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Көкейкесті мәселелер 
қозғалды

Жылдағы дәстүрге сәйкес 14 - ақпаннан бастап, 
Сарқан ауданы ауылдық округ әкімдерінің округ 
тұрғындары алдындағы есептік кездесуі басталды.

Алдымен аудан орталығынан шалғайда жатқан Көктерек, Лепсі, 
Қарашыған ауылдық округтерінің тұрғындары округ әкімдері Серік 
Смағұлов, Гүлнәр Серікбаева, Бектілеу Тоқтасыновтардың есептерін 
тыңдап, өткенді қорытындылап, болашақтың жоба-жоспарларымен 
танысты. Бұл өңірдегі ауыл әкімдерінің есептеріне аудан әкімінің 
орынбасары Асхат Қалиасқаров қатысты. Індеттің таралуына байла-
нысты мектеп, аурухана және басқа да жауаптылар жиынға ZOOM 
қосымшасы арқылы қатысты.

Тұрғындар есепті кездесуден кейін Асхат Мейрамғалиұлының 
жеке қабылдауында болып, Лепсі өзені суының азаюы, М.Маметова 
атындағы орта мектептің спорт, мәжіліс залына, асханаға күрделі 
жөндеу жұмыстарының қажеттілігі, жалпы Лепсі өңіріндегі дәрігерлік 
амбулаторияға ота жасайтын бөлім және дәрігерлер керектігі және 
ауылға қосымша трансформатор орнату сынды түрлі сауалдары-

мен қатар жеке 
м ә с е л е л е р і н 
ортаға салды. 
Аудан әкімінің 
о р ы н б а с а р ы 
азаматтардың 
тілектері мен 
ш а ғ ы м д а р ы н 
назарға алып, 
шешу жолдарын 

бірлесе қарастыратындығын жеткізді.
Тұрғындар алдындағы ауыл әкімдерінің есепті кездесулері 14-18 
ақпан аралығында Алмалы, Амангелді, Аманбөктер, Бақалы, Екіаша, 
Қойлық, Қарабөгет, Черкасск ауылдық округтерінде және Сарқан 
қаласында өтіп, жетістіктер мен кемшіліктер сарапқа салынды.

Өз тілшіміз.

На очередной отчетной встрече с граждана-
ми аким Саркана Амантай Орынбеков рассказал, 
что в ближайшем будущем изменится в районном 
центре. 

Эту встречу без натяжки можно было назвать 
беседой. Акима не смутили и не поставили в тупик 
даже вопросы. А они никогда не бывают приятны-
ми для власть имеющих.  Впрочем, городскому 
акимату есть чем гордиться!

Стартовала работа по реальному решению 
проблемы с питьевой водой – выделены сред-
ства на разработку проектно-сметной документа-
ции на строительство водозабора. Сейчас летом 
воду приходиться подавать прямо из речки. Хотя 
по сравнению с советским временем – еще тогда 
был построен действующий водозабор -  населе-
ние Саркана не увеличилось, потребление воды 
возросло в три раза.  Это следствие повсеместно-
го улучшения бытовых условий основной массы 
горожан. По словам Амантая Орынбекова,  сей-
час практически у всех в домах стиральные авто-
матические машинки, многие поставили бойлеры. 
Совсем не редкость, когда в частном доме есть 
душ и туалет, а у кого-то даже бассейн во дворе. 
Не забудем и про полив огородов из водопрово-
да…  Когда точно будет введен в действие новый 
водозабор  сказать трудно.  Но проблема с водой 
должна решиться надолго. Воды из нового водо-
забора будет подаваться как минимум столько же, 

ЖИЗНЬ ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ
сколько качается сейчас. Плюс, будут не один, а 
несколько отстойников, то есть вода станет еще и 
гораздо чище.

Продолжается благоустройство районного цен-
тра. Около 300 миллионов тенге власти намерены 
потратить на капитальный ремонт улицы имени 
Койбагарова -  в частности, там будет освещение и 
тротуары. После того, как закончиться благоустрой-
ство крупных улиц, не забудут улочки маленькие 
и тупиковые, а таковых в Саркане – 41 километр. 
Полностью готов к посещениям новый городской 
парк Койтас. На  пустыре, где еще вчера  ночью 
оказаться было страшновато, теперь светло,  ска-
мейки, урны, игровая площадка. Капитально рекон-
струирован мост, ходить по которому становилось 
опасно для жизни. В новом парке есть даже… 

- Для того, что всю эту красоту сохранить -  да 
и за порядком следить, в парке Койтас поставили 
небольшой полицейский пункт и провели видеона-
блюдение, - сказал аким города. 

По его словам, в прошлом году в Саркане об-
разовались 100 новых семей. Это средняя цифра 
за последние несколько лет. Теперь проблему с 
жильем, которая хоть и решается, но не исчеза-
ет, люди смогут решать собственными руками.  В 
районе, который горожане до сих пор по привычке 
называют «Химчистка»  будут оформлены 140 зе-
мельных участков для строительства частных до-
мов.

В. БЕРЕГОВОЙ.

Пленумға аудан әкімінің 
орынбасары Ғалымжан Маман-
баев, Алматы облысы ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Ермек 
Келемсейіт қатысты. Аудандық  
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Қадыл Жанасбековтың баян-
дамасында ұйымның есепті 
кезеңде атқарылған жұмыстары 
сарапталып, тұрғындардың 
әл-ауқатын жақсарту, жастар 
арасындағы жұмыссыздық 
мәселесін шешуге атсалы-
су бағытындағы нақты жоба-
жоспарлар ортаға салынды. 

Бүгінгі таңда Сарқан 
өңіріндегі 6 мыңнан астам аға 
буын өкілдерінің  3-еуі Ұлы Отан 
соғысының ардагері, 221-і соғыс 

жылдарында тылда еңбек еткен-
дер. Аймақтағы жалпы ардагер-
лер 50 бастауыш, 12 аудандық 
және 1 қалалық ұйымға 

Аға буынның айтары бар
Жуырда Сарқан ауданы әкімдігінің мәжіліс 

залында Қазақстан Республикасы ардагерлер 
ұйымы қоғамдық бірлестігі Сарқан аудандық 
филиалының ІІ пленумы өтті. 

қарттарға көмек көрсету. 
Жарыссөзге шыққан 

Амангелді ауылдық округі ба-
стауыш ардагерлер  ұйымы 
жанындағы әжелер алқасының 
төрайымы Есбала Сүдірбаева, 
Қарабөгет  ауылдық округі ба-
стауыш ардагерлер  ұйымының 
төрағасы Көпей Черниязов, Жа-
стар ресурстық орталығының 
жетекшісі Бауыржан Жантасов 
аудандық ардагерлер ұйымының 
жұмысына оң баға берді. 

 Жиында сөз алған облыстық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Ермек Келемсейіт бүгінгі 
таңдағы жастарға тәрбие беру 
бағытындағы аға буынның үлгі 
– өнегесіне баса назар аударып, 
алқалы кеңесті аудан әкімінің 
орынбасары Ғалымжан Маман-
баев қорытындылады.

Жиын соңында қоғамдық-
бұқаралық жұмыстарға белсене 
атсалысқан аға буын өкілдері 
марапатталды. 

Жомарт ИГІМАН.

біріктірілген. Ұйымның басты 
міндеті береке-бірлікті бекемдеп, 
жастарға ұлттық салт-дәстүр 
сабақтастығын жалғастырып, 

Ауғандықтарға құрмет 
көрсетілді

Ақпан айының 15-і Кеңес 
одағының тарихына өз әскерін 
Ауғанстан жерінен шығарған күн 
болып жазылды. Ешкімге абырой 
әпермеген атаусыз соғысқа сол 
кезде одақ құрамында болған Қазақ 
елі де амалсыздан араласқан бо-
латын. Нәтижесінде қаншама от-
басы қара жамылды, көптеген 
азаматтар елге жарымжан болып 
оралды. Он жылға жуық уақытқа 
созылған соғысқа Қазақстаннан 

22 000 адам қатысып, олардың 761-і қаза тапты, 21 адам хабарсыз 
кетті.  Отан алдындағы борышын абыроймен атқарған жауынгерлер 
қатарында 66 сарқандық сарбаздар да бар болатын. 

33 жыл толған атаулы күнге орай апта басында осынау ауған 
жеріндегі отты қырғынға қатысқан жерлестерімізге құрмет көрсетілді. 
Аудан әкімдігінің кіші мәжіліс залында өткен жиында аудан әкімінің 
орынбасары Жомарт Мыңбаев жауынгерлерге жылы лебізін білдіріп, 
жаңадан салынған көпқабатты тұрғын үйден бір пәтер ауғандық 
сарбазға берілетіндігін айтып қуантып қойды. Сондай-ақ бірқатар 
ауғандықтарға жастарға патриоттық тәрбие берудегі ерен еңбегі үшін 
Қазақ батыры «Қара-майор» төсбелгісі, аудан әкімінің Алғыс хаты та-
быс етілді. Жиыннан соң баршасы «Жастар» саябағындағы ауғандық 
сарбаздардың құрметіне қойылған ескерткішке гүл шоқтарын қойып, 
қаруластарының рухына құрмет көрсетті. 

Өз тілшіміз. 
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Сарқан қаласына қарасты 
Бірлік ауылындағы орта 
мектептің бастапқыда тұрғын үй 
болғандығын айтады көне көздер. 
Кейіннен білім ордасына айналған 
ғимараттың тар кабинеттері 
шәкірттердің лайықты білім алу-
ына біршама кедергі болып келеді. 
Бүгінгі күні 118 оқушы әрі мектеп-
ке дейінгі шағын орталықтың 
25 бүлдіршіні бір шатырдың 
астында қысылып-қымтырылып 
тәлім мен тәрбие алып жатыр. 
Аталмыш мектепті бітірген 
қаншама түлек спорт залы 
дегенді білмей-ақ кетті. Заманауи 
жаңа мектеп салынса деген арман 
ауылдықтардың көкейіне ұялап, 
кейіннен түрлі жиындарда сұрақ 
болып көтеріліп те жүрді. Міне, 
көптен күткен күн жетіп, жаңа 
мектептің құрылысы басталып-
ты дегенді естіп, ауылға ат ба-
сын бұрдық. 

Жағымды жаңалықЖаңа мектептің құрылысы 
басталды

Алдын ала жауапты орындармен 
тілдескенде білгеніміз 120 балаға 
лайықталған білім ордасының 
құрылысына қазынадан 1 млрд. 8 млн. 
теңге қаржы жоспарланып, оның 50 
миллионы игерілу үстінде. Құрылыс 
жұмыстарын «Құрылысшы ТБС» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
жүргізуде.  

- Қазіргі таңда іргетас құюға 

дайындық жұмыстары жүргізіліп жа-
тыр, – дейді құрылысқа жауапты ЖШС 
өкілі Мисут Йешллбаг – Құрылыс 
жұмыстарына 25 адам тартылған, 
оның 14-і жергілікті тұрғындар. 
Қажеттілік туындағанда тағы да 
қосымша жұмысшылар алатын бо-
ламыз. Жалпы, ғимаратты ағымдағы 
жылдың аяғында пайдалануға беру 
жоспарланған.

Қыстың көзі қырауда іргетас 
құйылып жатыр. Бұл құрылыс талап-
тарына сай ма деген сауалымызды 
да жасырмадық. Жауапты мамандар 
бетонды жылытуға арналған арнайы 
сымтемірді (ПНСВ 1х1,2) көрсетіп, 
оның төмен температурада болатын 
қату жағдайында бетонды жылыту 
үшін қолданылатындығын жеткізді. 
Аталмыш сым электр жылытқышы 
есебінде құрылыста кеңінен пайдала-
нылады екен. Бұл қыста да құрылыс 
жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік 
беретін көрінеді. 

- Ең бастысы болашағымыз - ба-
лаларымыз оқитын білім ордасының 
сапалы салынғаны.  Төбесінен су 
сорғаламай, қабырғалары қақырап, 
көгермей ел игілігіне қызмет етсе 
болғаны, - дейді ауылдықтар. 

