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Шаруашылық биыл 800 гектарға 
жуық алқаптан жоңышқа өнімін жиған. 
Оның 210 гектары жаңа жоңышқа 
болса, 580 гектар ескі жоңышқаны 
күтімге алыпты. Ескі жоңышқадан 
тұқымға 39 тонна дақыл жинап алған. 
Қазір қырман басында сол өнімнен 
тұқым дайындап жатыр екен. «Пиктус» 
деп аталатын германиялық аппарат 
күніне 1 тоннадан астам тұқым әзір
лейді. Қырманда дәл осындай күріш 
тазалайтын да заманауи аппарат 
бар. Ол күніне 9095 тонна тұқым 
дайындауға қауһарлы. Германиялық 
алып аппарат 2018 жылы 48 млн 
теңгеге сатып алынған. 

Қазірдің өзінде қырманда 1000 тон
наға жуық күріш пен 20 тоннадай жо
ңышқа тұқымы дайын тұр. Сұлтанбек 
Қабыл бекұлы келер жылы көктемде 
«Бай табын» ЖШС 500 тоннадай күріш 
пен 4 тонна жоңышқа тұқымын себетінін 
айтады. Ал қалғаны жергілікті шаруа
шы лықтарға сатылады екен. Өнім 
сапа сында мін болмаса керек, бүгінде 
«Бай табын» ЖШСда дайындалған 
жоңыш қа және күріш тұқымдары 
қолданқолға тимей өтіп жатыр. 

Батыр атындағы ауылға көктемгі 
нау қанның тұсында бір мәрте ат ізін 
салғанбыз. Ол кезде төраға Болат Діл
дабеков қырман басында екен. Был
тыр аяқ судың қат болғанын жеткізген 
шаруашылық басшысы биыл да бұл 
мәселенің алдын алу шараларын 
жасап жатқанын жеткізген. Бүгін 
агроном берген мәліметтерге сүйенсек, 

жұмысында нәтиже бар сыңайлы. 
«Байтабын» ЖШС биыл 1 100 

гектар алқапқа Сыр салысын сепкен. 
Одан бөлек жаңа жоғарыда айтып 
өткен 790 гектар жоңышқасы тағы бар. 
Басаяғы 2 мың гектарға жуық ауыл 
шаруашылығы дақылдарының күтіміне 
41 диқан жауап ты. Еткен еңбек, төккен 
тердің жемісі болуы керек, биыл 
«Байтабындықтар» жоңышқаның әр 
гектарынан 60 центнерден орташа өнім 
жиса, Сыр салысы себілген алқаптың 
әр гектарынан 72 центнер ор таша өнім 
алыпты.

Шаруашылық бойынша Жайлау 
Нияз шаев пен оның көмекшісі Дастан 
Шайхы исламов биыл озаттар арасында 
көш бастады. Даңғайыр диқандардың 
ізбасарлары 87 гектар күріштің күтіміне 
алажаздай жауапкершілікпен қара
ғаны көрініпақ тұр. Кешегі науқан 
қоры тындысымен олар әр гектардан 
92 центнерден өнім алған. Салада 
20 жылдан астам тәжірибесі бар 
Жайлау Ниязшаев та биыл аяқ судың 
айтарлықтай мәселеге айналғанын 
жасырмады. Десе де ол әріптесі екеуі 
туындаған мәселеге төтеп беру үшін 
бойдағы жауапкершілікті еселепті. 

– Суды ең көп қажет ететін өнімнің 
бірі де бірегейі – күріш. Тіпті жерге се
біл геннен жинап алғанша суда жатады 
десем, қателеспеймін. Рас, суды ауыс
тырып тұратын уақыттар болады. Бі
рақ негізгі қорегі де осы екенін ескер
сек, жылданжылға күрделеніп отырған 
аяқ су мәселесінің бізді алаңдатып 

отырғанын жасыра алмаймыз. Су 
келетін арық, каналдарымызды қазу, 
тазалау жұмыс тарын ұдайы жүр
гізіп отырамыз. Биыл межелеген 
өнімнен де жоғары астық ал дық. 
Мұның бәрі маңдай тердің жемісі 
деп білемін. Шаруашылық бойынша 
біз ди қандардың алды болдық. Бұл 
жетістікте көмекшімнің де үлкен еңбегі 
бар. Салада нәтижелі еңбек еткен 
жұмысшыларға жалақыдан бөлек 
қосымша сыйақы үлес тіріледі. Биыл 
солардың қатарынан та был    ғанымызға 
қуанып отырмыз. Келер жылы да 
алдымызға жоғары меже қойып, содан 
шығуға талмай жұмыс жасаймыз, – 
дейді диқан. 

Иә, жалпы аяқ судың мәселесі 
жергілікті шаруашылықтардың ешқай
сысын айна лып өткен жоқ. Уақыт 
өткен сайын мәселе күрделеніп келеді. 
Егер келер жылы мұндай мәселе 
қайталанбаса, «Байтабын» ЖШС 1 390 
гектарға күріш егуге ниетті. Ротация 
тәртібі мұны көтергенімен, алда аяқ су 
мәселесі қалай болады? Міне, шаруа
шылық ұжымы осыған бас қатырып 
отыр. 

Шаруашылық бүгінде 100ден астам 
ауыл тұрғынын жұмыспен қамтып отыр. 
3 өндіріс бригадасы биыл науқанды 
оң нәтижемен қорытындылаған. Тех
никадан да мәселе жоқ, төраға Болат 
Ділдабеков «алажаздай баптал ған 
өнім жауыншашынға қала ды» деп 
уайымдамайды. Себебі ол шаруа
шылық базасын толық заманауи соңғы 

үлгідегі техникалармен жарақтап алған. 
Ал мұның еңбек өнімділігіне де оң әсері 
болатыны айтпаса да белгілі. 

«Байтабын» ЖШС егінді әртарап
тандыруға да басымдық беріп келеді. 
Биыл ауыл халқына біршама жер 
ашып берген еді. Жергілікті тұрғындар 
қыстай тұтынатын картопсәбізін, 
қызылша, асқабын өздері өсіріп, жинап 
алды. Болат Ділдабеков ағамыз бұл 
жылдағы қалып тасқан дәстүр екенін 
айтады. Әрине шаруашылық қолға 
алған бұл бастаманың жергілікті 
халыққа тиімді екені айтпаса да белгілі. 
Ал биыл мақсары, соя секілді суды аз 
қажет ететін дақылдарға да басымдық 
беріледі екен. 

Төрағаның жоспары көп, мақсаты 
айқын, жұмысы жүйелі. Алдағы уақытта 
шаруашылықты түрлендіру арқылы кә
сіптің көкжиегін кеңейту де ойда жүрген 
дүние екен. Мәселен, осыған дейін егін 
ша руашылығында өзіндік қолтаңбасын 
қал дырған «Байтабындықтар» келер 
жыл дан бастап мал шаруашылығын 
да қолға алмақ ниетте. Әрине бірінші 
кезекте төрт түліктің басын көбейтуге 
күш салады. Одан кейін мал басын 
асылдандыруға кезек беріледі. Осы
лайша салада бақ сынаған шаруа
шылық ұжымы табысты еселеуге бел 
буып отыр. 

Айтпақшы алдағы уақытта шаруа
шы лық үлкен күріш ақтайтын заманауи 
цехты іске қоспақшы. Осылайша өздері 
күтіпбаптаған өнімді өндіріп нарыққа 
шы ғармақ. 

Қамбасы дәнге толған «Байтабын»

Күзгі науқанды 
қорытындылағанына 
айдан асса да 
«байтабын» шаруа 
қожалығының қырман 
басында біршама жұмыс 
жүріп жатыр. Көліктен 
түсе сала алпысқа таяп 
қалған ағамызды әңгімеге 
тарттық. бұл аталған 
шаруашылықтың бас 
агрономы Сұлтанбек 
Үсейінов екен. аман-
саулық сұрасып, 
жөнімізді айтқаннан кейін 
шаруашылықтың бүгінгі 
тынысы хақында екеуара 
диалог та өрби берді. 

Жалағаш  аудандық  мәслихатының  
кезектен тыс 26-сессиясын шақыру 

туралы
Жетінші шақырылған  Жалағаш  аудандық  мәсли

хатының  кезектен тыс 26 сессиясы  2022  жылы  16 
қарашада  сағат  16.00де  аудандық  мәслихаттың мә
жіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер 
ұсынылады:

1.  «20222024 жылдарға арналған аудандық бюджет 
туралы» Жалағаш аудандық мәслихатының 2021 
жылғы 22 желтоқсандағы №121 шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы.

2. «Әлеуметтiк көмек көрсету, оның мөлшерлерiн 
белгiлеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тiзбесiн айқындау қағидаларын бекіту 
туралы» Жалағаш аудандық мәслихатының 2020 жылғы 
28 қазандағы №642  шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

3. «Жалағаш ауданында мүгедектер қатарындағы 
кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде 
оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі 
мен мөлшерін айқындау туралы» Жалағаш аудандық 
мәслихатының 2021 жылғы 17 қарашадағы №102 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

4. Қосымша мәселелер.

2022 жылы 16 қарашада сағат 15.00де 
аудандық  мәслихат хатшысының кеңсесінде тұрақты 
комиссиялардың бірлескен отырысы өткізіледі.

Сессия отырысы Aitube.kz платформасында тікелей 
эфирде көрсетіледі.

                   
                                Мәслихат хатшысы  Г.Құрманбаева

Жалпы ғалымдардың зерттеу нәтижесі 
бойынша статистика қоғамдық ғылым 
ретінде және оның даму процесінің 
бастамасы XVII ғасырдың аяғында 
Англияда басталған екен. Статистика 
тарихының екінші бір бастауы неміс 
ға лымы Конгридтің еңбектерінде қа
лыптаса бастаған «Мемлекеттану» ғы
лымында жатқанын айтады ғалымдар. 
Статистиканың одан кейінгі дамуына да 
көптеген ғалымдар үлес қосып, статистика 
қарыштап дами бастаған екен. 

Ал бүгінгі күні аталған саланың 
мемлекет үшін қызметі аса қажет 
және экономиканың көрсеткіші тікелей 
байланысты. Салаға қанжүгіртер мықты 
ма мандардың сапалы қызметінің ар
қа сында статистиканың бүгінгі жұ
мысы әжептәуір жүйеленген. Қашанда 

еселі еңбекті елеусіз қалдырмайтын 
мемлекетімізде әр саланың кәсіби 
мерекесі аталып өтеді. Апта басында 
статистика саласының мамандары да 
кәсіби мерекелері қарсаңында ау дан 
әкімінің қабылдауында болды. Қа был
дауда статистика қызметінің маңыз
дылығы, сала қызметкерлерінің орасан 
зор еңбегі туралы айтылды. 

