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Аудан әкімі Талғат Қанатұлы Қайнарбековтың  Отан қорғаушылар күні және Ұлы Жеңістің 77 жылдығымен құттықтауы

SARQAN
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 

апталыќ газеті

Славные герои - сарканцы

Ардақты ардагерлер, қадірлі жерлестер!  Баршаңызды 7-мамыр - Отан қорғаушы күнімен және 9-мамыр - Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 77 жылдығымен  
шын жүректен құттықтаймын! 

Сол жылдардың сұрапыл оқиғалары, ел басына күн туған шақтағы ерлеріміздің көрсеткен ерен ерліктері мен қайтпас қайсарлықтары халқымыздың 
жүрегінде мәңгі сақтаулы. Сол сұм соғысқа ауданымыздан аттанған 15586 жауынгердің жартысынан астамы жат жерде мәңгілікке көз жұмды. Осынау ардақты 
ардагерлеріміздің арасында Кеңес Одағының батыры атағын алғандардың болғаны біз үшін зор мақтаныш. Елі, жері үшін қасықтай қаны қалғанша шайқасқан 
сол шахидтардың есімдері ешқашан ұмытылмақ емес. Қазіргі таңда ауданымызда бар-жоғы үш-ақ соғыс ардагері тұрады. Жыл сайын сапы сиреген осынау 
Жеңіс жауынгерлеріне деген тиісті қамқорлықты жасау кейінгі ұрпақтың абзал борышы, перзенттік міндеті. Отан үшін от кешкен сол бір жауынгерлердің 
жартысы туған елден, туған жерден жырақта жер жастанды. Сондықтан оңайлықпен келмеген осынау Жеңіс күні біз үшін ерекше қадірлі. Ұрпақтарымыз 
бейбітшілікте өмір сүріп, береке мен бірлікте тірлік кешсін! Мамыражай мамыр айында келетін осынау қос мереке Отаншылдық пен батырлық, елжандылық 
пен ерлік тәрізді қасиетті ұғымдардың асыл арнасы сияқты. Сондықтан еңсесі биік осынау егіз мерекенің еліміз үшін алар орны ерекше.  Отан қорғаушы және 
Ұлы Жеңіс күні құтты болсын! Барша жерлестеріме ұзақ ғұмыр, жанұяларына жақсылық, бақ пен береке тілеймін! 

Алексей Федорович Гал-
кин родом из села Каргалы 
Сарканского района. Работал 
в колхозе «Всемирное Пла-
мя». В 1944 году был призван 
в ряды Красной Армии и слу-
жил на Дальнем Востоке.  В 
1945 году участвовал в бое-
вых действиях с японскими 
милитаристами. Его грудь 
украшают медали «За отва-
гу», «За победу над Япони-
ей». Особая гордость- орден 
«Отечественной войны» II 
степени. Демобилизовался в 
1951 году.

В 2014 году ему было при-
своено звание «Почетный 
гражданин Сарканского райо-
на». 

Из воспоминаний Берли-
бека Искакова из села Ша-
тырбай,  как сейчас помню, 
это было в далеком 1942 
году. Мне не было еще восем-
надцати лет, когда призвали 
на фронт. Повезло, что имел 
среднее образование. Я до 
войны успел окончить семи-
летку в селе Шатырбай. Да 
и сам всегда интересовался 
техникой. Поэтому более или 
менее грамотных отправляли 
учиться. Поступил в военное 
училище в городе Шыршык, 
близ города Ташкента. После 

На защите Отечества

Каждый раз перед Днем Победы становится тревожно на сердце. Сколько 
ветеранов осталось в живых? Как чувствуют себя дедушки, бабушки сей-
час? Смогут ли они встретить еще одну победную весну? Все реже и реже 
их строй. В Сарканском районе осталось всего трое участников Великой 
Отечественной войны. 
окончания сержантских кур-
сов отправили меня на Чер-
номорский флот. Было это в 
1943 году, когда Севастополь 
и Крым находились в тисках у 
фашистов. 

Конечно, сначала было 
страшно. Я согласен с поэ-
том, который пишет, «кто го-
ворит, что на войне не страш-
но, тот никогда и не был на 
войне». Представьте, каково 
оказаться на огромном кора-
бле, среди бушующего моря 
и вражеских снарядов ауль-
ному парнишке, выросшему 
среди гор и степей. 

Но Берлибек Искаков был 
не из трусливых бойцов. По-
степенно привык к морским 
волнам, к несмолкающему 
грохоту орудий, льющим-
ся дождем пулям.  Именно 
здесь понял смысл поговор-
ки, человек через три дня 
привыкает и к могиле. 

В 1944 году военно-
морской флот Союза набрал 
силу и мощь. Враг  почувство-
вал это на себе. О матросах 

Черноморского флота часто 
писали в прессе. В военной 
газете появилась заметка и о 
боевых подвигах нашего зем-
ляка. Затем уже в составе 
Тихоокеанского флота в авгу-
сте 1945 года он участвует в 
освобождении Порт-Артура.

Демобилизовался матрос 
в 1948 году. За плечами оста-
лась война, а грудь украшали 
ордена «Красной Звезды», 
«Великой Отечественной во-
йны», медаль «Маршал Жу-
ков». 

Геннадий Федорович 
Ульянов живет в селе Аман-
гельды Сарканского района. 
В 1941 году Каратальским 
районным военным комите-
том  призван в ряды Совет-
ской Армии. Военную подго-
товку проходил в Ашхабаде. 
15 октября 1942 года принял 
военную Присягу. В августе 
1943 года в звании сержанта 
и отправили на фронт. Слу-
жил на Степном фронте, ко-
торым командовал легендар-
ный Иван Конев.

-В 1943 году наша Совет-
ская Армия шла в наступле-
ние. Фашистов гнали с нашей 
земли. Бои были ожесто-
ченные. Я был участником 
боевых действий за дерев-
ню Большая Рублевка, что в 
40 км от города Полтава на 
Украине в составе Степного 
фронта.

Этот рубеж несколько раз 
переходил  к немцам, бои 
были горячие. Погибло мно-
го ребят. Но все-таки мы вы-
били фашистов с этой пози-
ции. В этих боях он получил 
осколочное ранение в правое 

плечо с повреждением кости. 
Это было 20 сентября 1943 
года. А примерно через не-
дели две, Советская Армия 
полностью освободила Пол-
таву, Полтавскую область и 
ее окрестности от немецких 
захватчиков. Меня отправи-
ли в госпиталь, который на-
ходился в городе Сызрани. 
Это недалеко от Куйбышево, 
ныне город Самара.

В госпитале я пролежал 
четыре месяца. В январе 
1944 года меня выписали  и 
отправили в город Борисо-
глебск в запасную часть, а 
потом на учебу в Маршанское 
стрелково-минометное учи-
лище. Обучение проходило 
по ускоренной программе. В 
марте 1945 года окончил учи-
лище, мне присвоили звание 
«младший лейтенант» и от-
правили в город Липецк для 
дальнейшего прохождения 
военной службы командиром 
минометного взвода,- расска-
зывает ветеран.

-Где меня застала По-
беда? 9 мая 1945 был в Ли-
пецке. Это была Великая По-
беда! Были слезы и радость, 
но больше было слез....Поч-
ти в каждой семье были по-
тери. Многие матери и дети 
не дождались с войны сыно-
вей, дочерей, отцов. Война 
принесла нашей Советской 
стране горе, разруху, поте-
ри. Пусть никогда наши дети 
не узнают, что такое эта про-
клятая, страшная и трудная 
война. Никогда!,- солдат 
войны тяжело вздыхает. Эти 
слова идут из самого сердца, 
души человека, испытавшего 

на себе все тяготы и испыта-
ния Великой Отечественной 
войны...

Командиром минометного 
взвода он прослужил до июня 
1945 года. Демобилизовали в 
январе 1947 года в  звании 
лейтенанта по состоянию 
здоровья. Подвиги офицера 
отмечены высокими награ-
дами Родины. Он награжден 
орденами «Отечественной 
войны 2 степени», «Красной 
Звезды», многими медалями, 
в том числе «За победу над 
Германией».

После войны каждый из 
них помогал восстанавливать 
страну от разрухи, поднима-
ли ее из руин, растили детей, 
хлеб. Сегодня они многое мо-
гут забыть, но их сердца  на-
всегда запомнили кровавую 
войну и их самое главное же-
лание, чтобы на земле оста-
новились все войны, чтобы 
люди всегда жили под ярким 
голубым небом. 

Мы поздравляем наших 
ветеранов с Днем Победы. 
Здоровья вам, родные и спа-
сибо за ваш подвиг во имя 
нашей жизни, во имя нашего 
будущего.

Жанар МЫКТЫБАЕВА.
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Жабайы аңдар мен құстардың санақ 
жұмыстары

Жоңғар- Алатауы МҰТП РММ  аумағындағы көптеген жабайы аңдар мен құстар 
мекендейді. Жануарлар дүниесі қоршаған табиғи ортаның негізгі компоненттерінің 
бірі. Жануарлар дүниесінің биоәртүрлілігін сақтау ескерусіз мүмкін емес олардың  
«Жоңғар-Алатауы» МҰТП РММ аумағындағы жабайы жануарларды есепке алу жану-
арлар дүниесі жай- күйінің сандық өзгерістерін бақылау мақсатында жүргізіледі.Жану-
арлар экологиясының ерекшеліктеріне ғана емес сонымен бірге мекендеу ортасының 
жағдайына, өсімдіктердің басым түрінің тұрақты қар жамылғысының болуына, жер 
бедерінің ерекшеліктеріне де байланысты жыл сайын ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарда жабайы жануарлар санының есебі жүргізіледі 

Есепке алудың барлық түрлері келесі әдіс - тәсілдерімен жүргізіледі 
1) маршруттық-жануарлардың барлық түрлерін есепке алу үшін 2) Сынама 

алаңдарында 3) Квартал бойынша 4)Қысқы маршрут 5) Ұя, ін, апан бойынша 6) 
Күйлеу кезіндегі санақ жүргізу 7) Көзбен шолу тұяқтылар, құстарды есепке алу үшін 8) 
Аталығының дауыстары арқылы, балапандары бойынша саны 9)Құстардың ұшып өту 
интенциалдылығы бойынша санақ 10) Үйірлі құстар жиналған жерде 11)Таңбалау ж/е 
сақиналау арқылы 12) Авиаучет 13)Автомашина, мотоциклдермен 14) Фототұзақ 15) 
Сұрақ жауап арқылы 16) Қуу арқылы 17)Жас ерекшелігіне байланысты 18) Құстардың 
түзу сызық бойымен ұшу санақ жұмыстары қолданылады

Санақ жүргізу санын есепке алу әдістері түрге, маусымға, мақсатына қарай 
жүзеге асады. Санақтың қорытындысы бойынша, жабайы аңдар мен құстардың саны 
құбылмалы болуы мүмкін, себебі қатарлас уақытта жабайы жануарларды қорғау 
жұмыстары мен биотехниялық іс-шара жүргізіледі (шөп дайындау, тұздық алаңдарына 
тұз салу).

 Ж. КУМАРГАЛИЕВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ «Жануарлар дүниесін қорғау және

өсімін молайту бөлімінің» аңшылықтанушы-биологы.

Назар аударыңыз, қызылшашы! 
 
Қазіргі  таңда ауданымыздың ауылшаруашылық өнімдерінің жетекші дақылы бо-

лып  саналатын қант қызылшасы дақылы. Осы аталған  дақылға 20-ға жуық  түрлі 
зиянкестер  зияндылығын  тигізеді. Солардың ішінде қауіптісі  мамандандырылған  
зиянкестер: Күздік көбелектер (озимая совка), және  қант қызылшасы  бізтұмсығы 
(долгоносики). Күздік көбелектер  біздің  ауданның  жағдайында  екі ұрпақ береді,  
үлкен шақтағы жұлдызқұрттары  топырақ астында 15-25см тереңдікте  қыстайды. 
Ерте көктемде  топырақ  температурасы 10˚С қызғанда  топырақ  бетінен  шығады, 
да қуыршақтанады 10-15 мамырда көбелек ұшып шығады көбелектер шағылысып 
жұмыртқа салады жұмыртқадан жұлдызқұрттар туындайды осы жұлдызқұрттар қант 
қызылшасын зақымдайды, және  аса жоғары  ылғалды  жақтырмайды,  сондықтан  қант 
қызылшасын   уақытылы  суғару зиянкестердің өсімдік зақымдауына  және ұрпағының  
санының  көбейуіне   кері әсерін  тигізеді, жұлдызқұрттар қантқызылшасымен әсіресе  
түнгі мезгілде қоректеніп  күндізгі  уақыттарда  топырақ қабатында жатады. Егер де  
экономикалық зияндылығы  1ш/м 0,5-2 данаға дейін қоныстанған болса  онда шұғыл  
түрде химиялық  өңдеу жұмыстарын жүргізу керек.

Ерте көктемде сәуір  айының  алғашқы күндерінде  бізтұмсықтар қыстау орын-
дарынан шығып қант қызылшасы танаптарына қоныстанып қызылша өскіндерімен 
қоректенеді.  Әсіресе  күннің құрғақ ыстық кезінде. Сондықтан зиянкестердің қант 
қызылша танаптарына қоныстанбауына дейін  қант қызылшасы танаптарының  айна-
ласын  1-2 күн  бұрын себер алдында  алдын ала  сақтандыру яғни химиялық өңдеу 
жұмыстарын жүргізу керек.  Егер де экономикалық  зияндылығы  1ш/м 0,2-0,5 дана  
бізтұмсық  болса онда  қант қызылшасы  танаптарында  жаппай химиялық өңдеу 
жұмыстарын  жүргізу керек.

