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Аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың мерекелік құттықтауы
Шаңырақтарыңыз шаттыққа толсын!

Құрметті аудан жұртшылығы! Баршаңызды еліміздегі 
ең мәртебелі де мерейлі мереке-Тәуелсіздік күнімен 
шын жүректен құттықтаймын. Ата-бабаларымыз аңсаған 
егемендік елімізге оңайлықпен келген жоқ. Оған ғасырлар 
қойнауында жатқан қатпары қалың қарт тарихымыз куә. Өз 
алдымызға отау тігіп еншімізді бөлек алып шыққанымызға 
да міне, биыл 29 жыл толды. Арада өткен осы жылдар 
елімізді есейтіп қана қоймай өзгелермен иық теңестіруге, 
тең дәрежеде тіл қатысуға мол мүмкіндік берді. Мемлекеттік 
деңгейдегі  сауатты жүргізілген саясат негізінде еліміздің 
экономикасы қарышты қадаммен алға басып адамдардың 
әлеуметтік-тұрмыстық ахуалы жыл санап жақсару үстінде. 
Дүние дидарындағы дамыған, бәсекеге барынша қабілетті 
елу елдің ішіне ену міндеті қойылған еді бір кездері. Осы-

нау мәртебелі міндетті жүзеге асырған егемен еліміз 
ендігі жерде озық отыздықтың ортасынан ойып тұрып 
орын алуға ұмтылуда. Президент пәрменімен, депуттат-
тар дәрменімен жүзеге асып жатқан жақсы да жағымды 
жаңалықтар жетерлік.

Құрметті жерлестер! Өткенін ой елегінен өткізе 
білетін есті жанға Тәуелсіздік деген ұлық ұғымнан 
қастерлі, қасиетті дүние болуы мүмкін емес. Күн қонақтап, 
қыран қалықтаған көк байрағымыз Тәуелсіздіктің көкшіл 
аспанында азаттық рухымен мәңгі желбірей берсін. Ел 
үшін еткен еңбектеріңіз еселі болуына шын ниетпен 
тілектеспін. Шаңырақтарыңыз шаттыққа, ырыс пен бере-
кеге толы болсын, ағайын!

Талғат Қанатұлы  мем-
лекет үшін, ел үшін еңбек 
етіп, адал тер төгіп жүрген 
сала еңбеккерлдерінің 
аудан экономикасын 
көтерудегі елеулі үлесін 
атап өтті. Жыл сайын бұл 
мереке еңбек адамда-
рын, мал шаруашылығы, 
азық-түлік өнеркәсібінде 
жұмыс жасайтын, еліміздің 
және өңіріміздің дамуы-
на үлес қосып жүрген 
мамандардың басын 
қосады. Бүгінде аудан бой-
ынша ауыл шаруашылығы 
саласында 1500-ден астам 
агроқұрылым жұмыс істеп 
жатыр. Тек биылғы жылы 
аграрлық секторда 50 
миллиардқа жуық өнім 
өндірілді.

Аудан бойынша биыл  
98 273 гектар жерге егін себіліп, дәнді дақылдардан 140 
мың тонна, майлы дақылдардан 57 мың тонна өнім алын-
ды. 3 167 гектар алқапқа сіңірілген қант қызылшасынан 
тиісті өнім толық жиналды. Бүгінгі күнге дейін  барлығы 
88 900 тонна дақыл қант зауытына тапсырылды. Тәтті 
түбірдің орташа өнімділігі гектарына 340 центнерді 

Еңбегі бардың өнбегі бар 
Мереке қарсаңында аудан әкімдігінің кіші мәжіліс залында ауылшаруашылық 

жылының қорытындысы шығарылып, аудан әкімі Талғат Қайнарбеков  онлайн 
режимінде өтіп, ауыл әкімдері, сала қызметкерлері бейнебайланыс арқылы 
қатысқан жиында агроөнеркәсіп кешені еңбеккерлерін құттықтады.

құрайды.
Биылғы жылы аудан бойынша  1 млрд. 139 млн. 

теңгеге, 63 дана әр түрлі ауыл шаруашылық техника-
лары сатып алынғаны аудан басшысының құттықтау 
лебізіне арқау болды.

Жиында «Самал» ШҚ басшысы Ермек Қалиев 
Ауыл шаруашылығы Министрлігінің «Еңбек ардагері» 
медалімен және осы салада ұзақ жыл қызмет атқарған 
Советбек Тажиев ҚР «Ауыл шаруашылығы ардагер-
лер Кеңесі» қоғамдық бірлестігінің «Құрметті ардагер» 
медалімен марапатталды.

Сонымен қатар, өткен жылдың қорытындысында 
ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі байқауында ІІІ 
дәрежелі дипломды Көктерек ауылдық округі 
иеленіп, аудан мерейін үстем етті. Сондай-ақ 
ауылшарушылығын өркендетуге үлес қосқан бір топ 
сала қызметкерлеріне облыс, аудан әкімінің және 
ауыл шаруашылығы басқармасының алғыс хаты та-

быс етілді.
Жиында сөз алған «Самал» ШҚ басшысы Ермек 

Қалиев әріптестерін төл мерекелерімен құттықтап, 
алғысын жеткізді.

Өз тілшіміз. 

Тәуелсіздік мерекесі есігімізді қақты. Дербестік алған 30 жылға 
жуық уақыт аралығында Қазақ елі жаңару жолына түсті. Ұлттық 
мүдделерімізді көтеріп, оның шешімін тапқанын сезініп те, көріп 
те жүрміз. Еліміздің ең қастерлі мемлекеттік рәміздері төрімізде, 
санамызда, жүрегімізде. Тәуелсіздіктің ақиқат айқындамасы болып 
табылатын мемлекеттік тілімізді қолдану мен пайдалану аясының 
жылдан-жылға қанатын жайып келе жатқаны да шындық.

Солай десек те еліміздің ең мәртебелі мерекесі өз мәнінде тойланып жүр 
ме? Мерекенің қарсаңында жер-жерлерде дайындық жұмыстары қолға алы-
на ма? Әлде Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында тасаланып қала бере ме? 

Бұл сауалдарға көпшілік оңды жауап таба алмайды. Дерт құрсауламаған 
емен-жарқын жылдарымызда  да тәуелсіздік күнінен бір-ер күн бұрын 
ғана қозғалатынбыз. Тіпті мерекеден бір-ер күн бұрын жаңажылдық шыр-
ша осы жердің қожасындай орталық алаңға келіп орнығып алатын. Осы 
оспадарсыздықты кейінгі жылдары билік тыйды. Орынды қадамға ел-жұрт 
риза. 

Мемлекеттік мереке, ұлттық мереке өзге емес өзімізге керек. Тәуелсіздік 
күнін Ұлыстың ең ұлы мерекесі ретінде тойлау үшін санамызға сілкініс қажет. 
Туған топырақтың, тұтас Тұранның, байтақ отанның, тәуелсіздіктің қадірін 
білдік пе? Туған жерің, өз отаның, тәуелсіз елің болмаса жарқырап шыққан 
күн де, жайқалып өскен гүл де жаныңды жадырата алмасы хақ. Тәуелсіздік 
тұғырының іргетасын нығайтқан ел ғана рухани өрлеу биігіне қол соза ала-
ды. Ендеше бұл мерекенің ұлықтығын бесіктегі баладан бастап құлағына 
құйып, санасына сіңіруге тиістіміз. Ол үшін тәуелсіздігіміздің сақталып 
қалуына басты негіз болатын ұлттық руханияттың мәдени акцентіне басты 
назар аударғанымыз жөн. Алдымен тіліміздің мемлекеттік деңгейде жалпыға 
бірдей міндеттелуіне қол жеткізсек рухымыз асқақтайтынын бір сәт те естен 
шығармауымыз абзал. Басқа тілде көстеңдеу өзімізді қорлау екенін сезіне 
білгенде тәуелсіздігімізді нығайтуға батыл қадам жасаймыз. 

Өкінішке орай, Желтоқсан құрбандарын еске алатын тарихи күнмен 
орайласқан Тәуелсіздік мерекесінің шынайы болмысына сәйкес аталып 
өтпейтіні ақиқат. Керісінше дәстүрлі Жаңа жылдың отшашулары әлі күнге 
дейін ұмытылмай келеді. Сый-сияпат та, дастархан мәзірі де осы мерекеде 
еселене түседі. Биылғы пандемия шектеулері думанды басқосуларды бол-
дырмас, дегенмен кеңестік кезеңнен қалған христиандық наным-сенімнен 
арыла алмай келе жатқанымыз жанымызды мазалайды. 

Біз бастауын бағзыдан алатын көне халықпыз. Мемлекеттіліктің та-
лай үлгісін көрген ұлы халықпыз. Тәуелсіздік жолында жан аямай күрескен 
жанкешті халықпыз. Осындай байтақ тарихы, бай мәдениеті бар, әлемдік 
өркениеттің үздік нұсқасын жасаған халқымыздың қастерлі мерекесінің 
жүйелі де сабақтас мақсат-мұраты айқындалса, жүрегімізде жатталатын, са-
намызда қатталатын тағылымдары ұрпақтан-ұрпаққа жалғасса деген арман-
аңсарымыз бар.

Бас редактор бағаны

Еліміздің ең мәртебелі мерекесі
Жомарт ИГІМАН

Тәуелсіздік алғаннан кейін 
еліміздің толыққанды мемле-
кет болып қалыптасуы үшін тар 
жол, тайғақ кешуден 
өтуі тиіс болды. Себебі 
тәуелсіз мемлекеттің 
ең алдымен шекарасы 
шегенделуі керек, эконо-
микасы тұрақтануы тиіс, 
мемлекеттік рәміздері, төл 
валютасы болуы қажет. 
Осы ұлы мақсаттар жолын-
да бұрынғы КСРО – дан 
еншісін алып шыққан еге-
мен елдер Тәуелсіз мем-
лекеттер одағына бірікті. 
Сол бір қиын кезеңде 
Тәжік мемлекеті Ауғанмен 
шекарасын қорғауға ша-
масы келмей достастық 
елдерінен көмек сұрауға 
мәжбүр болды. Сондықтан ТМД – ға 
мүше Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, 
Өзбекстан мемлекеттері 1992-2001 
жылдар аралығында Тәжік – Ауған 
шекарасын қорғауға ат салысты. 
Қазақстан батальонының құрамында 
көршілес елдің шебін қорғау біздің де 
маңдайымызға жазылыпты. 

Тәжік-Ауған шекарасын қорғадық
Шымкентте әскери 

міндетімді өтеп 
жүргенмін. Бір күні 
командиріміз көршілес 
Тәжік елінің шека-
расын қорғауға ниет 
білдіргендерді саптың 
алдына шақырды. Сая-
си сабақтарда әбден 
санамызға сіңісті 
болған: көршілес ел-
дер шекарасы арқылы 
енген моджеһедтер 
қару, оқ – дәрі өткізіп 
діни лаң салады, апиын 
саудасын қыздырады, 
жастардың санасын 

улайды, Ислам мемлекетін құруға 
қадам жасайды. Демек көрші елдің 
шекарасын қорғау еліміздің ертеңі 
үшін керек. Осы сенім бізді саптың 
алдына шығарды. Тілек білдірген 
екі жүз сарбаздың ішінен іріктелген 
150-іміздің Таулы Бадахшанның 
дәмін татуымызға тура келді. 

Екі елдің арасын адам аяғы баса 
алмайтын биік таулар, шың-құздар 
бөліп тұр. Сол тау-тас арасындағы 
сүрлеу-соқпақтар біздің жіті наза-
рымызда. Көзін ашқаннан бастап 
атыс-шабысты естіп, соғыс тәсілін 
меңгеріп өскен моджеһедтер өлімнен 
қорықпайды, көзсіздікпен қарулы 
қақтығыстарда алға ұмтылады. 
Көңілін кірбің шалмаған, судай 
аққан қанды туғалы көрмеген аңғал 
жігіттерміз ол кезде. Көз алдыңда 
қаруластарыңның баудай түскені 
естен шықпайды екен. Осылайша 
өліммен беттесіп жүріп жауынгерлік 
парызымды өтедім.

Әскерден соң жиырма жыл-
дай Талдықорғанда тұрдым, ішкі 
істер саласында қызмет атқардым. 
Кейінгі үш жылда туған ауылым 
Бақалыдамын. Әке-шешем қартайып 
қалаға көшкісі келмеген соң отба-
сыммен қарашаңыраққа оралдым. 
Өзім оқыған К.Қазыбаев атындағы 
мектептің шаруашылық ісінің 

меңгерушісімін.
Таулы Бадахшандағы жауын-

герлік жолымыз тәмамдалғаннан  
бері бізді Отан бұйрығымен қарулы 
қақтығысқа қатысты ғой деп 
ешкім де елеп ескермеді. Өткен 
жылы Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің жетекшісі Мұрат 
Мұхаметхановтың ұзақ жылғы 
талап-тілегі ескеріліп, үкіметіміздің 
6-шы мамырдағы шешімімен Тәжік-
Ауған шекарасындағы қақтығысқа 
қатысқандар Ардагерлер санатына 
енді, ардагерлерге тән жеңілдіктерді 
пайдалану құқығына ие болды.

Сарқан ауданында Тәжік-Ауған 
шекарасында әр жылдары қызмет 
атқарған он бес қаруласымыз 
тұрады. Атап айтқанда Погранич-
ник ауылынан Ербосын Қаленов,  
Қарабөгет ауылынан Ғазиз Желеу-
баев, Қарауылтөбе ауылынан Айбек 
Қасымов, Сарқан қаласынан Руслан 
Нұрғожанов, Бауыржан Байшіліков, 
Оралхан Иманберлинов, Ақтұма 

ауылынан Марат Жақсыгельдинов, 
Досмұхан Атиев, Қадырхан Атиев, 
Жанымхан Атиев, Алмалы ауылы-
нан Ерік Тұрсынов түрлі салада 
еліміздің өркендеуіне үлес қосуда. 
Қаруластар бас қосып Тәжік-Ауған 
шекарасындағы жауынгерлік 
қимылдарға және қақтығыстарға 
қатысушылардың Республикалық 
Қоғамдық бірлестігінің Сарқан ауда-
ны бойынша филиалын құрып, мені 
бірауыздан төрағалыққа сайлады. 

Біз кезінде шекара шебінде 
тұрып, тәуелсіздігіміздің қолдан 
шығып кетпеуін, сыртқы жаулар 
жылы ұямызды ойрандамауын ба-
сты мақсат  тұттық. Осы патриоттық 
сезіммен тәрбиеленген бүгінгі жас 
буын тәуелсіздікті сақтаудың аса 
маңызды екендігін естен шығармауы 
тиіс.

Аслан  ҚҰСАИНОВ,
Тәжік-Ауған шекарасындағы 
жауынгерлік қимылдарына 

және қақтығыстарына 
қатысушыларының 

Республикалық Қоғамдық  
бірлестігінің Сарқан ауданы бой-

ынша филиалының төрағасы .
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айтқанда желтоқсанның 5-інде 
Халықаралық волонтерлар күні 
атап өтілді. Осы күнге орай 
Қасым-Жомарт Тоқаев Тwitter-
дегі парақшасында волонтерлік 
– нағыз патриотизмнің көрінісі 
екенін жазды.

«Бүгін бүкіл әлемде 
Халықаралық волонтер-
лар күні атап өтілуде. Олар, 
шын мәнінде, қарапайым 
адамдардың мүдделері 
үшін қайырымдылықтың, 
шынайылықтың, имандылықтың 
символына айналды. Волонтерлік 
– нағыз патриотизмнің көрінісі. 
Осы жылды Волонтерлер жылы 
деп жарияладым», - деді Мем-
лекет басшысы. Қазақстан 
Президенті өз жазбасында 
отандық волонтерлерді мақтан 
тұтатынын жазды.

«Еріктілерімізді мақтан 
тұтамын және олардың орасан 
зор әрі пайдалы жұмыстарына, 
әсіресе, пандемия кезіндегі 
еңбектері үшін ризашылығымды 
білдіремін. Волонтерлік уақытша 
науқан емес, ол он мыңдаған 
азаматтарымыздың жан тебіренісі. 
Біз әрқашанда біргеміз!», - деп 
атап өтті Мемлекет басшысы.

Осыған орай аудан жаста-
ры елді мекен тұрғындарына 
шектеу шараларын сақтаудың 
маңыздылығын түсіндіру 
жұмыстарына белсенді атсалы-

Біз жастарға сенеміз!

сып келе жатқандығын атап өтуіміз 
керек. Жуырда «Жастар - Отанға» 
партиялық бағдарламасы аясында 
аудандық «Jas Otan» жастар қанаты 
«Саламатты Қазақстан үшін» ак-
циясын өткізді. Іс-шара барысында 
қалада және ауылдық округтер-
де белсенді жастар көпбалалы, 
аз қамтылған отбасыларға, 
тұрғындарға бетперде (маска) та-
ратып, көпшілік қауымның алғысын 
алып, сауапқа бөленді. Жастар та-
рапынан атқарылатын іс-шаралар 
еңбек ардагерлеріне, зейнеткер-

лерге және жалғыз басты адамдарға 
көмектесуге бағытталған.

