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ARQANS
Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газеті

Аудан әкімі Ғалымжан Қанатұлы 
Маманбаевтың Жаңа жыл 
мерекесімен құттықтауы

Ардақты ағайын, қадірменді жерлестер! Өткен жыл Тәуелсіздігіміздің, береке-бірлігіміздің 
сынға түскен, сынаққа толы жыл болды. Сөзсіз егемендігіміздің 31-ші  жылы еліміздің жылна-
масына қауіп пен қатер, үміт пен күдік қатар өрілген жыл ретінде жазылды. Дей тұрғанмен 
осы өткен  жылдардың  әрбір кезеңі мерейлі мемлекетіміздің күш-қуатын арттыруға 
қызмет етті. Жасампаздықтың, бейбітшіліктің, бірліктің айқын үлгісін көрсеткен Қазақ 
елі Президент Қ.К.Тоқаевқа зор сенім білдіріп, бейбіт жолмен әлемдегі өз орнын айқындап, 
экономиканың жаңа кезеңіне аяқ басты. Өткенге салауат айтып, болашаққа үлкен үміт, зор 
сеніммен қарайтын Қазақ халқы өзге ұлттармен татулықта тірлік кешіп, тұрақтылықтың 
негізін қалады. Бүгінгі жеткен толағай табыстың тамыры осынау бейбітшілікпен бекемделіп 
тұрғаны даусыз. Біздің басты байлығымыз да осы. 

Өткен жыл ауданымыз үшін де жемісті жыл болды деп айтуға толық негіз бар. Қай саланы 
алсақ та өсу бар, өрлеу бар. Еліміздің экономикалық нығаюында біздің де үлесіміз бар деп мақтанышпен айта аламыз. Кешегіміз бен бүгінімізді 
ой елегінен өткізе отырып мерейлі межелерге қол жеткізетін ауқымды іс-шаралар белгіленді. Шуақты елімізді қуатты етуге күш-қуатымыз 
жетеді.

Құрметті сарқандықтар! Жаңа 2023 жылмен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын! Зор денсаулық, рухани өсу, толағай табыс 
тілеймін! Төрге озатын жаңа жыл әр жанұяға жақсылығын, береке-бірлігін ала келсін!

Екі қабаттан тұратын ғимараттың 
бірінші қабатында орналасқан (ЛФК) 
емдік денешынықтыру кабинетінен 
бастаған сапарымызда жолбасшы 
болған Қайсар Мұхаметшәріпұлы 
кабинеттегі арнайы құралдармен 
жақынырақ таныстырды. Алматы, 
Астана қалалары тұрмақ облыс 
орталықтарында кездесе қоймайтын 
бұндай тренажерлер осында 
тәрбиеленіп жатқан балалардың 
ризық-несібесіне арналған. Атап 
айтқанда жүріс имита-
торы MOTOmed бала-
лар отырғышы аяғының 
дұрыс жұмыс жасауы-
на көмектеседі. Ал 
REHA төбені көтеру 
жүйесі, тактивті тақта 
арқылы ерекше білімді 
қажет ететін балалар-
ды жүргізеді. Түзу тұра 
алмайтын балалардың 
сүйектерін қатайтатын вер-
тикизатор қолданады. Ал 
MotorKross тренажерінің 
басты артықшылығы-бала 
өздігінен мүлдем қозғала 
алмаса да, жүру процесін 

ДенсаулықЖауапкершілік жүгі жеңіл емес
Оқырманның есінде болса биылғы мамыражай 

көктемнің бас кезінде аудан орталығында «Сенім» ар-
наулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы ашылған 
болатын. Жуырда осы мекемеге бас сұғып, мекеменің 
тыныс-тіршілігін білу мақсатында орталық басшысы 
Қайсар Мамбетбаевтың жол бастауымен жаңа нысан-
ды аралап көрдік. 

толығымен қайталайды. Жаяу жүру 
тренажері аяқты дұрыс ұстаудың 
моторлық әдетін қалыптастырады.

Оңалту орталығына негізінен 
психоневрологиялық ауытқуы бар, 
тірек-қимыл апппараты бұзылған 
1,5 жастан 18 жасқа дейінгі ба-
лалар қабылданады. Олар ата-
аналарының ұсынысымен облыстық 
ВТЭК қорытындысы бойынша жолда-
мамен келеді. Сондықтан да мұндағы 
медициналық жабдықтардың бәрі де 

дертті балаларды оңалтуға таптыр-
мас мүмкіндік.

Әрі қарай жолбасшымыз тірек-
қимыл қозғалысы ауыратындарға 
негізгі көмек көрсететін массаж 
кабинетін, сенсорлық бөлмені 
көрсетті. Барлық қазіргі уақыттағы 
заманауи құралдар орнатылған 
бөлмеде «ақылды жаңбыр» құралы 
бар, ұсақ моториканы дамытатын 
құммен бейне салатын жабдық 
орнатылған. 

Бүгінгі таңда мұнда арнаулы 
әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж 
20 бала күндізгі ем-шараларды 
қабылдау үстінде. Оларды күнделікті 
мейірбике, заңгер, психологтан 
тұратын арнайы мамандар тобы 
шағын автобуспен алып келеді. 
Таңертеңгілік жаттығу, 5 мезгіл ас-
ауқат, ем-шаралардың бәрін жүйелі 
қабылдаған олар кешкілік үйлеріне 
мамандардың қадағалауымен 
жеткізіледі.

Бұл орталықтың қызметіне 
дімкәс балалары бар ата-аналар 
дән риза. Қалайша риза болма-
сын?! Олар жастайынан қайырым-
мейірімді көп көріп, ізгілік шарапаты-
на мелдектеп өскен құлындарының 
өмірге деген құштарлығы еселетінін 
жақсы біледі. Құрамында 55 адамы 
бар ауқымды ұжымда бес дәрігер, 1 
логопед, 3 дефектолог балалардың 
өмірге икемді болып өсуіне жан-
жақты жәрдемдесуде. Сонымен 
қатар болашақта медициналық 

көмекке зәру ауылдан келетін 
балалардың ата-аналарымен 
бірге жатып емделуіне 
қажетті орындар бар екендігін 
көпшілікке жеткізгіміз келеді.

Жылағанның көз жасын 
сүртіп, құлағанның қолтығынан 
сүйеу біздің әділетті қоғамның 
басты ұстанымы. Осындай 
қасиетті де қастерлі парызды 
атқаратын "Сенім" арнаулы 
әлеуметтік қызмет көрсету 
орталығына жұртшылықтың 
сенімі зор.

Жақсылық 
ЖОМАРТҰЛЫ.

Жаңа жылдан бастап қандай 
өзгерістер болады

Санаулы күндерден соң жаңа 2023 жылға аяқ басамыз. 
Келер жыл қазақстандықтар үшін жаңашылдықтарға толы 

болмақ
Зейнетақы өседі 
Елімізде ең төменгі мемлекеттік базалық зейнетақы 2023 жыл-

дан бастап 40 567 теңгені құрайды. Бұған қоса базалық зейнетақы 
мөлшерін біртіндеп ЕКД көлемінен 70 пайызға дейін арттыру 
көзделіп отыр. Мәселен, бірінші кезеңде 2023 жылдан бастап 
күнкөріс деңгейінің 60 пайызын құрайтын болады, яғни 24 341 теңге 
болуға тиіс. Ең төменгі зейнетақы көлемі (1998 жылға дейін толық 
еңбек өтілі бар қазақстандықтар үшін ортақ зейнетақы төлемі) 
жоспарланғандай, келесі жылдан бастап 53 076 теңгені құрайды, бұл 
сома былтырғы жылмен салыстырғанда 10,5 пайызға артық. Сол 
сияқты жас бойынша бекітілген зейнетақы төлемдері мен сол жасқа 
жету бойынша төленетін төлем 10,5 пайызға артады. 

Айлық есептік көрсеткіш көлемі ұлғаяды 
2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап айлық есептік көрсеткіш 3 450 

теңгені құрайды. Айта кетейік, 2022 жылдың 1 сәуірінен бастап АЕК-
тің екі мөлшері қолданылып жүр. Алғашқысы жәрдемақы мен басқа 
да әлеуметтік төлемдерді (3 180 теңге) төлеуге пайдаланса, екіншісі 
– айыппұлдар мен салық және басқа да төлемдер үшін қолданылады 
(3 063 теңге). Ал жаңа жылдан бастап сәуірде енгізілген көрсеткішке 
қарағанда 8,5 пайызға артық болатын бірыңғай сома қолданысқа 
енгізілетін болады. Осылайша, 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
АЕК және ең төмен күнкөріс деңгейіне байланысты Қазақстанда 
зейнетақы, жәрдемақы, айыппұл мен салық және т.б. төлемдер 
мөлшері ұлғаятын болады. 

Бала күтімі бойынша төлем мерзімі 1,5 жылға дейін 
ұзарады 

Ата-аналар 2023 
жылдың 1 қаңтарынан 
бастап балалары-
мен ұзағырақ уақыт 
өткізуге мүмкіндік ала-
ды. Еңбек министрлігі 
атап өткендей, бала 
күтімі бойынша төлем 
мерзімін 1 жастан 1,5 
жасқа дейін ұлғайту 
жұмыс істейтін де, 

жұмыс істемейтін де ата-аналарға қолданылатын болады. Бұл 
қадамды іске асыру шеңберінде Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі жұмыс істемейтін аналар үшін республикалық 
бюджеттен қаржыландыруға қосымша қажеттілік бойынша есеп-
теулер дайындады. Аталған мақсатқа республикалық бюджетте 
қосымша 183,5 миллиард теңге қарастырылатын болады. 

Төрлет, 2023 Жаңа жыл!Төрлет, 2023 Жаңа жыл!



30 желтоқсан 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ruARQANS ÁLEÝMET

(Соңы. Басы 1-бетте).

2

Жуырда Аманбөктер ауылдық округінде "Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн" акциясы аясында 
округ әкімі Ш.Нұрханова, аудандық әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау инспекторы, полиция 
аға сержанты М.Алдабергенова, округке қарасты учаскелік инспектор, полиция аға лейтенанты 
Қ.Жұмаханов,округтің аналар кеңесінің төрайымы В.Рахимова,ардагерлер кеңесінің төрайымы 
М.Жантасова, мектеп директоры Б.Рыскелдина, мектеп психологы А.Жакипбекова, жастар 
ісі жөніндегі әдіскері Ж.Жунисбекова,бағдарламашы Н.Дуйсембекова және ұстаздар аналар 
қауымымен қатысуымен «Тұрмыстық зорлық-зомбылық-отбасы қасіреті» тақырыбында дөңгелек 
үстел өткізілді.Дөңгелек үстел барысында отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық, ҚР Кон-
ституциясы, ҚР әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73 бабы, ҚР қылмыстық кодексінің 
109,110,131 баптары насихатталып түсіндірілді. Мектеп психологының ұйымдастыруымен 
тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы слайд көрсетілді,қатысушылар өз ойларын ортаға салды.
Тарих пәнінің мұғалімі Г.Дәулетбек зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында айтылған ұлы 
даналардың терең мағыналы сөздерімен өз ойын жеткізді.Дөңгелек үстел жақсы деңгейде өтті.

Ж.ЖУНИСБЕКОВА,  
Аманбөктер ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі әдіскері.

Жуырда Сарқан қаласындағы облыстық зерде бұзылыстары бар балаларға 
арналған арнайы мектеп-интернатында дәстүрге айналған «Аялы алақан» 
атты қайырымдылық шарасы өтті. 

