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Вот как рассказывает о войне 
сам ветеран:

- Я родился в Башкирии в 
1924 году. Мои родители пере-
ехали из Башкирии в Сибирь, а 
потом в 1941 году - в Казахстан. 
Мы поселились в поселке Ки-
ровск Алма-Атинской области.

В 1941 году Каратальским 
районным военным комитетом 
меня призвали в ряды Совет-
ской Армии. Военную подготовку 
проходил в Ашхабаде. 15 октя-
бря 1942 года принял военную 
присягу. В августе 1943 года мне 
присвоили звание «сержант» и 
отправили на фронт. Пока до-
бирались до линии фронта, наш 
эшелон дважды бомбили немцы. 
Много было раненых и погиб-
ших. До линии фронта остава-
лось недалеко, поэтому добира-
лись пешком. Прибыли только 
вечером. Это были части Степ-
ного фронта, которыми командо-
вал легендарный Иван Конев.

В 1943 году наша Советская 
Армия шла в наступление. Я был 
участником боевых действий 
за деревню Большая Рублевка, 
что в 40 км от города Полтавы 
на Украине в составе Степного 
фронта. Этот рубеж несколько 
раз переходил от нас к немцам, 
бои были горячие. Погибло мно-
го ребят. Но все-таки мы выбили 
фашистов с этой позиции. Когда 
вошли в деревню, мы увидели 
убитых наших пленных солдат, 
которых немцы расстреляли, от-
ступая, - голос ветерана дрожит.

- В какой-то момент мне не 
повезло, - чуть позже продол-
жает рассказ солдат, - я получил 
осколочное ранение в правое 
плечо с повреждением кости. 
Это было 20 сентября 1943 года. 
А примерно через недели две 
Советская Армия полностью 
освободила Полтаву, Полтав-
скую область и ее окрестности 
от немецких захватчиков. Меня 

Всю жизнь с осколком снаряда
Помнить о подвигах солдат и офицеров - святой 

долг нашего поколения. Важно сегодня записать и со-
хранить воспоминания последних воинов той самой 

страшной войны двадцатого столетия. Их остались 
единицы. Геннадий Федорович Ульянов - ветеран 

войны и труда, который живет в селе Амангельды. 
отправили в госпиталь, который 
находился в городе Сызрани. 
Это недалеко от Куйбышева, 
ныне город Самара.

В госпитале я пролежал че-
тыре месяца. Рана стала затя-
гиваться, но осколок не могли 
вытащить. Он остался блуждать 
в моем организме, всю жизнь до-
ставляя мне неприятности.

В январе 1944 года меня вы-
писали из госпиталя и отправили 
в город Борисоглебск в запасную 
часть. В то время наша Совет-
ская Армия испытывала недо-
статок в командном составе. 
В январе 1944 года направили 
учиться в Маршанское стрел- 
ково-минометное училище. Обу-
чение проходило по ускоренной 
программе. В марте 1945 года 
окончил училище, мне присвои-
ли звание «младший лейтенант» 
и отправили в город Липецк для 
дальнейшего прохождения воен-
ной службы командиром мино-
метного взвода.

-Где меня застала Победа? 
9 мая 1945 года был в Липец-
ке. Это была Великая Победа! 
Были слезы и радость, но боль-
ше было слез. Почти в каждой 
семье были потери. Многие ма-
тери не дождались с войны сы-
новей и дочерей, а дети - отцов. 
Война принесла нашей Совет-
ской стране горе, разруху, поте-
ри. Пусть никогда наши дети не 
узнают, что такое эта проклятая, 
страшная и трудная война. Ни-
когда! - солдат войны тяжело 
вздыхает. Эти слова идут от са-
мого сердца, души человека, ис-
пытавшего на себе все тяготы и 
испытания Великой Отечествен-
ной войны - битвы за каждый ку-
сочек родной земли.

-Командиром минометно-
го взвода я прослужил до июня 
1945 года, а после был на-
правлен в Германию, в Берлин 
дефектовщиком на немецкие 

заводы. Немецкие заводы де-
монтировали и отправляли в 
Советский Союз. В январе 1947 
года меня демобилизовали в 
звании лейтенанта по состоя-
нию здоровья. Осколок внутри 
меня все время давал знать о 
себе, вытащить его медики не 
смогли, - вспоминает Геннадий 
Федорович.

Подвиги офицера отмечены 
высокими наградами Родины: 
орденами Отечественной войны 
2 степени, Красной Звезды, мно-
гими медалями, в том числе «За 
победу над Германией».

В конце 1947 года Генна-
дий Федорович женился, рабо-
тал мастером в строительно-
дорожной организации рудника 
Коксу. В 1954 году перевелся 
в Текелийский строительный 
трест. Именно отсюда его коман-
дируют на целину в Сарканский 
район. Здесь, позже, благодаря 
труду таких же людей, как Ген-
надий Ульянов, появится один 
из передовых совхозов "Погра-
ничник".

Он не только прошел всю всю 
войну, вырастил троих детей, 
воспитывает внуков, но и для 
каждого из нас служит примером 
того, как надо любить Родину.

Мы желаем ему и его семье 
здоровья и всех благ! Верим, что 
он вместе с нами встретит еще 
одну победную весну!

Жанар МЫКТЫБАЕВА.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Жеке 
жазылушылар 

үшін индексі 65202, 
жартыжылдық бағасы - 

1511 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін 
индексі 

15202, жартыжылдық 
бағасы -1690,52 

теңге. 

Зейнеткерлер үшін 
индексі 

35202, жартыжылдық 
бағасы - 1113 

теңге.

БАСПАСӨЗ - 2021
  газетіне екінші жартыжылдыққа жазылу басталды. 

Желідегі ала-құла ақпараттың ақиқатын ажырату оңай емес. 
Сондықтан аудан тынысын шынайы жазып, жан азығын ұсынып, 

еңбек адамдарын насихаттаудан ауытқып көрмеген төл газетіңізді 
жаздырып алуға асығыңыз. 

Газетке "Казпошта" бөлімшесінде, 

газетініњ редакциясында жазылуѓа болады.
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Ауыл — алтын бесiк. Ауыл дегенде, оның 
бұрқыраған жусаны мен кең жазық даласы ерiксiз 
ойға оралады. Мырзапейілді  ауыл мен ауыл 
шаруашылығы елiмiздiң экономикалық және 
әлеуметтiк өмiрiнде айрықша орын алатыны анық. 
Сондықтан да  ауыл халқы елiмiздiң қоғамдық-
саяси тұрақтылығының да шешушi факторы бо-
лып есептеледi. Бiрақ осындай теңеулерге лайық 
ауылымыздағы  «Алтын су» каналы көкейкесті 
мәселе болып табылады. 

«Алтын су» каналы 1943 жылы 
Лепсі ауылдық округін басып өтіп, 
Көкжиде ауылындағы егістік аумағын 
суландыру үшін қазылған. Ауылда 
қалған қариялар, жас балалардың 
күшімен Лепсі кентінен 6 шақырым 
жерден бастап тау бөктерінен қолмен 
қазылып,  16 шақырым су ағатын арық 
жүйесі жасалған болатын. Ол кезде 
су деңгейі  жоғары болғандықтан өмір 
нәрі 16 шақырым арық арқылы  ағып 
Көкжиде ауылын басып өтіп, Лепсі 
өзеніне қайта құйылатын. Кейінірек 
су тасқыны кезінде арықты су ба-
сып қалмау үшін бас жағына плати-
на салынды. Себебі,  бір шлюзден су өзенге құйылса, екінші 
шлюзден су ауылға қарай арық арқылы ағатын болған.Аталған 
шлюздер арқылы мамандар  су мөлшерін өлшеп отырған. «Ал-
тын су» каналы арқылы Лепсі және Көкжиде ауылдарының 
тұрғындары бау-бақша өсіріп, жыл сайын өнім алып әл-ауқатын 
арттырған-ды. Колхоз, совхоз кезінде ауыл тұрғындары мал 
азығы үшін жүгері,  тары және басқа да дақылдарды өсіріп, әр 
отбасы қыстық азықпен қамтамасыз етілгені де  көнекөздердің 
есінде. 

1994-1995 жылдары колхоз-совхоздардың, Бөрлітөбе 
аудандық суландыру мекемесінің, 1997 жылы Бөрлітөбе 
ауданының жабылуына байланысты аталған канал Сарқан ау-
данына берілген-ді.  Алайда бұл канал белгілі бір себептермен  
Сарқан аудандық суландыру жүйесі мекемесінің балансына 
өтпей қалыпты. Соның салдарынан жылдар бойы платина, 
канал тазаланбай құмға толып, су деңгейі көтерілмей қалды. 
1950 жылдары салынған шлюздер тозып, жарамсыз болды. 
Кейіннен көпшіліктің дабыл қағуы нәтижесінде 2005-2006 жыл-
дары каналға дамбы салу үшін 24 млн қаражат бөлініп, арықты 
тазалау және басқа жұмыстар жүргізілді. Өкінішке орай, Лепсі 
өзенінің асты құмдауыт  болғандықтан,  салынған инерттік 
материалдардың   барлығы көктемгі су тасқыны кезінде шайы-
лып кетті. 

2010 жылы қыстағы жауған  жаңбырдан кейін, жер қатып 
қалып, көктемде еріген  қардың суы жерге сіңбей, сай-саймен 
аққан су каналды, арықты  850-900 кубқа жуық құм және тас 
үйінділерімен толтырып тастады.  Содан бері 2006 жылдан 
қазіргі уақытқа  дейінгі аралықта бұл каналдың көкейкесті 
мәселесі аудан және ауыл әкімдерінің жыл сайынғы есеп беру 
кезеңінде көтеріліп, осы уақытқа дейін шешімін таппай келген 
еді. 

Жылдар бойы ел болып күткен жағымды жаңалық биыл 
аудан басшыларының қозғауымен жүзеге асты. «Алтын 
су» каналын қайта қалпына келтіруге аудан бойынша Бас 
Гидротехникалық құрылыммен бірге жалпы 24 млрд 242 млн 
теңгеге жобалық-сметалық құжаттары жасалды, оның ішінде 
16 шақырымы Лепсі ауылдық округінің аумағында. Облыстық 
құрылыс басқармасы арқылы қаражат бөлінген жағдайда 
күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады.  

Лепсі ауылдық округі бойынша 906 тұрғын үй бар. Округте 
үй бақшалары – 100 га, алма-бақтары 50 га, бау-бақшалары 
300 га құрайды. Демек тіршілік нәрі ауылға келіп, бау-бақша 
өсіруге мүмкіндік туатын сәтті көпшілік асыға тосады.  

Ауыл - қазақ руханиятының, мәдениетiнiң, дәстүрлi 
шаруашылықтың қайнар көзi, қазақтың жаны мен жүрегi. 
Ендеше, ауылды түлету, ауыл шаруашылығын өркендету 
халқымыздың әл-ауқатын көтеріп,  Отанымызды көркейту де-
ген сөз.

Асхат ИСКАКОВ,
Сарқан аудандық 

маслихатының депутаты.
        

 

Мәселе 

Канал қалпына 
келтірілсе...
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Советы родителям: Как помочь детям 

подготовиться к ЕНТ
Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не 

критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество бал-
лов не является совершенным измерением его возможностей. Не повышайте тревож-
ность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на результа-
те тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые 
в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу 
возрастных особенностей может эмоционально "сорваться".  Подбадривайте детей, 
хвалите их за то, что они делают хорошо.  Повышайте их уверенность в себе, так как 
чем больше ребенок боится неудачи, тем более вероятности допущения ошибок. На-
блюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить 
и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. Контро-
лируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он 
обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.

Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домаш-
них не мешал.- Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного ум-
ственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалан-
сированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. 
стимулируют работу головного мозга. Помогите детям распределить темы подготовки 
по дням.- Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла 
зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты 
и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие схематические 
выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, 
покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и определения можно 
выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой 
и т.д.

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас суще-
ствует множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет 
тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от привычных 
ему письменных и устных экзаменов. Заранее во время тренировки по тестовым зада-
ниям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда 
у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, 
что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит 
часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. Накануне экзамена обеспечьте ребен-
ку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:  про-
бежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это 
поможет настроиться на работу; внимательно прочитать вопрос до конца и понять его 
смысл (характерная ошибка во время тестирования не дочитав до конца, по первым 
словам уже предполагают ответ и торопятся его вписать);  если не знаешь ответа на 
вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться; если не 
смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на 
свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.

Б. КУРМАНГАЛИЕВА,
педагог-психолог средней школы «Теректі».

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесін 
мәжбүрлеп  иеліктен шығару туралы

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 14-1-бабының 3-тармағының 
3-тармақшасына, 84, 85-баптарына сәйкес, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңының 31 және 37-баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңының 6-тарауына, Сарқан аудандық мәслихатының 2013 жылғы 17 
сәуірдегі № 16-87 шешімімен бекітілген Туристік-рекреациялық аймақ «Балқаш» де-
малыс орынының Бас жобасын жүзеге асыру мақсатында, Сарқан ауданының әкімдігі               
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Алматы облысы Сарқан аудандық мәслихатының 2013 жылғы  17 сәуірдегі № 16-
87 шешімімен бекітілген Туристік-рекреациялық аймақ «Балқаш» демалыс орнының 
Бас жобасында белгіленген жер учаскесінде, Сарқан ауданы Лепсі ауылдық округінде 
орналасқан жер пайдаланушы «Есмурат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 
тұрақты жер пайдалану құқығымен тиесілі жалпы көлемі 1202,13 га жер теліміне 
(кадастрлік нөмірі  03-263-055-101) 622 гектар жер учаскесі кіріп тұруына байланы-
сты    2021 жылдың 16 тамызынан бастап мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен 
шығарылсын.

