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Биылғы көктем мезгілінің ерте келуі 
өңіріміздегі диқан қауымының дала 
жұмыстарына қауырт кірісуіне түрткі бол-
ды. Жауын-шашынның мол түсуі де егіс 
алқабындағы жұмыстың көрігін қыздырған 
диқандардың ертеңгі күнге деген үмітін 
үрлей түскендей.

Жалпы аудандық ауыл шаруашылығы 
мен жер қатынастары бөлімінің  
мәліметінше Сарқан ауданы бойынша 
биылғы жылға барлық егістік жер көлемі 
98 176 гектарды құрады, оның ішінде 60 
000 га жерге дәнді дақылдар, 1000 га қант 
қызылшасы,  20 621 га майлы дақылдар, 
980 га картоп, 660 га көкөніс, 119 га бақша, 
14 306 га көп жылдық шөп және 490 га 
дәрілік шөп себу жоспарланып, алға 
қойылған меже толығымен орындалған. 

Ағымдағы жылға жоспарланған 46 700 
га жерге ылғал жабу, себу алдында өңдеу 
68 723 га және көктемгі жер жырту 51 495 
га жұмыстары да  толығымен аяқталды.

Сонымен қатар, ауданымызда 
тұқым қорын жаңарту мақсатында ауыл 
шаруашылығы құрылымдары биылғы 
жылы себу үшін 1732,1 тонна жаздық 
дақылдардың жаңа тұқымдарын сатып 
алған. 

Қазіргі таңда өңіріміздегі ауыл 
шаруашылығы дақылдарының ішінен ең 
негізгісі қант қызылшасы болып отыр. 
Сондықтан  тәтті түбірді өсіру, оның 
көлемін ұлғайту және өнімділігін арттыру 
өңірімізде айрықша  маңызға ие.  Ауданы-
мызда ағымдағы жылдың қаңтар айынан 
бастап қант қызылшасы тұқымдарына 
өтінімдер қабылданып, қазіргі уақытта 

Ауыл шаруашылығы

Жұмыс қарқынды жүруде

1000 га жерге тәтті түбір сіңірілді. Әзірге 
қолайлы ауа-райы тәтті тамырдан мол 
өнім алуға үміттендіреді. 

Ауыл шаруашылығы дақылдарынан 
мол өнім алуда минералды 
тыңайтқыштардың өзіндік орны бар. 
Дақылдардың өнімділігін арттыру 
мақсатында минералды тыңайтқыш-
тармен қоректендіру үшін, аудан бойын-
ша «КазФосфат» ЖШС-пен, «ҚазАзот» 
ЖШС және басқа да Ресей компания-
ларымен келісім шартқа отырып, бұл 
бағыттағы жұмыстар қарқын алған. Қазіргі 
таңда, шаруа құрылымдары  4637,8 тон-
на минералды тыңайтқыштарды сатып 
алған. 

Сондай-ақ ауыл шаруашылық са-
ласына инвестиция тарту жұмыстары 

да ойдағыдай орындалуда. Атап айтсақ 
бүгінгі күнге сатып алынған ауыл 
шаруашылығы техникасының саны – 67 
дана, бұл қаржыға шаққанда жалпы со-
масы 942 944 838 теңгені құрады. Зама-
науи техникалар мен құрал – жабдықтар 
көктемгі және күзгі науқандарда 
ойдағыдай өнім алуға өзіндік ықпалын 
тигізетіндігі сөзсіз. 

Арзандатылған дизель отынының 
диқаншы қауымға литрі 196 теңге саты-
луы да кәсіпкерлерге үлкен көмек. Ол үшін 
шаруа қожалықтары құжаттарын өткізіп, 
келісім шартқа отырды. Көктемгі дала 
жұмыстарына барлығы 2032 тоннаға, күзгі 
науқанға  1400 тоннаға сұраныс берілген.

Өз тілшіміз.

Ардагерлер ұйымына - 35 жыл

Шежіре мен 
қазына 

Ардақ тұтып ардагерді келеміз,
Ата-баба салтыменен дәстүрін.
Әділдікті, ақиқатты айтатын,
Ардагерлер ұйытқысы елімнің.

Жөнге салып,тентегі мен жастарын,
Шешімін де дұрыс тауып береді.
Ардагерлер ауылымның ұйымы,
Бар халықтың тіршілігін біледі.

Кіріспеген жұмысы жоқ ауылда,
Бәрін оңнан шешіп берер ел-жұртқа.
Салт-дәстүрді үйретіп жүр ұрпаққа,
Тіл қадірін құрмет тұтат біз жақта.

Бірнеше  ұлттан  тұрар менің 
ауылым,

Соның бәрі сәлем береді қазақша.
Жөргектегі сәбилерден бастап ол,
Ана тілін дәріптеген бар жұртқа.

Қариялар байлығы ғой елімнің,
Тұнып тұрған шежіре мен қазына.
Таң қаламын қайратына қарттардың,
Таланты мол, ағып тұрған дария.

35 жыл еңбегі мол халыққа,
Үлгі аларлық көп тәрбие көрсеткен.
 Берекесі ұйтқы болған ұрпаққа,
 Ақылшысы ол халқым менен 

елімнің.

Үйренетін көп дүние бар әлі,
Ұрпақ үшін керек екен қария.
 Тұғырыңда мықты болса бәйтерек,
Әлі талай төтеп берер дауылға.

Мақтана алам ардагерлер барына,
Батырлардың ұрпағынан таралған.
Қайтпас,қайсар алтындардың 

сынығын,
Абыз, қария, ақсақалдар дер едім.

Мәншүк ҚҰЛЖАНОВА, 
Қарашыған ауылдық округінің  

зейнеткері. 

Күнделікті тірлікте жұмыстың 
жоқтығын сылтауратып, 

ішімдікке салынатын, босқа ас 
ішіп, аяқ босататын, жанұясында 

жанжал тудыратын жігіттер 
бар қоғамда. Отбасынан береке 

қашырып жүрген осындай жандарға 
біздің бүгінгі кейіпкеріміз Нұршат 

Нұғыманұлының мына бір тірлігін 
үлгі ретінде ұсынуға болады. 

Шағын қаламыздағы «Жастар» 
саябағындағы осынау балалар әткеншегі 
қолдан жасалды әрі оның І топтағы 
мүмкіндігі шектеулі жанның өнер ту-
ындысы дегенді естігенде бастапқыда 
сенбегеніміз рас. Осылайша Нұршат 
Нұғыманұлымен танысып, әткеншекті 
жақыннан көруге мүмкіндік алдық. 
Алыстан қараған адам айналмалы 
әткеншектің зауыттыкінен 
айырмашылығын байқа-
майды әрі қолдан 
жасалғандығына мүлде сен-
бес еді.

-Балаларды қуанышқа 
бөлейтін осындай 
әткеншектердің қажеттілігі 
туындағанда саябақта 
түрлі құрал-жабдықтармен 
кішкентай тұрғындарға 
қызмет көрсететін Рақым 
Байқожаға өзім ұсыныс 
айттым, - дейді шебер 
қолды Нұршат – Тапсырыс 
иесінің қолдауын алған соң 
ғаламторға үңіліп, үлгілерге 
қарап, 15 күннің  ішінде 

Мүмкіндігі шектеулі жанның шексіз мүмкіндігі

жасап шықтық. Темірлерді қажетті қалыпқа иіп, 
оны дәнекерлеуге, бояуға достарым көмектесті. 
Пластмасса орындықтарды арнайы тапсыры-
спен Алматыдан алдырдық. Түрлі-түсті болып 
жанатын жолақ шамдарын орнаттық. Қауіпсіздік 
жағына да баса мән бердік. 

Үйінде тұрмыстық техникаларды жөндейтін 
шағын шеберханасы бар Нұршат Қытайдан 
2006 жылы көшіп келген. Үкіметтің қайтарымсыз 
қаржысына қол жеткізіп, қолдан келетін кәсібімді 
кеңейтсем деген тілегін де жеткізді.  Арнайы тап-
сырыс түссе бұдан басқа да дүниелерді жасауға 
болады деген Нұршаттың талпынысын қуаттап, 
ісіне сәттілік тіледік.

П.ЖЕҢІСХАН.

Мектеп 
құрылысы 

қарқын алды 
 
Сарқан ауданы Бірлік ауылында 120 

балаға арналған білім беру ошағы бой 
көтеруде. Нысанның құрылысына  1 
млрд 8 млн теңге қаржы жоспарланып, 
оның 50 млн теңгесі игерілу үстінде.
Мектеп «Жұмыспен қамтудың жол кар-
тасы – 2020» бағдарламасы аясында 
салынып жатыр.

Үш қабатты білім ошағы зама-
науи талаптарға жауап беретін бола-
ды. Ғимарат қазіргі үлгіде соғылып, 
ішінде оқушылардың сапалы білім 
алып, спортпен шұғылдануына 
барлық жағдайлар жасалады. Оқу 
бағдарламасына сай барлық қажетті 
құрал- жабдығымен жасақталмақ. 
Әрі мектептің құрылысына жергілікті 
тұрғындар тартылып, жұмыспен 
қамтылған. Бұған дейін ауыл балала-
ры 1971 жылы пәтер ретінде салынған 
ескі мектепте оқып келген еді. Мек-
теп бейімделмеген  ғимарат болып 
табылғандықтан білім ошағында асха-
на, спорт залы, акт залы және арнайы 
пәндерді оқытатын арнайы сыныптар 
болмады. Енді аядай ғана ауылдың 
балалары болашақта су жаңа мектепте 
білім алатын болады.

А.ТУГАНБАЕВА,
Бірлік ауылы. 
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Парақорлықтың жолын кесуде 

белсенділік танытайық
Сыбайлас жемқорлық  - заман 

ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол 
қаражат және қоғамдық бәсекелестік 
пайда болған жерлерге тамырын жайып, 
бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы 
елдердегідей біздің жас мемлекетімізге 
де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заң талабының аясында 
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр са-
лада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық 

парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сондықтан, кез келген ортада пара беру 
мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, 
беделіне нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. 
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңына 
сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік органдар мен онда 
қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың,жергілікті өзін-өзі  басқару органдарының басшылары өз өкілеттігі шегінде 
кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының 
орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық  қылмыстар және осы тұрғыдағы 
құқық бұзушылықтарға бой алдыруының себебі көп. Оған ең алдымен қызметшілердің 
білім деңгейінің,әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер ететін болса керек. Кей 
мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылыққа немқұрайлылық танытуы,кәсіби 
әдептілігінің жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да парақорлықтың  дендеуіне 
септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заң талаптарын атқаруда ынта танытпай, жұмыс жүргізбеуі де 
жемқорлықтың тамырын тереңдете түседі.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі бо-
лып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-
біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны 
анық.«Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деп қара қылды қақ жарып, ту-
расын айтып, әділдікке жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел 
болып, еңсесі биік дамыған мемелекеттердің қатарына жетуді көздеп отырған шақта 
сол адами қалып-парасат биігінен көрінуге тиіспіз.

Б.САҒЫНҒАЛИЕВА,
"Жоңғар Алатауы МҰТП" экологиялық ағарту инженері.

Жастар зейнетақы туралы неліктен қазірден
 бастап ойланулары керек?

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 
қолдауымен қаржы ұйымдары өткізіп жатқан жастардың қаржылық 
сауаттылығын арттыруға бағытталған апталығына  БЖЗҚ 
белсенді түрде қатысуда. 

«Тұран» университетінде жүзден астам студент, магистрант, 
докторант пен оқытушыларға арналған  «Қаржылық сауаттылық 
халықтың әл-ауқатын арттыру факторы ретінде» атты дәріс 
түріндегі басқосу өтті. Шараға «БЖЗҚ» АҚ басқа қаржы реттеушісі, 
ҚР Қаржы мониторингі агенттігі, «KMF-Демеу» қоры және Бірінші 
Несие бюросының өкілдері қатысты. БЖЗҚ мамандары «Неліктен 
зейнетақы жөнінде қазірден бастап ойлану керек: бәрі де Қазақстанның 
зейнетақы жүйесі жайында» тақырыбында дәріс өткізді.

Кездесу барысында студенттер Қазақстанның зейнетақы жүйесінің қалай құрылғаны 
жөнінде мағлұмат алды. Елімізде мемлекеттік және жинақтаушы зейнетақыдан 
тұратын көп деңгейлі зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істейтіндігіне 
ерекше назар аударылды. Жинақтаушы құрамдауыштың мәні жылдан жылға артып 
келе жатқандықтан, дәріс барысында БЖЗҚ-дағы жинақтаушы жарналар – міндетті 
зейнетақы жарнасы (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы (МКЗЖ) және ерікті 
зейнетақы жарнасы (ЕЗЖ) егжей-тегжейлі аталып өтілді. Инвестициялық басқару және 
онлайн қызметтерді алу, сондай-ақ, болжамды зейнетақы калькуляторының көмегімен 
болашақ зейнетақыны есептеу мүмкіндігі секілді тақырыптар да аудиторияның 
қызығушылығын тудырды.  

- Студенттердің дәрісімізді бар ынта, зор ықыласпен тыңдағандары өте қуанарлық 
жәйт.  Өздеріңге белгілі, қазір зейнеткерлер зейнетақыларының негізгі бөлігін 
мемлекеттік бюджеттен алса,  бүгінгі студенттердің зейнетақысы ең алдымен өздеріне 
байланысты болады. Сондықтан жастарды зейнетақы жинағын жоспарлау дағдысына 
осы бастан үйрету маңызды, - деп атап өтті дәріс беруші, «БЖЗҚ» АҚ Алматы 
қаласындағы филиалының көшпелі қызмет көрсету бөлімінің жетекші маманы Талғат 
Қабанбаев.

