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Ауданда референдумды ұйым дас
тырып өткізу үшін құрамы 150 адамнан 
тұратын 1 аудандық, 26 учаскелік ре
ферендум комиссиясы жұмыс жасады. 
Сонымен қатар референдум күні учас
келерде қоғамдықсаяси ахуал   дың тұ
рақ тылығын қамтамасыз ету және заң
дылықты бақылау мақ са тын да 210 
бай қаушы және 10 мо бильді капи тан 
жұмыл дырылды. Нәтижесінде сай лауға 
қа тысуға құқығы бар аудан тұрғын да
рының 89,54 пайы зы дауыс берді.

Апта басында аудан әкімі Асқарбек 
Есжанов референдумның қорытынды мә
жілісін өткізді. Мәжіліске аудан әкімі нің 
орынбасарлары, бөлім, ме кеме бас  шы
лары, ауылдық округ әкімдері қатысты. 

– Өздеріңізге белгілі, наурыз айын 
да Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаев «Жаңа Қа зақстан: 
Жаңару мен жаңғыру жолы» атты Жол 
дауында дамудың жаңа бағ дар лама
сын саяси рефор ма лар дың 10 ба
ғы тын нақтылап берген болатын. Ел 
жаңғыруының бастамасы ре тінде 5 
мау  сымда елімізде Ата заңымыз – Кон
с  титуцияға өзгерістер енгізу бойынша 
республикалық рефе рендум өткі    зілді. 
Пре зидент Ата заңның 33 бабына 

өзгеріс енгізуді халықтың ер кіне берді. 
Жаңа Қазақстанды жаң ғыр туды Пре
зиденттің Консти туциядан бас та уын 
барша қазақстандықтармен бірге Сыр 
жұртшылығы да әділеттіліктің ны шаны 
ретінде қабылдап, Мемлекет бас шы 
сының бастамаларына се нім ар тып, 
қолдау білдірді. Бұл мыз ғымас бір
лігіміздің, татутәтті тірлі гі міздің, қа   зақы 
болмысымыз бен жарқын бо ла   шаққа 
деген халықтың зор сені мінің арқасы деп 
білемін.

Әрине саяси шараны аудан бойын
ша жүзеге асуына, оны үйлес тіруде 
мемлекеттік органдардың рөлі ерекше 
екенін атап өту қажет. Референдум жа
рияланған уақыттан аяқталғанға дейін 
ауданда көптеген жүйелі жұ мыс ат
қарылды. Осыған дейін ре фе рендумды 
жоғары деңгейде өт кізуге, референдум 
күні аудандағы саясиахуалды тұрақты 
ұстауға бай ланысты өздеріңізбен бірнеше 
рет кездесулер өткізілген болатын. 
Осының негізінде ақпараттарды жаңалау 
және қайта қалыптастыру, референдум 
учаске лерін жарақтандыру, сайлау шы
лар ті зімін нақтылау, мүмкіндігі шек теу
лі жандарға қолайлы жағдай жа сау ға 
қатысты және наразы тұл ғалар және 

беделді азаматтармен жұ мыс тар ұйым
дастырылды. Осы жұ  мыс тарды ұйым
дастыруға менің орын басар ла рым мен 
аппарат бас шысынан бастап, кент, ауыл
дық округ әкімдері, бөлім басшылары 
мен қызметкерлері, кәсіпкерлер, аудан 
ардагерлері, бі лім, мәдениет, спорт, ме
дицина са ла  сының қызметкерлері жо
ғары дең  гейде атсалысты. Бұдан бөлек 
ау  дан  дағы қоғамдықсаяси ахуалды, тәр
тіпті, тұрақтылықты, қауіп  сіздікті сақ тауда 
және төтенше жағдайлардың алдын алып, 
қырағылық танытқан ау дандық полиция, 
төтен ше жағдай лар бөлімдерінің ең бе
гін айту қажет. Сонымен қатар ре фе
рендум күні ха лықтың тыныстір шілігін 
қам та ма сыз ететін (ауыз су, жарық, газ, 
интернет) салалар да үздіксіз ре жимде 
жұмыс атқарды. Ауданда ақ параттық
насихаттық жұ мыстардың жоғары дә
режеде жүргі зі луіне бел сенді түрде 
атсалысқан қо ғам дық штаб төрағасы мен 
мүше ле рінің, зия лы қауым өкілдерінің, 
бел сенді жастардың еңбегі орасан зор. 
Ау дан дағы 20 719 сайлаушының тоқ
сан пайызға жуығының респуб ли калық 
ре ферендумға белсенді қа тысуына ат
салысқан кент, ауылдық округ әкім деріне, 
барлық мекеме бас   шы ларына және 

ел ертеңінен үмітті
Референдум өтті. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең елеулі тарихи сәтте, сындарлы 

кезеңде жаңа Қазақстандағы оң өзгерістерді қалаған халық сайлауда жоғары белсенділікпен 
қатысып, бірауыздан дауыс беріп, өз таңдауын жасады. Ауданымызда орналасқан 
сайлау учаскелерінде келеңсіздіктер орын алған жоқ. Аудан тұрғындары Конституциялық 
референдумды бірауыздан қолдады. Бұл – әрине сайлау алдындағы үгіт-насихат, түсіндірме 
жұмыстарының өз дәрежесінде жүргізілгенінің нәтижесі. 

сайлаушыларға са палы қызмет көрсеткен 
аумақтық, учас келік референдум комиссия 
төра ғалары мен мүшелеріне алғысымды 
білдіремін, – деді Асқарбек Темір бекұлы.

Мәжіліс барысында бірқатар аза мат
тар аудан әкімінің алғыс хатымен ма ра
патталды. Расында еліміздің саяси өз
герулер кезеңіндегі тарихи сәтте халық 
үмітін маздатып, жаңа Қазақстанның 
көкжиегін айқындауда марапат иелерінің 
еткен еңбегі зор. Осы орайда аудандық 
алқа билер кеңесінің төрағасы Кенжеғара 
Сүлейменов рефе рендумның нәтижесінен 
халық көп үміт күтетінін және елімізде 
жасалып жатқан оң өзгерістер мем ле
кетімізді жарқын келешекке, нұрлы өмірге 
бастайтынына сендірді. 

Мәжілісті аудан басшысы қор ытын
дылады. 

 – Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың «Біз бәріміз бір 
ел болып Жаңа Қазақ станды, Әділетті 
Қазақстанды құра мыз. Әрбір азаматтың 
құқығы қор ғалатын мемлекет боламыз. 
Бәріне бірдей мүмкіндік береміз. Әркім 
қа   рымқабілетіне сай қоғамнан өз ор нын 
иеленеді. Халықтың ойсанасы жаңғырып, 
өмір салты өз ге реді. Осы лайша Екінші 
Респуб ли каны қалып тастырамыз» деге
нін бі лесіздер. Бұл – мемлекетті өркен
детудің алдындағы түбегейлі өзге рістерге 
бағыттайтын айырықша сая си маңызды 
қадам. Осы сәтті пай даланып, референдум 
өткізуге бел сенділік танытқан өзде ріңізге 
және сіздер арқылы аудан халқына аймақ 
басшысы Нұрлыбек Машбекұлының 
ерекше ықыласын жеткізгім келеді. Жаңа 
Қазақстанды бірге құру жо лында бір 
жағадан бас, бір жеңнен  қол шығарып, 
халық алдында қызмет жасау – азаматтық 
парызымыз әрі борышымыз. Осы жолда 
бірлігіміз бекем, ынтымағымыз берік 
болсын, – деді Асқарбек Есжанов.

Қуат АХЕТОВ

Жалпы Жалағаш жері – талай талантты ту
дыр ған киелі мекен. Әсіресе біз білім саласына 
келгенде жалағаштық жастардың жетістігін ауыз 
толтырып айта аламыз. Себебі аталған саланың 
жемісті жұмысы да, білім бәйгесінен жүлде алып, 
аудан мерейін асырып жүрген өрендер де жетерлік. 
Бастысы саладағы жаңашылдыққа деген ұмтылыс 
пен жастардың білім алуға деген ыждағаттылығы 
көңіл қуантады. Осындай игі жаңалықты есет ба
тырлық Қарақат та естірткен еді. Жуырда ғана білім 
бәйгесінде үздіктер қатарынан көрінген жерлесіміз 
жеңіс сыйлаған байқауда үш кезеңнен өтіпті. Өзімен 
байланысқанымызда Қарақаттың білімге деген 
құштарлығын, ерекше ынтаықыласын байқадық. 

Есет батыр ауылындағы №124 орта мектептің 
бітіруші түлегі Қарақат Амангелді 5 сыныптан 
бастапақ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен пәндік 
олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарды 
иеленіп келеді. Пән мұғалімі Зухра Тоқшылықова мен 
сынып жетекшісі Ақмарал Ермаханованың еңбегі 
орасан. «UStudy» ЖШС және Қожа Ахмет Яссауи 
атындағы Халықаралық қазақтүрік университеті 11
12 сынып оқитын мектеп бітірушілерінің арасында 
ІХ республикалық «Яссауи» олимпиадасын өткізген. 
Республикалық «Яссауи» олимпиадасының басты 
мақсаты – оқушылардың интеллектуалдық және 
шығармашылық қабілеттерін айқындау, білімге 
деген қызығушылығын арттыра отырып, дарынды 
балаларды қолдау болатын. Байқау шарты бойынша 
ІХ республикалық «Яссауи» олимпиадасының же
ңім   паздарына 100 университет гранты берілетіні 
ха  бар ланған. Аталған байқау үш кезең бойынша 
ұйымдастырылып, барлық аймақтан үміткерлер 
бақ сынаған. Байқаудың алғашқы іріктеу кезеңінде 
қатысушылар онлайн режимінде тест тапсырды.  
Тест «Қазақстан тарихы» және «Математикалық 
сауаттылық» пәндері бойынша өткен. Мұнда оқу
шылар 100 тапсырма бойынша жарысты. Келесі 
кезеңге өту үшін 100 тапсырманың 50ін орындау 
керек болған. 

Іріктеу кезеңінде дараланған Қарақат екінші 
кезеңінде офлайн режимінде «UStudy» аймақтық 
тестілеу орталығында сынға түскен. Бұл кезеңде 
де үміткерлер 100 тапсырма орындап шыққан. 
Онан өткендері үшінші кезеңге жолдама алып, 
шы ғармашылық, дарындылық, ғылымилық және 
танымдық қасиеттерін айқындау мақсатында жүлделі 
орындарға таласқан болатын. Мұнда оқушылар 
Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ
түрік университетінің тарихымен, миссиясы және 
құндылықтарымен танысу мақсатында бейнеролик 
дайындаған. Бейнекөрсетілімнің атауы «Неге мен 
Яссауи университетінің грантына лайықпын?» 
деген тақырыпта болды. Барлық қатысушының 
бейнекөрсетілімдері кеңінен талқыланып, тақырыпты 
ашудағы, ерекшеліктері және анықтығы мен тех
никалық талаптарға сай болуы ескерілген. 

Байқаудың үш кезеңінде де топ жарып, өзінің 
бәсекеге қабілеттілігімен, білімге деген ынтаықы
ласымен ерекшеленген жерлесіміз,  есетбатырлық 
Қарақат Нұрболқызы «UStudy» ЖШС және Қожа 
Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақтүрік 
уни верситеті ұйымдастырған 1112 сынып оқитын 
мектеп бітірушілерінің арасында ІХ республикалық 
«Яссауи» олимпиадасының жеңімпазы атанған. Бір 
қуантарлығы, жоғарыда атап өткеніміздей бұл жеңіс 
Қарақат үшін бірінші емес. Жас жеткіншек бұған дейін 
де ғылыми олимпиадалардың, түрлі жарыстардың 
жеңімпазы атанып келеді. Сондайақ биылғы бітіруші 
түлек – мектептің үздік аттестат иегері.