Қ.АБУЕВА,
Сарқан аудандық филиалы  агроном энтомологы.

Ветеринария саласы 
бойынша көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдау-

ында азаматтардың барлық сындарлы өтініш тілектерін жедел, әрі тиімді қарастыратын 
халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру бәрімізге ортақ міндет 
екенін айтқым келеді. Қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң - мұқтаждарына 
жедел, әрі әрекет ету мемлекеттік орган қызметкерлерінің негізгі басымдылықтарының 
бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері Агенттігі Төрағасының 2021 
жылдың 10 қыркүйегіндегі бекітілген “Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапа-
сы мен қолжетімділігі мәселелері  жөніндегі іс-шаралар  жоспарына” орай жоспарды 
іске асыру мақсатында Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Сарқан 
аудандық аумақтық инспекциясы әр тоқсан сайын Қызмет лайф, мемлекеттік қызмет 
көрсетудің онлайн жәрмеңкесі сынды іс-шараларға үнемі ат салысып, ветеринария са-
ласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы халыққа түсіндірме жұмыстарын 
жүргізіп отырады.

Сарқан аудандық аумақтық инспекциясы «Ветеринария саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 21 мамырдағы № 7-1/453 бұйрығына және 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 9 желтоқсандағы 
№ 16-04/647 бұйрығына сәйкес 3 /үш/ түрлі мемлекеттік қызмет көрсетеді. Олар:

1. "Экспорттау кезінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге 
ветеринариялық сертификат беру"

2. "Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау 
объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру"

3. "Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және 
транзитіне рұқсат беру"

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді ауданның бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспекторы және оның орынбасарлары, мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспекторлар көрсетеді.  Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті 
көрсету бұрын мекеменің кеңсесі арқылы болатын. Қазір қатаң түрде "электрондық 
үкіметтің" www.egov.kz, www.elіcense.kz веб-порталы  арқылы жүзеге асырылады. 
Егерде мемлекеттік қызмет алушы қажетті құжаттарды толықтай табыстамағанда,   
қамтылған деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігі анықталғанда, көрсетілетін 
қызметті алушыға қатысты заңды күшіне енген сот шешімінің болуы, оның негізінде 
өтініш беруші арнайы құқығынан айрылған болса, көрсетілетін қызмет беруші   
мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас тарта алады.

Жыл басынан Сарқан аудандық аумақтық инспекциясымен  ауданның заңды және 
жеке тұлғаларына 13 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Олар:

1.Экспорттау кезінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге 
ветеринариялық сертификат беру-1. «Нұғыман» шаруа қожалығына Гонконгқа ірі қара 
малының қатпаршақ қарынын экспорттауға берілді.

2.Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау 
объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру-10. Оның ішінде 4 - 
Мал сою алаңдарына, 6- мал өсірумен айналысатын шаруа қожалықтарына берілді. 

3."Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және 
транзитіне рұқсат беру"-2. «Нұғыман» шаруа қожалығына Гонконгқа ірі қара малының 
қатпаршақ қарынын эксорттауға, СПК  «KOKZHIDE KUSTARY» Франциядан  күрке 
тауық жұмыртқаларын импорттауға берілді.

Құрметті аудан тұрғындары! Ветеринария саласы бойынша мемлекеттік қызмет 
жөнінде сұрақтарыңыз болса, біздің мекен-жайымыз Сарқан қаласы, Қабанбай батыр 
№5 ғимарат, байланыс телефонымыз 2-18-54.

ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан аудандық аумақтық инспекциясы.

Ынтымағы  жарасқан туған өлкем

Жақында Сарқан “Сенім” күндізгі болу орталығында  1- мамыр - бірлік 
күніне арналған мекемеішілік ең алғашқы “Ынтымағы  жарасқан туған 

өлкем - Қазақстан!” атты 
мерекелік  іс-шара өтті.  Ме-
рекеге орай мекемеміздің 
алаңы түрлі–түсті шар-
лармен, жалаушалармен 
безендірілді.  Қазіргі таңда  
елімізде бір шаңырақ 
астында шоғырланған 
түрлі ұлттардың  бар 
екені баршамызға 
мәлім. Осы әрбір ұлттық 
мәдени орталықтардың 
дәстүрімен  таныстыруға 
мекеменің мамандары 
мен қызмет алушы бала-

лар мерекеде  әр ұлт өкілдерінің тілінде сәлемдесіп, би билеп, ән айту 
арқылы әр ұлттың киімдерін, қимыл-қозғалыстарын паш етті. 1-мамыр  - 
Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған мерекелік іс-шара  осы-
лайша қызықты да көңілді өтті. Мерекелік ертеңгілік соңында   мекеме 
директоры  Қ.Мамбетбаев қызмет алушы балаларға  белсене қатысып, 
өнер көрсеткені үшін марапаттар мен кішігірім сыйлықтарды табыстады. 
Мерекелік іс-шара ата-аналар мен қызмет алушы балалардың көңілдерінен 
шығып, оң бағасын берді. Сонымен қатар қызмет алушы балалардың 
ата-аналары ұжымның үйлесімді ісіне ризашылықтарын, жүрекжарды 
лебіздерін айтты.

Бір шаңырақтың астында халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі 
одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлт-аралық татулық әрдайым берік болып, 
қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін! 

 Ж.БАЙГАНЫШЕВА,
Сарқан “Сенім” күндізгі болу орталығы коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің әдіскері.

Ох, рано встает охрана!
Это выражение из известного мультфильма очень подходит к работникам лесных и приро-

доохранных учреждений, которые круглый год находятся на страже. Охраняют леса, диких жи-
вотных и птиц, в целом берегут природу. А с началом пожароопасного периода охранные меро-
приятия усиливаются.  Охрана лесов и природных комплексов – это многопрофильная работа. 
Она начинается с профилактических мероприятий, с наглядной агитации, установки баннеров, 
аншлагов, панно на противопожарную тематику. Государственные инспектора природоохранных 
учреждений ведут пропоганду через СМИ, выступают по радио и телевидению, публикуют ста-
тьи в газетах и журналах.

Так, с начала года сотрудниками РГУ «Жонгар – Алатауского ГНПП» опубликовано 11 статей, 
проведено 48 бесед, а также проведено 31 совместный рейд. 

Государственные инспектора Жонгар –Алатауского национального парка добросовестно 
охраняют вверенную им территорию от незаконного посещения, браконьерства и незаконной 
рубки леса, пожаров, но на граничащих с ГНПП территориях, где располагаются крестьянские 
хозяйства, собственники проводят отжиг травостоя, что может повлечь за собой возникновения 
пожара, который очень быстро может распространиться на большие территории и принести 
большой урон природе. Ведь лес слабее и беззащитнее многих крохотных существ, обитающих 
в нём. Дело в том, что лес прочно связан с местом своего рождения и в отличие от животных не 
может покинуть его, если даже там создадутся условия, совсем непригодные для жизни.

Профилактика и истребительная борьба обеспечивают эффективную защиту насаждений 
при условии своевременного и правильного их применения. Начинать заботу о лесе необходимо 
с каждого человека в частности. Экологическая система требует должного ухода и заботы, но 
люди не только не ценят дары природы, но и способствуют ухудшению состояния окружающей 
среды. Контролируют соблюдение правил и состояние леса на территории Жонгар – Алатауско-
го ГНПП государственные инспекторы. Предупреждаем граждан об уголовной и административ-
ной ответственности за поджигание сухой травы и разжигание костров, которые могут привести 
к лесным пожарам, самовольную пастьбу скота и сенокошение, сбор лекарственных трав и тех.
сырья, самовольную порубку на терриории государственного лесного фонда.

 Если Вы стали очевидцем правонарушений, заметили возгорание на территории «Жонгар- 
Алатауского» ГНПП обязательно сообщите о месте пожара или происшествия в лесную охрану, 
администрацию, полицию, спасателям. Единый телефонный номер: 01, с мобильного телефон : 
112. Телефон  администрации:  2-12-01 , 2-24-25.

Н.ТКАЧЕВ,                                
главный инженер лесного хозяйства 

Жонгар –Алатауского ГНПП.                                                              
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Профилактика отравления грибами 

Отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди отравлений яда-
ми растительного происхождения.

Там, где произрастают съедобные грибы, всегда существуют их ядовитые «двой-
ники», представляющие смертельную опасность для человека. Несмотря на хорошо 
известные внешние признаки ядовитых грибов ежегодно в различных странах мира 
происходят тяжелые, порой массовые отравления, заканчивающиеся в отдельных 
случаях смертельным исходом. Основная причина этих отравлений - низкая осведом-
ленность населения о съедобных и несъедобных грибах.

Отравление могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухомо-
ры, ложные опята, ложные дождевики и др.), условно съедобные грибы в результате 
неумелой или неправильной кулинарной обработки и даже неправильно приготовлен-
ные съедобные гриба, а также съедобные грибы, получившие название "мутанты" (на-
копление в мицелии ядовитых веществ, в том числе вредных для человека продуктов 
разложения белков в старых плодовых телах, а также продуктов жизнедеятельности 
насекомых и червей). Грибы являются трудно перевариваемым продуктом. Не реко-
мендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны де-
тям до 8 лет (независимо от способа и времени приготовления), а также лицам с забо-
леваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и др.) – приём грибов 
может спровоцировать обострение хронического заболевания.

Профилактика отравления грибами, или правила грибника:
• Не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие гри-

бы, в съедобности которых вы не уверены;
• Собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете. Обязательно с ножкой;
• Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в 

черте города;
• Не пробуйте сырые грибы на вкус;
• Помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут 

быть очень похожи на них;
• Помните, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хра-

нении могут стать несъедобными и токсичными;
• Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать 

по видам и вновь тщательно пересмотреть, нельзя хранить грибы в тепле — это ско-
ропортящийся продукт; 

• Перед приготовлением блюд свежие грибы нужно обработать: очистить от 
земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить;

• Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, 
при этом каждый вид грибов готовить отдельно;

• Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной гла-
зурованной посуде.

• Нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные гри-
бы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Е.СТЕПАНОВА,
главный специалист

Сарканского районного управления санитарно-эпидемиологического
 контроля.

Проведение учетов диких животных на 
особо  охраняемых природных 

территориях
На территории РГУ «Жонгар-Алатауский государственный национальный при-

родный парк» обитает большое количество разнообразных видов диких животных 
и птиц.  

Животный мир один из основных компонентов окружающей природной среды. 
Сохранение биоразнообразия животного мира невозможно без учета  их числен-
ности.

На территории РГУ «Жонгар-Алатауский ГНПП» учет диких животных проводит-
ся в целях контроля за количественными изменениями состояния животного мира. 
Учетные работы приурочиваются к определенным срокам. Выбор методики количе-
ственного учета копытных зависит не только от особенностей экологии животных, 
но и от условий среды обитания, наличия устойчивого снежного покрова,  преобла-
дающего типа растительности, особенностей рельефа. Ежегодно на особо охраняе-
мых природных территориях проводится учет численности диких животных.

Все виды учета проводится следующими способами: 1) Маршрутный - использу-
ется для учета всех видов животных; 2) На пробных площадках - применяется для 
учета всех видов животных; 3) Окладной - способ применяется для учета копыт-
ных, хищных и грызунов; 4) Прогоном - учитываются копытные, хищные, грызуны 
и куриные;  5) В местах зимнего скопления - используется для учета копытных и 
куриных; 6) По голосам самцов в период гона и на токах - учитываются копытные, 
куриные, хищные; 7) Визуально в горах – применяются для учета копытных, хищ-
ных, грызунов, куриных; 8) В местах привлекающих большое количество животных 
(солонцы, водопой)- способ применяется для учета копытных, рябков, саджи; 9) По 
фекальным кучкам - применим для крупных хищников и копытных животных; 10) По 
жилищам и гнездам - применяется для учета хищных, грызунов, водоплавающих и 
куриных;11) По выводкам - используется при учете водоплавающих и куриных; 12) 
По интенсивности пролета-учитываются водоплавающие; 13) В местах скопления 
линных птиц - способ применяется для учета водоплавающих; 14) По гнездовым 
участкам - служит для определения численность хищных куриных; 15) Подсчет воз-
растного состава популяции - используется для учета копытных и куриных; 16) При 
помощи мечения и кольцевания - применим практически для всех видов животных; 
17) Авиаучет - используется для учета копытных, хищных, водоплавающих; 18) Ав-
томобильный (с мотоцикла) - применяется для учета копытных, грызунов и хищных.

Результаты проведенных маршрутных учетов, по численности диких животных 
показывают, что фактическое колебание численности меняется в положительную 
сторону, так как своевременно проводится охрана диких животных и биотехниче-
ские мероприятия (заготовка сена, кормовых веников, закладка соли и т.д.).

Н. МУСАБАЛАНОВ,
«Жонгар-Алатауский ГНПП» охотовед-биолог.

