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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газеті

КӨКТЕМНІҢ ШУАҚТЫ МЕРЕКЕСІ
Аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың  8 -наурыз  Халықаралық әйелдер күні мерекесімен   құттықтауы

Құрметті әпке-қарындастар!
Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі - 8 наурыз 

Халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын! 
Әйелдер қашан да аяулы ана, сүйікті жар, сенімді 
жолдас, білікті маман ретінде қоғамда үлкен 
рөлге ие.

Сонау ерте заманнан-ақ нәзік жандылар 
тарихта қоғамды өркендетуге, мемлекетті 
қалыптастыруға зор үлес қосқан. Аналардың 
жан жылуы арқасында үй, отбасы, бала, ана сын-
ды құндылықтар өмірде мәңгілікке сақталады. 
Сондықтан Сіздерге бүгінгі көктемнің 
жаймашуақ күнінде ізгілік пен мейірімге толы 
пейілімізді жеткізуге рұқсат етіңіздер.

Қазақта "Әйел - үйдің киесі" деген даналық сөз 

бар. Сіздер жүрген жерде қуаныш пен шаттық 
орнап, әлем одан сайын жарқырап, сұлулана 
түсері анық. Сіздердің сарқылмас күш-қуат, 
ынта-жігерлеріңіз кез келген кедергілерді 
еңсеруге, биік-биік белестерді бағындыруға 
талпындырады. Елімізді жайлаған індеттен 
арылып, ертеңіміз ертегідей нұрланып, ау-
данымыз ажарланып, еңселене берсін. 

Аяулы аналар мен арулар!
Денсаулықтарыңыз мықты, отбасы-

ларыңыз аман, ғұмырларыңыз шаттыққа 
толы болсын. Әрқашанда жүздеріңізден 
қуаныш нұры кетпесін. Мерекелеріңіз құтты 
болсын қымбатты аналар!

SARQAN

Өткен аптада аудан әкімдігінің 
мәжіліс залында өткен «Nur Otan» 
партиясы активінің күн тәртібінде 
аудандық филиал төрағасының 
бірінші орынбасарын тағайындау 
мәселесі қаралды. 

Актив отырысына «Nur Otan» 
партиясы Алматы облыстық фи-

ПАРТИЯ АКТИВІНІҢ ЖИНАЛЫСЫ

лиалы төрағасының бірінші орын-
басары Гүлнәр Қожағұлқызы Той-
лыбаева және облыстық партия 
филиалы төрағасының орынбаса-
ры Аслан Нұрахметұлы Кубентаев, 
аудандық Саяси кеңес мүшелері, 
аудандық мәслихат депутаттары, 
бастауыш партия ұйымдарының 
төрағалары, аудан әкімінің орынба-

сарлары және бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысты.

Жиында Сарқан аудандық «Nur 
Otan» партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары лауазымына 
Абдрахманов Аслан Төреханұлы 
тағайындалды.

Абдрахманов Аслан Төре-
ханұлы, 1981 жылы мамыр 
айының 8-і  күні  Көкөзек ауылын-
да дүниеге келген. 1998 жылы Ал-
малы ауылындағы Новопокровка 
орта мектебін тәмамдаған. 2006 
жылы Ілияс Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университетінің 
қаржыгер-экономист мамандығы 
бойынша бітірген. Білімі жоғары.

Еңбек жолын 2006 – 2011 жыл-
дары аралығында Сарқан аудандық 
салық комитетінде жетекші маман 
болып бастаған.  2011-2013 жыл-
дар аралығында аудандық эконо-
мика және бюджеттік жоспарлау 
бөлімінің бас маманы, 2013-2015 
жылдары аралығында Алмалы 
ауылдық округінің әкімі болып 
қызмет атқарды. Бүгінгі күнге  дейін 
«Қазына» шаруа қожалығының бас-
шысы болды.

«Жетісу медиа» алаңында 
«Nur Otan» партиясы облыстық 
филиалының 2020 жылғы жұмыс 
қорытындылары, 2021 жылға жоспа-
ры және гендерлік саясат туралы» 
тақырыбында брифинг өтті. Спи-
кер «Nur Otan» партиясы Алматы 
облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Тойлыбае-
ва Гүлнәр Қожағұлқызы негізгі 
қорытындыларды шығарып, алдағы 
жоспарларымен бөлісті.

«Nur Otan» партиясының 
«Кедергісіз келешек», «Бақытты от-
басы», «Ардагерлерді ардақтайық»  
және «Жастар Отанға» жобалары 
негізінде  «BIZ BIRGEMIZ» атты 

Жұмыс нәтижесі 
сарапталды

Жуырда Сарқан аудандық Ардагерлер үйінде ұйымның 
төралқа мүшелері, бастауыш ардагерлер ұйымының 
төрағалары бас қосты. 

Сол күні Ардагерлер ұйымының тыныс-тіршілігімен, 
атқарылып жатқан іс-шараларымен танысу мақсатында 
Сарқанға арнайы келген республикалық Орталық ардагерлер 
қауымдастығы кеңесінің аппарат басшысы Бейбіт Оспан, 
Алматы облыстық ардагерлер ұйымының төрағасы Ер-
мек Келемсейіт аға буынның қоғамдық жұмыстарға белсе-
не атсалысуына ризашылығын білдірді. Кездесу барысында 
Бейбіт Тынымбайұлы ардагерлер қауымдастығы кеңесінің 
жұмысына тоқталып, өзі аралап келе жатқан облыстық 
ұйымдардың оңды істерін саралап берді. Өз кезегінде Ер-
мек Әбілмәжінұлы аға буынның алдындағы басты мәселеге 
– жұртшылықтың арасындағы татулық пен береке-бірлікке 
басты назар аударды. 

Басқосуда аудандық аурухананың бастауыш ардагерлер ұйымының 
төрайымы Роза Алиева тұрғын жайларын ауыстырған ардагерлерді есеп-
ке алу, Сарқан ауданының Құрметті азаматы Болат Рахметқалиев энергия 
қуаты мен дәрі-дәрмектің қымбаттылығы туралы, аудандық ардагерлер 
ұйымының төрағасы Қадыл Жанасбеков Ардагерлер туралы жаңа заңның 
қашан жүзеге асатыны жайында сауалдарын ортаға салып, Бейбіт Оспан 
осы мәселелер жөнінде түсініктеме берді. 

Ардагерлер ұйымының іс-қағаздарымен, өткізілген қоғамдық-мәдени 
шаралардың құжаттарымен аудандық ардагерлер ұйымының әдістемелік-
нұсқаулық іс-қағаздарына жауапты, аудандық әжелер алқасының төрайымы 
Шолпан Асқарғалиева таныстырды. Жиын қорытындысында Ы.Алтынсарин 
атындағы орта мектеп бастауыш ардагерлер ұйымының төрайымы 
Кәукер Колубекованың іс-тәжірибесіне, бастауыш ардагерлер ұйымы 
төрағаларының белсенді жұмыстарына жоғары баға берілді.    

Өз тілшіміз.

Жетісулық нұротандықтар  өткен  жылды қорытындылады
республикалық акция аясында Ал-
маты облысы бойынша 318 889 
601 теңгеге 29 607 мұқтаж жанға 
көмек көрсетілді. Оның ішінде аз 
қамтылған және көп балалы  отба-
сы, жалғыз басты қарттар, ерекше 
қажеттіліктері бар азаматтарға азық-
түлік себеттері мен антисептикалық 
құралдар таратылды. «Birgemiz 
Jetisy» атты  аймақтық  қор құрылып, 
республикалық «BIRGEMIZ» 
қорынан аймақтық қорға 2 223 550 
000 теңге көлемінде қаражат ауда-
рылып, 44 471 жанға 50 000 (елу 
мың) теңгеден берілді» деп атап өтті. 

Сонымен қатар, ішкіпартиялық 
іріктеу - праймериз науқаны мен 

ағымдағы жылғы 10 қаңтарда өткен 
ҚР Парламенті Мәжілісі және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарын 
сайлау қорытындылары жайында 
баяндап, Сайлауалды бағдарлама 
және оны іске асыру бойынша Жол 
картасын атап өтті.

Алматы облысында 1910 
көрсеткіш пен 6256 іс-шара 
бекітілген. Биыл 72 медициналық 
нысанның 20-сы, 81 мектептің 10-ы, 
жастарға арналған 8 жатақхананың 
3-еуі, 65 мәдениет нысанының 4-еуі, 
18 спорт нысанының 2-еуі салы-
нады. 2025 жылға дейін 134 мың 
жұмыс орны ашылады. 188,7 км 
жергілікті маңызы бар автожолдар, 

11,9 км жылумен жабдықтау желілері 
салынып, реконструкцияланады 99 
елді мекенде газ тарату желілері са-
лынады. 

2021 жылғы жоспарда ҚР 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығын ме-
рекелеуге орай арнайы бекітілген 
іс-шаралар жоспарына сәйкес 
аймақтық және аумақтық партия 
филиалдарының ұйымдастыруымен 
12 бағыттан тұратын  700-ден астам 
іс-шара  өткізу жоспарланған. Жам-
был Жабаевтың туғанына 175 жыл, 
Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 
90 жылдығы, композитор Дина 
Нұрпейісованың 160 жылдығына 
орай бірқатар ауқымды шаралар 

көзделгенін атап өтіп,  сайлауалды 
бағдарламадағы көрсеткіштер жай-
ында да мәлімет беріп өтті.

Гендерлік саясат бойынша 
Мәжіліске және мәслихаттарға 
ұсынылатын партиялық тізімде кем 
дегенде әйелдерге 30% және 35 
жасқа дейінгі жастар үшін 20% кво-
та белгіленген. Осы орайда, «Nur 
Otan» праймеризі гендерлік саясатқа 
жаңа леп алып келді. Праймери-
ге қатысқан үміткерлердің 36,7% 
- әйелдер, 29% - 35 жасқа дейінгі 
жастар болды. Оның ішінде облысы-
мызда 404 немесе 36,4% әйелдер, 
35 жасқа дейін 273 немесе 25% жас-
тар.  

1-наурыз- Алғыс айту күні 
аудандық ардагерлер ұйымының 
төрағасы Қадыл Жанасбеков, 
аудандық әжелер ұйымының 
төрайымы Шолпан Асқарғалиева 
аудандық аурухананың ақ 
жереңді қызметкерлерімен 
кездесті. 

Жүздесу үстінде Қадыл 
Тұрысбекұлы мен Шолпан 
Қабдолдақызы осы мекемедегі 
бастауыш ардагерлер ұйымының 
жұмысына, оның ішінде мәдени 
және қоғамдық іс-шараларға 
белсене атсалысатын ауруха-
на мекемесінің «Ақ әжелер» ансамблінің өнеріне оң баға 
беріп, Алғыс хат пен меркелік сый-сыяпат табыс етті. Өз 
кезегінде аудандық орталық аурухананың бас дәрігері Ал-
тай Шұлғаубаев және сөз алған денсаулық сақшылары 

АРДАГЕРЛЕР ҰЙЫМЫНЫҢ АЛҒЫСЫ

азды-көпті еңбектерін елеп-ескерген ардагерлер ұйымы 
жетекшілерінің мырзапейілдеріне ризашылықтарын 
білдірді. 

Өз тілшіміз. 
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Ардагерлерді ардақтайық 
«Nur Otan» партиясы Сарқан аудандық филиалы "Ардагерлерді ардақтайық", "Халыққа 

көмек" ,"Жастар отанға" партиялық жобалары аясында 1-ші Наурыз алғыс айту күніне орай жа-
стар мен қарттардың сабақтастығын қамтамасыз ету, қоғамда ауызбіршілікті, патриотизмді, салт-
дәстүрлер мен қарттарға құрметті нығайту мақсатында «Ардагерлерді ардақтайық» атты акция-
сын ұйымдастырды.  Акция барысында қаламыздың ерікті жастары Құлақова № 39 үйде тұратын 
Nur Otan» партиясы  аудандық филиалының ардагері Фатима Арынқызы  Тажиеваның үйіне ба-
рып, қал жағдайын біліп, ауласын қардан тазартып, ақ батасын алды.

А. БЕКОВА,
«Nur Otan» партиясы Сарқан аудандық филиалының эксперті.

«Nur Otan» партиясының филиалында 
1-наурыз – партия күні қарсаңында «Nur Otan» 
партиясының жаңа мүшелеріне партиялық билет-
тер тапсырылды. Мерекелік шарада партия фи-
лиалы  төрағасының бірінші орынбасары Аслан 
Абдрахманов қатысушыларды партия күнімен, 
алғыс айту күнімен құттықтады. Алғыс айту бұл 
күнніӊ партиямыздыӊ басты мерекесімен қатар 
келуінде үлкен мән бар деп есептеймін, бұл, 
ең алдымен, елімізде тыныштық пен үндестік, 
өзара сенімділік пен барлық Қазақстан халқыныӊ 
ынтымағы мен бірлігін арттыратын аса маӊызға 
ие салтанатты күн. Шарада елімізді жаӊғыртуға 
мүдделі азаматтар партия қатарына салтанатты 
түрде қабылданды. Сонымен қатар, партияның 
саяси және қоғамдық жұмыстарын жүзеге асы-
руда белсенділік танытқан партия ардагерлеріне 
алғыс хаттар табысталды. Жиын соңы аудандық 
мәдениет үйі қызметкерлерінің ән шашуымен 
жалғасты.

Партия қатары толығуда

Қоғамдық қабылдау жүргізді

Жуырда аудандық мәслихат хатшысы Марат Разбеков «Nur Otan» партиясы  Сарқан аудандық 
филиалы ғимаратында онлайн қоғамдық қабылдау өткізді. Қоғамдық қабылдауға бейнебайланыс 
арқылы шыққан Қойлық ауылының тұрғыны Г. Қадырбаева  халық қалаулысына үйінің маңында 
өсіп тұрған ағаштар баспанаға қауіп төндіріп тұрғанын, ауылда байланыс сапасы нашарлығын, 
үйіндегі мүмкіндігі шектеулі жандарды І топ мүгедегіне ауыстыруына қол ұшын беруін сұрады.

Өтініштің барлығын мұқият тыңдаған Марат Мелісұлы әрбір сауалға жеке тоқталып, тиісті 
ұсыныстар мен кеңестер берді.

А. ОМАРОВ,
«Nur Otan» партиясы  Сарқан аудандық филиалының кеңесшісі.

Қарекет түбі-берекет
«Nur Otan» партиясы аудандық филиалының қоғамдық қабылдауына жұртшылық көбінесе 

мұқтаждықпен келеді. Басына тартса аяғына жетпейтін кедейдің көрпесіндей тапқаны талғажу 
болмай жүргендер көмек сұрайды. Кейде сұраныстың демеушілер тарапынан қолдау таппай 
қалуы себепті салы суға кетіп қайтатындары да кездеседі. 

