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Ақсу өңірі
ӨЗ ЕЛІ - ӨЗ ЕРЛЕРІН ЕСКЕРМЕСЕ,
ЕЛ ТЕГІ АЛСЫН ҚАЙДАН КЕМЕҢГЕРІН.

І.ЖАНСҮГІРОВ.

Нұр - Сұлтан 
бейбітшілік 

ордасы
Құрметті Ақсулықтар! 
Астанамыздың сыртқы кейпі жыл 

сайын ажарланып асқақ беделге ие 
болды. Жаңа Астанада бұрынғы бай 
дәстүрмен қазіргі заманның тех-
нологияларын көретін дүниелерде 
баршылық. 

Сіздерді шын жүректен Астана 
күнімен құттықтаймыз. Бүгінгі таңда 
елдің төрі - Елордамыз барша ұлт пен 
ұлыстың басын қосқан бірлік мекеніне 
айналды. Астана - қарыштап дамыған 
мемлекеттің нышаны, әлеуметтік - 
экономикалық өсіп - өркендеудің айқын 
дәлелі. Сарыарқа төсінде қоныс теп-
кен алып шаһарда әлем елдерінің 
көшбасшылары бас қосып, пікір алма-
сады, тарихи маңызы зор шешімдерді 
қабылдайды. Елдің мақтанышы сана-
латын көкке ұмтылған бірегей, зәулім 
ғимараттар жүрегімізді тебірентеді, 
мерейімізді тасытады. Елорданың за-
манауи келбетіне шетелдік қонақтар 
таңданыспен қарауда. Астана ТМД 
бойынша ең қолайлы, ғажайып қала 
ретінде танылды. Бұл біздің ортақ 
жетістігіміз. Жарқын қаламыз одан 
әрі өркендей берсін, біз ол үшін барлық 
күш-жігерімізді жұмсауымыз қажет. 
қуанышқа толы мереке күні Сіздерге 
зор денсаулық, шаңырақтарыңызға құт 
- береке, бастамаларыңызға сәттілік 
тілейміз. Астана күні құтты болсын!

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі.

Бейбіт Жаңылысұлы 
СҮЛЕЙМЕНОВ,

аудандық мәслихат хатшысы.

«XXI ҒАСЫРДЫҢ ТАБАЛДЫРЫҒЫНДА БІЗ ӨЗ ТАҢДАУЫМЫЗ – КӨНЕ 
САРЫАРҚАНЫҢ КИЕЛІ АСПАНЫ АСТЫНДА ҚОНЫС ТЕПКЕН ЖАҢА АСТАНАМЫЗ ТУ-
РАЛЫ МӘЛІМДЕЙМІЗ. БҰЛ ТАҢДАУ АСТАРЫНДА ЕЛІМІЗДІҢ ҚАЗІРГІ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ 
АЙҚЫНДАМАСЫ ҒАНА ТҰРҒАН ЖОҚ. БҰЛ ТАҢДАУДА ТӘУКЕНІҢ КӨРЕГЕНДІГІ МЕН 
АБЫЛАЙДЫҢ ҰЛЫЛЫҒЫ, ЕСІМДЕРІ АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН БИЛЕРДІҢ ДАНАЛЫҒЫ МЕН 
1986 ЖЫЛДЫҢ ЖЕЛТОҚСАНЫНДА ҰЛТТЫҚ ҚАДІР-ҚАСИЕТ ДЕГЕННІҢ НЕ ЕКЕНІН 
КҮЛЛІ ӘЛЕМГЕ ПАШ ЕТКЕН СОЛ БІР ЖАС ЖҮРЕКТЕРДІҢ ҚАҺАРМАНДЫҒЫ ТОҒЫСЫП 
ЖАТЫР. БҰЛ ТАҢДАУДА ӨЗ ТАҒДЫРЫНЫҢ ҚОЖАСЫ БОЛУ ҚҰҚЫҒЫ ҮШІН ӨМІРІН 
ҚИҒАН МИЛЛИОНДАҒАН ҚАНДАСТАРЫМЫЗДЫҢ ЕРІК-ЖІГЕРІ БАР. ОСЫ ТАҢДАУҒА 
ДӘЙІМ ЛАЙЫҚ БОЛАЙЫҚ». 

ЕЛІМІЗДІҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ.

ХАБАРЛАМА
АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ 

САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
2019 жылдың 26 шілдеде, мерзімінен 

бұрын аяқталған Б.Сырттанов ауылдық 
округі әкімінің орнына ұсынылған 
төменгі кандидаттардың:

1. Ермуханбетов Бекзат Тилектесо-
вич 1976 жылы туған, білімі жоғары, 
«Б.Сырттанов ауылдық округі әкімі ап-
параты» мемлекеттік мекемесінің бас 
маманы. 

2. Мырзаханов Мирас Мейрамхано-
вич 1994 жылы туылған, білімі жоғары, 
«Ақсу ауылдық округі әкімі аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің бас маманы

ТІРКЕЛГЕНДЕРІН ХАБАРЛАЙДЫ.

2019 ЖЫЛДЫҢ 26 ШІЛДЕСІНДЕ 
МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН АЯҚТАЛҒАН 

Б.СЫРТТАНОВ АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ ОРНЫНА 

ӘКІМІ  САЙЛАУЫН ӨТКІЗЕТІН 
АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ 

КОМИССИЯСЫНЫҢ 
Қ Ұ Р А М Ы

Комиссияның орналасқан жері: Ал-
маты облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров 
ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, аудан 
әкімдігінің ғимараты, телефон: 2-91-02.

Комиссия құрамы:

Комиссия төрағасы - Байболов Берік 
Тұрлыұлы

Комиссия төрағасының орынбасары-     
Берікова Венера Берікқызы

Комиссия хатшысы - Нурзолдинова 
Баян Қыдырқожақызы

Комиссия мүшелері - Абдикерова 
Гуля Жалимханқызы                                                            

-    Есенов Досқали Молдағалиұлы
-    Исанова Орал Сердалықызы
-    Мұсанов Мұрат Бегалыұлы

***
ЕРТЕҢ 

ЕЛОРДАМЫЗДЫҢ 
ТУҒАН КҮНІ

Партияның 27 ақпанда өткен кезекті XVIII 
съезінде Партия Төрағасы Н.Ә.Назарбаев 
2030 жылға дейінгі партия Бағдарламасына 
қатысты нақты жоспарды дайындауды және 
жаңа ұлттық төрт жоба: «Бақытты отбасы», 
«Халыққа көмек», «Құтты мекен» және «Ауыл 
– ел бесігі» жобаларын тиімді жүзеге асыру-
ды да нықтап тапсырды. «Бақытты отбасы» 
жобаның мақсаты  аз қамтылған көп балалы 
отбасыларға қолдау көрсету болып табы-
лады. Аудандық партия филиалы  жанынан  
балалар құқығын қорғайтын кеңес құрылып 
ауданымыздағы барлық елді мекендерді 

ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ 
ОРЫНДАЛУЫ БАҚЫЛАУДА

аралап, отбасыларының тұрмыс-жағдайын 
зерделеді. Барлық елді мекендерде  111 
ақпараттық банері мектептер мен  ауылдық 
елді мекендерде орналастырылды. Ақсу ау-
даны бойынша аз қамтылған отбасылардың 
әлеуметтік картасы дайындалды. 27 маусым 
күні өткен жұмысшы топ отырысында  аудандық  
тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшы-
сы І.Мұсабаланов  өз сөзінде тұрғын үйге 
мұқтаж, мемлекеттік тұрғын үй кезегінде тұрған 
азаматтардың ішінде көп балалы отбасыла-
рын жалдамалы тұрғын үймен қамтамасыз 
ету үшін үй сатып алуға  мемлекет тарапынан 
қаржы бөлінгендігін және кезекте тұрған көп 
балалы отбасыларға, толық емес отбасыларға 
және мүмкіндігі шекттулі балаларды тәрбиелеп 
отырған отбасыларына төменгі пайызбен 
несиелік тұрғын үй сатып алуға «Қазақстанның 
тұрғын үй жинақ банкі» арқылы  бағдарлама 
әзірленіп, бекітілгендігі аудан бойынша тізімі 
жасақталғандығын баяндады.  Осы жұмысты 
ұйымдастыруда ауданда кеңес беру орталығы 
ашылып тұрғындарға түсіндіру жұмысын 
жүргізуде.   Аудандық  білім, аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміде 
осы бағытта жұмыстар ұйымдастыруда.

