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ARQANS
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

Аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың мерекелік құттықтауы
Ардақты ағайын, қадірменді жерлестер!  
Жер дүниені жасандырып, тіршілік атаулыны тірілтіп, әз Наурыз мерекесі де келіп жетті. Бар жақсылықтың 

бастау бұлағы саналатын осынау күнді ата-бабаларымыз сонау есте жоқ ескі заманнан жыл басы санап, Ұлыстың 
Ұлы күні деп атаған. Расында да Наурыз барша шырайлы шығыс халқының нағыз жаңа жылы деп аталып, бұл 
мезгілді қарапайым көпшілік асыға тосқан. Наурыз табиғаттың оянуы мен көгілдір көктемнің келуінің белгісі. Ұлыс 
күні барша жан бір-біріне жылылық пен мейірімділікке толы ақ тілектер айтып, барлық реніштер мен өкпе-назды 
ұмытып, Жаңа жылды, Жаңа күнді ақ пейіл, таза жүрекпен бастауға ұмтылады.  Күн мен түннің теңелген осынау 
бір кезеңінде адамдар өткенін бір сәт шолып, болашаққа жоспар жасаған. Осынау күнге арналған ән мен жыр, күй 
мен би қаншама! Сондықтан осынау күннің жыл мезгілдеріндегі орны ерекше саналады.  Халық сенімі бойынша бұл 
күнде айтылған ақ тілектер қабыл болады екен. Ендеше, баршамыз бір-бірімізге бақ пен береке, ырыс пен ырзық 
тілейік. Ұлыстың Ұлы күні әрбір жанұяға жақсылығын, толағай табысы мен баянды бақытын әкелсін!

Ұлыс оң, ақ мол, мерекелеріңіз мерейлі болсын!

Армысың,  Әз  Наурыз!

50 отбасы қуанышқа 
бөленді

Өткен аптаның жұмасы Сарқан қаласында тұрғын үй 
кезегінде тұрған отбасылар үшін қуанышты күн болды. Сол күні 
«Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған 5 
қабатты 50 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға берілді. 

Жаңа үйдің лентасын аудан әкімі Талғат Қайнарбеков қиып, 
пәтер иелеріне кілттерін табыстап, қуаныштарын бөлісті. Ба-
спаналы болғандар үшін естен кетпес осынау салтанатты сәтте 
Талғат Қанатұлы жүрек жарды лебізін ортаға салып, қоныс той 
иелерін құттықтады.

Көпқабатты жаңа тұрғын үйден ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған жетім балаларға он пәтер, І, ІІ топтағы мүгедектерге тоғыз, 
мүгедек баланы тәрбиелеуші отбасыларға он, көп балалыларға алтау, 
толық емес отбасыларға алты, зейнеткерге біреу, Ауған соғысының 
ардагеріне біреу, мемлекеттік және бюджеттік қызметкерлерге алтау 
және тұрғын үйі апатты жағдайдағы отбасыға бір пәтер берілді.

Жаңадан беріліп жатқан тұрғын үй заман талабына сай 
жасақталып, барлық қажетті коммуникациялық желілерге қосылған. 
Сондай-ақ балалар ойнайтын алаңқаймен қоса автокөлік тұрағы да 
қарастырылған.

Жағымды жаңалықпен таңым атса,
Жұртыма қыдыр дарып, бағым асса.
Толқиды 50 тұрғын пәтерлі боп,
Қоныс боп бұл үй 50 шаңыраққа.
Жатсынбай жақсылықты қабылдадым,
Жандардың үйге үміткер жанындамын.
Сарқанда қаншама жыл естімеп ек,
Тұрғын үй көпқабатты салынғанын.
Алған жан қадыр тұтар баспанасын,
Өзің де оны көріп шаттанасың.
Ұзақ жыл қыжалат боп жүрген ана,
Алдымен үйге енгізді топ баласын.
Нұры ойнап мейірімнің келбетінде,
Жас келін ақ бесікті тербетуде.
Қуанар дейді көкте мың періште,
Бір бала қуанса егер жер бетінде.
Бақыт боп басымызға құт қонар ма?
Ынтымақ орын алғай құтханамда.
Дейміз біз құтты болсын жаңа қоныс,
Қолына пәтер кілтін ұстағанға.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Қазақстан Республикасы 
Палаталарының бірлескен отырысындағы 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың  халыққа Жолдауын жұртшылық 

асыға күтті. Себебі талай жүректерді 
мұздатқан қаңтар қасіретінің суық ызғары 

жылына қоймаған кезеңде ел билігінен оңды 
өзгерістер күтуіміз заңдылық. Жолдаудағы  
батыл тұжырымдар, нақты шешімдер есті 

ертеңімізге сендірмей қоймайды. 
Көпшілік күткендей Жолдауда 

жуық арада жүзеге асырылатын саяси 
реформалардың жаңа бағдарламасы ортаға 

салынды. Әлеуметтік -экономикалық 
бағытта атқарылатын іс-шаралар көпшілік 

көкейіне ұялады. 
Біздің, қаламгерлердің, ақпарат саласы 

қызметкерлерінің көңілін алаңдатып отырған 
бір мәселе – бұқаралық ақпарат құралдарының 
ролінің төмендеуі болатын. Бұл бағытта да ал-
дымызда оң өзгерістер күтіп тұр. Жолдауда  
«Бұқаралық ақпарат құралдары бәсекеге қабілетті 
және еркін болуы керек. Бұл қағидат қазір кез 
келген өркениетті ел үшін айрықша маңызды», - 
деді Президент. Мемлекет басшысының сөзінше, 
отандық БАҚ қоғамның сұранысына сай жұмыс 
істегені жөн. «Үкіметтік емес сектор маңызды 
әлеуметтік мәселелерді көтеруде және олардың 
кешенді шешілуіне ықпал етуде. Реформаларды 
дайындау мен іске асыруға қоғамдық ұйымдар 
мен белсенділерді неғұрлым кеңінен және терең 
тарту қажет», - дейді ол.

Мемлекетіміздің өркендеуі аймақтардың 
қуатты болуына тікелей байланысты. Бұл туралы 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан 
халқына Жолдауында айтты.  Бұған дейін біз, 
жетісулық ардагерлер сапында Қапшағайға  Д.А. 
Қонаев есімін беру туралы ұсыныс жолдаған 
болатынбыз. Көпшіліктің ұсынысы қолдау таба-
тынын Президент Жолдауында атап көрсетті. 
Сондай-ақ Жетісу және Алматы облыстарын 
Ұлытау облысын, Семей аймағында Абай облы-
сын құру көпшіліктің жылдар бойы жүзеге аспай 
келе жатқан арманы болатын. Сондықтан біз 
Жаңа Қазақстан құру идеясы аясында Мемлекет 
басшысының жұртшылық тілегіне құлақ асқанын 
көріп қуандық.  

«Қазір Қазақстан дамудың жаңа кезеңіне 
қадам басты. Әлеуметтік, экономикалық және 
демографиялық ахуал мүлде басқа. Бүгінгі сын-
қатерлер де, міндеттер де бөлек. Мемлекетіміздің 
өркендеуі аймақтардың қуатты болуына тікелей 
байланысты. Бұл мәселеге 2019 жылғы Жолдау-
ымда кеңірек тоқталдым. «Қуатты өңірлер, қуатты 
ел» деген ұстаным өзекті. Осы орайда еліміздегі 
әкімшілік-аумақтық құрылымның оңтайлы болуы 
өте маңызды», - деді Мемлекет басшысы. ҚР 

ЖЫЛ КЕЛГЕНДЕЙ ЖАҢАЛЫҚ СЕЗІНДІК

Президенті бұған дейін Шымкент республикалық 
қалаға айналғанын, облыс орталығы Түркістан 
қаласына көшірілгенін атап өтті. «Сонымен бірге 
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы деп 
аталды. Бұл қай жағынан алсақ да дұрыс болды. 
Оны халық өте жылы қабылдады. Мен «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаламда осы үрдіс 
жалғасатынын айтқан едім. Содан бері азаматтары-
мыздан көптеген ұсыныс келіп түсті. Менің тапсыр-
мам бойынша оның бәрі мұқият зерделенді», - деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сайлау нәтижесі қай кезде де жұртшылықты 
алаңдатып келгені белгілі. Жолдауда атап 
көрсетілген осы тұрғыдағы пікір Президент 
ұстанымына сенімімізді нығайта түседі.  «Cайлау 
үдерісін жаңғырту. Халықаралық тәжірибеде сай-
лауды ұйымдастыру жүйесі ұдайы өзгеріп отыра-
тыны белгілі. Яғни, әділ және ашық сайлау өткізу 
үшін тиімді шешім іздеудің маңызы зор», - деген 
Мемлекет басшысы соңғы жылдарда бұл үдеріске 
ақпараттық және технологиялық факторлармен 
бірге коронавирус індеті де әсер етіп жатқанын 
атап өтті. «Көптеген елдер дауыс берудің балама-
лы түрлерін пайдаланып жатыр. Яғни электронды, 
мерзімнен бұрын, қашықтан көпкүндік дауыс беру 
тәсілдері кеңінен қолданыла бастады. Сондықтан 
әлемдегі үздік тәжірибелерді зерттеп, қажет болса, 
оны біртіндеп енгізген жөн», - деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Президент саяси жүйенің жаңа жағдайларға 
бейімделуі керек екендігін ескертіп, партия 
төрағалығынан бас тартқанын, барлық партияларға 
бірдей жағдай жасалатынын атап көрсетіп, өкілді 
билік тармағын қайта құрудың жолын нұсқады.

Жолдау көпшілік назарына ұсынылды. Көптен 
күткен өзгерістер көңілімізді орнықтырды. Біз 
Ұлыстың ұлы күні қарсаңында осы Жолдаудан жыл 
келгендей жаңалық сезіндік.

Жомарт ИГІМАН.
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Гендерлік теңдік және әйелдер 
құқығы

Соңғы жылдары дүниежүзі бойынша әрбір мемлекеттің тұрақты дамуға қол жеткізу 
үшін қоғамда гендерлік теңдік орнату және төзімділік мәселелері өзектілене түсті. 
Әйелдер қозғалысы барлық елдерде қоғамдық-саяси сипаталып, өз ықпалын күшейтуге 
бағытталды. Олар гендерлік әділеттілік қағидасын басты ұстаным ретінде басшылыққа 
ала отырып, мемлекет пен қоғам өміріндегі әйелдер мен ерлер рөлінің арақатынасын 
теңестіруді мақсат етеді. Бұл, әсіресе, билік саласындағы қатынастарды қамтиды. Сол 
себепті, саяси билік жүйесінде гендерлік теңдікті қалыптастыру мәселесі әйелдерге 
деген дәстүрлі көзқарастарды қайта қарап, прогрессивті заңдылықтарды ескеруді 
талап етеді.Жалпы, әйелдердің құқын қорғау мәселесі тарих барысында қоғамдағы 
әйелдерге деген көзқарас, күш көрсету, құқығын таптау, ер адамға бағыныштылықта 
ұстау сияқты мәселелерге жауап ретінде көтерілгені мәлім. Біртіндеп әйелдердің про-
блемасын заң жолымен шешу тәжірибесі қалыптасты.

Гендерлік теңдік адам құқықтарын қорғауда маңызды рөл атқарады. Дүниежүзі 
халқының жартысын әйел заты құрағанымен, қоғамда толыққанды тепе-теңдік ор-
науы үшін алда біраз белесті еңсеруге тура келеді. Өйткені әлі күнге дейін гендерлік 
теңдікке қол жеткізу, әйелдердің құқығы мен мүмкіндіктерін арттыру әлемдік пробле-
ма болып тұр. Қазақстанның Конституциясы адамды жынысына қарап кемсітуге тый-
ым салады. Соңғы 14 жылда осы бағытта бірқатар стратегия мен заң қабылданды. 
Атап айтсақ, 2006-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының гендерлік 
теңдігі стратегиясы әзірленіп, 2009 жылы Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен 
тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері туралы заң қабылданды. Бұған қоса 2016 
жылы Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік 
сая¬сат тұжырымдамасы жарияланды. Гендерлік тепе-теңдік пен адам капиталын 
дамытуға, отбасы құндылығын нығайтуға бағытталған осындай бастамалар жиі жүзеге 
асырылып жатқанымен, әлі де болса қоғамда аталған мәселе шешімін таппай отырғаны 
рас. Жалпы, қазіргі кезде қоғамның барлық саласындағы жұмыстарға әйелдердің ара-
ласуы үйреншікті жағдайға айналған. Яғни, жұрт жұмыстың қай түріне болсын, «ердің 
күші, әйел ісі» деп қарап жатпай, кірісіп кетеді. Осыдан келіп отбасын асырау міндетін 
әйелдер де мойнына алып, жауапкершілік жүгін ерлермен теңдей көтереді. Бірақ 
қашаннан шаңырақтағы жылылықтың ұйытқысы болып келген әйел затының үйішіндегі 
орны лайықты бағаланбай, кемсітуге тап келетін жағдайлар да кездеседі.  Сондықтан 
күйеуінен теперіш көріп жүрген әйелдің қоғамдағы теңдігінен бұрын отбасында мендігін 
қалыптастыруды жиі насихаттаған дұрыс. Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді 
тербетіп, айналасын үйлестіріп, жарастырып отырған әйелдің өзіне тең дәрежеде, 
зор құрметпен қараған абзал. Алыс-жақын ағайынды, көрші-қолаңды тату ету арқылы 
қоғамның ынтымағын сақтауда, ұлағатты ұрпақ тәрбиелеуде әйелдің ерекше орнын 
білу – қазақта бұрыннан бар идеология. Тек осы құндылығымыздың құрып кетпеуіне 
жол бермеген жөн.

   А.КУЛЬЖИГИТОВА,
Сарқан аудандық сотының бас маманы.                                                 

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

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заң талабының аясында 
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр са-
лада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. 
Сондықтан, кез келген ортада пара беру 
мен пара алудың жолын кесуде қоғам бо-
лып белсенділік танытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың 
тиісті қызмет атқаруына кері әсерін 
тигізіп, беделіне нұқсан келтіреді, 
заңды қағидаларды теріске шығарып, 
азаматтардың конституциялық құқықтары 
мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі 
болады. Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңына сәйкес, сыбай-
лас жемқорлықпен күресті барлық 

Біздің қоғамда жемқорлыққа орын жоқ!

