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Сіздерді Халыќаралыќ ќарттар жєне м‰ге-
дектер к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
Уаќыт пен ±рпаќтарды жалѓастырѓан, к‰здіњ
салќын к‰ндерінде жылуын шашќан осы мереке
біздіњ халќымыздыњ ‰лкендерді ќ±рметтеп,
ќамќорлыќ кμрсететін ежелгі дєст‰рін наси-
хаттайды.

Алдыњѓы буын аѓа-апаларымызѓа, ерен
ењбек ‰лгісін кμрсетіп кеткен ардагерлерімізге
осы бір ќайырымдылыќ пен даналыќ кμрінісі
іспетті жарќын мерекелеріњіз ќ±тты болсын
дейміз. Б±л мерекеніњ маќсаты – аѓа ±рпаќќа
деген сый-ќ±рметті арттыру, оларды
єлеуметтік ќорѓау. ¤мірден кμргені мен
тоќыѓаны мол ќарияларымыз – біздіњ баѓа
жетпес байлыѓымыз. Ќазіргі тањда
ауданымызда жасы жетіп, ењбегініњ зейнетін
кμріп отырѓан 5634 зейнет-кер, оныњ ішінде
¦лы Отан соѓысына ќатысќан 7 адам бар.
Оларѓа деген ќ±рмет бір к‰нмен шектеліп
ќалмаќ емес. Сіздер кейінгі ±рпаќты ізгілік пен
мейірбандылыќќа, Отанымызѓа адал ќызмет
етуге, айналадаѓы адамдардыњ μмірге,
ќоѓамѓа деген оњ кμзќарасын ќалыптастыруѓа
‰йретіп келесіздер. Егемен еліміздіњ жарќын
болашаѓына сеніммен ќарауды, жаќсы к‰н-
дерді еселі ењбегімізбен жаќындатуды біз
сіздерден ‰йреніп келеміз.

Ал, ќазан айыныњ бірінші демалысы –
елімізде м‰гедектер к‰ні болып аталып μтеді.
М‰мкіндіктері шектеулі азаматтарѓа

Сіздерді тμл мерекелеріњіз - М±ѓалімдер к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
¦стаз — ќай заманда да киелі ±ѓым, ењ ±лы ќ±рмет иесі болып саналады. Шыѓыс да-
налыѓында «¦стаз да диќан сияќты. Єр адамныњ жанына білім дєнін себеді» деген
±лаѓатты сμз бар. Б±л мєњгілік ±лаѓаттыњ, сарќылмас руханияттыњ дєні. Кемел келе-
шек пен баќытты болашаќтыњ кілті білім мен ѓылымда. Б±л жолдыњ бастаушысы -
¦стаз т±лѓасы болса керек. Елбасымыз Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ: “Еліміз-
діњ ертењі – б‰гінгі жас ±рпаќтыњ ќолында, ал жас ±рпаќтыњ таѓдыры – ±стаздардыњ
ќолында”,- деген сμзі, бірегей т±лѓа ±стазѓа деген ќ±рмет пен ыќыластыњ ерекше
екендігін білдіреді.

ХХІ ѓасыр – ќарыштап дамыѓан білім ѓасыры. Ѓылым мен білімніњ дамуына ќызмет
ету – еліміздіњ болашаѓына ќызмет ету. Ол жеткіншек ±рпаќќа терењ де тиянаќты бі-
лім беруден басталады. ¦рпаќ тєрбиесіне бар саналы ѓ±мырын арнап ж‰рген ±стаз
ењбегі мемлекет жєне ќоѓам тарапынан шынайы ќ±рметке лайыќ. Сондыќтан мем-
лекет білім беру саласын дамытуѓа барлыќ жаѓдай жасауда. Жыл сайын жања мек-
тептер салынуда, балабаќшалар ашылып, білім мекемелерініњ материалдыќ – техни-
калыќ базасы ныѓайтылуда.

Болашаќ-білім мен ѓылымѓа тєуелді болатыны айдан аныќ нєрсе. Ќазіргі жас
±рпаќтыњ білімі мен  тєрбиесі ќандай дєрежеде болса, еліміздіњ ертењі де сондай
дєрежеде болмаќ. Сондыќтан ќоѓам талабына сай, ќоѓамды кμркейтетін, дамы-
татын, Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі жєне сыртќы істер байланысында мем-
лекеттіњ μркениеті ‰шін ењбек ететін, шетелдермен еркін ѓылыми жєне мєдени ќа-
рым-ќатынас жасай алатын, ана тілін жетік білетін, ±лтжанды азамат дайындау
Сіздердіњ ќолдарыњызда.

Ќ±рметті ±стаздар! Аудан бiлiм беру ж‰йесiн дамытуѓа, туѓан жердiњ шынайы
отанс‰йгiштерiн тєрбиелеуге жєне болашаќ жалпы ењбек ќоѓамын ќ±руѓа ќосќан
лайыќты ‰лестерiњiздi атай отыра, Сiздердi кєсiби мерекелерiњiзбен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймыз. Жас μспірімдерге берген жылулыќ пен тєрбиелерiњiз ќашанда
алдарыњыздан сєттiлiк пен алѓыс ретiнде шыѓа берсiн. Сiздерге мыќты денсаулыќ,
береке, ±стаздыќ жолында шыѓармашылыќ табыстар мен жетiстiктер тiлеймiз.

Аудан єкімі Ќ. БИСЕМБАЕВ,
мєслихат хатшысы Б. СМАИЛОВ

Ќадірменді білім саласыныњ ќызметкерлері! Ќ±рметті ардагерлер жєне м‰мкіндіктері шектеулі азаматтар!

ќамќорлыќ жасау, кμмек кμрсету – атќарушы
билік органдарыныњ абзал міндеті болып
табылады. Б‰гінгі к‰ні ауданда 1460 м‰мкін-
діктері шектеулі азаматтар т±рып жатыр.
Олардыњ 358-і ж±мыспен ќамтылѓан. Жыл
сайын ауданымыздаѓы м‰мкіндіктері шектеулі
азаматтардыњ денсаулыќтарын жаќсарту ‰шін
жергілікті бюджеттен арнайы ќаржы бμлінуде.
Жыл басынан бері 28 адам шипажайларда ем
алып, денсаулыќтарын жаќсартты. Мемле-
кетіміздіњ басшысы Н±рс±лтан Назарбаев
Ќазаќстан халќына арнаѓан жыл сайынѓы
Жолдауында ќарттарѓа, сонымен ќатар
м‰мкіндіктері шектеулі азаматтарѓа баса назар
аударып, зейнетаќы мен жєрдемаќыныњ
сатылап кμтерілуіне, оларѓа деген ќамќор-
лыќтыњ арта т‰суіне жаѓдай тудырып отыр.
«Ќ±рыштан ќ±йѓан ќорѓасын, ќарттарым аман-
сау ж‰рші», - деп аќын жырлаѓандай, кеудесі
ќазынаѓа толы ардаќтыларымызѓа, μмірді
баѓалай білетін кμњілі жарым м‰мкіндіктері
шектеулі жандарѓа б‰гінгі мерекелеріне орай
зор денсаулыќ, шуаќты ѓ±мыр тілейміз.

Ќ±рметті ќараталдыќтар! Мерекелеріњіз
ќ±тты болсын! Єрќашан отбасыларыњыз аман
болып, ќатарларыњыз сиремей, осындай ме-
рекелерде амандыќпен ќауыша берулеріњізге
шын ж‰ректен тілектеспіз.

Аудан єкімі Ќ.БИСЕМБАЕВ
мєслихат хатшысы Б.СМАИЛОВ

Сєрсенбі к‰ні ‡штμбе ќаласыныњ єкімі Ќ. Есбо-
танов ЌР Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ  2015 жылѓы
28 тамыздаѓы Жарлыѓына сєйкес 8 баланы μмірге
єкелген алтын ќ±рсаќты ана – Балдырѓан С±лтанѓа
«Алтын алќасын» жєне 6 балаѓа жарыќ д‰ние
сыйлаѓан Айгерім Иманбековаѓа «К‰міс алќасын»
табыстады. Марапат иелерін шын ж‰ректен ќ±ттыќ-
таймыз!