     
 К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,

аудандық  мәслихат депутаты.

Аудандық партия филиалының 
ғимаратында  аудан әкімі, аудандық партия 
филиалының төрағасы Е.С.Базарханов 
«Бастауыш партия ұйымдарын  жан-
дандыру  тұжырымдамасының» Жол 
картасының орындалуы туралы бас-
тауыш партия ұйымы төрағаларымен кез-
десу өткізді. 

Кездесуде  аудандық партия филиа-
лы төрағасының бірінші орынбасары 
К.Дәулетбекова  баяндама жасады. Ба-
яндамада жергілікті бюджет  арқылы IT 
сынып - Ж.Сыдықов атындағы орта  мек-
тепте  ақпан айында ашылса, Қ.Сатпаев 
атындағы орта мектеп гимназиясында 
қыркүйек айында, сонымен қатар жыл 
соңына дейін аудандық білім бөлімімен 
бірлесе отырып  демеушілер арқылы 3 
сынып ашу жоспарлануда-деді.  

Коворкинг орталығы «Білім» орталығы 
болып өзгертілді, жыл соңына дейін 
Қапал ауылындағы кітапханада  ашу 
жоспарланған, керекті  қаржатқа аудандық 
кітапхана арқылы сұраныс берілген.        
Биылғы жылы  «Мектептегі спорт 

қабылдау бойынша партияның қоғамдық 
қабылдау  бөлмесінде азаматтарды 
қабылдау бекітілген кестеге сәйкес 
қабылдаулар,  акциялар, ашық есік 
күндері, жәрмеңкелер өткізіліп, кеңестер 
берілді. 2019 жылдың қаңтар айынан   
бастап «Заңгерлік көмек» партиялық 
жобасы бекітілді, оның басты мақсаты -  
әлжуаз топтағы адамдарға заңгерлердің 
тегін кеңесін ұйымдастыру. 

Қапал ауылында  аудан әкімі, партия 
филиалының төрағасы Е.Базарханов, 
облыстық партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ғ.Сарыбаевтың 
қатысуымен «Халыққа көмек»  партиялық 
жобасын өткізді. Кездесу соңында аудан 
әкімі, партия филиалының төрағасы 
Е.Базарханов бастауыш партия ұйымы 
төрағаларына партиялық жұмысты 
жандандырып, партиялық жобалардың 
орындалуын қатаң тапсырды.   

                      
   С.МАНАП,

аудандық партия филиалының 
консультанты.

Аудандық партия филиалының ғимаратында аудан әкімі, аудандық партия 
филиалының төрағасы Есім Сейілханұлы Базарханов азаматтарды жеке мәселелер 
бойынша қабылдау жүргізді. Қабылдауға Жансүгіров ауылының тұрғындары 
Д.Құрмағалиева, О.Шкунова, А.Алпысбек, М. Жакупова  –тұрғын үй, К.Сындарбекова-
жұмысқа орналасу, З.Федосеева, А.Закирова материалдық көмек көрсету туралы 
өтініштеріне  адан әкімі   заң аясында кеңес берді,   мекеме басшыларына қадағалауды 
тапсырды.

    М.МӘТЕМБАЕВА,
 аудандық партия филиалының  эксперті.