2. Алматы облысы Сарқан ауданы жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін 
жер учаскесін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап 
күнтізбелік үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, 
сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті 
шаралар қолдансын.

3. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Сарқан ау-
даны, Сарқан қаласы, Тынышбаев көшесі № 8 үй, № 5 және № 8 кабинет, тел: 8.72839-
2-17-93, 2-16-72 болып белгіленсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Сарқан ауданы әкімінің орынбасары  А. 
Мухановқа  жүктелсін.

Аудан әкімі                                             Т. ҚАЙНАРБЕКОВ

№128                        12 мамыр, 2021 жыл.

Тек екі айдың ішінде БЖЗҚ 
салымшылары 7 миллионнан астам 

қызмет алды
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2021 жылдың басынан бастап 01.01.2021-

01.03.2021 аралығындағы кезеңде өз салымшыларына 7,2 миллион қызмет көрсетті. 
Бұл өткен 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,2 есе көп. Айта кету керек, 
өсім электрондық қызметтер бойынша да, БЖЗҚ филиалдарында тікелей көрсетілген 
қызметтер бойынша да болды.

Виртуалды кеңістікте Қордың 6,6 миллион қызметі көрсетілді, бұл көрсетілген 
қызметтердің жалпы көлемінің 91,8% құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда он-
лайн қызметтердің танымалдығы үш есе өсті. Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ сай-
тында да, мобильді қосымшасында да бар жеке кабинеттің көмегімен салымшылар 
үйден шықпай-ақ жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірме, ЖЗШ-ның бар-жоғы туралы 
анықтама ала алады. Зейнетақы жинақтарының сомасын ішінара пайдалану және (не-
месе) ИПБ-ға аудару үшін тексеріп, өз деректемелеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізе алады, 1 немесе 2 топтағы мүгедектіктің мерзімсіз болып белгіленуіне байланы-
сты зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініш беру және тағы да басқа көптеген 
қызметтерді ала алады. 

Салымшылардың бір бөлігі бұрынғысынша Қазақстан бойынша орналасқан біздің 
филиалдарымызға өтініш білдіреді. 1 наурыздағы жағдай бойынша салымшылар БЖЗҚ 
бөлімшелерінде 581,8 мың қызмет алды, бұл өткен 2020 жылмен салыстырғанда 37,8 
мың қызметке (немесе 6,9% - ға) артық.

БЖЗҚ міндеттерінің бірі – сапалы кеңес беру қызметтерін көрсету және Қордың 
салымшылары мен алушылары үшін ақпараттық арналарды дамыту екенін атап 
өту маңызды. 2021 жылдың алғашқы екі айында кері байланыс арналары арқылы 
салымшылардың өтініштерінің саны бір жыл бұрынғы көрсеткіштермен салыстырғанда 
үш есеге артты. 2021 жылғы 1 наурызға 461,9 мың өтініш, ал 2020 жылғы 1 наурызға 
146,8 мың өтініш түсті.

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ салымшылары мен алушылары 1418 нөмірі бойын-
ша call-орталықтан (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін) кеңес ала алады, сондай-
ақ, кеңестерді  www.enpf.kz корпоративтік сайтынан, +7 777 000 14 18 нөмірі бойынша 
WhatsАpp және Viber чат-боттары арқылы және Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter, 
Telegram, Одноклассники әлеуметтік желілеріндегі БЖЗҚ ресми парақшаларынан 
алуға болады.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ 
құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан 
бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жа-
сау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды 
басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын 
тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке 
алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі ту-
ралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында). 

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ  ҚАУЛЫСЫ

О принудительном отчуждении
 земельного участка для 
государственных нужд

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 14-1, статьями 84, 85 Земельно-
го кодекса Республики Казахстан, со статьями 31 и 37 «О местном государственном 
управлении и самоуправлении Республики Казахстан»,  главой 6  Закона Республики 
Казахстан «О государственном имуществе», в целях реализации Генерального плана 
развития Туристско-рекреационной зоны утвержденного решением маслихата Сар-
канского района за № 16 - 87 от  17 апреля 2013 года, акимат Сарканского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести с 16 августа 2021 года принудительное отчуждение земельного 
участка для государственных нужд общей площадью 622 гектаров принадлежащий 
землепользователю товарищество с ограниченной ответственностью «Есмурат», рас-
положенный в Лепсинском сельском округе Сарканского района, в связи с включе-
нием на земельные участки 1202,13 га (кадастровый номер 03-263-055-101), указан-
ные в Генеральном плане развития Туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш» 
утвержденного решением маслихата Сарканского района, Алматинской области № 
16-87  от 17 апреля 2013 года.

2. Отделу земельных отношений Сарканского района, Алматинской области в те-
чении трёх календарных дней после опубликования постановления о принудитель-
ном отчуждении земельного участка для  государственных нужд письменно уведомить 
землепользователя, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные за-
конодательством Республики Казахстан.

3. Для осуществления порядка согласования с землепользователем определить 
место обращения: Сарканский район, город Саркан, улица Тынышбаева дом № 8, ка-
бинет № 5 и № 8, тел: 8.72839-2-17-93, 2-16-72.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима Сарканского района Муханова А.

Аким района                                                Т. КАЙНАРБЕКОВ
№128                                     от  12 мая, 2021 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  РАЙОННОГО АКИМАТА 

Қазақстандықтар үшін қандай 
медициналық қызметтер қолжетімді?

Биылдан бастап амбулаториялық-
емханалық көмек, ауылдағы денсаулық 
сақтау, қашықтықтан медицинаны 
дамыту, скринингтік бағдарламалар, 
мейірбике қызметтері, патронаттық 
қызметтер сияқты қызмет түрлері ба-
рынша қолжетімді бола түседі.

Сонымен қатар, қосымша қаражат 
«Аңсаған сәби» бағдарламасы бойын-
ша ЭКО санын ұлғайтуға, «Қамқорлық» 
атты ерекше қажеттілігі бар балаларды 

медициналық оңалтуға бағытталған бағдарлама, жаңа туған нәрестелерді скринингтен 
өткізуге және сәбилердің психофизикалық дамуын бағалауға, сондай-ақ мектеп меди-
цинасын дамытуға жұмсалмақ.

Қаржыландыру көлемі сондай-ақ алғашқы медициналық-санитарлық көмекке 
17%, стационарлық көмекке 42%, ауыл тұрғындарына медициналық көмекке 30%, 
паллиативті көмекке 96%, АИТВ жұқтырған және ЖИТС-пен науқастарға медициналық-
әлеуметтік көмекке 36%, инфекциялар (КВИ есебінен) 319%, онкогематология 26%, 
шетелде бюджет қаражаты есебінен емдеу - 60% өседі.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры»
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.
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Еліміздегі діни ахуалдың 

тұрақтылығы мемлекеттік-
конфессиялық қарым-қатынас, 
конфессиялар арасындағы 
өзара әрекеттестік, азаматтар-
дың ар-ождан бостандығының 
деңгейі, дін саласын реттейтін 
қолданыстағы заңнама 
талаптарының сақталуы, 
азаматтардың дін саласындағы 
саясатқа қатынасы мен 
дін саласындағы ахуалды 
бағалауы сияқты көп қатпарлы 
өлшемдердің нәтижесінен 
құралады. 

Қоғамдық санада дін 
позицияларының күшеюі, 
негізінен оңды бағалануда. 
Алайда дәстүрлі емес діни 
табынулардың пайда болуын 
жұртшылық пен мемлекеттік 
органдардың көпшілігі ұлттық 
рухани мәдениетке нұқсан 
келтіру ретінде қабылдады.

Қазақстанның діни 
бірлестіктері ішкі саяси 
тұрақтылықтың, конфессия-
аралық және этносаралық 

Қазіргі заманғы діни ахуал және 
зайырлы мемлекеттің қағидалары

келісімді нығайтуға орасан 
үлес қосуда. Бұл бәрінен бұрын 
Қазақстанның ең ірі діни конфес-
сиялары – Мұсылмандардың 
діни басқармасы мен Орыс пра-
волавие шіркеуіне қатысты. Олар 
жалпыадамзаттық құндылықтар 
мен гуманистік мұраттардың 
ақиқаттығын насихаттай оты-
рып, оңды рухани-адамгершілік 
міндеттерді орындауда.

Қазірде еліміздегі діни 
ахуал әрбір саналы азамат-
ты алаңдатады. Осыған бай-
ланысты күнделікті қоғамдық 
қатынастарда діни ұстанымның 
ерекшеліктері мен әртүрлі 
қырлары жарыққа шығып жатыр. 
Дінді ұстанушылардың қатары 
молайған сайын қоғамдық орта-
да жағымды-жағымсыз пікірлер 
туындап, қарама-қайшылықтар, 
отбасылық өмірдегі кикілжіңдер, 
діни түсініктердегі алшақтықтар 

белең алуда. Егер, әлем 
елдеріндегі осы діни ұстаным 
мен қарым-қатынастарға байла-
нысты қайшылықтарды назарға 
алар болсақ, діни алауыздық пен 
бөлінушіліктің зардабы орасан 
болатындығына көз жеткізуге бо-
лады. 

Халықаралық қоғамдастықта 
зайырлылық ұғымына қатысты 
түрлі түсінік бар. Бұл өз кезегінде 
мемлекет пен дін арасындағы 
қарым-қатынастың ортақ сипа-
тын танытатын нақты үлгінің 
жоқтығын білдірсе керек. Десек 
те, кейбір елдерде «зайырлылық 
діни мемлекеттің қарама-қарсы 
пішімі» деген мазмұндағы ұғым 
қалыптасқан. Осы орайда «за-
йырлы» атауын түсінуде, зайыр-
лы елдің болмысын сөз еткенде 
біртекті пікірдің орнықпағаны 
аңғарылады.

Негізінде зайырлы мем-

лекеттер дінді мемлекеттен 
бөлу идеясын ұстанатыны 
белгілі. Бұл мәселеге қатысты 
сөз қозғағанда зайырлылық 
қағидаты бойынша діни дог-
маны мемлекет заңдарынан 
алыстату көзделетініне, бірақ 
дінді қоғамнан бөліп та-
стау қарастырылмайтынына, 
оның діни бостандықты 
айқындайтынына мән берілуі 
тиіс. Дегенмен кейбіреулер 
зайырлылықты атеизм бағыты 
деп түсінеді. Шын мәнінде ате-
изм дінге үзілді-кесілді тыйым 
салса, зайырлылық дінді ұстану, 
ұстанбауда таңдау құқығын 
беретінін ескерген абзал.

Дін қоғамды сауықтыруда, 
адами қарым-қатынастарды рет-
теуде, бейбітшілікке үндеуде, 
отбасылық құндылықтарды 
нығайтуда және басқа 
да мәселелерде негізгі 

идеологиялық құралдардың 
бірегейі. Сондықтан әрбір 
мемлекет өзінің дінмен қарым-
қатынас орнатудың тиімді 
моделін құруға мүдделілік та-
нытады.

Қазіргі таңда мемлекет 
пен дін арасындағы үйлесімді 
байланыс, орнықты қарым-
қатынас қоғамымызда татулық 
пен тыныштықтың сақталуына, 
рухани және мәдени тұрғыда 
дамуымызға, радикализм-
нен қорғануымызға өзіндік оң 
ықпалын тигізіп отырғанын 
айта кеткеніміз жөн. Бұл өз 
кезегінде мемлекетіміздің 
халық талабы негізінде 
азаматтардың ар-ождан 
бостандығын қорғай отырып, 
Конституциямызға сәйкес 
зайырлылық қағидаттарының 
оңтайлы үлгісін ұсына білгенін 
ұқтырады.

Нұрлан ӘДЕТБЕКОВ,
Дін саласындағы 

мәселелерді зерттеу 
орталығының 

директоры.

Жоңғар – Алатауы 
мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркінің 
кеппешөп қоры 

Гербарий (лат. Herba - «шөп») – 
зерттеу және жүйелеу мақсатында ар-
найы жиналып, кептірілген өсімдіктер 
коллекциясы. Гербарий өсімдіктердің 
морфологиясын, олардың экологиялық, 
географиялық және жеке өзгергіштіктерін 
зерттеу үшін қолданылады. Кеппешөп 
- өсімдіктер таксономиясы бойынша 
жұмыстың негізгі негізі болып табылады 
және белгілі бір аумақтың флорасының 
құрамын, сонымен қатар таралуын 
құжаттайды. Хромосома жиынтығын не-
месе өсімдіктердің химиялық құрамын 
зерттегенде, өсімдіктерді енгізу және 
өсіру бойынша жұмыстарда гербарий 
үлгісі қажетті құжат болып табылады.