Сонымен қатар белсенді жа-
стар аудандық жастар ресурстық 
орталығының қолдауымен Сарқан 
гуманитарлық колледжінде «Қазақстан 
- байтақ елім» тақырыбында флеш-
моб ұйымдастырды. Ауа райының 
қолайсыздығына қарамастан жастар 
әуелеген әнге икемделіп, бір адам-
дай бірігіп биледі.  Еліміздің келешегі, 
ертеңгі болашағы болар жастардың 
бұндай маңызды күнге орай, қызықты 
іс-шаралардың өтуіне өз септіктерін 

тигізіп, белсенділік танытулары, 
әрине, қуантарлық жайт болды.

«Nur Otan» партиясының 
«Кедергісіз келешек» жобасы ая-
сында Сарқан аудандық әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің маманда-
ры өңірдегі мүмкіндігі шектеулі жан-
дармен онлайн кездесіп, олардың 
ұсыныс - пікірлерін тыңдады. Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауында Мүмкіндігі 
шектеулі адамдарға, оның ішінде 
мүгедек балалар тәрбиелеп отырған 
отбасыларға ерекше назар ауда-
руды, олар үшін тең мүмкіндіктер 
жасауды тапсырған болатын. Бұл 
бағытта сала бойынша жұмыстар 
тұрақты атқарылуда. Кездесуде 
жүзеге асырылған іс-шаралар егжей-
тегжейлі талқыланды.

Желілік кестеге сәйкес 
этномәдени діни ұйымдардың 
жетекшілері «Келісім, татулық, 
бірлік – біздің негізгі байлығымыз» 
тақырыбында кездесу өткізді. Бірлік 
пен келісім ел дамуының негізі. 
Егер осы қасиеттер әр азаматтың 
бойында болмаса, әрқайсысы өз 
білгенінше сан-саққа, жан-жаққа 
тартар болса, онда тұрақтылық та, 
бейбітшілік те, достық та, келісім де 
болмайды. Осыны ұғынған кездесуге 

қатысушылар көкейлеріне көрікті 
ой түйгені анық.

Жер-жерлердегі бастау-
ыш партия ұйымдары партия 
мүшесінің әдеп кодексін сақтауы 
бойынша жиын өткізіп, мемле-
кет қызметкерлеріне тән іскерлік, 
тиянақтылық және мәдениеттілік 
қағидаларын бұлжытпай орындау 
бағытында мазмұнды әңгімелер 
ортаға салынды.

Сонымен қатар ақпараттық топ 
«Қанатжан» ЖШС-нің ұжымымен  
кездесу өткізіп, Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Қазақстан халқына 
Жолдауын түсіндіру бойынша 
ақпараттық жұмыстар жүргізді. 
Ұжым мүшелері Жолдаудан туын-
дайтын міндеттер жөнінде өзіндік 
ой-пікірлерімен бөлісті. 

Алдағы келе жатқан сайлау 
қарсаңында ауданның белсенді 
жастарымен онлайн форматта 
кездесу өткізілді. Кездесу бары-
сында Парламенттік сайлаудың 
маңызы мен ерекшелігі 
түсіндірілді. Пікірсайыс аясында 
алдағы сайлаудың азаматтардың 
саяси мәдениетін көтеріп, елімізде 
саяси үрдістердің толыққанды 
эволюциялық даму шартта-
рын құруға жол ашатындығы 
жастардың көкейіне ұялады.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ,
партия мүшесі.

АШЫҚ ЕСІК КҮНІ 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2020 

жылдың 27 қарашасында онлайн форматта «Ашық 
есік күні» өткізілді. Басты тақырып – «Қазақстан 
Республикасының зейнетақы жүйесі. Зейнетақыны 
жоспарлау». Колледждер мен жоғары оқу 
орындарының студенттері – Ашық есік күнінің негізгі 
аудиториясы. Іс-шараның мақсаты – жас ұрпаққа 
Қордың жұмысы, ұсынылатын қызметтері туралы 
баяндау, олардың Қазақстан Республикасының 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне зейнетақы жар-
наларын аударудың маңыздылығы туралы ха-
бардар болуын қамтамасыз ету және жастардың 
өз болашағы үшін азаматтық, моральдық 
жауапкершілік сезімін дамыту. Бұған қоса, БЖЗҚ 
мамандары кездесу барысында Қордың салым-
шылармен өзара іс-қимыл арналары, зейнетақы 
шотының жай-күйі туралы жедел ақпарат алу 
тәсілдері туралы әңгімелеп, басқа да қызықтырған 
мәселелер бойынша білікті ақыл-кеңестерін берді. 

БЖЗҚ баспасөз қызметі.

В  Алматинской и Карагандинской областях Республики  Казах-
стан   стартовал проект Zhas Project. 

Zhas Project - это проект развития молодежного корпуса. Со-
вместный проект Международного банка реконструкции и развития и 
Министерства образования и науки РК.  

Целью проекта является вовлечение молодежи, особенно уязви-
мых групп, в жизнь сообщества, а также развитие жизненно важных 
навыков через программу обучения навыков общественно-полезной 
деятельности на благо сообщества. Проект  стартовал в 2017 году и 
охватил порядка 2 000 участников из четырех областей Казахстана. 
В 2018 году в рамках проекта было охвачено порядка 3 500 человек, 
и приняли  участие Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбыл-
ская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская обла-
сти. И  в 2020 году Алматинская и Карагандинская области.

Участниками могут стать инициативная молодежь от 14 до 29 лет, 
проживающая на территории областей реализации проекта, за ис-
ключением школьников. Хотелось бы сказать, что приоритет отдает-
ся молодым людям, которые не учатся и не работают, либо работают, 
но имеют низкий доход

 О проекте  я увидела в социальных сетях, что  в  Сарканском 
районе действует  Проект развития молодежного корпуса Zhas 
Project, где на реализацию социальной идеи выделяется миллион 

Zhas Project в Сарканском районе

Сарқан аудандық  сайлау 
комиссиясының  
ХАБАРЛАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Заңының 104-бабының 6-тармағына сәйкес «Адал» партиясының партиялық тізіміне енгізілген 
Сарқан аудандық мәслихатының депутаттығына  2 кандидаттың тіркелгендігі туралы хабарлайды:

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы:                                                   О.Ш.Тертюбаев

Хатшысы:                                                                             С.С.Кабдолданова

СООБЩЕНИЕ
Сарканской районной  избирательной 

комиссии
В соответствии с пунктом 6 статьи 104 Конституционного Закона Республики Казахстан «О вы-

борах в Республике Казахстан» сообщает о регистрации партийного списка кандидатов в депутаты 
Сарканского районного маслихата от партии НДП«Адал» в количестве 2человек:

Председатель Сарканской районной
избирательной ткомиссии:                                                   О.Ш.Тертюбаев

Секретарь:                                                                             С.С.Кабдолданова

тенге. Так же ,во всех этапах  оказывают информационную поддерж-
ку. И проект реализовывается с сопровождением ментора.  Помимо 
этого выплачивается стипендия в течение полугода всем участникам 
проекта, от сорока до шестидесяти тысяч тенге.

Мы с нашей командой подали заявку  и выиграли грант. Наша 
команда состоит из 4-х человек  проект называется – ZhasHealth фит-
нес клуб.

В самом начале реализации подпроекта мы поставили цель улуч-
шить физическое состояние социально уязвимым слоям населения: 
многодетным семьям, инвалидам, малообеспеченным семьям  и тд.    
Конечно, карантинные ограничения немного изменили формат про-
екта в этом году. К примеру, свою первую встречу с ментором мы 
провели в онлайн формате. Однако, когда ограничения были сняты, 
встречи с ментором проходят  в живую –  и мы с участниками группы  
обсуждаем  дальнейшие планы  работ  по реализации проекта. И 
каждая встреча с нашим наставником Асель Барибаевой проходит 
очень интересно, познавательно для нас. За что, мы очень благо-
дарны за отзывчивость и профессионализм Асель ханым. Так же 
выражаем благодарность проекту Zhas Project за такую поддержку, 
помощь населению  и  возможность осуществлять свои мечты и цели.

М.АТАБАЕВА,
участница группы  Zhas Project.

Жаңашылдықты пайдалану 
үшін мемлекеттік корпорация мен 
заңды тұлға арасында белгілі бір 
келісімшарт жасалуы тиіс. ХҚО ма-
маны заңды тұлғалардың керекті 
анықтамалары мен қызмет етуіне 
қажетті құжаттар мен өтініштерді 
рәсімдеуге көмектеседі. Осылайша 
ірі бизнес өкілдері, екінші деңгейлі 
банктер, құрылыс компаниялары 
сияқты мекемелер халыққа қызмет 
көрсету орталығына бармай-ақ, 
мемлекеттік қызметтерді ала алатын 
болады. 

«Жеке менеджер – клиентке са-
палы қызмет көрсетіп, тиімді ұсыныс 
жасайтын маман. Ол компанияның 
мемлекеттік қызметтерге кететін 
уақытын үнемдейді. Бұл ХҚО-
дағы қызметкерлердің жүктемесін 
де азайтып, жеке тұлғаларға 
мемлекеттік қызмет көрсету үрдісін 
ыңғайландырады. Біз әрдайым 
қызмет көрсету процесін жақсартуға 
тырысамыз», – дейді мемлекеттік 
корпорацияның басқарма төрайымы 
Әсемгүл Балташева. 

Бүгінде мемлекеттік корпора-
ция клиент қалауына бағдарланған 
іс-шараларды қарастырып жатыр. 
Осы ретте, жаңадан көлік сатып 
алған азаматтар ХҚО-ға бармай-ақ, 
көліктің техникалық паспорты мен 
мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісін 
үйлеріне жеткізіп беру қызметін пай-
далана алады. Ол үшін көлікті онлайн 
рәсімдегеннен кейін порталдағы 
«Көлік және коммуникациялар» 
бөлімінен тиісті қызметті таңдау 
қажет. Қызмет ақысы төленгеннен 
кейін, автоХҚО курьері құжат пен 
тіркеу нөмірін бір күн ішінде жеткізіп 
береді. 

АЗАМАТТАРҒА 
АРНАЛҒАН ҮКІМЕТТЕГІ 

ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР

Объявление
Коммунальное государственное учреждение 

"Центр занятости населения акимата Саркан-
ского района" сообщает, что в срок до 21 де-
кабря 2019 года получателям государственной 
адресной социальной помощи (АСП)  необхо-
димо предоставить (ЭЦП)  электронную цифро-
вую подпись.

Адрес: г. Саркан ул. Тауелсиздик 117,      
контактные телефоны: 2-22-65, 2-22-26.

Асқақ рух мерекесі
Түп шежіресі сонау ежелгі түркіден бастау 

алатын «мың өліп, мың тірілген» қазақ халқы 
бағзы заманнан бері қаншама өзінің іргелі ел, 
қабырғалы қалпын, салиқалы салтын сақтап 
қалғаны – еркіндік сүйгіштік жігерінің, асқақ 
рухының арқасы. Қазақ мемлекеттілігінің түпкі 
негізі сонау сақтардан басталып, ғұн, қаңлы, 
қыпшақ, Ақ орда мен Қазақ хандығының жалғасы 
– бүгінгі тәуелсіз Қазақстан мемлекеті.

Тәуелсіздік үшін ақ білектің күшімен, ақ 
найзаның ұшымен елін қорғаған бабалар ру-
хынан қуат алған ызғарлы Желтоқсан оқиғасы 
қазақ халқының қасіреті де, қасиеті де жетерлік 
тарихына айналды. Қазақ халқының ғасырлар 
бойы аңсаған арманы - Тәуелсіздік туралы Заң 
1991 жылдың 16-желтоқсаны күні қабылданды. 
Дүниеге жаңа мемлекет – Тәуелсіз Қазақстан 
келді. Біз өзіміздің рәміздерімізбен мақтанамыз, 
Қазақстан Туымен тұғырлы, Елтаңбасымен 
еңселі, Әнұранымен айбатты.

Гүлназ АХМЕТЖАНОВА,
Шатырбай орта мектебінің мұғалімі.
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«Оңтайлы электрондық 
қызмет –

 заман талабы »
 «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 2050» 

Стратегиясында: «Мемлекеттік қызмет көрсету – бұл 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық   дамуының негізгі 
көрсеткіші» - деп атап өткен.  

Қазіргі таңда мемлекеттік  қызметтерге электрон-
ды  түрде қол жеткізудің мақтанышпен айтатындай 
артықшылықтары бар. Ең басты ерекшеліктерінің 
бірі – уақыттың үнемделуі. еgov.kz порталының 
мүмкіндіктерін пайдалану үшін үйден және жұмыс ор-
нынан арнайы сұранудың мүлдем қажеті жоқ.     

Бір кездері ертегідей көрінген дүниелерді,  
«Электрондық  үкімет порталы» қазір шындыққа 
айналдырғаны жасырын емес. Белгілі бір қызметті 
алу  үшін кететін уақытымызды  барынша азайтқанын 
мойындауымыз керек. Азаматтардың  үйден шықпай 
–ақ өзіне қажетті қызметті алуы үшін бар жағдайды жа-
сап, жан – жақты мүмкіндіктерді  қарастырып қойған. 
Оған мысал, қазір мемлекеттік қызмет пен сервистерді 
бірнеше жолмен алуға болады. Олар: Egov.kz – порта-
лы, Facebook және ВКонтакте әлеуметтік желілерінің 
месенждерлері (кәдімілгі адаммен жеке хат алма-
судай), @EgovKzBot2 – Telegram бот, eGovMobile 
қосымшасы арқылы.

Қазіргі жағдайда үйден шықпай керекті қызметіңді 
алу өте маңызды. Электрондық үкіметтің  арқасында 
мемлекеттік қызмет күніне 24 сағат, аптасына 7 күн 
қолжетімді болып тұр. Қазір жалпы мемлекеттік 
қызметтің 80 пайызы онлайн түрде қолжетімді. Egov.
kz – порталына     кірсеңіз «Азаматтарға», «Бизнеске», 
«Мемлекеттік органдар бойынша қызметтер» деп 
жік-жікке бөлініп, анық көрініп тұрады. Электрондық 
цифрлық    қолтаңбаңызды қолданып қандай қызмет 
керек соны ала  бересіз.

«Электрондық үкімет» порталының     тағы бір жақсы 
жаңалығы, ол биылдан бастап еліміздің  мемлекеттік 
органдарының сайттары интернет – ресрурстардың 
бірыңғай платформасына көшкендігі.  17 министрлік, 48 
Комитет және 10 жергілікті   атқарушы орган интернет-
ресурстардың бірыңғай платформасына  біріктірілді.  
Бұрын әрбіреуінің сайтын жеке-жеке іздеуге тура кел-
се, қазір   бәрін бір жерден табуға болады. Ол үшін 
көрсетілегн сілтемеге өтіп,  мемлекеттік органдардың 
тізімінен өзіңізге керектісін таңдасаңыз болғаны.  Бұл 
жерде «сұрақ – жауап» сервисінің көмегімен ЭЦҚ 
қолданбай –ақ мемлекеттік  органдарға сауал қойып, 
оған жауап та ала аласыз.

Жоғары аталған ерекшеліктерді халыққа жеткізу 
мақсатында осы жылдың 12-ші қараша күні Амангелді 
ауылдық округіндегі халық көп шоғырланатын 
нүктелерде «Оңтайлы электрондық қызымет – за-
ман талабы »- атты акция өткізілді. Акцияның басты 
мақсаты мемлекттік көрсетілетін қызыметтерді элк-
тронды түрде үй жағдайында алуды түсіндіру, сондай-
ақ еgov.kz – порталы және тағы басқа қосымшалар 
арқылы қызымет алу жолдарын түсіндіру, мемлекеттік 
қызымет көрсетудің тиімділігін арттыру.

Тарих қойнауына көз жүгіртер 
болсақ, Тәуелсіздік – 1986 жылғы 
Желтоқсан оқиғасында алаңға 
шыққан жастардың күш-жігері, күллі 
қазақ жұртының арман-мұратының 
салтанат құруы. Патша үкіметі 
кезінде де, Кеңес Одағы тұсында 
да тәуелсіздікке деген ұмтылыс 
халқымыздың ертеңіне деген сенімін 
оятып, жарқын болашақтан үмітін 
үзбеді. Біз бірнеше сан ғасырлық 
бодандықтан кейін ХХ ғасырдың 
аяғында қайта жаңғырып, түлеген жас 
мемлекетпіз. Тәуелсіздік – бұл азап 
пен төзімнің, халықтың сан ғасырлар 
бойы еркіндікті аңсаған шыдамының 
өтеуі. Қазақстанның тәуелсіз, 
егеменді ел ретінде танылғанына 
міне отыз жылға жақындап отыр. 
Тәуелсіздік сияқты ұлттық мерекені, 

«Сарқан ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен 
қамту орталығы»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
Қоғамдық жұмыстар жұмыссыздарды уақытша 
жұмыспен қамтамасыз ету үшін халықты жұмыспен 
қамту орталықтарымен ұйымдастырылады. Қоғамдық 
жұмыстар жұмыскерді алдын ала кәсіптік даярлау-
ды талап етпейді және әлеуметтік пайдалы бағытқа 
ие. Қоғамдық жұмыстарға қатысу ұзақтығы 12 айдан 
аспайды.