БЖЗҚ жас буын өкілдеріне қария шақты лайықты қарсы алуда өздерінің зейнетақы 
шотын тұрақты және толық көлемде толықтырып отырудың қаншалықты қажет 
екенін түсінулері үшін ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын, оның ішінде студенттермен 
кездесулерді әрі қарай да жалғастыра беретін болады. 

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

 

 БАҚ үшін байланыс: press@enpf.kz 
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«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы   

 
  

Еңбек бойынша  1 Т тоқсандық есебін  есепті кезеңнен кейінгі айдың 10  күніне дейін  
статистикалық іріктеуге түскен мекемелер тапсырады.

Статистикалық нысанды  өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның 
құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, оларға  заңды тұлғаның статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша  өкілеттігі берілген жағдайда  тапсырады. Өз қызметін екі 
немесе одан да көп облыстардың аумағында жүзеге асыратын заңды тұлғалар әрбір 
бөлімше бойынша жеке бланкілерге статистикалық нысанды ұсынады, яғни қызметті 
жүзеге асыру орны бойынша деректерді көрсетеді.

Статистикалық нысанды респондент есепті тоқсанға және жыл басындағы кезеңге 
толтырады. Статистикалық нысан тоқсанның бірінші айының бірінші күнінен бастап 
есепті тоқсанның үшінші айының соңғы күніне  қоса алғанда дейін толтырады

Деректер  жұмыс берушінің актілері және бастапқы есеп құжаттамасының  негізінде 
толтырылады.

Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы  Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық Стати-
стика бюросының интернет ресурсында https://cabinet.stat.gov.kz/  орналастырылған 
“Респонденттің кабинеті” онлайн режимде  жүзеге асырылады.

С.АБДЕСОВА,
Сарқан ауданының статистика басқармасының бас маманы.  

Соблюдать противопожарную
 безопасность во время летних 

каникул
В период летних каникул после учебного года дети уедут по разным направлениям, 

а некоторые даже будут отдыхать в летних лагерях. Сотрудники Отдела по чрезвычай-
ным ситуациям Сарканского района призывают всех быть очень бдительными, так как, 
можете попасть в очень неприятную ситуацию. В летнее время очень часто вспыхи-
вает пламя пожара и не исключение в этом летние лагеря. Дабы не попасть в такую 
ситуацию, надо обязательно соблюдать требование сотрудников органа гражданской 
защиты.

Дети! Во время летних каникул очень важно соблюдать противопожарные требо-
вания, ведь пожар может принести вреда не только материально, но и может унести 
жизнь других детей.  Поэтому в лагере каждый сотрудник должен знать и строго со-
блюдать правило противопожарной безопасности. При пожаре в первую очередь надо 
эвакуировать детей на безопасное место от огня и немедленно звонить на номер 101, 
112 противопожарную службу.

В летних лагерях режим противопожарной безопасности напрямую ответственны 
заведующие этих учреждений.

Заведующие обязаны:
• все сотрудники лагеря должны учить правилу пожарной безопасности;
• надо провести урок сотрудникам по оказанию первого помоща;
• постоянно проводить беседы по предотвращению пожара;
• создать оборудованных пожарных объединений и организовать их службы;
• до начала лагеря со всеми сотрудниками разделить обязанности при пожаре 

и составить план эвакуаций;
• при церемониях открытий и закрытий не использовать пиротехнические веще-

ства;
• не закрывать запасные выходы;
• постоянно проверять исправность печей, обогревателей и электрических про-

водок;
• в ночную смену правильно организовать дежурную смену;
• все сотрудники и учащиеся лагеря должны знать, где находятся пожарные 

водоемы и гидранты;
Ответственными за пожарную безопасность будут являться руководители и ответ-

ственные на сменах.
 Р. АХМАРОВ,

старший инженер ОЧС  Сарканского района, лейтенант г/з.           

Ормандар мен далаларды өрттен 
сақтайық

Өрт шығу қаупі жоғарыланған кезең 
келді. Осыған  орай сіздерге айтарым 
оттан сақ болыңыздар. Өздеріңізге 
белгілі қураған шөп-шаламдар және 
қоқсықтарды арнаулы жерлерде жағып, 
оны қадағалаған жөн. Бірақ елдің 
көбісі оны қалай болса солай өртеп, 
немқұрайлылықпен қарайды. Шаруа 
қожалықтар былтырдан қалған сабан-
ды, қоқсықтарды және қураған шөптерді 
өртейді. “Өрт сөндіргеннен гөрі оның 

алдын алған дұрыс” - дейді халық мақалы. Шындығына егер өрт қауіпсіздігі тәртібін 
қатаң сақтап, байқап жұмыс істегенде ғана өртті болдырмауға болады. Өкінішке орай 
тұрғындар орман мен далалар халық қазынасы екенін естен шығарады.

Өрт қауіпі мол көктем, жаз мезгілдеріне дайындық шараларын жасап олардың 
орындалуын тексеруге, қала, ауылдар үшін жалпы шараларды өткізуге ат салысу ке-
рек.

Тұрғындар тұратын үйлерде және кәсіпорындардың аумақтарында сонымен қатар 
ормандар мен далаларда жанғыш заттардың қоқыстарын  және т.б. тастауға болмай-
ды, өрт қауіпі бар  жерлер жанғыш заттардың  қоқыстарынан, түскен жапырақтардан 
уақытында тазаланып тұруы керек.

Халқымыз “Өрт тілсіз жау” - деп бекер айтпағандықтан, өрттен тек қана мүлікке 
ғана зақым келмей, адамдардың денсаулығы, кейбір жағдайда кісі өліміне әкеліп соғуы 
мүмкін.

Міне осындай өрттен сақтандыру ережелері Сарқан ауданының ТЖ бөлімінің 
қызметкерлерімен дауыс ұлғайту құралдары арқылы жиі хабарланып тұрады. Бірақ 
осы қарапайым ережелерді бұзушылар көптеп кездеседі.

Е. ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау майоры.

Тоқсандық есепті уақытында 
тапсырыңыздар
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Қазіргі уақытта аутизмнің нақты 
себептері анық зерттелмеген. Көп 
ғалымдардың деректері бойынша аутизм-
мен ауырған балалардың себебі орталық 
жүйке жүйесінің бұзылуы салдарынан 
болады. Тұқым қуалаушылық фактордың 
әсері мол екенін көптеген зерттеушілер 
мойындайды. Сонымен бірге мидың 
органикалық зақымдалуы да аутист бала-
ларда жиі кездеседі.

Аутист бала ерке, тәртіпсіз сияқты 
әсер береді, бірақ диагнозды ерте қойып, 
ерте емдесе баланы жазып алуға болады. 

Аутист балаларда жалпы моторика-
ны дамытуға арналған  жаттығу бар. Осы 
жаттығулардың көмегімен сіз баланың 
бұлшық еттерін күшейтіп қана қоймай, 
оған өте құнды дағдыларды қалыптастыра 
аласыз.Аутист баланың моторикасын да-
мытуда  ата-аналар мен арнайы маман-
дар әр түрлі техникалар мен әдістерді 
таңдайды.

1. Ынталандыру сыйлығын  ұсыну
Ынталандыру сыйлығы - бұл басқа да 

дағдыларды дамыта алатын қарапайым 
жалпы қозғалыс әрекеті. Тапсырма 
ересек адамның алға қарай қадам жа-
сауынан, ал баланың оның іс-әрекетіне 
еліктеуінен тұрады. Баланы аяқтарындағы 
қимылдардан бастауға шақырыңыз, со-
дан кейін біртіндеп қол қимылдарына 
қадам жасаңыз.

2. Батутта секіру
Батут - аутизммен ауыратын 

балаларға арналған жалпы қозғалыс 

Аутист балалармен жүйелі жұмыс
жаттығуларының патшасы. Секіру 
қозғалысы сенсорлық ынталандыру бо-
лып табылады, бұл сенсорлық шама-
дан тыс жүктеме мен мазасыздықты 
жеңілдетуге көмектеседі. Аутист 
балалардың белгілі бір бөлігі батутта 
секіргеннен кейін онша қарқынды емес 
қайталанатын мінез-құлықты сезінеді 
және бұл іс-әрекет кейбір балаларды 
тыныштандыруға және өз әрекеттерін 
ұйымдастыруға көмектеседі.

3. Доп ойындары
Ең қарапайым жаттығулар балаға 

жайлылық әкелуі мүмкін, және осындай 
әрекеттердің бірі - доп ойнау. Допты ұстау 
бастаудың ең шынайы мақсаты болып 
көрінбеуі мүмкін, бірақ оған біртіндеп 
жақындауға болады. Допты әдеттегідей 
алға және артқа айналдырудан бастаңыз. 
Бұл қарапайым іс-әрекет объектіні 
қадағалаудың маңызды дағдыларын да-
мытады, сонымен қатар бала доптың 
қозғалысын қадағалай отырып, мотори-
каны дамытады. Басқа қызмет түрлеріне 
мыналар кіреді:

• Доп тебу
• Допты лақтыру
• Допты еденге ұру
• Допты теуіп,қолмен қағып алу
• Жұмсақ доп және үрілген шар
4. Тепе-теңдік
 Аутизм спектрі бұзылған балалар 

үшін тепе-теңдікті сақтау өте қиын, ал 
көптеген жалпы мотор жаттығулары ба-
ладан тепе-теңдікті сезінуді талап етеді. 
Баланың көзін жұмып тұрып, тепе-теңдікті 
жоғалтпайтындығын тексеріп көріңіз. Бұл 
сіздің тепе-теңдік дағдыларын дамы-
ту үшін қанша жұмыс қажет болатынын 
анықтауға көмектеседі. Баланы жіңішке 
сызық бойымен жүргізу арқылы бастауға 
болады, содан кейін біртіндеп арнайы 
әткеншекте тепе-теңдікке көшуге болады.

5. Екі доңғалақты және үш 
доңғалақты велосипедтер

Аутист балаларға арналған велосипед-
тер аутизм спектрі бұзылған балалардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
арнайы жасалынуы міндетті емес, 
бірақ осы модельдердің кейбіреулері 
қосымша артықшылықтарға ие. Вело-
сипедтер мен үш дөңгелекті велосипед-
тер тепе-теңдік сезімін дамытып қана 
қоймай, балада аяқтың бұлшықеттерінің 
жұмысын жақсартуға көмектеседі. 
Тапсырма велосипедпен қозғалу 
қабілетін, оның қозғалысының бағытына 
шоғырландыруды қамтиды, бұл көптеген 
балалар үшін қиын болуы мүмкін.

6. Кедергілер жолағы
Кедергілер - жалпы моториканы 

дамытуға арналған жаттығулардың 
бірегей жиынтығы. Кедергілер қиын 
болмауы керек. Шындығында, маман-

дар мен ата-аналар бір ғана кедергіден 
тұратын әрекеттен бастап, оны біртіндеп 
әртүрлі жаттығулармен толықтыра ала-
ды. Кедергілерге қатысты ең қарапайым 
идеяларға мыналар жатады:

Бақа секіру; Қозғалып  тұрған шарик-
терге жанасып өту; Орындықтан айналып 
өту; Сызық  бойымен  жүру.

Кедергілер жолағы  әр түрлі жалпы 
моторлы жаттығуларды қолдануға тама-
ша мүмкіндік болып табылады, сонымен 
қатар аутист балалармен сабақтардың 
реттілігі үшін де қолданыла алады. Бұл 
физикалық белсенділік - оқытудың оқу 
мақсаттарына жетудің тамаша тәсілі.

Жалпы моториканы дамыту жоспа-
рын құру

Дене белсенділігі аутизм спектрі 
бұзылған көптеген балалар үшін 
алаңдаушылық тудыруы мүмкін (біз сізге 
мазасыздықты басқару туралы мақаланы 
оқуды ұсынамыз). Балаңызға қолдау 
көрсетіп, жаңа жаттығуларды біртіндеп 
енгізіңіз. Ең жеңіл тапсырмалардан 
бастаңыз және сіз неғұрлым күрделі тап-
сырмаларды орындаңыз, сіз ұсынып 
отырған іс-шаралар сіздің балаңыздың 
даму деңгейіне сәйкес келетіндігіне және 
моторды дамыту мақсаттарының шынайы 
екендігіне көз жеткізіңіз.

Гүлжан ЕРБАЕВА,
№10 ППКК логопеді.

Бруцеллез
Бруцеллез - жұқпалы ауру. Оның бруцелл дейтін 

түрліше микробтары бар, олар негізінен қой-ешкі, 
сиыр және шошқа бруцеллі деп үш түрге бөлінеді. Бру-
целл дене сыртында да жақсы өседі. Олар сүтте, сүттен 
жасалған тағамдарда және етте он күнге дейін, кейде 30— 
45 күндей өмір сүреді, ал жер бетінде, суда, көңде, шіри 
бастаған өліктерде бір айдан төрт айға дейін өлмейді. 
Бруцеллілер аязға да өте төзімді келеді, ыстықты сүймейді. 
Температура 70 градусқа жетсе, бруцеллез микробы жар-
ты сағатта қырылады. Бруцелл күннің сәулесінен де, де-
зинфекция дәрі-дәрмектерінен де тез қырылады.