мемлекеттік органдар мен онда қызмет 
атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі 
тиіс. Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі  басқару 
органдарының басшылары өз өкілеттігі 
шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және 
өзге де қызметтерін тарта отырып, заң 
талаптарының орындалуын қамтамасыз 
етуге міндетті.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбай-
лас жемқорлық  қылмыстар және осы 
тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға бой 
алдыруының себебі көп. Оған ең алды-
мен қызметшілердің білім деңгейінің, 
әдептілік ұстанымының төмен болуы 
әсер ететін болса керек. Кей мемлекеттік 
қызметшілердің құқық бұзушылыққа 
немқұрайлылық танытуы кәсіби 
әдептілігінің жетіспеуі де, жеке басының 
қамын ойлауы да парақорлықтың  
дендеуіне септігін тигізуде.

Әрине,сыбайлас жемқорлық дәрі беріп 

емдейтін сырқат емес.Айналасындағы 
салауатты, таза және сау ортаны шар-
пып, тыныс-тіршілігін тарылтатын, заңсыз 
әрекеттермен қоғамдық ортаның және 
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, 
дара кәсіпкерлердің, азаматтардың 
қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті 
дертті болдырмаудың тетігі халықтың 
өзінде. Бұл дерттің алдын алып, қоғамға 
таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына 
жол бермеу керек. Ол үшін аталған дертке 
қарсы жұмылуымыз қажет. Сонда ғана ел 
мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз және 
халық сенімінен шығатынымыз анық.

Сыбайлас жемқорлық әрекеттері 
бойынша тиісті шара қолданудың негізі 
– ол азаматтардың арыз-шағымы. 
Мемлекетіміздің әрбір азаматы Қазақстан 
Республикасының Конституциясын және 
заңдарын сақтауға, басқа адамдардың 
құқықтарын, бостандықтарын, абыройы 

мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті.
«Әділдік жоқ жерде пара белең алады», 

«Дүние– байлық неге керек, денсаулығың 
болмаса,Төрелігің неге керек, халықтың 
көңілі толмаса» деген нақыл сөз сот сала-
сында еңбек етіп жүрген қызметкерлердің 
де бағдары іспеттес. Шыныда да, біз әділ 
төрелік жасап, жемқорлықтан жоғары 
тұрған жағдайда ғана халық сеніміне ие 
боламыз.

 «Заңды бұзған екенсің,оның бапта-
рына сәйкес жауапқа тартыласың» дейтін 
нақты ереже бар. Ендеше, жемқорлықты 
жоюды мақсат бізде берілген 
тапсырмалардың шындыққа айналып, 
заңнамалардың талапқа сай орындалуы-
на мүдделілік танытуды міндетіміз деп  
санайық.

А.КАРИПОВА,
Сарқан аудандық санитариялық 

-эпидемиологиялық бақылау  жене 
қадағалау мемлекеттік  қызмет 

көрсету және цифрландыру  бөлімінің 
бас маманы.     

Қызылша және қызамық жұқпалары 
қауіпті

Қызылша, қызамық – жіті виру-
сты жұқпалар, ауа – тамшы жолда-
ры арқылы беріледі. Бұл аурулардың  
«қауіптілігі», адамдардың жұқпаларға 
қарсы уақытылы егілмеуіне байланысты 
болуы мүмкін. 

Қызылша – бұл дамыған мемлекет-
терде  сырқаттанған 1000 адамның 1-3 
жағдайын өлімге әкеліп соқтыратын 
жұқпа. Өлім жағдайының басты себебі 
– ауыр асқынулардың дамуы болып та-
былады. 

Сырқаттама дене қызуының көтерілуі, бас ауруы, жөтел, мұрыннан су ағуынан 
басталады. Одан кейін бөртпелер – қызғылт түсті нүктелер пайда болып, артынан 
даққа айналады. Алғашында бөртпелер басында (құлақ артында, бетте), ақырындап 
төменге түсіп екі – үш күннің ішінде аяққа дейін жетеді. Жүктілік кезінде қызылшамен 
ауырғандарда мерзімінен ерте босану, аяқ асты жасанды түсік тастау және босану кезінде 
салмағының төмендеу қаупі жоғарылайды.  Қызамық – жұқпалы сырқаттанушылықта 
бөртпе пайда болады және мұрыннан су ағып, дене қызуы көтеріледі. Бірақ дене 
қызуының көтерілуі жоғары емес, бөртпе бозғылт және шамалы шығады, көзі тек аздап 
қызарған, мұрыннан су ағу болар – болмас, басы қатты ауырмайды, тіпті жиі ауырсы-
ну белгісі мүлдем болмайды. Сырқаттама кезінде бөртпе, құлақ арты немесе шүйде 
бөлігінің лимфа түйіндері ұлғайған, тамағының ауруы, дене қызуының көтерілуімен 
басталады. Бөртпе бозғылт, дақтар қызылшаға қарағанда әлдеқайда ұсақ, ешқашан 
үсті – үстіне қосылып шықпайды. Бөртпе бірінші кезекте бетке шығады, одан соң тез 
арада барлық денеге тарайды. Науқас адам  бөртпе шығардан бір күн бұрын және 
бөртпе шыққаннан 5 күн ішінде жұқпалы болып саналады.  Көбінесе қызамық жүкті 
әйелдерге қауіпті – физикалық ауытқулармен туылған балалардың 40% жатыр ішілік 
қызамық жұқпасына шалдыққан. Жүкті әйелдердің сырқаттануы жүктіліктің алғашқы 
триместрінде өте қауіпті. Егер әйел адам бұрын қызамықпен ауырған болса да бәрі – 
бір қауіптілік бар! Сондықтан бала туу жасындағы әйелдер үшін уақытылы вакцинация-
лау ерекше маңызды және қызамықпен ауырған науқаспен қарым – қатынаста болған 
жағдайда тез арада дәрігерге қаралуы қажет. Қалай қорғану қажет? Бұл жұқпалы ау-
рудан екпе қорғайды. Профилактикалық екпелердің күнтізбесіне сәйкес жоспарлы 
иммундау балалардың 12 айында және қайтара 6 жасында жүргізіледі. Иммундау 
ақысыз. Сондықтан әр – бір саналы ата – ана баласы және өзі сырқаттанбас үшін 
міндетті түрде екпені алу керек.

А.ЖАРТЫБАЕВА,
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық 

бақылау басқармасының бас маманы.

Ыстық жазғы мезгілінің 
келуімен жылдан жылға табиғи 
өрт санының артып, яғни ор-
ман және дала өрттерінің күрт 
өзгеруін байқауға болады. Табиғи 
өрттердің шығуының  басты 
себебі ертеден және жақсы белгілі: 
басым көпшілігі адамдардың 
әрекеттерімен байланысты. 
Алаңғасарлық, немқұрайдылық 
және мәдениетсіздік  кінәлі. 
Ойланбай тасталған темекі 
тұқылы, сөнбей қалған от – 
осының барлығы орны тол-
мас үлкен қайғыға соқтырады. 
Ең басты табиғи өртті ескер-
ту, орманда  өрт қауіпсіздігі 
ережелерін сақтау, ұқыптылық 
және  абайсыздық.

Орман – дала алқаптарын өрт 
қауіпсіздігімен қамтамасыз ету және 
табиғи өрттердің алдын алу мен олар-
мен күресу жағдайын тұрақтандыру және 
көршілес жатқан шапандарға ескер-

Ормандағы өрт қауіпсіздігін сақтау!

ту жасап, олармен жақсы байланыста 
болу. Сонымен бірге, Табиғи ресурстар 
мен табиғатты пайдалануды реттеу 
басқармасы дала және орман өрттерінің 
алдын алу және оларды жедел өшіруге 
бағытталған    өрттердің алдын алу бой-
ынша бірлескен жоспарларды жасау 
мен жүзеге асыру, күрделілігі әртүрлі 
деңгейдегі жерлерде бірлескен өрт – 

тактикалық жаттығуларды жүргізу, орман-
дар әлемін қорғау бойынша мемлекеттік 
мекемелердегі ормандағы өртті сөндіру 
құрал – жабдықтармен қамтамасыз 
етілуін тексеру сияқты басқа  да бірлескен 
іс-шаралардың кешенін жасап, жүзеге 
асырады. 

Осыған орай далалық алқаптардағы 
өрттермен байланысты жағдайға бай-

ланысты елді мекендердің және ауыл 
шаруашылығы объектілерінің ерікті өртке 
қарсы құрылымдарына үлкен үміт арты-
лып отыр. Өрт қауіпсіздігі саласуындағы 
нормативтік құқықтық актілер бойынша 
практикалық және теориялық оқу, өрт 
тактикалық дайындық, өрттерді сөндіру 
кезіндегі техника қауіпсіздігі, алғашқы 
медициналдық жәрдем бойынша  дәріс 
берді.

Табиғи өрттің алды-алу және 
материалдық зардап шекпеу мақсатында 
келесі маңызды ержелерді естеріңізге са-
ламыз;

- жазғы маусымда құрғақ, ыстық және 
желдi ауа-райында орман алқаптарында 
от жағуға, өрт қауіпті жұмыстарды 
жүргiзуге жол берiлмейдi.

- желді күндері қоқыс қалдықтарын 
жақпауға , жаққан  алаудың толық 
сөнгеніне көзіңізді жеткізіңіз;

- өрт пайдалану кезінде өрт қауіпсіздік 
ержелерін сақтау мақсатында орман пай-
даланушылармен әңгіме жүргізу.

Н. БАЙҒАМЫТОВ,     
Бөрлітөбе ОШКММ – нің ОӨСС – нің 

басшысы.
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Мемлекеттік қызметтерді 

цифрландыру
Мемлекетіміздің заман талаптарына сай болуы, экономикасы мен қоғамдық қарым-

қатынастары дамыған елдердің санатына жетуі – тәуелсіздіктің басты мақсаты. Осы 
орайда елімізде көптеген игілікті істер атқарылуда. Соның бірі−«Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасы. Жыл өткен сайын еліміздегі мемлекеттік қызмет көрсету аясы кеңейіп, 
халыққа қызмет көрсету сапасы да жақсарып келеді. Алғашында халыққа қызмет 
көрсету орталықтары электронды қызметті қолданбайтын. «Бір терезе» қағидаты 
енгізіліп, тұрғындарға қызмет ету үшін бірыңғай ақпараттық жүйе жасалды. Уақыт 
өткен сайын бұл орталықтар дамып, қазір толық трансформациядан өтті. Сондай-
ақ электронды үкімет қолға алынып, egov.kz арқылы азаматтар өз бетінше қызмет 
алу мүмкіндігіне ие болды. Қазіргі таңда «бір өтініш» қағидатына өтудеміз. Бұл − 
халыққа бірнеше қызметті бірден көрсету. Оның үстіне ТМД бойынша алғашқы болып 
проактивті қызметтерді енгізу бойынша жұмыстар атқарылуда. Қазір бала туу бой-
ынша мемлекеттік қызметтерді сәбилі болған ата-аналар перзентханадан шықпай, 
телефонның көмегімен-ақ ала алады. Яғни туу туралы куәлікті, балабақшаға кезекке 
қою, жәрдемақыларды тағайындауды SMS-тің көмегімен рәсімдеуге болады. Алдағы 
уақытта адамның өмірлік жағдайына байланысты бірқатар қызмет осы проактивті 
тәсілге көшіріледі. Бұл орайда, халықтың цифрлы сауаттылығын арттыру, қызметтерді 
жаппай электронды нұсқаға көшіру – басты басымдықтардың бірі. Азаматтар  электрон-
ды қызметтерді алып үйренсе, халық ұзын-сонар кезекте тұрып, алтын уақыттарын 
жоғалтпас еді. Оның үстіне қызметтерді өз бетінше алу қаржылай жағынан да тиімді, 
яғни босқа шығындалмайды. Осы мақсатта халықтың цифрлы сауаттылығын көтеруге 
күш салып, электронды қызмет алуды үйрету қажет. Бұдан соң азаматтар өзіне-өзі 
қызмет көрсету мүмкіндігіне ие болады. Егер мемлекеттік қызмет көрсету саласы 
толықтай электронды жүйеге көшетін болса, бұл халықтың әлеуметтік жағдайына оң 
ықпалын тигізетіні, азаматтар үшін қаншалықты тиімді екендігі айтпаса да түсінікті.

А. ҚАСЫМБЕРКЕБАЕВ,
Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің
Алматы облысы бойынша департаментінің мемлекеттік қызметтер 

басқармасының  бас маманы.

Сот жүйесіндегі қазақ тілін дамыту 
Халық тәуелсіздігінің ең басты белгісі — оның ана тілі, ұлттық мәдениеті. Өзінің ана 

тілі, ұлттық мәдениеті жоқ ел өз алдына мемлекет болып өмір сүре алмайды. Дүниедегі 
барлық халық тәуелсіздікке ұлттық қадір-қасиетін, мәдениетін, ана тілін сақтап қалу 
үшін ұмтылады. 