Қоғамдық жұмыстарға қатысуға басым құқықты:
1) жұмысынан айырылған жағдайда төленетін 

әлеуметтік төлемдерді алмайтын жұмыссыздар;
2) халықты жұмыспен қамту орталығында алты ай-

дан астам есепте тұрған жұмыссыздар пайдаланады.
Адамдардың қоғамдық жұмыстарға қатысуы 

олардың халықты жұмыспен қамту орталығында 
тіркелген күніне сәйкес кезектілік тәртібінде олардың 

8 971 жителей Алматинской области сменили по-
ликлинику в период кампании прикрепления  и вос-
пользовались возможностью прикрепиться по своему 
выбору к организациям здравоохранения, оказываю-
щим первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), 
об этом сказала заместитель директора филиала по 
Алматинской области НАО «Фонд социального меди-
цинского страхования».     
Напомним, кампания по прикреплению проходила в 
период с 15 сентября по 15 ноября 2020 года.   
      Всего по области в кампании прикрепления уча-
ствовали 38 медицинских организаций оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь.  

 «Граждане нашей области смогли воспользо-
ваться правом свободного выбора поликлиники в 
пределах территории проживания. Для реализации 
принципов семейного обслуживания и доступности 
медико-санитарной помощи, несомненно, удобно вы-
бирать поликлинику в непосредственной близости к 
месту проживания, это в первую очередь  позволит ме-
дорганизациям наблюдать за здоровьем прикреплен-
ных пациентов и осуществлять выезды на дом при 
необходимости", - сказала заместитель директора фи-
лиала фонда К.Курманалиева. Отметим, что граждане 
прикрепившиеся к медорганизациям в период кампа-
нии прикрепления, начнут получать медицинскую по-
мощь в новой медорганизации с 1 января 2021 года.   

Филиал по Алматинской области                                                                     
НАО «Фонд социального медицинского

 страхования»

2020 жылдың қараша айында медициналық 
сақтандыру қорына түскен жарналар 

1,35 млрд. теңгені құрады

2020 жылдың қараша айында Алматы облысы бой-
ынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін 
жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлердің аударымда-
ры мен жарналарының жалпы сомасы 1,35 млрд.теңгені 
құрады.

Республика бойынша қараша айында түскен жар-
налар сомасы (2020 жылғы 01-30 қараша аралығында) 
22,7 млрд.теңгені құрады.

"Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалының директо-
ры Нұрлан Отарғалиев атап өткендей, қараша айын-
да Алматы облысы бойынша 802,3 млн.теңге жұмыс 
берушілердің аударымдары және 549,1 млн. теңге 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс 
істейтін жеке кәсіпкерлер мен тұлғалардың жарнасы бо-
лып саналады.

МӘМС-ке келіп түскен барлық қаражат, сенімгерлік 
басқару шарты бойынша Ұлттық банкте сақталады және 
кейіннен МӘМС шеңберінде көрсетілетін қызметтерді 
төлеуге жіберіледі.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы

Яблоня Сиверс
На территории Жонгар-Алатауского национального парка про-

израстает Яблоня Сиверс которая занесена в Красную Книгу РК. Вид 
Яблоня Сиверса — это 6-7 иногда и 12 метровые деревья с припод-
нятой, неправильно-овальной формы кроной, в диаметре способной 
раскинуться до 4 м, листья 6-11 см длиной,3-3,5 шириной. Цветки 
белые или розовые. Плоды разной формы. ДНК-исследования по-
казали, что этот представитель рода Яблоня Сиверс дала жизнь 
многим современным культивированным сортам. Является цен-
ным генетическим материалом для селекции сортов яблок. Яблоня 
занесена в Красную книгу. Поэтому сейчас в Жонгар-Алатауском на-
циональном природном парке, созданном специально для сохранения 
генофонда яблони Сиверса, ежегодно высаживают десятки сажен-
цев. Давайте вместе сохраним это легендарное растение яблоня 
Сиверс. 

За незаконную рубку и повреждения Яблоня Сиверс предусмотрена ад-
министративная ответственность  по статье 381-1, пункт 3, которая влечет 
штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, субъ-
ектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в 
размере семидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в раз-
мере девяноста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 
пятисот месячных расчетных показателей, с конфискацией незаконно сру-
бленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов 
нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений. 

С. АБАКУМОВ, 
государственный инспектор Сарканского филиала 

Тополевского ИУ  Жонгар-Алатауского ГНПП.

Баршамызға ортақ іс
Тәуелсіз мемлекетіміз өсіп-өнудің, алға өркендеудің бағыт-

бағдарламаларын жүзеге асыруда. Алайда еліміздің еңселеніп, алға 
басуымызға кедергі болатын қоғам дерті – сыбайлас жемқорлық. Бұл 
дерттің  мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едеуір төмендететіні, қоғамда 
демократиялық  қайта құруларды жүзеге асыруды тежейтіні, елдің 
халықаралық беделіне көлеңке түсіретіні белгілі. Сыбайлас жемқорлық 
әлеуметтік экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру инвестиция-
лар тарту процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттің саяси 
және қоғамдық институттарына кері әсер ететін, елдің даму болашағына 
айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. Ең бастысы – адамдардың қоғамның 
демократиялық негізіне деген сеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне, 
түптеп келгенде, билікке деген сеніміне кері әсер ететіні хақ.

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресі үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын жоюдың, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі 
мен сапасын арттырудың маңызы зор. Көпшілік өздерінің құқықтарын, 
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері 
қажет. Конституциялық тәртіпті  қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес ая-
сында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен  
азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен 
оның көріністерінің деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның ин-
ституттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі әр азаматтың басты мақсаты – 
азаматтық борышы деп білу керек.

А.АЙДАРХАНОВА,
аудандық қазынашылық басқармасының

бас маман – бас қазынашысы. 

          

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ НҰРЛЫ ТАҢЫ
мерейлі отыз жылдық мерейтойды 
бүгінгі таңда қазақ халқы жүрегімен 
сезінуі керек. Тәуелсіз елдің ең басты 
тұғыры – қоғамның, сол мемлекеттегі 
жергілікті ұлттың рухы, жігері, 
қоғамдық санасы. Мемлекеттің ба-
сты байлығы жеке бастың мүддесі 
емес, сол мемлекетті мекендейтін 
барша азаматтардың мүддесі мен 
қажеттілігін өтеу болып табылады. 
Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның 
бүгінгі құдіретті күші ел бірлігінде, 
ұлттар татулығында жатыр. 
Қазақстан үшін ХХI ғасыр тарихының 
парағы парасат пен пайымға толы.

Орда бұзар отыз жасында 
Қазақстан әлемдік саяси сахнада 

өзін іргелі ел ретінде көрсете білді. 
Оған дәлел ретінде Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарында көз алартқан 
сыртқы жаулардан қорықпай, енді 
ғана аяғынан тұрып келе жатқан 
жас мемлекеттің әлемнің алпауыт 
елдеріне үлгі болып, атом бомбасы-
нан бас тартуы, ірі державалардың 
ынтымақтастық ұйымына мүше 
болып, келелі кеңес бастауы, Сам-
мит, Экспо көрмесін өткізіп, әлемдік 
діни ұйымдардың басын қосып, діни 
татулық пен тұрақтылық мәселесін 
жасқанбай көтере білуі – барлығы да 
Қазақ Елінің іргелі ел, Тәуелсіз мем-
лекет екендігінің куәсі. Өзге елдің 
отарында жүрген бодан ел мұндай 

бастамаларды көтеруге жүрексініп, 
қожайынына жалтақтаған болар еді.

Тәуелсіздіктің нұрлы таңының 
арқасында қазақ елі еңсесін тіктеп, 
Сарыарқаның төсінде, еліміздің 
жүрегінде «Бағаналы орда – ба-
сты ордамыз» болған астанамызды 
салып, даламыз бен қаламызды 
бірдей гүл жайнатып келеміз. 
Тәуелсіздікке қол жеткізу қиын, ал 
сол еркіндікті сақтау одан да қиын, 
одан да жауапты іс. Бабалары-
мыз аттың жалы, атанның қомында 
жүріп бізге мұраға қалдырған 
ұлан-байтақ жер мен Тәуелсіздікті 
көзіміздің қарашығындай сақтап, 
қыршындарымыздың қасық қанымен 

желбіреген көк Туымызды құлатпай, 
болашақ ұрпаққа жеткізу – біздің 
міндетіміз. Ол үшін «Білекке сен-
ген заманда ешкімге есе бермедік, 
білімге сенген заманда қапы қалып 
жүрмелік» деп қазақтың ұлы ханы 
Абылай хан айтқандай, ақпараттық 
майданда жау тақымында кетпес 
үшін білімді де білікті, бәсекеге 
қабілетті ұрпақ баулуымыз керек. 
Сонда ғана дамыған елдермен 
тереземіз тең болып, керегеміз кең 
болып, еліміз әлі талай мерейтой-
ларын тойлап, кемел келешекке нық 
қадам басатынына кәміл сенеміз.

Салтанат ИСАБАЕВА, 
аудандық қазынашылық 

басқармасынының
 бас маман-бас қазынашысы.

Қоғамдық жұмыстарды 
ұйымдастыру – мемлекет назарында

келісімімен жүзеге асырылады.
Бағдарлама шеңберінде азаматтардың қатысу 

шарттары және қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру 
және қаржыландыру тәртібі қоғамдық жұмыстарды 
ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларында 
айқындалады.

Ағымдағы жылы 750 адам қоғамдық жұмыстың 
келесідей түрлерімен қамтылды: зиянкестермен 
күресу, мұрағат қорларын қалпына келтіру, көшеттер 
отырғызу және оларды күту, сенім-телефоны, аудандық 
науқандық шараларды ұйымдастыруға көмектесу, 
экологияны сауықтыру, көгалдандыру, көркейту, су-
ландыру жұмыстары, аумақты тазалау, 1-2 топтағы 
мүгедекетерге және жалғыз басты қарт адамдарға 
қажетіне қарай көмек көрсету болып табылады. 

Қ.БАЙГАНЫШЕВА,
жұмыспен қамту орталығының маманы.

Қоғамдық дертке тосқауыл
 Тәуелсіздігімізді нығайтып, шекарамызды шегендеп, елдің ертеңін 

қамдастырып жатқан кезеңде қоғамның өзекті мәселелеріне бей-жай 
қарай алмаймыз. Бүгінгі таңдағы сондай біздің заманымыздың өзекті 
мәселесі-сыбайлас жемқорлық. Ол үнемі терең зерттеуді, белсенділікті 
және оған қарсы тұруды қажет етеді. Бұл дерттің жаппай жойылу жолын 
жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы санасын қалыптастырудан 
бастауымыз керек. Ендеше жас буынға жемқорлықтың теріс салда-
ры туралы ақпаратты дұрыс жеткізу олардың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетінің қалыптасуына, өз құқықтары мен міндеттерін терең 
ұғынуына және орындауына көмектесудің алғышарттарының бірінен сана-
лады. Атап айтқанда, ол үшін, ең алдымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сана қалыптасқан жағдайда адам адамгершілікке жат қылықтардан бой-
ын аулақ  ұстай бастайды, заңға қайшы келетін әрекеттерді жасауға жол 
бермейді. Жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
қалыптасуы үшін  жастарымыз сыбайлас жем-қорлықты елдің дамуын 
тежейтін аса қауіпті  қоғамдық дерт деп тануы тиіс. 

Кез келген өркенниетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес 
ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бұл дерттің мемлекетті 
ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық 
кауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу  әрбір Қазақстан Республикасы азаматына ортақ 
міндет болып табылады. 

Г.ТЛЕУБЕРЛИНА, 
аудандық қазынашылық басқармасының

бас маман – бас қазынашысы. 

Кампания приклепления 
поликлиники
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Осыдан бір жарым ғасырдай уақыт  бұрын 

салынған, кезінде  көркі алыстан көз тарта-
тын архитектуралық ансамбль іспеттес бұл 
күмбездің қазіргі таңда  батыс жақ беті жауын 
мен желден тозып, опырылып қалған. Жалпы 
мазардың  ауқымы да  формасы да қазақтың 
дәстүрлі киіз үйіне келеді, арнайы алыстан 
алдырған ағаштан өрнектеп жасап, төбесіне 
тіккен шаңырағы бұл күнде тозып, күмбездің 
ортасына  құлап түскен. 

Бұл маңайдың жалпы атауы Сарыөлең 
өлкесі болғанымен, мына күмбез орналасқан 
жерді ел-жұрт бұрыннан  Сарыбел деп атайды. 
Бүгінде тек жортқан аң мен ұшқан құсқа ғана 
мекен болған осынау жерде жүз отыз жыл-
дай бұрын қаншама жылқының жал-құйрығын 
күзеп, оған тоңдай болып тез қататын ешкі май-
ын араластыра отырып құйған саз кірпіштен 
қаланған бұл мазарда Базарбай би мәңгілік 
тұрағын тапқан.

Ұрпағы соншама әспеттеп, ғасырлар тезіне 
төтеген осындай үлкен мазар салған Ақтау 
ұлы Базарбай кім еді деген  сұрақ біздің де 
көкейімізден кетпегелі біраз уақыт болған.

Кезінде бүкіл қазақ даласына аты шыққан 
Матай елінің асқан байы, белгілі  кәсіпкер 
Маманұлы Тұрысбекпен иық тіресіп бірге 
жүріп, тығыз байланыста болған Тәсібек осы 
Базарбай бидің ұлы болып келеді. Базар-
бай жайлы қолда бар деректерді сараласақ, 
оның XIX ғасырдың алғашқы ширегінде өмірге 
келгенін байқаймыз. Кейінгі уақытта Базар-
бай бидің басына мәрмәр тастан ескерткіш 
орнатқан жанашырлары, оның туған уақытын  
1832 жыл деп, ал өмірден озған кезеңін 1888 
жыл деп қашаған екен.

Садыр руының ішіндегі Мәмбетейге  жа-
татын Базарбай жігіт болып, ат жалын тартып 
мінгеннен, ерте ел билігіне араласып, өмірінің 
соңына дейін би болып төрелік айтқан, болыс 
болып ел басқарған тарихи тұлға. Даланың 
жазылмаған заңдарын жетік меңгерген Базар-
бай би өзінің замандас ағасы Күшік-Тобықты 
болысының старшыны,  шынжыр балақ, шұбар 
төс Құнанбай Өскенбайұлымен жақсы қарым-
қатынаста болып, тығыз байланыс орнатқан.  
Семей облысына қарасты Шыңғыстауда ме-
кендеген аға сұлтан Құнанбай мен Базарбай 
би ауылының арасы керемет бір  онша ұзақ та 
жер емес. Қосағына жараған лау атын алып, 
төтелеп суыт жүрген жолаушы бұл екі араны 
төрт-бес күнде еркін еңсеретіні анық.

1846 жылы Лепсі уезіндегі Ойжалау-
Шұбарағашта  генерал Вишневскийдің Ұлы жүз 
қазақтарын Ресейдің боданы ету мақсатында 
арнайы жүргізген  экспедициясының құрамында 
хорунжий Құнанбай Өскенбайұлы да болып, 
жоғары деңгейде өткен келіссөздерде  өзінің 
белсенді қайраткерлігімен ерекше көзге түседі. 
Құнанбай қажының біздің өлкенің жақсы-
жайсаңдарымен етене танысып, араласа ба-
стауы да осы кез сияқты.

Себебі, Ұлы жүздің бес рулы елінің 
тағдырын шешуге байланысты жүргізілген 

Би болып өткен Базарбай
Бастауын теңіз деңгейінен төрт мың метр биіктіктегі Жоңғар 

Алатауының қарлы сілемдерінің бірі  Басқан мұздығынан алатын Басқан 
өзені Сарқан мен Ақсу аудандарының аумағын басып өтіп,  Алтай көліне 
келіп құяды. 

Ертеректе  Алтай көлін толтырып, одан ары шыққан соң  бұл 
өзеннің  суы енді Сарыбұлақ атауын алып,  жыландай ирелеңдеп 
Аралқұм құмдарын көктей өтіп, Лепсі өзеніне Талдысайдың тұсынан 
құятын. Тағы бір тармағы Ақсу өзеніне жетіп жығылатын. Ал, бүгінде 
бұл Басқанның суы мүлде азайып, Аралқұмға жетер жетпестен құмға 
сіңіп, жым-жылас жоқ болуда.

Көктерек ауылының оңтүстік-шығысын бетке алып 23 шақырымдай 
жол жүрсеңіз, осы Басқан өзенінің  бойында тұрған  биік күмбезге 
кездесесіз.

келісімге Лепсі уезінің сөз ұстайтын беделді 
төрелері мен бағлан-билері де қатысқан.  Ал, 
бірақ, Базарбай бидің Құнанбай сұлтанмен 
таныстығы қашан басталғаны бізге беймәлім.

