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Ардақты ағайын, қадірменді жерлестер!  
Жер дүниені жасандырып, тіршілік атаулыны 

тірілтіп, әз Наурыз мерекесі де келіп жетті. Бар 
жақсылықтың бастау бұлағы саналатын осынау күнді 
ата-бабаларымыз сонау есте жоқ ескі заманнан жыл 
басы санап, Ұлыстың Ұлы күні деп атаған. Расында да 
Наурыз барша шырайлы шығыс халқының нағыз жаңа 
жылы деп аталып, бұл мезгілді қарапайым көпшілік 
асыға тосқан. Наурыз табиғаттың оянуы мен көгілдір 
көктемнің келуінің белгісі. Ұлыс күні барша жан бір-
біріне жылылық пен мейірімділікке толы ақ тілектер 

Ұлыс оң болсын!
айтып, барлық реніштер мен өкпе-назды ұмытып, Жаңа жыл-
ды, Жаңа күнді ақ пейіл, таза жүрекпен бастауға ұмтылады.  
Күн мен түннің теңелген кезеңінде адамдар өткенін бір сәт 
шолып, болашаққа жоспар жасаған. Осынау күнге арналған ән 
мен жыр, күй мен би қаншама! Сондықтан атаулы  күннің жыл 
мезгілдеріндегі орны ерекше саналады.  Халық сенімі бойынша 
бұл күнде айтылған ақ тілектер қабыл болады екен. Ендеше, 
баршамыз бір-бірімізге бақ пен береке, ырыс пен ырзық тілейік. 
Ұлыстың Ұлы күні әрбір жанұяға жақсылығын, толағай табысы 
мен баянды бақытын әкелсін!

Ұлыс оң, ақ мол, мереке  мерейлі болсын!

Аудан әкімі Марат Разбековтың мерекелік құттықтауы

Құрметті отандастар! 
Баршаңызға мәлім, қазір 

бүкіл әлем өте күрделі аху-
алды бастан өткеруде. Дүние 
жүзін коронавирустың тара-
луы алаңдатып отыр. Бұл індет 
күннен-күнге ушығып барады. 
Өкінішке қарай, осы дерт біздің 
елімізде де тіркелді. Менің кешегі 
Жарлығыммен бүгін таңғы сағат 
08.00-ден бастап Қазақстанның 
аумағында төтенше жағдай 
енгізілді. Төтенше жағдай режимі 
30 тәулікке созылады. Прези-
дент жанынан Мемлекеттік ко-
миссия құрылды. Оны Премьер-
министр басқарады. Барлық 
қажетті алдын алу шаралары 
жүзеге асырылады. Қоғамдық 
тәртіп қатаң бақылауға алы-
нады. Көпшілік қатысатын іс-
шаралар тоқтатылды. Көптеген 
азаматтарымыздың алдағы 
мереке күндеріне орай жоспар 
құратынын түсінемін. Дегенмен, 
бүкіл халықтың денсаулығы үшін 
осындай шешім қабылдап от-
ырмыз. Ірі сауда нысандарының 
жұмысын шектеуге мәжбүрміз, 
бірақ азық-түлік дүкендері 
және базарлар өз жұмысын 
жалғастыра береді. Ойын-
сауық орталықтары, кинотеат-
рлар, театрлар, көрмелер және 
жұртшылық көп баратын басқа 
да орындар уақытша жабы-
лады. Оқушылар демалысқа 
жіберілді. Студенттер қашықтан 
оқыту жүйесіне көшті. Сондай-
ақ, азаматтарымыз отбасылық 
іс-шараларды өткізбеген жөн 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына
 төтенше жағдайға байланысты ҮНДЕУ жариялады

деп санаймын. Қазақстан 
Республикасының аумағына 
кіруге және шығуға шектеу 
қойылады. Мемлекеттік шекара 
бойындағы өткізу бекеттерінде, 
вокзалдар мен әуежайларда 
санитарлық режим күшейтілді. 
Менің тапсырмам бойынша 
Үкімет қорынан дәрі-дәрмек, 
тест-жүйелерін және зертханаға 
арналған жабдықтарды алу 
үшін қаражат бөлінді. Ауру-
ханаларда орын жеткілікті. 
Осы шаралардың барлығы 
– азаматтардың денсаулығы 
үшін жасалып отырған өте 
маңызды қадамдар. Мұны дұрыс 
түсінесіздер деп ойлаймын. 
Сақтанғанды Құдай сақтайды. 
Бұл індетпен күресуге толық 
мүмкіндігіміз бар екенін баса 
айтқым келеді. Бұл қиындықты 
бәріміз бір халық, бір қоғам болып 

міндетті түрде еңсеріп шығамыз. 
Бұл – уақытша дүрбелең. Осы 
дағдарыстан абыроймен өтуіміз 
керек! Енгізілген шектеулер-
ге әр азамат жауапкершілікпен 
қарауы тиіс. Әр адам барын-
ша сақтанып, вирустың та-
ралмауына атсалысуы қажет. 
Еліміздің барлық азаматтары 
өкілетті органдардың қызметіне 
қолғабыс көрсетеді деп сенемін. 
Осындай кезде бәріміз сабыр 
сақтап, тәртіпке бағынуымыз ке-
рек. Дерттің алғашқы белгілері 
пайда болған жағдайда бірден 
тұрғылықты жердегі дәрігерге 
қаралу қажет. Бәріміздің 
азаматтық жауапкершілігіміз 
осындай сәтте сыналады. Біз 
экономикалық жағдайды ба-
сты назарда ұстаймыз. Мем-
лекет барлық әлеуметтік 

міндеттемелерін орындай-
ды. Елбасымыздың сарабдал 
саясатының арқасында бұған 
қажетті қорымыз қалыптасты. 
Қаражат бар. Осы орайда азық-
түлік қоры жеткілікті екеніне на-
зар аударғым келеді. Күнделікті 
тұтынатын тауар бағасын негізсіз 
қымбаттатуға жол берілмейді. Біз 
ел-жұртты дүрліктіретін, аранда-
татын әрекеттерге тыйым сала-
мыз. Жалған ақпарат таратып, 
дүрбелең туғызатындар заңға 
сәйкес жауапқа тартылады. 
Бұқаралық ақпарат құралдары, 
интернет-ресурстар тек ресми 
мәліметтерге сүйеніп, жұмыс 
істеуі керек. Біз осы жаһандық 
кеселге қарсы тұру үшін күш-
жігеріміздің мықты екенін 
көрсетуіміз қажет. Татулық пен 
тұтастықтың арқасында кез кел-
ген қиындықтан шығуға болады. 
Сондықтан, бәріміз бір адам-
дай жұмылып, қауіпті індетпен 
күресуіміз қажет. Береке мен 
бірлік бәрін де жеңеді!

Құрметті отандастар! Біз – 
тарихымызда небір қиындықты 
бастан өткерген халықпыз. 
Сол сынақтардан, ең алдымен, 
береке-бірліктің арқасында 
сүрінбей өттік. Бүкіл халықты 
жұдырықтай жұмылуға, са-
быр сақтауға шақырамын. 
Бұл күрделі жағдайды бәріміз 
бірге еңсереміз деп сенемін! 
Халқымыз аман, жұртымыз ты-
ныш болсын! Біз біргеміз!

Наурыздың 13-інде ақсулық қарт 
ұстаз Қағазбек Намазбекұлының 
ұйымдастыруымен  аудандық ар-
дагерлер үйінде Қоңырбайұлы 
Көтен Тәуіп әулие хақында келелі 
әңгіме қозғалды. ХVIII ғасырдың 
басындағы қазақ халқының Жоңғар 
басқыншыларына қарсы азаттық 
соғысы тарихтан бізге жақсы мәлім. 
Қазақтың қазақтығын сақтап қалу 
жолындағы жан беріп, жан алысқан 
азапты жорықта еліне қорған 
болған ұлы тұлғалардың есімі әлі 
күнге дейін ұмытылған жоқ. Осы 
ұлы есімдердің қатарында Абылай 
ханның "Жалаңаш әулиесі"  атанған  
Көтен Тәуіп бабамыз бар. 

Басқосуда әулие бабала-
рымыз жайында тарихи дерек-
тер кеңінен айтылды. Осы аңыз 
әпсаналарды  жинаушы Қағазбек 
Намазбекұлының баяндамасынан 
соң баба ұрпақтары өзіндік ой-
пікерлерін ортаға салды. Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы Қанат 
Маманбаев, аудандық мәслихаттың 
хатшысы Қадыр Абдрахманов, 
өлкетанушы - жазушы Жомарт 
Игіман ұлт - азаттық соғысындағы 
қазақ халқының жеңісіне үлес 
қосып, қалың қауымның ауру-
сырқаудан, дерт-құздан амандығын  
терең білімімен, шипагерлігімен, 
әулиелігімен қамтамасыз еткен ұлы 
тұлғаның бізге мәлім әрі беймәлім 
қырларын өз сөздеріне арқау етті. 

Өз тілшіміз.

Жемқорлық бүкіл әлемге теріс құбылыс ретінде белгілі, онымен күресу Қазақстанның 
бүгінгі күнге күрделі мәселелерінің бірі. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-

ралы» Қазақстан Республикасы Заңының басты бағыттары болып азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау, ұлттық қауіпсіздікті сыбайлас жемқорлықтан туындаған 
қауіптерден қамтамасыз ету, құқықбұзушылықтың алдын алу, айқындау, жолын кесу, сал-
дарын жою, жауапкершілікке тарту және т.б. болып табылады. Мемлекеттік қызметшілер 
сыбайлас жемқорлық  қылмыстарға және құқықбұзушылықтарға бой алдырмауы тиіс. Ол 
үшін қызметшілердің білім деңгейінің, әдептілік ұстанымының деңгейін көтеру қажет. Кейбір 
мемлекеттік қызметшілер сыбайлас құқықбұзушылыққа әлі күнге дейін жеңіл қарайды, кәсіби 
әдептілігін сақтамайды, сондай-ақ, мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заң талаптарын сақтау бойынша ұжымда жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың тамырын 
терең жіберуіне жол береді. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң талабының ая-
сында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуы тиіс. Осыған орай, Сарқан 
аудандық қазынашылық басқармасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша бір 
қатар іс-шаралар жүргізілуде. Басқармада үнемі сыбайлас жемқорлықпен күрес заңнамалығын  
қарастыру мақсатында техникалық оқу сабақтары жүргізіліп жатады. Қызметкерлер жұмыс істеп 
жатқан «Қазынашылық-Клиент» ақпараттық жүйесі де сыбайластықтың болмауына ықпал етеді, 
себебі бүгінгі күнге қаржылық құжаттардың барлығы электронды түрде ұсынылады және орын-
далады, бюджетті атқару барысында қазынашылықтың тарапынан атқаратын үдерістерінің 
барлығы нақты айқындалған. Жылдан жылға қазынашылықтың ақпараттық бағдарламасы және 
клиенттерге қызмет көрсету әдістері жаңартылып, жақсартылуда. Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының азаматтық борышы және оған 
жауапкершілікпен қарау біздің міндетіміз. 

Б.МАЛДЫБАЕВА,
Сарқан аудандық қазынашылық басқарма басшысының орынбасары.

Мақсат - жемқорлықты жеңу

ШАРАПАТЫН 
туған елі 

мойындаған 
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ЧАСТНЫМИ
 МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Для привлечения частных медицинских организаций в си-
стему обязательного социального медицинского страхования 
(ОСМС) в областном филиале партии «Нур Отан» состоялась 
встреча с частными медицинскими организациями города Тал-
дыкорган, которые не являются участниками системы ОСМС. 
Поставщиками филиала Фонда по Алматинской области в 2020 
году стали 72 медицинских организации, из которых 44 (61%) – 
государственные и 28 (39%) – частные. Одной из приоритетных 
задач Фонда является повышение качества медицинских услуг. 
Поэтому, необходима конкурентная среда, которую могут обе-
спечить представители частного бизнеса.

Участникам встречи были разъяснены порядок и правила 
участия в системе обязательного медицинского страхования. 
Директор филиала Фонда по Алматинской области подчеркнул 
основные преимущества для потенциальных поставщиков: 

«Нужно отметить ряд преимуществ, которые получает участник системы ОСМС. Это – прозрач-
ность процессов закупа, поэтапное повышение тарифов, исключение необходимости заключения 
дополнительных соглашений на бумажных носителях (с подписанием ЭЦП), тем самым обеспе-
чение своевременности оплаты за оказанные услуги (сокращение бумажного документооборота) 
и возможность оказания медицинской помощи дополнительному количеству пациентов в рамках 
пакетов ГОБМП и ОСМС». 

Также, участникам встречи объяснили этапы электронного закупа медицинских услуг, проце-
дуру формирования базы данных субъектов здравоохранения и порядок заключения договоров 
медицинских услуг. 

Филиал по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Мүгедектерге  протездік-ортопедиялық көмек 
ұсыну үшін оларға құжаттарды ресімдеу» туралы

Бүгінде еліміздегі мүмкіндігі шектеулі жандар Қазақстан Республикасының  Конституциясы  
және басқа да заң актілерімен бекітілген әлеуметтік  жеңілдіктерді сондай-ақ жеке құқықтары мен 
бостандықтарын толық пайдаланып келеді. Бұл мүгедектердің өзін қоғамның толыққанды мүшесі 
екендіктеріне сенімділіктерін туғызуда.  Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: 
қағаз түрінде  протездік-ортопедиялық қамтамасыз ету бойынша:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжатты (сәйкестендіру үшін) ұсынады.
3) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасынан үзіндінің көшірмесі;
Ақпараттық жүйелерде көрсетілетін қызметті алушының мәліметтері болмаған жағдайда 

өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
4) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері үшін – белгіленген үлгідегі куәлік;
5) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген 

адамдар үшін – жеңілдікке құқығы туралы белгісі бар зейнеткерлік куәлігі;
 6) бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер үшін – зейнеткерлік куәлігінің көшірмесі;
7) жұмыс беруші-дара кәсіпкер қызметін тоқтатқан немесе заңды тұлға таратылған жағдайларда 

жұмыс берушінің кінәсінен еңбек жарақатын алған немесе кәсіптік ауруға шалдыққан мүгедектер 
үшін – жазатайым оқиға туралы акті және жұмыс беруші-дара кәсіпкер қызметін тоқтатқаны не-
месе заңды тұлға таратылғаны туралы құжат. 

Салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқалары және көшірмелері ұсынылады, со-
дан кейін құжаттардың түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады. Көрсетілетін 
қызметті алушы қажетті құжаттардың барлығын тапсырған кезде көрсетілетін қызметті беруші 
тіркелген күні мен мемлекеттік көрсетілетін қызметті алатыны туралы, құжаттарды қабылдаған 
адамның тегі мен аты-жөні көрсетілген талон береді.

Мүмкіндігі шектеулі жандардың қозғалыс мүмкіндігі шектелгенімен, жан дүние кеңістігі  
аясының тарылып, күйзеліске ұшырауына  жол бермеу белгілі бір ұйымның ғана міндеті емес, 
қоршаған ортаның, қалың бұқараның басты парызы.

  Ж. БАКЕЕВА,
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

жұмыспен қамту және мүгедектермен жұмыс жүргізу секторының меңгерушісі.                       

ТАЛАПКЕРЛЕР 
НАЗАРЫНА! 

Алматы облысы полиция департаментінің «2020 жылы 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің оқу орын-
дарын жасақтау туралы» бұйрығына сәйкес, 2020 жыл оқу 
жылына ҚР Қарулы Күштерден әскери-запасқа шыққан аза-
маттар және 11-сыныпты бітіретін мектеп оқушыларын ІІМ-
нің оқу орындарына үміткерлерді іріктеу, зерделеу шаралары 
ұйымдастырылуда.

Сонымен қатар, жоғарғы, бастауыш және кәсіби техникалық 
білім берудің  кәсіптік бағдармаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі мен ІІМ-ің 
жоғарғы оқу орындарына қабылдау ережесі негізінде бейіндік 
пән «Дүниежүзі тарихы» болып табылады, басқа профильдік 
пәндерді тапсырған талапкерлер оқуға кабылданбайды.

 Мекен жайымыз: Сарқан қаласы, Жамбыл көшесі 42.
Анықтама  телефондары: 2-25-72, 2-10-02.

    Қ.САҒЫМБАЕВ,
Сарқан АПБ КСТ инспекторы, полиция капитаны.                                                                                       

ХАБАРЛАМА ! 
(Абитуриенттер есіне) 

 
Алматы облысы полиция департаментінің «2020 жылы Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрлігінің оқу орындарын жасақтау туралы» 
бұйрығына сәйкес, 2020 жыл оқу жылына ҚР Қарулы Күштерден әскери-запасқа 
шыққан азаматтар және 11-сыныпты бітіретін мектеп оқушыларын ІІМ-нің оқу 
орындарына үміткерлерді іріктеу, зерделеу шаралары ұйымдастырылуда. 
 