Бұған біздің де алып-қосарымыз 
жоқ. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік қызметтің 
3 түрі көрсетіледі: соттылықтың болуы туралы анықтама, 
мұрағаттық анықтама және прокуратура органдарынан, тергеу 
және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль 
қою туралы анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының мемлекеттік қызметті электрондық 
форматқа көшіру бойынша тапсырмасын іске асыру шеңберінде 
Комитет мемлекеттік қызметтің үш түрін автматтандыру және 
оңтайландыру жөнінде бірқатар іс-шаралар жүргізді. 

Сонымен, "Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы 
анықтама беру" мемлкеттік қызмет толық автоматтандырылды. 

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметтерді көрсету 
нәтижесін беру www.egov.kz «Электрондық үкімет» веб-порталы 
(әрі қарай – портал) арқылы альтернативті түрде де, сонымен 
бірге анықтаманы қағаз үлгісінде алу қажет болған жағдайда 
Мемлекеттік корпорация арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен бірге, қызметтерді оңтайландыру шеңберінде 
азаматтарға жылжымалы жүйенің абоненттік қондырғысы 
арқылы, яғни mGov порталының мобильдік қосымшасы арқылы 
электрондық анықтама алу мүмкіндігі берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа енгізулердің бірі Мемлекеттік кор-
порация филилалының мекенжайын таңдаумен шетелге шығу 
үшін анықтама алуға электрондық сұрау беру мүмкіндігі болып та-
былады, ол жерде қағаз түрінде жауап алуға болады. Бұрындары 
Мемлекеттік корпорацияға міндетті бара отыра қағаз варианты 
ғана жіберу мүмкін болатын. 

Электрондық анықтаманы «EgovKzBot»Telegram-бота 
көмегімен алуға болады. 

Анықтама алу үшін «Мобильді азаматтар базасына» (МАБ) 
тіркелу қажет. Бұл үшін eGov.kz порталында Жеке кабинетке 
өзінің деректерін енгізу қажет. 

Анықтама алу үшін Telegram мессенджерді көшіру керек, 
«EgovKzBot» іздеу жолына енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі қарай 
«Қызметтер» бағанында "Соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы анықтама беру" атты сервисті таңдау, содан кейін 
азаматқа растау коды көрсетілген SMS – хабарлама келеді, код-
ты енгізгеннен кейін соттылықтың болуы немесе болмауы туралы 
ақпарат берілетін болады. 

Сондай-ақ, порталда электрондық анықтаманы ЭЦҚ қоймай-
ақ «Бір реттік SMS паролінің сервисінің» көмегімен алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда «Үшінші тұлғалармен анықтама алу 
сервисі» жүзеге асырылған. Енді, жұмыс берушілердің өздері он-
лайн қызметін қолдана отыра «жеке кабинет» және (немесе) sms-
растау арқылы сұрау жіберілетін адамға қатысты, адамдардың 
келісім шарты болған кезде басқа адамдарға қатысты соттылықтың 

 Құқықтық статистика органдары көрсететін мемлекеттік
 қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер

болуы немесе болмауы туралы электрондық сұрау жібере ала-
ды. 

Осындай қызметті алудың негізгі шарты МАБ-на тіркеу 
болып табылады. МАБ-не тіркелу үшін қызмет алушыға 
порталдағы «жеке кабинетте» «телефон» деген бағанда теле-
фон нөмірін көрсету керек немесе оны ЖСН-ді Мемлекеттік 
корпорацияның кез келген фронт-офисіне тіркеу қажет. 

«Комитеттің және оның аумақтық бақсармаларының 
мұрағаттары шеңберінде мұрағаттық анықтамаларды және/
немесе мұрағаттық құжат көшірмелерін беру» мемлекеттік 
қызметі ішінара автоматтандырылған. 

Қызмет алуға үшін электрондық сауалдарды жіберу сервисі 
портал арөылы іске қосылды. Қазіргі уақытта, қызметті портал 
арқылы немесе Мемлекеттік корпорация арқылы тапсыруға 
болады. Қызметтің нәтижелерін Мемлекеттік корпорация-
сы арқылы ғана алуға болады. Қызмет көрсету мерзімі 30 
күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органда-
рынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік 
қызметі автоматтандырылмаған, ол Мемлекеттік корпорация 
арқылы қағаз түрінде көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 5 
жұмыс күні.  Прокуратура органдарынан шығатын апостиль 
қоятын құжаттардың 99%  есепке ала отыра, соттылықтың 
болкы немесе болмауы туралы анықтаманы құрайды, мына-
дай мүмкіндік іске асырылады: 

- композиттік қызметке электрондық өтініш беру –
соттылықтың болуы немесе болмауы туралы апостиль 
қойылған анықтама;

- мемлекеттік бажды онлайн режимінде электрондық 
үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮ ТШ) арқылы төлеу;

- қызмет алушының филиалдың мекенжайын порталда 
таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін қағаз түрінде алу үшін қызмет 
көрсететін Мемлекеттік корпорациялар. 

Комитеттің қызметін электрондық форматқа 100% 
көшіру мақсатында, ҚР ӘМ «Е-Апостиль» сервисін іске асы-
ру шеңберінде апостильдендіру бойынша қызметтерді 
электрондық форматқа толық көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Талғат ОМАРХАНОВ,
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының                                                

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің Алматы облысы бойынша басқармасы 

азаматтық және әкімшілік салалардағы құқықтық 
ақпаратты қалыптастыру бөлімінің аға прокуроры.

Мемлекеттік
 тіл

Әлемдік ғылым, білім жетістіктері же-
келеген ұлтқа қызмет етуі үшін, кез кел-
ген ғылым-білімнің бастапқы негізі ұлттық 
тілде, яғни білім алушының өз ана тілінде 
қалануы керек. Қазақстан Республикасы 
өз тәуелсіздігін жариялап, өз алдына дер-
бес егемен ел болғаннан бері мемлекттік 
тілді дамытуға аса мән беріліп келеді.

Ата заңымыздың 7-бабында: «1. Қазақ-
стан Республикасындағы мемлекеттік тіл 
- қазақ тілі. 2. Мемлекеттік ұйымдарда 
және жергілікті өзін-өзі басқару органда-
рында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен 
тең қолданылады. 3. Мемлекет Қазақстан 
халқының тілдерін үйрену мен дамыту 
үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасай-
ды» деп көрсетілген.

Халық арасында Тіл туралы заң 
қабылданып, тіл саясатын мемлекеттік 
тілдің мүддесіне шешу, Мемлекеттік 
тілдің мәртебесін нақты белгілеу туралы 
әр түрлі талаптар мен өтініштер бар.

Қазір республика көлемінде қызу 
талқыланып жатқан Тілдерді қолдану 
мен дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасының 
жобасы - осының кепілі. Мәдениет 
министрлігінің Тіл комитеті тілді дамы-
ту және енгізу жөніндегі уәкілетті орган 
ретінде халық тарапынан жасалатын 
ұсыныстар мен талап-тілектерге баса 
назар аударып отыр. Мемлекеттік ор-
гандарда мемлекеттік тілді дамыту бой-
ынша біршама жұмыстар жүйелі түрде 
атқарылып жатыр. Мысалы: Мемлекеттік 
ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарында іс-қағаздары мемлекеттік 
тілге көшіріле бастады. Қазақ тілінде  
шығатын бұқаралық ақпарат құралдардың 
саны арта түсті. Мемлекеттік тілге де-
ген талап күшейтілді.  Кез келген тілдің 
болашағы - балалардың, жастардың 
қолында екені рас.  Балалардың тілді 
білмеуі, ұмытуы - ұлтқа төнген қауіп. 
Сондықтан ең әуелі әрбір отбасы өз 
шаңырағындағы тіл саясатын түзеуі шарт. 
Әр отбасында отбасылық тілді дамыту 
бағдарламасы жасалмаса, мемлекет та-
рапынан жасалатын барлық іс-шара өзін-
өзі ақтамайды.

      
Д.ЖҰМАСІЛ,

Сарқан аудандық сотының аға сот 
приставы.                        
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Какие госуслуги можно получить 

онлайн без ЭЦП?
В Казахстане 637 госуслуг можно получить онлайн, для этого в большинстве слу-

чаев необходимо иметь ЭЦП. Но иногда людям необходимо срочно получить какую-то 
справку, а ЭЦП нет под рукой. Для таких ситуаций доступ к 138 популярным услугам 
был упрощен – их можно получить с помощью одноразового SMS-пароля.

Без ЭЦП можно получить самые популярные справки, например, подать заявку на 
получение техпаспорта недвижимости или его дубликата. Также можно сделать вре-
менную прописку, сменить ФИО, зарегистрироваться в качестве безработного, полу-
чить акт на земельные участки, оформить инвалидность, соцпособия и многое другое.

Перечень госуслуг, доступных через одноразовый пароль, постоянно пополняется. 
Посмотреть список можно на портале egov.kz.

 Алия ХАМЗА,
специалист ЦОН Сарканского района.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 
Профилактика туберкулеза — это один из самых значимых факторов предупре-

ждения и борьбы с таким опасным и широко распространенным заболеванием, по-
ражающим как людей, так и животных. Самой распространенной формой туберкулеза 
является легочный, но иногда могут быть затронуты и другие органы. Микробактерии 
туберкулеза переносятся воздушно-капельным путем. Если иммунитет человека сни-
жен и поврежден, повышается вероятность развития болезни. Поэтому в наши дни 
так важно знание симптоматики туберкулеза, способов профилактики заболевания и 
методов лечения заболевания. На данный момент туберкулез являет собой важный 
социально-медицинский вопрос, который решается путем нахождения более эффек-
тивных методов профилактики и проверки населения на выявление наиболее воспри-
имчивых слоев.  Меры профилактики туберкулеза

Социальная направленность профилактических мер против туберкулеза выража-
ется в проведении мероприятий по выявлению вероятности заболеваемости в тех или 
иных социальных группах. Такое направление профилактики туберкулеза включает в 
себя широкий круг мер, основанных на улучшении общих условий жизни и состояния 
окружающей среды.

 В список социальных мер входят:
• улучшение уровня жизни населения;
• повышение материального благосостояния людей;
• меры по оптимизации экологической обстановки;
• повышение социальной и медицинской грамотности населения.
Профилактические меры против туберкулеза могут быть следующими:
• повышение иммунитета как взрослого населения, так и детей. В этих целях про-

водится вакцинация БЦЖ, основанная на введении в организм ослабленных микро-
бактерий туберкулеза;

• до 13 лет ребенку проводят ревакцинацию, в случае если проба Манту показала 
соответствующий результат — он должен быть отрицательным. Ревакцинацию нельзя 
проводить в случае, если проба показала положительный результат и человек инфи-
цирован. Противопоказанием является и наличие в организме любой другой инфек-
ции. Аллергические реакции также становятся причиной отказа от ревакцинации, как и 
эпилептический синдром и ревматизм;

• для выявления патологий и изменений в легких проводятся флюорографические 
исследования.

Профилактические мероприятия и грамотность населения помогают снизить коли-
чество заболеваемости в среднем в 2 раза.

Общие методы профилактики
Все меры профилактики нацелены на выявление инфицирования или заболевания 

на ранней стадии во избежание развития туберкулеза. Медицинский вид профилакти-
ки представляет собой вакцинацию ребенка с целью создания определенного имму-
нитета. Санитарно-профилактические нормы помогают выявить и ликвидировать очаг 
инфекции. К тому же, санитарная профилактика отвечает за допуск к работе обще-
ственных сотрудников. 

Сам же человек, в свою очередь, должен соблюдать следующие правила:
• проходить регулярное флюорографическое обследование не реже одного раза в 

год. Вопреки расхожему мнению, доза облучения, получаемая на флюорографии, не 
так опасна, и уж точно не вреднее последствий туберкулеза;

• вести здоровый образ жизни со сбалансированным питанием и регулярными фи-
зическими нагрузками;

• принимать в пищу продукты, богатые витаминами и микроэлементами;
• не забывать о правилах личной гигиены;
• бросить курить и принимать алкоголь. Любая неблагоприятная зависимость осла-

бляет иммунитет и повышает риск заболеваемости.
Д.ОРДАБАЕВ,

ведущий специалист районного управления 
санитарно-эпидемиологического  контроля.