Жуырда бес балалы жалғызбасты ана қабылдауымызда болды. Бұдан бұрын да тұрмыстық 
жағдайына байланысты мәселелерін шешуге атсалысқанбыз. Балаларына жәрдемақы алады. 
Атаулы әлеуметтік көмек тізіміне кіргендер санатында. Дегенмен бала киімі мен тамағының өзі 
мойнына қарыз болып тиесілі алашағына асып кетіпті. Сырттан түсім болмағандықтан тұтынатын 
дүниеңнің қолыңа ай сайын тиетін сома шеңберінен аспау керектігін түсіндіріп бақтық. Ол болса 
өз уәжін алға тартады. Қорасындағы отын-көмірі де таусылуға жақын.

Бұл жолы кәсіпкер Ерлан Бейсембеков арқылы көмір түсіріп беруге мүмкіндік таптық. 
Жұмыспен қамту орталығының өкілін қатыстыра отырып өзін-өзі еңбекпен қамсыздандырудың 
жолдарын іздестірдік. Құлшыныс танытқан жағдайда қолдауға дайын жобалармен таныстырдық.

Қысылтаяң шақта қолдау көрсетудің, әрине, маңызы зор. Бірақ қол-аяғы бүтін жандарға 
«балық емес-қармақ» бергеніміз әлдеқайда орынды.

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың депутаты.

Еңбегіне қарай – құрмет
Жуырда Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мәжілісінің және мәслихаттарының депу-
таттарын сайлау науқанындағы  дайындық 
жұмыстарына белсене қатысып,жоғары деңгейде 
өтуіне қосқан үлесі үшін Кабдолданова Салта-
нат Сәкенқызы, Алыбаева Ләззат Аблақатқызы 
Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың 
Алғыс хатымен марапатталды.

Сонымен қатар саяси науқандағы белсенділігі 
үшін Жазықбаев Есенғұл Әбікенұлы, Досы-
мов Серікбек Қадырұлы, Рахымжанов Шакрат 
Қажғалиұлы, Бершімбекова Жекен Сайлауқызы 
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясының төрағасы Берік Имашевтың 
Алғыс хатын алса, Нұрғалиева Шолпан 
Каналқызы, Итжанова Гүлнар Қайролдақызы, 
Бейсебаева Сәуле Нұрахымқызы, Қамбаев Амангелді Құсайынұлы Сарқан ауданының әкімі 
Талғат Қайнарбековтың Алғыс хатына лайық болып табылды.  

                   О.ТЕРТЮБАЕВ,  
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы.

Врачи продолжат получать
 "ковидные"  надбавки в 2021 году

Выплачивать надбавки врачам, которые находятся на передовой борьбы с опасной инфек-
цией и контактируют с заразившимися COVID-19 и больными вирусной пневмонией,  филиал по 
Алматинской области НАО «Фонд социального медицинского страхования»  начал с марта 2020 
года.  Напоминаем, что филиал по Алматинской области НАО «Фонд социального медицинского 
страхования»  выполняет роль финансового оператора, списки получателей формируют регио-
нальные комиссии, созданные при оперативных штабах.  Возглавляют их заместители акимов, 
также в состав входят представители управления здравоохранения, неправительственные ор-
ганизации и другие. До 10-го числа каждого месяца комиссия формирует списки получателей и 
передает в филиал Фонда по Алматинской области для выплаты надбавок.   

"В январе 2021 года стимулирующие выплаты получили 3 787 медицинских работников, сум-
ма выплат составила 1 083 398 150 тенге", - сказал директор филиала по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинского страхования»  Н.Отаргалиев.

Филиал по Алматинской области 

НАО «Фонд социального медицинского страхования» 

Отравление 
угарным

 газом 

Неисправность отопительной системы  –  
распространенная причина трагедий, связанных 
с отравлением угарным газом. И, это зачастую 
приводит к непоправимой беде.

Также перед началом отопительного сезона 
следует незамедлительно устранять такие неис-
правности как топочная дверка она должна быть 
плотно закрывающейся через который начина-
ет пробивать угарный газ из дымохода из печей 
дома. Например, в печи появились трещины. 
С течением времени они становятся больше и 
через них уже начинают пробиваться во время 
топки не только дым, но даже язычки пламени. И 
если трещины появятся в тех местах, где вплот-
ную к печи или дымоходу примыкают деревянные 
перегородки или перекрытие, то это неминуемо 
приведет к пожару. Поэтому появляющиеся тре-
щины надо немедленно затирать. Как правило, 
перед каждым отопительном сезоном производят 
побелку печей и дымоходов. А чтобы от случайно 
выпавших из печей углей не загорелся пол, перед 
топочным отверстием каждой печи прибивается 
металлический лист размером 50 х 70 см. Очень 
часто пожары возникают от того, что вплотную к 
печам вешают для просушки одежду или ставят 
мебель и другие горючие предметы. Происходит 
это, как правило, зимой, когда начинается уси-
ленная топка печи.

Уважаемые жители города Саркан! Для того 
чтобы не повторить подобных последствий и что-
бы  беда обходила Ваш дом стороной необходи-
мо соблюдать  правила пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации отопительных 
печей.  

Е. ИСАГАЛИЕВ,
Старший инженер  ОЧС Сарканского района,

 капитан гражданской защиты.

ТҰРМЫСТЫҚ 
ҮЙЛЕРДЕГІ ӨРТ 

ҚАУІПСІЗДІК 
ШАРАЛАРЫ

 
Тұрмыстық үйлер мен саяжай 

учаскелерінде пеш жағу кезеңі басталған 
кезеңде өрттер мен адамдардың қаза 
болу себептері арта түседі. Қайғылы оқиға 
себептерінің отты абайсыз пайдалану сал-
дарынан болып табылады, сонымен қатар 
мас күйінде шылым шегу, пеш жағу және 
пайдаланудың өрт қауіпсіздік ережелерін 
бұзу, газ құраларын пайдаланудың өрт 
қауіпсіздік ережелерін бұзу, электр желісі 
мен электр құралдарын, газ құралдарын 
пайдалану және орнату ережелерін бұзу, 
пеш пен мұржалардың ақаулығы.

 Өрт туындау қауіпі аз болуы үшін 
төмендегілерді орындау қажет:

-электр тұрмыстық, газ құралдарын 
пешті жөндеулі күйде ұстау және пайдалану 
кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау;

-электр желісінде қосылған құралдарды, 
жанып тұрған газ плиталарын, пештерді 
қараусыз қалдыруға және кішкентай 
балалардың қарауында қалдыруға болмай-
ды;

-балалардың отпен ойнауына тыйым 
салу қажет;

-тұрғын үйлерге, саяжай учаскелеріне, 
өрт сөндіру су көздеріне баратын жолдарды 
ашық ұстау қажет;

-тұрғын үй және саяжай ауласын таза 
ұстау, контейнерге қураған шөптерді, 
құрылыс қалдықтарын, қоқыстарды, 
жанғыш материалдарды жинап, шығару;

-тұрғын құрылыстардың маңында су 
толтырылған сыйымдылық орнату, өрт 
сөндіру құралдарын ұдайы дайындықта 
ұстау.

Е.ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бас маманы,

азаматтық қорғау майоры.

Мемлекеттік рәміздер – 
Тәуелсіздіктің символы

Мемлекеттік рәміздер - еліміздің дербестігі мен тәуелсіздігін күллі әлемге жария етуші әрі 
мемлекетіміздің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі, 
Еліміздің ежелден аңсаған Тәуелсіздігіне қол жет¬кізіп, қазақ ұлтының салт-дәстүрі мен әдет-
ғұрпының қайта жаңғыруы, мемлекеттік рәміздердің бекітілуі болашақ дамуға бет алған егемен 
еліміз үшін ерекше құбылыс. Сондықтан мемлекеттік рәміздерді қас¬терлеу азаматтарымыз 
үшін басты мін¬дет болып табылуы тиісті. Сондай-ақ ұлтаралық татулық пен бейбітшілікті на-
сихаттау жолында және мемлекетіміздің әлемдік деңгейде танылып өзіне тән белгілерімен 
дамыған елдер қатарынан орын алуы үшін төл нышандарымыздың атқаратын қызметі айрықша.

Е.ҚЫДЫРЖАНҰЛЫ,
Қарабөгет БПҰ мүшесі,

жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушы.
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«Сарқан аудандық құрылыс бөлімі» ММ 
Алматы облысы, Сарқан ауданы, мекен-
жайы бойынша орналасқан "Алматы облысы 
Сарқан ауданының Сарқан қаласында 16 га 
жеке тұрғын үй құрылысы үшін инженерлік-
коммуникациялық желілер құрылысы" 
жұмыс жобасына "қоршаған ортаға әсерді 
бағалау" бөлімі бойынша ҚР ЭК 57-2-бабының 
1-тармағының 2-тармақшасына сәйкес 
ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар 
өткізілетіні туралы хабарлайды.

Тыңдау 2021 жылғы 15 сәуірде сағат 10:00-
де ZOOM бейнеконференция форматында 
өтеді сілтеме бойынша: https://us05web.zoom.
us/j/84722265804?pwd=REsyNEhnRlF2TW5jYjh
UYTBOSW9vZz09

Конференция идентификаторы: 847 2226 
5804 кіру коды: 123

Тапсырыс беруші: «Сарқан аудандық 
құрылыс бөлімі» ММ, +7 (72839)21876, 
sarkanstroi@mail.ru;

Бас жобалаушы: ТОО «Казахский Сантех-
проект», +7 (727)3232312, kazstp@kazstp.kz;  

ҚОӘБ бөлімін әзірлеуші: ТОО «Казах-
ский Сантехпроект», +7 (727)3232312, oops@
kazstp.kz; 

ЖЭС жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: 
мемлекеттік сараптама; 

ЖАО өкілі: «Сарқан аудандық құрылыс 
бөлімі» ММ басшысы Рымбаев Мұратбек 
Мұхамбекұлы,  +7 7023765010, sarkanstroi@
mail.ru;

Жоба бойынша құжаттама 
орналастырылған жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсының мекенжайы: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-
tabigat?lang=ru 

Қағаз нұсқадағы жобалық құжаттамамен 
мына мекенжай бойынша танысуға болады: 
Алматы қ., Жандосов к-сі, 2

Жоба бойынша ескертулер мен 
ұсыныстарды келесі электронды 
мекенжайға жіберуге болады: oops@kazstp.
kz; sarkanstroi@mail.ru;

Шаруа қожалықтарының назарына!
Сарқан ауданымызда 2021 жылы жайылым жерлерін пайдаланбай жатқан шаруа 

қожалықтарының арасында бір неше жер иелері немесе жер пайдаланушылары қайтыс болғаны 
анықталып отыр. Осыған байланысты, осы жер иелерінің немесе жер пайдаланушыларының 
мұрагерлері өздеріне тиесілі жер учаскелерін заңдастыру жұмыстарын жүргізуі тиіс. ҚР Жер 
кодексінің 40-бабының 2-тармағына сәйкес, жер учаскесiне ұзақ мерзiмдi уақытша жер пайдалану 
құқығы бap азамат қайтыс болған жағдайда, жер пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңдарында көзделген тәртiппен мұраға қалдырылады. Егер уақытша жер пайдала-
ну шартында өзгеше көзделмесе, қысқа мерзiмдi уақытша жер пайдалану құқығы да осындай 
тәртiппен мұраға қалдырылады. Ол болмаған жағдайда жер учаскелері иесіз мүлік ретінде 
тіркеліп, келешекте ауданның жер қорына қайтарылатын болады.

К сведению крестьянских хозяйств!
Установлено что в Сарканском районе среди крестьянских хозяйств, не использующих паст-

бищные земли в 2021 году, скончалось несколько землевладельцев или землепользователей. В 
связи с этим наследники этих собственников или землепользователей должны провести работу 
по узаконению принадлежащих им земельных участков.согласно пункта 2. ст. 40 Земельного ко-
декса РК в случае смерти гражданина, которому земельный участок принадлежит на праве долго-
срочного временного землепользования, право землепользования наследуется в порядке, преду-
смотренном гражданским законодательством Республики Казахстан. Если договором временного 
землепользования не предусмотрено иное, в таком же порядке наследуется и право временного 
краткосрочного землепользования. В противном случае земельные участки будут зарегистриро-
ваны как бесхозяйное имущество и в дальнейшем будут возвращены в земельный фонд района

ӨМІР СҮРУ САПАСЫН АРТТЫРУ 
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Аға буын азаматтарының жағдайын 

жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі «Белсенді ұзақ өмір сүру» іс-шаралар жоспарын бекітті. Жо-
спарда 9 бағыт бойынша 36 іс-шара қарастырылған. Олардың барлығы аға буын азаматтарының 
өмір сүру сапасын, өмір ұзақтығын арттыруға, әлеуметтік және психологиялық саламаттылыққа, 
әлеуметтік өмірге тартуға және т. б. бағытталған. Құжат «Аға буын азаматтарының құқықтарын 
сақтау және қадір-қасиетін қамтамасыз ету», «Аға буын азаматтарының материалдық жағдайы», 
«Аға буын азаматтарының жұмыспен қамтылуын арттыру», «Қарт адамдары бар отбасыларды 
қолдау» және т. б. бағыттарды қамтиды.

Мысалы, «Бос уақытты ұйымдастыру үшін жағдай жасау» бағыты аясында еліміздің барлық 
өңірлерінде белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарын ашу, қарт адамдар үшін мәдени-бұқаралық 
іс-шаралар өткізу, қарттар күнін мерекелеуге арналған іс-шаралар өткізу және т. б. жоспарлануда.

Ұлттық жоспарды әзірлеу кезінде Мадридтің қартаю мәселелері жөніндегі халықаралық іс-
қимыл жоспарының ұсыныстары ескерілді. Онда қарт адамдардың тек әлеуметтік қамтамасыз 
етілуіне ғана емес, сонымен қатар зияткерлік және өндірістік тәжірибе иесі, қоғам дамуының 
белсенді қатысушылары ретінде сұранысқа ие болуына бағытталған шаралар қарастырылған.

Бүгінгі таңда Қазақстан БҰҰ анықтаған 7 пайыздық шекті еңсеріп, халқы қартайған елдерге 
жатқызылды. Еліміздің 8 аймағына қартаю процесі тән.

Мәселен, елдің солтүстік-шығысында және Орталық Қазақстанның бір бөлігінде жағдай Еуро-
па елдерімен ұқсас, яғни халықтың аз табиғи өсімі және көші-қонның теріс сальдосы себебінен 
жас адамдармен салыстырғанда егде адамдар санының тез өсуіне байланысты халықтың 
қартаюы орын алады.

Республиканың оңтүстік және батыс өңірлерінде, сондай-ақ Нұр-Cұлтан қаласында бала 
туудың өсуі есебінен 15 жасқа дейінгі халық үлесінің ұлғаюы байқалады, нәтижесінде халықтың 
қартаю көрсеткіші төмендейді.

Іс-шаралар жоспарымен enbek.gov.kz сайтында танысуға болады.

