған 
орнымызды  таптап тастаймыз. Шама 
келгенше маскировка жасап, жер бедері 
мен реңкіне  сай киім, не ақ маска-халат 
киіп шошқаның көзіне түспеуге тырыса-
мыз. Себебі, бұл сенің жауынгерлік шебің, 
әскери тілмен айтқанда номерге тұрдың, 
яғни караулды қабылдап алдың деген 
сөз.

Біздің арамыздағы тәртіп тым қатты. 
Атақ-даңқы, абыройы мен  лауазымы-
на қарамай бәрі сол тәртіпке тырп етпей 
бағынады. Әу баста  құрылғанда ережеміз 
солай қабылданған. Бригаданың идеоло-
гиясы мен ұйымдастыру жұмыстарына 
тікелей жауап беру маған, ал тәртібін 
қадағалау жауапкершілігі Ерланға сеніп 
тапсырылған. Бұл аңшылықтың басқадан 
бөлек, қауіпі мен қатері көп - ұжымдық 
аңшылық екенін барлығымыз жақсы 
білеміз әрі мойындаймыз.

Қанша жыл қабанның  соңында жүріп 
бір байқағаным, неге екені белгісіз, ар-
тынан ит қуалаған кезде қоршаудағы 
шошқаның біреуі міндетті түрде кірген 
сүрлеуімен кері қарай қашып шығады. 
Олардың осы әдетін  жақсы білетін Ер-
лан кірген ізге Асқарды тұрғызды. Оның 
басты себебі белгілі - бәс бәйгесінде бес 
жүз мың теңгенің мылтығы тұр. Ерлан 
қашқан қабанның Асқардың тура алды-
нан шығуына өте-мөте мүдделі болса, 
ал Асекеңнің ойында не бар екені бір 
Аллаһқа ғана аян.

Әне-міне дегенше, айғай-сүреңге 
толы қырғын қабан айдау басталып кетті. 
Қамыстың ішіне кірген беттте, Ақан мен 
Ерланның бірден іздегені  қабанның ізі бо-
латын. Қабан шамасы келгенше  үйірден 
бөлектеу, жау келеді-ау деген жаққа бетін 
беріп өте сақ жататыны бесенеден белгілі. 
Ерланның неше жылдан бері шошқаға са-
лынып әбден әккі болған кәрі иті Рекс ізге 
түсіп, ақсаңдап алға қарай тұра жүгірді. 
Өткен қыста Қожабек осындай айдау-
да тұрған кезде алдынан атып шыққан 
Рексті шошқа екен деп абайламай атып,  
мертіктіріп жіберген. 

Құдай сақтағанда, әбден шүріппені ба-

Қару сыйлаған қабан
сар кезде ғана ит екенін байқап, мылтығын 
сәл жерге қаратып үлгергенімен, қатқан 
тоң  жерге тиіп рикошетпен қайта ұшқан 
картечьтің бірі Рекстің алдыңғы аяғын 
тура буыннан сындырып жіберген бо-
латын. Бригада болып әжептәуір ақша 
жинап, Рексті арнайы Талдықорғаннан 
Алматыға алдырып, бір жеті ақылы 
ветеринарлық клиникаға жатқызып, ота 
жасатқанымыз бар. Сонда ғой, жетісулық 
жігіттердің: «алматылықтар, бригаданың 
бір белді мүшесі, больницада жатқан Рек-
ске кезек-кезек ыстық сорпа, қазы-қарта 
алып барыңдар» деп  әзілдейтіні.  

Рекстің ерекше бір жақсы қасиеті  - 
жақында жүріп өткен  шошқа ізін таба салы-
сымен  үріп хабар береді.  Әлден уақытта 
ит абалауды бастады. Бұл аңшыларға  
«шошқа табылды, дайындалыңдар»  деп 
берілген  белгі. 

Рекстің белгісін естіген бойда Ерлан 
дауыс шыққан жерді анадайдан орап өтіп, 
оның екінші жағынан келуге күш салды. 

Мұнысы - әккі қабан айдаудың сыртына 
адам жоқ жақпен шығып, қашып кетпесін 
деген сақтығы. Енді бірер минуттан соң, 
қамысты басына көтере жанталасып үріп 
тұрған Рекстың нобайы көзге шалынды. 
Иесі айлалы итінің дәу қабанға бата ал-
май алдында ойқастап жүргенін бірден 
түсінді.

Сөйткенше болған жоқ, арт жағын бір 
шоқ қалың қамысқа беріп, азу тісін арси-
тып алдындағы итке тап-тап беріп тұрған 
тайыншадай қабанды көрді. Осы кезде 
Ерланның қасына қолына ұзын қанжар 
қабанды қыса  ұстаған Ақан да келіп жетті. 
Оны уақыт оздырмай, шығатын сүрлеудің 
аузында тұрған Асқарға қарай көмекке 
жіберді. Егер, Асқар бірден атып құлата 
алмаса, әбжыландай Ақанның құлағына 
жармасса да, қабанды құр  жібермейтінін 
анық. Былтыр ескі мылтығын аңшы ин-
спекторларына алдырып қойып, мүлде 
қарусыз жүрген Ақанның мотивация-
сы ерекше мықты. Ерлан секілді оған 
да  Алла тағала бүгін  зор мүмкіндік 
беріп тұр. Ал, сыралғы досының бұл 
мүмкіндіктен өлгенше оңайшылықпен 
айырылмайтынын басқа басқа, Ерлан 
жақсы біледі. Сондықтан, оның беліне 
ұзын  өткір қанжар байлап Асқардың ту 
сыртына  қойғаны, біріншіден, сақтық ша-
расы болса, екіншіден ағасына айырықша  
бақылауды күшейту.