Противодействие коррупции в сфере
 государственной службы

На сегодняшний день вопрос о коррупции стоит на ряду, с основными проблемами 
всего мира. К большому сожалению, Казахстан состоит на одном из лидирующих по-
зиций из стран СНГ по наличию коррупции. После получения независимости, Елбасы 
- Назарбаев Н.А. ввел пожизненный запрет на занятие любых должностей в государ-
ственных органах и организациях для лиц, ранее уволенных с работы за совершение 
коррупционного правонарушения. Лица занимаемые должности и те, кто приравне-
ны к ним, должны осознавать, что совершение каких-либо противоправных действий, 
полностью лишает всех привилегий. Коррупция проблема мирового масштаба, так как 
она преобладает во всех странах, независимо от их политического устройства, уровня 
экономического развития. Коррупция такое зло, которое существует даже в государ-
ствах с рыночной экономикой и демократическим режимом. Коррупция пронизывает 
все сферы жизнедеятельности общества и проявляется в самых разнообразных видах 
и формах.

Борьба с коррупцией в Казахстане поставлена на государственно-политический 
уровень и контролируется непосредственно Главой государства.

 В целях реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2022 
год РГУ «Жонгар-Алатауским» государственным национальным природным парком 
утвержден «План мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год».

Одним из главных пунктов является профилактика коррупции в государственном 
органе. В связи с чем, заместитель генерального директора С.Ержанов провел кру-
глый стол с сотрудниками парка, где были изложены механизмы борьбы с коррупцией, 
методы по реализации целей противодействию коррупции.

Отдельно озвучены требования к государственным служащим относительно даре-
ния и получения подарков государственными служащими, а также ответственность за 
несоблюдение требований антикоррупционного законодательства.

В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»: - «Борьбу с кор-
рупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и 
должностные лица», в связи с чем каждый руководитель отдела и директора филиа-
лов «Жонгар-Алатауского» ГНПП в своем подразделении ежемесячно проводят бе-
седы, коллективные собрания своим подчиненным лицам о неукоснительном соблю-
дении требований Закона РК «О противодействии коррупции» и «Этического Кодекса 
государственных служащих».     

А.КАСЫМОВА,
инспектор по кадрам "Жонгар-Алатауский" ГНПП.

 

Получите ЭЦП удаленно
Друзья! Сейчас с помощью ЭЦП можно получить свыше 80% всех госуслуг и се-

годня мы расскажем о возможности получения ЭЦП удаленно, без посещения ЦОН.
📌Для этого необходимо:
•Иметь при себе оригинал действующего удостоверения личности или паспорт 

гражданина РК;
•Иметь телефон с возможностью получения SMS-сообщений;
•Ваш компьютер должен иметь веб-камеру;
•Установить программное обеспечение NCALayer на своем ПК.
📌На главной странице портала еgov.kz нажмите на кнопку «Получить ЭЦП удален-

но». Система проверит на компьютере наличие веб-камеры. Во всплывающем окне 
нажмите «Разрешить».

📌Для проверки регистрации вашего номера телефона в базе мобильных граждан 
(БМГ) укажите ИИН. В случае успешной проверки введите SMS-код (одноразовый па-
роль), полученный с номера 1414;

📌Внимание! Если вы ранее не были зарегистрированы в БМГ или не получили 
одноразовый пароль, система предложить зарегистрировать/перерегистрировать вас 
и ваш номер телефона.

📌После успешной регистрации в БМГ, система проверит наличие на компью-
тере ПО NCALayer; 📌Нажмите кнопку «Перейти к получению ЭЦП» и откроет-
ся станица удаленной идентификации, где необходимо ввести номер телефона, 
зарегистрированный в БМГ и SMS-код. После ввода необходимо подтвердить лич-
ность (создать Digital ID) и нажать кнопку «Начать»;

📌Вам откроется окно добавления селфи. Расположите лицо в центре области 
экрана и нажмите на иконку фотоснимка. После добавления селфи нажмите «Продол-
жить» для прохождения видеоидентификации;

📌Откроется окно видеоидентификации, где необходимо нажать «Начать». После 
успешной видеоидентификации необходимо задать PIN-код для дальнейшего доступа 
к аккаунту и нажать кнопку «Задать PIN-код»;

📌Добавьте документ, удостоверяющий личность, сделав фото документа либо за-
грузите файл и зайдите в личный кабинет с помощью пароля;

📌Добавьте электронный адрес к электронному варианту обращения и выберите 
место хранения ключа, затем отправьте заявку с указанием его местоположения;

📌Далее укажите путь к хранилищу ключей для сохранения ЭЦП (выберите папку) 
и нажмите «Открыть»;

📌Придумайте и введите пароль на ЭЦП и нажмите «Загрузить сертификаты». 
Получайте услуги онлайн! 

Е. ШАРАПИЕВ,
специалист ЦОН Сарканского района.

УЛЫ ГАЗ - ӨТЕ ҚАУІПТІ
Улы газдың ең қорқынышты қасиеті оның ешқандай иісі жоқтығында, демек ауа-

да оның буының бар-жоқтығын арнайы жабдықсыз анықтау қиынға соғады. Ал ол 
кез-келген жерде пайда болуы мүмкін. Бұл үшін кез-келген жану процессінің болуы 
жеткілікті. Егер жану ошағының жанында оттегінің қоюлануы жеткіліксіз болса, онда 
улы газдың қалыптасуына барлық мүмкіндік бар. Улы газбен улану күтпеген жерде бо-
лады, себебі зардап шегуші біраз уақыт оның буымен тыныс алғанын мүлдем сезбейді. 

Улы газбен уланудың алдын алу үшін келесі шараларды сақтау қажет:
- жылыту маусымы қарсаңында үйдегі пештерді тексеру және жөндеу;
- барлық түтіндік құбырлары мен олар өтетін қабырғаларды әктеу;
- тұрақты түрде, кем дегенде екі айда бір рет түтіндіктер мен пештерді ішінде 

жиналған күйеден тазарту;
- пешті пайдаланған кезде көмір толық жанбағанша жапқышты жаппау;
- көмірді үй ішіндегі алауошаққа жақпау;
- үйді жылыту үшін газ плитасын, пештерін пайдаланбау;
- газ құралдары пайдаланатын бөлмелерде ұйықтамау;
- газ құралдарын қолданған кезде ауа сорғышты орнатып, қосу.
- газ құралдары орнатылған бөлмелерді әрқашан желдету;
Қыс мезгілі келгенде жоғарыда аталған ұсынымдарды сақтасақ, біз адамдардың 

улы газбен улану оқиғаларына жол бермейміз және жеке тұрғын үй секторында 
тұрмыстық өрттердің санын айтарлықтай қысқартамыз.

Е. ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы  ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау майоры.

Су тасқыны уақытындағы қауіпсіздік 
ережелері

Көктемгі жылы күндер жақындап қалды. Таңертеңгі уақытта аяз болады, ал күндіз 
жылынады. Күн шапағының және еріген сулардың әсерінен мұз әлсіз. 

Көктемгі су тасу уақыты ерекше абай болуды қажет етеді. Әдеттегідей, суаттағы мұз 
алаңының ортасында шұңқыр жасай отырып, жіті ериді. Таңертең ерте мұздың жиек 
суы болмайды, ал 2-3 сағаттан кейін жаға сызығынан шығып кетеді.

Негізгі қауіпсіздік ережелерін есте сақтап, оны бұзбауға тырысқан дұрыс:
- өзен жағасында, суаттарда, көпірде және өткелдерде топталып тұрмаңыздар;
- қалқып жүрген мұз үстінде, сонымен қатар сал үстінде және қайықта жүзу маусы-

мы ашылғанша жүзбеңіздер;
- мұздың кептелісі орнына жақындамаңыздар.
- балаларды қараусыз қалдырмаңыздар.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданы ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау капитаны.
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ÓZEKTІ
Еліміздің іші даудан арылмай тұр. 

Қаңтардағы қырғынға анау кінәлі, мы-
нау кінәлі деген болжамдарды екінің бірі 
айтады. Басты себебі не, неден туын-
дады, кімнен келді деген айқын сауалға 
жауап екіұшты, екіұдай. Қаңтардағы 
қасірет бір сөзбен айтқанда бейбіт ше-
руден гөрі жатпиғылдылардың елдің 
билікке сенімсіздігін пайдаланып, 
Тәуелсіздігімізге қатер төндірген саяси 
жоспарынан туындағаны анық. 

Ұлтқа қастандық жасалды, 
болашағымызға балта шабыла жаз-
дады, ет жақындарын жоғалтқандарға 
айықпайтын қайғы әкелді, қан шашылды, 
жас төгілді, қыршын өмір қиылды. 

Көпшілік жер мәселесін шеше алмай 
жатқан шақта газ бағасының қымбаттауы 
бастапқыда жаңаөзендіктердің шеруге 
шығуына түрткі болды. «Іштен шыққан жау 
жаман», газға иелік ететін құрылымдар 
қасақана қымбаттатқан көрінеді. Қанды 
қырғыннан кейін дүрбелеңге айыптылар 
тергеуге алынып, темір торға тоғытылды. 

Әлеуметтік желі арқылы тергеуде 
жатқан жастарға полиция тарапынан 
көрсетіліп келе жатқан зорлық-зомбылық 
туралы жазбалармен жете таныспыз. 
Көңілің құлазиды, қазақты қазаққа жау 
қылған бұлғақ болды бұл. Ғимаратты 
өртесе, тонаса, күштік құрылым өкілдерін 
ұрып-соқса, әрине, нақты жазасын алсын. 
Ал қосақ арасында кеткендерді жаладан 
аршып алу қоғам белсенділерінің емес 
сол тергеушілердің өздерінің міндеті емес 
пе? Мамандыққа адалдық, адамгершілік 
қайда? 

Осыдан отыз жыл бұрын Тәуелсіздік 
алдық, қоғамдық формация өзгерді, жер 
де, жерге керектінің, елге керектінің бәрі 
де жекешелендірілді. Тәуірлері әрине, 
қолы ұзындар мен олардың төңірегіне 
кетті. Қазақтың жерін қалталылар 
ту-талақай етіп бөліп алды. Азын-
аулақты місе тұтқандар осыған да 
тәубе десе, туған өңірден тулақтай жер 
бұйырмағандар нәпақа іздеп қалаларды 
сағалады. Жоғарыдағылар аузын ашса 
«халық» деді, қарны ашса халықтікін 
жеді. Елдің ішін қаулаған қаңқу сөз, күдік, 
сенімсіздік өз мемлекетіне сенбейтін, 
биліктегілерді сыйламайтын адамдар то-
бын қалыптастырды, ел бірлігі бұзылды. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев қиын-қыстау кезеңде халқына 
тірек болуға асықты, ел күйзелісінің 
себеп-салдарын анықтап, алға қадам 

басуға кедергілерді жоюдың нақты жолын 
– Жаңа Қазақстанда өмір сүруді ұсынды. 
Ел қаржысының  тең жарымын иеленіп 
отырған 162 алапат байдың қолындағы 
барын халықпен бөлісуі үшін «Қазақстан 
халқына» қоры құрылып, механизмі жа-
салды. 

Отыз жыл бойы сіресіп жатқан сең 
қозғалды. Енді өткеннен сабақ алып, 
барға қанағат етіп, ертеңге үміт артуымыз 
керек.

Зарлы қаңтар деп жаздым 
жол басына,

Көрешегім, көргенім аз ба, сірә?
Қартты көрдім адасқан Алласынан,
Жасамыс жүр жаңылған тәубасынан,
Қыршындарын бұлғаққа қиып беріп,
Қаншама әулет тұншықты көз жасына.

Ертеңінен үмітін үзбегендер,
Үміт шоғын көрік боп үрлегендер.
Қандай үлгі берем деп өскініне,
Көңілі толмай дәрменсіз кескініне,
Өлмеу үшін тұншығып өксігіне,
Шықты алаңға ақиқат іздегендер,

Сынға түсті сол күн 
Тәуелсіздігім

Тағдырыммен ойнаған сайқалданып,
Қоғам дертін кезінде айта алмадық.
Айтағына ердім де ібілістің,
Жақыныммен жат болып қырылыстым.
Кешірілмес күнәға ұрыныппын,
Ұят қашты, келе ме қайта айналып?

