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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

Алатау, анау, жарықтық
Абыздың аппақ басындай,
Көгілдір шыңдар көктемгі
Бұхардың асыл тасындай.
Қып-қызыл қызғалдақтары
Жап-жасыл белге өң беріп,
Қаз-қатар қонған боз үйлер 
Аққудың жұмыртқасындай. 
          
Құмырсқа құсап құжынап
Аттылы, жаяу қауым көп,
Ойдан да, қырдан ағылып   
Ағайын, туыс, бауыр кеп.
Төрт төлегетайдың төресі
Садырға жатты ас беріп
Садырдан шыққан шұбартөс
Тәкаппар, ожар Тауымбет.
 
Түйедей алып бітімі
Палуан ерлер алысып,
Бірісін бірі жыға алмай
Қарлары талған қарысып.
Жыраулар анау жыр толғап,
Қызыққа халық үймелеп,
Бәйгеге түскен жүйріктер 
Ауыздығымен алысып.

Қыз-бозбаланың қалжыңы, 
Күміс шашбаудың күлкісі.
Қырмызы кілем сияқты
Жайнаған  жердің түр-түсі.
Осынау астың үстінде
Қашырған сәнін қызықтың,
Тауымбет кенет түнерді 
Көзіне түсіп бір кісі.

Атымен таптап кетердей
Ентелеп келіп тоқтады,
Жүміле жұрттың алдында
Қамшысын безеп, оқтады.
Өзінің туған ағасын 
Туа бір шөккір Тауымбет
Дұшпан мен достың көзінше
Жауынан бетер боқтады.

Ашуға мінсе Тауымбет
Ақылдан аттап кететін,
Ауыр сөз қардай борады
Сүйектен тесіп өтетін:
-Орныңды неге, білмейсің,
Мал қайда саған тапсырған?!
Үстіңде бүтін киім жоқ,
Той-тойлау сенің не теңің!..

Қосынға ие болғайсың!
Бұ жерде нең бар, сор қасқа?!
Жақсы мен жайсаң ішінде
Кедейге сауық жолдас па?!
Үлкенге тіке сөйлейтін
Одан да анау бейәдеп, 

БАСПАСӨЗ - 2022

Жеке  жазылушылар үшін индексі 65202, жылдық 
бағасы -  3021,72 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін индексі 
15202, жылдық бағасы - 3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін индексі 
35202, жылдық бағасы - 2225,08теңге.

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне 
келесі жылға жазылу науқаны жалғасуда. 

Газетке Қазпошта бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 
редакциясында жазылуға болады.

АҚ НАЙЗАЛЫ АЛДИЯР БАТЫР
(ДАСТАН)

Алты құлаш ақ найза ұсынып шаншар күн қайда?
Кетбұғадай билерден кеңес сұрар күн қайда?!

( Доспамбет жырау)
Басбұзар, тентек ұлыңа
Тәрбие берсең болмас па?!

Отқа бір түсті осылай
Алтын да тонның жағасы,
Қадірі, құны жоғалды-ау
Арзандап ердің бағасы.
Зиятты, момын жан еді
Елеке деген бұл кісі -
Қосында жылқы күзеткен,
Тауымбет бидің ағасы.

Әкесін сонша қорлаған
Куә боп сөзге заһарлы,
Айқайлап атын ұрандап
Жаңғырықтырып жаһанды,
Тауымбет мінген құланың
Қақ маңдайынан тартты кеп
Сегіз де өрім қамшымен
Алдияр бала қаһарлы.

Айтатын жерде айтпасаң,
Құса боп іштей өтесің,
Кешірді халық алайда,
Ержүрек ұлдың қатесін.
«Аруақ бірге, ас бір» деп
Алдияр еді әкелген
Осынау асқа бүгінгі
Жылқыда жүрген әкесін.

Түтігіп кетті Тауымбет
«Тауысты-ау, нәлет,

 шарамды,
Байлаңдар! - деді ақырып,
Иттен бір туған арамды».
Кимелей жарып халықты
Бойына қамшы дарытпай,
Ұстатпай кетті Алдияр,
Астында аты жарамды.

Өз атын өзі ту қылып 
«Алдиярлаған»ұраны,
Алыстап қанша кетсе де
Құлаққа жетіп тұр әлі.
Намысын бермей мықтыға, 
Тура бір жолдан таймаған,
Өзегі жалын өжет ұл
Жалпыға бірдей ұнады.

Қарғыған  қалың нөпірден
Қиналып қара қабылан,
Алдияр ұлдың мысалы
Соры бір қалың бағынан.
Түзеді бетін біржола 
Алатауына қырғыздың,
Отанын тастап артына 
Он алты жасар оғлан.

БІРІНШІ БӨЛІМ

Әлқисса, сонда Алдияр
Көңілі жүдеп қамықты.
Қырғыздың келіп жеріне
Жоқшылық көріп тарықты.
Таудағы тағы тарландай
Жападан жалғыз күн кешіп,
Аң атып, құсқа тұзақ сап,
Қорек қып көлден балықты.

Ыстықкөл - ыстық мекені.
Ата жұрт қалды алыс тым.
Иыққа ілді төгілтіп 
Терісін шұбар барыстың.
Күнге бір қарап бой түзеп,
Айға бір қарап ой түзеп,
Арада үш-төрт жыл өтті.
Алдияр сынды арыстың... 

(Жалғасы 4-5 беттерде).

Жақында ауданымызға 
жұмыс сапарымен  мемлекеттік 
инспектор  Бауыржан Қасенов 
келіп кетті. 

Мемлекеттік инспекторды 
аудан әкімі Талғат Қайнарбеков 
қарсы алып, бірқатар 
нысандарға ат басын бұрды. 
Алдымен мейман «Самал» 
шаруа қожалығында болып, 
күзгі жиын-терін науқанының 
жай-күйімен, әсіресе қожалық 
тарапынан биыл 30 га жерге 

ЖҰМЫС ЖҮЙЕЛІ ЖҮРГІЗІЛУДЕ

себілген қант қызылшасының 
шығымымен жақынырақ таны-
сты. Шаруашылық басшысы 
Ермек Сағындықұлының ай-
туынша тәтті түбірдің биылғы 
түсімі гектарына 850 центнерден 
айналған. 35 адамды тұрақты 
жұмыспен қамтыған аталмыш 
қожалық егістікпен бірге мал 
шаруашылығын да дамытып 
отыр. Ауылшаруашылық техни-
калары, құрал-жабдықтары да 
заман талабына сай жыл сайын 
жаңаланып отырады. 

Келесі кезекте мемлекеттік 
инспектор аудан орталығында 
салынып жатқан 50 пәтерлі жал-
дамалы көпқабатты тұрғын үйдің 
құрылысынан, «Сарқан жылу» 
орталық жылу қазандығының 
жұмыс үрдісімен және Сарқан 
гуманитарлық колледжінің бүгінгі 
тыныс-тіршілігінен хабардар 
болды. 

Сапар соңында  Бауыржан 
Қазбекұлы «Қойтас» саябағына 
аялдады. 6 га аумақты алып 
жатқан саябақтағы абаттан-
дыру жұмыстарының қазіргі 
таңда 70 пайызы  аяқталған. 
Құрылысты жүргізуші «Хан 
Тенгри» ЖШС-гі нысанды жыл 
соңына дейін халық игілігіне 
ұсынуды жоспарлап отыр. Фут-
бол стадионы, спорттық алаң, 
жарықтандырылатын жаяу 
жүргіншілер жолы,  жабық 
күркелер, жайлы орындықтар 
тұрғындардың мәдени демалы-
сын ойдағыдай ұйымдастыруға, 
салауатты өмір салтын 
ұстануға зор мүмкіндік бермек.  
Мемлекеттік инспектор құрылыс 
басында нысанның жоспа-
рын көріп, жасалынып жатқан 
жұмыстарға оң бағасын берді.

 П.ЖЕҢІСХАН.

Өткен аптада аудандық балалар 
және жасөспірімдер спорт мектебінде 
ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 
және Қожасбай Садуақас Нұрсейітұлын 
еске алуға арналған ашық аудандық 
турнир өтті. Спорттық шара-
ны аудан әкімі Талғат Қайнарбеков 
құттықтау сөзімен ашып, өңірімізде 
салауатты өмір салтын ұстануға 
көптеген жағдайлар жасалғандығын 
тілге тиек етті. Жыл сайын спорт 
саласын одан әрі дамытуға айрықша 
көңіл бөлінетіндігін жеткізген аудан 
әкімі барлық қатысушыларға сәттілік 
тіледі. Сондай-ақ салтанатқа Алматы 
облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт 
Теңізбаев, Грек-рим, еркін және әйелдер күресі 
федерациясының Президенті Ерлан Қожасбай, 
Нұр-Сұлтан қаласының дене шынықтыру 
және спорт басқармасының басшысы Самат 
Ерғалиев қатысып, жылы лебіздерін білдірді. 

Сонымен спорттың 4 түрінен өтіп, Талдықорған, 
Қапшағай қалаларынан және Ақсу, Алакөл, 
Сарқан аудандарынан командалар қатысқан жа-
рыс нәтижесі кіл мықтылардың ішінде кім мықты 
екендігін сарапқа салды. Шағын футболдан  ар-
дагерлер арасында "Сарқан-достар" командасы 
қарсылас шақ келтірмей І орынды және 200 мың 

Спорт ардагерін еске алды

теңгені иеленсе, жастар арасында "Сарқан" коман-
дасы үздік деп танылды. 15 шақырым қашықтыққа 
жүгіруден Баймұрат Тимурдың (Сарқан ауданы, 
Бірлік ауылы) алдына түскен жан болмады. Желаяқ 
осылайша тұғыр биігінен көрініп, 50 мың теңгеге қол 
жеткізді. Ал қол күрестен өзіміздің Абай ауылының 
сом білекті азаматымыз Хаметсапа Құрметжанның 
бағы басым түсіп, 50 мың теңге жеңіп алды. Во-
лейбол бәсекесінде "Достар"  командасы І орынды 
әрі 200 мың теңге көлеміндегі қаржыны ұтып алды. 
Барлық жеңімпаздар кубокпен және қаржылай 
сыйлықпен марапатталды.  

Өз тілшіміз. 

Маралтай РАЙЫМБЕКҰЛЫ.
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Сарқан ауданында 58 мыңнан аса гектар жерге дәнді дақылдар себіліп, одан 138 
мың тонна өнім алынды. Ауданымыз барлық егістік дақылдары үшін қолайлы аймақ 
болып келетін құнарлы өлке. Жыл сайын шаруалар сонау көктемнен, қоңыр күзге дейін 
бел жазбай еңбек етіп, ауданның дамуына өз үлестерін қосып келеді. Осы бағыттағы 
жұмыстар іске асып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесі деуге болады. 
Атап айтқанда, ерекше сортты тұқымдарға субсидия, әр түрлі ауыл шаруашылық тех-
никаларын алуда жеңілдетілген несие сондай-ақ, науқан кезінде жеңілдетілген жағар 
жанармаймен уақытылы қамтамасыз ету. Жалпы ауданда 1000 –нан аса шаруалар 
астық дақылдарын себумен айналысады.

- «Биыл ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы егіс алаңы 98 мың га құрады. 
Оның ішінде дәнді және бұршақты дақылдар алаңы – 58 мың га. Биылғы егіс науқаны 
қатаң карантин режимінде өтті, жаз маусымы да өткен жыл сияқты жауын аз болғаны 
белгілі. Аптап ыстық пен  жауын-шашынның аздығына қарамастан, егіс науқаны са-
палы жүргізіліп, алқаптарда 185 техника екі ауысыммен жұмыс атқарды. Бүгінгі таңда 
біздің алдымызда тұрған ең басты міндет алқаптардағы қант қызылшасы, майлы дақыл 
өнімдерін шығынсыз жинау», - деді аудан әкімінің орынбасары Асқат Қалиасқаров. 
Былтырғы жылмен салыстарғанда дәнді дақылдардың көлемі 11 мың, соның ішінде 
жүгері егістігінің көлемі 3 мыңға гектарға артқанын айтты.

Тағы бір тоқталар жайт,  биыл ауданда алғашқы рет «Азия Голд» ЖШС Қонақ жүгері 
(Сорго) астық дақылын 329 гектар жерге сепкен.

Аудан әкімдігінің баспасөз қызметі.