¤з тілшіміз

ќ±ттыќтаймыз!
Ќазаќстан Республика-

сы Президентініњ 2013
жылѓы 24 сєуірдегі № 555
жарлыѓына сєйкес ауда-
нымызда 29 ќырк‰йекте
Ќызылбалыќ  ауылдыќ ок-
ругі єкімініњ сайлауы μтті.
Зањѓа сєйкес єкімді ау-
дандыќ мєслихаттыњ 11
депутаты (бір депутат ке-
шірімді себеппен ќатыс-
пады)  жасырын дауыс бе-
ру арќылы сайлады. Ќо-
рытындысында, ±сыныл-
ѓан ‰ш кандидаттыњ іші-
нен Ќызылбалыќ  ауыл-
дыќ округініњ єкімі болып осы ауылдыњ тумасы
Єшірімбетов Д‰йсенќ±л Жетен±лы сайланды.

Єшірімбетов Д‰йсенќ±л Жетен±лын Ќызылбалыќ  ауыл-
дыќ округініњ єкімі ретінде таѓайындау туралы 2015 жылѓы
29 ќырк‰йекте аудан єкімініњ тиісті μкімі шыќты.

Д. Ж. Єшірімбетов 1965 жылы туылѓан. Білімі - жоѓары,
Алматы ќаласындаѓы ауылшаруашылыќ институтын бітір-
ген. Соњѓы ж±мыс орны:  2002-2009 жж. Ќызылбалыќ,
2009-2013 жж. Тастμбе ауылдыќ округтерінде єкім болып
ќызмет атќарѓан. 2013 жылдан бері  «Тамас» ЖШС-де
зауыт мењгерушісі болѓан.

С. ДЄРКЕНБАЕВА

Єкім сайланды

Вот уже много лет в районе, под брендом «ЛАД» функционирует
многоотраслевое производство и сеть торговых точек,
принадлежащих индивидуальной предпринимательнице Агафье
Ли. За свои достижения, ладовцы неоднократно становились
обладателями различных высоких наград. Вот и на этот раз, приняв
участие в республиканском конкурсе «Сауда ‰здігі – 2015» про-
ходившем 22 – 23 сентября во Дворце спорта «Коныс» города Ак-
тобе они заняли первое место в номинации «Лучшее предприятие
оптовой торговли».

Бесспорно, успех никогда сам по себе не приходит. Путь к нему, в
первую очередь определяется деловыми качествами и профес-
сионализмом руководителя. А они у уштобинской бизнес леди конечно
же имеются. Посвятить себя торговому делу Агафья Дюнхаковна решила
еще в юношеские годы. Окончив техникум советской торговли  получив
специальность товароведа непродовольственных товаров, сначала она
работала продавцом в талдыкорганском автомагазине «Москвич», а в
конце 90 – х годов занялась предпринимательской деятельностью.

На сегодняшний день, помимо ряда кафе, производственными цехами,
предприниматель мастерски управляет четырьмя торговыми точками, в
3-х из которых реализуются продовольственные товары. Следует
отметить, что разложенные на витринах полуфабрикаты: пельмени, манты,
вареники, котлеты и многое другое, а также хлебобулочные, большинство
кондитерских изделий, всевозможные салаты, пицца, самса, беляши,
пирожки, чебуреки, выпускаются самими ладовцами и отпускаются не-
посредственно по цене товаропроизводителя. Наряду с перечисленными
специализированными магазинами, многое из указанных видов
продукции реализуется  также в обычных торговых точках как в
Каратальском, так и в других районах нашей области и городе Алматы.

Вместе с тем, в силу растущей популярности, поток покупателей в
ладовской торговой сети постоянно все более увеличивается. Особо при-
ятно отметить, что одновременно с укреплением собственного имиджа,
руководитель и  торговые работники  горячо поддерживают и
соотечественников, производящих продовольственный и промышленный
товар, создав специальные торговые уголки, с логотипом : «Сделано в
Казахстане». В связи с чем, почти 80% реализуемой в «ЛАДе» продукции
является исключительно отечественного производства. Население
притягивают сюда как доступные цены, качество и широкий ассортимент
продукции, так и своевременное обслуживание, привет-ливость торговых
работников. С большой теплотой руководитель отметила труд
товароведов: Ираиды Лим, Инны Ногай, Натальи Ли, продавцов: Надежды
Цой, Раушан Байталаковой, Маргариты Кан, Татьяны Ким и многих
других работников, которые намерены и далее вкладывать все свои силы
в избранное ими дело.

Н.ИВАНОВА

За высокий

профессионализм

В далеком 1981 году  Евдокия из
родного Уштобе поехала в Фергану,
где окончила математический фа-
культет пединститута. Отработав 8
лет по специальности, там же полу-
чила еще одно высшее образование
в институте торговли. Торгово-
финансовая сфера  и стала ее при-
званием на дальнейшие 30 лет. За
какую бы работу Евдокия не
бралась – всегда старалась выпол-
нить ее безупречно, отдаваясь ей
полностью, а порой даже слишком.
Видимо это в свое время и подко-
сило ее здоровье. В 1986 году, когда
она с мужем и детьми работала в
Караганде, буквально перед ново-
годними праздниками с ней
случилось страшное – паралич. По-
следующие семь тяжелых лет, 5 из
которых она не могла даже
говорить, Евдокия Дексоновна до
сих пор вспоминает с болью. Позже
она стала приходить в себя и еще 6

7 октября - День инвалидов

С верой в свои силы

Люди с ограниченными возможностями. Порой так назвать их
язык не поворачивается. Ведь невозможно быть инвалидом, сохра-
няя веру в себя и силу духа. Даже физические недостатки не могут
помешать человеку жить активной, полноценной жизнью, доби-
ваться поставленных целей, творить, быть успешным. Невозмож-
ное возможно, и тому доказательствоCистории из жизни многих
людей с ограниченными возможностями,C добившихся успеха во-
преки тому, что должно бы их остановить. Наша землячка Евдокия
Дексоновна Ли, председатель ОО «Алпамыс», один таких людей,
кто может быть примером стойкости и веры в свои силы.

лет ушло на восстановление в боль-
нице. Тогда врачи сделали совсем
неутешительный прогноз относи-
тельно ее болезни. В 1997 году
вместе  семьей она вернулась в Уш-
тобе и занялась общественной ра-
ботой в районном обществе инва-
лидов. И по сей день деятельность
«Алпамыса» невозможно предста-
вить без этого энергичного чело-
века, глядя на которого вряд ли
скажешь, что у него серьезные про-
блемы со здоровьем.

На сегодняшний день ряды ОО
«Алпамыс» насчитывают порядка
400 человек. Из них 15 трудо-
устроены. В проводимых спортив-
ных соревнованиях всех масштабов
алпамысовцы часто становятся
призерами. Так, совсем недавно в
областной спартакиаде среди
людей с ограниченными возмож-
ностями «золото» в копилку нашего
района принесли Айгуль Тастанова,

Ерлик Ерболганов, Тулетай Садвака-
сов, Надежда Бондарева, И Влад.
Кроме этого на базе общественного
объединения работают кружки по
компьютерной грамотности, изобра-
зительному искусству, прикладному
искусству. «Я не сомневаюсь, что
деятельность на благо общества,
чувство, что занимаешься полезным
делом, поддержка близких, помогли
мне справиться с болезнью, встать
на ноги. Ни в коем случае нельзя
сдаваться и говорить: «Это не-
возможно, я болен и не смогу сде-
лать что-либо!». Когда прихожу сю-
да, я забываю обо всех своих
болезнях. Этому я учу и всех ос-
тальных», - говорит Еводкия
Дексоновна.