Жоңғар – Алатауы мемлекеттік 
ұлттық табиғи парк аумағындағы 
өсімдіктер қауымдастығы алуантүрлі. 
Табиғаты өте бай өлке.  Парк 
аумағында жүргізілген далалық 
түгендеу жұмыстарының нәтижесінде 
өсімдіктердің таксономиялық тізімі 
бүгінде 845 түрге жетті. Далалық іс – са-
пар кезінде кеппешөп қорына алғашқы 
материал ғылыми қызметкерлермен 
методикалық нұсқаулық бойынша жина-
лады. Кеппешөп жасау үшін өсімдіктерді 
жинауды ерте көктемнен қоңыр күзге 
дейін жүргізуге болады. Жиналған 
кеппешөп үлгілерін кептіру үшін 
газеттік қағаз және мақта қолданылады.  
Өсімдіктер толық құрғағаннан кейін жуан 
ағаштан жасалған жақтауға кеппешөп 
үлгілері жиналып, дайын үлгі А3 
форматтағы қағазына безендіріліп, эти-
кеткасы жазылады. Ғылым, мониторинг 
және ақпарат бөлімінің зертханасындағы 
кеппешөптер қорының жалпы саны 
бүгінде 812 данаға жетті. Қазіргі таңда 
кеппешөп қоры ішінде: қырықжапырақ, 
усасырлар, қырықбуындылар, 
қарағайлар, кипаристер, қылшалар, 
қоңырбастар, қияқ, лалалар, талдар, 
қарақаттар, мальвалар, көкгүлділер, 
ерінгүлділер, сабынкөктер, ұшқаттар, 
шайқурайлар, бұршақтұқымдылар т.с.с. 
тұқымдастықтың өкілдері сақталуда 
және де кеппешөп қоры жылдан жылға 
ұдайы толықтырылуда.

Ұлттық парктің кеппешөп қорында жиі 
кездесетін өсімдік жамылғысы, бағалы 
тағамдық, мал азықтық, арамшөптер, 
дәрілік өсімдіктер тағы басқа түрлер 
жиналған. 

А.НАЗАР,
“Жоңғар Алатауы МҰТП” РММ 

аға ғылыми қызметкерінің м.а. 

 

Что такое «База мобильных 
граждан (БМГ)»?

БМГ – это база номеров мобильных телефонов клиен-
тов, которые смогут получать все услуги за считанные ми-
нуты через eGov.kz, мобильное приложение eGov mobile и 
телеграмм бот.

Зарегистрироваться в БМГ можно несколькими спосо-
бами:

1) Через портал eGov.kz
Без ЭЦП: Зайти на eGov.kz > в правом нижнем углу на-

жать на «Виртуальный ассистент» > выбрать «Звонки» > 
выбрать «ЦОН» > нажать «Видеозвонок» > после соедине-
ния с виртуальным ассистентом показать «Удостоверения 
личности» > продиктовать номер телефона > сказать код 
подтверждения отправленный ассистентом > Готово!

С ЭЦП: Открыть eGov.kz > зайти в «Личный кабинет» > 
в графе «Телефон» указать номер телефона > подписать 
запрос с помощью ЭЦП.

2) Приложение eGov mobile
Авторизоваться в eGov mobile > зайти в «Личный ка-

бинет» > в графе «Телефон» указать номер телефона > 
ввести код подтверждения.

Ж. ДЖЕКСЕМБАЕВА,
зам.рук.отдела ЦОН Сарканского района.

Влияние пищевых добавок на 
здоровье человека

Значение питания в жизнедеятельности человека отражает выра-
жение Г.Гейне «Человек есть то, что он ест», тем самым, подчеркивая 
исключительную роль питания в формировании тела, поведении че-
ловека. Характер питания оказывает влияние на рост, физическое и 
нервно-психическое развитие человека, особенно в детском и подрост-
ковом возрасте. Правильное питание является абсолютно необходимым 
фактором для обеспечения нормального кроветворения, зрения, поло-
вого развития, поддержания нормального состояния кожных покровов, 
определяет степень защитной функции организма.

 Ни для кого не секрет, что в настоящее время экологически-чистые 
продукты питания большая редкость. Пищевые добавки – одно из древ-
нейших изобретений человечества. Ежедневно практически любой че-
ловек на земном шаре использует с продуктами питания хотя бы одну 
из самых популярных пищевых добавок  – соль, сахар, перец, лимонную 
кислоту. Пищевые добавки, а их известно несколько сотен натуральных 
и химических  – простой и дешевый способ придать продукту привлека-
тельный вид и цвет, усилить вкус, а также продлить срок его хранения. 
К ним относятся различные красители, стабилизаторы,  ароматизаторы, 
вкусовые добавки, подслащивающие вещества, кислоты, загустители, , 
стабилизаторы, эмульгаторы и др.  

Сейчас уже практически невозможно купить продукт в упаковке без 
различного рода синтетических стабилизаторов, эмульгаторов или кра-
сителей. 

Стоит помнить, что разные люди могут по разному переносить одну 
и ту же добавку. Кто-то совершенно спокойно, а кто-то на эту добав-
ку имеет аллергию и знает о том, что определенная пищевая добавка 
определенным образом воздействует на его организм.  К сожалению, 
научно-технический прогресс принес нам не только блага цивилизации – 
комфорт и безопасность, но и новые подходы в производстве продуктов 
питания, которые иногда негативно сказываются на нашем здоровье

Помните, что негативное влияние вещества на здоровье человека 
имеет место, если его употребить не в меру. Не существует абсолютно 
безопасных и опасных пищевых добавок. Например, соль и сахар счи-
таются безопасными добавками, но при использовании их не в меру, 
они способны значительно навредить человеческому организму. То же 
самое касается и вредных добавок – при незначительной дозе ваш орга-
низм может справиться с ними без последствий.

Согласно требованиям к безопасности продуктов, находящихся  в  
обращении  на  единой  таможенной  территории Таможенного  союза  
пищевые  добавки,  ароматизаторы  и  технологические  вспомогатель-
ные  средства должны  сопровождаться  сведениями  о  документах, 
подтверждающих  их  безопасность,  а  также информацией об условиях 
хранения и сроках годности продукции. Применение  пищевых  добавок  
и  ароматизаторов  не  должно  вводить потребителя  в  заблуждение  в  
отношении  потребительских свойств пищевой продукции; не  допуска-
ется  применение  пищевых  добавок  и  ароматизаторов  для сокрытия  
порчи  и  недоброкачественности  сырья  или  готовой  пищевой  продук-
ции    с  целью  введения  в  заблуждение  потребителей.

Продукция, содержащая пищевые добавки, должна иметь сведения 
о наименовании конкретной пищевой добавки. По международным стан-
дартам  пищевые добавки обозначаются специальным  кодом - код из 
трех или четырех цифр, которым предшествует буква E. Например: Е100 
- Е182 - красители;  Е200 и далее - консерванты

Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогатель-
ные средства, соответствующие  требованиям    Технического регламен-
та должны  иметь  маркировку  единым знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного союза.

Потребители, к большому сожалению, не всегда читают состав при-
обретенных ими товаров. Но и  не стоит паниковать при изучении соста-
ва продукта – рассуждайте трезво и выбирайте лучшее. 

Е.СТЕПАНОВА,
ведущий специалист Сарканского районного управления 

санитарно-эпидемиологического контроля. 

ҚОҒАМДЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ТАРТУ 
ЖАЗАСЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Сарқан аудандық пробация қызметі бөлімшесінде 2020 жылы 
қоғамдық жұмысқа тарту жазасын өтеуші 5 тұлға есептен өткен. 
2021 жылы 2 тұлға қоғамдық жұмыстарға тарту жазасын өтеген. 
Осы аталған қоғамнан оқшаулаусыз  жаза түріне сотталған тұлғалар 
жазасын Сарқан ауданының қоғамдық орындарында жергілікті 
атқарушы органдардың ұйымдастыруымен тазалық және абаттан-
дыру жұмыстарын жасаған.  ҚР ҚК-нің 43-бабы негізінде қоғамдық 
жұмыстарға тарту жазасы дегеніміз:

Қоғамдық жұмыстар сотталған адамның жергілікті атқарушы ор-
гандар қоғамдық орындарда ұйымдастыратын, белгілі бір біліктілікті 
талап етпейтін тегiн қоғамдық пайдалы жұмыстарды орындауынан 
тұрады. Қоғамдық жұмыстар қылмыстық теріс қылықтар үшін – жи-
ырмадан екі жүз сағатқа дейiнгі мерзімге, онша ауыр емес және 
ауырлығы орташа қылмыстар үшін екі жүзден бір мың екі жүз сағатқа 
дейінгі мерзімге белгіленеді. Қоғамдық жұмыстар сотталған адам-
ды оларды өтеу уақыты кезінде негізгі жұмыс орны бойынша еңбек 
міндеттерін орындаудан босата отырып не оқудан бос уақытында 
күнiне төрт сағаттан асырылмай өтеледi. Қоғамдық жұмыстардан 
жалтарған жағдайда, олар:

1) қылмыстық теріс қылық үшін сотталғандарға–қоғамдық 
жұмыстардың орындалмаған төрт сағаты үшін қамаққа алудың бір 
тәулігі есебімен қамаққа алуға;

2) қылмыс үшін сотталғандарға қоғамдық жұмыстардың 
орындалмаған төрт сағаты үшін бас бостандығын шектеудің неме-
се бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығын 
шектеуге не бас бостандығынан айыруға ауыстырылады.

Қоғамдық жұмыстарға тарту жүктi әйелдерге, үш жасқа дейiнгi 
жас балалары бар әйелдерге, үш жасқа дейiнгi жас балаларын 
жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектерге, елу сегіз жастағы және 
ол жастан асқан әйелдерге, алпыс үш жастағы және ол жастан 
асқан еркектерге, бiрiншi немесе екiншi топтағы мүгедектерге, 
әскери қызметшілерге тағайындалмайды. 

Осы аталған қоғамнан оқшаулаусыз өтелетін қоғамдық 
жұмыстарға тарту жазасының қазіргі таңда тәуелсіз мемлекетіміздің 
дамуына орасан зор үлесі бар сонымен қатар қылымыстық құқық 
бұзушылық жасаған азаматтар өздерінің түзелу жолына түскендігін 
қоғамға пайдалы іс-әрекетімен яғни қоғамдық жұмыстарды тиянақты 
бұлжытпай орындап дәлелдейді.

   А.АУБАКИРОВ,
               Сарқан аудандық пробация қызметі  бөлімшесінің  
                                                          бастығы, әділет капитаны.                                                                       
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Тарбағатайдың күнгейі талайына 
жазылған тағдырды басынан кешкен 
талантты боздақтарға толы болғаны та-
рихымыздан белгілі. Алланың берген 
қасиетінің арқасында елі үшін еңіреп 
қан жылаған  мұндай арда жандардың 
біршамасы халқынан өз дәрежесінде 
лайықты бағасын алды да. Дегенмен, әлі 
де зерттей түсуді қажет ететін тұлғалар 
баршылық. Солардың бірі – тағдыры 
аса күрделі, қым-қиғаш шиырлы, саналы 
ғұмырының бір парасын темір тордың арғы 
жағында  өткізген Тобағұл Мұсабайұлы. 
Тобағұл ақын жайлы белгілі жазушы, 
ақын, марқұм Ғабиден Құлахметұлы 
көп зерттеп, бірнеше монографиялық 
еңбектерді жарыққа шығарды да. 