Пять лет – это относительный небольшой 
срок, однако Единый накопительный пен-
сионный фонд в столь сжатые сроки сумел 
перевести значительную долю своих услуг 
в онлайн-пространство, руководствуясь по-
требностями вкладчиков и получателей. 
Основные направления развития различных 
услуг ЕНПФ были прописаны в Корпоратив-
ной стратегии развития Фонда на 2017-2021 
годы и сейчас мы подведём предваритель-
ные итоги кропотливой работы наших сотруд-
ников.

Одно из ключевых направлений разви-
тия и повышения качества пенсионных услуг, 
определенных Корпоративной стратегией - 
это обеспечение равного доступа участников 
к пенсионным услугам через развитие пря-
мого, электронного и удаленного форматов 
обслуживания. При этом за прошедшие годы 
ЕНПФ расширил перечень предоставляемых 
пенсионных услуг, оказываемых в электрон-
ном формате через сайт и мобильное прило-
жение ЕНПФ, портал, мобильное приложение 
e-gov, обращения через социальные сети и 
др. 

На данный момент свыше 93% услуг 
ЕНПФ оказывает в удобном и оператив-
ном электронном формате. Как известно, 
вкладчики и получатели, не выходя из дома, 
могут буквально за считанные минуты вос-
пользоваться практически всеми сервисами 
Фонда. Например, на сайте и в мобильном 
приложении ЕНПФ вкладчики могут в любое 
время и в любом месте получить выписку с 
индивидуального пенсионного счета, внести 
изменения и дополнения в свои реквизиты, 
получить справку о наличии ИПС, подать за-
явление о назначении пенсионных выплат в 
связи с установлением инвалидности 1 или 2 
группы бессрочно, а также по добровольным 
пенсионным взносам, отслеживать статус за-
явления на выплату и многое другое. Подчер-
кнём, что из общего количества онлайн-услуг 
около 70% оказано на сайте либо мобильном 
приложении ЕНПФ. 

В целях развития электронных сервисов 
и системы дистанционного обслуживания 
ЕНПФ за 2017-2021 гг. была проведена ин-
теграция с базами данных и информацион-
ными системами государственных органов: 
Министерства цифрового развития, иннова-
ций и аэрокосмической промышленности РК, 
Министерства труда и социальной защиты 
населения РК, Министерство юстиции РК, 
АО «Казпочта», банков второго уровня и т.д. 
Таким образом, была проведена работа по 

Как ЕНПФ перевёл 90 
процентов своих услуг в онлайн?

предварительной проверке заявлений на вы-
платы по возрасту; проверке и аутентифика-
ция ЭЦП; информированию, отправке одно-
разовых паролей для обслуживания; приему 
зарегистрированных заявлений на выплаты 
по возрасту; проверке данных по установ-
ленной инвалидности; проверке личных 
данных граждан, статусов удостоверяющих 
документов, жизненного статуса; мониторинг 
и выстраивание процесса взаимодействия с 
агентами по уплате пенсионных взносов; про-
верке данных по родственным связям; реали-
зации трансфер-агентского обслуживания и 
т.д.  Во многом благодаря вышеупомянутым 
интеграциям, свыше 20% услуг ЕНПФ оказы-
вает в беззаявительном формате обслужива-
ния. В него входит, к примеру, автоматическое 
открытие индивидуальных пенсионных сче-
тов по учету обязательных пенсионных взно-
сов (ОПВ), обязательных профессиональных 
пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных 
пенсионных взносов (ДПВ). Напомним, в слу-
чае отсутствия у физического лица в ЕНПФ 
открытого ИПС, он открывается в информа-
ционной системе ЕНПФ автоматически при 
поступлении первого взноса. При этом иден-
тификация физического лица осуществляет-
ся по персональным данным, указанным в 
электронном формате платежного поручения 
при перечислении ОПВ, ОППВ или ДПВ. Все 
необходимые сведения о реквизитах дей-
ствующего документа и месте проживания 
вкладчика ЕНПФ как уже сказано получает 
из информационных систем государственных 
органов. 

Отметим, что часть вопросов вкладчиков 
и получателей решается благодаря дистанци-
онному обслуживанию. Специалисты Фонда 
по каналам связи как: Call-центр, «Chat2Desk» 
(мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber и 
социальные сети Facebook и ВКонтакте), веб-
сайт и мобильное приложение ЕНПФ (серви-
сы обратная связь, онлайн-консультант, блог 
Председателя Правления) и т.д., могут легко 
и доступно решить вопросы по различным 
темам.

Не стоит забывать и о традиционном оч-
ном обслуживании. Многие граждане во вре-
мя карантинных мероприятий и локдауна хо-
тели получить информацию непосредственно 

в наших офисах обслуживания, и только огра-
ничения были сняты, как люди пожилого воз-
раста, так и молодежь устремились в ЕНПФ 
за необходимыми услугами. К слову, помимо 
176 офисов обслуживания по всему Казахста-
ну, услуги Фонда можно получить в мобиль-
ных офисах (это специально оборудованные 
транспортные средства, которые обслужи-
вают вкладчиков, отдалённых сел и районов 
нашей страны), у выездных групп «мобиль-
ных агентов», а также в 347 отделениях АО 
«Казпочта». 

Подчеркнём, что во многом благодаря 
заблаговременно проведенным подготови-
тельным мероприятиям в рамках реализа-
ции целей и задач Корпоративной стратегии 
развития, ЕНПФ продолжил полноценное 
осуществление своей деятельности и сохра-
нил благоприятные условия труда и оказания 
услуг для недопущения распространения 
заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 среди работников и клиентов 
Фонда. В целом, во время введения локдауна 
и карантинных ограничений переход на уда-
ленный формат работы в Фонде прошел опе-
ративно. Деятельность Фонда не приостанав-
ливалась ни на один день, все пенсионные 
услуги оставались доступными для вкладчи-
ков и получателей в полном объеме. 

Кроме того, в начале 2021 года был при-
нят закон «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам восста-
новления экономического роста», согласно 
которому граждане имеют право использова-
ния части пенсионных накоплений для улуч-
шения жилищных условий и (или) оплаты 
лечения, не входящего в гарантированный 
объём бесплатной медицинской помощи и 
обязательного социального медицинского 
страхования, а также для передачи в инве-
стиционное управление частным управляю-
щим компаниям. Несмотря на сжатые сроки 
и востребованность у вкладчиков, ЕНПФ обе-
спечил бесперебойную и налаженную работу 
всех своих сервисов. Были отработаны техни-
ческие, организационные, информационные 
вопросы взаимодействия с государственны-
ми органами, уполномоченным оператором, 
банками-кастодианами, инвестиционными 

управляющими и вкладчиками. В личном ка-
бинете на сайте и в мобильном приложении 
ЕНПФ информация о состоянии индивиду-
ального пенсионного счета включает не толь-
ко общую сумму накоплений, но и сведения 
о пороге достаточности, доступной сумме, а 
также и сумме единовременной выплаты с 
учетом единовременной и отложенной упла-
ты индивидуального подоходного налога. 
Вкладчику не нужно самостоятельно прово-
дить расчеты – все отражено в его выписке 
с ИПС.  Обновлен пенсионный калькулятор, 
который производит расчеты будущей пенсии 
в разных сценариях – с учетом изъятий ЕПВ 
и без изъятия. Это помогает вкладчикам при-
нять не простое, но очень важное решение 
– воспользоваться накоплениями сейчас или 
оставить их для использования по прямому 
назначению – обеспечения жизни на пенсии. 

Благодаря автоматизации всех процес-
сов заявления и со стороны операторов, и со 
стороны ЕНПФ отрабатывались в кратчайшие 
сроки. Если по правилам ЕНПФ мог исполнять 
заявления в течение 5 рабочих дней, то на 
практике это удавалось сделать, как правило, 
в сроки не более 2-х рабочих дней. За счет 
отлаженных процессов с уполномоченными 
операторами большая часть процедур (пре-
доставление всех необходимых документов 
на улучшение жилищных условий и лечение) 
осуществлялись на стороне уполномоченного 
оператора по принципу «одного окна». Боль-
шая работа была проведена и с компаниями, 
управляющими инвестиционным портфелем 
(УИП). На сайте ЕНПФ не только представ-
лена необходимая информация по управляю-
щим компаниям, но и предоставлен сервис по 
переводу накоплений УИП. За считанные ми-
нуты вкладчики Фонда могут перевести свои 
накопления одному из четырёх УИП.

В заключении стоит подчеркнуть, что 
основную цель и миссию на прошедшие пять 
лет ЕНПФ видел в надежном учете пенсион-
ных сбережений и оказании качественных 
пенсионных услуг, доступных каждому вклад-
чику, главная задача сотрудников Фонда со-
стояла в достижении поставленной цели и 
улучшении качества услуг. На данный момент 
ЕНПФ принял новую Корпоративную страте-
гию развития на 2022 – 2026 годы, в рамках 
которой продолжит начатую работу и будет 
проводить дальнейшую автоматизацию сер-
висов, развивать проактивный формат ока-
зания услуг, совершенствовать электронные 
каналы взаимодействия вкладчиков и полу-
чателей с ЕНПФ с учетом персональных по-
требностей. 
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Қанды майданның куәгерлері
Адамзат тарихында мәңгі есте қалатын айтулы күндер болады. Сон-

дай күндердің бірі жан толқытар мереке – Ұлы Жеңістің 77 жылдығы. Жеңіс 
мерекесі – бұл біздің ата-бабамыздың батырлығы мен ержүректілігі, тыл 
жұмысшыларының төзімділігі мен ерлігі. 

Соғысқа қатысқан жауынгерлерді, жастық шақтарын қиындықтың құрсауында 
өткізгендерді  біздер ешқашан да ұмытпаймыз. «Біздің жүрегіміз темір емес. Бірақ 
біздің кек отымыз қандай темірді болса да ерітіп, күйдіріп жібере алады, біздің үрейді 
жеңетін ең күшті қаруымыз бар, ол – Отанға деген сүйіспеншілік»,-дейді халық баты-
ры Бауыржан Момышұлы. Батырлық пен қайсарлықтың үлгісін көрсетіп, қаһармандық 
танытқан ардагерлеріміз Отан алдындағы парызына адал болған, өз Отанына шексіз 
берілген.

Алапат соғыстың орны толмас зардабы мен қайғы-қасіретін ешкім еш уақытта 
ұмытуға тиіс емес. Олай дейтініміз, соғыстан зардап шекпеген бірде-бір отбасы жоқ. 

 Жастық шағы сұрапыл кезеңге дөп келген алдыңғы толқын Отан үшін қасық қаны 
қалғанша шайқасты. Ардагерлердің тек жауынгерлік ерлігімен ғана емес, өмірлік 
өнегесімен де қымбат екенін атап өткен жөн. Қан майданда мерт болған ерлердің ру-
хына, біздің арамызда асқар таудай болып жүрген санаулы майдангерлерімізге, атап 
айтқанда Берлібек Ысқақұлына, Геннадий Федорович Ульяновқа, Алексей Федоро-
вич Галкинге басымызды иіп тағзым етейік. Көзі тірі ардагерлерімізді құрмет тұтып, 
құрбан болғандарды әрдайым жадымызда сақтап, жеңістегі ерлік істерін ешқашанда 
ұмытпауға тиіспіз. 

Қадыл ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Өткен күнде белгі бар
Отан соғысындағы Жеңіске, 

міне, биыл 77 жыл толды. 
Майдан даласында қалған 
аталарымыздың есімдері жыл сай-
ын жаңғыруда. Елді мекендердегі 
ескерткіштер ұрпақтарының 
ұдайы күтімінде. Соғыстан аман 
оралғандарының барлығы дерлік 
біреуі ерте, біреуі кеш қырдан 
көрпе жамылды.  Көзі тірілерінің 
санаулы екендігі баршамызға 
белгілі. Сондықтан майдангер-
лерге деген құрмет уақыт өткен 
сайын кемімесе, азаймайды. 

Бақилық болған әкелерінің майдандағы 
ерлігін, бейбіт күніміз үшін төккен терін 
ұрпақтарының ұмытпауы заңдылық.

-Менің әкем Әбдібай Маймекұлы 1918 
жылы дүние есігін ашып, 11 жасынан 
Аманбөктер ауылында еңбекке араласып, 

туған жерінің өркендеуіне өзіндік үлесін қосқан азамат болатын. 1942 жылы майданға 
аттанып, Сталинград шайқасында мергендер сапында "Жауды аяған, жаралы болады" 
деген ұстаныммен талай дұшпанның жанын жаһанамға жіберген соғыс сарбазы бола-
тын. Үш жылдан астам уақыт бойы бомба гүрсілі мен ызыңдаған оқтың арасынан аман 
шығып, Жеңіс салтанатын тойлап, туған жеріне оралған әкемнің мен майдангер едім 
деп міндетсігенін көрген жоқпын. Соғыстан алған ауыр жарақаты тәнін ауыртса да, шы-
бын жаны шырқырап, дүниеге келген балаларының бақытты болғанын тілейтін ол кісі. 
Менің есімімнің де Бақытбек деп қойылуы әке арманынан сыр шертетін сынды,-дейді 
Бақытбек Әбдібайұлы. 

 Расында да отбасына аман оралған майдангерлердің барлығы дерлік «Мен от 
кешіп келдім, қан төгіп келдім» деп міндетсімей білек сыбана еңбекке араласты. Халық 
шаруашылығын қалпына келтіруге жан-тәнімен атсалысты. Соғыстағы ұраны «Бәрі де 
Жеңіс үшін!» болса, бейбіт күнде келешек үшін еңбек етті.

