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ВАКЦИНАЦИЯ 
ВАЖНА

Мы более года находимся в условиях панде-
мии COVID-19.  Одним из самых эффективных, 
научно-обоснованных методов борьбы с инфек-
ционными заболеваниями всегда была и есть вак-
цинация. Благодаря вакцинации человек приоб-
ретает иммунитет, становится невосприимчивым 
к инфекционным заболеваниям, либо переносит 
в легкой форме без развития серьезных осложне-
ний.  По оценкам международных экспертов, вак-
цинация позволяет ежегодно предотвращать от 2 
до 3 миллионов случаев смерти. 

Анализ показал, что среди умерших преобладали лица 
старше 60 лет, доля которых составила более 90%. Са-
мая уязвимая группа среди заболевших COVID – 19, это 
пожилые люди, эта группа обязательно должна быть вак-
цинирована – это общая мировая гуманитарная практика. 
Касательно лиц с хроническими заболеваниями – сердца, 
печени, почек, с диабетом, ожирением рекомендуется по-
лучить вакцину, в случае обострения заболевания следует 
проконсультироваться с лечащим врачом и после стабили-
зации самочувствия и лабораторных показателей – полу-
чить вакцину.

Вакцинация против COVID-19 проводится в 2 этапа, с 
промежутком 45 дней. Иммунитет формируется спустя 3-4 
недели после второй вакцинации. Поэтому очень важно 
продолжать соблюдать меры индивидуальной профилак-
тики – весь этот период. Вакцинация - это элемент соци-
ального поведения, уважительного отношения и к своему 
здоровью, и к здоровью окружающих. Когда человек про-
вакцинирован, его иммунная система распознает наличие 
коронавируса в организме и нейтрализует вирус.

Д. ОРДАБАЕВ,
ведущий специалист

УСЭК по Сарканскому району.

Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Құрметті қауым, қадірменді жерлестер! 
Жыл сайын 30-тамызда мемлекетіміздің басты 
мерекелерінің бірі – Қазақстан Республикасы Кон-
ституциясы күнін атап өтеміз.  Баршаңызды осы 
ұлық мерекемен шын жүректен құттықтаймын!

26 жыл бұрын қабылданған еліміздің Ата 
Заңы жүздеген жылдар бойы қалыптасқан адам-
зат баласының жалпы құндылықтарын өз бой-
ына сіңірді. Ата Заң – біздің азаттық алғалы 
атқарған барлық істеріміздің алтын таразысы 
болып табылады. Оның ең қымбат қазынасы – 
адам және адамның өмірі, оның құқықтары мен 

бостандықтары. Ол еліміздің тұрақтануы мен 
өркендеуінің негізі мен кепілі.

Бүгінде дүниежүзі мойындаған өркенді 
өнегелеріміз Ата Заңымыздың аясында жүзеге 
асып келеді. Біз тәуелсіздік арқылы ғасырлық мәні 
бар орасан зор жетістіктерге қол жеткіздік. Әлем 
жұртшылығы алдында мерейіміз артып, абыройы-
мыз асқақтады.

Қадірменді жерлестер! Мемлекеттің мерейлі 
мерекесі – Конституция күні құтты болсын! 
Жанұяларыңыз жақсылыққа, береке-бірлікке тол-
сын! Еліміз еңселі, жұртымыз тыныш болсын!

Сарқан ауданының әкімі Талғат Қайнарбековтың 
Конституция күнімен құттықтауы

Мемлекет мәртебесін айшықтаған Ата Заң

Халық санағының мерзімі 
2021 жылдың 1 қыркүйегі мен 
15 қазан аралығында sanaq.gov.
kz мамандандырылған сайтын-
да интернет –сауалнама ретінде 
жүргізіледі, сайтқа кіру тәулік бойы 
қамтамасыз етіледі. Азаматтар, 
орналасқан жеріне қарамастан, 
виртуалды көмекшінің көмегімен 
өздері мен отбасы мүшелеріне са-
уалнама толтыру арқылы санақты 
дербес аяқтай алады.

Сондай -ақ, Сарқан қаласында, 
төменде көрсетілген мекеме-
лерге жолығып, арнайы санаққа 
арналған сервистік орындарда 
онлайн сауалнаманы өтуге бола-
ды, мекеме қызметкерлері көмек 
көрсетеді.

1.Қалалық әкімшілік- Сарқан қаласы Абай 
көш.75

2.Сарқан ауданының халықты жұмыспен 
қамту орталығы–Сарқан қаласы Тәуелсіздік 
көш. 117

3.Өзіне-өзі қызмет көрсету орталығы- 
Сарқан қаласы Жамбыл көш. 44

Онлайн халық санағы
4.Сарқан ауданы статистика 

басқармасы- Сарқан қаласы Абай 
көш. 75

Сарқан ауданында әр ауылдық 
округте әкімдіктерде өзіне-өзі 
қызмет көрсететін орындары да 
бар.

Аманбөктер а.о – Смағұл көш. 2
Амангелді а.о – Пограничник 

ауылы, Сәтбаев көш. 11
Бақалы а.о- М.Арын көш. 9А
Екіаша а.о-К.Аманжолов 

көш.79А
Алмалы а.о- Абай көш.6
Көктерек а.о–Арын көш. 17
Қарабөгет а.о-Абайдильданов 

көш. 28
М.Төлебаев а.о- М.Төлебаев 

көш.9А
Қойлық а.о-Бөгенбай батыр көш.13А
Лепсі а.о-М.Төлебаев көш.1
Шатырбай а.о- Ш.Нұғманов көш.35
Черкаск а.о- Қойшыбеков көш.90А

С.МҰСАБЕКОВА,
Сарқан ауданы статистика басқармасының

  санақ бойынша уәкілі.

Онлайн халық санағы

Ел намысы, жер намысы, 
атамекеннің бүтіндігі мен ұлт 
бостандығы ежелден бері 
қазақ батырларының ерлігіне 
жебеу, қайратына демеу бо-
лып келген. Туған жердің 
бір сүйемін жау табанына 
таптатпау үшін, қазақ елінің 
азаттығы үшін бүкіл өмірін 
арнаған Алдияр бабамыз 
сол қатарда. Сондықтан да 
бабамызға ескерткіш орнатсақ 
деген бастаманы естігенде 
көкейімізде жылдар бойы 
жинақталған арманымыз гүл 
атқандай сезімде болдық. 
Қуана қолдадық, ортақ іске 
белсене араластық, бел шеше 
кірістік.

Елді, жерді аралап наси-
хат жұмысымен жұртшылық 
арасында болғанымызда ел 
басына күн туған қиын-қыстау 

Қазақ тарихындағы 
жалпыұлттық батыр
кезеңдерде жүрек жұтқандығын 
танытқан бабамыздың қадірін 
айқын сезіндік. Ержүрек ба-
тырларын халық қашанда 
ардақтағанын, ерлігін ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізіп отырғандығын 
баба есімінің ғасырлардан 
ғасырларға ұмытылмай келе 
жатқандығынан аңғаруға бола-
ды.

Баба есімін мәңгі есте 
қалдыруға талпынысымыз 
көпшіліктің қолдауымен жүзеге 
асу үстінде. Оңтүстік астана-
мыз Алматыдан бастау алған 
іс-сапарларымызда бабамыз-
ды ұлықтау жолында жалғыз 
еместігімізді түсіндік. Ақсу-
Сарқаннан түлеп ұшқан аза-
маттар көптеп көмектесіп, 
айналасындағыларды сауапты 
іске жұмылдыра білді. Қысқа 
мерзімде қомақты қаржы жинал-
ды. Қолға алған ісіміздің абырой-
лы болуына миллиондап қаржы 
аударған меценат бауырлары-
мызбен қатар қолда барын ортақ 
қорға қосқан зейнеткерлеріміз, 
мекеме-ұйым ұжымдары, жария 
ісімізді жарнамалаған азамат-

тар қомақты үлес қосты. Со-
нымен қатар республикалық, 
облыстық, аудандық басы-
лымдарда жарық көрген ба-
бамыз жайындағы танымдық 
мақалалардың тигізген игі 
ықпалы зор. Алматыдан Жанат 
Тойшыбеков, Талдықорғаннан 
Берік Керімұлы, Төлебаев 
ауылынан Кәжірстан Құдай-
бергенов сынды елді 
мекендегі белсенді азаматтар 
әлеуметтік желіде жерлестерін 
жігерлендіріп, жомарт жүректі 
жандарды құлшындыра білді.

Туған елінің тәуелсіздігін 
басты мұрат санаған Алди-
яр батыр туралы танымдық 
деректер болашақтағы іргелі 
ізденістердің бастауы бо-
ларына нық сенімдімін. 
Шартарапқа даңқы жайылған 
бабамыз-ұрпақтары үшін мәңгі 
мақтаныш. Ол сөзсіз қазақ 
тарихындағы жалпыұлттық ба-
тыр, еларалық тұлғаның бірі бо-
лып қала береді.

Жанат МҰҚАШЕВ, 
«Бабалар рухы» қорының 

төрағасы.
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1995 жылдың 30 тамызы ҚР-ның Кон-

ституциясы қабылданып, ел тарихын-
да алтын әріппен жазылған уақыт. Бұл 
Республикамыздың тәуелсіздікке қол жеткен-
нен бергі екінші Конституциясы.

Тарих үшін 26 жыл қас-қағым сәт. Алайда 
бұл мемлекет өміріндегі сындарлы жылдар 
болды. Осы қысқа да болса мазмұнды мерзімде 
халқымыздың бүгінгісі мен болашағына 
байланысты қыруар саяси, экономикалық, 
әлеуметтік, мәдени мәселелер оң шешімін тап-
ты.

Ал 1993 жылдың 28-ші қаңтардағы 
қабылданған тұңғыш Конституция екі жылдай 
қолданылып, өз әлеуетін тауысқан болатын. Ол 
одан әрі елімізде болып жатқан экономикалық, 
саяси және әлеуметтік түбегейлі өзгерістерге 
бағыт-бағдар бере алмайтындығын көрсетті. 
Мемлекеттіліктің қалыптасуының алғашқы 
кезеңінде заңдық тұрғыдан реттеушіліктің рөлін 
атқара отырып, бұл саяси құқықтық актінің 
қалай дегенмен де өтпелі сипатта болатынын 
өмірдің өзі растады.

1993 жылы қабылданған Конституция – та-
рихи маңызға ие болғанымен, жаңа мемлекеттік 
қажеттіліктеріне жауап беретін құқықтық нор-
малар мен идеяларды тұжырымдаған жоқ. 
Сондықтан да жаңа конституцияны қабылдау 
ең өзекті мәселе болып, 1995 жылы 30 тамыз-
да бүкілхалықтық референдум арқылы қазіргі 
қолданыстағы Ата заңымыз – Конституцияны 
қабылдадық.

Бұл конституция тәуелсіз, демократиялық, 
зайырлы мемлекет құруға негіз салды, 
Қазақстан мемлекетін жекелеген бір ұлт емес, 
бүкіл халықтың саяси ұйымы деп жариялады. 

АТА ЗАҢ – АДАМ 
ҚҰҚЫҒЫНЫҢ АРҚАУЫ

На работе его называют Ерасыл – хотя 
родители дали имя  Ярослав и на казаха он 
совсем не похож. Викторию в раннем дет-
стве далеко не всегда понимали родители 
– девчонка по привычке спрашивала и от-
вечала маме-папе на казахском. 