Бруцеллез - жұқпалы ауру. Оның бруцелл 
дейтін түрліше микробтары бар, олар негізінен 
қой-ешкі, сиыр және шошқа бруцеллі деп үш 
турге бөлінеді. Бруцелл дене сыртында да 
жақсы өседі. Олар сүтте, сүттен жасалған 
тағамдарда және етте он күнге дейін, кейде 
30— 45 күндей өмір сүреді, ал жер бетінде, 
суда, көңде, шіри бастаған өліктерде бір ай-
дан төрт айға дейін өлмейді. Бруцеллілер 
аязға да өте төзімді келеді, ыстықты сүймейді. 
Температура 70 градусқа жетсе, бруцеллез 
микробы жарты сағатта қырылады. Бруцелл 
күннің сәулесінен де, дезинфекция дәрі-
дәрмектерінен де тез қырылады.

Қой мен ешкі бруцеллезі жұғымтал. Бру-
целлез ми-кробтары ауырған малдың сідік, 
қи, тезегі т. б. арқылы да сау малдарға, 
малшыларға жұға береді. Мұнымен қатар 
микробтар жаңа бұзаулаған ауру сиыр мен 
қой-ешкі сүттерінен де жұғады. Ауру мал іш 
тастағанда не төлдегенде олардың жыныстық 

Сарқан ауданы  әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы  2021 жылға 
жастар практикасына 2019-2021 жылдары  оқу бітірген  түлектерді қатысуға ша-
кырады. Жастар практикасы меңгерген кәсібі (мамандығы) бойынша техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының, оқуды аяқтағанына 
3 жыл болмаған және жиырма тоғыз жасқа толмаған түлектері қатарындағы 
жұмыссыздарға арналған. Жастар практикасы бойынша жұмыс уақытша сипатқа 
ие болады. Жастар практикасының ұзақтығы 6 айдан аспайды.

Біздің мекен-жайымыз: Тәуелсіздік көшесі № 117, байланыс телефонда-
ры (872839) 2-22-26, 2-22-65.

Балықтарға ауа жіберу жұмыстары бастал-
ды. Бұл жұмыс биыл ерте қолға алынып отыр. 
Мамандардың айтуынша, су қоймаларында 
мұз тым қалың. Қар да көп жауды. Балықтардың 
қырылып қалу қаупі бар. Сондықтан қалың 
мұздың астындағы балықтарға ауа қажет. 
Балықтар қырылып қалмасы үшін, бұл 
бағыттағы жұмыстар мұз ерігенше жүргізілуі 
керек.

2021 жылдың ақпан айының 22 мен 
26 күндері аралығында «Қаратал бөлімі» 
инспекциясының бас маманы А.Сыздықов, 
бас маман С.Кенжембетов, Сарқан АПБ-нің 
ЖПҚ-ның учаскелік полиция инспекторы, по-
лиция аға лейтенанты С.Мухамбеков және 
М.Төлебаев ауылының тұрғындары еріктілер 
С.Оразиманов, Я.Шермаль, А.Спатай және т.б. 
бірігіп Балқаш көлінің телімдерін және Ақсу, 
Лепсі өзендерімен олардан бөлінген көлдерді 

Балықтарды қорғау бақылауда аралап, рейдтік шаралар ұйымдастырды.
Биылғы қыстағы ауа райы 

температурасының төмен болып, қардың 
мөлшерден тыс көп жауып, өзендер мен 
көлдегі мұздың қалың болуына байланысты, 
балықтардың тұншықпауына алдын ала ауа 
жеткізу жұмыстары уақытылы жүргізілді. 20 
шақты ойық ойылды және ойықтарға қамыстар 
қойылды. Балықтардың санын азайтпау үшін, 
олардың табиғи көбеюіне қосымша әртүрлі 
қамқорлық жасалады. Ойықтар ою суға ауа 
жіберудің ең тиімді жолы. Мұздың астын-
да оттегі тез тарайды. Балықтарға әрқашан 
қамқорлық қажет.

Аталған бағыттағы жұмыстар әрдайым ба-
сты назарда болады.

А.СЫЗДЫҚОВ,
«Қаратал бөлімі» инспекциясының бас 

маманы.                               

Бруцеллез
ағзаларынан бруцеллез микробтары көп тарай-
ды. Бруцеллез аурулы малдан шала туған төл 
өлігі де өте жұқпалы. Өлік тек адам үшін ғана 
емес, соны жеген ит пен шошқаға да қауіпті. 
Бру-целлез адамға көбінесе жазғытұрым 
жұғады, өйткені малдың төлдеуі және сүт мау-
сымы да жылдың осы кезеңінде басталады.

Бруцеллезді адамға жұқтыратын ауырған 
мал және малдың өнімдері мен қи-тезек тағы 
басқалары екенін жоғарыда айттық. Сондықтан 
да бұл ауру әсіресе малшылар арасында жиі 
кездеседі. Әрине, бұдан қала халқы бруцел-
лезбен ауырмайды деген ұғым тумайды. Олар 
да ауырады. Демек, бұл аурудан сақтану жол-
дарын білу ауылды жерде болсын, қалада бол-
сын әрбір азаматтың тәл ісі деп білеміз.

Бруцеллезден алдын ала сақтану үшін: бру-

целлезбен ауырған малды сау малдан бөлек 
бағу; ауьгрған мал тұрған қора-қопсыларды, 
олардың төңіректерін, ондағы құрал-
саймандарды тиісті дәрілермен дезинфекция-
лау; малдағыларды тексергенде бруцеллезбен 
аурулы адам кездессе, жедел емдету кереқ; 
бруцеллез мал сатылмайды; төл алушылар, 
іш тастаған малды күтушілер және құсхана, 
ферма қызметкерлері, жүн жуғыш, тері-терсек 
жұмысшылары және т. б. жұмыс кезінде ар-
наулы киім (халат) киюі тиіс; жұмыс орнын-
да құман, сабын, орамал, дезинфекциялық 
дәрілер даяр тұрсын; бруцеллез малдың сүтін 
пастеризациядан (70 градусқа дейін 30 ми-
нут қыздырмайынша) өтпейінше ішуге немесе 
сатуға болмайды; бруцеллезбен ауырған төлді 
тұрғын үйде ұстамау керек.

Ескертеміз: Ағымдағы жылдың наурыз 
айынан бастап, Сарқан ауданы бойынша 
жергілікті ветеринариялық мал дәрігерлері 
жұқпалы мал ауруларына қарсы іс –шара-
ларын жүргізеді. Жанадан туылған төлдерді 
немесе сырттан келген малдарды жергілікті 
ветеринариялық мал дәрігеріне құжаттарын 
уақытылы рәсімдеулерінізді сұраймыз.Со-
нымен қатар өлім-жітімге ұшыраған немесе 
сатылған , өз қажеттілігіне сойылған малдарды 
уақытылы тіркеуге қойып немесе алу қажет. 
Ветеринариялық іс-шараларына сұрақтарыныз 
болса келесі телефон номеріне хабарласуы-
нызды сұраймыз.

Сарқан аудандық
 ветеринария бөлімі : 2-29-17

Сарқан аудандық ветеринария
 станциясы : 2-18-02

ЖАСТАР ПРАКТИКАСЫ ШАҚЫРАДЫ

Т.КОЖАБЕКОВ, ведущий специалист отдела земельных отношений. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
ГУ "Сарканский районный отдел строи-

тельства" уведомляет о проведения обще-
ственных слушаний в форме открытых собра-
ний в соответствии с п/п 2 п.1 ст.57-2 ЭК РК, по 
разделу «Оценка воздействия на окружающую 
среду» к рабочему проекту: «Строительство 
инженерно-коммуникационных сетей под ин-
дивидуальное жилищное строительство 16 га 
в г. Саркан Сарканского района Алматинской 
области».

Слушания состоятся: 15 апреля 2021г в 
10:00 ч. в формате видеоконференции Zoom 

по ссылке: https://us05web.zoom.us/j/84722
265804?pwd=REsyNEhnRlF2TW5jYjhUYTBOS
W9vZz09

Идентификатор конференции: 847 2226 
5804   Код доступа: 123

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел 
строительства", +7 (72839)21876, sarkanstroi@
mail.ru; 

Генеральный проектировщик: ТОО «Казах-
ский Сантехпроект», +7 (727)3232312, kazstp@
kazstp.kz;  

Разработчик раздела ОВОС: ТОО «Казах-
ский Сантехпроект», +7 (727)3232312, oops@
kazstp.kz;  Государственный орган по проведе-
нию ГЭЭ: Государственная вневедомственная 
экспертиза;

Представитель МИО: Руководитель ГУ 
"Сарканский районный отдел строитель-
ства" Рымбаев Муратбек Мухамбекович, +7 
7023765010, sarkanstroi@mail.ru;

Адрес интернет-ресурса местного испол-
нительного органа, где размещена докумен-
тация по проекту: https://www.gov.kz/memleket/
entities/zhetysu-tabigat?lang=ru 

С проектной документацией в бумажном 
варианте можно ознакомиться по адресу: 
г.Алматы, ул. Жандосова, 2

Замечания и предложения по проекту 
можно направлять на электронный адрес: 
oops@kazstp.kz; sarkanstroi@mail.ru;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Батыр әпке, батыл әпке!

Ия сол Марданова! Кезінде аудан, об-
лыс, республиканы былай қойғанда, Одақтың 
абыройын асқақтатқан, қазақтың қаршадай 
тракторшы қызы Марданова! Кезінде та-
лай қыз-келіншектер: «Осы кісідей болсақ 
қой»-деп үлгі тұтқан Марданова! Газет-
журналдардың бетінде ордендерін жарқырата, 
К-700 тракторының есігіне сүйеніп, ақсия күліп 
тұратын Марданова! Ерлікке лайық еңбегінің 
арқасында атақ-абырой алып, ел құрметіне 
бөленіп, Кеңес әйелдерінің символы ретінде 
жарты жер шарын аралаған Марданова!

Біздің жанұямызда үлкен ағамнан кейін 
алты қыз өстік. Әкеміз ерте дүние салды. 
Тұрмыс тауқыметінен қажып кеткен кез-
де, анамыз бізге «Ана Марданова секілді 
тракторшы болыңдаршы! Әкелеріңнің атын 
шығарасыңдар! Малдың жем-шөбін ешкімге 
жалынбай түсіріп алар едік»-деп отыратын. 
Өзін көрмесем де атақ-даңқын газет, радио 
арқылы естіп, біліп жүрген, үлгі етер қазақтың 
біртуар қызымен дәл осындай жағдайда таны-
самын деп те ойламаппын!

Әрине Одақ ыдырап, кім болса да не 
істерін білмей қалды ғой. Ел ерге қарап, ер 
жерге қараған кез болды ғой. Күлману апай 
осы кезде не зейнет жасына жетпей, не 
қайда барып жұмысқа тұрарын білмей қалды. 
Тіпті жұмыспен қамту орталығына тіркелу 
үшін де қиындықтар кездескенін, оған сол 
кездегі қала әкімшілігінің хатшысы Шолпан 
Қабдолдақызы Асқарғалиеваның ықпал етуі 
арқылы тіркелгенін айтып отырады. «Мұндай 
адамды тіпті түк істемесе де әкімшіліктің, не-
месе бір мектептің кіре берісіне отырғызып 
қойса да болар еді ғой»-деген ой мазалап, сол 
кездегі аудан, қала басшылығында отырған 
ағаларымызға өкпелегендей болдым. Бірақ 
Күлману апай ешбір күйзеліске ұшырамай, 
сол көше қоқсығын сыпырып жүріп-ақ өзінің 
өзгелерден биік екенін, текті екендігін дәлелдеп 
тұрғандай болды. Атақ-даңқын алдыға тосып, 
ешкімге кішірейіп, биік басын иген жоқ. Осын-
дай сәттерде өзіне қол ұшын беріп, жұмысқа 
алған «Сарқанииригация» кәсіпорнының бас-
шысы Заманхан Әшірбековке риза болып, ай-
тып отырады.

Әкеден ерте айрылған апайымыз сауын-
шы болып істейтін анасына көмектесе жүріп, 

Қай жылы екені есімде жоқ, әдеттегідей, ертеңгісін дүкенімді ашып, күнделікті тірлігіме 
кірісіп жатқанмын. Сағат ондар шамасында үстіне жүріс-тұрысына ыңғайлы күрте ки-
ген басына шаршылап орамал таққан, жұқалтаң келген қараторы әйел адам кіріп келді. 
Ол кісіні көргенде мен таңданған кейіппен қарап қалыппын. Менің не ойлап тұрғанымды 
бет-әлпетімнен-ақ байқаған апай, тісін ақсита күліп: Иә, иә красавица! (апайымыз өзінен 
кейінгі қыз-келіншектердің барлығын осылай атайтынын кейін білдім) Мен сол Мардано-
вамын! Күлману Марданова!»-деді. Мен есімді жия алмаған қалпымда сұрағанын бердім. 
«Ақшасын бермей-ақ қойыңыз, ала беріңіз» деген сөзімді тыңдамастан, тиесілі ақшаны 
берді де, жымиған қалпында дүкеннен шығып кетті. Қолында қоқыс жинайтын қап және 
орақ. Қасындағы қыз-келіншектермен қауқылдаса әңгімелесіп, алыстай берді.

ерте есейді. Механизаторлар курсын 19 жа-
сында бітіріп, бірден трактор құлағына отырды. 
Ауыл шаруашылығының кез-келген саласын-
да жұмыс жасады. Тапсырып берілген қандай 
жұмыс болмасын тиянақты, дер кезінде, са-
палы орындағаны үшін ел құрметіне бөленіп, 
еңбегі басшылар назарынан тыс қалмады. 20 
жасында «Еңбек қызыл ту», 24 жасында «Ле-
нин» ордендерімен марапатталды. Орайы 
келгенде айта кету керек апайымыздың анасы 
Сара Қойбағарова анамыз да «Еңбек қызыл 
ту» орденін иеленген сауыншылардың бірі 
болған. 1983 жылы «Көкөзек» совхозында 
құрылған «Тұлпар» атты механизатор, қыз-
келіншектерден құралған комсомол-жастар 
бригадасының бригадирі болып сайланды. Бұл 
бригаданың көрсеткіштері республика, Одақ 
көлемінде алдыңғы қатарда болып, атақтары 
кеңінен тарады.          

Кеңес Одағының алғашқы механиза-
тор қызы Паша Ангелина атындағы Одақтық 
жарыстың бас жүлдесін қанжығасына 
байлаған, бұрымы беліне түскен, шынашақтай 
ғана қазақ қызы талайларды таң қалдырды.