 -Барлық оқ пен от арасынан оралған майдангерлер сияқты әкем де соғыс жайында 
айтылған әңгімелерге көп араласа қоймайтын. Өңіріне "Ұлы Отан соғысындағы Ерлігі 
үшін" медалін қадап, ауылға жеңіспен оралған ол кейіннен І және ІІ дәрежелі "Ұлы Отан 
соғысы" орденімен, ондаған мерекелік медальдармен марапатталды. ІІ топтағы соғыс 
мүгедегі болса да еңбек майданынан бір сәт те қалыс қалмады. Зейнет демалысы-
на шыққан соң да майдандағы мергендігін жалғастырып, аңшы-лықпен шұғылданды, 
қоғам малын дала бөрісінен сақтауға өз үлесін қосты. Туған жерінде 83 жыл ғұмыр 
кешіп, 8 ұл-қыз тәрбиелеп, айналасының құрметіне бөленген майдангер әкемізді тек 
жеңіс күні емес, құдайдың құтты күні есімізге алып, алғысымызды айтамыз,-дейді 
тебіренісін жасыра алмаған майдангердің перзенті.

Дүние дүрбелеңге толы. Ел тыныштығын басты назарда ұстаған Мемлекет 
басшысының саясаты жүзеге асып, түніміз тыныш өтіп, күніміз ырысқа толы болсын!

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Мой прадедушка – Герой!
В нашем доме на почетном месте – как дорогая семейная 

реликвия, висит со всеми наградами старинный военный китель 
моего прадедушки Ветерана Великой Отечественной войны – 
Даулетбаева Кабдулды. Прадедушка был награжден орденом 
Красной Звезды, а также множеством медалей. Он участвовал в 
освобождении многих городов, о чем свидетельствует множество 
его грамот, которые мы также храним в семейном фотоальбоме. 
Одну из таких грамот я предлагаю прочитать читателям газеты, 
чтобы они смогли прочувствовать атмосферу тех времен. Боевой 

путь прадедушки продолжили его сыновья и внуки. Старший сын Даулетбаев Талгат, 
отслужив в Вооруженных Силах Республики Казахстан, сейчас на пенсии. Внук деда 
– Кабдулда Куаныш окончил Актюбинское Высшее Военно-авиационное училище име-
ни дважды Героя Советского Союза Т. Бигельдинова. Сейчас служит в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан. Второй сын моего прадедушки Даулетбаев Талап также 
служил в Пограничных Войсках нашей республики, пенсионер. Внук Кабдолда Кайрат 
служит в пограничных войсках. Всех ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла – поздравляем с 77-летием Великой Победы! Будем вечно чтить память 
всех павших на полях сражений!

Аяжан  МАУЛЕН,
ученица 0 класса.    

Сонау сұрапыл заманда Отан үшін 
қан төккен халық батырлары ұмытылмақ 

Жау тылындағы жанкешті ерлік
емес. Әдебиет – тарихпен байланысты, 
тарихта болған кез келген оқиға әдебиет 
арқылы бүгінгі күнге жетеді.

Жазушы – ғалым Тұрсын Жұртбай 
«Тарихқа қарағанда көркемдік шындықтың 
өмірі ұзақ»,-дейді. Сондықтан да тарихи 
оқиғалардың халық жадында сақталуы, 
болашақ ұрпаққа берілуі әдебиет арқылы 
жүзеге асатындығы шындық. 

Батыр, партизан-жазушы Қасым 
Қайсенов жау тылында Отанды қорғауға 
үлес қосқандардың бірегейі. Көзі тірісінде-
ақ аты аңызға айналған халқымыздың 
біртуар даңқты перзенті өзінің 
жанқиярлық ерлігін кейіннен төлтума 
шығармаларында шынайы суретте-
ген. Тәуелсіз Қазақстанның ең алғашқы 
халық қаһарманы Қасым Қайсеновтың 
«Жау тылында» атты повесі 1961 жылы 
жарық көріпті. Осы шығарманы оқып от-
ырып, «Отан үшін-отқа түс, күймейсің» 

деген нақылдың 
шындығына ден 
қоясың. 

Елдік пен ерліктің 
киесіндей, батырлық 
пен батылдықтың 
иесіндей, асылдық 
пен жасындықтың 
үлгісіндей аты аңызға 
айналған Бауыр-
жан Момышұлы 
ұрпақтары үшін ұлы 
тұлға. Ол кісінің өмір 
жолы, сұрапыл соғыс 
ж ы л д а р ы н д а ғ ы 
жанқиярлық ерлігі, 
өжеттілігі мен 
өрлігі, алғырлығы 
мен көрегенділігі біле білгенге үлкен 
өнеге мектебі. «Сөз қадірі-өз қадірің, өз 
қадірің-ел қадірі» деп бағалайтын алмас 

қылыштай өткір де қайсар тұлғаның 
жүрекжарды мұралары, бүкіл саналы 

ғұмыры, ғибратқа толы жүріс 
- тұрысы, мағыналы ойлары 
әркімнің көкейінде. 

«Ешкім де, ештеңе де 
ұмытылмайды» демекші 
Ұлы Отан соғысы мәңгілік 
тарих қойнауына енген-
мен, сұрапыл соғыстың 
аяқталғанына 77 жыл 
толғанымен мыңдаған 
адамның отбасына ауырлық 
түсірген сол бір жылдар 
жүректерге ұмытылмастай 
ізін қалдырды. Сондықтан 
да дара тұлғаларымыздың 
қайталанбас ерліктерін 
құрметтеп, бейбіт күннің 
қадірін білгеніміз абзал.

Қамар ОРАЛ,
Алмалы орта мектебінің 

7 ә сынып оқушысы.

Өткен сенбіде тағы бір топ 
жасты аудандық Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлім әскер қатарына 
шығарып салды. Ағымдағы 
жылдың наурыз 
айынан бастау 
алған әскери науқан 
маусымның соңына 
дейін жалғасады. 

- Көктемгі әскер 
қатарына еліміздің 
Қарулы күштерінің 
әскерлеріне жауынгерлік 
қажетті санда, яғни 
сұранысқа сай  жолдау 
жоспарланған, - дейді 
аудандық Қорғаныс 
істері жөніндегі бөлім 
басшысы, подполковник 
Талғат Әлсейітов біздің 

Отан қорғау - әр азаматтың басты 
парызы

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні
көрінеді. Бұл үшін аудандық Қорғаныс 
істері жөніндегі бөлім тарапынан тұрақты 
түрде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

Сондай-ақ соңғы жылдары 
жастарымыздың денсаулық жағдайы 2015-
20 жылдар аралығымен салыстырғанда 
біршама жақсарды. Бұны біздегі статисти-
каны негізге ала отырып айтуға болады 
деп қосты Талғат Амантайұлы. Жалпы 
ел шетін сұқ көздерден қорғау бағзы за-
маннан ер жігіттің басты парызы санала-
ды. Ғасырлар бойы халқымыз ұрпағын 
өз елін сүюге баулып келеді. Бұл берік 
қалыптасқан дәстүрді ұлттық тәрбиенің 
өзегі, діңгегі десе де болады. Сондықтан 
Отан қорғау елім, жерім деген ер – азамат 
үшін қашанда абыройлы іс.

П.ЖЕҢІСХАН.

сауалға орай жауап беріп. – Жал-
пы әскер қатарына шақыруды 
кейін қалдыруға отбасы жағдайы, 
денсаулығы, білімін жалғастыруы 
ғана негіз бола алады. 

Бөлім басшысы сонымен қатар 
армияға барғысы келмейтіндер үшін 
жауапкершілік қарастырылғанын да 
атап өтті. Тиісті дәрігерлік тексеру-
ден өтпегені үшін 5 АЕК (15 315) 
көлемінде, ал әскерден жалтарғаны 
үшін 1000 АЕК (3 063 000) 
мөлшерінде айыппұл салынады не-
месе түзеу жұмыстарына жіберіледі. 
Бірақ біздің ауданда әскерге ба-
рудан жалтарып жүргендер жоқ 
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Бисара ана айтады:
-Балаларымның  аялауында 

отырғаным үшін құдай қосқан өмірлік 
қосағым Сламжанды күніне қанша мәрте 
еске аламын. Осыдан 18 жыл бұрын бақи 
дүниеге аттанғанымен ұрпақтарының 
арқасында жадымыздан бір сәтке өшіп 
көрген жоқ,-дейді Бисара анамыз. 

Жаратылысынан есті, ұстамды, 
кісілігі мол адам қартайғанында да әдемі 
қартаяды. Неге десеңіз, сол өзінің бойы-
на біткен жақсы қасиеттері көпті көрген 
өмір тәжірибесімен молыға түсіп, айна-
ласына ақыл-парасатымен сүйкімі асып, 
құрметке бөленіп, ұлағатты жанға айна-
лады. Осындай қадір-қасиетке ие Бисара 
ана өзегін жарып шыққан 11 перзентінің 
ешқайсысын алаламайды. Тұңғышы 
Азамат аудан шаруашылықтарын 
басқарған, аудан тізгінін ұстаған, қазір 
зейнеткер, Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы. Салауат Алматы облысының 
денсаулық сақтау саласының ардагері, 
Ақсу ауданының Құрметті азаматы. 
Жарқын зейнеткер, Астана қаласында 
тұрады. Талғат Семейде жаттықтырушы. 
Қайрат Сарқанда шаруа қожалығының 
иесі. Санат Өскеменде, Шығыс Қазақстан 
облыстық сот төрағасының орынбасары. 
Еркін жеке кәсіпкер. Ғалия зейнеткер, 
Әлия Қызылорда облыстық зейнетақы 
төлеу орталығының басшысы.  Забилә 
зейнеткер, Бақытгүл мұғалім. Келіндері 
де, күйеубалалары да енесін анасындай 
көріп, өнегесін үйреніп келеді. 

Бисара ана айтады:
Күйеуіңнің елге сыйлы азамат 

атанғаны – бұл әйелге екі айналып келе 
бермейтін бақ. Түсінігі бар әйел еріне ер-
кек деп қарамай, пірім, құтым деп қарау 
керек. Келіндерімнің санасына алғашқы 
күннен бастап осы ақылды сіңіріп келемін. 

Бисара ана келін боп түсісімен абы-
сынды екі ененің бірдей тәлімін алыпты. 
Тұңғыш перзенттері дүниеге келгенде 
екі енесінің арқасында ештеңеге де алаң 
болмаған көрінеді. 

-Осы күнгі келіндер ененің қадірін 
біле бермейді. Түсіне білгенге үлкендер 
қазына ғой. Бүгін келіндеріме азды-көпті 
қадірім болса  сол аруағыңнан айналайын 
аналардың арқасы,-деп санадан өшпеген 
жастық шақтан қалған есті естеліктерімен 
бөліседі батыр ана.

Әлі күнге дейін атын атамай әспеттеп 
отырған абысынды екі ананың есімдері 
Гүлжамилә мен Мәрия екен. Сол 
кісілерден бастау алған сыйластық 
бұл отбасының балаларын да айран-
дай ұйытып, сабақтасып келеді. Қоңсы-
туғандардың қай-қайсысы да Бисара 

Тоқсанның төріндегі 
текті анамыз

ананың сырбаз кескіні мен сабырлы бол-
мысын сүйсіне әңгімелейді. 

Жасы ұлғайса да сергектігін 
жоғалтпаған сұңғыла қариямен 
әңгімелескеннің өзі бір ғанибет. Оның 
аузынан талай тағылымды сөз есту-
ге, үйренуге болады. Біз жол түскенде 
Бисара анамызбен жүздессек аналық 
мейірімге толы өнегелі лебізімен сусын-
дап қайтамыз. Қанша тыңдасаңыз да 
көңіліңіздің төрінде айта берсе екен деген 
сезім ұялайды.

Бисара ана тоқсанның төріне сергек 
шыққанын еңбектің арқасы деп біледі. 
Жастайынан ерінің қас-қабағына қарап, 
қиын сәтте демеу бола білген бұл кісінің 
жұмыстың қиындығынан қорыққан кезі 
жоқ.  Ақсу ауданындағы Қаракөз ауы-
лында батыр ананың еңбекқорлығын 
білетіндер қатары әлі де бар. Отбасының 
махаббатын, зиялы ортаның тәрбиесін 
сезінген Бисара ананың ісі мен сөзі 
ұштасып, ұрпақтарына өзін тәңірдей 
сыйлатып келеді. Қай кезде де 
байсалдылығынан танбайтын, кейінгіге 
ілтипатпен қарайтын үлкен жүректі ба-
тыр ананың бақытына сүйсіне, қызыға 
қарайтындар баршылық. Ауданымыздағы 
санаулы "Мерейлі отбасылардың" 
қатарында Сәрсембаевтар әулеті алды-
мен ауызға ілінеді. 

Бисара ана айтады:
- Жас келді деп қол қусырып отыруға 

дәтің шыдамайды. Балаларым демал 
десе де қолымнан келетін шаруаны 
атқаруға асығамын. Өмір дегеніміз – 

қозғалыс. Әдетте қол тимейді дегенді 
уақыттың қадірін білмейтін кісі айта-
ды. Үй жұмысымен қоса құрақ құрап, 
балаларымның жеңіл-желпі киімдерін 
өзім пішіп-тігетінмін. Қанша бар болса 
да бұрынғылардан қалған аталы сөзді – 
«Ағадан қалғанды іні киіп өседі, ападан 
қалғанды сіңлі киіп өседі, көргендерін бой-
ына түйіп өседі» дегенді естен шығармай, 
балалардың бірінің терін біріне сіңіріп 
өсірдік. Содан қайсысы кем болды? 
Қазіргілер дүниенің парқын білмей өсіп 
келеді. 

