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Газет 1966 жылдың 1 шілдесінен бастап шығады

САЙЛАУ-2022

Қасым-Жомарт Тоқаев
ресми түрде жеңіске жетті

Сайлау өтті. Халық өз
таңдауын жасады. Таңдау
Қасым-Жомарт Тоқаевқа түсті.
Кезектен тыс сайлауда ҚасымЖомарт Кемелұлы айқын
басымдылықпен ел сеніміне ие
болды. Президентіміз енді бұған
дейін толмай қалған тұсымызды
толықтырып, болмай қалған кей
ісімізді болдырып, өз халқымен
бірге Қазақ елі тәуелсіздігінің
жұлдызын жарқырата түседі деп
білемін.

ЕЛ ТІЗГІНІ
– ЕРГЕ СЫН

Президенттік сайлауда дауыс санаудың алдын ала қорытындысы
бойынша сайлаушылардың 81,31 пайыз дауысын жинаған ҚасымЖомарт Тоқаев ресми түрде жеңіске жетті.
Бұл туралы ҚР Орталық сайлау комиссиясының отырысында
белгілі болды. Сонымен, Қасым-Жомарт Тоқаев – 6456392 немесе
81,31 пайыз, Қарақат Әбден – 206206 немесе 2,6 пайыз, Нұрлан

Аса ауылының тұрғыны, 112 жастағы
кейуана Күлбарам Сүгірова Қазақстан
Республикасы Президентінің
кезектен тыс сайлауында дауыс
берді. Еліміздегі ең қарт әжей
таңдауын өз үйінде жасады. Ел
болашағына бейжай қарамайтын
қария бұған дейінгі саяси науқанның
барлығына да қатысқан.

112 ЖАСТАҒЫ
КЕЙУАНА ДАУЫС БЕРДІ

Журналистер кейуанадан кімге дауыс бергенін
сұрағанда: «Мен ел тыныштығы үшін дауыс
бердім», – деген әжей: – Еңбек еткен адам жерде
қалмайды. Қызылшаның арқасында марапаттың
барлығын алдым. Осы таңды көруді жазған Аллаға
мың да бір шүкір. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш
болсын. Жұмыстарыңызда жемісті болыңыздар.
Менің жасымды сендерге берсін, – деп ақ батасын
берді.
Қимылы ширақ, әлі тың Күлбарам Сүгірова екі
қыз өсіріп, олардан бүгінде 8 немере, 15 шөбере
сүйіп отыр.
«Шұғыла»-ақпарат.

Қуанышымен
құттықтап барды

ЕЛІМІЗ ҮШІН МАҢЫЗДЫ КҮН
Аудан
әкімі
Ерлан
Қыдыралыұлы Қазақстан
Республ икасы Президентінің
кезектен тыс сайлауында дауыс
беруге қатысты. Өңір басшысы
өз дауысын аудан әкімдігі
ішкі саясат бөлімінің «Жастар
ресурстық орталығында»
орналасқан №166 сайлау
учаскесінде берді.

ӨЗ ТАҢДАУЫМЫЗДЫ
ЖАСАДЫҚ
Шоқай ауылындағы №170 сайлау
учаскесіне 406 сайлаушымен бірге
тіркелген екенмін. Тәуелсіздік
тарихында өткен сайлаудың бәріне
қатысып, өз таңдауымды жасап
келемін.

– Бұл күн – еліміз үшін маңызды күн.
Осы күн мемлекетіміздің алдағы жеті
жылдағы даму бағытын айқындайды.
Біз азаматтық белсенділік танытып,
Мемлекет басшысы лауазымына үміткер
кандидатымызға дауыс беруіміз керек.
Өз басым әділ және қуатты Қазақстан
үшін, әрбір отбасының әл-ауқаты жоғары
болуы үшін дауыс бердім, – деді Ерлан
Қыдыралыұлы өз таңдауын жасағаннан
кейін.
Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ,
аудан әкімінің баспасөз хатшысы.

Ал, осы науқанда елдің бүгіні және ертеңгі
дамуы мен жан-жақты өркендеуіне ас а
жауапкершілікпен қызмет ететін кандидатқа
дауыс беруді ұйғардым. Біздің қоғам – әділетті,
қуатты және мызғымас бірлігі мен ынтымағы зор
қоғам. Жаңа, Әділетті Қазақстанның болашағы
жарқын, шуақты ел болу үшін сайлауға келіп,
дауыс бердім.
Жұмабек АБУМАЛИКОВ,
Шоқай ауылының тұрғыны.

ХАЛЫҚ СЕНІМІ –
БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ

ЖАЗЫЛЫМ-2023

Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен
тыс сайлауы күні отау құрғанына 50 жыл толған
қариялар өздері қалаған кандидатқа дауыс берді.
Аса ауылының тұрғыны Қангелді Сүгіров құдай
қосқан қосағы Алтынкүл Толымбековамен бірге
келіп, өздері қалаған кандидатқа қолдау білдірді.
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Әуесбаев – 176116 немесе 2,22 пайыз, Жигули Дайрабаев – 271641
немесе 3,42 пайыз, Мейрам Қажыкен – 200907 немесе 2,53 пайыз,
Салтанат Тұрсынбекова 168731 немесе 2,12 пайыз дауыс жинаған.
Сондай-ақ 460484 қазақстандық немесе сайлаушылардың 5,8 пайызы
«барлығына қарсы» бағанын таңдаған.
Egemen.kz

Тарих тағындағы тәуелсіздіктің жаңа
тағдырын айқын анықтап алған Президентіміз
Қасым-Жомарт Тоқаев ең әуелі биліктің халық
алдындағы жауапкершілігін арттыру қажеттігін
алға тартқаны белгілі. Алдағы уақытта халықтың
табысын арттыру, сыбайлас жемқорлықты жою,
сот және құқық қорғау жүйесін реформалау,
жаңа жұмыс орындарын ашу және халықты
л а й ы қ т ы ж а л а қ ы м е н қ а м ту, т ұ р ғ ы н ү й
мәселесіне басымдық беру сияқты бүгінгі күні
қалың бұқараны толғандырып отырған өзекті
мәселелерге байланысты нақты істер қолға
алынатыны көңілге қуаныш ұялатады.
Өзінің сайлауалды бағдарламасында ел
іргесінің бүтіндігі мен тәуелсіздік жылдарында
қол жеткізген ұлан-асыр игіліктерімізді сақтаудың
басты серті – бірлікке, төзімділікке, ынтымаққа
шақырған Қасым-Жомарт Тоқаевтың қараша
халыққа қарата айтқан әр пікірі, әр ойы өтімді,
қоғам өмірі үшін тиімді әрі маңызды.
Айтайын дегенім, қазір халқымызға бірлік
керек. Барлығы Президенттің маңайында
топтасуы, бүкіл ел болып, халық болып
қолдауы қажет. Сонда ел игілігіне бағытталған
реформалар алдағы уақытта сәтімен жалғасады,
халықтың тұрмысы жақсарады, әл-ауқаты
артады, мемлекетіміз қарыштап дамиды деп
сенемін.
Рүстем БЕГАЛИЕВ,
Жамбыл аудандық Қоғамдық кеңесінің
төрағасы.