   Если разговаривая с 
пациентом, он назовет свою 
фамилию, у собеседника 
вполне могут округлить-
ся глаза – врач в маске, 
по медицинской традиции 
обязательно  закрывающей 
все лицо и  говорящий на 
чистом казахском кто как не 
казах по национальности?! 
Ярослав Шульгин  - хирург  в 
больнице Саркана. Язык на-
чал учить сразу, как закон-
чил Семипалатинский меди-
цинский институт и вернулся 
на родину. Никто на работе 
на это не намекал и тем бо-
лее не заставлял. Молодой 
хирург хотел разговаривать.  
И все понимать. Проблем с 
изучением казахского язы-
ка  он не видит никаких. Ему 
для того чтобы заговорить и понимать понадо-
билось полгода. Без учебников, конспектов и 
зубрежки по вечерам, после работы. 

   - Может, конечно, способности к языкам 
у всех разные, но я понимаю, проблемы обяза-
тельно будут, если  ты  английский или фран-
цузский решил изучить. А если в коллективе 
все общаются на казахском, и только при виде 
тебя переходят на русский – да какие могут 
быть  проблемы и трудности?! Самое трудное 
– принять твердое решение и не отказаться от 
него потом, - говорит Ярослав Шульгин.  

   - Но каждодневное запоминание но-
вых слов, а значит и правил? Когда выкла-
дываешься на работе, да и дома, во дворе-
огороде  дел всегда полно?

   - Просто спрашиваешь у коллег,  что озна-
чает то или другое слово, названия предметов 
или действий, и тебе всегда объяснят. Чтобы 
начать  разговаривать  никаких барьеров нет. 
Наоборот интересно теперь уже знакомые 
слова употребить со смыслом, составив в уме 
правильное предложение. Очень классно,  ког-
да тебе спокойно на это ответят, и ты все пой-
мешь. А собеседник теперь даже не удивится 
– о, Ярослав заговорил! 

   Еще один важный момент. Необходимо 

Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғарғы 
лауазымды тұлға болды. Конституцияда 
Президенттің рөлін биіктеткен, шығыстың 
және батыстың тәжірибесін ұштастырған 
президенттік басқару көрсетілді. Сөйтіп, 
Қазақстан Республикасында басқарудың 
мықты президенттік жүйесі бекітілді. Жоғары 
соттың шеңберінде біртұтас жүйе орнықты. 
Конституциялық Сот сот органы болып табыл-
майтын Конституциялық Кеңеспен алмасты-
рылды және басқа да мемлекетімізге тиімді 
оңды өзгерістер орын алды.

Конституциялық реформалардың 
негізінде мемлекет пен азаматтардың қарым-
қатынасында түбегейлі өзгерістер орын алды, 
еліміздің аяғынан тік тұрып, мемлекетіміздің 
жүйеленуінде, азаматтардың өмірінде жаңа 
нарықтық экономикаға бет бұрған сана-сезімнің 
қалыптасуында маңызды рөл атқаруда. Бұл 
Конституция қоғамымызда өміршең құжат бо-
лып, соның арқасында қоғамдық тұрақтылық 
нығайды, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан 
алға ұмтылуымыздың құқықтық алғышарты жа-
салды.

Дүние жүзіндегі қазіргі озық ойлы қағида 
жарғыларымен теңдесетін Конституциямыздың 
қадір - қасиеті әрқайсымыздың азат елімізді 
сүйіп, кең-байтақ еліміздің өсіп-өркендеуіне 
жеке үлес қосуымызбен асқақтайтынын шы-
найы сезінуге қызмет етеді, ал біз елге қызмет 
етуге тиіспіз. 

С.ИСАБАЕВА,
аудандық қазынашылық 

басқармасының бас маман – бас 
қазынашысы. 

ИЗУЧИТЬ И ЗАГОВОРИТЬ
не просто говорить, а думать на казахском. Вот 

когда это начнет получаться  
- можешь собой гордиться. 

   - Ну а зачем все это 
было нужно молодому 
специалисту с хорошей 
работой, зарплатой и пер-
спективой? 

   - Это нужно было мне. 
И пациентам. Сегодня на 
периферии не все могут  
врача понять – нам ведь 
приходиться использовать 
специализированные тер-
мины. Мне как хирургу, при-
шлось отдельно запоминать 
как по казахски будет желу-
док, например, или мочевой 
пузырь. Люди приезжают из 
маленьких аулов и многие 
там по русски почти не го-
ворят. Собираешь анамнез, 

то есть сведения о самочувствии пациента, 
протекании болезни – это может быть долгая, 
подробная и порой даже несколько интимная  
беседа. Зачем мне в этой ситуации перевод-
чик, если к тому же есть такое понятие как вра-
чебная тайна?

- В обычной жизни Вы общаетесь на ка-
захском? 

- Если собеседник казах,  однозначно раз-
говариваю только на казахском. Ну а  если бу-
дешь с казахами на казахском разговаривать 
не на работе, а по личным делам, то в любом  
офисе к тебе однозначно отнесутся по другому.    

Главный врач Центральной районной 
больницы Алтай Шулгаубаев:

   - Ярослав действительно молодец. Как к 
хирургу у меня к нему претензий нет. А то что 
он сам, никого не напрягая выучил казахский 
так, что свободно на нем разговаривает, это 
большой плюс даже не ему, а всей больнице 
– из аулов порой приезжают оралманы. Они 
разговаривают исключительно на казахском и 
китайском. И мне теперь не надо заботиться о 
том, чтобы некоторые пациенты не попали на 
прием к одному из наших хирургов только по-
тому, что он русский. А Ерасылом мы порой его 
действительно называем –  похоже по звуча-
нию на его родное имя, так ведь?

КРАСАВИЦА 
ИЗ 

АКИМАТА
Викторию Богданову  в 

акимате Саркана вполне 
можно назвать его симво-
лом. Двадцатилетняя высо-
кая красавица, специалист 
по работе с посетителями, 
которых в горакимате всег-
да хватает. Причем большая 
часть  понятия не имеет,  в 
какой кабинет постучать-
ся надо,  а уж как документ 
составить, все равно какой 
и на каком языке – это ки-
тайская грамота для всех 
поголовно. Вика знает все. 
На казахском языке обща-
ется так же как на русском. 
Посетители рады. Коллеги 
исполнительной и всегда готовой помочь 
блондинкой,   довольны не менее. 

- Аким города, если поручение его корот-
кое, говорит со мной на казахском. Но если 
что-то надо подробно объяснить, переходит на 
русский. Боится, наверное, что я его не пойму. 
Но это он зря, - улыбается Вика.

   Если Ярослав Шульгин показал, чего 
можно добиться упорством, то Виктория Бог-
данова казахский никогда не учила, и выучить 
не стремилась. В раннем детстве, в малень-
ком ауле ровесники в каждодневных играх 
общались практически только на казахском.  
Маленькая Вика не плакала, не обижалась, 
ничего не запоминала специально, а просто 
разговаривала. Но  в школе, попав из-за на-
циональности в русский класс, казахский чуть 
не забыла. Дошло до того,  что в оценках за 
очередную четверть по  предмету «казахский 
язык», тройки появились!

   - И почему ты вспомнила казахский?
   - Потому что через несколько лет мы ста-

ли общаться не только с одноклассниками, но 
и с параллельным классом. А он уже был ка-
захским. В колледже мастер производственно-
го обучения сказала – если ты понимаешь, то 
я с тобой буду только на казахском разговари-

вать. Ей нравилось общаться со мной, ведь у 
нее с русским были большие проблемы. А мне 

какая разница каким пользо-
ваться языком – ведь в группе 
все были казашки, многие на 
русском вообще не разговари-
вали.

   - К каким  трудностям 
надо быть готовым тем, кто 
решил выучить казахский? 

   - Если есть с кем общать-
ся каждый день, понадобятся 
небольшие усилия чтобы слово 
не просто услышать, и забыть 
тут же, а запомнить точное про-
изношение и перевод, конечно 
же. Зубрежка со словарем по-
может вряд ли. Не знаю кому 
как, но мне нравится разго-
варивать на казахском и это 
ощущение,  конечно же, тоже 
помогает. 

   - А если ради экономии 
времени не пожалеть денег  
и нанять репетитора?  Даже 
не профессионального пре-

подавателя, а просто того, кто хорошо знает 
оба языка?

   - Вот здесь и можно совершить большую 
ошибку, потому что от учителя зависит очень 
многое. В школе я два года не могла понять 
преподавателя казахского и то, что она объяс-
няла. Но пришла новая учительница, и  вдруг 
буквально за две минуты мне все это стало по-
нятно. 

   Нельзя сказать, что мне пришлось мно-
го и упорно трудиться, чтобы хорошо выучить 
другой язык. Но если даже вам будет трудно, 
все усилия потраченные обязательно вернуть-
ся!

   Аким  Саркана Амантай Орынбеков:
   - Викторией я доволен. Понимающая, 

исполнительная, очень вежливая с посетите-
лями. А они весьма  разные бывают, далеко 
не все приходят с просьбами, проблемами, 
которые просят решить  и которые  при этом 
способны общаться с тобой  спокойно. Ее зна-
ние казахского – это всему акимату большая 
помощь в общении с людьми. Ну а коллеги 
давно уже забыли кто она по нации, по любому 
вопросу общаются с ней только на казахском…  

Вадим БЕРЕГОВОЙ.

Ата Заңымыз – Мәңгілік Ел идеясын 
орнықтыруға бет түзеген, тәуелсіздіктің 
жасампаз рухы салтанат құрған еліміздің 
берік тұғыры десек, оның кемелділігінің өзек 
арқауы бүгінгі таңдағы қоғамдық қаты-настың 
сан-салалы мәселелерінде экономикалық-
әлеуметтік, саяси, мәдени тұрғыдан дамып, 
өркендеуіміздің нәтижесіне тікелей байла-
нысты.Бүгінгі таңда Қазақ жерінде тұрып 
жатқан әртүрлі ұлт өкілдерінің этностық, діни 
және өзге де сипатына, әлеуметтік тегіне 
қарамастан, барлығының тең жағдайда өмір 
сүруі туралы ереже біздің Ата Заңымыздың, 
конс-титуциялық қағидатымыздың басты 
өзегі болып табылады.

Конституция еліміздің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін орнықты саяси-құқықтық 

Конституция - мәңгілік 
елдің тұғыры

Тұңғыш рет адам құқықтары мен бостандықтары 
және міндеттері нақты түрде жарияланды. 
Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы – халық 
болып бекітілді. Республикадағы мемлекеттік 
билік — заң шығарушы, атқарушы және сот 
тармақтары өзара іс-қимыл жасау қағидасына 
сай жүзеге асырылатын болды. Қазақстан 

Республикасының Президенті халық пен 
мемлекеттік билік бірлігінің, Конституцияның 
мызғымастығының, адам мен азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарының ныша-
ны әрі кепілі, мемлекеттің ішкі және сыртқы 
саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, 
ел ішінде және халықаралық қатынастарда 

тәртіпті қалыптастырса, конституциялық 
жүйенің негізі ретіндегі қуатты президенттік 
билік институты азаматтық қоғам 
институттарының қалыптасуына баса на-
зар аудара отырып, өзінің толыққанды 
әлеуетін дәлелдей алды.Қазақстандық 
конституционализмнің қалыптасуы мен 
нығаюы жолындағы батыл бастамалардың 
басты мақсаты Қазақстан халқының 
мүддесі үшін тиімді әрі тұрлаулы әрекет 
ететін мемлекетті қалыптастыру болып 

табылады. Оны үнемі жетілдіру, оның 
ішінде мемлекеттік биліктің тұғыры ретінде 
халықпен қоян-қолтық жұмыс істеу арқылы 
да конституциялық құндылықтың мәртебесі 
жоғарылап отыр.