Жиналғандар алдында сөз алған кеш жүргізушілері 1974 жылы іргесі қаланған 
білім шаңырағында жыл сайын жаны жомарт адамдардың қатысуымен 
қайырымдылық шарасы өтетіндігін айтып өтті. Соның бір айғағы бүгінгі 
«Қайырымдылық – ізгілік нұры» атты шара. 

Мектеп-интернаттың мәжіліс залына жиналған қонақтардың алдында сөз алған ау-
дан әкімінің орынбасары Алмас Байгунысов – Халқымызда «Қуанса бала қуансын» 
деген ұлағатты сөз бар. Үлкен бір іс-шара ретінде өтіп жатқан қайырымдылық акция-
сы аясында аудандағы барша мекемелер қол ұшын созып, өз үлестерін қосып жатыр. 
Балаларды Жаңа жылмен құттықтай отыра, осы білім мекемесіне қолдау көрсетіп, 
көмектессек деп ойлаймыз,-деді.

Келесі кезекте мектеп-интернат директоры Бақытгүл Сәрсембаева сөз алып, 
қайырымдылық акциясына атсалысып, қолдау көрсеткен жандарға шын жүректен 
шыққан алғысын жеткізді. Одан кейін сөз алған Ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Қадыл Жанасбеков оқушыларды, ұстаздар қауымын Жаңа жылмен құттықтап, - біздің 
мақсат жастарды тәрбиелеп, патриоттық рух беру,- деп ізгі лебізін білдірді. Ал Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы Жалел Сасанбаев оқушылардың қолдан жасалған 
қолөнер бұйымдарына риза болып, өнерлері өрістей беруіне тілектестігін білдірді. 
Білім ордасы қамқоршылық кеңесінің мүшесі Е. Толымбекбаев барша қауымға табыс 
тілеп, аспандары ашық болсын деп тілек білдірді.

Содан кейінгі кезек концерттік бағдарламаға жалғасып, білім ордасының ұстазы 
Гульвира Таева «Сәби бақыты» әнін нақышына келтіріп шырқап,  үрмелі аспаптар 
ансамблі «Келіншек» күйін күмбірлетсе, қыздар мен ұлдар тобы мың бұрала би биледі. 
Тәрбиеленушілер Алена Мизенцева мен Мадина Бексапарова «Тәрбиеші» әнін айтса, 
Снежана Калачева мен Кристина Евдокимова тәжірибелі әншілердей «Мама будь со 
мною рядом» әнін әуелетті. Алина Мезенцева «Бала тілегі» әнін нақышына келтіре 
айтып, Рустам Тамилов «Белые розы» әнін отырған қонақтардың қолпаштауымен 
шырқады. Ал Кристина Евдокимова мен Снежана Калачева қазақ тілінде «Ертегілер» 
әнін шамалары келгенше айтып, тыңдарман қошаметіне бөленді.

Кеш жүргізушілері іс-шара соңында осы акцияға белсене атсалысып, балалардың 
қуаныштарын еселеп, қол ұштарын созып, көмек көрсеткен барша жомарт жандарға 
алғыстарын жеткізді.   

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Қуанса бала қуансын

Өрт сөндірушілердің жалақысы ұлғаяды 
Төтенше жағдайлар министрлігінің 

мәліметінше, өрт сөндірушілердің 
жалақысын 2023 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап 10 пайыздан 70 пайызға дейін 
көтеру жоспарлануда. 70 пайыз - қатардағы 
қызметкер үшін, қызметке енді ғана кірісіп 
жатқандар үшін ең жоғары өсім. Ал 10 пайыз 
өсім - басшылық құрамдағы қызметкерлерге, 
яғни оған өрт сөндіру қызметінің басшылары, 
төтенше жағдайлар қызметінің бастықтары 
жатады. Юрий Ильиннің сөзінше, қазір өрт 
сөндірушілер кемінде 110 000 теңге айлық 
алады.       

 Еліміздегі барлық дерлік мектеп бес күндік жұмыс форматына көшеді 
Бұл туралы Оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов педагогтардың республикалық 

тамыз конференциясында айтқан. "Келесі жылдан бастап үш ауысымда оқитын мек-
тептерден басқа барлық мектеп бес күндік жұмыс форматына көшеді. Біз осыған 
қатысты шешім қабылдадық. Бұл мектеп директорларына, оның орынбасарлары-
на, мұғалімдерге және барлық қызметкерге қатысты. Мұғалімдер сенбі күні дема-
лып, балаларының қасында болуы керек деп есептейміз. Бұл оқу жылының созы-
луы және оқу жүктемесінің қысқаруы есебінен жүзеге асырылады", – деген еді Асхат 
Аймағамбетов. Қазақстан мектептері кезең-кезеңмен 12 жылдық білім беруге көшеді 
Бұл туралы Оқу-ағарту министрі министрліктің кеңейтілген алқа мәжілісінде айтқан бо-
латын. "Орта білімді дамыту үшін латын графикасын енгізе отырып, 2023 жылдан ба-
стап 12 жылдық оқытуға кезең-кезеңмен көшу көзделіп отыр. Ол үшін біз өте ауқымды 
жұмыс атқаруымыз керек", - деген еді Аймағамбетов. Осыған орай мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандар-
ты, үлгілік оқу бағдарламалары да 
жаңартылады. 

Мұғалімдердің жалақысы тағы 
да өседі 

Қазақстандағы педагогтердің 
жалақысы 2023 жылы қаңтардан 
бастап тағы 25 пайызға артады. Со-
нымен қатар мұғалімдердің кәсіби 
құзыретін арттыруға ерекше назар 
аударылады. Айта кетейік, мемле-
кет басшысының тікелей тапсырма-

сымен педагогтердің жалақысы 2020 жылдың қаңтарында 25 пайызға, 2021 жылдың 
қаңтарында тағы 25 пайызға өскен болатын. 

Мобильді аударымдар туралы мәлімет салық органдарына беріле бастай-
ды

 2023 жылы банктер салық органдарына тек шенеуніктердің ақша аударымдары 
туралы ғана ақпарат бере бастай-
ды. Еске сала кетейік, 2022 жылдың 
15 сәуірінде кезең-кезеңімен жүзеге 
асатын, салық органы кәсіпкерлік 
қызметтен табыс алатын адамдар 
туралы ақпарат сұрап, тексеретін 
заң күшіне енді. Мәліметтерді 
беру 2023 жылы басталады және 
тек қана мемлекеттік қызметшілер 
мен олардың жұбайлары, 
сондай-ақ квазимемлекеттік сек-
тор қызметкерлерге қатысты. 
Мәліметтер үш ай қатарынан 
әртүрлі адамдардан айына 100-ден 
астам аударым алса ғана беріледі.

 NUR.KZ.

Жаңа жылдан бастап қандай 
өзгерістер болады

ОПМ "ПИРОТЕХНИКА"
В период с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года организовать про-

ведение в 2 этапа, оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехни-
ка», на которое задействовать сотрудников подразделений административ-
ной полиции, местной полицейской службы и органов гражданской защиты 
ЧС.

При этом, в информациях акценти-
ровать внимание граждан на приобре-
тение только в специально отведенных 
для ее продажи местах сертифициро-
ванной пиротехнической продукции, при 
наличии инструкций по ее безопасному 
применению (подразделения админи-
стративной полиции, местной полицей-
ской службы и органов гражданской за-
щиты ЧС);

проведение в школах и других орга-
низациях образования лекций о недо-
пустимости использования несовершен-
нолетними пиротехнических изделий и 
мерах противопожарной и личной без-

опасности (подразделения ювенальной полиции МПС, органов гражданской защиты 
ЧС);

проверки соблюдения юридическими и физическими лицами порядка хранения, 
учета, использования, перевозки, ввоза, вывоза пиротехнических изделий (подразде-
ления административной полиции, местной полицейской службы);

организовать рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение 
фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а 
также без разрешительных документов, при этом особое внимание уделить проверке 
мест массового скопления людей (торгово-развлекательные заведения, торговые и 
спортивные объекты, организации образования, здравоохранения и культуры, гости-
ницы, объекты общественного питания, вокзалы, станции и т.д.) (подразделения адми-
нистративной полиции, местной полицейской службы и органов гражданской защиты 
ЧС);

в целях исключения травматизма среди детей, акцентировать внимание нарядов 
полиции, заступающих на службу по охране общественного порядка, участковых ин-
спекторов полиции, а также школьных инспекторов полиции на пресечение и исполь-
зование пиротехнических изделий несовершеннолетними, в том числе на территориях 
учебных заведений.

Д. СУРАУМБЕТОВ,
инспектор КОГСО Сарканского РОП, капитан полиции.

Зорлық-зомбылыққа қарсымыз
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20 декабря 2022 года во всех филиа-

лах ЕНПФ прошел День открытых дверей 
на тему «Цифровой ЕНПФ». 

Цифровизация пенсионных услуг 
- одно из важных направлений в дея-

тельности Фонда.  Почти 93% от общего 
объема услуг оказываются дистанционно 
на сайте либо в мобильном приложении 
ЕНПФ или в автоматическом формате. 

Мероприятие прошло также, как и 
предыдущие, в онлайн-формате и его 
участники могли, не выходя из дома или 
не покидая рабочего места, познакомить-

ся с актуальными и востребованными 
на сегодняшний день возможностями 
«Личного кабинета» на сайте Фонда, в 

Цифровизация как важное направление в 
предоставлении пенсионных услуг

мобильном приложении БЖЗҚ/ЕНПФ и 
других сервисов в мессенджерах и соци-

альных сетях.
Посетившие День открытых дверей 

убедились, что заботиться о своем буду-

щем нужно постоянно и это не занимает 
много времени: пенсионный счет откры-

вается автоматически при поступлении 
первого взноса, ежемесячно контроли-

ровать перечисление взносов работо-

дателем можно, запрашивая выписку в 

личном кабинете, там же подается заяв-

ление на выплату, к примеру, по добро-

вольным взносам и отслеживается статус 
его выполнения. Начать составлять свой 
пенсионный план можно, основываясь на 
расчетах пенсионного калькулятора, ко-

торый, к слову, постянно совершенству-

ется. Специалисты Фонда рассказали о 
новшествах, появивишихся недавно. К 
примеру, теперь можно узнать прогноз 
будущей пенсии при досрочном изъятии 

пенсионных накоплений на улучшение 
жилищных условий или лечение. 

Помимо этого, ответственные работ-

ники подразделений ответили на вопросы 
участников и провели с желающими ин-

дивидуальные консультации.
Впрочем, консультацию по вопросам 

пенсионной системы вкладчики и получа-

тели всегда могут получить как в филиа-

лах ЕНПФ, так и в режиме онлайн: на сай-

те enpf.kz,  в мессенджерах и социальных 
сетях. О том, как это сделать, также было 
рассказано на мероприятии.  

Онлайн-встреча вызвала большой ин-

терес и по отзывам участников была по-

лезной и продуктивной. 