АЗАМАТТАР ӨТІНІШІ БАСТЫ НАЗАРДА

БАСТАУЫШ ПАРТИЯ 
ҰЙЫМДАРЫН  ЖАНДАНДЫРУ  

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

алаңдары» партиялық жобасы аясында 
4 мектептің спорт алаңдарын жөндеуден 
өткізу үшін қаржы ауылдық округтер 
арқылы бөлінді, жөндеу жұмыстары  
партиялық бақылауда. 14 қаңтар мен 
31 сәуір аралығында  «Мектеп асха-
налары» жобасы аясында  аудандық 
білім бөлімінің бұйрығымен бекітілген  
ведомствоаралық комиссия 27 мектептің     
асханаларына мониторинг жүргізіліп, 
аудандық білім бөлімі арқылы жұмыстар 
ұйымдастырылуда. 

Келесі өзекті мәселе азаматтарды 
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ҚҰРЫЛТАЙШЫ: 
Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Аудан әкімдігі.
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

АЌСУ ӨЊІРІ

Мерекелік бет
Бастауышта оқитын балам менің 
                                                     түне күн,
Мәз боп келді сабақтан үлпілдетіп      

                                                    жүрегін.

Оқу жылы соңында болды дейді 
                                 ғажап күн,
Мақтау қағаз алыпты,
                                    қатарында озаттың.

«Әке» -деді еркелеп жарқын 
                                      үнмен шаттанып,
 Біздің апай барады,Астанаға аттанып.

Үздіктері мектептің барады екен
                                                 сапарлап,
Елордаға мені де ойлары бар 
                                                   апармақ.

Рұқсат етсең жан әке,бір бұйымтай 
                                       айтайын,
"Бас қаланы  қызықтап, көзбен 
                                       көріп қайтайын» 

Деді балам өтініп, бір сұраулы                    
                                                 жүзбенен,
Ата-ананың көзінен жөнді 
                             жауап іздеген.

Мен азырақ ойланып , құптадым бұл  
                                                   сапарды,
Қолдау жасап балама, бердім және 
                                                 батамды.

II

Бас қаласы ғажап тым алға жүзген  
                                                нар кеме,
Астанасы ол қазақтың-бар қазаққа   

                                                  мәртебе.

Біздің терең тарихта  бұрын соңды     
                                                болмаған,
«Халықаралық көрмесі» жердің жүзі  

                                                 қолдаған.

Осы шара арқылы қазақтықты 
                                             таныды ел,
Ақ алмастай жарқылы  азат рухты 
                                             таныды ел.

Еш жұртта жоқ ерлік пен 
                  салт-санамды   таныды ел,
Аты шыққан кеңдікпен мәрт 
                             бабамды таныды ел.

Арман бүгін жас қала назар салған 
                                   бар әлем,
Жар бермей тұр тіршілік мен де 
                                 қалмай  барар ем. 

Бұл өмірде  шынымен ұмтылмайды  
                                                 төрге кім,
Мен көрмесем көрмейін, балам 
                                      көрсе-көргенім. 

Тамашалап  жүрсе  олар   «Нұр        
                                    әлемнің»  ішінде,
Ал, мен жүрмін  қиялмен  жыр 
                                   әлемнің  ішінде ...

Жангелді НЕМЕРЕБАЙ, 
ақын, ҚР Жазушылар 

одағының мүшесі.

Астана жәйлі 
баламмен әңгіме...

Жайлауда...

Сен 
келгелі     

                       өмірге.
Нұр да толды мынау 

                                 жалпақ өңірге.
Өскеніңді тілеп жүрді өр елім,
Демеу болып бір жақсылық көңілге.

Тірі жанның тұла бойын тербеп тым.
Себебі сен ақылды боп ержеттіің.
Сөзі сең боп тарап жатты әлемге,
Көзі сен боп көркін – ай деп жер көктің.

Келбетіңмен келісті боп ажарың.
Басқа елдердің ынтызарғып назарын.
Сен осылай өсіп келдың жиырмаға,
Бақытыңның бағалатып базарын.

Не екенін сезіндіріп құрметтің.
Күллі әлемге тектілікті үлгі еттің.
О, Астана енді сенің арқанда,
Міне, менде маңғаз басып жүрмекпін.