– Статистика Үкімет үшін ғана 
емес, қоғам үшін де маңызды. Қазіргі 

жағдайда статистика қоғамдық өмірдің 
барлық салаларында ерекше орын 
алады. Ең алдымен, статистикалық 
ақпарат мемлекеттік шешімдер қабылдау 
үшін негіз болып табылады және ол 
әрқайсысымыздың өмір сүру деңгейімізде 
көрініс табатын болады. Сонымен қатар 
мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық да
му стратегиясын белгілеуде де аталған 
саланың рөлі зор.

Еселі еңбек еленген күн
Әр саланың қызметі 

қоғамның дамуына өзіндік 
үлесін қосады. Экономиканың, 
әлеуметтік жағдайдың өсуі, 
сол мемлекеттің өркениетке 
қадам басуы да сапалы қызмет 
пен оң нәтижеге байланысты. 
Мәселен, мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық 
даму стратегиясын белгілеуде 
статистика саласының үлесі 
зор. Себебі статистика – әрбір 
жетістіктің көрсеткіші.

Сіздердің күнделікті тәжірибелеріңіз 
бен білімдеріңіз – біздің аймақтың 
тұрақты дамуының кепілі. Сіздерді кәсіби 
мере келеріңізбен шын жүректен құттық
тай отырып, денсаулық, бақыт, табыс 
және тәуелсіз еліміздің болашағы мен 
гүлденуіне өлшеусіз үлес қосатын кәсіби 
саладағы зор табысқа жете берулеріңізге 
тілектеспін, – деген аудан басшысы 
Асқарбек Темірбекұлы статистика сала
сының қызметкерлерін марапаттап, 
құрмет көрсетті. 

Олардың қатарында сала ардагерлері, 
статистика саласының өркендеуіне сүбелі 
үлес қосып келе жатқан қызметкерлер 
де бар. Мұнан бөлек кездесу барысында 
аудандық мәслихат хатшысы Гүлзат 
Құрманбаева статистикалық мәліметтер 
ауданда атқарылып жатқан жұмыстардың 
көрсеткіші екені туралы айтса, сала 
ардагері Сұлу Еспенбет әріптестерін 
кәсіби мерекелерімен құттықтап, лайықты 
құрмет көрсетіп жатқан аудан басшы
лығына алғысын білдірді. 

Айта кету керек, еліміздің экономика, 
халықтың тұрмыс деңгейінің дамуын си
паттайтын ақпаратты жинақтау, тал дау 
сынды жауапты жұмыстарды атқаратын 
аталған салаға биыл 102 жыл толып 
отыр. Қазіргі таңда экономикалық, әлеу
меттік, демографиялық болып жатқан 
құбылыстарды, мәліметтерді жинақтап 
саралауда сапалы қызмет атқарып 
жүрген сала мамандарының еңбегі аудан 
дамуына зор үлес қосып отыр деуге 
болады. 

Н.аЛМаСҚЫЗЫ

ҚасымЖомарт Тоқаев Түркі мемлекеттері 
ұйымының халықаралық рөлі артып жатқанын, 
Қазақстан түркі әлемінің Атажұрты ретінде ұйымға мүше 
барлық елмен жанжақты қарымқатынасты дамытуға 
айрықша мән беретінін жеткізді.

– Ықпалдастығымызды одан әрі нығайтуға 
және оны жаңа белеске көтеруге мүдделіміз. Түркі 
ынтымақтастығына ұйытқы болған ұйымдардың 
тарихын зерделесек, олардың көпшілігіне Қазақстан 
бастамашы болғанын көреміз. ТҮРКСОЙ, ТүркПА және 
Түркі академиясы – соның айқын дәлелі. Бұл ұйымдар 
бауырлас елдердің мәденирухани жақындасуына 
өлшеусіз үлес қосып отыр. Өзара байланысты нығайту 
жолында Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақтүрік университеті орасан зор рөл 
атқарады, – деді Мемлекет басшысы.

Президент еліміздің бастамасымен қабылданған 
«Түркі әлемінің келешегі – 2040» құжатын іске асыру 
үшін бүгін Түркі мемлекеттері ұйымының стратегиясы 
қабылданатынын айтты. Сондайақ ол бұл құжат 
елдер арасындағы қарымқатынасты күшейтуге 
және тұрақтылық белдеуін нығайтуға ықпал етеді 
деп есептейді. Осы ретте ол өңірлік және жаһандық 
мәселелерді шешуге белсене атсалысып, қуатты күшке 
айналу керек деді. Президент геосаяси, геоэкономикалық 
қайшылықтар салдарынан Еуразиядағы экономика және 
көліклогистика жүйесі ыдырап жатқанын жасырмай, 
оны еңсеру үшін күшжігерімізді біріктіру қажеттігін алға 
тартты.

Жиында Мемлекет басшысы түркі тілдес елдердің 
ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған бірқатар 
мәселеге назар аударды.

– Қазіргі алмағайып кезеңде көліктранзит 
коммуникациясының әлеуетін арттыру және оның 
мүмкіндігін барынша пайдалану аса маңызды. Себебі 
біздің мемлекеттеріміз Батыс пен Шығысты, Солтүстік 
пен Оңтүстікті тікелей байланыстырады. Бауырлас 
үш ел (Қазақстан, Әзербайжан, Түркия) арқылы өтетін 
Транскаспий халықаралық көлік дәлізі – соның жарқын 
мысалы. Сондықтан біз көліклогистика саласына 
ерекше мән береміз. Соңғы 15 жылда Қазақстан осы 
саланы дамытуға 35 млрд доллар қаржы бөлді. Біз 
көлік бағдарын көбейтуге және логистиканы өзара 
ықпалдастыруға мүдделіміз, – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев.

Мемлекет басшысы бұл мақсатқа 2025 жылға дейін 
тағы 20 млрд доллар инвестиция тарту көзделгенін айтып, 
түркі тілдес халықтардың құрлық ішіндегі көліктранзит 
дәліздерін дамытуы айрықша маңызды екенін жеткізді. 
Әсіресе шекара бекеттерін жаңғыртуға, «цифрлық көлік 
жүйесін» қалыптастыруға баса мән берді. Президент 
түркі мемлекеттерінің ІТ саласындағы қарымқатынасын 
жандандырған жөн деп санайды. Оның айтуынша, соңғы 
кезде геосаяси ахуалға байланысты мемлекеттер бір
бірінен технологиялық тұрғыдан оқшауланып жатыр. 
Түркі елдерінің IT саласына қатысты тың тәсілдер 
әзірлеуі айрықша маңызды. Сонымен қатар Президент 
«Жасыл экономиканы» дамытуды аса маңызды міндет 
ретінде атап өтіп, климаттың өзгеруі көптеген жаһандық 
сынқатерлер тудырып отырғанын айтты.

– Әлем елдері соңғы 7 жылда «жасыл» 
облигацияларға 2,5 триллион доллардан астам 
қаржы бөлді. Осы ретте мен бұл саладағы капитал 
нарығын дамыту үшін «Түркі жасыл қаржы кеңесін» 
құруды ұсынамын. Оны «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының Жасыл қаржы орталығы негізінде ашуға 
болар еді. Бүгінде «Астана» халықаралық қаржы 
орталығы әлемдегі ірі компаниялар арасында танымал 
болып, жоғары деңгейде мойындалды. Ол жаңа 
Кеңестің Хатшылығы қызметін атқара алады, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Бұдан бөлек Президент түркі мемлекеттерінің білім 
және ғылым саласындағы ынтымақтастығын нығайту 
қажеттігіне тоқталды. Осы ретте еліміз 2023 жылы 
Қазақстанда ІІ Түркі универсиадасын ұйымдастыруды 
жоспарлап отырғанын мәлімдеді.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркі 
мемлекеттері ұйымының саммитіне қатысты. 
Мемлекет басшысы іс-шараны жоғары деңгейде 
ұйымдастырып, қонақжайлық көрсеткені үшін 
Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевке 
алғыс айтып, Түркі мемлекеттері ұйымына 
төрағалық ету құқығын алып отырған бауырлас 
елдің бұл міндетті абыроймен атқаратынына 
сенім білдірді.

Бауырлас елдердің
байланысы бекиді
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Балаларға базарлық

ҚОҒАМ

«Не дейін, қазір әлеуметтік желінің әлегі бәрінен басым 
болып тұр ғой» деп жалғады ол арадағы үнсіздіктен соң 
әңгімесін. Иә, айдыңкүннің аманында бауыр еті баласынан 
айырылып қала жаздаған оның бұлай күрсінетініндей 
бар екенін түсіндім. Өйткені сол алақандай ғана сымсыз 
құрылғының кесірінен баласы тоққа түсе жаздапты. Төрттен 
енді асқан бүлдіршін қит етсе мойыны қылқиып атаанасының 
телефонына қолын созатын көрінеді. Баланың қиылған түрін 
көрген әкешеше көңілін қалдырмай қолына ұстата салуды 
әдетке айналдырыпты. Содан әлі аққараны, жақсы мен 
жаманды айырып білмейтін бүлдіршін сәби саусақтары иіліп, 
алақанына әрең сиып тұрған смартфоннан бас алмайды. 
Тіпті қолына телефон тисе дымын білдірмей, үйде баржоғы 
да байқалмайды. Сонан не керек, бір күні үйдің үлкендері 
дастарқан басында отырғанда, арғы бөлмеден қасқағым 
сәтте шыққан баланың даусын естіп, тұра жүгіреді. Сөйтсе 
төменде орналасқан тоқ көзінің жанында бала отыр, сұқ 
саусағы мен қасындағы үлкен саусағы қызарып, ісініп тұр 
екен. Дереу баланы көтеріп алып, амандығын тексеріп, су 
ішкізеді. Жылауын қойған соң үй үлкендері сабырмен ғана 
баладан не болғанын сұрайды. Баланы шошытып алмайық 
деген оймен іштерінен алаңдап тұрса да білдірмей, баласы 
жағдайды айтып болғанын күтеді. «Әке, мен жаңа ғана 
анау тоққа сым тығып көріп едім. Жарқылдамады, мен 
телефоннан көргенде солай істесе жарқылдайды деген 
болатын. Мен соны көрейін деп едім, бірақ тоқ жарқылдамай 
қалды» дейді. 