Ата-баба дәстүр-салтымен, тәлім-тәрбиесімен, тарих 
тағылымымен бойға сіңіп ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып келе 
жатқан рухани құндылықтарымыз қаншама. «Қазақ» көне заманнан 
сөзге шешен, дапышпан, ақылды, аталы сөзге тоқтаған, қарияға 
қарсы шықпай, үлкенді үлгі етіп, сыйлап, кішіні кішіпейілділікпен 
құрметтеген, батамен көктеп өсіп, тамырын тереңге жіберген 
халық. Ұл, қызының болашақ ұрпақ тәрбиесі, жарқын болашағы үшін 
қам жеп, аса маңыздылықпен көңіл бөлген. Қолындағы барын беріп 
асыл қазыналы тәлім-тәрбиені, құндылық, қасиеттерді аяулы ана 
сүті, әлдиімен сусындатып, әкенің қамқорлық тәрбиесімен, ардақты 
әженің ертегісін тыңдатып, атаның қуатты батасымен бойға 
сіңірген. «Адам боп оңай туғанмен, адам боп қалу көп қиын»,- деп халық 
жазушысы Қадыр Мырза Әли айтқандай қазақ халқы бала тәрбиесіне 
аса маңыздылықпен қараған. Нәресте дүние есігін ашқаннан бастап, 
ер жетіп бас болу деңгейіне жеткенше тәрбие, ақылмен сусындатқан. 
Тәрбие көзі ретінде отбасындағы ата-ана басты рөл арқарады. 
Кішкентай мемлекеттен бастау алатын тәрбие, бала үшін үлкен 
өмірге азық, сол себепті бастапқы жүйе қалыптасуы маңызды. 

Тәрбиелік көрінісінің ең ұлысы, адамгершілік қасиеті – «ұят». Бала тәрбиеленгенде 
ненің дұрыс ненің бұрыс екенін біліп өседі, ақ пен қараны ажырата алатындай қасиетке 
ие болады. Адамшылықтың, адалдықтың, уәдешіліктің, тұрақтылықтың, тазалықтың 
түп қазығын осы ұяттан алады. Ұяты бар адам имандылықтың иесі, ұятына қарап 
адамды бағалап, тәрбиесі қаншалықты екенін қараған. Адам ұяты ішкі жан дүниесі мен 
ішкі иманымен астасып жатыр, сол арқылы жасаған іс әрекеті көрінеді. Иманы, ұяты 
бетінде бар адам тек жақсылық ойлап, жақсылық істерге құштар болады. «Өлімнен 
ұят күшті», «ұялғанымнан жерге кіріп кете жаздадым», «малым жанымның садағасы, 
арым жанымның садағасы» деген тіркес сөздерді туғанымыздан естіп жүрміз, мағына 
жағынан алып қарасақ қаншалықты аталы сөз. 

Мән-мағынасы тереңде жатыр, ата-ана тәрбиесінің жемісі іспеттес. 21 ғасырда 
адамдар рухани дамуы тежеліп, азғындап бара жатқан қоғамды көріп жатырмыз, оған 
дәлел: тірі жетім болып қалып жатқан балалар үйіндегі сәбилер, асыраушысы бола 
тұра қарттар үйіндегі ата-апалар, тастанды балалар мен тас бауыр аналардың көбейуі, 
жауапкершілігі жоқ әкелер мен жастардың санасыздығы, үлкен-кіші деп сый құрметтің 
азаюы, қылмыстық істер, сол сияқты тізбектей берсең мейірім нұры сөніп, жүрегі тас 
адамдар істері. Бұл адамгершілік қасиеттердің жойылып бара жатқандығының көрінісі, 
тәрбиенің дұрыс берілмеуі тағы бар, жеке адамдардың түп санасына да тікелей байла-

нысты. Үйдегі тәрбие мен айналадағы болып жатқан жайттар мен адамның өз ортасы, 
жеке өзін қаншалықты дамыта білуі барлығы әсерін тигізіп жатыр. Неге қоғам арасын-

да осынша төмен істер орын алады, адам баласынан ұят деген түсінік жоғалып бара 
ма? Ұятты, қоғамға зиян істер орын алып жатса алдымен жасаушы адамды емес оның 
статусы(қоғамдағы орны) мен отбасына, тәрбиесіне назар аударамыз. 

Адам туылған сәттен бастап, оның өмірі мен қауіпсіздігі, денсаулығы мен біліміне 
ер жетіп, бой жеткенше ата-анасы жауапты, сол себепті тәрбиені отбасынан алады, 
ары қарай адам әр кез даму үстінде болуы қажет, рухани, жан-жақты, туғаннан, өмір 
соңына дейін даму процесін тоқтатуға болмайды. 

Осындай әлеуметтік, қоғамдық төмен дәрежедегі іс-әрекеттер орын алмай, төмендеуі 
үшін қандай іс-шаралар қолдана аламыз, қоғам арасына теріс жағдайлар туғызып, адам 
ойларына кері әсер етуде. Кіші мемлекет отбасы мен қоғам арасында үйлесімділік бо-

лып, тәрбиелік, мән-мағынасы құндылықтарды қастерлеп, адамшылықты дәріптеуге өз 
үлестерін қосса, әр адам адамгершілік қасиеттерімен жұмыс жасап, иманын ұлғайтып, 
тек жақсылыққа құштар болса, қоғам арасында осындай ұятты істер тізбегі жойылатын 
еді. Қазақ бала тәрбиесінде "ұят болады" деген мағыналық тәрбиелік мәнін ұмытпай, 
балаларды әдептілікке және жауапкершілікке үйретуді ұмытпайық. Кез келген адам кез 
келген жерде өзін-өзі тәрбиелей алады, алайда бастапқы тамыр орнығуы маңызды.

   

Диана МЕЛІС,
 дінтанушы.

Ұят – адамгершіліктің жемісі, 
ар-намыстың қосшысы

БАЛАЛАР ЖЫЛЫ АЯСЫНДА ЖАС
 ПАТРИОТТАР ФОРУМЫ ӨТТІ

 

Бүгін Астанада еліміздің барлық өңірінен келген 7-14 жас аралығындағы жас 
ақындар, жазушылар, блогерлер, суретшілер, артистер мен спортшылар бір алаңға 
жиналды. Жас таланттар биыл ғылыми жобалар дайындап, кейбірі ерлік танытып, 
түрлі жарыстарда ерекшеленді.

«Бүгін біз оқуда, спортта, өнерде 
және басқа да салаларда ерек-

ше көзге түскен жас патриоттарды 
марапаттай отырып, балалар жы-

лын қорытындылаймыз. Сіздердің 
әрқайсыларыңыз еліміздің мақтанышы 
және болашағысыздар. Мемлекет 
балалардың шығармашылық әлеуетін 
дамытып, зияткерлік мүмкіндіктерін 
іске асыру үшін барынша қолайлы 
жағдай жасап жатыр. Сіздерге толағай 
табыстар тілеймін», - деді Мәдениет 
және спорт министрі Дәурен Абаев.

Сондай-ақ, бүгін республикалық таланттар байқауының қатысушылары марапат-

талды. Үздік жұмыстардың авторлары ноутбуктер мен басқа да бағалы сыйлықтарға 
ие болды. 

Барлығы 10 номинация бойынша 30 жеңімпаз анықталды: «Үздік эссе» – Береке 
Сүлейман, Нұрбақыт Боранбаев, Гауһар Әліптұр; «Жас ақын» – Аңсар Әбдіразақов, 
Елсияр Құлахмет, Жаншырақ Сержан; «Үздік суретші» – Әсем Күздімбаева, Іңкәр 
Жұмағали, Никита Ульяничев; «Үздік медиа контент» – Расул Бауыржан, Аяна Бауыр-

жанова, Жандарбек Аманқосов; «Жас артист» – Ариана Асқар, Диас Қаусылов, Аяу-

лым Имангелді «IT -жоба» – Артем Лисин, Әділ Серік, Бексұлтан Сайлаубай; «Жас тех-

ник» – Нұрасыл Шәріпов, Меңдібек Темірханов, Мұстафа Ғалымжанұлы; «Жас ғалым» 
– Айнұр Әлімқызы, Әмір Амангелді, «Жас батыр» – Жаңбырбай Дінмұхаммед, Мерей 
Бақыт, Руслан Омаров; «Жас спортшы» – Досман Әли, Айназ Әділгереева, Ангелина 
Кузмичева.

ҚР МСМ баспасөз қызметі.

Эколого – просветительская 
деятельность!

Эколого-просветительская деятельность — одно из важных на-
правлений работы нашего «Жонгар Алатауского ГНПП». Главная цель 
работы отдела - пропаганда бережного отношения к природе путем 
формирования позитивного экологического мышления и развития 
экологической (природоохранной) культуры среди широких слоёв на-
селения. Особое место эколого-просветительской деятельности 
отдела занимает работа с детьми. Формы работы разнообразные: 
лекции,  конкурсы, викторины,  экологические игры, экоуроки, походы, 
лагеря, праздники и акции.

Цели эколого-просветительской деятельности:
- обеспечение поддержки идей заповедного дела широкими слоями населения 

как необходимое условие выполнения национального прака своих природоохранных 
функций;

- участие в формировании экологического сознания и развития экологической куль-

туры населения;
- содействие решению региональных экологических проблем
Экологическое просвещение - это формирование у человека сознательного вос-

приятия окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 
природе, к разумному использованию ее богатств, пониманию важности приумноже-

ния естественных ресурсов.
Задачи экологического провсещения:
- целенаправленная систематическая работа со всеми группами населения;
- работа с посетителями особо охраняемых природных территорий;
- сотрудничество с образовательными учреждениями, органами государственной 

власти и местного самоуправления, средствами массовой информации и другими за-

интересованными организациями;
- содействие в профессиональной подготовке специалистов соответствующего 

профиля;
-формирование в заповеднике необходимой организационной и материально-

технической базы эколого-просветительской деятельности;
- постоянное развитие и укрепление методической базы для проведения эффек-

тивной эколого-просветительской работы на современном уровне: аккумулирование 
соответствующего отечественного и зарубежного опыта, а также разработка собствен-

ных методических материалов.
Экологическое просвещение должно привить подрастающему поколению знания и 

навыки разумного общения с природой.
Карим САДБАЕВ, 

гос.инспектор Сарканского филиала 
«Жонгар Алатауского ГНПП».                                