Бүгінгі таңда Қарақат Амангелді білімбілігін 
одан әрі шыңдау үстінде. Болашақта өзі қалаған 
ма мандығы бойынша жоғары білім алып, қоғамға 
пайдалы азаматтардың бірі болғысы келеді. «Мақ
сатым – білім алу, сол алған білімімді елдің дамуына 
жұмсау және қоғамға пайдалы білікті маман атану» 
деген дарынды жастың талабы таудай екені көрініп
ақ тұр.  

Нұржамила АЛМАСҚЫЗЫ

жас түлек

Жүлдегер Қарақат
Бүгінгі жас ұрпақ білімді болса, елдің 

келешегі кемел болары ақиқат. Себебі 
қай заманды алып қарасақ та қоғамның 
қозғаушы күші – жастар. Мемлекет 
жастарға барлық мәселеде қолдау 
білдіріп, мүмкіндік жасауда. Білім 
жүйесінде де гранттардың саны артып, 
шетелде білім алуына мол мүмкіндік 
бар. Көптеген жастар ұйымдары мен 
құрылымдары қызмет жасайды. Жыл 
сайын мыңдаған студент әлемнің үздік 
университеттеріне оқуға кетіп жатыр. 
Осының барлығы жастардың жаһандық 
дәуірде бәсекеге қабілетті мемлекеттің 
негізін қалауына жол ашады.

– Аграрлы мемлекеттерде жердің 
құнарын сақтап, аяқ суды үнемдеп, тиімді 
пайдаланудың тәсілі ретінде егістікті 
әртараптандыру тәжірибесі бұрыннан 
бар. Бұл дәл қазіргі су тапшылығы туын
дап отырған жағдайда бізге де қажет 
және оны жүзеге асыруға тиіспіз. Тіпті 
соған мәжбүрлік туындап отыр. Сон дық
тан биыл жаңадан жер ашып, егін егіп, 
бақша салуға ынталы тұрғындарға тір
шілік істеуге мүмкіндік жасадық. Аяқ су 
жарамды. Тек енді күтіпбаптаса, мол 
өнім алады деген сенімдеміз. Жалпы егін 
шаруашылығына білек сыбана кіріскен кез 
келген адам ең алдымен сол шаруаның 
қырсырын жетік білуі тиіс екен. Яғни мол 
өнімнен үмітті адам агрономия саласынан 
хабары бар диқан әрі мұрап болуы керек. 
Сонда аяқ су да үнемделеді, жеріміз де 
тозып кетпейді. Бастысы, жер иесінде 
өзі өнім алып отырған алқапқа деген 
жанашырлық сипаттағы жауапкершілік 
болады. Өйткені ол жерлерді елу жылдан 
кейін біздің ұрпағымыз пайдаланады. Сол 
кезде жарамсыз болып қалмауы керек. 
Сол үшін біз қазірде егістік жерлерді 
тыңайту және суды үнемдеу мақсатында 
жоңышқа мен мақсарының көлемін арт

тыруды көздеп отырмыз, – дейді «Ақ 
Бостай» фермер қожалығының төрағасы 
Абай Боранқұлов. 

Аталған шаруашылық жылданжылға 
кеңейіп келеді. Техникалық базасы жаңа
ланып, ауыл шаруашылығына қажетті 
техникалар алып, жұмыс сапасын жақ
сартып, өнімділігін арттырып отыр. Абай
дың айтуынша, биыл «Ақ Бостай» мен 
«Бостай» учаскелеріне 1000 гектарға 
жуық күріш, жоңышқа егілген. Қажетті 
ты   ңайт қыштары жеткілікті мөлшерде бе   
ріліп, екінші мәрте суға бастырылған Сыр 
салысының шығымы биыл да жақсы кө
рінеді. Атыздарда жайқалып пісіп тұрған 
балауса жоңышқаға да таяуда орақ түс
келі тұр.

Қазірде ауданымызда егін шаруашы
лығымен бірге мал шаруашылығы да кең 
қанат жайып келеді. Халқымыздың ата 
кәсібін қолға алып, төрт түлік өсіріп, одан 
көлкөсір өнім алудан ынталы топтың 
қатары жыл сайын артуда. Оған мемлекет 
тарапынан да арнайы бағдарламалар 
әзірленіп, жанжақты мүмкіндіктер жа са
лып отыр. 

Алайда Абай Боранқұлов айтпақшы, 
мал өсіруге де қолайлы жағдай керек. 

Алдымен шұрайлы жайылымдық, ша
бын  дық жерін, кең өрісін, жайлы қорасын 
сайлап алмаса, еткен еңбек зая кетеді. 
Жоғарыда айтқандардың барлығы та
лапқа сай болғанда ғана мал басын 
көбейту, мақсатына қарай тұқымын 
асыл дандыру жұмыстары басталады. 
Бұл жерде мал шаруашылығын бекерге 
қыстырып отырғанымыз жоқ. Сол өсіріп 
отырған төрт түліктің қолға ұстайтын 
түрлеріне қысыжазы жемшөп керек. Ал 
мал азығының ішіндегі ең нәрлісі де, құ
нарлысы да – жоңышқа. Қай жылдары 
еліміздің батыс облыстарын қуаңшылық 
жайлап, жұт болғанда жоңышқаның бір 
бауы 2000 теңгеге дейін көтерілді. Тіпті 
өзіміздің ауданның халқы сатып алатын 
жоңышқа таппай қиналып қалды. 

Сондықтан «Ақ Бостай» шаруашы
лы ғының егістікті әртараптандыруға мән 
бе руі және жоңышқалық алқаптардың 
көлемін арттыруды мақсат етіп отыр
ғаны да қуана құптарлық жайт. Егін ша
руа шылығынан бөлек “Ақ Бостайда” мал 
шаруашылығы да дамып келеді. Қа зіргі 
уақытта шаруашылықтың 1000 гек тар 
жайылымдық жерінде 50 бас ана лық 
сиыр дың жыл сайын басы көбеюде.

Шаруашылық құрылғалы Абай Боран
құлов еңбек озаттарына жалпы саны 
7 жеңіл автокөлік кілтін сыйға тартқан. 
Сонымен бірге ауылдың, аудан ның абы
ройын асқақтатып жүрген ауыл жастарын 
спорттық киімдермен қам тамасыз етіп 
келеді. Ақсу ауылдық «Асыл әжелер» 
ансамблін және ауыл ар да герлерін 
киелі Түркістан жеріне сая хат тауға және 
Жаңа  қорған, Көкшетау курорттық аймақ
тарына демалысқа жібе руге қаржылай 
демеушілік жасап отыр. 

2021 жылы Абай Боранқұловтың бас
шылығымен «ABAGRO ORDA» ЖШС 
құрылып, Ақсу ауылдық округі бойынша 
жалпы көлемі 800 гектар жерге күріш, 
жоңышқа, мақсары дақылдары егілді. 
Осы аталған 2 шаруашылықта жетпіске 
жуық ауыл азаматы тұрақты жұмыс 
істейді. Абай Боранқұлов биыл жеке 
қаражаты есебінен Ақсу ауылынан жоба 
құны 200 миллион теңгені құрайтын күріш 
ақтау зауыты мен жем өңдеу цехын іске 
қосуды жоспарлап отыр.

Қуат АДИС

“ақ Бостайдың” асуы алда

«Ақ Бостай» шаруа қожалығы 
ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндіруден ауданымызда алдыңғы 
қатардан көрініп келеді. Аталған 
шаруашылық биыл Ақсу ауылдық 
округі бойынша 250 гектар жерге 
күріш дақылын орналастырып 
отыр. Сонымен бірге «Ақ Бостай» 
учаскесінен 10 гектар жер 
ашып, кент тұрғындарына және 
шаруашылық жұмысшыларына 
бау-бақша дақылдарын егуге 
үлестіріп берді. Соқа-саймандарын 
ерте көктемнен сайлап отырған 
тұрғындар өздеріне тиесілі жердің 
басына қостарын тікті. Тыңнан 
түрен түскен жерге тұқым тастаған 
тұрғындар биыл картоп, сәбіз, жуа 
және басқа да бақша дақылдарын 
базардан сатып алмайтындарына 
сенімді. Тек енді ол диқанның 
тынымсыз еңбегі мен жерді 
баптауына байланысты.
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Бәрекелді!
сұхБат

Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Абдулхасан 
Сей тенов – жас болса да, бойына жоғары 
адами қасиетпен қоса мол тәжірибе жиған, 
кәсіби бапкер. Ол жастайынан отбасында 
кәсіби теннист жаттықтырушысы әкесі Жанат 
Сейтеновтің тәрбиесін алып, спорттың ауыр 
түрі гір тасын көтеруді таңдады. «Әке көрген 
оқ жонар» дегендей Абдулхасанның мақсаты 
ауданда әлі дамуы сәл кешеуілдеген осы 
саланың тамырына қан жүгіртіп, өзін кәсіби 
тұрғыда дайындап, сол үйренген жоғары 
шеберліктерін жас спортшыларға үйретіп, 
жаттықтыру болатын. 

1992 жылы Жалағаш кентінде өмірге кел
ген А.Сейтенов мектеп қабырғасында жүріп
ақ өзі оқып жүрген №202 мектептегі спорт
тық үйірмелерге қатысып, алғашқы сабақты 
алып үлгерді. Мектеп бітірген соң облыс 
ор та  лығындағы Қорқыт ата университетінің 
мұ  найгаз факультетін бітіреді. Алайда оның 
спорт қа деген қызығушылығы бір сәт те 
толастамайды. 

Осылайша ол Болашақ универ ситетінің 
дене шынықтыру және спорт бөліміне оқуға 
түседі. Оқу орнын ойдағыдай бітіріп, кент 
орталығындағы «Наркескен» спорт клубына 
жұмысқа орналасады. Нағыз тынымсыз 
жаттығу сол кезде басталады. Уақытпен 
санаспай, ауыр гір тасын алақанда ойнатып, 
білек күшінің сан құпиясын меңгеріп, ақы ры 
тек облыстық емес, республикалық дода

ларға барып, бақ сынайды. Қазақта «бақ 
шаба ма, бап шаба ма?» деген бар ғой. 
Сол айтпақшы 2021 жылы Абдулхасанның 
бағы мен бабы қатар шауып, кәсіби тұрғыда 
ширығып, ол Өзбекстанның Ташкент қа
ла  сында ерлер арасында өткен Азия чем
пионатына қатысып, ұзын циклді серпе 
көтеруден 85 келі салмақпен 1 орынды жеңіп 
алып, тұтас ел мерейін көтерді. 

Араға 1 жыл салып, биыл Щу чинск 
қаласында ерлер арасында өткен Азия 
чемпионатында 85 келі салмақпен ұзын 
циклді серпе көтеруден 1 орын алып, Азия
ның 2 дүркін чемпионы атағын жеңіп алды. 
Бүгінде аталған спорт түрінен ауданда үлкен 
жетістік бар деп ауыз толтырып айтуға негіз 
бар. Ол – Абдулхасандай кәсіби бапкердің 
үздіксіз еңбегі мен ізденісінің нәтижесі. 