Егінжай

Өнім көлемі артты
Нақты міндеттер айқындалды

Жуырда аудан әкімдігінің кіші залында қала және ауыл әкімдерінің онлайн режимде 
қатысуымен Қылмыстық жазаны және қылмысты-құқықтық ықпал етудің өзге де шара-
ларын атқаратын мекемелердің қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын 
өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі Сарқан ау-
даны әкімдігінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган отырысы өтті. Аудан әкімінің 
орынбасары Ғалымжан Маманбаевтың төрағалығымен өткен комиссия отырысын-
да «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінің 
есебінде тұрған жас тұлғаларды қоғамдық өмірге тарту, моральдық психологиялық 
қолдау  және аудан көлемінде өтетін іс- шараларға қатыстыру туралы  жұмыстарын 
жүргізу туралы»  «Сарқан ауданының жастар ресурстық орталығының» жетекшісі Бау-
ыржан Жантасов, «Бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан  және  проба-
ция қызметінде есебінде тұрған азаматтарды жұмыспен қамтудың белсенді шаралары-
мен қамту жұмыстарын жалғастыру  туралы» аудандық жұмыспен қамту орталығының 
директоры Дидар Сағынғали баяндама жасады. Өз кезегінде Ғалымжан Қанатұлы бас 
бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан және пробация қызметінде есеп-
те тұрған азаматтарды әлеуметтік қолдау үшін барлық қызметтер мен құрылымдық 
бөлімшелер арасында өзара тығыз іс-қимыл ұйымдастырылуын, пробация қызметі 
бөлімінің есебінде тұрған, бизнес бастау жобасы бойынша кәсіпкерлік негізінде оқыған 
азаматтарды мүмкіндігінше мемлекеттік грантпен қамту жұмысы қарастырылуын басты 
назарға алды.

Жиын соңында  консультативтік - кеңесші  орган  комиссия мүшелеріне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қазандағы №1131 «Пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету» қағидаларын бекіту ту-
ралы қаулысына сәйкес, бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққан және 
пробация қызметінде есепте тұрған азаматтарды еңбекке тарту үшін барлық қызметтер 
мен құрылымдық бөлімшелер арасында өзара тығыз іс-қимыл ұйымдастыруды, 
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы 
Нұржан Адиловаға пробация қызметі бөлімінің есебінде тұрған азаматтарды біржолғы 
әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етуді, жұмыспен қамту орталығының директоры Ди-
дар Сағынғалиға пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналасты-
ру үшін 2021 жылға бекітілген квотаның толық орындалуын жүзеге асыруды, жұмыспен 
қамту орталығының директоры Д. Сағынғалиға, Алматы облысы кәсіпкерлер палата-
сы Сарқан аудандық филиалының директоры Руслан Турсуновқа пробация қызметінің 
есебінде тұрған азаматтарға «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасының 
талаптарын түсіндіруді, аудандық жастар ресурстық оралығының жетекшісі Бауыржан 
Жантасовқа пробация қызметінде есепте тұрған және neet санатындағы жастармен әр 
түрлі спорттық және мәдени іс шаралар ұйымдастыруды жүктеп шешім  қабылдады.

Жомарт ИГІМАН.

Жыл сайын Қазақстанда 400 мыңға 
жуық сәби дүниеге келеді. Өмірінің 
алғашқы айларында жаңа туған 
нәресте үнемі бақылауды және дұрыс 
күтімді қажет етеді. 

Бұл үшін біздің медициналық 
ұйымдарда патронаждық қызмет 
жұмыс жасайды, нәрестені үйге 
шығарғаннан кейін оны бірден 
емхананың учаскелік медбикесі өз 
бақылауына алады.

18 жасқа дейінгі балалар медициналық 
сақтандыру жүйесінде азаматтардың 
жеңілдікті санатына кіреді, сондықтан 
оларға туғаннан бастап кәмелеттік жасқа 
толғанға дейін барлық медициналық көмек 
мемлекет есебінен тегін көрсетіледі.

Жаңа туған нәрестелердің патрона-
жы дегеніміз не?

Жаңа туылған нәрестелердің патрона-
жы - бұл аурудың алдын алу, ата-аналарды 
баланың үйлесімді дамуы үшін оған 
дұрыс күтім жасауға үйрету мақсатында 
перзентханадан шыққаннан кейін үйдегі 
кішкентай пациентті белсенді бақылау 
жүйесі. Айта кету қажет, анасы мен бала-
сы ауруханадан тәулік бойы медициналық 
бақылау үшін медициналық көрсеткіштер 
болмаған кезде және қанағаттанарлық 
жағдайда ғана шығарылады. Бала үйге 
шығарылғаннан кейін перзентхана ол ту-
ралы ақпаратты одан әрі бақылау үшін 
нақты тұратын жері бойынша емханаға 
береді.

Ережеге сәйкес, медбике алғаш 
рет кішкентай пациентке ауруханадан 
шыққаннан кейін 1-3 күннен кешікпей ба-
руы керек. Перинатальды және туа біткен 
патология белгілері бар шала туылған 
нәрестелерді шығарылған күні бірден  
қарауға тиісті. Егер бұл күн демалыс не-
месе мереке күндеріне түссе, мұндай 
нәрестелерге кезекші педиатр - дәрігер 
барады.

Балалар учаскелік медбикесі балаға 
өмірінің бірінші айында әр 7 күн сайын 28 
күн толғанға дейін барады. Содан кейін ол 
анасы мен баласын бір айлық жасында 
емханаға алғашқы тексеруге шақырады.

Биыл 8 айдың ішінде медбикенің 
жаңа туған нәрестеге үйге патронаждық 
бару қызметі 1,5 миллионнан астам рет 
көрсетілді.

Жаңа туған нәрестелердің үйдегі 
патронажына не кіреді?

Балаға бірінші рет барған кезде мед-

Қазақстанда жаңа туған нәрестелердің 
патронажы туралы ата-аналар нені 

білуі қажет
бике ата-анасымен танысады, төлқұжат 
мәліметтерін, сондай-ақ баланың барлық 
деректерін жазады, сонымен қатар анаға 
денсаулығына байланысты сұрақтар 
қояды, ана мен баланы хаттама бойынша 
тексереді. 

Медбикенің міндеті:
• Ана мен баланың денсаулығы 

туралы сұрау (шағымдар, сүт бездерінің 
жағдайы, физикалық белсенділік, 
тамақтану, ұйқы, контрацепция);

• Ананың көңіл-күйін бағамдау, үй 
ортасының қауіпсіздігін және жаңа туған 
нәрестенің қажеттіліктеріне бағам жасау;

• Ананы сәбиге күтім жасау 
ережелері, бала емізу принциптері, 
температуралық режимді сақтаудың 
маңыздылығы, бала күтіміне отбасының 
қатысуы хабардар ету, кеңес беру және 
үйрету;

• Баланы тексеру және қауіпті 
белгілер анықталған жағдайда дереу 
учаскелік дәрігерге хабарлау;

• Отбасына дереу медициналық 
ұйымға жүгінуді қажет ететін аурудың 
қауіпті белгілерін үйрету, олар: тамақтану 
проблемалары, жаңа туған нәрестенің 
белсенділігінің төмендеуі, минутына 60-
тан астам тыныс алудың жиілеуі, ты-
ныс алудың қиындауы, қызба немесе 
температураның төмендеуі, құрысулар, 
қалтырау және басқалар;

• Вакцинациялау мерзімі туралы 
хабарлау;

• Баланың өміріне, денсаулығына, 
қауіпсіздігіне және дамуына қауіп 
төндіретін әлеуметтік қатерлерге 
бастапқы бағалау жүргізу және оларды 
анықтаған жағдайда амбулаториялық-
емханалық көмек көрсететін емхананың 
әлеуметтік қызметкеріне хабарлау;

• Қосымша көмекке мұқтаж бала-
ларды анықтау және олар үшін жеке бару-
ды жоспарлау (туу кезінде дене салмағы 
төмен балалар, АИТВ жұқтырған аналар-
дан туған немесе ауырған балалар).

Мұның барлығын балаға одан әрі па-
тронаж жасау кезінде ескеру маңызды. 

Жаңа туған нәрестеге алғашқы ба-
рудан кейін медбике не істеуі керек?

Емханадағы жұмыс орнында медбике 
кішкентай пациентті БХТ АЖ-да тіркейді 
(«Бекітілген халық тіркелімі» ақпараттық 
жүйесі), баланың амбулаториялық карта-
сында тексеру нәтижелері туралы жазба 
жасайды, учаскелік педиатр дәрігерге 
үйде тексерудің нәтижелері туралы ха-
барлайды.

Егер медбике сәбидің денсаулығында 
орташа және жоғары қауіпті анықтаса, ол 
ЖПД дәрігерге, аға мейірбикеге, емхана 
меңгерушісіне медициналық ұйым осын-
дай баланы бақылауда ұстауы үшін және 
дәрігер қауіп дәрежесі мен факторларына 
сәйкес жеке бақылау жоспарын әзірлеуі 
үшін хабарлайды.

Егер емхананың патронаждық 
медбикесі келмеген жағдайда, ата-
аналарға не істеу керек?

Егер перзентханадан шыққаннан 
кейін ана мен балаға патронаждық ме-
дицина қызметкері келмеген жағдайда, 
ата-аналар нақты тұратын жері бойынша 
телефон арқылы емханаға жүгіне ала-
ды, баланың тууы туралы хабардар етеді 
және патронаж қағидаларына сәйкес 
баланы тұрақты тексеріп-қарау үшін 
медбикені үйге шақыра алады.

Егер сізде медициналық көмек 
алуға байланысты сұрақтар ту-
ындаса, сіздің өз емханаңыздағы 
Пациентті қолдау қызметіне 
хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. Сондай-
ақ Қорға ресми кері байланыс арна-
лары арқылы өтініш бере аласыз: 
1406 байланыс орталығы, «Qoldau 
24/7» мобильді қосымшасы, Қордың 
www.fms.kz. сайты, Telegram-дағы 
Saqtandyrybot.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» 

   КЕАҚ Алматы облысы 
бойынша филиалы.

Что будет за отказ от 
предоставления 

данных для переписи 
населения?

1 сентября на-
чалась перепись 
населения. До 15 
октября гражданам 
дана возможность 
ответить на вопро-
сы в онлайн режи-
ме через специали-
зированный сайт 
sanaq.gov.kz. Кроме 
этого есть возмож-
ность пройти по 
ссылке на портале 
электронного пра-
вительства и с по-
мощью мобильного 
приложения Aitu. 
Особо отметим, что 

данная процедура проводится исключительно 
на добровольной основе. 

В период с 1 по 30 октября включительно 
интервьюеры будут обходить жилые помеще-
ния и проводить опрос с применением план-
шетов. 

Перепись населения проводится в рамках 
Всемирного раунда переписи населения и жи-
лищного фонда 2020 года. Отметим, законода-
тельством предусмотрена ответственность за 
непредоставление первичных статистических 
данных, в том числе при переписей населе-
ния. Это мировая практика. В Республике Ка-
захстан данная норма прописана в статье 497 
Кодекса РК «Об административных правона-
рушениях». 

Стоит особо подчеркнуть, это не означа-
ет, что со стороны органов статистики будет 
оказано какое-либо давление. Потому как не 
ставится цель привлечь респондентов к ответ-
ственности, а через массовую информационно-
разъяснительную работу охватить максималь-
но больший охват граждан опросом. Кроме 
того перед интервьюерами стоит задача объ-
яснить респонденту о значимости переписи 
населения. Отметим, что одним из главных 
требовании при отборе интервьюеров это его 
коммуникабельные способности. 

С момента обретения Независимости 
страны перепись населения проводится в тре-
тий раз. По результатам предыдущих перепи-
сей населения респондентов не привлекали к 
какой-либо ответственности.

Д.МЫРЗАХАНОВА, 
уполномоченный.
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«Великая честь - иметь возможность 
защищать  Родину в рядах 

Вооруженных Сил РК»
Уважаемые жители Сарканского района!
Отдел по делам обороны Сарканского района объявляет о начале нового этапа в 

работе по набору граждан на воинскую службу по контракту.
Всем гражданам мужского пола в возрасте от 19 до 29 лет, сержантам (старшинам) 

и солдатам(матросам) запаса, желающим посвятить себя карьере профессиональ-
ного военнослужащего предлагается обратиться в ПУНКТ НАБОРА НА ВОИНСКУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, который находиться в административном здании отдела 
по делам обороны Сарканского района по адресу: г. Саркан ул.Жамбыла 96, кабинет 
2,3 тел:8(72839)2-21-56, 2-21-76. Имеются вакантные места в  воинскую часть 18404 
г.Талдыкорган.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
1.Гарантированная и своевременная выплата достойной заработной платы, с 1 

ноября 2021 года повышение денежного довольствия для военнослужащих входящих 
в состав КСОР (коллективные силы оперативного реагирования),ОДКБ (организации 
договорной коллективной безопасности) на 30 %. Дислокация данной части находить-
ся в г.Талдыкорган

2.Обеспечение жильём за счет государства. 
В случае отсутствия служебного жилья в жилищном фонде – денежная компенса-

ция за наем (аренду) жилища. Аренду жильца военнослужащему ВС РК наем жилища 
для получения компенсации необходимо представить договор на имя (аренда) справ-
ку о признании нуждающимся в жилье и справку о составе семьи.

3. Медицинское обеспечение (диагностика, лечение) военнослужащих и членов их 
семей в военно-медицинских учреждениях за счёт государства.

4. Обеспечение вещевым имуществом (формой одежды) по установленным нор-
мам за счёт государства.

 5.Обеспечение питанием по установленным нормам за счёт государства    в слу-
чае несения дежурства, участия в полевых выходах, подготовки и выполнении полё-
тов, сопровождения воинских эшелонов, нахождения на стационарном лечении и др.

6.Предоставление ежегодного основного отпуска. При предоставлении отпуска во-
еннослужащему выплачивается пособие для оздоровления в размере двух должност-
ных окладов.