Сонымен бірге, Конституция 
Парламенттің және оның палаталарының 
атқарушы билік тармағымен тұрақты түрде 
өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз 
ету үшін ұтымды парламентаризм 
тұжырымдамасын қалыптастырудың 

құқықтық іргетасын қалады, мұның өзі заң 
шығару қызметін жетілдіруге және билік 
тармақтарының жауаптылығын арттыруға 
мейлінше ықпал етті.

Міне, осындай жетістіктер мен 
атқарылған басқа да маңызды іс-
шараларды негізге ала отырып, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев Ата Заңымызға: «Қазақстан 
Республикасының Конституциясы – қоғам 
мен мемлекеттің әлеуметтік жаңғыруының 
іргелі негізі» деп өзінің әділ бағасын берді.                    
Елдігіміз мәңгі, Тәуелсіздігіміз тұғырлы 
болғай.

М.КАРИБЖАН,
Сарқан ауданының тарихы музейінің 

экскурсия жүргізушісі.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК - МОЙ ЯЗЫК
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Опасно для жизни 
Все что есть ценного в нашей Республике, принадлежит народу и должно охра-

няться, том числе и от огня . И все же отдельные граждане не достаточно заботятся 
о защите своих  домовладении от пожаров. Большую тревогу вызывает пожары, про-
исходящие в жилом секторе а в первую очередь в домах индивидуальной застройки. 
Причины – беспечность, халатность, безответственность. Результат легкомыслия в об-
ращении с огнем всегда один и тот же, губительный пожар уничтожает на своем пути 
все. 

Наибольшее число происшествии с огнем происходят на зимний период, то есть 
на те месяца когда для обогрева жилых помещении интенсивно используются печи 
и электронагревательные приборы. С наступлением холодов количество пожаров и 
загорании в жилых домах резко возрастает. Только осторожное обращение с огнем 
является надежным средством предотвращение беды . 

 С.ИСАГАЛИЕВ,
ст.инженер ОЧС Сарканского района,  капитан г/з.                                          

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ 
ВАША КВАРТИРА

Пожарные утверждают категорически: сначала позвонить 101, потом вывести де-
тей и престарелых и только затем тушить огонь своими силами. Дело в том, что ситуа-
ция часто выходит из-под контроля и развивается по известной схеме: в первую мину-
ту пожар можно затушить стаканом воды, во вторую – ведром, в третью – пожарным 
водоемом.

Впрочем, выбирать вариант поведения можно только на месте, а мы рассмотрим 
конкретные технические вопросы. Если загорелся телевизор, его надо сразу отключить 
от сети, а затем тушить – водой через вентиляционные отверстия задней стенки (сто-
ять сбоку) или, набросив плотное одеяло, чтобы огонь не переметнулся, например, 
на шторы, и только после этого бежать за водой или домашним огнетушителем. Если 
кинескоп взорвется, то опасен ядовитый дым, поэтому в этом помещении не дышите 
сами и предупредите других, особенно детей. Советуем ставить телевизор не ближе 
70-100 см от штор ил занавесок, опасно ставить на него горючие предметы, накрывать 
салфетками. К розетке должен быть свободный доступ. И важнейшее условие: если 
телевизор неисправен – особенно если он трещит, пахнет горелой резиной, внезапно 
гаснет, - не надейтесь, что это пройдет само. Немедленно выключайте телевизор и 
вызывайте мастера.

Если пожар начался в квартире, и у вас нет огнетушителя, подручными средствами 
могут быть: плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать 
или затоптать или бросить в ванну, заливая водой. Также можно тушить одеяла, по-
душки. Не открывайте окна, так как огонь с приходом кислорода вспыхнет сильнее. Из-
за этого надо осторожно открывать комнату, где горит, - пламя может полыхнуть вам 
навстречу. Чтобы избежать удара током, отключите электричество, когда приходится 
тушить электропроводку или заливать водой. Погасив пожар в квартире, обязательно 
убедитесь, что ничто не тлеет.

Е.ТУРСУНОВ,
главный специалист  ОЧС Сарканского района, 

майор граждансской защиты.

Предупреждение пожаров 
от электричества

Пожарную опасность представляют бытовые нагревательные приборы и прибо-
ры осветительные  с нарушенной изоляцией проводов что может привести коротко-
му замыканию неисправные патроны и розетки , перегрузка сети при одновременном 
включении нескольких электроприборов. Оставленные без присмотра и включенные 
в сеть утюги, чайники, плитки, а также эксплуатации их несгораемых подставок. Так 
включенный в сеть утюг, оставленный без присмотра моментально раскаляется, и это 
сразу же приведет к пожару если он стоит на столе или другом сгораемом  предме-
те без огнеупорной  подставки. Нередко можно наблюдать, когда при включении 
в электрическую сеть одновременно нескольких нагревательных или иных приборов 
свет внезапно гасит . Это   обычно перегорают (пробки) –предохранители от пере-
грузки электросетей. В данном случае необходимо выключать все электроприборы и 
заменить на распределительном щитке электрический предохранитель.     

    Р. АХМАРОВ,
инженер ОЧС  Сарканского района.                                        

Мектепте ақша жинау фактісі 

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Алматы облысы бойынша департаменті білім беру 
мекемелерінде ақша жинау фактісі болған жағдайда 1424 Call-орталығына хабарласу-

ды сұрайды.
Жаңа оқу жылының жақындап 

қалуына байланысты мектептер мен 
балабақшаларда ата-аналардан немесе 
қызметкерлерден ақшалай қаражат жинау 
мәселесі өзекті болып отыр. Сондықтан 
барлық азаматтардың бұл мәліметтен ха-
бардар болуы өте маңызды.

Білім беру мекемелерінде ақшалай 
қаражат жинау заңмен тыйым салынғанын 

еске сала кетейік. Сол себепті, ата-аналардан немесе қызметкерлерден ақша жинау, 
сондай-ақ басқа да жемқорлық фактілері орын алса, 1424 Call-орталығының теле-
фонына хабарласу керек. Азаматтардың барлық өтініштері міндетті түрде қаралып, 
қажетті шаралар қолданылады.

Сондай-ақ, шағымданушының білім беру мекемелеріндегі жемқорлық фактісі бой-
ынша әлеуметтік желі арқылы Департаменттің жеке аккаунттарына (@anticorruption.
almatyoblysy) тікелей жүгіне алатынын атап өтеміз.

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Алматы облысы бойынша 

департаменті.

Медициналық қызметтердің сапасы 
және көлемі 

2020 жылы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының мамандары медициналық 
қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша 1,2 миллионнан аса кемшілікті  анықтады. 
Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің алқа отырысында Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының Басқарма Төрағасы Болат Төкежанов хабарлады.

Мониторинг көрсеткендей, ең көп таралған бұзушылық (60%) - бұл көмек көлемінің жа-
санды өсуі. Келесі кезекте – есеп құжаттарын қате толтыру – бұл барлық жайттың 15%-ы, 
ал емдеу және диагностика шараларын орындау барысында стандарттар мен клиникалық 
протоколдардан негізсіз ауытқу –  9,6%. Сондай-ақ, науқастардың диагнозын жасанды 
қиындату, ауруханаға жатқызбау немесе медициналық көмек көрсетпеу, қызметтер мен 
дәрі-дәрмектерді "берілді" деп жалған толтыру жайттары кездеседі. Медициналық ұйымдар 
айыппұлының жалпы сомасы 9,2 млрд теңгеден асады.

2020 жылдың қорытындысы бойынша ӘСМҚ 21 мыңнан астам қызметтің шын мәнінде 
орындалмағанын анықтады, олардың жалпы құны 290,9 млн теңгеге (экономикалық шара-
ларды ескергенде) жетеді. Оның ішінде амбулаториялық-поликлиникалық көмек, кеңес беру 
және диагностика қызметтері деңгейінде - 167 млн теңге сомаға 20 122 кемшілік. 

Биыл Қор сапаны бақылау жүйесіне өзгерістер енгізуді жоспарлап отыр. Медициналық 
қызметтерді көрсету тәртібі мен пациенттердің құқығын бұзуға әкеп соғатын жағдайлар мен 
себептерді анықтау және алдын алуға бағытталған проактивті мониторинг енгізіледі.

Бұдан былай кемшіліктер анықталған жағдайда қызметті ұсынушы қорытынды 
шығарылған сәттен бастап 45 күнтізбе күні ішінде анықталған кемшіліктерді жойып, 
орындалмаған міндеттерді орындауы тиіс. Әйтепесе, аталған мерзім өткен соң айыппұл са-
лынатын болады.

Қорда атап өткендей, бұл өзгерістер медициналық қызметтердің қолжетімділігі мен сапа-
сын арттырып, қызметті ұсынушылармен өзара сенімге негізделген қарым-қатынас орнатуға 
мүмкіндік береді.

«Медициналық ұйымдардың басшылары берілген мүмкіндікті пайдаланып, кемшіліктерді 
жойып, пациенттерді қолдау және сапаны сараптау қызметтерінің жұмысын күшейтуі тиіс. 
Орта медицина қызметкерлерінің медициналық құжаттарды дұрыс толтыруын, сонымен 
бірге дәрігердің тағайындауларын уақытылы орындауын жүйелі түрде тексеріп, сараптама 
жүргізіп отыру қажет», -  дейді ӘМСҚ басшысы.

Қор пациентттердің құқығын қорғауға мүдделі, сондықтан халықтан медициналық 
қызметтің сапасыз орындалуы немесе орындаудан бас тарту жайттарын кері байланыс 
арналарының бірі арқылы хабарлауды сұрайды – Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы, @
SaqtandyryBot телеграм-боты, fms.kz ресми сайты және 1406 байланыс орталығы.

«Мамандар әрбір шағымды қарастырып, шара қолданады. Мысалы,  былтыр Қорға 
пациенттердің 214 шағымы түсіп, 78 рет қызмет көрсетілмегені расталды, нәтижесінде 
медициналық ұйымдарға 5 млн теңгеден астам сомада айыппұл салынған», - деп атап өтті 
Болат Төкежанов. 

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

XX ғасырдың басында ғұлама-ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Ұлттың жоғалуына се-
беп болатын нәрсенің ең қуаттысы - тіл, сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады» деп еді. 
Еліміз тәуелсіздік жолының отызыншы жылына қадам басқан тарихи шақта, басқа ел-
дермен иығын тең тіресер кезеңде тіліміздің қазіргі жайы кімді болмасын толғандырмай 
қоймайды. «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Тілсіз ұлт болмайды. Өз тілімізді 
сақтау, өз тілімізді құрметтеу отаншылдық рухты оятуға қызмет етеді. Әрі ол- ата-
баба алдындағы ұлы парызымыз да» деп Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, 
мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтатып, оның қолданылу аясын кеңейтуге, дамытуға 
ат салысу, сонымен қатар білім ордаларынан бастау алуы тиіс. Адам баласы тек қана 
білім арқылы дүниенің құпия сырын ашады. Білімнен тағылым алып, болашағын бол-
жап, келешегіне бағыт белгілейді. Білім алдымен тіл арқылы игеріледі. 

Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ тілі - әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі 
қолдану өрісі жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы жағынан 
алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі ауызша және жаз-
баша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және мемлекеттік мәртебеге ие екі 
жүз тілдің қатарында тұр. Қазақстанда тұратын жүзден аса ұлт өкілдері Қазақстанның 
халқын, соның ішінде қазақ халқының тұрмыс-әдебиетін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, 
әдебиетін, тілін білуі міндетті. Тілге деген құрмет - халыққа деген құрмет. Тілсіз халықтың, 
елдің өмір сүруі мүмкін емес. Оған қоса мемлекеттік тіл - татулық пен бірліктің тірегі. 
Сол себептен де, Қазақстан - әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елдердің қатарына 
ену үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде ұстауы керек.Иә, тіл мәселесі - аса күрделі, аса 
жауапты мәселе. Қазақ елі барда, қазақ тілі де болады. Өседі. Өркендейді.