Тарихта саяси қайраткерлігімен қоса, аса 
қаталдығымен де аты шыққан ұлы Абайдың 
әкесі Құнанбайдың үстінен неше мәрте 
қылмыстық істер де қозғалғаны белгілі, соның 
негізгісі әмбеге әйгілі болған Бөжейге қатысты 
жер дауы, анығына ешкім  жетпесе де,  Қодар 
мен Қамқаның өлімі де,  аға сұлтанға айып бо-
лып тағылған еді. 

Ауыл арасында болған бір  қылмысқа бай-
ланысты Құнанбай сұлтан өзінің аталас туыс 
інісін қатты жазалап, жерді адам бойымен 
бірдей етіп қаздырып, інісін соған тіке тұрғызып, 
қылқа мойнына дейін көміп қойыпты деген сы-
бысты естіген Базарбай би Шыңғыстауға қарай 
жедел жиналып, жолға шығады. Ондағы ойы 
- кейінге кезде басы дауға көп қалып жүрген 
замандас ағасы  Құнанбайға басу айту бола-
тын. Қасына серік етіп Матай елінен шыққан  от 
ауызды, орақ тілді  Шатырбай шешенді алады.  

Төрт құбыласы түгел, бір дуанды уысынан 
шығармай жиырма екі жыл бойы басқарып 
отырған Құнанбай сұлтанның төрт әйелі жеке-
жеке шаңырақ болып жан-жағына шашырай 
орналасса, өзі соның ортасындағы он екі 
қанатты ақ шаңқан киіз үйде бөлек отыратын. 
Басқаларына ұқсамайтын, сәні мен салтана-
ты жарасқан осы үйге қанаттас аға сұлтанның  
алыстан келетін сыйлы қонақтар түсетін тағы 
бір киіз үй тігілген. Құнанбайдың өзі  мінетін 
аттары байланатын мама ағаш үйіне жақын 
орналасып, ал қонақтардың ат ағашы  одан 
әудем тұста орнатылады екен. Әртүрлі талап-
тілек, арыз-шағыммен келгендер немесе алы-

стан жеткен қонақтар, сырттағы ат ағашқа ат-
көліктерін байлап, өздері жаяу-жалпылап келіп 
Құнанбай сұлтан жатқан үйге рұқсат алған соң 
ғана, кіретін болған.

Егер кімде-кім бұл тәртіпті бұзса, ат-
шапан айыбын тартатын. Дәл осындай та-
лап пен тәртіпті өз ауылында Базарбай би де 
ұстанатын. Осы жолы суыт келген Базарбай 
би әлгі дағдыны бұзып, өзін тоқтатқандарды 
тыңдамай, Құнанбай сұлтанның отауына тіке 
кіріп келеді. Замандасының мына баса-көктеп 
кіруі тегін емес екенін ұққан әккі Құнанбай 
тыстан «Ассалаумағалейкум» деп ішке ен-
ген қонағының алдынан өзі шығып, қошемет 
көрсетіп, төріне шығарады. Құнанбай сұлтан 
Жетісу жерінен келген мейманына тай сойып, 
ерекше ықыласы мен құрметін танытады.

Қос замандас ағалы-інілі болып, бірнеше 
күн бойы емін-еркін әңгіме соғып, іштегі  
сырларын ақтарып, ел жағдайы, ішкі және 
сыртқы саясатқа да шолу жасап, қазақ дала-
сында жүріп жатқан әртүрлі өзгерістерді де  
талқылайды.  Себебі, бұлар ел билігін ұстаған 
кезең қазақ тарихындағы өте бір тартысты, 
қарама-қайшылықтарға толы жылдар еді. 

Олар  би, болыс, аға сұлтан болған кезінде 
биліктің үш тұтқасын - қазақтың  дәстүрлі 
дала жарғыларын, ресейлік патша өкіметінің  
заңдары мен ережелерін, шариат жолын қатар 
ұстанды. Қазақ дәстүр-салттарының негізіне 
сүйене отырып, ақ патшаның шамына тимей, 
жалпақ жұртқа оңтайлы шешімдерді жүзеге 
асыруға тырысты.

Жолға шығар  сәті таянған уақытта  Ба-
зарбай уәжді базынасын айтып, Құнанбайдың 
інісіне жасап отырғаны  шектен шыққан  
қатыгездік екенін мойындатып, бауырын  

бұғаудан босаттырып жіберген екен.  Жал-
пы қазақ білетін Құнанбай сұлтан билік 
тізгінін қолға ұстаған кезде ел арасындағы 
барымтаға, дінбұзушылыққа, ұрлық-қарлық 
пен зинақорлыққа қатаң тыйым салып, 
қылмыскерлерді аямай жазалап, өлім жазасы-
на да кесіп жіберетін.

Көшпелі қазақтың дала заңдары, шариғат 
жолы мен қасиетті Құран қағидаларының жетік 
білгірі болған аға сұлтан қазақтарға қатысты 
ресейлік жарғыларды да бес саусағындай 
білген және оны қарамағындағы қалың 
Тобықты руларына мойындатқан.

Осындай алты Алашқа атағы шыққан 
Құнанбай сұлтанның өзі Базарбай биді 
құрметтеп, өзімен тең ұстап, айтқан уәжін мой-
ындауы - біздің туған топырақта да тегін адам-
дар жасамағанының айғағы болса керек.

Дала даналары деуге тұрарлық Базарбай 
секілді аталарымыздың өткен өмірі мен жасам-
паз игілікті істері өскелең ұрпаққа өнеге бола-
ры анық.

Есенай ІҢКӘРБАЕВ,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің
«Саясаттану және саяси 

технологиялар» 
 кафедрасының доценті,

саясат ғылымдарының кандидаты.

Адам баласының қоғамда бағалануы, 
дәріптелуі, ардақталуы – тікелей оның 
адамгершілік қасиеттеріне байланысты. Егер 
ол айналасындағыларға қайырымды, адал бо-
лып, бүкіл қарым-қатынастарын адамгершілік 
тұрғысынан реттейтін болса, нағыз адамгершілігі 
мол жан болып, қоғамдағы сыйлы бағасын да, ор-
нын да иемденеді. Жақсының жақсылығын айт, 
нұры тасысын демекші, жақсылық сәулесін шашып, 
мейірім шуағын төгіп тұратын адамдардың бірі, 
«Қазақтелеком» АҚ филиалы - Алматы облыстық 
телекоммуникациялар дирекциясының бас дирек-
торы, Алматы облысының «Құрметті азаматы»  
Жексембай Арғынғазыұлы Мейрембаев. 

 

Ағымдағы жылдың 
маусым айында Ұлы 
Жеңістің 75 жыл толуы-
на орай жерлесіміз Жек-
сембай Мейрамбаевтың 
демеушілігімен  Лепсі 
ауылында ардагерлер-
ге арналған мемори-
алды ескерткіш тақта 
орнатылды. Бұл күнде 
орнатылған мемориалды 
ескерткіш ауылымыздың 
сәнін келтіріп, мәдени 
құндылықты дәріптеп, 
болашақ ұрпаққа үлгі 
ретінде қалдыратындай 
бір нышанға айналды. Әр 
салада есімі елге мәлім 
тұлғалардың жастарға,  ауыл тұрғындарына, туған өлкесіне жасаған қамқорлықтары қашан да 
көпке үлгі. Жақсының жақсылығын айта жүрейік. Лепсі ауылдық округінің тұрғындарының аты-
нан алғысымыз шексіз. Ең бастысы қайырымның үлкен-кішісі, игіліктің ерте-кеші жоқ екенін 
ұмытпайық.

Гүлнар СЕРІКБАЕВА,
Лепсі ауылдық округінің әкімі.

Жақсының жақсылығын айт 

Ұстаздарды жеңісімен 
құттықтады

Ауданымызда қиын кезеңде білім саласында ұстаздық қызмет атқарып жүрген бар-
ша қауымға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Солардың бірі де бірегейі болған, "Қазақстан 
мұғалімі-2020"байқауына қатысып, үздік 50 мұғалім қатарында бой көрсеткен №1 орта мек-
теп гимназиясының ұстазы Татьяна Станкевичті аудандық кәсіподақ комитеті жеңісімен 
құттықтады. Сондай-ақ 2020 жылы 27 қарашасында Алматы облыстық білім беруді дамы-
ту оқу-әдістемелік орталығы жас педагогтардың кәсіби өсуіне жағдай жасау мақсатында 
"Педагогикалық дебют"атты облыстық байқау өткізді. Байқауға қатысушы педагогтардың 
педагогикалық ерекшеліктерінің тұсаукесері "Мен сияқты жаса..." бейнеролигі мен "Елар-
на" , " Балапан" телеарналарында жүргізіліп жатқан телесабақтар нұсқасында жасалған 
сабақтары қаралды. Байқауға 19 жас маман қатысуға ұсыныс білдірді. Байқаудың 
қорытындысы бойынша бас жүлдені Абай атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сы-
нып мұғалімі ДиляраТүгелбайқызы иеленді. Осындай ұстаздар ауданымыздың абыройын 
асқақтатып, биікке көтерді. Кәсіподақ комитетінің төрағасы және аудандық білім бөлімі, 
жеңімпаз ұстаздарға құрмет көрсетіп, сыйлықтар табыстап, шығармашылық табыс тіледі.

Өз тілшіміз.

Молшылықтың мерекесі 
Табиғат жаратылысы өзіне тән жыл он екі ай  төрт  мезгілімен ұштасады. Әр мезгіл өз 

сұлулығымен таңдай қақтырарады. Мысалы қыс мамықтай жұмсақ, кіршіксіз таза көңілдей аппақ 
қарымен көрікті болса, ал көктемде жылғалардан су ағып, өсімдік атаулы бүршік атып, ағаштарға 
гүлден мамық тағылады, төрт – түлік те төлдеп, тіршілікке жан бітеді. Ал мен үшін орны бөлек, 
жаныма жақын күз мезілі. Иә, сары жапырақ, қоңыр салқын ауа-райы, жабырқаулы көңіл-күй, қара 
суық жер күзге тән қасиет. Мектепке асыққан бала, қоймасын астыққа толтырған диқан, қыс азығын 
жинаған шаруа, еңбекпен біте қайнасқан тірлік күз мезгіліндегі қызықты жайттар. Сондықтан күз-
молшылықтың, байлықтың, мерекенің, берекенің мезгілі болып  табылады. 

Еркінәлі СЕРЖАН,
Ақын Сара атындағы орта мектептің 4 «Б» сынып оқушысы.

Туымыз көкте желбіресін!
Аудандағы алты мыңға жуық зейнеткер ардагерлердің және өз атымнан аудан тұрғындарын, 

оның ішінде жас ұрпақтарды аса киелі де қастерлі мереке – Тәуелсіздік күнімен шын жүректен 
құттықтаймын.  Бұл мереке – болашағымыз үшін аса маңызды саналатын ерекше күн.

Құрметті аудан тұрғындары! Барша аудан еңбеккерлерімен бірге аудандағы аға буын өкілдері 
де өз өнегелі тәжірибелерімен ортақ мақсат, бірлескен мүдде жолында бар қажыр-қайраттарын 
жас ұрпақ тәрбиесіне жұмсай, ол еңбекке баулып атсалысуда. Сіздерді осынау ұлық мере-
ке – Тәуелсіздік күнімен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, 
еңбектеріңізге толағай табыс тілеймін. Туымыз көкте мәңгі желбіреп, азаттық рухы асқақтай 
берсін. Аудан тұрғындарының көңіл көкжиектері ашық болып, көздерінде күн күлімдесін!

Қ. ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы. 
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Мәңгілік елдің 

тұрағы
Тәуелсіздік мәңгілік елдің тұрағы,
Қазақ сөзі азаттықтың сыңары.
Тәуелсіздік жолында құрбан болған
Ер есімі ел есінде тұрады.
Қайрат, Ләззат, Сабира – батырларым,
Елінің ертеңі үшін қиған жанын.
Кеңесті келместей қып желтоқсанда,
Жаудың бетін қайтарған қара нарым.
Болмады оңай қол жеткізу азаттыққа,
Ұстап тұру сын болмақ қазақтыққа.
Жұбан айтқан «Мың өліп, мың тірілген»,
Қайсар қазақ жастары алға шыққан.
Шүкір дейміз, тәуелсіздік таңына аппақ,
Бабамыздың осы сыйын қалғын сақтап.
Тәуелсіз ел, білімді ұрпақ, тыныш заман,
Бейбіт жұрт кең көсілген жерде байтақ.
Тәуелсіздік биік болсын тұғырың,
Жырлады сені өзі небір Ұлының!
Туған жерде ұрпақ үшін, ел үшін,
Еркіндігім ұзақ болсын ғұмырың.
Жас мемлекет қанат жайған бүгін де,
Өнеркәсіп дамыған, бар білім де.
Қазақ елін алға бастап басшымыз,
Мақсаты айқын болашық пен бүгінге.
Жағдайы, күні оңалып барша халық,
Тәуелсіздік алған жылдан тұрақталып.
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» деп-
Дамуға, өркендеуге алған бағыт.
Көк байрағым желбіреп тұрған шақта,
Жастары жалындаған туған баққа.
Білімді, салиқалы жастар барда,
Нық сеніммен қараймын болашаққа!

А.АМРЕНОВА,
«Балдырған» бөбекжай-бақшасының

тәрбиешісі.

Иә, адамзат пайда болғалы бері білім-
ғылымның адам өмірінде алатын орны 
айрықша. Кез келген елдің даму көрсеткіші 
де, кез келген адамның тұлғалық сипаты 
мен өзгелерден озықтығы да, кез келген  
мәдениеттің үздік үлгілері де  білім арқылы 
көрініс табады. Тек осы фактор арқылы ғана 
бізді қоршаған ғалам ғажайыпқа айналуда.

Еліміз азаттығын алғаннан кейінгі алғашқы 
мақсат әлемнің алпауыт елдерімен терезесі 
тең, алып мемлекетке айналу болды. Ал бұл 
мүддеге жеткізетін бірден–бір күш білім күші 
екені айдан анық. Сондықтан, Қазақстан үнемі 
жастардың болашағына мән беріп, мол сенім 
артуда. Бұл үмітті ақтау біз, жастар үшін, парыз 
деп білемін.

 Ұлы мұратқа жетелеген  үлкен жолда біз 
білім нәрімен сусындап жатқан ҚазҰУ – киелі 
мекен, қара шаңырақ. Бұл ұядан қанша дарын 
түлеп ұшып, өмірден өз орындарын тапты, ақ 
армандары мен мақсаттарын орындады және 
талай биіктерді бағындыруда. Сондықтан мен 
үшін де Әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университетінің студенті атану зор жетістік әрі 
үлкен абырой  болды. Бұл оқу орнына түсуді 
оқушы күнімнен армандаған едім.  Сол себепті 
де өзім білім алып жатқан осынау  құтты мекен  
жайында қысқаша айтып өтуді жөн көрдім.

 Мұхтар Әуезов: Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе – білім!

Дәл өзімдей  мыңдаған жастардың ар-
манына айналған бұл оқу орны- бүгінгі таңда 
Қазақстандағы ғана емес, сонымен бірге, 
Орталық Азиядағы жетекші университеттердің 
бірі де бірегейі. Қазақ  Ұлттық Университеті- 
республикадағы  барлық жоғары білім беру 
жүйесінің тірегі және білікті  мамандар мен 
білімді студенттердің ордасы. 1934 жылы 
іргесі қаланған білім ордасы күннен- күнге 
әлемдік білім беру жүйесінде өзіндік орнын 
айқындап келеді. Оның  дәлелі ретінде,  белгілі 
QS  World University Ranking   халықаралық 
рейтинг агенттігінің 2017 жылы жариялаған 
зерттеу қорытындысына сәйкес, әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық Университеті әлемдегі 
үздік 800 университет арасында 236-орынды 
иемденіп, ең үздік 250 университет қатарынан  
көрінді. Ал биыл ҚазҰУ әлемдегі ең мықты 200 
университеттің құрамына еніп, абыройымызды 
одан сайын асқақ етті.

Ал мен осы білім ордасындағы Заң 
факультетінің студентімін. Заңгер мамандығы 
– бүкіл өміріңді арнап және өз таңдауыңды 
мақтан етерлік, қиын әрі күрделі, алайда өте 

   

Қазақстанның Тәуелсіздік күні - Қазақстан 
Республикасының негізгі ұлттық мейрамы. Бұл 
дата Қазақстанда жыл сайын 16 желтоқсанда 
атап өтіледі. «Қазақстанның Тәуелсіздік күнін» 
өткізу күні кездейсоқ таңдалған жоқ. 1991 жылы 
16 желтоқсанда Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі 
республиканың тәуелсіздігі мен мемлекеттік 
егемендігі туралы заң қабылдады. КСРО 
ыдырағаннан кейін Қазақ Кеңестік Социалистік 
Республикасы посткеңестік кеңістіктегі өзінің 
мемлекеттік егемендігін жариялаған соңғы 
одақ болды. Қазақстанның тәуелсіздік күні 
бүкіл республика бойынша бұқаралық мереке-
лер өтеді. Мереке қарсаңында Қазақстанның 
көрнекті азаматтары - мәдениет, өнер, 
спорт, саясат қайраткерлерін марапаттау 
дәстүрі қалыптасқан. Көбіне «мерекелік 
рақымшылықтар» бір кездері заңды бұзған 
адамдарға жарияланады (негізінен кездейсоқ 

және жеңіл қылмыстар үшін, сондай-ақ 
әйелдер мен кәмелетке толмаған сотталушы-
лар). Мерекелік іс-шаралар мен концерттер 
еліміздің көптеген елді мекендерінде өтеді. 
Сондай-ақ, тәуелсіздік алу құрметіне  отшашу-
лар дәстүрге айналды. 