Қабанның арт жағынан  әбден жақын 
келген Ерлан оны үркіту мақсатында 
аспанға қаратып тарс еткізіп мылтық 
атты. Іштей «Ия, Жаратқан ием, қанды 
басың, бері тарт!» - деп күбір етіп үлгерді.  

 Құдай қолдап, орнынан атыла секірген 
дүлей күш шығатын сүрлеуге қарай тура 
салды. Абырой болғанда, қарсысындағы 
Рекс тұрған жерінен солға қарай ыты-
рыла ыршып, жанына секіріп үлгерді. 
Әйтпесе, қақ бөлінген котлетке айнала-
ры сөзсіз еді. Алып қабанның екпінінен 
жуан қамыстар қоғадай жапырылып жа-

тыр. Қабанның адамның жанын ұшырып 
қорқытарлық қорсылы, бытырлап сынып 
жатқан бұтақ пен қамыс дауысын естіген 
сыртта тұрғандардың біразының жүйкесі 
жұқарып, дегбірі қашты.  Кейбірі алда-
жалда қабан тұра қуса, басына  шығып 
кеткенге дайын тұрайын дегендей  жан-
жағына алақтап, айналасынан биік жиде 
іздей бастады. Нағыз ажал және тажал-
мен бетпе-бет келу басталып кеткендей.

Мылтығының сақтандырғышын 
аса сақтықпен ептеп шешкен Асқар 
алдындағы сүрлеуден көз алар емес. 
Тұрған жерінде тапжылмай қатып қалған. 
Аяғы аздап дірілдей бастаған сияқты. 
Талай  шошқаны бір атқаннан тоңқалаң 
асырып жүрген сабазың осы жолы қатты 
қобалжулы ма, қалай? Абдырап сасқаны 
соншалық, аузынан «ах, ты проклятый 
кабан» деген сөздің оқыс шығып кеткенін 
өзі де байқамай қалды. Сонда деймін-ау, 
орысша оқығандардың қарғысы да орыс-
ша болғаны ғой.

Құйрығына түскен ызалы ит өкшелеп, 
оның сәл соңында жүз қырық килодан 
артық салмағы бар Ерлан бар дауысымен 
ащы айғайын салып қабанды ышқына 
қуып келе  жатыр. Жан керек екен, кәрі 
қабанның да, Асқар секілді  есі шыға 
бастады. Құлағын тікірейтіп алып  алға 
қарай өлермендене  ұмтылады. Шы-
бын жаны көзіне көріне ұшып келеді. 
Қараптан қарап тұрып, жан беру ешкімге 
оңай емес. Екі жаққа жапырылып сынып 
жатқан қамыста есеп жоқ. Айнала әлем 
тапырық. Алдыда жанұшырған қабан,  
соңында тілі салақтаған Рекс, оның ар-
тында ырсылдаған Ерлан. Тура бір жаңа 
түсіріліп жатқан триллер дерсің.

Сүрлеудің аузына сатырлатып 
келіп қалған дәу қабан қамыстан ашық 
алаңқайға шыққан бетте, өзінен сәл 
қиыстау он метр жерде тұрған аңшыны 
көзі бірден шалды.  Енді кілт бұрылып, 
солға қарай көлденеңдеп жосылды. 
Асқардың күткені де сол болатын. Тіке 
келген  қабанға қанша жақын болса да,  
оқ дарыту оңай шаруа емес. Әрі тайқы 
басына жалай тиген картечь тайып кет-
се, тажалды құр ызаландырған болып 
шығасың. Оның арты немен аяқталатыны 
айтпаса да түсінікті.

Өзінен жиырма метрдей жерге ұзатып 
барып тура қос өкпеден көздеп шүріппені 
басқан Асқардың оғы сәл артқа қалып 
барып, қабанның бел  омыртқасын бырт 
еткізіп үзіп жіберді. Қабан шоңқиып ор-
нында отырып қалды. Оған жақын тұспа-
тұс  тұрған Қожабекті көре сала:

- Қожеке, атпайсың ба, бол!  Бастан 
ат енді. Анау тұрып кетсе, қәзір бәрімізді 
жарады» - деп Асқар жанұшыра айғай 
салды. 

Ондағы  ойы, егер ешкім байқамаса 
Қожабекпен ауыз жаласып келісіп, 
«қабанды мен емес, Қожабек құлатты» 
деп құтылып кету еді. Олай болған күнде, 
бесатары өзінде қалмақ. Сол кезде оның 

желке тұсында әдейі аңдып тұрған Ақан:
-Асеке, Сіз енді «секіре» алмай-

сыз, - дей бергенше құлаған орнынан 
қайта атып тұрып, бұларға өлермендене  
ұмтылған  қабанды Қожекең бастан бір 
атып үлгерді. Айналаны жаңғыртып гүрс 
етіп құлаған алып қабан жер жастанды.

Армандап жүрген мылтығы үшін басын 
қауіпке тігіп, қабанды Асқардың тура тап 
алдына тыпырлатып қуып шыққан Ерлан 
өз  еңбегінің ақталғанына дән риза. Ау-
зынан шыққан ыстық демі буға айналып,  
бұрқырай  ырсылдап әлі солығын баса 
алар емес. Жоқ  жерден жолы болып, 
қосауыздың иесі атанған Ақан да үйдегі 
келін  ұл  тапқандай мәз-мәйрам. Айтқан 
сертінде тұрып жерлес бауырына елдің 
көзінше судай жаңа бесатарын амалсыз 
сыйлаған Асекең бұдан былай «Атымтай 
Асқар» атанып, аңшылардың арасындағы 
мәртебесі  одан ары асқақтай түсті.   

Жабылып жүріп алған жолдаманы 
сәтті  жапқан аңшы қауым Алматыны 
бетке алып, қуана қауқылдасып үйлеріне 
қайтып бара жатты. 