Н. ТОҚТАРҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық ХКО-ның маманы.

Медиацияны қолданудың бір саласы
Медиация дегеніміз не?
«Медиация термині латынның «mediare», делдалдық ету деген сөзінен шыққан. Ме-

диация –үшінші бейтарап, әділ жанжал нәтижесіне мүдделі емес тараптың қатысуымен 
өтетін дауларды реттеудің баламалы жаңа түрі.     Аталған үшінші тарап ретінде ме-
диаторды танимыз, ол даудың немесе сотқа қаралатын істің қатысушыларының белгілі 
бір келісімге келуіне көмектеседі, сонымен бір мезгілде тараптар дауды реттеу мен 
оны шешудің шарттары жөнінде шешім қабылдау үдерісін толығымен бақылап отыра-
ды.       Медиация азаматтық, еңбекке қатысты, отбасылық және басқадай құқықтық 
қатынастарға байланысты, сондай-ақ ауырлығы шағын және орташа қылмыстық істер 
жөнінде туындаған дауларда қолданыла алады. Азаматтар сондай-ақ заңды тұлғалар 
медиацияға белсенді түрде жүгінген жағдайда сот жүйелеріне түсетін ауыртпалықты 
айтарлықтай жеңілдетіп, соның арқасында анағұрлым ірі істердің шешілу сапасын 
арттыруға болады. Халықаралық статистикаға сәйкес, барлық даулардың 30-40 % ме-
диация рәсімімен өтеді, олардың 80 %-да оң нәтижелерге қол жеткізілген. Медиацияның 
мақсаты-дауды шешудің медиацияның екі тарапында қанағаттандыратын нұсқасына 
қол жеткізу және тараптардың дауласушылық деңгейлерін төмендету. Ең бастысы, 
медиатордың бейтараптығы процедураға араласуға жол бермеушілік принциптерімен 
ерекшеленеді. Бір-біріне талап қоюшы тараптар сотқа дейін де, сот барысында 
да медиаторға жүгіну арқылы өзара тиімді мәмілеге келе алады. Қазақ халқы үшін 
бітімгершілік-билік айтудың ең озық өнегесі. Негізінен айтқанда бұл заң қазақ халқының 
дәстүрлі билер мен ата бабалар тағылымын, әдет-ғұрып тәжірибесін қалпына келтіруге 
жасалған игі қадамның бірі, оның тиімділігі мол деп есептесек қателеспейміз.

    М.КИРГАБАКОВ,
Сарқан аудандық соты төрағасының м.а.                               

ТІЛГЕ ДЕГЕН ҚҰРМЕТ - ХАЛЫҚҚА 
ДЕГЕН ҚҰРМЕТ
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Талапты жанға тұрады болашақ күліп,
Жүрмедің тұлпар-шабытты дара 

шаптырып.
Көтердің талмай, жан аға 

жүгін ғасырдың,
«Ызғарға» әкеп қондырдың 

сызын ғасырдың,
Ұл-қыздарыңда Сіздегі парасаттылық,-

деп кезінде жырға қосуымызға туған жерінің 
тынысын өмірдегідей қағазға түсірген қоғам 
қайраткерінің қаламгерлік қасиеті арқау 
болғаны анық.

Сол бір қиын-қыстау жылдары он жа-
стан жаңа асқан автор көзімен көріп, көңіліне 
түйген алмағайып кезеңді шығарманың ба-
сты кейіпкері Нәшен қарттың әңгімесі арқылы 
қағазға түсіреді. Соғыс қарсаңында Бақалы 
ауылынан 17 жігітке бір күнде әскерге шақыру 
қағазы келеді. Әскерге кететіндердің арасын-
да Күлжәмила кемпірдің жалғызы Дәнекер 
де бар. Шешесінің «Сенің артыңда аңырап 
қалдым ғой» деп дауыс салғанына намыстан-
са да анасын аяйды ол. Күлжәмила шешейдің 
көпшіліктің тоқтамымен шығарып салу дастар-
ханын әзірлеуге кіріскенін жазушы көркемдіктің 
кестесімен бейнелейді. 

Жазушы шығармасының бастауын осын-
дай шиыршық атқан сезім күйімен әрлеп 
алып, колхоз председателі Ахметқожаның 
адамгершілігін көрсететін штрихтарды мо-
лынан пайдаланады. Мысалы шаруашылық 
басшысының жігіттерді шығарып салуға пар-
лап ат жегілген үш арба дайындатуы, алдыңғы 
арбаға есік пен төрдей қоңыр айғырды, екінші 
арбаға қызыл айғырды жектіруі әскерге ат-
танып бара жатқан жігіттердің көңілдерін 
көтерудің амалы еді. Сондай-ақ  арттарына 
алаңдамай кетсін деп колхоз олардың отба-
сына керектіні артығымен босатады. Ферма-
дан бір - бір қой береді. Осының өзі колхоз 
басшысының кісілігінің айғағы.

Елмен бірге жігіттерді шығарып салуға 
колхоз басшысының өзі де келіп, қойған астан 
ауыз тигеннен кейін, болашақ жауынгерлерді 
жолға шығуға шақырады.

-Жігіттерді кешіктіріп алмайық. Военком 
деген кінәмшіл келеді. Арба жегулі дайын тұр. 
Уақыт біраз болып қалды. Енді жөнелтейік 
азаматтарды,- деп орнынан тұрған Ахметқожа 
алдыңғы ат айдаушыға көпшіліктің ілесе беруін 
қаламай атты қаттырақ айдатады да өз бастап 
ауылдың атқамінерлерімен бірге біраз жер-
ге шығарып салады. Аттан түсіп жігіттердің 
бәрінің беттерінен сүйіп «Аман барып, сау 
қайтыңдар» деген ізгі тілегін айтады.

Кітаптың алпыс екінші бетінде көп ұзамай 
елдің үрейін алып басталған соғыстың лаңын 
жоюға аттанған азаматтардың қатарында 

«ЫЗҒАР»
 романының кейіпкері

Мемлекет және қоғам қайраткері, жазушы Кәкімжан Қазыбаевтың 
«Ызғар» романы Ұлы Отан соғысы кезіндегі халқымыздың 
қаһармандық ерлігіне арналғандығы белгілі. Тыл өмірінің майданға 
пара-пар қиындықтарын, сол қиындықтарын қайыспай жеңіп шыққан 
ел ерлігін көркем сөзбен кестелеген «Ызғардың» бір ерекшелігі 
кейіпкерлерінің өмірден алынғандығы. Қазіргі Бақалы ауылының 
тұрғындарының көпшілігі осы романда аталарының, аналарының 
аты-жөні аталып, болмыс-бітімі тұлғаланғанын мақтан тұтады.

Ахметқожаның да майданға сапар шеккендігі 
атап көрсетілген.

Бізді, қалың оқырмандар сияқты 
«Ызғардағы» кейіпкерлердің кейінгі өмірі, 
олардың ұрпақтары жайында әңгіме 
қызықтыратыны анық. Ахметқожа Мұсабаланов 
1905 жылы дүниеге келген. Алты жасында 
жетім қалып, өмірдің талай ауыртпалықтарын 
басынан өткерген ол еті тірлігінің арқасында 
алты кластық білім алған. Ол өзі туып-өскен 
Қызылқайыңда басқарма болып, ашаршылық 
жылдары Қарасудағы жетім балалар үйі 
директорының шаруашылық жөніндегі орын-
басары болыпты. Екпінді ауылында басқарма 
болып жүрген жерінен соғыс қарсаңында 
ұйымдастырушылық қабілеті ескерілген ол 
Бақалы шаруашылығының басшылығына 
келеді. «Ызғар» кітабындағы Ахметқожаның 
образын сомдаған Кәкімжан Қазыбаев 
кейіпкердің тағдыр талқысына түскен кейінгі 
өмірін де білетін болуы керек.

Басқарма болғандықтан броньмен 
майданға барудан босатылса да қалың 
елдің басына түскен нәубетті сейілту үшін 
соғысқа аттанғанда әйелі Бибіғайша үшінші 
балаға жүкті болыпты. Ол соғысқа аттанғанда 

тұңғышы Мәметай 10 жаста, Биахмет 6 жаста 
екен. Күйеуі соғысқа атанысымен дүниеге кел-
ген қызына Күләш деген есім берген Бибіғайша 
ана ер-азамат атқарар ауыр жұмыстарға жегіліп 
жүріп, халық басына түскен ауыртпалықты ел-
мен бірге бөлісіпті. Қиыншылықта ел арасында 
болайық деп бала-шағасын алып Қызылқайың-
Діңгекке келіп орын тепкен ол 1946 жылдың 
қоңыр күзінде қазан айының 10-ында майдан-
гер ері Ахметқожамен аман-есен қауышады. 
Өмір біртіндеп қалпына келіп, 1948 жылы Еңлік 
есімді төртінші баласы өмір есігін ашады.

Тағдырдың бұл отбасына дайындаған 
сый-сияпаты мұнымен бітпепті. Соғыста 
жүргенде жау қолына тұтқынға түскені қайта 
жаңғыртылып, 1950 жылы халық жауы ата-
нып 25 жылға сотталады. Алайда бақытына 
орай 3 жылдан соң Сталиннің қайтыс бо-
луына байланысты амнистиямен босаған 
тағдырластарымен бірге ауылға қайтады да 
еңбекке араласады. 1956 жылы Сәбит, 1958 
жылы Ғабит өмірге келіп отбасы құрамы нығая 
түседі. Дегенмен соғыстағы тұтқында болған 
жылдар, соғыстан соң түрмеде отырған кезең 
өз ізін қалдырса керек, 1961 жылы «Ызғардың» 
кейіпкерінің тірлік сапары шектеліпті. 

- Әкем саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
ақтау туралы заң негізінде ақталды, -дейді 
Ахметқожаның кенжесі Ғабит Мұсабаланов. 
-Көңілге демеуі әкеміздің аты өшкен жоқ. 
Соңында қалған алты баладан немере, 
шөбере, шөпшек өрбіп отыр. 

Бұл мақаланы жазуымызға себепкер 
болған Ғабит Мұсабаланов бүгінгі таңда Ақсу 
ауданының қоғамдық кеңесін басқарады.  
Талдықорған индустриалдық-педагогикалық 
техникумын бітіріп, №135 кәсіптік техникалық 
училишенің өндірістік оқыту шебері бо-
лып жұмысқа орналасқан ол сол оқу орны 
директорының орынбасары, Ақсу қант зауы-
ты директорының орынбасары, «ДОСААФ» 
бірлестігінің басшысы баспалдақтарынан өте 
жүріп аудандық мәслихаттың бірнеше мәрте 
депутаты болып сайланды.  Білім беру ісінің 
үздігі, ұйымдастырушылық қабілеті зор Ғабит 
Ахметқожаұлын айналасы құрмет тұтады.

«Ғалымның хаты қалады, жақсының аты 
қалады» дейді халық даналығы. Түтіні де 
ыстық туған жерін басты шығармасына арқау 
еткен Кәкімжан аға кейіпкерлерімен келешекте 
де жүздесіп жатарымыз анық.

Жомарт ИГІМАН.

Бабайқары есімді бұл кісіні өңірімізде 
білмейтіндер кемде кем. Велосипедімен 
орталықтағы мекеме-ұжымдарды аралап, исі 
өзгеше бұрқыраған самса, табан нанды тапсы-
рыспен жеткізіп, көпшіліктің алғысына бөленіп 
жүрген жан. Жұмысы тығыз жандар уақытын 
үнемдесе кәсіпкер өз ырзығын адалдықпен 
табуда. 2003 жылы Қытай мемлекетінен ата-
мекенге алғашқылардың қатарында қоныс 
аударған ағамыз ол жақта да қоғамдық 
тамақтану саласында қызмет жасапты. 