Қой мен ешкі бруцеллезі жұғымтал. Бруцеллез ми-
кробтары ауырған малдың сідік, қи, тезегі т. б. арқылы 
да сау малдарға, малшыларға жұға береді. Мұнымен 
қатар микробтар жаңа бұзаулаған ауру сиыр мен қой-
ешкі сүттерінен де жұғады. Ауру мал іш тастағанда не 
төлдегенде олардың жыныстық ағзаларынан бруцеллез 
микробтары көп тарайды. Бруцеллез аурулы малдан шала 
туған төл өлігі де өте жұқпалы. Өлік тек адам үшін ғана 
емес, соны жеген ит пен шошқаға да қауіпті. Бруцеллез 
адамға көбінесе жазғытұрым жұғады, өйткені малдың 
төлдеуі және сүт маусымы да жылдың осы кезеңінде ба-
сталады.

Бруцеллезді адамға жұқтыратын ауырған мал және 
малдың өнімдері мен қи-тезек тағы басқалары екенін 
жоғарыда айттық. Сондықтан да бұл ауру әсіресе мал-
шылар арасында жиі кездеседі. Әрине, бұдан қала халқы 
бруцеллезбен ауырмайды деген ұғым тумайды. Олар да 
ауырады. Демек, бұл аурудан сақтану жолдарын білу ау-
ылды жерде болсын, қалада болсын әрбір азаматтың тәл 
ісі деп білеміз.

Бруцеллезден алдын ала сақтану үшін: бруцеллез-
бен ауырған малды сау малдан бөлек бағу; ауырған мал 
тұрған  қора-қопсыларды, олардың төңіректерін, ондағы 
құрал-саймандарды тиісті дәрілермен дезинфекциялау; 
малдағыларды тексергенде бруцеллезбен аурулы адам 
кездессе, жедел емдету кереқ; бруцеллез мал сатылмай-
ды; төл алушылар, іш тастаған малды күтушілер және 
құсхана, ферма қызметкерлері, жүн жуғыш, тері-терсек 
жұмысшылары және т. б. жұмыс кезінде арнаулы киім 
(халат) киюі тиіс; жұмыс орнында құман, сабын, ора-
мал, дезинфекциялық дәрілер даяр тұрсын; бруцеллез 
малдың сүтін пастеризациядан (70 градусқа дейін 30 ми-
нут қыздырмайынша) өтпейінше ішуге немесе сатуға бол-
майды; бруцеллезбен ауырған төлді тұрғын үйде ұстамау 
керек.

Ескертеміз: Ағымдағы жылдың наурыз айынан ба-
стап, Сарқан ауданы бойынша жергілікті ветеринариялық 
дәрігерлері жұқпалы мал ауруларына  қарсы іс –шарала-
рын жүргізеді. Жанадан туылған төлдерді немесе сырттан 
келген малдарды жергілікті ветеринариялық дәрігеріне 
құжаттарын уақытылы рәсімдеулерінізді сұраймыз.Со-
нымен қатар өлім-жітімге ұшыраған немесе сатылған , 
өз қажеттілігіне сойылған малдарды уақытылы тіркеуге 
қойып немесе алу қажет. Ветеринариялық іс-шараларына 
сұрақтарыңыз болса келесі телефон номеріне 
хабарласуыңызды сұраймыз.

    Сарқан аудандық ветеринария станциясы : 2-18-02.

Бабаларымыздың арманы орындалып, 
жасампаздығымызды жаңа  белеске көтерген 

егемендік бізге 1991 жылдың  16 желтоқсанында 
келді.Ал, ол туралы декларация  1990 жылдың 25 
қазанында жарияланған. Десе де бұл Тәуелсіздікке 
қалай қол жеткенімізді жазбас бұрын, одан қалай 
айырылғанымызды сөз еткен жөн болар. Ендеше, 
тарихқа көз жүгіртіп, халқымыздың егеменді елден 
бодандыққа қалай түскенін айтып көрейік.

Ерте ғасырлардағы Түрік қағанатының, одан 
кейінгі Алтын Орда, Ақ Орда мемлекеттерінің негізгі 
мұрагері саналатын Қазақ хандығы XIV ғасырдың 
екінші жартысында жеке мемлекет болып құрылды. 
Әбілқайыр хандығынан бөлініп, көш бастап, халықты 
соңынан ерте білген Шыңғыс ханның ұрпақтары Ке-
рей мен Жәнібек сұлтандар еді. Олар құрған хандық 
өз дәуірінің ең мықты, ең беделді мемлекеттерінің 
қатарына енді. Бірақ XVII ғасырдың орта тұсында 
басталған Жоңғар шапқыншылығы қарыштап келе 
жатқан Қазақ хандығының ары қарай дамуын бірнеше 
ғасырға тежеді. Соның кесірінен Қазақ хандығы 
әлсіреп, татулығы сөгіліп, ұсақ ұлыстарға ыдырап, 
XVIII ғасырдан бастап өзімен көршілес жатқан басқа 
елдерге жем болды. Шығыстан Қытай, солтүстіктен 
Ресей империясы, оңтүстіктен Хиуа, Қоқан сын-
ды хандықтар жоңғарлар бастаған дүрбелеңді 
жалғастырып, халқымызды жан жақтан талады. 
Көп жаудың ішінен алға шығып, әлсіреген Қазақ 
хандығына қатысты отарлау саясатын жүргізіп, сол 
арқылы жерін кеңейткен Ресей патшалығы болды.

Әлбетте, қазақтар Ресей құрамына бір күнде 
қосыла салған жоқ. Ол да бір ғасырға жуық уақытқа 
созылған, қанды шайқастары көп, ұрысқа толы 
үрдіс болды. Алдымен солтүстіктегі көршіміз өзіне 
ең жақын тұрған Кіші жүз руларына көз тікті. Одан 
кейін Орта жүзге кезек келді, кейін алшағырақ 
жатқан Ұлы жүз де назарға ілікті. Қай қайсысы бол-
сын орыс патшалығының құрамына өз еркімен 
қосылмады. Отарлау саясаты халықты қырғынға 
ұшыратты. Жер жерде түрлі көтерілістер болып 
тұрды. Солардың ішінде Сырым Датұлының, Исатай 
Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлының, Жанқожа 
Нұрмұхамедұлының, Кенесары Қасымұлының Ұлт 

Егемен ел тамыры
азаттық көтерілістерін атап өтсе 
болады. Барлық көтерілістердің 
нәтижесі қайғыға толы. Деген-
мен, ол ұлт бойындағы азат рухтың, еркіндікке деген 
ұмтылыстың отын сөндірмеуге өз септігін тигізді.

Кез келген империяның шарықтау шегі мен құлдырау 
дәуірі болады. Бұл заңдылық Ресей патшалығын да ай-
налып өтпеді. XX ғасырдың басында алып мемлекетте 
елдің жағдайы нашарлап, халықтың билеушілерге деген 
наразылығы өрши түсті. Нәтижесінде революция бо-
лып, патша әулеті тақтан түсіп, ұзақ уақытқа созылған 
азаматтық соғыстан кейін коммунистер билікке келді. Көп 
ұзамай КСРО мемлекеті құрылып, оның құрамына бұрын 
патшалық құрамында болған Қазақстан да кірді. Осы-
лайша қазақ халқы бір империяның қол астынан шықпай 
жатып, екінші империяның қол астына өтті. Бірақ бұл 
кезеңде де тәуелсіздік үшін күрес тоқтаған жоқ. Ол Әлихан 
Бөкейхан бастаған алашордалықтардың жүргізген сая-
саты арқылы жүзеге асты. КСРО XIX ғасырдың орта 
тұсында қатты белең алған көтерілістер жалғаспасын 
деген оймен алдымен ұлттың бойындағы рухты өшіруге 
тырысты. Оны жүзеге асыру үшін Кеңестер үкіметі білім 
мен ғылым қуған алашордалықтарды қуғынға ұшыратып, 
олардан бөлек бой көтерер азаматтардың бәрін ату жа-
засына кесті. Артынша қазақты түбегейлі әлсірету үшін 
қолдан ашаршылық ұйымдастырып, халқымыздың тең 
жартысын қырды. Бірақ қазақ осы қиындықтың бәріне 
төзіп қана қоймай, орнынан қайта тұруға да шамасы бар 
екенін 1986 жылдың желтоқсанында болған көтеріліс 
арқылы дәлелдеді. Ал 1991 жылы барлық азаптың өтеуі 
ретінде елімізге тәуелсіздік берілді.

Тәуелсіздік – бұл азап пен төзімнің, халықтың сан 
ғасырлар бойы еркіндікті аңсаған шыдамының өтеуі 
болды. Қазақстанның тәуелсіз, егеменді ел ретінде 
танылғанына міне 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздік 
сияқты ұлттық мерекені бүгінгі таңда қазақ халқы 
жүрегімен сезінуі керек. Тәуелсіз елдің ең басты тұғыры, 
қоғамның рухы, жігері.   Тәуелсіздік – ащы термен келген 
тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен 
келген ұлы күн.

  Б. РАХМЕТОВА,
Сарқан  ауданының  тарихы  музейінің  қор  

сақтаушысы.   

Жануарлар мен құстарды қорғау - басты міндетіміз
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ «Жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту» бөлімінің басты 

қызметтерінің бірі жабайы жануарлар мен құстарды қасақылықтан қорғау болып табылады.
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ көктемгі маралдың мүйізі өсу кезінде Бас директордың 2022 жылғы 

26 сәуірдегі №55-ө бұйрығына сәйкес басқарма және мемлекеттік инспекторлар тарапынан ЕҚТА (ерек-
ше қорғалатын табиғи аумақ), күзет аймақтарында және ұлттық парк аумағына шекаралас жатқан шаруа 
қожалықтары аумағында күзет күшетіліп, құқық қорғау органдарымен бірлескен топтық тексеріс жорықтарын 
жүргізу жоспарланып отыр. Осыған орай парк аумағы мен оған шекаралас жатқан аумақтарда заңсыз аң 
аулау фактілері анықталған жағдайда ҚР Қылмыстық Кодексі бойынша жазаға тартылатынын хабарлайды.

А.АБИЛЬХАНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ  аңшылықтанушы  биологы.                                                      
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Таң алдында оянып, төсегінде 
тыпыршып жата алмаған 
Таңатар бет-аузын шала шайған 
соң, керзі етігін қоңылтаяқ киіп 
есік алдына шықты. Ауланың 
бәрі аппақ қар. Аяқ астының бәрі 
сықырлап тұр. Шиыршық атқан 
шымыр аяз, аздап бетін шымшы-
лай бастады. Кеше күн шайдай 
ашық еді, түс ауа жапалақтап 
бастаған мамық қардың соңы, 
кешке қарай қиыршықтанып ба-
рып, қырбыққа ұласты. Түннің бір 
уағында, ішін тартып ұли соққан  
қарлы боран басталды.  

Іргедегі Балқаш көлі жақтан 
жойқындатқан осы ақ түтек, құтырынып 
барып, таң ата ғана саябырсыған секілді.  
Жалпы бұл жақтың ауа-райын  адам бол-
жап бітпейді. Қазір жадырап тұрған күн, 
аяқ астынан бүлінетін долы қатынша, 
бұрқ-сарқ  қайнап, жер мен көктің ара-
сын жұлып жейтін дауылға ұласып кете 
беретініне Көкжиде елінің еті үйреніп 
алған.

Көне есіктің шиқылын естіген, қорадағы 
әкесінің қоңыр биесі бірден оқыранып қоя 
берді. Биыл қысыр қалған, жарықтықтың 
жон еті жылтырап, жұтынып-ақ тұр. Күн 
ұзақ қолы бос әкесі Жақыпбектің айнал-
дыратыны да осы қоңыр бие. Сылап-
сыйпап, екі уақыт тартылған жемін 
береді, уақытымен шөбін салып, астын да 
мұнтаздай таза ұстайды. 

Кезіндегі ауданға белгілі пар-
тия қызметкері, ағайынға сыйы мол  
Жақыпбек ақсақал зейнетке шыққан соң, 
Таңатарды қара шаңырақтың иесі атан-
дырып, алдына біраз мал салып берген. 
Қойдың кезегін жаяу бақпасын деп са-
тып алған қоңыр тай, биыл міне, бестіге 
шығып бұлаңдап тұр. 

Жұмысқа онша жұғымы жоқ, ерке 
өскен мұның қиқалағына кеңестің қатал  
тәртібімен өскен әкесінің  пысқырғаны 
бар ма? Мектеп бітірген соң, «ең болма-
са, техникум аяқтап, қолыңа бір жапырақ 
қағаз ал, ертең керегіңе жарайды» де-
генде, қырсығып оқымай қойған өз оба-
лы өзіне. «Үйдің кішісі болғанша, иттің 
күшігі» бол дегендей,  енді барлық қара 
жұмысқа осы қоңыр биемен қатар жегіліп 
жүр. Әйтеуір, кейін басына тиген соң, тиіп-
қашып жүріп училище аяқтап, электриктің 
куәлігін алғаны да үлкен олжа болды. 

