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Ұлы даланың жеті ќыры ћєм бір сыры

ТЫЛСЫМЃА ТОЛЫ
ҰЛЫ ДАЛА
Тұңғыш Президент Н.Назарбаев өзінің “Ұлы
даланың жеті ќыры” атты
маќаласында “...Біздің атабабаларымыз ќоршаған ортамен етене өмір сүріп, өздерін
табиғаттың ажырамас бөлшегі
санаған. Бұл басты тұрмыс
ќағидаты Ұлы даланы мекендеген халыќтардың дүниетанымы мен ќұндылыќтарын
ќалыптастырды. Өз жазуы
мен мифологиясы бар Ќазаќстанның ежелгі тұрғындарының озыќ мєдениеті болды.
Олар оюлап кескіндеуді,
металмен жұмыс істеудің
техникасын, соның ішінде,
мыс пен ќоладан балќымалар
жасаудың жєне ќұймалар
ќұюдың, жайма алтын дайындаудың күрделі єдістерін
жаќсы меңгерген. Жануарлар
бейнесін тұрмыста пайдалану
адам мен табиғаттың өзара
байланысының символына
баланып, көшпенділердің
рухани бағдарын айќындап
отырған. Төл тарихын білетін,
бағалайтын жєне маќтан
ететін халыќтың болашағы
зор болады деп сенемін.
Өткенін маќтан тұтып, бүгінін
наќты бағалай білу жєне
болашаќќа оң көзќарас таныту - еліміздің табысты болуының кепілі, деп жазған.
Елімізде өткен замандардан сыр шертер тарихи
орындар көп.
Ұлы даланың єр тасы,

сайы, мұнарлап тұрған таулары, таңбалы тастары мен
көптеген обалалары бағзы
замандардан бізге жеткен
тарихи ќұндылыќтар.
Соның бірі - Таңбалы
тастар.
Онда аң мен ќұстың, үй
жануарлары, ќолдарына
найза, шоќпар немесе садаќ
тартып тұрған адам кескіндері бейнеленген. Өткен
тарихтан сыр шертетін
бұндай таңбалы тастар ауданымыздың көптеген жерлерінде кездеседі. Бұл туралы
ауданымыздың 90 жылдығына
орай таңбалы тастар мен көне
мазарларды ќамтыған фотошежіре кітап та шыќќан
болатын. (“Тасќа тұнған
ќұпия” К.Жүністегі)
Тас бетіндегі єрбір бейне
сол замандағы адамдардың
арман-ќиялын, белгілі бір

оќиға жайлы хабар беріп,
сыр шертеді.
Төмендегі тасќа ќашалып
салынған сурет соның бір
айќын дєлелі.
Бабалардан бізге жеткен
асыл мұраларымызды єсіресе
жастарға таныстыру жєне
келешек ұрпаќ үшін оны
саќтап, мєңгілік ету өз ќолымызда.

Мейрам СЄДУАЌАСОВ,
ЌР Журналистер
Одағының мүшесі
Тастағы суреттер: Таутеке,
оның соңында ќұлынды бие.
Одан төмен ќұлынды биені
жетектеген адам. Кєдімгі
ғасырлар бойы үзілмеген
ќазаќы өмір десе болады.

СЫЊЃЫРЛА КҮМІС ЌОЊЫРАУ

С.Ќамбар, Ш.Батталова
атындағы тірек мектебінің
директоры Ш.Карбозова,
Аќжал негізгі орта мектебі
директорының міндетін
атќарушы Т.Мұханбеткєрім
барша мұғалімдерді, оќушыларды, олардың ата-аналарын
жаңа оќу жылының басталуымен ќұттыќтады. Жылда

Акция

МЕКТЕПКЕ ЖОЛ ШЕКАРАСЫЗ ІЗГІЛІК
2022 жылдың 1 тамызынан
30 ќыркүйек аралығында
Ќарағанды облысы білім
басќармасының «Шет ауданының білім бөлімі» мемлекеттік
мекемесіне ќарасты барлыќ
білім беру ұйымдарында аз
ќамтылған жєне
көп балалы
отбасылардан
шыќќан оќушыларға, жетім
жєне ата-анасының ќамќорлығынсыз ќалған
балаларға оќу
жылының басталуына дайындыќ
кезеңінде жєне
жүзеге асыру
аясында балалардың єлеуметтік
себептермен
мектепке бармауының алдын алу
маќсатында
Балалар жылына
арналған «Мектепке жол»
республикалыќ акциясы
өткізілетінін хабарлайды.
Биыл министрліктің єлеуметтік бағыттағы бұл бастамасы «Мектепке жол - шекарасыз ізгілік» ұранымен жүзеге
асырылады.

Осыған орай, жыл сайын
өтетін бұл іс-шараны тиісті
мєнінде өткізу үшін ауданжағдайдағы отбасылар мен
балаларға өз мүмкіндіктерінше ќолдау көрсетіп, ќол
ұшын беруге шаќырамыз.

«Ќайырымдылыќ - адамгершіліктің белгісі» демекші,
акция барысында ќол ұшын
созып, болашаќ ұрпаќќа
ќамќорлыќ танытатын жандар
көп болғай.
Аудандыќ білім
бөлімі.