Зәрелері зәр түбіне жеткен әкешеше мәнжайды 
бірден түсінді. Барлық бәленің бастауы қазір сол сымсыз 
телефонда. Сол телефонның ішіндегі әлеуметтік желіде. 
Ондағы шындыққа жанаспайтын, осындай адам өміріне 
қауіп төндіретін түрлі жалған ақпарат пен көзбояушылыққа 
тола видеоларда. Расымен, әлгі баланы құдай сақтапты 
дейміз. Телефоннан көргенін істеп, саусақтарын күйдіріп 
алған екен. Мұндай жағдайда өмірімен қоштасуы да мүмкін 
еді. Ондай қайғылы жағдайлар да көз алдымызда болып 
жатқанын білеміз. Балабақшада, мектептің бастауыш 
сыныбында оқитын балалардың дені түрлі қауіпті ойындарды 
ойнайды. Сол ойындардың барлығын қазақшаға аударып, 
дыбыстайтын, жүргізетін өзіміздің қазақтың бозбалалары, 
ересек ер балалар. Балабақшада қоршаған ортаны енді 
таныпбілуі керек бүлдіршіндер үйде телефоннан қолына 
қару алған ойын ішіндегі кейіпкерлерді басқарып отырады. 
Аяусыз, қанның арасында жүріп талайды жер жастандыратын 
осындай «супер геройлар» балалар үшін тіпті үлгі тұтатын 
адамға айналып барады. Теледидарды қоса қалсаңыз да 
балаңыз қазақ батырлары туралы мультфильмдерді емес, 
шетелдіктер ойлап тапқан, өмірде болмаған түрлі құбыжық
ерекше күшке ие кейіпкерлерді сұрайды. Бұл жағдай тіпті 
бәрімізге таныс  шығар. 

Тағы мысал, бұл да ел арасында кезінде даурыға 
айтылған оқиға болатын. Бойжеткен күндізтүні телефоннан 
бас алмайды. Оқиға Қазақстан қалаларының бірінде болған 
еді. Кәмелет жасқа енді толатын қыз ауруханаға есінен 
танған күйі жеткізілген. Сол қаланың облыстық ауруханасы 
«Облыстық емханаға кәмелеттік жасқа толмаған қыз бала 
жеткізілді. Денсаулығы қалыпты. Болжам бойынша, телефоны 
жарылған. Қыз қорқып қалса керек» деп мәлімдеме жасаған 
еді. Бұл бір дерек қана емес, тағы бірде қуат көзіне қосылған 
телефонның жанында ұйықтап қалған қыз балада зардап 
шеккен болатын. Телефон токтың күшейіп кетуі салдарынан 
болуы керек аяқ астынан жарылады. Нәтижесінде қыздың 
бетін, қолын, жамбасы мен кеудесін күйік шалып, ауыр халде 
ауруханаға жеткізіледі. 

Біз мысал еткен келеңсіз оқиғалар тек бұлар емес. 
Өкінішке орай, телефонның салдарынан, жарылуынан 
болатын қайғылы жағдайлар көптеп орын алуда. Ал 
әлеуметтік желінің әлегі бір бөлек мәселе болып тұр. Керектіні, 
керек еместі талғамай жұтудамыз. Сұрыптамай, талғамай, 
жақсыжаманды ажыратпай алдыңа бәрін ұсына беретін 
ғаламтордың пайдасы қандай болса, зияны да соншалықты. 
Ал әлгіндей оқыс оқиғаларға көбіне атааналардың 
салғырттығы мен селқостығы себепкер болады. Өйткені 
баланы тынышталса болды деп қолына смартфонды ұстата 
салу үйреншікті жағдайға айналғаны қашан. «Сақтықта 
қорлық жоқ» дегенімізбен, өзіміз сақтық шараларын назарға 
алмаймыз. Біле білсек, баланы тым еркелету, бетін қақпай 
өсірудің де болашағына алып келер қиындықтары болады. 
Баланы аяп, көңіліне қарап, ретсіз телефонға телміруіне 
рұқсат ету атаананың салғырттығынан. «Балаңды аясаң, 
аяма» деген сөздің түптөркінінде үлкен мән жатыр түсінгенге.

Нұр НаУаН

Балаңды аясаң, аяма
бірде танысыммен жолығып қалып, амандық-

саулық сұрасып, азын-аулақ әңгімелескен едік. Үй-
жай, бала-шағаның амандығын сұраумен басталып, 
әңгіменің ауаны әлеуметтік желінің әлегіне ауды. 
«бала-шағаң аман ба, өсіп-өніп жатырсыңдар ма?» 
деген сауалыма «Иә, аманбыз ғой» деген немқұрайды 
жауаптан соң бірер минут үнсіздік орнады арамызда...

2022 жылы 4 тоқсанда Жалағаш ауданы әкімінің 
аппаратында аудан әкімінің, оның орынбасарлары 

мен аппарат басшысының азаматтарды және 
заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде 

аппарат қызметкерлерін жеке қабылдау кестесі

№ Жеке қабылдауды 
жүргізетін адамның 
(тегі, аты, әкесінің 

аты)

Жеке 
қабылдауды 
жүргізетін 
адамның 

лауазымы

Жеке қабылдау 
күні мен уақыты

Қабылдау 
мерзімі

1 2 3 4 5
1 Есжанов Асқарбек 

Темірбекұлы
Аудан әкімі Жұма күні 

сағат:16.00-18.00 
аралығы

Апта сайын

2 Нұрмағанбетов 
Арнұр Әлібекұлы

Аудан әкімінің 
орынбасары

Бейсенбі күні 
сағат:16.00-18.00 

аралығы

Апта сайын

3 Дарибаев Алтынбек
Тұрмағанбетұлы

Аудан әкімінің 
орынбасары

Дүйсенбі күні 
сағат:16.00-18.00 

аралығы

Апта сайын

4 Еспенбет Жасұлан
Ерданұлы

Аудан әкімінің 
орынбасары

Сейсенбі күні 
сағат:16.00-18.00 

аралығы

Апта сайын

5 Куракбаев Мейрбек 
Амангелдіұлы

Аудан әкімі 
аппаратының 

басшысы

Сәрсенбі күні 
сағат:16.00-18.00 

аралығы

Апта сайын

Бояу кітапша бала болашағы үшін

Бүгінге дейін Президент сайлауына 
үміткер ретінде тіркелгендер халыққа 
сайлауалды бағдарламаларын таныс
тырды. Үміткерлер қатарында Мейрам 
Қажыкен, Жигули Дайрабаев, Қарақат 
Әбден, Салтанат Тұрсынбекова, 
Нұрлан Әуесбаев та бар. Қазір қоғамда 
сайлауға қатысты сантүрлі пікір бар. 
Сайлаушылардың талғамы да әрқалай. 
Бастысы Президент сайлауына үміт
керлерді қолдап,  дауыс берушілердің 
мақсаты бір арнада тоғысады. Яғни 
қазақстандықтардың басым бөлігі 
дауыс берген үміткер арқылы елдің 
жарқын болашағын қалыптастыруды 
көздейді. 

Үміткерлердің де, сайлаушылардың 
да алдағы саяси науқанның мейлінше 
әділ әрі белсенді болатынына сенімі 
жоғары. Бұған күмән болмауы тиіс. 
Себебі осыған дейін елімізде сай
лаудың өту барысын байқаушы ко мис
сиялар да құрылған. Сондайақ де
мократиялық мемлекеттердің заңына 
сай шет елдерден де байқаушылар 
келеді. Олар заңнамада айқын көрсе
тілгендей, сайлаудың еркін әрі ашық 

сипатын, демократиялық сайлау сала
сындағы халықаралық қағидаттар мен 
міндеттемелерге сәйкес болуын қа
дағалап, сайлау үдерісінің ашық әрі әділ 
өтуін қамтамасыз етеді деп ойлаймыз.  

– Қазақстанның болашағы мен 

үшін бәрінен қымбат дейтін кез келген 
азамат алдағы саяси науқанға бейжай 
қарамауы керек. Біз алдағы сайлауда 
белсенділік таныту арқылы мемлекеттің 
кемел келешегін қалыптастырамыз. Бұл 
саяси науқанда әрбір сайлаушының 

дау ысы маңызды рөл атқаратынын 
естен шығармаған абзал. Өзім осыған 
дейін де Президент сайлауына бірнеше 
рет барып, өзім қалаған, сенім артқан 
үміткеріме дауыс бердім. Тағы да 
қайталап айтамын, мемлекет болашағы 
үшін маңызды ша рада қай буын 
өкілі де белсенді болуы керек. Сенің, 
менің және оның таңдауы тәуелсіз 
елдің келешегі үшін маңызды. Ең 
бірінші рет сайлауға қатысқан кезім 
әлі есімде. Әкем «Балам, сен де жігіт 
болдың, биыл бірінші рет сайлауда өз 
таңдауыңды жасауға мүмкіндік алдың, 
енді оған бейжай қарама. Әлден қалай 
қалыптассаң, алдағы уақытта да сол 
жолмен жүресің» дегені әлі күнге дейін 
есімде. Содан бері мен бұл саяси 
науқанға жауапкершілікпен қарап, өз 
таңдауымды жасап келемін. Алдағы 
аптаның аяғында өтетін сайлауда да 
дауыс беруге барамын, – дейді аудан 
тұрғыны Н.Балғабайұлы.

Иә, бұл саяси науқанға қатысу, 
қатыспау, таңдау жасау әрбір азаматтың 
өз еркі. Әйтсе де, біз үміткерлерді 
таңдау арқылы кемел келешекке бірге 
қадам жасайтынымызды ұмытпайық. 
Сондықтан алдағы саяси науқан ба
рысында мейлінше барлығын сарап
тап, болашақты бағамдап, белсенді 
бо лу әрқайсысымызға жүктелген жауап
кершілік екенін назарда ұстайық. Себебі 
бұл сайлауда бір ғана өңірдің емес, 
тұтас тәуелсіз мемлекеттің болашағы 
тұр. Осыны қаперден шығармайық. 
Бұл жолда баршамыздың дауысымыз 
маңызды.

ерлан СОЗаҚбаев 
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Саяси науқанға сегіз-ақ күн қалды
Тәуелсіз Қазақстанның 

болашағы үшін айрықша 
маңызға ие саяси науқанға да 8 
күн уақыт қалды. Иә, сөзімізді 
бұлай бастауымыздың да өзіндік 
себебі бар. алдағы сайлауға 
отандастар бейжай қарамауы 
керек деп ойлаймыз. Себебі бұл 
мемлекеттің кемел келешегін 
қалыптастырудың алғашқы 
баспалдағы деп білеміз. 