7.Предоставление, помимо ежегодного основного отпуска, дополнительных отпу-
сков.

- учебные (для вступительных экзаменов в высшие учебные заведения и после-
дующего заочного обучения):

- творческие (для соискателей учёной степени доктора наук) и др.
8.Право на возмещение затрат на обучение в высших учебных заведениях Респу-

блики Казахстан на платной основе в размере пятидесяти процентов от стоимости 
обучения за счёт бюджетных средств.

9.Внеочередное предоставление детям военнослужащих мест в детских дошколь-
ных учреждениях по месту жительства.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
начальник отдела по делам обороны Сарканского района, подполковник.

Осторожно наступает 
пожароопасный сезон

В пожароопасный сезон на территории Сарканского филиала не допускается:
1) разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках по-

врежденного леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами дере-
вьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймлен-
ных минерализованной полосой шириной не менее четырех метров. Костер тщатель-
но засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;

2) бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую 
золу;

3) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материа-
лов;

4) оставлять пропитанный горюче-смазочными веществами обтирочный материал 
в непредусмотренных специально для этого местах;

5) заправлять топливные баки при работающих двигателях внутреннего сгорания, 
использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Не допускаются отжиги травянистой растительности на всех категориях земель, 
кроме управляемых отжигов на территории лесного фонда и прилегаемых к нему тер-
риториях, проводимых лесовладельцами в целях снижения пожароопасной обстанов-
ки.

Ж.КУМАРГАЛИЕВ,     
мастер лесных культур  Сарканского филиала  РГУ Жонгар-Алатауский ГНПП.

Сарқан филиалы аумағындағы 
фенологиялық алаңдар

Сарқан филиалының аумағы 3  орманшылықтан (Аманбөктер, Басқан, Тополевка) 
құралған. Сарқан филиалында барлығы  9 орманшы үйі бар. Әрбір орманшы үйінің 
аумағында фенологиялық бақылау алаңдары құрылған. Фенологиялық бақылау алаңы 
ағаштар мен бұталардан және шөптесін өсімдіктердің индикатор түрлерінің ең көп 
мөлшерін қамтыған орманшы үйіне жақын орналасады. Тұрақты мемлекеттік инспек-
торлар үнемі фенологиялық бақылау алаңдарын бақылап, қадағалап, вегетациялық 
кезеңдерін фенологиялық бақылау журналына тіркеп жазады. Сонымен қатар 
мемлекеттік инспекторлар өздеріне бекітіліп берілген айналымды аралау барысын-
да ағаштар мен бұталарға, шөптесін өсімдіктерге, саңырауқұлақтарға, бауырымен 
жорғалаушылар мен қосмекенділерге, құстар мен сүтқоректілерге, жәндіктерге бақылау 
жұмыстарын жүргізіп, олардың мерзімдік құбылыстарын фенологиялық бақылау жур-
налына жазып қояды.

Қ.ЕЛЕУСИЗОВ,
"Жоңғар – Алатауы" МҰТП Сарқан филиалының   ғылыми маманы.

Өрт -  орманның жауы
Күз мезгілі өрт қаупінің үдей түсетін кезеңі. Яғни бұл кезеңде кез келген жағдайғадайын 

болуымыз қажет.Өрттің табиғатты шарпуына мына біз, адамзат баласы себепкер бо-
лып жатамыз.Сондықтан орман алқабының өртке оранбауына жауаптымыз және 
қызмет тарапынан өрт қауіпсіздігіне қатысты жиындар,іс шаралар өткізіп отырамыз. 
1.Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп халықпен, МОҚ жерлеріне іргелес әр түрлі 
ұйымдармен және мекемелермен орман өрттерінің таралуына жол бермеу үшін өрттің 
алдын алу, сондай-ақ табиғатқа жанашырлықпен қарау бойынша түсіндіру жұмыстары 
жүргізіледі. 2.Шаруа қожалықтарының және өзге ауылшаруашылық ұйымдарының ор-
ман қорына іргелес ауылшаруашылық егістіктерінде шөптесін өсімдіктерді жағуға тый-
ым салуға бақылау жасалынады.

Құрметті тұрғындар және мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағына келушілер 
ормандағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Жанып жатқан сіріңке,темекі 
тұқылын тастамаңыздар, майланған және жанғыш заттар сіңген материалдарды 
қалдырмаңыздар, өз артыңызда қоқыс қалдырмаңыз, орманнан кеткен кезде, от толық 
сөнгенше топырақпен көміп немесе үстінен су құйыңыздар.

Табиғаттың шынайы әлемін қорғай білейік.
А.КАЙРБЕКОВА,

«Жоңғар- Алатауы МҰТП» РММ
Сарқан филиалының байланыс диспетчері.

Предупреждение пожаров от 
электричества 

Причинам пожаров являются в первую очередь нарушение элементарных норм и 
правил пожарной безопасности и их невыполнение. Неосторожное обращение с огнем 
является самой распространенной причиной возникновения пожаров. 

Не редко неосторожность переходит в небрежность : неосторожное обращение при 
курении , пользование для освещения свечами, факелами , что особенно опасно для 
чердачных помещении, коридоров, кладовых и других построек.  Пожары могут воз-
никнуть и от костра разожженного в близи строении, чаще  всего от искр, которые 
разносятся ветром. Не менее распространенной причиной пожаров является наруше-
ние правил пользование электрическими приборами. В основном они происходят по 
причинам: нарушение правил пользования электрическими приборами , и неисправ-
ность этих приборов. Шалость детей с огнем не менее важный фактор, что приводит 
те только к пожаром , но не редко заканчивается  трагическими последствиями. Ре-
бенок оставшийся дома один, может взять спички, поджечь бумагу , включить розетку  
электронагревательные приборы, или даже устроить костер . Виноваты в этом конечно 
сами родители которые оставляют детей одних , не прячут от них спички , не следят за 
их играми. Обязанность каждого взрослого пересекать всякие игры с огнем разъяснять  
детям их опасность . Но если пожар все таки возник то как и чем его потушить? 

Вода является универсальным средством для тушения пожара. Но ею не везде 
можно пользоваться для ликвидации горения . Не надо забывать, что вода является 
проводником  электрического тока. Вода тяжелее многих легко воспламеняющихся и 
горючих жидкостей. Поэтому тушить эти жидкости  водой нельзя для горючих жидко-
стей , песок является  простым доступным средством тушения. Кошма непосредствен-
но предназначается для изоляции очага горения от доступа воздуха. В место кошмы 
можно пользоваться подручными средствами – тяжелые шерстенными одеялами, ста-
рыми вещами. 

При возникновении пожара первый заметивший его должен немедленно сообщит в 
службу «101» и точно указать адрес. 

   Е.ОРУМБАЕВ,            
начальник ОЧС Сарканского района, подполковник гражданской защиты.                                                                         

Гибели людей из-за неосторожного 
обращения с огнем

Как сохранить свое жилье , своих  родных и близких от опасного, коварного 
даже если можно сказать беспощадного врага – пожара? 

Наше жилье то не только дом, мебель, одежда и другое имущество - - это наш 
семейный очаг, это тепло,  уют, смех и радость наших детей это в конце  концов, 
залог нашего семейного счастья. Так давайте же будем беречь  наш семейный очаг, 
свое жилье от пожаров!  Дорогие жители нашего района – огонь таит в себе серьез-
ную опасность всегда помните об этом. Ведь огонь в доме уничтожает не только 
одежду , и мебель, и другое имущество, чаще всего жертвами пожаров становятся 
сами люди. Вы ведь знаете, как необходимо соблюдать меры предосторожности 
в обращении с огнем главное не оставлять без присмотра детей . Самое страш-
ное если пожар происходить от детской шалости огнем. Дети не редко спичками 
поджигают дом, в любой квартире всегда есть огнеопасные различные вещества и 
материалы. Тем самым же дети в ряде случаев становятся жертвами огня. Граж-
дане, уважаемые родители, не доверяйте детям спички берегите своих  детей, не 
оставляйте их без присмотра! А ведь причиной пожара в вашем доме могут стать 
не только неисправные или оставленные  без присмотра  эл. приборы, также опас-
но и курение в постели, неисправная эксплуатация эл. приборов. 

Необходимо помнить и своевременном ремонте печей дымоходов, эл. прово-
дов. 

Помните, нарушение правил пожарной безопасности в быту, ваша небрежность 
с огнем могут привести к большой беде . Берегите свое жилье от пожаров. 

Р.АХМАРОВ,
инженер ОЧС  Сарканского района.                   

Утечка газа
Что становиться  причиной утечки газа.  Пробой шланга, соединяющий баллон 

с плитой: забывчивость людей оставляющих открытым вентиле; шалость детей за-
ливание пламени жидкостью, переплеснувшейся через край посуды. 

Можно ли предотвратить трагедию? Почувствовав запах газа в квартире или в 
доме необходимо перекрыть газовый баллон проветрить помещение, некоем слу-
чае нельзя зажигать огонь и включать электро приборы. 

Уважаемые владельцы домов и квартир! 
Не забывайте что вы несете ответственность за безопасное пользования газо-

выми приборами и содержание их в исправном состоянии.          
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АҚ НАЙЗАЛЫ
 АЛДИЯР БАТЫР

Қайыңның қара безіндей
Білем де білем білегі,
Тауға да шығып, тас кешіп,
Күн өткен сайын түледі. 
Жолбарыс көрсе шегінбес,
Арыстан тұрса айбарлы,
Кісікиікке айналды
Селт етпейтұғын жүрегі.

Ерекше еді, расы,
Дауылпаз, дабыл өңгерген,
Сүлеймен патша сияқты
Дүния сырын теңгерген.
Осынау тау мен даланың 
Иесі сынды бір өзі,
Аң менен құстың көктегі
Тылсым тілін меңгерген.

Қасқайып қарсы тұрған-ды
Тағдырға қатал сынаған, 
Жемістің татып нәрлісін 
Қандырып шөлін тұмадан.
Жұлдызды түнді көрпе ғып,
Көрпеше қылып тастарды,
Алдияр сынды бөріге
Тірлігі осы ұнаған.

Қара сұр өңді, қой көзді,
Бойлата бермес ойына,
Емендей биік еңсесі
Салтанат сыйлап сойына.
Алдағы күннің райын
Аспанға қарап болжайтын,
Қасиет қонған Тәңірден
Алдияр ердің бойына.  

Сағынбай, сірә, бола ма,
Көңілде тұр ғой наласы,
Есіне түсер туған жер
Туған ел, ата-анасы...
Күндердің күні болғанда
Түсіне кірді батырдың
Кербұғы тектес Кетбұға 
Ардақты  абыз бабасы.

Қарт абыз сонда сөйледі,
Сөзіне құлақ салғайсың:
-Атадан туған ер болсаң,
Атаңның жолын жалғайсың!
Мекенің болған өзіңе
Үңгірдің мынау түбінде
Ақ болат найза көмулі
Қазып бір соны алғайсың... 

Шындыққа аян айналып,
Көңілін батыр жайлады.
Жебесі асыл найзаны
Қара да тасқа қайрады.
Алты да құлаш қарағай
Сап қылды болат найзаға,
Алты да құлаш найзаға
Жылқының қылын байлады.

Алты да құлаш ақ найза
Атқа да мінсе айбат-ты,
Алты да құлаш ақ найза
Топқа да кірсе қайрат-ты.
Аң аулап, бүгін құс атып,
Ырзығын тасып қиырдан,
Шалдығып жетіп үңгірге
Алдияр батыр жәй жатты...

Оятты кенет бір айғай
Ұйқыда жатқан батырды,
Қоршауда қалған батырға
Сару хан келіп ақырды:
-Құсымды көлден үркіткен,
Аңымды белден үркіткен,  
Ұстаңдар, -  деді, - тездетіп
Қаңғыған мынау пақырды! 
          
Бұл келіп тұрған  Сару хан
Қырғыздың ханы атақты,
Ыстық көл бойын жайлаған
Мінезі қиын, шатақ-ты.
Көзін бір ашса Алдияр,
Үстіне атпен төніп кеп,
Қырғыздың ханы қатулы
Алқымға қылыш тақапты.

Алдияр батыр барыстай
Саруға қарсы атылды,
Батырдың сырын білмейтін
Сару хан оңбай шатылды.
Үстінен аттың жұлып ап,
Лақтырды ханды доптай қып, 
Астамсып тұрған Сару хан
Айласы құрып қапылды.

Солынан келсе солынан,
Оңынан келсе оңынан,
Желкеден түйіп біреуін,
Біреуін шаншып қоңынан,
Тоз-тоз ғып батыр жіберді.
Сарудың талай нөкері
Қаңқылдап безіп жоғалды
Адасқан қаздай тобынан.

Сару хан сонда жақындап
Алдияр ердің қасына,
«Қатемді менің кешкін», - деп
Сұрады сауға басына:
-Сарыала тонды жабайын,
Сары да қымыз сапырып,
Алдыңа күнде қояйын
Сары да балды асыңа...

Басыңа тігем боз отау, 
Шалқайып жат та, ал тыным,
Тауларды бұзып су ағар,
Ұқсайды соған қарқының.
Найзасын түнде Ай сүйген,
Найзасын күндіз Күн сүйген,   
Бір батыр туды деп еді
Сол болармысың, жарқыным?