Әлеуметтік
пакеттер
табысталды
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Жамбыл аудандық «Șūğyla-Raduga»
газетіне 2023 жылға жазылу жүріп
жатыр. Индексі 68991. «Қазпошта»
байланыс бөлімшесінде газетке
жазылу құны: 1 жылға – 4318,68 теңге,
6 айға – 2159,34 теңге.
«Șūğyla-Raduga» газетіне редакциядан
да жазылуға мүмкіндік бар. Жазылу
құны: 1 жылға – 2500 теңге, 6 айға
– 1250 теңге. Редакция арқылы
жазылушылар газеттің әрбір санын
газет редакциясынан өздері келіп алып
тұратын болады.
www.аsaaqparat.kz

ȘŪĞYLA
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ӘЛЕУМЕТ

RADUGA

Соңы. Басы 1-бетте

ХАЛЫҚ СЕНІМІ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ
– Бүгін біз №167 сайлау учаскесіне
келіп, өз таңдауымызды жасадық. Ең
бастысы, еліміз тыныш, болашағымыз
баянды болсын. Президент халқы үшін
аянбай еңбек етсін деп тілеймін, –
дейді Қангелді Мырзақұлұлы.
***
Еліміз үшін Қазақстан Республикасы
Президентінің кезектен тыс сайлауы
тарихи сәт екенін шет мемлекетте
іссапармен жүрген қазақстандықтар
да сезініп отыр.
Шайқорық ауылының тұрғыны
Дамир Ташқараев Өзбекст ан
Республикасы Ташкент қаласындағы
Қазақстан елшілігінің №267 сайлау
учаскесіне барып, дауыс берді.

– Елдегі саяси өзгеріске атсалысу
әрбір азаматтың міндеті деп білемін.
Еліміздің жарқын болашағы үшін
өтіп жатқан саяси науқанға Ташкент
қаласынан үн қостым, – дейді Дамир
Ташқараев.
***
«Барбанг» күрді этномәдени
орталығының төрағасы Сабри Асанов
тың еліміздегі саяси науқанға қатыспай
қалған кезі жоқ. Сайлау күні 70 жасқа
толған ағамыз алдағы күндерден тек
жақсылық күтетінін жеткізді.
– Таңдау жасау – әр азаматтың
парызы. Тәуелсіздік алған жылдар
ішінде елімізде көптеген саяси науқан
өтті. Бәріне қатысып, таңдау жасадым.

Бүгін де еліміздің баянды болашағы
үшін дауыс бердім, — дейді Сабри
Асанов
***
Туған күнінде дауыс беруге келген
қарияның бірі – Қалбүбі Кемелбекова.
75 жасқа толған ақ жаулықты ана таңмен
таласа Ш.Ниязбеков ауылындағы №164
сайлау учаскесіне келіп, елінің ертеңіне
бейжай қарамайтын кандидатқа сенім
білдірді. Ал, комиссия мүшелері
ақ жаулықты ананы туған күнімен
құттықтап, сый-сияпатын табыстады.
Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ,
аудан әкімінің баспасөз
хатшысы.
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ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСА!
Жақсылық жасау – адам өміріндегі игі істердің бірі.
Жақсылық пен мейірімсіз мына дүниені елестету мүмкін
емес. Адамның жаны қашанда жақсы сөздерге, жақсылыққа
құштар. Мейірімділік пен жақсылыққа толы игі іс көрсек,
жақсы сөз естісек, жүрегіміз жылып, жанымыз жадырап,
кейде көзімізге жас та келіп жататыны сондықтан.
Жақсылық жасау өмірді айшықты әсемдікке бөлейді.
Халқымыздың «Жақсылық қылсаң – өзіңе, жамандық
қылсаң – өзіңе» деп айтатыны да содан.

КӨПБАЛАЛЫ ОТБАСЫНА
КӨМЕК ҚОЛЫН СОЗДЫ

ҚҰРМЕТ

ҚУАНЫШЫМЕН ҚҰТТЫҚТАП БАРДЫ

Айдана ҚУАТОВА

Осыдан біраз күн бұрын Жалпақтөбе
ауылында тұратын Абдуллаевтар
отбасында үшем дүниеге келген.
Сол кезде нәрестелердің әкесі
Алинур Абдуллаев пен анасы
Умида Аширова көпбалалы ата-ана
болғанын мақтан тұтатындарын
жеткізген еді.

Ақжігіт ЖЕТПІСБАЙ

Кеше Полатқосшы ауылдық
округінің әкімі Ержан Данаев
пен жергілікті амбулаториялық

пунктінің ақ халатты абзал
жандары шаңырағы шаттыққа
толы отбасын қуанышымен
құттықтап барды. Шақалақтардың
ата-анасына алғысын білдіріп,
сый-сияпаттарын табыстады.
Бүлдіршіндерге зор денсаулық,
ұзақ ғұмыр тіледі.

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮ – МІНДЕТ

СЫБАЙЛАСТЫҚПЕН КҮРЕС ЖАЛҒАСА БЕРЕДІ
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл туралы» Заңы азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық
көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден еліміздің ұлттық
қауіпсіздігін қамтамсыз етуге, жемқорлыққа қатысты құқық
бұзушылықтың алдын алуға бағытталған. Қоғамымыздың
барлық саласына дендеп еніп бара жатқан жемқорлықтың
жолына батыл тосқауыл қойып, зардабын жою және
мүдделілерді жауапқа тарту – бүгінгі күннің ең басты
міндеттерінің бірі.
Осындай келеңсіз құбылыстармен
бітіспе с күре с жүргізу тек сот,
құқық қорғау немесе мемлекеттік
органдардың міндеті ғана емес, бұл
ұлтжанды азаматтардың парызы
с аналады. Алайда о сындай заң
бұзушылықтар орын алса да, құқығы
бұзылған азаматтар дер кезінде
құқық қорғау органдарына хабар
бермегендіктен, кінәлі тұлғалар
жауапкершіліктен құтылып кетеді.
Осындай олқылықтарға жол беруден
аулақ болған дұрыс. Бүгінгі таңда
мемлекетіміздің ұйымдасқан қылмыс
ж ә н е с ы б а й л а с же м қ о рл ы қ п е н
күре с саласында экономикалық
даму процестерінің басқарылуына,

ұйымдық-құрылымдық буындардың
т и і м д і жо л д а р ы н а , і ш к і ө з і н өзі бақылау жүйесін құруға және
қылмыстың алдын алуға басты назар
аударылуы тиіс.
Яғни, бұл мемлекеттің осы жағымсыз
құбылысты жою бағытындағы кешенді
және жүйелі күрес жүргізу саясаты
жанданып, әрі қарай жалғасын
табады деген сөз. Сонымен қатар
сыбайлас жемқорлықпен пәрменді
күресу үшін халықтың құқықтық
сауатсыздығын жоятын, құқықты
түсіндіру жұмысының деңгейі мен
сапасын арттыру керектігінің маңызы
зор. Халық өзінің құқықтарын,
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа

қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің
нақты жолдарын толық білулері қажет.
Біздің қоғамда сыбайлас
жемқорлыққа орын жоқ. Азаматтық
қоғам институттарының күш-жігерін
біріктіру, о сы дерттің одан әрі
ушықпауы үшін оны тоқтатудың
халықаралық тәжірибесі мен барлық
амалдарын қолдану арқылы ғана бұл
құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға
болады демекпін.
Қуаныш БҮРКІТӘЛИЕВ,
аудан әкімдігі экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің
басшысы.