...Жаңа жылдың алдында  тағы да 
жаңадан  мылтық  сатып алу үшін Асқар 
аңшы дүкеніне қарай басын төмен салып, 
ақырын ілбіп келе  жатыр. Ілбіп жүргеніне 
қарағанда, қатты ойланып келе жатқан бо-
луы керек. Кәнігі қабаншының ойы шарқ 
ұрып сан-саққа жүгіруде. Миы жаңа ғана 
шошқа аунаған шалшықтай шайқалып 
тұрғаны шындық. Оның елудің қырқасына 
шығып, бүгінде селдіреген, бұрындары  
бұйра болған шақшадай басында нендей 
арпалыс болып жатқанын кім білген?!  

Мүмкін, өзі ажал құшқанымен қоймай, 
су жаңа мылтығын  бауырына сыйла-
тып кеткен құрып кеткір қабанды тағы да 
бір мәрте іштей орысша сыбап, бәлки 
қиналғаннан  қазақша қарғап бара жатқан 
шығар... 

 ЕСЕНАЙ ІҢКӘРБАЕВ.
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Қыс мезгілінің сұлулығы
Қыс – мезгілдердің  ішіндегі ең пәк, ең ажарлы, ең сұлуы. Кең  

даланы ақ көрпеге орап, ақ дүниенің кіршіксіз белгісі болып жа-
татын ақ қардың аңғалдығы, күн түссе еріп кететін нәзіктігін-ай! 
Басқан сайын табаныңа жабысып, қытырлаған дауыс керемет. 
Бұл – аппақ қардың дауысы. Қылышын сүйретіп келген қыстың 
аязы бетті қарыса да, тоңдырса да жаныңызда бір жылулық бар. 
Қыс – балалық шақтың естелігі. Қыс – аппақ қар секілді кіршіксіз 
сезімдердің бастамасы. Шанасын көтерген балақайлар, аққала 
жасап екі беттері алмадай қызарып, олардың жүзіндегі қуаныш, 
қамсыз көңіл – бәрі-бәрі адамды бей-жай қалдырмайды. Та-
бан астында – аппақ көрпе, төбеңізде – күн сәулесі. Бүкіл әлем 

күнәсіз періште 
дүниеге оң көзімен қарап тұрғандай. 
Сәулемен шағылысып көздің жауын 
алатын қар ұшқыны бейне бір жақұт 
тәрізді. Қолыңызға түссе еріп, бетіңізге 
тисе сусып сала беретін мамық қардың 
сізге айтары бар секілді...

Төрт мезгіл ішіндегі ең ұлы пейзаж-
ды жасайтын – қыс. Қаңтарда қақап, 
ақпанда сеңі соғылып, наурызда 
қоштасатын мезгілдің сезім алдындағы 

пәктігін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Терезеңізге сурет салып  жүрген аязды көресіз. Не-
ткен әдемі қыс мезгілі!

С.ДЖЕКСЕМБА,
«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» КММ-нің 

мектепалды даярлық  жетекшісі.

Қазақ ән әлемінің падишасы
Бірлік орта мектебінде 

қаңтар айында Роза 
Тәжібайқызы Бағлановаға 
арналған   "Қазақ  ән 
әлемінің падишасы"  атты 
кеш өтті. 

Кеш мақсаты 
оқушыларға  қазақ 
халқының КСРО  мен 
Қазақстанның халық 
әртісі , Халық каhарманы, 
кеңестің  және қазақтың 
опера  әншісі  Роза 

Бағланованың  шығармашылығымен  таныстыру. Кеш барысында дарынды 
оқушыларымыз Роза апамыздың шырқап жүрген әндерін жігерлене  орындады , олар :  
"Ах, Самара городок!" ,  " Іңкәрім-ай",  "Әдемі-ау", Сәулем-ай",  Еркем-ай" т.с .

Қазақтың қабырғалы өнерінің айдын аспанында  алтындай жарқыраған, ел-жұртының 
рухани  игілігі  жолында сәнді , сазды өнер сәулесін шаша беретін қайталанбас ғажап 
дауыс иесі Роза Тәжібайқызының  тұлғасы жыл сайын  биіктей бермек. Аты аңызға 
айналған әншінің әндері  әрбір тыңдарманның жүрегінде екені сөзсіз екенін тағыда 
аңғартандай болды.

Самал СМАИЛОВА,
Бірлік орта мектебі.

Домбыра: Қазақстан тарихы 
мен мәдениетіне әуезді саяхат

Қазақстанның екі ішекті дәстүрлі аспабы Домбыра ежелден еліміздің 
бай мәдени мұрасының символы болып келеді. Әуезді үндері мен еліктірер 
ырғақтары арқылы Домбыра тыңдаушыларды Қазақстанның тарихы мен 
мәдениеті бойынша саяхатқа жеткізетін күшке ие. Көшпелі малшылар ойнай-
тын қарапайым аспап ретінде шыққаннан бастап, домбыра сүйікті ұлттық 
рәмізге және Қазақстанның мәдени мұрасының маңызды бөлігіне айналды.

Домбыраның шығу тегі Орта Азияның кең 
даласын жайлаған көшпелі тайпалардан ба-
стау алады. Бұл көшпелі малшылар домбы-
раны әндері мен әңгімелерін сүйемелдеу үшін 
пайдаланған және ол тез арада олардың өмір 
салтының ажырамас бөлігіне айналды. Домбы-
ра жай аспап емес, ол адамның серігі, ойын-
сауық көзі, елімен, халқымен араласатын жол 
болған.

Қазақ халқы отырықшы халық болып 
қалыптасып келе жатқанда домбыра оның 
мәдениетінде маңызды рөл атқара берді. Ол 
әңгімелер айту, маңызды оқиғаларды атап өту және эмоцияларды білдіру үшін пай-
даланылды. Ғасырлар бойы домбыра қызықты дамулардан өтті, ойнаудың жаңа 
тәсілдері мен стильдері дамып, жаңа әндер мен шығармалар жазылды. Бүгінгі таңда 
домбыраны Қазақстанның ұлттық аспабы деп санайды және оны әр жастағы барлық 
музыканттар ойнайды.