№ 
р/н 

оқу орны мамандықтары 

1 Қарағанды қаласындағы ҚР Ішкі 
істер министрлігінің Б.Бейсенов 
атындағы Академиясы 

- Сотқа дейін тергеу 
- жедел криминалистикалық 
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Сарқан АПБ КСТ инспекторы 
полиция капитаны                                                                                           Қ.Сағымбаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Еңбек жолы" конкурсын өткізудің мақсаты:
- Мемлекет басшысының "Қазақстанды әлеуметтік 

жаңғырту: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиыр-
ма қадам" бағдарламалық мақаласын тиімді іске асыруды 
қамтамасыз ету, ұрпақтар сабақтастығын сақтау;

- еңбек адамдары туралы оң қоғамдық пікір қалыптастыру 
және кәсіпорындар мен ұйымдарда жаңа еңбек әулеттерін 
қалыптастыру үшін жағдай жасау;

- Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуға 
елеулі еңбек сіңірген отандастардың жетістіктері үшін 
қазақстандықтардың мақтанышына тәрбиелеу.

Конкурсқа кәсіпорындардың барлық қызметкерлері 
қатыса алады (салаға қарамастан)

Байқау 3 номинациядан тұрады:
1)" Үздік еңбек әулеті " - ең ұзақ еңбек өтілі бар, ең көп 

марапаттары бар ең көп әулет таңдалады.
Ескертпе: Конкурсқа барлық меншік түріндегі ұйымдарда 

еңбек әулеттерінің өкілдері қатыса алады.
Еңбек әулеті-қазіргі уақытта еңбек қызметін жүзеге 

асыратын және осы кәсіпорында кемінде 20 жыл жиынтық 
жұмыс өтілі бар бір ұйымның жақын туыстарының екі және 
одан да көп ұрпағын білдіретін (бір немесе екі жұбайы ба-
лалармен немесе немерелерімен бірге) қызметкерлер тобы. 
Бұрын еңбек қызметін бастаған еңбек әулетінің өкілі әулеттің 
басшысы деп танылады.

Еңбек әулеті ауылдың, ауданның (қаланың, облыстың) 
қоғамдық өміріне белсене араласуы, жастардың кәсіби 
бағдарына жәрдемдесуі, өз мамандығын насихаттауы тиіс.

2)" Өндірістің үздік жас қызметкері " - еңбек өтілі 5 жылдан 
аспайтын өндірістің ең белсенді және еңбекқор қызметкері 
таңдалады;

3) " Жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері " - 20 жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар ең жоғары тиімді тәлімгер 
таңдалады.

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар 
ұсынылады:

1) номинацияны көрсете отырып, конкурсқа қатысу тура-
лы еркін нысандағы өтініш;

2) жеке куәліктің көшірмесі;
3) номинация тақырыбы бойынша 1-3 минуттан аспайтын 

бейнеролик (қалауы бойынша жұмыс орны және дағдылары 
көрсетілген); 

4) конкурсқа қатысушы туралы (жұмыс, отбасы, қызығатын 
ісі , әуестігі, хобби және т. б.) 1-3 минут компьютерлік презен-
тация (Microsoft Power Point форматында);

5) еңбек әулетінің әр өкілінің немесе жұмыскердің 
жұмыс өтілін растайтын, жұмыс беруші куәландырған еңбек 
кітапшасының және өзге де құжаттардың көшірмелері/жұмыс 
орнынан анықтама;

6) жұмыс берушіден немесе кәсіподақтан ұсынымдық хат.
Бар болған жағдайда (мынадай құжаттардың 

көшірмелері):
-мемлекеттік немесе ведомстволық наградалардың, 

грамоталар, мадақтау қағаздарының, алғыс хаттардың 
көшірмелері;

-біліктілікті арттыру туралы сертификаттар (бар болса)  
көшірмелері.

Конкурсқа қатысам деген үміткерлердің өтініштері а.ж. 25 
наурыздан бастап 08 сәуірге дейін қабылданады.

Конкурсқа құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілінде, 
сондай-ақ қағаз және электрондық тасығыштарда 
ұсынылады.

Құжаттар толық жиынтығы болған, сондай-ақ оларды 
беру мерзімдері сақталған жағдайда қарауға қабылданады.

Байқау жеңімпаздары диплом, грамоталар, сертифи-
кат алады. Байқауға қатысушылар демеушілерден арнайы 
сыйлықтармен марапатталады.

Қосымша ақпарат алу үшін аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жұмыс 
тел: 2-22-16 хабарласуға болады.

Б а к т е р и -
альный ожог 
п л о д о в ы х 
к у л ьт у р - э т о 
опасное инфек-
ционное забо-
левание, кото-
рое поражает 
более 180 ви-
дов культурных 
и дикорасту-
щих растений 
из семейства 
розоцветных. 

Вызывают его бактерии рода эрвиний. Наиболее воспримчи-
вы к возбудителю бактериального ожога- кизильник, груша, 
боярышник, рябина, айва, яблоня. Родиной возбудителя  яв-
ляется Северная Америка, откуда он широко распространил-
ся по всему миру. По степени вредоносности этот бактериоз 
не имеет равных среди известных болезней плодовых куль-
тур. При благоприятных для патогена условиях может пройти 
всего несколько недель от заражения до полной гибели моло-
дого дерева.

Первичная инфекция, как правило, развивается вес-
ной , во время цветения. Бактерии могут попасть на цветок 
с пыльцой или с частичками экссудата (в виде капель жид-
кости молочно-белого цвета). Агентами переноса являются 
насекомые, птицы, дождевая и поливная вода, ветер. При 
атмосферной влажности около 70% и температуре воздуха 
выше +18 С бактерии быстро размножаются, продвигаясь по 
тканям в ветви. Возможно заражение и через повреждение 
листьев, коры. Поэтому особенно опасен град, вызывающий 
множественные травмы растений. Источником для дальней-
шего распространения заболевания служат инфицированные 
растения, черенки, плоды, садовый инструмент, тара. Следу-
ющей весной из некротических язв выделяется вязкий экссу-
дат, который вытягивается в тонкие нити, легко переносимые 
ветром. Таким образом цикл заражения возобновляется.    

Общая картина поражения плодовых деревьев включает 
в себя увядание и гибель соцветия, усыхание и скручивание 
листьев, плодоножек,  некротические мокнущие язвы на коре, 
выделение экссудата на  побегах.  При этом  высохшие цветы 
и листья не опадают. В середине лета из-за повышения тем-

Карантинная болезнь - бактериальный 
ожог плодовых культур

пературы воздуха и снижения влажности развитие бактериоза 
может приостанавливаться.

Для предотвращения или уменьшения скорости распро-
странения бактериального ожога проводят комплекс фитоса-
нитарных мероприятий, включающий в себя запрет на ввоз 
посадочного материала из зон распространения заболевания, 
корчевание и сжигание на местах поражённых деревьев.    При 
30% заражении сада, сад подлежит полной выкорчевки и сжи-
гании на месте. Ульи расположенные на территории очага, 
удаляются за пределы буферной зоны (4-5 км).

В качестве профилактического метода борьбы опрыскива-
ют деревья во время цветения медьсодержащими препарата-
ми (на 10 л. воды+100 гр. медного купороса+500 гр. гашонной 
процеженной извести, смешиваем и опрыскиваем яблони и 
груши) или растворами антибиотиков (стрептомицином или 
окситетрациклином). Первая обработка- по закрытым цвет-
кам, вторую-когда открыто 20% цветков, третью-когда цветки 
открыты на 3/4, четвертую-после опадания лепестков, пятую-
после полного оканчания цветения. В качестве профилактики 
рекомендуют проводить выкорчёвывание боярышника и дико-
растущих плодовых деревьев, на которых может сохраняться 
возбудитель. При закладке новых садов подбирают наиболее 
устойчивые сорта, создают там кислотность почвы в пределах 
pH 5,5-6,5 регулируют баланс N-P-K (азота, фосфора, калия).

При обнаружении растений с признаками, похожим на бак-
териальный ожог, для  подтверждения диагноза необходимо 
обратиться к специалистам карантинной службы. Это связа-
но с тем, что признаки поражения возбудителем этой болезни 
очень схожи с признаками проявления других бактериальных 
и грибных заболеваний, а также симптомами, вызванными не-
благоприятными погодными условиями.

При покупке саженцев тщательно осматривайте их внеш-
ний вид, спрашивайте карантинный документ. Любая продук-
ция растительного происхождения должна сопровождаться ка-
рантинными документами. На рынке, для торговли саженцами, 
отведено определенное место. Любая торговля саженцами в 
каком либо другом месте считается незаконной и реализаторы 
будут привлекаться к административной ответственности.

Ш.ШАГАМБАЕВА,
государственный инспектор  по карантину растений 

Сарканской  РТИ КГИ в АПК МСХ РК. 

Бүгінде еліміздегі темір жолдарда поездардың мал басу 
фактілері азаяр емес. Малдың жол үстіне жиі шығуына байла-
нысты бұл өз кезегінде жүк және жолаушылар поездарының 
кідіріп, бекітілген график кестесінен шығуына апарады. 

Десек те, жылқы мен қара малдың пойызға басылуы жыл-
жымалы құрам жүрісіне айтарлықтай қауіп төндіріп, кідірісін 
тудырады. Ал поездарды мал баспау үшін  шұғыл тоқтату, ва-
гонда келе жатқан адам мен жүктердің соқтығысуына немесе 
жарақат алу, жүктердін аударылуына әкеліп соғуы мүмкін, ал 
оның зардабы шаш етектен екені өзінен-өзі түсінікті.

Бағусыз, қараусыз жүрген малдардың темір жолға шығып 
кету фактілері көбейіп, мал бағу ережесінің бұзылуы өте 
жиілеп кетті, ұсақ-тұяқты айтпағанда жылқы және сиыр мал-
дары темір жол үстінде жүреді. Жылқы, сиыр, ұсақ-тұяқ мал 
иелері малдарын таң атысымен өріске шығарып жібереді де 
оны бақпайды. Қараусыз қалған мал темір жолға шығады. Бұл 
мал иелерінің жауапсыздығы болып табылады.

Бағусыз, қараусыз жүрген малдардың темір жолға шығып 
кетуі жылдан-жылға азаймай отыр. Сондықтан өңір тұрғындары 
«Теміржол төсемінің маңайында мал бағу Ережесін» мұқият 
сақтаңыздар! Ережені сақтамағандықтарыңыз қиын салдарға, 
локомотивтің бұзылуына, жылжымалы құрамдардың рель-
стен таюына және адам өліміне апарып соғады. Поездардың 
жүруінің, малдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, 
темір жол төсемінде әр мал айдаушы және мал бағушы адам 
жоғарыда көрсетілген Ережені сөзсіз орындауға міндетті.

Т. МАҚСҰТОВ,
Сарқан АПБ-не қарасты Лепсі кенттік КПБ-ның 

бастығы, полиция капитаны.

ЕРЕЖЕНІ
мұқият сақтаңыздар! 

ÓZEKTІ

«ЕҢБЕК ЖОЛЫ» 
байқауы
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Зейнетақы шотынан үзінді көшірме алу – Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының салымшылары арасындағы ең танымал қызмет. 
2019 жылы бұл қызмет 14 миллионнан астам рет пайдаланылған. 

Еске сала кетелік, БЖЗҚ салымшылары жеке зейнетақы шотынан 
үзінді көшірмені шот ашылған күннен бастап сұрау салған кез келген 
күнге қарай тегін алуға құқылы. Бұл заң жүзінде бекітілген құқық.    

Бүгінде салымшылар мен алушылар зейнетақы жинағының жай-күйі 
туралы ақпаратты:  

• Қор кеңсесіне тікелей келу;
• пошта байланысы; 
• электрондық тәсілдер:
- БЖЗҚ-ға ұсынылған электрондық пошта;   
- интернет байланысы (логин мен құпиясөз (пароль) неме-

се электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ), enpf.kz сайтының «Жеке 
кабинет» бөлімі және ұялы телефонға жүктелген ENPF мобильді 
қосымшасы);

- электрондық үкімет порталындағы жеке кабинет (ЭЦҚ немесе mGov 
мобильдік азаматтар базасында тіркелген салымшының (алушының) 
ұялы телефонына келетін бір реттік sms-пароль) арқылы ала алады. 

Ең ыңғайлы және жылдам тәсіл – бұл үзінді көшірмені БЖЗҚ сай-
ты немесе электрондық үкімет порталының жеке кабинеті арқылы алу. 
Сонымен қатар БЖЗҚ-ның смартфон немесе планшеттерге арналған 
жаңартылған мобильді қосымшасын пайдалануға болады. 

Барлығы 5,6 миллион адам зейнетақы жинақтарының жай-күйі ту-
ралы ақпаратты Жеке кабинет арқылы алған. Бір жыл ішінде интернет 
байланысы тәсілін таңдағандар саны 500 мыңға жуық адамға көбейді. 
860 мың адам үзінді көшірмені электрондық пошта арқылы алады. 
Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты БЖЗҚ филиалы-
на келіп алу - танымалдығы жағынан екінші орында. Бұл тәсілді ша-

АЛТЫ МИЛЛИОННАН АСТАМ САЛЫМШЫ ҮЗІНДІ КӨШІРМЕНІ  
ОНЛАЙН ТӘРТІБІНДЕ АЛАДЫ

Тұқымды себер алдында өңдеу
Қаһарлы қыстан кейін жайдары көктемнің келері бәрімізге хақ. Сол көктеммен қатар жүретін 

барлық шаруалардың басты міндеттерінің бірі-егін егу. Әр шаруаның алға қойған мақсаты 
егінді егіп қана қоймай, сонымен қоса одан мол өнім алу болып табылады. Ол үшін көктем 
келе сала жерді баптап, егістікке дайындау жеткілікті деп ойласаңыз қателесесіз. Жерді жырту, 
қопсыту, ылғал тоқтату ол өз алдына, жер анадан мол өнім алу үшін сапалы тұқымның болу-
ын қажет етеді. Ол үшін егінді егу жұмыстарына кіріспес бұрын, тұқымдық өнімді дәрілеуіміз 
қажет. Сондықтан дәнді-дақылдар үшін басты қорғаныс-тұқымды егу алдындағы дәрілеу. 
Тұқымға егіс алды жүргізілген химиялық өңдеу, белгілі бір уақыт кезеңінде жас өскінді ауру 
қоздырғышынан қорғауды қамтамасыз етеді және өсу қуатын жоғарылатады. 

Тұқым дәрілеу- себілетін материалды ішкі және сыртқы өсімдік ауруларынан, егістікке 
себілген тұқымды және көктеп шыққан өскінді топырақ зиянкестері мен ауру таратушы микро-
организмдерден қорғау үшін химиялық заттармен залалсыздандырады. Тұқым дәрілеу құрғақ, 
жартылай құрғақ, сулы, ылғалды болып бөлінеді. Құрғақ тұқым дәрілеуде ұнтақ түріндегі 
пестицидтермен дәрілейді. Жартылай құрғақ тұқым дәрілеуде тұқым пестицидтің судағы 
ерітіндісімен өңделеді (1 тонна тұқымға 20-30 л дәрі бүркіп, дәріні  сіңіргенше бетін жауып 
қояды). Сулы тұқым дәрілеуде ұнтақтың сулы ерітіндісін бүркіп шашады да, бұқтырғаннан 
кейін кептіреді. Ылғалды тұқым дәрілеуде тұқымдық дәнді дәрілеуші машиналарда сұйық 
дәрілермен өңдейді. Ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымы себілгенге дейін әр түрлі 
мерзімде дәріленеді. Тұқымды дәрілеу үшін тұрғын жайлар мен мал қораларынан, ішуге жа-
рамды су көздерінен 200 метр қашықтықта болатын ашық немесе төбесі жабылған алаңқай 
алынады. Тұқым дәрілеумен айналысатын жұмысшыларға киім беріліп, олар қауіпсіздік ша-
раларын сақтауы керек. 

Дәнді дақылдарды себер алдында қолданылатын препараттар: Витавакс-1,5-2 кг/т; 
Кальфуго-Супер-1,5-2 кг/т; Раксил-0,2 л/т; ТМТД-80 1,5-2 кг/т. 

Ж.ТОЛУБАЕВА,
ҚР АШМ АӨК МИК «РФДжБӘО» РММ Сарқан аудандық филиалының фитопатологы.

Жилье по-прежнему 
остается слабо 
защищенным от 

пожаров
Проводимый анализ пожаров показы-

вает что, несмотря на проводимую профи-
лактическую работу, основным объектом 
пожаров остается жилой сектор. Жилье 
по-прежнему остается слабо защищенным, 
является источником возникновения чрез-
вычайных ситуаций, приносит наиболее 
ощутимые социальные потери. 