Бұл кісінің кәрі құлағы "әйелден 
әдеп, қарттан сый кетіп, ер адамның 
құны кеміген заман ғой" деген сөзді естіп 
қалады. Заманнан көретін ешнәрсе жоқ. 
Бәрі адамның қолында. Заманың оқы, 
еңбек ет, мамандық ал, қалаған кәсібіңді 
атқар деп еркіндік берді. Бірақ әдебіңнен 
айырыл, қайырымсыз бол деген жоқ. 
Баяғыда өзі келін болып түскенде бір үйлі 
жан емес, бір рулы елге келіндей сезінуші 
еді өзін. Неге десеңіз қаршадайынан 
еркелетіп, жылы сөзімен сырлас болған 
сүйкімді жеңгелеріне қарап өсті. Ер адам-
ды пір тұтып сыйлаған, оның беделін 
арттырған сынық мінезді шеше тәлімін 
көрді. Қазіргі кейбір әйелдерден осын-
дай әдепті көре алмаса іштей күйінеді. 
Балалардың көзінше отбасында жоқтан 
өзгеге шаптығатын, ұрыс шығаратын, 
шаңырақтың бас иесінің абыройын 
төгуден жүзі жанбайтындардан өзі де 
именеді. Көпті көргендіктен бе, кейінгілер 
де бір нәрсе үйренсін дегендік пе, әйтеуір 

көңілге түйгенін біреуге айтқысы келіп 
тұратын кәрілердің әдеті бар. Сондайда 
айтқанын екі еткізбейтін келіндеріне риза 
болады. 

- Бұл кісі біздің әулеттің алтын 
діңгегі, отбасының махаббатын, зиялы 
ортаның тәрбиесін сезінген анамыздың 
ісі мен сөзі ұштасып, ұрпақтарына өзін 
тәңірдей сыйлатып келеді. Қай кезде де 
байсалдылығынан, зеректігінен танбай-
тын үлкен жүректі анамыздың бақытына 
сүйсіне, қызыға қарайтындар баршылық. 
Жетістікке жетсек, кейде бір шешімін таба 
алмаған түйінге киліксек әкеміздің рухы-
мен сырласамыз, анамыздың батасын 
алуға асығамыз. Осы кісілердің жарты 
ғасырдан астам бірге ғұмыр кешкен жыл-
дарында орынсыз кикілжіңге ұрынғанын 
көрген жоқпыз. Әкеміз айтатын, анамыз 
айтқызбай орындауға тырысатын. Осы 
тәлім біздің әулет үшін бұлжымас заң. 
Үлкендердің қадірін сезіндіріп, кейінгіге 
ғибрат бергені үшін де анамыз қандай 
құрметке лайық,-дейді осы әулеттің 
тұңғышы Азамат Сламжанұлы. 

Бисара ана дүниеге әкелген ұрпағының 
қоғам игілігін жасауға үлес қосқанына 
мерейленеді. Батыр да, дана да, дүлдүл 
де анадан туады. Ендеше жәннат ұрпақ 
қамын ұмытпаған аяулы аналарымыздың 
аяғының астында.

Жомарт ИГІМАН.

Біле білген адамға әйелдің ең зор бақыты ана болу, өмірге 
ұрпақ әкелу, артына із қалдыру. Өйткені ана - тіршіліктің көзі, 
тіршіліктің нәрі. Сондықтан да ардақты Батыр ана, 11 бала өсіріп, 
30 немере, 40 шөбере сүйіп, ұрпағының ортасында 90 жасқа келіп 
отырған Гүлбисара Бүркітбекқызы Беркінбаеваны айналасы қадір 
тұтады. 1952 жылы алғыр да білікті жас Сламжан Қағазбекұлы 
Сәрсембаевқа тұрмысқа шығып, ынтымақты да шұғылалы 
шаңырақтың алтын діңгегіне айналған аяулы ананың өткен күнге 
өкпесі жоқ. 

Сарқан политехникалық колледжін-
де 29 сәуір күні «Ұлы Дала аналары» 
тақырыбында колледж студенттерімен 
кездесу өткізілді. Кездесуге облыстық 
аналар кеңесінің мүшесі, Сарқан 
ауданының аналар кеңесінің төрайымы, 
Сарқан ауданының қоғамдық келісімінің 
мүшесі, Сарқан ауданының «Құрметті 
азаматы» Күлшарбан Мырзабайқызы 
Қалиева және мәдениетті ана, ұлағатты 
ұстаз Тұрсынхан Нұрбатырқызы 
Рахметқалиева қатысты. Кездесуді кол-
ледж директоры Н.Маткаримов ашып, 
келген қонақтардың өмірбаяндарымен 
қысқаша таныстырды. Директордың 
оқу -тәрбие жұмысы жөніндегі орын-
басары А.Омирбекова өткізіліп жатқан 
кездесудің тақырыбына терең түсінік 
беріп, сан ғасырдан бері қалыптасып 
келе жатқан қазақтың рухани жан 
дүниесіндегі ерекше қасиеттерінің 
бірі ана мен қыз балаға деген шексіз 
құрмет көрсету тәрбиесі дей оты-
рып, мұны ананың қоғамдағы ерек-
ше орнымен сипатын бағалай білген 
ұлтымыздың ешкімге ұқсамас  қасиеті 
деп ұғынған жөн. Сонымен қатар, со-
нау ежелгі дәуірлерден бері санаға 
сіңіп келе жатқан ұлттық тәрбиенің 

Ұлы Дала аналары

негізінде ана мен қыз балаға ерке 
мінезді сүйіспеншілікпен қарай білген 
бабаларымыздың адами мінез - құлқына 
шексіз риза болуға тиістіміз деді өз 
сөзінде. Кездесу барысында Күлшарбан 
Мырзабайқызы мен Тұрсынхан 
Нұрбатырқызы  үлкен терең өмірлік 
балаларға тәлім-тәрбие бола алатындай 
дәріс оқыды.Өздерінің ойларымен бөлісіп, 
балаларға сұрақ қою арқылы ұтымды 
жауап ала білді және ақыл-кеңестерін 
беріп, өмірден,тарихтан көптеген мы-

салдар келтірді.Ең үлкен мәселе бала 
тәрбиесі, отбасы тәрбиесі, балалардың 
ұлттық тәрбиесіне мән берді. Колледждің 
жас студенттеріне өнегелі тәлім-тәрбие 
дәрісін оқыды.Іс тәжірибелері мол, ба-
тыр ана, ұлағатты ұстаз, ардагер ана, 
білімді-білікті маман өздерінің ақыл-
кеңестерін берді.Колледж директо-
ры келген қонақтарға деген ізеттілігін 
көрсетіп, өз ойымен бөлісті. Аталған 
іс-шара барысында колледждің қазақ 
тілі пәнінің оқытушысы Ж. Мұсабаева 

сөз алып, жасөспірімдерге ұлттық 
тәрбиені беру, үздіксіз білім беру және 
тәрбиелеу тұжырымдамасы негізінде 
ұлттық тәрбиені жасөспірімдерге са-
палы беру, балалардың санасын ояту, 
руханияттыққа баулу мақсатында 
өткізіліп отырған басқосудың маңызына 
тоқталды.Кездесуге қатысып отырған 
ұстаздар мен студенттер келген 
қонақтардың дәрістерін ұйып тыңдап, 
ризашылықтарын білдірді.   Ал іс-шараны 
қорытындылау мақсатында, колледж 
психологы А.Омарбекова психологиялық 
релаксация арқылы балалардан  бүгінгі 
тәрбиелік мәні бар кездесуден қандай 
әсер алды, қандай сана қалыптасты,  
қандай түйсік түйді, қандай қорытынды 
жасағандарын жаттығу арқылы жоғары 
деңгейде шебер көрсете білді.Ұлағатты 
аналарымыздың дәріс сөздерінен кейін, 
колледж директоры Н.Маткаримов өзінің 
ризашылығын білдіріп, алғы сөздерін ай-
тып, қоғамда атқарып жүрген белсенді 
жұмыстарын ескере отырып, құрметті 
аналарға гүл шоқтарын тапсырып, 
иықтарына ақ орамал жапты.

Ж. МҰСАБАЕВА,
Сарқан политехникалық 

колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің оқытушысы.
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Балабақшада тәрбие алып жатқан 

бүлдіршіндердің арасынан болашақ 
өнерпаздар,  әншілер, жазушылар, 
ақындар талай мамандық иелері шығуы 
мүмкін. «Бұлақ көрсең, көзін аш» демекші 
олардың бойындағы қасиеттерді ерте 
бастан байқап, өнерге баулу ең алды-
мен ата-ана мен тәрбиеші, ұстаздардың 
сезімталдығына, ізденімпаздығына көп 
байланысты. Сол тәрбиенің бір саласы-
шығармашылық сала. Шығармашылық 
саланың ішінде музыкалық, эстетикалық 
тәрбие. Музыкалық, эстетикалық тәрбие 
дегеніміз-сұлулықты, көркемдікті сездіртіп 
үйрету. Осы маңызды міндетті орындау 
үшін баланың жалпы музыкалық қабілетін 
дамытуда алдыма мынадай үш мақсат 
қоямын:

Музыкалық шығармалардың сипатын 
сезіну:сабақтарымда музыканы сөзбен 
ғана сипаттамай бояумен, суреттермен, 
қимылмен т.б.балаларға түсінікті етіп си-
паттаймын.Арттерапия,музыка терапия-
ны қолданамын.

Баланың тыңдай білу қабілетін 
арттыру:өз сабақтарымда жарқын және 
түсінікті музыканы қолдануды жөн деп 
ойлаймын.Балаларды музыкалық фра-
заларды тыңдауды, түсінуді үйретемін.
Өлеңнің бастамасы, қайырмасы деген 
ұғымдарды түсіндіремін, қарапайым 
аспаптардың дыбыстарын тыңдатып 
тембрінен ажыратуды үйретемін.

  Музыканы тыңдай отырып әнді,көркем 
кейіпкерді,биді көз алдына елестете 
алу:тыңдалған шығармада немесе ән 
айту барысында үркек қоянға,маршпен 
жүрген сарбазға,маң-маң басқан аюға 
еліктеу және оны өзінше сипаттау.

   ll.Негізгі бөлім
   Музыканың жұмыс салдарынан пайда 

болған шаршағандықты ұмыттырып,өзіне 
баурап әкететін қасиеті болады.Ол – бізге 
осы жұмыстың зардабына шыдауға,төзуге 
көмек береді.

Әл-Фараби 
Мақсаты: Балалардың музыкалық 

сауаттылығын шыңдауда әр түрлі әдіс 
тәсілдерді қолдана отырып, ұлы күйші 
композиторлардың күйлерін, халық 
әндерін тыңдату. Балаларға музыкалық 
эстетикалық тәрбие беруде ата-ана 
мен балабақша арасындағы байланы-

Мектеп жасына дейінгі 
балалардың музыкалық өнері

сты нағайту.Күнделікті бала өміріндегі 
музыканың маңыздылығын дәріптеу.
Музыкалық сезім күйлерін қалыптастырып 
тәрбиелеу.

Міндеттері:
Мектеп жасына дейінгі балалардың 

қабылдауына сай келетін музыкалық 
тәрбие беру:

Музыка әлеміне танымдық 
қызығушылығын арттыру:

Мектеп жасына дейінгі балалардың 
музыкалық қабілетін дамыту:

Балаларды ән үйрету кезінде «Ән 
айту қалпын» сақтауды үйрету.

Оқу – тәрбие жұмысында мектеп жа-
сына дейінгі баланың ерекшеліктері өз 
халқының ғасырлар бойы қол жеткізген та-
быстарына ұмтылуға тәрбиелеу,ұрпақты 
ата-баба салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен 
қайтадан табыстыру.

Музыка өнері әрбір баланың әсемдік 
әлеміне үйірсек болып қана қоймай,оны 
қорғауға және рухани мәдени деңгейін 
көтеруге жағдай жасайды.Сол себепті 
әрбір қоғам мүшесін өнерпаздыққа тар-
ту қоғамның объективті қажеттілігі және 
заңдылығы болуы керек.Білім беру са-
ласында баланың эстетикалық, этикалық 
және адамгершілік нормаларын меңгерту 
міндетін жүзеге асыруда музыка пәнінін 
орны ерекше.

Музыка тәрбиесі жастарды өнер 
құндылықтарын жасауға қатыстыра 
отырып, олардың бойында белгілі 
адамгершілік – эстетикалық мәдениетті, 
көркемдік талғамды,шығармашылық 
қабілетті дамытады. Тәрбиедегі басты 
мақсат:қоғам мүшелерін әлеуметтендіру 
болатын,яғни өнер адамының тек қана 
рухани өмірінің құрамдас бөлігі болып 
қоймай,әлеуметтендірудің аса пәрменді 
құралы болып табылды.