Дегенмен, Аллаға шүкір, бірге 
туғандары Бөрлітөбе ауданының 
әжептәуір қызметкерлері. Мәншүк әпкесі 
аудандық оқу бөлімінде қызмет атқарса, 
Нұрлан ағасы іргедегі Ақтоғай поселкесін 
басқарып отыр.  Қара шаңырақта 
әкелеріне қарап отырған соң, олардың 
барлығы қолға түскендерін  осында та-
сиды. Ішкені алдында, ішпегені артын-
да. Құдай оңдағанда, келіншегі Күләй 
пысық болып шықты. Үйдің де, түздің де 
шаруасына мығым. Оның үстіне,  шекесі 
торсықтай Ерлан атты ұл тауып бер-
ген соң, келіннің айы тіпті оңынан туды. 
Қалбалақтаған қайын атасы немересіне 
еркелетіп «Ерлаш» деп ат қойып, сағат 
сайын өбектеп, күніне мың айналып, жүз 
толғанады. Үйде отырса, бар мейірін 

Барзақ әлеміне
 «барып қайтқан» қария

соған төгіп бәйектейді, түзге шықса, 
қорадағы қоңыр биесін төңіректейді. Зей-
неткер деген аты болмаса, Жақыпбек ата 
әлі өте ширақ. Өмірдің теперішін көп көріп, 
еңбекпен пісіп-қатқан бойшаң ақсақалдың 
әлі белі де бүгіле қойған жоқ.

Қыз бала қашанда ата-анаға 
қамқоршы ғой, үйдің үлкені Зәкіш әпкесі, 
күн бойы тыным таппайтын әкесін қалада 
біраз тынықсын деп, Текеліге алып 
кеткеніне де бір жетідей болып қалды. 
Содан бері  жұмысқа бармай тұрып, 
ертеңгісін қорадағы аздаған малды 
жайғау Таңатардың мойнына жүктелген.

Бүгін де таңертеңгілік асын  асығыс 
іше салып, шеңгелмен қоршалған 
қорадағы  мұздан сіресіп, қатып қалған 
шөпті суырғанша да бір шай қайнатымдай 
уақыт өтті. Исі танауыңды жаратын жусан 
мен изен араласқан қырдың еркек шөбін 
ұсақ малға шашып біткен Таңатардың, 
мая шетіне белін жазуға отырғаны сол 
еді, сықырлап ауланың сыртқы есігі 
ашылды. Ішке еппен ауылдың үш-төрт 
үлкендері енді. Бұл үсті-басындағы шөпті 
қағып, алдарынан шығып амандасамын 
ба деп ойлағанша, олар асығыс үйге кіріп 
үлгерді. Сырт киімін қашаға іле салып, 
іле-шала соңдарынан салды.

Дастархан басына жағалай киімшең 
орналасқан әлгілердің қабағы қатыңқы. 
Тамағын бір кенеп алып, сөз бастаған 
Жанайдар ақсақал алыстан орағытып 
келіп: «ұзақ жолдың алысы - өлім де-
ген, қарағым. Жаны жайсаң Жақыпбегім 
өмірден өтті, әкеңнен айырылып қалдық! 
Болған іске, болаттай бекем бол. Соны 
естіртуге келдік, шырағым», - деп  мұның 
қолына тілдей телеграмманы ұстатып жа-
тып, өзі де еңкілдеп қоя берді. 

Қаралы хабарды естіген бетте, шай 
құюға енді ыңғайлана берген Күләй келін 
шар ете қалды, шешесінің жылағанын 
естіген ерке Ерлан ай-шайға қарамай 
бақыра жөнелді. Оған үйдің ішін басына 
көтеріп, әкесінің замандасы қара кемпір 
қосылды. Жарықтықтың даусы мұнша 
ащы болар ма, сай сүйегіңді сырқыратып 
әкетіп бара жатыр. Қара шаңырақ әп сәтте 
қара жамылып, күңіренді де кетті. Мең-
зең болған Таңатар  бейбақ еңіреп барып, 
Тоқан мен Қазездің құшағына құлады. 

Әлден уақытта  көзінен сорасы ағып, 
телеграммаға көз жүгіртті: «Отец помер. 
Срочно приезжайте. Закиш.» деген жа-
зуды ежіктеп оқығанша көзі қарауытып, 
тағы да талықсып  кетті.  Үйдегілер 
өздеріне келіп, аз-кем тыныштық ор-
нап, саябырсыған сәтті пайдаланып  
ақсақалдар  басу айттты. Енді Жақыпбек 
атамыздың мүрдесін тезірек ауылға 
жеткізу жағын ақылдасу басталды. Дереу 
ауыл-аймақ пен жан-жақтағы ағайынға 
хабар беріліп, телефон мен телеграмма 
соғылатын болды. Қыстың күні қырауда 
сонау Текеліден жансыз денені жеткізу 
үшін көлік іздеу керектігі тілге тиек етілді. 

Әбүйір болғанда, осы үйдің ортаншы 
ұлы Орман ауылда беделді бас инженер 
еді. Әкесін соңғы сапарға аттандырудың 
барлық жүгі соған түсетін сыңайлы. 
Түске қарай,  аузы-мұрнына дейін бен-
зинге толтырылған УАЗ-452 маркалы 
машина  Текеліні бетке алып, суыт жүріп 
кетті.  Марқұмның сүйегін алып қайту 
үшін ағайын арасынан Айтқали, үлкен 
ұлы Нұрлан мен осы әулеттің  пысық 
жиені Кеңшілік жіберілді. Жолда керегі 
болар деп, әлгі телеграмма Кеңшіліктің 
қалтасына салынды.

Марқұм Жақыпбек көзі тірісінде  абы-

ройлы адам болатын. Қарт коммунист 
уақтысында  Алғазы балық зауытын 
басқарып, ұршықша үйірді. Бір қызығы, 
жас кезінде жұмысына сонша мығым 
ақсақал жасы ұлғайғанда  өте аңқау әрі 
аңғал жанға айналды. Алды-артын ойла-
май, болған істі бажайламай, балаша 
аңқылдап жүре беретінді шығарды. 

Қария қызмет атқарған кезінде ешкімді 
жатсынбай, елдің бәрінен қолынан келген 
жақсылығын аямаған секілді. Сондықтан 
болар, түстен кейін аудан орталығы мен 
маңайдағы ауылдардан халық шұбырып, 
Көкжидеге қарай ағыла бастады. 

Қорадағы семіз қос тұсақ пен 
Ерланның сүндет тойына деп жемге бай-
лап отырған, еділбай тұқымдас көкшулан 
ісек атаның аруағына арналып құбылаға 
қаратылды. Есіктің алдына киіз үйі тігіліп, 
қазан-қазан ыстық бауырсақ пісірілді. 
Мола қазуға қарулы жігіттер сайланды. 
Марқұмның кешкі қонақасына дайындық  
қызу жүріп жатты...    

Халық арасында «буханка» ата-
лып кеткен УАЗ машинасы Лепсіден 
шыға, бар жылдамдығын қосып, шама-
сы келгенше қойқаңдап-ақ келе жатыр. 
Бірақ ақ қар, көк мұздың еркін көсілуге 
мүмкіндік беретін түрі жоқ. Жүргіншілер 
Текелідегі діттеген көп қабатты үйдің ау-
ласына келіп тұмсық тіргенде, қыстың 
қысқа күні әлдеқашан ұясына батып 
кеткен еді. Жүргізуші Марат машинаны 
ыңғайлы орынға қойған соң, Айтқали мен 
Кеңшілікті алдыға салып, Нұрлан екеуі 
әйдік кілем салған зембілдерін көтеріп, 
ақырын бес қабатты үйге кірді. Зәкіштің 
пәтерінің терезелеріндегі шам самаладай 
жарқырап тұрғанымен, аулада қыбыр ет-
кен тірі пенде көрінбейді.

Мына көрініске аң-таң болған бұлар, 
алқымдарына келіп тығылған өксіктерін 
басып, үшінші қабатқа көтеріле баста-
ды. Қаланың адамдары қызық осы, ары-
стай азамат өліп жатса да, қыңқ етпейді, 
бәтшағарлар. Ең болмаса, бір-екеуі 
келген-кеткендерді қарсы алып есіктің ал-
дында тұрса, нелері кетеді?! Сансыз сұрақ 
пен дүдәмал ойлар ауылдан келгендерді 
иектеп әкетіп барады. Осының бәрі ашу-
ларын туғызып  айғай салып, «аттандап» 
жіберуге итермелеп-ақ тұр.  

Олай жасайын десе,  құрып кеткір 
қалаңның салт-дәстүрі басқаша. Текелі 
саған  күндіз-түні  алыстан «ой, атам-ау» 
деп дауыс салып, аттың басын жіберетін 
Көкжиде емес. Аңқылдап тұратын, қайран 
аталарын жоғалтқаны барлығының 
қабырғасын қайыстырады. Соны 
ойлағанда, күңіренген мына бейбақтарға 
енді баспалдақпен жоғары қарай қарға 
адым жасау, мұңға айналды. 

Әлгілер әзер дегенде сүйретіліп  
үшінші қабаттағы пәтердің алдын-
да келіп, тың тыңдады. Мұнда тананы 
құлаққа ұрғандай тыныштық орнаған. 
Кеңшілік жаймен есікті итеріп көріп еді, 
ашық тұр екен. Мысықша жер табан-
дап, ішке енді. Аяғының ұшымен басып, 
дәлізден төргі бөлмеге өтті. Енді бір ме-
зетте, қарсы алдындағы  қызыл диванда 
қалғып-шұлғып  «Социалистік Қазақстан» 
газетін оқып отырған, дін аман Жақыпбек 
нағашысына көзі түсті. Ар жағы, көрген 
түстей. Көзі бұлдырап, басы айналып, 
талмаурап барып  нағашысының алдына 
жетіп  құлағаны ғана еміс-еміс есінде.  

Бір-екі минуттан соң, есін жиып, көзін 
ажырайтып «атам-ау» деп аттан салған 
мұны,  шошып кеткен нағашысы сілкіп та-
стап, орнынан өре түрегелді. Кеңшіліктің 

екі аяғы аспаннан келді. Шал түк түсінсе, 
бұйырмасын. Мына сойқан жиені, түн 
ішінде тағы да  көк суға тойып алған 
ба, өзі?!  Сол мезетте жатын бөлмеден, 
ұйқылы-ояу Зәкіш атып шықты. Жиен 
ағасының «аттандап» тоңқалап асып 
жатқанын көріп, жақындарының біреуінің 
«о дүниеге» жүріп кеткенін  жүрегімен 
сезгендей, ол да бар даусымен айғайға 
басты. Тып-тыныш тұрған пәтердің аяқ 
астынан, астаң-кестең, ию-қиюы шықты. 
Кешқұрым ғана  есік алдында  тірі 
жүрген  қара шал «кетіп қалған-ау» деп 
долбарлаған астыңғы-үстіңгі қабаттағы 
көршілер  «ой, бауырымдап» осылай 
қарай жосылды. Не керек, қараңғыда 
мүлгіп тұрған тау ішіндегі Текелі әп сәтте 
азан-қазан болды. 

Ожаумен суық  су әкеп, жиенінің 
бетіне бүріккен Жақыпбек ата: «Кеңшілік-
ау, әкесі өлгенді де естіртеді. Жаным-
ау, айтшы, қайтыс болған кім өзі?»- деп 
кемсеңдейді. Қалтасынан қол орамалын 
шығарып, біреудің атын айтса, өзі де «ой-
бай» салуға дайын тұр.

Аң-таң болып ауыздары ашылған 
Нұрлан мен Марат естерін енді  жиып,  
зембіл мен кілемді тастай салып, жерде 
тырайып жатқан Кеңшілікке ұмтылды. 
Екі жақтан демеп, бойын тіктетті. Қара 
пальтосының қалтасынан телеграмманы 
шығарып, Зәкішке ұстата берді. 

Көзі атыздай болып, шарасынан 
шыққан Зәкіш мән-жайды жеделхатты 
оқығаннан соң, барып қана түсінгендей 
болды. Әкесі қалада көп жатқысы келмей 
соңғы күндері ауылын сағынып, «қиғылық» 
сала бастағаннан кейін, таңертең амал-
сыздан  үйдің кенжесі Таңатарға «Отец 
болен. Срочно приезжайте» деп жеделхат 
соққаны есіне түсті. Ондағы ойы, теле-
грамма арқылы жұмыстан сұрану -  бауы-
рына оңай болсын дегені.    

Ал, шын мәнінде, істің жайы былай 
болған еді. Сол күні таңертең ауылдың 
почташысы Қаныша апай жұмысына 
әдеттегіден ерте келеді. Кешегі қатты 
боранда зақымдалған сымдардың 
кеселінен, үстел үстіндегі бебеу қаққан 
сары телефон «қақалып-шашалып» 
дұрыс жасамайды. Ауданнан хабарласқан 
телеграфистің даусы үзіліп-созылып, анық 
естілмейді. Қырсық шалғанда, Зәкіштің 
қаладан «Отец болен. Срочно приезжай-
те.» деп соққан жеделхаты, Лепсі арқылы 
ауылдың почтасына мағынасын мүлде 
өзгертіп: «Отец помер. Срочно приезжай-
те.» деген мәтінде жеткен. 

Сабасына түскен Зәкіш аптығын басып, 
«қайғыларына» ортақтасқан көршілерін 
үйлеріне қайтарды. Тілі «кәлимаға» кел-
ген Кеңшілік  пен Айтқали тұспалдап от-
ырып, болған жайды «марқұм» Жақыпбек 
атаға жеткізді. Бір ғажабы, жүрегі нашар 
Жакеңнің мына «қайғылы хабарға» мыңқ 
еткені байқалмады. «Осы күнгінің пошта-
шысына дауа бар ма, өзі?» деп қолын бір-
ақ  сілтеп, сүт қосқан қою шайын одан ары 
сіміре берді. 