Сондықтан, кез-келген мемлекет өзінің аумақтық салт-дәстүрін, ана тілін ерекше 
қорғайды. Қазіргі уақытта сот жүйесінде мемлекеттік тілді қолдану аясы жыл өткен 
сайын артып келеді. Сонымен қатар мемлекеттік тілде сот ісін жүргізу мәселесі де 
күн тәртібінен түскен жоқ. Бұл біздің бір күндік немесе бір кезеңдік іс-шара ғана емес, 
тәуелсіздігіміз тұғырлы болу жолындағы негізгі бағыттардың бірегейі болуы тиіс. Сонда 
ғана діттеген межеге бұрын келеріміз анық.                                                               

Сот жүйесіндегі мемлекеттік тілдің дамуы сот төрелігін жүзеге асырудағы басты 
аспектілердің бірі болып табылады. «Тілдер туралы» Заңның 4-бабында: «Мемлекеттік 
тіл -  мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын 
жүргізу тілі», - деп көрсетілген. Сот ісін жүргізу тілінің мәні өте зор, өйткені сот ісін 
жүргізу тілі принципін іске асыру арқылы азаматтардың қай ұлтқа қарамастан, сот 
алдындағы теңдігі қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасында сот ісін жүргізу қазақ тілінде жүргізіледі, сонымен 
бірге орыс тілі ресми түрде қолданылады, қажет болған жағдайда басқа тілдер де 
қолданылады. Басқа тілдерді қолданудың қажетті жағдайларына іс жүргізу әрекеттерін 
орындау және белгілі бір тілде шешімдер қабылдау сот ісін жүргізуге қатысушылардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз ететін жағдайлар кіреді. 
Сондықтан, сот ісін мемлекеттік тілде жүргізу және қажет болған жағдайда басқа 
тілдерді қолдану түсініктерін теңестіріп қарауға болмады. Құқықтық тұрғыдан сот ісін 
мемлекеттік тілде жүргізу нормасы жоғары тұруы тиіс. Қазақстанда сот ісін жүргізу тілі 
қазақ тілінде деп нақты айту қажет. Қазақстан унитарлық (біртұтас) мемлекет. Ендеше, 
сот ісін мемлекеттік тілде жүргізу үшін ешқандай қысыр сөз, дау-дамай туындамауы 
керек. Жалпы, бұл мәселе Жоғарғы Сот тарапынан тұрақты бақылауда.  Сондықтан, 
бірінші сатыдағы соттардың сот төрелігін жүзеге асырудағы қызметін тексеру барысын-
да істерді мемлекеттік тілде қарау барысы тексеріліп тұрады.

«Талап арыз қай тілде түссе, сол тілде іс жүргізіледі», - деп ұрандатқан сот жүйесінде 
мемлекеттік тілдің деңгейін көтеру үшін айтарлықтай шаралар қабылдануда, көптеген 
жұмыстар атқарылуда. Атап айтар болсақ, қазіргі таңда сот жүйесінде қазақ тілін үйрету 
мақсатымен тілдік курстар ашылып, судьялар және сот жүйесінің қызметкерлері кәсіби 
қазақ тілін үйренуде. Алайда, бүгінде мемлекеттік тілге 100% аударуға кедергі болатын 
сауаттылық мәселесін жоққа шығаруға болмайды.

Демек, тіл мәселесі тек сот саласын ғана емес, барлық салаларды қамтыған кез-
де одан әрі дамып, өркендейтіні анық.  Әрбір қазақстандық осы мақсатқа жетіп, өзінің 
азаматтық жауапкершілігін түсінген кезде, бұл өзекті мәселе өздігінен шешілетініне 
сенімдіміз.

Н.ШАЙМЕРДЕНОВ,
 аудандық сот төрағасының міндетін атқарушы.                                         

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестегі басқа елдердің тәжірибесі

Бүгінгі күнге, сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстан үшін ғана емес, барлық 
мемлекет үшін маңызды мәселенің бірі болып табылады.  Қазақстан Республи-
касы Президентінің 2022 жылдың 2 ақпандағы №802 Жарлығымен «Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 жылдарға 
арналған тұжырымдамасы» бекітілді. Аталған тұжырымдамада еліміздегі ағымдағы 
ахуалды талдау жүргізіле отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты дамыту пай-
ымы және негізгі қағидаттары мен тәсілдері келтірілген, сонымен қатар, халықаралық 
тәжірибеге шолу жасалған.  Шетелдік практикалардан сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тиімді іс-қимыл жасау үшін көптеген факторлар мен элементтерді кешенді түрде 
ұштастыруды көздейтін жүйелі тәсіл қажет екенін, ақпаратқа кеңінен қол жеткізудің, 
шешімдер қабылдау процестерінің айқындығы мен қоғамдық қатысу тетіктерін 
құрудың сыбайлас жемқорлықты барынша азайтуға елеулі дәрежеде ықпал ететінін 
көрсетеді, сонымен қатар, цифрландыру әкімшілік кедергілерді азайтудың, дискреция-
ны қысқартудың және мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттырудың маңызды 
факторы болып табылады. 

Шектеу шараларын кеңейтумен қатар мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік 
кепілдіктері де белгіленеді. Әлемде әртүрлі тәсілдер: арнаулы зейнетақы жүйелері, 
тегін медициналық сақтандыру, көлік шығыстары, балаларға арналған жәрдемақы, 
тұрғын үй төлемдері және басқалар қолданылады. Сонымен бір мезгілде шет елдерде 
мемлекеттік қызметшілердің қосымша табыс көздеріне қойылатын шектеулер аз. 

Жалпы алғанда, озық практикаларды талдау сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат-
ты дамытудың мынадай үрдістері мен перспективаларын айқындауға мүмкіндік береді: 
1) қоғамда парасаттылық мәдениетін нығайтуға бағытталған ағарту іс-шараларын 
жүйелеу; 2) бизнестің парасаттылығын ынталандыру;  3) сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға азаматтық қоғамды 
тарту; 4) мемлекеттік аппараттың қызметі туралы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту 
және шешімдер қабылдаудың айқындығын қамтамасыз ету; 5) цифрландыру сы-
байлас жемқорлықты барынша азайту құралы ретінде; 6) мемлекеттік қызметшілер 
үшін әлеуметтік кепілдіктерді кеңейту;7) мүдделер қақтығысын болдырмау және рет-
теу; 8) азаматтық-құқықтық, тәртіптік, әкімшілік-құқықтық және қылмыстық-құқықтық 
аспектілерде құқықтық мәжбүрлеу шараларының тиімділігін арттыру.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат адамның жеке басынан басталады, сол се-
бептен еліміздің әр азаматы сыбайлас жемқорлықпен күресуге үлес қосуы тиіс. 

Б. МАЛДЫБАЕВА,
аудандық қазынашылық басқармасы

 басшысының орынбасары. 

Поступление взносов и отчислений в  
НАО «Фонд социального медицинского 

страхования»
 Общая сумма отчислений и взносов работодателей, индивидуальных предпри-

нимателей за обязательное социальное медицинское страхование по Алматинской 
области, поступившая за февраль 2022 года  составила 2,8 млрд. тенге – прокоммен-
тировал директор филиала по Алматинской области НАО «Фонд социального меди-
цинского страхования» Н. Отаргалиев.

Сумма поступлений за месяц по республике (с 1 по 28 февраля 2022 года) соста-
вила 51,7 млрд. тенге. 

Как отмечает директор филиала НАО «ФСМС» по Алматинской области Нурлан 
Отаргалиев, в августе месяце по Алматинской области 1,5 млрд. тенге приходятся на 
отчисления работодателей и 1,3 млрд. тенге на взносы индивидуальных предпринима-
телей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым 
заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на 
оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

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

Как оформить паспорт гражданам РК 
находящимся за границей

Если вы учитесь, работаете или проживаете за рубежом, и вам необходимо полу-
чить/поменять паспорт гражданина РК, не нужно возвращаться домой в Казахстан. Вы 
можете просто обратиться в посольство или консульство РК и предоставить следую-
щие документы:

• заявление; • документ удостоверяющий личность гражданина: - при обмене па-
спорта - паспорт гражданина РК; - детям, не достигшим 16-летнего возраста - сви-
детельство о рождении, документ удостоверяющий личность одного из родителей и 
нотариальное согласие второго;

• четыре цветные фотографии размером 3,5х4,5 (в соответствие с требованиями);
• документ, подтверждающий факт постоянного проживания, обучения, работы за 

рубежом, семейного положения, здоровья (оригинал и копия);
• квитанция консульского сбора.
Услуга стала доступной благодаря совместной работе Министерства цифровиза-

ции, МВД и МИД РК.
Срок оказания услуги – 80 календарных дней.

Л.ЕЖЕНОВА,
специалист ЦОНа Сарканского района.

 

Пособие для многодетных семей 
оформляется проактивно

Почти 16 тысяч казахстанок получили пособия для многодетных семей в проактив-
ном формате. С мая прошлого года женщинам при рождении четвертого или более 
ребенка больше не требуется обращаться в ЦОН за пособием для многодетных, го-
сударство само предлагает оформить все удаленно по SMS.  Ранее чтобы оформить 
данное пособие нужно было обращаться в ЦОН, собрав пакет документов – заявление 
по форме, удостоверение личности, свидетельства о рождении детей и документ о за-
ключении брака. Пособие назначалось с даты подачи заявления.  

«В случае рождения в семье четвертого и последующего ребенка женщина получа-
ет SMS-сообщение с предложением оформить не только свидетельство о рождении, 
пособия по рождению и уходу до года, но и пособие для многодетных семей. Все, 
что требуется – согласие клиента по SMS. Необходимые сведения подтягиваются из 
информационных систем госорганов. Идти в ЦОН не нужно», – говорит председатель 
правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.  

Пособие для многодетных семей выплачивается с начала 2020 года.  Выплату мо-
гут получить женщины, которые ждут четвертого и последующего ребенка.  В настоя-
щее время пособие получают более 487 тысяч казахстанских семей. Из них 63 437 
женщин являются обладательницами подвески «Алтын алқа», 138 571 – «Күміс алқа».  

В 2022 году размер пособия составляет:   49 100 тенге на 4 детей;  61 383 тенге на 
5 детей; 73 666 тенге на 6 детей;  85 948 тенге на 7 детей;  98230 тенге на 8 детей; +4 
МРП на последующих детей. Справочно: 

В Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и 
более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23 лет. 
Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска "Күміс 
алқа", а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской "Алтын 
алқа". Для получения sms-сообщений от 1414 с предложением оформления услуг про-
активно номер телефона должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан. В 
случае, если женщина по каким-то причинам не может получить услугу по SMS, она 
может, как и раньше, обратиться в ЦОН.

Подробности по номеру 1414.
Г. ТОМАРБАЕВА,

специалист ЦОНа Сарканского района.
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Наурыз - жаңғыру 
айы

Наурыз-Жыл басы,табиғат мейрамы.
Ызғарлы қыстың көбесі сөгіліп, ақтың  мо-
лаятын шағы. Наурыз-тіршілік атаулының  ба-
стауы.Қалың қыстың  қыспағынан шаршаған 
жан біткеннің  жадырайтын, жарасатын  шағы.
Наурыз-пейілдің  кеңейіп, мейрімнің  молаятын, 
өз-өзімізге есеп беретін рухани  жаңғыру айы.  
Қазақ  пен  Наурыз ұғымы  қашан да ажырағысыз.
Өйткені Наурыз нышандары көшпелі қазақтың 
күнделікті тұрмыс салтына еніп кеткен.Наурыз-
қазақтың  қазақтығын танытатын мейрам.На-
урыз түркі жұртына ортақ мейрам. «Наурыз» 
сөзінің өзі парсы тілінен аударғанда «Жаңа күн» 
деген мағынаны  білдіреді. Яғни, Жаңа жылды, 
түнгі түнек жіңішкеріп, күндізгі жарық ұзара 
түсетін Жаңа күнді қарсы алу.

Әлемдегі ең көне  мерекелердің  бірі са-
налатын Наурызды Орта Азия  халықтары 
бес мың жылдан бері атап келеді.    Ежелгі 
түркі халықтары Наурыздың 21-нен 22-сіне 
қараған түні отты алаулатып жағып, Жаңа 
күнді жарықпен  қарсы алған.Ондағы мағына 
барлық жамандық  атаулы,пәле-жала ескі 
жылмен қалсын деген ниетпен  өздерін ала-
стау.Қазақ халқы бұл мейрамды ислам дінін 
қабылдамастан бұрын тойлаған.Наурыз  мей-
рамы –қазақ халқының көшпелі түрмысының  
қуанышты кездерін бейнелейтін  ұлық мереке.

Кеңестің  кесір саясаты көшпелі  қазақтың  
рухани  бай мәдениетін көрсететін Нау-
рыз  мейрамына да тиді. 1926 жылдан 
бастап,тоталитарлық жүйенің  қыспағымен  нау-
рыз  мерекесін  тойлауға тыйым  салынды.    Сан 
жылдар бойы сынын жоғалтып,санадан  өшіруге 
тырысқан  мереке  1988 жылдан бері қайта 
жаңғырып, Наурызды  рухани  құндылығым  де-
ген  ұлтжанды  азаматтарымыздың  арқасында  
Наурыз  мейрамын  тойлау  дәстүрі қайтадан  
жалғасын тапты. Наурыз мерексі 1991 жылы 15 
наурызда Қазақ СР Президентінің қаулысының  
негізінде мемлекеттік  мәртебеге  ие  болды.Ел-
басы наурыз  айының 22 жұлдызын  «Наурыз  
мейрамы» деп  жариялады.

Тәуелсіздікпен  келген  қуаныш.
Тәуелсіздікпен қайта  түлеген  Наурыз  қазақ үшін 
ұлы  қуаныш,өйткені  бұл  мейрам- ұлтымыздың  
ұлық, басты  мерекесі.Уағында  ұлтты  ұлыстың  
ұлы күнімен  қайта  қауыштырған  Өзбекәлі  
Жәнібеков «Наурызды  елден,елді Наурыздан 
ажыратуға  болмайды» деп  әз-Наурыздың  
Алаш  жұрты  үшін қаншалықты маңызды  екенін  
дөп басып айтқан.