Ұрпақтан – ұрпаққа мирас бо-
лып келген халықтық қазынаны, оның 
таңдаулы үлгілерін жеткіншек ұрпақты 
тәрбиелеу құралына айналдыру,нақтырақ 
айтқанда, олардың көркемдік, музыкалық, 
эстетикалық талғамы мен мәдени деңгейін 

жоғарылату – басты міндет.Ұлттық өнерге 
балаларды жастайынан баулу олардың 
адамгершілік,эстетикалық қасиеттерін 
дұрыс қалыптасуына, мәдени дәстүрге 
деген сыйластық сезімін дамытуға әсерін 
тигізіп, оқу – тәрбие үрдісінің сапасын арт-
тырады.Балалардың әсемдікті түсіне білу 
қабілеттерін арттырады.

Ұлы Абай өмір шындығын дәл бей-
нелеу жөнінде поэзия мен музыканың 
рөлін былайша суреттеді: әсемдік сыры, 
биік мұратталғандары, көркем шарттары, 
шығармадағы дарындылық пен шеберлік 
ән мен күйді орындаудағы дәстүрлер,т.б. 
мәселелерді көтере келіп, эстетикалық 
сезімдерді дамытудың нақты жолдарын 
қарастырды. Абайдың түсінігінше, ба-
ланы жастайынан көркемдікке баулуды 
үлкендер неғұрлым ертерек ойласты-
руы қажет, өйткені бесіктегі нәрестенің 
өзі ананың әлдиі, құлағына жеткен ән-
күйдің әуезді үні арқылы сұлулық пен 
көркемдіктен хабардар болып жатады.

Осы орайда бесік жыры 
балалардың эстетикалық мәдениетін 
қалыптастырудың алғашқы сатысы болып 
табылады.

Музыканың ерекшелігі
Пластикалық өнерден,әдебиеттен, 

театрдан айырмашылығы – ол образ-
дарды түгелдей дыбыстық үн құралдары 
арқылы суреттейді.Алайда музыка-
да табиғат көрінісін көркем бейнелеу 
кездесіп отырады. Мысалы, табиғат үні 
(жел гуілі,судың гүрілі,құстың әні,т.б.), 
адамның дауысы, күнделікті өмірде 
кездесетін дыбыстар музыкада азды – 
көпті көрініс табады.Сондай-ақ музыкада 
заттардың сезім арқылы қабылданатын 
кейбір белгілері ассоциация (құс әнімен 
орман -елестету) және есту,көру сезімдері 
байланысының көмегімен қиялда қайта 
жаңғыру арқылы бейнелейді.Музыканың 
ерекшелігі бұл ерекше эстетикалық 
құндылық өнердің қолданбаы және 
көркем мақсаттарының байланысын-
да ашылады.Алғашқы жанрлардың 
құрастыру қолдану заңдастырылған су-

реттеу құралдары түсінетін (қолданбалы 
музыка) қолданбалы есептердің 
музыкасының орындауымен байланған.
Шарттар музыканың құндылығы бұл 
нормативтік үлгіеріне оның формасын 
типтілігі,жақындықтан тәуелді болды.Ав-
тономды музыкалық тіл және музыканың 
таратуын ерекше саланың құрастыруы 
,маңызы бірдей емес тұрмыс –салт 
та,салтанат та,мәдени де,жаңа мақсаттың 
ұғынуларына келтірді:біртума іске асы-
ру жеке авторлық (композициялық) ой-
лар.Музыканың құндылығы шарт бұл 
композитор сайланған құралдардың 
ішкі мағыналы керектігінде музыкалық 
шығарманың біртума құрылымында 
бір уақытта түрады.Автономды 
музыкадағы көркем сапаның төмендетуі 
(мысалға,салондық музыка) авторлық 
ойлауды үйреншектілік,немесе қолдану 
біртума эффекттер,шығарманың қарама-
қайшы ішкі тұтастығындағы өзіндік мәні 
бар бағыты да нәтижесі болып табыла 
алады.

Мектеп жасына дейінгі баланың 
шығармашылық қиял-қабілеттерінің 
эстетикалық сезімін,талғамы мен 
көзқарасының мәдениетін,ой-өрісін 
кеңейтіп,айнала-қоғам және өзін 
қоршаған орта өміріндегі әсемдік пен 
сұлулықты сезініп,бойына сіңіре білуге 
тәрбиелеуде музыка жанрлары орасан 
зор рөл атқарады.

Қазіргі заман талаптарына сай 
жеке тұлғаның эстетикалық мәдениетін 
қалыптастыруда балалар фольклоры 
жанрын пайдалану басты мәселелердің 
бірі.Оны қалыптастыру-өте күрделі де 
ұзақ үрдіс,яғни балалардың бойына 
бірден қалыптаса қоймайды деген сөз.
Сондықтан да ол сәбидің дүние есігін 
алғаш ашқан күндерінен басталуы тиіс.
Осы тұрғыда балалардың эстетикалық 
мәдениетін дамытуда қазақ фоль-
клор жанрын пайдаланудың маңызы 
зор,солардың бірі-балаларға арналған 
әндер,бесік жырлары.

М.ЕРБАЛАНОВА, 
Балдырған санаторлық бөбекжай 

бақшасы  музыка жетекшісі.

«Өнер-өнегелі, ақылды адамдарды 
тәрбиелейтін құрал»-деп кеңес педего-
гы В.А.Сухомлинский айтып кеткендей 
,тәрбие үрдісінде өнерге аса көңіл аудару 
қажеттілігін атап көрсеткен болатын. Сол 
өнердің бірі-би өнері.Би музыкалық ырғаққа 
сай дене қимылымен көрсетілетін өнер. Би 
өнері адам өмірінің эмоциялық табиғаты 
мен оны қоршаған табиғи ортаны бейнеле-
ген көркемдік шығармашылық салаларын-
да елеулі орын алды. Міне осы тұрғыда 
би жанрындағы өзімнің кәсібімде «Ұлттық 
би өнерін сақтай отырып,әр жақты ұрпақ 
тәрбиелеу» тақырыбында әдістемелік 
шеберлігімді шыңдай отырып. қызмет 
етіп келемін.Қазіргі таңда «Балдырған» 
бөбекжайында би үйірмесінің жетекшісімін. 
Ондағы негізгі мақсатым,балалардың би 
өнеріне деген қызығушылықтарын артты-
рып, ұлттық нақыштағы халық билерді, 
балаларға арналған сюжеттік билерді, 
жеке орындаушыларға арналған арнайы 
қойылатын жеке билерді үйрете отырып, 
жеке тұлғаны қалыптастыру болып табы-
лады. Жалпы би өнерін дұрыс оқыту – бұл 
тарихымызды, салт-дәстүрімізді,ұлттық са-
зымызды таныта отырып тәрбиелеу. Соны-
мен қатар,балалардың дене бітімін әдемі 
қалыптасуына үлесі зор, нағыз денсаулықты 
шыңдайтын пән. Би –өмір сүру символы. Ол 
адам баласын үнемі көтеріңкі көңіл-күйде, 
қанаттанып жүруге мәжбүрлейтін өнер. Со-
нау ерте дүниеден адам аң мен құстың 
қимылына қарап, жапырақтардың сыбды-
рына, бұлақ суының сылдырына елтіп, со-
ларды жанына тоқып дамыған. Би өнері 
сұлулық, сымбаттылық, әсемдік сыйлайды, 
балаларды еңбектеуге баулиды. Ол этика 
мен эстетикалық тәрбие беріп қана қоймай, 
жанға қуат береді. Би өнерімен айналысу 
балалардың көркемдік талғамын дамыта-
ды, олардың орындаушылығының сұлулығы 
мен байсалдылығын тәрбиелейді, жалпы 
мәдениетін  қалыптастырады, көркемдік-
эстетикалық дамуын қамтамасыз етеді. 
Мектеп жасына дейінгі балалардың би 
үйірмесі- өскелең  бүлдіршіндерді  әсемдік 
пен дене сымбатының дұрыс өсуіне , өз-
өзіне сенімділігі мен ерекшелігін сезініп, 

БИ ӨНЕРІ
жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді.

    Би үйірмесінің басты мақсаты :
• Балалардың би өнеріне де-

ген қызығушылығын арттырып, тұлғаны 
қалыптастыру.Шығармашылық қабілеттерін 
дамыту.

Би үйірмесінің міндеттері:
• Балаларға би қимылдарын музыка 

мазмұнына сәйкес орындауға үйрету.
• Балалардың қимыл белсенділіктерін 

арттыру.
• Әуенге сәйкес дербес би 

қозғалыстарын ойлау арқылы баланың ой-
қиялын жеке елестету қабілеттерін дамыту.

• Ырғақты би арқылы еркіндік, 
шығармашылық пен психологиялық жағымды 
эмоциясын арттыру.

Мақсатқа жету жолдары:
Би ырғақтарын іріктеу. Жалпы дамыту 

жаттығу кешенін құрастыру. Мерекелік іс-
шаралар мен түрлі байқауларға белсенді 
қатысу.

Педагог міндеті:
Баланың шығармашылық қызығушылығын 

арттыру. Жеке тұлға дамуында заманауи 
инновациялық әдістерді қолдану. Жалпы ере-
жеге, тәртіпке бағына білуге тәрбиелеу.

Бөбекжай бүлдіршіндерін өнерге бау-
лып, оларға эстетикалық тәрбие беруде би 
үйірмесінің де маңызы аса зор. Ол баланы 
музыка тыңдауға, ырғақты сезініп мәнерлі 
қимыл-қозғалыс жасай білуге тәрбиелеп, дене 
бітімінің сымбатты болып өсуіне жол ашады. 
Мектеп жасына дейін хореграфиялық негіз 
алған балалар жеткілікті түрде мықты қимыл-
қозғалыс дағдысы мен қабілетін меңгерумен 
қатар, жақсы есте сақтау, зейін, ұшқыр 
қиялмен ерекшеленеді. Баланың эстетикалық, 
физикалық және рухани ойлау қабілеттерін 
тәрбиелеуге би өнері қомақты әсерін тигізеді.Би 
тек сұлулыққа ғана қызмет етпейді.Ол дененің 
физикалық дамуына да ықпал етіп,дене 
иілгіштік қасиетін дамытады.Олай болса, 
хореография іс-әрекеті баланың белсенді 
қимылдауын шығармашылық тұрғыды іске асы-
рып қана қоймай, әр-түрлі қимыл-қозғалыстар 

арқылы ерте жаста ырғақты сезіну етпен 
дене бітімін күшейту мен дамытуға әкелетінін 
де атап өтуге болады.Бала бойында ұлы 
мүмкіншіліктердің бәрі бар. Сол қасиеттерді 
дамыту ісі дәл бөбекжайда басталмақшы.Мек-
тепке дейінгі тәрбиеленіп отырған балалар 
үшін би өнері көңілді де қызықты болуы шарт.
Ең алдымен биді билеуге үйрету үшін ән мен 
күй тыңдауы, оны түсіндіру қажет. Сол себепті 
көңілді-көңілсіз, шапшаң-жай ырғақтарын та-
ныстыра отырып, балаларға би қимылдары 
үлгі арқылы үйретіледі. Би қимыл элементтері 
негізінен үш жастан бастап үйретіледі би 
қимылдарын оларға белгілі бір құралдармен 
ойыншықтармен үйреткен анағұрлым 
жеңілірек. Ал жоғарғы топтарда көбінесе 
қазақтың ұлттық билерін және басқа ұлттардың 
билерін үйретуді қолға алынады. Бұл топтар-
да асатаяқ, домбыра, даңғыра кесе, орамал, 
қамшы, қылыш т.б құралдар қолданылады. 
Көпшілігі аяқ, қол, иық қимылдарына арналған. 
Бұл билердің барлығы балаларға өте қызық, 
орындауға жеңіл. Би ырғағымен үйлесе билеу 
үшін, балаларға белгілі бір қимыл қоры болуы 
тиіс. Ол дене жаттығу қимылдарынан алынады. 
Сондай-ақ, гимнастикалық жаттығу қимылдары 
да қолданыс табады. Аталған қимылдар доп, 
құрсау, лента заттармен күрделеніп, ортаңғы 
және ересек топтарда үйретіледі. Іс-әрекет 
үстінде әрбір дененің бар қимылдарын 
орындап қана қоймай биге қызығушылығын 
ынталандыра, музыка ыпғағына сәйкес  
мәнерлі  көрсетіледі. Би қимылдары ең бір 
күтпеген ойлардан, кейбір қоршаған ортадағы 
жағдайларды бақылаудан пайда болады.

Мектеп жасына дейінгі мекемелердегі хо-
реография іс-әрекеті мына міндеттерді іске 
асырады: Бала денсаулығын нығайту

Музыкалық ырғақты, қарқынды сезінуді, 
биді мәнерлі  орындауды, олардың же-
келенген элементтерін меңгеруді; Әдемі 
жүріс-тұрыс дене сымбаттылығын ептілікті 
қалыптастыруды, мәнерлі және  дене 
қозғалысы мен қалпын ұстауды үйретеді.