Көне жєдігер ізімен

1 ќыркүйек - Білім күні

1 - ќыркүйек Білім күні мерекесі
республикадағы барлыќ
өңірлердегі
секілді,
Бєрекелді!
біздің Аќжал кентіміздегі Ш.Батталова
атындағы тірек мектебі
мен Аќжал негізгі орта
мектебінде сєн-салтанатымен аталып өтілді.
Жаңа оќу жылы мектеп
оќушыларының ғана
емес, бүкілхалыќтың
мерекесі. Сол жас
өскіндердің ќатысуымен
өткен іс-шарада алдымен мемлекеттік Ту ортаға
шығарылып, Єнұранымыз
шырќалды. Салтанатты
жиында кент єкімі К.Садыќов, «Nova Цинк» ЖШС-нің
Персоналды басќару бөлімінің
басшысы Н.Батталов, ауыл
имамы Б.Єбілмашев, аќсаќалдар алќасының төрағасы
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дєстүрге сай өткізілетін
«Мектепке жол» акциясы аясында кенттегі
кєсіпорын мекемесі екі
мектептің табалдырығын аттаған 85 оќушысына, яғни 1 сынып
оќушыларына сөмке
мен сабаќќа ќажетті
оќу ќұралдарын табыс
етті. Кєсіпорынға дєнриза болған оќушылар
мен ата-аналар, мектеп
ұстаздары алғыстарын
жаудырды.
Мектеп табалдырығын аттаған оќушыларға білім
нєрі жандарыңызға шуаќ
ќұйып, бойларыңызға нұр
себелесін демекпіз.

М.ЕРКЕБЕКОВА,
кент єкімдігінің маманы.
Аќжал кенті.

МУЗЕЙДЕГІ ЖЄДІГЕРДІЊ
БІРІ - СЄКЕН ПОРТРЕТІ
Сєкен (Сєдуаќас)
Сейфуллин (1894-1938)
ќазаќтың атаќты аќыны,
жалынды жазушысы,
дарынды драматург,
білікті ұстаз, мемлекеттік ќайраткері, Ќазаќстанның ќазаќ єдебиетінің негізін ќалаушылардың бірі. Ќазаќ КСРнің Халыќ коиссарлары
Кеңесінің алғашќы
төрағасы болған. Сєкен
Сейфуллин портреті 2019
жылы Өспен ауылындағы
Сєкен Сейфуллин атындағы тарихи-өлкетану
музейіне тапсырылған.
Авторы суретші Берік
Ќарашолаќов.
Көлемі: 30х20 см.
Жасалу техникасы: матаға
кестелеп тоќылған.
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Айбыны кемел - Ата Заң

АТА ЗАЊ - МЕМЛЕКЕТТІІЊ
АЛТЫН ЌАЗЫЃЫ
Аумағы ұшќан ќұстың
ќанатымен, тұлпар тұяғының
дүбірімен өлшенген, ел болып
егемендік алып, туын тіктеген, осыдан 27 жыл бұрын,
яғни 1995 жылы тамыз
айының 30 күні тєуелсіз ел Ќазаќстан Республикасының
Ата Заңын ќабылдап, тарихтың жаңа үрдісіне бет бұрып,
тєуелсіздік жолына түстік.
Ѓасырлар тоғысында асќаќтай
көтерілген Тєуелсіздік туы ел
өміріне елеулі өзгерістер
єкелді. Жалпыхалыќтыќ
референдумда ќабылданған
Ата заңымыз Ќазаќстан
Республикасының зайырлы,
ќұќыќтыќ жєне біртұтас
мемлекет ретіндегі базалыќ
негізін ќалады.
Конституция тєуелсіздігіміздің берік тірегіне, табысты
дамуының жєне Ќазаќстанның халыќаралыќ деңгейіндегі биік беделінің кепіліне
айналды. Ол еліміздің басты
ќұндылыќтары ретінде ќоғамдыќ - саяси бірлікті, келісім
мен тұраќтылыќты ќалыптастырды. Жаќында Аќжал
кентінде «Шұғыла» мєдениет
үйінде Ќазаќстан Республикасының Конституциясы
күніне арналған салтанатты
іс-шара болып өтті. Мере-

келік іс-шараның ашылу
салтанатында алғаш болып
сөз алған кент єкімі Садыќов
Ќайырғали Берғалиұлы
жиналған кент жұртшылығын
мерекемен ќұттыќтап, ізгі
жарды тілегін білдірді.
Бұдан соң кенттегі ісшараға белсене ат салысып,
кентіміздің ќоғамдыќ-саяси
өмірінде жєне спорт саласында белсене ат салысќан
азамат, азаматшаларды мерекемен ќұттыќтап, жасаған
еңбектеріне ризашылыќтарын
білдіріп, алғыс хаттармен,
мадаќтамалармен марапаттады. Сонымен ќатар футбол,
волейболдан жасаќталған екі

ќұрама командаға аќшалай
сыйлыќ табыстады. Єрі ќарай
«Шұғыла» мєдениет үйінің
көркемөнерпаздары дайындаған концертімен жалғасын
тапты.
Жылдан жылға біздің
басты ќұндылыќтарымыз Тєуелсіздігіміз, Келісім мен
Бірлігіміз нығая берсін. Єр
шаңыраќќа ќұт-береке, ырыс
пен ынтымаќ тілеймін. Ел
іргесі аман, келешегіміз
кемел болғай!

М.ЕРКЕБЕКОВА,
Аќжал кенті.