Тамырсыз суық қара тас
Жамбасқа қатты батар ма,
Ел үшін туған ер болса,
Далада жалғыз жатар ма?!
Елің кім, балам, тегің кім,

Қай сойдан, қандай асылдан?
Соңымнан менің ергейсің
Қосайын баптап қатарға.

Алдияр сонда сөйледі:
-Сыйлаған ердің құлымын,
Намысын бермес жауына
Найманның арда ұлымын.
Шығандап кеткен елінен,
Қиянат көріп бегінен,
Төлегетайдың ішінде
Садырдың сары нұрымын!

Сарыала тонды кие алман,
Сары да тышқан терісі,
Үйде бір туып түзде өлу
Ердің де серті – ер ісі.
Сауғаңды ал да, жүре бер,
Салауат айтып жаныңа,
Боз ала үйге сыя алмас
Тау менен тастың бөрісі.

-Алдияр, балам, ардақты,
Мойныңды бері бұрғайсың,
Жападан жалғыз тау-таста 
Қиратып кімді жырғайсың?!
Жалғыздық жалғыз Хаққа тән,
Берейін орын оң жақтан,
Анталап төнген дұшпан көп,
Пана боп елге тұрғайсың.

Мінемін десең мінекей:
Ай тұяқ,  әппақ пырағың,
Үңгірде тұру лайық па
Зау көкте самғар қыраным.
Аспайтын қара басынан
Қарақшы болсаң қала бер,
Шынымен батыр ер болсаң -
Ергейсің маған, шырағым!

Шымбайға қатты батса да,
Сарудың сөзін барлады,
Жанашыр, адал пейілін
Жерге де тастай алмады.

Байламға келіп біржола
Алдияр сынды батырға
Ақылды ханның артынан
Ермеске ылаж қалмады.

Сертіне сеніп Сарудың
Саруға батыр ереді,
Жағалай жатқан жайылып
Қырғыздың жұртын көреді.
Сөзінде тұрып Сару хан
Төріне мұны шығарып,
Ақ боз үй тігіп басына
Алдына мал сап береді.

Алдияр батыр Саруға
Қысылған жерде дес болды,
Қайраулы тұрған қылыштай
Дұшпан мен жауға сес болды.
Ел ішіндегі түйінді
Ақылыменен анықтап,
Парасатымен парықтап
Жолға да салар ес болды.

Жылдар мен айлар тізіліп
Күндерден күндер өткенде,
Дүние нұрға малынып
Жаз ба, жоқ, әлде, көктем бе?..
Асығып тұрды Алдияр
Найзасын ұстап қолына,  
Көңілге суық, жанға жат
Құлаққа бір үн жеткенде.

Жата қап сонда Алдияр

Құлағын жерге төседі,
Ат тұяғының дүбірі
Қырдан да қырға көшеді.
Бөтен үн, бөтен дауысы
Жақындап қалған бұл жаумен,
Жалғыз да болса қаймықпай
Соғыспақ болып шешеді.

Жалғыздық түсіп басына
Өртенді сонда өзегі,
Жалғыз да болса Алдияр
Сынаққа сол бір төзеді.
Жасағын ертіп өзімен
Нағашы жұртқа қыдырып,
Сару хан алыс сапарға 
Аттанып кеткен кез еді.

Артық та туған Алдияр
Дұшпанға қарсы қарады,
Жаратқан Хаққа сыйынып
Мойнына бұршақ салады.
Алладан медет тілеумен,
Әулие  менен әмбие,
Кетбұға сынды бабасын 
Қамығып еске алады.

Шығыстан шапқан қалмақты
Көңілмен батыр шолады,
«Жаратқан ием, жар бол» деп
Ақбозға қарғып қонады.
Алты да құлаш ақ найза
Найзағай құсап жарқылдап.
Батыстан сонда  кенеттен
Қара бұлт пайда болады. 

Қара бұлт қаптап жөңкіліп
Әлемді түнек басады,
Шатырлап көкте найзағай,
Қалмақтар шошып, сасады.
Азынап соғып ақ дауыл,
Тас боран борап сұрапыл,
Алдияр сынды батырдың
Әруағы сонда асады.

Ақсұңқар құстай боз атпен

Бойына берен киеді,
Арыстан құсап ақырып
Қалмаққа келіп тиеді.
Алты да құлаш ақ найза
Орақтай орып өтеді,
Әр жерде қалды шашылып
Қалмақтың пырдай сүйегі.

Қара жер беті жосадай
Қалмақтың қанын шашады,
Қатары баудай түскен жау
Жан-жаққа безіп қашады.
Оралып қайта келуге
Дәттері жетпей дұшпанның,
Алдияр сынды батырдың
Мерейі асып-тасады.
 
Тәңірден медет сұрайтын,
Дауылпаз, дабыл жарағы,
Қаласа жасын ойнатып
Дұшпанның құтын алады.
Жайшылық  сырды меңгерген
Алдияр батыр ерлігі
Қырғыздан асып қалмаққа
Аңыз боп жылдам тарады.

Батырын ханы қолдаса,
Алладан болар сауабы,
Жүрегі түкті батырға
Халықтан алғыс жауады.
Алдияр батыр күшіне 
Ыразы болған Сару хан
Бала қып алмақ ниетпен
Көңілі мықтап ауады.

Сару хан сырын бөлісер
Аяшы - жалғыз – жақыны.
Көңілге қонар сөз болды
Аяшы айтқан ақылы:
-Ол саған бала болмайды,
Қызыңды бергін одан да,
Тыңдасаң мені, хан ием,
Сол болар істің мақұлы.

Жұпары нұрдай шалқыған
Көлге бір біткен жалбызы,
Үкілеп баққан үміті
Үрметі биік жалғызы.
Он бесте жасы, Айдай-ау
Жүрекке түскен жайдай-ау,
Кісіден парқы, нарқы зор
Ханшайым сынды хан қызы!

Алдияр батыр шынымен
Сарудың қызын сүйетін,
Кездесіп қалса кездейсоқ
Өртеніп іші күйетін.
Қиырды шалар көңілі
Пәкизат, көркем Ханшайым
Алдияр батыр даңқына
Ізетпен басын иетін... 

Сол күнгі сұмдық жағдай
Есінде әлі, есінде,
Сауыққа құмар албырттау
Не болмас жастық көшінде.
Қамсыздау әрі қаперсіз
Нөкерін ертіп Ханшайым
Серуен құрып жүрген-ді
Жаздың бір мақпал кешінде.
  
Өзектің бойы ырғалған
Қоғалы қалың қамыс-ты,
Ханшайым кенет шошынып
Тізгінге қолы қарысты.
Көргенде ару селт етті
Тасадан шығып атылып,
Өзіне жетпей құлаған
Оқ тиген шұбар барысты.

Ханшайым есін жиғанша
Астында аппақ пырағы,
Алдынан шығып Алдияр
Тағзым да қылып тұрады.
«Байлаған сізге сауғам» деп
Ілтипат қылып иіліп,
Есік пен төрдей барысты 
Аруға тарту қылады.

Сезімге шомып ең мөлдір,
Сөздерін арнап ең керім,
Бақыттан басы айналып
Бал сезім бойды жеңгенін.
Алдияр қызға жеткізді
Жеткізді және аялап,
Даланың жұпар гүлімен,
Даланың бүлдіргендерін...

Қырғыздың ханы Сару хан
Ел-жұртын түгел жияды,



22 қазан  2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 5ARQANS TÄUELSIZDIK - 30 

АҚ НАЙЗАЛЫ
 АЛДИЯР БАТЫР

Сары да қымыз сапыртып
Зереңге зерлі құяды.
Сауын да айтып аймаққа,
Той жасап, бәйге шаптырып,
Ханшайым мен батырдың
Некесін солай қияды.

Ұл болар деді шамасы
Батыр ма, әлде, хәкім бе,
Ханшайым сынды ғажайып
Қыз туар деді нәтінде.
Болжамы елдің болмады
Егіз ұл тапты Ханшайым,
Тоғыз ай өтіп арада
Тоғыз күн болған сәтінде.

Дүйім ел болып тіледі
Егіз де ұлдың тілеуін,
Оңынан туған Айдай қып
Келтірді Тәңір іреуін.
Сару хан егіз жиеннің
Есімін өзі таңдады,
Қырықсадақ деп атады,
Қырғызшора деп біреуін...

ЕКІНШІ БӨЛІМ

Қазақтың елі сол кезде
Тұс-тұстан селдей құйылып,
Әзірет Сұлтан басында 
Жаратқан Хаққа сыйынып,
Жәңгірдің ұлы Тәукені
Түркістан шәрдің төрінде
Көк зеңгір аспан астында
Хан сайлап жатты жиылып.

Әз Тәуке таққа қонған соң, 
Қиырға  көзін салады,
Қазақтың ұлы даласы
Аузына түгел қарады.
Бірлікке елін шақырып,
Қадірі асқан жұртына
Батыр мен шешен, билерін 
Ордаға жинап алады.

Тәукенің арман-мұраты
Ағарып атқан таңдай-ды,    
Түркінің  асқақ аңсарын
Осындай ерлер жалғайды.
Жат жерде жүрген даңқты
Арсылан ұлы Садырдың -
Алдияр батыр баяғы
Ол-дағы ұмыт қалмайды.

Жай күнде жасын ойнатып,
Дұшпанды естен тандырған,
Кенеттен тұман түсіріп
Бұршақ пен жаңбыр жаудырған.     
Тәңірден қонған құдірет
Жайшылық қыры болатын
Алдияр ерге Тәукенің
Ниетін ерек аудырған.

Жиырмаға жасы іліккен
Сөздері лағыл, нұр жүзді
Бұқарды қосып қасына
Қарына қамшы ілгізді,
Алшынның алтын айдары
Әйтеке биді бас қылып, 
Қырғыздың ханы Саруға
Тәуке хан елші жүргізді.

Қолайлы күлік сайлады
Қырғыздың тау мен тасына,
Тәукенің алып батасын
Сапарға шықты асыға.
Ес болсын жолда деп ойлап
Найманның Шағыр батырын
Жарамды отыз жігітпен
Және де қосты қасына.

Көкейін келген елшінің
Сару хан айтпай түсінді.
Құрметтеп, сыйлап мейманын
Ақ шаңқан үйге түсірді.
Күн сайын шалып бір құнан
Тоғыз күн бойы күтеді,
Шөлдерін басып саумалмен
Бұзбай да құлын пісірді.

Әйтеке би мен Бұқардың
Тиген жоқ оңай талабы,
Қартайған Сару манаптың
Көңілі қатты налалы.
Алыстан келген елшілер
Алайда күткен жауабын
Тоғыз күн бойы ала алмай
Сарылып жатып қалады.

-Ардақты ата, армысыз,
Кешкейсің, болса қатамды,
Сағындым мен де анамды,
Сағындым мен де атамды.
Алдияр батыр өзі кеп
Саруға сонда «Дат!» деді:
-Ел-жұртым іздеп келіп тұр
Бергейсің, ата, батаңды?! 

Қол үзіп мүлде кетпеспін,
Хат-хабар сәлем алдырам.
Ханшайым қайда жүрсе де
Қарайлап жанар талдырам.
Мен сізді жалғыз тастаман,
Қорғаның болсын қос ұлым,
Аналарынан айырмай
Қос ұлымды да қалдырам.

Астыма тұлпар мінгіздің
Ай маңдай, алтын тұяқты,
Томаға кимей топ жардым
Сұңқардай күміс қияқты.
Түсінбей жұртым қалмасын,
Бәтуаңды айт халыққа,
Қанша күн күтіп сарылған
Ағайын-жұрттан ұят-ты!

Сару хан сонда сөйледі:
-Сен де кеш менің қатамды,
Сағындың сен де анаңды,
Сағындың сен де атаңды.
Сапарға шықсаң жолдасың
Қолдасын Қызыр-Ілияс,
Қолыңды жайғын ал, балам,
Берейін саған батамды.

Қазақ пен қырғыз іргесі
Сөгілген емес көнеден,
Тел құлын сынды еркеміз
Тел емген жалғыз енеден.
Қарайлай жүр деп артыңа,
Артыңда қалған халқыңа,
Көкала туын қырғыздың 
Қолыңа берсем деген ем.

Көргем жоқ, балам, әлі күн
Жігітте сендей сұңқарды,
Маңдайда бағың тұрғанда
Атағың көкке шырқар-ды.
Көлденең тартты Сару хан
Көзімдей көріп жүргін деп,
Алшаңдап басқан Ай тұяқ
Сандалкөк сұлу тұлпарды.

Ханшайым жылап қоштасты
Алдияр сынды ерімен,
Алдияр қимай қоштасты
Аяулы қырғыз елімен.
Қазақтан келген елшінің
Бәрі де бір-бір ат мінді,
Иыққа жапты Сару хан
Оқалы шапан зерімен...

Меймандар суыт қозғалды,
Жетекте - бір-бір жорғасы,
Сапарға шыққан ерлерді,
Бір Аллам, өзің қорғашы.
Қалжың мен әзіл жарасқан
Елшілер елге беттеді,     
Маңдайы - көне Түркістан,
Әз Тәуке ханның ордасы.