Арал қаласында өткен жастар жылының 
алғашқы облыстық біріншілігінде оның жат
тық  тырған шәкірттері Нұрбол Рахымбек, 
Қай    сар Төлеген және Ерасыл Әубәкір, Ис
лам Мәжиев жасөспірімдер арасында 1 
орын    ды жеңіп алса, ересектер ара   сында аға 
жат тықтырушы Абдулхасан Сей   тенов 85 кг 
сал мақта облыс чемпионы атанды.

Жарыс қорытындысымен Жалағаштың 5 
спортшысы өз салмақтарында облыс чем
пионы атанды. Айта кеткен жөн, гір спор ты 
бойынша аудан құрама командасын дайын
дау, спортшылардың спорттық деңгейін жақ

Білек күшінің бапкері

Ден саулығы – жан саулығы. Денің сау болу үшін спортпен, дене 
жаттығуымен айналысу өте пайдалы. Спорттың түрі көп. Соның 
ішінде «күш атасын танымас» дегендей, күрес, гір тасын көтеру өзіңнің 
ішкі қуатыңды сыртқа шығарып, бәсеке алаңында топ жарып, жеңіс 
жалауын көтеру қазақ халқына ата-бабадан келе жатқан дәстүрлі 
спорт түрі.  Алайда шаршы топта өз туған жерінің туын көтеріп, елдің 
үкілеген үміті мен асқақ арманының үдесінен шығып, қарсыластарын 
басып озып алға шығу бойында намысы мен өжеттігі, қайраты мен 
патриоттығы, елжандылығы мен ұлттық жігері бар адамның ғана 
қолынан келеді. Қаншама тер төгілген ұзақ жаттығудан соң адамның 
бойында шеберлік пен тәжірибе қалыптасады. Осылайша ол 
қарсыласынан оқ бойы озып, бәйге төрінен көрінеді.

сарту үшін 2016 жылы «Наркескен» спорт 
клубында арнайы үйірме ашылған болатын.

Осы жұмыстардың нәтижесінде өңірде гір 
спорты дамып, онымен айналысқысы келетін 
жастардың қатары артты. 

– Гір спорты бойынша ауданымыз жас
өс пірімдер арасында облыста алдыңғы 
орын      да келеді. №202 орта мектеп оқушысы 
Ера  сыл Әубәкір облыстың бірнеше дүркін 
чемпионы атанып, аймақтың құрама коман
дасы атынан ҚР Чемпионаттарында бақ 
сы нап жүр. Сонымен қатар ҚР мектеп және 
кол ледж студенттері арасындағы спар та киа

даға іріктеу жарысында оза шауып, жа ла 
ғаштық спортшылар облыс атынан бақ сы 
нады. Ауданымыздың гір спорты бұдан әрі 
әлемдік деңгейге жетеді деп сенеміз. Бәрі де 
төккен тер мен еткен еңбектің жемісі, – дейді 
спортшы.

Оның айтуынша, оқушылар ара сынан 
Ерасыл Әубәкір былтыр Өзбекстанда 
өткен жарыста жастар арасында абсолютті 
салмақта Азия чемпионы атанса, был тыр  
Қайсар Төлеген Қазақстан Респуб ликасының 
спорт шебері атағын алған. Ал Ислам 
Мәжиев биыл Азияда өткен дүбірлі доданың 

көркін қыздырып, жастар ара сындағы жұлқа 
көтеруден 2 орынды қор жынға  салды. 

Қай спортшыны да бір сапардан келіп 
жатса, екінші сапар күтіп тұрады. «Жо лау
шының жұмысы жүрсе бітеді» дегендей, 
спорт   шының жұмысы да тынымсыз жол са
пар лар мен байрақты бәсекелермен етене 
бай ланысты. Сондықтан жалағаштық алапат 
күш иелері спортшылардың байрақты бәсе
ке лердегі айы оңынан туып, бағы басым бол
сын деп тілейміз.

Гауһар ҚОЖАХМЕТОВА 

«Алма ағашынан алысқа түспейді, егіншінің баласы 
арық қазып ойнайды» деген мақалдың қайқайсысы да 
тура бір Жәкеңе қаратып айтылғандай. Бұлай деуіміздің 
де бір себебі бар. Өйткені аудан жұртшылығына һәм 
спорт жанкүйерлеріне Қарақұлов деген сөз таңсық емес. 
Көзі тірісінде Жалағашта жеңіл атлетикадан талай жам
поздарды шыңдаған Мақсат Қарақұлов деген аға мыз 
болатын. Ол ауылдағы таланттардың тасада қалмауына 
көптеп көңіл бөлді. Кезінде халықаралық додада найза 
лақтырудан алдына жан салмаған Есет батыр ауы лы
ның мақтанышы Мұрат Тасберген де Мақсат аға мыз дың 
шәкірті болатын. Дәл осы қасиет бүгінде баласы Жан
достың бойынан табылып отыр. Арнайы уақыт бөліп, 
жеңіл атлетикаға ебі бар балаларды ауылдан іздеп 
тауып, олардан ел мерейін үстем етер саңлақтар қалып
тастыруды Жәкең азаматтық һәм бапкерлік міндет деп 
біледі. 

20052006 жылғы жасөспірімдер арасында өткен Ел 
біріншілігінде Дінмұхаммед 11 баланың ішінен топ жарды. 
51 м 38 смға найза лақтырған жерлесіміз бұл сайыста 
алдына жан салмады. Ал мұнан кейінгі қос орынды да 
түркістандық спортшылар еншілепті. 

Жерлесіміз 5 жылдан бері спорттың бұл түрімен 
айналысады екен. Ал оны сол уақыттан бері тәжірибелі 
бапкер Жандос Қарақұлов жаттықтырады. 2003 жылдан 
бері бапкерлікті өзіне серік еткен Жәкеңнің Алматыдағы 
Ел біріншілігінде 5 шәкірті бақ сынапты. Олардың ішінде 
нәзікжандылар да бар. Жалағаштық өрендердің бірқатары 
найза лақтыруда жүлделерді сарапқа салса, қалғаны 100 
метрге қысқа уақытта жүгіруде өзара мықтыны анықтаған. 
Нәтижесінде бір спортшы жеңіс тұғырынан көрінсе, 
№31 мектепгимназиясының түлегі Аружан Темірбек пен 
№202 орта мектептің оқушысы Балнұр Қалнияздың үздік 
үштіктен табылуына аз ғана ұпай жетпей қалған. Ал осыған 
дейін 100 метрге қысқа уақытта жүгіруден Қазақстанда 
үздік ондықтан түспеген жалағаштық Расул Серік бұл 
додада да өз міндетін абыройлы орындапты. 

Ауданда жеңіл атлетиканың алға басқанын спортсүйер 
жанкүйерлер жақсы біледі. Әрине, онда тәжірибесі мол 
Жандос ағамыздай бапкерлердің қолтаңбасы барына 
күмән жоқ. Осындай тәжірибелі бапкерлер һәм сол 
ұстаз үмітін ақтайтын шәкірттер аман болса, спорттың 
бұл түрінен Жалағаштың мерейі әлі талай додада үстем 
болары анық. 

Жандос ЖАЗКЕН    

жеңіл атлетикада 
алдына жан салмады

Алматыдан ақжолтай хабар. Жеңіл 
атлетиканың 23 түрінен өткен Ел 
біріншілігінде жалағаштық жас өрен 
Дінмұхаммед Смағұл топ жарып, 
аймақтың абыройын асқақтатты. Ал оның 
бапкері Жандос Қарақұлов шәкіртімен 
мұнан да үлкен додаларда биік белесті 
бағындырарына сенеді. 

– Еркебұлан Сырмағанбетұлы 
Жалағаш ауданы облыста қай 
спорт түрлерінен алда келеді? 
Әңгімені осы сауалдың жауабымен 
бастасақ... 

– Өзімнің бұл салаға, яғни бөлімге 
басшылық еткеніме 4 жылға жуық 
уақыт болыпты. Шамашарқымша 
аудан спортын дамытуға жұмыс 
жасап келеміз. Алдағы уақытта да осы 
мақсатқа бар күшжігерімді, қарым
қабілетімді жұмсай беремін де. Ал 
сіздің сауалыңызға келсек, Жалағаш 
– қазір облыста гір спортымен 
танымал аудан. Тек аймақта ғана 
емес, байрақты бәсекелерде де дәл 
осы спорт түрінен талай рет бағымыз 
жанды. Гір спортынан Сейтенов 
Абдулхасан деген жаттықтырушымыз 
бар. Қазір шәкірттерінің көбісі үлкен 
додаларда топ жарып жүр. Өзі де екі 
дүркін Азия чемпионы. Екі оқушысы 
Азия чемпионы атанды. Бірқатар 
оқушысы ҚР Спорт шебері атанды. 
ҚР Спорт шеберлігіне үміткер оқушы
лары да жоқ емес. 

Екінші бізде дзюдо спорты жақсы 
қарқынмен дамып келеді. Бұл спорт 
түрінен қай салмақта болсын біздің 
жекелеген спортшыларымыз жақсы 
көрсеткішке қол жеткізіп, артылған 
сенім үдесінен шығып келеді. Аймақта 
жуырда дәл осы спорт түрінен үлкен 
сайыс өткенін өздеріңіз білесіздер. 
Сонда ауыр салмақта, 100 келі сал
мақта Жайдар Есен, 60 келі сал
мақта Жақсыбек Жеңісбек және 
басқа да бірнеше салмақта тағы екі 
спортшымыз І орыннан табылып, 
ау дан мерейін үстем етті. Оларға 
270 мың теңге қаржылай сыйақы 
табысталды. 

Мұнан бөлек кеше оқушылар 
арасында Францияда Гимназиада 
ойын дары өтті. Әлемдік додада Бұ
қар бай батыр ауылының тумасы, 
жерлесіміз һәм мақтанышымыз Нұр
дәулет Маратұлы бірінші орын алып, 
көк туымызды биіктен желбіретті. Ол 
еркін күресте бозкілемде белдескенін 
алып ұрып, ақтық мәреде де ел 
мерейін үстем етті.

Жалағашта бұдан бөлек жеңіл 
атлетика ойындарынан мықты спорт
шыларымыз жетерлік. Кеше ғана 
Алматы төрінде өткен ел біріншілігінде 
Дінмұхаммед деген ініміз бірінші орын 
алып, тек ауданның ғана емес, аймақ 
абыройын асқақтатты. Ол найза 
лақ тыруда 11 адамның ішінен озық 
шықты. 

Жалпы мұнан бөлек футбол, фут
зал сынды спорт түрінен біз аймақта 

бұрыннан жақсы нәтижеге қол 
жеткізіп келеміз. Дей тұрғанмен бұған 
дейінгі жетістіктерге тоқмейілсуге 
тағы бол майды. Себебі бізде салада 
аудан ның, аймақтың һәм ел намысын 
қорғап жүрген азаматтардың ізін 
басар жастарды дайындау кезек күт
тірмейді. Өйткені біз осы тұрғыда 
олқылыққа бой алдырып, орта тұста 
жеткен жетістікке масаттансақ, аудан 
спортының бар жеткен жері де сол 
болмақ. Сондықтан бізге тоқтаусыз 
жұмыс жасау керек. Олай етпеске 
басқа амал жоқ, себебі уақыт сені 
күтпейді. Ал спортта сол уақыттың 
маңызды рөл атқаратынын өздеріңіз 
де жақсы білесіздер. 