Он үште отау иесісің деп едің.
Ұлы баба рас болды ау дегенің.
Жиырма жаста үлгі болған басқаға,
Қырық жаста хикмет бар сенемін.

Қаныңда бар тектілікпен таң қылып.
Өнегелі істерің мен пан күліп.
Бейбітшілік бейнесі боп қашанда,
О,Астана жасай бер сен мәңгілік...

Астан
а

Атамның айтқаны
Бір аллаға сыйынам, жатсам мейлі   
                                                   тұрсамда,
Талай рет ойымды ойындарға бұрсамда.
Кетпейді ата айтқаның көңілімнен   
                                                    ешқашан,
Бүгін міне есейіп қу дуние қусамда.

Бәрі, бәрі санамда сол күйінше                          
                                    жатталған,
Болушы еді ол кезде менде сондай 
                                  тәтті арман.
Бір қателік істесем,  құдай көріп 
                                қойды – деп,
Кешір мені Алла – деп талай 
                         жылап ақталғам.

Тірі жанға тиіспейді, деген кезде          
                                    мұсылман,
Талай рет қиналып, талай рет қысылғам.
Содан болар көбелек ұстап алған       
                                                      кезімде,
Тағыда сол сөз үшін, қыймай
                           тұрып ұшырғам.

Ал бір күні бетімнің қатты 
                                        өзгертіп кескінің,
Сақал жасап арнайы құйрығымнан  
                                                      ешкінің.
Үйге кіріп келгенде атам сыйпап 
                                                 басымнан,
Ақыл айтқан былай деп – оны 
                                              тағы естідім.

Құдай ғұмыр берсе егер сақалыңда  
                                                         өседі,
Мына дәурен бес күндік біздің бастан  
                                                      көшеді.
Еліктеме өзгеге өз уағың болар деп,
Жасқа жетпей алжыған адамдарға 
                                          өш еді.

Айналайын жан ата ғұламаға 
                          санамын, 
Ата дінім мен сені бақытыма 
                     балайын.
Содан бері кәрі емес сақалы 
                өскен жас көрсем,
Атасы жоқ біреу – деп жаным 
  ашып қараймын.

           Салтанат ҚҰМАРХАН.

Ж а з . 
Жайлау. Жаңбыр то-

лассыз құйып тұр. Айналаны түгел 
дерлік шомылдырып, ауа қабатындағы шөп 
тозаңынан ұшқан құстарға дейінгі барлық 
жәндікті жеңіп, жаулап алған. Үлкен діңді 
қарағайларды тұтастыра қаланған қорымды 
тас қораны ықтап, жаңбыр сөлін қоса шылап 
күйіс қайтарған қойлар. Іргелес қарағайлардың 
қалқасынан көздері бақырайып, кең танауала-
рынан ыңырана бу шығара дем алып, кірт-кірт 
бырт-бырт күйістеген дауыстары естіліп, шет 
тұрғандары - жаңбырға жауырынын төсеген 
желі басындағы жылқыларға аянышпен қарып 
тұрған  сауынды сиырлар.  Жолап кеткен тай-
құнандарды қасқа айғыр қыршып алғанда 
ғана кісінесіп, желібаудағы  тиекке лажсыз бас 
иіп, ыршыған тамшыларға осқырынған жас 
құлындар байланған. Туа біткен тектілігімен 
құлындарын тастап кетпей, ақ беттегі қалдай 
боп, әлсіз түтін шығарған түтікті киіз үйге қарап 
бізді босатар біреу шығама дегендей биелер 
бейсаналы түрде бастарын шұлғып қояды. 