Жалпы, Тобағұл Мұсабайұлы 1871 
жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы 
Аягөз ауданына қарасты Қопа ауылын-
да дүниеге келген. (Ол кезде Жетісу  гу-
берниясы, Лепсі оязы, Арғанаты болы-
сы) Тоғыз ұлдың кенжесі Мұсабайды 
жеңгелері қойған есіммен Кенже деп 
атаған көрінеді. Сол кезеңнің заңымен 
Мұсабай екі әйел алған адам: бәйбішеден 
Дүтбай, Нұрсапа, Нұрғали, Әбілхан, 
тоқалдан Тобағұл, Бодағұл, Қалиақпар, 
Әділбек және үш қыз бала дүниеге келіпті. 
Сүйегі Найман, Семіз Найман ішінде 
төрт Төлегетайдың бірі- қара ормандай 
болған Қаракерей руынан. Тобағұл Семіз 
Найманның Меңлібайынан тарайтын 
Тоққожа деген ел болады. Бұл елдің жаз 
жайлауы мен қыс қыстауы (Сарыарқаға 
шекаралас жатқан Жетісу жерінде) Аягөз, 
Таскескен, Үржардың күнгейі мен Алматы 
облысының Алакөл, Бөрлітөбе (Үшарал, 
Андреевка) аудандарының жерлері. Ба-
тысында Жезқазғанның Саяқ темір жол 
станциясына дейінгі табиғаты келіскен, 
алты ай қыста малы жайылымда бола-
тын өңірді алып жатыр. Өзі туып-өскен 
осы өлкеде ағайындарына ара түсіп 
Мұхаметқали болыс өлтірілген соң, 
Тобағұл ақын Сібірге айдалады:

Айдын көл-ағайыным жатқан шалқып,
Төртуыл, Қаракерей, Садыр, Матай,
Тереңнен тұнушы едің түптен тартып.
Баласы Төлегетай бұрып мойын, 
Босатпай тұрып алды жолдың бойын.
Құдірет кісенімнің құлпын бұзып,
Қазақтың қашан көрем жиын-тойын,- 

деп айдалып бара жатып осы кезеңді 
жырға қосты. Ал жиналып келіп болы-
сын өлтірген сол бір оқиға әлденеше 
жазылғандықтан, біз оның себеп-
салдарына үңілмедік. Әйгілі шежіреші 
қырықмылтық Сүлеймен Бекбердіұлы өз 
аталасы Арғанаты елінің болысы Бей-
сенбин Мұхаметқали жайлы былай деп 

ТАҒДЫРЫ ТЕМІР ТОРҒА БАЙЛАНҒАН 
ТОБАҒҰЛ АҚЫН

31- мамыр қуғын - сүргін құрбандарын еске алу күні 

жырға қосады: 
..Мәнісін болған істің түгел айтам,
Айтпасақ білмегендер білсін қайдан.
Болыс боп Мұхаметқали жас кезінде,
Адамы озып шыққан кішкентайдан.
Сол кезде бақыт қонып тасып еді,
Өлшеулі Алла берген нәсіп еді.
Сиазда жиырма болыс бас қосқанда
Ықпалы өз елінен асып еді.
Таласып оязбенен ережеге,
Заң тауып сөз жаңалап қосып еді.
Бұзған соң жиырма болыс ережесін
Сескеніп теңдес адам шошып еді.
Нашарға көршілерден ақы беріп,
Жүрегін жуандардың басып еді..
Әлбетте, Арғанаты елінің болысы да 

тегін адам емес, соны өлтіріп, айыпты 
болған Тобағұл Сібірге айдалады.  Бұған 
дейін Алматы, Лепсі түрмесінде жатқан ол 
енді қолмен істегенді мойынмен көтереуге 
бел буады:

..Лепсінің бес жыл жаттым қаласында,
Түсем деп ерлікпен ел арасына.
Мойынмен көтерейін қолмен істеп,
Біреудің ілінгем жоқ жаласына...
Ақынның сүбелі өлеңдері әсіресе, 

Сібірде туды. Саратов түрмесінде, кейін 
Иркутск губерниясы, Благовещенск уезі 
каторгасында жазылған өлең-хаттары 
сол тұста жұрт ішінде қолдан қолға өтті.  
Ұлан-байтақ, кең -жазира сахарада  туып-
өсіп, сауық-сайран құрған дала саңлағы 
енді тар қапаста жатып тағдырдың 
салғанын көрді. Абақтының дәмін еріксіз 
татқан ол ішкі запыранын өлең арқылы 
сыртқа шығарды. Ғабиден Құлахмет 
ағамыздың Тобағұл Мұсабайұлы жайлы 
жазған «Сібірден жазылған өлең-хаттар» 
деген кітапшасында  Кәрім Сеңкібайұлы 
деген қарт жырау сол кезеңді былай деп 
еске алады: «Тобағұл әкеміздің Сібірден 
жолдаған өлең-хаттарын бүкіл ел бо-
лып асыға күтіп, қолдан қолға тигізбей 
көшіріп алатын. «Отыз бес жасымда», 
«Шұбарағаш-Ойжайлау», «Бәзбен ер», 
«Қоштасу», «Сағындым Сарыарқаны», 
т.б. жырларын бала кезімізде үлкендер 
жағы бізге айтқызып, өздері жылап от-
ыратын еді,- деп есіне алады». Кәрім 
Сеңкібайұлы кейін Тобағұл жазған 
көптеген өлең-хаттарды домбыраға са-
лып ел ішінде көп айтқан адам. «Өзі де 
ақын Кәрімнің жазған өлеңдерін тыңдаған 
Сапарғали Бегалин: «Шын ақын екенсің!» 

деп баға беріпті»,  деп жазады жазушы 
Ғабиден Құлахмет. Ғабеңнің жазуы бой-
ынша Тобағұл Мұсабайұлы  жайлы алғаш 
мақала жазған адамдар  Уәп Байшашев 
пен Дінмұхамед Жантасовтар. Дінмұхамед 
ақсақал Тобағұлдың патша түрмесінде 
түскен суретін үлкен еңбекпен тапқан 
адам болатын, деп өз ризашылығын 
білдіреді Ғабиден Құлахмет. Көзі тірісінде  
ақынның  өмірі мен шығармашылығын 
зерттеуде ұлан-ғайыр іс тындырған ол 
70-80-90-жылдары көптеген көнекөз 
шежірешілермен дидарласып, құнды де-
ректер ала білді. Қонысбай Тәуірбекұлы, 
Байдрахман Әбжанов, Төлеубек 
Жұмабекұлы, Тәукебай Исабекұлы, Есен-
сары Құнанбайұлы, Темір Боқбасарұлы, 
Кәрібай Дүтбайұлы, Бәтен Тобағұлқызы, 
Қажықан Жетібайұлы т.б.  Осы атта-
ры аталғандардың бәрі де Тобағұл 
шығармаларын насихаттаушылар бол-
ды. Бұлардың қазір көзі тірісі сирек. Торға 
қамалған торғайдай болған Тобағұл 
ақынның көркемдігі жоғары, аса қуатты 
жырлары  сол кезеңде-ақ жұрттың жадын-
да қалды:

...Аман бол, қалың орман Қаракерей,
Орта жүз омыртқасы қайран Найман.
Бір шөкім топырағыңды ала кеттім,
Топырақ бұйырар деп енді қайдан.
Аман бол келгенің де, келмегенің,
Жүрегім шор боп бітті шерден менің.
Шыдамас намыс үшін, уа, дариға,
Қолымды қиын жерге сермегенім..
Алдым тор, артым мылтық ентелеген,
Ұлықтың неше көрдім тергегенін...
Өз еліне жалынды жырларымен таны-

мал болған Тобағұл Мұсабайұлы жайлы 
көптеген өлең, жыр-дастандар дүниеге 
келді.  Есенсары Құнанбайұлының 
«Тобағұл батыр» дастаны, Тәукебай 
Исабекұлының  «Зар толғау»т.б 
шығармалары халыққа кеңінен таралды.  
Тобағұл 1917 жылы түрмеден келіп, 1923 
жылы кеңес үкіметі кәмпескеге жатқызып, 
тағы екі жыл ішкері жаққа жібереді. Сөйтіп, 
енді құтылдым ба деген ол 1931 жылы 
тағы сотталады. «Сонда жарықтығым: 
«Құдай менің ғұмырымды түрмеге 
жазған екен», деп налыпты»(Тобағұл 
Мұсабайұлы «Сібірден жазылған өлең-
хаттар» Ғабиден Құлахмет). Аман-есен 
абақтыдан оралған ол бұдан кейін 1934 
жылы қазіргі Үржар ауданына қарасты (ол 

тұста Аягөз ауданы) Шолпан колхозында 
еңбек етеді. Бұдан кейін ол өзінің аталас 
ағайындары отырған Тасарық ауылына 
қоныс аударады.  1937 жылы Тасарықта 
қайтыс болып, туыстары оны сол жерге 
жерлейді. «Қойған күннің ертеңіне НКВД 
келді.Зират соттағаны аздай, «Тобағұлға 
зират қалағандарға бір шелек айран 
апардың»,-деп ақыры күйеу баласы 
Шәпішті 10 жылға кесті ғой». (Сонда). 

Тобағұл ақсақал 1936 жылы Қазақ 
АКСР халық ағарту комиссары, Алматы 
облысы атқару комитетінің төрағасы  Ораз 
Жандосовпен Үржар ауданы, Тасарық ау-
ылында кездескені жайлы осы ауылдың 
қарты бүгінде марқұм болған Мұқан Бай-
батыров көзімен көрген: «Үржар ауданын 
аралаған сапарында Ораз Тобағұл тура-
лы естіп, Тасарыққа келді. Тобекең ұлы 
Қанағат екеуі бақта көшет отырғызып 
жатқан еді. Әкім атаулыдан запы бо-
лып қалған ақын бастапқыда бой тарта 
сөйлесті. Жандосов сүйкімді, иманжүзді 
жігіт көрінеді.

-Ақсақал, біреу сізді батыр дейді, 
екіншілері ақын дейді. Тіпті, сыртыңыздан 
жау дейтіндер бар екен. Өзіңіз айтыңызшы 
кім боласыз?-деп күле сөйлейді. Сол 
кезде Тобекең бойын тіктеп, қолындағы 
күрегін Қанағатқа беріп жатып:

-Ақын деп, батыр деп те ел айтады,
Біреуі артық, біреуі кем айтады.
Қай ауызды қақпақ боп жапқандаймын,
Өзің сұрап білсеңші, неге айтады?

Қарағым, мен қартайған шал кісімін,
Алжасқан ақылынан дал кісімін.
Сүтін сауып, ішерге ешкісі жоқ,
Ішінде колхозшының жарлысымын,-

деп өлеңдетіп қоя береді.(Сонда).
Тарихтан өзінің орнын әлі де ала 

алмай келе жатқан ақын Тобағұл 
Мұсабайұлын зерттеп көптеген құнды де-
ректер қалдырған белгілі жазушы, ақын 
Ғабиден Құлахмет. Көзінің тірісінде ол да 
бұл арманына жете алмай кетті.

...Келер жылы (1937)Тасарықта 
Тобағұл ақсақал қайтыс болды. Ал сол 
жылы Алматыда Ораз Жандосов жалған 
саяси айыппен тұтқындалып, наурыз ай-
ында атылды...

Берікхан ТАЙЖІГІТ.                                                              

Ауылымның аталары,
Жол көрсетер даналары.
Әр қашанда дайын тұрар,
Жақсы тілек, баталары.

Ауылда бар ақсақалдар,
Ұрпағына ақыл айтар.
Тентектерін жөнге салып,
Көрсететін бағыт, бағдар.

Ұрпағы үшін төккен терін,
Көрген тірлік тауқыметін.
Өмір жолы көпке үлгі,
Шеттерінен аңыз дерсің.

Ауылымның 
аталары

Ақсақалдар атына лайық,
Әрқайсысы бір-бір тарих.
Ұйып тыңдап, таң қаласың,
Сыр шерткенде өткенді айтып.

Ауылдағы ақсақалдар,
Ерте есейген тас қамалдар.
Балалық шақ болсадағы,
Балалығы болмағандар.

Кәмелетке толмай жатып,
Бұғанасы қатпай жатып.
Ел ағасы атанды олар,
Белді бекем буып алып.

Абыз жандар - ақсақалдар,
Көпті көріп,түйгені бар.
Жолын кеспе төрге өткіз,
Сый-құрметке лайық олар.

Қыз өсіріп, ұл жеткізіп,
Марқаяды немеремен.
Құда күтер қауқылдасып,
Құдай қосқан қосағымен.

Балаларға күнін салмай,
Бармын деп те асқақтамай.
Жүреді олар іс басында,
Жаңа өмірден қалыс қалмай.

Асқар таудай аталарым,
Сиремесін қатарларың.
Жолын ашар жас ұрпақтың,
Таусылмасын баталарың!

Көк сандық 
Абай ауылының тұрғыны Сасанбаев 

Қалам ақсақалдың шаңырағындағы бір 
отырыста, әжелерінің көк сандығында 25 
жыл сақталған көк торғын жібек орамал 
әулеттің сүйікті келіні ретінде Гүлфариза 
жеңгейдің иығына жабылып еді.Осы 
орайда шыққан "Көк сандық" атты жыр 
шумақтарын Сасанбаева Гүлфариза 
Төребекқызының 20-мамырдағы туған 
күніне орай оқырмандарыма ұсынып от-
ырмын.Тойлайтын туған күн көп болсын, 
жеңеше!

Көзіндей боп көк сандығы әжемнің, 
Тұр әнекей бұрышында бөлменің. 
Отырғызып мені кейде қасына, 
Есіме алдым ақтаратын кездерін. 
Ақ жаулығы екі жағы зерленген, 
Көк қамзолы өз қолымен тігілген. 
Бірнеше кез матаны 

көрсететін күрсіне, 
“Тәбәрікке беріңдер”- дейтін – 

“егер мен өлсем”. 
Киілмеген мәсісі мен кебісі де 
                                              болатын, 
Құрт, ірімшік, тәттілер де табылатын. 
Таза күміс-білезік, сақина 

мен сырғалар,
Сандығының түбінде, түйіншекте

 жататын.
Шапан, орамал, күртеше де шығатын, 
Кептіріп ап, қайта жиып салатын. 
“Құдалыққа керек болып қалар”-деп, 
Құлып салып кілттеп оны қоятын. 
Баламын ғой, ала қашып кейбірін, 
Киіп алып, айна алдында өлшеймін. 