Күні бойы жол ұрып, әбден діңкелеп 
келген жігіттер  аяқ-қолдарын жазып, 
дем алайын десе Жақыпбек ата «тұр 
да, тұр, тездетіңдер, ауылға кеттік» деп 
жатқызбайды. Басу айтқан Айтқали 
бауыры: «ағасы-ау, өлтіресің бе енді, 
шаршадық, демалып таң ата шығайық» 
десе, «Ойбай, құдай-ау, біз ертең түсте 
жеткенше қорадағы қоңыр биемді, ана 
антұрғандар, менің жаназама сойып           
тастамай ма? - деп зар илейді. 
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Шалдың айтқанынан қайтпайтын 

қырсықтығын білетін ағайын, бір тамақ 
ішіп алып, түн жарымында амалсыздан 
қайта кері жолға шықты.  «Бас та, бас, біз 
барғанша, аналар қоңыр биемді сойып 
тастайды» деп қиғылық салған ақсақал, 
жол бойы өзіне де, өзгеге де, не  ұйқы, не 
тыным бермеді. 

Таңертеңгі сағат онның мөлшерінде 
алыстан «мен мұндалап» Лепсінің де 
қарасы көрінді-ау. Бұлар өліп-талып 
Көкжиденің шетіне ілінгенде, Жақыпбек 
атаның  мазасыздығынан әбден мезі 
болған Кеңшілік машинаны кілт тоқтатып, 
кілемнің орауын жазып: «шал, жат мұнда, 
біз жақта өлгендер үйге оралып кіреді» 
демесі бар ма, түсін суытып. Ата енді 
шынымен сасайын деді, «құрып кетсін, 
жатпаймын, бәлесінен аулақ» деп безек 
қағады. «Марқұмды» тыныштандырған 
бұлар қасқайған қара жолдан  ауылға 
қарай бұрылды. 

 Үйдің алды ығы-жығы, сүйек күткен 
қарақұрым халық. Жан-жақтан келген ет 
жақын туыстардың  жылай-жылай көздері  
бұлаудай болып ісіп кеткені, анадайдан 
байқалады. «Атам-ау» деп  күңіренген 
қалың ел. Қайғы жұтқан ағайынның 
алдында марқұмның  әпкесі Қайнет 
апа: «Айдалаға барып, қаңғып өлген, 
бауырым-ау, мені шынымен де тастап 
кеткенің ба?» деп аңырайды. 

Екпіндеп келіп есіктің алдында 
тоқтаған машинаға, Жакеңнің  ұл мен 
қыз-келіндері  «әкем-айлап» лап қойды. 
Әлден уақытта ортаңғы есік  ашылып, 
екі бүктелген  Жақыпбек «марқұм» жерге 
секіріп түсті. Қалтасынан Ерлашкасына 
алған ойыншықтары мен мәмпәсиі сау 
етіп шашылды. Мына сұмдық көрініске 
тап болып, қан жылаған жарты ауылдың 
тұрған жерлерінде жүрек талмасы ұстап, 
талып түсті. Қалған жартысы жағасын 
ұстап, «астағыпыраллап» басы ауған 
жаққа қарай лаға қашты. 

Жақыпбек қарттың «қырылып» 
жатқан  халықта шатағы жоқ, алдынан 
шыққандарды итеріп тастап, сүріне-
қабына қоңыр бие байланған қораға тарт-
ты. Жануарының аман екеніне көзі жеткен 
марқұмның көңілі жайланып, үйге кірді. 

Ауылдың іші гу-гу, алып қашпа әңгіме. 
Біреулері Жакеңді өліп, қайта тірілген 
әулиеге теңесе, екіншілері жын-періге ба-
лауда. Оны ұрып тұрған «тірі аруақ»  жоқ. 
Дастарханның төріне шығып алып, ке-
шеден бері  қай құрдасы мен құдасының 
келіп «көңіл айтып», қайсысының 
қалыс қалғанын түгендеуді бастап кетті. 
Көзілдірігін киіп, келіннің қолындағы 
көк дәптерден «жаназасына» жақын 
туысқандары мен көрші-көлемінің қандай 
мал атап, қанша ақша әкелгенін тексеріп 
шықты. 

«Әлгі мен өлгенде, қай келін шы-
нымен, ескіше дауыс салып, өкіріп жы-
лады, Шайгүл ме, Барқыт па?» - деп 
туған келіндерін тағы бір тергеп өтті.  
Көңілі көншіген соң, жатын бөлмеге өтіп, 
қорылдап қалың ұйқыға кетті.

Әкесінің «өліп-тірілгені» Таңатарға да 
жаман болған жоқ. Қора малға, әмиян 
ақшаға толды. Алды Қаскелең  мен 
Текеліден келген құдалар, арты Алматы-
дан жеткен ағайын-туыс пен бес баланың 
құрдастары, қала берді бүкіл ауыл «ата-
мыз жүзге келеді екен» деп ырымдап, екі 
күн бой «жүздетті».

Кейін ауылда әлдебіреудің қайтыс 
болғандығы жайлы хабар келсе,  
Жақыпбек атамыз көңіл айтып бармас 
бұрын Күләйға: «Әй, келін, сол өзі мен 
өлгенде «жаназамда» болды ма, қолына 
не ұстап келіп еді?!» - деп  сұрап алатынға 
ұқсайды.

 ..."Барзақ әлеміне" аттанып,  қайтып 
келген күннен кейін араға тура аттай  алты 
жыл салып барып, менің түп нағашым 
Жақыпбек ата 1991 жылдың күзінде бұл 
фәни дүниемен мәңгіге қоштасты. Қаралы 
хабарды қайтара алған алыстағы ағайын 
мен құда-жегжат, марқұмның о дүниелік 
болғанына көздері әбден жетіп, үш мәрте 
анықтап сұрап алғаннан кейін ғана, билет 
кассасына қарай бет алған көрінеді. 

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.
«Қазақ әдебиеті» газеті. 
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Әлемдегі ең қасиетті 
мамандық

Елімізде маусымның әр үшінші 
жексенбісі – медицина қызметкерлерінің 
күні. Жалпы дәрігер – әлемдегі ең 
қасиетті мамандықтардың бірі. Дәрігерлік 
мамандық – жауапкершілікті, біліктілікті 
талап ететін жауапты қызмет. Сөзсіз бұл 
мамандық жер бетіндегі ең қажетті және 
асыл мамандықтардың бірі. Адам өміріне 
араша түсетін дәрігерлік мамандықты 
таңдау үлкен жауапкершілікті жүктейді. 
«Жақсы дәрігер ауруды жазады, жа-
ман дәрігер ауруға ауру қосады» де-
ген ұлағатты сөздер, еш нәрседен 
қорықпайтын,  кез келген жағдайдағы 
науқастан жиіркенбейтін, адам тағдырына 
немқұрайлы қарамайтын, күйзеліске 
төзімді, жүйкесі мықты осынау ақ халатты 
жандарға қарата айтылғандай.

Дәрігерді ұлықтау, құрметтеу – әр 
пенденің азаматтық борышы. Ауырсақ, 
сырқаттансақ бірден осы адамдарға 
жүгінеміз. Алдына барған бізге мейірім 
төге қарап, емдеп, ақыл-кеңестерін 
береді. Күн демей, түн демей қажет кезде 
жанымыздан табылады. Осындай абзал 
жандарды мерекелерімен құттықтаймыз. 
Әрдайым анттарыңызға адалдық таны-
тып, ел алғысын арқалай беріңіздер!

А.ТУГАНБАЕВА.
Бірлік ауылы.

Халық денсаулығы мемлекетіміздің басты назарында. Міндетті медициналық 
сақтандыру жүйесін енгізу, оған халықтың әлсіз топтарын қатыстыруға 

мемлекеттік қолдау көрсету, бәсекелестікті дамыту ауқымды жұмыстардың негізін 
құрайды. Дәстүрлі медицина қызметкерлерінің күні қарсаңында біз аудандық орталық 
аурухананың бас дәрігері Алтай Кәмиұлы Шұлғаубаевпен жолығып, атқарылған 
жұмыстарды жұртшылыққа жеткізуді мақсат тұттық. 

-Алтай Кәмиұлы, алдымен 
аудандық денсаулық сақтау 
мекемесінің бүгінгі тынысына аз 
-кем шолу жасасақ... 

Сарқан аудандық орталық 
ауруханасының бастауын  1920 жылдан 
аламыз.  Осы дерек бойынша аудандық 
аурухана аудан жұртшылығына  100 
жылдан астам  уақыт медициналық 
көмек көрсетуде. Қазіргі таңда аудандық 
ауруханада 36  мыңнан астам халыққа 
60 дәрігер, 383 орта буын қызметкері 
медициналық көмек көрсетеді. Жыл сай-
ын ауруханада жас мамандар қатары 
көбеюде. Жас мамандарды қолдау 
мақсатында аудан әкімі тарапынан 
тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспар-
лы түрде жүзеге асырылуда. Ағымдағы 
жылы 2 жас маман тұрғын үймен 
қамтамасыз етілді. Халыққа сапалы 
медициналық көмек көрсетуді жетілдіру  
мақсатында дәрігерлеріміз шет елге 
тәжірибе алмасуға жиі шығып тұрады. 
Мәселен, 2021 жылы О.А.Байжанов,  
Ресейде реанимация саласы бой-
ынша білімін жетілдірсе, 2022 жылы 
Б.Ж.Уаканов Түркияда тәжірибе алмасу-
дан өтті. Сонымен қатар жас мамандарға 
жол көрсетіп, тәжірибесімен бөлісіп оты-
ратын жерлесіміз, дәрігер, профессор 
Нұрлан Мұхтарұлы Арынның ауданның 
денсаулық сақтау саласына соңғы 3 
жылда қосқан үлесі зор. Жыл сайын 
аудан ауруханасында 10 – нан астам 
күрделі ота жасап,  шеберлік сабақтарын 
өткізеді. 

Орта буын қызметкерлерінің  де 
білімі мен біліктілігі ұдайы назары-
мызда. Осының нәтижесінде олар 
облыстық байқауларда жетістіктерге 
жетуде. Атап айтсақ, Алматы облы-
сы бойынша мейірбикелер арасында   
1989, 2002 жылдары А.Сулейменова, 
2010 жылы Ғ.Қ.Калиева, 2019 жылы  
С.Е.Малайбекова, 2020 жылы С.С. Сым-
жанова, 2021 жылы  А.Макенова «Үздік 
мейірбике» номинациясы бойынша 1 - 
орынға ие болды.  

Дәрігерлер арасында Т.И. Искаков, 
С.А. Тулегенова, Ш.Е. Калыгулова, С.З. 
Отеулинова, орта буын қызметкерлері 
арасында С.Н.Бейсебаева, Ш.А.Ахме-
това, К.Р. Ергалиева, С.Е. Нурахмето-
ва "Денсаулық сақтау саласында ерен 
еңбегі үшін" төсбелгісімен марапаттал-
ды. 

Ағымдағы жылы дәрігерлер 
О.А.Байжанов, Ж.М.Мусина, Р.Б.Ахмет-
кожина,  С.А.Кесикбаева «Жанқиярлық 
еңбегі үшін» төсбелгісіне ие болды.

Сарқан ауданының денсаулық 
сақтау саласын дамытуда кейінгі жыл-
дары сапымызды толықтырған жас 
мамандардың үлесі зор. Атап айтсақ, 
А.М. Құласбай, А.Тоқтар, Ж.А.Тасыбеков, 
Ш.Т.Сатымбаева, А.Б. Оспано-
ва, Л.Б. Молдабек, Т.Т Сулейменов, 
Я.В.Шульгин, А.Т. Орумбаева, А.А. Тле-
укабыл, А.Б.Карибаева, А.Е.Қанатбек, 
А.Ж.Есқара, Ж.Ж.Калдыбаева универ-
ситет қабырғасында алған теориялық 
білімдерін тәжірибемен ұштастырып, 
қалыптасып келеді.  

- Әлеуметтік ауруларды анықтау 
мақсатында қандай ықпалды шара-
лар жүзеге асырылуда?

-Ауруды емдегеннен гөрі алдын 
алу тиімді. Ұлттық скрининг, міне, осы 
мақсатты көздейді. Арнайы топ арасын-
да профилактикалық тексеру жүзеге 
асырылып,  дерттің алдын алуға қам-
қарекет жасалуда.  

-Халыққа медициналық көмек көр-
сетудің бүгінгі деңгейі қандай?

-Соңғы жылдары бала туу деңгейі 
мен адамдардың өмір сүру ұзақтығы ар-
туымен бірге созылмалы, инфекциялық 
емес науқас түрлері де өсу үстінде. Де-
мек ендігі кезекте медицина мекемелерін 

кадрмен қамтумен қатар дәрігерлердің 
біліктілігін басты назарда ұстауымыз 
керек. Ауруханаға адам жетіскенінен 
келмейді. Шыбын жанына шипа іздейді, 
соңғы үмітін азық етеді. Араларында ау-
руын асқындырып, қайталап келіп жата-
тындары да бар. 