Бабадан қалған сары бел -
Жаһанда жалғыз панасы,
Қозғалып кетті жүрегі
Ашылып шайдай санасы.
Қаншама жолды шегеріп
Алдияр батыр алдынан
Құшағын жайды дариға
Жазира қазақ даласы.  

Елшілер жолдан қажыған
Белдерін шешіп баптанды,
Шатырын тігіп Алдияр
Самалдап көлде жатқан-ды.
Жарқ ете қалды жанары
Топ қыздың көріп ішінен
Сәріде туған Шолпанды
Ағарып атқан ақ таңды.

Сәріде туған Шолпандай
Ағарып атқан ақ таңдай,
Өрім де өрім, өрімтал
Қап-қара шашы мақпалдай.
Тәшкеннің әміршісінің
Ежепхан деген қызы бұл,
Топ қыздан дара бітімі
Жанары жанған от қандай?!

Құралай көзі қиылып
Атқа да мінсе өр, епті
Неғылған мынау пері деп
Жинады батыр деректі.
Нөкерін ертіп қасына
Тәшкеннен қазақ еліне
Нағашы тұтып қазақты
Қыдырып келсе керек-ті.

Ежептің көркем болмысы
Батырдың жанын  емдеді,
Жусан мен гүлдер сырласып
Дала мен соноу белдегі...
Тәшкеннің әміршісіне
Тездетіп елші жөнелтіп,
Некесін қиып Ежеппен
Көңілін батыр демдеді.

Бұрынғылардың жолы деп
Хан менен бидің талабы,
Алдияр сынды батырға 
Ел-жұрты қолқа салады.
Елге де келіп жеткен соң
Қоңырат деген рудан
Таубике атты сұлуды
Некелеп тағы алады.

Төбеге боз үй тіктіріп,
Келелі жиын дүрмекте,
Шабармандарын шаптырып
Лайық көріп құрметке.    
Би кеңесіне келсін деп
Алдиярды да шақырған,
Ақылы терең Тәуке хан
Батырдың ойын білмекке.   

Тұс-тұстан батыр, сұлтандар
Ағылып бүгін қаптауда,
Ортаға салар ойларын
Жырау мен билер баптауда.
Түркістандағы Битөбе
Құс базарындай у да шу,
Бірліктің белін бекітіп
Елдіктің сөзін саптауға.

Берендей бекем, еңселі
Емендей... елу жастағы
Алқалы топта Алдияр
Тосылмай сөзін бастады.
Әз Тәуке ханнан дат сұрап,
Қамшысын қойып алдына,
Қырандай үні саңқылдап
Жан-жаққа көзін тастады:

-Ардақты, әзиз, хан ием!
Сен менің, рас, иемсің,
Қиянат көрген ғаріптер
Өзіңе келіп сүйенсін...
Астында мынау ақ тудың
Тізерлеп тұрып ант берем,
Қазақтың басын жинаған
Қасиет тұтар киемсің!

Араздық елді ірітер
Алауыз нағыз – сормаңдай,
Шайнауда кетер бармағың
Тоз-тоз боп елің ормандай.
Ынтымақ - елдің тірегі,
Ынтымақ - елдің тілегі,
Ынтымақ деген ұстаным 
Көңілге берік қонғандай.

Куә дүр бұған, куә дүр
Түркінің ұлы даласы, 
Бағзы да бағзы заманда
Найманның екі баласы
Мерт болды жаудың қолынан,
Иеліктерін күйретіп,
Тақыт пен тәжге таласып 
Алауыздықтан, қарашы..!

Таян хан менен Бұйрық хан
Байрағым қайда, аймағым?!
Алауыз сендер болмасаң
Бұзылмас еді қаймағым.
Алтын да мөрлі - Құдірет
Инаныш Білге Бұқа хан,
Шашылды шілдің боғындай
Қаралы қалың найманың...

Бірлікке ғана қарызбын
Жауымды егер  жеңсем мың,
Қазақтың күші – бірлікте,
Бірлікпен тірлік еңсердім.
Өткеннен сабақ алған жөн,
Жан-жаққа тартпай, Хан ием,
Қорғансаң саған – қалқанмын,
Сілтесең саған - семсермін!!!

Әз Тәуке қолын көтеріп
Асасын төмен түсірді,
Батырды төрге шығарып,
Оң жақтан орын ұсынды.
Алдияр ердің сөзі мен
Алдияр ердің сипаты
Әз Тәуке ханға жаққанын
Барлығы түгел түсінді.

Әужайын байқап батырдың
Хал-жайын және сұрады,
Әңгіме басын тікелей
Ел тірлігіне бұрады.
Ертесі күні Тәуке хан
Алдияр ерді алдырып,
Маңызы, мәні құпия
Оңаша сұқбат құрады.

-Оңбаған ол бір найсаптың
Қадірі елге қалды ма,
Ағайын қарақалпаққа
Қиғылық талай салды да.
Батырға Тәуке бұйырды:
-Хиуаның ханы Мәмбетті
Тірідей қолға түсіріп
Жеткізгін - деді, - алдыма.

Мәмбеттің енді жанына
Ақ семсер айтсын төрелік,
Әулекі ханды бауыздап
Келеге солай келелік.
Бауырға тартып бауырды
Ұлғайтып ел-жұрт қауымды,
Ағайын қарақалпаққа
Азаттық алып берелік.

Алдияр батыр хан сөзін
Айтқызбай екі, құптады,
Аттанар күн мен еретін
Ерлерді ойша жұптады.
«Мәмбет хан жақын күндері
Аз ғана нөкерлерімен, -
Барлаушы хабар жеткізді -
Жатыр, - деп, - аңға шыққалы.»

Алты да құлаш ақ найза
Қолына батыр алады,
Тілекті Құдай бергін деп
Сандалкөк атқа қарады.
Мәмбет хан жүрер жолменен
Жасағын ертіп Алдияр
Соғыспақ болып жол тосып 
Бетпе-бет қарсы барады.

Мәмбет хан деген пәлеңіз
Бітімі бөлек нардай-ды,
Нар деген  сол да сөз боп па,
Нардан да үлкен жардай-ды.
Астына үлек мінгені,
Қолында шойын шоқпары,
Алдияр сынды батырды
Алыстан тұрып арбайды.

(Жалғасы бар).
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Тәрбие – тал бесіктен басталады
Өскелең жас ұрпақты рухани-адамгершілік қаситетте тәрбиелеу – қазіргі 

замандағы өзекті мәселенің бірі. Біздің келешегіміз – жас ұрпақ.
Күллі ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы – жақсы тәрбиеленген ұрпақ, ендеше 

жақсы тәрбие ең алдымен балабақшада басталады емес пе? Әр үйдің кішкентай 
бөбектері мектепке дейін ата-анасының тәрбиесімен қатар өнер-білімге  баули-
тын балабақшада өсіп, тәрбиеленетіні анық. Бүлдіршіндер үшін балабақшадағы 
тәрбие ата-ана берген тәлім-тәрбиені жалғастырып, жандандыратыны сөзсіз. Біз 
қанша дамып басқа өмір саласындағы жетістіктерге жетсек те, бала тәрбиесі бір 
сәтте назардан тыс қалмауы тиіс. Бала жас тал болса, ал ересектер оған бағбан 
болуы ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан іс. Сәби жанын небір жақсылық 
нәрімен суару – оны өсіруші, тәрбиелеуші  тәрбиешінің міндеті. Бүлдіршіндердің 
сезімдері  өте нәзік, әсершіл келеді. Оларға айтқан, көрсеткен нәрселердің бәрі – 
шындық, сұлу, әсем, жарасымды болуы керек.Тәрбие – қалып тәрізді, егер қалып 
қисық, олпы-солпы болса, сол қалыпқа салынған зат та оңды болмайды. Бала 
тәрбиесі де дәл сол сияқты. Сондықтанда бала бойына жас кезінен бастап руха-
ни құндылықтар, мейірімділік, инабаттылық, сұлулық, жақсылық, еркіндік сияқты 
қасиеттерді қалыптастыру – тәрбиешінің міндеті. Сонда ғана бала бой көтеріп, 
бәйтерекке айналады.

Балабақшада балалар бірі тілалғыш, бірі айтқанды істемейтін, бірі көңілшек, 
бірі ашық жайдарлы болады. Яғни, аралас орта құралады. Міне,  осылардың 
әртүрлілігіне мән беріп, жалпы ортақ тәрбие – адамгершілік тәрбиесі беріледі. 
Әр түрлі ойындар, шүйіркелесу, достасу, бірге отыру, бірге тамақтану, бір-бірін 
құрметтеу, ұрмау, жылатпау, көмектесу сияқты жан-жақты тәрбие беру тәрбиешінің 
қатысуымен іске асады. Баланың ойын кезіндегі белсенділігі, өзара қатынастар 
жасауы оның дамуына ықпал етеді.

Бала тәрбиелеу – біздің өміріміздегі ең маңызды міндет. Біздің қызметіміз 
де, өміріміз де бала өмірімен өте тығыз байланысты.  Тәуелсіз еліміздің жас 
ұрпақтарын білімді, жан-жақты дамыған, дені сау, рухани бай, жерін, ата-анасын 
құрметтейтін саналы азамат болып өсуіне бойымыздағы бар асыл қасиеттерімізді, 
білімімізді аямайық!

Диляра  БЕКИШЕВА, 
 Алмалы орта мектебі "Қарлығаш"шағын орталығының тәрбиешісі. 

Адамзаттың өмірдегі 
көз қуанышы - бала

Бала тәрбиесінде мектептің атқаратын рөлі де зор. Өйткені отбасы тәрбиесі мен 
мектептегі тәрбие бір-бірімен тығыз байланысты, бірін-бірі толықтыратын домбыраның 
қос ішегіндей. Егемен еліміздің ұрпақтарын білімді, тәрбиелі етіп тәрбиелеу-баба ұрпақ 
пен аға ұрпақтың парызы.Алайда баланың бас ұстазы ата-анасы. Бала ата-анасын, 
ата-ана баласын танымайынша іс алға баспайды.

Бала тәрбиесіндегі отбасының атқарар міндеті зор. Адам баласының дүниеге кел-
генде енетін үйі, өсіп ержететін, тәлім-тәрбие алатын қасиетті алтын бесігі-отбасы.

Отбасының адамзат ұрпағына ететін ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсемен 
салыстыруға болмайды. Отбасы тәрбиесінің түрлері мен мүмкіндіктері өте көп. Әсіресе 
көрегенді, ынтымақты отбасында. Бұл орайда: Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің  
деген халқымыздың қасиетті сөзінен отбасы тәрбиесінің күшін сезуге болады.

Бала үшін отбасында әке-шешенің, ата-әженің басқа да бауырлардың кісілік үлгілерінің 
маңызы өте зор. Олай болса, бала кісілікті, әдептілікті, адамгершілікті,сыпайылықты 
тіпті өрескел мінез бен бұзақылықты да алғаш өз отбасында меңгереді.

Баланың сырын да, мұңын да, шаттығын да ата-анасынан артық еш адам біле 
бермейді. Сондықтан бала тәрбиесінде ата-ана мен ұстаздар бірлігі қажет- ақ. Ата-ана 
мұғалімге көмекші, сенімді тірек болса, керісінше мұғалім де сондай болуы керек. Екі 
жақты байланыс нығайғанда барлық күрделі сан алуан мәселелер түйіні шешіледі.

Отбасында баламен қарым-қатынас кезінде өнегелі сөздерді орнымен қолданып, 
жас ұрпақтың санасына сіңіру арқылы, халқымыздың салт-дәстүрін, тілін, елін-жерін 
құрметтейтін азаматтарды тәрбиелеу- басты борышымыз екендігін үнемі жадымыздан 
шығармауымыз қажет.

Қорыта айтқанда «Отбасында берілген тәрбие жігеріңді құм қылып жерге 
қаратпасын десең, балаға кішкентайынан түзу тәрбие бер» деп ата-бабамыз мұра 
етіп қалдырғандай, бала тәрбиесіне дер кезінде көңіл бөліп, еліміздің инабатты, 
адамгершілігі мол, білімді, саналы ұрпақтарын тәрбиелейік.

Тәуелсіз еліміздің ұлдары мен қыздарының жан-жақты дамыған, өзіндік пікірі бар, 
жерін, ата-анасын, ұстазын құрметтейтін азамат болуына ықпал жасайық.

Ақмарал АБЕЛЬДАНОВА,
Алмалы орта мектебі мектепалды даярлық сынып мұғалімі. 