Германия мен Кеңестер Одағы арасында 
өткен тракторшылар арасындағы жарыста, 
жарыс талаптарын жоғарғы деңгейде орын-
дап, оқ бойы оза шауып «Кәсіби шеберлігі 
үшін» дипломымен марапатталды. Жарыс 
талабы, жанар-жағармайды аз шығындап, аз 
уақыт ішінде берілген мөлшердегі жерді сапа-
лы жыртып шығу. Оған қоса техниканың жұмыс 
істеу механизмін  теориялық түрде түсіндіру. 
Апайымыз осы сынақтың бәрінен мүдірмей 
өтіп, ер азаматтардың өзін артта қалдырып, 
озып шыққан ғой. Жер жырту, шөп ору, егін 
жинау, егін себу бойынша тәжірибе алмасу 
мақсатында Күлману апай Германияда, Ку-
бада өткен жастар фестиваліне ресми түрде 
шақырылып, өз тәжірибесімен бөліскен. Осы 
және басқа елдерде кейін бірнеше жылдар 
бойы   Марданованың жер жырту тәсілдері 
озық үлгі ретінде арнайы оқу орындарының 
программаларына енгізіліп, оқытылып келген.

Енді мына бір сәйкестікке ой жіберіп 
көрейік. Атақты батыр бабамыз Бауыржан 
Момышұлының соғысу тактикасы Германияда 
жоғарғы әскери оқу орындарында әдістемелік 
материал ретінде бірнеше жылдар бойы 

оқытылып келген. Атамызды Куба мемлекетінің 
сол кездегі басшысы Фидель Кастро ерекше 
құрметтеп, Кеңес өкіметінің басқа әскери бас-
шыларын ысырып қойып, ресми түрде еліне 
шақырып, қонақ қылған. Олар да Баукеңнің 
соғысу тактикасын әскери оқу орындарында 
оқытатынын айтқан. Дәл сондай Марданова 
апайымыздың да іс-тәжірибесін Германия, 
Куба және басқа мемлекеттер де өз механиза-
торларына тәжірибе алмасу барысында негізге 
алыпты. Апайымыз бірнеше комсомол, партия 
съездерінің делегаты болып сайланған. КСРО 
Жоғарғы Кеңесінің депутаты бола жүріп елдегі 
өзекті мәселелердің оңтайлы шешім табуына 
ықпал тигізген. Апайымыздың адал еңбегінің 
арқасында алған асулары, жеткен жетістіктері 
жайында жазса таусылмайтын деректор мол.

Қазіргі кезде Күлману апайымыз ел арасын-
да. Ауданымыздағы «Сарқанирригация» ба-
стауыш ұйымындағы» ардагерлер ұйымының 
төрағасы. «Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы» деген атағы да бар. Бірнеше 
төсбелгілермен марапатталған. Халқымыздың 
мақтан тұтар, үлгі болар азаматшасы ретінде 
апайымыз жайындағы деректер облыстық 
өлкетану музейіне қойылды.

Енді бір қынжылтатын мәселе жайында 
айтпаса болмас. Ауданымыздағы Күлману апай 
секілді аты аңызға айналған, мақтан тұтарлық, 
өмір жолын үлгі етерлік аға буын апайларымыз 
бен ағайларымыз жайында өсіп келе жатқан 
жас ұрпақ ештеңе білмейді. Қазіргі кезде теле-
дидарды қосып қалсаңыз, қолдан жасап алған 
жұлдызсымақтармен сұхбаттан басқа ештеңе 
жоқ. Солардың үйленіп, ажырасқаны, не тамақ 
жейтіндері, көйлектерінің саны т.т. Одан қалса 
«Қалаулым», «Бір болайық», «Астарлы ақиқат» 
- сияқты бағдарламалардағы ұрыс-керіс. Жас 
ұрпаққа өзіміздің менталитетімізге сай келетін, 
рухани тәрбие беретін бағдарламалар жоқтың 
қасы.

Мысалы Күлману апай өзімен бірге істеген 
құрбыларын мақтанышпен еске алып отырады. 
Аттары аңызға айналған аға буын ағалар мен 
аналарымыздың басын қосып, олардың өмір 
жолдарын жас ұрпаққа үлгі етіп, көпшілікке жа-
рия етсе нұр үстіне нұр болар еді.

Адал еңбегімен, қайсар мінезімен атақ-
даңқ үшін емес, ел сенімінен шығуды басты 
мақсатына айналдырған батыр да батыл 
апамыз әлі де тұғырынан тая қойған жоқ. Ол 
кісі еш уақытта «мен сондай болғанмын» 
деп кеудесін соққан емес. Әле де солай. Ты-
ныш отыра алмайтын тынымсыздығымен, 
жастайынан еңбек етумен шыңдалып өскен 
апамыз құрметті демалыста. Демалыста 
дегені болмаса ол кісі әлі де үйде мал өсіріп, 
шаруасын дөңгелетіп отыр. Балаларының бір 
керегіне жарағанына дән риза болып, бақытты 
күндерін кешуде. Апайымызға арнаған мына 
бір өлең шумақтарын кезінде халық арасы-
на кең тараған «Тракторшы қарындас» әнінің 
әуенімен айтуға болады.

Сарқан ауданының іргелі елді мекені 
Пограничник ауылында туып – өскендіктен 

ауылдық жердің тұрмыс – тіршілігі, 
ауылшаруашылық саласының қыр – сыры 

жастайымнан маған таныс болды. Әрі осынау 
ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан шаруа 

болмысыма жақын болғандықтан мектеп 
бітірген соң мал дәрігерлік мамандықты 

қаладым. Еңбек жолымды мамандығыма 
сәйкес бастап, шаруашылықтың белді 

маманына айналдым. Осы жерде тұрмысқа 
шықтым, бала сүйдім. 

Еліміз тәуелсіздік алып, дербес мемлекет 
болғаннан кейінгі жылдарды өтпелі кезең деп 
жүрміз ғой. Сол өтпелі кезең зардабы ауылға, 
ауыл тұрғындарына тиді, жұмыссыздық жан-
дарына қатты батты. «Өткенге салауат, бүгінге 
қанағат» десек те әлеуметтік жағынан еңсесі 
түскен елді көрдім. Айналамдағылар екі қолға 
бір күрек табылар деп қалаға көшті. Үйлер 
қаңырап, көшкен елдің жұрты қалды.

1994 – 1995 жылдары колхоз, совхоздар 
таратылып, жалпы халық не істерін білмей 
дағдарып қалды. Сол кезде біздің отбасы үшін 
үлкен сынақ келді. «Жығылғанға – жұдырық» 
дегендей 1997 жылы жолдасым қайтыс бол-
ды. Дәл осындай аумалы – төкпелі заманда 
шиеттей үш баламен асыраушымнан айы-
рылу маған өте ауыр болды. Буыны бекіп, 
бұғанасы қатпаған балаларды ешкімнің қолына 
қаратпай, қатарларынан қалдырмай, әкелерін 
жоқтатпай тәрбиелеп жеткізу үшін белді бе-
кем бууға тура келді. Осы оймен тәуекелге 
бел буып, ер азаматтармен қатарлас жүріп 
шаруа қожалығын құрдым. Бұл әрекетімнен 
белгілі бір нәтиже шығару оңайға түскен жоқ. 
«Шешінген судан тайынбас» дегендей алдыма 
қойған мақсатыма жету үшін ешбір қиындықтан 
қашпадым. Жұмыс қолы жетіспейді. Атқа от-
ырып мал бағып, трактор айдап жер жыртқан 
күнім де болды. Алланың қолдауымен күш – 
жігеріме сеніп бастаған қандай да бір әрекетім 
жеміссіз болған жоқ. Табандылық пен қажыр 
– қайрат талай тығырықтан алып шықты. 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан не-
сие алып, ірі қара, жылқы малын сатып алып, 
мал басын көбейттім. Бүгінгі таңда 300-ге жуық 
ірі қара, жылқы, қой-ешкілерім бар. Малдың 
жем – шөбін сатып алғанша оны өзім сеуіп, өзім 

«Қыз-келіншек тракторға!»
Деген ұран тасталды.
Қызу еңбек, атақ-абырой,
Осылайша басталды.
Талдырмаш қыз К-700-ге,
Отырды барып жасқанбай.
Коммунизм құру үшін,
Еңбек етті бір тынбай.
Екі бірдей орден оның,
Кеудесіне тағылды.
Техниканың небір түрі,
Күлману қызға бағынды.
Ангелина Пашаның да,
Жүлдесін ол иеленді.
Алға қойған мақсатты айтып,
Қонаевпен кеңесті.
Бейбітшілік құсындай боп,
Мұхит асты Кубаға.
Кастроның өзі қайран қалды,
Біздің қазақ қызына.
Жоғарғы Кеңес депутаттығына,
Жас та болса сайланды.
Еңбегінің арқасында,
Жарты әлемді шарлады.
Тракторшы Марданова,
Қазір міне зейнетте.
Осы жырды Нұрғалымқызы,
Арнайды әпке өзіңе.
Сізді мақтан үлгі етіп,
Өстік Сізге еліктеп.
Тілейміз енді шын жүректен,
Жасыңыз жүзге жетсін деп.

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.   

дайындаған әлдеқайда тиімді екендігіне көзім 
жетті. Осы мақсатта егін шаруашылығымен 
айналысуға тура келді. Арпа – бидай, жоңышқа 
егіп, бұл өнімдерді уақытысында сеуіп, 
суғарып, жинап алу да үлкен  еңбекті, қажыр – 
қайратты талап етеді. Ауыл шаруашылығының 
жұмысы белгілі бір уақытта басталып, белгілі 
бір мерзімде аяқталмайды ғой. Уақытылы дем 
алып, уақытылы тамақтану деген болған емес. 
Таң қараңғысынан түн қараңғысына дейін ша-
руа басында жүреміз. 

Нарықтық қатынас адамдардың кәсіпке 
бейім  жаңа буынын қалыптастырды. Төңірегіме 
қарасам көштен қалмайын деп талпынған 
жұртты көремін. 

«Жас өспей ме, жарлы байымай ма» 
деген бар ғой. Уақыт өтіп, балаларым өсіп 
қолқанат болуға жарады. Қолдары қалт еткен-
де қожалықтың жұмысына көмектесе жүріп, 
жоғары оқу орындарын бітіріп, дипломдарын 
алды. Қазір үйлі – баранды. Менің арқа сүйер 
тіректерім. 

Жылдар өтіп мал басы көбейе бастаған соң 
мал бордақылай бас-тадым. Бұл ісім де жемісті 

Кәсібің – нәсібің

Ауыл ажарлана түседі
болды. 2009 жылы мал сою алаңын аш-
тым. Қазіргі таңда бұл алаң үш ауылдың 
мал союға байланысты қажеттілігін 
өтейді. 2015 жылы «Атамекен» ҰҚП 
құрамындағы іскер әйелдер кеңесіне 
мүше болдым. Осы ұйымның атынан Ал-
маты облысы іскер әйелдерінің алғашқы 
форумына делегат болып қатыстым. Ау-
дан әкімшілігі атынан еңбегім бағаланбай 
қалған жоқ. Сарқан ауданындағы шаруа 
қожалықтары мен кәсіпкерлердің іскер 
әйелдер кеңесінің І форумына қатысып, 
Алғыс хатпен және Құрмет грамотасымен 
марапатталдым. 

Қанымызға біткен атадан балаға 
жалғасып келе жатқан қайырымдылық 
деген қасиет бар емес пе? Ауыл 
тұрғындарының тұрмыс жағдайларын 
жақсарту мақсатында «Рахмет» атты 
қайырымдылық дүкенін аштым. Ауыл 

адамдарының той жасауына, ас беруіне 
жол ашу үшін 2019 жылы 200 адамға қызмет 
көрсетуге мүмкіндігі бар «Рүстем» атты той-
хана аштым. Қазір дүкенімнің, тойхананың 
игілігін Көкөзек, Пограничник, Қарауылтөбе 
ауылдарының тұрғындары көріп келеді. 

Жылдар жылжып, зейнет демалысына 
шықтым. Бірақ ыстық – суығын көрген өзімнің 
жолға қойған кәсібімді тастаған жоқпын. 
«Дюсембекова» шаруа қожалығын одан әрі 
дамытып, көркейту жолындағы жұмысым 
жалғасын табуда. Осы қожалықта бірнеше 
адам жұмыспен қамтылып, өз отбасыларын 
асырап отыр. Жастайынан еңбекке араласып 
өскен балаларым бүгінгі таңда арқа сүйер аза-
маттар сапында. Қарекет түбі берекет екенін 
олар жақсы түсінеді. Алда әлі де жаңа жоспар-
лар, мақсаттар бар. Жылдар бойы жинақтаған 
тәжірибеммен, балаларымның қолдауымен әлі 
талай шыңдарды бағындырарыма сенімім мол.

Бақтыбала ДЮСЕМБЕКОВА,
Амангелді ауылдық округінің шаруа 

қожалығының басшысы.

Бар тіршілік 
оянады той 
қамдап

Түсті ме екен таудан төмен сырғанап,
Көктем-қызға әлем біткен тұр қарап.
Жел сұқтанды сұлулыққа қайран қап,
Жер бусанды лезде ширап, жайраңдап,
Ақ бұлақтар жол тапқаны жылғалап.

Жүгірді су сай-саламен сайрандап,
Бар тіршілік оянады той қамдап.
Той бастауы таудан түскен Көктем-қыз,
Табиғатпен тамырласып кеткенбіз,
Наурызда біз желпінеміз мейрамдап.

Мейірімін аямаған баладан,
Қымбат кім бар бұл жалғанда анадан.
Керек кезде кім жаныңнан табылған,
Қамқор кім бар жанашырың-жарыңнан,
Ізгілік нұр анамыздан тараған.

Мәңгі бақи ашық болсын аспаның,
Қимас құрбы, әпке-қарындастарым.
Гүл перзентім, қызым менің-жан балам,
Тыңда бүгін тілегімді арнаған,
Шуақты ойға толсын ғұмыр-дастаның.

Жауқазындай жаулап алып жанарды,
Тал бесік пен тербетесің ғаламды.
Ер азамат тапсыратын тағдырын,
Ақылды әрі сұлусыңдар барлығың,
Қарашы, әне, табиғат та жаңарды,
Қарашы, әне, табиғат та таранды...

Жомарт ИГІМАН.
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Аудан аумағында ұзақ жыл ұстаздық қызмет атқарып, бүгіндері сол еңбек 
өтілінің жемісін көріп, айналасына сыйлы болып жүрген абзал жандар аз емес. 
Солардың қатарында Қойлық ауылындағы ардагер ұстаз Сара Жагорқызы 
Бутабаеваның есімі аталады. 

-Адам, тегі жасында алғыр, қабылдағыш келеді. Мек-
теп қалай исе солай бой түзеуге бейім жас шыбық сияқты 
шәкірттердің қалыптасатын ұясы. Сондықтан жас ұрпаққа 
саналы тәрбие беруде ұстаздардың көтерер жүгі ата-
аналардан бірде-бір кем емес,-дейді Сара Жагорқызы.