Шараға облыс әкімінің орынбасары 
Н.Сақтағанов қатысып, қолға алынған 
жобаның маңыздылығына ерекше 
тоқталды.  

– Бала – елдің болашағы, әр ата
ана ның үміті. Балалардың тәрбиесі 
мен дағдысын қалыптастыру – барша
мыздың міндетіміз. Биылғы жылды 
Президентіміздің «Балалар жылы» 
деп жариялауы келешек иелеріне 
жасалған мол жақсылықтың бастауы 
болды. Бүгінгі игілікті іс те соның бірі. 
Балалар өзінің жеткізе алмаған сөзін 
сурет өнері арқылы айтады. «ASU»  
баспа үйі» дайындаған кітапшаларда 
сондай мүкіндіктер жасалған. Сондайақ, 
балаларымыз екінші ұстаз Әбу Насыр әл
Фараби бабамыз туралы мағлұмат алып, 
ұлы ойшылдың қанатты сөздерін көңіл 
зердесіне тоқиды. Балаларға базарлық 
есебінде жасалып отырған «ASU» баспа 
үйінің» өнімдеріне ризашылық білдіремін 
– деді облыс әкімінің орынбасары.

Мұнан соң облыстық мәслихат 
депу таты, «Сыр медиа» ЖШС бас 

директоры А.Оңғарбаев балаларға 
арнал ған бұл жобаның баспа саласында 
ширек ғасырдан аса тәжірибесі бар 
«ASU» баспа үйі» мен «Балапан» 
телеарнасының арасында жасалған 
келісімшарт негізінде өмірге келгенін 
айтты.

Өз жұмысын 1997 жылы кеңестік 
цензураға ілігіп, шаң басқан архивте 
қалған Зейнолла Шүкіровтің «Жанқожа» 
романын жарыққа шығарудан бастаған 
«ASU»дың осы жолда тынбай еңбек
теніп келе жатқанын жеткізді және 
баспа қызметкерлеріне алғыс білдірді. 
Ал Қазақстан Суретшілер Одағының 
мүшесі, М.Мәметова атындағы жоғары 
педагогикалық жоғары колледждің оқы
ту шысы Айнұр Қарамұрзаева бала
лардың болашағына бейжай қарамайтын 
зиялы қауым өкілдерімен бірлесіп, игі 
жұмыстар атқаруға әрқашан дайын 
екенін жасырмады.

Ал «ASU» баспа үйі» ЖШС директоры 
Қасымхан Қыдырбаев жарық көрген 
кітапшалар жайында мәліметтерді 

баяндады. Мультсериалдардағы сүйікті 
кейіпкерлер бейнесін кітапшадан көріп, 
оны түрлі түсті қаламдармен бояйтын 
балалардың бейнелеу өнеріне деген 
қызығушылығы мен эстетикалық талға
мының  артта түсетініне сенім біл дірді.

Кітапшада орналасқан QR белгісін 
сканерлеу арқылы екі мультсериалды 
да кез келген қолайлы уақытта 
тамашалауға мүмкіндік қарастырылған. 
Мультсериалдар кейіпкері мен ондағы 
оқиғалар бейнеленген бояу кітапшалары 
балаларға рухани сыйлық болғаны 
сөзсіз. 

Иә, «Балалардың амандығы – мемле
кетіміздің  жарқын болашағының сенімді 
кепілі» деген Президент сөзін басты 
ұстаным еткен «Балалар жылын» да 
қорытындылайтын уақыт жақындап 
қалды. Ұрандап, мереке түрінде атап өту 
ғана емес, балаларды қорғау мақсатында 
ең алдымен денсаулық сақтау, білім 
беру және әлеуметтік қамсыздандыру 
саласында нақты ісшаралар жасалуға 
тиіс болды. Осы орайда Қазақстан 

нарығында баспа саласында ширек 
ғасырдан аса қызмет көрсетіп келе 
жатқан «ASU» баспа үйі» ЖШС мен 
«Балапан» телеарнасының арасында 
жасалған келісімшарт негізінде алғаш 
рет отандық анимациялық фильмдердің 
бояу кітапшаларын шығару қолға алынған 
болатын. Эфирлік қаралымы жоғары 
болған 3D форматындағы «Сиқырлы 
тас» мультсериалының кейіпкерлері 
алты жасқа дейінгі балаларға арналған. 
Бұл мультсериал балалардың ой 
көкжиегін кеңейтуде, қиялғажайып 
әлемін дамытуда үлкен маңызға ие. 

Әлемдік ғылымға екінші өмір 
сыйлағаны үшін шығыс ғұламалары 
Аристотельден кейінгі екінші ұстаз 
деп атаған ұлы ғалым Әбу Насыр әл
Фараби баба жайында түсірілген «Әл 
Фараби» мультсериалының жобасы 
алты жастан асқан балаларға арналып 
отыр. Мұнда балалар кейіпкерлерді 
бояп қана қоймайды, ұлы ойшылдың 
қанатты сөздерін көңіл зердесіне тоқиды. 
Көгілдір экраннан тамашалайтын сүйікті 
кейіпкерлерін бояй отырып,  біздің 
жас достарымыздың бейнелеу өнеріне 
деген қызығушылығы артады деген 
ниетпен осындай жоба ұсынылып отыр. 
Мультсериалдар кейіпкері мен ондағы 
оқиғалар бейнеленген бояу кітапшалары 
күнделікті смартфон ұрлап жатқан бала 
тәрбиесіндегі бос кеңістікті толтырады 
деген сенімдеміз.

ерлан СОЗаҚбаев

биыл «балалар жылы» деп жарияланғалы балаларға базарлық ретінде біршама шаруа 
қолға алынды. Әсіресе олардың қатарында балалардың ой-өрісін дамытуға оң әсерін 
тигізетін жарқын жобалардың көптеп кездесуі қуантады.  Сондай игі істің бірін қолға алған 
«ASU» баспа үйі» ЖШС алғаш рет отандық анимациялық фильмдердің бояу кітапшаларын 
шығарды. Күні кеше Ә.Тәжібаев атындағы облыстық кітапханада облыстық қоғамдық 
даму басқармасының қолдауымен, «Қызылорда қаламгерлер қауымдастығының» 
ұйымдастыруымен «балапан» телеарнасының «Сиқырлы тас», «Әл-Фараби» 
мультсериалдары бойынша шығарылған бояу кітапшалардың тұсаукесері өтті. 

Аталған мәнжайларды ескеріп, 
төтенше жағдайлар бөлімі автокөліктегі 
өрттердің алдын алу шараларын 
ұсынады. Біріншіден электр тоқ 
жүйелері және қондырғылары зауыттан 
шығарылған болуы тиіс. Ал қозғалтқыш 
пен астыңғы қорғағыш жанармайдан 
таза болуын қадағалап, майдың 
төгілуіне жол бермеу керек. Автокөлік 
өрт сөндіргіштермен қамтамасыз етілуі 
қажет.

Аккумулятордан электр тоғын ажы
рататын қондырғы ақаусыз жұмыс істеуі 
керек. Жолаушыларды тасы малдайтын 

автокөлік жүргізушісі өрттехникалық    
минимумнан өтуі керек. Техникалық 
қызметті уақытылы жүргізу керек.

Қозғалтқышты ашық отпен қыз
дыруға, қолдан жасалған электр қон
дырғыларын пайдалануға, жанармай 
құю станциясында жолаушыларды 
түсірмей жанармай құюға, автокөлік 
ішінде темекі шегуге, автокөлік ішіне 
жанармайдың бос ыдыстарын сақтауға 
немесе жинауға, аккумуляторды авто
көлік ішінде  қуаттауға, қоз ғалт қыш ты 
бензин немесе дизель май мен жууға 
қатаң тыйым салынады.

Қазіргі таңда Жалағаш аудандық 
төтенше жағдайлар бөлімінің қызмет
керлері  автокөліктердегі өрттердің ал
дын алу мақсатында түсіндірме жұ мыс
тарын жүргізіп, үнпарақтар таратуда. 
Қайғылы жағдайларға жол бермес үшін 
өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтайық. 
Өрт болған жағдайда 101 немесе 112 
телефон нөміріне хабарласыңыз. Өрт 
тілсіз жау екенін ұмытпаңыз.

ауданық төтенше 
жағдайлар бөлімі                                                    

Қауіпсіздікті қатаң сақтаңыз
автокөлік саны артқан 

сайын көліктегі өрт саны 
жоғарылап, мұндай жағдайлар 
әдеттегі оқиғаларға айналып 
барады. егер автокөлікте 
қосымша бензин құйылған 
ыдыс, синтетикалық әртүрлі 
материалдар болса, бірнеше 
минуттың ішінде-ақ толық 
жанып кетеді. Кейде сұйық отын 
құбырына жеткенше сымдар 
жүйесі бықсып, жалын көрінбей 
жасырын және кідірген түрде өрт 
пайда болады. егер автокөлік 
көліктер жинақталған орында 
тұтанса, әсіресе көлікті басқа 
көліктерден алшақтату мүмкін 
болмаса, онда өрт қауіптілігі 
жоғарылайды.
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Комвуз Бердәулетов – 90 жыл

тАныМ

Комвуз Бердәулетов 1932 жылы 
Жалағаш ауданының Аманкелді 
ауылдық кеңесіне қарайтын қазіргі 
М.Шәменов ауылының аумағында  
дүниеге келеді. Орта мектепті бітіргеннен 
кейін, яғни 1948 жылы Қызылорда 
қаласындағы педагогикалық инсти
тутының «Тарих» факультетіне оқуға 
түсіп, 1952 жылы бітіріп шығып, еңбек 
жолын сол жылы аудандағы жалғыз 
№31 орта мектепте қатардағы мұғалім 
болып бастайды. Бір жылдан кейін сол 
жылдары аудандық оқуағарту бөлімі 
деп аталған, бүкіл ауданның білім 
саласын басқаратын мекемеде мектеп 
инспекторы қызметін атқарып, 1954 
жылы аудандық мәдениет бөлімінің 
меңгерушісі қызметіне жоғарылады. 
1957 жылы  Совет армиясы қатарында 
Отан алдындағы азаматтық борышын 
өтеп, елге кіші лейтенант шенімен 
оралған Камекең, 19571973 жылдары 
мектепте оқу ісінің меңгерушісі, мектеп 
директоры қызметтерін атқарады.  1973 
жылдың наурыз айынан өмірінің  соңына 
дейін Жалағаш аудандық мәдениет 
бөлімін он сегіз жылдан астам уақыт 
басқарды. 