Туырлықтан үздіксіз жиі тырс-тырс еткен 
және түтікке кіріп пыс-пыс буланған жауын 
тамшысының дыбысына пештегі отынның шы-
тырлап жанғаны, асулы қазандағы қайнаған 
еттің бұрқылы, оң жақ керегедегі перезен 
сабаның саумал - қымызын күрпілдеткен 
піспек дыбыстары қосылып бір ырғақпен 
қайталануда. Үй ішін қақпағы ашық пештен 

о т т ы ң 
жалынымен жозы 

үстіндегі білтелі май шамның 
жарығы күңгірт реңде көрсетеді. Төрде 

жантайған ақсақал әлгі шамның сәулесі түскен 
қошқар мүйізді саптаяқтағы қымызды басына 
төңкерді де, ашырқанып бос саптаяқты күредегі 
сары қымызды ағаш ожаумен сапырып отырған 
келініне қарай итеріп қойды. Босаған қолымен 
езуін сүртіп, сүртіндіні сақалына сіңдіріп 
жіберді. Дастарханнан азудан айырылған 
ұртына сиятын немересінің бармағындай 
сықпа құртты аузына салып қаужаңдап малта-
лай берді. Жастығының астынан кішкене қара 
радионы алып, антенасын шығарып құлағын 
бұрап еді, шиқылдай жөнелді. Түрлі дауыстар 
жарыса шықты. Біресе ер азаматтың дауысы 
лезде жіңішке әйелдің дауысы, енді күмпірлі 
домбыра үні, келесісі «ахооооу...» іздеген 
арнасы осы екен. Атасының оң қапталында 
жарыққа жақынырақ  жастары әр мөлшердегі 
үш бала шүңкілдесіп ханталапай ойнап отыр. 
Жеңілгені барып анау сабаны піседі. Бұлардың 
ойынға ауған көңілін мұрнына келген иіс 
бұзды. Сезгіші бірінші бұрылды, екіншісінің 
мұрны әлі сезбеседе қырағы көзі ағасының 
қайда неге қарағанын бірден білді де бұлда 
жалт қарады. Үшіншісі осы сәтті пайдаланып 
түскен асықтардың жатыс-тұрысын, алшы-
тәйке бүк-шігін өзгертіп өзіне ыңғайлап үлгерді. 
Бұлардың көзі күңгірттене көрінген апасы-
на емес, апасы араластырып жатқан пештің 
артқы кішкенеі көзіне қойылған шағын қалайы 
тегеште болатын. Қақпағын ашып, қант салып 
араластырғанда сүтке бықтырылған тарының 
аңқыған иісі үй үшіндегі мұрындарды түгелімен 
жыбырлатып өтті...

Думан БАҚЫТКЕЛДІ. 
Қапал ауылы.

Долы жүрек
(Новелла)

Аппақ шыңға тұнжырай қараған сайын күнге 
шағылысқан мұзарттың жарқыл сәулелерінен 
суық ызғар бетін қарып жібергендей дір ете қалған 
Марғұлан қап – қара асфальт жиегімен ілби ба-
сып келеді. Талай – талай жылдар жанын жады-
ратып, өзінің барынша – ықыласымен құлаған жан 
жарының дидары соңғы кездері тым жат болып кет-
кендей. 

...Кейінгі кездері кері тартқан кейбір 
сәтсіздіктерден Марғұланның миы ашып қабағы 
ашылмай жүретін. Мұндайда көңілін мазалап 
жүрген ойларын Сағираға жеткізіп қоятын. Әйелі 
болса бетіне құбыжық көргендей бажырая қарап 
үнсіз қалатын. Жар қабағынан жылылық таппағаны 
жігіттің жанын жегідей жейтін. Тіпті кейінгі кез-
де Сағира жаңа өнер – жұмыстан шаршап кел-
ген күйеуін ащы тілмен қажапөзі айтып қалған 
сәтсіздіктерді енді өз бетіне қарсы айтып, табаны-
на таптап, табалап жүрегін талап, тас – талқанын 
шығаратын болды. Соңғы мерекедегі сый – сия-
паттан бастығының іштарлықпен бе мұның аты – 
жөнін сызғызып тастағанын ұзын құлақтан естіген 
әйелі езеуреген өзге мінезін жиілетіп кетті. Жиын 
той, ағайын – туыс отырыста болсын тек мұның 
кемшілігін ғана тіліне тиек етіп, әңгімені осыған бұра 
беретін. Мұндай үй ішілік әңгімені жиналған жұрт 
жақтыра ма, жоқ па оған қарап жатқан әйел жоқ. 