ІНДЕТКЕ БОЙ АЛДЫРМАҒАН ЖӨН
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бүгінде өзекті мәселеге
айналды. Себебі, бұл құқық бұзушылық әлем елдерінің даму
барысын тежеп, экономикалық құрылымдарды кері тартқан
проблемалардың біріне жатады.
Жақында індеттің алдын алу
мақс атында Ақбаст ау ауылдық
округі әкімі аппаратында мекеме
қызметкерлері мен ауыл тұрғындары
арасында «Сыбайлас жемқорлықпен
күрес – ортақ парызымыз»
тақырыбында «дөңгелек үстел»
отырысы өтті.
Басқосуда округ әкімі аппаратының
бас маманы Рая Таңатова тақырып
төңірегінде салмақты сөз сабақтап,
заңда белгіленген тәртіптік, әкімшілік
және қылмыстық жауапкершілікке әкеп
соқтыратын құқық бұзушылықтарды
сөз етті.

– С ы б а й л а с же м қ о рл ы қ т ы ң
мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін
едәуір төмендететіні, қоғамда
демократиялық қайта құруларды
жүзеге асыруды тежейтіні, елдің
ха л ы қ а р а л ы қ бед е л і н е н ұ қ с а н
келтіретіні белгілі. Қазіргі кезде
жемқорлықпен күресу бағытында
түрлі бағдарламалар қабылданып,
сәтімен іске асырылуда. Оған
қарсы іс-қимылды өз құзыреті
шегінде барлық мемлекеттік орган,
ұ й ы м д а р , л ауа з ы м д ы а д а м д а р
жүргізуге міндетті, – деді Рая
Мырзақасымқызы.

Сонымен қатар келелі басқосуда
ауыл тұрғындарына індеттің алдын
алу мақсатында жадынама парақтары
таратылып, арнайы сауалнамалар
алынды.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-әрекеттерді батыл жүргізіп, заң
талаптарын үнемі сақтау қажет.
Бұл стратегияның мәні мемлекеттің
экономика лық қуатын арттыру,
халықтың өмір сүру сапасын көтеру,
әлеуметтік теңдікке қол жеткізу
болып табылады. Бұған үн қосып,
жемқорлыққа жол бермеген жөн.
Жиынға қатысушылардың тілге тиек
еткені де осы болды.
Гүлсара ҚАПАРОВА,
Ақбастау ауылдық округі әкімі
аппаратының бас маманы.

Жуырда «Азиялық несие қоры»
микроқаржы ұйымы Аса ауылындағы
кеңсесінің қызметкерлері қайырымды
іс жас ап, көпба ла лы отбасын
қуанышқа бөледі. Олар не сие
қорының 25 жылдық мерекесіне орай
көпбалалы ана Гүлнұр Ерғараеваның
отбасына күнделікті тұрмысқа
қажетті техникаларды сыйға тартты.
Теледидар, газ плитасын және

басқа да керекті заттарды тарту
еткен жомарт жандар көпбалалы
отбасына көмек қолын созуды
әдетке айналдырған. Жақсылыққа
жаны құмар жандардың қатарында
Аса ауылындағы кеңсе ұжымының
кураторы Арай Дәулетбек, жүргізуші
Ербол Парманов және менеджерлер
Манар Асемова, Али Сатқанов,
Жанайым Мадыханова, Ұлдана
Оралқызы мен кассир Меруерт
Ерманова бар. Балаларды қуантып,
игі істің үлгісін көрсеткен ұжымға
көпбалалы ана ризашылығын
білдіріп, алғыс айтты.

ӘДЕП КОДЕКСІ

ТАЛАПТАРДЫ САҚТАУ –
НЕГІЗГІ МІНДЕТ
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің
Әдеп кодексіне сәйкес мемлекеттік қызметші адал, әділ,
қарапайым болуы, жалпы қабылданған моральдықэтикалық нормаларды сақтауы, азаматтармен және
әріптестерімен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік
танытуы қажет.
Ұжымда түсіністік пен сенім
ат м о с ф е р а с ы н қ а л ы п т а с т ы ру,
сондай-ақ қызметтік әдеп
нормаларын сақтау – мемлекеттік
қызметшінің міндеті. Қолайлы
жұмыс атмосферасы мемлекеттік
қызметшіге өз әлеуетін ашуға,
өз көзқарасын ашық жеткізуге,
білімімен бөлісуге және жалпы
міндеттерді орындауда ұжымды
жұмылдыруға жағдай жасауға
мүмкіндік туғызады. Біз мемлекеттік
қызметшілерге әдеп нормаларын
н а с и хат т ау ма қ с ат ы н д а т ү рл і
іс-шаралар өткіземіз. Әсіре се,
мемлекеттік қызметшілер арасында
ақпараттық түсіндіру жұмыстарын
жүргізуге көп көңіл бөлінеді.
Сондай-ақ, мемлекеттік

қызметшілер жеке және заңды
тұлғалардың өтініштерін қарауда,
құқықтары мен заңды мүдделерін
б ұ з б а й , ол а рд ы қ о р ғ ау ж ә н е
қалпына келтіруге бағытталған
шаралар қабылдауды, көрсетілетін
мемлекеттік қызметтердің сапасын
арттыру және әуре-сарсаңға салуға
жол бермеу жөнінде шара лар
қабылдауға тиісті.
М е м л е ке т т і к қ ы з м е т ш і л е р
т а р а п ы н а н Ә д е п ко д е к с і н і ң
талаптарын сақтау басты міндет
болып табылады.
Жансая ОСПАНОВА,
аудан әкімдігі мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімінің
басшысы, Әдеп жөніндегі уәкіл.

АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕ

ТҮНГІ РЕЙД ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ
Жасөспірімдердің кешкі уақытта көше кезіп жүруі
алаңдатарлық жайт. Түнгі сағат 22.00-ден кейін жасы
кәмелетке толмаған балалар көшеде жүрмеуі тиіс. Олардың
өміріне ата-аналарынан бөлек, жергілікті атқарушы
биліктің, білім бөлімі, құқық қорғау органдарының
қызметкерлері де жауапты саналады.
Сондықтан да құзырлы мекемелер
жыл бойына жасөспірімдердің
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде
түрлі шаралар ұйымдастырып,
түсіндіру жұмыстарын жүргізіп
келеді. Дегенмен түнгі уақытта
көше кезгендер саны азаяр емес.
Құқық бұзушылық пен қылмыстық
оқиғалардың дені түнгі уақытта орын
алатынын ескерсек, өрімдей жас
балалардың беймезгіл уақытта жүруі
кейде қайғылы оқиғаларға соқтыруы
мүмкін.
Осындай құқық бұзушылықтың
алдын алу мақсатында Қаракемер
ауылдық округі әкімі аппаратының

қызметкерлері түнгі мезгілде рейд
ұйымдастырды. Іс-шара барысында
көшеде жүрген ата-аналар мен
жасөспірімдерге кәмелет жасқа
толмағандарға сағат 22.00-ден 6.00ге дейін заңды өкілдерінің ертіп
жүруінсіз тұрғынжайдан тыс жерде
жүруіне, ойын-сауық орталықтарына
б а р у ы н а т ы й ы м с а л ы н ат ы н ы
айтылып, заң бұзылған жағдайда
ата-аналарға айыппұл салынатыны
ескертілді.
Бақытжан РАҚЫШЕВ,
Қаракемер ауылдық округі
әкімі аппаратының бас маманы.
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Қазақстан Республикасының
тәуелсіз мемлекет екендігін
айқындайтын негізгі
конституциялық құқықтық
белгілердің бірі мемлекеттік
тіл болып табылады.

Ұлт құндылығы
Тіл – қоғам туындылары
ішіндегі ең асылы мен
қ ы м б ат ы , а д а м д ы а д а м
еткен ұлы күштердің бірі.
Ол барлық дәуірде де оның
күресі мен дамуының құралы,
рухани өмірінің, бүкіл
мәдениетінің тұтқасы болып
келеді. Қоғамдық ой-сана,
дүниетаным тіл арқылы ғана
жарыққа шығады.
Қ а з а қ т а « То л ғ а н е л
тарихын таспен жазады,
тозған ел тарихын жаспен
жазады» деген сөз бар. Біз
– ұлы көштің ортасымыз.
Күлтегін бабамыз т асқа
жазған қазақ тілі, «Есім
ханның ескі жолы», «Қасым
ханның қасқа жолы», Әз
Тәукенің «Жеті жарғысы»,
бергісі абыз-жыраулардың,
Абайдың, Мағжанның ойлы
да сұлу жырлары, Мұхтар
бастаған жазушылардың
ке с т е л і д е к ө р ке м т і л і
– барлығы да тіліміздің
мәңгілігін, тазалығын,
байлығын, бейнелілігін, қазақ
тілінің бабалар аманат еткен
ұлы қазына екенін бәрімізге
паш етіп тұр. Міне, қазақ
тілінің қайнары мен қайраты,
қасиеті мен құдіреті осында.
Рухы күшті халық

жасампаз келеді, өлмейді.
Ат а - б а б а л а р ы м ы зд ы ң
толарсақтан саз кеше жүріп,
болашақтың қамын жеуі,
осыншама ұланғайыр жерді
ұрпағына, бүгінгі біз көзінің
қарашығындай сақта деп
мұра етіп қалдыруы осы
рухтың күштілігінен болса
керек. Ал рухтың негізі де,
қуаты да – тіл. Тіл – ұлттың
үні. Әтпесе, «Айтар сөзім
болса, мәңгі тасқа жаздым...»
демес еді Күлтегін баба.
Ұрпақ сабақтастығы жал
ғасуда. Біздің маңдайымызға
Тәуелсіз Қазақстанның құ
қықт ық келбеті мен елдік
нышандарын қалыптас
тырудағы тарихи қадамдардың
ку ә с і б ол у ж а з ы л ы п т ы .
Осындай бақытты да,
жауапты кезеңнің куәгерлері
біз үшін аманат арқалайтын
сәт келді. Сондықтан бай
тілді, бар тілді қор қылу, жоқ
қылу-біздің азаматтығымызға
сын, қазақтығымызға мін!
Қазақ тілі – қазақ халқының
тілі. Ол ең алдымен қазаққа
керек.
Айнагүл ЕДІЛБАЕВА,
аудандық соттың
баспасөз хатшысы.

3

RADUGA

ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН

АРНАЙЫ ОҚЫТУ САБАҚТАРЫ ӨТКІЗІЛДІ
Бүгінде өзіне-өзі қызмет көрсету секторларының жұмысын
жандандыру мақсатында көптеген жұмыс атқарылуда. Әсіресе,
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамы өзіне-өзі қызмет көрсету
секторларының қызметін жетілдіруде.
Мемлекеттік қызметтерді халыққа
қолайлы әрі қолжетімді етудің ыңғайлы
жолын қарастыра отырып, ауданымыздағы
фронт-офистерден тыс емханаларда,
кітапханаларда, ауылдық округ әкімі
аппараты ғимараттарында ашылған өзінеөзі қызмет көрсету секторларының қызмет
сапасын арттыруға айрықша көңіл бөлуде.
Жергілікті тұрғындарға «электронды
үкімет» порталын тиімді қолдануды үйрету

жұмыстарын жандандырып, олардың
біліктілігін жоғары деңгейге жеткізудің
маңызы зор. Аудан орталығынан шалғайда
орналасқан елді мекендердің тұрғындары
тұрғылықты жерінен «электронды үкімет»
порталы арқылы керекті қызмет түрлерін
ала алады. Олар өздерінің біліктіліктерін
арттыру арқылы еліміздің цифрлық қоғам
тұрғысынан дамуына үлес қосады.
Осы мақсатта аудандық халыққа қызмет

көрсету бөлімі тарапынан бекітілген
жауапты мамандармен ауданға қарасты
ауылдық округтердегі мекеме-ұйым
қызметкерлеріне арнайы оқыту сабақтары
өткізілді. Қызметкерлерге Telegramбот қосымшасы арқылы мемлекеттік
қызметтерді алу процесін жеңілдету,
электронды үкімет порталындағы m-gov
мобильді қосымшасын дамыту, қажетті
анықтамаларды алу, электронды цифрлық
қолтаңба арқылы анықтамалар мен
құжаттарды рәсімдеу туралы тарқата
түсіндірілді.
Ербол ОРАЗБЕКҰЛЫ,
аудандық халыққа қызмет көрсету
бөлімінің маманы.