Кәмекең мәдениет бөлімін басқарған 
жылдары ауданда 17 клуб, 1 мәдениет 
үйі, 12 автоклуб, 41 киноқондырғы, 32 
кітапхана халыққа қызмет етті. Осы 
мәдениет мекемелерінде барлығы 
156 қызметкер жұмыс атқарды. Осын
шама халыққа қызмет ететін мәдениет 
ошақтары мен саланың қызметкерлерін 
өз орнына қоя біліп, материалдық
техникалық базаларының нығаюын 
тұрақты назарда ұстап, шебер ұйым
дастыруының арқасында Комвуз 
Бердәулетов өзі осы саланы басқарған 
17 жылдың ішінде ауданның егіншілері 
мен малшыларына, механизаторларына 
мәдени қызмет көрсету дәрежесін 
бұрынсоңды болмаған дәрежеге 
көтерді. Аймаққа белгілі кадрлар 
өсіп, атақтарға ие болып, дипломдар 
егеленді. Олардың қатарында аудандық 

мәдениет үйінің директоры Жұмабек 
Аққұлов университетке оқытушы 
болып, көптеген шәкірт дайындады, 
Мұха медияр Әбжанов облыстық 
Халық шығармашылығы үиін басқаруға 
жоғарлатылды, Алма Қойшығұлова 
өзінен кейін аудандық мәдениет бө
лімін басқарып, облыстық мәдениет 
басқар масына қызметке шақырылып, 
жоғарылады. Тынымбай Мәдиев Қа
зақстан республикасының мәдениет 
қайраткері атағын алды. 

Сол тұста «Алтын арай» ансамблі 
халықтық атағын алды. Мәскеу қа
ласында Халық шаруашылығы жетіс
тіктері көрмесіне барып, өнерін мәс 
кеуліктерге таныстырды. Осы жыл дары 
әншілер Рәш Отызбаева, Той ған 
Қалжекенова, биші Роза Боран бае
вал ар аймаққа, республикаға бел гілі 
өнер паздар қатарында болды. Қазіргі 
аудандық мұражайдың алғашқы 
жәдігерлері жинақталды. Сол жылдары 
аудан халқының алдында еліміздің 
белгілі өнер майталмандары өнерлерін 
көрсетіп тұрушы еді. КСРО халық 
әртістері Роза Бағланова, Хадиша 
Бөкева, Сәбира Майханова, Нұрғиса 
Тілендиев, Қазақтың Құрманғазы атын
дағы Ұлт аспаптар оркестрі, белгілі 
Қазақ КСРна еңбек сіңірген әртістер 
Абай Байтоғаев, Әскербек Еңкебаев 
т.б. танымал азаматтар ауданда болған 
еді. 

Комвуз Бердәулетов Отан және 
халық алдындағы қалтқысыз еңбегі 
бағаланып, оны «Еңбектегі ерлігі 
үшін» медалімен және «В.И.Лениннің 
туғанына 100 жыл» мерекелік медалімен 
марапатталды. Әкесі Әбдірашит 
Бердәулетов Кеңес үкіметінің алғашқы 
жылдарында оқуағарту, саясикөпшілік 
жұмыстарына белсене араласқан. 
Аудан орталығындағы Иманқұл мешітін 
1925 жылы алғаш бастауыш мектепке 
айналдырған. 1929 жылы Қармақшы 
аудандық партия комитетінің хатшысы 
қызметін атқарған. 19321934 жылдары 

Алматыдағы Коммунистік жоғары оқу 
орнында (КОМВУЗ) оқиды, 1932 жылы 
дүниеге келген баласының атын Комвуз 
қояды. Осы оқуда оқып жүргенде 
оқуағарту халық комисары Темірбек 
Жүргеновтың тапсырмасымен демалыс 
уақытында халық арасында дәріс оқып, 
саяси баяндамалар жасайды. Оқуын 
бітіргеннен кейін Түркістанда шығатын 
бүкіл Шығыс Түркістанға тарайтын 
«Қызыл Түркістан» газетінің редакторы 
болып тағайындалады. Осы қызметте 
жүргенінде «Халық жауы» деген жала 
жабылып, ұсталып кеткен. 

Әкесі ұсталғанда небәрі бес 
жастағы Кәмекең ағасы Камал мен 
апасы Нағимадай болған жағдайға 
баға беріп, түсіне қоятындай болмаған 
да шығар, бірақ ары да, жаны да таза 
әкесі ақталып, есімі атала бастағанға 
дейінгі жарты ғасырдай уақыттың 
ішінде екінің бірінен «халық жауының 
баласы» деп түрткі көргені анық. Соған 
қарамастан бойындағы жігер мен намыс 
оны мойытпады. Қатарынан кем болмай 
алдына қойған мақсатына жетуге 
тырысты. Биік мақсат оны адастырмады, 
оқыды, білім алды, халқына қалтқысыз 
қызмет етті. Артында өшпестей із 
қалдырды. 

Кәмекеңнің бойынан әкесінің тек
тілігі, білімділігі, мәдениеттілігі, іскер
лігі сезіліп тұратын. Ойын бүкпесіз, 
тура айту, талапшылдық оның басты 
ұстанымы еді. Сонымен бірге айна
ласына мейірімін шашып, досқа, ізіне 
ерген інілеріне деген қамқорлығы сезіліп 
тұратын. Жанына жақын тұтқан жанды 
ол мейлі үлкен болсын, кіші бол сын 
алаламай, ақжарқын араласып, кіші
пейіл дік көрсететін.

Кәмекеңнің қысқа өмірінде үлкен 
табыстарға жетуінде белгілі үлес қосқан, 
оның өмірлік жары, 12 жыл бұрын 
бақилық болған Сара Алматқызын 
да атап өткен жөн болар. Сарамен 
замандаспыз, онжылдық білімді бір 
мектепте оқыдық, сыныптаспыз. Ол 

Өмірі – өнеге, ісі – үлгі

Кешегі кеңестік дәуірдің тұсында сол заманның талабына сай ел үшін, халық үшін деп 
өздерінің барлық саналы өмірін арнап, аянбай еңбек еткен ағаларымыз болды. бүгінде 
сол ағаларымызды еске алғанда бір ерекшеліктері солардың барлығы дерлік зейнет 
жасына жете алмай, жеткендері көп жылғы бейнеттің зейнетін көре алмай кетіпті. ауыл 
шаруашылығы өнддірісінің белгілі қайраткері Мөрәлі Шәменов ағамыз 58 жасында, оқу-
ағарту, мәдениет саласында артында өшпестей із қалдырған Комвуз бердәулетов ағамыз 
58 жасында, белгілі партия қызметкері Мәжит Сағидатов ағамыз 60-қа қараған шағында 
дүниеден өтсе, Қазақстан республикасының ауыл шаруашылығына еңбек сіңірген 
қызметкері Жарқан Момбаев, партия шаруашылық саласында басшылық қызмет атқарған 
Төлеген Сүлеев еткен еңбектерінің зейнетін небәрі 4-5 жыл ғана көріп, бақилыққа атанып 
кетті. Осылардың ішіндегі ең жасы кішісі Кәмекең тірі болғанда биыл 90-ға келер еді. 

да алапат соғыс басталардан бір жыл 
бұрын дүниеге келген, замандастары 
сияқты сәбилік кезін соғыс жылдарында, 
мектеп табалдырығын соғыс зар
да бынан ел есін жинай қоймаған 
қиынқыстау жылдары аттаған. Орта 
мектепті 1957 жылы бітіріп, Қызылорда 
қаласындағы педагогикалық инсти ту
тының «Жараталыстану» факультетін 
бітіріп, туған жері қазіргі Бұқарбай батыр 
ауылындағы №33 орта мектепте еңбек 
жолын бастап, он бір жыл еңбек етті. 
Осы мектепте мұғалім болып жүрген 
Комвуз Әбдрашитұлына тұрмысқа шық
ты.

Сараның мұнан кейінгі еңбек жолы 
жұбайы Комвуздың қызмет жолымен 
тікелей байланысты болды. Кәмекеңнің 
қызмет бабында жоғарылап, аудандық 
мәдениет бөліміне басшылыққа кел
генде, аудан орталығындағы ең үлкен 
мектеп Т.Жүргенов атындағы №123 орта 
мектеп ауысып, зейнетке шыққанша 
істеді. Мектепте ұстаздық ете жүріп, 
оның қоғамдық өміріне араласты. 
Партия қатарына өтіп, мектеп бастауыш 
партия ұйымына жетекшілік етті. Мектеп 
директорының оқутірбие ісі жөніндегі 
орынбасары болып, шәкірттерге 
сапалы білім, саналы тәрбие беруге ат 
салысты. «Қазақ КСР оқуағарту ісінің 
озық қызметкері» атанды. Осынша 
қызметтерді атқара жүріп, дүниеге 
келген ұлқыздарының тәрбиесіне қа
рады, жұбайының жағдайын жасады, 
оның атқарып жүрген жауапты жұмы
сында абыройлы болуына ықпалы тиді.

Кәмекең өмірден озғанда өзінің 
қажырқайратын ауыр қайғыға 
қарсы қоя білді. Зейнет демалысына 
шыққаннан кейін де ауданның қоғамдық 
өмірінен қол үзбей, өтетін ісшараларға 
белсене араласып жүрді. Ағайынтуыс, 
қатарлары мен замандастары арасында 
сыйлы болды. Ерінен кейін 20 жылдай 
өмір сүріп, Кәмекең көре алмай кеткен 
ұлқыздарының, немерелерінің қызығын 
көріп,  2010 жылы бақилық болды.

Саналы ғұмырын өңірдің өркен
деуіне, бәсекеге қабілетті ұрпақ қалып
тастыруға сарп еткен атпал азаматтың 
өнегелі өмірі өскелең ұрпаққа үлгі 
болары хақ. Ал осындай ғибратты 
ғұмыр иелерінің жүріп өткен жолын 
кейінгі буынға өнеге ету біздің парыз деп 
білемін. Өмір өтеді, ұрпақ алмасады, 
үлкендер қайтады, кейінгі буын ізін 
басады, бастысы сол жолда алдыңғы 
буын жастарға бағдаршам болса игі. 