Адасты көп айырмай ақ-қараны,
Бассыз көшті әлдекім басқарады.
Құйын өтті жайпап бір ылаңданып,
Таба алмадық басшысын 

шырақ жағып.
Көрінгеннің бәрінен күмәнданып,
Тұманданып тұрғаны аспан әлі.

***        
Кірлеттім-ау көңілімді – айнамды,
Жан дүниемді бұлт бүркеді, 

қайғы алды.
Арам пиғыл тұнығыма тас атып,
Адалдығым лайланды.
Өтті бұлғақ, сараласақ біз бүгін,
Сынға түсті сол күн Тәуелсіздігім.
Уысымнан шығып кете жаздады,
Жат қолына тізгінім.
Жасын түсіп, айналасын жайпады,

Уық сынып, шаңырақты шайқады.
Ұласқан соң лаңкестердің лаңына,
Содырлардың сойқаны.
Күдік ... күмән... осы ма еді таңдауым,
Көрінбеді тұманданып алдағым.
Мысықтілеу миығынан күледі,
Ел тартады-ау зардабын.
                  * * *
Ел тартады зардабын,
Оған, сірә, дау бар ма?
Сұрқай, сұрғылт жан-жағым,
Үркек үміт... тоңды ол да.
Лаулап, өршіп сөз – қамыс,
Қас-қабақтар қабарып.
Лаңкестер кеп қамданып,
Жан берісті, жан алып.
Егес, жанжал, төбелес,
Аспаным тұр ашылмай.
Күркіреген көк емес,
Оқ түн жарды жасындай.
Күн туып ел басына,
Әппақ қарға тамды қан.
Жан қиған бар қапыда,
Оқ кезігіп қаңғыған.
                  * * *
Дүкен тұрмақ адалдығым,
Адамдығым тоналды.
Қаржы тұрмақ кісілігім,
Түсінігім тоналды.
Айналама мол сенімім,
Кең пейілім жоғалды.
Зор тұтқаным қор боп шығып,
Тар қапасқа қамалды.
Ит-құс тартып... жайым мәлім,
Қазынам сан таланды.
... Айдан ашық айығарым,
Өзім жалап жарамды.
                * * *
Сарапталып желіде кем-кетігім,
Желіктіріп бермедік елге тыным.
Ем болатын қайран сөз желге 

айналып,
Делебесін қоздырды пендесінің.
Шықты алаңға ертеңге сенген елім,
Дұшпан-пиғыл жасады өз дегенін.
Аңғал, адал жандарды арандатты,
Қалт жібермей қаскөй топ көздегенін.
Күл-паршасы биліктің шындығының,
Шағылды да, көкейге тұнды мұңым.
Телеарналар сол күні отқа оранды,
Отқа оранды алтын қор-құндылығым.
Қоғам мүлкін кім екен қиған отқа,
Ұлттық рухты жасытып қинамақ па?!
Тіке қарау, білсеңіз, қандай қиын,
Күні кеше көз тартқан ғимаратқа.

Жомарт ИГІМАН.

САНАМАҚ

Бір дегенім - бөрік,
Кисең басқа көрік.
Екі дегенім - етік,
Киер сәнді етіп.
Үш дегенім - ішік,
Теріден тігер пішіп.
Төрт дегенім - тымақ,
Қыста кисең, жылы-ақ.
Бес дегенім - байпақ,
Іші жылы тайпақ.
Алты дегенім - алқа,
Мойныңа тақ ал да.
Жеті дегенім - жейде,
Кір болмасын кейде.
Сегіз дегенім - сеңсең,
Жылы тон - ол кисең.
Тоғыз дегенім - телпек,
Болма бала тентек.
Он дегенім - оймақ,
Жүрме босқа ойнап.

БАЛАЛАР САНАМАҒЫ

Бір дегенім - білеу,
Екі дегенім - егеу,
Үш дегенім - үскі,
Төрт дегенім - төсек,
Бес дегенім - бесік,
Алты дегенім - асық,
Жеті дегенім - желке,
Сегіз дегенім - серке,
Тоғыз дегенім - торқа,
Он дегенім - оймақ,
Он бір қара жұмбақ.

САНАМАҚТАР
Атақты математиктердің барлығы бала кездерінде санамақ айтуға 

құштар болған. Г.Виноградов: "Санамақ баланың есепке, ойға жүйріктігін 
дамытады. Бала санамақ жаттаған соң, өздігінен санамақ құрастырғысы 
келеді. Ойнап отырса да, дала да жүрсе де саннан сөз құрап, ойын дамыта 
береді. Санамақтың пайдасы осында" дейді.

ОН САУСАҚ

Жалғыз саусақ тіпті де,
Ұстай алмас жіпті де.

Екі саусақ жарамды,
Жүгіртеді қаламды.

Өнерлі екен он саусақ:
Қала салсақ, жол салсақ...

САНАМАҚ

Бір дегенім бір таяқ,
Екі дегенім екі аяқ,
Үш дегенім үшкір тас,
Төрт дегенім төрт бұрыш.

Бес дегенім бес қатар
Алты деген алты атар,
Жеті жердің жемісі
Сегіз төлдің семізі,

Тоғыз деген төлбасы,
Он деген ер жолдасы.

Сан білмеген айта ма.
Санамақты қайтала!
БІР ДЕГЕНІМ - БІЛІК

Бір дегенім - білік,
Қолыңа жүр іліп,
Білік - шалғы тұтқасы,
Алғаның жөн біліп.

Екі деген - есті,
Ел жайлауға көшті.
Салқын екен жайлау,
Салқын самал есті.

Үш дегенің - үскі,
Ұшып жерге түсті.
Тындыратын істі,
Үскі неткен күшті.

Төрт дегенім - төсек,
От жағамын көсеп.
Төсек жақсы, өйткені
Жайлы орынға есеп.

Бес дегенім - бесік,
Бөбек жатар өсіп.
Уағында анасы
Шомылдырар шешіп.

Алты деген - арша,
Арша отын жанса.
Мықтап қазан қайнатар,
Жіктеп отқа салса.

Жет і деген - жебе,
Жебе бұзар көбе.
Жебе - көбе сөзі -
Ертегі сөз көне.

Сегіз деген - сенім,
Болашағың сенің.
Сені азамат болар деп,
Сеніп отыр елің.

Тоғыз деген - торпақ,
Болма өзің қорқақ.
Еңбек етсең жарайд ы,
Көп ісіне ортақ.

Он дегенде ойлап,
Тапқан сөзім - оймақ.
Жалғастырып тағы да,
Айтыңдаршы жайлап
P.S. Баланың тілі еркін шыққан 

сәтінен бастап санамақ үйрету ке-
рек. Себебі, 4-6 жасқа дейінгі бала-
лар табиғаттан үйлесім іздеп, соны 
игеруге талпынады. А.Рассыхаев: 
"Санамақ ересектер үшін мағынасыз 
ойын тәрізді болып көрінеді. Бірақ 
астарында баланы есепке, ойлануға 
жетелейтін тапқырлық жатыр" дейді.

"Әлдиден эпосқа дейін" 
кітабынан
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Мұқағали – жыр ғұмыры
Артына айрықша өшпейтін із 

қалдырған Мұқағали Мақатаевтың 
өмірі мен шығармашылығына 
шолу жасау, М.Мақатаевтың 
поэзиясының халыққа кең 
таралуының мәні және оның 
өміршеңдігінің сырын сезіндіру 
мақсатында Алматы облысының 
«Тіл» оқу-әдістемелік орталығы 
КММ Сарқан аудандық филиалы  
ақиық ақынға арналған «Мұқағали 
– жыр ғұмыры»  атты әдеби-сазды 
кеш ұйымдастырды.

Мұқағали Мақатаев – қазақтың 
әйгілі ақыны. Ол қазақ поэзия 

әлемінде күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып, өзіне қайтарған кәусар сезім 
мен тояттамас көңіл, шалқыған шаттық пен мұңға тұнған махаббат, буырқанған шабыт 
пен сабырға көнбес сағыныш сыйлаған ақын. 

Кеш барысында Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін Абай атындағы орта мектеп-
гимназиясының, Ақын Сара атындағы орта мектебінің және Николай Островский 
атындағы орта мектеп-лицейінің оқушылары нақышына келтіріп оқып берді. Сонымен 
қатар, Сарқан аудандық «Сарқан» газетінің журналисі Жақсылық Жомартұлы қатысып, 
өнерпаз жастарға ықыласын білдіріп, Алғыс хаттармен марапаттады.

Мұқағалиы бар халық өлмейді. Мұқағалиы бар әдебиет күннен-күнге жаңара, жасай 
береді. Тіршіліктің тәттілігі мен ақиқаттың ащылығынан мейірі қанғанша дәм татқан 
қауымның өскелеңдігі мен өміршеңдігі де осында. Мұқағали халқымен бірге мәңгі өмір 
сүреді.

Сұлтан ЖАКУПОВ,
Алматы облысының «Тіл»  оқу-әдістемелік орталығы КММ 

Сарқан аудандық филиалының  оқытушысы. 

Әр өлеңі – бір әлем
Биыл Хантәңірінің мұзбалағы, тау тұлғалы талант, дарынды дарабоз, «Ғасыр 

ақыны» атанған, миллион сырлы сезімнің иесі – Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың 
туылғанына 91 жыл. Ақиық ақын 1931 жылы 9 ақпанда қазіргі Райымбек ауданының 
Қарасаз ауылында дүниеге келген. Абаймен үндес Мұқағалидай перзенті бар халық 
–шынымен бақытты. Мұқағали – ғажайып, сыршыл, гуманист ақын. Оны біреулер 
«көрінбейтін сиқыр бояулардан, бізге естілмейтін құпия дауыстарға толы жұмбақ 
ақын» десе, кейбіреуі «Қара өлеңнен қаймақ қалқыған қарапайым ақын, өлеңін бәріне 
түсінікті тілде жеткізген таңғажайып ақын» дейді. Өзінің өлеңдерімен миллиондаған, 
тіпті миллиардтаған жүректі жаулап алып, бірде жылатқан, бірде қуантқан Мұқағалиды  
еске алмау мүмкін емес. 

Осы орайда Аманбөктер негізгі орта мектебінде «Әр өлеңі – бір әлем» атты әдеби – 
сазды мүшайра өтті. Мүшайраның мақсаты: ақынның өмірі және шығармашылығының 
музыкасымен үндесу ерекшелігін көпшілік назарына ұсыну. Поэзия құдіретімен 
ақын өлеңдері арқылы оқушылардың Отанға, халқына, тілге деген сүйіспеншілік 
сезімдерін ояту, отаншылдыққа тәрбиелеу. Өлеңдерінің кең таралуының мәні және 
оның өміршеңдігінің сыры неде екенін таныту, сезіндіру. Әдеби – сазды мүшайрада 
ақынның өмір жолы оқушыларға кеңінен таныстырылды. Мектеп оқушылары мұзбалақ 
ақынның өлеңдері мен поэмаларын жатқа айтып, ақынның сөзіне жазылған әндерді 
шырқады. Әр сынып жеке – жеке топтық өнерлерін де көрсетіп, көрермен ықыласына 
бөленді. Мектеп директоры Б.Рыскелдина іс – шараға белсене қатысқан оқушыларды 
мадақтама қағазымен марапаттап, оқушыларға өз құттықтау сөзін айтты. 

Мұқағали-мәңгілік өмір! Ақынның маржан поэзиясы-мәңгілік болашақ ұрпақтың 
еншісі, қастерлеп қадірлейтін мұрасы, ақын көкірегінен буырқана ағылған жыр жанар-
таулары болып қала бермек. Өлең құмар халыққа таусылмайтын сый, мол қазына. 
Ақынның сөзі өлмесе, өзі де өлмегені. Жылдар өтер... әлі небір ақындар дүниеге келер. 
Бірақ, қара өлең құдіретін аспанға көтерген Мұқағали есімі қашанда біздің жадымызда.

А.АБИЛБЕКОВА,
Аманбөктер негізгі орта мектебінің 

ағылшын тілі пәні мұғалімі.