Наурыз мерекесінің мән-мағынасы өте зор.
Наурыз-тіршілік біткеннің қайта түлеуі.Жер-
Ананың жіпсіп,ақ көрпесін сілкіп тастап,көк 
шығып,көркеюі. Сондай-ақ  бұл  мереке-
де  біреуге өкпе-реніші  бар адамдар өкпесін  
ұмытып,ренжіскен  адамына  кіріп,арадағы 
суық  қарым-қатынастың жібін  үзіп, қайта та-
бысады.Демек,  Наурыз- татулықтың,береке-
бірліктің мерекесі. Наурыз  тойының  тағы бір 
тамаша  атрибуттарының  бірі-Наурыз көже. 
Жеті  түрлі  құнарлы  азықтан  жасалатын  тағам  
келер  жылғы  молшылықтың  жоралғысы  
ретінде  әрбір  шаңырақта  міндетті  түрде  дай-
ындалады.Бұл  күні  үй  иесі  дастарханына  
қыстан  сүрлеп,  сақтап келген   бар  дәмдісін 
салады.Бұл  ізгі  ниеттің  негізгі  мағынасы-
келген  жаңа   жыл  молшылық, берекелі  жыл  
болсын  дегені.Наурыз - бұл өнер  мерекесі, 
еңбек  мерекесі.Ұлыстың   ұлы  күнінде    халық   
бар  өнерін  ортаға  салып, көптен-көп  жүйрік  
анықталады.Ат  шаптырып, аударыспақ   
ойнап,балуан  күрестіріп, ұлан-асыр  той  жа-
сайды. Наурыз-еңбек  мерекесі  дейтініміз, 
Жаңа күн,Жаңа  жылмен  қатар  жаңа  игі баста-
малар  дүниеге келеді.Яғни  адам  өткен  жы-
лын  қорытындылап,өз-өзіне   есеп  беріп,жаңа  
жылдан  жақсылық  күтеді. Тіршілігін   де, жан-
дүниесін  де  ескі  дүниелерден  тазартып, өкпе-
реңіштің   барлығын   артта  қалдырады. Демек, 
Наурыз  айы-жаңғыру  айы.

Б. РАХМЕТОВА,
Сарқан ауданының тарихы музейінің қор 

сақтаушысы.

ТӘРБИЕ

Екіаша ауылындағы «Балдәурен» бөбекжай-
бақшасында тұзды бөлме ашылыпты деген жағымды 
жаңалық бізді балдырғандар мекеніне жетеледі. Алдымен 
аудандық мәслихаттың депутаты, балабақша меңгерушісі 
Айзель Абдульдиновамен тілдескенбіз.

-Шипажайларда тұзды үңгір деп аталатын емдеу тера-
пиясы бар ғой, біздің тұзды бөлмеміз осы ем-шараның ба-
ламасы. Келіңіздер, көріңіздер,-дейді Айзель Әлібекқызы. 

Екіаша елдімекеніндегі заманауи сипатта жаңарған, 
жаңғырған балабақша ғимараты 2008 жылы пайдалануға 
берілген болатын. Айзель осы мекеменің байырғы 
қызметкерінің бірі. Жүрек қалауымен алған мамандығына 
сәйкес тәрбиеші, жылдар өте келе тәжірибесі толысқан 
әдіскер болды да 2020 жылы балабақша тізгінін қолына 
алды. 36 адам осы мекемеде қызмет атқарып, отба-
сын асырап отырғанын ешқашан естен шығармайтын 
ізденімпаз жан «Балдәуренді» шын мәнінде де бала-
лар қызыға келетін қалаулы мекенге, ұлағатты ұяға 
айналдырғысы келеді. Соның бір дәлелі біздің жазбамызға 
арқау болып отырған тұзды бөлме. 

Балабақшада бүгінгі таңда 95 бала тәрбиеленіп, 
олардың бойында тәрбие мен білімнің алғышарты 
қалыптасуда. Жас шамасына қарай 6 топқа іріктеліп, 
бөбекжай ерте жас тобынан тұрса, есейіп қалғандар мек-
тепалды даярлық тобында тәлім алады екен. Олардың 
ойындары да құр босқа уақыт өткізуге арналмаған, 
керісінше ойға қозғау салады, негізінен дамытушылық 
қабілетке ие. Балдырғандардың жан-жақты бо-
лып қалыптасуы үшін мұнда 12 тәрбиеші, тәрбиеші 
көмекшілері, музыкалық жетекші, психолог, дефектолог 
мамандар өз міндеттерін қалтқысыз ақтаруда. Айзельмен 
әңгімелесу барысында мекеменің тірлік-тынысымен та-
ныса жүріп, тұзды бөлменің кереметін көрдік. Бөлменің 
төрт қабырғасы да тұздан тұрады. Тұзды үңгірдің ба-
ламасы саналатын осы бөлмені жабдықтау үшін өткен 

жылғы үнемделген қаржыдан 2,8 млн.теңге жараты-
лыпты. Балабақша медбикесі Гүлнар Танекованың 
қадағалауымен балалар оған бес-алтыдан топталып 
кіріп, жиырма минуттай ойынға алданып отырады екен. 
Осылайша әр бала он сеанстан қабылдаса бірқатар 
аурулардың алдын алуға болады. Кішкентайлары жиі 
сырқаттанатын ата-аналар үшін тұзды үңгірдің үлкен 
қолдау болғаны анық. 

Тәрбиеші Лаура Жинақова өз тобындағы алты ба-
ланы бөлмеге енгізіп, бастарына медициналық қалпақ, 
аяқкиімдерінің сыртынан тұз ылғалын сіңірмейтін 
шұлық кигізіп жатты. Құлындай ойнақтаған алтаудың 
әрқайсысы өздерінің үйреншікті ойындарына алаңсыз 
кірісіп те кетті. Тұзды төбешіктен ойыншық көліктеріне 
тұз тиеп жатқан балдырғанды сөзге тарттық.

-Менің атым Мейірман. Бұл бөлме бізге ұнайды. 
Ойнауға қолайлы,-дейді ол.

Оның сөзін бөлген келесі бір баланың есімі Нұрым 
екен. Ол да «бұл бөлмеге келгендер ауырмайды дейді 
тәрбиеші апайымыз» деп білгенін бізбен бөлісіп жат-
ты.

-Тұзды бөлмеде жиі болатын адамдар бронхит, 
жүрек аурулары, невроз, демікпе және аллергия сияқты 
аурулардан айығатын көрінеді. Біз балаларымыздың 
денсаулығын дәрі-дәрмексіз нығайтуға мүмкіндік 
табылғанына қуанамыз,-дейді ата-аналар атынан 
Ажар Аязова. 

Ажардың бұл ойын Бекзат Бектұрғанова 
толықтырып, балабақша ұжымының кеселді дерт 
асқынып тұрған кезде аурудың алдын алуға қарсы 
тұруға дайындық жасағанына қуанышты екен. 
Балабақшадағы осындай тегін ем-шара суық тиіп, 
салқындаған кезде ғана емес экзема, дерматит сияқты 
тері ауруларын емдеуге де таптырмайтын әдіс екен.

Балалар бұл бөлмеде жиырма минут қана бо-
лады. Өйткені генератордың жұмысы осы уақытқа 
негізделген. Бірте-бірте бөлмеде тұзды шаң пайда 
болып, бала ағзасына оң әсерін тигізеді. Бұдан соң 
бөлме ауасы кондиционермен тазартылып, келесі 
топқа дайын тұрады. 

Медбике бізге тұздың микробөлшектері қанға кіріп, 
сол арқылы ағзаның иммунитеті көтерілетінін және 
қабынуға қарсы әрекет жасайтынын айтты. Жоғарыда 
айтқандай тұзды бөлме тыныс жолдарын микроб-
тарддан қорғайды, ағзадағы зат алмасу жақсарады. 
Шаршағанды басатын, түрлі аллергиялардан 
айықтыратын, тері ауруларына ем болатын мұндай 
ем-шара бөлмесі таптырмайтын олжа. «Балдәурен» 
балабақшасынан біз осындай ой түйіп аттандық.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Тұзды бөлменің шарапаты

Мейірімділік - жүректен
2022 жылғы 10 наурыз күні мек-

тепте қамқоршылық кеңесінің 
ұйымдастыруымен «Мейірімділік 
жүректен» атты қайырымдылық ак-
циясы өтті. «Қайырымдылық жасасаң, 
қайырымын өзің көресің» - деген 
екен дана халық. Қайырымдылық - 
халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі. 
«Жанашырлыққа - жан риза» дегендей 
кемтар, жетім, қамқорлыққа алынған 
балалардың жанашыр қамқоршысы бо-
лып, аялы алақанын тосып, жүрек жылу-

ын ұсыну, сауабы мол іске ат салысу әрбір адамның азаматтық парызы. Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі – мұқтаж жандарға 
қамқорлық жасау. Адамдар бір - біріне қайырымдылық, мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасайды. "Қамқорлықты 
қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы адам баласы жақсылыққа қадам бастайды» демекші ауыл азаматтары 
қайырымдылық жәшігіне барынша көмек көрсетті.

Мектеп оқушылары «Балалар игілігі үшін» атты ауыл азаматтарына концерттік бағдарлама көрсетті. Бірінші кезекте сөз 
мектеп директоры Қылшабаев Қайрат Бимолдаұлы, екінші сөз кезегі Амангелді ауылдық округінің әкімі Абилбеков Ерлан 
Серікұлы және үшінші сөз кезегі қамқоршылық кеңес төрайымы Судурбаева Есбала Байболатқызына берілді. Демеушілердің 
көмегімен аз қамтылған отбасының балалары: 6-сынып оқушысы Сапиева Құралай, 4-сынып оқушысы Төлеухан Айзе-
ре, 3-сынып оқушысы Жұмабай Майра, 1-сынып оқушысы Елюбай Азамат, 1-сынып оқушысы Какімжан Санжарға мектеп 
сөмкесі ұсынылды.Мектептің қамқоршылық кеңесінің мүшелері Дюсембекова Бақтыбала Уалиқызы мен Казантаева Бақыт 
Мұсайқызына қыс кезіндегі демеушілік жасағаны үшін мектептің директоры «Алғыс хатмен» марапаттады. 

Концерттік бағдарламада: «Шабыт» Домбыра ансамблі  «Кеңес» және «Келіншек» халық күйлерімен, Бекұзақ Мұстафа 
«Ана мен әкем» әнімен, Жолдошбекқызы Азиза «Ана бақыты» өлеңімен Абдулла Сезім «Бақытты бала» әнімен, «Қазақ 
биі» қыздардың орындауында, Сарқан гуманитарлық колледжінен «Бас жүлдені» ұтып алған сахналық көрінісі «Бай ба-
ласы мен жарлы баласы», Елубай Мүрәділ «Қыздар-ай» әнімен, Елубай Күміс, Абылайхан Еңілік, Боғдан Әлімнің орын-
дауында «Бақтыбайдың әуені» атты күйі, Оразхан Айзере «Туған өлкем» әнімен, 8-сынып оқушылары Мұқағали Мақатаев 
«Аққулар ұйықтағанда» көрінісі, Ануар Арсен «Әжем айтқан ертегі» әнімен, Шаяхмет Іңкәр ұстазымен «Ару ана» әнімен, 
Нұртілеу Ералы «Отан Анам» әнімен, Өмірзақ Шынар «Менің әжем» әнімен, 9,10,11-сынып оқушылары көктем вальсі, 
Оралбекқызы Қарақат «Қыздар, қыздар сұлу қыздар» әнімен аяқтап, концерттік кеш «Атамекен» әнімен жабылды. Концерттік 
бағдарламаны дайындаған музыка пәнінің мұғалімі Гульмира Закенова, Лязат Алыбаева, Жайық Серікболова, Аблай Ахмет  
және әлеуметтік педагог Маржан Карибаева. 

Соңында қамқоршылық кеңесінің жиыны өтіп, қайырымдылық жәшігін ашып, жиналған ақшаны санап өздерінің есебіне 
АКТ- бойынша тіркеп қойды. Әркез жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып жақсылық жасауға ұмтылып жүрейік деп мектептің 
тәрбие ісі меңгерушісі Лязат Алыбаева осындай қайырымдылық акциялары әлі де өз жалғасын таба алады деп түйіндеді. 

 Маржан КАРИБАЕВА, 
Жетісу орта мектебінің  әлеуметтік педагогы.
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Келбет

ŪLYS OÑ BOLSYN!
Іскер әйел Кенжетай 

Жұмағалиқызының бүгінгі тыныс-
тіршілігімен танысу үшін арнайы іздеп 
бардық. Сарқан қаласынан күтіп алған 
кәсіпкер келіншек бізді тау-таспен 
жүруге ыңғайлы «УАЗ» автокөлігіне 
отырғызып, бірден тау етегіндегі 
шаруашылығына алып барды. Біраз 
жолды артқа тастап, діттеген жерге де 
келіп жеттік. Біз барған сәтте қой бағып 
жүрген малшы аттан түсіп амандасты. 
Сәлемін алып, қал-жағдайларын сұрап, 
білдік.

Байқағанымыздай, малшы отыра-
тын үй-жай маңынан монша салы-
ныпты. Күннен қуат алатын электр 
қондырғысы орнатылған. Жаз кезінде 
суға шомылатын бассейн де жасалған. 
Барынша жағдай қарастырылғаны 
көрініп тұр. Сол маңда тау суынан 
электр қуатын алатын шағын стансы 
орнатылыпты. Бұдан 1кВт жарық көзін 
алып отыр. Мұны жасауға көп еңбек 
сіңіріліпті.

Шаруашылық иесін сол жерде 
сөзге тарттық. Ашық-жарқын келіншек 
бірден әңгіме тиегін ағытты. Іскер 
әйел алдымен өзінің кәсіпкерлігінің 
табысты болуының басты құпиясы 
еңбекте екенін айтты. Кенжетай 
Жұмағалиқызының негізгі мамандығы 
– медицина қызметкері. Бірақ ол 
отбасылық жағдайға байланысты 
қызметін ауылшаруашылығы саласы-
мен байланыстырған.

– Ата-енем ауылда тұрды. Олардың 
1994 жылы құрылған шаруа қожалығы 
болатын. Ол кезде біз отбасымызбен 
Талдықорған қаласында тұрдық. Мен 
әскери госпитальда аға медбике бо-
лып жұмыс атқардым. Күйеуім Досжан 
Тазабеков қызмет істейтін. Өкінішке 
қарай, атам Алдаберген Қосжанұлы 
ойламаған жерден 2000 жылы қайтыс 
болды. Сөйтіп, ауылға оралуды жөн 
деп шештік. Келген соң шаруашылықты 
өзімнің басқаруыма алдым, – дейді 
кәсіпкер.