Садық ӘЛИев,
аудандық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы 

Сара Алматқызы 1940 
жылы Қызылорда облысы, 
Жалағаш ауданына 
қарасты Бұқарбай батыр 
ауылында туған. 1947 
жылы В.И.Ленин атындағы 
мектеп табалдырығынан 
аттап, 1957 жылы №31 орта 
мектепті бітіріп шығады. 
Сол жылы Қызылорда 
қаласындағы педагогикалық 
институттың жаратылыстану 
факультетіне түседі. Аталған 
оқу орнын 1962 жылы бітіріп, 
19621963 оқу жылынан 
19721973 оқу жылына дейін 
№33 «Красный Октябрь» 
мектебінде өз мамандығы 
бойынша жұмыс істейді. 1973 
жылы отбасы жағдайына 
байланысты Жалағаш 
орталығындағы №123 орта 
мектепке ауысып, осы 
мектепте мұғалім, мектеп директорының оқутәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары, бұған қоса 1976 жылдан 1994 жылға дейін мектеп 
бастауыш партия ұйымының хатшысы жұмыстарын атқарады. 

Сара Алматқызы оқушыларға білім, тәлімтәрбие беріп ғана 
қоймай, бағытбағдар көрсетіп, болашағына жол сілтеді. Яғни, 
тек ұстаз ғана емес,  оқушылардың қамқоршысы, бағдаршысы 
және өз ұжымындағы жас мамандардың ақылшы ұстазы да 
бола білді. Нағыз ұстаз, өз саласының тәжірибелі де, білікті 
маманы маманы атанған Сара Алматқызының қатаң талабының 
нәтижесінде оқушылары түрлі деңгейдегі білім бәсекелерінде 
үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Атап айтсақ, химия пәнінен 
облыстық, республикалық олимпиадаларға қатысып, жүлделі 
орындар иеленді. Бұдан кейіпкеріміздің ұстаз ретінде тынымсыз 
ізденісін, білімі мен білігін, өз саласын, өз пәнін ерекше жақсы 
көретінін аңғаруға болады.

Өткен ғасырда, яғни кеңестік қоғамның өзінде оқу 
бағдарламаларының бір қалыпты стандарттарынан шығып, 
жаңашылдыққа ұмытлды, тың өзгерістерге бейім болды. Кісілік 
келбетімен, парасатты ісәрекеттерімен, салмақты, сабырлы 
мінезімен, байыпты сөзімен жүрістұрысымен, тіпті әрбір қимыл
қозғалысымен,  оқушыларға үлгіөнеге болды. Әрине, өз саласының 
жетік білетін майталман маман әрдайым жоғары жетістіктерге 
лайық. Марапат та, мадақ та Сара Алматқызын өзі іздеп тапты. 
19811982 оқу жылының қорытындысы бойынша «Қазақ ССРы 
халық ағарту ісінің озық қызметкері» төсбелгісімен және 19881989 
оқу жылында СССР Халыққа білім беру мемлекеттік комитетінің 
«Құрмет» мақтау қағазымен марапатталды. Білім қоғамының 
актив лекторы есебінде аудандық партия комитетінің құттықтауы 
және мақтау қағазы да бұйырды. «Жеңістің 40 жылдығы» 
мерекесіне сәйкес халық депуттаттары аудандық мәдениет 
бөлімінің Құрмет мақтау қағазына лайық деп саналды. Сондайақ 
1969 жылы КПСС мүшесі болды. Көркемөнерпаздар жарысында 
да лауреат атанып, білім бөлімінің кәсіподақ комитетінің «Құрмет 
грамотасымен» марапатталды. «Путь Ленина» газетінің 1982 
жылдың 2 қарашасында жарық көрген кезекті нөміріне және 
«Ленин жолы» газетінің 1984 жылдың 12 қазанында жарық көрген 
нөміріне Сара Алматқызының ұстаздық жолы туралы арнайы 
мақала жарияланып, суреттері басылды. Ал, 2005 жылы облыс 
әкімі Икрам Адырбеков, облыстық мәслихат хатшысы Алмагүл 
Божанова қол қойған «Құрмет грамотасы» табысталса, 2006 
жылы Білім және ғылым министрі Бірғаным Әйтімованың «Мақтау 
қағазымен» марапатталды. 2007 жылы қазан айында аудан әкімі 
Өмірбек Шәменовтың «Құттықтау хаты» табысталды. 

Сара Алматқызы ауданымыздың білім және мәдениет 
салаларын дамытуға мол үлес қосқан іскер басшы Комвуз 
Әбдірашитұлы ағамызбен отбасында 5 бала тәрбиелеп 
өсірген аяулы ана, адал жар. Қаншама шәкіртті түлеткен ол өз 
балаларының да біліміне, тәрбиесіне бейжай қарамады. Соның 
нәтижесінде балаларының барлығы да жоғары білім алып, 
еліміздің көркейіп, өркендеуіне сүбелі үлес қосып келе жатыр. 
Өсіпөнген парасатты жандар.

Сара апай өзі жұмыс істеген №123 орта мектебінен 
зейнеткерлікке шықты. Зейнетке шықса да, қоғамдықмәдени іс
шараларға қатысып, белсенділік танытты. 1 қазан қарттар күнінде 
«Қазыналы қария» өнер байқауына қатысып «Ұлағатты қария» 
атағын, Халықаралық қазақ тілі қоғамы Жалағаш аудандық 
филиалының «Өнерімен өмірді өрнектеуші» атағын жеңіп алды.

Ұлағатты ұстаздың болмысын айқындайтын аудандық 
«Жалағаш жаршысы» газетінде «Ұстаз – өмір бойы ұстаз», 
«Ардагер ана – Сара» деген мақалалар жарияланса, «Сыр бойы» 
газетінде «Алтын тамыр» айдары бойынша «Алма ағаштың 
гүліндей» деген тақырыппен мақалалар жарық көрді. 

Мұның бәрі – үлкен жүректі ұстаз Сара Алматқызының 
жүріпөткен жолы. Әрине, көпке үлгіөнеге, мамандықтың да, 
адамдықтың да шыңына шыққан тұлғалар өмірден өтсе де 
әрқашан халқының жүрегінде сақталып, жадында жаңғырып 
тұрады.

   Ләйла ШӨМеНОва,
 Темірбек Жүргенов 

 атындағы №123 мектеп-лицей директоры

Ұлағаты 
мол ұстаз

Өзінің саналы ғұмырын, күш-жігерін жас 
ұрпақтың тәрбиесіне арнаған, көпке үлгі болған 
жандар жалғаннан көшсе де, халықтың жадынан 
өшпейді. Жалағаш топырағынан түлеген Сара 
алматқызының жүріп-өткен жолы, педагогика 
саласындағы қызметі, шәкірт тәрбиелеудегі еңбегі, 
басқарушылық және ұйымдастырушылық қабілетін 
жерлестері мен ұжымы өте жақсы біледі және 
ұмытпайды.

Жалпы еңбек және халықты әлеу
меттік қорғау министрлігінің ал дында 
2025 жылға дейін барлық мемлекеттік 
қызметтердің 100 пайыз электрондық 
форматқа, оның ішінде кемінде 60 
пайызын проактивті форматқа көшіру 
міндеті тұр. Проактивті қызмет түрі 
қызметті беруші мен алушының 
байланысын болдырмайды, қызмет 
көрсету уақы тын барынша қысқартады, 
қағаз ды құжаттарды жинаудың және 
уәкілетті органдар қызметкерлерінің 
қатысу қажеттілігін жояды. 

Қазіргі таңда мемлекеттік көрсе
тілетін 16 қызметтің 13ін электронды 
нұсқада жүргізуге болады. Олардың 
қатарында бала тууға және бала бір 
жасқа толғанға дейін оның күтіміне 
байланысты жәрдемақы тағайындау, 
мүгедек баланы тәрбиелеп отырған 
анаға немесе әкеге, бала асырап 
алушыға, қорғаншыға жәрдемақы 
тағайындау, «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» иелері немесе бұрын «Батыр 
ана» атағын алған, 1 және 2 дәре желі 

«Ана даңқы» ордендерімен наград
талған көпбалалы аналарға жәр демақы 
тағайындау секілді қыз мет түрлері бар. 
Сондайақ бірге тұратын 4 және одан 
да көп кәмелетке тол маған баласы, 
оның ішінде кәме лет жасқа толғаннан 
кейін білім беру ұйымдарын бітіретін 
уақытқа дейін, бірақ жиырма үш жасқа 
тол ғанға дейін күндізгі оқу нысаны 
бойын ша білім алатын балалары бар 
көп балалы отбасыларға жәрдемақы 

та  ғайындау, еңбекке қабілеттіліктен 
айы рылу жағдайына байланысты 
әлеу  меттік төлем, мүгедектігіне бай
ла нысты мемлекеттік әлеуметтік жәр
демақы тағайындау және мемле кеттік 
кепілдеме инфляцияның дең гейін 
ескере отырып, нақты енгізілген мін
детті зейнетақы жарналарының, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарна
ла рының сомасы және міндетті зей
нетақы жарналары есебінен қа лып  

тастырылған зейнетақы жинақ та рының 
сомасы арасындағы айыр  ма ретінде 
айқындалған, рес публи ка лық бюджет 
қаражаты есебінен тө ленетін бір жолғы 
төлем де осы лардың қатарында. 

Мұнан бөлек асыраушысынан 
айы рылу жағдайына байланысты 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 
тағайындау, асыраушысынан айы
рылу жағдайына байланысты әлеу
мет тік төлем тағайындау, жұмысынан 
айырылу жағдайына байланысты 
әлеуметтік төлем, жүктілікке және 
босануға, жаңа туған баланы асы рап 
алуға байланысты кірісінен айырылу 
жағдайларына байланысты әлеуметтік 
төлем, бала бір жасқа толғанға дейінгі 
оның күтіміне бай ланысты төленетін 
әлеуметтік төлем, арнаулы мемлекеттік 
әлеу меттік жәрдемақылар тағайын
дау, оның ішін де «Халық қаһар маны» 
ата ғына ие болған адамдар, «Қазақ
станның Еңбек Ері» атағына ие болған 
адамдар, бала кезінен мүгедек адам
дар күтіміне байланысты жәрде ма
қылар қарастырылып отыр. Со ны мен 
қатар мемлекеттік қызмет терді алу 
рәсімдерін оңтайландыру мақ сатында 
17 қызмет түрі бойынша эксаумақтық 
қағидат енгізілді. Яғни азаматтар қай 
жерде тұрғанына қарамастан кез келген 
Халыққа қызмет көрсету орталығына 
барып, мемлекеттік қызмет алуға 
өтініш білдіре алады.  