– Құлжа қаласында мейрамханаларда 
еңбек еткендіктен Сарқанға көшіп келгенде оң 
жамбасыма келетін осынау кәсіпті ары қарай 
жалғастыруға бел будым. Қай істің бастама-
сында қиындықтар болады. Мен алғашында 
тұшпара түйіп, шашлық, қытырлақ бауырсақ 
пісіріп саттым. Қоғамдық орындарды аралап, 
тұтынушыларға өнімдерімді ұсындым. Қаржы 
тауып, кәсібімді кеңейту мақсатында қолымның 
икемі бар түрлі құрылыс жұмыстарынан да 
қашпадым. Қазандықтар салып, кірпіш қалап, 
кафель жапсырып өз нәсібімді адал еңбекпен 
таптым. Келе келе нан пісіруге икемделдім,-
дейді ол. 

   Алғашында өзі салған көп қол күшін қажет 
ететін тандыр пешке нан пісірген кейіпкеріміз 
көлемді заманауи тоқ пеш алмаққа ниеттенеді. 
Оған қомақты қаражат қажет екендігі белгілі. 
Осылайша ағамыз «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған «Ба-
стау Бизнес» жобасына қатысып, үкіметтің 
қайтарымсыз грантына ие болады. Атал-
мыш қаржыға нан пісіретін көлемді пеш, 
қамыр илейтін жабдық сатып алады. Өзі 
жинаған ақшаға келген төрт дана духовка 
самса пісіруге көмекші. Қоластында жұмыс 
істейтін 5 адамның ақысын еңбегіне қарай 
күнделікті төлеп отырады. Қосымша тегін нан 
да береді. Күніне 500-600 тандыр нан пісіретін 
ағамыз кейбір жандардың жұмыссыздықты 
сылтаурататындығын түсінбейтіндігін айтады.

    -Несібемді адал еңбектен табамын деген 
адамға қазір мүмкіндік мол. Тек ерінбе, еңбек 
қыл. Осы аудан орталығында ғана қаншама 
үйге тапсырыспен қазандықтар салдым, кәуәп 
пісіретін мангалдар қаладым, қасапшылықпен 
де айналыстым. Сурет салатын да өнерім 
бар. Келешекте үлкен наубайхана салсам,- 
дейді ағамыз жоспарларымен бөлісіп. – Үйдің 

Ырысын еңбекпен 
еселеген

тарлығы, нан тарататын көліктің жоқтығы 
кәсіпті кеңейтуге қолбайлау болып тұр. 
Үкіметіміз түрлі жеңілдіктермен төмен пайызды 
қаржы берсе біз сияқты жандарға үлкен қолдау 
болар еді. 

    Өзі жаңалап алған үйінің алдында кішігірім 
асханада да жасақтады. Мұнда келушілерге 
ыстық самса, суық көже ұсынылады. Тіпті 
иленген дайын қамыр да сатылады екен. 
Жалпы, қамыр илей алу - аспаздық қасиеттің 
асқақтығының белгісі болып саналады. Өйткені 
пісірген нан өнімдерінің сапасы мен дәмі  
тікелей иленген қамырға байланысты екендігін 
кез келген жан біледі.  - Қамыр илеп үйрену 
үшін тәжірибе мен уақыт қажет, оған қоса осы 

Өңірімізде кезекті бір өндіріс ошағы ашылса балаша қуанатынымыз бар. 
Тағы бір кәсіпкер қатарға қосылып, қоластында қаншама жан екі қолға бір 
күрек тапты деп шаттанамыз. Аймағымыздың әлеуеті осындай істермен 
артып, экономикасы нығая түсетіндігі баршамызға белгілі.  Ауданымызда өз 
ісін ашып, кәсібін дөңгелетіп отырғандар қатары жыл санап көбейіп келеді. 
Қуанарлық жағдай. Заман талабын ұғынған сондай жанұяның бірі – аудан 
орталығындағы Қабай Бабайқарының отбасы.

өнердегі құпияларды да білу керек, әрі өзіндік 
тәсілдерім де бар, -дейді кәсіпкер күліп. 

Жақсы көтеріліп, ұзақ сақталуына 
орай ағамыздан қамырға не қосасың деп 
сұраушылар бар көрінеді.

«Еңбек түбі - береке» деген аталы сөзді 
ұстанған кәсіпкер ұрпағына да осы ұғымды 
ұлағаттаудан жалыққан емес. Өмірлік қосағы 
Бәрән екеуі тәрбиелеп өсірген үш баласы 
да «еңбектің наны тәтті» екендігін жақсы 
біледі. Еңбекпен есейген ұлдары Байсерке 
мен Байтұрсын әкесіне қолғанат болса, өз 
алдына шаңырақ құрған қызы Ақерке өрісін 
кеңейтіп отыр. Жалпы, адамзат пайда болғалы 
қай қоғамда да еңбек адамының мәртебесі 
биік, мерейін асқақ. Ырысын еңбекпен есе-
леген мұндай қарапайым еңбек адамдары 
қашанда қоғамымыздың мақтанышы. Кез кел-
ген адамды тәрбиелеп, жігерлендіретін, күш 
беріп, қуантатын, бақытты етіп, болашаққа 
батыл қарататын, ширатып, шынықтыратын – 
еңбектің ырғағын айрықша сезіндік ағамыздың 
үйінен. 

Қаншама өркениет биігіне көтерілдік де-
генмен, балалықтың бал дәмі, балауса исі 
бұрқыраған тандыр нанды іздейтіндер көп. 
Қабай Бабайқары ағамыздың осындай ерекше 
тандыр нанын тұтынушылар оның үйінің ал-
дынан үзілген емес. Азаматты өсіретін  - елдің 
тілегі, халықтың батасы екендігі белгілі. Ісі ал-
тын, жүзі жарқын қандасымыздың жұмысына 
сәттілік тілеп, кәсібінің керегесі кеңейе беруіне 
тілектестігімізді білдірдік!

П.ЖЕҢІСХАН.
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Әр адам өзінше бір әлем. Заманымыз 
бір болғанмен, әркімнің өмір жолы әр басқа. 
Олар өз қағидаларымен, болмысымен өмір 
сүріп, өмірден алған іс-тәжірибесін пайдала-
на отырып, кемел жасқа аяқ басады екен. Әр 
адам өзінің тіршілікте атқарған ізгі істерімен 
қоғам алдында, ұрпағының алдында атқарған 
еңбегі мен артына қалдырған шығармашылық 
мұрасымен есте қалады екен. Күнделікті күйбең 
тіршілікпен уақыттың қалай сынаптай сырғып 
өтіп кететінін байқамай да қалады екенсің. Тек 
ақ самайлы ана, ақ сақалды әке болып, өмірдің 
біраз уақыты артта қалған шақта өткен өмірді 
сараптап «Осы мен не істедім, не тындырдым, 
артыма не қалдырдым?»-деген сұраққа жау-
ап іздейді екенсің. Осы мақаламның арқауы 
болып, қолыма қалам ұстатқан жан, Сарқан 
қаласының тұрғыны, кезінде талай шәкіртке 
білім берген ұстаз, қазіргі таңда кәсібінен нәсіп 
көріп отырған кәсіпкер сіңлім, төрт баланың 
анасы, бірнеше немеренің әжесі, жылы жүректі, 
ақжарқын, ақынжанды Ұлжан Нұрғалымқызы. 
Ұлжан сіңлім 60 жас мерейжасқа толуына бай-
ланысты өзінің өткен өмірінің қорытындысы 
ретінде, он бес жыл жинақтаған шығармашылық 
еңбегін «Білгің келсе сен мені...»-деген ат-
пен кітап етіп шығартты. Ізгіліктен жаралып, 
игіліктен нәр алған жаны жайсаң, беделі бе-
кем, айналасына мейірім нұрын төгіп жүретін, 
өз ортасына сыйлы Ұлжан сіңлімнің өмір жолы 
мен шығармашылығындағы ерекшеліктерімен 
сіздерді айқындап таныстыруды жөн көрдім. 
«Жаныңда жақсы адам жүрсе марқаясың, жа-
ман адам жүрсе жалпаясың»-деген нақыл сөз 
бар ғой. Ал енді сіздерді жандарыңызда жүрген 
жақсы адамның жақсы жағымен таныстырып 
көрейін. Ендеше, іске сәт!

Ұлжан 1961 жылы тамыздың 27 жұлдызында 
Сарқан ауданы, Абай ауылында қарапайым от-
басында дүниеге келген. Аман қалған бір ұл, 
алты қыздың ортасындағы алтыншы бала. 
Ұлжанның кітабын алып оқысаңыз ауылына, 
туыстарына, достарына арнаған жыр жолдары 
Ұлжанның ақкөңіл, ақ жүрек, адал, мейірімді 
мінезін айшықтай түседі. Оның әр өлеңдерінен 
мақалаларынан туған жеріне, еліне, тіліне де-
ген сүйіспеншілікті байқадым. Айналасындағы 
қарапайым адамдарды пір тұтып, құрметтеп, өз 
шығармашылығының арқауы етіп, ауылдастың 
аты озсын деген парасаттылығын байқадым. 
«Қазағым, жерім, тілім»-деп жүрегі қанжылап 
күйзелген патриоттық сезімін байқадым. 
«Ауылым»-деп туып өскен ауылының адам-
дарын мадақтап, табиғатын сипаттап, тарихы-
на сүйіспеншілікпен ой жүгірткенін байқадым. 
Осындайда «Елім дейтін ер болмаса, ерім 
дейтін ел қайда, Ер туған жеріне»-деген 
халық даналығы бекер айтылмаған-ау деген 
ойға кетеді екенсің. Ұлжан өзінің қай кезде, 
қандай күйде отырғанын оқырмандарымен 
сырласа отырып, поэзия тілінде жеткізгенін 
сүйсіне оқыдым. Кітап шығарғанда тек өзін 
ғана көрсетсем екен деген ойдан ада Ұлжан 
кітабындағы «Ақын жанды жақсыларым»-деген 

Жаны жайсаң 
қазақ қызы

«Әр адам қоғам алдындағы өз міндетін орындап, өзінен кейінгі 
ізбасарларына ізгі істерімен жақсы атын қалдырып кетуі керек. 
Дүниеде бәрі де ұмытылады, тек ізгі істер мен дана сөздер ғана 

ұмытылмайды».
Жүсіп Баласағұн.

бөлімінде поэзия саласында қалам тартып 
жүрген аға-апаларының, сіңлі-бауырларының 
өлеңдерін оқырманға аңқылдаған ақ жүрегімен 
ұсынғанына дән риза болдым. Ол бөлімге 
менің де өлеңімді кіргізіпті. Қуанып қалдым! 
Риза болдым! Рахмет! Ұлжанның негізгі 
мамандығы ұстаздық болғандықтан, оның 
өлеңдерінде, жеке тұлғаларға арналған 
мақалаларында оқырмандарын ізгілікке, 
мәниеттілікке, білімділікке тәрбиелеу жағы 
басым. Ауылына, туысқандарына, достары-
на арнаған жыр жолдары Ұлжанның ақкөңіл, 
ақжүрек, адал мінезін айшықтай түседі. «Жау-
аптымыз бәріміз», «Намыс», «Абайға арыз»-
атты өлеңдерінде қоғамдағы болып жатқан 
келеңсіздікке қазақтың батыл қызы ретінде жай 
қарай алмайтынын байқайсыз. «Іңгә дауыс», 
«Бесік жыры», «Ақ әжемнің сырмағы», «Көк 
сандық»-атты өлеңдері халқымыздың салт-
дәстүрін дәріптеп тұрғанын байқайсыз.