Этапе развития придается противо-
пожарному состоянию жилых домов,  при 
проведении повседневной работы сотрудни-
ками отделов по чрезвычайным ситуациям 
районов особое внимание уделяется профи-
лактике противопожарного состояния жило-
го сектора области. Пожарная безопасность 
жилого сектора, особенно индивидуальных 
домов одна из самых серьезных участков 
работы в деятельности инженерного соста-
ва ОЧС Сарканского района. Обследование 
индивидуальных жилых домов показало, 
что морально эти дома уже устарели, по 
своим многим параметрам эти объекты тре-
буют повышенного внимания, как стороны 
граждан, так и со стороны сотрудников Госу-
дарственного пожарного контроля города в 
части обеспечения пожарной безопасности

Г.КАНАПИЯНОВА,
инженер ОЧС  Сарканского района,

старший лейтенант гражданской защиты.

2020 жылдың наурыз айының 11-15 
күндері аралығында «Қауіпсіз мектеп» атты 
профилактикалық іс-шара өткізілді. 

Өткізілген іс-шараның мақсаты: түнгі 
уақытта көшеде немесе көңіл көтеру 
орындарында ата-аналарының неме-
се оларды алмастыратын адамдардың 
ілеспеуінсіз жүрген кәмелетке жасы толмаған 
жасөспірімдердің көшеде немесе жастардың 
шоғырлану орындарын ( жастардың жина-

ТҮТІНСІЗ 
темекі 

Снюс – түтінсіз темекінің бір түрі. Өзіне 
тәуелді ететіні оның хош иісі. Оны дәмдік 
қоспалар қосып, тұз бен сода ерітіндісімен 
өңдеп, ылғалданған немесе кептірілген 
ұнтақталған темекіден дайындайды. 
Түтінсіз темекі немесе снюс никотинінің 
белгілі бір дозасы 30-60 минутта ағзаға 
енеді. Мәселен, жасөспірімнің бойының 
өсуі баяулап, тоқтайды. Сондай-ақ есте 
сақтау қабілеті нашарлайды. Ашушаңдық 
пен тітіркену сияқты әдеттер жоғарылап, 
иммунитет төмендейді. 

Салдарынан инфекциялық ауруларға 
қарсы тұра алмағандықтан, ауыз 
қуысында, асқазанда онкологиялық дерт 
пайда болады. Көптеген адамдар темекі 
шегуден бас тартып, оның балама жолда-
рын таңдады. Ал снюс сол баламалардың 
бірі. Онда 2500 түрлі химикаттар бар. Улы 
заттар мен тітіркендіргіштерден басқа, 
шайнайтын темекінің құрамында канце-
рогендер де (алкалоидтар, алкандар, ни-
траттар, металл қосылыстары және т.б) 
кіреді. Темекі тұтынудың жақтастары ни-
котин темекіге қарағанда ағзаға қауіпсіз 
деп санайды. Өйткені жану процесі алы-
нып тасталады. Түтін жоқ, демек зиян аз 
деген қате пікір тудырады. Шынында да 
темекі тудыратын аурулардың көпшілігі 
түтіннен туындаған. Алайда шайнайтын 
темекіні ағзаға қауіпсіз деп санау қате. 
Егер ауызда кішкене қалтаға салынған 
снюсті белгіленген уақыттан ұзақ 
ұстасаңыз, ауыр уыттану болуы мүмкін. 
Снюс әуесқойлары жиі қызыл иек эро-
зиясы мен стоматитке ұшырайды. Тістері 
өте тез бұзылады. Көмей ауруы, ауыз 
қуысының жарасы немесе эрозиясы туын-
дайды. Жиі өңеш пен ішек зардап шегеді. 
Себебі никотин асқазан-ішек жолына және 
өңешке түседі. Қоғамға алаңдаушылық 
әкелген снюсті Қазақстан аумағында са-
тылуына тыйым салынды. Осы уақытқа 
дейін құрамында никотині бар өнім 
елімізде еркін сатылып келген. Кәмпитке, 
сағызға ұқсайтындықтан, снюсті балалар 
байқамай сатып алуы мүмкін. Бір снюстің 
құрамында 40-60 миллиграмнан аса ни-
котин бар. Яғни бір дана снюс үш қорап 
темекімен тең. Бұл жас ағзаны тез тәуелді 
ететін қатерлі зат. Салдарынан адам 
ағзасында обыр кеселі мен өзге де қатерлі 
аурулар пайда болуы мүмкін. Сондықтан 
жасөспірімдердің темекі мен есірткінің 
қосындысы бар заттың шырғалаңына түсіп 
қалмауына бар күшімізді салуымыз керек.

Г.САДВАҚАС,
Сарқан аудандық Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасының 

бас маманы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ 
ВАША КВАРТИРА

Пожарные утверждают категорически: сначала позвонить 101, потом вывести де-
тей и престарелых и только затем тушить огонь своими силами. Дело в том, что 
ситуация часто выходит из-под контроля и развивается по известной схеме: в первую 
минуту пожар можно затушить стаканом воды, во вторую – ведром, в третью – по-
жарным водоемом.

Впрочем, выбирать вариант поведения можно только на месте, а мы рассмотрим конкретные 
технические вопросы. Если загорелся телевизор, его надо сразу отключить от сети, а затем ту-
шить – водой через вентиляционные отверстия задней стенки (стоять сбоку) или, набросив плот-
ное одеяло, чтобы огонь не переметнулся, например, на шторы, и только после этого бежать за 
водой или домашним огнетушителем. Если кинескоп взорвется, то опасен ядовитый дым, поэто-
му в этом помещении не дышите сами и предупредите других, особенно детей. Советуем ставить 
телевизор не ближе 70-100 см от штор или занавесок, опасно ставить на него горючие предметы, 
накрывать салфетками. К розетке должен быть свободный доступ. И важнейшее условие: если 
телевизор неисправен – особенно если он трещит, пахнет горелой резиной, внезапно гаснет, - не 
надейтесь, что это пройдет само. Немедленно выключайте телевизор и вызывайте мастера.

Если пожар начался в квартире, и у вас нет огнетушителя, подручными средствами могут 
быть: плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать или затоптать 
или бросить в ванну, заливая водой. Также можно тушить одеяла, подушки. Не открывайте окна, 
так как огонь с приходом кислорода вспыхнет сильнее. Из-за этого надо осторожно открывать 
комнату, где горит, - пламя может полыхнуть вам навстречу. Чтобы избежать удара током, от-
ключите электричество, когда приходится тушить электропроводку или заливать водой. Погасив 
пожар в квартире, обязательно убедитесь, что ничто не тлеет.

Е.ТУРСУНОВ,
главный специалист  ОЧС Сарканского района,  капитан гражданской защиты. 

Улы химикаттарды күнделікті өмірде 
қолдануға кеңес

Көшеде, жұмыста және үйде біздің айналамызда көзге көрінбейтін «жаулар» жасыры-
лады: түрлі жәндіктер және кеміргіштер, бұл адам денсаулығына өте қауіпті, сонымен қатар 
психологиялық және эстетикалық тұрғыдағы проблема.

Қазіргі уақытта ел бойынша күнделікті өмірде жәндіктерді жою арқылы тұрғындар арасында 
улану оқиғалары жиілеп кетті, ал кейбір жағдайларда олар өлімге алып келді.

Сіздер білетіндей дезинсекция бұл зиянды жәндіктерді (бүрге, тарақандар және т.б.) жою бо-
лып табылады. Кейбір кезде өрістерді өңдеуге арналған инсектицидтерді қолдану жағдайлары 
да бар. Әр түрлі жәндіктермен және кеміргіштермен күресудің әр түрлі әдістері қолданылады. 
Солардың бірі ең тиімді әдіс ретінде – химиялық. Тұрмыстағы тіркелген улану жағдайларын тал-
дау кезінде жәндіктерді жою үшін аэрозоль түріндегі заттардың қолданылғандығы және сақтық 
шаралардың сақталмағандығы анықталды.

Көптеген тұрғындар бұл проблемамен жеке күреседі, сауда базарында жәндіктерді және 
кеміргіштерді жою үшін улы химикаттардың көптеген түрлерін ұсынады. Улы химикаттарды са-
тып алғанда оның таңбалауына, пайдалану нұсқамаларына назар аударыңыз немесе осы қызмет 
түрін көрсететін ұйыммен келісім – шарт жасаңыз.

Барлық заттарды мұқият пайдаланбаған жағдайда терінің қызаруы, бөртпелер және қышу 
түрінде жергілікті аллергиялық реакцияны тудыратын тітіркендіргіш және токсикалық әсерлер 
беруі мүмкін. Улану кезінде жалпы әлсіздік, тұншығу, жөтел, жүрек айну, құсу, бас айналу сияқты 
белгілер пайда болады. Жоғарыда көрсетілген белгілер пайда болған жағдайда дәрігердің 
көмегіне жүгіну қажет.

Уланудың алдын алу үшін келесі қауіпсіздік ережелерін сақтау керек: 1. Барлық тауарлар-
да қауіпсіздікті растайтын құжаттар болуы керек, Сіз оны сатушыдан (реализатор) немесе осы 
қызмет түрін көрсететін жұмысшыдан сұрауға құқылысыз. 2. Заттар жалпыға пайдалану үшін 
қол жетімсіз қараңғы бөлмелерде сақталуы керек. 3. Өңдеу жұмыстарын жүргізер алдында 
барлық көршілеріңізді хабардар етіңіз, мүмкіндігіңізше желдеткіш саңылауларын қолда бар кез 
келген құралдармен (газет, қағазбен) жабыңыз, тамақ өнімдерін, балалардың ойыншықтарын, 
киім – кешектерді қол жетімді емес жерлерде немесе тығыз жабық контейнерлерге салыңыз. 
4. Агрессивті химикаттармен жұмыс кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз: резеңке 
қолғап, дәке маскасы, алжапқыш. 5.Өңдеу жұмыстарынан кейін жуғыш ерітінділерді қолданып 
үй-жайларды жақсылап жуыңыз және бөлмені желдетіңіз.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! Сіздің және жақындарыңыздың денсаулығы тек сіздің қолыңызда.

Г. БАШАЕВА, 
Сарқан аудандық  ТКҚСҚББ жетекші маманы.

мамен екі миллионға жуық адам таңдаған. БЖЗҚ-дан ақпаратты пошта 
байланысы арқылы алушылар саны біртіндеп азаюда. Бұл жағдайда ішіне 
үзінді көшірме салынған хат оларға жылына бір рет жіберіледі. Қазіргі 
уақытта бұл тәсілді таңдағандар саны - 1,3 млн адам. Бұл бұрнағы жыл-
мен салыстырғанда 11,5 пайызға төмен.

Еске саламыз, салымшы мекенжайын ауыстырған жағдайда бұл ту-
ралы Қорға  хабарлауға міндетті. Егер хабарламаса, БЖЗҚ келесі жылы 
үзінді көшірме салынған хатты оған жібермеуге құқылы.

Салымшы ыңғайлы хабарлау тәсілін таңдау үшін жеке басын 
куәландыратын құжатпен Қордың жергілікті кеңсесіне жүгінуі тиіс. Егер 
ЭЦҚ болса, Қор кеңсесіне келмей-ақ,  хабарлау тәсілін enpf.kz сайтының 
Жеке кабинеті арқылы таңдауға немесе өзгертуге 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 жасау 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 туралы ақпарат береді (толығырақ 
www.enpf.kz сайтында). 

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

«Қауіпсіз мектеп» іс-шарасы
лу орындары, аулалар, жертөлелер және 
т.б) анықтау. Түнгі уақытта кәмелетке жасы 
толмаған жасөспірімдердің заңды өкілінсіз 
(ата-анасынсыз) ілесіп жүруінсіз түнгі уақытта 
үй жайлардан тыс, оларды алмастыратын 
адамдардың ілеспеуінсіз жүрген кәмелетке 
толмағандарды профилактикалық әңгімелесу 
жүргізу, жеке басын немесе өзгеде орындарда 
болу себептерін анықтау, кәмелетке толмаған 

жасөспірімдердің алкогольдік ішімдік ішетін, 
тыныштықты бұзатын, ұсақ бұзақылық жасай-
тын кәмелетке толмағандарды қоғамға қарсы  
іс-әрекеттер жасауға тартатын адамдарды 
анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді, құқық 
бұзушылық анықталған жағдайда, кәмелетке 
жасы толмаған балалардың ата-аналарына 
хаттама толтырылып, айыппұл немесе ескер-
ту берілді. 

А.СМЫКОВА, 
Сарқан АПБ ЖПҚ ЮПТ инспекторы,

қатардағы полицей.                                                           

QOǴAM
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АШАМАЙҒА МІНГІЗУ

Баланың сана-сезімін жетілдіру үшін жа-
салатын тәрбиелік салттың бірі — осы 

ашамайға мінгізу салтанаты болып табылады. 
Жас бала есі кіріп 6-7 жасқа келген соң оған 
жеке тай атап, ашамай істетіп, қамшы өріп 
"сен азамат болдың" деген сенім ұялатып, 
үйретілген жуас тайға әсем ашамай ерттеп 
мінгізіп, жүргізеді. Бұл баланың көңілін өсіреді, 
басқа балалар алдында мерейі көтеріліп, 
мақтаныш сезімде болады, тез есейеді. Оны 
еңбекке, адамгершілікке тәрбиелеудің ұлттық 
әдістемелік жолдың бірі — осы ашамайға мінгізу 

арқылы көрінеді. Ақ тілекті аналар шашу шашады. Ересек балалар  тайға мініп, жарысады. 
Аяғы шағын тойға ұласады.

БАУЫРЫНА САЛУ 

Әдетте қарт аталар мен әжелер алғашқы 
немересін немесе жақын кісілер өз 

туыстарының баласын қолына алып, өз "бауы-
рына салды" дейді. Бауырына салушы адам 
баланы өз ата-анасынан ажыратпайды. Бала-
ны екі үйде де тең өсіріп әлпештейді. Әдетте 
үлкен кісілер мұндай баланың тәрбиесіне өте 
көңіл бөліп, оларды өнегелі азамат етіп өсіруге, 
адамгершілік жақсы қасиеттерді бойына 
сіңіруге зор ықпал жасайды. Бала ер жеткен-
нен кейін өз отбасына оралуына немесе бауыр 
басқан үйінде қалуына еркі бар.

БЕСІК ЖЫРЫ 

Сәби тәрбиесі мен мінез-құлқын 
қалыптастыруда бесік жырының орны 

мүлде бөлек. Ол баланың көкірек көзін ашады, 
жан жүйесін тербейді, сезімін сергітеді, көңіл-
күйін көтереді. Әже мен ананың әлдиі сәбидің 
алғашқы өнер мектебі екені баршаға белгілі. 
Ұлы Абайдың "туғанда дүние есігін ашады 
өлең" деуі тегін емес. Бесік жырында ұлттық 
тәрбиенің үзік үлгісі жатыр. Алайда соңғы жыл-
дарда бесік тербетіп, бесік жырын айтатын 
әже-аналар азайды. Бесік тербетуге жараған 
баланың өзі бөпесін  өлең айтып ұйықтататын. 

Бұрын ананың бесік жырын сәби ғана емес, ауыл балалары, тіпті үлкендер де құлағын са-
лып тыңдап отыратын. Кейінгі кездерде жастардың халық әніне назар аудармауы, өлең-жыр, 
домбыра әуеніне әуестенбеуінің бір себебі-осы бесік жырының ұмытылуында болса керек. 

БЕСІК КЕРТПЕ 

Отқа табыну дәуірінен қалған ырым. 
Баланы бесікке саларда қарт 

аналардың бірі шымшуырды отқа қыздырып, 
сонымен бесіктің басын, арқаларын қариды. 
От пен оның иісінен жын-шайтан, дерт-дербезе 
қашады -мыс. Бұл отпен аластаудың бір түрі. 
Қазақстанның кей жерлерінде ертеде "бесік 
кертті" құда болып, қыз бен ұлды бесіктегі 
кезінен атастыру салты да болған. Мұндайда 
ұлдың ата-анасы қыздың бесігін кертіп, теңге 
тағып, белгі-жора жасаған. 

БЕСІККЕ САЛУ 

"Әлди-әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат 
бөпем" (Бесік жыры). Бесік -қасиетті, 

киелі құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы болып 
есептеледі. "Ел іші - алтын бесік" деген сөз 
бесіктің құдіретін көрсетеді. Сәбиді қырқынан 
шығарған соң бесікке салу да халқымыз үшін 
елеулі дәстүрдің бірі. Бесікке салу жолы үлкен 
немесе елдің тәрбиелі, өнегелі әжелеріне, 
әйелдерге тапсырылады. Ол бесікті отпен 
аластап, "тыштырма " жасап алып, баланы 
бесікке бөлейді. Бесік үстіне жеті түрлі қадірлі, 
таза заттар қойылады. Бесікке салған адамға 
"бесікке салар" яғни кәделі сый беріледі. 
Осындай қуаныш үстінде "Бесік жыры" айты-
лады. 