Дәрігерлеріміз жоғары технологияға 
негізделген медициналық құрал-
жабдықтармен жұмыс істейді. Кейінгі жыл-
дары қол жеткізілген офтольмологиялық 
құрылым, компьютерлік ЭКГ, көп функция-
лы УЗИ аппараты, транскрионалды допле-
рография, нейродиагностикалық модульді 
жүйелердің қатарын жүрек ауруларына 
арналған Кардиометр –МТ аппараты 
толықтырды. Бұл аппараттың науқастың 
жүрегін электрокардиограммаға түсіріп, 
тікелей аудандық кардиолог маман мен 
облыстық деңгейдегі мамандарға тікелей 
ақпарат беруге  мүмкіндігі бар. Соны-
мен қатар бала денсаулығын нығайту 
мақсатында жаңа туған нәрестелердің 
өкпе вентиляциясына арналған жүйе 
алынды, хирургия бөлімі жедел ота жасау 
аппаратымен толықты. 

Аурухана халыққа сапалы әрі 
қолжетімді медициналық көмек көрсету 
мақсатында заманауи медициналық 
кондырғылармен қамтамасыз етілген. 
Атап айтсақ, отаны жасағанда денеде 
тілік жасамай 1,5-2 мм-лік тесу арқылы 
ота жасауға мүмкіндік беретін лапароскоп 
қондырғы бар. Уақытылы әрі жоғары са-
палы диагностика жасауға компьютерлік 
томография, ультрадыбыстық зерт-
теу аппараты, велоэргометр, рентген, 
флюрограф, фиброгастродуоденоскоп, 
лабораториялық аппараттар мүмкіндік 
береді. Ауданның шалғайда орналасқан 
ауылдық мекендерде уақытылы 
медициналық қарап – тексеру жүргізу 
мақсатында 2020 жылы жылжымалы 
медициналық комплекс автобусы облыс 
әкімінің бұйрығымен берілді.  

Сонау тоқырау заманында құрылысы 
тоқтап қалған перзентхана ғимараты 
2017 – 2019 жылдар аралығында қайта 
жөндеуден өтіп, қолданысқа берілген. 
Босатылған перзентхана ғимаратын 
емханаға айналдыру бойынша күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жас ма-
мандарды тарту мақсатында емхананың 
ескі ғимаратын жатақханаға айналдыру 
жоспарлануда. 

- Әңгімеңізге рахмет! Ерен 
еңбектеріңізге, шипалы алақан-
дарыңызға, мейірімді жүректеріңізге 
алғысымыз шексіз. Еңбектеріңіз 
халыққа қуаныш сыйлап, өздеріңізді 
нұрға бөлесін. Сіздерді төл 
мерекелеріңізбен құттықтай оты-
рып, отбасына амандық, дендеріңізге 
саулық, күш - жігер, баянды бақыт 
пен жаңа табыстар тілейміз.  Кәсіби 
біліктіліктеріңіздің арқасында биік 
асулардан көріне беріңіздер деген 
көпшілік ықылас-ниетін ортаға сала-
мын. 

Сұхбатты жүргізген 
Жомарт ИГІМАН.

Негізгі  
байлығымыз – 

денсаулық
Мемлекеттің басты құндылығы - адам 

денсаулығын ұдайы назарда ұстайтын 
Лепсі ауылдық аурухана ұжымын 
маусымның үшінші демалысында келетін 
Медицина қызметкерлерінің күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз.

Ауылдық аурухана денсаулығымыз 
сыр берсе баратын, іздейтін іргелі 
мекеніміз. Қолда барды ұқсатып,  
жанымызға жылу беріп, дертімізге 
дауа іздейтін осы ұжымның үлкен-
кішісіне алғысымыз шексіз. Өздеріңіз де 
емделушілердің ақ тілегімен ажарланып, 
ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіздер!

Ізгі тілекпен: Лепсі ауылдық 
ақсақалдар алқасы атынан  Батырбек 
ЖОЛДЫБАЕВ, Кеңес СЕРДАЛИНОВ.

Келеді жыл 
үмітті ілестіріп

Дерт жамалып жанымды 
торлады бұлт,

Аурухана сол кезде жалғады үміт.
Осы жерден дертіме шипа іздедім,
Денсаулықтың қадірін сонда біліп.

Көкейіме шабыт құс түнегенде,
Сыр ашайын мен бүгін бұл өлеңге.
Дәрігерге келгенмін шағым айтып,
Қажығанда, жүрегім жүдегенде.

Уайымым, қайғым да қалды мұңым,
Жарық сәуле екен ғой бар қызығым.
Дәрігер қыз ұсынды жүрек емін,
Дәрісіне қосты да жан жылуын.

Қабылдауы жанымды нұрландырып,
Жан-дүнием қалғаны бір жаңғырып.
Айықтырып аурудан жіберген ол,
Айнымайды қалпынан тұрған күліп.

Дәрігерді жүремін дара санап,
Жарық өмір сыйлаған, тамаша бақ.
Алғысына халқының бөленуде,
Қанша жанды ажалдан арашалап.

Келеді жыл, биылғы жыл ескіріп,
Келеді жыл үмітті ілестіріп.
Емханадан, есті жұрт, біле білсең,
Тіршіліктің тұрады жыры естіліп.

Жомарт МАҚАТҰЛЫ. 

Кәсіби біліктілік- 
басты талап 
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Балалардың жазғы демалы-

сын ұйымдастыру қашанда маңызды 
мəселенің бірі болып саналады.   Жазғы 
демалыс  балалардың бос уақытының 
айтарлықтай бөлігін алады.Ол мектептегі 
сабақтан гөрі баланың еркіндікке, 
өзі үшін қызықты істерді жасау жəне 
өз мүдделерінің еркін дамуы үшін 
қажеттіліктерін жүзеге асыратын кезең.

Н.Островский атындағы мектеп-
лицейінің мектеп жанындағы «Қарлығаш» 
жазғы алаңының жоспары құрылып, 
бекітілді. Мектеп жанындағы «Қарлығаш» 
жазғы алаңы 6 маусымнан 17 маусым 
аралығында өткізілді. «Қарлығаш» жазғы 
алаңының мақсаты:Балалардың  жазғы 
демалысын тиімді пайдалануына жəне 
сауықтырылуы мен демалысы үшін 
қажетті жағдайлар жасау, мəдениетін, 
салауатты өмір салты дағдыларын 
қалыптастыру.«Қарлығаш» жазғы алаңы-
ның міндеті:Ойын, танымдық жəне 
еңбек əрекеттері арқылы балалардың 
дене жəне рухани  əрекеттерінің 
арасындағы айырмашылықты азайту; 
Оқушыларда қарым-қатынас дағдысы 
мен толеранттылықты қалыптастыру; 
Оқушылар санасында адамгершілік жəне 
мəдени құндылықтарды бекіту;

«Қарлығаш» жазғы алаңы

«Қарлығаш» жазғы алаңына 75 
оқушы қатысты. «Қарлығаш» жазғы 
алаңының алғашқы күні «Қош келдіңдер, 
балдырғандар!» атты салтанатты жиын-
мен ашылды. Оқушылармен алғашқы 
күні мектеп психологтары психологиялық 
жаттығулар жасап, оқушылардың 
көңіл-күйін көтерді. Жоспар бойынша 
əр күнде іс-шаралар өтті. Саяхаттарға 
шығып, оқушылармен қызықты күндер 
өткіздік. «Жоңғар Алатауы ұлттық паркі», 
«Қойтас» саябағы, «Жастар» саябағы 
жəне «Балапан» ойын-сауық орталығына 

барып, оқушылардың демалысын 
қызықты  ұйымдастырдық.Жазғы алаң 
барысында «Паровоз» ойыны, «Ақ се-
рек пен көк серек» ойыны, «Күн мен түн» 
ойыны, «Қашпа доп» ойыны жəне аспан 
астындағы ойындарды ойнады.

Мектеп жанындағы «Қарлығаш» жазғы 
алаңында жоспарға сəйкес «Үш тілді білу-
заман талабы», «Бояулар сыры», «Му-
зыка бізді біріктіреді», «Paint-графикалық 
сурет əлемі» жəне «Лего құрастыру» атты 
тақырыпта жоғары деңгейде сабақтар 
өткізілді.

Мектеп жанындағы «Қарлығаш» 
жазғы алаңы барысында дене 
шынықтыру пəні мұғалімдері «Біз 
жүйрікпіз, шапшаңбыз» эстафеталық жа-
рыс ұйымдастырды.«Қарлығаш» жазғы 
алаңының соңғы күнінде «Қош бол, 
«Қарлығаш» жазғы алаңы» атты жабылу 
салтанаты өткізілді. 

Оқушылардың əр күні көңілді қызықты 
өтті,көңіл-күйлері көтеріңкі болды.
Шығармашылық жұмыстарға оқушылар 
белсене қатысып,өз ойларымен бөлісе 
білді.Бір-бірімен қарым-қатынастары 
да жақсы болды. Оқушылар көптеген 
тың дүниелерді ұғып, шығармашылық 
қабілеттерін арттырып отырды.

«Қарлығаш» жазғы алаңында өз 
жұмыстарын өте жоғары деңгейде 
атқарған ұстаздар: Дильдебаева А.С., 
Магруфова  Г.Т., Байсалбаева Г.М., Кар-
донская Н.А., Севериненко А.Н., Бершим-
бетов Ж.К., Кабасов Б.М., Рысбаева Г.Б., 
Альджуманова А.С., Сыдықбек Г.М., Кали-
молданова А.Е., Айгулакова И.Б.,Акимова 
Д.К., Таймекенова И.С..

Т.НОКАБЕКОВА,
«Қарлығаш» жазғы алаңының 

меңгерушісі.

 Жазғы мектеп-2022
Қазіргі заманғы Қазақстан – сан қырлы 

психологиялық қызмет көрсету аясы         артқан 
сайын  кеңейіп жаңғыртылуда. Жазғы мектеп 
– балалар үшін өз білімдерін толықтыру үшін 
жақсы мүмкіндік. Жазғы  мектепте балаларға 
көрсетілетін психологиялық жұмыстардың 
орны ерекше. Жазғы кезең демалуды, яғни 
балалардың оқу жылында жұмсаған энергиясын 

толтыру үшін қажетті жағдайларды жасауды қамтиды.Мектеп психологінің жұмысы 
баланың мүддесі мен ата-ананың келісімімен жүзеге асырылуы қажет. "Жазғы мек-
теп-2022" жобасы аясында білім алушылармен мектеп психологтары  Қ. Ермекқызы,  
М. Долданова  психологиялық алдын-алу жұмыстарын жүргізіп отырды.Жоспарға 
сəйкес  үнемі сабақ барысында əр сынып оқушыларымен сергіту ойын-жаттығулары, 

тренинг сабақтар ұйымдастырып отырды.Жазғы мектептің алға қойған мақсатына 
жету үшін балалар ұжымына қолайлы климат орнады, эмоционалдық шиеленісті, 
шаршауды жеңілдетуге кеңестер берілді,көңіл-күйді көтеруге арналған ойын-
жаттығулар арқылы əр баланың өзіне деген  сенімділігі артты.Түзету, дамыту жұмысы 
балалармен жеке жəне топтық сабақтар түрінде өтті. Жəне жаз мезгілінде əр бала бос 
уақытын тиімді пайдалану,өз қызығушылығымен айналысу үшін психологиялық жа-
дынама жасалынып,таратылды,кеңестер берілді.Сыныптар бойынша əрбір өткізілген 
психологиялық жұмыстардың  нəтижесінде балаларды қуана білуге, өз айналасындағы 
жағымды істерді қабылдай білуге өз үлесімізді қоса алдық.Бала қуанса, əлем де бірге 
қуанады. Олардың қуанышын ұзағынан сүйіндіру ең бірінші  ата-ананың,екінші ұстаз 
қауымының  басты парызының бірі.

Қ.ЕРМЕКҚЫЗЫ,
 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің педагог-психологы.

Бар жақсымыз балаларға

ҚР Президенті Қасым - Жомарт Тоқаев биылғы 2022 жылды «Балалар жылы» деп жа-
риялауына орай еліміздің келешегі – бүгінгі балдырғандарды тиісті қамқорлыққа бөлеу, 
денсаулықтарын нығайту, тəрбиелі де парасатты тұлға ретінде қалыптастыру бүгінгі 
күннің басты мақсаты. Осы орайда қаламыздағы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта 
мектеп қабырғасында ағымдағы жылдың 06.06-17.06. аралығында ұйымдастырылған 
жазғы сауықтыру лагерін жоғарыда аталған мақсатқа жету жолындағы қадам деуге 
толық негіз бар. 

Іс-шаралар жоспары нақтыланып, бекітілген соң «Қош келдің, балақай!» шарасы-
мен сауықтыру лагері салтанатты түрде ашылды. І кезеңде қамтылған 30 оқушының 
əрбір күні, əрбір сəті пайдалы əрі қызықты болуы үшін сан түрлі ақпараттық-танымдық, 
спорттық шаралар өткізіп, балдырғандардың денсаулықтарын нығайтуға барынша 
атсалыстық. Атап айтсақ «Мемлекеттік рəміздер – ұлттық мақтаныш» іс-шарасында 
балалар таным көкжиектерін кеңейтсе, «Зияткерлік ойындарда» сөзжұмбақ, ребустар 
шешіп, зеректіктерін, тапқырлықтарын сарапқа салды. Сондай-ақ «Жастар» саябағына 
саяхаттап, «Менің сүйікті кейіпкерім» шарасында пікір таластырды. «Біз бақытты бала-
мызда» асфальтқа сурет салудан сынға түссе, «Сақ бол, балақай!» атауын арқалаған 
шарада жазғы уақыттағы əртүрлі зиянды жəндіктерден сақтану жолдары түсіндірілді. 
«Мектептегі көңілді сəттерде» топтар жарысқа түссе, «Шебер қолдар» кезеңінде 
əртүрлі заттармен бұйымдар жасап, шығармашылыққа ден қойды, «Әрқашан күн 
сөнбесін» шарасымен лагердегі күндер қорытындыланып, жабылуы өтті. 