Сара Жагорқызы 1976 жылы Өскемен педагогикалық 
институтын тәмамдаған. Ұстаздық жолы Қойлық 
ауылындағы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектептен 
басталды. Еңбек кітапшасында 1976-2013 жылдары қазақ 
тілі, орыс тілі, қазақ әдебиеті мен орыс әдебиеті пәндерінің 
мұғалімі ретінде 37 жыл үздіксіз еңбек атқарғандығын 
дәлелдейтін жазба бар.  Қандай мамандықта болма-
сын ізденіс ілгеріге бастайды. Біздің кейіпкеріміз де са-
налы ғұмырында ізденістен іркіліп көрген жоқ. Жаңалық 
атаулығы құлағы түрік. Оқу әдістемесін түрлендіруге ше-
бер. Ұстаздардың арасында біліктілігімен ерекшеленді. 
Сондықтан да мектеп дирекциясы, аудандық, облыстық 
білім басқармасы, Білім және ғылым министрлігі тарапы-
нан алғыстан, марапаттан ешқашан кенде боп көрген жоқ. 

-Жаңашылдыққа ұмтылған ұстаз еңбегі лайықты бағаланды,-дейді кезінде М. Жұмабаев 
атындағы мектепте, аудандық білім бөлімінде басшылық қызмет атқарған ардагер ұстаз Жа-
нат Мұқашев. – 1989 жылы Сара Бутабаева Қазақ ССР-нің «Құрметті ұстазы» төсбелгісін 
өңіріне қадады. Зейнеткерлікке шыққанша жүрек қалауымен таңдап алған мамандығына адал 
болды. Әлі күнге дейін мектепке алаңдап, білім мен тәрбиеге қатысты ойларымен бөлісіп 
отырады. 

Сара Жагорқызы ұстаздық мамандықты әкесінен еншілеген. Оның әкесі Ұлы Отан 
соғысының ардагері Жагор Бутабайұлы саналы ғұмырын ұстаздыққа арнады. Әкеден алған 
тәлім, кісілік мәдениет ұстазды алға бастамауы мүмкін емес еді. Осы жерден бақытын тап-
ты. Жолдасы Жұмағали Қалиғұмаров автокөлік тізгіндеген жүргізуші болып еңбек етті. Екеуа-
ра сыйласымдылығынан дүниеге келген Мадина, Аида атты қос қызғалдағы өсіп, бойжетіп 
жоғары білім алды. Бүгінгі таңда Сара мен Жұмағали немере қызығына бөленуде.  

Сара Жагорқызының білім мен тәрбие саласындағы ойлары қашан да маңызды. Ол 
оқушыларды ой құрап, сөйлей алуға баулу үшін барлық пән мұғалімдері атсалысуға міндетті 
деп санайды. Табиғаттануды, географияны, тарихты былай қойғанда есептің қорытындысын 
айтуда да дұрыс сөз құрамы, сауатты құрылған сөйлем керек. Әркімнің дарынды ақын, 
майталман жазушы болуы шарт емес, бірақ өз ойын, пікірін жатық жеткізу, ана тілінің асыл 
қорын дұрыс пайдалану – азаматтық парыз, өмірлік қажеттілік. Осы қасиет ана сүтінен ба-
стау алып, мектеп қабырғасында жас ұрпақтың бойына даруы тиіс деп есептейді ол. Ардагер 
ұстазды, әрине, бүгінгі жастардың әдеби құндылықтармен сусындауға бей-жай қарайтындығы 
қынжылтады. Кітап – бәріміз бас иетін құдіретті құрал. Оның тілі, әсіресе оқулықтар мінсіз 
болғаны-ақ жақсы. 

Елдің алғысына бөленген ардақты ұстаздың мақтанышы – шәкірттері. Ұстаздан тәлім алған 
ізбасарларының барлығы да өмірден өз орындарын тапқан. 1994 жылы Ілияс Жансүгіровтың 
100 жылдық мерейтойына арналған облыстық конкурста шәкірті Наталья Балобойко жүлделі 
І орынды жеңіп алды. Талдықорғандағы Жетісу мемлекеттік университетінің оқу грантына осы 
жетістігі арқылы ие болған шәкірті ұстазын қашан да ұлық тұтады. 

Уақыт тасқынын бөгей алатын ешкім жоқ. Жылдар тасыған өзендей өз арнасымен кетіп 
жатады. Осынау өмір-ағыста қарапайым да қалтқысыз еңбегімен жұртшылық алғысына 
бөленген ұстаздың соңында айшықты ізі бар.         

Ж. АХМЕТҰЛЫ.
 

Мұғалім – мектептің жүрегі

Мереке қарсаңында жүрегінен шұғыла 
төгілетін мейірімді әпкелерімнің бірі Роза 
Омарқызын телефонмен құттықтадым. 

Роза әпкеміз Сарқандағы алғашқы 
кәсіпкерлердің бірі Алдаберген Ахметжанұлы 
Атановтың (1947-2002 ж.ж.) жары.  Асыл 
азаматтың шаңырағын шаттыққа бөлеп, түтінін 
түзу шығарып, ұрпағын өрбітіп отыр. Алдаш 
ағаның ұлы Алмас әке кәсібінің тізгінін алғалы 
халық сеніміне ие болып, екі мәрте Алматы 
облыстық мәслихатының депутаты болып 
сайланған азамат. 

-1977 жылы маусым айында біз Алдаш 
екеуіміз тұрмыс құрдық,-деп еске алады Роза 
Омарқызы. – Ол кезде ағаң «Красный Октябрь-
де» прораб. Өз ісін біледі. Менің міндетім 
үйді таза ұстап, қонақтарын жылы қабақпен 
шығарып салу. Ол жылдары Абай атындағы 
орта мектепте мұғалім болдым. Кейіннен Ақын 
Сара атындағы мектепке ауысып, зейнетке 
шыққанша сол жерде қызмет атқардым. Шәкірт 

тәрбиеледім. Алдаш екеуіміздің орта-
мызда үш бала дүниеге келді. Көз алды-
мызда қыздарымыз бой жетіп, ұлымыз 
ер жетті. Өкінішім үлкен ұлы Төлегеннен 
көрген Әлішерден басқа немерелерін 
қызықтай алмады. Қызы Анарды 
тұрмысқа беріп, бақыт тілеп еді. Анар-
дан кейін Ардақты Алдекеңсіз ұзаттым. 
Кенже ұлы Алмасты үйлендіргенде 
Алдаштың орны ойсырап көрініп тұрды. 
Құдалыққа достарын ертіп барғаныммен 
де «Бұл қызықты Алдаш көре алмады-
ау» деген өкініш жүрегімді жаралағаны 
анық. Қазір Алмастың балалары ата-
сын көрмей өсіп келеді. Бірақ «Кімнің 
баласысың?» деген сауалға атасын ай-
тып жауап беретіні көңілге жұбаныш. 

Алдаш соңғы жылдары жеті жыл 
бойы ораза тұтты. Сол оразаны мен, 
міне, жиырма жылға жуық Алдаш-
сыз жалғастырып келемін. Аурухана-
да жатқанда: «Алла енді ғұмыр берсе 
ұрпақтарыма арнар едім» деп арман-
дайтын.

Жуырда Роза әпкеміз немерелі 
болды. Алдаш ағаның екінші ғұмыры 

ұрпағымен жалғасып келеді.
Тазалығы ұқсайтын тас тұмаға,
Алдаш аға көз қадайтын қияға.
Тамырына қан жүгірткен Сарқанның,
Жақсы адамды өлді деуге сия ма?
Бұл дүниеге кірпіш болып қаланды,
Адалдығы аңыз болып таралды.
Омыраусоқ еркек аз ба ғаламда,
Елге тірек азамат ол санаулы.
Ізгі жанға береді өмір төрін шын,
Бүгін мендік көңіл нұры төгілсін.
Роза әпке, осы әулеттің бағысың,
Абыройысың, құрмет, төзім, сенімсің.
Төлегенің, Анар, Ардақ, Алмасың,
Ұрпағыңның қанаттары талмасын.
Жақсы ісіңді Айым балаң жалғасын,
Бақ-құт берген Аллам мәңгі қолдасын!

Ж.МАҚАТҰЛЫ.
 

Ұзақ жыл аудандық сот кеңсесінің 
меңгерушісі болған Клара апайды 
– Клара Күлекеқызы Жақасованы 
осы мекемеге қатысы болғандардың 
барлығы жақсы біледі. Қашан да 
елгезектігінен танбай жайдары 
қалпында өзіне жүктелген жауап-
ты қызметті мінсіз атқарған ол өткен 
жылы құрметті еңбек демалысына 
шықты. 

Ана жылдары жоғары білімді 
жас маман ретінде универси-
тет қабырғасынан алған заңгерлік 
теориялық білімімді практикамен 
ұштастыруды мақсат тұтып аудандық 
сот мекемесінің табалдырығын аттаған 
едім. Ақиқатты іздеп келушілердің 
заңды құқығын қорғайтын осы ме-
кемеде бір-ер жыл хатшы болып 

еңбек жолымды жалғастырғанымда Клара апайдың ақжарқын пейілі, 
білмегенінді үйретуге дайын тұратын ықылас-ниеті біз сияқты жастарды 
құлшындыратын-ды.  

Клара Күлекеқызы өнегелі ұл-қыз тәрбиелеген ана. Өмірлік серігі 
аудан әкімінің орынбасары, аудандық «Нұр Отан» партиясы филиалы 
төрағасының орынбасары қызметтерін атқарған Амангелді Ахметқалиев 
өмірден ертерек озды. Тағдыр сынағына қайыспай Айман мен Айдарды 
аяғынан тік тұрғызуға, жоғары білім алуына, өмірден өз жолдарын табуы-
на игі ықпалын тигізді. Бүгінгі таңда Айман мен Айдар отбасылы. Қызы 
мен күйеубаласы, ұлы мен келіні аналарын немере қуанышына бөлеп, 
қызметтегі жетістіктерімен қуантуда. 

Клара Күлекеқызының сонау бір алыста – алты қырдың астында 
қалған балалық шағы Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданында өтті. 
Сол Үржарда «Қара парта – қарапайым ұлылық, қызуыңнан өсіп едім жы-
лынып» деп ақындар жырлағандай мектеп партасына отырды, нәтижелі 
білім алды. Ата-анасының тәлімді тәрбиесін, ұстаздарының толағай 
білімдерінің санасына сіңірген жас қыз арман қуып Талдықорғандағы заң 
техникумына түсті. Арнаулы оқу орнын бітіріп,  Сарқанға жолдама алған 
ол осы өңірде қалыптасып, осы өңірде тұрмыс құрып, осы өңірде өсіп-өніп, 
аудандық сотта абыройлы қызмет атқарды. 

-Сарқан менің ес жиып, етек жапқан, өмірден өз орнымды тапқан 
мекенім. Құрметті демалысқа қуанып, құлшынып шықтым. Ендігі көрер 
қызығымыз ұрпағымызбен байланысты,-дейді ол.

Зейнетке шығып, шағын кәсіпкерлікті қолға алған елгезек жанның бүгіні 
нұрлы, ертеңі ұрпақ қызығымен ертегідей болсын деген ізгі тілегімізді 
қосамыз.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.  

Жүрегінен шұғыла төгіледі
Әйел – ананы құрметтеу – дінімізге де, дәстүрімізге де тән. Тек мереке 

күні емес жыл он екі ай бойы анамызды, асыл жарымызды, қызымызды, 
әпкелерімізді, жеңгелеріміз бен қарындастарымызды құрмет төріне шығару – 

біздің парызымыз.

Өмірде өзіндік
 ізі бар

Дәрігер деген –қастерлі 
мамандық

Қызылды-жасылды 
қызығы көңілден кетпес 
мынау жарық дүниеде 
адамның бірінші байлығы 
денсаулық екені даусыз. 
Басымыз ауырып, бал-
тырымыз сыздай қалса 
болды осы бір денсаулық 
с а қ ш ы л а р ы н ы ң 
көмегіне мұқтаж болып, 
жанымызға сая іздеп 
жатамыз. Халқымыздың 
денсаулығын сақтау 
үшін тынымсыз еңбек 

етіп жүрген барша  жұқпалы аурулар бөлімінде қызмет етіп жүрген Алуа 
Маликовнаның ұжымынағы абзал жандар  ерен еңбектеріңізге, ши-
палы алақандарыңызға, мейірімді жүректеріңізге алғысымыз шексіз. 
Еңбектеріңіз халыққа қуаныш сыйлап, өздеріңізді нұрға бөлесін. 
Сіздерді  8 наурыз мейрамымен  құттықтай отырып, отбасына амандық, 
дендеріңізге саулық, күш - жігер, баянды бақыт пен жаңа табыстар тілеп, 
кәсіби біліктіліктеріңіздің арқасында биік асулардан көріне беріңіздер де-
ген тілегімді білдіремін.

Е.БИЛЕШБАЙ. 

Алғашқы 
ұстазым

Ұстаз... Әр адамның жүрегіне ерек-
ше жылулық нұрын себетін аяулы 
тұлға бейнесімен өзектес ұғым. Адам 
баласының жүрегінде қадір тұтып, 
құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі 
– ұстаз. Дүниедегі мамандық атаулының 
төресі – ұстаздық. Болашақтың бас-
шысын да, данасын да, ғалымын да, 
еңбекқор егіншісін де,кеншісін де ұстаз 
өсіреді, ұстаз тәрбиелейді. Мұғалім 
оқушы қолына алғаш қалам ұстатып, әріп 
тануды үйретіп, білім нәрін бойына дары-
тып, бойына жақсы қасиеттерді сіңіріп, 
өмірдің қыр-сырын білуге, болашаққа 
деген құлшынысын арттыратын жан. 
Дәлірек айтсақ, адамды өмір сүре білуге 
тәрбиелейді.  Қай жағынан алып қарасақ 
та, мұғалім орны бөлек, ерекше. Әрине, 
оның ішінде алғаш сізге қалам ұстатып, 
сауатыңды ашатын – бастауыш сынып 
мұғалімі елеулі орын алады. Өмірде өз 
анаңнан кейінгі қадірлі тағы бір адам бол-
са, ол – алғашқы ұстаз емес пе?

Егер солай болса, мен тұңғыш 
ұстазым туралы жазғым келіп отыр. 
Менің алғашқы ұстазым – Екіаша орта 
мектебінің КММ бастауыш сынып мұғалімі 
– Есеркеева Айнаш Тайтелевна. Тұңғыш 
ұстазым менің сауатымды ашып, бойы-
ма жақсы қасиеттерді сіңіріп, болашаққа 
бағдар беріп, дұрыс жолды сілтеді. Сол 
себепті де алғашқы ұстазыма үлкен алғыс 
білдіремін.  Егер мұғалім ойыма келсе бол-
ды, осы жанның бейнесі көзіме елестейді. 
Мұғалімімнің жеткен жетістіктеріде, өз 
ортасында алатын орныда ерекше. Мен 
қай жерде болсамда, ешқашан алғашқы 
ұстазымның бұл жақсылықтарын, бойы-
ма сіңірген білімін, жақсы қасиеттерін 
ешқашан ұмытпаймын.  Мұғалімім қазіргі 
уақыттада осы Екіаша орта мектебінде 
бастауыш сынып мұғалімінде қызметте. 
Ал мен 9 «А» сынып оқушысымын. 
Менің қазіргі білімімнің қалыптасуы, осы-
лай ол кісіге алғыс білдіріп отырғаным 
да сол кісінің еккен жемісінің берген 
қорытындысы болып табылады. Сол 
себепті де сізге мың алғыс, ұстазым! 