Бесіктің сәби денсаулығына, тазалығына пайдасы өте зор. Бесіктегі сәбидің дене 
бітімі, қол аяғы, түзу, ширақ болады. Сондай-ақ бесік баланы кезейсоқ құлаған заттан, суық 
пен ыстықтан да қорғайды. Пәле жаладан сақтасын деп ырымдап, оған тұмар, үкі тұяғы, 
жыланның бас сүйегі, кірпі терісі сияқты заттар тағып қояды.

Бесік ағаштан, негізінде талдан, ішінара аршадан, өрік, жиде ағашынан иіп жасалады. 
Себебі арша мен тал басқа ағаштай емес, иілмелі,  морт сынбайды, құрт түспейді, жат иісі 
болмайды. Бесіктің мынадай құрал-жабдықтары болады: Жастық, мамық, жөргек, түбек, 
шүмек, қолбау, тартбау т.б.

(Сейіт Кенжеахметовтың "Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет - ғұрыптары" кітабынан).

Қазақтың салт - дәстүрлері Барша Түркі халықтары үшін 
айрықша мейрам – әз Наурыз да келіп 
жетті. Шұғыласын молынан төккен күн 
науат қардың жібімесіне қоймай баппен 
бауырын сөгіп жатыр. Көңілде көктемге 
деген, жандану, жаңаруға деген талпы-
ныс, іңкәрлік бар. Құлаққа бала күннен 
таныс белгілі әнші Роза Рымбаеваның 
орындауындағы  «Наурызы» келетіндей. 

Наурыз айы туғанда,
Той болушы еді бұл маңда.
Сақталушы еді сыбаға,
Сапарға кеткен ұлдарға, - деп 

келетін әз мерекенің бейресми әнұраны 
іспетті әуен жолдары талай көңілдерді 

тербеткені айдан анық. Осы тұста осынау әз наурымыздың бастауында тұрған көрісу 
ғұрпы турасында аз-кем айтқым келеді. Көрісу – еліміздің батыс өңірінде жақсы сақталған 
ежелгі дәстүр. Аймақ тұрғындары 14 наурызды Көрісу күні немесе Амал мерекесі деп атай-
ды. Соңғы жылдары өзге облыстарда жақсы дәстүрді біршама жандандырып, атап өтті. 
Тәрбиелік, тәлімдік мәні зор осынау салт этнограф ғалымдарымыздың айтуынша мерекенің 
көне нұсқасы, жылдың нағыз басы болып есептеледі екен.  Көрісу күнінің рәсімі бойын-
ша ер адамдар құшақтасып, төс түйістіреді, әйелдер болса құшақтасып, беттерінен сүйіп, 
көріседі. Бұл күні ауыл тұрғындары ерте тұрып, елең-алаңнан жасы үлкен адамдарға сәлем 
береді. Көрші-қолаң бір-біріне «Жасың құтты болсын!», «Жасыңа жас қосылып, ғұмырың 
ұзақ болғай!» деп жылы лебіздерін білдіреді. Көрісу күні бұрынғы өкпе-реніш кешіріліп, 
араздық ұмытылады. Көрісу — тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін, 
бір-бірімен қауышатын мерекесі ғана емес, сондай-ақ жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат 
білдіретін күн. Өйткені салт бір күнмен шектеліп қалмайды, наурыз бойы жалғаса береді. 
Бұл күн - шаттық пен қуаныштың, молшылықтың күні. Ұлттық тағамдар молынан қойылған 
дастархан басындағы ақ тілек, ықылас пен ырыс арқалаған бата ақтарылатын, өкпе-ренішті 
ұмытып, қателіктерді кешіретін кез. Міне, кейінгі ұрпақ кемел болсын, ұлттық тамырымызды 
ұмытпасын десек осындай ұлттық болмысымызды, кескін-келбетімізді көрсете алатын салт-
дәстүрімізді кеңінен насихаттауымыз қажет сияқты. 

Х. ДУВИЕН,
Абай атындағы мектеп-гимназияның мектепалды даярлық сынып мұғалімі.

Наурыз айы туғанда

Әбубәкір Диваевтың 
 Бартольдке арналған 

«Қазақ мақалдары» 
жинағынан. 1927 ж.

Бұрынғының қыздары қырмызы 
қызыл жібектей,

Ендігінің қыздары түбі түскен шелектей.

***
Етігің тар болса, елдің тыныштығынан 

не пайда?!
Қатының долы болса, 

заманның тыныштығынан не пайда?!
***

Екі мырза базарда жолығады,
Екі молда мазарда жолығады.

***
Ақымаққа іс тапсырған жіптің 

ұшын жоғалтқанмен бір.
***

Екі адам естісе, жеті ғаламға жетер.
***

Ит құтырса иесін қабады, 
Шымшық құтырса бүркітке шабады.

***
Бүркіт қартайса тышқаншыл болады, 
Құл құтырса құдыққа қармақ салады.

***
Аллаға жағамын десең азаның болсын, 
Пендеге жағамын десең 

қазаның болсын.
***

Көсеуің ұзын болса қолың күймес,
Ағайының көп болса адам тимес.

***
Еттің бәрі қазы болмас, 
Иттің бәрі тазы болмас,
Ескісіз жаңа болмас.

***
Өткелім саяз деме таяғыңды 

салып бойлап,
 Ісім мақұл деме ағайынға ойлат.

***
Айрылма, жұртым үйіріңнен,
Айрылсаң егер үйіріңнен,
Екі қолың кетпес бүйіріңнен.

***
Бұл заманның ісін есті кісі бітірмейді,

 епті кісі бітіреді.
***

Өрті күшті болса, дарияның ортасындағы
 қамысты от шалады.
***

Айдың жарығы төңірегіне түседі, 
Өзіне түспейді.

Наурыздағы 
тілек

Айналам ерекше бір түрге еніп,
Тіршілікке дем бітті Наурыз келіп.
Елтіп осынау бір жаңа күнге,
Отырмын шабытыма ерік беріп.
Күн менен түн теңеліп жатқан кезде,
Көкке ілініп, мал төлдеп жатыр түзде.
«Ақ көп болсын!» - деген бата қабыл болып,
Жылдан жылға жетейік көп көжеге.
Амандық берсін Алла малға, жанға,
Шашылсын ақ бауырсақ дастарханға.
«Молшылық болсыншы!» - деп тілейікші,
Бабадан қалған мына кең далада.
Жаңа жыл құтты болсын мерекеміз,
Қайнасын әр шаңырақта көп көжеміз.
Қазағым тойла, тойла Наурызыңды,
Мәңгілік болсын ынтымақ берекеміз!

Қыз, келін, ана, 
әжелерміз

Біздер қазақтың қыздарымыз,
Бойымызда ұялаған ұятымыз.
«Ел не дейді?» - деген сөзге тоқталып,
Қырық үйден тыю көрген ибалымыз.
Біздер қазақтың келініміз,
Санамызға сыналанған ізетіміз.
Ақ босаға аттаған сәттен бастап,
Отбасының ұйтқысы, тірегіміз.
Біздер қазақтың анасымыз,
«Тәуба! Шүкір!» - қашанда ұранымыз.
Бесікті де, әлемді де қатар тербеп,
Намыспенен қатар жүрген иманымыз.
Біздер қазақтың әжесіміз,
Мейірімге толы біздің жүрегіміз.
Біздің бақыт жанұя амандығы,
Біз солармен қашан да әдеміміз.
Қыз, келін, ана, әжелерміз,
Мына өмірге сән береміз, нәр береміз.
Жылу шашып, шуақ шашып жүрейік,
Бақ, дәулетті еселетіп берекеміз.

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.

Қазақ 
мақалдары
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 «Ілесіп Наурызбен көктем жетсін,
Көңілін үлкен-кіші көкке өрлетсін.
Еңсесі көтеріліп ер-азамат,
Ескі жылмен реніш,өкпе кетсін!»,-

дегендей даламыз ақ тонын шешіп, 
жыл басы, Ұлыстың ұлы күні-
Наурыз келді. Тіршіліктің басы-
Наурыз, адамдардың жүрегіне нұр 
сепкен де Наурыз.

Күн мен түн теңесетін ай,бүкіл 
әлемге бақыт-береке, бейбітшілік 
дарытатын Ұлыстың ұлы күні әз- 
Наурыз құтты болсын! Наурыз 
қазақ халқының ұлттық мейрамы 
болғандықтан,қазақ халқының 
барлық  дәстүрлері орындалып, 
жаңа жылды ақ көңілмен, ақ ниет-
пен бастайық деген оймен үлкен 
дастархан жайылып, дастарханның 
сәнін де мәнін де келтіретін жеті 
дәмнен жасалатын қазақтың ұлттық 
тағамы «Наурыз көже» әзірленеді.
Наурызда ат шаптырып, бәйге 

Наурызда құлпырады дала жайнап,
Құстар ұшып келеді көкті бойлап.
Ағаштар да асықпай бүр жаруда,
Жаз келер желектерін бүгін сайлап.

Жаңа күн жадыратып қыр түледі,
Мұндайда тілім қалай іркіледі.
Ақ  тонынан арылған табиғат та,
Көңілі көтеріліп сілкінеді. 

Наурызда құлпырады 
дала жайнап

Жаңа жыл келді, міне, көшемізге,
Жыл сайын біз бір жасқа өсеміз де.
Ертеден келе жатқан салт-дәстүрім,
Жоғалса қазақ болмай кетеміз де!

Салиха СОЛТАН, 
әл-Фараби атындағы орта 

мектептің 7-сынып оқушысы. 

Ұлыстың ұлы күні
ұйымдастырылып көкпар, теңге ілу, 
қыз қуу, күрес, арқан тартыс, асық 
ату т.б. ұлттық ойындары ойнала-
ды. Қазіргі таңда ұлттық мейрамды 
біздің ауыл тұрғындары әр мекеме 
болып жиналып, киіз үй тігіп, нау-
рыз көже пісіріліп қазақтың ұлттық  
дәстүрлерін дәріптейді. Мен оқитын 
мектеп те Наурыз мерекесіне арнайы 
ұйымдастырылған мектепшілік іс-
шаралар өткізеді, сыныптар ұлттық 
салт-дәстүрлеріміздің көптеген 
түрлерін орындап, сайыстарға 
түседі.   Әз Наурыз мейрамы жалпы 
халықтық той болса да оны әр мем-
лекет әр қалай айтады екен. Мысалы 
біз «әз-Наурыз» деп атасақ тәжіктер 
«Гүл ғардан» десе, татарлар 
«Нардуған» деп атайды екен. Бірақ 
бұл сөздердің білдіретін мағынасы 

біреу-ақ: игілік, молшылық, 
тазалық, ақжарқын көңіл және 
ізет.Күн мен түннің теңелуі тура 
22-сіне сәйкес болғандықтан 
шығыс халықтары оны жыл басы 
санайды. Осы мерекеде адам-
дар бар өкпе реніштерін ұмытып, 
бір-біріне ізгі тілектерін жауды-
рады, төс қағысып бір-бірімен 
қауышады. «Көктем туа Наурыз 
келер, Күн менен түн теңелер»,-
дей келе, наурызымыздың да-
старханы кең жайылып,құрметпен 
қарсы алайық! Әр адамға Қыдыр 
атаның құты қонып, Наурызымыз 
құтты болсын!

Нұрай ЕРБОЛАТ,
әл-Фараби атындағы орта 

мектептің 7-сынып оқушысы.

За все Аллаху поклонись
Праздник радостный весенний
Нет сегодня огорчений

Дружный праздник - это да
Солнце яркое с утра
Воззову к горам я очи
Помощь с господом идет
Еслиб не было полномочий
Не пришел бы Новый год

В синем небе флаг наш вьется
И сливает небосвод
И орёл под мощным солнцем
Окрыляет нас в полёт

Площадь ярких тканей красных, 
синих, желтых и атласных
Много девушек прекрасных
И джигиты собрались
Ну-ка силой поборись
Поднимают бяшек 40 раз

Наурыз, Наурыз!
Вот еще, еще по 40, это класс!
Кто смелей, душа их рвется
Я сейчас еще смогу
Я так быстро, я так ловко
Опрокину
Положу брата на спину
Всем смешно, борьба без злобы
Молодость и нет хворобы

 А на сцене, все артисты собрались
Лихо весело танцуют,
Парни, девушки ликуют,
Отбивают каблуком
Славят радостным трудом!

Март прохладный нам не стра-
шен...

Все пришли кто шьет, кто вяжет, кто 
на поле Землю пашет

Кто нас лечит, кто поёт, а кто энер-
гию даёт

Үй-іші, ауыл-аймақ аман болсын,
Тыныштық баршамызға заман

 болсын.
Табиғат таусылмайтын ризық беріп,
Тартулы дастарқанға тағам болсын!
Күніміз ұлысты болсын,
Жеріміз ырысты болсын.
Өрісіміз малға бай, 

дүбірлі болсын,
Халқымыз жанға бай, 

үбірлі-шүбірлі болсын.
Ниеттерің ақ болсын,
Наурыздың ақша қарындай!
Бастарыңа бақ қонсын,
Шашыңның барлық талындай!
Санасы өсіп адамның,
Көңілде кір қалмасын.
Құты қашып жаманның,
Жақсы тапсын жалғасын!
Тыныш болсын даламыз,
Түгел болсын нуымыз!
Таза болсын ауамыз,
Тұнық болсын суымыз!
Қатыгездік жоқ болсын,
Оралмасын кез өгей.
Кірісіміз көп болсын,
Бүгінгі Наурыз көжедей!
Ұлысың оң болсын, 
Ақ мол болсын, 
Қайда барса да жол болсын! 
Ұлыс бақты болсын, 
Төрт түлік ақты болсын! 
Ұлыс береке берсін, 
Бәле-жала жерге енсін! 
Әумин!

Бастарыңа 
бақ қонсын!

Сыйлас құрбы-досымыз Рахме-
това Мәнтайды  туған күнімен 
құттықтап, ден-саулығының зор, 
ғұмырының ұзақ та мәнді болуына 
ізгі тілегімізді қосамыз. Туған күн 
иесіне өмірдегі барлық  жақсылықты 
тілейміз,  алға қойған мақсаттары 
орындалсын!

Жаралғандай өмірге сынақ үшін,
Балаларға жүресің құрақ ұшып.
Төлеуғали әулетін әуелеткен,
Шұғылалы шаңырақ шырағысың.
Бал бөбектің бесігі тербетілген,
Мейірім тұнып тұрады келбетіңнен.
Ләйлә қыз бен екі ұлдан

 қызық көрдің,
Еңбегің бар ұрпақ пен ерге сіңген.

Ізгі тілекпен: құрбы-достары. 

Алмалы ауылының тұрғыны 
Мәнтай Рахметованы Наурыз 
мерекесімен және 70 жасқа толуы-
мен сыныптастары атынан шын 
жүректен құттықтаймын. 

Мәнтай экономист мамандығын 
алып "Энергия" колхозында 
мамандығына сәйкес қызмет 
атқарды. Шаруашылықтың кәсіподақ 
ұйымын басқарды. Кейіннен 
жекешелендіру кезінде "Шеру-
бай" кооперативінде қара жердің 
қайтарымын еселеуге үлес қосты. 
Бала кезден еңбекке тәрбиелеген 
екі ұл, бір қызы Төлеуғали екеуінің 
сенімінен шығып, Жасақпаевтар 
әулетінің ізгі жолын жалғастыруда. 
Интернатта оқыған күндер есте,
Балалық шақ алтыннан

 құнды емес пе?
Ұрпақтарың қанатын кеңге жайып,
Қуандырсын ұмтылып шың-белеске.
Сау-саламат болайық қашан дағы,
Денсаулық қой әркімнің бас арманы.
Өрен - жаран айнала шапқылап жүр,
Осы емес пе адамның жасарғаны.

Сыныптастары атынан: 
Садуақас САДЫҚОВ.

Алмалы ауылы. 

Шұғылалы шаңырақтың шырағы

Ярмарка всем ходуном:
На столах лежат игрушки
самолеты, погремушки
Куклы Маши и воздушные шары
Все для забавы детворы

Вот накрылись все столы;
Нужен нам совет народный;
- Есть, совет мужей про-

ворных
Председателей и замов
Дружно смотрят все программы

Стол накрыт и пир горой
Праздник этот твой и той
Проходите в гости в юрты
Здесь коже, челпеки, курты
Баурсаков – полный стол
И пылает жар-котёл
С Наурызом Казахстан
Вся семья – огромный стан
С Наурызом Астана
Пой нам Гимны вся страна!

Екатерина ГРИНБЕРГ.

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының Конституциялық заңнама, сот 

жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің 
негізгі іс-шаралар жоспарына сәйкес наурыздың 
13-інде "Қазақстан Республикасының медиация  
туралы заңнамасы: жай-күйі, проблемалары және 
жетілдіру бағыттағы" тақырыбына арналған 
дөңгелек үстел өтті. 