Қазақстан Республикасы - жас тәуелсіз 
мемлекет. Алайда, осы кезеңде елде ауқымды 
үкіметтік қайта құрулар болды. Екі палата-
лы Парламент құрылды, сот жүйесі құрылды, 
жаңа астана жарияланды. Қарулы Күштер, 
Республикалық ұлан, Шекара әскерлері 
мен Әскери-теңіз күштері пайда болды. 
Қолданыстағы экономикалық жүйе түбегейлі 
өзгеріске ұшырады, бүгінде біз нарықтық 
экономикасы дамып келе жатқан, әлемдік 
экономикалық жүйеге енуге қабілетті елде 
тұрамыз. Қазақстан ТМД және Шығыс Еуропа 
елдері арасында шетелдік инвестицияларды 

ТҰҒЫРЫ БИІК-ТӘУЕЛСІЗДІК 
тарту бойынша жетекші мемлекетке айналды. 
Сондай-ақ, әлеуметтік және зейнетақы сала-
сында елеулі реформалар жүргізілді. Қазақстан 
өз аумағында ядролық қаруды қолданудан өз 
еркімен бас тартты және өзін ядролық қарусыз 
ел деп жариялады. 

Қазақстанның халықаралық саясаты 
мемлекетіміздің егемендігі мен тәуелсіздігінің 
халықаралық кепілдіктеріне қол жеткізуге 
бағытталған. Шет елдермен достық байланыс 
орнату бойынша көптеген жемісті жұмыстар 
жасалды. Бүгін біз Қазақстан халықаралық 
аренада танымал болды және әлемдік 
экономикалық жүйелер арасында лайықты 
орын алды деп сеніммен айта аламыз. 

 
Б.РАХМЕТОВА,

Сарқан ауданының тарихы музейінің 
қор сақтаушысы.                    

қызықты және мәртебелі мамандық. Осы са-
лада жұмыс істеу менің бала күнгі арманым  
болатын.

1934 жылы ҚазҰУ  іргетасы қаланғанда, 
алғашқылардың бірі болып ашылған заң 
факультеті бүгінге дейін көптеген жаңару мен 
өзгерістерді басынан өткерді. Қазіргі таңда 
заң факультетінде құқықтану және кеден ісі 
мамандықтары бойынша мамандарды дай-
ындайды. Студенттерді даярлау үдерісі орта 
білім және жоғары білім негізінде жүзеге асы-
рылады. Сонымен қатар заң факультетінің 
студенттері магистратура және PhD докторан-
турасына түсуге мүмкіндіктері бар. Бүгінде заң 
факультетінің ең күрделі ғылыми-тәжірибелік 
мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін жақсы 
ғылыми әлеуеті бар. Факультетте бір ҚР ҰҒА 
академигі, 30 докторлар мен профессорлар, 
80-нен аса ғылым кандидаттары, доценттер, 
сонымен қатар ҚР Парламенті, ҚР Үкіметі, ҚР 
Президерті Әкімшілікгі, ҚР Жоғары Соты, Құқық 
қорғау органдары мен ғылым Академиясы-
нан жоғары тәжірибелі мамандар жұмыс жа-
сауда. Олардың басым көпшілігі шет тілдерін 

меңгерген, АҚШ, Еуропа, Туркия және өзге 
де мемлекеттерде тәжірибе алмасып, білімін 
толықтырып келген мамандар.

Міне, мен осындай қасиетті қара 
шаңырақта білім алып жатырмын. ҚазҰУ тек 
үздік мамандар ғана дайындап қоймай, нағыз 
тұлға, адамгершілігі мол, өзінің елін сүйетін, 
тілі мен ділін сүйетін, оның құндылықтарын 
бәрінен биік қоя білетін, өресі биік, нағыз адам 
деген атқа лайық ұл-қыздарды тәрбиелеуде. 
Осы үшін біз туған жерге, туған елге, дәл осы 
киелі мекенге мәңгілік қарыздармыз. ҚазҰУ-ым 
– мақтанышым!

Сәулет СЕРІКҰЛЫ, 
Нурмухамед НУРСАБИТОВ,

"Құқық қорғау қызметі"  314- топтың 
студенттері.

М.БИСЕНОВА, 
Г.АТАХАНОВА,

ҚазҰУ доценттері.
доцент.

Қасиетті қара шаңырақ 

Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен 
жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта 

адамы құрымай жоғалмайды. Ұлттың 
сақталуына да, жоғалуына да себеп бо-

латын нәрсенің ең қуаттысы – тілі. Сөзі 
жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз 
ұлтына басқа жұртты қосамын деген-
дер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға 

тырысады.
А. Байтұрсынұлы.

Тіл – ұлттың жан дүниесін, өткені мен 
келешегін, бүкіл болмысын ашып көрсететін 
басты қазынасы. Жоғарыда келтіргеніміздей, 
«тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады» деп 
Алаш көсемдерінің бірі, Қазақтың бас ұстазы

А. Байтұрсынұлы ана тілінің құдіретін бір-
ақ ауыз сөзге сыйдырса, көрнекті ақын Қадыр 
Мырза Әлидің: 

Ана тілің – біліп қой, 
Еркіндігің, теңдігің.
Ана тілің – біліп қой, 
Мақтанышың, елдігің, – 
деген жыр жолдары ұлттық тіліміздің ел 

болу жолындағы аса маңызды факторлардың 
бірегейі екенін айғақтай түседі. Демек, біздің 
ана тіліміз – мәдениет пен дәстүрдің, біздің 
рухани-мәдени мұрамыздың көрінісі. Қазақ 
тілі – қандай қуатты, бай әрі көркем тіл! Бұл 
халқымыздың небір ғұламалары мен данала-
ры, талантты да дарынды ақын-жазушылары 
сөйлеген және өздерінің шедеврлерін жасаған 
ғажап тіл! Сондықтан да мен ұстаз ретінде өз 
ана тілін құрметтейтін адамды асқан мәдениетті 
адам деп санаймын. 

Тарихқа көз салсақ, небір сұлу да сырлы 
тілдер басқыншы елдердің үстемдік құруынан, 
озбыр саясат салдарынан өлі тілдер қатарына 
еніп, біржолата жойылып та кетті. Бүгінгі 
жаһандану заманы да аз ұлтты халықтар үшін 
мұндай қауіпті сейілтер емес. Сол себепті 
де ҚР тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. На-
зарбаев Қазақстанда тұратын әр түрлі ұлттар 
мен ұлыстардың құқығын ескере отырып, 
«Қазақстан халықтарының тілдері күнін» жа-
риялады.

Л.ГАБДУЛИНА,
Екіаша орта мектебінің мұғалімі.

Ана тілі – біздің баға 
жетпес байлығымыз

 «Бала тәрбиесі – өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер», — деген екен 
М.Жұмабаев. Қандай тауып айтылған, астарында көп мағына жатқан даналы сөз 
десеңізші. Тәрбие арқылы адам тағдыры шешілетінін, оның білімді тұлға болып 
қалыптасатынын, елдің берік тірегі болатынын нақты көрсетеді. «Тәрбие басы 
– тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің!» деген қазақтың мағыналы 
сөздері де көңілге қонымды ой тастайды.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасының Президенті лауазымына кірісу 
рәсіміндегі сөйлеген сөзінде «Егер алдағы бір жылды ойласаңдар ас-тық өсіріңдер; егер 
алдағы жүз жылды ойласаңдар – ағаш өсіріңдер; егер мәңгі болашақты ойласаңдар – Адам 
тәрбиелеңдер» деген бабалар философиясына тоқталған еді. Міне, осы даналы сөздің өзі 
де тәрбиеге арналған мәнді сөз екенін біреу білсе, біреу білмес.

Адамзаттың қай дәуірінде, қай елінде болмасын, болашақ ұрпақ тәрбиесі өзекті болып 
келген. Өйткені тамырын тереңге жайған адами құндылықтарды бойына сіңірген тәрбиелі, 
білім мен ғылымды игерген ұрпақ қана кемел келешектің кепілі бола алады. Елдіктің өзегі 
саналатын ұрпақтар сабақтастығы болуы үшін тәрбие мазмұнды, ғылым сапалы деңгейге 
көтеріліп, мәдениеттің өзегіне айналуы қажет. Шығыс ғұламасы Әл-Фараби «Адамға білімнен 
бұрын тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» деп түйіндесе, 
ойшыл Абай «Адам бол», заңғар жазушы М. Әуезов «Бесігіңді түзе» деген даналыққа толы 
сөздерін алға тартқан. Адам өміріндегі тәрбиенің маңызын айшықтап көрсеткен Әл-Фараби 
философиясынан болсын, адами құндылықтарға ерекше тоқталған Абай, Шәкәрімнің 
ізгілікке толы ойларынан, Алаш алыптарының еңбектерінен болсын кейінгі ұрпақтың алар 
тағылымы мол екенін білеміз.

Бүгінгі жас бүлдіршіндерді тәрбиелеуде әрине, баланың жас ерекшелігіне сай тәлім-
тәрбие берілуі тиіс. Себебі, тәрбиенің негізгі мақсаты — дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, 
рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойын-
да басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу болып табылады.

Атақты педагог В.Сухомлинский: «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі аралықта 
әр адам өз рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады. Ертегінің рухани 
тәрбиелік мәні зор. Ол — балаға рухани ләззат беріп, қиялға қанат бітіретін, жас баланың 
рухының өсіп жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры бар рухани азық» — деп атап көрсеткен.

Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы жасөспірімдердің тәрбиесіне негізгі маңызды 
рольді ата-аналары атқарады. Ата-ана отбасында өздерінің күнделікті жұмысы, тындырған 
ісі туралы бала-шағасының алдында айтып, әңгіме-дүкен құрады. Бірте-бірте балалары 
да өз жаңалықтарын ортаға салып, айта бастайды. Осылайша жанұя мүшелерімен сенімі, 
сүйіспеншілігі, достық қатынастары нығая түседі. «Жанұяға қарап бала өседі, қарағайға 
қарап тал өседі» деп, тегін айтылмаған болса керек. Ата-ана баламен тілдесуде, пікірлесуде 
бейауыз сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке басын қорламай, мейірімді, табиғи, жылы, 
ақылды сөздер айтып өнеге бола білсе, тәрбиеде табысқа жетеді. Өйткені, «Жақсы сөз жан 
семіртеді». Кейбір ата-аналар өте қатал, айтқанын орындатады. Мұндайда бала қорыққаннан 
уақытша тыңдайды. Бірақ ата-анасының уысынан шыққаннан соң, өзін-өзі ұстай алмай-
тын жағдайға жетуі мүмкін. Сондықтан педагог пен ата-ана ескірмеген тәрбиенің тиімді 
сәттерін пайдалану қажет. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге бо-
лады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан 
баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік, құнды 
қасиеттерді сіңіріп өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуге отбасы мен педагогтар шешуші рөл 
атқарады. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей, ата-ананың күн сайын 
атқарып жүрген жұмысы — балаға үлкен сабақ. Жас балалардың үлкендер нені айтса соны 
айтатынын, не істесе соны істегісі келетін бәріміз де білеміз. Баланың үйден көргені, етене 
жақындарынан естігені — ол үшін адамгершілік тәрбиесінің ең үлкені, демек жақсылыққа 
ұмтылып, жағымды істермен айналысатын адамның айналасындағыларға көрсетер, берер 
тәлімі мол болмақ.

«Мен үш қасиетімді мақтан тұтам. Олар: жалған айтпадым, жақсылықты сатпадым, 
һәм ешкімнен ештеңені қызғанбадым. Бұл үш қасиет — әркімнің өз құдайы. Өз құдайынан 
айырылған адам бос кеуде, өлгенмен тең» депті. Ақан сері. Ендеше халық даналығы ең 
бірінші берілетін тәлім-тәрбиеге- баланың тал бесіктен бастап, жер бесікке дейінгі өмірін 
келтірген. Мақсатқа жету үшін сан алуан кедергілер болуы мүмкін. Кедергіге қарсы тұра білетін 
қасиеттерді бала бойына жас кезінен бастап қалыптастыру жеке тұлғаны қалыптастырудың 
негізін қалайтынын ұмытпайық!

Г.ОТАРБЕКОВА,
МКҚК «Балдырған» санаторлық топты бөбекжай бақшасы.

Тәрбие – тал бесіктен басталады Тәуелсіз елдің 
ұланымыз

Біздің тәуелсіз егемен еліміз-Қазақстан. 
Мемлекетіміз 1991 жылы 16 желтоқсан күні 
тәуелсіздігін алды, тұңғыш президентін 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты сайлады. 
Тәуелсіздік алғаннан кейін еліміз аз қиындық 
көрмеді, 90-жылдардың қиындығын әлі айтып 
отырады ата-аналарымыз. Биыл тәуелсіздік 
алғанымызға 29 жыл толады. Шамамен осы 
отыз жылда еліміз әр түрлі даму сатыларынан 
өтіп, дамыған 50 ел қатарына да енді. Осы он 
жылдықтарда егемен жерімізден білім, спорт, 
мәдениет және де басқада салалардан нағыз 
мамандар шығып, Қазақ елімізді әлемге та-
нытты. БҰҰ мүшелікке кірдік, Ата Заңымызды 
қабылдадық, көптеген әлемдік ұйымдарға 
мүшелікке кірдік. 2017 жылы ЭКСПО көрмесі өтіп 
оған 115 мемлекет пен 22 халыықаралық ұйым 
қатысып, елімізге 3 миллионнан астам турист-
тер осы көрмеге келген болатын. Еліміздің 29 
жылдағы жетістіктерін айтып тауыса алмайсың, 
алайда ең басты жетістіктеріміздің бірі бұл 
ядролық қарудан бас тартқанымыз.

Бүгінгі күні біз бейбіт, тату, бірлігі жарасқан 
мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Халқымыз 
тәуелсіз ашық аспан астында өмір сүріп жа-
тыр. Бұл біздің ата-бабаларымыздың арма-
ны, мақсаты еді. Сонау XIV ғасырда Керей 
мен Жәнібек хандар Қазақ хандығын құрды. 
Қазақтарды ешкімге отар емес ел қылып, өзінің 
шекарасы бар ел ретінде қалыптастырғысы 
келді. Керей мен Жәнібек хандардан кейінгі хан-
дарда осы мақсатта талай ғасыр күресті. Абы-
лай хан үш жүздің басын қосып, елді біріктірді. 
Еліміз 70 жылдай КСРО құрамында болды. Ал 
1986 жылы Орыс Үкіметіне қарсы желтоқсан 
айында, үрімдей жастардың көқтерілісі болды. 
Қаншама дастар Отаны үшін қыршынынан кетті. 
1991 жылы ғана еліміз тәуелсіздігін алып егемен 
ел атанды.

Біз егемен Қазақстанның халқы, жастары 
еліміздің тәуелсіздік жолын ұмытпауымыз ке-
рек. Біздің осы күніміз үшін қаншама адам қасық 
қаны қалғанша күресті, жандарын пида етті. 
Тәуелсіздік үшін күрескен адамдар алдында біз 
мәңгілік қарыздар болып қаламыз. Біздің ұлт бо-
лып қалыптасуымыз, шекарамыздың бекітіліп, 
егемендігімізді алып, ашық аспан астында өмір 
сүруімізге Елбасымызда аз үлес қоспады. Жа-
стар, тәуелсіз елдің ұрпағы біздер тәуелсіздік 
үшін күрескендерді қандай кезде болмасын 
ұмытпаймыз, тағзым етеміз, құрмет тұтамыз!!!