Сондайақ «Каспий» мен «Ха лық» 
банк қосымшалары арқы лы әлеуметтік 
жәрдемақының бірнеше түрін алуға 
өтініш беру қарас ты рыл ды. Мобильді 

азаматтар база сында тіркелген 
азаматтар үшін смсхабарлама арқылы 
бала ның тууын тіркеуге, жәрдемақы 
рәсімдеуге мүмкіндік беретін проактивті 
қызмет қарастырылған. Жәрдемақы 
және әлеуметтік төлемді рәсімдеу үшін 
осы банктердің бірінің мобильді қо сым
шасында  «мемлекеттік қыз меттер» 
бөлімін тауып, тиісті мемлекеттік 
қызметті таңдау және дербес 
деректерді өңдеуге келісім беру қажет. 
Өтінім жіберілген соң мемлекеттік орган 
тарапынан қара лып, қызмет алушыға 
оны қарау нәтижесі және төлемдердің 
тағайын далған сомасы туралы смс
хабар лама жіберіледі. 

Қазіргі таңда электронды үкімет 
порталы арқылы, жұмыспен қамту 
орталығы,  медициналық сараптама 
орталығы, Президент аппараты және 
жеке тұлғаның мемлекеттік мәлімет 
базасы арқылы бала туу және бір 
жасқа толғанға дейінгі жәрдемақы, 
жұмысынан айырылу жағдайы бой ынша 
жәрдемақы, мүгедектігіне бай ланысты 
жәрдемақы, «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» иегеріне төленетін жәрдемақы 
және 4 және одан да көп балалы 
отбасыларға төленетін жәрдемақылар 
тағайындалуда. 

Ш.СаСЫҚбаева,
«азаматтарға  арналған  үкімет» 

мемлекеттік  корпорациясы» 
КеаҚ Қызылорда облысы 

бойынша  филиалы  әлеуметтік  
қамсыздандыру  жөніндегі 

аудандық  бөлімнің басшысы

Саладағы  мемлекеттік  қызметтерді  проактивті  көрсетудің тиімділігі
Әлеуметтік, еңбек саласындағы мемлекеттік 

қызметтерді цифрлан дырудың басым бағыттарының 
бірі оларды электронды, әсіресе проактивті 
форматта көрсету болып табылады, онда мемлекет 
мемлекеттік деректер базасынан мәліметтер негізінде 
қызмет көрсету процесіне бастама жасайды. бүгінде 
әлеуметтік, еңбек саласында мемлекеттік қызметтердің 
45 түрі бар. 
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Бәрекелді! Мәселе

Қарап отырсаң, ол жерге келген қыздар өз бойларын күтіп 
қалғандығы байқалады. Бар армамақсаты сол жерден өзіне 
серік іздеген қыз болса, кішкене мінезін сыпайылап, инабатты, 
ибалы, болашақ келінге тән қылықтар көрсетсе ғой шіркін. 
Риза болып отырар едік. Болашақ жұбайлық өмірге қадам 
басуға дайын қыздар өздерін жақсы жағынан көрсетіп, ер
азаматты сыйлау, сөзіне тоқтау дегенді байқамадық. Ылғи ә 
дегеннен өре тұра келіп, қыздар бірбірін түтіп жеуге даяр мінез 
көрсетеді. Соны сырттан бақылап жүрген жігіт болса, «бетті 
басып, тұра қашатындай»  әдепсіздік әрекеттерге барады. 

«Сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады» де
гендей, төпелеген бейәдеп сөздермен көрермендерге де 
тәлімді тәрбие беріп отырғаны шамалы. Теле дидардың 
қоғамды тәрбиелеудің жетекші құралы екенін ескерсек, осы 
бағдарламалардың қазақтың ұлттық болмысын, әдетғұрпын 
насихаттап жатқанын көрмедік. Осы бағдарламаларды ұлттық 
құндылықпен астастырып, байланыстырып, жас буынға 
некенің, жұбайлықтың қадірін ұқтырып, тереңіне бойлататын 
қалыпқа түсірсе. Нұр үстіне нұр болары сөзсіз. 

Бағдары болғанымен баяны жоқ осындай ушуға құрылған 
дөрекі көзқарасты дәріптейтін бағдарламалардан халық 
кейде шаршайды. Бірбірінен мін іздеп, тырнақтың астынан 
кір іздеп, бірбіріне беттері ашылып, зіркілдеп, жылапсықтап 
отырғандар жауқазындай жастар екенін көргенде қазіргі ұрпақ 
не болып барады деген ой қылаң беретіні өтірік емес. Бірбірін 
хайп іздеп келіп отсыңдар деп кінәлап жатады. Қарап отсаң, 
бәрі өздерін көрсетуге дайын тұр. Әрине, жақсы жағынан 
көрсетсе мақұл ғой, жаман қырларын да көрсетіп, көпшілікке 
жиіркенішті болып жатады. 

Негізі осы бағдарлама жасы ұлғайып, қатарлары отбасын 
құрып кеткендер үшін таптырмас орын болуы керек. Ал 
керісінше онда отырғандар көбі жастар, арасында үлкендері 
некенсаяқ. Соған қарап шыныменде өздерін көпшілікке 
таныттырмақ болып хайп іздеген жастар ма деген ой да 
мазалайды көпшілікті. 

Эфир – эстетикалық тәрбие құралы, ал телевизия – қуатты 
күш. Осыған саятын болсақ, «бүгінгі қазақ телевизиясын 
жаулап алған токшоулар ұлттық мақсатқа негізделуі тиіс. 
Халықтың мұңмұқтажына үңіліп, кейінгі ұрпаққа тәлім беруді 
мақсат тұтуы керек. Ал дәл қазір отандық телевизия тек өсек
аяң, таластартыстың алаңы секілді әсер қалдырады. Бұлай 
дейтініміз, қай арнаны ашсаңыздар да отбасылық жанжалға 
байланысты бағдарлама шығады. Бізде одан басқа мәселе 
қалмаған ба деп те таңғаласың.

Ұлттың болмысын аман сақтап, алға жетелейтін қуатты 
құрал – телевизия екенімен ешкім дауласа қоймас. Қуатты 
болуымен қатар қауіпті екенін де ескеруіміз керек. Себебі оны 
көрген адам тікелей әсер алады. Сол телеарналардың көбі 
жеңілжелпі дүниелердің, арзанқол көрсетілімдердің мекені 
болып кеткенін ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ арзан қол 
өнімдерін тықпалап рейтинг жинағысы келетіндер өздерінің 
қоғамдық ойсанаға қозғау салатын  тәрбие мен идеология 
құралы екенін ұмытпаса екен.

Г.аСҚарҚЫЗЫ

Тәлімі аз 
ток-шоулар

бүгінде теледидардан көпшілігі «Қос лайк» 
пен «бір болайық» деген ток-шоударды 
тамашалап отырады. Үлкен де, кіші де үйір 
болып жүрген осынау бағдарлама кейде 
ұрыс-керіс, бірін-бірі кекетіп-мұқату алаңына 
айналып бара жатқанын көзіміз шалып 
қалады. Тіпті соңғы кезде сол алаңға келетін 
қыздардың жасы 20-ға да толмаған. Уылжып 
тұрған бойжеткендер сол жерге барып, тәлім-
тәрбие алат деп ойламаймын. 

  Қарашаның алғашқы онкүндігінде 
Индияның Нью Дели қаласынан 
тағы бір жағымды жаңалық жетті. 
Онда өтіп жатқан гір спортынан әлем 
біріншілігінде жерлесіміз, аймақ 
мақтанышы Қайсар Төлеген жеңіс 
тұғырынан көрініп, тұтас мемлекеттің 
мерейін үстем етті.

Байрақты бәсекеге әлемнің 30 
мемлекетінен 800ге жуық спортшы 
қатысса, оның жүзге жуығы – 
қазақстандық спортшылар. Білектілер 
сайысында саңлақтар 63тен 95 
келіден жоғары салмақ арасында 
өзара мықтыны анықтады. Жерлесіміз 
Қайсар Төлегенұлы бұл додада 73 келі 
салмақта сынға түскен. 

Қайсардың бапкері – қазір 
аудан халқының ауызында жүрген 
Абдулхасан Сейтенов. Иә, бұлай 
дейтіндей жөніміз бар, бүгінде гір 
спорты хақында қоғамда әңгіме өрбісе, 
жас та болса, осы білікті бапкердің есімі 
елдің ауызында қатар жүреді. Сөзінен 
ісі алда жүретін азаматтың өзі де бүгінге 
дейін талай байрақты бәсекелерде 
ел мерейін үстем етіп, көк туымызды 

биіктен желбіреткен болатын. Азияны 
екі мәрте бағындырған спортшының 
бапкерлік қабілетіне ешкімнің сын таға 
алмасы хақ.

Кешегі дүбірлі додада Қайсар 
Төлеген гір тасын ұзын циклды серпе 
көтеру бойынша сынға түскен болатын. 
Бұл сайыста қатысушыларға 10 минут 
уақыт берілген. Осынша уақытта 32 
келілік 2 гір тасын 45 рет бағындырған 
мақтанышымыз үздік үштікті түйіндеді. 
Ал бірінші және екінші орындарға 
ресейлік спортшылар жайғасыпты. 
Жерлесіміз бұл жетістігін бапкермен 
жасаған ұзақ жылдық жаттығумен 
байланыстырады. 

– Жалпы гір спортымен 7 сыныптан 
бері айналысып келемін. Мені сол 
уақыттан бері бапкерім Абдулхасан 
Жанатұлы жаттықтырады. Сол 
білікті бапкерімнің берген тәлімінің 
арқасында бойдағы күшті қабілетпен 
байланыстырып, бұған дейін де 
талай додаларда жеңіс тұғырынан 
көріндім. Салада жеткен барлық 
жетістігім сол жаттығу залында өткен 
күндердің жемісі деп білемін. Бұл 

жеңісімді барша отандастарыма 
арнаймын. Алдағы уақытта мұнан да 
биік белесті бағындыруға тырысамын. 
Алда әлі жарыстар бар, енді соған 
дайындықты бастауымыз қажет. 
Биылғы жылдың қорытындысы, яғни 
гір спортынан Қазақстан кубогына 
арналған дода күтіп тұр. Бұл жарыста 
да жерлестерімді жерге қаратпаймын, 
– дейді жеңімпаз. 

Қайсар Төлеген – Дәуімбай елді 
мекенінде орналасқан З.Жарқынбаев 
атындағы №202 орта мектептің түлегі. 
Ол бүгінде облыс орталығындағы 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің «Дене шынықтыру» 
факультетінде облыс әкімінің 
грантымен білім алып жатыр. Бұған 
дейін салада жеткен жетістігін 
тарқатып айтсақ, Қайсардың атына 
заты сай азамат екеніне көз жеткізесіз. 