Осылайша  жиырма екі жыл бұрын 
шаруашылық тізгінін қолына алған 
Кенжетай Жұмағалиқызы атакәсіпті 
жалғастырып, отбасының әл-ауқатын 
ойластырудың маңызды екенін түсініп, 
алғаш рет бизнес, соның ішінде 
ауылшаруашылығы саласына ден 
қойды.

– Кәсіпкерліктен еш хабарым болған 
жоқ. Мен үшін бизнес жаңа сала са-
налды. Ауылда өскендіктен болар, көп 
ұзамай қожалықтың шаруасын меңгеріп 
алдым. Оның үстіне жұмысты тоқтатпау 
керек болды. Әрине, шаруаны өрге 
сүйреу оңай емес екенін де білдім. 
Өздеріңіз білесіздер, ол уақыттары 
қиын еді ғой. Бірақ, басыңа түссе бәріне 
шыдап, керек кезде үйренеді екенсің. 
Тек еңбек, талпыныс, шыдамдылық ке-
рек. Осы ретте жастарға еңбек етемін 
деген адамға жұмыс табылатынын, 
еңбек арқылы көп жетістікке жетуге бо-
латынын айтқым келеді, – дейді өткен 
күндерді еске алған кәсіпкер келіншек.

Қожалық иесі негізінен мал 
шаруашылығымен айналысады. 
Бастапқы кезде оларда он шақты 
ірі қара, отыздан аса ешкі болған. 
Кейіннен қанатын кеңге жая бастаған 
шаруашылықта мал саны өсіп, жұмыс 
ілгері басты. Нәтижесі жаман болған 
жоқ. Бүгінде бес жүз бас ұсақ мал, 
жүз басқа жуық ірі қара және жылқы 
бағылады. Оның ішінде тұқымы асыл 
«Еділбай», «Меринос» қойлары 
мен «Қазақтың ақбас сиыры» бар. 
Шаруашылық иесінің сөзінше, мал 
басының көбеюіне «Қарапайым зат-
тар экономикасы» мен «Сыбаға» 
бағдарламаларының көмегі көп тиген. 
Ауыл, соның ішінде мал шаруашылығын 
өркендетуге Үкімет тарапынан жаса-
лып жатқан жеңілдіктердің де оң әсері 
тиген. Бүгінде қожалық иесі мал басын 
арттыруды көздеп отыр.

– Бір айта кетерлігі, қой қырқу 

Құрметке лайық 
Кенжетай

Қазір қай салада болсын іскерлігімен көзге түсіп, ер-
жігіттермен бірдей еңбектеніп жүрген қыз-келіншектерді 

көргенде көңілің марқаяды. Олардың қатары жыл озған сай-
ын көбейіп келеді. Өзінің сүйікті ісімен айналысып, ерекше 
қырынан таныла білген нәзік жандылар тек қалада ғана емес, 
сондай-ақ ауыл-аймақтарда да бар. Олар өздерімен бірге 
басқаларды да жұмыспен қамтып, отбасыларын асырауға 
қол ұшын созып отыр. Осылайша талай адамның алғысын 
арқалап, ел қуанышын еселеуде. Жұртының мақтанышына 
айналған осындай отанасының бірі Сарқан ауданына 
қарасты Алмалы ауылында тұрады. Ол - «Тастұма» шаруа 
қожалығының басшысы Кенжетай ТАЗАБЕКОВА.

науқанында қиналамыз. Себебі, жүн 
өткізетін орын жоқ. Мал терісін қайда 
апарарымызды білмейміз. Тері, жүн 
тапсыратын орын табылса өте төмен 
бағада алады. Бірақ, бұл проблеманы 
шешпейді. Жасыратыны жоқ, талай жүн 
мен тері өртелді. Осыншама шикізаттың 
пайдаланылмай жатқаны өте өкінішті, 
ішің ашиды. Осындайда елімізде тері, 
жүн өңдейтін зауыттар болса ғой деп 
армандайсың. Мал етін тұрақты бағада 
алатын арнайы орын да жоқ. Сол 
үшін амалсыздан делдалдарға төмен 
бағамен беруге тура келеді. Сауыншы-
лар да тапшы. Бұл да проблема. Соған 
қарамастан ілгерілеп, алдағы уақытта 
сүттен өнім алуды жоспарлап отырмыз, 
– дейді кәсіпкер.

Қожалықтағы жер көлемі екі 
мың гектардан асады. Оның ішінде 
жайылымдық, шабындық, егістік және 
суармалы алқап бар. Бидай мен арпа, 
майбұршақ өсіріледі. Кәсіпкер келіншек 
соңғы жылдардағы құрғақшылық бол-
маса, өнім шығымдылығының жаман 
еместігін айтады. Ауылшаруашылығы 
жұмыстарын жүргізу үшін сегіз тех-
ника қызмет көрсетеді. Оның біреуі 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ компаниясының 
жеңілдетілген лизингтік бағдарламасы 
арқылы сатып алынған жаңа трактор. 
Техника көктемгі дала жұмысына дай-
ын. Биылғы қыстың жайлы болуына 
байланысты мал қыстату талапқа сай 
өткен. Ендігі кезекте төл алу науқаны 
қыза түспек. Қожалық иесі оншақты от-
басын жұмыспен қамтып отыр.

– Қазір мал бағып, трактор 
жүргізетін адам табу қиын. Көбі аздаған 
қиындыққа шыдамайды. Сол үшін 
біз жұмысшыларымызға барынша 
жағдай жасауға тырысамыз. Айлық 
жалақылары уақытылы беріледі. 

Қажет болған жағдайда әлеуметтік 
көмек көрсетеміз. Сондықтан болар, 
жұмысшыларымыз ешқайда кетпей 
тұрақты еңбек етуде. Бізде сиыршы 
Әкімқожа деген жігіт бағымындағы ма-
лын көбейтіп, Ұзынағаштан зәулім үй 
тұрғызып алды. Қазір сол жақта тұрады. 
Осы ретте жұмысшы мамандарын дай-
ындайтын орта кәсіптік-техникалық учи-
лищелер көбейсе деген тілегім бар. Сол 
сияқты білікті мал дәрігерлерінің санын 
арттырып, олардың жағдайын жақсарту 
керек, – дейді Кенжетай Жұмағалиқызы.

Шаруашылық иесі біраз уақыттан 
бері өздерінде еңбек етіп келе 
жатқан қойшы Шәукей Дүйсенқожа, 
сиыршы Жамалбек Дінәлі сияқты 
жұмысшыларымен мақтанады. Себебі, 
олар барда еш алаң жоқ әрі сенімді. 
Сондай-ақ, оларда шағын форель 
шаруашылығы бар. Бұған қоса кәсіпкер 
үй ауласынан малға қажет жем дайын-
дайтын шағын цех орнатыпты. Бұл жер-
де бір сағатта бір тонна жем тартыла-
ды. Сарқан қаласының орталығындағы 
саябақ ішінен «Тастұма» деп аталатын 
жаңа қымызхана менмұндалап тұр. За-
ман талабына сай салынған бұл ны-
сан келушілерге сүт, айран, қымыз, ет 
сияқты өздері өндірген өнім түрлерін 
ұсынбақ. Таяуда ол тұрғындарға қызмет 
көрсете бастайды. Онда барлығы онға 
жуық адам жұмыспен қамтылатын бо-
лады. Кәсіпкер келіншек бизнестің да-
муына күйеуі Досжан Тазабековтың көп 
қолдау көрсетіп келе жатқанын айтады.

– Бүгінгідей дәрежеге жетуіме алды-
мен жұбайым Досжан себепкер болды. 
Оның көмегінсіз ештеңе де тындыра 
алмаған болар едім», – дейді Кенжетай 
Жұмағалиқызы.

Досжан Тазабеков: "Көбіне 
қызметте жүрдім. Жасыратыны жоқ, 

шаруашылықтың жұмысын жүргізу 
әйеліме жүктелді. Мен сенбі, жексенбі 
күндері ғана келіп тұрдым. Сол кез-
де шаруашылықта жұмысшылар 
жетпегендіктен келіншегім атқа мініп, 
қой бақты, трактормен шөп шапты. 
«КамАЗ», «Жигули», мотоцикл жүргізді. 
Бір сөзбен айтқанда, ер адамның 
істейтін шаруасын бір өзі атқарды. Ке-
рек десеңіз, ақауы бар техникаға қажет 
құрал-саймандарды да өзі сатып ала-
ды. Шешем Шариман Күлтуғанқызы 
біраз ауырды. Келіншегім анама қарап, 
шаруашылықтың да жұмысын жүргізді. 
Шешем алты ай бұрын көз жұмды. 
Дүние салар алдында Кенжетайға өз 
ризашылығын білдіріп, ақ батасын 
беріп кетті. Шүкір, қазір бәрі жақсы, 
ісіміз алға басып келеді. Жастарға 
айтарым, үлкенді сыйлап, батасын 
алу керек. Әйелімнің іскерлігі мен 
еңбексүйгіштігіне мен де ризамын", – 
дейді.

Кенжетай Тазабекова Қанат, 
Әйгерім, Әлия атты үш баланың ана-
сы. Сонымен бірге Кәусар, Айым атты 
немере сүйіп отырған бақытты әже. 
Таяуда тағы немерелі болу қуанышы 
күтіп тұр. Кәсіпкер әйел ұзақ жылғы 
жемісті еңбегінің арқасында аудан 
жұртшылығының көзіне түсіп, ел 
мақтанышына айналды. Сондықтан бо-
лар, бүгінде ол аталған серіктестіктің 
жетекшісі ғана емес, сондай-ақ, об-
лыс бойынша «Атамекен» ҰКП өңірлік 
кеңесінің мүшесі, іскер әйелдер кеңесі 
аудандық филиалының төрайымы, 
«Алтын адам Жетісу шеберлер 
орталығы» қоғамдық бірлестігінің аудан 
бойынша басшысы қызметін атқарады. 
Аталған кеңес филиалының төрайымы 
қоғамдық жұмыстарға да белсене ара-
ласып, әйелдерді әрдайым белсенді 
болуға, жаңа мүмкіндіктерді қалт 
жібермеуге шақырады.

– Мен әрдайым әйелдерді 
қорықпауға, қиындыққа мойымауға 
шақырамын. Өйткені, ортамызда от-
басын асырап, балаларын тәрбиелеп, 
кәсіпті де дөңгелентіп отырған әйел 
көп. Олар қоғамға ерен еңбек сіңіруде. 
Бұл жаны нәзік келіншектердің қолынан 
келмейтін ісі жоқ екенін көрсетеді. Сол 
үшін оқытып, қажетті кеңестер беріп, 
қолдау танытып, мүмкіндіктер береміз. 
Біз жағдайы төмен отбасылар мен 
жетім-жесірлерге, қарттарға көмектесіп, 
қайырымдылықпен айналысамыз, – 
дейді Кенжетай Жұмағалиқызы.

Осылайша тәжірибелі кәсіпкер 
Кенжетай Тазабекова бүгінде өзіне 
жүктелген қызметті мінсіз атқаруда. 
Оның төрағалығымен жергілікті кәсіпкер 
әйелдердің арасында бірнеше кездесу, 
семинарлар өткізілді. Осыдан төрт жыл 
бұрын жергілікті әйелдерді кәсіпкерлікке 
тартып, тәжірибе алмасу мақсатында 
Сарқан қаласында алғаш рет «Жаңа 
мүмкіндіктер алаңы» атты тақырыпта 
форум ұйымдастырылып, оған Аида 
Қауменова, Айгүл Жансерікова сияқты 
табысты кәсіпкерлер шақырылды. 
Сонымен қатар, ауданда әйелдер 
кәсіпкерлігінің бизнес мүмкіндіктерін 
кеңейту мақсатында Кенжетай 
Тазабекованың бастамасымен 2018 
жылы екі грант, 2019 жылы үш грант, 
2020 жылы үш грант бөлінді.

Іскер әйелдер кеңесінің табысты 
жұмысының арқасында өңірде әйелдер 
кәсіпкерлігінің бизнес мүмкіндіктерін 
кеңейту үшін қаржы тарту тетіктерін 
құру бойынша аудандағы жеті әйел не-
сие ресурстарымен қамтамасыз етілді. 
2019 жылы «Ауыл әйелдерінің 100 
сәтті тарихы» кітабына енді. Еңбектегі 
жоғары жетістіктері ескеріле отырып, 
бірнеше мәрте Алғыс хат, дипломдар-
мен марапатталған.

Кенжетай Жұмағалиқызы шалғай 
ауылдардағы белсенді әйелдерге 
қолдау танытып, іс бастауға 
жәрдемдесуді алдағы уақытта да наза-
рында ұстамақ.

 Айгүл БАЙБОСЫНОВА.
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«Жүйелі жұмыс жемісі!»
Балабақша – білім мен ортаға бейімделудің тірегі, бастамасы. Ел ертеңін 

тәрбиелеп өсіру негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп те – ол балабақша. 
Балабақша келер ұрпақты еңбекке, өнер-білімге, елінің ар-намысын қорғауға және 
ізгі адмагершілік қасиеттерге баулитын - киелі ұя! Балабақша ұжымы келешек 
ұрпақтың тәрбиелі болып өсуіне аянбай қызмет етуде. Осындай балабақшалардың 
бірі біздің Екіаша ауылының төрінен орын алған «Балдаурен» бөбекжай-бақшасы. 

Балабақша ұжымының атқарып жатқан қыруар істері жайлы толық біле берме-
сек те, құлақ естіп, көз көріп жатқан жетістіктері жетерлік. Үнемі түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырып, аудандық, облыстық, республикалық байқауларда да төбе 
көрсетіп, үлкен жетістіктерге қол жеткізіп жатқандықтары біздер үшін мақтаныш! 
Тағы бір жүйелі жұмыстың нәтижесін 2022 жылы 28 ақпан – 03 наурыз күндері бес 
жылда бір рет болатын  «Мемлекеттік аттестаттаудан» - «Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқытудың МЖМСБ талаптарына сәйкес болуына байланысты аттестат-
тау комиссиясы «Балдаурен» бөбекжай-бақшасын «аттестаттау» туралы шешім 
қабылдады» - деген қорытындымен көрсетті. 