– Ереке, Жалағаштың сіз бөлім 
басшысы болғанға дейін тек 
футбол мен футзалдан мықты 
нәтижеге қол жеткізгенін жақсы 
білеміз. Енді 3-4 жылда олардың 
қатарына бірқатар спорт түр-
ле рінің қосылғанына тағы қуа-
нып жатырмыз. Бірақ осы оң нә-
тижеге не себеп болды? 

– Бұл әріптестерімнің үлкен 
еңбегінің жемісі екеніне дау жоқ. 
Оған жұмыс барысында өзім де көз 
жеткізіп келемін. Жаңа сөз басында 
айттым, уақыт біз үшін маңызды рөл 
атқарады. Әріптестерімнің тыным
сыз һәм табанды еңбек ететіні де 
сондықтан. Бұл оң нәтиженің қалып
тасуына тағы да бірденбір себеп – 
жергілікті билік тарапынан қолдаудың 
қарқынды болуы. Шыны керек, соңғы 
жылдары ауданда спорт саласына 
қолдау басым. Нәтижесін ел болып 
көріп отырмыз. Аудан әкімі Асқарбек 
Темірбекұлының Жалағашта аталған 
саланы дамыту мақсатында бірқатар 
жоспары  да бар. Әсіресе ауданның 
3 жылдық даму жоспарында ор та
лық стадионның күрделі жөн деу 
жұмыстарының қамтылуы қуан тып 
отыр. Сондайақ басқа да жо ба  лар 
жүзеге асса, бізде кадр тапшы лы
ғындағы мәселелер де өз шешімін 
табары анық. Бұйыртса, Бұқарбай 
батыр ауылындағы спорттық кешен 
де мемлекетке өтеді. Ол кезде ондағы 
штат мәселесі де шешімін табады. 
Бір сөзбен айтқанда, аудан спортына 
жергілікті билік тарапынан көрсетілген 
қолдау мен әріптестерімнің еселі 
еңбегі басты себеп болды деп толық 
айта аламын. 

– Маман ретінде айтыңызшы, 
мықты спортшы қалай қалып-
тасады? 

– Мықты спортшыға талант та, 
талап та керек. Бірақ адамның бойын

да бір нәрсеге деген қызығушылық 
сол мақсатқа жетуге деген ізденіске 
себеп болады. Спорт та, спортшы 
да сол сияқты. Мәселен, жаңа жоға
рыда айтып өткен Абдулхасан деген 
азаматтың гір спортына мүлде қатысы 
жоқ. Оның мамандығы да басқа. 
Бірақ сол бойдағы баяғы гір спортына 
деген қызығушылық отының өшпеуі 
оның осындай жетістікке жетуіне 
себеп болды. Бұл бапкерге дейін 
аймақта облыстық сайыстарда басқа 
аудандардың «Жалағаш біздің топта 
болса екен» деген ой арманына 
айналған. Себебі біздің ауданда бұл 
спорт түрі кенжелеп қалған еді. Қазір 
ше, қазір мүлде басқа. Керісінше 
«Жалағаштан кейінгі орынды алсақ 
та абырой» деген сөзге талай ай
мақтық додаларда куә болғанбыз. 
Міне, Абдулхасан керағар көзқарасты 
еңбегімен жоққа шығарды. Бағана сөз 
басында оның мамандығының мүлде 
басқа екенін де айттым. Тіпті бізде 
кезінде теміржол саласында жұмыс 
жасаған бапкерлер де бар. Олардың 
сол баяғы бойдағы арманының әлі 
де өшпеуі үлкен жетістікке алып 
келді деп ойлаймын. Оның да қазір 
шәкірттері үлкен додаларда жиі 
топ жарып жүр. Міне, мен осыдан 
спорттың кез келген түріне деген 
бірінші бойда қызығушылық керек деп 
ойлаймын. Ал оны әрі қарай дамыту 
спортшының өз қолында. 

– Ұлттық спорт түрлерінің 
дамуы қалай бізде? 

– Ұлттық спорт түрлерінен бұрын 
бізде бірқатар кемшін тұстарымыз 
болды. Қазір республикалық дода
ларда бұл спорт түрінен өнер көр
сететін азаматтарымыз бар. Әсіресе 
Аққұм, Бұқарбай батыр сынды 
бірқатар ауылдық елді мекендерде 
спорт тың бұл түрі жақсы дамып 
келеді. Жаңақорғанда ұлттық спорт
қа мінетін тұлпарлардың өзін ар найы 
баптайтын бапкерлері бар. Ал біздің 
шабандоздар өз атын қарапайым 
қорадағы азын аулақ түлігіне үлес
тіретін жемшөбімен азық тан ды ра
ды. Арнайы белгілі күндерде да
йын дық жұмыстары өтпесе де біз дің 
шабандоздар бүгінде сол Жаңа қор
ғанның спортшыларымен дең гей
лес өнер көрсететін жағдайға жетті. 
Мұнан бөлек теңге ілу, бесасық 
сынды басқа да ұлттық ойындарда 
жетіс тігіміз жоқ емес. 

– Спортшыларды жаттық ты-
руда ғимарат мәселесі бар ма? 

– Бұл мәселе бар бізде. Әсіресе 
сіз көтеріп отырған мәселе бізде 

қыс мезгілінде туындап жатады. 
Мұны кеше аудан басшысына да 
баяндадым. Бұл мәселені түбегейлі 
шешуде Асқарбек Темірбекұлының 
да өз жоспары бар екен. Алдағы 
уақытта ол жүзеге асса, біз ау
дан дағы ешқандай білім ошағын 
жағаламаймыз. Оның үстіне спорт 
кешені де бой көтеріп жатыр. Ал 
ол ашылған жағдайда бұл мәселе 
түбегейлі шешіледі деген ойдамыз. 

– Аймақта қазір әр аудан кей-
бір спорт түрлерінен алдына жан 
салмайды және сонысымен ерек-
шеленеді. Оның ішінде Жала ғаш 
та бар. Ал ауданда мына ауыл 
осындай спорт түрінен мықты 
деп ерекшелеп айтатындай елді 
ме кендер бар ма? 

– Бар, мәселен, жаңа айтып өткен 
Аққұм ауылы ұлттық спорт түрлерінен 
мықты. Олар ауылдар арасында да 
көкпардан жиі жарыс өткізеді. Көрші 
ауданда ұлттық спорт түрлерінен 
сайыстар ұйымдастырылса, өздері 
қатыса береді. Бұл ол ауылда ұлт тық 
спорт түрлерінен жекелеген спорт
шылар былай тұрсын, дайын команда 
жасақталғанын аңғартады. Бұқарбай 
батыр ауылы барлық спорт түрінен 
мықты. Ақсу да кез келген спорт 
түрінен команда жасақтауда алдыңғы 
қатарда. Ал аудан орталығынан шал
ғай жатқан Жаңадария ауылында 
асық атудан мықты спортшылар қа
лыптасқан. Мәдениет те спорттың 
көптеген түрінен мықты ауылдардың 
бірі. Себебі мұнда спорт кешені бар. 
Дзюдо, бокс сынды бірқатар спорт 
түрлерінен бұл ауыл алда. М.Шәменов 
ауылында ұлттық спорт түрлерінің 
ішінде көкпар жақсы дамып келеді. 

– Ал кемшілікке жиі бой алды-
ратын ауылдар бар ма? 

– Бізде ондай елді мекендер 
жоқ. Себебі біз әр жартыжылдықты 
қорытындылағанда атқарылған жұ
мыс тар сараланады. Онда барлық 
спорт нұсқаушылардың жұмысына 
баға беріледі. Егер ондай болған 
жағ  дайда өзіміздің ішкі тәртібіміз 
бар. Әзірге мұндай кемшілік орын 
алған емес. Нәтижесін өздеріңіз де 
көріп отырсыздар. Алдағы уақытта 
да барлық әріптестеріммен аудан 
спортын дамытуға жұмыс жасай 
береміз. 

– Сұхбатыңызға рахмет!

Сұхбаттасқан К.Қайрақбаев

«мықты спортшы болу үшін 
талант та, талап та керек»

Е.Жамалатов,
аудандық дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысы: 

Ауданда соңғы жылдары спорт саласында ауыз толтырып айтатын жетістіктер көп. Әрине 
оның бәрі төккен тер, еткен еңбектің жемісі екеніне ешкімнің дауы жоқ. Тіпті бұған дейін артта 
қалған бірқатар спорт түрлерін дамыту мақсатында атқарылған жұмыстардан да оң нәтиже 
байқалады. Десе де бұған тоқмейілсуге тағы болмайды. Себебі белгілі бір жастағы спортшылар 
арасында өтетін жарыстарға қазір командамен қатар жекелеген спортшыларымыз болғанымен, 
ертеңгі олардың ізбасарларынан тағы да білікті спортшылар қалыптастыру міндеті тұр. Қазір 
ауданда бұл салада серпін қалыптасуына не себеп, Жалағаш басқа аудандармен салыстырғанда 
қандай спорт түрлерінен алда немесе қай спорт түрлерінен кемшін тұстарымыз бар? Осы және 
өзге де сауалымызға жауап алу үшін аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
Еркебұлан Жамалатовпен сұхбаттасқан болатынбыз. 
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әлеумет
ұлағатты ұстаз

ойтаразы

Шығыс ойшылы, ғұлама ға
лым Әбу Насыр әлФараби 
«Ұстаз жаратылысынан өзіне 
айтылғанның бәрін жете тү
сін ген, көрген, естіген және 
аң ғарған нәрселердің бәрін 
жа  дында жақсы сақтайтын, 
мей лінше шешен, өнербілімге 
құш тар, аса қанағатшыл, жаны 
асқақ, қорқыныш пен жас қа
нуды білмейтін батыл, ер жү
рек болуы керек» деп ерекше 
сипаттама береді. Расында 
жаңа заманға сай ұрпақ тәрбие
леуде ұстазға түсер салмақ пен 
жауапкершіліктің жүгі жеңіл 
болмайтыны анық. Еліміздің 
келешегі жас ұрпақтың бағ
баны ұстаздар қауымы бүкіл 
ғұ мырын сапалы біліммен қа
тар саналы тәрбие беру ісіне 
сарп етті. Солардың қатарында 
есімі алтын әріппен жазылатын 
мұғалімдік қызметке жарты 
ға сырға жуық өмірін арнаған 
Қайыр бек Елікбайұлы да бар.

Қайырбек Меңлібаев Жа
ла ғаш ауданының Таң ауы
лында 1959 жылдың 12 қаң
тарында ұстаздар әуле тінде 
дүниеге келеді. Әкесі Елікбай 
Меңлібаев – ауыл мектебінің 
іргесін қалауға атсалысып, 40 
жылдан астам саналы ғұмы
рын жас ұрпақтың білімі мен 
тәрбиесіне арнаған ұлағатты 
ұстаз. Анасы Гүлзада Нұрма
ханова бастауыш сынып 
мұғалімі болып өмірінің соңына 
дейін қызмет атқарды. Олар 
қиынқыстау заманда ауыл 
ба  лаларының сауаттануына 
қос қан қажырлы еңбегінің ар
қа  сында халық арасында көп
ке сыйлы, барлық құрметке 
лайық ты жандар болды.

Қайырбек Елікбайұлы 1975 
жылы онжылдық білімді ауы
лын дағы №118 орта мектебінен 
алды. Қолына қалам ұстатып, 
әліпбиді оқытқан Нұржанова 
Рсалды апайы болса, әр жыл

дары Нәсиев Атымтай, Сәді
бе кова Ләйлә сынып жетекшісі 
болды. 