KÖKEİKESTI
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«Жақсы адам елдің басшы 
серкесіндей, жұғымды болар елге 
еркесіндей» - деген Сүйінбай атамыздың 
әдемі сөзі  қашанда жақсылықтың жаршы-
сы болып, жол көрсетіп, ақыл- кеңесімен 
бөлісіп, ұйымдастырып жүретін    ҚР 
құрметті азаматы, Ыбырай Алтынсарин 
төсбелгісінің иегері, Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы,  білім саласының 
үздігі, зейнеткер ұстаз   Серғазина 
Білім Бабашқызына арналғандай. Білім  

Бабашқызы  Мәншүк Мәметова атындағы 
орта мектебінде қырық бір жыл ұстаздық 
етіп, зейнетке шықса да еңбектен қол 
үзбей  шәкірттеріне білім беріп, жас ма-
мандарды тәрбиеледі.  Ұстаздар мерекесі 
қарсаңында көптен көңілінде жүрген 
ойы түрткі болып жан-жақтағы ардагер 
ұстаздармен  хабарласып,  кездесу-
ге шақырды. Осылайша Талдықорған 
қаласында  «Көктерек»  мейрамханасын-
да  бақилық болған әріптестеріне  жеке-
жеке аттарын атап, елу сегіз мұғалімге 
құран бағышталып,  еске алып ас беріліп, 
кездесу ұйымдастырылды. Кездесуді 
ұйымдастырушылар     білім саласының 
үздігі Кенбаева Төлеухия Садуақасқызы, 
аға оқытушы  Сиғабатова Әбуғайша 
Жақанбайқызы, Ыбрай  Алтынсарин 
төсбелгісінің иегері  Серғазина Білім 
Бабашқызы, құрметті қонақ болып  Ыбы-
нова Алынбала, Шералиева Алма, Са-
насырова Гүлғайша, Мұхаева Нағима, 
Дүкенова Бағила, Амірханова Рита, Бе-
делбаева Жәкетай, Оңалбаева Шахри-
зада, Молдахметова Айгерім,Базарбаева 
Ләззат, Бітімбаева Гүлмайра, Әбділдаев 
Бекмұрат, Жақсыбеков Елебек, Оразо-
ва Роза, Охасова Есжан, Жусупова Ха-
лима және қонаққа   бақилық болған  
ұстаздарымыздың жолдасдастары Мом-
баева Сағат, Сүлейменова Анипа, Ка-
кимова Тұрлыхан, Ерболғанов Нұрбек   
шақырылды. «Ғалымның хаты өлмейді, 
жақсының аты аты өлмейді» дегендей  
жиналған қауым өздері өмірден өтсе 
де  ұрпақтарының болашағына  қосқан 
елеулі үлесі    мен   артына жарқын із 
қалдырған тұлғалардың аты ешқашан 

Ұстаз мерейі - ізгіліктің үлгісі
Шығыстың бір данышпаны «Менің өмірге келіп, жер басып жүруіме 

ата-анам, ал бойыма қанат бітіріп, жерден биіктеп өсіп шығуыма 
себепші болған – ұстазым» -деген екен. Иә  шебер ұстаз, білікті маман 
болып   шәкірт тәрбиелеу, әркімге бір бұйыра бермейтін бақыт. Өз ісін 
сүйе білетін, бар ықылас пейілімен істейтін, әр ісіне жауапкершілікпен 
қарайтын  ұстаздың  мәртебесі де  әрқашанда биік. Әрбір шәкірттің 
жүрегінен жол тауып,болашаққа мақсат қоя білуге сенім ұялататын 
ұстаздарымыздың бейнесі жүрегіміздің түбінде мәңгі сақталады.   
Абыройлы еңбек етіп артына өшпес із қалдырып кету әркімнің де ар-
маны болар...

ұмытылмайтынына сенім білдірді.  
Кездесу аясында орталық алаңдағы  
Мәңгілік алауға    тағзым  етіп,  Ұлы Отан 
соғысынан оралмаған ардагерлеріміз 
бен еңбек ардагерлерін еске алды. Қазақ 
халқының  дарабоз  батыры, талантты 
қолбасшы Қаракерей   Қабанбай (Ера-
сыл  Қожағұлұлының) ескерткішіне де гүл 
шоқтары қойып,   бір-бірімен  әңгімелері  
жарасып, өткен–кеткенді еске алып 
сыр шертісті. Кездесуге мектебіміздегі      
ізбасар ұстаздарымыз қолдау білдіріп,  
құрмет көрсетіп Долаев Самғат видеоға 
түсіріп, Акбакирова Гүлнар кездесу ба-
рысын жүргізуші болып,  Аманбаев Қанат   
ардагер ұстаздарды  лимузин көлігімен 
қала ішіндегі көрнекті орындарға апарып 
аралатты. Осы ұстаздардан тәлім алған  

тарихшы, саясаттану ғылымдарының кан-
дидаты  Іңкәрбаев Есенай  мұғалімдерді  
төл мерекесімен құттықтап,   өзінің 
алғашқы ұстазы Оразова Розаға гүл 
шоқтарын  тарту етті, Оңалбаева Шах-
ризада   ардагер–ұстаздарға   сый 
құрметімен  гүл шоқтарын  ұсынды,  Оха-
сова Есжан   ұстаздарына арнап әкелген 
сый-сипатын  көрсетіп, ерекше көңіл 
- күйге бөледі. Ардагер ұстаздармен  
хабарласуға  Бітімбаева Гүлмайра мен 
Бедельбаева  Жакетай   да   өз үлестерін 
қосты. Ұстаздық ұғымға барынша 
адалдық танытып бар саналы ғұмырын 

осы салаға арнаған ұстаздарымызға 
қандай мақтау, қандай құрмет көрсетсек 
те  артық етпейді.  Үлкендерді құрметтеу 
ізгіліктің жолын насихаттау болашақта   
ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру     
Аманбаев Қанатқа ұсынылды.  Кез-
десу кеші Жетісу телеарнасының 
«Таңжарық» бағдарламасында 
жалғасын тапты.  Бағдарламаға арда-
гер - ұстаздар ақылдаса келіп,  Дүкенова 
Бағила, Серғазина Білім және Акбаки-
рова Гүлнардың  қатысуын қолдады.
Жүргізушілердің сұрақтарына мағыналы 
да  мәнді жауаптар қайтарылып, 
көрермендер тарапынан   Талдықорған 
қаласының тұрғыны   жерлесіміз      Қауы-
сов Барыс аға телеарнаға    қоңырау 

шалып, ізгі тілегі мен ризашылығын  
білдірді. Ізгілікті істің басында жүрген 
ұстаздарымыз  үлкен әсермен орал-
ды. Айтып отырса   әңгімелесе қалған 
жанға айқын байқалып тұратын  әйел- 
ана, ұстаздарымыздың  жан тазалығы, 
кіршіксіз пейілдері мен адалдығын  қызыға 
тыңдайсың,  еңбегіне деген сүйіспеншілігі 
мен табандылығы бізге  әрқашан үлгі 
– өнеге. Ардагер ұстаздарымыздың 
шаттыққа толған жүздері мен көтеріңкі 
көңіл күйлері кеуделеріне жиналған 
сағынышты басқандай.  

Жақсы іс әркез  жалғасын табары сөзсіз   
қарашаның он сегізінде   аудан орталығы 
Сарқан қаласында  қазіргі уақытта  Аста-
нада тұратын білім саласының  ардагері 
Үміт Қожаханқызы Қайролданованың  
қолдауымен  өзі еңбек еткен жылдардағы 
аудан көлеміндегі ардагер – ұстаздардың 
өнегелі өмірі мен еңбек жолдары  жай-
лы  ой-толғамдары топтастырып Жомарт 
Игіманның  құрастыруымен  «Естелік 
кітап - ертеңіміз үшін»    естелік кітабы   
шығарды. Кітапқа сексен бір ардагер –
ұстаздардың еңбектері  жинақталған   
соның ішінде біздің  мектебіміздің ар-
дагер- ұстаздары ҚР құрметті азама-
ты, Сарқан ауданының құрметті азама-
ты, Ы. Алтынсарин төсбелгісінің иегері 
Серғазина Білім Бабашқызының, Халық 
ағарту ісінің қызметкері Құмарова Фари-
да Шериязданқызының    еңбектері енді. 
Ұстаздық  жолдың қиындығы мен қуанышын 
баяндайтын саликалы еңбектердің кез 
келген жанды еріксіз өзіне тартары анық.   
Ардагер- ұстаздарымыздың еңбектерінен 
тағылымы зор дүниелерді  тамсана 
оқыған болашақ жастарымыздың    алар 
дүниесі мол.  Кітап  «Үш Қиян» баспасынан  
бірнеше дана  болып ұстаздықты ұлық 
тұтатын оқырман қауымға ұсынылды. 
Кітаптың    тұсаукесерін  ұйымдастырушы  
білім саласының ардагері Үміт 
Қожаханқызы  Қайролданова,  Абай 
атындағы мектеп-гимназияның директо-
ры Бершімбетова Жекен Сайлауқызы, 
зейнеткер тарихшы Смаханова Ұлжан 
және кітапты құрастырған      Жомарт 
Игіман         ардагер- ұстаздармен «Ами-
на» мейрамханасында шығармашылық 
кездесу өткізді. Осындай халқына 
қалаулы, еліне елеулі жандардың игі 
істеріне сүйсінесің, бір сөзбен айтып 
жеткізе алмайсың. Ұлағаттарыңыз ұлы, 
мәртебелеріңіз биік мерейлеріңіз үстем 
болсын ардақты ардагер- ұстаздарымыз. 
Ізгіліктің үлгісі болған ұстаздарымыздың 
бейнесін   әркез ұмытпаймыз,  мақтан 
етеміз.Ұрпақтар сабақтастығы – ертеңіміз 
үшін жалғасын таба берсін ағайын.

             

   Гүлшат КАСЕНОВА,
               Көктерек ауылы. 

Сарқан ауданы, Лепсі ауылдық округіне 
қарасты Көкжиде ауылының тұрғыны 
ҚЫДЫРБЕКОВА ШАПЕН апа биыл 100-
ші жаңа жылын қарсы алып отыр. Ша-
пен апа 1923 жылы 1 қаңтарда Сарқан 
ауданы, Қарабөгет 
ауылында дүниеге 
туған. Ғасырлық 
ғұмыры шежірелі 
тарих іспетті. 
Ашаршылықты, сая-
си қуғын-сүргінді, 
екінші дүниежүзілік 
соғыстың қиын-
қыстау күндерін ба-
сынан кешірген.

Ж о л д а с ы 
Қыдырбеков Ануар-
бекпен 1946 жылы 
некелесіп, 58 жыл-
да өмірге 12 бала 
әкеліп, бүгінгі таңда 
10 баласы қоғамның 
әр саласында қызмет 
жасайды.

-Жүзге келсе де 
апамның қимылы 
да, сөзі де ширақ. 

Бір Ғасыр Ғұмыр иесі
Немерелерімен бірге 
теледидар көріп, кей-
де өзінің сүйікті сери-
алдары үшін таласып 
қалып жатады, - дейді 
қолындағы келіні.

-Адам Алланың 
берген жасын жасай-
ды десек те, бірінші 
қиыл-қозғалыс керек. 
Содан кейін сүйекке 
берілетін нәрсе ғой, - 
дейді анасының ұзақ 
жасауының сырын 
бөліскен 73 жастағы 
ұлы Асамұрат аға.

Бүгінде 100-ге келген 
Шапен әже 10 құрсақ 
көтеріп, перзенттерінен 
тараған 33 немере, 
75 шөберені көріп, 
елдің тыныштығын, 
ұрпағының амандығын 
тілеп отыр. Қызығымен 

қатар тауқыметі де мол бір ғасыр ғұмырды 
артқа салса да қажып-шаршамаған, осы 
мерейтойын ақыл-есі бүтін, қол-аяғы сау 
күйінде қарсы алып отырған көненің көзі, 
асылдың сынығы  Шапен әжей қоштасарда 

бізге ақ батасын беріп, 
өмірімізге ақ жол тіледі. 
Аз уақыт әңгімелессек 
те жылы пейілмен, 
ашық-жарқын мінезімен 
бәрімізді баурап алған 
ақ жаулықты анамен 
қимай қоштасқан біз 
де әжеміздің аман-
сау болып, ұрпағының 
есепсіз қызығын әлі де 
ұзақ-ұзақ көре беруіне 
шынайы тілектестік 
білдірдік.

Мәуелі ағаш секілді 
ұрпағының ортасында 
ғасыр жасаған әжемізге 
Алла қуат берсін дейік.

Мадина АЙТОВА,
Лепсі ауылы.
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 Кітап деген артта 
қалған хатың бар 
Болатхан Есіркегеновтың жаңа    

кітабының тұсаукесеріне

Құтты болсын жазған кітап жиенім, 
Ағытыпсың шалқар – шабыт тиегін.
Танымал боп ел жұртыңа ағайын, 
Шын жүректен  айтқан саған тілегім.

Кітап жазу тектіліктің белгісі,
Тұнып тұрған тарих дерсің ел іші.
Үлкен - кіші тыңдап өскен Болатхан,
Болдың бүгін ақсақалдың белдісі.