Қазақ тілі мен мәдениетін сақтауда домбыраның үлесі зор. Көптеген дәстүрлі 
әндер мен әңгімелер домбырашылардың ұрпақтарына беріліп, аспаптың арқасында 
ғана сақталған. Домбыра да қазақ мәдениетін әлемге танытуда маңызды рөл атқарды, 
көптеген дарынды музыканттар мен топтар бұл аспапты еліміздің бай мұрасын 
халықаралық сахнада паш етуде.

Бұл аспап қана емес, Қазақстанның өткені мен бүгініне арналған терезе. Домбыра 
– қазақ халқының мызғымас рухының нышаны, мәдениетінің мерейі, бай тарихын еске 
түсіруші. Оның әуезді үндері мен баурап алатын ырғақтары тыңдаушыларды Орталық 
Азия даласына саяхатқа апарып, жермен, халқымен, мәдениетімен байланыстыратын 
күшке ие. Домбыра – аспап қана емес, ол – өмір салты, қазақ жанының бір бөлшегі.

Еламан ТОҚТАСЫНОВ, 
«Балалар шығармашылық үйі» МКҚК Домбыра үйірмесінің жетекшісі.

Далаға шығып балалар,
Асыр салып ойнайды.
Шаналарын сүйретіп,
Таудан төмен зырлайды.

Нұрлат МАҚСАТ.
            

Сынып жетекшісі: А.Т.Айтжанова.

Қарауылтөбе орта мектебінің
 2 сынып оқушылары  шығармашылығынан

 Қыс мезгілі көңілді,
 Барлық бала біледі,
 Денсаулыққа пайдалы,
 Шаңғы-шана тебеді.

 Шынығады денеміз,
 Аққала жасап ақ қардан.
 Қыста болар бар қызық,
 Ойнап жүріп күлеміз.

Әмір  АБИКЕН. 

Қыс қызығы

Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын 
келтіріп сөйлеу қандай керек болса, 
жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу 
сондай керек.

* * *
Орысша оқығандар орыс сөзінің 

жүйесіне дағдыланып үйренген, 
ноғайша оқығандар ноғай сөзінің 
жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ 
сөздерін алып, орыс я ноғай жүйесімен 

Ахмет Байтұрсынов: 
"Талап-жоқ, үміт-мол бір халықпыз"

тізсе, әрине, ол нағыз қазақша болып 
шықпайды. Сондай кемшілік болмас 
үшін әр жұрт баласын әуелінде өз тілінде 
оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз 
тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, 
балалар әбден дағдыланғаннан кейін 
басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз 
бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше 
әуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң 
басқаша оқытуға тиіспіз.

* * *
Өзгелер бас қосуымызға сенімсіз 

көзбен қарайтын болса, оларға көмекші 
өзімізден табылар. Ағашты кесетін бал-
та, балтаның сабы ағаш. Соның мысалы 
басқа нәрселерде де бар. Адал кәсіппен 
күн көре алмайтын я арам жемесе, басы 
ауыратын иттер қай жерде де болса та-
былады. Айтпағанды айтты деп, етпегенді 
етті деп оттайтын хайуандар, әсіресе 
біздің қазақта көп.

* * *

Отан – өткенімізді танып, бағалай білу, 
ең әуелі, өзімізді қадірлей білу.

* * *
Шежіре, заманхат, өмірбаян, 

мінездеме – бәрі де тарихтың жемі 
есебіндегі нәрселер.

* * *
Әркім өзі жақсы білетін нәрсесін сы-

науы керек.
* * *

Біреу – жұмыс қылайын десем тұрған 
жерім жаман дейді, біреу – маңайымдағы 
елім жаман дейді: бұлардың бәрі де – бос 
сөз!

* * *
Талап – жоқ, үміт – мол бір халықпыз.

* * *
Ақынға дүниенің әдемілігі көрік пен 

махаббат екеуінде ғана. Өмірдің көрік 
пен махаббатқа дұрыс келетін істері 
сүйіндіреді, теріс келетін істері күйіндіреді.

* * *

Мойындағы борышты білу – білімнің 
ісі, борышты төлеу – адамшылық ісі.

* * *
Мақал – тәжірибеден шыққан ақиқат 

түрінде айтылатын сөз.
* * *

Толғау қысқасынан айтқанда, іш 
қазандай қайнаған уақытта шығатын 
жүректің лебі, көңіл құсының сайрауы, 
жанның тартатын күйі. Ақындық жалғыз 
өз көңілінің күйін толғай білуде емес, 
басқалардың да халін танып, күйіне са-
лып толғай алуда.

* * *
Той деп шашылды, ас деп шашыл-

ды, ар, білім деп дәулет шашарға қай 
қазақтың қайраты жетеді?!

* * *
Күнелту үшін – ас керек, ас істеуге – 

күш керек, күшті жұмсауға – ес керек.
* * *

«Хүкіметке керегі – мемлекеттегі 
жұрттың бәрі бір тілде, бір дінде, бір жа-
зуда болу, әр халыққа керегі – өз діні, тілі, 
жазуы сақталу. Солай болған соң бастау-
ыш мектеп, әуелі, миссионерлік пікірден, 
политикадан алыс боларға керек, яғни 
қазақтың діні, тілі, жазуы сұмдық пікір, 
суық қолдан тыныш боларға керек.