Тіл - елімнің тірегі

ТІЛ - ҰЛТТЫЊ ЖАНЫ
5 ќыркүйек-Ќазаќстан
халыќтарының тілдері мерекесі болып аталып өтілуде.
Конституциямыздың 7бабы 1 - тармағында «Ќазаќ
тілі - мемлекеттік тіл» екені
тайға таңба басќандай жазылған. Мемлекеттік тілді білуєрбір Ќазаќстан азаматының
борышы.
Ана тілі - адам болып
жаралғаннан бері жан дүниесінің айнасы, өсіп - өніп,
түрлене беретін, мєңгі ќұламайтын бєйтерегі. Жүректінің
терең сырларын, халыќ
тарихының барлыќ кезеңдерін, жанның барлыќ толќындарын ұрпаќтан - ұрпаќќа
саќтап отыратын ќазына.
Ендеше ќасиетті ќазаќ тілітамыры терең, өзіндік єдеби,
ғылыми жєне саяси жазу
нормасы ќалыптасќан тарихы
бай тіл.
Ќазаќ тілі - Єйтеке, Төле,
Ќазыбек билер сынды шешендердің, Абай, Жамбыл,
Ахмет, Мағжан, Сєкен,
Мұхтар сияќты алып аќынжазушылардың, Ќажымұќан,
Бауыржан батырлардың тілі.
Ќазаќ тілі - ќазаќтың жоғын
жоќтап өткен Ш.Уєлиханов
пен Т.Рысќұловтай арыстың
тілі. Ол талай тарих сынынан
өтті. Ѓасырлардан-ғасырларға
сүрінбей жетті. Дүние
жүзіндегі ең бай, бейнелі,
таза, өткір, терең, күшті єрі

кең тіл ретінде саналады.
Ќазіргі таңда ана тіліміз
жан-жаќты зерттеліп, уаќыт
талабына сай ғылыми үлгіде
жүйеленді. Ќазаќ тілі ќазаќ халќының ұлттыќ
игілігі болумен ќатар, єлемдік тіл білімі зерттеушілерін
ќызыќтырған көне тарихы
бар, кемел тіл ретінде танылуда. Басќа түркі тілдерімен
салыстырғанда, сөздік ќоры
жөнінен ежелгі таза ќалпын
тұтас саќтап келе жатќан
тілдердің бірі.
Ќазаќ тілі - бай да ќұнарлы тілдердің ќатарына жатады. Ежелгі бабаларымыздың
тарихы, шежіресі жєне түрлі
єдеби мұралары бүгінгі
ұрпаќќа осы ана тіліміз. Ол
шаруашылыќтың бар саласын
өркендете түсуге себепші
күш, халќымыздың мєдени
дєрежесін көтере беруші
пєрменді ќұрал, жұртшылыќты жаппай отансүйгіштік
рухта тєрбиелеудің ќұралы,
ќуатты ќаруы. Ќазаќ халќы
ұлт болып ќалыптасќаннан
бері ќазаќ тілі өмір сүріп
келеді. Тілдің иесі - кешегі
ќазаќ, бүгінгі ќазаќ жєне
болашаќтағы ќазаќ. Тіл халыќтың мєңгілік халыќ
болып ќалуының айғағы. Тілөткеннің ұрпаќќа ќалдырған
аманаты, бүгінгі күннің
абыройы, ертеңгі күннің
кепілі. Сондыќтан да өз ана
тіліміздің ќадірін біліп, өз
тілімізде дұрыс сөйлесе білу
- єр ќазаќ баласының бірденбір міндеті болып табылады.

Ќазаќ тілі - тұғырлы тіл
болып, халыќ арасында өзінің
айрыќша бағасын алуы керек.
Тіл - ұлттың жаны, жүрегі
болғандыќтан, тіліміз тұғырлы, ғұмырлы болуы керек
емес пе? Сондыќтан, єрбір
Ќазаќстан азаматының бірбірімен ќазаќ тілінде сөйлеп,
ана тіліміздің мєртебесін
өркендетуі керек. Бұл азаматтың ел алдындағы
борышы, міндеті. Ал, үш
тілде білім беру жүйесіне
келсек, Ќазаќстанның єрбір
болашаќ жас өскіні - болашаќта єлеуетті, прогресті,
жан-жаќты дамыған интеллектуал, эрудит болып, кез
келген елдің азаматымен
білім-ғылым, заманауи прогресс жолында бєсекеге
ќабілетті болып, тартысќа
түсуі үшін үш тілді білім
беру жүйесінен тєлім алуының маңызы өте зор. Президентіміз Жолдауында көрсеткендей, казіргі кезде єлемдік
ғылыми аќпараттың 90 пайыздан астамы ағылшын тілін
ќолдануда. Елімізді өркениет
жолына шығарамыз десек,
осы көштен кейін ќалмауымыз ќажет. Оны түсінбейтін
ќазаќ жоќ. Біраќ бұл кезеңкезеңмен, салмаќтап жүзеге
асатын дүние. Ќазаќ: «Сабыр
түбі - сары алтын» дейді, бұл
жүйеге тек сабырмен,
төзіммен ќарап, болашаќтың
жарќын сєтінен үміт күтейік.
Сол уаќытта жаңа технологиялардың тетігін ұстайтын
ќазаќ балалары үш тілді