 Кітап деген артта қалған хатың бар,
 Есіне  алар туған -туыс жақындар.
 Ұрпағыңның мақтанышы мәңгілік,
  Сен сияқты боламыз деп талпынар.

Тілек айттым ұшталсын деп қаламың,
Толқын атқан теңіз болсын талабың.
Жақын жұртың мен боламын нағашы,
Бауыр бүтін аман болсын  мал- жаның.  

 Тұсаукесер кітабыңның бүгінгі,
 Талабы бар жас буынға шын үлгі.
 Сөз сүлейі көпті көрген қаламгер,
Тыңдап өссін жүрек жарған жырыңды.

Нүсіпхан АҚЖОЛОВ.

Күз өмір
Балғын кез, балалық шақ бала кезім,
Ұялшақ кез ұяң шақ ұяң сезім.
Самайға қылау түскен шақта мынау,
Оралмайтын сол бір кезді іздедім.

Сені іздедім оралмаққа жас күніме,
Ой жібердім өткен күн өміріме.
Жазы өтіп, өмірімнің күзі кеп тұр,
Деп тұрғандай ол күндер «мені іздеме».

Іздемейтін, шығармайтын бірақ естен,
Өйткені мен ол күндерде болып өткем.
Ой жапырақ шашылған күз өмірде,
Қарсы алатын сергек сезім, сергек оймен.

Дегендей қадірін біл қысқа өмірдің,
Есік қағып келіп тұр күз өмірім.
Күз жаңбырын айырбастап ақша қарға,
Қыс өмірім сездірмей келер бір күн.

Талдықорған – 
жастығымның қаласы

Жастығымның қаласы – Талдықорған,
Бау – бақшасы жайқалып гүлге оранған.
Саған келіп түйісті талай тағдыр,
Талай тағдыр алаулап арман қуған.

Куәсің сен алғашқы махаббатқа,
Сенде оқып, жоспар құрдың болашаққа.
Сенде оянды шынайы достық сезім,
Куә болдық сатқындық пен адалдыққа.

Көгінде күн мен айы нұрын төккен,
Жасыл қала тал – терекпен көмкерілген.
Қаратал, Көксу өзен таудан құлап,
Соққылап ағып жатыр қос бүйірден.

Нұрлы қалам, сырлы қалам Талдықорған,
Әрбір  көшең сыр ашады тарихыңнан.
Өткенді еске алмаққа келіп тұрмын,
Достарыммен жүздеспеске сағынысқан.

Талдықорған саған міне келіп тұрмын,
Өзіңде өтті талай қызық думан күнім.
Сенде есейіп жолдама алдым өмірге,
Бір бөлшегі өзіңсің жүрегімнің.

Өзін сүйген жүректерге жыр жаздырған,
Әр ғимарат, әр үйің ыстық маған.
Сұлудайын таранған таң алдында,
Құлпыра бер, жайнай бер Талдықорған.

  Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
                                                                     

Өлең және өмір
ÄDILBEK ABAIDILDANOV - 90

Әділбек 
ақын - эпик

Кең тынысты ақын поэмала-
ры кезінде әдеби қауымнан да, 
оқырмандардан да өз бағасын алған. 
Әңгімеміздің бастауында ойымызға 
дәнекер болған «Қыран» поэмасы 
лейтмотивіне туған жердің тартылыс 
күшін арқау етеді. Алтайға нағашылап 
барып, ел аузына ілінген Қарабураны 
көзін байлап, ұрлап әкеткен Қоқай 
атақ үшін сол қыранның алғырлығын 
айналасына тамашалатуға асығады. 
Сол күн туғанда Қарабура жемтікке 
де көз салмай туған жер деп шарқ 
ұрады. Бетпақтың даласын кесіп 
өтіп, Балқашты баса көктеп қыран 
Алтайға жетіп құлауды серт етеді. 
Қыранмен бірге оқырман бір қуанып, 
бір қуарады. 

Өртеніп, өршеленіп тау қыраны,
Аязды қызуымен жандырады.
Бұлдырап қарлы бас шың

 көрінгенде,
Жасаурап көзі, шіркін, жаудырады.
Осылай Қарабура туған жер-

ге жеңіспен оралған жауынгердей 
таудың қара тасын мәңгілікке жаста-
нады. Ақын «Ер – туған жеріне» деген 
мақалдың өміршеңдігін осы поэмасы 
арқылы негіздей түседі. 

Сондай-ақ «Гүлнар» атты 
поэмадағы туған жерді түлетуге 
үлес қосып жүрген еңбеккер қыздың 
ертеңіне елеңдетіп, қызықтыра 
білген ақын табысына қуанбай тұра 
алмайсың. «Біздің шалдағы» қарттың 
қайсарлығы, кербиеден жүйрік құлын 
тууын аңсаған қазақи пейіл, «кенже 
немеремнің ат жалын тартып мінгенін 
көрсем» деген арманына жетіп, 
шүкіршілікпен тіршілік тынысының 
үзілуі, бәрі-бәрі поэманың финалы-
на дейін оқырманды соңынан ертіп, 
ынтықтырып отырады. Шығарма эпи-
логында:

Келемін әлі мен содан,
Асаумен әлі алысып.
Келемін әлі мен содан,
Зулаған күнмен жарысып.
Алысып асау тағдырмен,
Сан жылдар артта қалдырдым.
Алысып асау тағдырмен,
Са-а-ан жығылдым, сан тұрдым.
Төзімі менде темірдің,
Асауды дәйім қармасам
Жығылсам, мынау өмірдің,
Жалына қайта жармасам,- де-

ген түйін ақынның өмірлік кредосы-
на айналған. Махаббат машақатын 

жыр еткен «Армысың, махаббат» 
поэмасының да кейінгіге берер тәлімі 
мен көтерген жүгі қомақты. 

Махаббатта
маза жоқ 

1982 жылы «Жазушы» баспасынан 
жарық көрген ақынның «Жүрегімнің 
шұғыласы» атты өлеңдер мен поэма-
лар жинағының ауқымды бөлімінде 
«Махаббатта маза жоқ» деген 
тақырып аясында жүрек жырлары 
топтастырылыпты. 

- Жел емес, анда-санда бір есетін,
Шарап емес, ішіп сап түгесетін.
Махаббат әлдекімнің 

олжасы емес,
Анау да, мынау да кеп үлесетін.
Пернесін жүрегіңнің басып тұрып,
Кейде бір жібереді ау асықтырып.
Шын махаббат сол дер ем-
Жалғыз жанға 
Өмір бойы қояды ғашық қылып,- 

дейді Әділбек ақын осы бөлімнің бет-
ашарында. Осынау егіз шумақтың 
махаббатты көрсеқызарлықпен, 
құмарлықпен алмастырып 
жүретіндердің де жүрегіне сәуле 
түсіретіні сөзсіз.

Ақын өзіне дейінгі сұңқар 
ақын Сәкеннің сәнін алған бекзат 
болмыстың иесі болыпты. Сырласқан 
құрбы қыздарының әрлі де әдемі бо-
луын басты нысана тұтқандықтан 
өлеңдеріндегі сұлулыққа іңкәрлік 
оқырманды еріксіз елітіп, соңынан 
ертіп отырады: 

- Шықсайшы есігіңнен сусып қана,
Қарасын ажарыңа түн сұқтана.
Сезді ме сенің келер сыбысыңды,
Осынша не тыңдайды тыншып 

дала?- деп ақын жырлаған ажары-
на түннің өзі сұқтанатын табиғатпен 
туыстас кейіпкерді көрсем етті деген 
жастық тілек кез келген бозбаланың 
көкейінде көктеген болар. Ақынның 
кейіптеуінше сұлуды сағынғандықтан 
гүлдің де жанары мөлтілдейді, оның 
ақ жүзі аймақты нұрландырады, 
көңілді самалдай жарық қылады. Осы 
сурет сезіміңді селт еткізгендіктен 
сенің де ақынмен бірге ойың ұштасып:

- Сезім айдап, үмітке жетелетіп,
Қалсаңшы әлдеқайда жеке кетіп.
Мойныма оралсайшы жібек 

болып,
Тіземе қондырсамшы еркелетіп,-

дегің келеді.
Қайтыс болғаннан кейін, сірә, 

іздеушісі болмағандықтан әдеби сын-
нан қағыс қалғаны болмаса тірлігінде 
Әділбек ақын өлеңдері аға буыннан 
да, қатарластарынан да әділ бағасын 
алғаны белгілі. Ә.Абайділдановтың 
ақындық бітімі ойлы жырды қадір 
тұтатындар қаперінен ешқашан 
шығып көрмегенін осы арада ерекше-
леп айтуымыз керек. Әлем поэзиясын 
жан-жақты меңгерген, өлеңге келген-
де бей-жалыққа, салқынқандылыққа, 
көзжұмайлыққа ымырасыз, қара 
қылды қақ жаратын әділ, ісі мен сөзі 
ұштасатын, ақындық өрісін тірлік 
сапары шектелгенше кеңейтумен 
келген батыл ойдың ақыны махаб-
бат тақырыбында да төрт аяғы тең 
жорғадай көсіледі:

- Ұйқыға кетті түн тыншып,
Терезем ашық, шілдерлі.
Қараймын тысқа үн - түнсіз,
Мүләйім аула гүлдері.
Көп болды шамың сөнгелі,
Ай кірді үйге, перде өтіп,
Іздеймін, қайдам мен мені,
Отырмын ойлар тербетіп.
Сусытып самал қозғайды,
Пердемді шашақ кекілді.
Лебі жұмсақ, тым жайлы,
Өзіңнің демің секілді.
«Елес» өлеңінің осынау үш шумағы 

терезеден енген ай сәулесін сүйіктісіне 
ұқсатқан жас жігіттің жүрек тебіренісін 
айнытпай береді. Әрбір шумағы 
оқыған жанның көкейіне ұялайтын осы 
өлеңнің жалғасын тыңдап көріңіз:

- Төсіме шіркін басар ем,
Қайтейін, жүрсің тым жырақ.
Бөгеліп көзде жас әрең,
Кейде бір кетем тұнжырап.
Періштем тағы елестеп,
Мінеки, тұрсың алдымда.
Өзіңсіз асқан белес көп,
Тосырқап әлде қалдың ба.
Кетпедім жат боп, төзе алмай,
Болса да ауыр талай сын.
Жаудырап сонша көз алмай,
Жанарың жылы қарайсың.
Сағыныш сары тартты деп,
Аяйсың мені, аяйсың.
Алаулап жүзің отты леп,
Бетіме тағы таяйсың.
Қол созып кенет байқамай,
Десем бір «Келші, сәулешім».
О ғажап! Тұрды бейқам Ай,
Түсіріп күміс сәулесін.
Сөз қадірін тіл қадірі, өз қадірім 

деп түсінетін ойлы оқырман Әділбек 
ақын мұрасын алғашқы жолынан 
соңғы нүктесіне дейін жүйелі түрде 
оқып шықса, арманшыл заманда-
старымен ой өрісі үндес ғажайып 
қазақ ақынын төбесіне көтерер еді. 
Көрнекті ақын мұрасымен бұрыннан 
етене оқырмандары Абайділдановтың 
айшықты қолтаңбасын танып, 
жоғалтқан асылымен қайта қауышып, 
жыр маржанынан бас алмай сусындар 
еді. Ал кейінгі буын Мұқағали туынды-
ларындай тағы бір жыр әлемін ашар 
еді.