Ал «Өз ұлыларымызды ұлықтайық»-атты 
мақаласында өз әкесі Нұрғалымның ерлікке 
толы, өнеге болатын өмір жолын балалық 
мақтанышпен сипаттай отырып, әкесінің ау-

ылдас замандастарын да 
мадақтауды ұмытпаған. 
Б. Макетов, К. Бейсе-
кеева сынды ақынжанды 
аға-апаларының өмірін, 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н 
оқырмандарға ерек-
ше сағыныш сезіммен 
жеткізсе, атақты трак-
торшы К. Марданованың 
еңбектегі ерлігін, Қ. 
Қадырбаевтың спорттағы 
жеңісін өскелең 
ұрпаққа үлгі, өнеге етіп 
мақтанышпен жазады. 
Мына заманымызға 
келіп жатқан тәжді 
тажалдың зардабын Ұлы 
Отан соғысы кезіндегі 
жағдаймен салысты-

рып, үйлестіре жазған. «Оқсыз майданның 
оққағарлары» атты мақаласындағы медици-
на қызметкерлерінің жанкешті іс-әрекеттерін, 
тіпті солардың қасында жүргендей болып, 
оқырмандарға жеткізгендегі ой және сөз 
шеберлігі кімді болса да сүйсіндіреді.

Қысқасы кітаптың атауы айтып тұрғандай 
Ұлжатайымды білгілерің келсе осы кітапты 
оқыңдар. Ал мен шамамның келгенінше 
Ұлжан сіңлім жайындағы ойымды одан әрі 
жалғастырайын. Айналасына жақсылық, ізгілік, 
жылулық шашқысы келіп жүретінін Ұлжанның 
шығармашылығынан да жеке өмірінен де 
байқауға болады. Мұндай қасиет оған әкенің 
қанымен, ананың сүтімен, өскен ортада алған 
тәлім-тәрбиесімен дарығаны даусыз. Әкесі 
Нұрғалым соғыс ардагері. Саналы өмірін тек 
халқына, отбасына, ауыл-аймағына қызмет ету-
ге арнаған. Шешесі Зұлқия жастай жесір қалып, 
жеті баланы адал еңбегімен, ешкімге күнін 
түсірмей қол жаймай, ешкімнен кем қылмай 
жеткізген еңбек ардагері. Әжесі Шолпан мен 
анасы Зұлқиядан жастайынан қазақтың жыр-

дастандарын, аңыз-қиссаларын естіп, санасы-
на тоқи білген Ұлжаным осындай тұлға болып 
қалыптасуы заңды да. Әкесінен бес жасында 
қалған ақылды қыз анасына қолғабыс болу 
үшін ерте еңбекке арасып, ерте есейді.

1976 жылы Тасарық сегіз жылдық мектебін 
үздік бітірген Ұлжан кәмелеттік аттестат-
ты 1978 жылы Талдықорған қаласындағы 
№ 1 мектеп интернаттан алады. Сол жылы 
Талдықорған қаласындағы І. Жансүгіров 
атындағы педагогикалық институттың физика-
математика факультетінің физика бөліміне сту-
дент болып қабылданады.

1982 жылы аталған оқу орнын үздік бітіріп, 
жолдамамен Сарқан ауданы, Бақалы ауы-
лына физика пәнінің мұғалімі болып орнала-
сады. Ұлжанның жаңашылдығын, іскерлігін, 
білімділігін байқаған басшылық оны мек-
теп тәрбие жұмысының меңгерушісі етіп 
тағайындайды. Бұл қызметті де Ұлжан қызымыз 
абыроймен атқарады. 1984 жылы Ленин 
колхозының бас маманы Жакенов Серікбаймен 
бас қосып, отау құрады. Қойлық ауылындағы 
М. Жұмабаев атындағы орта мектепте бірнеше 
жыл ұстаздық етеді. Жанұяларына Ботакөз, 
Мадина, Әсия атты қыздар мен Сұңқар атты ұл 
келеді.

1995 жылы Сарқан қаласына көшіп келіп, 
қоғам өзгерісіне қарай жеке кәсіптерін ашады. 
Осылайша өмір заңымен күн көріп жатқанда 
құдай қосқан қосағы Серікбай дүние салады. 
Ол кезде Ұлжан 49 жаста ғана еді. Жастайы-
нан қайсар, төзімді, еңбекқор болып өскен 
Ұлжан бұл ауыртпашылықты да басын тік 
ұстап, қасқая тұрып қарсы алады. Бойындағы 
күш-жігерінің, ақылының арқасында осы бір 
ауыр күндерден өтіп, ел қатарлы өмір сүріп 
келеді. Төрт баласын жеткізіп, ел-жұртына 
«ақын Ұлжан» атанған, жаны жайсаң қазақтың 
дара қызы, дара сіңлім бүгінде 60-тың асуына 
абыроймен шығып отыр. Балалары білімді, 
тәрбиелі. Әрқайсысы өз шама шарқынша 
күн көруде. Немерелері әжелерінің еркелері. 
Ұлжатайымның алдағы күні жарқын боп, Алла 
осы бергенінен айырмасын, берерін тауыспа-
сын деп тілеймін! Менің ойымша кейіпкерім 
Ұлжан Нұрғалымқызының өмір жолы көпке үлгі 
боларлықтай деп білемін!

Мені ақынжанды жақсыларының қатарына 
қосып отырған Ұлжатайыма қалай жыр ша-
шуымды арнамайын. Жүректен шыққан жыр 
тілегімді қабыл ал, ақын сіңлім!

Келіпсің Ұлжан сіңлім 60 жасқа,
Жайнай бер, жасай бер тілім тасқа!
Көктемдей боп көктей бер, көгере бер,
Түспесін қиыншылық енді басқа.
Досың көп, сенімді жан бола білдің,
Қол созып көңілдерін таба білдің.
Мен сені мақтан тұтам ақын сіңлім,
Ғасыр жасап аман-сау жүре бергін!

Нұртай УӘЛИҚЫЗЫ,
зейнеткер, ардагер ұстаз.    

Талдықорған қаласы.

Артта қалып балалық шақ бал күнім,
Өте шығып жалындаған жастығым.
Ойлы-қырлы соқпағымен өмірдің,
Келіп тұрмын саған міне алпысым.

Келіп тұрмын артқа тастап талай жыл,
Енді мені асуыңнан әрі асыр.
Жетпіс,сексен,тоқсанды да көрейін,
Алла жазса жасайыншы бір ғасыр.

Бойымдағы күш-жігерім сарқылмай,
60  саған келіп тұрмын алқынбай.
Өзіңе аман жеткеніме қуанам,
Келе берші,келе берші тартынбай.

Ақындық деген - арлы атақ,
Сөзіңе берсін ел мадақ,
Ұлт тілін ардақ тұтумен,
Өлеңге жайдың кең  қанат!
Өртенер әлі талай жыл,
Таңылған - тағдыр сыйы бұл.
Жақсы жыр туса жүректен,
Шабытың шалқыр, Тәубе қыл!
Жүректі менің сіңілім, 
Даладай байтақ көңілің.
Өлеңмен тербел тірлікте,
Өрнекті болсын өмірің!
Қаламың келед ұшталып,
Асыл сөздерден күш алып.
"Ізденген жетер мұратқа"
Үлгердің кітап шығарып.
Жаныңды тербеп  жыр-жалын,
Түрлі күй кештің Ұлжаным!
Өлеңдеріңмен  мәпелеп,

Жырыңа халқың жылынсын
Халқыңның айттың хал-жайын!
Өлеңге қостың өлкеңді,
Өскелең өртең-ертеңді.
Өлкесінде өлеңнің,
Өзегің талай өртенді...
Шабытың шыңдап болаттай,
Жаныңда жүрсін тұрақтай!
Талабыңа нұр жаусын!
Жырларың өссін құрақтай!
Өмірлік өлең серік боп,
Жүректе жансын жалын-от!
Жырыңа халқың жылынсын,
Әр ойың болып қызу шоқ!
Жаныңның қайсар қуатын,
Жырыңмен жанып тұратын,
Өршілдік тілеймін өзіңе,
Өмірге құлшындыратын!

Айгүл МАҒАЗҚЫЗЫ. 
Алматы қаласы.

ЖАТЫРҚАМАЙ КЕЛЕ БЕРШІ АЛПЫСЫМ!
Жатырқамай 60 маған келе бер,
Алла ұсынған несібемді бере бер.
Мен де сені қарсы алайын жатсынбай,
Өзіңсің ғой өткеніме  куәгер.

Сырларым бар айтылмаған досыма,
Жырларым бар ұсынатын халқыма.
Шөберемді әлдилемек ойым бар,
Өтінемін орта жолда қалдырма.

Орта жолда 60 мені қалдырма,
Бағындырар асулар бар алдымда.

Жеңімпаздар 
марапатталды

Сарқан аудандық ардагерлер ұйымы 
ұйымдастырған Тәуелсіздіктің 30 жылдығына, 
Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған 
жыр мүшәйрасы мәресіне жетті. Ардагер-
лер үйінде жыр жарысының жеңімпаздары 
Сабырхан Жақыпов, Нүсіпхан Ақжолов, 
Ерсайын Тұрсын, Азиза Сексенбай панде-
мия жағдайына байланысты екі-үшеуден 
шақырылып, марапат алып, ардагерлер 
алқасының алғысын арқалады.  

Жуырда мүшәйраның жас қатысушылары 
Н.Островский атындағы мектеп-лицейдің 9 сы-
нып оқушысы Нұрай Бекболатқызын, Абай 
атындағы мектеп-гимназияның 4 сынып оқушысы 
Балапан Тұрсынжанды аудандық ардагерлер 
кеңесінің алқа мүшелері Қадыл Жанасбеков, 
Шолпан Асқарғалиева, Сағындық Қалиев, Аман-
жол Шөнжікенов арнайы шақырып, жүлде алған 
өлеңдерін тыңдап, аудандық ардагерлер ұйымының 
Алғыс хатымен марапаттады. Гүл шоқтары жанда-
рын нұрландырған талапкерлерге шығармашылық 
табыс тілейміз.

П.ЖЕҢІСХАН.

Арызым бар келешекке айтатын,
Парызым бар ұрпағымның 

алдында.

Парызымды мойнымдағы өтейін,
Келер жасқа абыроймен жетейін.
Ал дәл бүгін алпысымды 

қарсы алып,
Дүркіретіп бір той жасап берейін!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
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тарихы
Адамзат қоғамына, келешек ұрпаққа 

жиған-терген өмір тәжірибиесін, ақыл 
парасатын,  дамудың, өсіп-өркендеудің 
тағылымдарын ауызша беруден басқа, 
ақпаратты жеткізудің жетілген түрі жазу 
пайда болғаннан бері де ықылым заман-
дар өтті. Бабаларымыз таңбалап тасқа 
қашап тарихтарын келешек ұрпаққа та-
быстап отырған. Алғашқы руникалық 
жазбалардан бастап, қазіргі әріптердің  
пайда болуына дейін адамзат баласы 
сан ғасырларды бастан өткерді. Өркениет 
қарыштап дамып, формациялар бір-бірін 
алмастырды. Әлемдік өркениет көшіне 
қазақ халқы да қалмай ілесті. 

ХIХ ғасырдың екінші жартысында 
қазақ жұртшылығын оқу-білімге үндеген 
ағартушылар Абай, Шоқан, Ыбырайлар өз 
туған халқының қараңғылық құрсауынан 
шығуын аңсады.  Бастарын бәйгеге тігіп, 
осы жолға өмірлерін арнады.

«Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, 
күн болуға ұмтылған» Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың да, кешегі  Алаш 
қайраткерлерінің де арманы - келе-
шек жастардың оқып-тоқып, білім 
алуы, ғылымға ұмтылуы  болатын.  
Сол замандағы қазақ даласындағы 
ағартушылық пен оқу үрдісіне 
алғашқылардың қатарында  бет бұрған 
да  - Жетісу өлкесі еді. Оған дәлел -  
Жетісу жерінде ашылған  толыққанды  
әрі сол заманға сай құрал-жабдықпен 
қамтамасыз етілген, шетелдерден 
алдырған жоғары деңгейлі мұғалімдері 
жетерлік  «Мамания» мектебі.

Кеңес өкіметі орнағаннан соң, елімізде 
алғашқы ликбездер  ашылып, жаппай 
сауат ашуға бет бұрылды. Осындай  та-
маша өзгерістерімен таңқалдырған  жаңа  
ғасырдың жаңашылдықтары  біздің 
аймақты да айналып өткен жоқ.  Бұрынғы 
Бөрілітөбе өңірінде де  алғашқы мектеп-
тер сирек болса да, әр жерде  қылаң бере 
бастады. 1930  жылдардың  ортасында 
қазіргі Көктерек ауылы, бұрынғы  Рома-
новка бекетінде  алғашқы бастауыш мек-
теп ұйымдастырылады. Бірінші мектеп  
белгісіз  орыс саудагерінен  қалған қысқы 
демалыс үйінде орналасады.  Ауылдың   
алғашқы қарлығашы  осы  бастауыш мек-
теп, уақыт өте келе жеті жылдық мектепке  
ұласады. 

1941 жылдың жазында ауылда 
ресми түрде алғашқы бастауыш  мек-
теп қабырғасын  қалау  қолға алы-
нады. Ұлы Отан соғысы басталып, 
құрылыс бәсеңдегенмен, мерзімінде 
аяқталып, күзде бірінші класқа оқушылар 
қабылданған. Соғыс аяқталып, ел еңсесін 
енді көтере бастаған 1948 жылы мектеп 
кеңейтіліп, жеті жылдыққа айналады. Ұлы 
Отан соғысынан жеңіс туын желбіретіп 
оралғандар арасында   ұстаздықпен ай-
налысып, ұжыммен  етене араласып кет-

кен жандар да аз болған жоқ. 
Ауыл орталығынан  жаңадан салынған  

орта  мектепке  1958 жылы  Мұхтар Әуезов 
есімі беріліп, ол ауыл  бүлдіршіндері мен 
жасөспірімдерге өз есігін айқара аша-
ды. Мектептің  құрылыс жұмыстары 
бітіп, ұстаздар ұжымы оқу-тәрбие ісіне  
көтеріңкі көңіл күймен кірісіп те кетеді. 
Бір қабаттан тұратын алғашқы мектеп 
мекемесінің сәулетті, көрікті, салтанат-
ты болып салынуы ауыл тұрғындарының 
көңіліне қуаныш сыйлап, көкіректеріне 
мақтаныш сезімін ұялатқыны белгілі. Мек-
теп алдына егілген үйеңкі ағаштары, көк  
сырмен сырланған қоршауы әдеміліктің, 
сұлулықтың символы іспеттес еді. Осы 
мектептегі ұстаздар ұжымының алғашқы 
ұйытқысы болған апайлар мен ағайларды 
ауылдастары әлі күнге дейін  қимастық 
сезіммен  еске алады. 

Мұхтар Әуезов атындағы орта мек-
тепте  өмір өткелдерінен тамаша тәлім-
тәрбие алған, қиыншылықтарға  қарсы 
тұра біліп, шыныққан мұғалімдер  бір 
арнаға тоғысып, үлгі аларлық  ұжымға 
айналды.   Бұлардың бәрі  абыройлары 
асқақтаған, ауылымызға білім шуағын 
шашқан, оқу мен бала тәрбиесінде үлгілі 
қызмет еткен жандар.  Оқу мен тәрбиенің 
қара шаңырағы болған ескі мектеп ауыл 
азаматтарының рухани жағынан  өсіп-
өркендеуіне ширек ғасыр қызмет етеді. 
Осы жылдар арасында ұжым мүшелері 
ізденімпаздық танытып өздері де 
оқыды, алған білімдері мен жинақтаған 
тәжірибелерін  тиімді пайдаланып, 
шәкірттерін  саналы да сапалы білім жо-
лына салды.  

Алғашқыда Мұхтар Әуезов атын 
иеленген білім шаңырағының атауы,  
1974 жылдан бастап Мәншүк Мәметова 
атындағы орта мектеп болып  өзгертіледі. 
Мектебіміздің қаншама  ұлағатты 
ұстаздары мемлекеттік жоғарғы марапат-
тар мен атақтарға  ұсынылып,  орден мен  
медальдарды кеуделеріне қадады. Білім 
беру саласының саңлақтары дәрежесіне 
көтеріліп,  үздіктер қатарына қосылды.

Уақыт өте келе жылдар бойы  білімнің 
мекеніне айналған ескі мектеп оқу-тәрбие 
жұмысын заман талабына сай өткізуге 
тарлық етеді. Ендігі меже 600 орындықтан 
асатын  мектеп мекемесіне қол жеткізу 
еді, бірақ бұл тек облыстық  деңгейде 
ғана шешілетін өте маңызды  мәселе. 
Ел-жұртының аманатын арқалаған ауыл-
дан шыққан азаматтар кезекті облыстық 
депутаттар сессиясында осы мәселені 
көтеріп, ол жан-жақты талқыға түседі. 

Шаруашылықтың қай саласын-
да болмасын жоспарларды  жоғары  
көрсеткіштермен орындап жүрген 
М.Горький  қой совхозына екі  қабатты 624 
орындық мектеп құрылысын бастауға бір 
ауыздан шешім қабылданады.  Ауылда 
еңсе көтерген  жаңа үлгідегі екі қабатты  
заманауи мектеп, өзінің құрылысын 
1981 жылы маусым айында бастады. 
Құрылысты Бөрлітөбе ауданының №2314 
жылжымалы механикаландырған колон-
насы жүргізеді. 

1983 жылы 26 қазанда  ең соңғы зама-
науи жобамен салынып, құрал-жабдықпен   
қамтамасыз етілген жаңа мектептің сал-
танатты  ашылуы жоғары деңгейде өткен 
болатын. 

Қызметтерін келешек ұрпақты 
білім нәрімен сусындатуға арнап, оны 
тәрбиемен ұштастырған  ұстаз  еңбегі  
қандай мақтауға болсын лайық! Қаншама 
жақсыларды ұядан ұшырып, қияға 
қондырған  ұстаздар еңбегі  ескерусіз 
қалмады, олардың еңбектері еленді, 
мемлекет пен қоғам тарапынан үлкен 
құрметке ие болды. 

Ауылымыздағы екі қабатты  зәулім 
мектепте  бүгінде Долаевтар отбасының 
ұрпақтары ата-анасы еңбек сіңірген оқу 
ордасына «Жекенаева Хамет атындағы 
қазақ тілі мен әдебиет кабинетін»,  
Жүнісовтер жанұясы  «Жүнісов Ендібай 
атындағы  математика кабинетін», 
Садықовтар әулеті «Садықов Мәдіхан 
атындағы  орыс тілі кабинетін»  ашып,  
оған демеушілік көмек көрсетіп,  толықтай  
жабдықтап отыр. Осындай игі бастама әлі 
де жалғасын табады деп сенеміз.

Ұстаз ұжымының еңбегі қашанда 
қиын әрі қызықты,  күрделі hәм қасиетті.  
Олардың жалықпай, талмай  шәкірттерін 
үлкен ізденістермен әрі шабыттанды-
ра оқытқан еңбектері еш кетпеді.  Ау-
ылдан шыққан қанша  қарапайым  қара 
домалақтар мен қара көздер  еліміздің 
ең мықты деген университет, инсти-
туттарынан дәріс алып, мемлекет пен  
қоғам істеріне белсене араласты, ғылым 
жолына түсіп, шетел асып, ғылыми 
ізденістермен айналысты.

Ғылым мен білім  шырағын жандан-
дыра жаққан мектеп түлектерінің қатары  
ұлғая  түскені қашанда   көңілге қуаныш 
ұялатады.  «Тұлпарда да тұлпар бар, 
қазанаты бір бөлек, жігітте де  жігіт  бар, 
азаматы бір бөлек» атты сөз мәйегін 
атам қазақ бабына келіп, бәйге алған  
балаларына арнап отырған.  Осы мек-
тептен білім алып, ғылымның шырқау 

шыңының шамшырағы бола білгендердің 
алдыңғы  қатарында ғылым докторлары, 
профессор мен доценттер, ғылым кан-
дидаттары  Сәбитов Талғат, Искакбаев 
Болат, Смағұлов Байболат, Темірғалиев 
Жамағат, Есімжанова Сайра, Мұхамадиев 
Ғабит, Далбағай Гүлфайруз, Іңкәрбаев 
Есенайлар бар еді.

Мектепті ойдағыдай бітіріп, қоғамдық 
жұмысты белсене атқарған, абырой 
арқалағандар қатары да, аз болған жоқ, 
ел ертеңіне сүбелі үлес қосып, бар күш 
қайратын, қажырлы еңбектерін халқының 
қажетіне жаратқан мектебіміздің түлектері  
қаншама...

Қай мектептің болмасын абырой-
ын асқақтататын, беделін баянды 
ететін, ұстаздар қауымының оқу-тәрбие 
жұмысының нәтижесін нақтылайтын 
мектеп бітірушілер мәртебесі. Мектепті 
бұрындары алтын медальмен, бүгінде 
«Алтын белгімен» бітірушілер саны 
неғұрлым көп болса, мектептің де  абы-
ройы соғұрлым асқақ  әрі  беделді бола 
түседі.

Кезінде аталмыш мектепті  алтын ме-
дальмен бітіріп, ата-ана мен  ұстаздар 
үмітін үлкен жауапкершілікпен ақтап 
шыққандар Бертісов Есқуат, Мамырханов 
Жеңісхан, Тұрғанбаева Күләйла, Абдра-
химова Жанат, Бөлебаева Әселдер еді.

Мектеп ұстаздары шәкірттерінің бойы-
на ұлт рухының өрелі өнегесін ұялатып,  
тәрбие мен біліктілікті ұштастыра  білген 
әрі  еліне, туған жеріне деген ыстық 
ықыласын оятып, даралық пен даналықты 
дарыта білген ұлағат иелері атанды.

Кейінгі жылдары  Мәншүк Мәметова 
атындағы орта  мектеп толық күрделі 
жөндеуден өтіп, заман талабына сай 
жиһаздармен қамтамасыз етілді. Сынып 
бөлмелері сапалы білім алуға қажетті 
көрнекті құралдармен, компьютерлік 
жабдықтармен толықтырылды. Мектеп 
ғимараты ауылымыздың ажарын ашып, 
жоғары деңгейлі ұстаздар шәкірттерді 
білім нәрімен сусындатуды жалғастыруда.  
Мұнда болашаққа бағдар ұстанған 
жасөспірімдерге  барлық  мүмкіншіліктер 
жасалған.

Ғасырға жуық тарихы бар, білім 
шапағатының нұрын шашқан Мәншүк 
Мәметова атындағы мектептен белгілі 
мемлекет және қоғам қайраткерлері, та-
нымал  ғалымдар,  айтулы мәдениет және 
өнер майталмандары, республика, облыс, 
аудан  деңгейінде халыққа  қызмет еткен 
көптеген тәлімді ұрпақтар тәрбиеленіп 
шыққанын көктеректіктер мақтан тұтады.