АЙБАРЫ АСЌАЌ АТА ЗАЊ
Кез келген мемлекеттің,
елдің тєуелсіздігін, демократиялыќ ќұндылыќтарын
айќындайтын негізгі ќұжат –
Конституция. Онда мемлекеттің барлыќ ќұрылымдарының, жеке азаматтардың, ұлт
пен ұлыстардың, єлеуметтік
топтардың маќсаттары,

тұғырымыз» атты тєрбие
сағаты өтті. Еліміздің Єнұраны ойналып, Конституцияның
сипаты, маңызы туралы
түсінік берілді. Ата заңның
ќалыптасу тарихының кезеңдеріне тоќталып, Ұлттыќ
болмысымызды бейнелеген
заңдыќ ќағидалар мен өрке-

міндеттері, ќұќыќтары көрсетіледі. Ќазаќстанның Ата
заңы єлемдегі ең жас Конституциялардың бірі болып
саналады. Ќазаќтан Республикасының Конституциясы –
мемлекетіміздің іргесін нығайтудағы ќарышты ќадамдардың ќалыптасуы мен жаңа
жүйенің орнығуына, саясат
сахнасында Ќазаќстан Республикасының ќанат жаюы
жолындағы бірден-бір бастаушы заң, серпінді сенім,
єділет жолын көрсетер айшыќты ќұжат. Соның айғағындай жаќында Ќазаќстан
Республикасы Конституциясы
күніне орай «Ата Заң алтын

ниеттік Заңдыќ ережелерді
жастардың бойларына сіңіру
жєне Ата заңымызды ќұрметтеуге, сыйлауға тєрбиелеу
барысында өтті. Ата Заң
күніне арналған іс шарада
«Кім жылдам» жєне Сұраќ жауап ойындары ойнатылды.
Ќұдайбергенов Саламаттың
орындауында «Жаса Ќазағым»
єні орындалды. Ауылымыздың аќсаќалы жастарға Ата
Заң күніне арнап батасын
берді.

білім беру жүйесінен білім
алғандыќтан, өз ойларын
бүкіл єлемге емін-еркін
айтары аныќ. Сондыќтан мен
өз замандастарымды «өзге
тілдің бєрін біл, өз тіліңді
ќұрметте» деп аќын Ќадір
Мырзалиев айтќандай, басќа
тілді біле отырып, ең алдымен өз ана тілімізді ќұрметтеуге шаќырамын.
Біздің барша ұлттыќ
келбетіміз бен болмысымыз,
салт санамыз бен дініміз осы
ұлттыќ мєдениет пен
тілімізде жатыр. Тєуелсіз
еліміздің жас ұрпағын парасатты да білімді, іскер де
ќабілетті, отансүйгіш те
ұлтжанды тұлға етіп ќалыптастыруда мемлекетік тілдің
атќаратын ќызметі орасан
зор. «Ана тіліңде еркін
сөйлеп, шын жүрегіңмен
ќұрметтесең ғана өзгелерге
ана тіліңді ќұрметтете аласың», - деп ќазаќ тілінің
іргетасын ќалаушы, ағартушы педагог Ахмет Байтұрсынов айтќандай, тіліміздің
өркендеп, асќар шыңдардан
көріне беруіне єрќайсымыз
өз үлесімізді ќоса бергеніміз
абзал. Ќашанда тіліміздің
тағдыры мен еліміздің тағдыры егіз ұғым. Ол єрбір
адамға ана сүтімен бірге еніп,
ќалыптасќан, атадан балаға
мирас болып келе жатќан,
баға жетпес мұрамыз. «Анамыздың аќ сүтімен бойымызға
дарыған тілімізді ұмыту бүкіл ата-бабамызды, бар

тарихымызды ұмыту» - деген
екен Бауыржан Момышұлы.
Демек, єр саналы азамат
ќұдіретті ана тілін ќорғауға,
оның орынсыз шұбарлануының ќандайына болса да
ќарсы тұруы тиіс. Себебі,
тілін ќұрметтей білген адамның ғана бойында патриоттыќ
сезім ќалыптасады. Олар
елге, ұлтќа пайдалы мєселелерді ќозғап, жауапкершілікті
сезіне біледі. Тєуелсіздігіміздің негізгі тірегі - ұлтымыздың тілі, діні десек, осы
орайда мемлекеттік тілдің
мєртебесін арттыру бағытында ауданымызда да ќаншама
орасан зор, игілікті іс-шаралар ұйымдастырылуда.
Демек, бірден-бір парызымыз болып саналатын ќасиетті ана тіліміздің абыройын,
мєртебесін көтере берейік.
Еліміз еңселі, тіліміз тұғырлы
болғай.

Шолпан МАЖИМОВА,
ауыл кітапханашысы.
Аќшоќы ауылы.