Әділбек пен Мұқағали замандас, 
қатарлас, тағдырлас. Әдебиет әлеміне 
Әділбек ақын бозбала қалпында енді. 
Алғашқы тырнақалдыларымен-ақ 
есімі елге белгілі қаламгерлер сапы-
нан көрінді. Аға буынның алғысын 
алды, кейінгі толқын ұстаз тұтып, 
көркем сөздің шеберіне аста-төк 
ықылас-пейілін  жасырмады.

«Махаббатты жырламаған ақын 
аз, оған соқпаған ақынды ақын деп 
түсінудің өзі қиын. Мәңгілік тақырыптың 
қыры мен сыры мол екендігі айдан 
анық, алайда Әділбек толғанысына 
дұрыстап көңіл аударған жөн сияқты. 
Өйткені, «күйдім, жандымды» Әділбек 
жас шағында біраз айтқанмен, ұлы 
сезімнің орынды теңеу, ажарлы бояу 
тілейтінін соңғы жинағында анық та-
ныта білген».

Бұл үзіндіні біз ғалым, жазушы 
Тұрсынбек Кәкішевтың ақын жинағына 
жазған алғысөзінен алып отырмыз.

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.

 «Махаббатсыз жыр да тоңар адам-
дай» деп сүйіспеншіліксіз өмірдің 
сұрқай кескінін бір адамдай жырлаған 
ақын пайымына зер салып көрейікші: 

- Өмір керек, ал өмірге жыр керек,
Өмірімнен жыр айтады бір дерек:
Махаббатсыз өмір болмас, жыр 
болмас.
Махаббатты жүректегі нұр дер ек,

Махаббаттан жаралады жыр ба-
ста,

Махаббаттың мұңаюы бір басқа.
Махаббатсыз жыр да тоңар адам-

дай,
Махаббатсыз өмірің де құр босқа.

Махаббатпен өмір көктеп, жыр 
көктеп,

Жүрегіңе жылуы оның бірге өтпек.
Ал мен кейде жаздың ыстық 

күнінде,
Құдайым-ай, тоңып жүрем 

дірдектеп.
Ақынның төрттағандары да сезім 

мен ақылдың өзара үйлесім тапқан 
формасы іспетті: 

Мұңымды әсте теріс деме,
Сиқырлайды күллі елесің.
Ғашық болып періштеге,
Әйел затқа үйленесің.

Сылаңдай берме құр босқа,
Бойжеткен, сезсін талапты іш...
Жақсы қыз болу бір басқа,
Жақсы әйел болу-жауапты іс.
Біз бүгін қалың оқушы қауымға 
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Қазіргі таңда «бала тәрбиесіне аса мән 

беру керек» дейміз де, шын мәнінде соны 
қолға алуға келгенде сөзіміз бен ісіміз 
қабыспай жатады. Біреулер баламды 
өзім тәрбиелеп алам десе, енді біреулер 
мектеп, жоғары оқу орындарының бер-
ген білімі мен тәрбиесін жөн көреді. 
Көше тәрбиелеп жатқан жеткіншектер 
қаншама?!

Жасыратыны жоқ бүгінгінің баласы есі 
кіре бере ақша дегеннің не екенін, ұялы 
телефонның не екенін, компьютерлік  
ойынды қалай ойнау керектігін бізден 
сұрамай-ақ білетін болып алды. Осы-
лайша, кішкене кезінен бала еш қажеті 
жоқ дүниелермен санасын улап үлгереді. 
Баланы көше оның ішінде  компьютерлік 
ойындар тәрбиелейтін болса оның 
келешегі күмәнді, болашағы бұлыңғыр. 
Компьютерлік ойындардың барлығы 

Бала тәрбиесі – басты міндетіміз
біреудің қанын шашу, ұрып-соғу сияқты тек 
зұлымдыққа итермелейтін дүниелерден 
тұратындығы белгілі. Осыдан барып ком-
пьютерде ойнаған бала үшін адам өлтіру, 
ұрып-соғу түкке тұрғысыз дүние болып 
кетеді. Яғни бала бұл әрекеттерді вир-
туалды түрде атқара жүріп, күндердің 
күнінде шынайы түрде жасап кетуі ғажап 
емес.  Сол себепті бір уақыт балаңыздың 
не істеп, не қойып жатқанына мән беріңіз. 
Өйткені бала тәрбиесі осы уақыттан ба-
сталмаса бәрі де кеш болады. Бүгінгі 
таңдағы күнделікті көріп жүрген адам 
шошытарлық зұлымдықтар, зорлық-
зомбылықтар кешегі берілген тәрбиенің 
жемісі еместігіне кім кепіл?! 

Осы орайда не істемек керек де-

ген заңды сауал туындайды. Тәртіптің 
ең тамаша мектебі - Отбасы. Жаман 
мінез-құлық нашар тәрбиеден баста-
лады. Әл-Фараби бабамыз айтпақшы 
«Жаман мінез-құлық-рухани кесел». 
Шыны керек, қазір көпшілігіміз ақша тау-
ып, жанұямызды материалдық жағынан 
қамтамасыз етудің қамымен жүрміз.  Осы-
нау қарбалас тірлікте аз ғана уақытыңызды 
ұрпағыңызға бөліп, оны тәрбиеге әсіресе 
барлық рухани құндылықтардың қайнары 
- кітапқа баулыған дұрыс. Жалпы кітап 
оқу –қазіргі балалардың санасын ула-
нудан құтқарудың бірден-бір жолы де-
сек қателеспейміз. «Бүгінгі бала-ертеңгі 
келешегіміз, болашақтың тұтқасы». 

Өмірге ұрпақ әкелу - парыз. Алайда 

ол ұрпақ жақсы тәлім-тәрбие алатын бол-
са, парасатты тұлға болып қалыптасса 
ғана парызыңыз толықтай орындала-
ды. Ендеше даналарымыз айтпақшы ел 
боламыз десек-бесігімізді түзейік, ба-
ланы жастайынан дұрыс тәрбиелейік, 
ағайын! Ұлтымыздың ұлы тұлғасы Ахмет 
Байтұрсынов тәрбиеге қатысты көптеген 
тағылымды ой айтқан. Мысалы, ба-
ланы ұлша тәрбиелесең – ұл, құлша 
тәрбиелесең – құл болмақшы. Біз әуелі 
елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден 
бастауымыз керек дейді. Бұдан асырып 
айту мүмкін емес шығар. Яғни, ең бірінші 
еліміздің болашағын ойласақ, ертеңімізге 
алаңдасақ балаға, алдымыздағы шәкіртке 
лайықты тәрбие беруден бастауымыз ке-
рек. 

 Н.ТУСИВХАН,
№1 мектеп гимназияның 

математика пәнінің мұғалімі.

Адаптация 
первоклассников к школе

Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный период в жиз-
ни ребенка. Меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь 
уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. На смену беззаботным 
играм приходят ежедневные учебные занятия. Они требуют от ребенка напряженного 
умственного труда, активизации внимания, сосредоточенной работы на уроках и отно-
сительно неподвижного положения тела, удержания правильной рабочей позы.

Известно, что для ребенка 6-7 
лет очень трудна это так называе-
мая статическая нагрузка. Уроки в 
школе, а также увеличение многих 
первоклассников телевизионны-
ми передачами, иногда занятия 
музыкой, иностранным языком 
приводит к тому, что двигательная 
активность ребенка становится в 
два раза меньше, чем это было 
до поступления в школу. Потреб-
ность же в движении остается 
большой.

Ребенка, пришедшего впер-
вые в школу, встретит новый кол-

лектив детей и взрослых. Ему нужно установить контакты со сверстниками и педа-
гогами, научиться выполнять требования школьной дисциплины, новые обязанности, 
связанные с учебной работой. Опыт показывает, что не все дети готовы к этому. Неко-
торые первоклассники, даже с высоким уровнем интеллектуального развития с трудом 
переносят нагрузку, к которой обязывает школьное обучение. Психологи указывают на 
то, что для многих первоклассников, и особенно шестилеток, трудна социальная адап-
тация, так как не сформировалась еще личность, способная подчиняться школьному 
режиму, усваивать школьные нормы поведения, признавать школьные обязанности.

В то же время именно в 1-ом классе закладывается основа отношения ребенка 
к школе и обучению. Для того, чтобы дети наиболее благополучно прошли это этап 
своей жизни, их родителям необходимо знать и ежедневно учитывать особенности 
психического и физиологического состояния детей, возникающего с началом обучения 
в школе.

Школа с первых дней ставит перед ребенком целый ряд задач, требующих моби-
лизации его интеллектуальных и физических сил. Для детей представляют трудности 
очень многие стороны учебного процесса. Им сложно высиживать урок в одной и той 
же позе, сложно не отвлекаться и следить за мыслью учителя, сложно делать все 
время не то, что хочется, а то, что от них требуют, сложно сдерживать и не выражать 
вслух свои мысли и эмоции, которые появляются в изобилии. Кроме того, ребята не 
сразу усваивают новые правила поведения со взрослыми, не сразу признают позицию 
учителя и устанавливают дистанцию в отношениях с ним и другими взрослыми в шко-
ле. Поэтому необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному обучению, 
ребенок привык к новым условиям и научился соответствовать новым требованиям. 
Первые 2-3 месяца после начала обучения являются самыми сложными, ребенок при-
выкает к новому образу жизни, к правилам школы, к новому режиму дня.

Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени тревож-
ной. Ребенок переживает эмоциональный дискомфорт прежде всего из-за неопреде-
ленности представлений о требованиях учителей, об особенностях и условиях обуче-
ния, о ценностях и нормах поведения в коллективе, классе и прочее. Это состояние 
можно назвать состоянием внутренней напряженности, настороженности, тревожно-
стью. Такое психологическое напряжение, будучи достаточно длительным, может при-
вести к школьной дезадаптации: ребенок становится недисциплинированным, невни-
мательным, безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет 
идти в школу. Ослабленные дети (а их, к сожалению, из года в год становится все 
больше и больше) являются наиболее подверженными дезадаптации.

Некоторые первоклассники становятся очень шумными, крикливыми, отвлекаются 
на уроках, капризничают. Другие становятся очень скованными, робкими, стараются 
держаться незаметно, не слушают когда к ним обращаются взрослые, при малейшей 
неудаче, замечаний плачут. У детей может нарушиться сон, аппетит, иногда поднима-
ется температура, обостряются хронические заболевания. Может появиться интерес 
к игрушкам, играм.

Независимо от того, каким образом начинается год в школе, процесс адаптации 
так или иначе идет. Вопрос только в том, сколько времени уйдет у ребенка на него 
и насколько это процесс будет эффективен. По статистике половина детей в классе 
адаптируется за первое полугодие, для второй половины требуется больше времени 
для привыкания к новой школьной жизни. Многое зависит от индивидуальных особен-
ностей ребенка, был ли он психологически готов к школьному обучению, так же зави-
сит от состояния здоровья ребенка и уровня его физиологического развития.

Г. МУСАБАЕВА,
учитель начальных классов средняя школа КГУ "Теректі".

Неделя истории в школе 
«История – свидетель прошлого, свет истины, живая память, учитель жизни, вест-

ник старины».  Цицерон.
Я полностью согласна с высказыванием Цицерона. Ведь действительно, история – 

это живая память, но жива 
она только тогда, когда 
люди ее учат и не забы-
вают. Изучение истории в 
каком-то смысле откры-
вает глаза человеку, объ-
ясняет ему, почему сейчас 
происходят те или иные 
события.