А. БУЛАВИН

1 октября – День

пожилых людей

4 октября – День

учителя

7 октября – День

инвалидов

1 октября – День

пожилых людей

4 октября – День

учителя

7 октября – День

инвалидов
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Міне, жадырап жаз μтіп, алтын к‰з де келіп жетті.
Табиѓаттыњ осы бір жыл мезгілін єркім-аќ
сыњѓырлаѓан жез ќоњырау ‰німен, мектептегі
м±ѓалімдер мен оќушылардыњ ќарбалас, саѓыныса
табысќан ќуанышты сєттерімен елестетеді. Жања
оќу жылымен ќатарлас келетін М±ѓалімдер к‰ні де
к‰здіњ ‰лесіне тиіпті. Мектеп ќабырѓасынан
єлдеќашан алыстап кетсе де, бойында жылуы бар
єрбір парасатты азамат єріп ‰йретіп, білім тењізіне
жетелеген ±стаздары мен балалыќ шаѓыныњ талай ќызыќты
к‰ндеріне кує болѓан алтын ±я – мектебін єрдайым ‰лкен
саѓынышпен, ќ±рметпен еске алып отырады.

¦стаздар к‰ні – барлыќ м±ѓалімдердіњ, білім саласындаѓы
ќызметкерлер мен оќытушылардыњ кєсіби мерекесі. Б±л к‰ні
м±ѓалімдердіњ барлыќ дењгейдегі сапалы білім ‰рдісіне  сіњірген
ерен ењбектері, ќоѓамныњ дамуына ќосќан елеулі ‰лестері
баѓаланатын к‰н. Б‰гінгі тањда еліміз бойынша м±ѓалімдер к‰ні
кењінен насихатталады, оныњ дєлелі ЌР Премьер-Министрініњ
орынбасары Б. Сапарбаевтыњ тапсырмасы бойынша Халыќаралыќ
м±ѓалімдер к‰ніне орай, 21 ќырк‰йек – 4 ќазан аралыѓында ќоѓам
назарын білім беру саласына аудару, педагог мєртебесін кμтеру,
азаматтарды μздерініњ сыйлап, ќолдау кμрсетуге ‰ндеу

М±ѓалім -

мектептіњ ж‰регі

¦стаз – ±лы есім. (М.Єуезов) маќсатында білім беру ±йымдарында бірыњѓай
республикалыќ «Меніњ алѓашќы ±стазым!» атты
республикалыќ акциясыныњ ±йымдастырылуы,
єрине, ќуанарлыќ жайт. Б±л – Мєњгілік еліміздіњ
білімді жастарын тєрбиелейтін ±стаздарѓа деген
ќ±рмет.

 Ќырк‰йек айыныњ жиырмасынан бастап
аудан мектептерінде «¦стаз – ±лы есім», «¦стаз
аты - биік, єрі мєњгілік»,  «¦стаз оќушылардыњ
кμзімен», «Меніњ алѓашќы ±стазым» атты іс-
шаралар μткізілуде. 2015-2016 оќу жылында
аудан бойынша білім саласындаѓы педагог
ќызметкерлердіњ саны – 911. Олардыњ 88 пайызы
жоѓары білімді. 154 ±стазымыз жоѓары санатты,
338 бірінші санатты, білім  беру ісініњ  ‰здігі жєне
Ќ±рметті ќызметкерініњ саны – 81. Білім жєне
ѓылым министрлігініњ грамоталарымен – 93
м±ѓалім марапатталѓан. Жас маман-
дарымыздыњ саны 110. Єдістемелік кабинеттіњ

±йымдастыруымен м±ѓалімдер білім жетілдіру курстарынан μтіп,
облыстыќ жєне Республикалыќ єрт‰рлі педагогикалыќ байќауларѓа
ќатысып, μз шеберліктерін дєлелдеуде. Атап айтсаќ, μткен оќу
жылыныњ ќорытындысы бойынша Горький атындаѓы орта мектептіњ
бастауыш сынып  м±ѓалімі Ж. Н±раќынова облыстыќ «‡здік бастауыш
сынып м±ѓалімі», информатика пєні м±ѓалімі Э. Абишева облыстыќ
«‡здік информатика пєні м±ѓалімі», аталѓан  мектептіњ жас маманы
Ж. Бейсембаева Республикалыќ «Жас педагогтардыњ μњіраралыќ
педагогикалыќ идеялары» байќауларынан 2-дєрежелі диплом-
дармен, Н. Кан  облыстыќ  “Жылдыњ ‰здік психологы”  байќауынан
1-орынды иеленіп, Республикалыќ байќаудыњ Алѓыс хатымен
марапатталды.

Ќошќарбаев атындаѓы ОМ ±стазы Е. Ким «Меніњ ‰здік
презентациялыќ сабаѓым» атты Республикалыќ м±ѓалімдер
сайысында 2-орынѓа ие болды. Балалар шыѓармашылыѓы
орталыѓыныњ оќытушысы А. Абылханов облыстыќ ¦лы Отан соѓысы
Жењісініњ 70  жылдыѓына арналѓан  кєсіби суретшілердіњ кμрмесінде
дипломмен марапатталып, суретшілер  Одаѓыныњ  м‰шесі атаѓына
ие болса, аталѓан  мекеме оќытушысы С. Чурчитбаев облыстыќ
“‡здік жыл єдіскері” байќауынан 1-орын алѓан Республикалыќ
байќауында «Ењ жас єдіскер» номинациясы бойынша Ќ±рмет
грамотасы жєне сертификатпен марапатталды.

 Облыстыќ «Мектепке дейінгі ±йымдар мазм±нын жањѓыртудыњ
єдістемесі – білім сапасын арттырудыњ ќажетті шарты» атты
педагогикалыќ оќуѓа ќатысќан №97 балабаќша єдіскері М.
Наринбаева 1-дєрежелі, №25 балабаќша єдіскері А. Т±яќбаева 2-
дєрежелі, аталѓан  балабаќша «Мектепке  дейінгі ±йымныњ ењ
‰здік ‰лескесі» облыстыќ сырттай байќауыныњ 3-ші орынѓа ќол
жеткізді. Облыстыќ єдістемелік кабинеттіњ ±йымдастыруымен
μткізілген  «Педагогикалыќ дебют» байќауына ќатысќан
Есенберлин  атындаѓы ОМ  жас маманы Є. Данияр 1-орынды,
«Тілдіњ ‰ш т±ѓырлылыѓы – кμпмєдениетті т±лѓа ќалыптастырудыњ
негізі» таќырыбындаѓы ѓылыми-єдістемелік семинарда
Молдаѓалиев атындаѓы ОМ ќазаќ тілі пєні м±ѓалімі Н.
Н‰сіпќожанова, Жањаталап ОМ аѓылшын тілі пєні м±ѓалімі В.
Байсакова 3-дєрежелі дипломдармен марапатталды. Тєуелсіз
Ќазаќстанда μркениетке барар жолдыњ бастауы – мектеп десек,
мектептіњ басты т±лѓасы, ж‰регі – м±ѓалім. Ал м±ѓалім - ќоѓам
айнасы.

Ќ±рметті ±стаздар, тєрбиешілер,  білім саласыныњ  ардагерлері!
«Адамныњ адамшылыѓы жаќсы ±стаздан болады», - деп ¦лы Абай
атамыз айтќандай, адамгершілік ±станымдары берік, келешектіњ
білімді де парасатты  μкілдерін ќалыптастыру жолындаѓы атќарып
жатќан ењбектеріњіз жемісті болсын. Мерекелеріњіз ќ±тты болсын!

Ќ. ЌАСЫМОВ,аудандыќ білім бμлімініњ басшысы
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 Маѓыналы μмір кешкен аяулы
бауырым Тμлебаева Ќанипа
(Галина) Садуаќасќызы, балалар-
дыњ «Ќампасын» кенеттен с±м
ажал арамыздан алып кетті.
Сыњѓырлаѓан к‰лкісін, б±лб±лша
сайраѓан ‰нін саѓындыќ. Амал не?
¤ткен жылы ѓана м±ѓалімдер к‰нін
Алматыда, біздіњ ‰йде ќарсы алып
едік, биыл ќасымда бауырым жоќ.
М±ѓалімдер к‰ні еске алу к‰ні болып
отыр. Біздіњ єкелеріміз, бауырлары-
мыз μте μнерпаз адамдар еді.
Домбыра, балалайка, мандалин

деген аспаптарды тартушы еді. Сол μнер балалардыњ ішінде ата-
ныњ ќанымен, ананыњ аќ с‰тімен Ќанипаѓа ерекше дарып еді.