TÁRBIE
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СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЖАРА И 

ВЗРЫВА В ГАЗЕ!
Нередко пожары происходят по причине нарушения правил пожарной безопасно-

сти при эксплуатации бытовых газовых устройств. 
Проверьте прямо сейчас, действительно ли баллон с газом под контролем. Что-

бы уберечь себя и близких от печальной участи погорельцев, необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности и не допускать опрометчивых поступ-
ков. В сезон холодов запорно-регулирующие устройства газовых баллонов замерзают, 
и для быстрого отогрева люди ставят их вблизи отопительных приборов, опускают 

в горячую воду, применяют открытый 
огонь. В результате такого теплового 
процесса внутри агрегата возрастает 
давление, которое приводит к взрыву 
и человеческим жертвам. Баллон не-
обходимо устанавливать на расстоя-
нии не менее 1 метра от нагреваемых 
поверхностей приборов отопления, а 
газовую плиту – не менее 30 см от сго-
раемых конструкций. Газовый аппарат 
не должен иметь нарушений формы, 

глубоких царапин, трещин, коррозий, а обязательными его элементами являются во-
ротник, башмак и паспорт, на котором указывается вес пустого и полного баллона, вес 
газа, рабочее давление и срок очередного технического освидетельствования (1 раз 
в пять лет). Резиновое уплотнительное кольцо на вентиле емкости должно быть эла-
стичным, без повреждений.

Как правило, жители частного сектора устанавливают баллоны собственными си-
лами, и в этом их можно понять. Ведь фирмы, занимающиеся реализацией баллонов, 
не оказывают населению такой вид услуг. И это большая проблема. Зачастую баллоны 
продают даже те, у кого нет допуска к этому роду деятельности. Установкой баллона 
должны заниматься работники газового хозяйства, но если у домовладельца есть в 
наличии удостоверение о прохождении спецподготовки в учреждении газовой службы, 
то в этом случае допускается установка аппарата самостоятельно. Однако его устрой-
ство категорически запрещается в многоэтажных благоустроенных домах. Многие до 
сих пор не знают, что проверять герметичность соединения редуктора с устройством 
нужно только с помощью мыльного раствора, но ни в коем случае открытым огнем 
(спички, зажигалка) – именно по этой причине чаще всего происходят «газовые» по-
жары. Плиту и, в частности, конфорки нужно содержать в чистоте, так как пятна жира, 
масла могут вызвать возгорание. Кстати, каждый четвертый пожар начинается на кух-
не, причем, по вине безалаберных хозяев, оставляющих на горящем газе пищу без 
присмотра.

При обнаружении запаха газа нельзя пользоваться спичками, различными электро-
приборами, включать и выключать свет, необходимо сразу вывести людей из поме-
щения, перекрыть подачу газа, проветрить комнаты, вызвать аварийную службу газа. 
Кроме того, старайтесь не допускать к газплите малолетних детей, престарелых, лиц в 
нетрезвом состоянии. Ремонтировать газовые приборы более чем опасно, равно, как 
использовать их для отопления помещения, или сушить над ними белье.

Запомните, заправка бытовых баллонов на автомобильных газовых заправочных 
станциях – это огромный риск. Заполнение емкости без взвешивания может привести 
к переполнению баллона, что в конечном итоге заканчивается пожаром или взрывом.

ОЧС Сарканского района просит вас быть предельно осторожными в обращении с 
газом. Прислушайтесь, эти простые правила могут спасти вам жизнь.

Р.АХМАРОВ,
старший инженер ОЧС Сарканского района, 

старший лейтенант гражданской защиты.

Мир насекомых
В национальном парке «Жонгар Алатау» наиболее богата и разнообразна энто-

мофауна различных лесных массивов. Большинство из обитателей этих мест ведет 
скрытный образ жизни. В слое подстилки можно увидеть хищных жуков – жужелиц 
рода птеростихус. Под корой мертвых деревьев - масса личинок и взрослых насе-
комых, которые перерабатывают древесину. Ослабленные деревья вначале подвер-
гаются нападению короедов. Затем их обрабатывают усачи, фауна которых очень 
разнообразна. После того как древесина становится достаточно мягкой, на стволах 
появляются златки. 

Очень заметна деятельность насекомых в период массового размножения. Укра-
шением темнохвойных лесов являются бабочки ленточницы, которые предпочитают 
летать в сумеречное время. 

На дорогах и береговых откосах в сосняках часто встречаются скакуны лесной и 
межняк, несколько реже - полевой. Под пологом леса привлекают внимание муравей-
ники рыжих муравьев, которые являются главными регуляторами численности расти-
тельноядных насекомых сосняков.

Своеобразен мир насекомых на лесных полянах, зарастающих старицах и про-
секах с цветущими травянистыми растениями и кустарниками. Здесь во множестве 
можно встретить различных мух-журчалок, различных цветочных усачиков. Здесь же 
кормятся многие бабочки: перламутровки, желтушки лимонницы, углокрыльницы и го-
лубянки, самая распространенная из которых малинная.

В околоводных местообитаниях – на пойменных лугах и болотах –многочисленны 
и разнообразны стрекозы. 

На пойменных лугах часто встречается еще один часто встречающийся вид бабо-
чек - махаон, размножающийся на цветущих зонтичных растениях.

На верховых болотах особого внимания заслуживают цикады несколько видов ко-
былок и серый кузнечик. 

В стоячих и проточных водоемах обитает множество хищных насекомых - жуки-
плавунцы, клопы, нимфы поденок, личинки стрекоз и другие, поедающие друг друга 
в борьбе за жизнь. Повсеместно распространены ручейники, причем как свободно-
живущие формы, так и обладающие собственными домиками. Лет ручейников можно 
наблюдать в течение всего лета.

Различные кровососущие насекомые на протяжении всего теплого времени года 
буквально осаждают всех теплокровных. Комары появляются в конце мая, а в июне 
достигают своей наибольшей численности. В конце июня к ним добавляются мошка и 
слепни, пик лета которых приходится на первую половину июля. 