Ұланғайыр бір даланың топырағында 
дүние есігін ашқан сәттен бастап,біріміз-
соның кіндік ортасында,енді біріміз-
теріскей,ал үшіншіміз-күнгей шалғайында 
жүріп,дәйім биікке талпынып, алға ұмтылып, 
кемел сіңіргендей қуатымызды арман-
аңсарымызға, мұқалмас жігерімізді оқу-білімге 
жұмсап, заманымыздың, халқымыздың жарық 
жұлдызына айналып,қоғамдық өмірдің да-
муына үлкен үлес қосуды алдымызға мақсат 
етіп қойдық. Бәсекеге қабілеттілігі жоғары 
қоғамда орнымызды табу үшін қаншама жан-
дар еңбек етіп,маңдай терін төкті десеңізші? 
Ата-анамыз шырылдап бесікте жатқан сәттен 
бастап,тәй-тәй басып,мектеп табалдырығын 
аттап ержетіп,бойжеткенше тәлім-тәрбиесін 
беруге тырысты.Аяулы ұстаздарымыз сауат-
ты болып,ой-өрісіміздің өсуіне ықпал етіп,оқу-
білімге шақырды.Мектеп деген ұядан ұшқан 
кезден бастап,жаңа өмірдің есігі ашылады.

Оқу-білім қазығы, Адамның азығы. Оқу 
өмірдің сәні,Тіршіліктің шамы,-деп қазақ 
әдебиетінің, Қазақстан Жазушылар одағының 
негізін қалаушы,үш бәйтерегіміздің бірі Сәкен 
Сейфуллин бекер жазбаса керек. Қоғамда 
өз орныңды тауып,ой-елесіңдегіндей 
ғұмыр кешкің келсе,бес бөлікен тұратын 
миыңа білімді тоқы.Сол білімің сені алысқа 
жетелейтін азық,өміріңнің жарқын,әрі сәнді 
болуы оқу-білімде. Жануар тіршілігі үшін 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті-болашаққа бастар жол

азық азық керек болса,адам баласына оқу-
білім керек.Сол құдықтың түбінде жатқан 
білімді инемен қазу үшін студенттердің көп 
бөлігінің таңдауы Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетіне түседі. Бүгінгі 
жастар -  еліміздің ертеңі. Мектепте оқу ке-
рек, ал мектептен шыққан соң,онан да көп 
оқу керек,-деп орыстың әдебиет сыншы-
сы Дмитрий Иванович Писарев айтқандай, 
өзімізді жан-жақты дамытып, қатарымыздың 
алды болып, сан түрлі кітаптарды оқып, 
жоспарлаған мақсаттарымызды іске асы-
ру үшін университетіміз бар мүмкіндікті 
жасаған. Университетімізде 16 факуль-
тет шоғырланған, олар:биология және 
ботехнология, шығыстану, халықаралық 
қатынастар, физика техникалық,экономика 
және бизнес жоғары мектебі, география 
және табиғатты пайдалану, филология және 
әлем тілдері, заң, журналистика, жоғары 
оқу орнына дейінгі білім беру, философия 
және саясаттану,медицина және денсаулық 
сақтау, механика-математика, тарих, архео-
логия және этнология, химия және химиялық 

технология,ақпараттық технологиялар 
факультеттері. Өнерді үйрен, үйрен де жирен 
деген мақалды халқымыз бекер айтпаған. 
Бойыңдағы талантыңды өрбітіп, үлкен сахна-
ны армандасаң, университетімізде Ө.А. Жол-
дасбеков атындағы студенттер сарайы бар.
Мұнда тек өнер көрсету ғана емес,талантың 
мен дарыныңды шыңдауға көптеген 
үйірмелер бар. Жыл сайын университетіміз 
сан қырлы байқаулар, жарыстар, шаралар 
ұйымдастырып тұрады. Кітап көзі жұмыққа 
арзан, көзі ашыққа маржан, - демекші біздің 
рухани бай,ой-өрісі кең студенттеріміз Әл-
Фараби кітапханасына барып,білімнің кілтін 
оқып,тоқуына болады. Адам мен азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 
ету мақсатында заң факультетінің құқық 
қорғау қызметі мамандығына түстік.
Тәлімгерлерден шоқып жатқан біліміз терең 
болғаны сол,болашақта мемлекетіміздің 
дамып,өркендеуіне үлес қосып, адамның 
және азаматтың өмірін, денсаулығын, 
құқықтары мен бостандықтарын құқыққа 
қарсы қолсұғушылықтан қорғауға, құқыққа 

қарсы қолсұғушылықтан, оқиғалардан және 
жазатайым жағдайлардан зардап шеккен, 
сондай-ақ өздерінің өмірі мен денсаулығы 
үшін қауіпті дәрменсiз не өзге де күйдегі 
жеке тұлғаларға көмек көрсетуге,жаппай 
тәртіпсіздіктің, топтасып бағынбаушылықтың 
жолын кесуге, төтенше жағдайлардың ал-
дын алу және оларды жою, өрт қауіпсіздігі 
және азаматтық қорғаныс, төтенше неме-
се соғыс жағдайы режимін қамтамасыз ету 
жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға 
бар ынта-жігерімізбен кірісеміз. Сонымен 
қатар,  заңдылықты бұзуды, оларға ықпал 
ететін себептер мен жағдайларды, сондай-
ақ олардың зардабын анықтауды және 
жоюды,құқық қорғау органдарының және өзге 
де мемлекеттік органдардың заңдылықты, 
құқық тәртібін және қылмысқа қарсы 
күресті қамтамасыз ету жөніндегі қызметін 
үйлестіруді жүзеге асыратын боламыз. 
Еліміздің экономикалық қауіпсіздігін нығайту 
экономикалық қылмыстармен күресуге тал-
пынамыз.                                                                                       

Жансая КАРАБАЕВА,
Диас ТОШАНОВ,

Г.АТАХАНОВА,
М.БИСЕНОВА,

Құқық қорғау қызметі «414» топтың 
студенттері.

Бала  тәрбиесі –
 ортақ  міндет

«Адамның бір қызығы бала» де-
гендей бала – адамның өмірі. Бала 
тәрбиесі – қиын да күрделі про-
цес. Еліміздің көркейіп, өркениетті 
елдердің қатарына қосылып, 
халықаралық деңгейге шығуы, бүгінгі 
ұрпақ бейнесінен көрінеді.

Баланы жастан емес, бесіктен, тіпті 
ана құрсағында жатқанда – ақ тәрбиелеуді 
жөн көрген. Бала – болашақ иесі деген-
дей, - тәрбиенің мақсаты, адам бойын-
да ізгілік,инабаттылық қасиеттері және 
тіршілікке қажетті дағдылар болып табыла-
ды. Жақсы тәрбиеленген ұрпақ – ең алдымен 
балабақшадан басталады. Әр үйдің кішкентай 
бөбектері, ата – анасының тәрбиесімен 
қатар,балабақшада өсіп,тәрбиеленетіні анық. 
Сәби жанын тәрбиемен сусындату – оны 
өсіруші, тәрбиелеуші тәрбиешінің міндеті. 
Тәрбие – жүрек нәрі, жүрек жылуы. Сондықтан 
да, бала тәрбиесіне жас сәби кезінен бастап –
ақ, көңіл бөлу керек. Өнегелі  отбасында ғана 
өнегелі ұрпақ тәрбиеленеді. Ал, балабақша – 
бала тәрбиесінің мекені болып табылады. От-
басы мен балабақша тәрбиесі – бұл қоғамдық 
тәрбиенің бір бөлігі.

 «Тәрбие – тал бесіктен басталады» дейді  
халқымыз. Демек,баланың тәрбиелі ұрпақ бо-
лып жетілуіне бірден – бір ықпал ететін мекен– 
балабақша. Ендеше, тәлімді, инабатты бала 
тәрбиелеу біздің қолымызда.  

Э.ДАРМИШЕВА,
«Балдырған» бөбекжай бақшасының 

психологы. 

Бала саусағын ойната отырып, 
тілін дамытады

Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысы, 
қабілеті дамып, ынтасы артады. Сөйлеу тілі мүшелері әрекетінің 
дамуы қол саусақтарының нәзік қимылдарының дамуымен 
тығыз байланыста болғандықтан, бала қолының ептілігін толық 
жетілдіру, түзету-тәрбие жұмысын жүйелі жүргізуді қалайды. 
Саусақ ойынын балабақшада және үй жағдайында әсерлі, 
көңілді түрде ұйымдастыруға болады. Баланың тілі негізінен 
мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады. Бұл кезеңде ағзаның 
барлық бөліктері және жүйелері қарқынды дамып, баланың 
дене және ой дамуына қажетті қозғалыстағы таным іскерлігі 
қалыптасады. Мектепке дейінгі кезеңде қолдың ұсақ мотори-
касы мен қимыл-қозғалыстарын дамыту жұмыстары маңызды 
болып табылады.

Қол саусақтар жаттығулары есте сақтау және назар ау-
дару қабілетін дамытатындығын психологтар айтып кеткен. 
Тақпақты саусақтар жаттығулары арқылы оқу баланың сөйлеу 
ырғағының қалыптасуына көмектеседі. Сондықтан баланы ерте 
жастан бастап шынықтырған жөн. Саусақ ойындары сөйлеу 
лексикасының, сөздердің өзара байланысының шыңдалуына 
себепші.

Балалардың сөйлеу құзыреттілігі дұрыс және сөздік қоры 
бай болса, оларға өз ойын жеткізу оңайға түседі, қоршаған орта-
ны танудағы мүмкіндіктері кеңейеді, психологиялық дамуында 
белсеніс күшейеді. Сондықтан баланың сөйлеу құзыреттілігін 
қалыптастыруды уақытылы қолға ала отырып, анық әрі дұрыс 
сөйлеуін қадағалау керек. Балалардың сөйлеу құзыреттілігінің 
дұрыс өз деңгейінде жетілуі, оның ата-аналарын да, 
тәрбиешілерін де толғандыру қажет.

Балалардың сөйлеу құзыреттілігі жоғары деңгейде 
қалыптасуы ұсақ моторика тәсілдері мен құрылымына байла-
нысты.

А.ТУНЫКБЕКОВА,
Алмалы орта мектебі «Қарлығаш» шағын 

орталығының  тәрбиеші.

Қыз бала – ел намысы, 
ұлт ұяты

Теректі орта мектебінде адамгершілігі мол, жан сұлулығы мен тән 
сұлулығын қатар алып жүре алатын, өзінен кейінгі ұрпақ алдындағы 
жауапкершілік ұғымын түсінетін қыз бейнесін қалыптастыру мақсатында мек-
теп психологы және медбикесінің ұйымдастыруымен «Жауқазын» қыздар 
клубының кезекті отырысы «Қыз бала – ел намысы, ұлт ұяты» тақырыбында 
өтті.

Аталған іс-шара барысында қыз балаға тән мінез-қылық, жүріс-тұрыс 
ерекшеліктері, араласатын ортаның маңызы мен «Жақын аймақ шеңбері», 
бой жеткендер физиологиясы және жеке бас гигиенасы жәйлі маңызды 
ақпараттар айтылды.

Ой сергітетін ойындарға оқушыларымыз белсене қатысып, өздерін 
қызықтырған сауалдарды қойды. Қазақ қызының бойындағы әдептілік, 
инабаттылық, кішіпейілділік, сұлулық секілді жан-жақты ұлттық қасиеттерін 
дамыта білу, сонымен қатар, оларға халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-
ғұрыптарының тәрбиелік мәнін ұғындырып, халық өнегесін үйрету,  қыз бала 
тәрбиесі ата-анаға үлкен сын екендігі түсіндірілді.  Шара соңында «Қыз – елдің 
көркі» атты кітап көрмесі таныстырылды.

                                                       Б.КУРМАНГАЛИЕВА,
Теректі орта мектебінің педагог-психологы.
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«Адамға ең бірінші білім емес,тәрбие ке-
рек.Тәрбиесіз берген білім-адамзаттың қас 
жауы,ал ол келешекте оның өміріне қауіп 
әкеледі»деп философ  Әбу Нәсір әл Фара-
би айтқандай, балаларға жан-жақты тәрбие 
беруді жетілдіріп отыру-басты парызымыз.
Өйткені, бала ата-ананың ғана емес,ұлыс 
пен ұлттың ертеңі,келер тарихқа аманат.Жас 
өскелең ұрпақты жан-жақты жетілген,ақыл-
парасатты,өрісі биік азамат етіп тәрбиелеу-
қоғамыздың өзекті мәселесі.

Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы-
туған ұясы,өз отанының басындағы ата-анасы.