Қарап сонда отыратын ақ әжем,
Жанарынан төгіліп ерекше бір мейірім. 
Содан бері өтті жылдар, 

жылжып уақыт,
Тәбәрік те таратылды, болды 

талай құдалық.
“Құпиям бар, ашып қара”- дегендей, 
Көңілімді бөле берді құлыптаулы 

көк сандық. 
Аштым барып көк сандықты ойлана, 
Басқа дүние жиналыпты енді онда. 
Шықты ішінен көк торғын жібек 

орамал, 
Және қамзол, белінде бар қапсырма. 
Көк орамал басылды оттай көзіме, 
Көк қамзолды өлшеп көрдім өзіме. 
Айна алдына бардым тағы аптығып, 
Сәби шаққа оралдым да бір сәтке. 
Шап-шақ екен маған арнап тіккендей, 
Келбетіме орамал жарасып 

тұр үлбірей. 
Қарап қалдым таңырқап айнадағы

 кескінге, 
Күйге түстім әжемді баяғыда

 көргендей. 
Қарап тұрып айнаға ойға шомдым, 
Немерем бар, өзім де әже болдым. 
Әжемнен қалған осынау жәдігерді, 
Иіскеп алып төріме іліп қойдым. 
Іліп қойдым естелік қой өткеннен,
Қолыма алып, кейде оны киіп көрем. 
Тарап сол сәт өн бойыма бір жылу, 
Ақ әжемнің құшағында отырғандай 

күй кешем.   

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ,
Сарқан қаласы.
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Сəресі мен 

ақшамның 
арасында

Кемел айым, сен де өтіп барасың ба,
Мақсат тұтып келер жыл кезігуді.
Сəресі мен ақшамның арасында,
Сынадың төзімімді.

Күн артынан өтеді күндер ағып,
Өмір солай,несіне мұңданасың.
Мүмін біткен бұл айда білгені анық,
Бір жұтым су бағасын.

Шұғыласын сезініп таңғы нұрдың,
Таңшуақпен жуынып-шайынасың.
Сəтін тілеп болашақ тағдырыңның,
Дұғаңды қайырасың.

Сəруар айдың қуат ап сəулесінен,
Таңғы азанның үніне ұйығаның.
Ауыз ашар ақшамда бар несібең,
Бір Алла сиынарың.

Қасиетін осы айдың ұрпағыма,
Айтып келем,сан жылдар

 айта алмадық.
Қош бол дейміз айлардың сұлтанына,
Келгенше қайта айналып...

Мұра

Ертеңіне елінің алаңдаған,
Бабадəстүр ешқашан жоғалмаған.
Көршілерге көзтүрткі болмасын деп,
Байтақ жерді қалдырған бабам маған.

Ұрпақ үшін адамзат қам қылыпты,
Талаптыны күн құптап, таң күліпті.
Қыдыр дарып,құт қонып,бақ қараған,
Атам маған өз тегін қалдырыпты.

Біз өскен үй болатын іші құтты,
Тоғыз перзент ата-анам ұшырыпты.
Қырда көрпе жамылған əкем менің,
Қалдырыпты мұра ғып кісілікті.

Бұл тақырып ойымды қозғағаны,
Басты мұрат-мұраның тозбағаны.
Аманатын Алланың тапсырғанда,
Мұра болып соңымда нем қалады?

Мансап қуып күштіге сүйенбеп ем,
Сиынатын пір Аллам ием дегем.
Көз майымды тауысқан кітабым мен,
Қалам қалар қолымды сүйелдеген.

Желпінемін кей сəтте елегенде,
Қан жүгірер сондайда көне реңге.
Ізбасарым жалғайды сол мұрамды,
Немерем бе,əлде бір шөберем бе?

Кейінгіге мұра ғып беремін не,
Дихан емен алқабы толы егінге.
Хан сарайын соғуға дəрменім жоқ ,
Жан сарайым ашылар өлеңімде.

Дертті қоғам айығар 
ма тұмаудан?!

Қажыдым ба, қалжыраппын 
болдырып,

Қақпақылдап алды заман көндіріп.
Айта алдым ба сөзді құстай қондырып,
Айта алдым ба уəжді оқтай төндіріп?

Күшті екпіні төңкереді аспанды,
Жігерсізді илеуіне алды өмір.
Төрдегілер асып-тасып мастанды,
Қараша жұрт ауылдағы қамкөңіл.

Сұрап,жылап жүргендер 
көп қысылмай,

Кетпей қойды төңіректеп күрең мұң.
Айласымен бақты бастан ұшырмай,
Езуінен ақ май ақты біреудің.

Біліксізді біліміммен жықтым ба,
Биліктінің мысы еңсемді баса ма?
Тəуекел деп сын сəтте тас жұттым ба,
Қорғалақтап қалдым ба,əлде,тасада?

Ауруды кім сұрап алған қолқалап,
Дімкəстандым,жолықпай ма сын 

алуан,
Айықтым мен ем алдым да апталап,
Дертті қоғам айығар ма тұмаудан?!

Жомарт ИГІМАН

СТУДЕНТТІК 
ӨМІРІМНІҢ СИМВОЛЫ
Айдын көл, шалқар теңіз, 

тұнық толқын,
Студенттік өмірімнің символысың.
Үшеуің үш балама есім болдың,
Көз алдымнан кетпейді əлі сол күн.
Көл көрсем елестетем Айдынымды,
Көсіліп көңіліндей жарқылдаған.
Күш беріп асқақтатқан айбынымды,
Төл басым өсіп-өнсін, болсын аман. 
Ешкімнің кір түсірмей көңіліне,
Бəрін де бауыр санап ардақтаған.
Адалдықты ту етіп өміріне,
Біреуге кінə айтып, мін тақпаған.
Теңіз көрсем Шалқарым түседі еске,
Құшағы кең ақпейіл, көңілі шексіз.
Бет бұрып жақындамас жаман іске,
Елестете алмайтын күнін көпсіз.
Атақ, даңқ, мақтанға мойын бұрмай,
Адамдықты əрқашан бағдар еткен.
Бір істі қолға алған істеп болмай,
Қайсар мінез қайтпайтын алған 

беттен.
Теңселген толқындарға көзім түссе,
Өрісім қызым келер көз алдыма.
Әрқашан тиянақты əрбір істе,
Ешкімге ұқсамайтын өз алдына.
Мінезі бұйра толқын тербетілген,
Су бетін шайып тұрар ылайланған.
Сүйген сайын еркелеп ол бетіңмнен,
Қуаныш құшақтатады Құдай маған.
Ендігі өмірденгі бар арманым,
Өсске екен əрқайсысы ауыл болып.
Бақытпенен атқызып əр таңдарын,
Сағынысып тұратын бауыр болып.
Көп айттым көргенімді, білгенімді,
Сан қилы бастан өткен күндерімді.
Алдағы өміріңе өнеге ет,
Ішінен алып тастап міндерімді.
Әлі де өркендерсің, өсерсіңдер,
Қате деген ісімді кешерсіңдер. 
Балаларың өзіңдей болған кезде,
Мүмкін сонда жөн екен десерсіңдер.

ҚАРАТАЙЫМ
Томпиып жүруші ең қалтарыста,
Бала боп жұмысы жоқ ештеңемен.
Қатыспай алыс-жұлыс алпарысқа,
Күбірлеп жай сөйлесіп өз-өзіңмен.
Анаң жүрсе болған көз алдыңда,
Жүретінсің жыбырлап уайым жоқ.
Ешкісге ұқсамайтын өз алдына,
Өсіп жаттың ақырын бір əлем боп.
Қарындасым бір күні үйге келсе,
Шағыныпсың «Әкем жоқ, 

мамам да жоқ».
Әлі күнге айтады сені көрсе,
Сол сөзіңді қайталап күліп, мəз боп.

Мектепке де барушы ең маған еріп,
Ешкімге ауыр салмақ салмаушы ең.
Кіп-кішкентай болсаң да атша желіп,
Бір алдым да артымда қалмаушы ең.
Мектепте мені мақтан етуші едің,
Басқаға қыр көрсетіп атам бар деп.
Үзілісте ата деп жетуші едің,
Басқаны көзге ілмей адам бар деп.
Осылайша біртіндеп өсе бердің,
Сабақтан басқаға еш көңіл бөлмей.
Пенделік зардабын да талай көрдің,
Сонда да шықтың алға соққан желдей.
Өзіңнің таза адал еңбегіңмен,
Көзге түстің толассыз жылдан жылға. 
Қалмадың озып шықтың теңдеріңнен,
Бəрін де мойындатып ақырында.
Қазір де қатарыңның алдындасың,
Қажымас еңбегіңнің арқасында.
Мақсатқа жетеді адам талпынғасын,
Өмірдің заңдылығы ол əрқашанда.
Еркелетіп дейміз біз Қаратайым,
Талассыз, көзге анық ақ болсаң да.
Қазақтың қызы боп қал қарапайым,
Басыңа қанша шалқып бақ қонса да.

ЖИЕНІМ – ОЛ МЕНІҢ 
СҮЙЕУІМ

Албанның жиен болған бір сарбасы,
Көпке бермес қызыммен мың қарғасы.
Тіл-көзден аман-есен, дені сау боп,
Болса екен өмірінің шын жалғасы.
Балдан тəті балалық қылықтары,
Жаныңды жадыратар сөзі дəрі.
Кей-кейде үлкендерше ой тастайды,
Сарауыз болса дағы өзі əлі.
Ризалықпен мақтайды жұрттың бəрі,
Кім болады белгісіз болса да əлі.
«Көп тілеуі – көл» деген бата дарып,
Жолын ашсын Жаратқан одан ары.
Айырмасын Тəңірім анасынан,
Қолда бақыт, бастағы панасынан.
Ақыл-ойды Құдайым үйіп берсін,
Адамдықты айырмай санасынан.
Үлкен айта білмейтін əзілі бар,
Жеткілікті басында намыс пен ар. 
Әр істі меңгеруге талпынады,
Секілді жүк қалмайтын жолында нар.
Қанатың тездеп қатсын, балапаным,
Өмір жайып аялы алақанын.
Қиындықсыз, қырсықсыз жолың

 болып,
Алдыңнан кез боп тұрсын қалағаның.
Кейбіреулер жат дейді жиен деген,
Неге жат, жақсы болса жиен неден?
Қазақ сөзін түсінбей əлдекімдер,
Немерені санайды оны бөтен.
Дегендей əке, бала, ол да – атау,
Болмайды жаттарменен оны мақтау.
Тегін білмей тентіреп кеткендерге,
Қазақ сөзі қазірде болды-ау жаттау.

НЕМЕРЕМНІҢ ТӨЛ 
БАСЫ

Немерем мен өзіңді көптен тостым,
Тудың да бақытыма бақыт қостың.
Төрт құбыласы қашан да тең болады,
Орындалған арманы көңілі қоштың.
Бас жарып шыға сала қауызыңнан,
Балапанша жем жедің ауызымнан.
Ес біліп тілің əлі шықпаса да,
Танушы едің алыстан дауысымнан.
Мазасыз болсаңдағы ақылды едің,
Сондықтан не десең де мақұл дедім.
Өйткені əкең менен шешеңе емес,
Бəрінен де сен маған жақын едің.
Жандос деп қойды атыңды əкең сенің,
Таңдамады бұл есімді ол да тегін. 
Жаны мен тəні де таза болар,
Жетеледі ол ойға деген сенім.
Ақтай біл əкең артқан сол сенімді,
Ол үшін өзіңе-өзің бол сенімді.
Өзіңді отбасыңды бірдей сыйлар,
Өмірлік таңдай да біл өз теңіңді.
Табасың, табарыңа мен де сенем,
Адам бол тілейтінім менің саған.
Ерінбейтін еңбекқор, төзімді бол,
Өмірдің сынақтарын десең жеңем.
Әр адамға болады сынақ деген,
Шыңдалады ер жігіт сынақпенен.
Ақылыңа ақыл қос тынбай ізден,
Үлкендерді тыңда ойлы құлақпенен.
Құлақ салар деп сенем тілегіме,
Үміт артам сезімтал жүрегіңе.
Үлгі болар басқаға төл басымсың,
Әрқашан біліміңе, сен өзіңе!

ӘЖЕСІНІҢ САРЫ
 АЛТЫНЫ

Анашым немере көп күтіп еді,
Көңілі көтерілді Жандосы кеп.
Екі айдан соң артынан Айым туды,
Ағасына жарасып егіздей боп.
Одан əрі көңілі көл боп шалқып,
Бар мейірім берді оған түгел сарқып.
Бұның басты себебі болу керек,
Дүниеге келгені оған тартып.
Осылай əжесінің сары алтыны,
Болды оның жанына ем-дəрі алтыны. 
Айымымыз айдай боп өсе берді,
Үйіміздің төрінде бақ қалқыды.
Елгезек, есті болды бала күннен,
Көзге түсті ерекше талабымен.
Үлкен бір ілтипатпен құрметтейтін,
Кəрі-жас барлығы да оны білген.
Қате іс істемееді бала болып,
Жұмысы көрген емес шала болып.
Өйткені ол ерекше сəби болды,
Көкейіне əуелде-ақ сана қонып.
Сол Айым міне, бүгін бір үй болды,

Өз теңін тапқанына көңіл толды.
Сары алтындай сəн қызға жұбай 

болып,
Сірə да Мүсілімнің жолы болды.
Енді оларға Жаратқан бақ сыйласын,
Тапқан соң екеуі де нақ қимасын.
Уайымсыз, қайғысыз өсіп-өніп,
Шаттықпен тойлай берсін

 əрбір жасын.
Үлгілі отбасы боп Отанының,
Алдында жүрсін əр кез қатарының.
Әрқашан көптен жақсы бата алыңдар,
Бағы таймас деген бар баталының.