Дөңгелек үстел барысында Қазақстан Республика-
сы Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Данияр 
Есин, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судья-
сы Ұлболсын Сүлейменова, "Ұлттық  медиаторлар пала-
тасы" Республикалық қоғамдық бірлестігінің басқарма төрайымы Светлана 
Романовская, қоғамдық медиатор, біздің жерлесіміз Күлшарбан Қалиева ба-
яндама жасады. 

Баяндамаларда және одан  кейінгі пікір алмасу барысында медиа-
ция  туралы заңнаманы толықтыру бағытында құнды ұсыныстар айтылды. 
Дөңгелек үстел қорытындысында соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу ин-
ституттарын дамыту мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіруге белсене 
атсалысқаны үшін Күлшарбан Мырзабайқызы Қалиева Қазақстан Республи-
касы Парламенті Сенатының төрағасы Дариға Назарбаеваның алғыс хаты-
мен марапатталды. 

Өз тілшіміз. 

Алғыс хатпен марапатталды

Наурыз айының 21-нен 22-не қараған түні - аспан денелері 
өздерінің бастапқы нүктелеріне келіп, күн мен түн теңеледі. 

Сондықтан халық санасында ол - Әз Наурыз деп аталады. Бұл күн - со-
нымен қатар жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы. Осы күннен 
бастап Жаңа жыл басталады. Адамның аузы аққа, малдың аузы көкке 
тие бастайды. 

Наурыз мерекесінің халық арасында аталып келе жатқанына 
кейбір деректер бойынша 5 мың жылдай болған. Яғни, қазіргі дәстүрлі 
діндерден бұрын пайда болған.

Наурыз - Ұлыстың ұлы күні. Егер шығыс елдерінде бұған дейін 
соғыстар, қарулы қақтығыстар болып келсе, бұл күні олар тоқтайтын 
болған. Сонымен қатар, адамдар бұрынғы өкпе-наздарын ұмытып, бұл 
күні бір-бірімен татуласады. Бар жақсысын киініп, бір-біріне қонаққа ба-
рады. Бұл күндері әр түрлі ұлттық ойындар, жарыстар өткізіледі. Мыса-
лы: бәйге, жамбы ату, палуандар күресі. Сондай-ақ алтыбақан құрылып, 
әндер шырқалады. Ақындар айтысы ұйымдастырылды. Қазақстанда 
Наурыз мерекесі жыл сайын кең ауқымда атап өтіліп келеді. 

Наурыздың Халықаралық мәртебесі. 2010 жылы 19 ақпанда БҰҰ 
Бас Ассамблеясының 64-ші сессиясында «Әлем мәдениеті» атты күн 
тәртібінің 49 тармағы аясында «Халықаралық Наурыз күні» деп атала-
тын қарар қабылданды. 

Наурыз сөзі парсы тілінен аударғанда «Жаңа күн» деген мағынаны 
білдіреді. Яғни, Наурыз, (парсыша «нау» (жаңа) және «руз» (күн). 
Орталық Азия халықтары арасында Жаңа жылдың басы болып сана-
лады. Киелі сан. Бұл күні басты тағам - Наурыз көже. Оны кем дегенде 
жеті түрлі дәмнен: су, сүрленген ет, тұз, май, дән, айран, құрт және басқа 
дәмдерден жасайды. Тұзды қосқаны тұз астың дәмін келтіреді. Тіпті 
«Тұз астың дәмін келтіреді, мақал сөздің мәнін келтіреді» деген де сөз 
бар. Сүт немесе ақ құйғаны - «Сүттей ұйып отырайық, көңіліміз ақ, таза 
болсын» деген ұғымды білдіреді. Қазақта: «Ағы бардың бағы бар» деген 
түсінік бар. Құрт қосатын себебі - құрт аурушаң адамдарға қуат беретін 
күшті ас. Ет қосқаны - ет қазақтың төл асы. «Қазан толсын, асар мол бол-
сын» деген мақсатта сақталған сүр етті Наурыз көжеге мол етіп салған. 
Ал дәнді дақылдардың емдік қасиеттері бар. Бұл күні барлық адам нау-
рыз көжені тойып ішулері керек. Тойып ішкен адам жыл бойы тоқ жүреді, 
дені сау болады, отбасында береке-бірлік орнайды деген сенім бар. 

Мерекенің рухани бейнесі. 22 наурызға қараған түні бүкіл халық 
оның келуін күтеді. Бұл түнді «Қыдыр түні» атайды. Қыдыр ата - бүкіл 
халықтың қамқоры, оларға жақсылық жасаушы, ырыс, құт, несібе 
әкелуші, бақыт, береке, өмір сыйлаушы қасиет иесі, кемеңгер, әулие, 
көріпкел, жарылқаушы қарт. Ол Ұлыстың ұлы күнінде әр елге келіп, әр 
шаңыраққа соғып бата береді, деген сенім бар. Сондықтан әр үй Қыдыр 
атаның жолын күтіп, өздерінің жанын да, тәнін де, киер киім, ыдысы мен 
бұйымдарын да таза ұстауға тырысады. Үйдің іші-сыртын, қора-қопсыны 
тазартып, ағаш егіп, өсімдікке су құяды. Мұсылман қауымы мұндай үйге 
Қыдыр ата түнеп немесе бата беріп кетеді деп түсінген. «Қыдыр қонған», 
«Қыдыр дарыған» деген сөздер осындайдан шыққан. Батыс қазақтары 
Наурызды 14 наурыздан бастап тойлайды. Көне заманда мереке 13 күн 
бойы тойланған екен. 

ЖАҢА ЖЫЛДЫҢ
 бастауы 

Немереме 
Балаңнан немереңнің жөні бөлек,
Қызғанасың  жүресің өзің бөлеп.
Періштеге ұқсайтын түрін көріп,
Балаша қуанасың елден ерек.

Жаныңа шашылады болып шуақ ,
Кетесің зыр жүгіріп пысып-ширап.
62 тамырың қан жүгіріп,
Аласың таусылмастай бойға қуат.

Періштелер  жургендей маңайында,
Былдырлаған тіліңнің  балдайын-ай.
Бәрі  ұмытылып  кетеді   шаршағаның,
Құшырланып  иіскесең  маңдайынан.

Көнесің , сұрағанын  әпересің,
Қандай да  еркелігін көтересің.
Кеткенде  жүрегіңді  елжіретіп,
“Айды алып бер” десе де әпересің.

Жаныма жарық берген 
күн мен  айым,

Тәубе деймін  сендерді 
көрген сайын.

Менің бала кезімнің  суретінен,
Аумай қалған түрінен айналайын.

Дейді ғой  кеңігені керегеңнің,
Осы емес пе  Алладан тілегенің.
Өзіміз жас болғанда  сенбеуші едік,
Шынымен тәттісін-ай, немеренің.

Келіндеріме
Айналдым менің  аппақ келіндерім,
Болсыншы күндей жарық көңілдерің.
Жарасып  ұлдарыммен қол ұстасып,
Бақытты болсын дәйім өмірлерің.

Үйімнің әні – сәні сен екенсің,
Кіргізген отбасымның  берекесін.
Босағама жылына ұрпақ сыйлап,
Кеңейтіңдер сарайымның керегесін.

Көрсем деймін мейірім көздеріңнен,
Жастығымның  жалғасын  өздеріңнен.
Әрдайым  шуақ шашып  маңайыңа,
Естіртсін Алла адалдық сөздеріңнен.

Айналдым менім  аппақ келіндерім,
Ақтандар ата-ананың  сенімдерін.
Ошағымның  түтінін түзу ұшыр,
Тарылмасын ешқашан  пейілдерің.

Алмагүл КЕЛГЕНБАЕВА,
зейнеткер ұстаз. 
Қойлық ауылы.
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Қандай да мұғалім кәсіби 
әрекетінің қандай кезеңінде бол-
масын өз білімін оқып тауыстым 
деп айта алмайды, ал кәсіби 
тұжырымдамасын қалыптастырдым 
деп айта алмайды. Желілік 
қоғамдастық жұмысына қатысу – 
бұл тек уақыт талабы ғана емес, оқу 
процесіне жаңа стандартты енгізетін 
кез-келген пән мұғалімдерінің өнімді 
еңбек ету үшін қажеттілік болып та-
былады. Бұл желідегі кәсіби әрекетті 
ұйымдастырудың жаңа формасы, 
бұл желідегі бір пән саласы неме-
се ортақ проблемамен айналыса-
тын кәсіби қызмет аясында жұмыс 
жасайтын мамандар тобы.  Кәсіби 
желілік қоғамдастық жұмысына 
қатысу бір елдің түпкір-түпкірінде 
және шет елде тұратын мұғалімдерге 
өзара қарым-қатынас жасауға, 
кәсіби мәселелерді шешуге, өзін 
іске асыруға және кәсіби деңгейін 
арттыруға мүмкіндік береді.      

Желілік қоғамдастықтың 
мақсаты: бірыңғай ақпараттық 
кеңістікті құру, тәжірибе алмасу, 
қолдау, ынтымақтастық орнату, 
табысты педагогикалық практика-
ларды тарату, кәсіби тақырыпқа 
формалды және формалды емес 
байланысты ұйымдастыру, интер-
неттен тыс уақытта бастамалау вир-
туалды әрекеттесуді бастау, кәсіби 
деңгейді көтеру, жаңа білім баста-
маларын қолдау.  Осы мақсаттарды 
басшылыққа ала отырып 2020 
жылдың 28 ақпан күні Беисова 

Желілік қоғамдастық – біздің санамызда өзгеріс 
енгізуді үйрету үдерісін бейнелейтін маңызды стратегия

Назгүл басқарып отырған Екіаша 
орта мектебінде «Жаңартылған білім 
беру мазмұны бойынша оқытудағы 
жаңа әдіс - тәсілдер» атты 
тақырыбында жетекші мектептің 
тірек мектептерге арналған семина-
ры  ұйымдастырылды. Аманбөктер, 
Теректі, Бірлік, Тасарық, Жетісу, 
Қарауылтөбе, Көкөзек орта 
мектептерінің қоғамдық – 
гуманитарлық пәндері мұғалімдерінің 
басын қосып «Жаңартылған оқу 
бағдарламасы бойынша қоғамдық – 
гуманитарлық бағыттағы пәндерінің 
оқу мақсатына жетудің тиімді жол-
дарын дамыту» мақсатында ашық 
панорамалық сабақтарын назарла-
рына ұсынды. Жұмыс кезеңдері екіге 
бөлінді: бірінші кезеңі «Тәжірибе 
алмасу алаңы» және екінші кезеңі 
«Флеш алаңы». 

Бірінші алаңда ашық сабақтар 
көрсетілді. Онда қазақ тілі сабағын 
7 «А» сыныбында  «Ас-адамның 
арқауы» тақырыбы бойынша  
Н.Калкеева, Л. Габдулина, Ж. Шарова, 
орыс тілінен 8 «А» сыныбында «На-
циональная еда»- С.Жаксылыкова, 
Б. Нусупов, Б.Сыдыкова, ағылшын 
тілінен 6 «А» сыныбында «Yong 
writers»  - Т.Догоманова, М. Каирбе-
кова, Н. Рымбаева, тарих пәнінен 
9 «А» сыныбында «XX ғасырдың 

екінші жартысындағы білім беру 
жүйесімен ғылымның дамуы» 
К.Жаксылыкова, Ч.Каирбеков, 
З.Баликенова өз тәжірибелерімен 
бөлісті.  Үш пән мұғалімі біріге 
отырып сабақ жоспарын құру ба-
рысында әр кезеңдерін ойласты-
рып, онда сабақ мақсаттарының 
қолжетімділігі, оның орында-
луы, тиімді жолдары, мұғалімнің 
сабақтың әр кезеңінде уақытты 
тиімді пайдалануы, мұғалімнің 
рефлексиялық әрекеттерді жүзеге 
асыруы,  сабақтағы топтық жұмыс, 
оның танымдық, әлеуметтік, 
эмоциялық мақсаттарының орында-
луы, мұғалімнің сабақ барысында 
диалогтік оқытуды пайдалануы мен 
сұрақ қоя білу деңгейі, мұғалімнің 
сабақ  барысында критериалды 
бағалау жүйесін пайдалана білуіне  
көп назар аударылды. Біріге жасаған 
жұмыс та жемісті болғаны анық бол-
ды. 

Қалыптастырушы бағалау  
тәсілдерін  білу, осы тәсілдердің 
тиімділігін түсіну және іс – 
тәжірибесіне енгізу мақсатында 
«Критериалды бағалаудың 
тиімділігі» тақырыбында мектептің 
көшбасшылары З.Рымбаева (І 
-деңгей), Г.Ескендирова (ІІ-деңгей) 

және А.Акимжанова (ІІІ-деңгей) 
коучинг өткізді. Әріптестерді коу-
чинг барысында «жауқазын» гүлінің 
түрлері бойынша топтарға бөліп, 
тайм спикер, бақылаушы, тілшіні 
белгілеп қойды. Топтар «Тұжырым 
картасы» - критериалды бағалаудың 
тиімділігімен, «Кесте толтыру» - кри-
териалды бағалаудағы белсенді 
әдістерімен, «Терминдер конверті» 
- терминдерді түсіндіру, «Рөлдік 
ойын»- рольге кіріп әртүрлі жұмыстар 
жүргізді. Коучингтің  соңында крите-
риалды бағалаудың маңызы, оның 
мақсаты, рубрикатор, критерий-
лер, дескрипторларға ұғым берілді.  
Критериалды  бағалаудың басты  
ерекшеліктеріне тоқталды: алдын-
ала ұсынылған бағалау шәкіл; анық, 
айқындылығы;  бағаның әділдігі; 
өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі. 
Критериалды бағалаудың ата-ана 
үшін тиімділігін: баласының білім 
сапасының дәлелдерімен танысуға, 
оның оқуындағы табыстылықты 
бақылауға, оқуына қолдау көрсету 
үшін бағыт алуына мүмкіндіктері 
болуына, ата-анаға жіберіліп отыра-
тын «күтілетін нәтижеге» жеткен, 
жетпегенін көре алатынына назар 
аударды. Мұғалімдердің ойларын 
қорытып, рефлексия барысында 

алған әсерлерімен бөлісті. 
Флеш немесе диалогтық 

алаңында осы мектептің педа-
гогтары Б.Калкеева (І -деңгей), 
К.Молдахметовамен (І -деңгей) се-
минарда өткен сабақтары бойынша 
мұғалімдерімен «SWOT» талдау 
жүргізілді. 

Сабақ – бұл оқыту үдерісінің ең 
басты, ең маңызды бөлігі. Қандай 
әдіс-тәсіл үйренсек те оның іске аса-
тын табысты болатын соңғы нүктесі 
– сабақ. Қорыта айтқанда, желілік 
қоғамдастықтағы әріптестердің 
моральдық деңгейі өте жоғары 
болғанда, кез-келген істе оларға 
арқа сүйеуге болады.

Осы жолда оқушы, мұғалім, 
ата-ана ынтымақтастықта бірлесе 
жұмыс жүргізе отырып, білім берудің 
мазмұнын жаңартуды жүзеге 
асыруға атсалыса түсетіндігімізге 
көз жеткізудеміз. Бұл да болашақ 
ұрпаққа, ғылымның алғашқы 
негіздеріне жасалып отырған бір 
мүмкіндік деп қабылдау қажет. 
Қанаттасып, тәжірибе алмаса жүріп 
берілген білім мұғалімді де, оқушыны 
шығармашылық ізденіске түсіреді. 
Ізденіске түскен тұлға сыни ойлайды, 
өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең 
талдайды, өзіндік тұжырым жасай-
ды, өз пікірін қорғайды. 

Э. СЕИТБАЕВА,
Жетісу орта мектебінің 

қоғамдастығының жетекшісі, 
мектептің тренері,

 І-деңгейлі орыс тілі пәні 
мұғалімі. 

Биыл Кеңес Одағы әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғандығына 
31 жыл толды. Өмірінің өлшеулі бір бөлігі, жауқазын жастық шағының сүбелі 
үлесін оқ пен от астында өткізіп, тағдырдың жазуымен елге аман – сау ора-
лып, туған жерімен қауышқан майдангер ағаларымыз да біздің ортамызда.     
Сол сұм соғысқа қатысқан біздің Бірлік ауылынан екі ардагер- азаматтар-
ды мақтанышпен айтуға болады. Олар Смаилов Аділхан Айтқалиұлы және 
Тоқжігітов Ерболсын Тоқтасынұлы. Осы азаматтар өскелең жастарға үлгі-
өнеге болады десем артық болмас. Өйткені олар талай қиындықтарды 
бастан өткізген. Осындай ағаларымыз  біздің арамызда бар екендігін біз 
мақтанышпен айта аламыз.  Он жылға созылған соғысқа қазақ жерінен 22 
мың сарбаз аттанып, олардың 9 жүзден астамы ұрыс даласында қаза тап-
са, 21-і хабарсыз кетті. Осыған орай  мектебімізде «Оққа оранған он жыл» 
атты танымдық кеш өтті.  Кеш алғашқы әскер дайындығының мұғалімі Чун-
кенов Айдын Балғабекұлының жетекшілігімен және мектеп оқушыларымен 
бірлесіп ұйымдастырды. 