И все таки как же многообразен и прекрасен мир наскомых!
Е.КУСАИНОВ,

государственный инспектор Тополевского лесничества 
«Жонгар Алатауского» ГНПП.   

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметіне шақырамыз

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің (бұдан әрі – Қызмет, ҚР 
МКҚ) жеке құрамын басымдықпен толымдау туралы 2019 жылғы 04 наурыздағы № 133 
бірлескен бұйрығына сәйкес келісімшарт бойынша запастағы әскери қызметшілерді 
және ҚР МКҚ қатарына қызмет етуге ниет білдерген азаматтарды іріктеу жұмыстары 
жүргізіледі.

Қызмет өткеру кезеңінде ҚР МКҚ әскери қызметшілерді толықтай қамтамасыз 
етіледі:

1. Ақшалай үлеспен, сыйлықақымен және жәрдемақымен.
2. Әскери қызметшіге және отбасы мүшелеріне тегін медициналық қызмет 

көрсетумен.
3. Әрбір отбасы мүшесіне тұрғын үй төлемдерімен.
4. Зейнетақымен қамтамасыз ету құқығымен.
5. Мемлекет есебінен толықтай заттай мүлікпен (киім-кешекпен).
6. Жалақысы сақталатын, жыл сайынғы демалысқа шығумен және сауықтыруға 

өтемақы төлеумен.
7. Астана және Алматы қалаларында қызмет өткеруі.
8. Әскери мамандық бойынша магистрлік дәреже алу мүмкіндігі бар кәсіби 

дайындықпен.
9. Кәсіби жаттықтырушылардың жоғары деңгейдегі физикалық дайындық 

жүргізуімен республикалық және әлемдік жарыстарда өнер көрсету мүмкіндігі.
Үміткерлерге қойылатын талаптар:
- ҚР Қарулы Күштерінде мерзімді әскери қызмет өткерген немесе ӘТМ бітірген;
- 18 – 32 жас аралығы;
- Үміткер және отбасы мүшелері Қазақстан Республикасының азаматы болуы 

және Қазақстан Республикасында туылуы;
- Үміткердің арнайы-орта (колледж) немесе жоғары білімі болуы;
- Үміткердің және отбасы мүшелерінің сотталмағаны;
- Бойының ұзындығы 180 см – ден жоғары болуы.
Өзін әскери қызметке арнауға ниет білдірген азаматтар төмендегі             

мәліметтер бойынша хабарласуына болады: Астана қаласы, Мәңгілік ел көшесі, 
30А үй. Электрондық пошта: sgo.umitker@mail.ru Кадр департаментінің байла-
ныс телефондары: + 7(7172) 758-507  + 7(7172) 758-540  + 7(7172) 758-542.

Инфаркт миокарда – причины 
и симптомы

Инфаркт миокарда (ИМ) – это омертвление участка сердечной мышцы вследствие 
недостаточного ее кровоснабжения с развитием характерной клинической картины.

Причины появления инфаркта миокарда
Сердце – полый мышечный орган, имеющий форму конуса. Стенки сердца состоят 

из трех слоев. Внутренний слой – эндокард выстилает полости сердца изнутри, и его 
вырасты образуют образуют клапаны сердца. Средний слой – миокард – состоит из 
сердечной мышечной ткани. Наружный слой – перикард. Сердце человека имеет че-
тыре камеры: два предсердия и два желудочка. В правое предсердие поступает кровь 
из тканей самого сердца и всех частей тела (по верхней и нижней полым венам). В 
левое предсердие впадают четыре легочные вены, несущие артериальную кровь из 
легких. Из правого желудочка выходит легочный ствол, по которому венозная кровь 
поступает в легкие. Из левого желудочка выходит аорта, несущая артериальную кровь 
в сосуды большого круга кровообращения. Кислород к миокарду сердца доставляется 
по коронарным артериям. Сердце очень чувствительно к недостатку кровоснабжения 
(дефициту кислорода). В случае закупорки крупной коронарной артерии и при отсут-
ствии эффективного альтернативного кровообращения по другим сосудам уже через 
30 минут в пораженном участке начинается гибель кардиомиоцитов (мышечных клеток 
сердца).Нарушение кровообращения вследствие атеросклеротического поражения 
коронарных артерий в 97-98% случаев имеет основное значение в возникновении ин-
фаркта миокарда.

Симптомы инфаркта миокарда При инфаркте миокарда в результате нарушения 
кровообращения в пораженном участке сердца накапливаются продукты обмена, кото-
рые раздражают рецепторы миокарда и коронарных сосудов, что проявляется острой 
болью. Болевой приступ приводит к выбросу адреналина и норадреналина корой над-
почечников.Боль при типичном течении инфаркта миокарда является основным его 
признаком. Она возникает за грудиной, иногда может отдавать в левую руку, левое 
плечо, горло, нижнюю челюсть, в подложечную область.

По интенсивности и длительности такая боль в значительной степени превосходит 
обычный приступ стенокардии. Боль не снимается приемом нитроглицерина. Дли-
тельность болевого синдрома может быть различной - от 1 часа до нескольких суток. 
Иногда инфаркт миокарда сопровождается резкой слабостью, головокружением, го-
ловной болью, рвотой, потерей сознания. Больной выглядит бледным, губы синеют, 
наблюдается потливость. В первые сутки развития инфаркта миокарда может реги-
стрироваться тахикардия (учащенное сердцебиение), нарушение ритма, повышение 
температуры до 37-38.

В 30% случаев инфаркт миокарда в первые часы своего развития может прояв-
ляться нетипично.

Н. ТАНЕКОВА,
медсестра тер.отделения ГКП на ПХВ Сарканской ЦРБ.