Н.Островский атындағы 
мектеп-лицейінің 10 «А» сынып 

оқушылары.
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Қашықтықтан білім беру 
технологияларын меңгеру 

Күллі әлемді жайлаған пандемия салдарынан  биылғы оқу жылының 
соңғы  төртінші тоқсанында еліміздің   барлық білім беру ордалары 
қашықтықтан оқытуға жаппай көшті. Әрине, бұл жүйеге көшу көп дайындықты 
қажет ететіні анық.  Бірақ осындай қысылтаяң уақытта  тез шешім қабылдай 
алған еліміздің Бас ұстазына алғысым шексіз. «Індеттің аты – індет»  қой. 
Оның қашан тоқтайтыны ешкімге белгісіз. Қоғамда қашықтан оқытуға көшу 
туралы түрлі пікірлер де орын алғаны рас. Әлеуметтік желілерде де түрлі  
көзқарастар айтылып жатты. Егер дер кезінде шешім қабылданбағанда 
қаншама ұстаз, қаншама ата- ана, оқушы дағдарысқа түсер еді? Қаншама 
уақыт босқа ысырап болар еді. Ал уақыттан ұтылу  - ол, білімнен құр қалу 
болып табылар еді. Қашықтықтан оқыту – білім беру саласына тез ара-
да енгізілсе де,еліміздің ұстаздары тез ес жинады.  «Ұстаз болу – жүректің 
батылдығы» деген  жыр жолдарының растығы дәлелденді! Дәл осы мезетте әр 
ұстаз  өзінің қаншалықты кәсіби маман  екенін танытуға тырысуда. Ұстаз үшін  
шеберлігінің деңгейін және  өзіне  сын тұрғысынан көз тастау  мүмкіндігі туды.   
Әр ұстаз қашықтықтан оқытуға қаншалықты дайын екенін ой елегінен өткізіп, 
таразыға сала алды. Ел тұғырын биікке көтеретін, рухани құндылығымызды 
құрметтейтін білім алушыларды білім нәрімен сусындатуды жалғастыруға, 
Білім және ғылым министрлігі  шешімімен «Балапан», «Еларна» телеарна-
ларда   арнайы телесабақтар да еліміздің жас жеткіншектерінің білім алуы 
үшін өз қызметін бастап кетті. Барлық ұстаз бен оқушы үшін  білім ресурстары 
шоғырланған интернет платформалары, оның ішінде Bilimland, Daryn online 
сайттары да өз жұмысын ұсынды. 

Ата – бабамыз айтқандай, осындай сынақ кезеңді бастан өткізіп жатқан 
кезде «Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаратын» сәт туды. 

Бүгінде  «Ұстаз – оқушы – Ата - ана» үштік одағы нақты жұмыс істей 
бастады. Өз баласының білім алуына әр ата – ананың жауапкершілігінің 
маңыздылығы зор. Әр  білім алушыға ата – ана тарапынан үнемі көмек қажет 
екеніне  ата – ана да көз жеткізіп, көңілдеріне түйді. 

Осы тұста біздің, яғни ұстаздардың әр баламен жеке байланыс орнату 
мүмкіндігі арқылы әр баланың өзін – өзі таныта білуі – дарын, қабілетін толық, 
шынайы нақтылап, жүйелі жұмыс орнату мүмкіндігі туды.

Б.ЖАКАНАЕВА,
Екіаша орта мектебінің мұғалімі.

Қашықтан оқыту жағдайында  мұғалім  жұмысы арт-
паса  жеңілдеген жоқ. Әр ұстаз оқушылармен өткізген әр 
сабағын сапалы да мағыналы етіп құруды әр күні ойлап 
жұмыс жасайды. Ұстаз үшін әр сабақ табысты сабақ 
болса, ол  өзі үшін де, шәкірт үшін де пайдалы болмақ. 
Осы орайда, табысты сабақ жоспарының критерийлерін 
сіздермен бөлісуді жөн көрдім.  Әр мұғалім сабақ бары-
сында нәтижеге жету үшін оқу мақсаттарын жете түсінуі 
тиіс. Ал оқу мақсаттары деген не? «Мақсат дегеніміз 
әрекеттердің алдында олардың ойша болжанған 
түпкі нәтижесі, жүзеге асырылуға, орындалуға тиісті 
нәрсе (зат, құбылыс), алға қойылған міндет. Мақсат – 
адамның ниеті, ол бізді уәждеп (мотивациялап), бар 
әрекеттерімізді саналы жасап, оларды реттеп, аяққы 
нәтижеге ұмтылдырып  бағыттайтын идея. Мақсат болса 
– барлық әрекеттеріміз де саналы тұрғыдан жасалады, 
біз өзімізге не керектігін ескере отырып, естен шығармай 
амал құрамыз, яғни ісіміз ақыл елегінен өтіп, жүзеге асы-
рылады.»

Табысты сабақтың бір критерийі – сабақ 
мақсаттарының оқу мақсаттарына  жетуге  қолдау 
көрсетуі. 

Әр сабақта маңызды мәселе  мақсат болуы ке-
рек. Сабақта жүзеге асатын оқушы мен ұстаз әркеттері  
осы  мақсатқа жетелеуі тиіс. Сабақ барысында оқушыға 
берілетін тапсырма,сұрақ, тағы басқа  оқыту страте-
гиялары мен тәсілдері   мақсатқа жету үшін қызмет етуі 

Табысты сабақ жоспарының критерийлері 
керек. Яғни, оқыту барысында қолданылатын тап-
сырмалар  мен әдіс – тәсілдердің  оқушыны мақсатқа 
жақындататыны ғана ұстаз үшін құнды. Сабақ жо-
спарында берілетін оқу мақсаттары   мұғалім үшін 
маңызды болса, сабақ мақсаттары оқушы үшін 
маңызды. Табысты сабақтың бір критерийі – сабақ 
мақсаттарының оқу мақсаттарына  жетуге  қолдау 
көрсетуі 

Табысты сабақтың тағы бір  критерийі - маңызды 
оқу материалдарын іріктеп алу.Ұстаз –  білім 
беруші,білімді жеткізуші. Ал білімді оқушыға жеткізуде  
ұстаз оқушы үшін ең маңызды, пайдалы деректерді 
таңдап, талғап бере білуі керек. Білім беру мазмұны 
оқушыға  өмірлік құндылықтар мен мұраттарды   
танытуға бағытталуы керек. Жас ұрпақты өмірге 
және қоғамдағы белсенді қызметке дайындауға 
бағытталған, оқушылардың бойында ұлттық және 
жалпы адами құндылықтарды қалыптастыру – 
мұғалімнің оқу материалдарын іріктеудегі  басты на-
зарында болуы қажет.  Білім беру стандарттары мен 
оқу бағдарламаларына сәйкес  құндылықтықтарды 
анықтауға және олардың білім мазмұнында көрініс та-
буына баса назар аударудың маңызы зор. 

Ж.ШАРОВА,
Екіаша орта мектебінің мұғалімі.

 Білім мазмұнын жаңарту – 
білім беру бағдарламасының 
құрылымы мен мазмұнын, оқыту 
мен тәрбиелеудің әдістері мен 
тәсілдерін қайта қарастыру болып 
табылады. Осыған байланысты 
ұстаздар алдында оқытудың әдіс-
тәсілдерін үнемі жаңартып отыру 
және технологияларды меңгеру, 
оны тиімді қолдана білу міндеті 
тұр. Мемлекетіміздің білім беру 
үдерісіне енген жаңартылған білім 
беру бағдарламасы – заман та-
лабына сай келешек ұрпақтың 
сұранысын қанағаттандыратын тың 
бағдарлама.Оқушының ой - өрісінің, 
сана – сезімінің жан – жақты дамуы 
бастауыш сыныптан басталады. 
Бастауыш сыныпта оқушылардың 
тіл орамдылығын арттырып, өмірге 

Тілдік қорды дамытудың  теориялық негізі
- өзі көрсетудің, мінез – құлық 
мәдениетінің берік дағдыларын 
дамытуға бағытталған.

Әрбір ұлттың жас ұрпағы ана 
тілін терең оқып, жете білуге, өз 
елін, жерін сүюге тәрбиеленуге 
тиіс. Егер бала кішкентай күнінен өз 
халқының ұлттық психологиясында 
тәрбиеленсе, ана тілінің қасиетін 
ана сүтімен бойына сіңірмесе, 
өз халқының тарихын, өнерін, 
мәдениетін біліп өспесе, толыққанды 
өз халқының өкілі бола алмайды. 
Мектеп жасындағы балаларға ана 
тілін оқытудағы   негізгі мәселе-сөздік 
қорларын арттыру, сөйлеу тілін да-
мыту. Тіл дамыту пәнін оқытудағы ба-
сты мақсат-оқушылардың сөздердің 

мағынасын дұрыс түсініп, шапшаң 
оқуын жетілдіру.Оқушыны өз ана 
тілінде өте таза, көркем сөйлеуге, 
автордың көзқарасын түсінуге жете-
леу, тәрбиелеу.

Оқушылардың тілін дамыту 
мақсатынды жасалатын жұмыс 
түрлері көп-ақ. Оқушыларға эссе 
жаздыру, өлең құрастыру, белгілі 
бір тақырып аясында шығарма 
жазу. Оқушыларға өз ойынан ертегі 
құрастыру, әңгіме жаздырудың  да 
маңызы ерекше. Баланың тілін да-
мытатын құрал ретінде халқымыз 
ежелден халық ауыз әдебиеті 
үлгілерін пайдаланған. Қазақ халқы 
ауыз-әдебиеті үлгілеріне өте бай. 
Онда ананың нәрестеге, әженің не-

мереге аманат етіп қалдырған 
мол мұрасы бар. Ауыз әдебиеті 
үлгілерін оқи отырып, бала тілі 
дамитыны бұрыннан белгілі. 
Баланың жеке басының дамуына 
оның сөйлеу тілінің дамуы ерекше 
роль атқарады. Тіл байыған сайын 
баланың ой-өрісі шарықтап, қиялы, 
ақыл-ойы дамиды. Оқушының 
әдеби тіл нормаларын дұрыс 
және орынды қолдана білуіне 
мән беріледі. Ал лексикалық 
тақырыптар белгілі бір тақырыптар 
аясында оқушылардың сөздік 
қорын байыта отырып, сөздердің 
мағынасын түсінуге көмектеседі.

Н.КАЛКЕЕВА,
Екіаша орта мектебінің 

мұғалімі.

көзқарасын қалыптастырса, ой- 
өрісін кеңейтіп, сөздік қорын байы-
тады. Балаларды жақсыға үйретіп, 
жаманнан жиренуге тәрбиелейді. 
Жас ұрпақ - өркениетті тәрбие 
шуағына шомылса білім нәрімен 
сусындаса ғана мемлекетіміздің 
көсегесі көгереді, егемендігі баян-
ды  ел болады. Тәуелсіз ел тірегі – 
білімді ұрпақ екені ақиқат. Бастауыш 
білім берудің жалпы білім беретін 
оқу бағдармалары баланың жеке 
қабілеттерін оқу ісіндегі оң талпыны-
сы мен алғырлығын; негізгі мектептің 
білім беру бағдарламаларын кеңінен 
меңгерту үшін оқудың, жазудың, 
есептеудің, тілдік қатынастың, 
шығармашылық тұрғыдан өзін 

СЕРПІН 2050Алғаш 2014 жылы Елбaсының 
тапсырмасымен «Мәңгілік ел 
жастары-индустрияға» мемлекеттік 
бағдaрламасы басталған бола-
тын. Осы бағдарлама бойынша 
7 жоғары оқу орны мен 25 кол-
ледж жұмылдырылған. Артынша 
еріктілердің қолдауымен 2014 жылы 
«Серпін» жалпыұлттық, қоғамдық 
жобасының дуниеге келуіне серпіліс 
берді. «Серпін» әлеуметтік жоба-
сы бұл күнде еліміздегі ең танымал 
әлеуметтік бастамалардың бірі бо-
лып саналады. Қазақстан Үкіметі 
жастар мәселесіне арнап «Мәңгілік 
ел жастары-индустрияға» жоба-
сын ұсынған болатын. Бұл жоба 
«Серпін-2050» деп аталады.  Бұл 
бағдарлама бойынша жоғары оқу 
орындарында білім алуға бөлінген 
мемлекеттік гранттарды иеленген 
жастар шәкіртақымен, жатақханамен 
толық қамтамасыз етіледі, олардың 

Қазақта «Отан - отбасынан 
басталады» деген терең мән-
мағынаға ие сөз бар. Әр отбасы 
– сол елдің, мемлекеттің іргетасы, 
тірегі. Отбасындағы сүйіспеншілік, 
сыйластық, мейірімділік түптің 
түбінде Отанға деген махаббатқа, 
жанашырлыққа бастау алады. Отба-
сы – Отанның негізін қалаушы, оның 
әрбір мүшесін қалыптастырушы 
орта. Қазақ халқында отбасы 
тәрбиесіне, ұрпағының жан-жақты 
болып өсуіне айрықша мән берілген. 
Баланы қайратты, қайырымды, 
ақылды, өнерлі, әділ адам етіп 
тәрбиелеу - әр уақытта қазақ 
отбасындағы басты мәселе. Ата-
ана баласын тәрбиелей отырып, 
қоғамды да тәрбиелейтінін есте 
ұстауы қажет. Бала отбасынан алған 
сүйіспеншілікті, адамгершілікті 
Отанына көрсетеді. «Ел боламын 
десең, бесігіңді түзе» деген сөз 
осыған дәлел.

Отанға деген сүйіспеншілік от-
басында қалыптасып, сол жерден 
бастау алатыны рас. Сондықтан 
отбасы, отбасындағы тәрбие 
мықты болса, одан құрылған қоғам 
да соншалықты тұрақты, мықты 
болмақ. Отанға деген ыстық сезім 
– жақындарына, туған-туыстарына 
деген сүйіспеншіліктен бастала-
ды. Сол себепті де біз отбасын 
Отанның кішкентай бір бөлшегі 
ретінде қарастырамыз. Отбасы 
- әр адамның өмірінің тірегі ғана 
емес, қоғамның да басты негізі. Ел 
ертеңі - бүгінгі ұрпақ. Жас ұрпақты 
талапты да тапқыр, талғампаз 
да терең ойлы, төзімді де табан-
ды етіп тәрбиелеу - біздің басты 
мақсатымыз. Бала тәрбиесі -зор 
адамгершілік пен имандылықты 
талап етеді. Баланы тәрбиелеу тек 
ата-анаға ғана тән емес, қоғамның 
да тәрбиеге қосар зор үлесі бар. 

ОТАН-ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ
Кез-келген ата-ана баласының 
жақсы тәрбиеленіп өмір сүруіне 
ықпал жасайды. Ол үшін балала-
рын балабақшаға беруге тырысады. 
Балабақшаларды балалар өз құрбы-
құрдастарымен араласады, ойын-
дар ойнайды, арнайы мерекелерде 
тақпақтар айтып, би билеп,ертегі 
сахналап бала әр қырынан ашыла 
бастайды. Балабақшада баланың 
балалық шағы жан-жақты білімдерді 
меңгерумен ұштасады .Бала өскен 
сайын, анық тәрбиесі күрделеніп, 
қойылатын талаптар да күшейе 
түседі. Бүгінгі қоғамда мүддесіне 
лайықты, жан-жақты жетілген, бой-
ында ұлттық сана мен ұлттық пси-
хология қалыптасқан парасатты, 
азамат тәрбиелеп өсіру - отбасының, 
балабақшаның, барша халықтың 
міндеті. Бала тәрбиесі отбасы-
нан басталады десек те, ғылымға 
негізделген әдіс-тәсілдермен 
берілетін тәлім-тәрбие ісі көбіне 
балабақшадан басталып, әрі қарай 
жан-жақты педагогикалық өрісін 
табады. Балаға берілетін білім 
мен тәрбие туралы ата-анамен 
үнемі бірлесе отырып ынтымақты 
жұмыс істеу өте маңызды. Бала 
тәрбиесі бәрімізге ортақ. Болашақ 
ұрпақты тәрбиелеу басты міндетіміз 
болғандықтан балаға жан-жақты 
тәрбие беруге көп көңіл бөлген жөн. 
Біз ең алдымен жақсы қасиеттерді 
бүгінгі жас ұрпақтың бойына сіңіріп, 
қалыптастыруға аса мән беруіміз 
қажет. Бүгінгі таңда ата-ана мен 
балабақша арасындағы ортақ мәселе 
- бала тәрбиесі екені баршамызға 
мәлім. Ата-ана үшін бала өмір 
жалғасы, көздің нұры, үміт күткен 
шырағы, келешек қызық көрсетер 
болашағы. Отбасы тәрбиесінің 
негізгі мәні отбасындағы өзара 
ынтымақтастық пен түсіністік болып 
табылады. Ата-аналар балаларының 
күн сайынғы әрекеттерін қадағалап 

біліп отырады. Бала тәрбиелеу оңай 
жұмыс емес, ол үлкен шеберлік пен 
шыдамдылықты талап етеді. Тәрбие 
бесіктен басталып, әр түрлі өзіндік 
ерекшеліктерімен бір-біріне жалғаса 
жүзеге асырылады. Сондықтан 
халқымыз өмір есігін енді ғана ашқан 
бөбек тәрбиесін бесіктен бастаған. 
«Тәрбие тал бесіктен басталады»- 
дейді халқымыз. Қай мемлекеттің 
болсын ертеңі білімді жастардың 
қолында екені даусыз. Сондықтан, 
ата-бабамыз «Бұлақ көрсең, көзін 
аш» деп тегін айтпаса керек.

Әр отбасында баланың өз туған 
жеріне, Отанына деген махаббаты 
қалыптастыру қажет. Қазіргі уақытта 
шет елде білім алып жатқан жаста-
рымыз қаншама. Әрине, заман та-
лабына сай жастарымыз жан-жақты 
дамыған, білімді, әрі іскер болғаны 
қуантарлық жайт. Алайда, сол алған 
білім, білік дағдыларын өз Отанының 
игілігін арттыру жолында қолданып, 
елінің дамуына үлес қосатын азамат 
етіп тәрбиелеу отбасының міндеті. 
«Өзге елде сұлтан болғанша, өз 
еліңде ұлтан бол» демей ме, қазақ 
даналығы.