Тəрбиешілер Г.Құсмолданова мен Қ.Қарабатырова, дене шынықтыру 
пəнінен О.Ақберген, ағылшын тілінен А.Алипова, музыка пəнінен А.Сарсенов 
жасөспірімдеріміздің лагердегі сəттерінің қуанышпен көмкеріліп, көңілді əрі пайдалы 
өтуіне еңбек етті. 

А.БАЗИЛЬЖАНОВА,
лагерь жетекшісі.

Жақсылық қылсаң, жасыр,
Жақсылық көрсең, асыр.
Жақсы адамның жақсылығын айт 

дегендей, қаншама жанға алғысымды 
білдірейін деп отырмын. Сарқан 
қаласында жаңадан ашылған, «Сенім» 
Сарқан күндізгі болу орталығынының 
директоры Қайсар Мухаметшəріпұлына 
алғысым шексіз. Орталықта 1- мамыр 

Мейірім – жүректен, қайырым – 
білектен

Халықаралық балаларды қорғау күніне 
орай ұйымдастырылған мерекелік іс-
шара керемет деңгейде өтті деп ойлай-
мын.

Орталықта қызмет алушы бала-
ларды қуанту үшін, өз үлестерін қосқан 
демеушілерге де алғысым шексіз. Атап 
айтар болсам, «Дидар» сауда үйінің 
қожайыны Ғали Бақытжанұлына, ИП 
«Қабанбаев» Мұхит мырзаға рахмет айта-
мын. Ертегі кейіпкерлерімен балалардың 
көңіл-күйін көтерген Қабанбаева Амандық 
ханымға, əуе шарларын аспан əлеміне 
ұшырып, арман- тілектеріміз орындалады 

деп қуанған балақайлардың қуанышына 
ортақтасқан Турарбекова Балжан ханымға 
жəне де тəттілерін сыйлаған «Конфетный 
рай» дүкенінің иесі Марифат апайымызға 
да алғысым шексіз.

Барлықтарыңызға айтарым, жақсы-
лықтарыңыз екі еселеніп қайтсын!

Осындай іс-шараны ұйымдастырған 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі маман Эль-
вира апайына да алғысымды айтамын.

Балаларымызды қоғамнан шет-
тетпей, өз орынын табуына үлестерін 
қосып, еңбектерін аямай төгіп жатқан 
орталық ұжымына аналық ыстық лебізімді 

білдіремін.
Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, 

отбасыларыңызға амандық тілеймін.

Қызмет алушы 
Нүсіпқали Талғаттың 

  анасы Меруерт
Мустахибекова.                                             
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Сен туған күн, мерекеңмен!
«Білім –қымбат қазына, қанағат тұтпа азы-

на»  - деп М.Әлімбаев  айтқандай,білім деген 
қазынаны шәкірттерінің  бойына 40 жыл дары-
тып ,ата-анадан алғысын алып жүрген ұлағатты 
ұстаз   Дутбаева Шара Телебаевна 60 асуынан 
асқалы отыр. 1962  жылы бұрынғы Талдықорған 
облысы,Қапал ауданы, Қызылағаш ауылында 
дүниеге келген.1979 жылы  Ақсу совхозындағы  
Ю.Гагарин атындағы   орта мектепті тәмамдап, 
1979 -1983 жылы Талдықорған педагогикалық 
институтының математика факультетін оқып, 
ұстаздық жолының  қыр- сырын    меңгерді.

1983-1985  жылдары Ю.Гагарин атындағы 
мектепте ұстаздық жолын бастап,1986 -1988 
жыл аралығында Қапал ауылындағы мектепте 
оқу ісінің меңгерушісі болып қызмет атқарады. 
1988  жылы Чункеновтар әулетіне келін боп 
түсіп, Чункенов Сәбит Балғабекұлымен бас 

қосады.Бүгінде үлгілі отбасы атанып, 1 ұл, 2  қыз тәрбиелеп, қыздарын құтты ұясына 
қондырып, ата -апа   атанып отыр.Балалары   Сымбат, Ақерке, Сырым  өмірде өз 
орындарын тауып,  әр түрлі салада қызметте.Ерасыл,Омар, Зере атты балдай тәтті 
немерелері бар.

1990 жылы пионерлер үйінде әдіскер болып қызмет атқарады.1996-2015 жыл-
дар арасында Сарқан  қаласындағы Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінде 
тәрбие ісінің меңгерушісі, оқу ісінің меңгерушісі болып,  өнегелі жұмыстар атқарды. 

« Ғылымды үйренем деген адамның ақыл-ойы айқын, ерік-жігері, тілек-мақсаты 
ақиқат пен әділдік үшін талап жолында болуы шарт» - деп Әл-Фараби айтқандай,  
осы қасиеттерін арқау етіп, 2015  жылдан бері Бірлік ауылындағы  Бірлік негізгі 
мектебіне  мектеп директоры қызметіне тағайындалып,  мектебіміздің орта мектеп 
атауына  қажырлы еңбек етті.  Бірлік орта мектебінде ұжымның кәсіби өсуіне кәсіби 
бағдар бере отырып, нәтижеге бағытталған жұмыс жүргізді. «Мектеп түлектерін 
іздейді»  акциясын  бастап,  әр жылғы түлектермен мектеп қабырғасында қызықты 
кездесулер ұйымдастырды. «Кешегі түлектің бүгінгі тірек»  болғаны,  түлектеріміздің 
өз мектебіне демеуші болуы үлкен қуаныш.  Осы жоба аясында мектебімізге 
демеушілер табылып,  бүгінгі күнде жәрдемін беруде.Әр ұстаздың  жетістігін ерекше 
бағалап, шабытына шабыт қосып,мектептің кәсіби тұрғыда  өсуіне қажырлы еңбек 
етуде. Осы уақыт аралығында  мектеп түлектерінің 80  пайызы грант иегері бол-
са, 5 шәкіртіміз «Алтын белгі» иегері, 2  шәкіртіміз ерекше аттестат иегері атанды.  
Шығармашылық табыс тілей отырып,  мерейтойыңызбен құттықтаймыз!

Бірлік орта мектебінің ұжымы. 

Кең пейілді, жаны жұпар, өміріміздің нұры болған, асыл жар, аяулы анамыз Дутба-
ева Шара Телебайқызын бүгінгі келіп жеткен  60 жас мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Өз бақытын, қуанышын өзі өмірге әкелген перзенттерінің қылығынан, 
қызығынан іздейтін аяулы анамыз біздің! Сізге әлемдегі бар жақсы тілекті үйіп-төксем 
де аз. Алла сізге ең алдымен мықты денсаулық берсін! Әрқашан жүзіңізден мейірім 
нышаны кетпей, айналаңызға нұрыңызды 
шашып, аналық бақытқа кенеліп жүре 
беріңіз! Әкем екеуіңіз немерелеріңіздің 
қуанышына  шаттанып, шөберелеріңіздің 
қолынан су ішіп, шөпшек көрулеріңізге 
Алла нәсіп етсін!

Әлпештеген, аялап асыраған,
Аяулы ана, ақ ниет асыл адам.
Ұрпақ үшін тірлікке нұрын төккен,
Қиын-қыстау күнде де жасымаған.
Сыздағасыз, сан рет мұздағасыз,
Шәкіртке де, бізге де ізгі анасыз.
Бағымыздың бұлбұлын сайрататын,
Жанымыздың жайлауы Сіз ғанасыз.
Лаулаймыз да, Сіз барда жанамыз да,
Қосып сізді сан әнге, сан аңызға.
Аялаған аққуын айдындай боп,
Асыл Ана, жүре бер арамызда! 

Ізгі тілекпен:Сәбит әкеміз, балалары Сырым, Ерлан-Сымбат, Данияр-
Ақерке, немерелері Ерасыл, Омар, Зере.

18 маусым біз үшін  зор қуаныш. Бірімізге сүйікті  апа, бірімізге қамқор жеңге, 
енді бірімізге сырлас абысын болған Шара Телебайқызы асқарлы 60 жасқа толды. 
Қуаныш иесін шын жүректен құттықтаймыз! Сізге жарқын да мағыналы өмір, көтеріңкі 
де кіршіксіз көңіл, деніңіздің саулығын тілеп, қызыққа толы ғұмыр кешіп, көпшіліктің 
ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына бөлене беріңіз. Ақ тілекті ақтара оты-
рып, төмендегі өлең жолдарын арнаймыз.

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!
Ізгі ниетпен, Шөнкеновтар әулеті, Айзат, Шырын, 

Ерәли.

Бірлік орта мектебінің директоры, ұлағатты ұстаз 
Дутбаева Шара Телебаевнаны маусым айының 18-ші 
жұлдызы күнгі туған күнімен, 60 жастық мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз. Қазіргі таңда адамның өмір 
жолының асқар биігі – алпыстың шыңына шығып отырған 
сізді, көпшілік білікті басшы, үлгілі ұстаз, асыл жар, аяулы 
ана, әдемі әже ретінде таниды әрі құрметтейді. Бұл жыл-
дар сөзсіз сіздің қоғамдық және жемісті еңбегіңіздің нағыз 
кемеліне келген кезең болды. Әрдайым осындай еңбекқор, 
адал, парасатты қалпыңыздан танбай, аман-есен ортамызда жүре беруіңізге 
тілектестік білдіреміз.  Адам өмірінің ең бір асыл кезі, асқар белі – 60 жасқа келіп 
отырсыз. Бұл жасқа сіз өміріңіз қуатты, көңіліңіз шуақты қалпыңызда жеттіңіз! Олай 
болса, елге етер еңбегіңіз, келер ұрпаққа берер тәліміңіз алдағы уақытта жалғасын 
таба берсін деген шынайы лебізімізді ақтарамыз.

Ізгі тілекпен: Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің  2006 жылғы түлектері 
атынан Хамитов Ермек.

Сарқан қаласының тұрғыны, Бірлік орта мектебінің директоры Дутбаева 
Шара Телебаевнаны маусым айының 18-ші жұлдызында 60 жасқа толған ме-
рейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Бойыңыздағы еңбекке адал, мақсатқа 
берік қасиеттеріңіздің арқасында сізді бәрі құрметтейді. 40 жыл бойы мектеп 
табалдырығында мұғалім болып, балаларды қуанта білдіңіз. Сіз осы жыл бойы білім 
саласында тынымсыз еңбек етіп, осы жолда көп белес-биіктерден өттіңіз. Осындай 
мерейлі сәтте Сізге ақ ниетпен мықты денсаулық, қажымас күш-қайрат, ортаймас 
несібе-дәулет тілейміз. Әрдайым отбасыңыз аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем 
болсын!

Шара апай биік тұлға байсалды,
Талай шәкірт жүрегіне ой салды.
Бар ғұмырын ізденіспен, еңбекпен,
«Білім» деген ұлы көшке жол салды.
Құтты болсын мерейіңіз бүгінгі,
Ескермей барлық қиындықты бұрынғы.
Еңбегіңіз ақталып жүз жасаңыз,
Алла жар боп ұстазым менің мейірімді.

Ізгі ниетпен: Исламғали Аружан, 9 сынып оқушысы.

Мектеп қабырғасынан әлдеқашан алы-
стап кетсе де, бойында жылуы бар әрбір па-
расатты азамат әліп үйретіп, білім теңізіне 
жетелеген ұстаздары мен балалық шағының 
талай қызықты күндеріне куә болған алтын 
ұя – мектебін әрдайым үлкен сағынышпен, 
құрметпен еске алып отыратыны анық.  Оның 
үлкен себебі, балалық шақтан болашаққа 
тәрбиелеп жеткізетін осы - мектебіміз бен 
ұстаздарымыз! 

Халқымыздың ұлы батыры Бауыржан 
Момышұлы «Ұстаздық — ұлық емес, ұлы 
қызмет»,- деп ерекше баса айтқан. Себебі, 
ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың бас-
шысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор 
егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді…

Сөзіміздің мәйегі болғалы тұрған тұлға - 
Бірлік орта мектебінің білікті де,  білімді басшысы, ақылмен  
қанаттандыратын, ізгі тәрбиемен шабыттандыратын, 
жаңаша көзқараспен қарайтын,  салиқалы ұрпақ тәрбиелеуде  
көрегендігін көрсетіп отыратын  Шара Телебаевнаны ерек-
ше айтқымыз келіп отыр. Бүгінде Шара Телебаевна мерейлі  
алпыс жасқа келіп отыр. Сіздің ұлағатты еңбегіңізді мектеп 
қабырғасын бітірген әрбір түлек үнемі айтып, мақтана алады. 

Біз осы мектептің 2015 жылы бітірген 4-ші түлектеріміз. 
Осы аралықта мектебімізден 5 «Алтын белгі» және 2 «Үздік 
аттестат» иегерлері шықты. Бұл да сіздің еңбегіңіздің жемісі 
деп білеміз. 