В средней школе име-
ни М.Жумабаева села 
Койлык прошла неделя 
истории, в течение кото-

рой проводились внеклассные мероприятия и онлайн-конкурсы для учащихся 5-11 
классов.

 В начале недели на линейке руководитель МО А.Даирбекова поздравила учеников 
с началом недели истории и ознакомила с планом проведения. 

Ученикам 5-11 классов 
было предложено подго-
товить стенгазеты ко дню 
Независимости РК

Для всех учащихся 
школы был объявлен нео-
бычный конкурс «Знаешь 
ли ты исторические лич-
ности?».  В фойе школы 
разместили фото с исто-
рическими личностями и 
ящик в который ученики 
ложили записки с именем 
исторической личности, 
которую они узнали в кон-
це недели истории под-
ведены итоги и награждены наиболее активные участники ,что позволяет повысить 
интерес ребят к истории Казахстана, а так же расшить их кругозор.  

Наши знания – Независимость 
Наша цель – мир и благоденствие 
В этом мире есть лишь одна Родина 
Это – Казахстан! 
16 декабря наша страна отмечает День Независимости Республики Казахстан.- 

этими словами ведущей было начато интересное и познавательное  внеклассное 
мероприятие  «Тәуелсіздік,азаттығым бақ кунім» –посвященное  дню Независимости 
Казахстана. 

Ученики приняли активное участие в театрализованном представлении, читали 
стихи, пели патриотичные песни о Независимом Казахстане.

Подводя итоги недели истории, следует отметить, что педагоги способствовали 
формированию творческой активности, исторической и правовой грамотности уча-
щихся, воспитанию патриотизма и любви к своей Родине. Также проведение недели 
способствовало повышению профессиональной компетентности самих педагогов.

Ж. МАЛАЕВА,
учитель истории.

Абатымен көз тартқан атырабың,
Жәнатыңа сөз таппай тосыламын.
Құдіретіңнен айналайын туған жерім,
Киелі ғой Жетісу топырағың.

Айдынында өнердің құлаштадым,
Қара өлеңді құрықтап тұрақтадым.
Ағынды Ақсуымның жағасында,
Ізі қалған кешегі Ілиястардың.

Асқақтап тұр Қапалым ашулана,
Арқалы ақын тудырған аты дара.
Біржан Салды жаңылдырған

 ұйқасымен,
Айтыстың алдаспаны Ақын Сара.

Киелі Жетісуым
Тағы кім бар айтылмаған десе маған,
Айтар едім ол ерекше еңселі адам.
Айтуға оңай, бауырым қарекет ет,
Деп тұрғандай әлі күнге Бейсен ағам.

Жазы да бар өмірдің күзі, көктем,
Жарылқасын жерімді тәңірім көктен.
Менде арман жоқ шығар Жетісуым,
Киелілер өлкесінде туып өскен!

    

   Мөлдір   ҚҰРАЛБЕКҚЫЗЫ,                                                              
    Ақын Сара атындағы орта 

мектебінің оқушысы.
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Абайлаңыз, интернет 
алаяқтар!  

 

Жетісу облысы бойынша жыл басынан бері 237 интернет алаяқтық фактілері 
тіркелді, бұл республика аумағында 19178 тіркелген алаяқтықтың жалпы санының 1,2 
% құрайды.

237 интернет алаяқтық фактілері өңірлер бөлінісінде: Талдыкорған қаласы-180, 
Қаратал-18, Алакөл-16, Панфилов аудандары-5, Текелі қаласы-4, Кербұлақ-4, Көксу-3, 
Сарқан-3, Ақсу-2 және Ескелді аудандары-2.

Көбінде, бұл қылмыстың түрі ұялы телефондарды қолдану арқылы жасалады. 
Алаяқтар банктік ақпаратқа қол жеткізу үшін азаматтардың қажетті жеке мәліметтерін 

алудың түрлі тәсілдерін қолданады: жоғары лауазымды полиция қызметкерлері 
WhatsApp мессенджеріне алдын ала қолдан жасалған, растайтын құжаттарды тастай 
отырып ұсынады: елтаңбалы мөрмен расталған қызметтік куәліктерді, қылмыстық іс 
қозғау туралы қаулы түрлі банктердің қаржы бөлімдерінің қызметкерлері ұсынады.

Мысалы, Талдықорған қалалық полиция басқармасымен аз. Ф. арызы бойынша 
тергеп-тексеру жүргізілуде, іс құжаттарына сәйкес белгісіз тұлғалар оның атынан он-
лайн несие алып, алған қаражатты жымқырған. 

Көбінде Сізге несие рәсімделгені туралы жаңылыстырады және олар  банк картасы 
бойынша мәліметтерді, карточка нөмірін, банк картасының артқы жағында орналасқан 
CV кодын хабарлауды сұрайды.

Көбінде алаяқтар WhatsApp мессенджерінде қоңырауларды пайдаланады, өйткені 
WhatsApp қоңырауларды бақылау қиын, өйткені бұл адамдар ел ішінде де, одан тыс 
жерлерде де болуы мүмкін.

Интернет-алаяқтық «Колеса», «Крыша», «OLX» интернет-сайттарын пайдалану 
арқылы да жасалады.

Әлеуметтік желілер арқылы: «Инстаграмм», «Телеграмм», «Фейсбук», «ВКонтак-
те» арқылы мүлікті сату туралы хабарландыруды жариялау кезінде. Сонымен қатар, 
алаяқтар көбінесе қымбат заттардың өте төмен құнын пайдаланады, осылайша сатып 
алушыларды тартады.

Қазіргі уақытта қылмыстың осы түрі жандануға байланысты ішкі істер органдары 
қылмыстың осы түрін жасауға жол бермеуге бағытталған шаралар қабылдауда. ІІМ 
қылмыскерлердің алаяқтық әрекеттері туралы ескерту сипатындағы SMS хабарлама-
лар жібере бастады.

Республиканың ішкі істер органдары азаматтарды сақ болуға және негізгі сақтық 
шараларын ұстануға шақырады.

ІІМ негізгі ұсынымдары:
1. Ешқандай жағдайда банктер немесе құқық қорғау органдары қызметкерлерінің не-

сие беру, мүлікті сату және ақшасын қауіпсіз шоттарға аудару немесе несие беру тура-
лы телефон нұсқауларын орындамаңыз. Құқық қорғау органдары телефон арқылы ар-
найы операциялар жүргізбейді.  2. Өзінің дербес деректерін, пластикалық карталардың 
деректемелерін ешкімге хабарламау, аударымдар туралы түбіртектерді, тіпті банк, по-
лиция қызметкерлері болып табылатын тұлғаларға кодтар мен кодтық сөздерді және 
т.б. бермеуді талап етеміз. 

3. Жеке деректерді белгісіз және тексерілмеген сайттарға және басқа көздерге 
бермеңіз. Тексерусіз алдын ала төлем жүргізбеңіз. Тауарды алғаннан кейін төлем ту-
ралы келісуге тырысыңыз. Мұндай қызметтер, мысалы Қазпоштамен көрсетіледі.

4. Күмәнді мәмілелер бойынша аударымдарды жүзеге асырмаңыз, ашық кіріс 
көзінсіз қаржылық схемалардан сақ болыңыз.

5. Қолданбаларды орнату үшін тек ресми App Store, Play Market және т.б. 
пайдаланыңыз.

6. Өтпеуге сілтемелер бойынша жіберуді, мысалы жалған төлемдер жасалғандай 
болып көрсетілуі мүмкін, жеке тұлғалар төлем жасау үшін жеке ұялы телефондағы 
бағдарламалардың СПАМ-сілтемесі жеке терезесі арқылы белгісіз тұлғалардан хабар-
лама ретінде келу мүмкін.

7. Банкинг қызметтеріне қолжетімділік құпия сөздерін үнемі ауыстырып отыруды, 
яғни 3D қорғауды және банктер ұсынатын басқа да қауіпсіздік шараларын пайдаланып 
отыруды. 

8. Негізінде тұлғаларға өздерінің шоттарындағы ақша қозғалысын жиі тексеріп от-
ыруды ескертеміз.  

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу облысы бойынша басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты  қалыптастыру прокуроры.

Для нашего государства преодоление коррупции является одним из главных на-
правлений государственной политики, приоритетность которого четко обозначена пре-
зидентом страны. Достижение целей Стратегии «Казахстан-2050» возможно только 
бескомпромиссной борьбой с коррупцией.  В связи с этим, есть Антикоррупционная 
стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Главный стратегический документ 
нашей страны, отражающий принципиальную позицию Казахстана по этому важно-
му вопросу, служит основой антикоррупционной политики государства в предстоящие 
годы.

Целью Стратегии является повышение эффективности антикоррупционной поли-
тики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества путем 
создания атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупции и сни-
жение в Казахстане уровня коррупции.

Для борьбы с коррупцией в республике сформирована законодательная база, а 
именно: Закон «О противодействии коррупции», указ президента «О мерах по усиле-
нию борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности госор-
ганов и должностных лиц», а также ряд программ, нацеленных на сокращение разме-
ров теневой экономики, борьбу с правонарушениями в сфере экономики и т.д. Закон 
Республики Казахстан «О противодействии коррупции» направлен на защиту прав и 
свобод граждан, обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан от 
угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельно-
сти государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих государствен-
ные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их по-
следствий и привлечения виновных к ответственности, определяет основные принци-
пы борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с корруп-
цией, а также условия наступления ответственности.

Нашей главной задачей является формирование в обществе сознания неприятия 
к коррупции. Мы должны в таком ключе воспитывать нашу молодежь и доказать миру, 
нашим друзьям, соседям то, что мы с коррупцией никогда не мирились и мириться не 
собираемся. Коррупция, которая грозит нашему суверенитету, безопасности, должна 
беспощадно истребляться из нашей жизни.

К. АКЫЛБАЕВ,
зам. директора по науке РГУ «Жонгар-Алатауский» ГНПП.

Злоупотребление полномочиями
Злоупотребление должностными полномочиями - наиболее распространенный вид 

служебных преступлений, нередко является началом преступной деятельности, как 
бы способом совершения другого тяжкого преступления. 

Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей является кор-
рупцией. Такое преступление может быть совершено в любой отрасли. Опасность его 
заключается в том, что виновный, преступно используя свое служебное положение, 
причиняет вред интересам государства, общества или отдельным гражданам. Борьба 
с коррупцией остается одним из первоочередных приоритетов нашего общества.

Коррупция – это отсутствие порядочности и честности (особенно подверженность 
взяточничеству); использование должностного положения для получения выгоды не-
честным путем. Коррупция – это злоупотребление служебным положением для  лич-
ной выгоды.  На сегодняшний день в современном обществе коррупция проявляется 
в разных формах: взяточничество, растрата, мошенничество, вымогательство, злоу-
потребление служебным положением, но какие бы «виды» она не принимала, суть её 
и последствия остаются тяжелыми и пагубными как для отдельно взятого общества. 

Для того чтобы борьба с коррупцией давала результаты, нужно желание всех лю-
дей. Ведь взяточничество существует не только благодаря тем, кто берёт, но и тем, кто 
даёт. Ведь будущее нашей страны - в наших руках! 

Н.ТКАЧЕВ,
гл.инженер лесного хозяйства РГУ «Жонгар Алатауского ГНПП».

Пожар – это страшное несчастье. Его 
последствия измеряются не только день-
гами, но и человеческими жизнями. Но 
если полностью следовать всем прави-
лам противопожарной безопасности, это-
го можно избежать. 

Помните! Чтобы не возник пожар, 
осторожно обращайтесь с огнем. 