Қорыта айтқанда, тәрбие –
үлкен мәдениеттің арасын зор ру-
хани байлықтың негізі. Еліміздің 
ертеңі, мемлекетіміздің болашағы, 
бүгінгі жас ұрпақ-ертеңгі ел 
тізгінін ұстайтын ел ағасы. Біздің 
жұмысымыздың басты нәтижесі - 
бүгінгі жас ұрпақты тәрбиелеп, сана-
лы азамат ретінде қалыптастыру бо-
лып отыр. Отанымыздың болашағы, 
елдің бірлігі – бойында патриоттық 
сезім ұялаған тәрбиелі жастардың 
қолында екенін естен шығармайық.

А.АМРЕНОВА, 
«Балдырған» бөбекжай-

бақшасының тәрбиешісі.

 Қызығы мен шыжығы мол мамандық
Мамандық таңдауды біз 

кішкентайымыздан-ақ ойлаймыз. 
Біреуді көреміз,оған еліктейміз,сол 
сияқты болуға тырысамыз. Өсе келе  
мамандық таңдау өзекті мәселеге ай-
налады. Қазіргі таңда мен дефектолог-
логопед маманы болып жұмыс 
атқарамын. Қызығы мен шыжығы 
мол мамандықты таңдағаныма 
еш өкінбеймін. Қиыны мен жеңілі, 
қызығы мен қуанышы мол болған 
еңбек жолындағы педагогикалық 
ұстанымым – үнемі жаңалыққа 

ұмтылып, әр баланың бойынан жақсылық тауып, тілін дамыту ,бұлақтың көзін 
ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. Неге бұл мамандықты таңдадым? 
Мүмкін  үлкен әпкелерім ұстаз болғандықтан шығар,бала кезімнен  ұстаздық 
тәрбие көргендігімнен болар. Осы кезге дейін  көрген білгенім  мен  ойға 
түйгенім  мамандығымның  ерекшелігі. Үй тіршілігінде бала мазасын алса, 
ата ана көбінде планшет, ұялы телефон немесе интернетегі жасқа сай 
емес  мультфильмдерді  қосып беріп,  уақыт шектеулерін қоймайды. Біздің 
әлеуметтік өмірде ата- аналарымыздың  қателіктері деуге болады. Ата ана-
лар өздері де оны байқамайды. 

Ата-аналарға түсінікті болу үшін логопед пен дефектологтың 
айырмашылығына тоқтала кетейін. Логопед баланың анық сөйлеуін, 
дыбыстардың дұрыс шығуымен айналысады. Айта алмайтын, тілі кел-
мей жүрген дыбыстарды қояды.Ол үшін түрлі жаттығулар,тыныс жолдары-
мен жұмыс,массаж тағы басқа арнайы шаралар жасайды. Ал дефектолог 
-психофизикалық даму ерекшеліктері бар балаларды әлеуметтік ортаға 
бейімдей отырып, оқытып үйрететін, сөйлеу машығын қалыптастыратын 
қызметі неғұрлым ауқымды маман.Яғни дефектолог маман денсаулығында 
ерекшеліктері анықталған балалармен жұмыс істейді. Бірақ екі мамандық 
тығыз байланыста қабысып жатыр.Сондықтан егер балаңыздың бойынан, 
әрекетінен, мінез-құлқынан ерекшеліктерді байқасаңыз дәрігердің кеңесін алу 
керек. Мұғалім – логопед жұмысында баламен тіл табысу ең басты мәселе 
болып қалады. Жұмыстың формасы мен тәсілдерін таңдау кезінде осыны 
есте сақтау қажет. Сөйлеу тілін қалыптастыру жағдайына ата-аналар жиі 
қатысса, логопед пен баланың жұмысына оң әсер етеді. Ата-аналар дабыл 
қағып, үнемі ізденісте болған жағдайда ғана нәтиже шығатыны белгілі.Сол 
себепті логопедттің ұсыныстарын, берілген кеңестерін бұлжытпай орындау 
керек.Менің ойымша бұл кемістіктерді жоюға болады.Тек оны логопед ма-
маны ғана емес сондай-ақ ата-анамен бірлесіп жасалған жұмыс нәтижесін 
береді.

Р.САРСЕНОВА,
 Абай атындағы мектеп гимназиясының дефектолог-логопед маманы.

барып-қайту темір жол шығындары 
төленеді. Жастардың оқу бітірген соң 
қиналмай жұмыс тауып, өздерінің 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларын 
жақсартуына толық мүмкіндігі бар. 
Республикадағы көптеген білім орда-
ларында жоғары курс студенттерін 
жатақханамен қамтамасыз ету 
өзекті болса, «Серпін» жобасы 
бойынша оқуға түскен қыз-жігіттер 
оқуды бітіргенге дейін орын-жаймен 
қамтамасыз етіледі.  Бағдарламаның 
мақсаты – білім беру кеңістігін 
ұлғайтып, республиканың орталық 
және солтүстік аймақтарын толықтай 
қамтып, жоғары мамандық алғысы 
келетін жастард кеңінен тарту. 
Бағдарлама аясында оңтүстік жа-
стары шығыс пен солтүстіктен 

білім алып, аймақтағы халық саны 
мен экономикасын көтеруге өз 
үлестерін қосуы қажет. Жобаға осы 
кезге дейін бірқатар облыстардың 
түлектері қатысты. Осы бағдарлама 
аясында білім алған  Екіаша орта 
мектебінің түлектері енді диплом 
жұмыстарын онлайн режимі бойын-
ша қорғауда. Аман Айгүл, 2016 жылы 
«Серпін-2050» бағдарламасымен 
ШҚО, Өскемен қаласындағы 
С.Аманжолов университетінің 
филология факультетінің грант 
иегері атанды. Оның ойы бой-
ынша бағдарламаның мақсаты 
«Жастардың педагогтік- кәсіптік 
мамандық алуына көмектесу, 
жоғары жалақылы жұмыспен 
қамтамасыз ету, жастарды адал 

еңбекке ынталандыру» болып табы-
лады. Ол бағдарламаның өте тиімді 
екендігін, студенттер үшін барлық 
жағдай қарастырылғандығын атап 
айтты. Енді дипломын қолына алып, 
сол Өскемен қаласындағы мектеп-
те қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 
болып орналасатынын қуанышты 
түрде хабарлады. Білім алып, елге 
қызмет жасаймын деген жастарға ең 
оңтайлы және келелі болашағы бар 
бағдарлама екеніне толыққанды көз 
жеткізілді. «Серпін-2050» әлеуметтік 
жобасы бүгінде еліміздегі ең таны-
мал әлеуметтік бастамалардың бірі 
болып саналады.  Қазір халықтың   
жобаға деген қызығушылығы орасан 
зор. Бұл жоба жастардың сапалы 
білім алып,  тұрақты жұмыс табуына 
зор мүмкіндік берері сөзсіз. Бірінші 
кезекте «Серпін-2050»  жобасына 
қатысушылар  тәуекелшіл, өзіне 
сенетін,  білімді, білікті, алғыр аза-

маттар. Қиындықтан қорықпайтын, 
көпшілік ортаға тез бейімделетін, 
жаңа   дүниелерге тез икемделетін, 
өз мәселелерін өзі шешуге тырыса-
тын жастар, талапты жастар. Мұндай 
жастар көп балалы отбасылар-
дан  жиі шығады. Оған  өткен жылы 
біздің көзіміз жетті. «Серпін-2050»  
жобасын жеңіп алып,  грантқа  ие 
болғандардың 85%  көп балалы   
және 83%  әлеуметтік аз қамтылған  
отбасылардың балалары. Сол 
себепті,  биыл да біз  батыл,  өз-
өзіне сенімді,  ата-анасына салмақ 
салғысы келмей, мемлекеттің  беріп 
отырған   мүмкіншілігін  отбасы 
үшін  пайдалануға даяр жастарды 
жобаға көптеп қатысуға шақырамыз. 
«Серпінмен» бірге - серпілісті 
бастайық! Серпіннің серпіліс аясы 
кеңейе беруіне тілектеспіз.     

А.ИБРАЕВА,
Екіаша орта мектебінің  био-

логия пән мұғалімі.
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 11.09.2020 
жылғы  №574  қаулысына сәйкес «Қазақстан Ре-
спубликасы азаматтарының және Қазақстан 
Республикасының аумағында жүрген басқа 
тұлғалардың кейбір құжаттарын жарамды деп тану ту-
ралы» визалар, республикада уақытша және тұрақты 
тұруға арналған рұқсаттар»  Қазақстан төтенше 
жағдай кезеңінде аяқталған еңбек имигранттарына 
арналған рұқсаттар Қазақстан Республикасының 
аумағында 2020 жылдың 1 қарашасына дейін жарам-
ды деп танылды. Осыған байланысты құжаттарды 
тіркеу және ұзарту, уақытша және тұрақты тұруға 
рұқсат, еңбек иммигранттарына рұқсат беру, со-
нымен қатар виза беруді қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру шаралары қабылданды. 
Елден кету үшін шетелдіктердің және азаматтығы жоқ 
адамдардың құжаттардың қолдану мерзімі аяқталған 
немесе 2020 жылдың 16 наурызынан бастап 2020 
жылдың  1қарашасына дейін аяқталды.

А.СМАЙЛХАНОВА,
Сарқан АПБ Көші-қон тобының 

инспекторы, полиция   капитаны.

Қазіргі кезде сыбайлас  жемқорлық  әлемнің кез келген елінде оның саяси дамуына байланыссыз, оның ішінде 
Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді, ол тек ауқымдылығымен ғана ерекшеленеді. 
Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму үдерісін, нарықтық экономиканың құрылуын, инвестициялар 
тарту процесін тежейді.  Демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсерін тигізеді, елдің 
болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді. Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі басымдықтарының бірі сыбай-
лас жемқорлықпен күрес болып табылады.Қоғамның қабілеттілігі, оның ішінде біздің жастарды бақылау, мемлекеттік 
шенеуніктердің жемқорлық әрекеттерін анықтау және болдырмау жергілікті мәселелерді зерттеудің арқасында арта-
ды. Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін қоғамның барлық жігінің жүйелі түрдегі күш-жігері қажет.

Қазіргі заманғы әлемде сыбайлас жемқорлықпен күресуді күшейту жұмысы үздіксіз жүргізілуде және әрдайым 
жетілдірілу үстінде. Әлемде сыбайлас жемқорлықпен күресу механизмінің барлық елдерге тиімді болатын бірегей 
жинағы жоқ.Әрбір мемлекет қолданатын сыбайлас жемқорлықпен күресу әдістерінің жиынтығы өзгеше, ол елдің сая-
си және экономикалық тұрақтылығына ғана емес, сонымен қатар әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлеріне, діни ерекшелігі 
мен құқықтық мәдениет деңгейіне және аумағы бойынша алатын жеріне, халқының саны мен орналасу тығыздығына 
да байланысты болып келеді.

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық дамуға, нарықтық экономика құруға, инвестиция тартуға кедергі 
келтіреді, демократиялық мемлекеттің саяси һәм қоғамдық институттарына теріс әсер етеді, елдің болашағына елеулі 
қатер төндіруде.

Қазақстан – көп ұлтты, болашағына сенімді және қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Алдымызда әлі талай 
үлкен міндеттер тұр, талай сын кезеңдерден өтуге тура келеді және сапалы нәтижеге қол жеткізуіміз қажет.

Әрбір азамат өзінің конституциялық құқығын қорғауға міндетті, Қандай да болмасын «қолы да, жолы да ұзын» 
адамдар азаматтардың құқығын таптап, заңсыз әрекеттерге баратын болса, Заң алдында жауап беруге міндетті.

А.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық сотының кеңсе меңгерушісі.

Спорт есірткіге қарсы
Қылмыстық жазаны және қылмысты- құқықтық етудің өзге де шараларын атқаратын 

мекемелердің қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген немесе өтеп 
жатқан, сотталғандарға әлеументтік және өзгеде көмекті ұйымдастыру жөніндегі, Сарқан ауда-
ны әкімдігінің жанындағы Консультациялық-кеңесші оргонының 2020 жылғы 29 қыркүйектегі №3 
хаттамасы бойынша, Сарқан аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі және Алматы облысы 
бойынша ҚАЖ Департаментіне қарасты Сарқан аудандық пробация қызметкерлерімен бірлесіп               
«СПОРТ ЕСІРТКІГЕ ҚАРСЫ» тақырыбында, есепте тұрған сотталғандар арасында 2020 жылдың 
30 қазан күні сағат 15-00 де, кеуде көтеру және кермеге тартылудан аудандық жарыс өткізілген 
болатын. 

Өткізілген жарысқа 16 пробация қызметінде тұрған сотталған азаматтар қатысып келесі 
нәтижелерге жетті;

- Кеуде көтеру жарысында – 3 орынға 67 рет көтерілген Кармен Азамат, 2-орынға 70 рет 
көтерілген Адлет Кадыржанов, 1-орынға 80 рет көтерілген Г.Ельгундов ие болды.

- Кермеге тартылу жарысында -3 орынға 18 рет тартылған Е.Асрандин, 2-орынға 23 рет 
тартылған Г.Ельгундов, 1-орынға 30 рет тартылған А.Кадыржанов иеленді.

Барлық жүлделі орындарға иеленген қатысушы спортшылар дипломдар, медальдар және 
бағал сыйлықтармен Сарқан аудандық дене шынықтыру және спорт өлім басшысы: А.Құдабаев 
өзі марапаттады.

   М.ЕРКЕНОВ,
Алматы облысы бойынша  ҚАЖ Департаментіне қарасты  Сарқан аудандық пробация 

қызметі  бөлімінің бастығының м.а. әділет капитаны.                                                      

Сортоиспытание подсолнечника
Подсолнечник выращивается практически во всём мире. Известно, что подсолнечник важ-

нейшее пищевое, кормовое, техническое растение. Подсолнечник является однолетним травя-
нистым растением. Родина подсолнечника-Мексика, где его называют “цветком солнца”. Поэтому 
подсолнечник теплолюбивая культура и сеять его нужно весной когда почва прогреется до 8-12С.

Современные сорта и гибриды обладают комплексом хозяйственно-ценных признаков, раз-
личаются по продолжительности вегетационного переода, устойчивы к болезням и вредителям, 
что очень важно при наших природно-климатических условиях.

Для того, чтобы получить стабильный урожай, должны сорта и гибриды проверенные годами.
На Саркандском Сортоиспытательном участке в течении многих лет проводятся сортоиспытания 
подсолнечника на богаре.

Главным критериям на нашем Сортоиспытательном участке является соблюдение техноло-
гии и сроков посева. При выполнении всех агротехнических работ, можно получить хороший и 
качественный урожай.

В этом году на нашем участке в сортоиспытании было 22 сорта подсолнечника.
Ни смотря на засушливое лето,этого года, некоторые из сортов показали ни плохой урожай 

именно на богаре.Это сорт Параизо с самой высокой урожайностью-23,1ц/га.Сорта Батыр-21,0ц/
га, Евразия-18,7ц/га, Вероника-17,3ц/га. А так-же ещё несколько сортов которые показали ни 
плохой урожай.

Данные по урожайности указывают на целесообразность посева того или иного сорта, и выя-
вить самые лучшие сорта, подходящие по всем критериям.

     Т.СЛОНОВСКАЯ,
агроном Сарканского Зернокормового филиала.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – 
әрбір азаматтың міндеті

Аққан жұлдыз
Ұстаз болу әуелі арман, ендігі мақсат 

болды. Мен үшін ұстаздың үлгі тұтар 
бейнесі- Анам, екінші ұстазым, мақтанышым 
-Айгерім Боранбайқызы еді. Ұстаздықтың 
үлкен, биік шыңына шығып, өзінің білімін 
шыңдап, оқушыларға үлгі тұтар жан болды. 
Әр шәкіртінің жүрегінен орын алды. Өзіңдік 
қағида, білімімен оқушыларына терең білім 
бере білді. Менмін деген ұстаздардың 
қатарында болған Айгерім апайды қазіргі 
кезде біз тек еске алып қана отырамыз. 
Өзіммен жүздесіп, сырласатын апайымды 

енді тек, еске алып, мақтан тұтып отырамын.
Міне, осындай өкінішке толы айлар өтіп, жылдарға толысып жатыр. Оқушы 

кезімде, Айгерім апайды көріп, үлгі тұтар ұстазым деп мақала жазған болатын-
мын. Ұстазымды мақтап, сөзбен жеткізе алмай, қалам тарттым. Міне енді, еске 
алып отырмын. Сол бір бейненің қазіргі кезде тек елесі қалды. Айтқан ақылы, 
жылы жүзі, ұстаздық білімімен емес өмірімен де сыйлы болды. Балалалық 
шағымда осы Айгерім апай сияқты ұстаз болу арманым еді. Қазіргі кезде 
мақсатыма айналды. 

Ұстазым Айгерім Боранбайқызы жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін 
жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселерінің бәрін жадында жақсы 
сақтайтын, ешнәрсені ұмытпайтын, алғыр да, аңғарымпаз ақыл иесі еді. Мейлін 
ше шешен, өнер-білімге құштар, жаны асқақ және арнамысын ардақтайтын, 
жақындарына да, жат адамдарына да әділ, қорқыныш пен жасқану дегенді 
білмейтін батыл, ер жүрек болған. 