Кешке Ауған соғысының ардагерлері Жұбанышев Әуелбек, Тоқжігітов 
Ерболсын және Темірғалиев Мараттар қатысты. Кеш Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Әнұранымен басталып, бір минуттық 
үнсіздікпен жалғасты. Соғыстан оралмаған жандардың рухына тағзым 
етілді.  Ардагерлер өскелең ұрпақ бойына патриоттық сезім ұялатар, өнеге 
болар ұлағатты әңгімелерімен бөлісті. 

Кеш мың бұралған билермен, патриоттық әсем әндермен ұласты.  
Соңында Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың 
«Бейбіт күннің тілегі» әнімен аяқталып көрермен қуанышына бөленді. 

С.СМАИЛОВА,
Бірлік орта мектебі «Өнер» бірлестік жетекшісі.

Оққа оранған он жыл

Баланың ой-өрісін, есте сақтау 
қабілеттерін мнемоника тәсілдері 

арқылы дамыту
Қазіргі ақпараттарға толы ғылым мен техниканың дамыған уақытында біз 

бір орында тұрмай, өмір ағымымен ілгері жылжып, жаңа түрлі әдіс –тәсілдерді 
пайдалана отырып, баланың еңбекке, эстетикаға, білімге деген көзқарасына 
дұрыс та оңды ықпал жасап, бағыт-бағдар беріп отыруымыз қажет. Ол үшін 
тәрбиеші өзі де күнделікті ізденіп, жан-жақты білім жинақтап, әдіс-тәсілдерді 
оңды пайдаланып отырса, нұр үстіне нұр. Баланың өмірге,  айналасына деген 
көзқарасы бәрі де бірдей емес. Сол қасиеттерін дамыту барысында баланың 
өмірге құштарлығын бұрынғыдан да ары оятып, құлшыныспен заттар жасауға, 
алған білімдерін ары қарай дамытуда мнемоника әдісін пайдалану өте тиімді.

Мнемоника- есте сақтау деген мағынаны білдіреді. Мнемоника бұл көркем 
шығармаларды тез есте сақтау және қабылдауға қолданатын әдістер мен 
тәсілдер жүйесі. Мен өз іс тәжірибемде бұл әдісті пайдаланып, балалардың 
тілін дамытуда таптырмас тәсіл екеніне көз жеткіздім. 

Балаларға өлең, тақпақ, мақал-мәтелдерді қара сөзбен айтқаннан гөрі 
сурет немесе тірек сызбаларды көрсету арқылы жаттатса тез естерінде жат-
талып қалады. Мысалы:  сөйлеуді дамыту  оқу іс-әрекетінде І.Жансүгіровтің 
«Күз» деген өлеңін мнемоника тәсілін пайдаланып, тақпақты сурет арқылы 
айтқызып жаттаттым. Осының нәтижесінде балалар өлеңді суретке қарап 
тез жаттап алды. Сонымен қоса естерінде де сақталып қалды.«Қатынас» 
білім беру саласы бойынша ашық оқу іс-әрекетінде  А.Егеубаевтің «Құстар 
қайтқанда» өлеңінін мазмұнын суретке қарап әңгімелеу арқылы түсіндірдім. 
Мұндағы мақсат балалар өлеңнің мазмұнын естерінде сақтау, ұмытып қалмау, 
ой-өрісін, тілін, есте сақтау қабілетін дамыту. Сонымен қатар  осы ашық оқу 
іс-әрекетінде «Тордағы құстарды шығар» деген дидактикалық ойынды ойнат-
тым. Ойынның мақсаты балалардың тілін дамыту, құстардың атын атату, 
есте сақтау қабілеттерін дамыту. Қазақтың ғұламасы Абай ес туралы «Отыз 
бірінші»  қара  сөзінде: «Естіген нәрсені ұмытпауға төрт түрлі себеп бар: 
Біріншісі-көкірегі байлаулы берік болмақ керек; екіншісі-сол нәрсені есінде не-
месе көргенде ғибраттану керек, көңілденіп, ынтамен ұғу керек; үшіншісі- сол 
нәрсені ішінен бірнеше уақыт ойлап көңілге бекіту керек» дейді. 

Олай болса тәрбиеші баланың білім-парасатын ұдайы  ұштастырып, 
шыңдап отыруы ісіне жеткілікті көңіл бөлуі тиіс. Балада айналадағы түрлі 
құбылысқа еліктегіш, бәрін білуге, ұстап көруге деген құштарлық басым 
болады.  Мұндай қызығушылық әрекеттеріне ерекше көңіл бөлу керек. 
Балабақшаға келмес бұрын бала әр түрлі  білім дағдыларын меңгереді. Бірақ 
көпшілік жағдайда бала өз ойын еркін айта алмайды, өзінше қарапайым ой 
қорытындысын жасау жағы жетіспейді. Бала білімін осы бір арнаға түсіру, 
ұштау, жетілдіру, мектептегі оқу – ісіне даярлау- әр тәрбиешінің міндеті.

М.ТИЛЕУХАН, 
«Балдырған» бөбекжай бақшасының  тәрбиешісі.

Бастауыш-білім негізі, тәрбие іргетасы деген 
даналық жиі айтылады. Расында да жастай 

берген тәрбие жас шыбықты игендей дегенді дана 
халқымыз босқа айтпағаны белгілі. Жас сана бейне 
мақта тәрізді көзімен көргенді бойына тез сіңіреді. Міне, 
жасөспірімге білім баспалдағы - бастауышта берген 
тәлім мен тәрбиенің маңызы айрықша болатындығы 
сондықтан. Іргетасы, негізі мықты құрылыстың сапа-
лы болатыны сияқты, барлығын бірдей қабылдауға 
бейім жас буынға осынау кезеңде жақсы мен 
жаманның, асыл мен жасықтың, ақ пен қараның 
аражігін ажыратуға үйретудің аса маңызды деп ұққан 
жөн. Оқушының рухани күш-қуаты мен ерік-жігерінің, 
шығармашылық қабілетінің, жалпы мүмкіндіктерінің 
ашылар кезі бұл. Бастауыш мектептің негізгі міндеті 
– жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы қалыптасуын 
қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, 
іскерлігі мен дүниетанымын қалыптастыру, оқуға де-
ген қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру болып 
табылады. Сондай-ақ ұстаз тәжірибиесін жетілдіре 
отырып, оқу үрдісіне жаңа әдіс-тәсілдерді, оқытудың 

Егеменді еліміздің өсіп келе 
жатқан ұрпағын ойлы да іскер, 

жігерлі де батыл, өзіне-өзі сенімді, 
интеллектуалдық деңгейі биік, 
дүниетанымы дұрыс қалыптасқан 
азамат етіп тәрбиелеуде мектептің 
алатын орны айрықша. Мектеп қазіргі 
қоғамның дамуымен, әлеуметтік 
практикамен тығыз байланысты. 
Мектеп өмірі балаға жаңа әлемнің 
есігін ашып беріп, рухани дүниесінің 
қалыптасуына негіз салады.

Ұрпақтың сан салалы әрі 
қадамын нық басуға бағыттайтын  
өмірде кездесетін дағдылар арқылы 
баланың жан дүниесіне әсер ететін 
білім мен тәрбиенің алғашқы 
баспалдағы – бастауыш сынып. 
Себебі, бастауыш саты – білім, 
дағды, іскерліктің қалыптасуының ба-
стамасы болып табылады. Нақтырақ 
айтсақ, жалпы білім алудың, 
талпынудың іргетасы осы бастауыш-
та қаланбақ. Сондықтан, оның сипа-
ты мен мазмұны, оқытудың әдістері 
мен формалары қазіргі жағдайда 
жан-жақты талданып отыр. Өйткені, 
баланың жеке бас қасиеттері, оның 
адамгершілігінің, белсенділігінің 
қалыптасуы мектепке дейінгі тәрбие 
мен бастауыш сыныптарда жүзеге 
аспақ. Бір сөзбен айтсақ, оқушының 
рухани күш-қуаты мен ерік-жігерінің, 
шығармашылық қабілетінің, жалпы 
мүмкіндіктерінің ашылар кезі. Баста-
уыш мектептің негізгі міндеті – жеке 
тұлғаны дамытып, оның алғашқы 
қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге 
деген сенімін нығайту, іскерлігі мен 
дүниетанымын қалыптастыру, оқуға 
деген қызығушылығын оятып, ынта-
сын арттыру болып табылады. 

Ақпан айының 26-сы күні 
Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектепте «Бастауыш сыныпта 
пәндерді оқытуда белсенді әдіс-
тәсілдердің оқу-тәрбие үрдісінде 
қолданылуы» тақырыбында жан-
жақты ұйымдастырылған аудандық 
семинар өткізілді.

Мақсаты: педагогтерге бастау-
ыш сыныптарда оқытудың белсенді 
әдіс-тәсілдерін оқу-тәрбие үрдісінде 
қолданылу жолдарын ұсыну 
және өзара тәжірибе алмасуды 
ұйымдастыру болып табылды.

Семинардың өтілу барысына 
аудандық білім беруді дамыту оқу-
әдістемелік орталығының әдіскері 
Акимбаева Балғанша Төлеутаевна 

Ұстаздар тәжірибе алмасты
Басқаларды үйрете жүріп біз өзіміз үйренеміз.

Сенека.

мен мектеп басшысы Мусина Айша-
гуль Джанысбаевна басшылық жа-
сады.  Жоспар бойынша семинарға 
ауданымыздың барлық мектептерінің 
бастауыш сынып мұғалімдері келіп 
қатысты. Мұғалімдерге арнайы 
семинардың өтілу жоспары мен 
қорытынды шығаруға арналған 
кері байланыс парақшасы тара-
тылды. Жалпы семинарға 30-дан 
астам мұғалім қатысты. Жоспарлы 
түрде ұйымдастырылған семинар-
да мектебіміздің бастауыш сынып 
мұғалімдері Идрисова З, Абдишева 
Г, Кусмолданова Г, Қарабатырова 
Қ, Кауменова С, Мұқыжанова Ә, 
Қожабекова Р. өздерінің белсенді 
әдіс-тәсілдерімен бөлісіп, іс-
тәжірибелерін аудан көлемінде та-
ратты. 

Алдыңғы қатарлы тәжірибені 
жетілдіре отырып, оқу үрдісіне жаңа 
әдіс-тәсілдерді, оқытудың жаңа тех-
нологияларын енгізіп, оқушылардың 
жалпы дамуын қамтамасыз етуде 
ұстаздар қауымы аянбай еңбек етері 
анық. Оған көзіміз де жетті. Бала 
жаны жаңалыққа құмар, білмегенін 
білгісі келіп, белгісіз нәрсені ашуға 
тырысатын болғандықтан, бастау-
ыш сынып мұғалімі олардың осы 
талпынысын дамытуға көңіл бөлуі 
тиіс. Оқушылардың сүйіспеншілігін 
арттыру мақсатында сабақ ба-
рысында тиімді әдіс-тәсілдерді 

енгізіп, оны ұйымдастыру форма-
сын түрлендіріп отыру – мұғалімнің 
басты міндеті екені белгілі. Мұндай 
жағдайда мұғалімнің шеберлігі, 
ұйымдастырушылық қабілеті үлкен 
рөл атқарады. 

Халқымыз әрқашан да ұстаз 
мәртебесін көтеріп, аса жоғары 
қастерлеп, бағалаған. «Ұстаздық ет-
кен жалықпас, үйретуден балаға», 
«Адамның адамшылығы жақсы 
ұстаздан болады»,- деген ұлы 
ақын Абай дананың сөздері еріксіз 
ойға оралады. Ал чехтің педаго-
гы Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі 
нұрдың қызметшісі, ол барлық ой 
мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін 
сеуіп, нұр құятын тынымсыз жалын 
иесі» деп ұстаздар қауымына назар 
аударғаны баршамызға белгілі. Ен-
деше осындай ауқымды іс-шараның 
басын қайырып, аудан көлемінде 
өткізілген семинарға белсенділік 
танытып, өздерінің бар білгендерін 
шәкірт жүрегіне арнай білген ба-
стауыш сынып мұғалімдеріне үлкен 
алғыс білдіреміз. 

Ұрпаққа тәрбие беру, білім 
нәрімен сусындату – екінің бірінің 
қолынан  келе бермейді. Сондықтан, 
ұстаз болу – жүректің батырлығы деп 
бағалауға болады.

 Г.КУСМОЛДАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы 

орта мектептің  бастауыш сынып 
мұғалімі.

БІЛІМ НЕГІЗІ - БАСТАУЫШТА
жаңа технологияларын енгізіп, оқушылардың жалпы 
дамуын қамтамасыз етуі керек. Жаһандану кезеңіндегі 
бала жаны жаңалыққа құмар, білмегенін білгісі келіп, 
белгісіз нәрсені ашуға тырысатын болғандықтан, бастау-
ыш сынып мұғалімі олардың осы талпынысын дамытуға 
көңіл бөлуі тиіс. Бұл өз кезегінде мұғалімнің де ізденуге, 
өзін дамытуға жетелейді. Оқушылардың оқуға деген 
сүйіспеншілігін арттыру мақсатында сабақ барысында 
тиімді әдіс-тәсілдерді енгізіп, оны ұйымдастыру форма-
сын түрлендіріп отыру – мұғалімнің басты міндеті екені 
белгілі. Бұл жаттанды, бірізді, таптаурын әдістерден 
бас тартып, ең басты нәрсе шәкірттің білімге деген 
құлшынысын арттыруға сеп болмақ. Мұндай жағдайда 
мұғалімнің шеберлігі, ұйымдастырушылық қабілеті үлкен 
рөл атқаратындығы сөзсіз. Жауапкершілігі мол, адал да 
мейірімді, әділ де парасатты, рухани дүниесі бай пе-
дагогтан кіші мектепте білім нәрімен сусындаған бала 
ертеңгі ел тұтқасы, отаншыл тұлға болып қалыптасады 
деп айтуға негіз бар. 

Жұлдыз ТОЛЕНОВА,
Көкөзек орта мектебінің бастауыш сынып 

мұғалімі.



«Өзін-өзі тану»  09.30 «Патриот»  09.10  «До-
рогая Кымбат»  10.00 «Сенат аксакалов»  
10.30 Премьера! «Села полетела»  11.00 «От 
всего сердца»  12.15 «Қызық times»  13.05 
«Жұлдызды жекпе-жек» 4 маусым  14.50 Т/х 
«Өз үйім»  17.00 Концерт «Абайдың әндері»  
18.45 М/ф «Тарзан»  20.15 Премьера «Отдел 
журналистских расследований»  21.00 «7 күн»  
22.00 Мегахит «Тайна в их глазах»   00.00 Се-
риал «Черный список»  00.40 Т/х «Абзал жан»    

ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х  «Первая любовь»  06.45  Тамаша 
сити  07.35 Той заказ  08.05 Басты жаңалықтар  
08.50, 04.15  Ұшқалақ  09.00 Сериал «Гюльча-
тай. Ради любви»  12.50  «Фабрика грез»  13.10 
«Dastarхан» бағдарламасы  14.25 «Лучше 
всех»  16.10 Х/ф. «Блестящей жизни лепесток»  
18.00 Сенбілік жаңалықтар  18.35, 03.15 «Super 
Qala.kz»  20.00 «Главная тема»  20.30 «Сенат 
онлайн»  20.55,23.00  Х/ф. «Мой любимый ге-
ний»  22.00, 02.30 «П@утина+»  00.45 Кино 
«Отпетые напарники»   

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.30 
«Таңжарық»    09.00 Жаңалықтар  09.30 Новости   
10.00 «Желі-KZ»   10.30 «Бүгін»   11.00 «Бол-
мыс» ток-шоуы   11.45 «Күлкі-түрпі»   12.00 Д/ф 
«Ғажайып мәдениет»       12.30 «Ғибрат»   13.00 
«Шашу»   14.20 «Қазақ әні»   15.00  «Әсем әуен»   
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 Жаңалықтар  
17.20 Новости  17.35 «Сильные духом»   18.00 
«Зерде»  18.50 «Полиция қызметі»  19.10 «Нет-
лайк»     19.30 «Жүрек сөзі»     20.00 «Ауылдағы 
ағайын»    20.30 Жаңалықтар  21.00 «Жетісу 
зертханасы»  21.30 Новости  22.00 «Өмір әні»  
23.00 «Күлкі қоржын»   23.35 «Қателік»   23.55 
Әнұран  
      

ХАБАР
   06.00 «Тамаша»   07.00 Концерт  08.35 М\х  
09.20 Самопознание  09.30 Проспорт  10.00 
«Олжалы отбасы»  10.30 «Селаполетела»  
11.00 От всего сердца  12.10 «Қызықтаймс»  
13.15 «Бір туынды тарихы»  13.45 «Шерлок 
Холмс»  15.25 «Рауза»  18.45 «Мәжіліс КЗ»  
19.158 «Жұлдызды жекпе-жек»  21.00 «7 күн»  
22.00 «Большая неделя»  23.00 «Хабар бок-
синг»  01.20 Т\х «Абзал жан»  

ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х «Первая любовь»  06.45, 03.10 «Та-
маша сити»  07.35 «Той заказ»  08.00 «Сенбілік  
жаңалықтар»  08.35, 04.00 «Ұшқалақ»  08.45 
«Воскресные беседы»  09.00 Х/ф «Гюльча-
тай. Ради любви»  12.45 Контент  13.15 «Точь 
в точь»  16.00  Х\ф «Не говори мне прощай»  
18.00 Басты бағдарлама  18.35 «Дастархан»  
20.00  Аналитика  20.55, 23.00 «Где живет На-
дежда»  22.00, 02.25 Паутина  00.50 Концерт      

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   09.00 
Жаңалықтар  09.30 Новости  10.00 «Жетісу 
зертханасы»     10.25 «Сильные духом»   10.50 
«Өмір әні»   11.35 Мультфильм «Момын мен 
қарақшылар»  12.00 «Жүрек сөзі» 12.30 
«Ауылдағы ағайын» 13.00 «Зерде»   13.45 
«Полиция қызметі»14.05 «Туржорық»   14.30 
«Ұлт пен рух»   15.00 «Жұлдыз болғың кел-
се» концерті   17.00 «Абай-175»   17.15 «Әсем 
әуен»    17.30 «Әдебиет пен адамзат»   18.00 
«Зерделі отбасы»  18.40 «Полицейская служ-
ба»  19.00 «Спорт-тайм»  19.30 «Киноман»                      
20.30 Апта /қаз/  21.30 Апта /рус/  22.20 К/ф 
«Талан»   00.40 Әнұран                              

«Абай-175»            13.00 «Әсем әуен»    14.00 
«Елес қыз» телехикаясы, 38-серия  14.30 
«Спорт-тайм»            15.00  «Әсем әуен»   16.00 
«Жүрек сөзі»                        16.30  «Ауылдағы 
ағайын»   17.00 «Абай-175»  17.20 «Үшінші көз»  
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»   18.00 
«Әсем әуен»                         19.00 Д/ф «Ғажайып 
мәдениет»  19.30 «Қателік»                  20.00 «Әсем 
әуен»               21.00 К/ф «I love Taldykorgan»  
22.00 «Әндер мен жылдар» концерті   23.55 
Әнұран    

ХАБАР
06.00, 02.00 ҚР Әнұраны  06.00 Қорытынды 
жаңалықтар  07.15 М/с «1001 ночь: нерасска-
занные истории»  07.40 «Қызық times» 
  08.40, 14.50 Т/х «Өз үйім»  09.30, 19.30 
Т/х«Рауза»  10.20, 21.40 Сериал «Листопад»  
12.00 Жаңалықтар  12.15 Тікелей эфирде 
«Баспанаға бағыт»  12.45 Новости  13.00 Се-
риал «Сестра моя, Любовь»  15.45 Концерт 
«Арайлым – айдын шалқарым»  17.45, 23.15 
Т/х «Абдулхамид хан»  20.20 Қорытынды 
жаңалықтар  20.50  «Открытый диалог»  21.00 
Итоги дня  00.50 Т/х «Абзал жан»  01.25 Деректі 
драма «Менің тағдырым»          

ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.40 Т/х «Шиповник на обочине»  07.00 
«Той заказ»  07.15, 18.00 «Басты Жаңалықтар»  
08.00, 22.00, 01.55 «П@УТІNА»   09.00 Телека-
нал «Доброе утро»    10.00 «Ради любви я все 
смогу!»  12.00 «QALAYYM LIVE»  15.35 «На са-
мом деле»  16.45 «Пусть говорят»  18.45, 03.25 
«Басты прайм»  20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  
20.45-22.50 Т/с «Такая работа»  00.00 «Смо-
трящая вдаль»            

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/   09.00 Д/ф 
«Кең ауқымда»  09.30 Д/ф «Таңғажайып 
табиғат»  10.00 «Арнайы репортаж» 11.00 Д/ф 
«Батысқа қарай аққан өзен»   12.00 «Бүгін»  
12.30 «Қателік»  13.00 «Әсем әуен»   14.00 
«Елес қыз» телехикаясы, 39-серия  14.30 
«Әдебиет пен адамзат»   15.00  Жаңалықтар                      
15.20 Новости  16.00 «Сегодня» /прямой эфир          
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 Жаңалықтар  
17.20 Новости  17.35 «Күлкі қоржын»   18.00 
«Шашу»                        19.00 «Бүгін» /тікелей эфир/  
19.30 «Білек пен жүрек»              20.15 «Абай-
175»   20.30 Жаңалықтар  21.00 «Әдебиет пен 
адамзат»   21.30 Новости  22.00 Д/ф «Батысқа 
қарай аққан өзен»   23.00 Жаңалықтар  23.30 
Новости  23.55 Әнұран    

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Әнұраны  06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня   07.15 М/с «1001 ночь, 
нерассказанные истории»   07.40  «Қызық 
times»  08.40 Т/Х «Өз үйім»  09.30, 19.30 Т/х 
«Рауза»  10.20, 21.40  Сериал «Листопад»  
12.00 Жаңалықтар.   12.15 Религия сегодня.  
12.45 Новости  13.00  Сериал «Сестра моя, 
Любовь»  14.50 «Ұлы дала қазынасы» концерті  
16.20 Журналистік зерттеу  16.45 Тікелей эфир-
де «Қоғамдық талқылау»   17.45, 23.15 Т/х «Аб-
дулхамид  хан»  20.20 Қорытынды жаңалықтар  
20.50 Премьера Новый курс  21.00  Итоги дня  
00.50 Т/х «Абзал жан»  01.25 Д/драма «Менің 
тағдырым»      

ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.20  Т/х «Шиповник на обочине»  07.00, 
18.00 Басты жаңалықтар  07.45 Жұма уағызы  
08.00, 23.00, 01.35  Паутина   09.00 Доброе 
утро   10.00 Мелодрама «Ради любви я все 
смогу»   12.00 «Қалаулым»   15.30 «Давай по-
женимся»  16.20 Открытие Китая  16.55 «Жди 
меня Казахстан»  18.45 , 03.05 «Заң сөйлесін»  
20.00 Главные новости  20.45 Поле чудес  
22.00, 00.00  Сериал «Верни мою жизнь»  04.05 
«Ұшқалақ»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/   09.00 Жаңалықтар  
09.30 Новости   10.00 «Әдебиет пен адам-
зат»    10.30 «Бүгін»    11.00 Д/ф «Батысқа 
қарай аққан өзен»   12.00 «Бүгін»   12.20 «Білек 
пен жүрек» 12.50 «Абай-175»   13.00 «Шашу»   
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 40-серия  14.30 
«Экорейд»   15.00  Жаңалықтар   15.20 Ново-
сти  16.00 «Сегодня» /прямой эфир          16.30 
Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 Жаңалықтар  17.20 
Новости  17.35 «Күлкі-түрпі»   18.00 «Шашу»                        
19.00 «Бүгін» /тікелей эфир/  19.30 «Әсем 
әуен»  20.00 Д/ф «Ғибрат»  20.30 Жаңалықтар  
21.00 «Желі-KZ»  21.30 Новости   22.00 «Бол-
мыс» ток-шоуы  23.00 Жаңалықтар  23.30 Но-
вости  23.55 Әнұран           

ХАБАР 
 06.00,02.00 ҚР Әнұраны  06.00 Концерт  07.50 
М/с «1001 түн: айтылмаған әңгімелер»  09.00 
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 23 наурыз

Бейсенбі-Четверг 26 наурыз

Жұма-Пятница 27 наурыз

Жексенбі-Воскресенье 29 наурыз

Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустроенный, 
имеется горячая, холодная вода, душевая 
кабина, Аристон. Частично с мебелью, Лет-
няя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 
постройки. Сдвоенный участок (14 соток, хо-
роший сад). Полив отличный. Обращаться 
ул. Жамбыла № 18 (3 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8701 4616485.

Продается дом с магазином, имеется 
надворные постройки, баня, в доме водо-
провод, телефон. Обращаться ул. Тауел-
сыздык № 173 или по тел. 8701 6767649, 
дом.тел. 2-00-60.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Сейсенбі-Вторник 24 наурыз

Сәрсенбі-Среда 25 наурыз

Тез арада Жөнкебаев көшесі № 31 
үлкен үй сатылады. Ақын Сара мектебі, 
бала бақша жақын. Монша, қора жайы, 
үлкен бау-бақша бар. Үйде су, телефон, са-
нузел бар. Хабарласыңыздар үй тел. 2-72-
50, ұялы. 8702 1156471.

Продается 2-х комнатная квартира в 
доме по улице Байтурсынова 9 А кв.11 
расположенного в центре города. С цен-
тральным отоплением и капитальным ре-
монтом.  Также имеется 6 метровый балкон 
с пластиковым покрытием. Продается с ме-
белью. Обращаться дом.тел. 2-25-97, сот. 
8702 3912847.

ТОО «Тулек АКG» реализует или 
сдаст под долгосрочную аренду двухэтаж-
ное здание площадью 609 кв.м., гаражи 213 
к.м. на выкупленной земле 0,2900 га. Об-
ращаться по адресу: г. Саркан, ул. Бай-
турсынова № 17, сот. 8702 1750053, 8701 
2705284. Цена договорная.

Сарқан баспаханасында жалға  
Офистер беріледі. Тел: 8 701 7610210.

В здании Сарканской типографии 
сдаются в аренду помещения под 
Офис. Тел: 8 701 7610210.

Сниму однокомнатную квар-
тиру. Обращаться сот. 8705 
3398476, 8705 3357984.

В целях профилактики дорожно - транс-
портных происшествий с участием пешеходов, 
снижения тяжести последствий в них, а также 
укрепления дорожно-транспортной дисципли-
ны среди участников дорожного движения в 
период с 13 по 16 марта  т.г. на территории Ал-
матинской области проведен республиканское 
оперативно - профилактическое мероприятие 
«Пешеход!». Одна из основных задач прово-
димого мероприятия – это повышение культу-
ры со стороны пеших участников дорожного 
движения, а также привлечения внимания и 
уважения водителей к пешеходам.

А также с 16 по 18 марта т.г. на терри-
тории Алматинской области, проводился 
оперативно-профилактическое мероприятие 
областного масштаба «Скотокрад», с целью 
выявления лиц причастных к совершению 
краж скота, их задержанию и привлечению 
к уголовной ответственности. Помимо этого 
целью было профилактика, предупреждение, 
пресечение и выявление краж домашних жи-
вотных.

Е. МАКАШЕВ,
командир взвода МПС ДВД 

Алматинской области, старший лейте-
нант полиции.

ТОО «Канатжан и Ко» Автостан-
ции срочно требуется техничка. Об-
ращаться по телефону 2-16-50.

«Қанатжан и Ко» ЖШС Авто-
бекетке шұғыл түрде еден жуу-
шы қажет. 2-16-50 телефонына 
хабарласыңыздар.

Продается дом с общей площадью 
400 м2 в г. Саркан, ул. Тауелсиздик №247. 
Имеются баня, гаражи, сеновал, вода и са-
нузел в доме. Удобен под бизнес: гостини-
ца, детсад, содержания скота и другие. Об-
ращаться по телефону: 2-04-99, сот. 8702 
6687681.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер сапасы басты

 назарда!
Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
(бұдан әрі - Агенттік) тапсырысына сәйкес 
зерттеу орталықтарымен мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер сапасына 2017 
– 2019 жылдары жүргізілген қоғамдық 
мониторинг қорытындыларына сәйкес 
Алматы облысының жергілікті атқарушы ор-
гандарымен көрсетілген қызметтер сапасы-
на халықтың қанағаттану деңгейінің тұрақты 
жоғарлауын көрсетті.

Мәселен, 2017 жылы 36,6% 
(республикалық деңгейде 16 аймақтың ішінде 
15-орын), 2018 жылы 56,5% (республикалық 
деңгейде 17 аймақтың ішінде 14-орын). 
Ал 2019 жылы «Зор Рух» қайырымдылық 
қорымен жүргізілген қоғамдық монито-
ринг қорытындысы бойынша халықтың 
қанағаттану деңгейі  69,3% құрады. Десек 
те бұл республикалық деңгейде ең төменгі 
көрсеткіш болып тіркелді. 

Сонымен қатар, Алматы облысы ішкі са-
ясат басқармасының мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысы шеңберінде облыс бойын-
ша «Tabiya-consult» ЖШС-мен жүргізілген 
қоғамдық мониторингтің қорытындысына 
сәйкес облыста халықтың қанағаттану 
деңгейі 68% құрады. 

Агенттіктің тапсырысына сәйкес Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Даму Бағдарламасының 
(бұдан әрі - БҰҰДБ) қолдауымен мемлекеттік 
қызметтерді көрсету сапасына қоғамдық мо-
ниторинг жүргізу бойынша бірыңғай әдіснама 
әзірленді.

Талап ШАУХАРОВ,
 Сырым САЛИХАНОВ,

Бауыржан СЕИТОВ,
Қанат ТЫШҚАНБАЕВ,

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Алматы облысы бойынша 

Департаменті мемлекеттік қызметтер 
басқармасының бас мамандары.

ҚАЗАҚСТАН
Телеканал «Qazaqstan»  приносит извинения 
за непредоставленную программу      

ХАБАР
06.00, 02.00 ҚР Әнұран  06.00 «Ұлыстың ұлы 
күні» концерт 2019ж  08.35 М/с «1001 ночь: не-
рассказанные истории»  09.20 Мультфильм 
«Рок Дог»  10.50 «Қазақ аруы 2020»  13.10 
Димаш Құдайбергеновтің жеке концерті  15.25 
М/ф «Как приучить дракона»  17.00 Кино 
«Хранитель времени»  19.15 Кино «Балуан 
шолақ»  21.00 Сериал «ЛИСТОПАД»  12.00 
Жаңалықтар  23.35 Телехикая «Абдулхамид 
хан»  00.20 Телехикая «Құстар әні»  01.20 Кон-
церт « Көктем көңіл»      

ЕВРАЗИЯ
   06.00,02.40 Т/х «Шиповник на обочие»  07.30, 
04.10 «Той заказ»  08.00 «Basty bagdarlama»  
08.40 «Ұшқалақ»  09.00 Сериал «Расплата за 
счастье»  13.00 «QALAYYMLIVE»  16.45 «Пусть 
говорят»  18.00 Х/ф «Не свадебное утеше-
ствие»  19.50 Шоу «Дастархан»   03.25 «Basty 
prime»  20.55, 22.50 Т/с «Такая работа»  22.00, 
01.55«П@УТІNА»   00.00 Ночной кинотеатр 
«Смотрящая вдаль»        

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   09.00 Апта /
қаз/  10.00 Апта /рус/  10.50 «Күлкі-түрпі»   11.00 
«Спорт-тайм»   11.20 «Полицейская служба»   
12.00 «Киноман»   13.00 «Зерделі отбасы»   
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 36-серия  14.30 
«Сағындырған әндер-ай» концерті  17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»   18.00 «Әсем 
әуен»                         19.00 Д/ф «Ғажайып 
мәдениет»  19.30 К/ф «Жаужүрек мың бала»  
22.00 «Қазақтың қара жорғасы» концерті   23.55 
Әнұран    

ХАБАР
06.00, 02.00 ҚР Әнұран  06.00 Қортынды 
жаңалықтар  07.15 М/с «Клео-забавный щенок»  
07.40,16.30 «Қызық таймс» 08.40,14.50 Т/х 
«Мәдениет үйі»  09.30,19.30 Т/х «Рауза»  10.20, 
21.40 Т/х «Листопад»  12.00 «Жаңалықтар».  
12.15 «Баспанаға бағыт»  12.45 Новости  13.00 
Т/с «Простая жизнь»  17.45, 23.15  Т/с «Абдул-
хамит хан»  20.20 «Қортынды жаңалықтар»  
20.50  «Новый курс»  21.00 Итоги дня  00.50 
«Бәсеке- 2»  01.20 Драма «Мектеп»        

ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.40 Т/х «Шиповник на обочине»  07.30, 
04.10 «Той заказ»  08.00 «Ұшқалақ»  09.00 Х/ф 
«Кровь не вода»  13.00 «QALAYYMLIVE»  16.45 
«Пусть говорят»  18.00 Басты жаңалықтар  
18.45 «Басты прайм»  20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  20.45, 22.50 Т/с «Такая работа»  22.00, 
01.25«П@УТІNА»   00. 50 «Смотрящая вдаль»          