Салтанат
ЌАМЫТБАЕВА,
аудандыќ музей
басшысы.
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1 ќыркүйек - Білім күні

БІЛІМ МЕРЕКЕСІ АТАЛЫП ӨТТІ
Жомарт күздің алғашќы
күнімен жететін білім
күніндегі ќоңырау сыңғыры
ұстаздар мен шєкірттердің
ғана емес алтын ұя-мектептен
түлеп ұшќан кез-келген
азаматтың көкірегіне мейірім
шуағын ұялатар мейірімді
мереке екендігі сөзсіз. Ќыркүйектің бірінші жұлдызында
жас балдырғандарға есігін
айќара ашатын, білім нєрімен
сусындатар білім ордаларында «Алғашќы ќоңырау»
салтанаты Талды жоғары
білім беру мектебінде айрыќша жағдайда атап өтілді.
Орталыќ алаңға мектеп
оќушылары, ұстаздар, атааналар, шаќырылған ќонаќтар
жиналды. Салтанатты шараның ашылуында еліміздің
мемлекеттік Єнұраны орындалып, көк туымыз желбірей
көтерілді.
Жиынды ашќан мектеп
директорының тєрбие ісі
жөніндегі орынбасары Б.Рысбеков ашып, оќушыларды,
барша ата-аналар мен мұғалімдерді жаңа оќу жылының
басталуымен ќұттыќтап,
жүрекжарды лебізін білдірді.
Бұдан соң мектеп директорының міндетін атќарушы
Мархабат Ќалдыбекова сөз
сөйледі.
- Білім күнінің адам
өмірінде алар орны ерекше.
Ќазіргі заманда, білім деңгейі
жоғары ұлт ќана, жаћандану
талаптарына жауап бере
алады. Сондыќтан білім
саласы - елдің ертеңін ай-

ќындайтын, оның бєсекелестік
ќабілетіне ыќпал ететін аса
маңызды сала. Егеменді
еліміздің іргесін берік ќалап,
бағалы бастамаларымызды
ілгері жалғастыратын білімді,
алғыр жастарды тєрбиелейтін
- ұстаздар ќауымы екені
сөзсіз. Сол себепті, баршаңызды Білім күні мерекесімен жєне жаңа оќу жылының
басталуымен ќұттыќтаймын,деп ізгі ниетін білдірді.
Білім мерекесіне арнайы
келген єкімшіліктің бас
маманы Аќмарал Жұмабекова
да оќушылар мен ұстаздарды
ќұттыќтап өтті.
Мектеп табалдырығын
алғаш рет аттағалы тұрған 7
оќушы сынып жетекшілері,
жоғары дєрежелі ұстаз
Күлима Ахановамен бірге
ортаға шығып, бүлдіршіндер
балауса жырларын оќып, єсем
єндер орындады. Сондай-аќ,

мерекеге жиналған ата-аналар
да ұстаздарға деген аќ тілектерін білдіріп, жас бүлдіршіндерге ќұттыќтау сөздерін
жолдап, шашу шашты.
Сондай-аќ, білім күнінің
алғашќы сабағы барлыќ
сыныптарда өтіп, алғаш
мектеп табалдырығын аттаған
жас бүлдіршіндер жєне
мектеп оќушылары үшін
алғашќы ќоңырау сыңғырлай
соғылды. Алғашќы ќоңырау
соғу ќұрметіне 11 сынып
оќушысы Ертай Ќайни мен 1
сынып оќушысы Єлтаир
Совет ие болды.

БҮЛДІРШІНДЕРГЕ МЕКТЕП ЕСІГІ
АЙЌАРА АШЫЛДЫ
Жайдары жаз мезгілі
межесіне жетіп, міне күз
айы да келіп жетті. Күзбен
бірге кезекті оќу жылы
басталып, бала біткен мектепке ќарай ағылды. 1 ќыркүйек-Білім күні мерекесі
барлыќ өңірлердегі секілді,
біздің аудан орталығындағы
Ж.Аќылбаев атындағы мектеп-гимназиясында ”Білімге
ұмтылу, еңбексүйгіштік жєне
отаншылдыќ” атты алғашќы
ќоңырау салтанаты өзіндік
сєн-салтанатымен аталып
өтілді. Биылғы оќу жылы
Балалар жылымен жєне
Ахмет Байтұрсынұлының
туғанына 150 жыл, Ќазаќстан
халыќ єртісі, халыќ
ќаhарманы, күміс көмей
єншісі Роза Бағланованың
туғанына 100 жыл, Ќазыбек
бидің туғанына 355 жыл,
Мұхтар Єуезовтің туғанына
125 жыл, аса көрнекті ќоғам
ќайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Ќонаевтың 110 жылдығымен тұспа тұс келіп
отырғаны ќуантарлыќ.

ның талмай еңбек етуі
ќажеттігін атап өтті.
Бұдан соң сөз сөйлеген
аудан єкімінің орынбасары
Р.Рысќали, аудандыќ білім
бөлімінің басшысы Е.Смағұл,
ќамќоршылыќ кеңестің төрағасы Амантай Рашидов,
аудандыќ єйелдер кеңесінің
төрайымы, мєдениет ќайраткері Г.Ахметовалар барша
мұғалімдерді, оќушыларды,
олардың ата-аналарын жаңа
оќу жылының басталуымен
ќұттыќтады.
Бұдан соң сөз алған 1
сынып жетекшісі Ќ.Сахиева
барлыќ жиналған ќауымды,
ата-аналарды, оќушыларды
Білім мерекесімен ќұттыќтап,
мектеп табалдырығын алғаш
аттағалы отырған балғындардың ќадамдарының ќұтты
болуына тілектестігін
білдірді. Аќ жарма тілектен
соң мектеп-гимназияның 11сынып оќушылары Мейіржан
Толғанай мен Аружан Темірлановалар ұстаздар ќауымына