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын», демекші 
бізді өмір жолына бағыттап, бағытымыздың тік жүруіне ықпал 
еттіңіз. Мектеп қабырғасындағы әр баланы өз балаңыздай 
қарап, ақыл-кеңесіңізді беріп отырдыңыз. Сол берген 

Ардақты ұстаз, аяулы ана Дутбаева Шара 
Телебаевна Бірлік ауылының орта мектебінде 
2015 жылдан бері мектеп директоры қызметін 
атқарып келеді. Осы жылдар ішінде біздің ау-
ылымызда шағын мектеп 11 жылдық болып 
ашылды. Бұл Шара Телебаевнаның тікелей 
еңбегі деп білеміз. Біздің мектептің білім сапа-
сы әрдайым жоғарғы деңгейден көрініп келеді. 
Оқушылар әрбір жарыста аудандық, облыстық, 
республикалық жүлделі орындарға ие болып жүр. 
Мұның бәрі ұстаздар мен ұжым басшылығының 
еңбегі деп білеміз. Әрбір болашақ ұрпақ 
тәрбиесіне зор ықыласпен қажымай, тал-
май ұрпақ болашағын ойлаған ұстаз еңбегі 
орасан зор. Әрбір баланың санасына білім 
беріп, ғылым мен өнерге жетелеген ұстаздар 
қауымына Бірлік ауылы ата-аналары алғыс ай-
тамыз. Ұжым басшысы мектеп директоры Шара 
Телебаевна еңбек еткен 7 жыл ішінде жоғарғы 
оқу орнына грантпен оқуға түскен балаларымыз 
аз емес. Алтын белгі иегерлері де бар. Біз Шара 
Телебаевнаның еңбегіне ризашылығымызды 
білдіріп, Алғыс хат ұсынамыз. Деніңізге саулық, 
отбасыңызға амандық тілей отырып 60 жылдық 
мерейтойыңыз құтты болсын деп айтқымыз 
келеді. Жасыңыз 100-ге жетсін. Осы жылдар 
ішінде қанша ұрпақты білім нәрімен сусындан-
дырып өмір өткелінен өткіздіңіз. Енді соның 
зейнетін көріңіз. Сізге мың да бір алғыс. 

Бірлік ауылы ата-аналары атынан
Ш. БАРЛЫҚБАЕВА.

Түлектер тәтті тілек ақтарады Алғыс хат ұсынамыз!
ақыл-кеңестеріңіз бізді ,бүгінгі студенттерді, 
қанаттандырып отыр. Біздің толыққанды білім 
алуымызға сіңірген еңбегіңіз бен қажырлы 
қайратыңыз бүгінгі күнде кәдемізге жарап, 
сіздер берген білімді дәлелдеп жатырмыз. 
Ауыл балаларының асқақ арманына жету-
ге деген құштарлығын, құлшынысын оятып, 
қаламдарын ұштай білдіңіз. Бұл ауылдағы 
балалар үшін таптырмас қолдау деп білеміз. 
Бүгінде студенттік өмірде сіздерден алған 
өнегені көрсетіп келеміз. 

Біз бақытты ұрпақпыз... себебі, жылы 
ұядан білім мен тәрбиемен қатар, өмірге 
деген құштарлық пен құлшынысты қатар 
алып келеміз. Сонымен қатар, қарапайым 
мектебіміздің өркендеуіне, оқушы балалардың 
сапалы ортада білім алуына да еңбек етіп жа-

тырсыз. Оны да көпшілік біліп, өз бағасын беруде.
Еңбек жолыңызда абырой беделіңіз биіктен көрініп, 

ұрпағыңызға үлгі болар ұлағатты ұстаз болып, бітіруші 
түлектер жүрегінде қала беріңіз.    

Құрметті, Шара Телебаевна! Сізді түлектер атынан 
мерейлі жасыңызбен құттықтап, осы нәтиже жолында 
сіңірген еңбегіңізге алғысымызды білдіреміз.

Барша түлектер мерекелі мерейтой күні Сізге 
денсаулығыңыз күйлі-қуатты, ғұмырыңыз ұзағынан, көрер 
қуанышыңыз молынан болсын деген тілегімізді арнаймыз. 
Әрқашанда мерейіңіз үстем, қадір-қасиетіңіз зор болсын! 
Отбасыңыздың от анасы болып, ұзақ жасай беріңіз!

Ізгі тілекпен: Бірлік орта мектебінің түлектері 
Разия, Айжан.  
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Халық емшісі Гулбарам қажы: Қан қысымдары, бас ауыруы, 
хандроз, бел, жөтел,  ішкі құрылыс, буын ауыруларын емдейді. Арақ-
темекі, тіл-көзден арылтады.

Тамыр ұстап диагностика қою. Емдеу тәсілдері: Құран сүрелерімен, 
биоток, массажбен, шөппен емдеу. Біздің мекенжайымыз: «Тур-
Ка» ұн диірмені. Лицензия: серия ЛП № 000300. Телефон: 8705 
2444913, 8702 1122618. 

Народная целительница Гулбарам қажы лечит: Давление, 
внутре-черепное давление, хандроз, поясница, суставы, внутренние 
органы, алкоголизм, табакокурение, сглаз, порча.

Диагностика через пульс. Метод лечения: молитвой, битотоком и 
массаж.  Наш адрес: мельница «ТурКа». Лицензия: серия ЛП № 
000300. Телефон: 8705 2444913, 8702 1122618. 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
*дезинфекция и уничтожение бактерий ультрафиолетом;
*удаление мусора, ломаного пера;
*уничтожение запаха;
*обеспыливание пуха и пера;
*подсушка и разрыхление пера и пуха;
*замена наперника;
*изменение размера, плотности наполнения;
*форма изделия по желанию заказчика.
Обращаться:г. Саркан, ул.Ауэзова 52 А (сразу за магазином 
«Кристалл») сот.8705 3101738 (Елена).

Отбасымыздың тәп-тәтті бүлдіршіні, көз қуанышымыз, Балғабек Ерқанат 
Сакенұлын маусым айының 18-ші жұлдызында өмір есігін ашқан күнімен 
құттықтаймыз.

Балапаным, құлыншағым,
Қызық болсын балғын шағың.
Екі жасқа толып жатсың,
Құтты болсын балапаным.
Үн қатасың, былдырлайсың,
Пәк көңілмен жымыңдайсың.
Жалт-жұлт етіп баурап алар,
Жарық берер жұлдыздайсың. 
Көңіліңде мұң болмасын,
Ботақаным, құлыншағым.
Алла қолдап аман болып,
Желбіресін тұлымшағың.
Осындай балдай тәтті бауыр сыйлаған - тамырын тереңге жайған бәйтеректей 

бәрімізге сая бола білген ата-анамызға зор денсаулық, бақытты ғұмыр тілейміз. 
Өмірдің шапағаты мен шуағына кенеліп, арамызда аман-сау жүре беріңіздер!

Ізгі ниетпен:  Айзат, Шырын, Ерәли.

Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, адал жар, асыл ана 
Абишева Ләзат Әбікенқызын маусым айындағы 
туған күнімен, 46 жасқа толуымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Білімі мен білігін ортақ ісіміздің 
өркендеуіне жұмсап жүрген осынау туған күн иесі ту-
ралы әрдайым мақтанышпен айтамыз. Ұлтымыздың 
ұлы тұлғасы А.Байтұрсынов «Мұғалім қандай бол-
са, мектеп те сондай болмақ» дейді. Бұл тұрғыда 
біз, әріптестері Ләзат Әбікенқызын өз ісіне шынайы 
берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, 
шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірде өзі де бақытты 
болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін 
мұғалім ретінде білеміз әрі құрметтейміз. Осындай 
адами асыл қасиеттерге ие  әріптесімізге өміріңіз 
қашан да өзіңіз дүниеге келген көркем мезгіл жаз-
дай жарқын әрі шуақты, денсаулығыңыз қуатты бол-
сын деген ыстық лебіз, тәтті тілектерімізді арнаймыз. Әрқашан жолдасыңыздың 
қамқорлығында, әлпештеп өсірген, лайықты білім мен тәрбие берген, өзгелерге 
үлгі болған балаларыңыздың қызығын көріңіз дейміз.

Шын көңілмен ақ тілекті қостадық,
Боп тұрсыншы әркез ашық аспаның.
Құттықтайды сені бүгін барлық әріптес,
Құттықтайды сені бүгін достарың. 
Өзіңізге деген шынайы ниетпен: Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің 

«Лира» тілдер әдістемелік бірлестігінің мұғалімдері және  Раушангүл Ма-
дьярова. 

Сен туған күн, мерекеңмен!

Хабарландыру
22.06.2022 ж. бастап 30.06.2022 жылға дейін БЭП сайтында http://ecoportal.kz/ 

«Жоңғар-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ-нің «Басқару жоспары» бой-
ынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар  өткізіледі.

Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Жоңғар-Алатауы» МҰТП, БСН 100540011608, 
Сарқан қаласы, Венедиктов көшесі, 74 үй. Қосымша ақпарат алуға болатын байланы-
стар мен электрондық мекенжай: gongar_alatau@mail.ru  тел.: 8 775 176 10 82, жоба 
материалдарымен http://ecoportal.kz/ сайтында және ЖАО сайтында https://www.gov.
kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat   «Жария талқылау» бөлімінде танысуға болады.. 
Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сайтында қабылданады.

Әзірлеуші: «Жоңғар-Алатауы» МҰТП РММ тел: 8/72839/21201
Жергілікті атқарушы орган: «Алматы облысы бойынша Табиғи ресурстар 

және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы» ММ. Тел.:8/7282/32-92-67.

Объявление
С 22.06.2022 г. по  30.06.2022 года на сайте ЕЭП  http://ecoportal.kz/ проводятся 

общественные слушания посредством публичных обсуждений по плану управлении 
РГУ «Жонгар Алатауского» ГНПП.

Инициатор намечаемой деятельности : РГУ«Жонгар Алатауский» ГНПП, БИН 
100540011608, Адрес: г.Саркан,ул. Венедиктова 74, контакты и  эл.адрес по которым 
можно получить дополнительную информацию тел: 8 775 176 10 82, gongar_alatau@
mail.ru. Ознакомится с материалами проекта можно на сайте ЕЭП  http://ecoportal.kz/ 
и на сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat в разделе «Обще-
ственного публичного слушания». Замечания и предложения принимаются на сайте 
http://ecoportal.kz/

Ответственная организация: РГУ «Жонгар Алатауский» ГНПП тел: 8/72839/21201
МИО: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования  природополь-

зования Алматинской области», Тел.:8/7282/32-92-67.

Вниманию жителей Сарканского  
района и города!

 На территории «Жонгар  Алатауского» Государственного 
национального природного парка  в селе Тополевка имеются в 
продаже дрова для личного пользования, породы (осина). Вы-
воз с верхнего склада 8000 тг за 1м³, имеется возможность до-
ставки по городу Саркан. (Цена договорная).

По всем вопросам обращаться по номеру: рабочий тел 
8(72839) 5-40-74, Сот.:8777 597 84 84 Жанұзақ Өмірұзақұлы, 
8771 466 44 92 Марат Токпаков, 8778 954 49 21 Қанатжан 
Мұхамеджанұлы.

Шакижанов Болатбек Сламбековичтің атына  ҚР ІІМ-нен 08.06.2012 жылы 
берілген 033341823 нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп таныл-
сын.

Курмангалиев Оралбек Замантековичтің атына ҚР ІІМ-нен 15.07.2020 жылы 
берілген 041612617 нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп таныл-
сын.

Утерянный гос.акт кад.№ 03-263-053-205 зарегистрированный на имя Сыдыко-
вой Советай Сыдыковны по адресу с. Екиша, ул. Аманжолова № 84, типовой до-
говор купли-продажи № 56 от 14.09.2006 г. считать недействительным.

Открылось наследство после смерти Мирошниковой Лидии Васильевны, умершей 
07.03.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избаса-
ровне по адресу: город Саркан,  улица Чепрасова дом № 56 возле Казпочты.

Я, Виношкина Надежда Кузьминична разыскиваю сноху Виношкину 
Алену Александровну 1991 г.р., которая пропала с декабря 2021 года. 
Прошу кто знает ее местонахождение, проживание сообщить по теле-
фону 8777 2006733, дом.тел. 2-00-31.

Правительство для граждан предупреждает об участившихся случаях обмана 
граждан мошенниками, которые предлагают помощь в получении водительских 
удостоверений без сдачи экзаменов. Сообщение об этом они открыто размещают в 
социальных сетях. Злоумышленники действуют по простой схеме – когда им звонит 
клиент, они запрашивают определенную сумму за готовые права и обещают предо-
ставить их в течение месяца. Получив оплату, они скрываются и отключают свои те-
лефоны.  Напоминаем, что водительские права можно получить только в спеЦОне 
пройдя соответствующие экзамены. Права выдаются исключительно уполномочен-
ным органом. Чтобы не стать жертвой мошенников просим казахстанцев быть бди-
тельными и не передавать посторонним лицам денежные средства и свои личные 
данные. Ознакомиться с порядком и правилами изготовления водительских удо-
стоверений можно на официальных аккаунтах госкорпорации в социальных сетях, 
а также на портале egov.kz. Если вы столкнулись с мошенничеством, обязательно 
обратитесь в правоохранительные органы.

Отдел ЦОН Сарканского района.

Жөнкебаев көшесі № 31 «А» үй сатылады, жер аумағы 1 га. Жаздық ас үй, автотұрақ, қора-
қопсы бар. Су кіргізілген. Үйде туалет бар. Үй Ақын Сара мектебінің қасында. Балабақша 
жанында. Хабарласыңыздар тел. 2-72-50, ұялы. 8702 1156471.

Остерегайтесь мошенников