Мектепті аяқтаған соң үл
кен өмірге аяқ басып, 1975
1978 жылдары Қы зыл орда 
қа ласындағы Политех ни кумы
ның Автомобилдерге күтім 
жа  сау және жөндеу бөлімінде 
«Тех никмеханик» мамандығы 
бойынша білім алады. Одан 
кейін 1978 жылы алғашқы ең
бек жолын №118 орта мек
тепте «Нұсқаушы» болып 
бас      тайды. Сол жылы күзде Жа
ла ғаш аудандық әскери ко мис
сариаты арқылы Кеңес әскері 
қатарына шақырылып, Семей 
ядролық сынақ полигонында 
әскери міндетін атқарады.1980 
жылы әскер қатарынан ора
лып, мектептегі қызметін жал
ғастырды. 

19851990 жылдары Қы
зы л  орда қаласындағы Н.В. 
Го  голь атындағы педагоги
ка лық институтының 
Фи             зи  каматематика факульте
тінде білім алады. 1998 жыл 
дан бастап бүгінге дейін Таң 
ауы лындағы орта мек тепте 
«Алғашқы әске ри және тех но
логиялық дайындық» пәнінің 
оқытушыұйым дастырушысы 
болып қызмет атқарып келеді.

Дана халқымыз «Отан – от
басынан басталады» деп бе 
кер айтпаса керек. 1983 жы
лы Қайырбек өмірлік жары 
Қо жагелдиева Раушанмен өз 
алдына отау тігіп, шаңырақ 
көтереді. Жұбайы Раушан 
Жа рылқапқызы – бастауыш 
сынып мұғалімі. Ұзақ жылғы ұс
таздық ең бегі бағаланып, білім 
беру са ласындағы ең жо ғары 
марапат Қазақстан Респуб
ликасы Білім және ғылым ми
нистрлігінің «Ы.Алтын са рин» 
төс  белгісімен наград тал ған. 
Осы   лайша ата ананың ла
йық   ты жолын жал ғап, ауыл 

мек  те бінде зей нет жасына де
йін ұс таздық қыз метін бірге 
атқарады.

Қайырбек Елікбайұлы мен 
Раушан Жарылқапқызының 
шаңы рағында төрт қыз бір 
ұл дүниеге келді. Үлкен қызы 
Ақнұр Жалағаш аудандық 
ем ханасында есепші болып 
еңбек етуде. Жолдасы Бауыр
жанмен бірге төрт перзент 
тәрбиелеп отыр. Айкерім «Ақ
па раттық жүйелер» маман
дығын меңгеріп, бүгінгі күні 
Алматы қаласында жолдасы 
Асылханмен бірге жеке кәсіппен 
айналысуда.  Ақгүл Тараз қа
ла сындағы мемлекеттік пе
дагогикалық университетін 
«Бей  не леу өнері» мамандығы 
бо йын ша үздік бітіріп, бүгінде 
Т.Жүр генов атындағы №123 
мектеплицейінде мұғалім бо
лып атаанасының ізімен келеді. 
Өмірлік жары Нұркенмен бірге 
төрт бала тәрбиелеп отыр.

Үш қыздан кейін Алланың 
берген қамшы ұстар ұлы 
Еркебұлан жолдасы Асыл
зат пен бірге үш бала тәр бие
леуде. Еркебұлан НұрСұлтан 
қаласында Қазақстан Рес
публикасының Сыртқы істер 
министрлігінде, келіні Асыл зат 
«Ұлттық аударма бюро сында» 
аудармашы бо лып қызмет 
атқаруда. Кенже қызы Бағжан 
«Болашақ» университетін 
«Қар жы» мамандығында білім 
алып, НұрСұлтан қаласында 
қар жы саласында қызмет 
жасайды.

Қайырбек Елікбайұлы 44 
жыл ұстаздық жолында жас 
ұрпаққа сапалы білім, саналы 
тәрбие беруде аянбай еңбек 
етіп келеді. Әсіресе жастарды 
ұлтжандылыққа, Отанға адал 
қызмет етуге және оларға 
әскерипатриоттық тәрбие 
бе   руде қосқан үлесі зор. Со
ның нәтижесінде Бауыржан 

Өскелең ұрпаққа 
өмірі өнеге

Бүгінде барлық салада сәт сайын ақпараттар жаңарып, 
технологиялық жаңғыру ерекше қарқынмен жүруде. Оған ілесе ондаған 
жаңа мамандық пайда болса, жүздеген мамандық жойылып барады. 
Осындай тарихи әрі заңды өзгерістер кезеңінде ұрпақ тәрбиесімен 
айналысатын ұстаздық қызмет ұлылықтың биік шыңында тұратыны 
сөзсіз.

Момышұлы атындағы «Батыр 
Шапағаты», «За заслуги в пат
риотическом воспитании моло
дежи» медальдарымен мара
патталған.

Ұлағатты ұстаздан білім 
ал ған шәкірттер аудандық, об
лыстық, республикалық дең
гейде өткен түрлі формат тағы 
әскерипатриоттық жарыстарға 
қатысып, жүлделі орындарға 
ие болып, мектебіміз бен 
ауданымыздың мақтанышына 
айналды. 4 оқушысы еліміздегі 
әскери оқу орындарында оқып, 
қазіргі таңда Қазақстан Рес
публикасы Қарулы күштерінің 
қатарында қызмет етуде.

Қайырбек Елікбайұлы білім 
берумен қатар өңіріміздегі қо
ғамдықсаяси жұмыстарға 
бел  сенді қатысады. «Семей» 
яд ро лық полигонының зар дап
тарын жоюға және өңіріміздегі 
«НевадаСемей» қоғамдық бір
лестігінің жұмысын дамытуға 
қосқан үлесі үшін «25 лет 
закрытия полигона», «25 лет 
вооруженным силам РК» ме
даль дарымен наградталған. 
Айма ғымыздың қоғамдық жұ
мыс тарына белсенді қатысқаны 
үшін «Қызылорда қаласына –  
200 жыл» мерекелік медалімен 
марапатталды. Сонымен қатар 
білім беру саласының өркендеуі 
жолында адал қызмет етіп, 
жас ұрпақты оқыту мен тәр
биелеудегі ерен еңбегі үшін 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің 

«Құрмет» грамотасымен, об
лыс әкімдігінің, Әскери ғылым 
академиясының алғыс хат
тарымен марапатталған. 
Қазақстан Республикасы Пар 
ламенті Мәжілісі мен мәсли
хат тары депутаттарының 
сайлау ларында «Nur Otan» 
пар тия сының сайлау нау
қа нына белсене қатысқаны 
үшін ҚР Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың алғыс хаты
мен марапатталған.

Ұлт ұстазы Ыбырай Алтын
сарин «Маған жақсы мұғалім 
бәрінен де қымбат, өйткені 
мұғалім – мектептің жүрегі» 
деген екен. Бұл марапаттар 
осынау ұстаздық ғұмырына, 
азаматтық белсенділігіне мем
лекет және қоғам тарапынан 
берілген лайықты баға деп 
білеміз.

Ел дамуына қосқан өлшеусіз 
еңбегің еленіп, құрметтің тө
рінен көріну, өз ортаңда сый
қошеметке ие болу мағыналы 
өмір сүрудің бір белгісі бо
лып қалмақ. Білім берген шә
кірттерің үкілеген үмітті ақтап, 
тәуелсіз Қазақстанның бір кір
піші болып қаланса, ұстазға 
одан асқан бақыт жоқ. Ал бұл 
бақытқа ұлағатты ұстаз адал 
еңбекпен жетті. 

Ө.ШүйіШБАЕВ,
№118 орта мектеп 

директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары

Дегенмен заманның дамуы 
көптеген ырымтыйымдарды 
жоқ  қа шығарып қана қоймай, 
біз үшін киелі саналатын мұра
ла рымыздың құнын төмендетіп 
жіберді. Бірақ жастар ата
бабамыздың тыйымды тектен
текке айтпағанын білуі керек. 
Әрбір ырымның, тыйымның 
ас тарында үлкен мән жатыр. 
Бүгінгі әңгімемізде бесікке қа
тысты ырымтыйымдарға, оның 
пайдасына және қазіргі күні қа
сиетін сақтап тұр ма, осыған 
тоқталмақпыз.

Жалпы ырымның жаманы 
болмайды деген сөз бар. Ра
сында солай. Дүниеге жаңа 
келген нәрестенің жататын 
тө сек орны осы ағаш бесік. 
Жаңа туған нәресте өз аяқ
қолы ның қозғалғанынан өзі 
шошынып, ұйқысы қырық бө
лініп, ақыр аяғында анасының 
тірлігіне кедергі жасауы мүм
кін. Ардақты аналарымыз 
шаруаның тындырымды болуы 
үшін де, баланың жайлы жерде 
ұйықтауы үшін де осы киелі 

бесікті қолайлы көрді. Бесікте 
бала құндақтаулы, жылы әрі 
таза жатады. 

Фольклоршы Болат Бопай
ұлы «Бесіктегі бала бес түлейді» 
деп бесікті киелі санаған. Ол 
кісі өз еңбегінде «Нанымсе
німдер бойынша, бос бесікке 
ібіліс баласын жатқызады не
месе жылан салып қояды, 
сондықтан бос бесікті тербетуге 
болмайды, оның бетін әрдайым 
жауып жүру керек екен. Біздің 
халықтық тәрбиеде бос бесікті 
тербетпейді, бейуақытта оны 
далаға қоймайды, бесікті арша, 
адыраспанмен аластағаннан 
кейін ғана баланы салады. Сә
биге жынжыбыр, көрінбейтін 
қара күштер жоламасын деп 
бесіктің басына қайшы, пышақ, 
қамшы жастап та қояды. Ал 
бала есейгенде бесікті далаға 
тастамаған» дейді. Ал бос 
бесікті тербету – ырым бойынша 
жамандықтың белгісі. 

Негізінен баласынан айы
рыл ған, сәбиі шетінеген аналар 
сол қасіретті көтере алмай, 

ақылесінен ал жасып бос бесікті 
тербетеді дейді. Ана мен ба 
ла ның бірбірінен көз жазып 
қа луы, әсі ресе анасының ал
дында ба ла сының шетінеуі – 
дү ние дегі орны толмас қасірет. 
Халықтың тектілігі ғой, осындай 
жамандықтың алдын алып, оны 
шақырмаңдар, бесікке немқұ
райлы қарамаңдар, далаға 
тас   тамаңдар, бетін ашық қал
дыр  маңдар деп тыйып оты ра
тыны да осыдан. Бесік тү гілі 
са  лын ған төсекті адам орны нан 
тұ рысымен жинап қою керек тігі 
бар. 

Өйткені бос бесікті ай нал
шықтаған жынжыбырлар тө
секке де жатып алады дейді. 
Олай болған жағдайда қайтадан 
сол орынға жатқан адам бала
сына зияны тиюі мүмкін. Сон
дықтан да біз көрмейтін, бірақ 
бізді көріп, біліп, кейде қа сы
мыз да жағаласып жүретін тыл
сым күш, жындардың бар екенін 
естен шығармаған дұрыс. Олар 
дың мақсаты қалайда адам ба
ласын адастыру, зиянын тигізу. 

Бесік – ұлттың ұясы
Қазақ халқы шаңырақты, бесікті қасиет тұтқан. Бұл екеуін ешқашан аяқпен 

баспаған. Олар қашанда бір-бірімен байланысып, ұштасып жатады. Осынау 
қасиетті екі затты қатты тозып, тым ескірген кезде де аяқтың астына тастамай, 
өртеп жіберетін болған әрі күлін де аяқасты қылмай, көміп тастаған. 