Бала тәрбиесінде ата-ана мен 
тәрбиешілердің жауапкершілігі үлкен орын 
алады.Себебі, ата-ана мен тәрбиешілер 
баланың мінез-құлқын, өмірге қөзқарасын 
қалыптастырады. «Болса тәртіп бала 
өседі сомдалып,қатал ұста бос жүрмесін 
сандалып»деп Жүсіп Баласағұн 
айтқандай, есі кіріп,тілі шыға бастасымен-
ақ  баланы шектен тыс шолжаңдатпай, 

Бала тәрбиесіндегі ата-ана мен тәрбиешінің рөлі
байсалды,ұғымпаз,тілалғыш етіп баулыған 
жөн.Қай халық болмасын үмітін ең алдымен 
ұрпағымен байланыстырады.Жас ұрпақты 
саналы,сергек етіп тәрбиелеу отбасы мен 
балабақша қызметкерлерінің бірден бір па-
рызы.Сонымен қатар, біз ата-ананың  бала 
тәрбиесінде үлкен жауапкершілікте екенін, 
тәрбиенің ұсақ-түйегі болмайтынын сездіре 
отырып,әр баланың өзіндік ерекшеліктерін  
дамытуымыз қажет. Педагогикалық 
ұжым мен ата-аналар күшімен балалар-
ды еңбек сүйгіштікке,үлкендердің еңбегін 
құрметтеуге,тапсырылған жұмысқа жауапты 
қарауға,кемшілік пен қиындыққа төтеп бере 
алатын,адамгершілік әдеттер мен ізеттілікті 
меңгерген, әлеуметтік жағынан да бейімделген 
баланы тәрбиелеуді көздеген жөн.Міндеттердің 
шешілуі анкеталар мен сұхбаттасу яғни  ата-
аналармен тығыз қарым-қатынас арқылы 

ата-ананың ойларын,салауатты өмір салты-
на көзқарасын білу.Балабақшада уақытылы 
ата-аналар  жиналысы мен ата-аналармен 
бірлескен дөңгелек үстелдер,денсаулық 
күндерін,ашық сабақтарды өткізуді дәстүрге 
айналдырған жөн.Бала тәрбиесінің қай сала-
сында болсын, ата-ана мен тәрбиешілердің 
өнегесі үлкен рөл атқарады.Адамзаттың бәрі 
де анадан туып ,соның  бауырында өсіп ер 
жетеді. «Сүтпен кірген сүйекпен кетеді»-дейді 
халқымыз.Ендеше, жаны таза,денсаулығы 
мықты  бала тәрбиелеуді басты назарда 
ұстайық. Ата-ананың өз балаларына деген 
шектен тыс сүйіспеншілігі олардың бойын-
да жекешелік, пайдакүнемдік, қанағатсыздық 
және де басқа жиіркенішті мінез-құлықтарды 
тудырады. Отбасында барлығы жақсы болған 
жағдайда-балалар жақсы жетістіктерге жетіп, 
өзінің даму әулетіне көтеріле алады.Мектепке 

дейінгі ұйымы мен отбасы ынтымақтастығын 
нығайту үшін тәрбиеші мен ата-ана арасын-
да үлкен байланыс болуы қажет.Әр баланы  
тани білу тәрбиешінің ерекшелігіне де бай-
ланысты.Баланың бәрін бірдей көріп,бірдей 
тәлім-тәрбие беру тәрбиешінің басты міндеті.
Баланы үлкен саналы азамат ету өміріміздің  
яғни отбасы мен педагог ұжым  арасындағы 
байланысымыздың шешімі деп те айтуымызға 
болады.

Бүгінгі таң бүкіл дүниежүзілік прогрестің 
дамыған шағы.Біз қаншама дамып,басқа 
өмір саласындағы жетістіктерге жетсек те, 
Бала-Ұрпақ-Өркен деген ұғым өз деңгейінде 
болуы тиіс. «Болар елдің баласын сәнінен 
емес сәлемінен танимын»деген екен 
қариялар,сондықтан да әр баланы елдің үлкен 
беделі зор азаматы етіп тәрбиелейік.

Г.НУРГОЖАНОВА,
Алмалы орта мектебі  жанындағы 

«Қарлығаш» шағын орталығының аға 
тәрбиешісі.

Сыйлыққа үміткерлер ретінде  Сарқан 
ауданының 14 пен 29 жас аралығындағы 
белсенді жастар қатыса алады. Номи-
нация жеңіпазы атану үшін үміткерлер  
белгілі бір бағытта жетістіктерге 
жету керек. Соңымен қатар, облыстық, 
республикалық, халықаралық байқаулар 
жеңімпаздары, қоғамдық өмірге белсенді 
қатысып, елдің алғысын алған жастар 
өтінімдерін  өткізулеріне  болады. Жал-
пы алғанда, сыйлыққа ұсынылу үшін 
белсенді, білімді, креативті ойлайтын, 
Қазақстанның жарқын болашағы жолында 
аянып қалмайтын нағыз көшбасшы жас 
болуы керек. 

Номинациялар бойынша жеңімпаздарды 
анықтау критерийлері:

1. «Жас мемлекеттік қызметкер»
• Жас мөлшері 18 пен 29 жас аралығы;
• Мемлекеттік қызметте жұмыс өтілі 2 

жылдан кем емес; 
• Жұмыс тәжірибесінде басшылық та-

рапынан ескерту, қызметтік жаза, сөгіс болма-
уы керек;

• Өзінің кәсіби қызметі саласында 
елеулі жетістіктерге жетуі және әлеуметтік-
маңызды және қоғамдық жұмысқа айрықша 
үлес қосуы;

• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-
се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.  

 2. «Жас дәрігер»
• Жас мөлшері 18 пен 29 жас аралығы;
• Медицина саласында еңбек өтілі 2 

жылдан кем емес
• Мемлекеттік жастар саясаты ая-

сында ақпараттандыру жұмыстарын белсенді 
жүргізіп жүрген; 

• Өз қызметі саласында елеулі 
жетістіктерге жетуі немесе әлеуметтік-маңызды 
және қоғамдық қызметке айрықша үлес қосуы;

• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-
се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.  

3. «Жас ұстаз»
• Жас мөлшері 14 пен 29 жас аралығы;
• Еңбек өтілі 2 жылдан кем емес
• Мемлекеттік жастар саясаты ая-

сында ақпараттандыру жұмыстарын белсенді 
жүргізіп жүрген; 

• Өз қызметі саласында елеулі жетістіктерге 
жетуі немесе әлеуметтік-маңызды және 
қоғамдық қызметке айрықша үлес қосуы;

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына орай ұйымдастырылатын 
«ЖЫЛ ҮЗДІГІ – 2021» жастар сыйлығының 

ЕРЕЖЕСІ
• Қоғамдық жұмыстарға белсенді 

қатысқандығы;
• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-

се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.   

4. «Жас спортшы»
• Жас мөлшері 14 пен 29 жас аралығы;
• Халықаралық, республикалық 

жарыстардың бірнеше мәрте жүлделі орын 
иегері;

• Қоғамдық жұмыстарға белсенді 
қатысқандығы;

• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-
се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.   

5. «Жас өнерпаз»
• Жас мөлшері 14 пен 29 жас аралығы;
• Әнші, биші, күйші, театр және кино 

әртістері; 
• Халықаралық, республикалық өнер 

байқауларының жүлделі орын иегері;
• Жұмыс тәжірибесінде басшылық та-

рапынан ескерту, қызметтік жаза, сөгіс болма-
уы керек;

• Қоғамдық жұмыстарға белсенді 
қатысқандығы;

• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-
се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.    
6. «Жасыл ел» жасағының үздік сарбазы»

• Жас мөлшері 16 пен 29 жас 
аралығындағы «Жасыл ел» жастар еңбек 
жасағында сарбаз ретінде кем дегенде 2 жыл 
жұмыс өтілі бар;

• Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге 
асыруға белсенді қатысуы; әртүрлі жастар топ-
тары үшін оң әсер беретін әлеуметтік-маңызды 
жобаларды жүзеге асыруы және ендіруі;

• Өз қызметі саласында елеулі 
жетістіктерге жетуі немесе әлеуметтік-маңызды 
және қоғамдық қызметке айрықша үлес қосуы;

• Көшбасшылық сапаға, айырықша 

білім, дағдысы мен шеберлікке ие болуы керек;
• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-

се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.  

7. «Үздік студент»
• Жас мөлшері 14 пен 29 жас 

аралығындағы жоғары және арнаулы орта оқу 
орындарының студенттері;

• Көшбасшылық сапаға, айырықша 
білім, дағдысы мен шеберлікке ие болуы; 

• Аудан көлемінде мемлекеттік жастар 
саясатын жүзеге асыруда зор үлес қосқандығы;

• Жастар ұйымдары мен қозғалыстарда 
жұмыс тәжірибесінің болуы;

• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-
се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.

8. «Үздік ерікті»
• Жас мөлшері 14 пен 29 жас аралығы;
• Көшбасшылық сапаға, айырықша 

білім, дағдысы мен шеберлікке ие болуы; 
• Аудан көлемінде мемлекеттік жастар 

саясатын жүзеге асыруда зор үлес қосқандығы;
• Қоғамдық жұмыстарға белсенді 

қатысқандығы;
• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-

се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың болуы.

9. Үздік жастар ісі жөніндегі әдіскер – 
нұсқаушы

• Жас мөлшері 18 пен 29 жас аралығы;
• Жұмыс тәжірибесінде басшылық та-

рапынан ескерту, қызметтік жаза, сөгіс болма-
уы керек;

• Өзінің кәсіби қызметі саласында 
елеулі жетістіктерге жетуі және әлеуметтік-
маңызды және қоғамдық жұмысқа айрықша 
үлес қосуы;

• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-
се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.  

10. «Үздік оқушы»

• Жас мөлшері 14 пен 18 жас 
аралығындағы оқушылар;

• Көшбасшылық сапаға, айырықша 
білім, дағдысы мен шеберлікке ие болуы; 

• Аудан көлемінде мемлекеттік жастар 
саясатын жүзеге асыруда зор үлес қосқандығы;

• Жастар ұйымдары мен қозғалыстарда 
жұмыс тәжірибесінің болуы;

• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-
се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.

11. «Жас маман»
• Жас мөлшері 18 пен 29 жас аралығы;
• Қызметтік жұмыстағы өтілі 2 жылдан 

кем емес; 
• Жұмыс тәжірибесінде басшылық та-

рапынан ескерту, қызметтік жаза, сөгіс болма-
уы керек;

• Өзінің кәсіби қызметі саласында 
елеулі жетістіктерге жетуі және әлеуметтік-
маңызды және қоғамдық жұмысқа айрықша 
үлес қосуы;

• Елбасы, әкімшілік, партия, ҮЕҰ неме-
се басқа да ұйымдар мен мекемелер тарапы-
нан алғыс хат, грамоталардың, курстан өткені 
туралы немесе білім сертификаттарының бо-
луы.  

Өтінімге қосымша төмендегідей құжаттар 
«Аудандық ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне ұсынылуы керек:

1. Жеке куәлік, алғыс хат, грамоталар 
көшірмелері.

2. Өмірбаян, аннотация.  
3. Номинацияларға лайық деп ұсынған 

хаттар.
4. 10 фотосурет: 1-уі жалғыз өзі түскен, 

3-уі жұмыста түскен сурет, 3-уі бос уақытта,  3-уі 
отбасында түскен сурет. Суреттер электронды 
тасығышта, JPEG форматында, 3000*2000 кем 
емес рұқсатта болуы тиіс);

5. «Неге мен «Жыл үздігі» жастар 
сыйлығына лайықтымын?!» тақырыбында 
эссе. 

6. Жоғарыдағы құжаттар портфолиода 
өткізілуі тиіс.

Өтінімдерді қабылдау кезеңі: 2021 
жылғы 18 қазаннан бастап 2021 жылғы 10 
қарашаға дейін Нұр – Сұлтан уақытымен 
сағат 18: 00-ге дейін. Байқау жеңімпаздарын 
марапаттау: Сарқан қ., 2021 жылдың 30 
қарашасына дейін. Қосымша сұрақтар 
бойынша: 2-18-82, 2-13-64.

Отбасы –тәрбие бастауы
Баланың алғашқы тәрбие алатын орны – отбасы. Отбасында баланың 

мінез-құлқы, әдет дағдысы қалыптасады. Еліміздің ертеңгі ұлт тізгінін ұстар 
жастарымыздың тәрбиесіне аса мән беру – біздің негізгі мақсатымыз.

Тәрбие – күрделі үдеріс. «Тәрбие отбасынан басталады» деп халық 
даналығы бекер айтпаған. Саналы да, білімді болашағын қалыптастыру әрбір 
ата-ананың мерейлі міндеті, парасатты парызы. Еліміздің болашағының 
тізгінін ұстар тұлғаның бойына білімнің нәрін, тәрбиенің иісін сіңіруміз қажет. 
Ата-бабамыздан қалған ұлттық тәрбиемізге дақ түсірмеу үшін барлық қажетті 
жауапкершілікті ата-ана өзіне алғаны жөн, себебі бала ата-ананың өмірінің 
жалғасы. «Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан бол-
сын» деп өткен ғасырдың ұлы тұлғасы А.Байтұрсынұлы айтқандай, баланың 
болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса елдің болашағы 
зор болмақ. Ата-аналардың оқу мен тәрбие үдерісіндегі ынтымақтастық 
пен бірлескен жұмысы жан-жақты болса жемісті болады, баланы әлсіз деп 
бағаламай, оның жақсылық жағын да көруі  керек. Жылы сөзді аямай, бір 
нәрсені орындағанда мақтап, орындамағанда сынаңыз. Мақтағанда жеке 
түрде мақтап, сынағанда елеусіздеу сынауға тырысып, олардың алдына 
орындалатын міндеттерді қойған жөн. Бұйырудың орнына өзіңе тең адамша 
кеңес, көмек сұрауға тырысу қажет.Көп жағдайларда баланы мазалау, шек-
тен тыс талап қою нәтиже бермейді.

Адам азса, тәрбиенің жоқтығынан азады, қоғам азса адамдардың 
тәрбиесіздігінен азады. Балаға дұрыс тәрбие беру қоғамның болашақ 
дамуының кепілі. Сондықтан да баланың тәрбиесін мектепке балабақшаға 
тапсырып қоймай, ата-ана, бүкіл қоғам, ақпарат құралдары болып атсалысу 
қажет.