Би өнері – тілсіз өнер, оның айтар мағынасы 
болуы шарт. Философиялық мағынаға бай бо-

луы тиіс. Былай айтқанда, спектакль іспеттес. 
Жүректегі, ойдағы жазуды би тілімен жеткізу, 
халықты бұған сендіру-басты мәселе. Осы 
жағынан келгенде, қолдың, саусақтың, 
буынның, дененің әр қимылы-пәлсапа! Кез 
келген ұлттың биі әр түрлі мағынада, әр 
түрлі жағдайда бастау алған. Мысалы, ис-
пан билері көбінесе махаббаттан; ұйғыр 
билері тікелей өз мінездерін сипаттаудан; 
қытай, жапон билері ішкі сезімді білдіруден; 
үнді билері өздерінің құдайларын баяндау-
дан бастау алған. Ал қазақ биі салт-дәстүр, 
тұрмыс-тіршілік, ою-өрнегімізден бастала-
ды. Әсіресе, қол мен дененің пластикалық 
икемділігін, қыздардың еркелігі мен на-
зын, сұлулығын көрсетіп, ер адамдардың 
керісінше жанып тұрған өткірлік, түрлі 
күрделі секірулер мен буын қимылдары, 
ат шабыс, өзге де жігерлі қимылдарды си-
паттау арқылы ерекшеленеді. Би үйірмесі 
жұмысының түрлері би билеу, музыкалық 
– ырғақты қимылдар, музыка тыңдау, би 
қимыл жаттығуы сахнада орындалуы. Би 
өнері ішкі рухани әлемді ашады, адамды 
сұлулыққа тәрбиелейді, игі қасиеттер оята-
ды, адамгершілік идеяларды насихаттайды.

Қорыта келгенде би өнері ішкі руха-
ни әлемді ашады, адамды сұлулыққа 
тәрбиелейді, игі қасиеттерді оятады, 
адамгершілік идеяларды насихаттайды. 
Сондай-ақ, «Тынымсыз – ізденіс, түбегейлі 
– нәтиже» екенін ескерсек, адамның 
ішкі дүниесін байытып, жанын тазарта-
тын құдіретті  өнер – балалардың өнерге 
сүйіспеншілігін, өмірге құштарлығын, 
еңбекке, іскерлікке ынтасын арттыру-
да жеке тұлғаның қалыптасуына би 
өнерінің әсері ерекше. Сондықтан да, осы 
үйірмеде жас ұрпақтың рухани дүниесін 
байыту және ұлттық өнерімізді пайдалана 
білуіне, шеберлік деңгейін арттырып, ынта-
ықыласын молайту әсемдік пен сұлулықты 
көріп бағалай білуге, өз елін, өз халқын 
сүюге, қазақтың ұлттық өнеріне тәрбиелеу 
басты мақсат болып келеді. 

Ш.ТОЙШИБЕКОВА, 
Балдырған санаторлық бөбекжай 

бақшасы  би жетекшісі. 
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БАЛА - БОЛАШАҒЫМЫЗ!

 Тиімді әдіс – тәсілдер - 
сапалы сабақ кепілі

1 наурыз  бен  15  наурыз  
аралығында мектепте 5-11 сынып-
тар арасында "Математика, фи-
зика және информатика" пәндер 
апталығы өткізілді. Апталық бары-
сында мұғалімдер ұйымдастырған 
іс-шаралар заман талабына сай 
ақпараттық технологияларды пай-
далану арқылы өтті. Ашық сабақтар, 
интеллектуалды сайыстар, кеш-
тер өз деңгейінде өтті. Осы жылы 

бірлестікпен жоспарланған ашық сабақтар мен мектепішілік сыныптан тыс іс-шаралар 
өткізілді. Бірлестіктің апталық жоспарымен таныстыру мақсатында алғашқы күні   
апталықтың ашылуы  өткізілді. Апта бойы атқарылатын жұмыстар әр сыныпқа бөлініп 
берілді. Жоспар бойынша математика, физика және информатика пәндерінен ашық 
сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстар өткізілу жоспарланды. 

Сабақтар барысында жұптық, топтық, өзін өзі бағалау өте тиімді болғаны байқалды. 
Сабақ барысында бағалау критерийлері беріліп отырды. Сабақта толық жоспар жүзеге 
асырылып, көздеген мақсатына жетті, сабақтар  ұстаздардың көңілінен шықты. 

Соңғы күні апталықтың қортындысы өткізілді. Апталық іс-шараларына қатысқан 
ұстаздар, өз пікірлерін айтты. Пікірлер бойынша іс-шаралардың жетістіктері мен 
кемшіліктері білдірілді. Апта бойы сайысқа қатысып белсенділік танытқан оқушылар 
марапатталды.

С.БАЛИКЕНОВА,
А.ДУАНОВА,

Екіаша орта мектебі математика пәні мұғалімдері.        

Қайырымдылық – қадірлі іс
Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы адам баласы 

жақсылыққа қадам бастайды. Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі – мұқтаж жандарға 
қамқорлық жасау болып табылады. Биылғы рамазан 
айында көрсетіліп жатқан қайырымдылық іс-шаралары 
аз емес. Атап айтсақ, Бөрлітөбенің тумасы, ауыл аза-
маты Жаманбалин Серікқали ағаның қолдауымен, 
Алматы қаласының тұрғыны, жеке кәсіпкер Сыдықова 
Дананың демеушілігімен 9 мүмкіндігі шектеулі 
балаларға Ораза айт мерекесіне орай сый-сияпаттар 
көрсетіліп, балаларды қуанышқа бөледі.  

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» де-
ген нақылды ойы ұшқыр, көкірегі ояу дана халық 

тегіннен-тегін айтпаса керек-ті. Жомарт ер – халықтың құрметтісі. Балаларға қол 
ұшын созып, рухани және материалдық көмек көрсетіп жүрген, әр баланың жүрегіне 
үміт шырағын жағып, сенім тұрағын ұялатқан Жаманбалин Серікқали ағамыз 
бен Сыдықова Данаға балалардың және ата-аналарының алғысы шексіз, осын-
дай жомарт азаматтар қашанда құрметке лайық, қайырымды азаматтың жасаған 
жақсылығы ешқашан ұмытылмайды.

Г.СЕРДАЛИНОВА, 
С.СМАҒҰЛ,

Лепсі ауылы әлеуметтік қызметкерлері.

Ағаш отырғызу сауапты іс
«Жоңғар – Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық 

мемлекеттік мекемесінің негізгі мақсаты -  агробиологиялық  алуантүрлілікті 
(соның ішінде ғаламдық маңызы бар жабайы жеміс ормандарының тектік 
қорларын) экологиялық, генетикалық, тарихи және эстетикалық маңызы зор 
табиғи таулы ландшафтарды сақтау болып табылады. .

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 
жылдың 30 сәуір айында №370 Қаулысына сәйкес, 
Сарқан, Алакөл, Лепсі филиалдарынан тұратын 
«Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» 
құрылды.  Табиғи парк құрылған сәттен бастап ор-
ман екпелерін отырғызудың жыл сайынғы көлемі 
30 га-дан 210,0 га-ға дейін ұлғайды, барлығы 12 
жыл ішінде орман алқапта Сиверс алма ағаш 
отырғызылды, оның 180 га алқабы орманмен 
көмкерілген алаңға ауыстырылды. Бүгінгі күні 
ұлттық парктің жалпы ауданы 356022 га құрайды, 
оның ішінде орманмен қамтылған орман алқаптары 

81,6 мың га.
ҚР Президентінің 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Жолдауына сәйкес ормандарды 

қалпына келтіру көлемін ұлғайту бойынша ұлттық табиғи паркте 2021- 2025 жылға 
дейін 153,7 гектарға  Сиверс алма ағашын отырғызып, көлемін ұлғайту жоспарланған. 
2021 жылдан бастап 2025 жылға дейінгі кезеңде барлығы 308,1 мың дана Сиверс 
алма ағашы көшеттерін отырғызу көзделіп отыр. Паркте отырғызу материалдары-
мен қамтамасыз ету үшін аумағы 54 га тұратын 2 орман тұқымбағы жұмыс істейді. 
Отырғызу алаңдарының ұлғаюына байланысты тиісінше орман тұқымбақтарында егіс 
алқаптарының көлемін ұлғайту және тұқым дайындау жоспарланды. Сонымен қатар ор-
ман екпе жұмыстарын жандандыру мақсатында стандартты көшеттерімен қамтамасыз 
етілген. Қазіргі таңда елімізде ауқымды көгалдандыру жобасы іске асып жатыр.  

Биылға парк бойынша стандартқа сәйкес Сиверс алма ағашы екпе көшеттерін 
отырғызу жұмыстары жоспарға сәйкес аумағы 28,6 га болатын орман қорында орман 
екпе көшеттерін қолмен отырғызу басталып, қазіргі таңда 26,5 га аумаққа 49,6 мың 
дана Сиверс алма ағашының көшеттері парк мамандарының күшімен отырғызылды.  
Кешенді жоспарға сәйкес орман екпе көшеттерін отырғызу жұмыстарын аяқталуы 
көзделіп отыр.

А.УКУБАЕВ, 
«Жоңғар Алатауы» МҰТП орманды өсіру және қалпына келтіру инженері.

Коррупции нет!
 
Мы живем в совершенно новом обществе. Характер нового общества деловой, на 

этом пути у нас немало достижений. Есть проблемы, решение которых сложное. Это 
вопрос социальности. Это проблема, которая не имеет принципиального решения в 
жизни общества, это «коррупция». В стране есть и законы, которые специально приня-
ты к этому вопросу, и работа, которая проводится, но до сих пор не полностью решена.

Борьба с коррупцией сегодня является серьезной проблемой Казахстана. Очевид-
но, что, будучи большой социальной бедой, она вызывает сильное беспокойство у 
всех стран мира, которые не похожи друг на друга с точки зрения политического раз-
вития.

Этимологический подход к значению понятия «коррупция» позволяет определить 
это, взяв латинское слово «подкуп», «взятка», «corruptio».

В римском праве также существовало понятие «corrumpire», которое в общих сло-
вах означало «сломать, повредить, сломать, повредить, подделать, подкупить», выра-
жая противоправное деяние. Толковый словарь русского языка описывает коррупцию 
как подкуп подкупа, предательство должностных лиц, политических деятелей.

Мы хорошо знаем из истории, что о том, что они родили справедливость и беспри-
страстность, о чем свидетельствует жизнь выдающихся деятелей века таких как Толе 
би, Казыбек би, Айтеке би и многих других.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан к коррупционным пре-
ступлениям в основном относятся должностные преступления.

Жизнь показала, что злоупотребление служебными полномочиями, превышение 
власти либо служебных полномочий, получение взятки, дача взятки, посредничество 
во взяточничестве, служебный подлог, заведомо ложный донос, присвоение или рас-
трата вверенного чужого имущества, заведомо ложный ответ, ложный вывод или не-
правильный перевод эксперта, приобретение ложного ответа или уклонения от дачи 
ложного заключения либо неправильного перевода, неисполнение должностными ли-
цами приговора суда, решения суда или иного судебного акта, все подобные престу-
пления совершаются с использованием коррупционных связей.

Для любого цивилизованного общества борьба с коррупцией является одной из 
самых актуальных проблем.

Без сомнения, коррупция создает угрозу национальной безопасности, отрицая до-
стижения и инициативы по устранению государства изнутри. Поэтому одним из основ-
ных приоритетов государственной политики Республики Казахстан является борьба с 
этим злом.

В нашем обществе нет места коррупции. Эффективно противостоять этому явле-
нию можно только объединив все усилия общества и используя при этом все способы 
его прекращения, чтобы эта болезнь не усугубилась в дальнейшем.

Поэтому борьба с коррупцией должна рассматриваться как гражданский долг всех 
граждан Республики Казахстан.

ПЧ-22 г.Саркан и ОЧС Сарканского района.

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Выжигание сухой растительности – это такой же пожар, как и любой другой. Во 
избежание беды необходимо отказаться от практики сжигать весной сухую раститель-
ность. Огонь моментально распространяется на открытых территориях, особенно при 
наличии ветра.

Уважаемые жители Сарканского района ! При проведении субботников необходимо 
иметь первичные средства пожаротушения, такие как грабли, лопаты, ведро с водой, 
и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Категорически запреща-
ется сжигать сухую растительность. Не разрешайте детям баловаться со спичками. Не 
бросайте незатушенные спички и окурки на сухую растительность. При нахождении в 
лесу не разводите костры на хвойной подстилке, не пользуйтесь открытым огнем, по 
окончании отдыха не оставляйте незатушенными костры, самовозгораемый матери-
ал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую растительность.

При обнаружении пожара примите меры по его тушению, при невозможности по-
тушить пожар своими силами отходите в безопасное место и немедленно сообщайте 
о нем работникам пожарной охраны по номеру 101!

Е.ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер  ОЧС Сарканского района,

капитан гражданской зашиты.

Жұмыссыздықты жоятын 
амалдардың бірі

Жұмыссыздар санын азайту – қазіргі қоғамда күн  тәртібінен түспейтін өзекті мәселелердің 
бірі. Осы орайда жер-жерлерде ауқымды іс-шаралар жүргізілуде. Еліміз бойынша оңтайлы 
бағдарламалар қабылданып, жүзеге асырылуда. Сонымен қатар, қызметкерлер жетіспейтін  кей 
мекемелерде бос орындар жәрмеңкесін өткізу де тұрақты дәстүрге айналған. Сондай жақсы бір  
іс Сарқан ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының ұйытқы болуымен аудан 
орталығында өткізілді. Жәрмеңке жұмыссыздықты жойып, жұмыс іздеген азаматтарды тұрақты 
жұмыспен қамтамасыз ететін бірден-бір орын саналады. Халыққа тиімділігін көрсетіп, осы шара 
арқылы жұмыс іздегендер мен жұмыс берушілердің бастары бір жерде түйісіп, түйткілді мәселе 
өз шешімін тауып та келеді. Жыл басынан бері дәстүрге айналған жәрмеңкеге жиналғандардың 
қарасы қалың болды. Оларға түсінікті болу үшін  көрме ұйымдастырылып, тиісті ақпараттық 
стенд те ілінді. Ал бұл жұмыс іздеушілердің қай мекемеде қандай орындардың бос екендігімен 
танысуына мол мүмкіндік жасады. Жұмыс күшіне  зәру аудандық аурухана, білім ошақтары, 
мемлекеттік мекемелер, Сарқан гуманитарлық колледжі, балабақшалар, ШҚ-ры, «Азия Голд», «Ақ 
бұлақ» ЖШС, сауда үйлері, «Қазпошта» АҚ бөлімшесі, Халық банкіне жұмыскерлер қажет екендігі 
жәрмеңке барысында белгілі болды.  