САРЫТАЙЫМ
Әпкеден соң Айшаны он жыл тостық,
Ақыры Аллам берді көңіл қош қып.
Алды өсіп кеткеннен соң туған бала,
Шынында болады екен ерекше ыстық.
Қырқынан шықпай жатып 

құшаққа алдық,
Жолына мал мен жанды 

бірдей салдық. 
Қаталап суға түскен малдай болып,
Күні-түні иіскелеп зорға қандық.
Ширады, талпынды тез, ерте күлді,
Жасқа жетпей мезгілден ерте жүрді.
Үлкендерше сөз құрап айтпаса да,
Түсінді, айтқаныңның бəрін білді.
Еркін өсті бақыттың əн, күйімен,
Атасының бесік жыр əлдиімен.
Алтын асық секілді ақ қыз болды,
Өзі берген Жаратқан қолдап ием.
Ақылына көркі сай болатындай,
Көрген жанның көңілі толатындай.
Жаны нəзік, жүрегі оттай ыстық,
Әрбір сөзі көңілге қонатындай.
Терең ой бар көзінің қарасында,
Ұшқын лаулайды ойнақы шарасында.
Үлкендерше ерекше ой толғайды,
Кей-кейде сөздерінің арасында.
Зор үміт артамын мен соған қарап,
Болса да балғын уыз, жаңа талап.
Қарғамды əрқашан да Аллам қолдап,
Жебеуші періштелер жүрсін жанап.
Бұл менің ата сөзі – ақ тілегім,
Бəріне немеренің бақ тіледім.
Ойқастап ойнақтаған сарытайым,
Үмітімді ақтайды деп білемін. 
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Адам өмірінің мәні мен 

сұлулығы,адамның келешегіне 
сенімділігі-баланың ата-анасын 
ардақ тұтып,өзінің перзенттік 
қарызын бір сәтке де есінен 
ш ы ғ а р м а у ы н д а . Б ұ л - ж а с 
ұрпақтың мәдениеттілігінің, 
әдептілігінің ғана емес, ең ал-
дымен, адамшылығының белгісі.
Ол жас болсын,үлкен болсын, 
баланың өмір бойы өтеумен бо-
латын қарызы. Ата-анасы кел-
мес сапарға аттанғаннан кейін 
де, олардың рухы,әруағы ал-
дында міндетін ұмытпаған бала 
ғана өзінің перзенттік міндетіне 
адалдық көрсеткен болып табы-
лады.

Ата-анасыз өмір жоқ,яғни 
адам жоқ.Бала-ата-ана өмірінің 
жалғасы.Сол үшін ата-ана 
құдайдан жалынып перзент 
тілеген, перзент көргенде, 
қуаныштан жүрегі жарылған.

Ата-анаға көз қуаныш-  
Алдына алған еркесі,
Көңіліне көп жұбаныш,
Гүлденіп ой өлкесі,-деп 

ұлы Абай баланың ата-ананың 
қуанышы,гүлденген үміт-арманы 
екенін тебірене жырлайды.Шы-
нында баласын алдына алып 
отырған атаның «ой өлкесінің 

Алдымен сүй, ардақта ата-анаңды
гүлденуі»қандай тамаша 
десеңізші!

Атақты Шал ақын:
Босағасын алтыннан соқсаң-

дағы,
Перзент сүймей,адамның 

мейірі қанбас,- деп,адам болғалы 
бірге жасасып келе жатқан ең 
ыстық тілек,ұлы арманы- перзент 
сүйіп, мейірін қандыру екенін 
жеткізе айтқан.Ата-ананың үміт 
арманы баласымен бірге жа-
сайды, сол себепті олардың 
бар тілеуі балаға бағышталған.
Алайда «Ананың көңілі-
балада,баланың көңілі-далада» 
демекші,өзінің перзенттік бо-
рышын түсінбеген,сөйтіп, ата-
анасын жерге қаратып,көкірегін 
қарс айырғандар бұрын да 
болған,қазір де жоқ емес.
Ата-ана алдындағы әдептілік-
баланың бармақтай кезіне 
бойына табиғи дарыған қасиет 
болуға тиіс.Менің бұл мақаланы 
жазудағы басты мақсатым: 
«15 мамыр-Халықаралық от-
басы күні»қарсаңына орай 
өзімнің туып-өскен отбасым, 

ата-анам туралы айтқым келіп 
отыр. «Қорған» деген малды 
ауыл Қарабөгет ауылының бір 
бөлімшесі болған,біздің отбасы-
мыз сол шағын ғана мал ферма-
сында тұрды.

Ата-анамыз арнайы 
мамандық иелері болмаса да 
көздері ашық,көкіректері ояу,мал 
бағып бала-шағасын асыраған 
қарапайым ғана отбасы болды.

Әкеміз Өмірзақұлы 
Әлімхан 1962-1963 жылдары 
Талдықорған қаласында бір 
жылдық  бухгалтерлік курсты 
оқыған сауатты,көпшіл,еңбекқор
,әділ,қолы ашық, балажан адам 
болса, анамыз Құмарбайқызы 
Запура қарапайым отбасы-
нан шыққан үй шаруасындағы 
«Би болмаса да,би түсетін 
үйді ұстаған»көп балалы үйдің 
ұйытқысы, әкеміздің ақылшысы, 
арқа сүйер тірегі, 9 баланың 
анасы және өмірден ерте кет-
кен бауыры Құмарбайұлы Ар-
науыт пен келіні Құсайынқызы 
Күлбайраның артында қалған 
балаларын бірге, бір отбасында 

тәрбиелеген аяулы,ардақты ана.
Осындай сүйікті әке-шешеміздің 
мал бағып,аянбай еңбек етіп, ба-
лаларын оқытып тәрбиелегенінің 
арқасында біздер балалары бір-
бір мамандық иелері атанып,ата-
анамыздың еңбектерін шамамыз 
келгенше өтеп жатырмыз деп 
ойлаймын.Сол бір кішкентай 
ғана қараша үйден,қасиетті 
қара шаңырақтан шыққан ба-
лалары ата-анамызға әрқашан 
алғыс айта отырып,осындай 
ата-анамыз болғанын 
мақтанышпен айта аламыз.
Сүйікті әкеміз балаларының ер 
жетіп, мамандықтары бойын-
ша халқына еңбек етіп, жақсы 
дәулетті отбасыларын құрғанын 
көре алмай өмірден ерте кетті.
Әкеміз өмірден өткеткеннен 
кейін осы шаңырақтың тірегі 
болған үлкен ағамыз Әлімханұлы 
Болатханның бауырларына 
көрсеткен еңбегі өте зор. Аузы-
мызды толтырып, мақтанышпен 
айта алатын ағамыз да бұл 
күндері ортамызда жоқ. «Ор-
нында бар оңалар» ардақты 

ағамыздың артында қалған қызы 
мен ұлы есейіп, ер жетіп, жоғары 
білім алып,  халқына адал 
қызмет етуде. Биылғы жылы 
жеңгеміз Гүлбаһрамның біздің 
әулетке келін болып түскеніне 
40жыл толды,қазіргі уақытта 
зейнетке шығып, немере сүйіп, 
ағамыздың шаңырағын ұстап 
отырған аяулы ана-жеңгеміз 
Астана қаласында тұрып жатыр.

Осы үлкен әулеттің қызығы 
мен қуанышын көріп отырған 
ардақты да қымбатты ана-
мыз- Запура шешеміз биылғы 
жылы 82 жасқа толып отыр.
Қазіргі уақытта Талдықорған 
қаласында немере баласы мен 
келінінің қолында шөбересін 
сүйіп отырған кейуана.Анама 
тілер тілегім алланың берген 
жасын жасап, отбасыңыздың, 
бала-шағаңыздың бақытын көре 
беріңіз дегім келеді,аяулы ана-
шым!

Адам-жеміске,ата-ана жеміс 
ағашына ұқсайды, жеміс ағашын 
жақсы қарап күткендей біз де 
ата-анамызды аялап күтейік!

Ш. ОМИРЗАКОВА,                   
әл Фараби атындағы орта 

мектептің қазақ тілі  мен 
әдебиеті пәні мұғалімі.

Бала тәрбиесіне көңіл бөлейік
Тәрбие тал бесіктен басталады. Баланың еңбекқор,ақылды,тәрбиелі 

болып өсуіне ата-анасы жауапты. Жақсы тәрбие көрген бала ешқашан 
жерде қалмайды. Айналасы жақсы адамдарға толып,үлкендерге 
құрмет көрсетіп,кішілерге өнеге беріп жүреді. Жалпы жақсы адам бо-
лып қалыптасқан баланың өмірі жақсылыққа толады. Көбінесе,қазіргі 
жұмысбасты ата-аналар балаларына дұрыс тәрбие бере алмай жүр. 
Тек қана жұмысбасты ата-аналар ғана емес,басқа да отбасылар ішінде 
бар. Әркімнің тәрбиесі әрқалай. Тәрбие байлыққа,жоқшылыққа қарай 
бөлінбейді. Ең әуелі баласына тәлім тәрбие бергісі келетін ата анада 
ниет пен сүйіспеншілік болады.

Қорытындылай келе,менің айтқым келгені:бала тәрбиелеуде баланы 
қатты еркелетіп және еркінсітіп жібермеу керек. Әр нәрсенің өз орны бар 
екенін түсіндіру,үлкендерді сыйлап,еңбекке баулу қажет. Қысқасы жақсы 
тәрбие беру. Жақсы тәрбие көрген бала әрқашан өзің жақсы жағынан 
көрсетіп,үлкен жетістіктерге жетеді. Халық арасында айтады ғой «Тұңғышынды 
үйретсең,қалғандары да үйренеді» -деп. Яғни,бұл тәрбиенің арқасы. Тәрбиелі 
бала-тәрбиелі ұрпақ. Тәрбиелі ұрпақ-біздің болашағымыз. Болашағымыз жарқын 
болуы үшін,бала тәрбиесіне көп көңіл бөлгеніміз жөн.

М. СЫДЫКОВА,
Екіаша орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп» 1 «б» сынып 
оқушыларының шығармашылығынан.

Сынып жетекшісі: Р. Қожабекова.

  Көктем
Көктем,көктем келгенде      
Жасыл желек жамылып
Көгеріпті жер көк,те,
Гүлден алқа тағынып.
 Құстар қайта оралып,
Әндетеді әр күні,
Жан –жануар оянып,
Жадырайды барлығы!

                А. МЫРЗАХМЕТ.
Көктем  құстары
Келіп көктем құстары,
Ауламызда ән салды.
Ұя жасап құстарға,
Балалар оны ,қарсы алды.

             

  М.ҒАЛЫМ.

Көктем
Көктем келді нұрланған,
Қыста кетті сұрланған.
Жасыл желек жамылған,
Жайқалып тұр бар далам!             

  
   А.СЕРІКБОЛҚЫЗЫ. 

     
Көктем келіп қар еріді,
Ағаш бүршік жарып гүлдеді.
Күн жылынды балалар,
Мейрамынмен аналар!

                 
   Ұ.БОЛАТ.

 

Көктем келді құлпырып,
Шуақтарға толтырып.
 Тау мен талдар  боянды
Жан –жануарлар оянды.

            К.МҰРАТ.

 «Келді – көктем көңілді!»

Тілден артық қасиет 
жоқ,

Тілден артық қазына 
жоқ.

Әр адам өзінің тілін шыр 
етіп дүние есігін ашқаннан 
бастап құлағына сіңіруі тиіс. 
Себебі, тілін білген адамның 
ғана бойында патриоттық сезім 
қалыптасады. Олар елге, ұлтқа 
пайдалы мәселелерді қозғап, 
жауапкершілікті сезінеді.    
Сарқан қаласы Ы.Алтынсарин 
атындағы орта мектепте 5-16 
сәуір аралығында мектепішілік 
«Тілден артық қасиет жоқ, 
тілден артық қазына жоқ» атты 
«ЛИРА» пән бірлестік апталығы 
ұйымдастырылды. Бұл апта-
лықта іс-шаралар қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде 
өткізілді. Елімізде ұлтымыздың 
ұлы тілімен қатар әлемдік 
тілдердің де құндылығы 
жоғары. Ұстаздардың басты 
міндеті – шәкірттерін білім 
нәрімен сусындатып, болашақ 
ұрпаққа ұлағатты тәрбие беру. 