Г.ЖАТЫКОВА, 
«Ер Төстік» бөбекжай бақшасы.

Алмалы ауылы.

Тәуелсіздік – киелі ұғым
Тәуелсіздік – кез келген адамның, ұлттың, халықтың, елдің еркіндігі. 

Өзінің алдында дербестігі. Тәуелсіздік – сіздің тыныстап отырған, 
еркін әрі бақытты күн кешіп жатқан Отаныңыз. Әлемде екі жүзге тарта 
тәуелсіз мемлекет бар. Олардың өзі тілі, діні, ділі, салты мен дәстүрі, 
ғұрпы, мәдениеті дамыған. Оған қоса ішкі және сыртқы экономикасы да 
қалыптасқан. 

Қазақстан – өз әнұраны, елтаңбасы, көк байрағы мен ұстанымы бар 
зайырлы мемлекет. ТМД елдері арасында тәуелсіздігін 1991 жылы 16 
желтоқсанда жариялаған күннен бастап бұл елдің өз халқы, өзіне тән 
ұлты мен тілі бар. 

Тәуелсіздік не үшін киелі ұғым?  Тарихтың тереңіне үңіліп, әрбір 
тас бетінде қалған таңбаларға қарап бабаларымыз жасап келе жатқан 
дәуірлердің есебінде кеткен шайқастар, аштық, жау тылында қалған 

жұрттың әрбір қаны мен көз жасына қарап тәуелсіздіктің қандай керемет ұғым екенін сезінесіз. Біз 
бейбіт елдің ұрпағымыз, біз еркін елдің ұландарымыз. Бірақ бізге дейінгі осынау ұлан-байтақ жерді, 
елді аманаттап келе жатқан батырлар мен ұлы тұлғалардың төккен тері өз алдында бір төбе.

«Кие» деген сөздің өзі үлкен мәнге ие. Оның астарында тоғысып кететін бүкіл бір тағдырдың 
тауқыметі мен қасиеті жатыр. Сондықтан да еркіндікті аңсап өткен хандарымыз үшін, біз үшін 
тәуелсіздікке баға жетпейді. Елдің еркіндігін аңсау бар, оған жету бар және оны ұстап қалу деген 
жауапкершілік бар. Үш түрлі кезеңнің үш түрлі тарихы бар. Біз дәл осы кезеңнің үшіншісіндеміз. Яғни, 
келешекке бастаушы, келешекті жасаушы ұрпақпыз. Ендеше қолда бар алтынның қадірін білу оны 
келесі бір дәуірге аманаттау және жеткізу – мойнымыздағы парыз.

Ертеңгі елдің келешегі үшін еңбектен, Отанның ошағында от болып жанған жалын бол.  
Асем ҚАНАТҚАНҚЫЗЫ,

Алмалы орта мектебі мектепалды даярлық сынып мұғалімі.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Выезд

 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душе-
вая кабина, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. построй-
ки. Сдвоенный участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 
квартала выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

Сен туған күн, мерекеңмен!

Продам весы автомобиль-
ные; краны мостовые, крано-
вые. 

Обращаться тел. 8771 
5179725.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай «Тәуелсіз еліме – 30 жыл» 

тақырыбында Қазақстан Жазушылар
 одағының мүшесі, ақын Жомарт Игіман 

атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы
Мектеп оқушылары арасындағы көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы ел 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады. 
Байқаудың мақсаты 
Жомарт Игіман шығармашылығын жастар арасында насихаттап, ақынның ту-

ындылары арқылы жас ұрпақты адамгершілікке, ұлттық рухқа, отансүйгіштікке 
тәрбиелеу.

Байқаудың ережесі
Байқау 2021 жылғы желтоқсанның 8-інде аудандық Мәдениет үйінде өтеді. 

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

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

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

Мектеп әкімшіліктері байқауға қатысушылар туралы мәліметті (аты-жөні, 
мектебі, сыныбы, өлең тақырыбы) желтоқсанның 1-іне дейін аудандық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөліміне тапсыру керек.  Анықтама үшін 2-11-90, 2-13-90.

Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі.

Ұсыныс
Құнды шикізаттың орны 

қоқыста емес
Жер ырыздығы мен мал ырыздығы халқымыздың тірлігінің нәрі. Төрт түліктің терісі 

мен жүні киім, сүті азық болғаны баршаға белгілі. Дегенмен де өркениетке ілесемін деп 
батыстың қаңсығын таңсық көріп жүргенде мал өнімдерін өңдеп, тері-терсектен, жүн-
жұрқадан пайда табудың ауылы алыстап бара жатқаны өкінішті. 

Жыл сайын жүн мен терінің босқа рәсуә болатынын көзіміз көріп жүр. Елді 
мекендердің арнайы қоқыс алаңдарында тонналап жататын құнды шикізат қалауын 
тапса қалың елдің игілігіне жарар еді. Сондайда «Шіркін, осы байлықты өңдейтін цех 
ашуды қалталылар неге қолға алмайды екен?!» деген өкініш кеудемізді тырналайды. 
Қаңтардың қақаған суығынан, ақпанның ақырған аязынан тері тон, сеңсең ішік, саптама 
етік, жылы тұмақ, жүн шұлық, түбіт бөкебайдың арқасында сыр бермей шығатынымыз 
өткен күндермен бірге көзден бал-бұл ұшқаны ма?! Ата-баба дәстүрін жалғастырамыз, 
отандық өнімге басымдық береміз десек мал терісі мен жүнін өңдейтін цех ашуды 
кешеуілдетпеуіміз керек. 

Дүйсенқожа ЖҰМАБЕКҰЛЫ.
Сарқан қаласы.

Учитель с большой буквы
Началась обычная школьная жизнь. В коллектив  влились молодые учителя. Но не 

покидают строй наши коллеги .Пусть они на заслуженном отдыхе, но мы всегда знаем, 
что своим опытом и знанием они всегда готовы с нами поделиться. Солнцева А.А. 
Ахметова Г.Ж. Битимбиева Б.Т. Даренская Н.М. Батырбаева А.Ж. Чурегеева К.О. Са-
дивахас Д, Ж.Дюсебаева , А.Оспанбаева, О.Оспанбаев, Б.Кистоубаева, А.Кистоубаев, 
Н.Соколовская, Л.Поветьева, Г.И.Халепова - это учителя с большой буквы. И наши 
работники школы: Чукаева  К, Мулькаманова Р, Моисева В.Т. Нуржанова Н, Гончарова 
Г.Ф. Большой вклад внесли они в обучение и воспитание. И сегодня от всей души хо-
четься сказать им спасибо и пожелать здоровье, счастье, успехов и долголетия!

А.КАРАМУЛДИНОВА,
депутат Сарканского районного маслихата.

Пограничник ауылында ғұмыр кешіп, бала-шағасын, бауыр-
ларын құшағына басып өткен Дакеев Сейдахан Тоқтағанұлы 
айналасындағыларға шуағын шашып жүретін абзал жан еді. 
Ағайынға жанашыр, үлкенді аға тұтып, кішіні іні деп құрметтеп 
сыйласатын ерекше жаратылған жаны жайсаң ер азамат еді. 
Ортамыздан бақилық болып кеткеніне 26 қазанда бір жыл тола-
ды... Әулетімізде  әкеміздің орнында әке болған ағамыз.

Ағатайым асқар тауым ардағым ең қадірлі,
Сыйлап берер жомарт едің барыңды.
Сағым болып сағынышқа айналдың,
Қимастықпен ауыртамын жанымды.
Аға деймін сені іздеймін әр күннен,

Еске алу 

Құшағына кірсем ұшқан қарқынмен.
Басар ма едің бауырыңа тым ыстық,
Мейірлі сол өзгермейтін қалпыңмен.
Енді ол күннің келмесі де анық па,
Бір қара жер өзгеріссіз қалыпты.
Ағайынға жан болдың ғой табылмас,
Иманды ойым ізет сізге табылмас.
Сізді ойласам көкірегімде булығып,
Жанарымнан домалайды лағыл жас.
Жаны жайсаң жан едіңіз үлгілі,

Абзалдығын адамдықтың шын қыры.
Аға саған жырмен дұға қыламын,
Пейіш бақтың мәңгілік бол тұрғыны.
Ақылман ардағымызды сағына еске 

аламыз, өмірден озса да жарқын бейнесі 
жүрегімізде мәңгі қалады.

Еске алушылар: Дакеевтер әулеті.

№3 қалалық пошта бөлімінің басшысы 
Құдайбергенова Тұрсынай Қалижапарқызын 
қазан айының 26-шы жұлдызы күнгі туған 
күнімен 60 жастық мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Сондай-ақ осы күні туған күн иесі 
зейнет жасына толып отыр. Бөлімінің жұмысын 
сапалы да ұтымды жүргізу ісіндегі еңбегіңізді 
жоғары бағалаймыз. Өз саласының білгірі, қадірлі 
әріптесімізді осынау зор қуанышымен құттықтай 
отырып, ұзақ жылғы бейнетіңнің ендігі жерде 
лайықты зейнетін көріңіз, жемісін жеңіз, бауыр 
ет-балаларыңыздың, бал тілді немерелеріңіздің 
қызығын қызықтап, аман-есен жүре беріңіз деген 
ақ тілек, ізгі ниетімізді ақтарамыз. Әрбір арайлап 
атқан таң Сізге тек қуаныш пен бақыт әкелсін. 
Өзіңізге деген жүрекжарды тілекті мына өлең жол-
дарымен өреміз. 

Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз,
Бақыт болсын әрдайым көргеніңіз!
Дәулет пен мерейіңіз таси берсін,
Арта берсін абырой - беделіңіз!

Ізгі тілекпен: аудандық пошта байланыс торабының ұжымы. 

Открылось наследство после смерти Попова Владимира Васильевича, умерше-
го 26.09.2021г. Наследников просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избасаров-
не по адресу: город Саркан,  улица Чепрасова, дом 56, возле Казпочты.

Тез арада үлкен жылы үй Жөнкебаев 
көшесі № 31-де сатылады. Үйде су, теле-
фон, санузел, монша, гараж, 2 бөлмелі 
жаздық ас үй, мал қора бар. Мектеп, 
балабақша жанында. Жер көлемі 1 га. 
Немесе көпқабатты үйдегі 3 бөлмелі 
пәтерге айырбастаймын (2-3 қабат). 
Хабарласыңыздар тел.2-72-50, 8702 
1156471.

В г. Саркан, по ул. Тәуелсіздік № 132 (центр города), продается здание спор-
тивного зала бывшего Детского дома общей площадью 321,2 метр квадрат (можно ис-
пользовать под склады). Здание кирпичное. Обращаться по телефону 8771 4069005.

Мир добрых людей
    

Народная мудрость гласит: «В плохие времена видно светлых людей».  Да, 
2020-2021 годы  для всех выдались тяжёлыми. Но именно этот тяжёлый период 
показал нам, какие добрые и милосердные люди нас окружают. Люди, которые го-
товы прийти на помощь в трудное время, подставить своё крепкое плечо, подать 
руку помощи тем, кто в ней нуждается. 

Легко помогать другим, когда у тебя все хорошо. Но этот год показал, что наши 
соотечественники помогают другим, когда трудно всем. Именно это качество и де-
лает нас сильным народом. Именно это качество лучше всего характеризует нас. 

Благотворительные инициативы  Попечительского совета Алмалинской сред-
ней школы с дошкольным мини-центром собирают с каждым разом все больше 
участников, которые приносят одежду, продукты. Эти простые вещи обладают до-
бавочной ценностью — они несут в себе тепло, заботу и стремление облегчить и 
украсить жизнь людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Совет попечительства и администрация школы выражает сердечную благо-
дарность  за помощь в проведении благотворительных акций  Тургамбекову А.Ж., 
Абдрахманову А.Т.,Нургожанову Е.Н., Иманберлинову Н.Ж, Михайловой Д.А, Чай-
зада Е.М., Чайзада А.Ж., Жакенову Р.М., Бажекеновой  Д.М., Асылбековой С., 
Ибрагим Ж.А., Дакеновой  А., Түндебаевой  М.Н., Радюк О.П., Кияхметовой  Г.А., 
Даулетчиной  Д.С., Темірғали Е., Абдрахмановой А.Б.,Абишевой Л.Р.,Идрисову 
Р.Б.,Омарову К.Б., Жұмағазы Е.,мечети Алмалинского сельского округа , Тазабе-
кову Д.А,  Кабанбаевой А. , Оразбаевой А.И., Тилеубай А.,Жантасовой А.О. 

Благодаря вашей отзывчивости дети из семей, нуждающихся в помощи полу-
чают необходимые вещи, продукты питания.  Добрые дела не остаются незаме-
ченными, и ваш вклад является примером для многих! Всем добрым и неравно-
душным людям, которые оказывают нам неоценимую помощь желаем всяческих 
благ, здоровья и успехов! Благодарим вас за проявленное милосердие и чуткое 
отношение к людям, нуждающимся в помощи!

                                          С.ШАРИПОВА,
      заместитель директора по воспитательной работе.

                                             