Білімнің ќара шаңырағы
табалдырығын дайындыќ
сыныбына 71 оќушы, 1
сыныпќа 70 оќушы аттап
отыр. Ќолдарына гүл ұстаған
сол жас өскіндердің ќатысуымен өткен іс-шарада алдымен Мемлекеттік Ту ортаға
шығарылып, Єнұранымыз
шырќалды. Алғаш сөз кезегін
алған мектеп-гимназия директоры Г.Мыќышева оќушылар
мен ұстаздарды, ата-аналарды
жаңа оќу жылымен ќұттыќтап, аќ тілегін білдірді.
Аталмыш білім ордасында
ќызмет етіп жүрген білікті
мамандардың ыќпалымен
өнерлі, оќуда озат жастардың
жетіліп келе жатќанына
тоќталған мектеп басшысы
келешектің келісті болуы
үшін саналы да, сапалы
ұрпаќ тєрбиелеу керектігін,
бұл жолда ұстаздар ќауымы-

алғыстарын айтып, 1 сынып
оќушыларына сєттілік тіледі.
Мерекелік шарада мектеп
оќушылары єсем єндер шырќап, мың бұрала биледі.
Мұнан соң алғашќы
ќоңырау соғу ќұрметіне 1
сынып оќушылары Аманќұл
Сұлтан, Маќсат Балнұр,
Тоќтаева Раяна, Балтабаев
Хангелды, 11-сынып оќушылары Тұрсынхан Диас,
Нұржанќызы Арманай, Мейраш Нұржан, Ќантаева Гүлім
ие болды.

Маќпал ТӨКЕЕВА,
Талды ЖББ мектебінің
єлеуметтік педагогы.
Талды ауылы.

АЛЃАШЌЫ ЌОЊЫРАУ САЛТАНАТЫ
Жадыраған
жаз
мезгілі өтіп, сарыала күз
де келіп жетті. Күзбен
`
бірге жаңа оќу жылы да
басталды. Бала үшін
мектеп үлкен өмірге алып
кірер киелі босаға болса, ата-ана үшін ол ұрпағына ќатысты ең асыл арманына үміт жалғайтын
ќасиетті ұғым. Сондыќтан да халќымыз ќашан
да білімнің парќын
түсіне білген.
Жылдағы дєстүрге
сай 1 ќыркүйек - “Білім
күні” мерекесінде Абай
атындағы ЖББ мектебінде салтанатты жиын
өтіп, алғашќы ќоңырау үні соғылды. Єнұранмен ашылған алғашќы ќоңырау салтанаты басында егемен елдің болашаќ
ұрпаќтары, мектепке енді ғана
ќадам басќан бірінші сынып
оќушылары алғашќы ұстаздарымен бірге ќошеметпен ортаға
шыќты.
Бєріміз киелі мектепке
үлкен үмітпен келеміз. Балалар жаќсы білім алуға дайындалып келсе, ұстаздар білгенін
үйретіп, ќоғамға лайыќты,
білімді де білікті шєкірт єзірлеу
ге ұмтылады. Осы жаңа оќу
жылында баршамыздың үмітіміз аќталып, ерекше айтулы мерекелерге толы есте ќалар
жылда, ќуанышымыз арта
берсін.
Жиынға барлыќ мектеп
оќушылары мен ұстаздар

ұжымы, ата-аналар мен арнайы
шаќырылған ќұрметті ќонаќтар
ќатысты. Жиында мектеп директорының міндетін атќарушы
Г.Ќалиева өткен оќу жылындағы жетістіктерге тоќталса,
ауыл єкімі Н.Аринов, жергілікті
ќауымдастыќ төрағасы, ќамќоршылыќ кеңес мүшесі Ќ.Єкімов
ќұттыќтауларын жолдаса, 1сынып ата-аналары атынан
Ќалиман апа өз тілегін айтты.
Єрі ќарай жарќын болашаќтың кішкентай бүлдіршіндері
жалыќпай білім іздейтіндіктерін білдіріп, өлең шумаќтарын оќыды.
Салтанатта сонымен бірге,
мектеп өнерпаздары єн шырќап, алғашќы ќоңырау үні сыңғырлап, барша оќушыларды
«Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік жєне отаншылдыќ»

атты таќырыбында өткізілген
бірыңғай сынып сағаттарында
жалғастырды.
Мектебіміздегі алғашќы
білім күні өз дєрежесінде өтіп,
күміс ќоңырау үні сыңғырлай
соғылып, жұртшылыќтың
көңілінен шыға білді.

Ж.ОМАРОВА,
мектеп директорының
тєрбие ісі жөніндегі орынбасары.
Абай атындағы ЖББ
мектебі.

Назира
АХМЕТОВА,
директордың тєрбие ісі
жөніндегі орынбасары.
Ж.Аќылбаев атындағы
мектеп-гимназиясы.
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Біле жүріңіз...