Ќанипа ењбек жолын 1959 жылы Жамбыл орта мектебінен бастады.
Сабаќ бере ж‰ріп, кμркемμнерпаздар ‰йірмесін басќарды. Оркестрді
Сыдыќов Мейірхан басќарса, єн жаѓын Ќанипа басќарып, кμптеген бай-
ќауларѓа ќатысып ж‰рді. Ауданымыздыњ сахна сањлаѓы Бєкірова Шол-
пан Галинаныњ дауысын тыњдап, єнін естіп, батасын беріп еді. «Мен
Ќызылордаѓа ауысып барамын, сен енді Жетісудыњ атын шыѓаратын
«Жетісудыњ б±лб±лы бол» - деген екен. 1963 жылы Республикалыќ бай-
ќауѓа ќатысып, дипломант атанып, ќазаќтыњ жезтањдай єншісі Бибіг‰л
Тμлегенованыњ ќолынан диплом алѓан еді. Кμркемμнерпаздар ‰йір-
месіне белсене ќатысып, жетекшісі бола ж‰ріп, μрдайым єн шырќап
ж‰рді. М.Тμлебаевтыњ «Аќмарал с±лу еркем» - єнін, басќа да компо-
зиторлардыњ  шыѓармаларын, басќа ±лттыњ да єндерін орындаѓан
Тастμбе ауылыныњ м±ѓалимасы Ќанипа Тμлебаева «Жетісудыњ б±лб±лы»
- деген атќа ие болады. Адал жар, ‰лгілі ана, абзал єже, білікті ±стаз
бола білген Ќанипа μмірініњ соњына дейін аудандыќ шараларѓа белсене
ќатысып, єн айтып, елініњ б±лб±лы бола білді. Бауырымныњ адам-
гершілік асыл ќасиеті, шыдамдылыѓы, адамѓа, бізге деген мейірбан-
дыѓы, оныњ асыл ‰ні мєњгі біздіњ жадымызда саќталады.

Б±лб±лша сайраѓан ‰ніњді саѓындым,
К‰містей сыњѓырлаѓан к‰лкіњді саѓындым.
Сая болѓан, пана болѓан бауырым,
Орман болѓан, ќорѓан болѓан бауырым.
Сырласым, аќылшым болѓан бауырым,
Еске алып б‰гін, μзіњді ќатты саѓындым.
Біз ‰шін мєњгі саѓыныш болып ќаласыњ,
Салауат болсын иманыњ, меніњ бауырым!

Єпкесі Ќаншайым,
Алматы  ќаласы.
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Педагог мєртебесі

Бала тєрбиесі отбасынан басталады десек те, ѓылымѓа негізделген єдіс-
тєсілдермен берілетін тєлім-тєрбие балабаќшадан басталып, мектепте жан-жаќты
педагогикалыќ μрісін табады. Б‰лдіршіндердіњ ќабілеті мен танымдыќ ќажеттіліктерін
ќалыптастыратын, эстетикалыќ дамуын ќамтамасыз ететін ‡штμбе ќаласындаѓы

    Жетісудыњ

«б±лб±лы» еді

¦стаздар мерекесі ќарсањында, біз
Ж±бан Молдаѓалиев атындаѓы ОМ –ніњ
ардагер ±стазы єрі маќтанышы – Ни
Ольга Александровнамен с±хбаттасып
ќайтќан едік. 1955 жылы Ќызылорда
облысында д‰ниеге келген Ольга орта
мектепті тємємдаѓан соњ
Талдыќорѓандаѓы педагогикалыќ
институтына т‰сіп, ж‰рек ќалауымен
физика – математика мамандыѓын мењ-
геріп, жолдамамен ќасиетті Ќаратал
μњіріне келіп, табан аудармай 37 жыл
бойы Ж.Молдаѓалиев атындаѓы орта
мектепте ќызмет атќарады. Алѓашќы
ењбек жолын бастаѓан жылдары Тμлеген
Шєріпбаев мектеп басшысы болѓан еді.
Сол т±ста Т. Шєріпбаев мектеп
директоры бола т±ра,жас маманѓа
±стаздыќтыњ ќыр-сырын ‰йретеді.
Ардагер ±стазымыз  «Мен алѓашќы тє-
лімгерім - Тμлеген Шєріпбай±лына ба-
сымды иемін, ќарыздармын», - деп, аѓы-
нан жарылды. Бір айта кетерлігі, біздіњ
кейіпкеріміз мектепті де, жоѓары оќу
орнын да ќазаќ тілінде оќып, мектепте
сабаќты да мемлекеттік тілде береді. 15
жылѓа жуыќ аталмыш білім ордасында
директордыњ оќу ісі жμніндегі
орынбасары ќызметін де абыроймен
атќарады. 1987 жылы μмірлік жары Вла-
димирмен шањыраќ кμтерді. Олар 4
бала тєрбиелеп μсіріп, бєрініњ жоѓары
білім алуына бар жаѓдайды жасайды.
Мемлекеттік тіл – ќазаќ тілін μзі ѓана
мењгеріп ќоймай балаларына да
±йретіп, орыс тілінде оќитын балаларын
ќазаќ сыныбына ауыстырады. Б‰гінде
‰лкен ќызы Ќаскелењ ќаласындаѓы бір
білім шањыраѓында директордыњ оќу ісі
жμніндегі орынбасары болса,кіші ќызы
Антонина анасыныњ жолын ќуып,
физика – математика мамандыѓын тањ-
даѓан. «М±ѓалімніњ б‰кіл  маќтанышы-
шєкірттерінде» - демекші, кейіпкеріміздіњ
ењбек жолындаѓы жетістіктері жайлы

Аѓартушыларымыздыњ бірі Ахмет Байт±рсынов «Мектептіњ жаны – м±-
ѓалім. М±ѓалім ќандай болса, мектеп сондай болмаќшы. Яѓни, м±ѓалім
білімді болса, ол мектептен балалар кμбірек білім алып шыќпаќшы. Солай
болѓан соњ, ењ єуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан
хабардар, жаќсы оќыта білетін м±ѓалім», - деген.¦стаз - ±лы есім, ол
есімніњ мєртебесін наѓыз мыќтылар ѓана асќаќ ете алады.

с±раѓанымызда    «Алѓашќы оќушым
Ќайрат Ќасымов б‰гінде аудандыќ
білім бμлімініњ басшысы болса,  Берік
Абаќов   аудандыќ «Н±р Отан» партиясы
филиалы тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары. Ал Алматбек Рамазанов
деген оќушым Астана ќаласында
жоѓарѓы ќызметте, Ќожбан ауылында
μз ќаражатына мешіт салды. Айгерім
деген оќушы ќызым  «Алтын белгі»
иегері атанып, ЌАЗМУ–ніњ магистрату-
расында оќып жатыр жєне сол оќу
ордасында физика-математикадан
сабаќ береді. Сабыр Берік деген
оќушым осы мектепте технолог єрі
±йымдастырушы болып жауапты
ќызмет атќаруда. Єлі к‰нге дейін іздеп
келіп, ќ±рмет кμрсетіп, алѓыстарын
айтып жататын оќушыларым
(А.Ќасымбаев, Т.Досжанов, Т.Жекен-
баев т.б) μте кμп» - деді. Б‰гінгі тањда
Ольга  Ни  жас мамандарѓа тєлімгер
болып, сонымен ќатар аудан бойынша
физика пєнінен ЕНТ-ѓа дайындау жєне
т.б кμп ж±мыстар атќарады, 4 жылдан
бері М.Горький атындаѓы орта
мектебінде ќосымша ењбек етіп ж‰р.
Дарынды балалармен де ж‰йелі т‰рде
ж±мыс жасайды. «¦стазы жаќсыныњ
±стамы жаќсы», - дегендей, Сємбетова
Сєбира, Амангелдина Ж±лдыз-ай
деген оќушылары 2015 жылы облыстыќ
олимпиадада ж‰лдегер атанады.
Жоѓары санатты ±стаз облыстыќ білім
басќармасыныњ, аудан єкімініњ
грамоталарымен, алѓыс хаттарымен
марапатталѓан. Ауданы мыздаѓы
методикалыќ бірлестіктіњ жетекшісі. ¤з
уаќытын аямайтын, μзгеніњ баќытын
аялайтын кемел ±стазымыз
«Басќаларды ‰йрете ж‰ріп, біз μзіміз
‰йренеміз», - дейді. Жас педагогтарѓа,
ізбасарларына μзініњ таѓылымѓа толы
ењбек жолынан т‰йгені жайлы салиќалы
т‰рде «Ењ алдымен м±ѓалім талантты,

шыдамды, ізденімпаз, ењбекќор, жања
технология мен инновацияѓа ‰рке
ќарамай, ќуана мењгеруге тырысып,
ештењеден ќорыќпай, алдына маќсат
ќоя білсе,барлыќ міндеттер орында-
лады.  ¦стаз ізденгіш болуы, ойлай
білуі, ќандай іс болсын,бар ынтасымен
атќара білуі жєне де Мєлік Ѓабдуллинніњ
тілімен айтсам, «М±ѓалім μзініњ білім-
ділігімен, ж‰ріс-т±рысымен, жайдары
мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген
киімімен де оќушысына жаќсы
маѓынада ќатты єсер етеді» - деген
кењесін айтты.