А.АБРАИМ,
 Екіаша орта мектебі.

АНАШЫМ
Ана ана анашым
Сен мен үшін дарасың
Мейірім төгіп көзіңнен
Әркез маған панасың
Түн ұйқыңды төрт бөлдің
Ақ сүт бердің анашым
Мәңгілікке қарызбын
Мен өзіңе анашым 
                     Аружан  ҚУАН
                                                                                                                                                      

             АНА 
Аяулы менің анашым
Мәпелеген баласын
Ақ сүт бердің әлпештеп
Ардақты менің анашым
                   
     Альфия   ҚУАТБЕРГЕН

                

 
 АНАМ МЕНІҢ
Анам менің жарқыраған ақ мамам
Анам барда ойнап- куліп шаттанам
Анам менің өмірдегі тірегім
Анам менің баға жетпес тілерім
Анам менің кеудемдегі жүрегім
Ана деген бәйтерегі өмірдің
Анамды мен мәңгі сүйіп өтемін
                   Балнұр СИҚЫМБАЙ.

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп» 3 «Б» сынып 
оқушылары     шығармашылығынан  

Сынып жетекшісі: Сарсенова Бақытжан Толеутаевна
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Латын  әліпбиі – қазақ 
тілінің жаңа көкжиегі

Қазақстандағы рухани жаңғыру бағдарламасының өзегі – қазақ 
тілінің латын әліпбиіне көшуі. Шет елде тұратын отандастарымыз 
үшін ана тілі мен жазуды дамыту – тарихи Отанымен жақындасудың 
жаңа мүмкіндігі. Латын графикасы бүгінгі таңда  дүние жүзі бойын-
ша барлық салада кеңінен қолданылуда. Атап айтсақ, медицина-
дан бастап, жол белгілеріне дейін  латын графикасы қолданылады. 
Мемлекеттік тілдің латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай 
стандартын енгізу  латын әліпбиіне қадам жасаудың алғышарты 
болып табылады.  Бүгінде латын әліпбиіне көшу туралы әр түрлі 
көзқарас, әр түрлі пікір бар. Шынына келсек, латын әліпбиі бізге 
таңсық емес, себебі ол біздің қоғамға әлдеқашан еніп кеткен. Оны 
еліміздегі кез- келген сауатты адам белгілі дәрежеде біледі. 

Мұндай пікірлердің орын алуы өте заңды. Соның арқасында көпшілік осы 
бір күрделі мәселеге орай өзінің көзқарасын қалыптастырады. Алайда анық 
болатын бір мәселе бар. Ол – қазақ тілі бүгін бе, ертең бе міндетті түрде латын 
әліпбиіне көшеді. Көптеген адамдардың пікірін естідім, латын әліпбиіне көшу 
соншалықты қиындық тудырмайды. Өйткені, латын әліпбиіне көшу дегеніміз 
- тіл ауыспай, таңбаны ғана ауыстыру  болып табылады. Жастардың көбі 
ағылшын тілін жақсы меңгеруде. Латын әліпбиі соған ұқсас болғандықтан, көп 
кешікпей сәнге айналады деп ойлаймын. Өйткені, қоғамдағы жарнаманың 
өзі ағылшынша жазылса, адам назарын бірден аудартады. Қазіргі таңда 
әлеуметтік желілерде ағылшынша жазатын жастар көбейіп барады.  Қазақ 
тілінің емлесі мен орфографиялық заңдылықтарына қатысты  түйткілдерді  
ғалымдарымыз басты назарда ұстай  отырып, латын әліпбиінің ең тиімді 
нұсқасын жасап, заң жүзінде бекітсе бұл мәселе шешімін табар еді. Озық 
отыз елдің қатарына қосыламыз деген  ұлттың озық мәдениеті болуы тиіс. 
Озық мәдениетке әр ұлт   толымды тарихымен халқының жанымен, рухымен 
мәңгі бірге жасайтын тілімен,яғни рухани құндылықтарымен де қол жеткізері 
хақ. 

З.АҚЫМЕТҚАНҚЫЗЫ,
Алмалы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

 Мектеп жасына дейінгі балалардың тілдерін 
саусақ ойындары арқылы дамыту

Ойын – баланың  шын 
тіршілігі. Ойын арқылы бала 
айналасындағы нәрседен өзіне 
қызықтысына ықыласы ауып, 
таңдап алады. Баланың бір 
ерекше қасиеті сөйлеуден еш 
жалықпайды. Ойын бала тілінің 
дамуына ықпалын тигізіп, та-
ным белсенділігінің дамуына 
жол ашады. Қай бала болмасын 
ойынмен өседі, өйткені бала 
табиғатының өзі тек ойынмен 

байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз.
Ол өзін еркін ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық 
дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы мен 
құлшынысы.Әдетте адамның жеке басының қасиеттері 
бес жасқа дейін қалыптасады екен. Сондықтан да 
баланың жан - жақты қалыптасуы үшін мектеп жасы-
на дейінгі бүлдіршіндердің бойына жақсы, жағымды 
қасиеттерді сіңіре білу керек. Бала әр нәрсеге құмар, 
қызыққыш, ол өзінің айналасында болып жатқан өзгерісті, 
тамаша құбылыстарды сезінуге тырысады. Оның жан - 
жақты дамып, жеке тұлға болып тәрбиеленуіне, тілінің 
дамуын саусақ ойындар арқылы жетілдіруге болады.

Саусақ ойындары және жаттығулары - бұл ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен мәні 
бар мәдени шығармашылық.  Саусақ және тілдік 
қимылына, жауап беретін орталық, бас миына өте жақын 
орналасқандықтан ұсақ моториканы дамыта отырып, 
баланың тілдік қорын белсендендіреміз және түзетеміз.
Ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын ерте сәбилік 
шақтан бастаған дұрыс. Сонымен қатар өзіне -өзі қызмет 

ету дағдысын қалыптастыру: түймесін  өзі салып, өзі 
ағыту, бауын байлау, т.б. Ал ересек топтағы балалар 
үшін ұсақ моториканы дамыту және қолдың икемділігін 
арттыруға арналған жаттығулар мектепке дайындықтың 
яғни, жазу, сызуға үйренудің маңыздысы болып санала-
ды. Саусақтардың және қол білектерінің қозғалысы ерек-
ше дамытушылық маңызға ие.

      Саусақ ойындар балалардың ой - өрісін кеңейтеді, 
балаларды әңгімеге араласуға, әңгіме туралы ата - ана-
ларына, жолдастарына әңгімелеп беруге итермелейді. 
Бұның бәрі сөйлеу қабілетінің дамуына, диалог түрінде 
сөйлеуге өзі алған әсерін маналог түрінде сөйлеп 
жеткізуге септігін тигізеді.Саусақ ойынын ойнай отырып, 
балалар қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды, 
жан - жануарларды, құстарды және ағаштарды бейнелей 
алады. Саусақтарының қозғалыс қимылына қарап, бала 
қуанады шаттанады, сөз айтуға тырысады және өлеңде 
үйренген сөз шумақтарын қайталап айта отырып, есінде 
сақтайтын болады. Саусақ ойындарын балалар қызықтап 
ойнайды. Саусақ ойындар ойын – қойылымдары болып 
саналады, бұл жерде балаларға арналған көркемдік 
шығармаларды сахналық қойылымдарға айналдырып, 
оларды кейіпкер ретінде қатыстырудың маңызы зор. Ба-
ланы ойната отырып, оның жеке тұлғасын жан - жақты 
дамыту. Оның бойында әдебиетке, мәдениетке, өнерге  
деген құштарлықты ояту.Бүлдіршіндер ойнау арқылы 
байланыстыра сөйлеуге, үлкендермен және өзге де ба-
лалармен тіл табыса білуге үйренеді. Жетілген диалог 
балалардың өз пікірін жеткізе білуге жетелейді.

С.КУРМАНОВА,
 «Балдырған»   санаторлы-бөбекжай 
бақшасының   І-санатты  тәрбиешісі.

Дамыту ойындар арқылы мектеп жасына дейінгі 
баланың танымдық  қабілетін дамыту

«Жас ұрпақтың тағдыры – 
тәрбиешілердің  қолында» деп 
айтқандай, қазіргі білім беру 
жүйесінің мақсаты – бәсекеге 
қабілетті білімді тұлға тәрбиелеу. 

Балабақша – тәрбие білім 
ортасы, оның жүрегі - тәрбиеші. 
Ізденімпаз тәрбиешінің 
шығармашылығындағы ерекше тұс 
- оның сабақты түрлендіріп, өткізе 
отырып, тұлғаның жүрегіне сара жол 
табуы, өмір бойы оқып жемісін көре 
білуінде.Мемлекетіміздің білім беру 
үдерісіне енген жаңартылған білім 
беру бағдарламасы заман талабына 
сай келешек ұрпақтың сұранысын 
қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Негізінен жаңартылған білім 
жүйесі құзыреттілікке және 
сапаға бағытталған бағдарлама. 
Жаңартылған білім берудің 
маңыздылығы – тәрбиеші 
тұлғасының үйлесімді қолайлы 
білім беру ортасын құра отырып 
сын тұрғысынан ойлау, зерттеу 
жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, 
АҚТ –ны қолдану, коммуникативті 
қарым-қатынасқа түсу, жеке, 
жұппен, топта жұмыс жасай білу, 
функционалды сауаттылықты, 
шығармашылықты қолдана білудің 
бірден бір жолы.

Мектепке дейінгі балалар-
ды өмірге дайындайды, баланың 
біліктілігін қалыптастырады. 
Тәрбиелеудің және оқытудың басты 
түрі  ойын болып табылады, яғни бұл 
баланың шынайы қалпы.

Ойын–бала әрекет-
інің негізгі бір түрі. Бала 
үшін ойын -өмір сүрудің 
белсенді формасы,сол 
арқылы ол ересектер-
ге еліктейді,олардың 
іс -әрекеттерін қарым-
қатынастарын үйренеді, 
еңбектің мәнін түсінеді, 
адамгершілік нормалар-
ды игереді,әлеуметтік 
рөлдер атқарады.Бала 
алғаш өмірге келген 
күннен бастап,заттық 
іс-әрекект арқылы дүниені танып 
білуге ұмтылады. Уақыт өте келе 
бала заттық іс -әрекеттен бірте-бірте 
ойын іс-әрекетіне ауыса бастайды.
Барлық адам өзінің тұлға ретінде 
даму ерекшелігінде ойын іс-әрекетін 
бастан кешіреді. Қазіргі кезде де 
ойын мәселесі бірқатар ауқымды 
зерттеулерде орын алып, оның ба-
ланы дамытудағы мәні анықталуда. 
Зерттеушілер ойын арқылы оқу 
міндеттерін тиімді шешуге болаты-
нын дәлелдеді Ұлы класик педагог-
тар Я.А.Каменский, И.Песталоцци, 
А.Макаренко, Н.К.Крупская, 
В.А.Сухомлинский және қазақ 
халқының ағартушы педагогта-
ры А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, 

М.Жұмабаевтар, ойынның 
маңызын айта келе, ойын 
дегеніміз -айқын, білімге 
құмарлық пен еліктеудің 
маздап жанар оты. Міне, 
ойын тынысы кең, алысқа 
меңзейтін, ойдан-ойға 
жетелейтін, адамға қиялы 
қанат бітіретін осындай 
ғажайып нәрсе, өмір ты-
нысы дейді. Оқытудың 
ойындық әдісі ерте кезден 
бастап күні бүгінге дейін 
қолданылып, ұрпақтан 

ұрпаққа жалғасып келеді.Олай болса 
ойын түрлерін дұрыс ,тиімді түрде 
қолдана білсек білім сапамыздың 
артары сөзсіз.Осы орайда өз іс-
тәжірибиемнен сіздерге, Фетрдан 
жасалған  бірнеше ойын түрлерін 
ұсынып отырмын

 Дамытушы ойындар
Дамытушы ойын – бұл бала 

үшін ой иелігінен өткен құбылыс, 
оған бала өз еркімен ойынға 
қатысып, жаңа тәжірибе алма-
сып, одан алған білімі оның жеке 
байлығы болады, сондықтан оны 
басқа жағдайларда қолдана алады. 
Алған тәжірибесі балаға өз ойында 
қолдануға мүмкіншілік беріп, оның 
шығармашылық ұсынысының да-
муы.Дамыту ойындарында балаға 

әдейі қиын жағдайларды тудыра-
ды, ол одан шығар жолды таба 
білу керек. Сол арқылы бала ойлау 
қабілетін артырады.

Дамыту ойындар баланың 
бойындағы өзін-өзі ұстау және 
жинақылыққа үйретеді. Бұндай 
ойындардың шарттары баланың  
басқалардың ойындағы  қателігін 
көріп өзі жақсы ойнай бастай-
ды. Ақырындап ол дұрыс ойнап, 
ұстамды болып, әдептілік нормала-
рын ұғынады. Ол үшін  балалардың 
жас ерекшеліктеріне қарай фетрдан 
дамытушы планшет әзірледім.  

Дамытушы ойындардың мақсаты 
–  сәби қолының бұлшық еттерін, 
есте сақтау  қабілетін, қиялын 
дамыту және ерте жастан бала 
шығармашылығын ұштау, оны 
қалыптан тыс ойлауға үйрету. Бала 
саналы, мәдениетті, адамгершілігі 
мол болып, жан – жақты дамуы 
үшін және тілін, сөз байлығын да-
мыту, айналадағы өмір құбылысын 
меңгеру үшін дамытушы ойындар 
үлкен рөл атқарады.  Ойынның 
шарттарын түсіндіру керек және 
беру керек. Әрбір тапсырманы 
сәтті орындаған сайын мақтап, 
көтермелеп, қиялына қанат бітіріп 
отырса баланың қызығушылығы мен 
талпынысы оянады. Егер тапсырма-

ны орындау барысында қателіктер 
кездесіп жатса, қай жерде, неліктен, 
қандай қате жібергенін және оны 
түзету жолын нақтылап көрсету ке-
рек. Мектепке дейінгі балалардың 
есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау 
процестері тұрақсыз келеді. 
Сондықтан олар затты қолмен ұстап, 
көзімен көргенді ұнатады. Осыған 
сәйкес, мектепке дейінгі балалардың 
оқу қызметтерінде көрнекілік, ойын 
технологиясын кеңінен қолданған 
жөн деп санаймын.  Мектепке дейінгі 
балалардың есте сақтау қабілеті 
әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз 
келеді. Сондықтан олар затты қолмен 
ұстап, көзімен көргенді ұнатады.