Иманы кемел ел мыќты

ЖАСТАРДЫЊ БОЙЫНДА РУХАНИ ЌҰНДЫЛЫЌТАРДЫ
ЌАЛЫПТАСТЫРУДЫЊ МАЊЫЗДЫЛЫЃЫ
Ќоғамдағы жастардың
алатын орны ерекше екені
белгілі. Бүгінгі жастар ертеңгі ел тірегі екенін єсте
естен шығармаған дана халќымыз: «Ел боламын десең,
бесігіңді түзе» деп бекер
айтпаса керек. Бала күнінен
бастап рухани ќұндылыќтарды бойына сіңіріп өскен бала,
ержеткенде өз жауапкершілігін сезінетін,
еліне тұтќа болатын
тұлғаға айналары хаќ.
Өкінішке орай,
ќазіргі ќоғамдағы
жаћандыќ сипаттағы
жағымсыз көріністер,
бүгінгі ќазаќ ќоғамы
үшін үйреншікті нєрсеге айналуда. Осы
орайда, жастардың
бойына ұлттыќ сананы
ќалыптастыру жєне
халќымыздың ғасырлар
бойы жинаќталған
рухани ќұндылыќтары
негізінде тєрбиелеу
бүгінгі күннің талабы.
Шєкєрім Ќұдайбердіұлы
тєрбиесіз адамға берілген
білім оќќа айналады, яғни
адамзат үшін ќатер тудырады
деп бекер айтпаса керек.
Исламның рухани ќұндылыќтар негізімен халќымыздың ғасырлар бойы ќалыптасќан рухани ќұндылыќтарымен
үндесіп жатуы заңдылыќ.
Өткені, дін дегеніміз тек
сенім жүйесі емес, ол - өмір
сүру мєнері, ќарым-ќатынас
єдебі, моральдыќ нормалар
жиынтығы, жаќсы мен жаманды, адал мен арамды
ажыратушы рухани ќағидалар
жүйесі. Сондыќтан, дін
мєселесі - руханият мєселесі.
Ќазіргі уаќытта дінге тек
ќағидалар, ќатаң талаптар
жүйесі деп ќана ќарайтын
түсінік ќалыптасты. Бұл
дұрыс емес. Дінді руханият
негізі ретінде ќарап, оның
жасампаз ќұндылыќтарын,
рухани єлеуетін басты назарға алған абзал.
Ќоғамның өркениеттілігін
арттыру үшін ондағы адамдардың, єсіресе өскелең
ұрпаќтың рухани тұрғыда
жетік болуы маңызды. Сондыќтанда, мемлекет тарапынан жастарымызды ќолдауға
бағытталған көптеген ісшаралар жүзеге асырылуда.
Ќазаќстан Республикасының
2015 жылғы 9 аќпандағы
«Мемлекеттік жастар саясаты
туралы» Заңында жастарды
рухани жєне имандылыќ
тұрғысынан дамыту, олардың
жұмыспен ќамтылуын ќамтамасыз ету жєне олардың
ќоғамдыќ ќажеттіліктерін
ќанағаттандыруды реттеу
мєселелері наќты ќарастырылған.

Мемлекеттік жастар
саясаты жастардың ќұќыќтары мен заңды мүдделерін
ќорғаумен ғана шектелмей,
азаматтыќќа тєрбиелеу жєне
ќазаќстандыќ патриотизм
сезімін нығайту, жастардың
бойында рухани ќұндылыќтарды ќалыптастыруға бағытталып келеді. Аталған жұмыс

тар мєдени, имандылыќ жєне
рухани ќұндылыќтар, сондайаќ, ұрпаќтар сабаќтастығы,
отбасылыќ тєрбиенің басымдығы ќағидаттарына негізделген.
Ќоғамды жаќсылыќќа
бастайтын адами ќұндылыќтың бірі - бірлік пен ынтымаќ. Ауызбіршілігі жоќ,
алауыздыќ күшейген ќоғамда
адамгершілік ќұндылыќтар
жойылады. Асыл дініміз
Ислам адамгершілік ќұндылыќтар мен ынтымаќбірліктің бастау бұлағы екені
белгілі. Өйткені, дін адамның
бойындағы адамгершілік,
имандылыќ ќасиеттердің
ќалыптасуын көздейді.
Ќасиетті Ќұран Кєрімде
адам баласы Жаратушы
Иенің алдында - өзінің
адамгершілігімен, ќайырымдылығымен, адалдығымен
жєне єділеттігімен ардаќты
екенін айтќан. Ислам діні тілі мен ділі, дєстүрі мен
танымы єртүрлі ұлттар мен
ұлыстарды бөле жармай
адами ќұндылыќтар төңірегіне
ұйыстырады. Бұл ретте
хадистердің бірінде: «Мұсылмандар бір-біріне жанашырлығымен жєне раќымшылығымен бір дене секілді. Егер
дененің бір жері ауырса,
онда бүкіл дене онымен бірге
ыстығы көтеріліп, ұйќысы
ќашып, мазасызданады»
деген.
Пайғамбарымыз (Алланың
оған игілігі мен сєлемі болсын) үмбеті, біздерді бір
үйдің баласындай, тату өмір
сүріп, бір-бірімізді ќолдап,
демеу көрсетуіміз керектігін
еске салады. Ќазір ќоғамның
көзі ашыќ, ғылыми-техникалыќ дамудың шарыќтап
тұрған кезеңі. Біраќ, бір