Аѓылшын аѓартушысы Уильям Уорд-
тыњ  «Жай м±ѓалім хабарлайды, жаќсы
м±ѓалім т‰сіндіреді, керемет м±ѓалім
кμрсетеді, ±лы м±ѓалім шабыттан-
дырады», - деген даналыѓы т‰гелдей
бір бойынан табылатын кемел ±стаз  Ни
Ольга Александровна мєнді де
маѓыналы т±жырымдарын айта оты-
рып, єріптестеріне аќ жарма тілегін
аќтарып, орайлы сєтті пайдалана оты-
рып, Ќ.Ќасымовты жања ќызметімен
ќ±ттыќтады жєне деNауданы-мыздан
облыстыќ,тіпті республикалыќ белес-
терді баѓындырар ±стаздар кμптеп
шыѓа берсін, біздіњ мектебімізден де
мыќты м±ѓалімдер мен дарынды,
талантты оќушылар шыќсын. Шєкірт-
терін білім нєрімен сусындатып, жаќсы
ќасиеттерді бойына дарытып, адам-
гершілік рухта баѓыт-баѓдар беріп
ж‰рген барша ±стаздар ќауымына
мыќты денсаулыќ, ењбектеріне табыс,
отбасыларына амандыќ тіледі.
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Біздіњ апай тамаша,

Аты да оныњ «Тамаша»

Бізді єркез аялап,

К‰лімдейді ќараса.

Біздіњ апай – Тамаша!

Кμдек Ельдар,
Ќ±лжабай батыр  мектебініњ

мектепалды даярлыќ тобыныњ
оќушысы.

Сынып жетекшісі Т.Ахметова

Аудан мерейін μсірген...
№25 балабаќшада μнерлі, білімді, білікті
±жымныњ ќызмет ететіні ‰лкен
маќтаныш.

Сондай біліктіліктіњ арќасында аталмыш
балабаќша ±жымы 23-ќырк‰йек к‰ні
Талдыќорѓан ќаласында μткен «Облыстыќ
‰здік балабаќша» байќауына ќатысып, 19
ауданныњ ішінен ‰здік деп танылып, ІІІ
орынды жењіп алды. Осылайша олар
ќасиетті де киелі μњір – Ќаратал ауданыныњ
атын облыс аспанында ќалыќтатты. Адамѓа
єр алуан атаќ-дєреже алып беретін ењбек
десек, осындай зор жетістікке біздіњ
±жым, аталмыш балапандар ордасыныњ
тєрбиешілері табанды ењбек, педа-
гогикалыќ шеберлік арќылы жетті. Балаѓа
μнеге мен ‰лгі, ќ±рмет сияќты ізгі ќасиеттер
– ата-анадан ќан арќылы дарыса, тєр-
биешіден тєлім арќылы ж±ѓады.

Ќадірлі аудан мерейін μсірген балабаќша
±жымы! Сіздерді ќол жеткізген жењіс-
теріњізбен жєне келе жатќан тμл мере-
келеріњізбен ќ±ттыќтаймыз! Осындай
жетістіктердіњ биік шыњын баѓындырып, ау-
данымыздыњ атын асќаќтата берулеріњізге
шын ж‰ректен тілектеспіз! Мерейлеріњіз
‰стем бола берсін!

 Г.БИМЕНДИНОВА,
 №25 балабаќшасыныњ кєсіподаќ

±йымыныњ тμрайымы.
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Назар Ќали±лы - 60

 ¤лењге  ѓашыќ  аќын
Кμзініњ тірісінде-аќ ќазыналы Ќараталдыњ бел аќыны деген

атќа ие болѓан Назар халыќтыњ ќалыњ ортасынан шыќќан тума
талант иесі екендігін сол т±стаѓы астанамыз, єдеби орта Ал-
матыда, тіпті облыс пен аудан орталыѓында емес бір т‰кпірдегі
шаѓын ауылда ќарапайым ењбек адамы бола ж‰ріп дєлелдеді.
Орта мектепті аяќтаѓаннан кейін ќ±рылысшыныњ ќалаѓын, бер-
тінде шопанныњ таяѓын ±стады. Жылдыњ тμрт мезгіліндегі ауа-
райыныњ ќ±былмалылыѓына ќасќая ќарсы т±рып, мыњѓырѓан
аќтылы ќой баќса да, ой баѓудан бір сєтке де жалыќќан емес.

Алѓашќы аќ ќанат жырлары аудандыќ газетте
жарияланып, жаз жайлауда ќара домбырасын
ќаѓып – ќаѓып, айтысќа т‰сіп, ќарсыластарын тізе
б‰ктіретін талапкер де μнерлі жас ауданныњ
мєдениет бμлімі басшысыныњ назарына ілігеді.
Єр дењгейдегі облыстыќ аќындар айтысына
ќатысып, Алматылыќ халыќ аќыны М±ќаш Бай-
батыровтыњ батасын алады. Жазба жырларымен
балалар аќыны М±зафар Єлімбаев пен єдебиетші
ѓалым Мырзатай Жолдасбековтіњ ыќыласты
пікіріне ие болады. Олар бейне т±йѓындай іліп т‰сер
μнерлі жігіттіњ сμз саптасына, ќ±нарлы тіліне,
±шќыр ойына, аз айтса да, саз айтатынына тєнті
болады. Тегінде Назар аќын μз т±стастарынан
сμзініњ ќысќалыѓы, ойыныњ н±сќалыѓымен ерек-
шеленетін. Таѓы да ќадап айтарымыз, ол отба-
сылыќ жаѓдайына орай ата-анасына ќарайласып,
ауылдан ±зап шыѓа алмады. Жоѓары білімге ќол
жеткізбеді. Ал оныњ есесіне пролетариат жазу-
шысы М.Горькийдіњ μнегесімен μмір универ-
ситетінен мол таѓылым алды. Біз білетін μмірге
ќ±штар, μлењге ѓашыќ, ќой баќќан Назардыњ ќы-
раулы ќыста саптама етігініњ ќонышы мен то-
ныныњ ќалтасы, жазда ќоржыны т‰гелдей газет-
журналѓа, єдеби кітапќа толы болатын. Ќол ра-
диосынан «Шалќар» хабарын жібермей тыњдай-
тын. Ќазаќтыњ ќара μлењініњ ќадір – ќасиетіне

терењ бойлай отыра,
кμсіле ќалам тербеген аќынныњ т±њѓыш «Кμњіл –
керуен» жыр жинаѓына (1992жыл) сєт сапар тілеген
ѓалым, философия ѓылымдарыныњ кандидаты
(б‰гінде доктор) Сєрсенбі Дєуіт±лы «Аќын
табиѓаттыњ μз баласы, ол ќазір жаз, ќазір кμктем,
ќазір ќыс, ќазір к‰з...», - деп баѓа бергені бар.