Осындай үлкен сыннан сүрінбей өту мекеменің ұйытқысы, ізденімпаз, іскер бас-
шы Абдульдинова Айзел Алибекқызы мен білікті тәрбиешілердің, жалпы ұжымның 
жүйелі еңбектерінің арқасы деп білеміз!  

«Балдаурен» бөбекжай-бақшасы  «Балауса» тобының ата-аналары,
Екіаша ауылы.

Кәсіби құзыреттілік - уакыт талабы
Ақыл  керек білім таңдап аларға,
Білім керек іске жақсы қарарға,
Ақыл шырақ, қара түнді ашатын,
Білім  жарық,нұрын саған шашатын – 

деп Ж.Баласағұнның өлең жолдарында 
айтылғандай әр ұстаздың педагогикалық 
жаңаша ойлауы, тың ізденістерге сүйене от-
ырып жаңашылдыққа талпынып отыру керек.

ХХІ ғасыр – оқытудың жаңа технология-
сын  енгізіп, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық, ғаламдық коммуникациялық 
желілерге шығару ғасыры болып саналады.

Оқытудың жаңа технологиялық әдістерін 
қолдана отырып, оқушылардың оқу бары-
сында меңгерген білімдері мен дағдыларын 
өмірлік жағдайларда қолдана білуге 
бағыттау,шығармашылықпен жұмыс жа-
сай алатын тұлғаны тәрбиелеу. Осы орайда,өзімнің кәсіби құзіреттілігімді дамыту 
мақсатында, оқушыға жан жақты білім беруді арттыруда«География пәні мүғалімінің 
кәсіби құзіреттілігін дамыту »тақырыбы бойынша 80 сағаттық курстан өттім. Аталған 
курсты 21.02-04.03 аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Алматы облысы бой-
ынша ПҚБАИ «Жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі» 
кафедрасының аға оқытушысы Адыбаева Ләззат Дүнгенбайқызы өткізді. Курстың ба-
сты ерекшелігі осы уақытқа дейін, елімізде орын алған келеңсіз жағдайлардың орын 
алуына байланысты, мұғалімдер осындай пайдалы курстарды онлайн түрде ЗУМ 
бағдарламасы арқылы оқып келсе, бұл курстың ерекшелігі офлайн түрде өткізілгені. 
Мұғалімдер курс оқу барысында бір-бірімен тікелей бетпе-бет отырып, тәжірибе ал-
масу мүмкіндігіне ие болды. Курстың тағы бір ерекшелігі күнделікті география пәні 
бойынша оқу мақсатына сүйеніп, қысқа мерзімдегі жоспарда сабақ мақсатын жасауды 
барынша жинақы, түсінікті етіп жасауды меңгердік. Сонымен қатар, түрлі платформада 
тапсырмалар жасауды үйрендік. 

Л.Дүнгенбайқызы тәжірибесі мол тренер. Тренеріміз – оқу үрдісі оқушылардың 
жан-жақты ізденуі мен уақыттарын ұтымды пайдалануға және келешекте ғылыми 
ізденушілік жолына ықпал етуге маңызы зор екенін атап өтті.

Тәжірибесі мол тренердің арқасында теориялық білімімізді практикалық тұрғыда 
жүзеге асыра алдық. Курсқа бірге қатысып отырған әріптестерімнің іс-тәжірибелерімен 
танысып, тапсырмаларымызды саралап, өзіндік ой-пікірімізді ортаға салып, бөлістік.
Курсты жүргізіп отырған тренеріміз Ләззат Дүнгенбайқызының аса жоғары шеберлігінің 
нәтижесінде оқу мен оқытудағы көптеген құнды мәліметтермен,тапсырма жасаудың 
ерекшеліктерімен таныстық.Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, 
шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 
жеткізсем деп жүретін жаңа көзқарасты ұстаз болайық!

Абылайхан АХМЕТҚАЛИЕВ,
М.Мәметова атындағы орта мектебінің география пәні мұғалімі.

Ұстазға тағзым
Ұстаз-ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып,тәлім-тәрбие 

беру,жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор.Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде 
ерекшеленеді..Атап өтсем:қазақ тілі пәнінің мұғалімдері-Юсупова Жанат 
Есімжанова мен Каримжанова  Гульнар Мартебеқызы..Осы күнге дейін менің 
жан-жақты дамуыма үлес қосып ,болашағыма бағыт-бағдар бере алған 
ұстаздарыма алғысым шексіз. Қазір қандай жетістікке жетіп отырсам,осының 
барлығы ұстаздарымның арқасы. Жанат апайға қарап ұстаз бен оқушы 
арасындағы қарым-қатынастың қандай жылы екенін білсем,Гүлнар апай 
арқылы болашаққа нық қадамдар басуды үйрендім. 2022 жылдың 21 ақпанында 
өткен "Абайтану" облыстық олимпиадасында ІІ орын жүлдегері атануым 
ұстаздарымның көрсеткен қолдауларының арқасы.Менің де болашақта әрбір 
оқушысына үлгі көрсете білген ұстаздарымның дара жолын жалғастырғым 
келеді."Өнегілі ұстаздан жақсы шәкірт шығатыны сөзсіз",-демекші ұстаздарға 
деген құрметім мәңгілік!

Айғаным КАБЕР,
Алмалы орта мектебінің 11 А сынып оқушысы.

Отбасы – әлеуметтік қалыптасуының 
алғашқы баспалдағы. Кез келген ата-
ана өз ұрпағының қалыпты дамып, оның 
көп нәрсеге қәбілетті болып өскенін 
қалайды. Ал оны тәрбиелеу өз алдына 
күрделі әрі өте жауапты дүние. Себебі, 
бала тәрбиесі ата-ана мейірім жылуы-
мен ғана емес, оның ақыл - кеңесімен 
тығыз байланысты.

Қазақ тарихындағы бала тәрбиесін 
сөз етсек, отбасында ана мейірімі мен 
әкенің қатаңдығынан бастау алатынын 
байқаймыз. Бүгінде бұл үрдіс түбегейлі 
өзгеріп, өз мәнін жойды дей алмаймыз. 
Десек те, өзгеше сипатқа ие. Бесіктен 
басталған бала тәрбиесі қарыштап 
алға дамып келе жатқан ХХІ ғасырда 
балабақшада жалғасын табады. 
Күнкөріс қамымен жүрген жұмысбасты 
ата-аналар үшін баланың балабақшада 
тәлім-тәрбие алуы тиімді жол болып 
табылады. Балабақша қазіргі таңда 
тәлім-тәрбие алатын ортасы ғана емес, 
сонымен қатар мектепалды даярлық 

Балабақша – тәрбие мен білімнің баспалдағы
мекені десек артық айт-
паймыз. Үндінің ұлы 
философы Махатма Ган-
ди: «Алтын, күміс секілді 
тастарға бағалылық 
беріп тұрған нәрсе – оны 
өндіру жолындағы еңбек 
қана» деген екен. Ал оны 
түсінген адамға бұл сөзде 
астары терең мәнді ұғым 
жатыр. Міне, осы секілді 
елдің белді азаматы бо-
латын, ертеңгі тұтқасын 
ұстайтын тұлғаны 
тәрбиелеп шығару жолын-
да да балабақшаның рөлі 
зор. 

Балабақша ке-
лешек азаматтарды 
тәрбиелейтін шағын 
институт. Балғындардың шаттық 
күлкісіне толы бұл мекенде тәрбиеші-
педагогтар баланың тәрбиесімен қатар 
оның дамуына да даңғыл жол салады. 

Себебі, балабақшада 
бала бойындағы ерек-
ше қабілеті байқалады. 
Баланың алғашқы 
қылықтары көрініс 
тапқан сәттен бастап 
оның дамуындағы 
ерекшеліктерді назарда 
ұстаған жөн. Сондай-
ақ, көпшілік ортаға тез 
үйренісіп, адамдар-
мен тіл табысуға да 
балабақшаның берері 
мол.

 Әлем бойынша 40 
мыңнан астам мамандық 
иелері жұмыс жасайды 
десек, солардың ішіндегі 
ең ауыр әрі жауаптысы 
ұстаздық сала. Баланың 

өмірге жеке тұлға ретіндегі алғашқы 
қадамдарын жасап, оған бағыт-бағдар 
беру жолында тәрбиешілердің еңбегі 
өлшеусіз. Әр балаға жеке тұлға ретінде 

қарайтын тәрбиеші-педагогтар түрлі 
мінезі бар балалардың тілін тауып, 
олармен жүйелі жұмыс жасайды.

Балабақшада тәрбиеленген бала 
белгілі бір тәртіпке дағдылана ба-
стайды және оны заңдылық ретінде 
қабылдап, өзін бейімдейді. Мәселен, 
бала біріншіден күн тәртібіне бағынады. 
Уақытылы ас ішу, ойнау, теледидар-
ды өз уақытымен көру, түскі уақыттта 
ұйықтау секілді дүниелерді әдетіне ай-
налдыра бастайды.

Балабақша – тәрбиенің алтын бесігі. 
Бала өсіп келе жатқан шыбық секілді 
екені рас. Оған алдыңғы буынның әрбір 
әрекеті дұрыс дүние секілді көрінеді. 
Қалай баптайсың, соның жемісі өзіңе 
қайтады. Сол себепті әрбір тәрбиеші-
педагог оған үлкен жауапкершілікпен 
қарау керек деп есептеймін.

Сауле КУРМАНОВА,
«Балдырған» бөбекжай-
бақшасының тәрбиешісі.

«Шынықсаң-шымыр боласың»  
демекші , дене  жаттығуы  адам баласы-
на  қашан да пайдалы. Күні бойы өзіңді 
сергек сезініп жүрудің де  бір  тәсілі-спорт  
екені де бәрімізге мәлім.  Ғалымдар  
зерттеуіне сүйенер болсақ, спорт адам-
ды шат- шадымен өмір  сүруге  де 
жетелейді. Күніне кем дегенде 20 минут  
дене жаттығуымен  шұғылданған адам 
өзін сергек, көңілді әрі өзіне  сенімділігін 
арттыратыны  белгілі.   Осыған орай  Н. 
Островский атындағы мектеп- лицейінде  
3 «Ә» сыныбы бойынша дене шынықтыру 
пәні  Бибосынов Жанат Бекежанұлы  ап-
тасына бір рет  қосымша  сабақ «көңілді 
эстафета» сабағын өткізеді.   Жанат Би-
босынов балалармен  сабақты өте көңілді 
етіп өткізгендіктен, балалар осы сабақты 
асыға күтеді.    Балалардың қосымша 
сабаққа деген қызығушылықтары арту-
да. Сабақта қазақтың ұлттық ойындарын 
ойнатып, әр түрлі дене жаттығуынан ба-

ШЫНЫҚСАҢ- ШЫМЫР БОЛАСЫҢ стайды. Қай қазақта болмасын  өзінің  
атадан  балаға  мұра болып  келе жатқан  
көзінің  қарашығы,  көңіліне қондыра  
білу өмір қажетінен туындап отыр. 
Ұстаздың шеберлігі қаншалықты жоғары 
болса, соншалықты сабақты  қызықты, 
көңілді етіп өткізе біледі.  Сабақты ұстаз 
қазақтың  әдеп- ғұрпын, салт- дәстүрін,  
әдеп  дағдыларын  ұстанып өткізеді.  
Жас ұрпақтың бойына   адалдықты, 
батылдықты күнделікті    сіңірте  білсек,  
өскелең  ұрпақ  келешекте елін, жерін 
қорғайтын мықты азаматтар мен аза-
матшалар болып өседі.  «Көңілді эста-
фета»   сабағында менің байқағаным  
Жанат Бекежанұлы  балалармен қарым- 
қатынасы, әр аттаған  қадамы  мейірімге  
толы.  Атына заты сай болған сабақтан,  
барлығымыз да  көңілді  шықтық.   

  
        Г.МАГРУФОВА, 

Н. Островский атындағы мектеп- 
лицейінің бастауыш сынып мұғалімі.
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Проблема сохранения интереса к чте-
нию  сегодня  актуальна как никогда.  Кни-
га помогает детям познавать мир, разви-
вать любознательность. Жизнь ребенка  
становится полнее и содержательнее от 
того, что в нее входят герои детских книг. 
Второй год  как в Казахстане дан старт 
проекту "Читающая  школа- читающая на-
ция". Целью которого - создание в нашей 
стране активной среды  для  творческого 
развития  детей и повышения интереса к 
чтению.  Педагогический коллектив  на-
шей школы  активно подключился  к про-
екту.  Руководители  детским  чтением    
нашей школы стремятся наладить работу 
с каждым ребенком, чтобы с малых лет 
он получал радость общения с книгой 
дома, в школе, в библиотеке. 

В начале  учебного года прошла акция 
"Подари книгу библиотеке".  Цель акции 
простая и добрая : подарить хорошую  
книгу библиотеке. Предложили и детям, и 
взрослым поделиться  своими любимыми 
книгами. Что и сделали наши читатели, 
давние друзья библиотеки. Конечно, хо-
телось, чтобы было больше  желающих  
участвовать в акции.  Активное участие 
в акции приняли  коллектив учителей, 
родители, выпускники  школы.  Родитель-
ница  Ерлибекова Сауле подарила  12 
экземпляров  детских изданий,  родители 
Кириченко  Алла, Умбетова Дамира, Бе-
дарева  Татьяна, предприниматель Об-
разцова И.Д.  пополнили фонд библиоте-
ки новыми изданиями. Читатели, которые 
передают бесплатно книги в фонд библи-
отеке, это люди с высокой гражданской 
позицией, особым чувством долга перед  
обществом, прекрасно  понимающие, что 
эти книги найдут своего читателя. Благо-
даря  участникам  акции  фонд библио-
теки  пополнился новыми, интересными 
изданиями. Подаренные книги представ-
лены на выставке «Книги, подаренные 
библиотеке».