Апталығымыз ұстаз-
дарымыздың ашық сабақ-
тарымен және кіріктірілген 
сабақтарымен жалғасты. Атап 
айтар болсақ,  мектебіміздің 

ұлағатты ұстазы қазақ тілі 
мен әдебиет пәні мұғалімі Ж. 
Мамраева 5 «Б» сыныбымен 
«Ғаламның ғажайып санда-
ры» атты жаңа сабақты жоғары 
деңгейде өткізді. Л. Абише-
ва «Ы.Алтынсарин – қазақ 
даласының алғашқы ұстазы» 
атты танымды-интеллектуалды 
сайыс сабағын жүргізді. Сабақ 
барысында оқушылар Ыбы-
рай атамыздың әңгімелерінен 
көрініс қойып, өлең жолдарынан 
үзінділер айтты, жеңімпаздар 
мақтау қағаздарымен марапат-
талды. Мектебіміздің М. Сма-
ков «Сөз мерген» тіл танымдық 
ойынын 5 «Б» сыныбымен өте 
жоғары деңгейде өткізіп шықты, 
Р. Хасенова қазақ тілі сабағынан 
«Қызықты қазақ тілі әлемі» атты 
интеллектуалды сайыс сабағын 
өткізді. Оқушылар қазақ тілінің 
қаншалықты қымбат, қаншалықты 
қызықты екендіктеріне көз 
жеткізді. Оқушылар сайы-
ста өте белсенділік танытты. 
Мектебіміздің директоры А. Му-
сина сабақ соңында оқушыларға 

қасиетті қазақ тілімізді ардақ 
тұтып, қастерлеуді үлкен мақсат 
етуді ұсынды.

Тәуелсiздiк алғаннан бергi 
уақытта елiмiзде тiл саясаты 
елбасы Н.Назарбаевтың тiкелей 
басшылығымен салиқалы да 
сындарлы түрде жүзеге асы-
рылуда. Мемлекет басшы-
сы  жыл сайынғы Қазақстан 
халқына Жолдауында тiл сая-
сатына, оның iшiнде қоғамдағы 
мемлекеттiк тiлдiң мәртебесiн 
көтеру мәселесiне тоқталмай 
өткен емес. Президент кезекті 
Қазақстан халқына Жолдауында: 
Қазақстан халқы бүкiл әлемде 
үш тiлдi пайдаланатын жоғары 
бiлiмдi ел ретiнде танылуға тиiс. 
Бұлар: «қазақ тiлi - мемлекеттiк 
тiл, орыс тiлi - ұлт аралық 
қатынас тiлi және ағылшын 
тiлi - жаһандық экономикаға 
ойдағыдай кiрiгу тiлi» -деген 
болатын. Сол себепті ұстаз 
мақсаты оқушыларды заман 
талабына сай, келешекке нық 
қадам баса алатындай етіп дай-
ындау. Осы міндетті негізге алған 

орыс тілі және әдебиеті пәні мен 
ағылшын тілі пәні оқытушылары 
жоспарлы түрде ашық сабақтары 
мен сыныптан тыс сабақтарын 
өткізді. Бірінші аптада орыс тілі 
пәні мұғалімі Е. Петренко «Пу-
тешествие по городу русского 
языка» интеллектуалды сайыс 
сабағын, С. Хасенованың «Поэт 
в России – больше чем поэт» 
атты жаңа сабақтары қызықты 
да танымды түрде өтті. Ағылшын 
тілі мұғалімдері М. Биясил  
«Journey intо Space» атты жаңа 
сабақты түрлі әдіс-тәсілдер мен 
көптеген көрнекі құралдарды 
қолдана отырып  өте жоғары 
деңгейде өткізді. А. Алипова 
5 «Б» сыныбымен «Polyglot» 
жарыс сабағын, А. Джалкибай  
2 «Б» сынып оқушыларымен 
«Changing seasons» атты 
ашық сабағын өткізді. Сабақта 
баланың қызығушылықтарын 
арттырарлықтай слаид, видело-
лар көрсетілді. 

Жоғарыда аталған іс-
шараларды өткізуде «Ұстаздың 
еңбегі шығармашылықтан 

тұрады» деген қағиданы 
басшылыққа ала отырып, 
әр оқушы қазақ елін дамы-
тушы, әлемдегі дамыған 
елдермен тепе-теңдікке 
жетуге ат салушы тұлға 
екендігін ашып, бағыттадық. 
Ашық сабақтарға қатысқан 
оқытушылар оқушылардың 
пәнге деген қызығушылық-
тарын байқатқаны, мұғалімдер-
дің кәсіби шеберлігі мен 
педагогикалық біліктілігін, 
сабақты жүргізудегі қолданыл-
ған әдістердің нәтижелілігі жай-
лы пікір алмасып, оң бағаларын 
берді.

Қорыта келе, ұлы жазушы 
Мұхтар Әуезов "Ұлттың тілі – 
сол ұлттың жаны, жан-дүниесі. 
Ол жүректі соқтыртып тұрған 
қан тамыры сияқты. Егер де 
қан тамыры жабылып қалса, 
жүрек те соғуын тоқтатпай ма? 
" - деп тура айтқан. Олай бол-
са, тілімізді қадірлей білейік!

Айдана ДЖАЛКИБАЙ, 
ағылшын тілі пәнінің 

мұғалімі.

Мақсатымыз - туған тілді төрге шығару
Тәуелсіздік - мәңгілік құндылық
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мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта 
білім беру ұйымының басшысы лауазымы ор-
нына конкурс жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан аудандық білім 
бөлімінің Тасарық орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Абай ауылы, Абай көшесі, 38 
үй; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге 
асыратын «Сарқан аудандық білім бөлімінің 
Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

Шағын жинақты мектептер 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 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.

ХАБАРЛАНДЫРУ
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, педа-
гогтер және тағы басқа қызметкерлер арасын-
да академиялық адалдық қағидаларын, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің алдын 
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 171 992 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.

Конкурс 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. 

Бөлім басшысы    П.ИМАНГАЗИЕВА

Саяжайларда өртке жол бермеңіз
Сарқан ауданында саяжай маусымы ашылды. Саяжай тұрғындары мен бағбандар 

өз учаскелерінде жыл сайынғы тазарту және егу жұмыстарын бастады.
Көктемгі-жазғы кезеңде саяжай учаскелерінде өрттің туындау қаупі едәуір артады.
Саяжайдағы өрттердің негізігі себептері - қоқысты жағу, тасталған темекі тұқылдары, 

жанғыш заттармен абайсыз әрекет ету, сөндірілмеген от және басқа да ашық жалын 
көздері (мангал, барбекю). Сонымен қатар, тозған сымдар, қолдан жасалған немесе 
ақаулы электр аспаптары мен пештер де өртке әкелуі мүмкін.

Сарқан ауданы ТЖБ өрт қауіпті кезеңде қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертеді! 
Апаттың алдын алу үшін саяжай және үй маңындағы аумақты құрғақ шөптер мен 
жанғыш қоқыстардан тазарту кезінде қарапайым қауіпсіздік шараларын білу және 
есте сақтау қажет. От жағу және қалдықтарды жағу ғимараттар мен құрылыстардан 
кемінде 50 метр қашықтықта жүзеге асырылуы тиіс. Ал желді ауа-райында от жағу 
мүлдем қолайсыз. Елді мекендер мен ұйымдардың аумағында жанғыш қалдықтардың 
үйінділерін орналастыруға тыйым салынады, олар уақтылы шығарылуы тиіс.

Осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген орындарда қалдықтар мен ыдыстарды өртеу 
бақылаумен жүргізілуге тиіс.

Электр сымдарын, жылыту құралдарын, пештерді тексеру, қажет болған жағдайда 
жөндеу және ауыстыру қажет.

Сарқан аудандық ТЖБ.

Сіріңке - бір өмірдің бағасы!
Әрбір ата-ана өз баласына жауапкершілікпен қарауы тиіс. Мүмкін болғанынша 

оларға бір мезгіл өрттің зиянды құбылыс екенін айтып отырғандарың дұрыс.
Қазіргі уақытта Сарқан ауданы көлемінде көптеген өрт оқиғасы балалардың от-

пен ойнауынан яғни, сіріңке жағып ойнауынан болып отыр. Мұндай өрт оқиғалары 
өте қауіпті. Ол балалардың қатты жарақат алуына, кей кездерде бала өліміне әкеп 
соқтыруы мүмкін.

Осындай қатерлі оқиғалардың алдын алу үшін, ата-аналар төмендегідей талаптар-
ды орындауы керек:

- Балаларды үйде жалғыз қалдыруға, әсіресе құлыптаулы қалдыруға болмайды;
- балаларға жанып жатқан пешке, электр жылытқышқа, керосин лампасына қарауға 

тыйым салу;
- балаларға электр пештерді, телевизор, магнитофондарды қосуға рұқсат етпеу;
- балаларға сіріңкемен ойнауға тыйым салу және сіріңкені балалар ала алмайтын 

жерде сақтау қажет.
Абай болыңыздар! Төсекте жатып шылым шегу, бұзылған немесе бақылаусыз 

электр құралдары, отқа жете көңіл бөлмеу сияқты басқа да жағдайлар сіздің 
үйіңіздегі өрттің шығуына ықпал етуі мүмкін. Отты пайдаланғанда сақтық шараларын 
ұмытпаңыздар. Оны қатаң сақтаңыздар. Балаларды бақылаусыз қалдырмаңыздар, 
уақытылы пештерді, түтін жүретін жолдарды, электр сымдарын жөндеуден өткізіңіздер. 
«Өрт – тілсіз жау». Бұл апаттан сақтану үшін әрбір тұрғын үй иесі сақтық шараларын 
жасағаны жөн.

Г.ҚАНАПИЯНОВА,
Сарқан ауданы ТЖБ аға инженері, 
азаматтық қорғау аға лейтенанты.

Құстар – табиғаттың көркі  
Құстарды адамдар ерте заманнан 

– ақ дос санаған . Құстар біздің жер-
ден алатын азық - түлік өнімдерімізді 
құрттардың құртуынан , жәндіктердің 
жеуінен құтқарады екен . Біздің қорек 
ететін азығымыз құстардың арқасында 
молайып отырғанын білеміз . Құстар 
болмағанда жерден өсіп - өнетін 
азығымыз құрт - құмырсқаға жем бо-
лар ма еді. Мысалы: бір қарлығаш  
жаз бойы 1 миллион құрт  жейді екен.
Қараторғайлардың  бір тобы бүкіл ба-
лапандарымен 22 тонна шегірткені азық 

етеді екен.Ал шегірткеге келсек , олар біздің ең басты қас жауымыз . Олар біздің мал 
жейтiн көк шөбімізді, жасыл өсімдіктерімізді баудай жайқалып тұрған егістігімізді отап - 
жеп көп зиян келтіреді. Үйіміздің маңында жүретін кіп - кішкентай торғайдың бір өзі жы-
лына 4 миллионға жуық жәндік жейді екен . Сондықтан құстарды қорғау және егістікті 
бау - бақшалы жерлерге тарту үшін қолдан жасанды ұялар салу, ағаштарды көбірек 
егу керек. Осыған байланысты  Сарқан ауданы  Екіаша орта мектебінің оқушылары 
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Парктер шеруі -2021табиғатты қорғау акциясына  ат са-
лысып, мектепішілік  ұйымдастырылған құстарға ұя жасау көрмесіне белсене қатысты. 
Тамағымыздың тоқ, көйлегіміздің көк  болуына құстардың пайдасы зор екен. Бұл 
жұмыстарды бүкіл еліміздегі мектеп оқушылары қолға алып, жүзеге асырып отырса 
нұр үстіне нұр болар еді .

Айнаш ЕСЕРКЕЕВА, 
Екіаша орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Тәрбие отбасынан басталады
«Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 

- адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі..."(Әл – Фара-
би) - дегендей балаға әуелі білімнен бұрын, тәрбие берілуі тиіс.

«Адамның бір қызығы бала деген» деп ұлы Абай айтқандай, бала адамның да 
өмірдің де қызығы болып табылады. Бала тәрбиесі - қиын да күрделі процесс. Біз 
баламыздың тәрбиелі  де өнегелі болып өсіп, өз қатарының алды болғанын қалаймыз. 
Алайда баламызды осы мақсаттарға сай тәрбиелеу үшін үлкен еңбек, күш - жігер қажет 
екенін бәріміз білсек те, мойнымыз жар беріп, бала тәрбиесімен айналыса бермейміз.

Баланың тәрбие алатын орны да – отбасы. Отбасы – бала тәрбиесінің ең алғашқы 
ұжымы. Отбасының басты қазығы, алтын тіреу діңгегі – бала. Отбасы – шағын мемле-
кет, қоғамның негізі болып табылады. Қоғамды құратын азамат атаулы отбасында өсіп 
өрбиді, тұлға болып қалыптасады.

Еліміздің ертеңгі ұстар жастарымыздың  тәрбиесіне  аса мән  беру – біздің  
мақсатымыз  деп  ойлаймын. «Тәрбие  отбасынан басталады» деп халық  даналығы  
бекер айтпаған. Саналы да, білімді  бала  болашағын қалыптастыру  әрбір ата – ананың  
мерейлі  міндеті,  парасатты   парызы.