Табиѓаттыњ сол μз баласы осыдан жеті жыл
б±рын кемеліне келген, шабытына мінген шаѓында
к‰тпеген жерден баќилыќ болып, мына жарыќ
д‰ниені артќа тастап, ќимай  ќоштасып кете бар-
ды. ¦заќ жылѓы рухани, сырлас аѓасы саналатын
μз басым Назар інімніњ артына ќалдырѓан, алуан
таќырыптаѓы жырларын топтастырып, баспаѓа
±сынѓан т±ста, жыршы, термеші, сазгер Аяз Бет-
баевтыњ «Аќынныњ μзі μлсе де сμзі μлмейді, келеді
жалѓастырып сол μлењі», - деген ќанатты пікірініњ
аќиќаттыѓына куєгер болдым. Аќќу ж‰ректі аќын
поэзия єлеміне деген ќ±штарлыѓын «¤лењ саѓан
ѓашыќпын»  атты жырында: μлењге апарар жол
дањѓыл емес, шым-шытырыќ, ой арман, тартыс
егес. Ењбегіњнен кμрінсе алѓыр ісіњ, ќандай жан
«Талабы да таудай» демес. ¤лењ саѓан ќараймын
керемет деп, сырлы єуезді адамзат керек етпек.
¤лењ – саѓан ѓашыќпын, μнерім деп, μмірім, жан
д‰ниемді терењ етпек», - деп аѓынан аќтарыла
отырып жеткізеді. Сμз патшасына с‰йген жардай

ѓашыќ, оны баѓа жеткісіз μнер, ал сол μнерді μмірім
деп баѓалайтын Назар інім баѓалы сол ќ±діретті
μлењніњ ќасиетіне: «Керемет ѓой, жалын ѓой μлењ
деген, атам ќазаќ ой т‰бі терењ деген! ¤лењ –
жырсыз бір тойы басталмаѓан, сєбиі де бесікке
бμленбеген!» - деп сипаттама береді. Мыњдаѓан
жылдар бойы халќымыздыњ т±рмыс салтымен
бірге жасасып, μркендеп келе жатќан μлењ жыр-
дыњ μмірімізден алатын орны жайлы таѓы бір тоќ-
талып μтеді.

Єдетте аќын атаулы μмірбаянын μміршењ
μлењмен μрнектеп жеткізеді. Б±л дєст‰рді берік
т±тынѓан аќын «¤лењ - μмірбаян» атты жырында:
«Ќалидыњ бел баласы Назар едім, бас ќосќан
той-думанныњ ажары едім. Ізденбей, μнер ќумай

жатып алсам, онда мен рухани азар едім. Ер жеттім
Ќараталдыњ саѓасында, жаќсы мен жайсањдардыњ
арасында. Аќынжанды Т±рсынбектіњ жиені едім,
тартады наѓыз жігіт наѓашыѓа», - деп бел-белесті
μмір жолынан бір ќыдыру хабардар етеді. Орайлы
сєтінде мына жарыќ д‰ниедегі пешенемізге
жазылѓан μмір атаулыныњ тек ѓана ќуаныш пен
к‰лкіден т±рмайтыны жайлы μз пайымдауынша:
«Б±л μмір ќуандырар, тасындырар, ќасыњда жай-
тањ ќаѓып досыњ т±рар. Б±л μмір ыза ќылар,
ашындырар, сыртыњнан ит ќосуѓа ќасыњ ќ±мар.
Б±л μмір тау-тасќа да басыњды ±рар»,- деп
сипаттайды. «Ањдыѓан адымымды аттатпаѓан, к‰-
леді кμре алмаѓан саќ-саќ маѓан», - деп ќыз-
ѓаншаќтыќты да ќалыс ќалдырмайды. Єлеуметті
жаќсылыќќа ќуануѓа, жамандыќќа к‰йінуге ша-
ќырады. ¤мір зањыныњ ќатањдыѓын: «Сыймаѓан
жаћанѓа, сияр ќуыс апанѓа. Тепе – тењдік саќтаѓан,
μмір зањы ќатал  ма?!» деген ±йѓарыммен
жеткізетіні таѓы бар.

Жарты ѓасырдыњ белесінен асып, жыѓылѓанѓа
дейінгі ѓ±мырында томаѓа т±йыќтыќќа салынбай,
жарќылдап μткен ізгі ж‰ректі аќын ±зын аќќан
Ќараталдыњ саѓасында ер жеткендіктен туѓан жері
мен с±лу табиѓатын жырлауда алдына жан
салмады десек асыра айтќанымыз емес. Жы-

лыб±лаќ пен Ќусаќ, Сарыкμл тμњірегініњ кμркі са-
налатын Аќылбай шоќысына: «Ќызыќтырар кењ
даланыњ кμркі осы, тμбе-шоќы нар т‰йеніњ μр-
кеші. Кμз ±шынан ењ биік боп кμрінген, сонау
т±рѓан Аќылбайдыњ шоќысы», - деп сипаттама
береді. Осы с‰йіспеншілігін «Шоќтыѓы биік
Дауылбай» жырында: «С±лушоќы, Аќылбай, кμ-
зіме ыстыќ япырым-ай. Бурылтμбе, Баќалы, шоќ-
тыѓы биік Дауылбай. Тμрт єулие тыныстап, ат
шалдырѓан бауырында – ай!», - деген тебіре-
ніспен жетілдіре т‰седі.   С‰йіспеншілігі сол, туѓан
топыраќтыњ с±лу да кμрікті Назар шыѓармасында
кμптеп ±шырасады. Ќ±т-береке дарыѓан, бауыр
басты Ќараталына деген перзенттік
ынтызарлыѓын: «Келтірдім кμз алдыња аныќ бєрін,
жері байдыњ, елі бай та-рыќпадым. «Ќаратал –
к‰ндіз к‰міс, т‰нде алтын, тμркінін асыл сμздіњ
парыќтадым», - деген жыр жолымен жеткізеді.

Ќадірменді оќырман! Тізгінді наќ осы жерден
тартќанды жμн санадым. Жыр єлеміндегі екінші
μмірі басталѓан Назар аќынныњ шыѓармашылыќ
м±расы, шайырлыќ шеберлігі туралы айта бер-
сек, сμздіњ таусылмасы белгілі. Б±л ниет тал-
пынысымызды алдаѓы к‰нніњ еншісіне ќалдыруды
жμн санадым. Сєтін салып, облыс єкімдігі ќолдап,
аќиыќ аќынныњ б±ѓан дейін баспа бетін кμрмеген
сегіз бμлімнен т±ратын «¤лењ – саѓан ѓашыќпын»
жыр жинаѓы жарыќќа шыќќан сєтте таѓы да бір
кμсілерміз деген ойдамын.

Ќарашањыраѓы саќталѓан, ±рпаѓы μсіп μнген.
¤лењ барда Назар атыныњ да μшпейтініне бек
сенімдімін. Аќын Ќайрат інімніњ «Аќын да бір дом-
быра, таѓдыр деген к‰йшініњ ќолындаѓы», - деп
айтќанындай, туѓанына алпыс жыл толып отырѓан
Назар шайыр μрнекті μлењімен, жаућар жырымен
бір ѓана Ќараталдыњ ѓана емес барша Жетісудыњ
маќтанышына айналѓан жан десек єбден
жарасады.

  Ќараша ЌАРАМАН.