Қорыта айтқанда ойын түрі 
мен мазмұны бүлдіршіндердің жас 
ерекшеліктеріне сай болуы тиіс. 
Мектепке дейінгі тәрбие  бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған 
өмір бойы өшпестей із қалдырады. 
«Жас бала – жас шыбық, жас күйінде 
қай түрде иіп  тастасаң, өскенде сол 
иілген күйінде қатып қалмақ. Теріс 
иіліп   қалған шыбықты артынан 
түзейміз десең, сындырып аласың», 
-  деп Мағжан Жұмабаев айтқандай 
заманға лайық тәрбие мен  білім 
беру ісін кешенді ұйымдастыру жаңа 
технологияларды,   тың идеялар мен 
шығармашылықты қажет етеді.

Г.ТОЛЕУГАЛИЕВА 
«Балдырған»санаторлы - 

бөбекжай бақшасының      
І-санатты   тәрбиешісі.

Қазақ халқының салт-дәстүрі, 
ұлттық құндылығы-тәрбиенің негізі.  
Осы орайда, химия сабақтарында 
халықтың салт-дәстүрлерін кез-
келген тақырыптарда пайдалануға 
болады. Мәселен  7-8 сыныпта « 
Атомның құрылысы» тақырыбында 
«Түнде айнаға қарама, шашыңды 
тарама»- деген тыйым сөзде халық 
атом туралы ұғымды тұрмыста 
қалай пайдаланған. Шашты тарап, 
тарақты қағаз қиындыларына тигізу  
кезінде пайда болған құбылыс, 
оның айқын дәлелі.  9-сыныпта « 
Күкірттің қолданылуы», «Алынуы», 
«Табиғатта таралуы » тақырыбын 
өткенде қазақтардың ертеде күкіртті 
қалай өндіргенін білдЕртеде күкіртті 
жайлаудағы мал қиынан неме-
се қалмақтардың ескі қорғанынан 
жинаған екен. Күкіртті анықтау үшін 
топырақты жанып тұрған отқа таста-
са, күкірті бар топырақ жарқырап жа-
натын болған. Осындай топырақты 
қағазға салып, оның үстіне қажетінше 
су құйып қайнатады, су қайнаған 
кезде топырақ су түбіне шөгіп, 
судың беті қоймалжың  сары түске 
боялған кезде жұқа киізбен ерітіндіні 
сүзіп, күкіртті судан бөліп алған.                                                                       
Бұл сүзіндіні басқа таза қазанға 
екінші рет қайнатып, таза ыдысқа 

Химия және салт- дәстүр 
құйғанда сабақтары тесілген ши 
қурай салатын болған, сонда күкірт 
кристалдары өсімдік сабағындағы 
кішкене тесіктерге жиналған. Сүзінді 
суды күкірт толық алыну үшін жеті 
рет қайнатқан .   Ерітіндіден сүзіп 
алынған күкіртті таспен үгіп, май-
да бөлшектерге ұнтақтап, түрлі 
тұрмыстық жағдайларда қолданған.  
Ата-бабамыз аң аулауға мылтық 
пайдаланған кезде «қара дәрі» 
әзірлеген. Ол үшін селитраны 
ыдысқа қыздырып, көмір тастаса 
жарқырап жанғанда, сол ыдысқа 

1 түйір күкірт салса, реак-
ция күшейе түскенін байқаған. 
Аңшылар оны аң аулауға оқ дәрі 
ретінде пайдаланған.   Сабақ 
тақырыбының мазмұнын толығырақ 
ашу үшін оқушыларға сұрақтар 
қою арқылы түсіндіруге тырыстым.                                                                                                                                        
1.Күкірттің табиғатта қандай 
қосылыстар түрінде кездесетіні.    

2.Күкірттің халық 
шаруашылығындағы маңызы мен  
ауыл шаруашылығында және 
өнеркәсіпте қалай қолданылатынын 
және күкіртті алудың қандай 

тәсілдері бар екені жайлы айтып, 
үйге төмендегідей   тақырыптарға                                                                                         
-Бесікті ыстау                                                                                                                                        
-Қоныс аударғанда жаңа үйді аластау                                                                                           
-Жануарлар  қотыр болғанда 
күкіртті дәрі ретінде қолдану                                                                                               
- Оқ – дәрі жасауда күкірттің   пай-
дасы туралы жазуды тапсырдым.                                                                                
Оқушылар «Күкірт» тақырыбын  
халық дәстүрлеріне байланы-
сты өткізілген сабақты ынта 
қойып, қызыға тындағанын  үйге 
берілген тапсырмалардың 
орындалуынан байқадым.                                                                                                                                        
         Мұндай талпыныс оқушылардың 
ой-өрісін, қабілетін арттырып қана 
қоймайды, сонымен бірге салт-
дәстүрге баулуға да  тәрбиелейді.                                                                            
Химия мен салт- дәстүрді ұғыну 
адамзат баласының жақсы өмір 
сүруіне дұрыс ықпалын тигізері сөз
сіз.                                                         

 Макпал ОТАРБЕКОВА,
М.Мәметова атындағы орта 

мектептің химия пәнінің мұғалімі.

Ойын – ой өсіреді
Баланың бірінші әрекеті –ойын,сондықтан да оның мәнісі 

ерекше.Ойын-адамның өмірге қадам басардағы алғашқы адымы.
Қазақ халқының «Ойын ойнап, ән салмай,өсер бала бола ма?»- 
деп айтқандай, баланың өмірінде ойын ерекше орын алады.Жас 
баланың өмірді танып, еңбекке деген қатынасы,психологиялық 
ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады.Ойын балаларға 
ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық тәрбие берудің маңызды 
тетігі деуге болады. Баланың қуанышы мен реніші ойын 
кезінде анық байқалады, сонымен қатар құрбыларымен тез 
тіл табысып,жақсы қарым-қатынас жасайды. Ойын- балаларға 
өмірде кездескен қиыншылықтарды  жеңу жолын үйретіп қана 
қоймайды, өмірге ең қажет қасиеттерге: өжеттілікке, іскерлікке, 
жауапкешілікке, ептілікке,шыншылдыққа тәрбиелейді, 
ұйыдастырушылық қабілетін қалыптастырады.

Ойын арқылы баланың бойына адамдық қасиеттермен қатар 
білімге, өнерге құштарлығы қалыптасады.

Баршамызға белгілі, ойын арқылы баланың дене құрлысы 
жетіліп, өзі жасаған қимылына сенім артады. Ойындардың 
көпшілігі балаларды мейірімділікке, достыққа, сүйіспеншілікке, 
сыйластыққа үйретуді көздейді.                                                                                                                                

Ш. ТУРГУМБАЕВА,  
Екіаша орта мектебі  мектепалды даярлық тобының 

жетекшісі.
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мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта 
білім беру ұйымдарының басшысы лауазымы 
орнына конкурс жариялайды.

Бос орын:  1. «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойын-
ша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры. 2. «Алматы облысы 
білім басқармасының Сарқан ауданы бой-
ынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Әл-Фараби атындағы орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығы бар және Еркін ба-
стауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры. 3. «Алматы облысы 
білім басқармасының Сарқан ауданы бой-
ынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«№ 54 орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: 1. Алма-
ты облысы, Сарқан ауданы, Абай ауылы, 
Абай көшесі, 38 үй; оқушыларға оқыту мен 
тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Тасарық орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 2. Ал-
маты облысы, Сарқан ауданы, Лепсі ауылы, 
Ахметова көшесі, 13 үй, оқушыларға оқыту 
мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын «№54 орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 3. Алма-
ты облысы, Сарқан ауданы, Қарабөгет ауылы, 
Абайділданов көшесі, 18 үй, оқушыларға оқыту 
мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Әл-Фараби 
атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығы бар және Еркін бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын 
жинақты мектептерді қоспағанда білім беру 
ұйымдары үшін:

1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу 
орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 
кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта да-
ярлауды растайтын құжат;

2) педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл-
дан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта 
білім беру ұйымы басшысының орынбасары 
лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының немесе педагог - 
сарапшының, педагог-зерттеушінің, педа-
гог- шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орын-
дары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) 
әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін 
қоспағанда).

Шағын жинақты мектептер үшін: 
1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу 
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орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де 
кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта да-
ярлауды растайтын құжат; 

2) педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем 
емес, оның ішінде білім беру ұйымдарындағы 
соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының, педагог – сарапшының 
немесе педагог – зерттеушінің немесе пе-
дагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық 
өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік 
кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы басшысының 
лауазымдық міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік құқықтық 
актілерге сәйкес басқарады.

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық және әдістемелік 
кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды 
ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-тәрбие 

жұмысы жоспарын, жұмыс оқу жоспарын, пән-
мұғалімдерінің қысқа мерзімді жоспарларын 
бекітеді.

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен 
жұмыс жоспарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына 
сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді.

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік 
және материалдық-техникалық базасын 
қалыптастырады және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және 
жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік 
бірлестіктер, балалар ұйымдары қызметіне 
ықпал етеді.

Білім беру құқығына берілген лицензия-
сына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер 
контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды 
қамтамасыз етеді.

Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан 
шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен 
мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек 
және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық 
байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау 
бойынша шаралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім 
алушылардың (тәрбиеленушілердің) және 
білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір 

қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға қажетті 
жағдай жасайды.Белгіленген заңнама шегінде 
білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына 
иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардың 
қаржылық және материалдық қаражаттың түсуі 
және жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп 
жүргізіп, оқу-материалдық базаның сақталуын 
және толықтырылуын қамтамасыз етеді, 
ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-
гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және тех-
ника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша 
қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа тар-
туды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 
қызметкерлердің штаттық кестесін, 
лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың 
кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасай-
ды.Педагогтердің біліктілік санатын беру (рас-
тау) рәсімін ұйымдастырады.

Қызмет барысында айрықша көзге түскен 
оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 
қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай 
марапаттауға және көтермелеуге ұсынады 
және өз құзыретінің шегінде жаза қолданады.

Педагогикалық этика бойынша кеңестің 
ұсынымдарын ескере отырып, өз құзыреті 
шегінде жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да 
барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.

Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, 
ата-аналармен (немесе оларды алмастыру-
шы адамдармен), қорғаншылық кеңесімен 
жұмысты үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда 
білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті 
есеп құжаттарын дайындау мен ұсынуды 
қамтамасыз етеді.

Ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілікті 
меңгерген.

      Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, оның 
ішінде менеджмент саласында. Білім беру 
ұйымдарында "Құндылықтарға негізделген 
білім беру" тұжырымдамасын білім беру 
процесінде барлық нысандар, оның ішінде ба-
лалар отбасыларының қатысуымен енгізеді.

      Білім алушылар, тәрбиеленушілер, пе-
дагогтер және тағы басқа қызметкерлер ара-
сында академиялық адалдық қағидаларын, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің ал-
дын алады.

Білім беру қызметін ұсыну сапасына жауап 
береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
мемлекеттік білім беру ұйымы басшысы 
қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жылда-
рына қарай 145 723 теңгеден 220 825 теңгеге 
дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда ха-
барлама жарияланған күннен бастап жеті 
жұмыс күні ішінде қабылданады. Құжаттар 
қабылданып болғаннан кейін аталған мекен 

жайда конкурс өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 

құжаттардың тізбесі:
1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы және 
фото;

6) қолданыстағы жазалаулары мен 
көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты және 
ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі 
(болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысанда-
рын бекіту туралы" Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 
болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

10) сыбайлас жемқорлық сипатында 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 
болмауы туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курста-
рынан өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген 
құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі не-
месе білім беру ұйымының жауапты қызметкері 
мөрмен расталуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтамасы толық 
ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу 
үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тар-
тылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім 
беруді басқару органының қарауына кәсіби 
жетістіктері, біліктілігін арттыру, ғылыми зерт-
теулер, өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтау, наградалары туралы материалдар-
ды, тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тура-
лы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Кокурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Ал-
маты облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев 
көшесі, 8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі. Байланыс телефондар: 
8 (72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; электронды 
адрес: sarkan_metod_kab@mail.ru. 

П.ИМАНГАЗИЕВА,
                                          бөлім басшысы. 

                           
ЖОБА

Стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру
 орындарын бекіту туралы

2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабы 1-тармағының 4-2) тармақшасына, 2004 
жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының «Сауда қызметін реттеу туралы» Заңының 8, 12-баптарына, 
«Ішкі сауда қағидаларын бекіту туралы» 2015 жылғы 27 наурыздағы № 264 Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің міндетін атқарушысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11148 тіркелген) бұйрығына сәйкес, Сарқан ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сарқан ауданында стационарлық емес сауда объектілерін орналастыру орындары осы қаулының 
қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Мынбаев Жомарт Құситқанұлына 
жүктелсін.

3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

                 Аудан әкімі                                             Т.Қайнарбеков

Сарқан ауданы әкімдігінің
2021 жылғы «__» _________

№ ____қаулысына қосымша
Сарқан ауданында стационарлық емес сауда объектілерін

орналастыру орындары

ПРОЕКТ

Об утверждении мест размещения нестационарных 
торговых объектов

В соответствии подпунктом 4-2) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», со статьями 8 и 12 За-
кона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», приказом ис-
полняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 
264 «Об утверждении Правил внутренней торговли» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 11148), акимат Сарканского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить места размещения нестационарных торговых объектов в Сарканском районе согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Мынбае-
ва Жомарт Куситкановича.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вво-
дится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района                                     Кайнарбеков Т.

Приложение к постановлению акимата
№____ от «____»___________2021 года

Места размещения нестационарных торговых объектов 
в Сарканском районе

№ Расположение торговых мест Занимаемая площадь Сфера деятельности Типы торговых точек Количест

Майонез:польза или вред?Среди казахстанских потребителей майонез 
является одним из самых популярных продуктов. 
В любой развитой стране соус,в котором масла 
меньше 80%,не будет считаться майонезом,это 
будет салатный соус,или салатная заправка-
если масла меньше 60%. Во многие продукты,в 
том числе и в майонезы,часто добавляются 
вещества,способные воздействовать на наши 
нейроны-они вызывают самое настоящее пи-
щевое привыкание. Если майонез приготовлен 
в домашних условиях,можно сказать,что вреда 
от него никакого не будет,а вот если это мага-
зинный майонез,то в большинстве случаев он 
производится из низкосортного растительного 
масла. Также в майонезе присутствует больше 
количество транс-жиров,а они повышают холе-

стерин. Особенно опасен майонез в пластиковой 
упаковке,так как в его состав входит уксус,он вы-
деляет концерогенные вещества из пластика. 
Майонез содержит очень большое количество 
консервантов и стабилизаторов,которые приводят 
к аллергическим реакциям.