МАМАН ТҮСІНДІРЕДІ

ВАКЦИНАЦИЯ ҰЖЫМДЫҚ ИММУНИТЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ
Вакцинация – екпемен басқарылатын қауіпті жұқпалы аурулардың
алдын алудың ең тиімді әдісі. Екпе ерікті және қарсы көрсетілімдері
жоқ адамдарға жүргізіледі.
Екпені алу үшін учаскелік дәрігерге
қаралу қажет. Өзіңізбен бірге міндетті
түрде жеке куәлігіңіз бен медициналық
бетпердеңіз болуы керек. Вакцинация
адамдарға ұжымдық иммунитетті
қалыптастыруға ықпал етеді. Екпе алған
адамдар неғұрлым көп болса, соғұрлым
олардың инфекция көзімен кездесуі
және ауруға шалдығу ықтималдығы
азаяды. Тұрғындар арасында екпемен
басқарылатын қауіпті жұқпалы аурулардың
од а н ә р і т а р а л у ы н т ұ р а қ т а н д ы ру,
болдырмау және толыққанды өмір

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТЫ

сүру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін
халықтың басым бөлігі вакцинациядан
өтуі тиіс.
Ауданда вакцинамен басқарылатын
жұқпалы аурулардың эпидемиологиялық
жағдайы тұрақты. Екпе егу жұмыстары
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 24 қыркүйектегі «Қарсы
профилактикалық егу жүргізілетін
аурулардың тізбесін, оларды жүргізу
ережесін және халықтың жоспарлы егілуге
жатқызылатын топтарын бекіту туралы»
№612 қаулысына сәйкес жүргізіледі.

Кешенді түрде жүргізілген эпидемияға
қарсы іс-шаралардың және халық арасында
жоспарлы егу жұмыстарын жүргізудің
нәтижесінде ағымдағы жылдың 11 айында
сал, дифтерия, көкжөтел, шошқа мойын,
қызылша, қызамық, жедел енжар параличі
секілді екпе егумен басқарылатын жұқпалы
инфекциялар тіркелген жоқ.
Ескере кететін жайт, екпені ектірмеген
адам жұқпалы аурулардың қайнар көзі
болып саналады. Егілген адам ауырып
қалған жағдайда ауруы өте жеңіл түрде
өтеді.
Гүлнар САРИЕВА,
аудандық санитариялықэпидемиологиялық бақылау
басқармасының бас маманы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Жұмыс іздеп жүрген адамдарды, жұмыссыздарды тіркеу
және халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін
еңбек делдалдығын жүзеге асыру қағидалары туралы
Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу тәртібі
Жұмысы және табысы жоқ, лайықты жұмыс
іздеп жүрген адам (ізденуші) жұмысқа орналасуына
жәрдемдесу үшін өтініш жасаған кезде:
1) тұрғылықты жері бойынша жұмыспен қамту
орталығы арқылы;
2) «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы;
3) Мемлекеттік корпорация арқылы;
4) «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік
ақпараттық порталы арқылы жұмыс іздеп жүрген
адам ретінде тіркеледі.
Тіркелу үшін ізденуші жұмыспен қамту
орталығына және Мемлекеттік корпорацияға тиісті
құжаттарды ұсынады.
Он алты жасқа толмаған адам заңды өкілдерінің
біреуінің еркін нысандағы өтінішін ұсынады.
Жұмыспен қамту орталығына жүгінген кезде
жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу тәртібі
Жұмыспен қамту орталығының маманы ізденуші
ұсынған құжаттар мен дербес деректердің дұрыстығын
тексереді.
Ұсынылған дербес деректердің анық еместігі
анықталған жағдайда, жұмыспен қамту орталығы олар
келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде
өтінішке қоса берілген құжаттарды қайтарады.
Жұмыспен қамту орталығының қызметкері
ізденушіге жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің
мемлекеттік шаралары және жұмыспен қамту
орталығы көрсететін қызметтер туралы толық ақпарат
ұсынады.
Жұмыспен қамту орталығының қызметкері
ізденушінің дербес деректерін «Еңбек нарығы» ААЖдағы жұмыспен қамтудың жеке картасына бекітілген
нысанға сәйкес енгізеді.
Халықты жұмыспен қамту орталығы құжаттар
келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде
ізденушіні жұмыс іздеп жүрген адамдар ретінде
тіркейді.
Халықты жұмыспен қамту орт алығының
қызметкері ізденушіні жұмыс іздеп жүрген адам
ретінде тіркеген кезде «Электрондық еңбек биржасы»
ақпараттық порталын пайдалану мүмкіндіктері
туралы хабардар етеді.
Ауылдық елді мекенде жұмыспен қамту орталығы
болмаған жағдайда ізденуші ауылдық округ әкімдігінің
аппаратына ассистентке жүгінеді.
Ізденуші ассистентке тиісті құжаттарды ұсынады.
Ассистент құжаттардың дұрыстығын тексереді.
Содан соң бір жұмыс күні ішінде жұмыспен қамту
орталығына құжаттарды жібереді.
Жұмыс іздеп жүрген адамдарды «электрондық
үкімет» веб-порталы арқылы тіркеу тәртібі
Ізденуші «электрондық үкімет» веб-порталы
арқылы жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркелу
үшін жеке деректерін көрсете отырып, мемлекеттік
қызмет көрсетуге өтінімді толтырады.
Ізденушінің деректері автоматты түрде тұрғылықты
жері бойынша жұмыспен қамту орталығына жіберіледі
және тіркеледі.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде
жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу тәртібі
Мемлекеттік корпорацияға еңбек делдалдығына
жүгінген кезде жұмыс іздеп жүрген адамды тіркеуді
халықты жұмыспен қамту орталығының Мемлекеттік
корпорацияда халықты қабылдауды жүзеге асыратын
қызметкері жүргізеді және тіркеледі.
Жұмыс іздеп жүрген адамдарды «Электрондық
еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық
порталы арқылы тіркеу тәртібі
Ізденуші «Элект рондық еңбек биржасы»
мемлекеттік ақпараттық порталындағы «жеке
кабинетінде» өзінің тұрғылықты жеріне сәйкес
жұмыспен қамту орталығын таңдайды. «Электрондық
еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталында
ізденушіні жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркеу
автоматты түрде жүзеге асырылады.
Жұмыссыз адамдарды тіркеу тәртібі
Егер жұмыспен қамту орталығы тиісті кезеңде
жұмыс іздеп жүрген адам үшін лайықты жұмыс
таба алмаса немесе жұмыс іздеп жүрген адам
ұсынылған жұмыстан бас тартса, онда жұмыспен
қамту орталығының маманы бір жұмыс күні ішінде
халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі

ȘŪĞYLA

жергілікті органға жұмыс іздеп жүрген адамды
жұмыссыз ретінде тіркеу туралы шешімнің жобасын
«Еңбек нарығы» ААЖ арқылы электрондық түрде
жібереді.
Жұмыспен қамту орталығының маманы халықты
жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті
орган шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс
күні ішінде нысан бойынша жұмыссыз ретінде
тіркелгені туралы хабарлама береді.
Жұмыссыз ретінде тіркелгендігі туралы анықтама
беру электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде
«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жүзеге
асыралады.
Жұмыссыз ретінде тіркеу туралы анықтаманың
қолданылу мерзімі оны берген күннен бастап
күнтізбелік отыз күнді құрайды.
Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі
жергілікті органның және (немесе) оның лауазымды
адамдарының, жұмыспен қамту орталығының және
(немесе) оның лауазымды адамдарының мемлекеттік
қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне,
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым Әкімшілік
рәсімдік процессуалдық кодекстің 91-бабына сәйкес
беріледі.
Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен
келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы
мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау
және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен
жүгінеді.
Шағым тіркелген күннен бастап 15 жұмыс күні
ішінде қаралуға тиіс.
Еңбек делдалдығын жүзеге асыру тәртібі
Еңбек делдалдығын жүзеге асыру мақсатында
жұмыспен қамту орталығының қызметкері халықты
жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті
орган жұмыс іздеп жүрген адамды жұмыссыз ретінде
тіркеген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде
«Еңбек нарығы» ААЖ-да нысан бойынша жұмысқа
орналастырудың жеке жоспарын жасайды.
Жергілікті органда тіркелген жұмыссыз
мыналарды:
1) тұрғылықты жерін ауыстыруды;
2) тұрақты, уақытша жұмысқа, азаматтыққұқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысқа
орналасуды;
3) кәсіпкерлік қызметпен айналысуды;
4) ұйымдық-құқықтық нысаны мен меншік
нысанына қарамастан, ұйымға құрылтайшы болуды;
5) мүгедектік тобын белгілеуді немесе оның
өзгеруін;
6) зейнетақы төлемдерін тағайындауды қоса
алғанда, жұмыссызбен одан арғы жұмыс тәртібіне
ықпал ететін өзгерістер туралы ақпаратты уақтылы,
бес жұмыс күні ішінде жұмыспен қамту орталығына
ұсынады.
Жұмыс беруші жұмыспен қамту орталығына
жазбаша түрде немесе «Электрондық еңбек биржасы»
ақпараттық порталы арқылы бос жұмыс орындарының
бар екені туралы ақпаратты еңбек жағдайлары мен ақы
төлеу шарттарын көрсетіп, олар пайда болған күннен
бастап бес жұмыс күні ішінде жібереді.
Жұмыспен қамту орталығының қызметкері оны
алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде оларды
«Еңбек нарығы» ААЖ-да тіркейді.
Жұмыспен қамту орталығы бос орындарға
кандидаттарды «Еңбек нарығы» ААЖ-да жұмыспен
қамту орталығы тіркеген жұмыс іздеп жүрген
адамдар мен жұмыссыздар және «Электрондық
еңбек биржасы» ақпараттық порталында өз бетінше
тіркелген адамдар арасынан таңдауды жүргізеді.
Кандидаттар мәлімделген бос орынға жұмысқа
орналасуға келіскен кезде және кандидаттар үшін
жұмыс шарттары сәйкес келген кезде жұмыспен қамту
орталығының маманы бір жұмыс күні ішінде «Еңбек
нарығы» ААЖ арқылы іріктелген кандидаттардың
деректерін (түйіндемесін) жұмыс берушіге жібереді.
Бос жұмыс орындары туралы ақпарат жұмыс
іздеп жүрген адамның немесе жұмыссыздың
«Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік
ақпараттық порталындағы «жеке кабинетіне» түседі.
Аудандық халықты
жұмыспен қамту орталығы.

Жамбыл ауданы әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің «Аудандық мәдениет үйі» коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына қарасты Бектөбе
ауылдық мәдениет үйіне үйірме жетекшісі (1 бірлік,
уақытша) бос лауазымына конкурс жариялайды
Кәсіпорынның атауы: Жамбыл ауданы
әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің
«Аудандық мәдениет үйі» коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
Орналасқан жері: пошталық индексі
080200. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Аса
ауылы, Абай көшесі №102-үй, тел.: 8 (72633)
2-15-29; 2-24-34.
Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыты:
Әдебиет және өнер туындыларын көпшілік
алдында орындауға және көркемдік ұжымдар
мен жекелеген орындаушыларды танымал
етуге жағдайлар жасау, халықтың рухани
және эстетикалық сұранысын қанағаттандыру,
кәсіби көркемдік ұжымдар мен жекелеген
орындаушылардың концерттерін ұйымдастыру,
музыкалық-ағартушылық қызметті жүзеге
асыру, халыққа музыкалық-эстетикалық тәрбие
беру, ҚР заңнама талаптарына сәйкес ақылы
қызметтер көрсету болып табылады.
Үйірме жетекшісінің лауазымдық
міндеттері: (ҚР Мәдениет және спорт
министрлігінің 2017 жылғы 17 шілдедегі
№209 бұйрығына сәйкес) үйірме жұмысын
ұйымдастырады. Үйірмеге қатысушылардың
уақытын тиімді пайдалануын қамтамасыз
етеді; мәдени-демалыс ұйымдардың
репертуарын қалыптастыруға қатысады;
қажетті музыкалық материалдарды таңдайды;
мамандардың кеңестерін ұйымдастырады;
шығармашылық одақтармен, орындаушылармен,
композиторлармен, авторлық құқықтарды
қ о р ғ ау ж ө н і н д е г і о р г а н д а р м е н ө з а р а
әрекеттестікті жүзеге асырады; шығармашылық
өтінімдерді қарастырады, олар бойынша
қорытындылар береді; жаңа туындыларды, жаңа
орындаушыларды талқылауды ұйымдастырады,
оларды шығармашылық ұжымның жаңа
бағдарламаларына енгізуге ұсыныс жасайды;
жаңа шығармаларды жасау немесе сатып алу
шарттарын дайындайды; авторлардың шарттық
міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етеді;
жарнамалық материалдарды редакциялайды
және олардың шығуын қадағалайды; баспасөзбен
байланысты жүзеге асырады, ұжымның
шығармашылық өмірі туралы ақпараттық
материалдарды дайындайды және жариялауға
тапсырады.
Білуі тиіс: ҚР Конституциясын, Еңбек
кодексін «Авторлық құқық және сабақтас
құқықтар туралы», «Жарнама туралы»,
«Мәдениет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарын;
орындаушылық өнер ұйымдары қызметінің
бағытын, музыкалық өнер тарихын, музыкалық
теория мен аспаптану негіздерін, классикалық
және заманауи музыкалық репертуарларды,
кәсіби оркестрлеу, өңдеу тәсілдерін.
Біліктілікке қойылатын талаптар:
біліктілігі жоғары деңгейлі маман:
1) жоғары санаттағы: өнер және гуманитарлық
ғылымдар (өнер) бағыттары бойынша жоғары
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және
мамандығы бойынша біліктілігі жоғары деңгейлі
І санатты маман лауазымында 3 жылдан кем
емес жұмыс өтілі;
2) І санаттағы: өнер және гуманитарлық
ғылымдар (өнер) бағыттары бойынша жоғары
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және
мамандығы бойынша біліктілігі жоғары деңгейлі
ІІ санатты маман лауазымында 2 жылдан кем
емес жұмыс өтілі;
3) ІІ санаттағы: өнер және гуманитарлық
ғылымдар (өнер) бағыттары бойынша жоғары
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және
мамандығы бойынша біліктілігі жоғары деңгейлі
санаты жоқ маман лауазымында 2 жылдан кем
емес жұмыс өтілі;
4) санаты жоқ: жұмыс өтіліне талаптар
қойылмай, өнер және гуманитарлық ғылымдар
(өнер) бағыттары бойынша жоғары (немесе