Шоќыны анау-мынау тау демеймін
Ертењіне ж±ма намазына ±йыѓан жамаѓаттыњ жастар бμлігі єн мен жырѓа

жєне спорт сайыстарына ерік беріп мереке кμрігін ќыздыра т‰сті. Аудан єкімініњ
орынбасары  Ж.Тасыбаевтыњ ізгі ниетке толы тебіренісінен соњ, аќындар к‰н
кμ-зіндей сєулелі жырларын тμгіп, єншілер єуезді єндерін  тамылжытты. «Шоќыны
анау-мынау  тау демеймін» дейтін аќындар бєсекесінде  «Хаќтыњ жолын ќашан
да ‰лгі етіњіз!» - деп, имандылыќ жолын уаѓыздаѓан «Бастау» газетініњ меншікті
тілшісі Лида Жанбота алдына ќара салмады. К‰ні кеше ѓана сыр мен сезімге

толы т±-ныќ жырларымен арамызда асылдай боп есіліп, н±рдай болып шашылып
ж‰ретін Г‰лєйім Т‰стікбай сынды кμрікті аќынымыздан кейін жарќ етіп топ алдына
шыќќан ќызымыздыњ жолы кедір-б±дырсыз дањѓыл болѓай дейміз. «Намаз шипа
ж‰регіњніњ дертіне, кєлимаѓа тіліњ сеніњ келді ме ? ...», -  деп  жас μскінді нєпсініњ
еркіне ермей, намаз оќуѓа шаќырѓан, μлењдерінде ќ±рыќ кμрмеген асаудыњ
арыны бар Н±ржан Рахметќазынов 2-ші ж‰лдені ќоржынына салды. 3-ші
ж‰лде,тіршілігінде, тым болмаса ж±мада Раббысы ‰шін, жайнамазѓа мањдайы
тимей кеткен пенденіњ кμрсоќырлыѓын «Не пайда?» атты жырына арќау еткен,
екпіні тау суындай  тасыѓан Ќ.Байсеитов мектебініњ  дарынды μнерпазы Н±рс±лтан
Адалбектіњ ќанжыѓасына байланды. Ынталандыру сыйлыќтары «айтарым бар»
деп, ќашанда μнер байќауларыныњ тμрінен кμрінетін талантты жастар Ќуат
Айтм±ханбетов,Айг‰л Ахметова, Айбота Серікхан мен балѓын єнші Н±ртас
Иманќожаныњ ‰лестеріне тиді. Жењімпаз бен ж‰лдегерлерге дипломдармен ќоса,
аќшалай жєне заттай сыйлыќтар берілді. Ынталандыру марапатына ие
болѓандар да сый-сияпаттан ќ±р ќалмады, бєрініњ де ќолына «орамал тон
болмайды, жол болады»,- деп ескерткіш сый-кєделер ±статылды.

Алањдаѓы сайыстар
Спорт баѓдарламасы тμрт бірдей сайыс т‰рін ќамтыды.Ересектер арасында

арќан тартуда Бастμбе ауылыныњ «Спартак» ќ±рамасы дара шыќты. Ќ±рамы
бес жігіттен жасаќталѓан апайтμс топ еш команданы шыдатпады. Айќас ала-
њында ќара нардай ќайрат танытќан олар ќарсыластарын ќоѓадай жапырып,
бєрін де шекара сызыѓыныњ арѓы бетінен ќањбаќтай ж±лып ап μз алдарына
μњгерді. Жењістеріне бір бас ќой алды. 2-ші ж‰лде барынша табандылыќ танытуѓа
тырысќан ‡штμбеніњ «Арлан» тобына б±йырды. «Иман» ќ±рамасы ќанша ќарсы-
ласып баќќанымен 3-ші орынды ќанаѓат т±тты. Балалар арасынан «Т±лпар»,
«Барыс», «Арыстан» топтары тігілген ж‰лделерді μзара бμлісті.Кір тасын кμтеруде
24 келілік зіл батпан шойынды бастан асыра ќырыќтан аса аспандатќан болаттай
шымыр Дастан Ж±мсаќбаев жењімпаз атанса,Махм±д М±ртаза мен Т±рѓазы
Дандыбаев ж‰лдегер боп танылды. Ќол к‰рестіруде (армрестлинг) білегініњ к‰ші
нарды жыѓуѓа жарап ќалатын Рустам Антукаев ќарсылас біткенді бет
ќаратпады.Аќтыќ сында оѓан жол берген Д.Ж±мсаќбаев 2-ші, ал 3-ші орын ‰шін
болѓан тайталаста басымдыќ кμрсеткен  Д±рсын Дуз- Оглы ‰шінші ж‰лдені
иемденді. Ересектер арасында 100 метрлік ќысќа ќашыќтыќ аралыѓында оќтай
зулап, ќ±стай ±шќан Саят Ќ±лтаев ешкімге дес бермеді. Санат Ќынабаев пен
Бекс±лтан Єміртаев 2-ші, 3-ші орындарды олжалады.Оќушы балалар 60 метрлік
ќашыќтыќта к‰ш сынасты.Єріптестерін шањ ќаптырып Е.Ќ±маров 1-ші келсе,
оныњ ќарќынына шыдас бермеген А.Сайлаубек пен А.Азыбеков келесі орындарѓа
иелік етті. Ж‰лде ауылынан кμрінген барлыќ талапкерлер ќомаќты аќшалай
сыйлыќќа ие болды.

Т‰йін
Атќарылѓан ќайырымдылыќ шаралар топтамасын ары жалѓастырсаќ,

б±рынѓыныњ данышпандары айтып кеткен екен, «д‰ниеніњ ќымбаты тек мал
емес» деп, осы ќаѓиданы жадыларына т‰йген материалдыќ жаѓдайы бар дєулетті
жандар айт к‰ндері бір μгіз жєне он екі бас ±саќ малды ќ±рбандыќќа шалып,
орталыќ мешітке тапсырыпты. Олар болса б±л азыќты т±рмысы тμмен елу алты
отбасына жєне м‰мкіндігі шектеулі балаларѓа арналѓан ‡штμбе ќалалыќ №3
коррекциялыќ-психологиялыќ педагогика кабинетіне беріпті.Байлыќты ќойдай
ќоздатып жатќан адамдар єрдайым кедей-кепшікке кμмек ќолдарын созып
т±рса жаќсылыќтары Алладан ќайтар еді. Баќ пен сордыњ арасы бір-аќ ќадам
екенін ешќашан да ±мытпайыќ. Мерекеніњ ќызѓылыќты μтуіне аудан имамы
Єбудардан Таласпай бастаѓан мешіт ќызметкерлері ‰лкен ењбек сіњірді.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Айт к‰ндері

Д‰ниеніњ ќымбаты тек мал емес

К‰рењ к‰здіњ ќоњыр салќын к‰ндерінде м±сылман халќы ќ±рбан айт
мерекесін кењ кμлемде атап μтті. Ќаратал ж±рты да кμштен ќалмай
ќайырымдылыќ пен мейірімділіктіњ мейрамын μз дењгейінде μткізді. Мей-
рамныњ алѓашќы к‰ні орталыќ мешітте айт намазы μткеріліп аудан єкімі
Ќ.Є.Бисембаев жиналѓан ќауымды мерекемен ќ±ттыќтап, ж‰рек жарды
лебізін білдірді. Аудан имамы Є.Таласпай болса ќ±ран жарыстан озыќ
шыќќан балаларѓа арнайы дайындаѓан сыйлыќтарын тапсырды.

Жарыс

Президенттіњ тестік сынаќтары

¤ткен сенбіде ‡штμбе ќаласыныњ 30-¤СБ
байланыс пунктіне, «Ќаратал» кμшесіндегі 25-
‰йдіњ жанып жатќаны туралы хабарлама т‰сті.

Оќиѓа орнына 13 саѓат 24 минутта 30-μрт сμндіру
бμлімініњ 2 арнайы автокμлігі мен 4 ќызметкері жєне
тμтенше жаѓдайлар бμлімініњ кезекші инженері шы-
ѓады. Аталмыш μрт оќиѓасы жарты саѓат шамасында
толыќтай жойылады. Тілсіз жау кішкентай балалар-
дыњ ‰йде ‰лкендердіњ ќарауынсыз ќалуы жєне
сіріњкемен ойнау салдырынан орын алѓан. Ќуанышќа
орай, μрт сμндіру ќызметі келгенше, кμршісі Т. Ф.
Великованыњ ерекше батылдыѓы арќасында ‰ш
кішкентай ќыз аман ќалады.

Татьяна Великова μрт оќиѓасы болѓан жерде ба-
лалардыњ шырылдаѓан даусын естиді де, баласын
кμмекке шаќырып, ќ±лыптаулы т±рѓан есікті ашып,

¤ткен аптада ќаламыздаѓы «Жастар» стадионында ќырк‰йек
айыныњ соњында елімізде аталып μтілетін «Ењбек» к‰ніне ар-
налѓан Ел Президенті Н.Назарбаевтыњ тестік сынасынан мектеп
оќушылары арасында Ќаратал ауданыныњ чемпионаты болып
μтті. Жас ±рпаќтыњ денсаулыѓын шыњдау, саламатты μмір сал-
тын ќалыптастыру, ±лттыњ рухын кμтеру маќсаттарынан туында-
ѓан спорттыќ шараѓа барлыќ оќу орындарыныњ μрендері ќатысты.