2022 жылдың 19 қаңтарында Мұқан 
Төлебаевтың мемориалды музейінде 
әнші, Қазақ КСР Халық артисі  Сара 
Тыныштығұлованың 80 жасқа толуына 
орай «Дара дауысты әнші Сара» атты 
тақырыпта көрме өткізілді.

Көрмемізге Сара Тыныштығұлованың 
өмір жолы, шығармашылығы жайлы және 
қазақ шетел әндерін дәріптеп, насихаттау-
да аянбай еңбек етіп жүрген кезінде алған 
марапаттары, афишалары, суреттері, 
кітаптары, журналдары қойылды. Сара 
Өрденбайқызы Талдықорған облысы, 
Бөрлітөбе ауданының Балқаш көліне 
тақау орналасқан «Лепсі» аталатын 
шағын шаруашылық жерінде 1942 жылы 
1-қаңтарда дүниеге келіп, мектепте 
оқыды, жастай ән айтуға машықтанды. 
Сол кездің өзінде  тұлымшағы желбіреген 
осынау жас қызға оны қоршаған сұлу 
табиғат  сыбаға – сыйлық тартқан. Оны 
өнерге деген құштарлығын оятып, әншілік 
қасиетпен туыстастырған. Жалғыз Сара 

ДАРА ДАУЫСТЫ ӘНШІ САРА
ғана емес, о шеті 
мен бұ шетіне  көз 
ж е т п е с , к ө г і л д і р 
айдынды Балқаш 

көлінің өңірінде қазақ музыкасының 
мақтанышы, СССР халық артистері, 
композиторлары Мұқан Төлебаев 
пен Еркеғали Рахмадиев туып өскен. 
Еркеғали мен Сара бүгінде атақты компо-
зитор Мұқан Төлебаев атымен аталатын  
орта мектебінде  оқыған.

Табиғатынан дарыған әншілік он бір 
жасар Сараны республикалық пионер-
лер слетінде лауреат атандырды. Сон-
да орыс халқының кең тынысты «Отан» 
әнін нақышына келтіре орындауы оның 
келешекте биік өнерге жолдама алуы-
на жол ашқандай еді. Эстрада әншісі 
болуды армандаған Сара 1964 жылы 

Москвадағы эстрада студиясына оқуға 
түседі. Мұнда даңқты әнші Сара РСФСР 
халық артисі И.П.Яунзем қарамағында 
тәрбиеленді. Әркімге кезіге бермейтін та-
маша  ұстаздың тәлімі Сараның өнердегі 
табыстарына деген үлкен қозғаушы күш, 
өнегелі мектеп болды.

Латыш қызы Ирма Яунзем кезінде 
Петроград консерваториясында музы-
кант – композитор А.Глазунов, атақты 
әнші И.Ершовтардан оқыған. Ол барлық 
ұлттардың әнін шырқаған. Ол 1927 жылы 
Франкфурт – Майндегі халықаралық 
музыка көрмесінде атақты әнші Әміре 
Қашаубаевпен бірге сахнаға шықса, 
1935 жылы қазақ бұлбұлы Күләш 
Байсейітовамен табысып, одан «Ду-
дарай», «Гәкку» әндерін нотаға түсіріп 

жаздырған. Эстрада әншісі Сара жа-
стар ансамблі «Гүлдер», «Қазақ – 
концерті» ұжымында қызмет атқарған 
шақтарында көп ұлтты Отанымыздың 
түкпір – түкпірінде Москва, Ленинград, 
Бельгия, Польша, Финляндия тағы басқа 
тұрғындары алдында өз ұлтының асқақ 
өнерін паш етті. Осындай өнерге деген 
еңбектері  еленіп С.Тыныштығұловаға 
1970 жылы Қазақ ССР- нің еңбек сіңірген 
артисі, ал 1979 жылы Қазақ ССР Халық 
артисі атақтары берілді.

Музейде ұйымдастырылған көрме-
мізде Сара апамыздың өмір жолда-
рын айғақтайтын экспонаттар негізінде 
көрермендерге насихатталып түсіндірілді. 
Табиғат тылсымына әсем әуенмен үн 
қатқаң әнші Сара апамыз бұдан былайда 
өнерімен өз елін тамсандыра беретініне 
жерлестерінің сенімі мол.

С.ДЖАПАРОВ,
Мұқан Төлебаевтың мемориалды 

музейінің қор сақтаушысы.

«Өзін-өзі тану» пәнінің ба-
сты мақсаты- рухани-адамгершілік 
құндылықтарды негізге алатын, ойы, 
сөзі мен ісі бір жерден шығатын нағыз 
мінезді адамды тәрбиелеу. Тіпті Абай 
өз заманында былай деген екен: «Білім 
мен ақыл-ойды сақтайтын қойма- 
адамның мінезі. Білімді сақтайтын 
берік қойма болмаса, оқудан пайда 
болмас». Ал тәрбиенің негізі дені сау, 
ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау 
дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, 
ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойын-
да басқа да игі қасиеттер қалыптасқан 
ұрпақ тәрбиелеп өсіру.

Ақпан айының алғашқы онкүндігінде 
Н.Островский атындағы мектеп-
лицейінде  дәстүрлі "Өзін-өзі тану" 
апталығы өтті. Ең алдымен апталық ая-

сында өткізілетін іс-шаралар жоспары құрылды.  Мектеп кітапханасында ата-анаға құрмет тақырыбын басшылыққа 
алып іс-шара өткізілді. Апта бойы мектепте директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары С.Кабденованың 
ұйымдастыруымен «Мейірімді жүрек» тақырыбында сынып сағаты өткізілді. Шараға әр сынып белсене қатысып, 
видео ролик жасады. Пәндік апталық барысында 1-4 сынып оқушылары өз шығармашылығын, шеберлігін, өз 
қолдарымен салған «Спорт денсаулық кепілі» суреттерін ортаға салды. Мектеп психологы А.Альджуманова мен 
Г.Сыдыкбектің ұйымдастыруымен мұғалімдер арасында тренинг жаттығу өткізілді. Бірлестік жетекшісі Евгения 
Николаевнаның ұйымдастыруымен ұстаздар арасында «Путешествие  по острову прокрастинации» тақырыбында 
шеберлік сыныбы өткізілді. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, өзін өзі тану пәнінің мұғалімі А.Аппасова 
«Ана жүрегі мейірімділік ошағы» тақырыбында мектепішілік театр өткізді.  Аудандық мүмкіндігі шектеулі балалар 
арасында «Сүйіспеншілік пен махаббатқа толы жүрек» конкурсы ұйымдастырылуда. "Өзін-өзі тану" апталығы 
қорытындысы бойынша оқушылар мектептегі осы пәннің маңыздылығын түсінді, алдымен әр адам өзін бала 
кезінен бастап ұғу керек, ал сосын ғана ересектер өміріне жеңіл кіруге болады екенін түсінді. Пән мейірімді 
және көңілді болуды үйретеді. Ал кез келген жағдайларда барлық адамдарға қуаныш пен махаббат сыйлау 
әрқашан қажет, сонда ғана саған халық көңіл аударады, сенің өмірің жақсарады, барлығымыз өз принциптерімізді 
ұмытып, кешірімді боламыз. Осындай керемет қасиеттерін білдірген адамның көңілі өсіп қалғандай, жақсы істерді 
жасағысы келеді, оның қоршаған ортасы да қайырымды, мейірімді болады. Ал біз әрқашанда осындай жақсы, 
мейірімді, қайырымды адамдардың көп болуын армандаймыз.

Н.Островский атындағы мектеп - лицейінің өзін - өзі тану пәні бірлестігі. 

СПОРТ – ДЕНСАУЛЫҚ 
КЕПІЛІ

Спорттың адам өмірінде алатын орны ерек-
ше. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы 
мықты, шыдамды, шымыр болады. Біздің ата- 
бабаларымыз «тәні саудың — жаны сау» не-
месе «бірінші байлық-денсаулық», — деп бекер 
айтпаған. Бірақ, осы нақыл сөздің салмағын, 
жүктер жауапкершілігін сезінбейтін де, мойында-
майтын да сыңайлымыз.

Спортпен айналысу денсаулықты жақсартады. 
Спорттың ең қарапайым түрі — жүгіру. Күн сайын 
таңертен үйдің маңайында, саябақта, алаңда жарты 
сағаттай жүгіру қажет. Сондай-ақ әртүрлі жаттығулар 
жасауға болады. Денсаулығымыз мықты болу үшін 
мынадай төрт шартты бұлжытпай орындау қажет. 
Олар: дене еңбегі, тамақты уақтылы ішуді, уақытты 
дұрыс пайдалану, шынығу және демала білу. 

Сонымен қатар қыс кезінде төрт жылда бір келетін 
қысқы олимпиада ойындары бар. Қысқы Олимпиада 
ойындары — Халықаралық олимпиада комитетінің 
эгидасымен, 4 жылда бір рет өтетін қысқы спорт 
түрлерінен орасан зор халықаралық жарыстар. Ойын-
дар 1924 жылы жазғы ойындарға қосымша ретінде 
өткізілген. Ең алғашқы ойындар Шамони 1924  • 
Санкт-Мориц 1928  • Лэйк-Плэсид 1932  • Гармиш-
Партенкирхен 1936  • Санкт-Мориц 1948  • Осло 1952  • 
Кортина д'Ампеццо 1956  • Скво-Велли 1960  • Инсбрук 
1964  • Гренобль 1968  • Саппоро 1972  • Инсбрук 1976  
• Лэйк-Плэсид 1980  • Сараево 1984  • Калгари 1988  • 
Альбервиль 1992  • Лиллехаммер 1994  • Нагано 1998  
• Солт-Лейк-Сити 2002  • Турин 2006  • Ванкувер 2010  
• Сочи 2014  • Пхёнчхан 2018  • Бейжің 2022.

С. ШОПАНОВ, 
Теректі ОМ денешынықтыру пәнінің мұғалімі.

Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген
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 «Ұстаз»  деген сөздің өзінде қаншама 

мән мағына, қасиетті ұғым жатыр. Ұстаз  
алдынан  өтпейтін  ешкім  жоқ.  «Жақсы  
мұғалім-мектептің жүрегі» -деген Ыбырай 
Алтынсарин атамыз. Жүрексіз  өмір  бол-
маса, мұғалімсіз білімнің, тәрбиенің іске 
аспайтыны белгілі, небір данышпан адам-
дар, қарапайым еңбеккерлер, тіпті арман 
қуған жеткіншектер де бәрі бір адамға 
қарыздар.

Ол - ұстаз!  Ұстазсыз өмірдің нақты 
тұтқасын ұстау мүмкін емес.  Адамды 
тәрбиелеп  оны азамат атандырудың өзі 
бір үлкен күш, сондықтан да ұстаздың 
еңбегі –ұлы еңбек. 

Жуырда  Н.Островский  атындағы  
мектеп - лицейінде  бастауыш  сыныптар 
арасында  онкүндік  өтті. 

Өткізілген іс-шараның  мақсаты:   
Жаңа әдіс- тәсілдерді  пайдалана оты-
рып,  әр сабақта  оқушыларға терең де, 
тиянақты  білім  беру. Оқушылардың  
шығармашылық  қабілетін  арттырудағы   
мұғалімнің  іс- тәжірибесін   жинақтау. 

Анар Баймолданова  4 «В» сыныбы-
мен   математика  пәнінен  «Бір бағыттағы  
қуып  жету  қозғалысы»  тақырыбында   
ашық  сабақ  өткізді.   Сабақ  өте  қызықты, 
әрі  тартымды өтті.   Сабақта  жаңа әдіс-
тәсілдерді  тиімді  пайдалана  отырып,  
оқушылардың   жүрегіне  жол  таба  білді. 

Маржан Белгибаева  2 «Ә» сыныбы-
мен   жаратылыстану  сабағынан  «Судың  
түрлі  күйі» атты  тақырыпта  ашық  сабақ  
өткізді. Сабақтың  тақырыбын  оқушылар  
бейнеролик   көре  отырып,  өздері  ашты.  
Сабақ өте  жоғары  деңгейде  өтті. Сабақ  
барысында  топтық, жұптық  жұмыстар  
жүргізіліп, оқушылар  өз  білімдерін  
көрсете  білді.     Оқушылармен  зерттеу  
жұмыстарын  жүргізіп, әр  топ  өздерінің  
жасаған  жұмыстарын  екінші  топқа  
түсіндіре  алды. 