Жалағаштық спортшы осыған дейін 
Қазалы қаласында өткен «Алтын күз» 
ауыл спартакиадасында да 73 келі 
салмақта қарсылас шақ келтірмеді. 
Мұнан бөлек «Ақбидай» сайысында, 
ҚР біріншілігінде де жеңіс тұғырынан 

Жалағаштық спортшы жеңіс тұғырында
Иә, білім саласындай қомақты қаржылай қолдауға ие болмаса да, соңғы жылдары 

жалағаштықтар спорт саласында биік белестерді бағындырып, ел мерейін үстем етуде. 
Әсіресе жуырда ғана онжылдықты қорытындылаған «Наркескен» спорт клубының сала 
саңлақтарын шыңдауда жасаған еңбегі ұшантеңіз. бастысы, нәтиже бар, еліміздің, әлемнің 
түкпір-түкпірінде өтіп жатқан байрақты бәсекелерде жеңіс тұғырынан табылған аталған 
спорт клубының түлектері бұл сөзімізге тұздық болары анық.

көрініп, аймақтың мерейін үстем еткен 
болатын. Ал биыл Бурабайда өткен 
гір спортынан Азия біріншілігінде 
де Қайсарға қарсылас шақ келмеді. 
Осылайша ол ел намысын қорғап, 
көк туымызды биіктен желбіретіп, 
әнұранымызды шырқатты. 

Қазір ауданнан шыққан бір саңлақ 
үлкен додада топ жарып жатса, оны 
іштей «Наркескен» спорт клубының 
түлегі екен» деп отырамыз. Олай 
ойлауға да себеп жоқ емес, соңғы 
уақытта аталған спорт клубынан 
шыққан саңлақтар дүбірлі додалар 
мен байрақты бәсекелердегі жеңіс 
тұғырынан жиі төбе көрсетуді дәстүрге 
айналдырған. Ғалымжан Ержанов 
басшылық ететін ұжымның жұмысы 
жүйелі, мақсаты айқын. Айтпақшы, 
кешегі Қайсар Төлегеннің жарысқа 
баратын жолақысы мен басқа да 
шығындарға Ғалекең өз қалтасынан 
қаржылай қолдау көрсетіпті. Шын 
спорт жанашыры осылай болса керек. 
Бастысы нәтиже бар. Оң нәтижеге 
жетуде бар қабілетін, қолдауын 
аямайтын азаматтар тізгінді алған кез 
келген салада серпін болары айтпаса 
да белгілі. Бұл сөзімізге бір ғана спорт 
клубының бүгінгі жүйелі жұмысы 
тұздық болып отыр. Осыған дейін 
«Алтын күз» ауыл спартакиадасында 
төртінші орыннан төбесі көрінбейтін 
аудан спортшыларының биыл үшінші 
орынға жайғасуында да «Наркескен» 
спорт клубының өзіндік қолтаңбасы 
барын жақсы білеміз. 

ерлан СОЗаҚбаев

“Анаңды Меккеге үш рет арқалап алып 
барсаң да перзенттік парызыңды өтей 
алмайсың” дейді. Расында жарық дүниеге 
келуімізге себепші болған ең қымбат жан 
– «ана» деген асыл аттың иесінде құдірет 
бардай. Тоғыз ай құрсағында көтеріп өмірге 
әкелген, түн ұйқысын төрт бөліп ақ сүтін берген, 
қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай 
өсірген ардақты аналарды тіршіліктің тірегі 
деуге болады. Дүниеге келген әр сәби ананың 
аялы ала қанынан, әкенің тәлімінен тәрбие 
алып, қазақ қоғамының тұтқасын ұстар 
азаматқа айналады. Ананың құрсағынан 
бастап тәрбие ленген баладан қоғамға пайдалы 
азамат, текті тұлға қалыптасары да даусыз. Ал 
осындай ұлттың болашағын дүниеге әкелуде 
аналардың қосар үлесі зор. Негізі қазақ халқы 
көпбалалы отбасын ерекше құрметтеген. «Бір 
қозы туса, бір жусан артық шығады» деп, 
көпбалалы болудан, оны тәрбиелеп өсіруден 
ешуақытта қорықпаған. Себебі әр бала жарық 
дүниеге өз несібесімен келеді. Мемлекеттің 
дамуы жолында, ертеңгі намысты ұл мен қызды 
тәр биелеуде де аналардың сіңірер еңбегі мол.

Ауданда өмірге ұрпақ әкеліп, оларды тәр
биелеп өсіруде үлгіөнеге болып жүрген алтын 
құрсақты аналар да жеткілікті. Бүгінде мыңнан 
аса көпбалалы ана есепте тұрады. Олардың 
әрқайсысы қоғамға пайдалы, саналы ұрпақ 
тәрбиелеуде аянбай тер төгіп келеді. Жалағаш 
ауданында үш жүзге жуық «Алтын алқа» және 
алты жүздей «Күміс алқа» иегері бар. Оның 
ішінде 44 ана І және ІІ дәрежелі «Ана даңқы» 
орденімен марапатталса, 40 ана Кеңестер ода
ғының «Батыр ана» атағына ие болған. 

Жалпы алтын құрсақты аналарға жылдың 
қай мезгілінде құрмет көрсетсек те артық ет
пейді. Дүниенің күретамыры, адамзаттың ар
дақ тұтар асылы, бір қолымен бесікті, бір қо
лымен әлемді тербеткен аяулы жан, тір шіліктің 
бастауы аналар қауымы барлық жақ сылыққа 
лайықты. Апта басында аудан әкімі А.Есжанов 
аудандағы барлық көпбалалы ана ларды қа
былдап, тағы бір мәрте сыйқұрмет көрсетті. 

– «Бір қозы туса, бір жусан артық 
шығады» дейді. Жылданжылға еліміздің 
демографиялық ахуалын жақсартуға қосқан 
сүбелі үлестеріңіз үшін алғыс білдіреміз. 

Өсіріп отырған ұлқыздарыңыз еліміздің нағыз 
патриоты боларына сеніміміз мол. Тарихтан 
белгілі Бопай ханым, Тұмар ханымдардың есімі 
ел жадында мәңгі қалады. Одан бергі кешегі 
Ұлы Отан соғысында талай жаудың меселін 
қайтарған Әлия, Мәншүктер ерлікпен қаза 
тапты. Олар бізге ұланбайтақ жерді аманат 
етіп қалдырды. Осындай тарихи тұлғалардың 
ізін жалғар бүгінгі біздің аналарымыз тек 
отбасының ғана ұйытқысы емес, олар – 
бүкіл қоғамды алға сүйрейтін, елдің бірлігін 
күшейтетін, берекесін молайтатын аса 
қуатты қозғаушы күш. Ана бар жерде өмір 
бар, тіршілік бар, мейірім бар. Әрбір алтын 
құрсақты ана – мемлекеттің ертеңін тәрбиелеп 
отырған ардақты жан. Баршаңызға мықты 
денсаулық, мызғымас берекебірлік тілеймін. 
Отбасыларыңыздың ұйытқысы болып, аяулы 
жар, ақжаулықты әже атаныңыздар, – деген 
аудан басшысы Асқарбек Темірбекұлы бүгінгі 
қоғамда да аналардың алатын орны ерекше 
екенін атап өтті.

Иә, расымен қашаннан қазақ әйелінің 
орны ерекше құрметке лайықты. Күні 

бүгінге дейін ана деген ардақ атты арқалап 
жүрген нәзікжандылар қоғамда орнын 
қалыптастырып, ерлермен қатар ел ісіне 
де араласып келеді.  Мәселен, қазір ер мен 
әйелдің құқықтарын теңестіру, отбасындағы 
отанасы мен отағасының бірдей жұмыс істеп, 
табыс табуы, әйелдердің ерлермен қоса түрлі 
салада бой көрсетуі көзге үйреншікті жағдайға 
айналды. Өйткені заманның талабы солай. 
Отбасын асырау үшін, сапалы тұрмысқа қол 
жеткізу үшін барлық жауапкершілікті ер адамға 
артып қою жеткіліксіз. Ана мен баланы қорғау, 
әйелдердің құқығы мен мүмкіндіктерін кеңейту 
мәселелері де – мемлекеттік саясаттың маңыз
ды басымдықтарының бірі болды. Осы ның 
нәтижесінде бүгінгі таңда елдегі барлық 
салада нәзікжандылар бой көрсетіп қана қой
май,  ел келешегі үшін өз үлес ін қосуда. 

Әйел тағдыры – қай елде де, қай заманда 
да өзекті мәселелердің бірі. Ал қазақ халқы 
үшін әйел қашанда ардақты саналған. Әрбір 
отбасы мемлекеттің алтын діңгегі десек, 
ондағы берекелі бірлік, ынтымақты тірлік 
тек жарасымды жанұяда көрініс беретін 

құндылықтар. Сол жарасымды жанұяны 
бір мақсат жолында, бір мүддеге көз тіккен, 
болашаққа деген армантілегі бір арнада 
тоғысып, келер күнге бірге қадам жасайтын, 
өмірлік көзқарастары, адами болмыстары 
ұқсас, танымтүйсіктері сәйкес келетін, 
қысқасы бірбірін толықтырып тұратын жандар 
ғана құрай алады. Барлығы үйлесім тапқан, 
ері құрметті, әйелі қадірлі отбасында ұятты ұл, 
ибалы қыз тәрбиеленетіні де даусыз. 

Аудан әкімдігінде өткен жиында алтын, 
күміс алқа иелерінің қатары тағы да толықты. 
Бірқатар алтын құрсақты анаға алтын, күміс 
алқа  табысталып, құрмет көрсетілді. Мұнан 
бөлек қабылдауда аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Садық Әлиев, аудандық 
билер кеңесінің төрағасы Кенжеғара 
Сүлейменов, аудандық мәслихат хатшысы 
Гүлзат Құрманбаева сөз алып, аналар қауы
мына алғыс білдірді.  

Н.аЛМаСҚЫЗЫ

«Алтын алқа» иелерінің қатары толықты

 Кезінде ата-бабаларымыз елді, жерді 
білектің күшімен, найзаның ұшымен жан 
беріп қорғады. Қазақ қоғамының қиын 
кезеңдерінде әйелдер қауымының ел үшін 
сіңірген еңбегі зор. Тарихтан белгілі батыр 
қыз-келіншектердің ерлігінің өзі көпке 
үлгі-өнеге. ал қазақтың маңдайына біткен 
атамекенді иелік ететін, қоғамға пайдалы 
азамат тәрбиелеуде аналардың рөлі зор. 
Әрбір отбасындағы береке, бірлік, татулық 
анадан бастау алады. ал әр шаңырақта береке 
болатын болса, елде тыныштық орнайтыны 
анық.