УЛЫ ГАЗ - ӨТЕ ҚАУІПТІ
Улы газбен улану күтпеген жерден  болады, себебі зардап шегуші біраз уақыт оның 

буымен тыныс алғанын мүлдем сезбейді. 
Улы газбен уланудың алдын алу үшін келесі шараларды сақтау қажет: жылыту мау-

сымы қарсаңында үйдегі пештерді тексеру және жөндеу; барлық түтіндік құбырлары 
мен олар өтетін қабырғаларды әктеу; тұрақты түрде, кем дегенде екі айда бір рет 
түтіндіктер мен пештерді ішінде жиналған күйеден тазарту; пешті пайдаланған кезде 
көмір толық жанбағанша жапқышты жаппау; көмірді үй ішіндегі алауошаққа жақпау; 
үйді жылыту үшін газ плитасын, пештерін пайдаланбау; газ құралдары пайдаланатын 
бөлмелерде ұйықтамау; газ құралдарын қолданған кезде ауа сорғышты орнатып, қосу. 
газ құралдары орнатылған бөлмелерді әрқашан желдету;

Қыс мезгілі келгенде жоғарыда аталған ұсынымдарды сақтасақ, біз адамдардың 
улы газбен улану оқиғаларына жол бермейміз және жеке тұрғын үй секторында 
тұрмыстық өрттердің санын айтарлықтай қысқартамыз.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданы  ТЖБ бас маманы,  азаматтық қорғау капитаны.
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SHARAINA

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!

Еске алу
Алмалы ауылында өмір сүріп, асыл жар, ардақты ана, әдемі әже бола білген 

Иманғазиева Бақыттыбала Баймұханбетқызын бұл күндері кеуде толы 
күрсініспен сағына еске аламыз. Қазақ халқы «Ізгілік атаулының бәрі күннің нұры 
мен ананың ақ сүтінен жаралған» - дейді. Бізге мына әлемнің жарығын сыйлап, 
мейіріммен өсірген, қатемізді кешірген, аналық мейірімін аямаған, қамқорлықпен 
аялаған, ізгілікке, адамгершілікке баулыған ардақтымызды сағына еске ала отырып, 
топырағың торқа, жаның жәннатта нұрлансын деп Алладан тілейміз. 

Сағыныштан жүрек тулап алқынды,
Жылағаннан көз жасымыз сарқылды.
Жүректерді мұңайтқан сүрең мезгілде,
Мәңгілікке жоғалттық біз алтынды.
Қырық күн алып жүрек тоқтағалы,
Қырық күн анамызды жоқтағалы.
Алайда анамыздың нұр бейнесі,
Көңілдерде мәңгілік сақталады.
Барша ағайын-туыс, құда-жекжат, көрші-

көлеңді, дос-жаранды аяулы анамыздың 8 ақпан 
күні сағат 12-00-де «Дархан» мейрамханасында 
берілетін 40 күндік асына шақырамыз.

Еске алушылар: барша Иманғазиевтар әулеті. 

Алмалы ауылында ғұмыр кешкен асыл анамыз, 
қамқор апайымыз Иманғазиева Бақыттыбала 
Баймұханбетқызын бұл күндері сағына еске аламыз.   

Жарық жалғаннан мәңгілік бақиға аттанғанына 40 
күн толатын асылымыздың жарқын бейнесі мәңгілік көңіліміздің төрінде сақталады. 
Марқұмның жатқан жері жайлы да жарық болсын, топырағы торқа, жаны жәннаттан 
орын алсын деп Жаратқаннан дұға тілейміз. 

Арамыздан кете бардың алыстап,
Уайым-қайғы жүректерді жаныштап.
Пейіштің төрі болсын орыныңыз,
Рухыңызға дұға оқимыз бағыштап.
Еске алушылар: Кендірбаевтар, Ұмытшақовтар әулеті және нағашылары 

мен жиендері. 

Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат аппараты, аудандық ардагерлер кеңесі 
Сарқан ауданының Құрметті азаматы

Тертюбаев Оралбек Шәбденұлының
қайтыс болуына байланысты отбасының, туған-туысқандарының қайғысын бөлісіп,  
көңіл айтады.

Құлынбаев Төлеген ағымдағы жылдың қаңтар айының 28-інде өмірден озған 
қайын атасы

Ботантаев Нұрәлі Тәсілбайұлының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған-туысқандарының ауыр қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Ағылшын тілін оқытудағы 
тиімді әдістер

Қазіргі Қазақстандық қоғам көпұлттық, көптілділік және 
көпмәдинеттілік жағдайда. Сондықтан осы қоғамға бейімделген 
көп тілді меңгерген мәдениетті тұлға қалыптастыру — өзекті 
мәселелердің бірі. Тіл мәселесін сөзге тиек ете отырып, елбасы 
Н.Ә.Назарбаев қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кем дегенде үш 
тілді біліп, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білу тиіс екендігін 
айтты. Сонымен қатар ағылшын тілін кеңінен білмейінше, ұлттың 
бәсекеге шынайы қабілеттілігі туралы айту қиын болатындығын 
ескерте отырып, барлық ата-аналарды балаларын үш тілде оқытуға 
шақырды. 