– Сенің осы басқа әйелдердің күйеуіндей 
қолыңнан пайда келтіретін бір күнің бола ма? Сенің 
талай жылғы ақ адал еңбегің аунау шақшадай 
басыңа болмаса кімге керек. Жұмыс – жұмыс 
деп күніңнің өтіп жатқаны. Елдің күйеулері әне 
атттап кетсең анаған керек, мынаған керек деп 
қарамағындағылардан жылу жинап, қалталарынан 
ақшаларын қақшып алады. Тарыдай қызмет сұраса 
таудай талабын қойып, ым – жымын білдірмей 
әйтеуір әйелдерін үлде мен бүлдеге орап қойғаны. 
Бұл сенің аунау мишығыңа кіріп шықпайды.

– Бұл әңгіменің алғашқы тарауы ғана. Әйелінің 
бұлтартпайтын ұзын сонар баяндамасыныан қан 
қысымы көтеріліп әзер құтылатын. Мұндайда 
Сағираның бар ашуын бетіне жинаған жүзіне 
қарамауға тырысатын. Ал бүгінгі күн Сағира үшін 
тіпті ауыр еді. Құрбысы қаладан қайқайып қара тон 
киіп келіп бұл элиталар ғана киетін мың жарым эвро 

тұратын киім – деп езуіне жымысқы күлкі жымқырып 
жанынан өте шыққаны. Сағираның ойбайына жаңа 
ойбай қосылып Марғұлан не істерін білмеді. Енді 
әйелінің мұны Марғұлан емес сені Марғау деп иттің 
атын немесе Миғұлан деп әке – шешең неге атыңды 
дұрыстап қоя салмаған деген ащы үні тіпті жиіледі. 
әсіресе әйелінің осы сөзі жанына батты.

– Өзіме өмірлік жар тапқандағы түрім құрысын 
деп, күбір ете қалды. Осындайда долы жүрек бо-
лады екен – ау деген жігіттің жаралы жүрегі дір – 
дір етеді. Қалайша қателестім? Ендігі шешім біреу 
– кету.

– Сәлеметсізбе Мәке, – деген жібек дауыстан 
селк етіп басын көтерген ол, қарсы алдында тұрған 
әдемі келіншекке көзі түсті. Жүрегі құрғыр шым ете 
қалды. Дана! Иә, мен ғой, танымай қалдың ба? Жоқ 
– жоқ мен сені тіпті көптен іздедім бе, көңіліме жиі 
орала бердің бе деп сасқалақтап қалды. Дананың 
екі қолынан ұстай алып еді ыстық демі бетін шарпы-
ды. Бұл бүгінгі үй қасіретін ұмытып кеткенін сехбей 
қалды.

– Ағай сіздің сырттай жанұяңыздағы 
жағдайыңызды естіп жанашырлық жасайтынымды 
жасыра алмаймын. Бірақ аяқты сәл шалыс бассаң, 
басқа тиер салмағы көп. Кей сәттері сезімді ақылға 
жеңдіруге болады емес пе. – мен сізбен жеті жыл 
бұрын кездескен едім. Сонда сіз бәрінен қымбат 
едіңіз, қазір де, келешекте де жалғаса береді деп 
ойлаймын. Бірақ жанұяны жасытып, қайта жаңғырту 
қиынның қиыны ғой деп сүйріктей саусағын мұның 
ыстық алақанына берді. 

Сәл ұзаған қыз Мәке бүгін Ұлыстың Ұлы күнінде 
бар күнә кешіріледі деуші еді ғой. Үйдегі жеңгей де 
жібір деп мұңсыз жымиып, бұрала басып кете берді. 
Бұл мең – зең. 

Дәурен МҰХАМЕТШАРОВ.