Өмірін шәкірттеріне, отбасына, кішкентай қызына арнаған ұстаз есімі 
мәңгілік жадымда қалмақ. Бұл өмірден аққан жұлдыздай жарқ етіп қоштасты. 
Біздің алдымызда жарқын бейнесі – жарық жұлдыздай жарқ етіп сөніп қалды. 

 Нуршат ТОЛЕУБЕК,
 М.Маметова орта мектебінің  2019жылғы бітіруші, 

АркМП  2курс студенті.

Виды туризма
Казахстан – огромная страна в самом цен-

тре Евразии, где под бесконечно голубым не-
бом слились в неповторимой гармонии Восток и 
Запад!Туристические маршруты Казахстана – это 
взрыв чувств, откровение и слияние с природой.

Казахстан – это уникальная природа, в кото-
рой парадоксально сочетаются полноводные реки 
и озера с знойными пустынями и поющими песка-
ми, гордые вершины горных хребтов с божествен-
но зелеными оазисами, это древняя культура, вос-
ходящая к незапамятным языческим временам.

Вас ошеломит прикосновение к остаткам 
древних городищ, возникших в эпоху кочевых ци-
вилизаций, вам откроется доселе неизведанный 
мир культуры воинственных благородных нома-
дов.

Сегодня в Казахстане представлены прак-
тически все существующие виды туризма: по-
знавательный, развлекательный, спортивный, 
оздоровительно-лечебный, потребительский, де-
ловой, религиозный, этнический, экологический 
рафтинг, альпинизм, охота с беркутом и другие.

Сегодня наша страна обладает уникальной 
возможностью развивать все виды туризма – 
культурно-познавательный, оздоровительный, 
экологический, экстремальный, спортивный и дру-
гие, мы ежегодно принимаем более 4,5 миллио-
нов иностранных граждан, рассчитываем из года 
в год на увеличение этой численности», - сказал 
Н.Назарбаев на открытии 18 сессии генассамблеи 
Всемирной туристической организации.

Е.АБДУЛЛАЕВ,
МҰТП «Жоңғар Алатауы» Орман 

тұқымбағы № 12
айналымның мемлекеттік  инспекторы.

Виды и сорта яблони
Род объединяет около 35 (50) видов, растущих в умеренных и субтро-

пических районах Северного полушария, в России дико растут четыре. 
Название объединяет большое число культурных форм, происходящих 
от разных видов яблонь, из-за этого наблюдаются отличия во внешнем 
облике растений, принадлежащих к этому сборному виду. Обычно это 
деревья 3-6 м высотой (редко до 14 м) с серой трещиноватой корой. Диа-
метр ствола взрослых деревьев до 90 см. Крона чаще широкая, раски-
дистая, реже шаровидная, яйцевидная, немного плакучая; формируется 
обрезкой. Ветви двух типов - укороченные (или плодущие) - на которых 
закладываются цветочные почки, и удлинённые (или ростовые). У дико-
растущих видов на ветвях колючки. Листья яйцевидные, до 10 см длиной, 
могут иметь опушение с нижней стороны. Цветки на коротких, белово-
йлочных цветоножках, белые или бледно-розовые, диаметром, до 5 см 
собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет в апреле-мае. Плоды яблоки, 
сочные, разнообразной окраски и вкуса, созревают в августе-октябре. 
Начинает плодоносить на 4—12-й год, плодоносит до 40-50 лет. Может 
дичать.

А.ТАКЕЕВ,
МҰТП «Жоңғар Алатауы» Орман тұқымбағы № 58

айналымның мемлекеттік 
 инспекторы. 

Стоимости посадочного материала 
РГУ «Жонгар Алатауского» ГНПП 

Лесной питомник

Раб. Тел:  8 (728) 395 40 39
Сот. Тел: 8 (778) 163 23 65

М.ВИШНЯКОВ,
руководитель  Саркандского лесного питомника                                

РГУ «Жонгар - Алатауского» ГНПП.

Жарамсыз деп танылсын
Куришбаев Темирхан Тулеухан-

овичтің атына тіркелген № 1145083  
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Унерханов Амиржанның атына тіркелген 
Шатырбай ауылы, Нугманов көшесі № 40 үйдің № 
601118 (кад.№03-263-033-218)  0,1600 га көлемді 
жердің мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.

Толеубеков Айдын Толеубековичтің 
атына тіркелген Көкөзек ауылы, А. Құнанбаев 
көшесі № 18 үйдің № 1567229 (кад.№03-263-
001-200)  0,1500 га көлемді жердің мемлекеттік 
тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

Алпысбаев Нурболат Берлибековичтің 
атына тіркелген Екіаша ауылы, Тарасун көшесі 
№ 54 үйдің № 1144164 (кад.№03-263-050-280)  
0,3689 га көлемді жердің мемлекеттік тіркеу 
актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

Оразалин Нурлан Нуртаевичтің атына 
тіркелген Сарқан қаласы, Қойбағаров көшесі № 
152 үйдің № 1566163 (кад.№03-267-005-964)  
0,0767 га көлемді жердің мемлекеттік тіркеу 
актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

ИММИГРАНТТАР НАЗАРЫНА!
Табиғатты қорғау - қазіргі кезде өмір сүрушілер ғана емес сондай-ақ, болашақ 

ұрпақтардың да денсаулығы мен хал-жағдайы дұрыс және өз уақытындағы шешімдерге 
тәуелді болатын қазіргі кездегі мәселелердің бірі. 

Табиғатты қорғау - бұл табиғи жер және су ресурстарын ұтымды пайдаланып, 
сақтауды және ұдайы өсіруді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік, қоғамдық, 
әкімшілік-шаруашылық, техникалық-өндірістік, экономикалық және заңды шара-
лар жүйесі. Қазақстанның табиғи ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану. 
Қазақстан Республикасының Мәжілісі және Үкіметінде табиғатты қорғауды күшейтуге, 
республикамыздың табиғи ресурстарын ұдайы өсіруге бағытталған бірқатар заңнамалық 
актілер қабылданып, пайдаланылуда. Әрбір облыстардың жанында осы актілердің орын-
далуын бақылайтын арнаулы мекемелер бар. Республикада табиғат қорғау прокуратурасы 
құрылды. Ол Қазақстан Республикасының табиғат қорғау туралы заңдарының орындалуын 
қатаң кадағалайды. Қазақстанда мемлекеттік ұйымдар торабы құрылған, олардың қызметі 
бірегей құрамды флоралар мен фауналары бар үлкен аумақты барынша ұзақ сақтауға 
арнайы бағытталған. Бұл ұйымдар - қорықтар, ұлттық табиғи саябақтар және ерекше 
қорғалатын аумақтар. Қазақстан Республикасында 2003 жылы ерекше қорғалатын 25 аумақ 
бар деп есептеледі, олардың қорықтары 10, табиғи ұлттық саябақтары - 10. Бұл табиғат 
қорғау мекемелері шамамен 3 млн гектар ауданға орналасқан.  

Аталып айтылған ЕҚТА аумағының бірі біздің Сарқан ауданында орналасқан «Жонғар 
Алатауы МҰТП» паркта тиісті шаралары және жұмыстар толықтай орындалуда. Әрбір 
мемлекеттік инспектор қардын еруінен бастап қайта жер бетін қар басқанша орман 
алқаптарында өрттін басталмауын қадағалайды. Сонымен бірге басты атқарылатын  
жұмыстар  ЕҚТА аумағында кез келген занға қашы іс әрекеттерді болдырмау немесе алдын 
алу, менің ойымша табиғат тұтастығы елд болашағы.

М.БЕКБОЛАТОВ, 
Сарқан филиалының  Аманбөктер инспекторлық

 бөлімшесінің орман шебері.

Табиғатты қорғау
ÁRTARAP
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 Сен туған күн, мерекеңмен!

Ащы термен 
келген тәтті жеңіс

16 желтоқсан– ата-бабамыздың арманы орын-
далып, жасампаздығымызды жаңа белеске көтерген 
–Тәуелсіздік күні. Тәуелсіздік –ащы термен келген 
тәтті жеңіс.Төгілген қанның, өшпеген жігердің отымен 
келген ұлы күн.

Биыл Тәуелсіздігімізге -  29 жыл. Жиырма тоғыз 
жыл ішінде еліміз етек-жеңін жиып,шекарасын 
бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. 

Біз Тәуелсіз елдің ұланымыз! Тәуелсіздігіміздің 
туын жықпай, жоғарыда ұстау, біздің яғни- жас 
ұрпақтың қолында.Тәуелсіздік- халықтың тойы, елдің 
тойы. Келесі жылы Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы- 
ұлы мерей той болғай!

Тәуелсіздік менен 20 жылға үлкен. Қаншама 
ғасырларға созылған ата –бабамыздың арманының 
жүзеге асқаны, оған өзімнің куәгер болуым- мен үшін 
үлкен қуаныш.Жиырма тоғыз жылдық бізге тек бақыт 
пен ырыс алып келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш 
болсын! Тәуелсіздік күні құтты болсын!!!

Айым АХМЕТҚАН,
Ақтұма орта мектебінің 4 - сынып оқушысы. 

Сарқан қаласының тұрғыны ардагер ұстаз, немерелерінің 
сүйікті әжесі Күләнда Мұқатайқызы Таймасованы  13 
желтоқсандағы  туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 

Осы айтулы күні Сізге мықты денсаулық ұзақ та баянды 
ғұмыр тілейміз!

Бір өзіңіз ұйытқысы шаңырақтың, 
Ұрпағыңды өсіріп жамыраттың.
Шаттықтың шалқар әні шалқи берсін,
Сөнбесін аулаңызда шамы бақтың!
Өзіңіз боп сыйлы адам төрдегіміз,
Жыл сайын биіктерге өрледіңіз.
Шәкірттерге арналды ғұмырыңыз,
Қырық жылдық қыруар еңбегіңіз!
Ізгі тілекпен: достары Тұрдыхан-Баймаман, 
Төре-Күлшарбан Мырзабайқызы.

Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп,бізде соның біріміз.
Ортамызда жанашыр боп жүресіз,
Болғаннан соң бірге шыққан түбіміз.
Үзілмесін мәнді өмірдің  жыр – әні,
Сыңғырласын бақытыңыздың бұлағы.
 Еңбегіңіздің тек зейнетін көріңіз,
Келер күннің сәулелі боп шуағы!-  деп ағайын-туыстың қамқоршысы, бүгінгі мерекелі  

күннің иесі атамыз Чункенов Сабит Балғабекұлын туған күнімен құттықтай отырып, жыр 
шумақтарын арнаймыз!

Өзіңізге қонар бақтың баяндысын, бітер дәулеттің көл-көсірлігін, келер ырыстың ысы-
рап болмауын, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, шаңырағыңызға шаттық орнауын, Алланың 
шексіз қолдауын тілейміз!

Ізгі ниетпен Чункеновтар әулетінің немерелерінің атынан - Айзат

Шаңырағымыздың тірегі , сүйікті жар,арқасүйер асқар тауымыз әкеміз  Чункенов Са-
бит Балғабекұлын 60 жас мерейтойымен құттықтаймыз!

Ақ айдынға салып бақыт кемесін,
Жарқын жүзбен қуанышпен келесің,
Құтты болсын алпыс  жасың, әкетай,
Өзіңізді бір құдайым демесін.
Бәйтерексіз жапырағы жайқалған,
Барша жұртқа жақсылығы байқалған.
Есен болсын ұрпағыңыз көрінген,
Ән қалықтап, күй төгілсін төріңнен.
Бақ орнасын әрдайым басыңызға,
Жас қосылсын, әкетай, жасыңызға.
Немерелер қуаныш сыйлап талай,
Амандықпен жетіңіз жүзге қарай!
Сүйіспеншілікпен  жары және балалары, немерелері.

Қойлық ауылының тұрғыны, жаны 
жайсаң, көңілі дархан Сейдахан  ағамызды 
5 желтоқсанда 60 жасқа,   асыл жеңге , жай-
дары жан, асыл жар, сыйлы келін, аяулы ана 
Айжан жеңгемізді  28 қарашада 59 жасқа  
келген  туған күндерімен  шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Адам баласының ұзақ өміріндегі бел-
белестердің бәрі де елеулі саналса ке-
рек. Сөйтсе-дағы кемел жасы 60-тың орны 
мүлдем ерекше екені баршаға мәлім. Ағалық 

ардақты асудан асып, ақсақалдық мерейлі кезеңге көтерілер бұл шақтың тал түс ата-
луы бекер емес-ау, аман-есен алтыншы асқардың шыңына қол созып отырсыз. Қуаныш 
мерейтойыңызды отбасыңның алтын қазығы болған жан-жарыңмен бірге бала-шағаңның 
шаттыққа толы ортасында қарсы алып, өсіп-өнген, ұрпақ тәрбиелеген, құда-құдағиларың 
мен дос-жарандарыңның ыстық ықыласына бөленген  өздеріңізге  тек жақсылықтар, 
қуаныштар мен бақытты ғұмыр тілейміз. Асыл жарың, ұл-қыздарыңыздың қызығын 
молынан көріңіз, алып мәуелі бәйтеректей жапырақ жайып, өркендей берулеріңізге  
тілектеспіз!

Ізгі тілекпен: Қыдырмановтар әулеті.

Өмір қызық қуаныш көңіл көктем,
Ұрпақ барда тамаша өмір неткен,
Он жыл бала бақша «Айданаға»,
Құтты болсын қуаныш келіп жеткен,

Ризамыз он жылдық өмірге өткен,
Бақыттың әткеншегі бірге тепкен.
Мың рахмет Лаура мен 
                                           Гүл назымға,
Кие берсін ауылдастан алғыс шекпен.

Бақыт, бірлік силаған әр ұяға,
Тамшы судай қосылған дәрияға.
Мың алғыс тәрбиешілерге Салтанат,
Айнұр, Кенже, Әсел,Меруерт,
Лаура,  Лиля,  Жанияға.

Ақ дастархан алдыға күнде жайған,
Надя,Нұргул,Юля,Айжан,
Нұргул,Гүлзат,Сауле,Майнұр,
Сандуғаш,Ажарға айтады алғыс
Балбөбектер қуанып қарны тойған.

Арқау болған қызықты осы өмірге,
Ие болған жанар май, тамақ, тас көмірге.
Риза балбөбек пен бала бақша,
Сәбира апай мен Жантемірге.

Үлес қосқан жеңіске біздер жеткен,
Әткеншек тірліктің бірге тепкен.
Біздің өмір келеді бірге гүлдеп, Мұрат аға,
Жұмағали аға, Төлеш аға,
 Самат,Серік, Дауірбекпен.
                             Қасымхан   БЕКБОСЫНОВ.

Балабақшаға - 10 жыл

Жарқырап атты алтын таң!...
Нұрына бөлеп елімді,
Гүлденді байтақ жеріміз,
Ақ жүрек асыл тегіміз!...
          Қайырмасы:
Тәуелсіздік,
Тәуелсіздік ұраным!
Тәуелсіздік,
Тәуелсіздік жыр-әнім!
Тәуелсіздік халқымыздың арманы,
Көк жүзіңде самғай ұшсын қыраның!

Тәуелсіздік таңы

Тәуелсіз елмін, еркінмін,
Сергідім, сендім, серпілдім,
Паш етіп, ерлік, елдікті
Күй болып бүгін шертілдім!
Қайырмасы:
Шат өмір, жаса жаңарған,
Әділдік нұрдан нәр алған. 
Киелі атамекенде,
Асқақтай берсін,ақ арман!
Қайырмасы:

Қартайып алып қыран еттен арып,
Отырып көп ойланды бетке барып.
Самғаған көк аспанда желдей есіп,
Шаңқылдап шаттанатын бұлтты жарып.

Тұқыл боп қанжар тұяқ жанар тайған,
Мұң болып қоян – түлкі бір жеп тойған.
Көтеріп алып шығып тояттап ед,
Еліктің бір марқасын анау сайдан.

Асқартау алып шыңдар бұлттан озған,
Қалықтап қайран күндер асыр салған.
Көзінен бұл-бұл ұшты өткен күндер,
Қарны тоқ қайғысы жоқ әттең жалған.
Түйіліп төбесінен жай түскендей,
Жұмарлап қоян – борсық, түлкіні алған.

Жорғалап буын-буын дірілдеген,
Кетіпті жылдар өтіп білінбеген.
Қаншалық ұзақ күнде аңдысады,
Тышқанда қармағына ілінбеген.

Нәр татпай күні бойы аштан қалып,
Қалжырап көз бұлдырап жүрек талып.
Күні ертең жүні жидіп, тірі өлік боп,
Жем болып құрт пен құсқа жатары анық.

Бар күшін жинап алып шықты аспанға
Соңғы рет көзін салып атқан таңға.
Түйіліп көктен төмен оқша атылып,
Соғылып быт-шыт болды биік жарға.
«Күніне мыңды алған сұңқар едің»
Тағдырдың тәлкегіне амал бар ма?

Жексенбек МЫҚТЫБАЕВ,
зейнеткер.

Талдықорған қаласы.

Қыран 
тағдыры