Осы тұста бір мәселені айта 
кеткенді жөн көрдік. Қазір заман 
дамыған дейміз. Дегенмен за
ман өркениетке бастаса да, 
кез келген халықтың түпкі шық
қан тегі, болмысы, ұлттық құн
дылықтары сақталуы тиіс. Бұл – 
олардың әрқайсысын бірбірінен 
ерекшелеп тұратын ай шықты 
белгісі. Бесікті қа сиет ті, киелі 
дүниелердің қата рына санаған 
атам қазақ оның киесінен қатты 
қорқатын. 

Бала ержетіп не бойжетіп 
кетсе, келесі сәби дүниеге кел
генше бесікті таза матамен тү
гелдей орап, төрге жинап қоя
тын. Ардақты аналарымыз тіпті 
үйдің ішінде тұрғанда да кішкене 
уақытқа болса да бетін ашық 
қал дыруға тыйым салатын. 
Егер ашық қалған жағдайда осы 
ай  тылған тылсым күштердің 
әсерінен балаға зиян келуінен 
қорқатын. Мұндай жағдайда 
қай  тақайта сүрелер айтып, 
алас  тап тазарту амалдарын жа
сайтын. 

Қазір заман өзгерді ме, 
әлде адамдардың түсінігі басқа 
арнаға ауысты ма белгісіз, кие
сінен қорқатын бесігіміз ашық
шашық қоқыстарда, да  лада 
қараусыз жата бе ре тін болды. 
Кейбірі керексіз деп шығарып 
тастай салады, енді бірі келесі 
сәби дүниеге кел генше «үйде 
орын алып тұрмасын» деген 
ниетте са райына немесе ашық 
қораға қоя салады. Енді жылдар 
бойы далада күнітүні ашық, 
қараусыз қалған нәрестенің 
жылы ұясын жынперілер па
на ламағанда не қалды дей
сің? Осындай қа те  ліктер, нем
құрайлы істерді көргенде еріксіз 
қынжыласың, әрине. Осы адам
дар сол бесіктің қасиеті ша ңы
рақпен бірдей еке нін, оған кү
нәсіз нәрестелер бө леніп, әрі 
аса ұқыптылықпен, сақ тықпен, 
таза күйінде қолдану керек еке
нін білмейді ме дейсің? Білсе 
де немқұрайлылықпен ес сіз 
әре кеттерге баратындарын кө
ріп, жағаңды ұстайсың. «Бала
ларын бесікке бөлемеген, бесігі 
жоқ елден қорқамын» демекші, 
бесіктің киесінен қорқу керек. 
Атабабаның ізгі салтын сақ
тап, оған құрметпен қарау – бү
гін  гілердің парызы, аманаты, 
адам   дық қасиетінің бастау 
шыңы.

Негізі бесік ғасырлар бойы 
көшпелі қазақ өмірінің ажы 
рамас бөлігі болып келді. 
Әсіресе бір жерден екінші жерге 
көшіп жүргенде бесікті түйемен 

немесе атпен алып жүру ың ғай
лы болды. Ал киіз үйде бесік 
биік аяғының арқасында, ба
ланы сыз бен желден қорғады. 
Ал бесікке қойылатын бірегей 
бөлігі – түбек баланың ұйықтап 
жатқанда да астының құрғақ 
болып тұруына мүмкіндік берді. 

Бесікті көбіне қарағайдан, 
қайыңнан немесе басқа да 
иілгіш ағаш түрлерінен жасайды. 
Осының арқасында бесік мық
ты, таза және жеңіл болды. 
Бесікте сүйектен жасалған шү
мек ар қылы зәр ағатын түбек 
бар. Сондайақ бесіктің басқа 
да бөліктері бар. Мәселен, ши  
– түбекке арналған дөңгелек 
тесігі бар жұқа сабаннан жа
салған төсеніш, жөргек, бұл 
шидің үстіне төселетін төсеме, 
құс төсек, бұл да шидің үстінен 
төселсе, жастық бесіктің еніне 
сәйкес жасалған. Сондайақ 
көрпе мезгілге байланысты 
жұқа, қалың болып келсе, ба
ланың аяғы мен жамбас бө
лігінде тұратын кішкентай жас
тықтарды кепіл деп атаған. 
Тартпа бау – сәбиді байлауға 
арналса,  жабу, бұл бесікті то 
лығымен жауып тұрады және 
баланы жәндіктерден, жел өті
нен, бөтен адамдардың кө зінен 
қорғайды. Айта кету керек, жабу 
жеңіл матадан тігілгені дұрыс. 

Бесік тәтті ұйқының кепілі 
ғана емес, тәрбиенің өзегі деуге 
де болады. Себебі бала онда 
жатып, анасы шырқаған бе
сік жырын естиді. Бесік жыры 
арқылы ұлттық болмысты, ана 
тілінің шұрайын және анасының 
шексіз мейірімі мен махаббатын 
сезіне алады. 

Кейде бесіктің кемшіліктері 
де айтылып жатады. Мысалы, 
бала көп жағдайда қозғалмай 
жататындықтан жауырыны жа
бы сып қалуы және шүйдеге ар
налған шұңқыры бар арнайы 
жастық болмағандықтан ба
сының қисық өсуі де мүмкін. 
Дегенмен бұл кемшіліктерді 
бол  дырмауға әбден болады. 
Алдын алу үшін баланы суға 
шомыл дырғанда денесін май
лап, аяққолын созып, жауы
ры нын қозғап тұру керек. Бұл 
жат тығулар бала өз еркімен 
ши рақ қозғалып кеткенге дейін 
жалғасуы қажет. Ал басы келісті 
пішінде өскенін қаласаңыз, 
ортасында ойығы бар арнайы 
жастықшаны қолдануға бо ла ды. 
Сонда бала жоғарыда атал ған 
кемшіліктерден аулақ болады.

Нұр НАУАН

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қаржылық 
ресурстары жұмыс берушілер жұмыскерлер үшін, сондай
ақ жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айналысатын 
тұлғалар өздері үшін төлейтін әлеуметтік аударымдар 
есебінен қалыптасады.

Ай сайынғы әлеуметтік аударымдарды жұмыс бе
рушілер Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына 
(бұдан әрі – Қор) өз қызметкерлері үшін бір ең төменгі 
жалақы (ЕТЖ) мөлшерінен кем емес және 7 ЕТЖдан 
аспайтын табысының 3,5 пайыз мөлшерінде төлейді. 
Бұл ретте әлеуметтік аударымдар міндетті зейнетақы 
жарналары сияқты жұмыскердің жалақысынан ұста
лынбай, жұмыс берушілердің қаражаты есебінен төленеді.

Әлеуметтік аударымдардың уақытылы және толық 
түсуі әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда жұмыс
керге Қордан әлеуметтік төлемдер алуға құқық береді.

1. Қордан еңбекке қабылеттіліктен айырылу жағдайына 
әлеуметтік төлем бюджет қаражаты есебінен мүгедектігі 
бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыға қосымша 
тағайындалады. Ол жалпы еңбекке қабілеттіліктен 
айырылу дәрежесін 30 пайыздан 100 пайызға дейін 
белгілеу кезеңіне төленеді.

2. Қордан асыраушысынан айырылған жағдайда 
төленетін әлеуметтік төлем бюджет қаражаты есебінен 
асыраушысынан айырылу бойынша мемлекеттік әлеу
меттік жәрдемақыға қосымша тағайындалады. Ол асы
рауындағылар 18 жасқа толғанға дейін, ал күндізгі 
оқу нысанында оқитындарға 23 жасқа дейін жүзеге 
асырылады. 

Сатып алу қабілетін қамтамасыз ету үшін бұл төлемдер 
жыл сайын ұлғайып отырады. Мәселен, 2022 жылдың 1 
қаңтарынан бастап төлемдердің жалпы сомасы өткен 
жылмен салыстырғанда 9 пайызға өсті.

Егер бюджет қаражаты есебінен алушылар үшін биыл 
1 сәуірден бастап бюджет қаражаты есебінен алушылар 
үшін мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәр
демақының орташа мөлшері 54 608 теңгені құраса, ал 
Қордан жұмыс істеген азаматтарға төленетін төлемдерді 
есепке алғанда жалпы сомасы 84 353 теңгені құрады.

Егер бюджет қаражаты есебінен алушылар үшін 
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақының орташа мөлшері биыл 1 сәуір
ден бастап 45 627 теңгені құраса, ал Қордан төле нетін 
төлемдерді есепке алғанда жалпы сомасы 76 443 теңгені 
құрады.

Осылайша, жұмыс істейтін халық үшін бұл төлем
дердің орташа мөлшері жұмыс істемеген алушымен 
салыстырғанда шамамен 30 мың теңгеге жоғары.

3. Қордан жұмысынан айырылған жағдайда төленетін 
әлеуметтік төлем жұмыстан босату себептеріне қара
мастан тағайындалады. Төлем құқығы жұмыспен қамту 
орталығы немесе «Электрондық еңбек биржасы»порталы 
(enbek.kz) арқылы жұмыссыз ретінде тіркелген күннен 
бастап туындайды. Төлем мөлшері соңғы 2 жылдағы 
орташа айлық табыстың 40 пайызын құрайды және 
міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне 
байланысты 1 айдан 6 айға дейін тағайындалады. 2021 
жылы республика бойынша 105 564 адам 16,2 млрд 
теңге, ал Қызылорда облысында 6180 адам 511 878 теңге 
сомасында төлем алды.

Ана мен баланы қолдау мақсатында жұмыс істейтін 
әйелдер үшін Қордан әлеуметтік төлемдер қарастырылған.

4. Жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы 
(балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айы
рылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем жүктілік 
және босану бойынша уақытша еңбекке жарамсыздық 
парағы негізінде берілген демалыстың барлық күндеріне 
тағайындалады. Төлем мөлшері соңғы жылдағы орташа 
айлық табысқа және еңбекке уақытша жарамсыздық 
күндерінің санына байланысты. 2021 жылы республика 
бойынша 225 489 адам 123,6 млрд теңге, ал Қызылорда 
облысында 12 727 адам 5 176 732,4 теңге сомасында 
төлем алды.

5. Бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне бай
ланысты табысынан айырылған жағдайда ай сайын ғы 
әлеуметтік төлем бала туған күннен бастап тағайындалады. 
Төлем мөлшері соңғы 2 жылдағы орташа айлық табыстың 
40 пайызын құрайды. Екі немесе одан да көп бала туған 
кезде төлем әр балаға бөлек тағайындалады. 2021 
жылы республикада 662 761 адам 154,5 млрд теңге, ал 
Қызылорда облысында 34 569 адам 7 210 799,6 теңге 
сомасында төлем алды.

Жалпы 6,6 миллионға жуық адам міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесіне қатысушылар болып табылады. 
2021 жылы 1,1 миллионнан астам адам 340 миллиард 
теңгеге жуық, ал Қызылорда облысында 59 693 адам 14 
316 658,3 теңге сомасында төлем алды.

Міндетті әлеуметтік сақтандыруда жұмыс беру
ші лердің Қорға әлеуметтік аударымдарды уақытылы 
және толық төлеуі маңызды фактор болып табылады, 
өйткені төлемдердің мөлшері жүйеге қатысу ұзақтығына 
және табыс деңгейіне тікелей байланысты. Осыған 
орайда әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда 
әлеу меттік төлем тағайындауға өтініш берердің ал
дында  egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы 
немесе «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясына (Халыққа қызмет көрсету орталықтары)
немесе Қордың филиалдарына жүгіну арқылы әлеуметтік 
аударымдардың Қорға дұрыс және уақытылы түсуін 
тексеруді ұсынамыз. 