Қазіргі таңда өркениетті ел ретінде көптеген шет елдермен қарым - қатынасымыз 
күннен - күнге нығайып, беделіміз артып келеді. Бұл шетел тілін оқытуды жақсартуды, оны 
терең меңгертуді талап етеді. Ал, оқытуды жақсарту дегеніміз, біздіңше, оқушылардың 
пәнге деген қызығушылығын арттыру. Бүгінгі күннің талабы, шет тілі оқытушысының 
алдына қойған мақсаты тіл үйренушілерді шет тілінде сөйлету болғандықтан, оқытушы 
шет тіліне үйретудің түрлі әдістерін сұрыптай келе, оның ішіндегі ең тиімдісін өз 
сабағында қолдануды басты міндет деп біледі. Дегенмен, шетел тілін меңгертуде 
көптеген қиыншылықтар кездесетіні белгілі. Солардың бірі – оқушылардың ағылшын 
тілінде сөйлеу дағдыларын дамыта отырып мәтін мазмұнын баяндау немесе шет ел 
тілінде өз ойын айту. Мектептерде ағылшын тілін оқытудың негізгі элементтерінің бірі – 
сөздік жұмысын жүргізу. Ол оқушылардың сөздік қорын байытуда ерекше орын алады. 
Сөздік жұмысын ұйымдастырудың басты қағидасы – оқушының лексикалық материал-
ды белсенді түрде меңгеріп, сөйлеу тілінде оларды бекітіп, сөйлеуде белсенді түрде 
қолдана білуге үйрету негізінде қалыптасады.Ағылшын тілі пәні мұғалімдері қазіргі кез-
де ағылшын тілін оқыту сапасын жақсарту мақсатында тіл үйрету саласында әлемдік 
озық тәжірибелерді, жаңа технологиялар мен әдістерді барынша қолдануда.    

   Қазіргі кезеңде пән мұғалімдерінің кеңінен қолданып жүрген тілдік жаттығуларының 
біріне «Warming up» жаттығуын кіргізуге болады. Тілдік жаттығудың мақсаты – 
сабаққа деген бетбұрыс туғызу. Тілдік жаттығу барысындағы мұғалімнің жылы дауы-
сы, сұрақтардың алдын ала ойластырылып тапсырмалардың дұрыс жоспарлануы 
мұғалім мен оқушының арасындағы жақсы қарым – қатынас туғызып, алдағы сабақтың 
нәтижесін жоғарылата түседі.

Қорыта келе оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру үшін тиімді әдістерді 
пайдалана отырып, жаттығулар орындатудың маңызы зор екендігін байқауға болады. 
Демек олардың іскерлік сөйлеу дағдыларын белсенді ұйымдастыра отырып, тиянақты 
білім беру – мұғалімнің ой ұшқырлығына, комуникативті құзіреттілігіне байланысты.

А.КАСЕНОВА,
Екiаша орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі.                                               

Қарабөгет ауылының тұрғыны, қадірлі ағамыз 
Байжұманов Секен Әмірғалиұлын ақпан айының 10 
күні мерейлі 70 жасқа толуымен құттықтаймыз. Секен 
ағамыз ауылда сыйлы да құрметті адамның бірі бо-
лып саналады. Айналасына шуағын шашып жүретін 
ағамызға зор денсаулық тілеп, туған күнінің құрметіне 
төмендегі жыр жолдарын арнаймыз.

Ыстық-ау кім-кімге де аға деген,
Суыққа шалындырмай мәпелеген.
Өмірдің соқпағымен өрге тартып,
Алдымен адам бол деп жетелеген.
Тағдырдың кеуде тосып талқысына,
Біз үшін түскен еңбек ортасына.
Алаңсыз салып сайран шалқып жүрміз,
Біз бүгін ағалардың арқасында.
Ізгі тілек, үлкен құрметпен: Байжұмановтар әулеті.

Продается дом с мебелью. Обращаться: ул. Жарокова № 20, 
кв.1., тел. 2-52-07.

Продается дом по улице Куатбаева № 3 (это центр, недалеко 
от прокуратуры) и здание спортзала бывшего Детского дома, по 
улице Тәуелсіздік № 132 (в центре, недалеко от парка и ресторана 
Дархан). Здание общей площадью 321,2 (м2)кв.м. Обращаться по 
телефону 8771 4069005.

Скринингтік тексерулерден
өтудің маңызы                                                                       

Денсаулығыңызға ешқандай шағымыңыз болмаса да скрингтен өту өте 
маңызды. Себебі профилактикалық тексерулер ауруды ерте кезден анықтауға 
мүмкіндік беретін әдіс. 

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Жетісу облысы бойынша 
филиалының директоры Гульзия Таипованың айтуынша, профилактикалық 
қарап-тексеру және скрининг бойынша медициналық көмек МӘМС шеңберінде 
көрсетіледі, сондықтан азаматтардың сақтандырылған мәртебесі болуы 
маңызды.

« Е м х а н а м ы з ғ а 
тіркелген әр адамды 
жас ерекшеліктеріне 
байланысты біз скринг-
тен өтуге шақырамыз. 
МӘМС жүйесі бойынша 
мамографиялық, жа-
тыр мойны ісігін және 
колоректалды обырды 
ерте анықтау бойын-
ша тесерулер жүргізіп, 
қажет болған жағдайда 
толық тексеріске басқа 
медициналық ұйымдарға 
жолдама береміз. Скри-

нинг аса қауіпті аурулардың алдын алуға бағытталған ең тиімді әдіс. Айта кету керек, 
дерттердің  асқынуы көп жағдайда сақтандырылмаған пациенттерден анықталады»,- 
дейді №2 Талдықорған қалалық емханасы профилактикалық бөлімінің, скринингтік тек-
серулер бойынша дәрігері Алия Ахметова. 

Скринингтер белгілі бір ауруларға және белгілі бір жас топтарына өткізіледі. Мы-
салы, туылғаннан 18 жасқа дейін, 30 бен 70 жас аралығындағы ересектерге, тәуекел 
топтағы азаматтарға. 

Жасына байланысты жыл сайынғы скрингтен өтуге келгендердің бірі облыс 
орталығының тұрғыны Жандарбек Омаров:

- Менің жұмыс орнымнан ай сайын медициналық сақтандыруға жарна төленеді. 
Мәртебем сақтандырылған. Соның арқасында бүгін емханға келіп денсаулығымды 
тексертіп жатырмын. Толыққанды тексеріс үшін колоноскопияға басқа емханаға жол-
дама алдым.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ
Жетісу облысы бойынша филиалы.