нєрсе жетіспейді. Бүкіл
адамзат соны іздеумен єлек.
Ол - рухани азыќ. Бүгінгі
таңда халќымыздың тарихи
мұраларын оќып-білу, дін мен
дєстүрімізді бүгініміз бен
келешегіміздің нєрлі ќайнарына айналдыру өмір ќажеттілігінен туындап отыр.
Жастар тєрбиесінде Ќұран
даналығы мен хадистердегі тєлім-тєрбиелік
мєні зор адамгершілік
ќұндылыќтарды (отбасы мємілесі, ата-ана
ќадірі, отанға сүйіспеншілік, көрші аќысы,
өзге дін өкіліне ќұрмет
сияќты т.б.) ұлттыќ
наќыш пен ділге сай
тиімді ќолдана білсек
тєрбие беруде ұтарымыз аныќ.
Кез келген ќоғамда
адамгершілік ќұндылыќтары бірінші
орында тұрғаны абзал.
Сол себепті, бабаларымыз адамды имандылыќќа,
ізгілікке, жоғары адамгершілік ќасиеттерге жетелейтін рухани мұра ќалдыруға аса мєн берген.
Сондыќтан да, жастар
тєрбиесіндегі басым бағыттардың бірі - ұлтымыздың
рухани ќұндылыќтарын
негізге алу болып табылады.
Отанын сүйетін, тарихымен
білетін, тілі мен мєдениетіне
ќұрметпен ќарайтын, дєстүрін
сыйлайтын жастарды тєрбиелеу - бүгінгі күннің басты
талабы. Бүгінгі балалар мен
жастар ертеңгі мемлекеттілігіміздің болашағы екенін
єсте естен шығармау керек.
Ертеңгі күні жаћандыќ
өркениетке берері бар,
білімді, көкірегі ояу, жасампаз жастарға рухани кеңістік
ќалыптастыру біздің борышымыз.
Өзгеру үшін өзімізді
мыќтап ќолға алып, заман
ағымына икемделу арќылы
жаңа дєуірдің жағымды
жаќтарын бойға сіңіруіміз
керек. Еліміздің болашағы
үшін тек білімді жастарды
өсіру аздыќ етеді, бойына
рухани ќұндылыќтарды
дарыта білген жас буын
өкілдерін тєрбиелеу арќылы,
Ќазаќ елі ғасырлар белесінен
сүрінбей өтетіні хаќ.
Еліміздің болашағы - жастардың ќолында екенін ұмытпайыќ.
Алла Тағала баршамызға
иманды ұрпаќ нєсіп етсін.

Ерлан ТҮСІПБЕКОВ,
«Жанќұтты би»
мешітінің бас имамы.

ТЕЛЕФОН СУЃА ТҮСІП КЕТСЕ...
Біріміздің болмасын, біріміздің
басымызда болып жататын жағдай,
бірден өзекті өкініш алып, «не істесем екен?» деген оймен басың ќатады. Ашуланбаңыз, саспай, аптыќпай,
ішкі бөлігін су кірмесі үшін жылдам
судан шығарып алыңыз. Телефонды єзірге ќоспай тұра тұрғаныңыз
дұрыс.
Алдымен, батареясын бірден алып тастағаныңыз жөн болмаќ.
Мұќият ќарап шығыңыз, батареяда немесе
батареяның ќасында
кішкентай аќ ќағаз жабысќан болуы керек. Ол
су тиген жағдайда ќызғылт түске боялады.
Содан соң телефоннан SIM-карта мен жад
картасын шығарыңыз.
Ќұлаќќап, заряд ќұрылығысы ќосылып тұрмауын ќадағалаңыз.
Телефонды шайќаудың мүлдем
ќажеті шамалы . Оның єсерінен су
телефонға таралып кетуі мүмкін.
Енді телефонды ылғал тартатын,
ќұрғаќ шүберекпен мұќият сүртіп
шығыңыз.
Спирттің де осы тұрғыда пайда-

сы бар, ол суды ыдыратады.
Шаш кептіргішті ќолданбаңыз!
Ол суды ары ќарай итеріп, кері
єсерін беруі ыќтимал. Оның орнына
шаңсор- ғышты пайдаланып көріңіз,
шаңсорғыштың ылғалды тартып алатын ќасиеті бар. Ал, телефон бөлшектерінің мыќты орналастырылуын

байќап ќарап алғаныңыз жөн, себебі,
оның түсіп ќалуы да мүмкін.
Сондай-аќ, күрішке салып, бір
тєулікке ќоя тұрыңыз. Күріш ылғалды сіңіріп, телефоныңызды ќұрғатады.
Ал, телефонды ќосуға асыќпаңыз,
бір күн күте тұруыңыз ќажет.

БЭМ - бұл биоэнергетикалыќ массажер адам
бойындагы биоэнергетикалыќ белсенді нүктелер
мен меридиандарды ашып, адам ағзасындағы ќан
айналу системасын ќалпына келтіре отырып,
ќанның ќоюлануына, ќан ќысымының жоғарылауына, инсульт, инфаркт, ќант диабеті, онкологиялыќ
ісіктеріне жол бермеуге бағытталған алдыңғы
ќатарлы, жоғарғы технологиялыќ аппарат.
Бұл аппараттың көмегімен алған 45 минуттыќ
массаж, 1-1,5 сағаттыќ 10 рет ќолмен жасаған массажды жєне туйна, гуаша, отпен, инемен, банка
ќою (комплексті) алмастырады.
Сонымен ќатар, адам ағзасындағы ќан айналу,
лимфа, ішек ќұрылысы системаларының ќызметін
токсин мен шлактардан тазартып, созылмалы
бауыр, бүйрек, жүрек, химия терапия алған онкологиялыќ науќастардың ќалпына келуіне орасан
көмегі зор.
Мекен-жайы:
Аќсу-Аюлы ауылы, Шортанбай жырау көшесі,
73.
Телефон: 8 71031 21272 немесе 8 708 235 19 02,
8 778 924 91 92
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