Ляззат Турганова 4«Б» сыныбымен 
жаратылыстану  сабағынан  «Дыбыстың 
шағылуы» тақырыбында  ашық  
сабақ  өткізді. Мұғалімнің  шеберлігі  
оқушыларды  баурай  білді.  Сабақта  
жаңа  әдіс- тәсілдерді  тиімді  пайдалана  

Білім   нәрі  - бастауышта!
отырып, оқушыларды  сын  тұрғысынан  
ойландыра білді.   Дыбыстың  шағылуын   
әр  түрлі  заттармен  дәлелдеп  көрсете 
алды. Оқушылардың  сабаққа  деген ынта 
- ықыластары  сабақ  барысында  көрінді. 

Айгерім Дильдибаева 1 «Ә» сыны-
бымен  логикадан «Кім жылдам» атты  
тақырыпта жарыс  сабағын  өткізді. 
Оқушылар үш топ болып, жарыса  білді.   
Әр топ өздерінің  топ атауларын және  
ұрандарын  айтып, топқа  қойылатын  
ережелерді  сақтай  отырды.  Мұғалім  
оқушыларға  деңгейлеріне  сай  сұрақтар  
қойып, әр  жауап  берген  сұраққа  ұпай  
беріп  отырды.  Бірінші  сыныптың  
оқушылары  осы уақыт  аралығында  оқып  
білгендерін  көрсете  білді.   «Ұстаздан- 
шәкірт озар»,- деп бекер  айтылмаған  
болу  керек.  Мектеп  табалдырығын  
енді  аттаған  оқушыларға  білім  нәрімен  
сусындатып, тәлім- тәрбие беріп, 
жақсы  қасиеттерді  бойына  дарытып,  
адамгершілік рухта бағыт- бағдар беруде 
ұстаздың  еңбегі  осы  логика  сабағында  
орын  алды.  Сабақ  соңында  1,2,3 
орын  алған  топтар  марапатталып, тәтті 
кәмпиттер берілді.

Толғанай Нокабекова 2 «А» сы-
ныбымен қосымша  сабақ  тіл  дамы-
тудан   «Тапқыр болсаң,  тауып көр»  
атты  тақырыпта  оқушылармен  топтық  
жарыс  сабағын  өткізді.  Ұстаздың  
білімі  мен  шеберлігі  осы  жарыс  
сабағында  байқалды.  Жарыс  сабағында  
оқушылардың  деңгейлеріне  сай  тап-
сырмалар  беріліп, әр  топ  өз  білімдерін  
көрсете  білді.  Мұғалім  сабақты  өте  
қызықты  және  жоғары  деңгейде  өткізе  
білді.  Сабақ  соңында 1,2,3  орын  алған  
топ  марапатталды. 

Гульмара Байсалбаева «Белсенді әдіс- 
тәсілдер арқылы оқытудың  мақсаттарына 
қол  жеткізу» атты  тақырыпта   ұстаздармен   
шебер  сынып  өткізді.  Шебер  сынып  
өткізу  барысында  мұғалім  «Белсенді  
әдіс- тәсілдерді»  сабақ  барысында  
қолдану  жолдарын  түсіндіріп,  тапсырма-
лар  орындатты.  Мұғалімдер  үш  топқа  
бөлініп,  жұмыс  жасады. Сабақ  жоспа-
рын  құрудағы  кезеңдеріне  тоқталып, әр  
кезеңде  белсенді әдіс- тәсілдерін   тиімді  
пайдалану  керек  екендігін  көрсетті.   
Мұғалімдермен  өткізген  шебер  сыныпқа 
әріптестер  жан-жақты өз  ойларын  ортаға  
салып,   топта  белсенді ат  салысып  от-
ырды. Тәжірибелі  ұстаздан көп нәрсені  
қоржынымызға  сала  білдік. 

Елік Ақылбекова «PISA  халықаралық  
тапсырмаларын  орындату  арқылы  
оқушылардың  сыни  ойлау   көкжиегін  да-
мыту»  атты  тақырыпта  мұғалімдермен  
коучинг  өткізді. Коучинг  әдеттегідей  
психологиялық  ахуалдан  басталды.   
Мұғалімдердің  көңіл- күйлерін  көтеріп,  
топ  болып  бірлесіп   жұмыс  жасады.   
Елік Әскербековна  -тәжірибелі  ұстаз. Ол 
кісіден  үйренетініміз өте  көп.  Мұғалім  
өз білімін, тәжірибесін  коучинг  өткізу  
барысында  көрсете  білді. Ұстаздарға  
тапсырмалар  орындата  білді. Өзімізді  
оқушылар  қатарына  санап, тапсыр-
маларды  тиянақты  орындауға  ат  са-
лысып  отырдық.    Берілген  тапсырма-
лар  өте  жоғары  деңгейде  жасалған.   
Мәтін  бойынша  ашық, жабық  сұрақтар 
құрастырдық . «Ұстазы жақсының- ұстамы  
жақсы»   деп Александр  Македонский   
бекер айтпаған  болу керек. 

Салтанат Серикболова «Сын  
тұрғысынан  ойлауды  сабақта  тиімді  пай-
далану»  атты  тақырыпта  мұғалімдермен  
коучинг  өткізді.    Мұғалімдердің  
көңіл-күйлерін  көтеру  мақсатында  
психологиялық  ахуал  жасатып,   біраз  
қызықты  сұрақтар  қойып,  сұрақтардан  
жауап ала отырып,  коучингтің  тақырыбын 
ашты.   Тәжірибелі ұстаз- әрқашан биік  
шыңдардан  көрінеді   емес пе?  Сын  
тұрғысынан  ойлауды  сабақта  қалай  
тиімді  пайдалану  керек  екенін  түсіндіріп, 
өз  тәжірибесімен  бөлісті.    Ұстаздарды  
топқа  бөліп , сын  тұрғысынан  ойлана-
тындай  тапсырмалар  орындата  білді.       

Гульмира Магруфова «Оқушыларды  
сабақ  барысында  мақтау, мадақтау  

нәтежесі»  атты  тақырыпта ұстаздармен    
шебер  сынып  өткізді.   Шебер  сынып 
әдеттегідей  мұғалімдердің көңіл-күйін  
көтеру  мақсатында  психологиялық  
ахуалдан  басталды.  Ұстаз-жан-
жақты  болу керек  екені  айтылып,   әр  
сабағымыз  көңілді,  жоғары  деңгейде  
өту  үшін,  мұғалімнің  шеберлігі  басты  
мақсатта.   Мұғалімдерді  үш  топқа  бөліп,  
ситуациялық  тапсырмалар  орындатты.  

Гульмира  Танешовна  шебер  сынып  
өткізу  барысында  өзінің  тәжірибесімен  
бөлісті.     Күнделікті  сабақ  барысында   
оқушыларды  мақтап,   мадақтап  отырсақ,  
нұр үстінде  нұр болмақ  екенін  білдік.   
Сол сияқты  ұстаз  өзінің  шеберлігін  осы  
шеберлік  сыныбын  өткізу  барысында  
байқатты.  Ұстаздардың  жасаған  тар-
сырмаларын   жылы   лебіз  сөздермен  
мақтап,    жанға   шуақ  беретін  сөздерді  
қолданып   отырды.  Сол  сияқты  мұғалім  
әр  оқушының  жүрегіне  жылу  сыйлау  ке-
рек екенін  айтты.  

Назира Назикен 2 «А»  сыныбы-
мен  қызықты  математикадан   «Кім 
жүйрік»  атты  тақырыпта сабақ  
өткізді. Мұғалім  сабаққа  жан- жақты  
дайындалған.  Оқушыларды  топқа  бөліп , 
деңгейлеріне  сай  тапсырмалар  орында-
та білді.  Оқушыларды қызықтыратындай   
математикалық  тапсырмалар  болды.  Әр  
дұрыс  жауапқа  ұпай  беріліп  отырды.  
«Адамның адамгершілігі-жақсы  ұстаздан  
болады»  деген екен Абай  Құнанбаев.  
Назира Болатбекқызы оқушылардың   
жүректеріне  жол  таба  білді. Оқушылар  
өте  белсенді  болды. Әр  топ  өздеріне  
қойылған  сұрақтарға  нақты,  дәлелмен  
жауап  беруге  тырысып  отырды.  Сабақ  
соңында   жүйрік  топты   анықтап  1,2,3 
орындармен   марапаттады. 

Жансая Дүйсенхан 3 «Б» сыныбы-
мен  дүниетану  сабағынан  ашық  сабақ  
өткізді.  Мұғалім  сабақты  психологиялық  
ахуалмен бастап,  оқушылардың  көңіл  
-  күйлерін  көтеріп  алды. Сабақты жаңа 
әдіс-тәсілдерді  тиімді  пайдалана  оты-
рып  өткізді.  Мұғалімнің  шеберлігі  жан- 
жақты орын  алды. Сабақ барысында  
оқушыларға  зерттеу  жұмыстарын  жүргізе  
отырып, оқушыларға  өз  ойларын  нақты  
дәлелмен  айтуға  мүмкіндік  берді. Сабақ 
заман  талабына  сай өтті. Әр топ бір- 
бірлерін  бағалай отырып, сын  тұрғысынан  
ойлана  білді. Сабаққа  мұғалім   жан-
жақты  дайындалған. Сабаққа қолданған  
көрнекіліктер эстетикалық талапқа  сай 
болды.   Оқушылармен    қарым- қатынасы, 
дауыс ырғағы  жанға  жылу  сыйлайтын-
дай  болды. 

Әріптестер  бір- біріміздің 
сабағымызға  қатысып,  тәжірибе  
алмастық. Мектебіміздің  әдіскері  Куз-
нецова Татьяна  Владимировна барлық  
сабақтарға  қатысып, жүрек  жарды  
лебізін  білдіре  отырып,  ұсыныстар мен 
қорытынды  сөздерін  айтып отырды.  
Ғабит Мүсірепов  "Жаңылмайтын  жақ  
болмайды, сүрінбейтін  тұяқ  болмай-
ды" деген екен. Сабақ  барысында  кетіп 
жатқан азғантай  қателеріміз де  болды. 
Барлық  айтылған  ұсыныстарды  жылы  
жүзбен  қабылдадық. 

Ақырын  жүріп, анық  бас,
Еңбегің  кетпес  далаға.
Ұстаздық  қылған  жалықпас,
Үйретуден  балаға .
Әрқашанда  ұстаздар, балаларымыз-

ды  білім  нәрімен  сусындатып  жүру - ба-
сты мақсатымыз.    

Г.МАГРУФОВА,
Н. Островский атындағы 

 мектеп- лицейінің бастауыш 
 сынып  мұғалімі.

Суреттерде: Мұғалімдер  мен  
оқушылар шығармашылық  жұмыс  
үстінде.

Биология» - важнейшее звено в об-
щей системе образования, которое на-
правлено не только на овладение уча-
щимися знаний о живой природе. Но и на 
формирование целостной картины мира, 
как компонента общечеловеческой куль-
туры, на формирования здорового обра-
за жизни и экологической грамотности. 
Большую роль в этом играет внеклассная 
и внеурочная деятельность, проведение 
предметных недель.

В школе с 31.01     по 04.02    проходи-
ла неделя химии и биологии с целью сде-
лать внеклассную работу интересной и 
важной, развивать личностные качества 
учащихся. Принцип проведения пред-
метной недели был таков, чтобы каждый 
ребёнок был активным участником всех 
событий недели и смог попробовать себя 
в разных ролях и видах деятельности.

 План проведения предметной недели 
заранее был помещён на информацион-
ном стенде школы Курмангалиевой Ж.Ж.  
В начале мероприятия учитель биологии 

Неделя биологии в школе

Лейбутин Роман Борисович рассказал 
об удивительном и разнообразном мире 
растений, который мы сегодня окунёмся, 
совершенно отличный от животного. Со-

ревновались три команды «Неза-
будки», «Ромашки», и «Фиалки» . 
Большой интерес у ребят вызвали 
легенды о цветах -  как о чуде, ко-
торое подарила нам природа. Каж-
дый цветок хранит в себе тайну и 
загадку. Цветы – это всегда празд-
ник.  Другие команды сделали со-
общение «Живые барометры», 
«Памятники растениям»

Команды соревновались в кон-
курсе юных микробиологов «Уди-
вительный мир под микроскопом» 
. Были выставлены всем участни-
кам микроскопы и микропрепара-
ты. Победителем становился тот 
участник, который быстрее всех 
настраивал правильно микроскоп и 

определял микропрепараты. Ребята пока-
зали на практике приобретённые знания 
на уроках биологии.