Осылайша белгілі бір әлеуметтік тәуекелдер туындаған 
кезде жұмыс істейтін азаматтар жұмыс істемейтін аза
маттарға қарағанда мемлекеттік жәрдемақы және Қордан 
әлеуметтік төлемдер ала отырып, артықшылыққа ие 
болады. Осыған орай еңбек шартының болуы жұмыс 
істейтін азаматтарға тек еңбек қана емес, сонымен қатар 
әлеуметтік тәуекелдер туындағанда әлеуметтік кепіл
діктер береді.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі туралы толы
ғырақ ақпаратты Қордың gfss.kz интернетресурсы 
арқылы алуға болады.

“Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры” 
АҚ-ның Қызылорда облыстық филиалы

Қазақстанда мемлекет, 
жұмыс беруші және 
қызметкер арасындағы 
жауапкершілікті негізгі, 
міндетті және ерікті 
деңгейлерде бөлуді 
көздейтін әлеуметтік 
қамсыздандыру 
жүйесінің көп деңгейлі 
моделі құрылды. 
Базалық деңгейде 
Қазақстан азаматтары 
еңбек қызметін жүзеге асыруға қарамастан, 
әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда 
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік 
көмек алады. Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
2005 жылдан бастап жұмыс істейтін азаматтарды 
әлеуметтік қатерлер туындаған жағдайда әлеуметтік 
қорғаудың қосымша деңгейі ретінде енгізілді.

Жұмысқа орналасқанда неліктен 
еңбек шартын жасау маңызды?



№46 (9829) 11/06/2022 www.zhalagash-zharshysy.kz

дидар4
Бәрекелді!

Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат 
комитетінде 16 сәуір 2019 жылы қайта тіркеліп, №17662-Г куәлігі берілген.

“Жалағаш жаршысы” аудандық газеті ҚР CT ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) “Сапа менеджменті 
жүйелері” талаптарына сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертификатталған.

сейсенбі,

бас редактор
Кенжетай ҚАЙРАҚбАЕВ

Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Мекен-жайымыз: 120200, Қызылорда облысы, Жалағаш кенті, Абай көшесі №68.  E-mail: zhal_jarsh@mail.ru

3138 950

Кезекші редактор: Нұржамила АЛМАСҚЫЗЫ

Газет редакцияның компьютер орталығында 
теріліп, беттеліп, «ASU» баспа үйі» ЖШС  
сенімгерлік басқаруындағы «Сыр медиа» ЖШС 
баспаханасында басылды.
Тел:. 8/7242/ 400668.
Газеттің таралымы бойынша 
31575 немесе 8 (7242) 701408 
телефон нөміріне хабарласуға болады.

Жаңа ғасырға аяқ басқаннан 
адамзат кітап оқудан шет қалды. 
Соның ішінде қазақ қоғамында 
кітап оқу, кітап оқыту үлкен мә
селеге ай налып кетті. Әсіресе ке
шегі қоғам ауыс қан өлара кезде 
жалпыхалықтық ру хани құлдырау 
басталды. Бұл – елі міздегі идео
логияның әлсіреп кетке нінің айқын 
көрінісі. Содан әлі күнге дейін кітап 
десе кежегеміз кейін тар тады да 
тұрады. Бірақ соған қа ра мастан 
кітап ханалар жүйесі ты нымсыз жұ
мыс істеп келеді. Мем лекеттік бас
паханалар да кітап басып шы ға ру 
ісін тоқтатқан жоқ. Тек енді кітап ха
налардың оқу залына келетін оқыр
мандардың санын арттыру керек. 

Аудандық орталық кітапхана үш 
жыл бұрын күрделі жөндеуден өтіп, 
заман талабына сай жабдық тал
ды. Кітап қоры да толықты. Кітап
ха  нашылардың да оқырмандарға 
көр    сететін қызмет сапасы артқан. 
Оқы  луы тиіс маңызды көркем әде
биет  тер және жергілікті ақынжазу
шы лар кітаптарының аудио және 
элек тронды нұсқалары жасалған. 
Одан бөлек кітапхананың Коворкинг 
ор та лығында өтетін облыстық, ау
дан дық конференциялар мен түрлі 
шаралардың да жылдан жылға ма
ңы  зы артып барады және оған тұ
рақ  ты оқырмандарды қатыстыруды 
ес керген. Бұл да оқырман тартудың 
тиімді тәсілі. 

Балалар кітапханасының жұ
мы сы да жанданып келеді. Бала 
күнінен кітап оқуға қызықпаған 
адам есейгенде кітапты жатырқап 
тұратыны белгілі. Осы орайда 
негізгі жауапкершілік ба лалар кі
тапханасының қызмет кер леріне 
тү седі. Балалар әдебиетінің жа зы
луы, жасалуы қандай қиын болса, 
балаларға кітап оқыту одан қиын. 
Оған себеп, тәуліктің тең жар ты
сын ғаламторда, яғни виртуалды 
әлемде өткізетін балалардың ата
ана назарынан тыс қалуы. Бұл 
бүгінгі жас ұрпақтың тәрбиесіндегі 
күн тәртібінен түспейтін ең өзекті 
мәселе болып тұр. 

Балаға кітап оқыту үшін алдымен 
өзің оқуың керек. Содан соң барып 
оны баланың жадына сіңірудің әдіс
тәсілдері қарастырылады. Қазір ба
ланы кітап оқуға қызықтырудың сан 
түрлі методикасы қолданысқа енді 
және сол арқылы жас ұрпақты кітап
ханаға тартудың алғышарттары 
жа салып та жатыр. Нәтижесінде 
ау  дандық балалар кітапханасына 
ба  ратын балғын оқырмандардың 
са ны артқан. Бұл да тынымсыз ең
бектің, ізденістің жемісі. Бірақ осы 
балалар кітапханасын сөз еткенде, 
бір «әттегенай» дегізетін тұсы бар. 
Бірнеше жылдан бері балалар кітап
ханасы мәдениет үйі мен білім бөлімі 
ғимаратының бір бұрышын паналап 
келген. Ал қазір аудандық орталық 

кітапхананың бір бөлмесінде отыр. 
Ол да тарлық етеді. Кітап қоры сый
ма ғандықтан бос тұрған жеке тұр
ғын үйлерге жинап, буыптүйіп қой
ған. Кітапхана директоры Ұлме кен 
Меңдібаеваның айтуынша, бұл мә
селе де алдағы уақытта оң шеші мін 
табатын сияқты. 

Қазірде ауданымызға қарасты 
бар лық ауылдар мен елді мекендер 
де кітапханалар халыққа қызмет 
көр  сетеді. Кітап қоры жет  кі лікті. 
Оқыр мандар іздеген кі тапта рын ау
дан орталығына келмейақ ауыл
дық кітапханадан табады. Көр кем 
әдебиеттің барлық жанр ла ры қам
тылған. Бұрынғыдай емес, ауыл
дық кітапханалардың өзі не талап 
кү шей ді. Соған сәйкес оқыр ман
дар  дың тал ғамы да қалыптасқан. 
Әдеби шы ғармаларды жанрлық 
ерек  ше лік те ріне қарай сөрелерге 
әріп тік рет ті лігі бойынша бөліп
бөліп қойған. Іздеп табу оңай. 

Жуырда ғана Аққұм ауылдық 
кітапханасы «Рухани  қазына – 
2022» республикалық  фес тивалін
де «Үздік ауылдық маңызы бар кі
тапхана»  но минациясы бойын ша 
жеңім паз атан ды. Жаңалықты ең 
алғашқы бо лып жар салып оты
ратын Фейзбук әлеу меттік желі
сінде жарияланған осы жетістікке 
аудан халқы ғана емес, еліміздің 
әр аймағындағы барша оқырман 
қуанып, ризашылық кө ңіл мен құт

тық тап жатты. Расында бұл – 
ауданымыз үшін ғана емес, ай ма
ғымыз үшін, тіпті еліміздегі барша 
оқырман үшін асқақ абырой, мәні 
бөлек мәртебе. Өйткені сө зі міз
дің басында айтқан қазақ қо ға
мындағы рухани тоқыраудың қай
та түлегенінің көрінісі. Оған аудан 
тұрғындары емес, қазақ бо лып 
қуануға тиіспіз. 

Аққұм ауданымыздағы халық 
саны жағынан және әлеуметтік әле
уеті жа ғы нан қуатты ауылдардың 
ба сында тұр. Ауылдан шыққан 
аза   маттардың демеушілігімен Ақ
құм жылдан жылға жаңарып, гүл
де ніп келеді. Екі мыңға жуық халқы 
бар ауылдың руханияты мен мәде
ниетінің өркендеуіне ауылдық кі
тап хана үлес қосып отыр. Ақтоты 
Кө шекбай басқаратын ауылдық кі
тап хана 1976 жылы ашылған. Сол 
уақыттан бері ауыл тұрғындарына 
үздіксіз қызмет көрсетіп келе 
жатыр. Кітапхана қазіргі кезде 
әр адам үшін білімін жетілдіруге, 
ақы сыз ақ парат алуға, кездесу 
алаңына, яки тәжірибе алмасуға 
мүм кіндік беретін заманауи үл
гіде жабдықталған орта лыққа ай
налған. Мәселен, 2015 жылы “Даму” 
қорының демеушілігімен Аққұм 
онлайн ақпарат орталығына айна
лып, бір жылдан соң модельді 
кітапхана атауы берілген. Ал 2019 
жылы  кітапхана  жанынан  заманауи  

үздік кітапхана атанды

коворкинг орталығы ашылды. 
Бүгінде кітапханада 18 962 кітап 
қоры бар және кітапханашылар 676 
тұрақты оқырманға сапалы қызмет 
көрсетеді. Жалпы келушілер саны 6 
367ге жетсе, 15 828 кітап оқырман 
қолында жүр. Кітапхана «Цифрлы 
Қазақстан кітап хана дамуына 
жаңа серпін», «Жүрек жылуы», 
«Өркениетке бас таған туған өлке» 
және «Тәтті кітап» жобаларын 
жүзеге асырып келеді. Нәтижесі де 
жоқ емес. 

– Кітапхана жаңа мобильді техно
логияларға көшкен. 2018 жылдан 
бас тап «Рабис» бағдарламасының 
«Ката логизатор» модулі бойынша 
жұ мыс жүргізіп келеміз. Яғни келіп 
түскен жаңа әдебиеттерді библио
графиялық сипаттамада енгізіп 
отырамыз. Соны мен бірге ауыл 
халқына «Егов.кз» сайты арқылы 
онлайн анықтамалар алып беріп, 
ауыл жастарының ком  пьютерлік  
сауат тылықтарын артты ру мақса
тында курстар өткізіп ке леміз. 
Одан бөлек «Жүрек жы луы» жо
ба сы аясында мүмкіндігі шектеулі 
жандарды назардан тыс қал дыр
май, ісшараға қатыстырып, үйі    не 
уақытылы кітап жеткізіп бе ріп оты
рамыз, – дейді Ақтоты Айтжан қызы.