Чем же отличается настоящий майонез от 
того,что нам предлагают в магазинах? Конечно,не 
только количеством масла,но и другими характе
ристиками:составом,качеством ингредиентов и 
способом их соединения. Классический майо-
нез включает оливковое масло,сырой яичный 
желток,немного соли,сахара и лимонного сока В 

майонез «Провансаль» еще добавляют готовую 
горчицу. Цвет настоящего майонеза напомина-
ет цвет меда-он полупрозрачный,консистенция 
нежная,напоминающая желе,а вкус очень тонкй. 
Хранить такой майонез долго не получится:самое 
большее-неделю в холодильнике. Не покупайте 
тот,на котором указан долгий срок хранения. Май-
онез должен быть однородной консистенции –ни-
каких пузырьков и крупинок ,и содержать в составе 
не яичный порошок,а желтки яиц. Если в майоне-
зе есть комочки-он либо испорчен,либо приготов-
лен не правильно. Слишком густая консистенция 
говорит о большом количестве сухого молока 

или крахмала-их там вообще быть не должно,а 
жидкая-о том,что производитель не пожалел 
воды. Наличие воды легко проверить,налив 
майонез на горячую сковородку-продукт с во-
дой вспенивается. Что касается цвета,то он бу-
дет белым или с оттенками кремового,а другие 
оттенки означают только то,что использованы 
красители или ненужные добавки. 

      

    А.АЯЗБАЕВА,                                                                
     лаборант санитарно-гигиенической 

лаборатории
Сарканского районного отделения 

Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по 
Алматинской области.                                                              



 Сен туған күн, мерекеңмен!
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27 ақпан мен 2 наурыз күндері аралығында Талдықорған қаласындағы «Өркен» спорт 
сарайында Тәуелсіздіктің тұғырлы 30 жылдығына орай жекпе-жек сайысынан жастар мен 
жасөспірімдер арасында Қазақстан Республиасының чемпионаты өтті. Тартысты жарысқа 
еліміздің түкпір-түкпірінен жүзден аса 14 пен 21 жас аралығындағы балуандар қатысып, бақтарын 
сынады.

Төрт күнге созылған байрақты бәсекеде аудан мерейі үстем болды. Ауданымызда 10 спорт-
шы аттанып, олжалы оралды. Жарыс қорытындысы бойынша жүлделі І орынды 2004 жылғы 
Амантай Әли алса, ал 2 орынды 2005 жылғы Қасымбай Мұхит иеленсе, үштікті Өмірзақ Айдос 
және Таттығали Алихан місе тұтты.

«Осы жарысқа ұзақ жақсы дайындықпен бардық. Алаңға шыққанда қобалжу болды. Бірақ 
жатықтырушымның айтқанына құлақ асып, жақсы нәтижеге қол жеткіздім. Бұл менің осындай 
үлкен жарыстарға алғашқы шығуым. Енді дайындық барысын одан әрі көбейтіп, сәуір айында 
өтетін әлем чемпионатында жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп, алтыннан алқа тағынып, көк 
байрағымызды әлем көгінде желбірету». – дейді жас спортшы Амантай Әли.

Бүгін күні жекпе-жек сайысы бойынша Лепсі, Көктерек ауылының спортшылары озық болып 
отыр.

Өзбекстан астанасы Ташкент қаласында ағымдағы жылдың сәуір айында өтетін жекпе-жек 
сайысында әлем чемпионатына ауданнан екі спортшымыз бақтарын сынамақ. 

Өз тілшіміз.

40 дана рулондалған сояның саба-
нын сатамын, малға да айырбастаймын. 
Хабарласыңыздар: тел. 8747 2417217.

Продам люцерную в тюках. Обращаться 
по телефонам: 2-72-27, сот. 8705 2944364, 
8777 2346215. 

Сарқан ауданы Көкжиде ауылының тұрғыны, ардақты әже, аяулы 
ана Папова Кулайым Кабденқызын 10 наурыз күні 60 жасқа толуы-
мен құттықтаймыз.

Анда-санда тірліктің қысы мықтап,
Қысқанда да көрмепсіз кісіні ықтап.
Тал бесіктен дарыған қасиетпен,
60 жасқа келдіңіз кісілікті ап. 
Құтты болсын осынау мерейлі шақ,
Басыңыздан кетпесін шаттық пен бақ.
Бұл өмірдің қызығын еркін көріп,
Ешқашан көңіліңізге түспесін дақ!

Ізгі тілекпен: Төлепбаевтар әулеті.

8-наурыз Халықаралық әйелдер мерекесімен тұспа-тұс келген 
туған күн Қарауылтөбе ауылының тұрғыны, Рамиевтер әулетіне, 
бүкіл ағайын -туысқа сыйлы жан, үлкендерге құрметпен қарап, 45 
жыл келіндік міндетін еш мүлтіксіз атқарып жүрген қадірлі адам- 
Рамиева Күліш Дүйсенқызын туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Бас иемін кашанда әйелге мен, Соғып тұрған жүрегім әйел дер 
ем.Құдіретті кім десе бұл әлемде, сұлу болып жаралған әпкем дер 
ем.

Өмір жасыңыз ұзақ, денсаулығыңыз мықты болсын.Өміріңіз 
қашанда көктемдей жарқын, жаздай жылы әрі жайма шуақты бол-
сын.Сізге таудай талап, мызғымас сабырлық, қайтпас жігер, тау-
сылмас бақыт тілейміз.

Бүгін де сүйікті жар, асыл келін, аяулы ана, құрметті апа- 66 
жасыңыз мол жақсылық әкелсін.

Серікбай аға екеуіңіз балалардың, немерелердің қызығын 
көріңіздер.Жадырап, жайнап арамызда аман-есен жүре беріңіз...

Тілек білдірушілер: сіңлісі Алипаш, бауырлары: Сәкен, 
Аманжол, Саят, Сәбит, келіндері: Айжан, Айгүл, Гүлжан, Айнара.
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Көктемнің көгіндей, даланың гүліндей
 
Ардақты әжелер! Аяулы арулар!
Сіздерді 8 наурыз – Халықаралық әйелдер мерекесімен аудандағы 6000-ға жуық 

ардагерлердің атынан және өзімнің атымнан шын жүректен құттықтаймын.
Ауданымызда экономиканың әр саласында, яғни денсаулық, білім, кәсіпкерлік және ауыл 

шаруашылық салаларында еселі еңбектерімен, толағай табыстарымен мол жауапкершілік 
жүгін талмай көтеріп келе жатқан көптеген әжелердің қоғамдағы орны қашанда бөлек. 
Ауданымыздың өсіп-өркендеуінде әрбір әжелердің айрықша еңбегі бар екенін атап өткім 
келеді. Сонымен қоса жас ұрпақ тәрбиесіне қосқан үлестеріңіз ұшан теңіз. Әженің аялы 
алақаны, нұрлы жүзі, жан шуағы әрбір отбасына ғана емес барша адамзатты биік мақсаттарға 
жетелейді. Біз Сіздердің өлшеусіз мейірімдеріңізді, баға жетпес тұлғаларыңызды қашанда 
мақтан тұтамыз. Сіздерге мықты денсаулық, отбасының жылылығын, немере-шөберелердің 
сыңғырлаған күлкілерін тілеймін. Осы көктем жүректеріңізге қуаныш, жандарыңызға жақсылық 
сыйласын. Көктемнің көгіндей, даланың гүліндей жайнап, жарқырап жүре беріңіздер. Көңіл 
көкжиектеріңіз әрқашан ашық болып, көздеріңізде күн күлімдесін. Мереке құтты болсын. 

Қ. ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық «Ардагерлер ұйымы» филиалының төрағасы, ауданның Құрметті        

азаматы. 

Алғашқы  ұстазым
Ұстаз... Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен өзектес 

ұғым. Адам баласының жүрегінде қадір тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі – ұстаз. 
Дүниедегі мамандық атаулының төресі – ұстаздық. Болашақтың басшысын да, данасын да, 
ғалымын да, еңбекқор егіншісін де,кеншісін де ұстаз өсіреді, ұстаз тәрбиелейді. Мұғалім оқушы 
қолына алғаш қалам ұстатып, әріп тануды үйретіп, білім нәрін бойына дарытып, бойына жақсы 
қасиеттерді сіңіріп, өмірдің қыр-сырын білуге, болашаққа деген құлшынысын арттыратын жан. 
Дәлірек айтсақ, адамды өмір сүре білуге тәрбиелейді.  Қай жағынан алып қарасақ та, мұғалім 
орны бөлек, ерекше. Әрине, оның ішінде алғаш сізге қалам ұстатып, сауатыңды ашатын – бастау-
ыш сынып мұғалімі елеулі орын алады. Өмірде өз анаңнан кейінгі қадірлі тағы бір адам болса, 
ол – алғашқы ұстаз емес пе?

Егер солай болса, мен тұңғыш ұстазым туралы жазғым келіп отыр. Менің алғашқы ұстазым – 
Екіаша орта мектебінің КММ бастауыш сынып мұғалімі – Есеркеева Айнаш Тайтелевна. Тұңғыш 
ұстазым менің сауатымды ашып, бойыма жақсы қасиеттерді сіңіріп, болашаққа бағдар беріп, 
дұрыс жолды сілтеді. Сол себепті де алғашқы ұстазыма үлкен алғыс білдіремін.  Егер мұғалім 
ойыма келсе болды, осы жанның бейнесі көзіме елестейді. Мұғалімімнің жеткен жетістіктеріде, өз 
ортасында алатын орныда ерекше. Мен қай жерде болсамда, ешқашан алғашқы ұстазымның бұл 
жақсылықтарын, бойыма сіңірген білімін, жақсы қасиеттерін ешқашан ұмытпаймын.  Мұғалімім 
қазіргі уақыттада осы Екіаша орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімінде қызметте. Ал мен 
9 «А» сынып оқушысымын. Менің қазіргі білімімнің қалыптасуы, осылай ол кісіге алғыс білдіріп 
отырғаным да сол кісінің еккен жемісінің берген қорытындысы болып табылады. Сол себепті де 
сізге мың алғыс, ұстазым! 

Аяла  АБРАИМ,
Екіаша орта мектебінің                                                                                                                                       

                                                            9 «А»сынып оқушысы.                                                                                                 

Әлем  чемпионатына жолдама алды

Өткен айдың 17-21 жұлдызында Жамбыл ауданы Ұзынағаш кентінде 2006-2007 жылда-
ры туылған жасөспірімдер арасында волейболдан Алматы обылысының қысқы чемпионаты 
өтті. Аталған жарыста Сарқан ауданының  құрама командасы ІІ орынға ие болды. Құрама ко-
манда М.Тынышбаев, Ақын Сара, Н.Островский атындағы орта мектептерінің оқушыларынан 
құрылды. Жаттықтырушылары Э.Ахметкалиев, О.Амиргалиев, Н.Бекболатұлы. 15 команда 
қатысқан жарыста М.Тынышбаев атындағы орта мектептің  оқушы ерекше көзге түсіп, Алматы 
обылысының  құрама командасына шақырылды. Олар 9 – сынып  оқушылары Сағатбек Рай-
ымбек пен Ручкин Павел. Осы жарыста Сағатбек Райымбек ең үздік ойыншы номинациясы 
бойынша марапатталды. Олар енді республикалық чемпионатта өз өнерлерін көрсетпек.

Э.АХМЕТКАЛИЕВ, 
М.Тынышбаев атындағы ОМ 

дене шынықтыру пәні мұғалімі.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продается дом! Продам кирпичный 
дом с мебелью 1991 года постройки. Дом 
120кв.м.,интернет,телефон. Холодная и 
горячая вода (Аристон) в доме.Со все-
ми надворнами постройками:баня,летняя 
кухня,сарай,углярка,крытый навес. Торг 
уместен.тел.87773935583,87081875808,8-
72839-20147

Панабек Қамиттың атына 2017 жылы 
ҚР Ішкі істер министрлігінен берілген                        
№ 042573360 ықтиярхаты, 2015 жылы 
берілген төлқұжатқа көші-қон карточкасы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын. 

Тез арада Жөнкебаев № 31 үлкен, жылы 
үй сатылады.  Үйде су кіргізілген, санузел 
бар. Қора-қопсы, монша, 2 бөлмелі ас үй, 
гараж, үлкен бау-бақшасы бар. Мектеп, 
балабақша қасында.  Хабарласыңыздар: 
тел. 8702 1156471.

Шұғыл түрде Алмалы ауылы жағында 
ПМК-72 № 12 13х14 үлкен үй сатылады. 
Қора жайы, 1 га жері, бақ, артезиан суы бар. 
Үйде де су бар. Хабарласыңыздар:  тел. 
8708 3678589, 8777 4893989.

Оқушыларымыз жүлдемен оралды

ГКП «Саркан Су кубыры» Сарканского района доводит до сведения жителей с. Бакалы, 
Аманбоктер Сарканского района, что 07 апреля 2021 года состоится публичное слушание по 
обсуждению проекта тарифа и тарифной сметы на услуги водоснабжения.

07.04.2021 г в с. Аманбоктер в здании Аманбоктерской средней школы в 11.00 состоится 
публичное слушание по поводу утверждения тарифа на услуги водоснабжения.

07.04.2021 г в с. Бакалы в здании дома культуры в 13.00 состоится публичное слушание 
по поводу утверждения тарифа на услуги водоснабжения.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выражаю 
благодарность

  
Благодарность – это слово с большой бук-

вы. Её значение не опишешь двумя словами. 
Любой человек в своей жизни может выразить 
знак благодарности, уважения, любви к тому 
или иному человеку. От этого в жизни никому 
не становится хуже, а наоборот лучше. Если 
бы люди в наше чудесное время больше про-
являли друг к другу знак  уважения, в мире, 
увеличилось бы хорошее отношение челове-
чества.   И я тоже хочу выразить свою благо-
дарность своей первой учительнице   Есеркее-
вой Айнаш Тайтелеуовне. Потому что она меня 
научила всему, что я умею.А именно держать 
ручку в руке, писать, читать, она научила про-
износить буквы, решать примеры, учить сти-
хотварения. Где бы я ни училась, я никогда не 
забуду её благие труды. Знак любви я хочу вы-
разить следующими словами:

Мы пришли к вам совсем малышнею,
Не умели ещё ничего.
 А сегодня, секрет вам откроем,
Мы добьемся во всем своего.
Айнаш  Тайтелеуовна,
Вы дарили нам знанья и ласку,  
Не жалея ни капли себя,          
У доски обьяснили с указкой
И глядели, так нежно любя.
Айнаш Тайтелеуовна,
 Мы за наше спокойное детство,
От души благодарны вам.
За заботу и доброе сердце,
За любовь, что дарили нам.  

Г.КАЗЫТАЕВА,
студентка мед.колледжа.