Конкурс тематических газет привлёк 
большое внимание ребят и способство-
вал «открытию» талантов. Этот конкурс 
помог проявить свои чувства, показать 
свои знания в биологии, художественном 
искусстве. Интересно  проходил блиц-
турнир «Знатоки природы», где учащиеся 
правильно и быстро отвечали на вопро-
сы- загадки. Турнир способствовал по-
вышению мыслительной активности и 
развитию логического мышления, вызвал 
интерес к занимательной биологии.  Бы-
стро и интересно проходили «Игра со зри-
телями», «Чёрный ящик», «Поэтический 
конкурс о цветах», «Чьи это строки?», « 
Пословицы - перевёртыши». Всем было 
интересно и весело.

В конце мероприятия проведена ли-
нейка, где были вручены грамоты побе-
дителям.                                                                

  Р.ЛЕЙБУТИН,
учитель биологии средней школы     

Теректі.   
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 Ауған жерінен кеңес әскерлерінің 

шығарылуына 15-ақпан күні  33- жыл то-
луына орай мектебімізде  жастарға әскери 
патриоттық тәрбие беру мақсатында 
Ауған соғысы ардагерлерімен кездесу 
өткізілді.1979 жылы 25 – желтоқсанда 
Кеңес үкіметінің ұйғаруымен Ауғанстан 
жеріне Кеңес әскерін енгізу туралы 
шешім қабылданды. Қазақстаннан Ауған 
соғысына 1979 – 1989 жылдар арасын-
да 22 мың адам қатысты. Олардың 761-і 
қаза тапты. 21 адам хабарсыз кетті. Он 
жыл арасында Сарқан ауданынан 59 жау-
ынгер шақырылып, әскери тапсырманы 
орындау барысында олардың 11-і қаза 
болды. Алмалы ауылдық округі бойынша 
осы соғыста батырлық пен қайсарлықтың 
үлгісін көрсетіп, қаһармандық танытқан 
14 жауынгерімізді құрмет тұтамыз. Бүгінгі 
күнде көптеген  жауынгерлер өз жеріне ора-
лып, соғыста алған түрлі жарақаттарының 
кесірінен әлі де зардап шегуде. Олар 
бейбіт күнде шама-шарықтарына 
қарап еңбек етіп, ауданымыздың 

    Жаны  жайсаң  Жанатбек...
экономикасының  дамуы-
на  үлес қосуда.  Солардың 
бірі - мектебіміздің түлегі, 
кәсіпкер, қамқоршылық 
кеңестің төрағасы Ма-
лайбеков Жанатбек 
Есқараұлы. Жанатбек 
ағамыз 1987- 1989 жылдар 
аралығында осы ауыл-
дан әскерге шақырылып 
Ауған жеріндегі  Герат 
провинциясында боры-
шын өтеп туған ауылына 
оралып түрлі жұмыстарды 
атқарды. Жанатбектің 
мінезі ашық, адал, 
адамгершілігі мол жеті қырлы, сегіз сыр-
лы азаматтардың бірі еді. Жастайынан 
спорттың күрес түрімен айналысып об-
лыс, республика көлеміндегі жарыстар-
да чемпион атанды.  Жанатбек мектепте 
шаруашылық жөніндегі орынбасар бо-
лып, қамқоршылық кеңестің төрағасы 

болып бірнеше жылдар 
бойы еңбек етті. Көптеген 
қайырымдылықтар жасап, 
іс -шараларға демеушілік 
танытты. 2014 жылы 24 
қаңтарда Жанатбектің ба-
стауымен облыс көлеміндегі 
ауған соғысы ардагерлерін 
мектепке жинап, салта-
натты іс- шара өткізілді. 
Ауған жерінде қаза болған 
мектебіміздің түлегі Литви-
нов Николай Ивановичке 
арналған ескерткіш тақта 
салтанатты түрде ашылды. 
Жанатбектей ағаларымыз 

қазақтың қашаннанда батылдық пен 
батырлықтың иесі екенін, қажет бол-
са – Отан үшін оттан да қорықпайтынын 
дәлелдеді. Ағамыздың ақ жарқын мінезі 
осындай іс шараның өтуіне мұрындық 
болды. Жылда дәл осы күні медальда-
рын жарқыратып бір күліп қойып мек-

тепке келуші еді.  Достар арасында бас 
қосқанда қолына домбырасын алып ке-
ремет әндерді айтып, жиылған ортаны 
жандандырып, ел естімеген әзілдерімен 
жиылғандарды ду күлдіруші еді.  
Жанатбектің жұбайы Раушан екеуі төрт 
баланы дүниеге әкеліп, оларды жақсы 
тәрбиеледі.  Жанатбек ағамыз 2021 жылы 
тамыз айының басында қайтыс бол-
ды деген суық хабарды естігенде бүкіл 
ауыл болып қатты қайғырдық. Амал не, 
ажалға қарсы тұра алмадық. Жанатбек-
тей азаматтың бейнесі біздің көз алды-
мызда. Өскелең ұрпаққа  үлгі болар  ер  
мінезді азаматтардың  біздің  ортамыз-
дан кеткені өкіндіреді. Қысқа ғұмырында  
еселі еңбек етіп, болашақ жастардың 
есінде еңбексүйгіштігімен қалатынына 
кәміл сенміз. 

 

Қ.РЫСБЕКОВ, 
Алмалы орта мектебі 

директорының тәрбие ісі жөніндегі   
орынбасары.

Мейірімділік - адамгершіліктің 
бастауы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа кірген 2022 жылды "Балалар жылы" 
деп жариялады. Балаларға ерекше назар аудару керек. Себебі олардың амандығы – 

мемлекетіміздің жарқын 
болашағының сенімді 
кепілі. Президент бұл 
жылды тек ұрандап не-
месе мереке түрінде атап 
өту ғана емес, балаларды 
қорғау мақсатында ең ал-
дымен билік тарапынан 
денсаулық сақтау, білім 
беру және әлеуметтік 
қамсыздандыру сала-
сында нақты іс-шаралар 
жасалуы керектігін  айт-
ты.Өскелең ұрпақтың 
үйлесімді дамуы мен 
бақытты балалық – бұл 

біздің жалпыұлттық міндетіміз.Ел болып еңсемізді тіктеп, етек- жеңімізді жиғалы да отыз 
жыл болды. Тәуелсіздіктің туы желбірегені, өшкеніміз жанып, салт- дәстүріміз жаңғырды.  
Бабалар мирасы дегенді бүгінгі жас қалай түсінеді? Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында 
қалыптасқан ұлттық тәрбиені, озық өнегелі дәстүрлерді, адамгершілік асыл қасиеттерді 
жас ұрпақ бойына қалыптастырып, оны ұтымды пайдалану аса маңызды міндеттердің 
біріне айналып отырғаны даусыз. Сондай-ақ, ұлттық мәдениеттің, әдебиеттің, тілдің, 
халықтық педагогиканың тағдыры мен болашағы да мектептегі жас ұрпақ тәрбиесіне 
байланысты.  Тәрбиедегі басты бағыт делінген тәлім-тәрбие тұжырымдамасында: 
“Әрбір адам ең алдымен өз халқының перзенті, өз Отанының азаматы болу керек екенін, 
ұлттық болашағы тек өзіне байланысты болатынын есте ұстауға тиіс. Тек қана ата-
аналармен бірге жалпы күш – жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен 
адамдық бағыт беруі мүмкін.  Жемісті тәрбиенің сыры шәкіртті дұрыс тәрбиелеуде. 
В.А.Сухомлинский «Біздің балалар-біздің қарттығымыз. Жаман тәрбие-болашақтағы 
қайғымыз,бұл-біздің көз жасымыз,бұл-басқалар алдындағы,бүкіл еліміз алдындағы 
біздің кінәмыз.» Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне тоқталатын болсақ, тәрбие – 
адам өміріндегі негізгі, ең маңызды заттың бірі. Судың тазалығын үйретейік, желдің 
еркелігін үйретейік, ағаштардың жайқалуын үйретейік, күннің жылылығын үйретейік, 
Ата-ананың достығын үйретейік... Балаларымызды әуелі ата-ананың мейіріміне, ма-
хаббатына бөлейік!

С.КАБДЕНОВА,
Н.Островский атындағы мектеп-лицейі

директорының тәрбие ісі жөніндегі   орынбасары.

Цифрлық сауаттылық – 
бүгінгі заман талабы

Цифрлық сауаттылық – цифрлық  технологияларды және интернет ресурстарын 
қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін қажет білім мен дағдылардың жиынтығы. Цифрлық 
технология қоғам өміріне әсерін молынан тигізуде. Соның нәтижесінде денсаулық сақтау 
мен білім беру, қала тіршілігі, жалпы адамның күнделікті өмірі айтарлықтай өзгеріп, 
жаңа сипатқа ие болуда. Олар қазірдің өзінде біз тамсанып айта беретін ақпараттық 
технологиялардың өзін жолда қалдыра бастады. Расымен де, адамзат қауымы жыл 
санап емес, ай санап, тіпті апта мен күн санап цифрландыру заманының сиқырлы 
әлеміне еніп барады. Ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің 
болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету 
мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. Компьютер және 
ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша 
ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды 
табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол 
ашады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін 
қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан та-
райды. Қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі дамыған цифрлық инфрақұрылым 
болып табылады. Сондықтан білім беру ұйымдарында ІТ-инфрақұрылымды, цифрлық 
білім беру ресурстарын, ашық онлайн-курстардың желілері мен платформаларын да-
мыту, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру жұмыстары іске асыры-
луда. Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – «оқушыларды ақпараттық қоғам 
жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді 
араластыру» болып табылады.  Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даяр-
лайтын оқу орнының басты міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзіреттілігін дамыту. 
Құзірет - оқушының жеке және қоғам талаптарын қанағаттандыру  мақсатындағы та-
бысты іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік – 
оқушының әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. Ақпараттық 
құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге 
асыру және ақпараттық – коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты 
қолдану қабілеті. Білім саласындағы цифрландырудың ең басты міндеті білім беру са-
пасын арттыру, яғни халықаралық дейгейде әртүрлі салаларда, оның ішінде «жасанды 
интеллект» және «ауқымды деректер» жасау саласында бәсекеге қабілетті Ел жаста-
рын дайындау болып табылады.

Балжан КАЛКЕЕВА, 
Екіаша орта мектебінің информатика және математика пәні мұғалімі.

Көркем еңбек пәнінің берері көп
Еңбек - адамды қалыптастырушы фактор. Адамның қоғамдағы орны еңбегімен 

анықталады. Демек, адамды адам еткен – еңбек.
Қазақтың ұлы ақыны Абай айтқандай «Егер мал керек болса, қолөнер үйренбек 

керек, мал жұтайды, өнер жұтамайды». Бұл сөзден қолөнердің еш уақытта ескірмей, 
адамның өмірлік жолында пайдасы зор екенін байқаймыз.

Қазіргі көркем еңбек сабағының кілті - еңбек. Бұл сабақта балаға қарапайым «Еңбек 
құралдары мен өсімдік өсіру мен күтіп - баптауды» үйрететін болса, бүгінгі таңда ғылым 
мен техниканың қарыштап дамыған заманы. Ғылым мен озық ойлы технологияның 
заманы. Адамзат баласының ақыл ойының дамыған заманында «Еңбек» сабағы «Тех-
нология.Көркем еңбек» болып өзгеруде.