Расында кітапханада «Өрке
ниет ке бастаған  туған өлке» 
жобасы аясында «Туған жерім – құт 
ме ке нім», «Ауыл азаматымен ажар
лы» тақырыбында тұрақты кітап 
көр мелері жасақталып, ауыл жас
та   рымен, ардагерлерімен кез десу 
кеш  тері өткізіліп тұрады екен. «Ту
ған өлке – тұнған тарих» тақы ры
бын дағы жас суретшілер сайыс тары 
да балалардың талғамын қа лып
тастырып, ізгілікті іс жасауға тәр
биелесе, жергілікті ақындардың шы
ғармаларын насихаттау мақсатында 
өткізілетін көркем сөз сайыстары өс
келең ұрпақтың бойына патриоттық 
сезім қалыптастырады.

Былтырдан бастап кітапханада 
«Тәтті кітап» жобасы аясында бір
шама жұмыстар жасалған. Мәсе
лен, жас жеткіншектің  кітап оқуға 
ынтасын арттыру мақсатында 
жаңа түскен ба лалар әдебиетін 
жаңа жұмыс тә сілдерімен оқытуды 
жолға қойған. Атап айтсақ, 
«Балаларға базарлық»,  «Балалар 
бағының бағбандары», «Кі тап там
шылары» тақырбында кі тап көрме 
инсталяциясы жасалып, «Кі тап
тар әлеміне саяхат», «Тәтті кітап 
себеті», «Ертегілер әлемінде», 
«Біз ертегімен есейеміз» атты ер
тегі оқулары өткізіліп келеді. Ал 
«Ер  те гілер оқу» желісі бойынша 
қойылған «Шалқан» ертегісі де 
бүлдіршіндерді ауызбіршілікке, та
ту лыққа тәрбие лейді.   

Сондайақ тәуелсіздігіміздің 30 
жыл      дығына және Мұқағали Мақа
таев   тың 90 жылдығына орай ба
ланың тілін дамыту мақсатында 
өткізілген ба  ла бақшаның ересек 
топтарына мә нерлеп оқытулар 
барысында бүлдір шіндердің өлеңді 
тақпақтап айтуға төселіп қалғанын 
аңғаруға болады. Ал ашық ас
пан астындағы өткізілетін кітап 

көрмелерінің өзі кішкентай оқыр
мандарға ерекше көңілкүй сыйлап, 
олар дың кітап оқуға деген ынтасын 
оятады.

Кітапханада онлайн шаралар 
ұйым   дас тырылып тұрады. Оған ин
тер  нет байланысы тұрғысынан то
лық мүмкіндік бар және оны жоға
рыда айтып өттік. Сонымен бірге 
кітапхана жанынан құрылған көр  
кем сөз үйірмесінде өткізіліп тұра тын 
танымдық ақпараттық сағаттар   дың 
балалардың өздеріне қа      жет  ті ақ
парат алуына ықпалы зор. «Па ра сат 
жолы» орталығында «Жас    тармен 
жұмадағы жүздесу» та қы ры бында 
өтіп тұратын дөңгелек үс тел дер
дің де жас оқырмандарға берері 
мол. Соның ішінде «Сыбайлас жем
қорлыққа жол жоқ», «Иман және 
тәрбие», «Ана – өмір бастауы» деген 
тақырыптар жастардың бойына 
тәрбие құйып, атаананың қа дірін 
біліп, оларды құрметтеуге үй ретеді. 
Кітапхана қызметкерлері «Бір ел 
– бір кітап» акциясы аясында «Ор
далы елге отыз жыл», ұлт ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлының 150 жыл
дығына орай «Алаштың ар дақ 
тұтар азаматы» және «Менің Ота
ным – Қазақстан», «Рухани жаң
ғыру – ұлттың ұлы мұраты», «Қа
зақ стан кемел келешектің жарқын 
болашағы», «Кітап – сарқылмас ру
хани әлем» тақырыптарында кітап 
көр мелерін ұйымдастырып, жаңа 
түскен кітаптарды оқырмандарға та
ныстырып келеді.

Мұқағали Мақатаевтың 90 жыл
дығына орай өткізілген «Қазақ поэ
зиясының хан тәңірі» мәнерлеп оқу 
сайысы, «Қазыналы қарттарым» 
та қырыбында ардагер аналармен 
кездесу, қуғынсүргін құрбандарын 
еске алу күніне арналған кездесу 
кеші, кітапхана оқырмандарымен 
сұх баттар, Әзілхан Нұршайықовтың 
100 жылдығына орай өткізілген 
«Жастарға арналған өсиет» тақы
рыбындағы ашық сағат және 
Алаш Орда үкі метіне 105 жыл 
то луына орай жа салған «Алаш 
қайраткерлері» атты бейнешолулар 
да аталған ауылдық кітапхананың 
тынымсыз жұмыс істеп келе жат
қанын аңғартады. 

Жұмыс істелсе, нәтижелі жетістік 
те болады. Аққұм ауылдық клубы 
2019 жылы «Рухани қазына – 2019» 
фестивалінде «Жаңалық жар шы
сы» номинациясымен марапатта
лып, алғыс хатқа ие болды. Сон
дайақ «Кітапхана – білім және 
шы ғармашылық орталығы», 
«Цифр     лық дәуір талабы – зама науи 
кі  тап хана», «Кітапхана сала сында 
жаңа технологиялар мен плат фор
ма лар ды пайдалану» та қы  рыбында 
өт кен семинарларда сер тификаттар 
ие лен ді. «Болашағым сен тұрсаң, 
мен өл меспін» атты рес публикалық 
бай қау дан және «Ба лалар әдебиеті 
жы лы» аясында өт кізілген «Жыл 
кітабын бір ге оқимыз» атты 
облыстық онлайн бай  қаудан алғыс 
хаттарға ие болды.  

Қуат АХЕТОВ

ізгілік атаулының бәрі кітапта. Адамзат кітаппен 
тәрбиеленді, рухани толысты, мәдени өресі өсіп 
өркендеді. Тіпті кешегі өткен ұлылардың барлығы 
да өздерінің кітапқа қарыздар екенін айтып кетті. 
Дәуірлер озып, замандар өзгергенімен құнын 
жоғалтпайтын жалғыз құндылық ол – кітап. 

спорт

Сөз жоқ, бірінші таймдағы 
ойын  ның жүру барысына қарап, 
қонақтардың тең тарқасып, кемі бір 
ұпай алып кетеріне күмән болмады. 
Кезеккезек жасалған шабуылдың 
барлығына бірақ Шацкий төтеп 
берді. Алғашқы таймда қос команда 
бірбірінің қақпасынан саңылау 
тап паса да ойын сүреңсіз өтті деуге 
келмейді. 

Екінші таймның басталғанына 
небәрі 5 минут болды. А.Айымбетов 
әріптесі А.Дарабаевтан алған доп
ты Әзербайжан қақпасына алыс
тан бағыттады. Бірақ оның гол ға 
айналарына қақпашы түгілі жан
күйерлер де сенген жоқ. Десе де 
дәл осы соққының арқасында есеп 

ашылып, Қазақстан жеңіске бір 
табан жақындай түсті.

Арада 10 минут өткенде Абат 
Айымбетов тағы бір мәрте көзге 
түсті. Бұл жолы пас асырған әріптесі 
Асхат Тағыберген болатын. Бұған да 
Әзербайжан қақпашысы тойтарыс 
бере алған жоқ. Осылайша есепті 
еселеген отандық аяқдоп шебері 
ұлттық құраманы алға шығарды. 

Иә, бұған дейін футболдан біздің 
ұлттық құрамаға қатысты жиі сын 
айтылатын. Біздің жігіттер сыннан 
сабақ алған секілді. Араға 4 күн 
салып Словакиямен өткен кездесу 
де біздің пайдамызға шешілді. 

Алғашқы таймда допқа иелік 
етуде айқын басымдыққа ие 

болғанымен алаң қожайындары 
өз жерінде еркін көсіле алмады. 
Керісінше 45 минутта Қазақстан 
құрамасы Родак күзеткен қақпаға 3 
рет тура соққы бағыттады. Нәтиже 
де жаман емес. Алғашқы тайм 
орта тұсынан аса бере А.Дарабаев 
Э.Астанов асырған допты алаң 
қожайындарының қақпасында ту
латып, жеңісті жақындатты. 

Әлемге танымал клубтарда 
ойыншылары өнер көрсететін бұл 
құрама келесі таймның басында 
есепті теңестіріп, ойын соңына 
дейін жеңісті қолдан жұлып ала
тынына тым сенді. Келесі таймның 
соңына дейін үстінүстін жасалған 
шабуыл да соның айғағы десек, 

қателеспейміз. Десе де кездесудің 
77 минутына дейін олар таразы 
басын теңестіре алмады. 77 ми
нутта Л.Алмаси Шацкий күзеткен 
қақпада доп тулатса да мұны бас 
төреші К.Тохвер есепке алмады. 
Себебі ол әріптесінен допты ал
ғанда ойыннан тыс қалған болатын. 

Мұнан кейін Словакияның бас 
бапкері айтарлықтай алаңдағы 
ойыншылары арасында ауыстүйіс 
жасамады да. Себебі шәкірттерінің 
небәрі 78 минутта құрығанда 
бір ұпай аларына сенбесе керек.  
Осылайша Қазақстан сырт алаңда 
да толық 3 ұпайды қанжығалап 
қайтты. Бірақ бұған тоқмейілсуге 
тағы болмайды. Себебі алда әлі 

бұл командалармен қарымта кез
де суден бөлек басқа да ойындар 
күтіп тұр. Бірақ кешегі қос ойынның 
қорытындысына келсек, ұлттық 
құрамаға жанкүйерлер дән риза. 
Әзірге қоржында 6 ұпай бар. 

Иә, Қазақстан қазіргі таңда 
турнирлік кестеде көш басында 
тұр. Дәл осы тұғырдан түспеу 
үшін сөз жоқ, көп еңбек қажет. 
Алдағы уақытта біздің жігіттерді 
осы топта әлі 4 кездесу күтіп тұр. 
Бұған дейін жол берген Беларустан 
есе қайтаратын мүмкіндік те жоқ 
емес. Тек соны тиімді пайдаланса 
болғаны. Қос елдің ұлттық 
құрамалары кешкі сағат 23.45те 
кездеседі. 

Бүгін түнде сырт алаңда толық 
3 ұпай алу қиынға соғар, десе де 
тең тарқасуға толық мүмкіндік бар. 
Ал біздің аяқ доп шеберлеріміз бұл 
ойынды да жеңіспен аяқтаса, 3 
командамен қарымта кездесулерде 
тең тарқасса да болатын сияқты. 

13 маусымнан бастап Қазақстан 
қарымта кездесулерін бастайды. 
Алдымен Словакияны өз алаңында 
қабылдаса, қыркүйек айының 
ая  ғында бізге Беларус жігіттері 
қонаққа келеді. Ал 25 қыркүйекте 
отандық ойыншылар Әзербайжан 
алаңында қарымта ойындарын 
қорытындылайды. 

Жандос ЖАЗКЕН    

қазақстан құрамасы көш басында

Иә, футболдан ұлттық 
құраманың қарқыны жаман 
емес. Тек М.Адиевтің 
шәкірттері дәл осы қарқынды 
жоғалтпай, әр ойында 
қоржынға 3 ұпай салуды 
ойлауы керек. 3 маусымда 
алаң қожайындары жарады. 
Қазақстанға қонаққа келген 
Әзербайжанның аяқдоп 
шеберлері алғашқы таймда 
біздің ойыншылардың 
адымын аштырмағанымен 
келесі таймда 
Ш.Магомедалиев күзеткен 
қақпа да сыр берді.