жоғары оқу орнынан кейінгі) білім;
біліктілігі орта деңгейлі маман:
1) жоғары санаттағы: «өнер және мәдениет»
немесе «білім» (музыкалық білім) мамандықтар
тобы бойынша техникалық және кәсіби (орта
арнаулы, орта кәсіби) білім және мамандығы
бойынша біліктілігі орта деңгейлі І санатты
маман лауазымында 3 жылдан кем емес жұмыс
өтілі;
2) І санаттағы: «өнер және мәдениет» немесе
«білім» (музыкалық білім) мамандықтар тобы
бойынша техникалық және кәсіби (орта арнаулы,
орта кәсіби) білім және мамандығы бойынша
біліктілігі орта деңгейлі ІІ санатты маман
лауазымында 2 жылдан кем емес жұмыс өтілі;
3) ІІ санаттағы: «өнер және мәдениет» немесе
«білім» (музыкалық білім) мамандықтар тобы
бойынша техникалық және кәсіби (орта арнаулы,
орта кәсіби) білім және мамандығы бойынша
біліктілігі орта деңгейлі санаты жоқ;
4) санаты жоқ: жұмыс өтіліне талаптар
қойылмай, «өнер және мәдениет» немесе
«білім» (музыкалық білім) мамандықтар тобы
бойынша техникалық және кәсіби (орта арнаулы,
орта кәсіби) білім.
Қызметкерлердің лауазымдық жалақысы
білімінің деңгейіне және жұмыс өтіліне сәйкес
100000 теңгеден жоғары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау және әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Азаматтық
қызметке кіру және азаматтық қызметшінің
бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу
қағидаларын бекіту туралы» №1017 бұйрығына
сәйкес өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар
осы хабарландыру аудандық «ШұғылаРадуга» газетіне сондай-ақ республикалық
enbek.kz интернет-сайтында жарияланған
күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына
мекенжай бойынша қабылданады: Жамбыл
ауданы, Аса ауылы, Абай көшесі №102-үй, тел.:
8 (72633) 2-15-29; 2-24-34.
Мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжаттың
көшірмесі;
3) кадрларды е с епке а лу жөніндегі
толтырылған жеке парақ (нақты тұратын
мекенжайы мен байланыс телефондары
көрсетілген);
4) білімі туралы құжаттардың көшірмесі;
5) еңбек кітапшасы (ол болған кезде);
6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы
медициналық құжаттама нысандарын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрі міндетін атқарушысының
2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелді)
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы
туралы анықтама;
7) Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны
туралы мәліметтердің бар не жоқ екендігі
туралы анықтама.
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне,
жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне
қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру,
ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың
көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы жұмыс
орнының басшылығынан ұсынымдар және т.с.)
бере алады.
Құжаттарды қабылдау аяқталатын күн:
7 желтоқсан 2022 жыл.
Конкурстың өтетін орны: Жамбыл
облысы, Жамбыл ауданы, Аса ауылы, Абай
көшесі №102-үй.
Осы лауазымға орналасқан тұлға үшін
көтерме шығындар төленбейді, тұрғын үй
және өзге де жеңілдіктер берілмейді.
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УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ, ЧТО ПОСЕВ В ПОЛЕ

ПОЭЗИЯ

ПО ПРИЗВАНИЮ ДУШИ

Жақсылар бар
Жақсылар бар даналықтан нәр алған,
Ел мен жердің бағы үшін жаралған.
Ізгіліктің ізін үзбей жол бастап,
Қараңғыда қолдарына шам алған.

Учитель – это не профессия, это
образ жизни. Нет профессии почет
нее, чем профессия учителя, нет
труда сложнее и ответственнее, чем
его труд. Современный ритм жизни
требует от учителя непрер ывного
профессионального роста, творческого
отношения к работе, самоотдачи.

Сегодня, как и во все века, учитель – не
только хранитель знаний, образец поведения,
подражания для детей, но и мастер, способный
научить своих подопечных находить нужные
знания в безбрежном океане современных
наук, приобретать опыт самообразования. Он
должен вдохновлять своих учеников на учение.
Конечно же, настоящий учитель обладает
профе ссиональными педагогиче скими
умениями и навыками, владеет иннова
ц и о н н ы м и т ех н ол о г и я м и о бу ч е н и я и
воспитания. И, наконец, очень важную роль
играют личностные качества школьного
учителя: педагогическая позиция, отношение
к жизни, коллегам, детям и людям вообще.
Мне казалось, что все эти профессиональные
умения и свойства характера в первую очередь
присущи учителю с многолетним опытом
работы. Но я ошибалась, видимо недооценивала
молодые кадры, которые приходят в школу
после института. Они тоже могут иметь в себе
все вышеперечисленные качества. Недаром
говорят, что «Учителем не становятся – им
рождаются».
Отрадно, что именно такой молодой
специалист работает у нас, в средней школе №7
села Айшабиби. Это – Казына Яхудаева, для
которой профессия учителя стала призванием.
Казына Яхудаева – учитель математики,
эрудированный, творческий, деятельный,
энергичный, влюбленный в педагогику человек.
Ее отличает открытость, дружелюбность,
доброжелательность, оптимизм, трудолюбие
и мастерство. Это человек, который находится
в постоянном поиске нового, оптимального,
качественного в области методики обучения.
В процессе обучения молодой педагог
настойчиво старается искать ответы на
главные вопросы учительской жизни: как
найти общий язык со всем классом и с каждым
учеником в отдельности, как воспитать в детях
доброту, уважительное отношение ко всем
людям, как вовлечь ученика в удивительный
мир математики. «Чтобы быть хорошим
учителем, нужно любить тот предмет, который
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь»
твердит она.

Жақсылар бар тазалықтан нәр алған,
Көңілдері көрінетін жанардан.
Қара бастың қамы үшін емес тек,
Ертең үшін қалың ойға қамалған.
Жақсылар бар тектіліктен нәр алған,
Кеудесіне ұялаған сан арман.
Аузында боп ұлтқа түскен жараның,
Жазамын деп жыртығына жамалған.
Жақсылар бар адалдықтан нәр алған,
Ақиқаттың алауы боп жана алған.
Еліміз бен жерімізге қалқан боп,
Жауымызға жебе болып қадалған.
Жақсылар бар мейірімнен нәр алған,
Жүректері алғыстармен жаңарған.
Тілейікші сондай жақсы жандарға,
Күтсінші деп жиі-жиі бақ алдан.