Жаңабай ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
     Есенай  ІҢКӘРБАЕВ.

Көктерек ауылы.

Ұстаз сөзінің ұғымы кең. 
Оның ең негізгі мәні жақсылыққа, 

өмірде өзі де бақытты болып, 
өзгелерді де бақытқа жеткізуге 

үйрету, тәрбиелеу дегенді 
білдіреді. 

Менің анам Шара 
Барлыбайқызы Екіаша орта 

мектебінде қырық жыл 
бастауыш сыныбында еңбек 

еткен. «Халық ағарту ісінің озық 
қызметкері», «Аға мұғалім», 

«Еңбек ардагері» атақтарымен 
марапатталған. Мәңгілік өмірге 

аттанғанына он төрт жыл
 болды.

Анамның ұстаздық еңбегін 
жалғастырып, мен де өзім оқыған 
мектебімде қырық жыл еңбек еттім. 
«Сызу, бейнелеу өнері» пәні бойын-
ша дәріс бердім. Он алты жыл оқу ісінің 
меңгерушісі болдым. Еңбегім еленіп, 
аудандық, облыстық оқу бөлімінің ма-
рапатына ие болдым. Енді, міне, мен де 
зейнет жасына жеттім.

Әулетімізде ұстаздық қызметті әрі 
қарай келінім Күлян Баймолдақызы 
жалғастыруда. Қара шаңырақтың түтінін 
түтетіп отырған ол тарих пәнінің мұғалімі. 
Үш баланың анасы, екі немеренің ақылшы 
апасы.

 Мына өлең жолдарын енесі келініне 

Ұстаздар отбасы арнап жазып кеткен екен:
Жауқазын гүлім келінім,
Қосаққа алған серігің,
Тағдырын шешер ақылың,
Босағам мен төрімнің.
Екі өтпейді су ағып,
Қайырымды қайта уақыт.
Құрметте үлкен-кішіні,
Өткенге жүр дұға ғып.
О, менің өркен тамырым,
Көзімді көрген мамырым.
Білтесі өзің боласың,
Жүректе жалғыз шамымның.
Тұңғыш немересі Сандуғаш 

Советбекқызы да әжесінің ұстаздық 
қызметін таңдады. Ол да Екіаша орта 
мектебінде үздік оқып, жоғары оқу орнын-
да грантта оқыды.

Қазіргі кезде Сандуғаш орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қызы Айназ ал-
тыншы сыныптың үздік оқушысы.

«Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға», - деп Абай ата-

мыз айтқандай, мүмкін, болашақта Айназ 
да мектептің жүрегі ұстаз мамандығын 
таңдар. 

Өйткені «Елдің келешегі – ұстаздың 
қолында».

Салтанат СҰЛТАНБЕКҚЫЗЫ,
Екіаша ауылы.
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ÁLEÝMET

KÖKEIKESTI  
Физические лица, которые имеют  задолженность перед бюджетом  по налогу на транспортные  средства  

с физических лиц по Сарканскому району Алматинской области по состоянию на 10 августа 2021 года.
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SHARAINA
«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп» 1 «б» сынып 

оқушыларының шығармашылығынан.
Сынып жетекшісі: Қожабекова Р.А

 

Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Жаппай сатылым мектеп костюмдері 5 мыңнан және одан жоғары, мектепке 
арналған көйлектер ақ, көгілдір түсті 1800-ден, қыздардың кофталары 1000, қыздардың, 
жасөспірімдердің шалбарлары 40-шы өлшемнен 50-ші өлшемге дейін 1500 теңгеден, мек-
тепке арналған ақ водолазкалар 800 теңгеден.

Мекен-жайымыз: орталық базар, 2 блок, 5 бутик. Тел: 87007823065.
Распродажа школьных костюмов от 5 тысяч и выше, рубашки школьные белые, голубые 

по 1800, кофточки девчуковые по 1000, брюки девчуковые, подростковые по 1500 тысяч, 
черные, темносиние от 40-го до 50-го размера, водолазки по 800 тенге белые школьные.

Адрес:Сарканский рынок 2 блок 5 бутик. Номер телефона :87007823065.

Көп жылдардан бері ауданның су шаруашылығында қызмет етіп келе 
жатқан әріптесіміз Елубеков Ермұхан Бибосынұлы  1 – ші  қыркүйек 
күні  60 жасқа толған туған күнін атап өтеді. Мекемеміздің атынан 
мерейтойыңыз құтты болсын дей келе Сізге зор денсаулық, қажымас 
қайрат тілейміз. Жастарға үлгі болып, жұмысыңыздың жемісін көріп, 
балаларыңыз  бен  немерелеріңіздің  қызығын тамашалаңыз деген 
әріптестік шынайы лебізімізді ақтарамыз. Мерейтойыңыз  мәртебеңізді 
өсіріп, абыройыңызды асқақтатсын. Өзіңізге деген мына бір жыр жолда-
рын қабыл алғайсыз!

Еңбек жолыңыз татиды сан аңызға,
Сізге қарап күлімдеп қаламыз да.
Отбасында бақытты ғұмыр кешіп,
Аман-есен жүріңізші арамызда.
Тілек білдірушілер: «Сарқанирригация» су шаруашылығы 

мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының  ұжымы.

Жайдарман жаңалық

Қуаныш-Азия чемпионы
Абай ауылында дүниеге келген Қуаныш Қадырбаев ау-

дан көлемінде қол күресінен (армреслинг) көш бастап, чем-
пионаттарда топ жарып жүрген сарқандық саңлақтардың 
бірі. Кейінгі жылдары спорттың осы түрінен жастарды бау-
лып, дүбірлі додадарға қосып келеді. Өзі де ардагерлер 
арасындағы жарыстарға қатысып, жеңіс тұғырынан көрінуде.

Жуырда Алматы қаласында армреслингтен Азия чем-
пионаты өтті. Білектілер сайысында жерлестеріміздің 
жұлдызы жанды. Атап айтқанда 60 келі салмақта Айдын 
Есіркеев, 70 келі салмақта Еділ Рысбаев, 80 келі салмақта 
Қуаныш Қадырбаев, 90 келі салмақта Мұхтар Исабеков  
бірінші орынды жеңіп алып, чемпиондық тұғырға шықты. 
Осы жолы Қуаныш жерлестерін қуантып, үшінші мәрте Азия 
чемпионы атанды. Көк туды желбірететін білекті, жүректі 
жігіттеріміз биік тұғырдан көріне бергей!

Өз тілшіміз.

Ұлтым дейтін ұлан еді
Танымал спорт комментаторы, қазақтың белгілі 

журналисі Амангелді Мәуітханұлы Сейітхан 52 жасын-
да қайтыс болды. 

1969 жылы Шығыс Қазақстан облысының Мақаншы 
ауданында дүниеге келген Амангелді баламыздың 
дүниеден ерте өткені жүрегімізді жүдетті. Себебі ата-
анасымен туған бауырдай араласқан ағайын адам 
едік. Туыс-туғандарына қайғыра отырып көңіл айта-
мын. 

Амангелдінің үлкен әкесі Сейітхан Қытай 
мемлекеті Тарбағатай аймағының Баркөл ауданында 
және Шағантоғай ауданында ұзақ жылдар әкім болып, 
ел-жұртының сый-құрметіне бөленген зиялы адам еді. 
Ал өз әкесі Мәуітхан Мақаншы мектебіне математика 

пәнінен сабақ берген белгілі ұстаз. Ата-тегінен зиялылық дарыған Амангелді оқуға, 
білімге жастайынан зерек болды. Таланты мен талабының арқасында қазақ спорты-
на көп еңбек сіңірді. Өмірінің соңына дейін «Хабар» арнасындағы спорт репортаж-
дарын қазақ тілінде жүргізіп, мемлекеттігімізді нығайтуға үлес қосты. Алла алдынан 
жарылқасын, біз, туыс-туғандары, абзал азаматты мәңгі ұмытпаймыз.

Ахметқан АҚЫШҰЛЫ,
Сарқан ауданындағы туыстары атынан.

Кенжегулова Багиланың атына тіркелген Екіаша ауылы, Қ. Аманжолов көшесі № 
92 үйдің жерінің мемлекеттік тіркеу актісі, сызбасы және т.б. құжаттары жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.

   ҚР ІІМ-нен 15.05.2020 жылы Усенова Жанар Каметкалиевнаның атына берілген 
046116839 нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Утерянные гос.акта за № 1142188 кад.№03-263-019-257 с зем.участком 78,43 га, 
№ 1142189 кад.№ 03-263-020-108 с зем.участком 41,57 га зарегистрированные на имя 
Калиева Хамита Ибраевича по адресу с. Койлык, ул. Ақын Сара № 10 и печать КХ 
«Калиев Б.И.» выданный в 2005 году считать недействительным.

Тұрғындар назарына!
Екіаша ауылдық округінің тұрғындарына 2021 жылдың 1 қыркүйек күні сағат 

10:00-де Екіаша ауылдық округінің әкімі ғимаратында жергілікті қоғамдастықтың 
отырысы өтетіндігі туралы хабарлаймыз.

Күн тәртібінде
1. Округтегі жергілікті қауымдастық мүшелерін қайта сайлау.
2. Әр түрлі сұрақтар

Ауыл әкімі                                  Д. Дюсембеков

К сведению жителей!
Жители Екиашинского сельского округа 1 сентября 2021 года в 10:00 часов в 

здании акимата Екиашинского сельского округа состоится совещание местного 
сообщества.

Повестка дня
1. Переизбрание членов местного сообщества Екиашинского сельского 

округа
2. Разные вопросы

Аким села                                    Д. Дюсембеков

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продается дом с общей площа-
дью - 400 кв.м., с земельным участком 
- 0,22 га, имеется вода, санузел отдель-
но, телефон, другие хоз.постройки или 
обменяю на г. Талдыкорган на 3-х ком-
натную квартиру или на частный дом с 
центральным отоплением. Обращать-
ся: ул. Тәуелсіздік № 247, тел. 2-04-
99, сот. 8702 6687681. 

Сарқан қаласы Жұбанов көшесі 
№ 29 үй сатылады. Үйде 

барлық жағдай жасалған. Еврожөндеу 
жүргізілген. Жөндеуді қажет етпейді. 
Және жиһаздарымен қоса сатылады. 
Хабарласыңыздар: ұялы тел.8701 
2573539, 8701 7717059. 

4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 
12 сотық. Мал ұстауға ыңғайлы жер бар. 
Екі үйдің жері бар. Үй жылы әрі құрғақ. 
Қора-қопсы, монша, 2 жертөле, жаңа 
көмір қора, бау-бақша, жеміс-жидек көп. 
Бағасы келісімді. Төлемді бөліп төлеуге 
болады. Мекен-жай: Сарқан қаласы, 
М.Жұмабаев №17 үй. Тел: 8747 8671461.   

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная 
вода, душевая кабина, туалет, Аристон. 
Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, 
все хоз. постройки. Сдвоенный участок 
14 соток. Полив отличный. Обращать-
ся ул. Жамбыла № 18 (2 квартала 
выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 8 
700 2786020.

М.Мәметова атындағы орта мектебінің ұжымы осы мектепте  ұзақ жыл еңбек 
еткен  зейнеткер ұстаз 

Байбабанов Сейдахметтің 
ауыр науқастан қайтыс болуына байланысты отбасы  мен туған-туыстарына 
қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

М.Мәметова атындағы орта мектебінің ұжымы осы мектепте  ұзақ жыл еңбек 
еткен зейнеткер ұстаз 

Рахымбаева Күлатайдың
 мезгілсіз қайтыс болуына байланысты  отбасы  мен туған-туыстарына қайғысына 
ортақтасып көңіл айтады.