Читающая школа - путь  к  успеху
В рамках проекта» Читающая  школа»  

с целью формирования  у детей устойчи-
вого интереса к общению с детской кни-
гой была проведена онлайн-акция «Книга 
и я - вместе  верные друзья!» среди уча-
щихся 1- 5 классов. Веселые, озорные, 
серьезные, вдумчивые фото - образы  
мальчишек и девчонок с любимой книгой 
в руках невольно привлекают внимание 
и радуют взор. Согласно плану работы 
управления образования по реализации 
программы  »Рухани Жанғыру» в  школе 
организована  «буккроссинговая  пло-
щадка». Стеллаж с книгами расположен 
в фойе школы, где учащиеся могут по-
лучить информацию о «буккроссинговом  
движении. В рамках этой акции учащиеся 
обменивали  прочитанную  книгу  на  но-
вую, еще не прочитанную. В завершении 
акции  ребята 5-11 классов  составляли  
буктрелеры .Жюри познакомилось с ра-
ботами  ребят и оценило: в номинации 
«Выбор жюри » победили: ученик 5 клас-
са  Бекмурзин Артур, ученица 6 класса 
Федоренко Ариадна, ученик 11 класса 
Баннов Владислав. В номинации «Зри-
тельское голосование»: ученица 7 класса  
Курмангалиева Малика, ученица 6 клас-
са  Амантай  Нурай в номинации »Выра-
зительность чтения» отметили ученицу 
8 класса Коваленко  Софию, за «Твор-
ческий подход» ученицу 8 класса  Аман-
тай Толганай; Баннов Алишер, ученик 11 
класса , лучший в номинации «За лучшую 
режиссерскую работу».

Пропагандируя литературу о Первом 
Президенте РК  Н.А. Назарбаеве и его 
исторической роли в создании и развитии 
Независимого процветающего государ-
ства,  библиотекарь совместно с учите-
лем  литературы  Банновой Т.В, провели 
круглый стол «Читая книги Лидера на-

ции».  К  мероприятию была оформлена  
выставка «Мудрый созидатель», которая 
наглядно предоставила возможность 
пользователям библиотеки ознакомить-
ся  с выдающейся, незаурядной личности 
Первого Президента Республики Казах-
стан. 

В рамках декады «Самопознание: 
педагогика любви и творчества» для 
учащихся 6-11 классов учитель самопо-
знания  А.Бораншина  провела презента-
цию книжной онлайн – выставки «Мейірім 
төгетін ана»  и провела  презентацию 
книги  для  учащихся старших классов  
книги  Сары    Назарбаевой «Этика жиз-
ни».  Учащиеся познакомились с жизнью 
и деятельностью  автора курса «Самопо-
знания», основателя республиканского 
детского благотворительного фонда «Бо-
бек». Жизнь  Сары Алпысовны – жизнь, 
наполненная искренней заботой о детях, 
пример высокого служения людям. Ре-
бята посмотрели  презентацию с биогра-
фическими данными,  узнали:  какие она 
имеет награды.  Мероприятие прошло в 
атмосфере  любви, добра и песен. До-
вольные  ребята уходили домой. Это был  
мудрый урок нравственности , искусства 
жизни  и человеческой доброты.       Еще 
одной важной  составляющей работы в 
рамках проекта «Читающая школа» стало 
возобновление традиций семейного чте-
ния . Чтение и поныне самый распростра-
ненный способ получения знаний. Ребе-
нок, умеющий читать, (имеет хорошую 
технику чтения, умеет выделять главное 
и второстепенное в тексте, любит чтение, 
способен анализировать прочитанное  и 
т. д.) чувствует себя уверенным, охотно 
берется за любое дело и выполняет его 
без особого труда. Воспитать такого гра-
мотного, знающего читателя – задача 

каждой библиотеки, в первую очередь 
школьной. И родители обязаны обращать 
внимание на то, что читает их ребенок, 
позаботится , чтобы чтение в семье стало 
традиционным.     Проводятся консуль-
тации для родителей « Как приучить ре-
бенка к  книге», «Воспитание чтением», 
» Книга - культура семьи». Практикуются 
чтение вслух в семье, техника чтения, 
скоро чтение. Не всегда семья готова вы-
брать время для совместного чтения,  ру-
ководители детским  чтением стремятся 
помочь  родителям наладить общение с 
детьми, рекомендуют совместное прочте-
ние  детских книг современных авторов. 
Сегодня эти книги так хорошо написаны, 
что будут интересны и для взрослых.  Би-
блиотека проводит анкетирование детей  
и взрослых « Что читает ваша семья?», 
«Что читает Ваш ребенок? Изучая  чита-
тельские интересы,  убеждаешься, что 
наиболее действенной и эффективной 
формой работы с читателями, является 
анкетирование. Анкетирование, как пра-
вило, нравится читателям. Это налажива-
ние более тесного контакта, возможность 
вызвать его на откровенный разговор. 
Идея программы «Читающая школа» се-
годня как никогда становится  актуальной. 
Как верно отметил Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев »чтение-источник 
духовной зрелости. Сегодня век инфор-
мации, которая обновляется каждую се-
кунду. Мы должны тратить свое золотое 
время на полезные вещи» . Мы только в 
начале пути, но верим, что реализация  
проекта «Читающая школа» поможет на-
шим  учащимся повысить читательскую 
грамотность, расширить кругозор и раз-
вивать любовь к чтению.

Н. КОВАЛЕНКО,
библиотекарь  

 средняя школа Теректі.

Бастау алар бұлақтың 
көзін ашқан 

Бірлестік мүшелерінің қатысуымен апталық хабарлан-
дырулар ілінді және онлайн түрде хабарланды.  Ашылуына 
«Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай бастауыш сынып 
мұғалімдері челлендж» ұйымдастырды.  «Жол ережесін білеміз 
бе?» атты 2- сынып оқушыларымен оқушыларды көшеде жүру 
ережелерін меңгеру дағдысын қалыптастыра отырып, оны іс 
жүзінде пайдалана білуге үйреттік,үш тілділікке бейімдедік.  
«Жедел бағыт» математикалық сайысты Г. Дарханова  3- сынып 
оқушыларымен өткізді.Оқушыларды шапшаңдыққа,ой-өрісін 
икемділігін, пәнге деген қызығушылығын дамытты. 3- сынып 
оқушыларымен Г. Дарханова «Негізгі және туынды зат есім» 
тақырыбында ашық сабақ өткізді.Оқушылар  белсене  қатысып 
алған  білімдерін, құзырлықтарың, ұшқыр ойларын аша білді. 
Дәл сол күні А. Атамбекова 4- сынып оқушыларымен «Табиғат 
ғажаптары» тақырыбында танымдық сабақ өткізді. Оқушылар 
табиғат ғажаптарына тоқталып, өз ойларын ашық айта білді. 
Б. Әбдіманапова 1-сынып оқушыларымен «Жуан және жіңішке 
дауыстылар»атты ана тілінен ашық сабақ  өткізді.Оқушылар 
топқа бөлініп, сабақта өздерінің ұжыммен жұмыс істеу 
қабілеттеріне ие екендігін танытты. 2- сынып оқушыларымен 
дәл сол күні «Су.Ол қандай екен?» тақырыбында жаратылыста-
ну пәнінен ашық сабақ бердік. Оқушылар зерттеу жұмыстарын 
жасап өздері судың қасиеттерін таба біліп,  алғырлықтарын 
көрсете білді. Сабақ өте қызықты өтті.  «Шөл» тақырыбында 4- 
сынып оқушыларымен А. Атамбекова  әдебиеттік оқу пәнінен  
ашық сабақ өткізді. Сабақта оқушылар берілген сұрақтарға 
дәл жауап беріп,жекелей жұмыс жүргізіліп , сабаққа дискрип-
тор құрылып, критерий жасалынған, әр тапсырма орындалған 
сайын білімдері бағаланып отырды.  «Ән жұмбақ» музыкалық  
сайысын 1-сынып оқушылары  сайыс түрінде өткізді,  жарыс 
керемет өтіп , оқушылар алғыс  хатпен марапатталса,1- 4-сы-
нып оқушылармен  көрме ұйымдастырылып,«Үздік суреттер», 
«Көркем жазу»дәптерлері сараланды. Мемлекет басшысы 
Қ.К.Тоқаевтың Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде берген тапсыр-
масына сәйкес БҒМ «Оқуға құштар мектеп» жобасын бекіткен. 
2-сынып оқушылары осы жоба аясында кітап бұрышын жасап, 
алдарына оқу сауаттылығымызды арттырамыз деген мақсат 
қойып, апталық қортындысында, оқыған ертегілерден үзінді 
қойылымдар қойды. Апталық жақсы деңгейде өтті.

  
 К. БАЯХМЕТОВА,

Тасарық орта мектебінің бастауыш сынып 
бірлестігінің жетекшісі.                     

Өмірдің өзі де  ұстаз. Бірақ осынау «Ұстаз» сөзінің 
астарында мыңдаған білім мен ғылым, махаббат пен 
сүйіспеншілік  жатқанын байқай  бермейміз. Ұстаз 
болу кез келгеннің қолынан келе бермейтін іс деп 
білемін.  Шәкірт  тәрбиелеу, оны биікке  жетелеу, 
қанаттандыру, жаны мен тәнін, болмысы мен ба-
рын  беру тек ұстаздың  қолынан келетін қасиеттер.  
Мектеп өмірінде  мұғалім – басты  тұлға. Мектеп  
мұғалімі балаларды  оқытып қана қоймайды, со-
нымен  бірге  оларды  тәрбиелейді.  Ол белгілі 
бір сыныпта оқушылардың  оқу- тәрбие жұмысын 
ұйымдастырушы әрі ұстазы, ақылшы кеңесшісі   бо-
лып  саналады.

Сынып жетекшісі  жұмысының негізгі мақсаты- 
мектеп  оқушыларын қоғамның белсенді  және саналы 
құрылысшылары  етіп  тәрбиелеуге барынша  ықпал  
жасау.  Н. Островский атындағы  мектеп- лицейінде  
сынып  жетекшілік  міндетін атқарғаныма 17 жыл  то-
луда.      Сондай- ақ мен өз сыныбыма  терең білім 
беріп,   саналы ұрпақ етіп  тәрбиелеудемін.     Мен 
өз сыныбым тату- тәтті, ұйымшыл, бір- біріне деген 
сүйіспеншіліктері өте жақсы.    Сынып жетекшілік  
қызметін атқарғаннан кейін ата- аналармен  тығыз  
байланыста боламын .  Мен өз сыныбымды ерек-
ше сынып деп бағалаймын. Себебі,  алдымда 
отырған 21 оқушының өзіндік бір екекшеліктері бар.   
Мектебімізде өтетін іс- шараларға үнемі  қатыстырып 
тұруға  ат салысамын.  Әр бір оқушым мен үшін ерекше  
тұлға.  Менің оқушыларым биге,  өнер сабақтарына, 
спорттық жарыстарға  қатысады.  Мұратұлы Ерқанат  
облыс, республика көлемінде  зерде ғылыми  жұмыс    
«Төрт  түліктің  пайдасы» атты тақырыпта   өз  
жұмысын  қорғап  шықты.   Сонымен қатар Сәулебай 
Еңілік, Болатқан Аяжан   мектебімізде  өткен  ғылыми   
жұмысын  қорғап,  жүлделі  1- орынмен  марапат-
талды.  Сыныбымызда  өтіп  жатқан іс- шараларға  
оқушыларым  өз өнерлерімен  ерекшеленіп  отырады.    
Бес  саусақ  бірдей емес дегендей, оқушыларымда 
әр  түрлі  қырынан  көрінуде.   Әр  оқушыларымның  
әрқилы  өнерлері  мен  тұлғалық ерекшеліктеріне,  
мінездеріне  тоқталатын  болсақ.... 

Әбдиқожақызы  Ұлболсынның мінезі  тұйық, 
қабылдауы  өте  жақсы. Атына  заты  сай болған 
Ұлболсынның  артынан інісі   өмірге келген.   Болат-
хан Аяжан   үлгерімі  өте  жақсы. Сабақты қабылдауы,  
қимыл- іс- әрекеті  шапшаң   қыз.  Жасклен Ұлпан  
сүп- сүйкімді сұлу қызым. Өзінің  сыпайлығымен , 
мейірімділігімен  көзге  түседі.   Мұратұлы Ерқанат  
өз-өзіне  қызмет ете алатын,  қойылған  талаптар-
ды мұқият  орындай  алатын оқушы. Әдебиет, ма-
тематика  пәнін  сүйіп  оқитын  оқушымның  бірі.   

Менің сыныбым ерекше
Мейірхан Медина- сыпайы, мейірімді, сүйкімді қыз.  
Сабаққа үлгерімі жақсы. Дүйсенбай Інжу- қылықты, 
мінезді, өздігінен  қайтпайтын  сүйкімді  қызымның  
бірі. Иманжан  Жігер- мінезі тұйық,  тәртібі  мектеп 
ережесіне  сай. Сабаққа деген  үлгерімі  жақсы.      Сер-
газин Аңсар- математика, әдебиет  сабақтарын  жақсы  
көретін, қайратты  жігіт.  Серікқали Кәусір- байсалды, 
ата- анасының,ата-әжесінің   еркесі, инабатты сұлу 
қызым.    