Жас ерекшеліктеріне ќарай μткі-
зілген жарыс баѓдарламасы сприн-
терлік жєне орта мен ±заќ  ќашыќ-
тыќтарѓа ж‰гіру, бір орыннан ±зын-
дыќќа секіру, граната лаќтыру,
к‰штік гимнастиканыњ бір эле-
ментін орындау, белдеу темірге
тартылу тєрізді бес сыннан т±рды.
Бірінші сатылыќ топта, яѓни 9 – 10
жастаѓы балѓындардыњ арасында
кμпсайыс ќорытындысында Ќ.
Байсеитов мектебініњ  ±шќыр єрі
мыќты ±лы Е.Асанов 1-ші орынды
жењіп алды. 2-ші орын М.Бек-
м±хамедовтыњ (Елтай орта мекте-
бі) ‰лесіне тиді. 3-ші ж‰лде Е.Ма-
дыѓасеновтыњ (Пушкин мектебі)
ќанжыѓасында кетті. Ќыздар ара-
сында кμпсайыста Б.Мадей (Кμк-
дала мектебі) озды. 2-ші орын
Г . Э с м е р о в а н ы њ ( Л е р м о н т о в
мектебі)  еншісіне б±йырды. 3-ші
ж‰лдегер боп В.Иванова (№ 51
мектеп) танылды. 11 – 13 жастаѓы
±лдар ішінде Горький мектебініњ
бєйгеге ќосќан ±ланы М.Байбола-
тов озыќ шыќты. 2-ші болып мє-
реге Д.Вуколов (Лермонтов мек-
тебі) жетті. 3-ші орынды М.Ибо-

Оглы (Б.Римова мектебі) ќанаѓат
т±тты.Ќыздар арасында1-ші ж‰л-
деге М.Казесс (Жылыб±лаќ мекте-
бі) ќол жеткізді. 2-ші орынды А.Ра-
хымгелдина ( № 13 мектеп) иеленді.
3-ші ж‰лдені К.Бабикова (Горький
мектебі) місе т±тты.

Екінші саты 14 – 15 жастаѓы жас-
μспірімдер арасында  60 метрді
ж±лдыздай аѓып μтіп, сынныњ бас-
ќа да т‰рлерінде басымдыќ таныт-
ќан А.Кан (М. Ѓабдуллин мектебі)
т±ѓырдыњ 1-ші сатысына кμтерілді.
2-ші сатыѓа М.Хасан - Оглы
(Лермонтов мектебі) орныќты.
Т±ѓырдыњ 3-ші биігіне А.Ќадырхан
(№ 13 мектеп) шыќты.Ќыздар
тобында μзін барлыќ ќырынан
жаќсы кμрсете білген Э.Ибо-Оглы
(Б.Римова мектебі) мєреге  жеке
дара келді. 2-ші болып мєре
сызыѓын Л.Скрынникова
(Байсеитов мектебі) ќиды. Оныњ
ізін басќан А.Т±маржан (Жы-
лыб±лаќ мектебі) 3-ші орынды ќан-
жыѓасына байлады.

16 – 17 жастаѓы бозбалалар ара-
сында 100 метрлік спринтте оќтай
зуылдап алдына жан салмаѓан

Д.Маратов (Б.Римова мектебі)
секіру, лаќтыру, тартылу сында-
рында да дараланып жењімпаз
атанды. Ж‰гіру жолдарында жел-
дей ескен Д.Тавли - Оглы (Лермон-
тов мектебі) 2-ші орынѓа иелік етті.
Оны μкшелеген О.Єбен (№ 13
мектеп)  3-ші ж‰лдені таќымына
басты. Бойжеткен с±лулар арасын-
да μткен сайыста алыс- жаќын
ќашыќтыќтар бойында ќ±стай
±шќан А.Базарбекова (Ќ.Байсеи-
тов мектебі), шыдамдылыќ пен
табандылыќты ќажет ететін спорт
т‰рлерінде де ешкімге дес бермей
бас бєйгені жењіп алды. 2-ші жєне
3-ші орындар ‰шін, тиісінше Ян
Хуень Чень (Панфилов мектебі)
мен А.Бакалова (Елтай мектебі)
марапатталды. Сонымен, жалпы
командалыќ есепте 1-ші орынды
Лермонтов мектебініњ спортшыла-
ры иеленді. Барлыќ ќала мектеп-
терін артќа тастап, шаѓын ѓана
ауыл ±ландарыныњ топтан ќара
‰зіп шыѓуы біраз жайды ањѓартса
керек. М±ныњ астарында дене-
шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі, білік-
ті маман, мыќты спортшы Р.Дю-
сенбаеваныњ ерен ењбегі жатыр
деп білген жμн. Ќажымай, талмай
ізденетін Рыстыныњ алар асулары
єлі алда деп білеміз. 2-ші орын
Б.Римова атындаѓы мектеп ±жы-
мыныњ еншісіне тиді. 3-ші орын
таѓы бір ауыл мектебіне (Елтай)
б±йырды. Д.Буратаевтыњ шєкірт-
тері арасыннан ќазаќтыњ бетке
±стар маќтаныштары Ѓ±сман Ќоса-
нов пен Ємин Т±яќовтай желаяќ
ж‰йріктер шыќсын деп тілейік.

Ж. АЌЫЛБЕК¦ЛЫ

Татьянаныњ батылдыѓы
т‰тінніњ ішінен ‰ш кішкентай ќыз балаларды алып
шыѓады. Оларѓа ш±ѓыл т‰рде бірінші медициналыќ
кμмек кμрсетіп, дер кезінде келген жедел-жєрдем
балаларды Ќаратал ауданыныњ орталыќ аурухана-
сына жеткізеді. Балаларѓа орташа ауырлыќта улы газ-
бен улануы диагнозы ќойылады. Ќазіргі тањда к‰-
нєсіз сєбилер толыѓымен сауыѓып, ‰йлеріне жібе-
рілді. Айта кетеріміз, Татьянаныњ батылдыѓы μзге-
лерге ‰лгі болса екен дейміз.

Ќ±рметті аудан т±рѓындары! Балаларды ‰йде ќа-
раусыз ќалдырмањыздар. ¤йткені ‰йдіњ ішінде жал-
ѓыз ќалѓан балалар неніњ д±рыс, неніњ б±рыс екенін
ажырата алмайды, олар ‰шін бєрі ойын, ал ойынныњ
арты μрт оќиѓасына дейін алып баратынын естен
шыѓармањыздар! Сіріњкені балалардыњ ќолы жет-
пейтін, ќауіпсіз жерге ќойып, ќадаѓалањыздар, бала-
ныњ сіріњкемен ойнауына жол бермењіздер!

Т. БАЛШЕНОВ, Ќаратал ауданыныњ
ТЖБ бастыѓыныњ м.а.

Недавно мы, группа пенсионеров, через газету «Бастау» (№
35 от 04.09.2015 г.) обратились к руководству новой го-
родской бани по улице Рыскулова. Суть нашей просьбы заклю-
чалась в том, чтобы вновь пересмотрели график работы бани
(хотя бы три дня в неделю), которая, согласно нового графика,
работала только  по субботам и воскресеньям. Какова же
была наша радость, когда уже в следующем номере нашей
газеты мы увидели объявление, что баня  работает четыре
дня: с четверга по воскресенье, более того, для нас, пенси-
онеров, теперь скидки установлены по четвергам и субботам. Раньше было только один день. Мы с большой радостью
обсуждали эту новость и решили, что необходимо поблагодарить всех, кто не оставил нашу просьбу без внимания. В этой
связи выражаем огромную, сердечную благодарность частному предпринимателю Канату Жулынову за доброту,
отзывчивость, помощь людям. Дай Бог вам здоровья, семейного благополучия, процветания вашему бизнесу.

Группа пенсионеров

Обратная связь

Спасибо за баню!