Іс-шараға аудан прокурорының көмекшісі С. Балғабек, Сарқан аудандық пробация қызметі 
бөлімшесінің  инспекторы М. Еркенов, жеке сот орындаушылар А. Имандусанов, Б. Семилтаров 
қатысты. Жәрмеңкеде сөз алған Сарқан ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығының 
бөлім басшысы Н. Молдағажина облыс басшысының тапсырмасына сәйкес жұмыссыз азаматтар 
санын азайту мақсатында өткізіліп отырған жәрмеңкенің жұмыс берушіге де, екі қолға бір күрек таба 
алмай жүргендерге пайдасы көптігін мәлімдеді. Сонымен қатар, жәрмеңкеге қоғамнан оқшауланған 
жазасын өтеушілер, алимент бойынша борышкерлер, жұмыссыз азаматтар, аудандық зағиптар 
қоғамының мүшелері  қатыстырылды. Жәрмеңкеге барлық 25 жұмыс берушіден 66 жұмыс орны 
ұсынылды. Жұмысқа зәру үміткерлер жұмыс беруші мекемелердің өкілдерімен емін еркін сұхбат 
құрып, өздерін толғандырған сауалдарына қанағаттанарлықтай жауап алып, түйіндемелерін тап-
сырды. Жәрмеңкенің қорытындысында жұмыссыз жүрген жастардың түйіндемелері жұмыс беруші 
мекемелерге жіберілді, аудандық пробация қызметі есебінде тұрған жалпы 21 азамат қатысты. 
Оның 1-і ұсынылған жұмыстарға тартылса, 3-і кәсіпкерлік негіздерін оқу курсын оқуға ниет білдірді, 
8-і мамыр айында қоғамдық жұмыстарға тартылатын болады. Алимент бойынша борышы бар 5 
адам қатысты. Оның 3-і қоғамдық жұмысқа, 1-і тұрақты жұмысқа жіберілді.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

ЕСКЕ АЛУ

Газеттің электронды нұсқасын https://sarkan-gazeta.kz/ желілік басылымы сайтынан және 

https://www.facebook.com/ Сарқан газеті,           https://www.instagram.com/sarkangazeti/ әлеуметтік желілерінен оқи аласыздар. 

Әкем, шешем және мен
Осындай атаумен өткен аптада аудандық балалар және жасөспірімдер спорт 

мектебінде отбасылық спорттық сайыс болып өтті. Сарқан ауданының бұқаралық – 
спорттық іс-шараларды өткізу орталығы ұйымдастырған сайыс 1 - мамыр Қазақстан 
халықтарының бірлігі күніне орай өткізіліп, отбасылық құндылықтар, салауатты өмір 
салты, достық, ынтымақ сынды ұғымдар ұлықталды. Аталмыш жарысқа ауданымыздың 
елді мекендерінен 10 команда қатысып, әр топ сәлемдесу, эстафеталық таяқшалармен 
жүгіру, қаппен секіру, орнынан ұзындыққа секіру, арқан тартыс сынды кезеңдерде 
бәсекелестерінен ерекшеленуге тырысты. Кейбір командалардың тыңғылықты 
дайындығы киім киісінен, өз топтарын таныстырудан, атауларын қорғаудан-ақ сезіліп 
тұрды. Әділқазылар алқасы әке, шеше және 8-13 жас аралығындағы бала – үштік 
одақтың бабын бағамдап, үздік топты анықтауға тырысты. Нәтижесінде жалпы ұпай са-
нымен өзгелерден озық шыққан Абай ауылынан келген «Ынтымақ» тобы І орын иегері 
атанды. Ал бақалылық «Бақалы-бақ мекенім» командасы ІІ орынды жеңіп алса, ІІІ орын 
Ақтұма ауылы «Тұлпар» командасына бұйырды. Барша қатысушыларға сыйлықтар та-
быс етілді.

П.ЖЕҢІСХАН.

Ауылымыздың Жанашыры, ұстаздардың Ұстазы, асыл 
Ана, әдемі Әже, белсенді Апа, қадірлі Жан. Бүгінгі туған 
күн иесіне осындай атаулардың қаншасын айтсақ та артық 
етпейді. Баршамызға құрметті, кісілік келбеті бөлек Майра 
Сағымбекқызын майса мамырдың 8-і күнгі туған күнімен 

әрі 70 жастық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз! Мерейтой мерейіңізді 
өсіріп, абыройыңызды асқақтата берсін. Денсаулығыңыз күйлі-қуатты, 
алдағы күндеріңіз жарқын да шуақты болсын. Әрдайым балаларыңыздың, 
немерелеріңіздің қызығын қызықтап арамызда аман-есен жүре беріңіз!

Құттықтаушылар: өзіңізді құрметтейтін барша шәкірттеріңіздің атынан 
Жеңісханұлы Партия.

Сарқан қаласының тұрғыны, «Балдырған» 
балабақшасының әдіскері Асқанбаева Гүлбақыт 
Сәрсенғалиқызын мамыр айының 4-і күні 50 жасқа толған 
мерейтойымен құттықтаймыз. Ашық-жарқын мінезді, 
білікті маман Гүлбақыт сонау балабақша ашылғаннан 
бері осында қажырлы еңбек етіп келеді. Табандылығы 
мен біліктілігі ұштасқан туған күн иесіне мерейтойың құт 
болып келіп, шаңырағыңа шаттығын, береке-бірлігін ала 
келсін дейміз! 

Ақ пейілді ақтарамыз жүректен,
Қуаныштан көңіл шіркін дір еткен.
Мерейтойың құтты болсын деп бүгін,
Өзіңізге үн қосамыз тілекпен.

Ізгі тілекпен: зейнеткер-әріптестері.

Көкөзек ауылының тұрғыны, осынау елді мекендегі білім 
ордасында ұстаздық қызмет атқарып жүрген Дәулетбаева 
Гүлнара Қабдолдақызын мамыр айының 5-і күні 50 
жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Жүректегі 
жақсылыққа толы жылы сөздерімізді мына бір жыр жолда-
рымен көркемдейміз!

Бақытты бол, ұзақ болсын ғұмырың,
Шуақ шашып төгіп тұрсын күн нұрын.
Қол ұстасып бірге қартай Маратпен,
Бағындырып жүз жастың да тұғырын.
Ізгі ниетпен: әпке-жездесі, аға-жеңгесі.

Қарабөгет ауылының тумасы, қазіргі уақытта Сарқан 
қаласында тұратын Амиргалиева Гүлжан Сағатбекқызын 
9 мамыр 50 жасқа толатын мерейтойымен құттықтап, мына 
жыр жолдарын арнаймыз!

Жаныма менің шуақ боп,
Күлімдеп әркез тұрғаның.
Қажымас, қайсар қуат боп,
Бүйректі бүтін бұрғаның.
Елуге сен толдың ғой,
Аяулы әпкем Гүлжаным.
Ғұмырын тілеп ұлықтың,
Арнадым саған жыр нәрін!
Көз көргендер біледі,
Анамның қалған ізі деп.

Есіне ап бізді жүреді,
Сағатбектің қызы деп.
Ізгі тілекпен: Айжан-Серғазы және Амирғалиевтар әулеті.

(Қайратұлы Тимурдың дүниеден 
озғанына 10 мамырда 1 жыл  толады)                  

Бір жыл өтті жоқсың бүгін ортамызда,
Былтыр болды үлкен сынақ баршамызға.
Дәм тұзы таусылған соң адамзаттың, 
Қаратпай кетеді екен сұм ажалға. 

Аскаргалиев Серикгали Кабдуловичтің атына тіркелген Сарқан қаласы, Әуезов 
көшесі № 17 үйдің мемлекеттік тіркеу актісі  (кад.№ 03-267-005-419) жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

“Қарты бар ел – қазыналы ел” – деген сөз бар халқымызда. 
Осынау өнегелі тәмсілді өмірдің талай белестерінен табы-
сты өтіп, бүгінде өркен жайған алып бәйтеректей бір әулеттің 
ақылшы тірегі, арқа сүйері болып, 8 мамыр күні 70 жасқа толып 
отырған Бірлік ауылының тұрғыны Майра Сағымбекқызына 
қарата айтуға болады. Өзінің өнегелі өмір соқпағында сыйластық 
пен достықтың ұлағатын ұлықтап келе жатқан қадірлі көрші, 
балаларымның ұлағатты ұстазы, абзал жүректі осынау жанға 
өміріңізде жақсылықтар, қуаныштар көп болсын деген ақ 
тілектерімізді ақтарамыз. 70 жастық мерейтойыңыз қайырлы-
құтты болсын!

Құттықтаушы: көршіңіз Қадырмолдаева Ботагөз.

1952 жылы мамыр айының 8-ші жұлдызында  Алматы облысы, Қарабұлақ кентінің ту-
масы, Бірлік ауылында тұратын ақ жүректі туған-туыс, дос-жаранына, әлеуметіне мейірім 
шуағын себездетіп жүрген Майра Сағымбекқызын 70 жылдық мерейлі жасқа келуімен 
құттықтаймыз.Қазірде Бірлік ауылының бастауыш «Ардагерлер ұйымының» жанындағы 
«Әжелер алқасының» төрайымы ретінде қоғамдық жұмысқа белсенді қатысып жастар 
тәрбиесіне зор үлесін қосуда. 

Майра Сағымбекқызы ұзақ жыл аянбай еңбек еткен ұлағатты 
ұстаз. Білім саласында облыстық, аудандық мақтау қағаздарымен 
марапатталған. Отбасына амандық, деніне саулық, өмірдегі бар-
ша жақсылықты тілейміз.

Отбасының ұйытқысы саналып,
Ғасыр жасап, болсын дәйім жаңалық.
Ұрпағымен ғұмыр кешіп мерейлі,
Бал - бақытқа бөлене бер аналық.
Ізгі ниетпен: аудандық «Ардагерлер ұйымы».

Черкасск ауылының тұрғыны болған ардақтымыз Жар-
тыбаев Оразғали Өмірзақұлы фәни дүниеден бақи дүниеге 
өтпегенде 10 мамырда ағайын-туыстың ортасында 70 жасқа 
келіп тойлап отырушы еді. Амал қанша қолымыздан келері 
ардақтымыздың рухына құран бағыштау.

Асылымызды бұл күндері сағына еске ала отырып, 
Алланың мейір - шапағатына бөленіп, жанының жәннатта 
болуын тілейміз.

Сағынышпен еске алушылар: Жартыбаевтар әулеті.

Артыңнан өшпейтіндей із қалдырдың, 
Мәпелеп өсірсін деп қыз қалдырдың.
Қызыңды өсіреміз жеткізерміз,
Төрт ұйықтаса түсінбейтін түс қалдырдың.

Кім ойлаған, бұлай боларын кім ойлаған,
Күн ойланам сен жайлы түн ойланам.
Қызыңды көтеріп ап іштей тынып,
Амал не үйге сыймай шыр айналам. 

Ұзақ ғұмыр өмірде сүре алмадың,
Көп күткен қызыңды да көре алмадың.
Көтерген шаңырағың тұр ғой әне, 
Түтінін ол үйдің де шығармадың.

Жара болып қадалған қазаң сенің,
Жол апаты осындай болар ма едің.
Амал не, жоқсың бүгін ортамызда,
Мәңгілік кім бар дейсің бұл жалғанда.

Сағынышпен еске алушы қайын 
жұртың: Амангелді, Салтанат, Әсел, Әли,                                                                                    
жұбайың Әсем, қызың Аида.

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаётся дом, яблоневый сад, фазенда!!! Общая площадь 9 га. На территории 

сада имеется дом 180 кв. Баня, гараж, погреб 10×30 м, загон и сарай  для животновод-
ства. Вода арычная и центральная. На участке есть все коммуникации для комфортного 
проживания, а также созданы все условия для занятия крестьянским хозяйством. Всё 
хозяйство находится в Саркандском районе с. Алмалы. Земля частная(выкупленная). 
Свежий воздух, прекрасный вид на горы "Жонгар Алатау", рядом течёт река "Баскан". 
Земля поливная, все документы в порядке. Звоните, по цене договоримся!!! Обра-
щаться тел.  8701 3327990. 

 «Қанатжан және Ко» ЖШС-не шұғыл түрде қалааралық бағыттарға жүргізушілер 
және Спринтер шағынавтобусына жүргізуші қажет. Автобекетке кассир және диспет-
чер қажет. Анықтама үшін телефондар 8707 7542204, 2-16-50.  ТОО «Канатжан и Ко» 
срочно требуются водители на междугородние маршруты и водитель на микроавто-
бус Спринтер. На автовокзал требуются кассир и диспетчер. Справки по телефонам 
8707 7542204, 2-16-50. 