Р. МАНГУЛОВА,
Екіаша орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.
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SHARAINA

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душе-
вая кабина, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 

постройки. Сдвоенный участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жам-
была № 18 (2 квартала выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

Тең келмейтін алтынға еш қолдағы,
Өзің едің, әке, үйдің зор бағы.
Жарық берер айымыздай көктегі,
Болушы едің жанымыздың қорғаны. Уақыттың 

сағаты сырғып, минуты жылжып, өмір-өзен өз ағысымен 
қорғанымызды бақилық өмірге алып кеткелі ұл-қыздары 
ержетіп, тізгін ұстап, үлкен азамат болып, бір-бір 
шаңырақтың киесі болып отырғанын марқұм әкеміз көрмеді. 
Өмірдің өткел жолында жан баласын ренжітіп көрмеген, 
өзі де ешкімге ренжімейтін жаны жайсаң жан еді. Әкеміз 
Алимбаев Танысбай Сиқымбайұлы тірі болғанда 15-ма-
мыр күні 80 жасқа толар еді. Әкеміздің жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны 
жәннәтта болуын бір Алладан тілейміз. Әкеміздің мейірімді көзін, ыстық лебізді 
сөздерін, тәрбиенің қайнар көзі ретінде айтқан әрбір ғұмырлы өсиетін артында 
қалған ұрпақтары сағына еске аламыз.

Еске алушылар: жары, ұл-қыздары, келіндері, немерелері, шөберелері.

Алмалым менің
Ауылым менің Алмалым,
Дәмі бар сенің алмаңның.
Отырып мен қалада,
Аңсадым дәмін алмаңның.

Ауылым менің Алмалым,
Өзенің сенің Басқаның.
Сылдырлап суы ағады,
Арнаңда сенің Басқаным.

Ауылым менің Алмалым,
Тауың бар сенің Алмалың.
Бүлдірген бітік өседі,
Бөктерінде арнаның.

Ауылым менің Алмалым,
Бауырыңда сенің алмаңның.
Дәмі ауыздан кетпейді,
Алмаңның сортын таңдадым.

Алмалым менің мектебім,
Жеміс ағаштар еккенмін.
Талай өмір өткіздім,
Алмалы сенің мектебің.

Оразым туған Алмалы,
Сөзімнің жоқ жалғаны.
Екеуі қалды сол жақта,
Жетпейді соның арманы.

Алмалым менің Алмалым,
Көкорай шалғын жер бағың.
Бар баламды оқытып,
Көшіп кете барғаным.

Ауылым менің Алмалым,
Тағдырым әрі таңдауым,
Жас өмірді өткіздім,
Сол үшін бір ән арнадым!!!

Оразиман ЖАНСЕРКЕҰЛЫ.

Сабитов Ташболат 1936 жылы 9-қыркүйек айында дүниеге келген.1955-1958 жыл-
дары Шамалғандағы ОШДС құрылыс мамандығы бойынша бітіріп, АСХТ-да сырт-
тай оқыған.1956-жылы М.Горький совхозында құрылыс саласында прораб болып 
алғашқы еңбек жолын бастап 1992 жылға дейін адал еңбек еткен.1956-1961 жылда-
ры аралығында совхоздың комсомол ұйымының жетекшісі болған.1962 жылы пар-
тия мүшелігіне кандидат болған.1963-жылы КПСС мүшесі болған.1968 жылы "Ауыл 
шаруашылығы қызметкерлерінің Социалистік жарыстағы үздігі"     төсбелгісімен 
марапатталған.1970 жылы «В.И.Лениннің туғанына 100 жыл»  медалімен және Ұлы 
Отан соғысы жеңісінің 50,60,70 жылдығы медальдарымен, М.Тынышбаевтың 130 
жылдығы медалімен марапатталған.1975 жылы Талдықорған облысы, Бөрлітөбе ау-
даны, Көктерек ауылдық кеңесінің еңбекшілері депутаты болып сайланған.1986 жылы 
Талдықорған облыстық атқару кеңесінің қаулысымен «Еңбек ардагері» медалімен.1988 
жылы «Марксизм, ленинизм, Кеңес Одағының коммунистік партиясының саясатын 
насихаттаудағы көп жылдық жемісті жұмысы үшін» медалімен және көптеген «Құрмет»  
грамоталарымен марапатталған.  Осы марапаттарының жемісінің дәлелі биылғы 
жылы  Сарқан ауданы Көктерек ауылының тумасы, абыройлы еңбек етіп, ауылдың 
әлеуметтік-экономикалық дамуына, өсіп-өркендеуіне айрықша үлес қосқан Сабитов 
Ташболат атамызды аудан әкімі аудандық мәслихаттың шешіміне сәйкес «Сарқан 
ауданының құрметті азаматы» атағымен марапаттады. 

Өзінің туған жеріне Ташболат атамыз құрылыс пен тұрғын үй, жол саласының 
өркендеуіне үлкен еңбек сіңірген.  Жаңадан бой көтерген мектеп, бала-бақша, аурухана, 
су-құбыры, ауылшаруашылық пен өндіріс нысандарының бой көтеруі, шаруашылықта 
айтарлықтай жұмыстар істеп, еңбекке деген құлшынысының арқасында қазіргі 
уақытта ауылымыздың көшелері түзу және үйлері сапалы салынуына өз үлесін қосқан 
атамыздың зор еңбек сіңірді. Құрылыстардың бәрінің басы-қасында атамыз өзі жүріп 
тікелей басшылық жасаған. Сонау 50-шы жылдары  тақыр жерге жасыл желекке ораған 
көрікті ауыл тұрғызып, ұрпағының жарқын болашағы үшін аянбай еңбек еткен.Сексен-
нен асқан шағында қолына қалам алып, өмірден көрген-түйгенін, алдыңғы толқын 
ағалардан естіген-білгенін кітап етіп жазып ұрпаққа аманат еткен. Романовка, Көктерек 
ауылдарының тарихы мен адамдарының қилы тағдыры мен атқарған қызметтері жай-
лы жазған «Көктерегім-Көктегенім»  атты кітабы жарық көрді. Бұл туындыда Ташбо-
лат ата бүтіндей бір өлкенің тарихын көрсетуге тырысты.Бүгінгі күні Рәш апамыз екеуі 
ауылымызға сыйлы отбасы, бұл кісілерден туылған балалар да өз орынын тапқан аза-
маттар.Бүкіл ауыл тұрғындарының алғысын арқалаған, сыйлы азамат .   

Р.ҚАЗЕЗОВ,
БПҰ мүшесі, Көктерек ауылдық округінің

  спорт ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушысы.

Жақсының жақсылығын 
айт нұры тасысын!

Тәрбие басы – 
тал бесік

Халық ауыз әдебиетінің адам 
өміріндегі атқаратын маңызы зор. Соның 
ішінде – тұрмыс-салт жырларының орны 
ерекше.

Тұрмыс-салт әуендерімен айтылатын 
бесік жыры бөбекті жұбату үшін және оған 
тілек айту үшін ғана шығарылған емес. Ең 
әуелі ырғағы бесіктің тербелісіне сәйкес 
келетін сабырлы екпінде айтылатын 
қоңыржай әуен бөбектің сезім мүшелері 
арқылы оған сүйкімді, сүйсінерлік әсер 
етіп, жан-жүйесін жадыратады, яғни 
ұнамды әсермен баланы жұбатады. 
Екіншіден, баланың келешегіне үміт ар-
тып, тілек айта отырып, оны жұбатушы 
ана болашақтың шам-шырағы мен 
нұрсәулесінен қуат алғандай әсерленеді. 
Үшіншіден, ата-ана жатқа айтқан 
тілектерді тілі шыққан балдырғандар да 
жаттап, әрі тілі дамиды, әрі сол сөздерден 
тәлім алады.

Нәрестенің ана құрсағында түйсігі мен 
ішкі сезімдері жетіліп, жүрек тәрбиесін 
болмысына дарытса, өмірге келген 
нәрестеге ақыл тәрбиесі беріледі. Ақыл 
тәрбиесінің бастауы нәресте бөленген 
бесіктен, бесік жырынан бастау алады.

Бесік – нағыз халық мұрасы, ата-
бабаларымыздың ғасырлар бойы 
тұтынып келген киелі мүлкі. Бесіктегі 
нәрестесіне бесік жырын айту – әрбір 
анаға сын болған. Нәрестесі бөленген 
бесікті жыр ырғағымен тербелте отырып, 
бар пейілімен, жан-дүниесімен беріле 
керемет бір әуенмен бесік жырын айтқан 
жас ананы көру – әрбір қазақ отбасының 
тілегі. Әр нәрсенің парқын зерделей 
білген ата-бабаларымыз «Есік көргенді 
алма, бесік көргенді ал» деп ғибратты 
өсиет қалдырған. Бесік жырының құдіреті 
– халық педагогикасындағы жүрек пен 
ақыл тәрбиесін үндестіруінде. Бесік айты-
лар небір асыл ойларды тек нәресте ғана 
қабылдап қоймайды, ананың жүрекжарды 
әуезді әнін сол маңайдағы бүкіл тіршілік 
иесі тыңдайды, олардың да сезімін оятып, 
ой салады. Бесік жырының мазмұнындағы 
ойлы шумақтар балалардың қиялына 
қанат бітіріп, ой-армандарын ұштайды, 
шабыт тудырады. Бесік жырының айты-
лу әуені, ондағы ой, тілек баланың жас 
мөлшеріне қарай түрленіп отырады. Бесік 
жырында айтылар ой, тілек, ықылас, 
мейірім – сәбидің ұл не қыз екендігіне 
сай таңдалады. Мұның өзі халықтың пер-
зент тәліміне аса талғаммен көңіл бөліп, 
ұлттық болмысты ескергендігінің айғағы.

Ардақ НУРЖАНОВА,
Көкөзек орта мектебінің тәрбие 

ісінің меңгерушісі. 

Продается дом, большой участок, удобный для разведения скота, боль-
шой огород, хороший полив, есть летняя кухня, гараж, теплые сараи, 

большой поднавес. Обращаться г. Саркан, ул. Асфендиярова №1. Дом.
тел.2-53-32, сот. 8701 7450719.

Әрбір адам жастайынан дүниені танып біле бастайды, заттар 
мен құбылыстар жайында білімдер жинақтайды, ара-арасында 
ол заттар мен құбылыстар неге олай, дүние неге бұлай құрылған, 
т.б сұрақтарды өз-өзіне қояды. Дүние және адамның ондағы орны 
жайындағы түсініктердің жиынтығы дүниекөзқарас деп аталады.

Көпөлшемді бұл құбылыс адам өмірінің, тәжірибелік іс-
әрекеті мен мәдениетінің түрлі салаларында қалыптасады. 
Дүниекөзқарасты құратын рухани құбылысқа философия кіреді.

Философия — адамзат дамуының қайнарынан бастау алатын 
ғылым. Философия нақты фактілерге жүгінеді. Сондықтан фило-
софия басқа ғылымдар сияқты қашанда объективтік факторларға 
сүйенеді. Басқа ғылымдар сияқты оның заңдары мен категори-
ялары бар. Философия бүкіл әлемді, оның басты салалары — 
табиғат, қоғам, адам санасын тұтас құбылыс ретінде алып, оның 
жалпы заңдылықтарын ашады, объективтік шындық жөніндегі 
белгілі қағидалар жүйесін қалыптастырады. Бәрі де «материя» 
ұғымынан басталады.

Материя ұғымы — дүниені адамның санасынан тыс, әрі 
тәуелсіз объективті шындық деп қарайтын дүниетанымның түп 
қазығы, мән–мағынасы болып табылады. Эпикур мен Тит Лукре-
ций Кар дамытқан ой - пікір бойынша бұл ілім мынаған саяды. 
Әлемдегі барлық дүниелер мен заттар атомнан құралады. Атом 

ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ФИЛОСОФИЯМЕН БАЙЛАНЫСЫ
— пайда болмайтын, жоғалып та кетпейтін, кеңістікте мәңгілік 
қозғалып отыратын, бөлінбейтін ең кішкене бөлшек. Денелер 
мен заттардың және олардың қасиеттерінің әр түрлі болуы 
құрамындағы атомның санына және ол атомдардың өзара 
орналасуына байланысты. Міне, осының бәрі де физикамен 
байланысты. Және осының бәрін ескере отырып, «Физиканы 
оқыту әдістемесі» жүргізіледі.

Физиканы оқыту әдістемесінің педагогикамен байланысы
Мектептегі орта және жоғары сыныптағы балаларға фи-

зика пәнінен сабақ берген кезде оларға тәрбие бере отырып 
сол сабақтың оқыту мақсаттарын, міндеттерін, әдістері мен 
принциптерін, формаларын, мазмұнын және сол сабақтың 
нәтижесін зерттеуге көмектеседі.

Педагогика — адам дамуы мен қалыптасуының мән-
мағынасын зерттей отырып, арнайы ұйымдастырылған үрдіс 
сипатындағы білім беру мен тәрбие теориясының мәнін 
заңдылықтарын, тенденциясы мен перспективасын зерттейтін 
ғылым. Осыған сүйене отырып пәнді қалай жүргізу керек, 
қандай тәсілдер пайдаланылу керектігі қарастырылады.

Э.БОРТИБАЕВА,
Көкөзек орта мектебінің физика пәні мұғалімі. 

Еске алу 

Шұғыл түрде Алмалы ауылы жағында ПМК-72 № 12 13х14 үлкен үй са-
тылады. Қора жайы, 1 га жері, бақ, артезиан суы бар. Үйде де су бар. 

Хабарласыңыздар:  тел. 8708 3678589, 8777 4893989.
Молдабеков Акихат Ауғанбаевичтің атына тіркелген Бірлік ауылы, 

Чепрасов көшесі № 68 үйдің мем.актісі, жер иеленуге құқық беретін барлық 
құжаттары жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.