Все вы знаете, что «Спички детям не 
игрушка» . И это действительно так. 

Воспитывая детей, взрослые нередко 
забывают о необходимости привить де-
тям чувство ответственности за шалости 
с огнем. Обычно все ограничивается  за-
прещающим окриком: 

    -Спичками не играй! Положи коро-
бок на место! 

    - Электрическую плитку не включай! 
Маленький еще 

    - К газовой плите не подходи 
Но, несмотря на запреты, дети тя-

нутся к огню, который так легко и про-
сто можно вызвать с помощью спичек.  
Взрослые стараются положить коробок в 
недоступное место, не раз при этом еще 
скажут: 

    - Не трогай. Спички - это не игрушка. 
Но это не значит, что нельзя пользо-

ваться ими детям, тем более школьного 
возраста. Необходимость нередко за-
ставляет младших школьников брать в 

Детям о пожарной безопасности 
«ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ»

руки спички, пользоваться ими. И не сле-
дует узаконивать  запрет. Правильнее бу-
дет научить ребенка пользоваться откры-
тым огнем, чувствовать ответственность 
при обращении с ним.   

Дети – наше будущее. Но всегда ли 
мы задумывается о том, чтобы жизнь  
ребенка была радостной и счастливой, 
чтобы с ним не произошло беды. К со-
жалению, не все взрослые пока помнят 
об этом.  И что самое  страшное – жерт-
вами огня  становятся сами виновники. 
Почему же это происходит? Чаще всего 
по вине самих взрослых. Оставленные 
дома без присмотра  малыши увлекают-
ся недозволенными играми и затеями, а 
порой и опасной забавой со спичками, не 
представляя последствий. Это случается, 
когда родители забывают, убрать в недо-
ступные детям места  спички оставляют 
на виду. Бывает и такое, когда, забывая о 
том, что дети проявляют большое  любо-
пытство к огню, некоторые родители пре-
вращают спички в игрушку. Иные поступа-
ют еще опрометчивее – зажигая спички, 
позволяют потушить их малышу. Конечно, 

это вызыва-
ет интерес 
у ребенка, 
ему на-
долго запо-
м и н а е т с я 
г о р я щ и й 
о г о н е к . 
Часто по-
сле таких, 
на первый 
взгляд не-
винных за-
бав, у детей  
рождается 
привычка шалить с огнем. Часто дети со-
вершают неправильные поступки лишь 
потому, что не знают, к каким последстви-
ям может это привести. Если же им посто-
янно разъяснять это, то на детей можно 
убедительно воздействовать. 

Для того чтобы ребенок усвоил недо-
пустимость игр с огнем, надо постоянно 
напоминать ему об этом. Правильное 
воспитание, которое оберегало бы ребят 
от опасных шалостей, вовсе не требует, 

чтобы родители не спускали с них глаз.  
Но они должны всегда знать, где находит-
ся их ребенок, и что он делает. А ребенок 
должен раз и навсегда усвоить простей-
шую истину, что нельзя одному без взрос-

лых сжигать му-
сор. Родителям  
необходимо пом-
нить, что в нашей 
стране действу-
ют утвержденные 
правила пожар-
ной безопасно-
сти. Нарушение 
этих правил вле-
чет  за собой по 
зак онодатель -
ству РК адми-
нистративную, 
уголовную ответ-

ственность. За ущерб причиненный пожа-
ром, происшедшим от шалости  с огнем 
детей, не достигших 14-летнего возраста, 
отвечают их родители или опекуны, при-
чем особенно строго  в тех случаях, если 
они не занимались воспитанием ребенка, 
не следили за его поведением.

       Р.АХМАРОВ,
старший инженер  ОЧС 

Сарканского района,  старший
 лейтенант гражданской защиты.                                               

СФОРМИРОВАНА
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
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SHARAINA

Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сарқан қаласының тұрғыны Жақашбаева 
Гүлбаршын Қапышқызын  туған күнімен құттықтаймыз. 
Аяулы Ана! Шығар шыңдарыңыз, бағындырар 
биіктеріңіз, алар асуларыңыз көп болсын! Әрқашан 
Алланың назарында, бақыттың базарында шалқып-
тасып жүре беріңіз! Сізге сарқылмайтын денсаулық, 
таусылмайтын бақыт тілейміз!  Арамызда бүгінгі күндей 
жарқырап, күліп-ойнап жүре беріңіз!

Ана десем теңеу жетпес жанды айтам,
Әлемді әркез тербететін жанды айтам.
Жастан жасқа толған туған күніңде,
Мәңгілікке саптан кетпес сәнді айтам.
Ана, жасың құтты болсын бүгінгі,
Қабыл алғын мына әсем гүлімді.
Гүлдей жайна, көркем күлкі бейнеңмен,
Сен күлгенде менің түнім түрілді!
Ізгі тілекпен: ұлдары, келіндері, туған-туыстары, 

немерелері. 

Дорогие ветераны!
  

Поздравляем вас с наступающим Новым 2023 годом, желаем креп-
кого здоровья, благополучия вам и вашим детям, пусть наши потомки 
будут достойны нас, счастья и долгих лет жизни.

Президиум районной «Ветеранской организации».

Жылы  жүрек-жомарт қол
Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі- қамқорлық жасау. Адам бір-

біріне қайырымдылық, мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасайды. 
Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы адам баласы 
жақсылыққа қадам бастайды. 

Сарқан қаласы бойынша  мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік көмек 
көрсету бөлімшесінде қызмет алатын балаларға Жаңа жылдық шырша мерекесін 
ұйымдастырып балаларға керемет кеш сыйлап, қуанышқа бөлеген Сарқан 
гуманитарлық колледжінің психологы  Меруерт Қамарқызы және шәкірттеріне, «Айзе-
ре» той агенттігінің жетекшісі Лязат Қаскенқызына,  керемет дастархан жайып қызмет 
көрсеткен «Аиша» мейрамханасының иелері Арнұр мырза мен Малика ханымға ата-
аналар және бөлімше қызметкерлері атынан алғысымызды білдіреміз. Балалар өздері 
ән айтып, би билеп, ешкімнен қалыспай өз өнерлерін көрсетіп, қоғамның бір мүшелері 
екенін дәлелдеді.

Сонымен қатар жылдар бойы демеушілік көрсетіп келе жатқан ЖШҚ директоры Аб-
драхимов Мират Хаматайұлына алғысымыз шексіз. 

«Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің»-деген екен дана халық. 
Жасаған жақсылықтарыңыз мың есе алдыларыңыздан шықсын, отбасыларыңызға 
береке-бірлік, мол табыс тілейміз.

Мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік көмек 
көрсету бөлімшесінің  ұжымы.

Алғысым шексіз
Мен Билялова  Камила Орысбековна Рахматулла Сафияның анасымын.

Балаларымызға Жаңа жылдық шырша мерекесін ұйымдастырған  қайырымдылық 
жасаған Сарқан гуманитарлық колледжінің маманы   Меруерт Қамарқызына 
және де шәкірттеріне, Аиша мейрамханасының  иелеріне  басқа да атсалысқан 
адамдарға алғысым шексіз.Еңбектеріңіз жемісті болсын.Мол табыс тілеймін.

Ата-ана.

Ақ қар түсті жапалақтап,
Қыс мезгілін білдіріп.
Балалар шықты далаға,
Алақай деп қуанып.

Балалар жасап аққала,
Қар атысып ойнайды.
Шана тепті балақайлар,
Сырғанақта алақайлап.

Ерасыл РУСЛАНҰЛЫ,
Ақын Сара атындағы орта 

мектебінің 2 «Б» сынып оқушысы.

Уа қыс келді алақай,
Бастарына киіп малақай.
Жүгіріп шықты далаға,
Бір топ бала, алақай!

Ақ көрпе жамылған айнала,
Балалар жасап аққала. 
Балақайлар асыр салып,
Мәз-мейрам үйді айнала.

Ұлас РАХЫМБАЙ,
Ақын Сара атындағы орта

 мектебінің 2 «Б» сынып оқушысы.

Қыс мезгілі көңілді

Открылось наследство после смерти Нуспекова Бека Алдыбековича умершего 
25.11.2022 г. Наследникам просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избасаровне 
по адресу: г. Саркан, ул. Чепрасова дом № 56 возле Казпочты.

Калиев Б.И. ШҚ-ның атына тіркелген Сарқан ауданы, Қойлық  ауылы, Сейфул-
лин көшесі № 8 А үйдің № 1520570 (кад.№ 03-263-019-257), 1520571 (кад.№ 03-263-
020-108 ) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Жапеев Асқар Базарұлының атына ҚР ІІМ-нен 16.10.2013 жылы 026273521 
нөмірімен тіркелген жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Открылось наследство после смерти Калюжного Сергея Александровича умер-
шего 19.11.2022 г. Наследникам просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избаса-
ровне по адресу: г. Саркан, ул. Чепрасова дом № 56 возле Казпочты.

Черкасск ауылдық округі  
тұрғындары назарына!

«Сарқан ауданының Черкасск ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің  
жергілікті қоғамдастық жиналысы өтетінін хабарлайды. 

Күн тәртібінде қаралатын мәселелер:
1. Жергілікті қоғамдастық мүшелерін қайта бекіту туралы :
2. Әр түрлі.
2023 жылдың 09 қаңтар күні сағ: 10:00-де Черкасск ауылдық 

округі әкімінің ғимаратында болатын жиынға шақырамыз. 

К сведению жителей Черкасского 
сельского округа! 

 
ГУ «Аппарат акима Черкасского сельского округа Сарканского района» сооб-

щает, что состоится сход местного сообщества .
Повестка дня:
1. Переподтверждение членов местного сообщества:
2. Разное.
Приглашаем на встречу 09 января 2023 года в 10:00 в здании аппарата акима 

Черкасского сельского округа.

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ!
Жамбыл педагогикалық институтын  1973 жылы бітіргендер Шайгузова 

Күмісбаланы (Валя) іздеуде. Білуімізше, ол Сарқан ауданында мұғалім болып 
істеген. Орыс тілі мен әдебиеттен мұғалім. Күйеуі әскери қызметкер екен. 2023 
жылы институт бітіргенімізге елу жыл толады. Соған орай бір-бірімізді іздестіріп жа-
тырмыз. Нақты дерек жоқ, бірақ біреулер ол қайтыс болып кеткен дейді. Білетіндер 
болса редакцияға немесе 8701 1407573 телефонына хабарласыңыздар.
  

Жаңа жылды қарсы алғаннан кейін:
- Мадам, сіз маған үйге баратын жол-

ды көрсетіп жібере аласыз ба?
- Иә ...
- Менің қайда тұратынымды сіз қайдан 

білесіз? Біз таныспыз ба?
- Өшір үніңді! Мен сенің әйеліңмін!

* * *
Бір кісі Жаңа Жыл қарсаңында ескі 

досына хабарласып жатыр:
- Досым, ол жақта қалай өмір сүріп 

жатырсыңдар?

Жаңа жылдық  әзілдер
- Не болды?
- Сұмдық суық емес пе?
- Қатты суық емес, - 20.
- Теледидардан «- 50» деп жатыр ғой?
- Ааа, ол сырттағы температура ғой ...

* * *
- Аяз Ата, маған ойыншық көлік сыйла-

шы, - деп бала айқай салады.
- Айқайлама, Аяз Ата, сыбырлағаныңды 

да жақсы есітеді, - дейді оған анасы.
- Иә, бірақ әкем есігін жау-

ып алды, есітпей қалуы мүмкін. 
 