Күз
Өтеді ғұмыр ілгері жылды жыл сүйреп,
Бос өткен күнге өкініп адам күрсінбек.
Тағы да міне, өмірін жаздың қысқартып,
Күрең күз келді ақынға жақын бұл сурет.
Құстардың қайтқан даусына тұрмын қосып үн,
Әсерлі ән боп жүректе жүрер осы күн.
Сыйласып жақын, сырласып бірге тұратын,
Көңіліміз ұқсас мен де бір күздің досымын.

Уроки Казыны Ергалиевны всегда
тщательно продуманы. Она грамотно
применяет как т радиционные, т ак и
современные педагогические технологии,
что позволяет получать высокие результаты
при усвоении знаний, умело использует
групповую и индивидуальную работу с
учениками.
Казына Ергалиевна и ее ученики являются
победителями и призерами многочисленных
конкурсов, турниров. Одним из значимых
ее достижений является победа в 2021
году в республиканском конкурсе молодых
учителей «Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз»
и «Өндірістің үздік жас маманы».
Также следует отметить, что она отличается
красноречивостью, в ней талант оратора и
способности диктора. Казыне Ергалиевне
неоднократно поручали вести различные
мероприятия в районном и областном
масштабе.
Несмотря на небольшой стаж, Казына

уже завоевала уважение среди коллег и
учеников. Она постепенно становится одним
из лидеров нашего коллектива, ее голос
значим, к ее мнению прислушиваются. С этого
учебного года она является руководителем
методического объединения предметников
естественных наук.
Хочу пожелать Казыне Ергалиевне
творче ских успехов, чтобы ученики
не просто шли, а бежали на ее уроки,
ждали с нетерпением ее занятий и новых
открытий. Я уверена в том, что неоднократно
стану свидетелем побед Казыны и ее
подопечных в областных, республиканских,
международных конкурсах и турнирах. Мы,
коллектив средней школы №7, всегда будем
поддерживать Казыну во всех ее начинаниях.
Салтанат ОШАКБАЕВА,
учитель русского языка и литературы
средней школы №7.

ПРОБАЦИЯ ҚЫЗМЕТІ

«Жанашырлыққа жан риза» дегендей, мұқтаж жандарға жүрек
жылуын ұсыну, сауабы мол іске атсалысу – әрбір азаматтың парызы.
Бүгінде арамызда тұрмыстық
қиын жағдайға тап болып,
пробация қызметі есебінде
тұрған сотталған
а з а м ат т а р ғ а қ о л д ау
көрсетілуде. Соның
бір дәлелі, жақында
Жамбыл облысы
жастар ұйымдары
қ ау ы м д а с т ы ғ ы н ы ң
қолдауымен аудандық
пробация қызметінің
инспекторлары есепте
тұрған сотталған
азаматтардың үйлеріне
барып, әлеуметтік пакеттер
таратты. Ұн, қант, күріш,
сұйық май және тағы басқа да
күнделікті тұтынатын азық-түлікті
табыстаған инспекторлар азаматтарға жылы

лебіздерін де жеткізіп, қоғамға
тез бейімделуіне тілектестігін
білдірді.
Қамқорлықты қажет
ететін жандарға қол
ұшын беру арқылы адам
баласы жақсылыққа
қадам басады. Қайы
рымд ылық жасауды
қаржылай немесе
матер иалдық көмек
көрсету ғана деп ұқпау
керек. Жылы сөз бен
ыстық ықыластың өзі
көңілі құлазыған жанның
жанын жадыратады, мерейін
өсіреді.
Әділжан ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,
аудандық пробация бөлімінің инспекторы.

ҚР ҰҚК Шекара қызметінің
облыс бойынша департаменті.
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Жылылық таппай қалғанда туыс, достардан,
Көзімді сүртіп өкініш, мұңнан жас тамған.
Салқын да болса отырсам ба екен құс болып,
Талдарға барып жапырағы ұшып бос қалған?
Сарғайған бақты бетке алып едім күн күліп,
Жылытқан болды бойымды сонда нұрлы үміт.
Шабытпен келіп суреттеп сәнін жыр жаздым,
Күзге деген адалдығымды білдіріп.
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Туған жер
Айналдым, туған жер, суыңнан,
Тәттірек бал менен шырыннан.
Жүзімді самалың сүйетін,
Жаздағы жауынмен жуылған.
Айналдым, туған жер, нуыңнан,
Ер жеттім нәр алып нұрыңнан.
Далаңның жұпарлы иісі,
Сезіліп тұрады жырымнан.
Айналдым, туған жер, құмыңнан,
Бой түзеп өсетін шыңыңнан.
Есімнен кетпейді сәттерім,
Гүл терген қыздармен қырыңнан.
Айналдым тұғырлы туыңнан,
Белім де өзіңде буылған.
Арманым жоқ шығар менің де,
Жұмақтай жеріңде туылған.
Бақытжан ӘЛІҚҰЛОВ,
ақын.
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шағымдар болса, «ȘūğylaRaduga» газеті редакциясына
хабарлассаңыздар болады
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Алыста қалды еркелік және мәз қылық,
Жүретін жиі көңілді көктем, жаз қылып.
Күз маған сары дәптер мен қалам ұсынды,
Санама тұнған сағынышымды жазғызып.

ЗАҢЫЗ КӨШІ-ҚОН
ЖОЛЫ КЕСІЛДІ
Облыс бойынша Шекара кызметi
және Ұлттық қауіпсіздік комитеті
департаменттерімен өткiзiлген жеделiздестiру шараларының нәтижесінде
Мемлекеттік шекараның ҚазақстанҚырғыз аумағында заңсыз көші-қон
әрекеттерін ұйымдастырған қылмыстық
топ тәркіленді. Күдікті тұлғаларға
қатысты ҚР Қылмыстық кодекстің
394-бабының 1-шi бөлiгi негiзiнде
«Заңсыз көші-қонды ұйымдастыру»
бойынша сотқа дейiнгi тергеу ісшаралары басталды. Қылмыстық топ
елден шығуға тыйымдары бар тұлғаларға
ақша алу тәсілімен Мемлекеттік шекара
арқылы заңсыз өтуін ұйымдастыруды
жүзеге асырған.
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Жемісі күздің сый болып елге тартылар,
Мезгілдің әрбір өзіндік ырыс, нарқы бар.
Жемісінен соң шашылған жерге шашу боп,
Жапырақтары алтындай көзге жарқырар.
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Білгенге күздің сыр толы сәні, әні бар,
Біреудің мүмкін сүйгені күзде табылар?
Кім білсін, бәлкім, көктемді емес, жазды емес,
Асыға күтіп күзді де біреу сағынар?
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