Нұрбосынұлы Алқар- математика  пәнінен  жыл-
дам, әрі  тез  орындайтын, тапқыр  жігіт.  Елмұрат  На-
риман- өзінің    мәнерлі   дауысымен   ерекшеленетін, 
болашағынан  зор  үміт  күткізетін ерекше  тұлға.             
Сәулебайқызы  Еңілік-  сахнаға шығып мәнерлеп   
өлең  айтқанды,  жаны  сүйетін,  ақын- жазушылардың  
шығармаларын  көп оқитын, әр жарыста  жүлдемен  
оралатын  байсалды  қызым.     Төлеутай Ера-
сыл- өзінің оттай  жанған   білімімен ерекшеленетін, 
батылдығымен  көзге  түсетін  ерекше  жігіттің  бірі. 
Төлеу  Айғаным- жанының  сұлулығымен,  көзінің  
жанары  оттай  жанған,  жанашыр , сұлу қызым.             
Қуандыққызы Саида- өздігінен ізденімпаз  қасиеті бар, 
шапшаң  мінезді,  достары  көп  болғанды  қалайтын, 
берілген  тапсырмаларды жылдам, әрі  тез  орындауға  
тырысатын  ибалы қыздың  бірі.   Дюсембай Азамат- 
тәртібі өте жақсы, не  нәрсе болса да  баппен  орын-
дайтын, өскенде хируг  болатын   байсалды  жігіттің  
бірі. Кәбер Іңкәр, Кәусәр- екеуі    мен   үшін  ерекше  
тұлға.  Мұғалімнің  көмекшісі,  математика  пәнін  сүйіп  
оқитын,  жанашыр  жан. Екеуінің  бойынан  өнерді 
де, сыпайлылықты да  көруге  болатын қос қанатым.   
Әділұлы Мұхамед-өте мейірімді жан. Сабаққа деген  
қызығушылығы,  достарына деген адалдығы  басым.  
Ата-анасының  еркесі,  мұғалімінің  көзқарашығы  бо-
лып  табылып  жүрген  жандардың  бірі.  Нұрмұхамед 
Әділет- тәртібі  керемет, ақкөңіл, апасы мен анасының 
көзәйімі.  екен  Бекжан- артық  сөйлемейтін,  сабаққа  
тыңғылықты  дайындалатын, болашыған  зор  үміт  
күттіретін  жандардың  бірі. 

Міне,  осымен  менің   жүрек  жарды    сыныбы-
ма  деген   сүйіспеншілік  мінездемем.   Тәрбиенің 
түп тамыры-ұлтты қадірлеу, ұлттық әдет- ғұрыпты да-
мыту, ұлттық  дәстүрді  жандандыру . Әр оқушымды 
ұлтжанды болуға,  Қазақстанның  беделді азаматы 
мен азаматшасы  болуға  тәрбиелеп  шығару  менің  
алдыға  қойған  мақсатым мен  міндетімді  орындауға  
тырысамын.    

Г.МАГРУФОВА,         
Н.Островский  атындағы  мектеп-лицейінің 

бастауыш  сынып  мұғалімі.

TÄRBİE
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЧК «Meteor Mining Company KZ (Conduit 24) Ltd.» проводит общественные слу-
шания на ПЛАН РАЗВЕДКИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА УЧАСТКЕ 
НЕДР ПО 34 БЛОКАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ №1188 –EL В АЛМАТИНСКОЙ, ВОСТОЧНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЛОКИ L-43-36-(10б-5г-4,5,8,9,10,15,20,25), L-43-
36-(10в-5в-8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,24), L-43-36-(10в-5г-6,7,8,11,12,13), L-43-36-
(10е-5а-3,4,7,8,9,10,14,15), L-43-36-(10е-5б-11)) и материалы экологической оценки 
по упрощенному порядку.
Слушания состоятся 19.04.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: Алматинская область, Сар-
кандский район, Карашиганский с.о., с.им.М.Тулебаева, ул. им. М. Тулебаева 15а, 
Дом культуры.
Описание для подключения к онлайн трансляции при прохождении общественного 
слушания: идентификатор конференции: 455 763 6415, пароль: a8Ub79.
Инициатор намечаемой деятельности: Частная компания Meteor Mining Company 
KZ (Conduit 24) Ltd., БИН 210140900132, тел. +7-778-680-00-98. 
Материалы проекта размещены на сайтах: https://ecoportal.kz/ и https://www.gov.kz/
memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru.    
Дополнительную информацию по материалам проекта можно получить по адресу 
и номеру: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Қонаев, 12/1, 
ВП 17, +7-778-680-00-98. 
Замечания и предложения принимаются: на сайте ecoportal.kz и по адресу Ал-
матинская область, 040000, город Талдыкорган, улица Кабанбай Батыра, № 26., 
priroda@zhetysu.gov.kz, тел.:+7 (7282) 40-03-02

«Meteor Mining Company KZ (Conduit 24) Ltd.» ЖК АЛМАТЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫС 
ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ № 1188-ЕЛ ЛИЦЕНЗИЯСЫ БОЙЫНША 34 БЛОКТА 
ЖЕР ҚОЙНАУ ТЕҢГЕРІНДЕГІ ҚАТТЫ ПАЙДАЛДЫҚ ҚОЙЫНДЫҚТАРДЫ БАРЛАУ 
ЖОСПАРЫ (Л-43-36-(85г, 85б, Блоктар)) бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді. 
9,10 ,15,20,25), L-43-36-(10v-5v-8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,24), L-43-36 -(10в -5г-
6,7,8,11,12,13), L-43-36-(10e-5a-3,4,7,8,9,10,14,15), L-43 -36- (10e-5b-11)) және 
оңайлатылған тәртіпте экологиялық бағалау материалдары.
Тыңдаулар 2022 жылғы 19 сәуірде сағат 11.00-де Алматы облысы, Сарқанд ау-
даны, Қарашыған с.о., М.Төлебаев атындағы ауыл, көш. олар. М.Тулебаева 15а, 
Мәдениет үйі.
Қоғамдық тыңдау кезінде онлайн-трансляцияға қосылу сипаттамасы: конференция 
идентификаторы: 455 763 6415, құпиясөз: a8Ub79.
Жоспарланған іс-шараның бастамашысы: «Meteor Mining Company KZ (Conduit 24) 
Ltd.» ЖК, БСН 210140900132, тел. +7-778-680-00-98
Жоба материалдары сайттарда орналастырылған: https://ecoportal.kz/  және https://
www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru.    
Жобаның материалдары бойынша қосымша ақпаратты мына мекен-жай мен нөмір 
бойынша алуға болады: Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қ., Есіл ауданы, көш. 
Д.Қонаев, 12/1, ВП 17, +7-778-680-00-98. 
Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сайтында және Алматы облысы, 040000, 
Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, № 26 үй. priroda@zhetysu.gov.kz, 
тел. +7 (7282) 40-03-02

Тез арада Жөнкебаев көшесі № 31-де үлкен жылы үй сатылады. Үйде 
су, телефон, санузел, монша, гараж, 2 бөлмелі жаздық ас үй, мал қора бар. Мек-
теп, балабақша жанында. Жер көлемі 1 га. Немесе көпқабатты үйдегі 3 бөлмелі 
пәтерге айырбастаймын (2-3 қабат). Хабарласыңыздар тел.2-72-50, 8702 
1156471.

Үй, алма бағы, фазенда сатылады!!! Жалпы ауданы 9 га. Бақша аумағында 180 
шаршы метр үй бар. Монша, гараж, 10×30 м жертөле, мал шаруашылығына арналған 
қора және сарай. Суы арық арқылы және орталықтандырылған. Аумақта жайлы тұру 
үшін коммуникациялар бар, сондай-ақ шаруа қожалығымен айналысу үшін барлық 
жағдайлар жасалған. Барлық шаруашылық Сарқан ауданы, Алмалы ауылында 
орналасқан. Жер жеке (сатып алынған). Таза ауа, "Жоңғар Алатауы" тауының әсем 
көрінісі, жанында "Басқан"өзені ағып жатыр. Жер суармалы, барлық құжаттары 
дұрыс. Қоңырау шалыңыз, бағасы бойынша келісеміз!!! Байланыс телефоны: 
8701 3327990.

Молжигитова Динара Хамидулловнаның атына тіркелген Сарқан қаласы, Сат-
тарханов көшесі, 1 б үйдің 0,1000 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1158221 
(кад.№ 03-267-001-836) жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Кутумов Бериктың атына тіркелген Бақалы ауылдық округіндегі 103 га көлемді 
жердің мемлекеттік тіркеу актісі, инвентарное делосы және басқа да құқықбелгілейтін 
құжаттар жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Бекшетаев Турардың атына тіркелген Қарабөгет ауылы, Абай көшесі № 34 үйдің  
76.3100 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1147554 (кад.№ 03-263-013-222), 
типовой договоры, әкімнің шешімі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Открылось наследство после смерти Гущиной Лидии Григорьевны, умершей 
24.01.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избасаровне 
по адресу: город Саркан, улица Чепрасова, дом 56, возле Казпочты.  

Еңбегіне сай құрмет
10 - наурызда аудандық полиция 

бөлімінде  қалыптасқан дәстүр бойын-
ша құрметті демалысқа шыққан полиция 
қызметкерлерін салтанатты шығарып салу 
рәсімі өтті.

Сарқан ауданы ПБ ЖПҚБ учаскелік поли-
ция инспекторлары полиция подполковнигі 
Р. Устембеков, полиция аға лейтенанты А. 
Қожахметов, полиция лейтенанты М. Бек-
темисовты зейнетке шығуымен құттықтады.

Осындай айтулы күндегі салтанатты 
рәсімде өткен зейнеткерлікке шығарып 
салу кешінде ішкі істер органдарында ұзақ 
жылдар бойы адал және мінсіз қызмет 
атқарған аға әріптестерін бөлім басшыла-

ры мен жас қызметкерлер құттықтап, мінсіз қызмет атқарғаны үшін алғыстарын білдіріп, 
ілтипатты сөздер айтты, сондай-ақ олардың бай кәсіби тәжірибелерімен бөлісетіндеріне 
сенім білдірді. Еңбек демалысына шыққан қызметкерлерге Алматы облысы ПД бастығы 
полиция генерал-майоры А. Заппаровтың атынан алғыс хат және Сарқан ауданы ПБ 
қызметкерлерінің атынан  бағалы сыйлықтар табыс етілді.

Өз тілшіміз.

Көктерек ауылының тұрғыны абзал ана, ардақты 
әже Алимова Тілеутай Бекбатырқызын  Ұлыстың 
ұлы күні наурыздың 22- ші жұлдызында  80 жасқа то-
латын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Шаңырағының алтын қазығы , берекенің баста-
уы әулеттің  қалған бас көтерер  үлкені әз-жаны 
жаманшылық көрмесін. Тереңге бойлаған туыстықтың 
тамыры солмай  саялы бәйтеректей өсіп-өне берсін! 
Ағайын-туыс,құда- жекжат, балаларына дегенде 
елжіреп тұратын жүрегін ешқашан кірбің шалмай , 
салмақ түспесін ғұмыры ұзақ, денсаулығы мықты 
немере-шөберелерінің қызығын көре беруін тілейміз.

Өмір көші керуеніне ілесіп,
Өзіңізбен бір келеміз  сіз десіп.
Ардақты ана, асыл әже қалпыңда 
80 жаста келді міне жүздесіп.
Келешектен күтер әркім жақсы үміт
Келе берсін сізге ылғи бақ күліп,
Немере-шөберенің  қызығына бөленіп
Жаратушы төксін ізгі жақсылық
Құрақ ұшып , қабағына қарап жүгіріп,
 Қамқор болдыңыз  әрдайым бала-шағаңызға 
Ағайынмен жарасып  шаттық тауып,
Дәнекер боп жүріңіз арамызда.
Ізгі тілекпен : Каримовтар  жанұясы. Көктерек ауылы.

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Білімімізді шыңдап, 
тәжірибе алмастық

Еліміздің болашағы, ұлтымыздың ертеңі мек-
теп қабырғасында білім алатын жас ұрпақтың са-
налы ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігіне бай-
ланысты. Сондықтан да егеменді еліміздің білім 
беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жаса-
лынып жатқан талпыныстар оқытудың әртүрлі әдіс-
тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді барлық 
іс-әрекетінде шығармашылық бағыт ұстанатын, 
сол тұрғыда өз болмысын тани алатын жеке 
тұлғаны қалыптастыру ісіне ерекше мән берілуде.  
Бала - өміріміздің мәні. Бала өмірі үшін әрбіріміз 
жауаптымыз. ҚР Бала құқықтары туралы заңына 
сәйкес баланың құқықтары сақталып, қорғалады. 
Баланың ең басты құқығы оның дүниеге келіп 
өмір сүруінен, оқып, білім алып, денсаулығын 
күту мен қатар баланың әлеуметтік қамтамасыз 
етілуі заңды. Баланың әлеуметтік қамтылуына 
ата-аналары толық жауапты. Баланың әлеуметтік 
– тұрмыстық қамтамасыз етілуін қадағалап, тек-
серу, оқушылардың құқықбұзушылығының алдын-
алу шараларын ұйымдастыру, бейберекетсіз 

отбасы есебінде тұрған отбасылармен және мектепте білім алатын оқушымен де 
тығыз жұмыстар жүргізіп отыру мектеп әкімшілігі, соның ішінде мектептің әлеуметтік 
педагогының ең жауапты ісі. Осы орайда "ӨРЛЕУ" БАҰО" АҚ филиалы Алматы облысы 
бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты «Балалардың өмір 
қауіпсіздігін және әлеуметтенуін ұйымдастыру бойынша әлеуметтік педагогтің кәсіби 
құзыреттілігін дамыту» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсын оқып, білімімді 
шыңдадым. Біздің курстағы тренеріміз Бисенбаева Меруерт Кенжеғұлқызы. Ол кісіге 
үлкен рахмет.  Біздің осы курстан аларымыз көп болды. Білімімізді шыңдап, тәжірибе 
алмастық. Біз де күннен-күнге өзгеру үстіндеміз. 

Әрбір бала жылулық пен сыйластық ұялаған және оған қамқор бола алатын от-
басында өсуі керек - демекші, толыққанды, саналы ұрпақты тәрбиелеу әрбіріміздің 
міндетіміз.

Е.БИЛЕШБАЙ,
Н.Островский атындағы мектеп лицейінің әлеуметтік педагогы.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ, ЯБЛОНЕВЫЙ САД, ФАЗЕНДА!!! Общая площадь 9 га. На 
территории сада имеется дом 180 кв. Баня, гараж, погреб 10×30 м, загон и сарай  
для животноводства. Вода арычная и центральная. На участке есть все коммуни-
кации для комфортного проживания, а также созданы все условия для занятия кре-
стьянским хозяйством. Всё хозяйство находится в Саркандском районе с. Алмалы. 
Земля частная(выкупленная). Свежий воздух, прекрасный вид на горы "Жонгар 
Алатау", рядом течёт река "Баскан". Земля поливная, все документы в порядке. 
Звоните, по цене договоримся!!! Обращаться тел.  8701 3327990. 