Қазақ елі еңбекті ерекше бағалап құрметтеген. Оны "Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің 
наны тәтті" сияқты мақал - мәтелдерінен және тағы басқа қанатты сөздерінен байқауға 
болады. «Көркем еңбек» Технология» сабақтары балалардың шығармашылық жігерін 
ашуға көмектеседі. Шеберлік деңгейінің өсуіне, әр жұмысты соңына дейін жеткізудегі 
шыдамдылық, төзімділік сияқты қасиеттерін қалыптастырады. Оқушы бала орасан 
зор еңбегінің жетістігін көргеннен кейін сол затты қайта жасауға қызығады және соны 
үйренуге талпынады.

«Технология. Көркем еңбек» пәндерінің балаға берер білімі өте көп және күрделі 
пән ретінде қарауымыз керек. Еңбекке немқұрайлы қарау - нағыз білімсіздік. Қазіргі 
таңда мұғалім ретінде байқайтынымыз, балалардың сабаққа ықыласы төмен. Сон-
да балада білім болмаса, бір кәсіптік бағытқа бағдар берілмесе, ондай бала ертең 
қоғамда орнын қалай табады. Бұл бәрімізді ойландыратын мәселе. "Еңбексіз өскен 
бала, ескексіз жүзген қайық" деп дана бабаларымыз бекер айтпаса керек.

М.СМАИЛХАНОВА,
Шатырбай орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі.

Білім негізі – бастауыштан
Халқымыз әрқашан да ұстаз мәртебесін көтеріп, аса жоғары қастерлеп, бағалаған. «Ұстаздық 

еткен жалықпас, үйретуден балаға», «Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады», — деп 
айтқан ұлы Абай.

Ал чехтің педагогы Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен 
қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз жалын иесі», — деп ұстаздар 
қауымын жоғары бағалаған. Педагогикалық мамандықтардың ішінде бастауыш сынып мұғалімі 
мамандығы – ерекше мамандық. Өйткені кез – келген мамандық иегері бастауыш сынып 
мұғалімінен тәлім-тәрбие алады. Бастауыш мектептің негізгі міндеті – жеке тұлғаны дамы-
тып, оның алғашқы қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі мен 
дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру болып та-
былады. «Білім негізі – бастауышта» демекші, білім берудің алғашқы атасы – бастауыш білім. 
Баланы бастауыш сыныптан бастап шығармашылық ойлауға, өз бетінше шешім қабылдай алуға, 
практикалық әрекеттерге дайын болуға, оларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту – 
бүгінгі күннің басты талабы. «Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ» десек, білімнің негізі ба-
стауышта қаланатыны белгілі. Бастауыш сыныптағы әртүрлі пәндер оқушы білімін дамытып, 
танымдық қабілеттерін қалыптастыруға үлкен үлес қосады. Мектепте, ғылым саласының қай-
қайсысынан болмасын, берілетін білімнің негізі бастауышта қаланады. Сондықтан да болар, 
А.Байтұрсыновтың: «… бастауыш мектепте үйренетін білім жұрттың бәріне тегіс керек білім ғой. 
Адамға тіл, құлақ, қол қандай керек болса, бастауыш мектептерде үйренетін білімдер де сон-
дай керек»,- деуі. Бастауышта берілетін білімге ерекше көңіл бөлінеді. Яғни ғылыми білімдердің 
негізі осы бастауыштан басталады. Баланың оқу әрекетінің танымдық белсенділігі де осында 
қалыптасып, олар білімдерін өз беттерімен толықтыра алатындай деңгейге көтеріледі.

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, мектепте білім беруді жетілдірудің нақты жолдары мен 
тәсілдері қазіргі кезде сан алуан әдіспен іске асырылуда. Әр мұғалім: «Менің бүгінгі сабағымнан 
оқушым не үйренді?», « Мен өз білімімді толықтыру үшін не істедім?» деген сұрақтар төңірегінде 
істеген ісіне есеп беріп отыру керек. Әрбір сабақ мұғалімнен үлкен қажырлы еңбекті, ізденісті, 
шеберлікті, шығармашылықты қажет етеді.

Оқушылардың рухани дүниесін байытып, өмірді, оқиғаны бағалап пайымдай білуге 
дағдыландырып, аяқталған ойды ауызша және жазбаша жеткізе алуға тәрбиелеу мақсатында 
сабақтарымды түрлендіріп отырамын.Сын тұрғысынан ойлау технологиясының миға шабуыл, ой 
жарыс,синквейн құру, эссе жазу, тоқтап оқу сияқты әдістерін үнемі қолданып отырамын. Қазақ тілі, 
математика, дүниетану сабақтарында әртүрлі тақырыпта бүктемелер, қималар, үнтаспалар, ойын 
элементтерін, сөзжұмбақтар, ребустар т.б. қолдана отырып оқушылардың шығармашылығын да-
мытамын.Оқушылардың тіл байлығын дамытудың бір түрі – суреттермен мәтін құрастыру. Сурет-
ке бала назарын аудартып, сұрақ-жауап арқылы ой қозғатып, мәтін құрастыртамын. Бұл жұмысты 
ауызша да, жазбаша да орындауға болады. Баланы ұшқыр ойға, тапқырлыққа жетелейтін 
жұмбақтар, мақал – мәтелдер, өтірік өлең, жаңылтпаштарды сабақ сайын жүйелі пайдалана-
мын, өйткені олардың бала тілін дамытудағы рөлі ерекше. Тәрбие саласында ұмыт қалған салт-
дәстүрлерімізді үйретіп отырамын. Мектеп оқушылары үшін мұғалім олар еліктейтін, үлгі ететін 
абыройлы жан. 

Д.КЕНЫБАЕВА,
Шатырбай орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сарқан қаласы, Кенесары хан көшесі, 11/1/ үй сатылады, бағасы 6 

000 000 теңге, бөліп төлеу де қарастырылады. Хабарласыңыздар тел. 
87770549168, 87751441117.

Поздравляем с днем рождения с юбилеем Мусабаеву 
Гульмиру Серикхановну, начальника отдела почты Топо-
левки. Она работает в сфере почты больше двадцати лет. 
50 лет — это золотой возраст. Оставайся всегда такой же 
мудрой, жизнерадостной, доброй и красивой. Пусть в душе 
всегда будет покой и счастье. Самое главное, что хочется 
пожелать — это крепкого здоровья, достатка, чтоб все род-
ные и близкие были всегда рядом. С юбилеем!

Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения,
И душевного близких тепла.

Счастья в жизни, покрепче здоровья,
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с почтением,
В пятидесятый твой юбилей.
С пожеланиями: коллектив Сарканского РУПС.

Үйімізді базарға айналдырған бал бөбегіміз Асы-
лым Сұлтанқызын ақпан айының 22 –сі күні 1 жасқа 
толатын туған күнімен құттықтаймыз. Жанымызды 
нұрға бөлеп, шаттыққа толтырып күннен күнге, жыл-
дан жылға  есейе беруіне тілектестігімізді білдіреміз.

Бұл дүниенің ең қызығы немере,
Қанат жайып өсе берсін кереге.
Шаңыраққа уық болып шаншылып,
Келе берсін немере мен шөбере!
Өз балаңнан ыстық болар немере,
Немересі жоқ адамдар сене ме?
Шаңыраққа уық болып қадалып,
Тола берсін немере мен шөбере.
Ізгі тілекпен: нағашы ата-апасы Амангелді-Зеинқан, әпкелері Әсел, 
Арайлым, Аяулым, ағасы Алихан.

Мен, Сарқан аудандық пробация қызметі бөлімшесінде 2020 жылғы 30 қарашадан 
бастап есепте тұрамын. Осы ретте Сарқан аудандық пробация қызметі бөлімшесі 
басшысы, әділет майоры Асқарбек Аубакиров, бөлімше аға инспекторы, әділет ка-
питаны Серік Әбілқасым, бөлімше инспекторы, әділет капитаны Мадияр Еркенов-
ке шын жүректен шексіз алғысымды білдіремін. Аталған азаматтар алғаш түзеу 
мекемесінен шыққан сәтімде бостандыққа бейімделіп кетуіме өз ықпалдарын тигізді. 
Менің болашаққа деген көзқарасымды өзгертті. Мемлекеттен қайтарымсыз 583 400 
теңге грант алуға қолдау көрсетіп, демеу берді, нәтижесінде өз ісімді аштым.  Осы 
азаматтардың арқасында кәсібімді дөңгелентіп, өзімнің жиһаз жөндеу шеберханамды 
ашудамын.

Д. САСАНБАЕВ,
Сарқан қаласы.

Қамқоршылық кеңес құрамы 
құрылатындығын хабарлайды

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2017 жылдың 
27 шілдедегі № 355 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын 
ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы 
негізінде 2022 жылы 17 қаңтардан бастап «Алматы облысы Білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі»мемлекеттік мекемесінің «Әл-Фараби атындағы 
орта мектебі » мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесі  
Абайділданов көшесі  №18 жанынан  Қамқоршылық кеңес құрамы толықтырылатынын 
хабарлайды.

Осыған байланысты Әл-Фараби атындағы орта мектебінің әкімшілігі жергілікті 
өкілдік атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдерін,өзара және мектеп бас-
шысымен туыстық қарым-қатынасы жоқ өкілдерді Қамқоршылық кеңес құрамына кіруге 
шақырады.

Ұсыныстар мерзімі: он күн жұмыс ішінде қабылданады.
Байланыс телефоны: 87059905095.

Объявляет о формировании
 Попечительского совета

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан 
от 27 июля 2017 года № 355 «Об утверждении Типовых правил организации и рабо-
ты Попечительского совета в общеобразовательной организации «Средняя школа им. 
аль-Фараби» дошкольный мини-центр пополнится Попечительским советом на улице 
Абайдильданова, 18. 

В связи с этим администрация средней школы имени аль-Фараби приглашает в 
состав Попечительского совета представителей местных исполнительных и правоо-
хранительных органов, а также представителей, не состоящих в родственных связях 
между собой и руководителем школы.

Срок подачи: десять рабочих дней.
Контакты:  87059905095.

ЕСКЕ АЛУ
Сарқан қаласының тұрғыны,  балаларына 

ардақты ана, немерелеріне мейірімді әже бола 
білген Ахметова Нұржан Алдарқызын осыдан 
10 жыл бұрын айтып келмейтін ажал ортамыз-
дан мезгілсіз алып кеткен еді.  Қимасымыздың 
өмірден озғанына 10 жыл өтсе де жүрегімізден 
мәңгі өшпейді. Анамыздың жадыраған жүзін, 
қамқорлығын сағынамыз. 

Барша туған-туыс, дос-жаран, таныс-білістерге 
27.02.2022 жылы сағат 12.00-де  «Жетісу» мейрам-
ханасында асылымыздың он жылдық асы болаты-
нын хабарлаймыз.

Сағынышпен еске алушылар: балалары, немерелері, туған-
туыстары.

Продается дом из четырех комнат по ул. Жумабаева № 17, 12 соток земли, 
имеются все пристройки. Вода, канализация имеется.   Удобно для содержания ско-
та, есть вариант в рассрочку, половина стоимости дома, остальное через нотариат. 
Цена договорная. Обращаться тел. 8747 8671461.

Абишева Нургуль Омархановнаның атына тіркелген Сарқан қаласы, Арыч-
ная көшесі № 98 үйдің 0,1200 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1154264 
(кад.№ 03-267-001-733) және басқа да құқық белгілейтін құжаттары жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

Срочно продам частный Дом в связи с переездом. Улица освещена и асфаль-
тирована. Очень хороший тихий район. Рядом школа, садик, колледж. Туалет, ван-
на в доме. Со всеми хоз.постройками, водоснабжение. Адрес ул.Тынышбаева 45,            
тел: + 7 (775) 253 2413.

Көзқарасым өзгерді    Алғыс

22.12. 2014 ж. қайтыс болған азамат Токсамбаев Сламбектің жер үлесіне нота-
риус Турусбекова А.И. 2015 жылдың 29 желтоқсанында № 2895 тіркеп куәландырған 
заң бойынша мұраға құқық туралы куәліктің жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын. 

Ақпанның 23-інде "Nur Otan" партиясы аудандық филиалының 
ғимаратында ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Абсеметова Алия 
Маратқызының азаматтарды жеке мәселесі бойынша қоғамдық 
қабылдау өткізетінін хабарлаймыз! 

Анықтама үшін 2-22-33 телефонына хабарласуға болады.