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран  07.30 «Қазақтың қара жорғасы» 
концерті   09.00 Д/ф «Кең ауқымда»  09.30 
Д/ф «Таңғажайып табиғат»  10.00 «Туржорық»   
10.30 «Әсем әуен»   11.00 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»   12.00 «Ауылдағы ағайын»   12.35 
«Абай-175»            13.00 «Әсем әуен»    14.00 
«Елес қыз» телехикаясы, 37-серия  14.30 
«Жетісу зертханасы»    15.00  «Әсем әуен»   
15.30 «Білек пен жүрек»                          16.00 
«Болмыс» ток-шоуы   17.00 «Абай-175»  17.20 
«Үшінші көз»  17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»   18.00 «Әсем әуен»                         19.00 
Д/ф «Ғажайып мәдениет»  19.30 «Қазақ әні»             
20.15 «Абай-175»   20.30 К/ф «Қыр әңгімелері»  
22.00 «Қазақтың Майрасы» концерті   23.55 
Әнұран        

ХАБАР
06.00, 02.40 ҚР Әнұраны  06.00 «Тамаша»  
07.15 Концерт «Терме деген өсиет»   09.30 М/с 
«1001 ночь: нерассказанные истории»  10.00 
Мегахит «Соучастник»  12.15 Тікелей эфир-
де «Баспанаға бағыт»  12.45 Концерт «Елге 
жеткен әуендер»  15.00, 01.40 Телехикая 
«Құстар әні»  18.45 Мегахит «Три икса»  21.00 
Қорытынды жаңалықтар  21.30 «Біздің назар-
да»  21.40 Итоги дня  22.20 Сериал «Листопад»  
23.55 Т/х «Абдулхамид хан»          

ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.40 Т/х «Шиповник на обочине»  
07.30, 04.10 «Той заказ»  08.00, 18.00 «Басты 
Жаңалықтар»  08.45 «Ұшқалақ»  09.00 Сериал 
«Сила Веры»  13.00 «QALAYYM LIVE»  16.45 
«Пусть говорят»  18.45 «Басты прайм»  20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»  20.45, 22.50 Т/с «Та-
кая работа»  22.00, 01.55 «П@УТІNА»   00.00 
Премьера. «Смотрящая вдаль»          

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран  07.05 «Қазақтың Майрасы» 
концерті   09.00 Д/ф «Кең ауқымда»  09.30 Д/ф 
«Таңғажайып табиғат»  10.00 «Экорейд»   10.30 
«Әсем әуен»   11.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен»   12.00 «Қазақ әні»                         12.35 

Алматинский областной филиал АО «ЕНПФ» извещает Вас о том что с 01 апреля 2020 
г. Центр обслуживания в г.Саркан находящийся по адресу: ул.Бугыбай батыра, б/н, угол ул. 
Чепрасова закрывается и с 1 апреля 2020 г. будет организовано удаленное рабочее место в 
г.Саркан по адресу: ул. Бугыбай батыра, б/н, угол ул. Чепрасова телефон: 8 (72839) 2-15-73.

Актуальный список отделений Фонда можно узнать, перейдя на сайте www.enpf.kz 
в раздел «Контакты», а также позвонив в call-центр ЕНПФ по короткому номеру 1418.

Сенбі-Суббота 28 наурыз

К сведению жителей района!

Профилактика 
ДТП
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 Сен туған күн, мерекеңмен!

Алмалы ауылының тұрғыны, қалаулы құрбы-досымыз Көпбаева 
Салтанат Қуатбекқызын туған күнімен құттықтап, кісілік келбетімен,  
жайдары бітім-болмысымен жанымызға шұғыла дарытып, шуақ төгіп 
жүретін жақсы құрбымыздың  қабағы әрдайым ашық болуына шын 
жүректен тілектеспіз. 

Мәуелі ағаш жемісімен көрікті,
Жапырағымен ажарлы.
Болмысың бар үйлесімді, өрісті,
Мінезің бар базарлы.
Жаның жарқын, сөзің майдай жағымды,
Жандырды Алла бағыңды.
Қалдошыңмен бірге көкте, көрейік,
Қуанышты шағыңды!
Ізгі тілекпен: құрбы-достары.

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру 
еліміздің ертеңі өсіп келе жатқан жас 
ұрпақтың білімінің тереңдігімен өлшенеді. 
Білімді, жан-жақты қабілетті ұрпақ – 
ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. 
Осындай жан-жақты ұрпақты тәрбиелеуді 
балабақша тәрбиешілері өз мойында-
рына алып отыр. Білім беру балабақша 
табалдырығынан басталады десек 
ешқашан қателеспейміз. Барлық білімнің 
бастауы – балабақшада. Осы ретте 
«Балдырған» бөбекжай-бақшасында әр 
түрлі мерекелерге сәйкес ертеңгіліктер 
жоғары деңгейде ұйымдастырылады.

Жуырда «Ертөстік» ересек тобы аналар 
мерекесіне орай «Ана – өмірдің гүлі» атты 
ертеңгілік өткізді. Ұлдар өз қолдарымен 
жасаған сыйлықтарын қыздарға табыс 
етіп, аналарына, әжелеріне арналған 
тақпақтарын мәнерлеп оқып берді. Осы іс-
шараны зор дайындықпен ұйымдастырып,  
балаларымызға саналы тәрбие мен сапа-
лы білім беріп отырған топ тәрбиешілері 
Күлмайра Кунчаева, Гүлдана Мырза-
бай, Жамалхан Қайымбасоваға шексіз 
алғысымызды білдіреміз.     Аттары 
аталған жандардың арқасында балалары-
мыз әрбір мерекеге зор ынтызарлықпен 
құлшына дайындалады. 

Сіздерге денсаулық, шығармашылық 
ізденіс тілейміз, балабақшаны көркейту 
жолындағы еңбектеріңіз жана берсін.

«Балдырған» бөбекжай-
бақшасының «Ертөстік» ересек 

тобының ата-аналары.

Сарқан қаласының тұрғыны, қадірлі әріптесіміз «Сарқанирригация» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы су шаруашылығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Басқан су 
бөлімі басшысы Абишев Джалил Челекенұлын 23 наурыз күні 63 жасқа толуымен әрі 
зейнеткерлікке шығуымен құттықтаймыз. Әрдайым абыройыңыз асқақ, мерейіңіз үстем бо-
луына тілектестік білдіреміз!

Алпыс үш шықтың бүгін тұғырына,
Бөленіп алтын шуақ күн нұрына.
Ақжарқын, аңқылдаған әріптеске,
Тілейміз мол бақытты ғұмырына.
Нұрландырсын қуаныш күнмен өрлеп,
Жақсылық қой бұл бүгін тізген өрнек.
Аман-есен денсаулық мықты болып,
Ақ тілекті арнаймыз жүзге кел деп.
Құттықтаушылар: «Сарқанирригация» СШМКК ұжымы.

ӘСЕРЛІ ФЕСТИВАЛЬ
Жуырда Қарабөгет ауылында 

Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 
75-жылдығына арналған «Қайран 
ерлер, қаһарман ардагерлер» 
-  тақырыбында іс-шара өткізілді. 
Бұл іс-шараға ауыл әкімшілігі, мек-
теп ұжымы, ардагерлер ұйымы, 
жастар ұйымы белсене қатынасты. 
Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің 
ерліктерін еске түсіріп, олардың 
жеңісіне бас ию әр азаматтың 
борышы екендігі насихатталды.  
Бүгінгідей сәнді өмірге жеткізген  сол 
жеңістің нәтижесі сезіндірілді. Ауыл 
әкімшілігі дайындаған «Қайран ер-
лер, қаһарман ардагерлер» тақтасы 
сұрапыл соғыстың мазмұнын ашты.

Тақтадағы сөнбес алау жанына сап түзеліп, ардагерлер рухына бас иілді. Өткізілген іс-шара 
әсерлі фестивальға ұласты. Фестивальды мектеп оқушыларының би тобы «Калинка» биімен 
ашты.Өте жақсы орындаған би тобы жауынгерлердің көңілді шағын елестетті. Тағы да басқа 
ардагерлердің, жастардың патриоттық тақырыпта тамылжыта орындаған әндері Отанды 
сү,қадірлеу,елге,жерге деген құрметтерін қалыптастырды, фестивальға ардагерлер де бел-
сене араласты.Үлгілі әже Қанабекова Надима апайдың орындауындағы «Ана туралы жыр», 
жастар ұйымынан Тлеулесов Дастанның орындаған «Елімай»  әндері үздік деп танылды. Ар-
дагерлер қатысушыларға ақ баталарын беріп, елімізде тек қана бейбітшілік,тыныштық болса 
екен деп тілеп, «Бейбітшілік сақталады» әнін орындады. Болашаққа үлкен үмітпен қараған әр 
адам, жақсы әсермен тарқасты.

      С.ЖАНАСБЕКОВА,
Қарабөгет ауылдық округінің әжелер алқасының  төрайымы.                                 

Балық аулауға 
тиым салынады

Балық ресурстары және басқа да су 
жануарлары уылдырық шашу және көбею 
кезінде балық аулауға тиым салынған, 
келесі мерзімі мен орындарда:

1. Балқаш көлінде 15 сәуірден 1 мау-
сымды қоса алған аралықта

2. Балқаш көліне құятын сағалардан 
5 км ағыспен жоғары бағытта,сондай-ақ 
Балқаш көлінің ішкі бағыттарында және 
екі жақтағы 5 км кеңістіктегі сағаларды, 
жылғаларды және жайылымдарды қоса 
алғанда Қаратал, Ақсу, Лепсі, Аягөз 
өзендерінде 15 сәуірден 1 маусымды 
қоса алғандағы аралықта. 

С.КЕНЖЕМБЕТОВ,
Қаратал инспекция бөлімінің бас 

маманы.

Запрет на 
рыболовство 

В период нереста рыбных ресурсов 
и других водных животных введен запрет 
на рыболовства  в следующих местах и 
сроки:

1. На  озере Балхаш с 15-го апреля по 
1-го июня включительно.

2. На реках Каратал, Аксу, Лепсы, Ая-
гуз включая устья, протоки и поймы этих 
рек, от устья их впадения озера Балхаш 
и верх по течению на расстоянии-5 км, 
а также в глубь  и по обе стороны озера 
Балхаш в радиусе-5 км от устья этих рек-с 
15-го апреля по 1-е июня включительно.

С.КЕНЖЕМБЕТОВ,
гл. специалист отдела 

Каратальской инспекции.

Наурыз бүгінге дейін жер шарындағы 
көптеген халықтың дәстүрлі мейрамына ай-
налып отыр. Бұл мерекенің қашаннан бері 
тойланып келе жатқанын дөп басып айту 
қиын. Қыс пен жаздың халық санасындағы 
көрінісі кейбір ғалымдардың Наурыз 
мейрамының шығу тегін дуалистік теория-
дан іздеп, Жақсылық пен Жамандықтың, 
Қыс пен Жаздың, Суық пен Жылының, 
Қайырымдылық пен Қатыгездіктің күресінен 
туған деген ой қорытындылауына себеп 
болды. Қазақтар Ұлыс күнін «жыл басы» са-
найды. Халқымыздың мифологиялық түсінігі 
бойынша, 21 наурыз түні даланы Қызыр ара-
лайды екен. Сол себепті осы түн - «Қызыр 
түні» деп аталады. Қызыр – адамдарға 
дәулет дарытып, бақ қондыратын, ақсақал 
кейпінде көзге көрінетін қиял-ғажайып 
персонаж. Жақсылықтың жаршысы, жаңа 

түскен Күн нұрының сим-
волы – Қызыр ата даланы 
кезіп жүріп, назары жерге 
түссе, оның тоң кеудесін 
жібітеді, ал тасқа түссе, та-
сты ерітіп жібереді екен. 
Күн сәулесі жер шарының 
шығыс бөлігінен таңғы сағат 
6-да себездеп атқан кезде 
біздің өңірімізде бұл сәт түнгі сағат 3-ке тұспа-
тұс келеді. Сондықтан да қазақ халқы Жаңа 
жылды 22 наурыз күнгі таңғы сағат 3-те қарсы 
алады, дәл осы сәтте даланы Қызыр баба ара-
лап, Самарқанның көк тасын ерітсе керек. Үй 
иелері бар ыдысты аққа, суға, «ырыс толсын» 

деп дәнге, «жауын-шашын 
көп болсын» деп бұлақ суына 
толтырады. Сондықтан осы 
күнді асыға күткен үлкендер: 
«Самалық, самалық, Көк 
құс көзін ашты ма? Аяғын 
жерге басты ма? Самалық, 
самалық, Самарқанның көк 
тасы, Жібіді ме, көрдің бе? 

Самалық, самалық, Қап тауының көк құсы 
Жүгірді ме, көрдің бе?»- деп қойнында көжегі, 
қолында бәйшешегі бар балаларына сұрау 
қойған. Аңызға сенсек, астроном Ұлықбек 
обсерваториясындағы көктасқа дәл 22 наурыз 
күні күн сәулесі түсетін болған. Сол сәуледен 

түскен жылу тасты жібіткен. Бұл күні әр 
адам қателігі болса кешірім сұрауға және 
ол кешірім беруге тиіс. Кешірмесе «бұл күні 
Самарқанның да көк тасы жібиді, сен тастан 
қаттысың ба?» деп тоқтатады екен. Аңыз 
бойынша, 22 наурыз күні жер-көкті жарып, 
ерекше бір гуіл, дыбыс өтетін көрінеді. Оны 
жан-жануарлар ішінде жұмақтан шыққан қой 
ғана сезеді дейді халық. Сол күні барлық 
жаратылыс, оның ішінде адам бойында 
да ерекше сезім, қасиет болады. Мұндай 
қасиетті күндерде тырнақ, шаш алдыруға 
болмайды. Әркім өзін жаман әдеттен аулақ 
ұстағаны жөн. Ұлыс күні қазақ елі үшін 
әрқашан қасиетті, киелі саналған. Ол күні 
қар не жаңбыр жауса, «нұр жауды», «туар 
жыл жақсы жыл болады» деп қуанған. На-
урыз айында жауған қар басқа қарларға 
қарағанда ерекше аппақ, үлпілдек болады 
да, «ақша қар» деп аталады.

Ұлы күннің ұлағаты 

ЕҢБЕКТЕРІҢІЗ 
ЖЕМІСТІ 

БОЛСЫН!

Газетіміздің келесі саны  сәуірдің 3-і жұма күні шығатынын 
оқырмандарымыздың  есіне саламыз.

Туберкулез является чрезвычайно опасным заболева-
нием, которое раньше считалось неизлечимым, ежегодно 
уносило жизни миллионов людей. На сегоднешний день 
мы врачи, убеждаем вас всех, что ТУБЕРКУЛЕЗ-излечим.

Именно поэтому так важно соблюдать все рекоменда-
ции врача фтизиатора, касающиеся  профилактики тубер-
кулеза как в детском, в подростковом так и во взрослом  
возрасте.

Профилактика туберкулеза  в детском возрасте.
В настоящее время во всех странах и в т.ч. даже в ци-

вилизованных европейских странах  работают по ВОЗ про-
грамме и не отказались от вакцинации  вакциной Бациллы 

Кальметта – Герена (БЦЖ). Наша Республика Казахстан также придерживается этой программе, 
которая на сегоднешний день самая эффективная в борьбе с туберкулезом у детей раннего воз-
раста.    Профилактика туберкулеза у детей направлена на предотвращение инфицирования и 
предупреждение развития  заболевания. В первые 1-4 дня  жизни новорожденному в  роддоме, 
ревакцинацией БЦЖ в школах в возрасте 6 лет и наличием ряда эффективных противотуберку-
лезных химиопрепаратов люди способны контролировать это заболевание.

Эти мероприятия проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактиче-
ских прививок вакцинации.

Прививки способствуют снижению инфицированности и  заболеваемости детей, предупре-
ждают развитие острых и генерализованных форм туберкулеза. Это означает, что привитый ре-
бенок с хорошим поствакцинальным иммунитетом при встрече с микобактериями либо не инфи-
цируется вовсе, либо перенесет инфекцию в легкой форме.

Именно поэтому, для контроля состояния противотуберкулезного иммунитета и выявления 
момента первичного инфицирования детям проводят реакцию Манту, а также новая  проба назы-
вается Аллерген туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест). Проба Манту, Аллерген тубер-
кулезный рекомбинантный (Диаскинтест) основана на внутрикожном введении малых доз тубер-
кулина с последующей оценкой аллергической реакции, возникшей  на коже в месте введения. 
Туберкулин является продуктом жизнидеятельности микобактерий. Следует подчеркнуть, что 
проба Манту, Аллерген туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест) являются безвредными. 
Препараты  не содержит живых микроорганизмов  и в применяемой дозировке не влияет ни на 
иммунную систему организма, ни на весь организм в целом. 

Обращаемся ко всему населению давайте сбережем молодое поколение, побережом свое 
здоровье от заболевания туберкулезом. 

Здоровье дается один раз и нигде его не купишь.
Р.АЛИЕВА,

 врач фтизиопедиатр высшей категории  
 ГКП на ПХВ «Сарканская  районная больница».  

Значимость профилактики туберкулеза 
у детей и у подростков