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ5 шілде 2019 жыл

КЕЗЕКТІ КОМИССИЯ
 ОТЫРЫСЫ 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ - ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ  

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТТЕГІ 
ДІННІҢ РӨЛІ

ТЕРРОРИЗМ - ЕЛГЕ 
ТӨНГЕН ҚАУІП

Латын әліпбиіне көшу ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, 
түркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, ертеден қолданған 
әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына 
жол ашады Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне 
көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым 
дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және 
оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» 
деп айтқан еді. 1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару 
Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиу-
мы латындандырылған жаңа әліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» 
енгізу туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде 
жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, 
кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ 
жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі 
жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. 

Қазақ жазуы бірнеше рет өзгеріске ұшырады. Жазу тарихын-
да қазақ тілінің әліпби жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басы-
нан өткізіп, ұлттық әліпби деңгейіне жеткен. 1929 жылға дейін 
Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. ХХ ғасырдың басында 
А.Байтұрсынұлы ұсынысымен қазақ фонетикасының ерекшеліктері 
ескеріліп жасалған, араб графикасына негізделген «төте жазу» 
пайдаланылған. 1929-40 жылдар аралығында латын графикасы-
на негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері 
қарай кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеді. Мысалы, айта 
кетсек, Қазақ тілі үшін әр кезеңдерде және әр аймақтарда келесі 
жүйелер Қазақстан Республикасында кирилл жазуы негізінде, рес-
ми түрде Қазақстанның бүкіл жерінде және Моңғолияның Баян-
Өлгей аймағында пайдаланылған. Тағы да көршілес Қырғызстан, 
Ресей, Түрікменстан және Өзбекстан елдерін бірыңғай мекендеген 
қазақ жұрты пайдаланады, сонымен бірге басқа ыдыраған КСРО 
республикаларында да пайдаланылады. Сонымен қатар Түркия, 
Германия, АҚШ, т.б. батыс елдерінде қазақ диаспорасы әртүрлі 
қалыпты емес латын жазуын пайдаланады.  

Шолпан ЖҰМАБЕКОВА,
Есеболатов ауылдық клубының музыка жетекшісі.

 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕРЕКЕЛІК 
КҮНТІЗБЕСІ СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІМЕН ТОЛЫҚТЫ 

Қазақстанның мерекелік 
күнтізбесі су шаруашылығы 
қызметкерлері күнімен толықты. 
Үкіметтің 2019 жылғы 24 
қаңтардағы №11 қаулысы 
Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланды. Аталған құжатқа 
сәйкес, Қазақстанның мерекелік 
даталар тізбесі осы жылдан бас-
тап 9 шілдеде аталып өтетін су 
шаруашылығы қызметкерлері 
күнімен толыққан болатын. 

Биыл тұңғыш рет кәсіби ме-
реке ретінде аталып өткелі 
отырған мерекеде «Қазсушар» 
РМК Алматы филалы, Ақсу 
өндірістік учаскесінің барлық 
қызметкерлерін аталмыш 
мерекемен шын жүректен 
құттықтаймыз. Осы салада 
еңбек етіп келе жатқан барлық 
қызметкерлердің отбасына 
амандық, дендеріне саулық, 
қызметттеріне табыс тілейміз. 

Бейбітшілік пен татулықты 
арқау еткен мемлекеттің билігін 
күйретуге әсер ететін бүгінгі 
таңда бүкіл әлем бойынша 
жаһандық мәселе - терроризм. 
Қазіргі уақытта, терроризм 
мен эктремизмнің таралу қаупі 
еліміздің қауіпсіздігіне төнетін шы-
найы қауіпке айналып отыр.

Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 13 шілдедегі №416-
І Заңының түсіндіріліміне 
сәйкес терроризм - күш қолдану 
идеологиясы және халықты 
үрейлендіруге байланысты және 
жеке адамға, қоғам мен мемле-
кетке залал келтіруге бағытталған 
күш қолдану және (немесе) 
өзге де қылмыстық әрекеттерді 
жасау не жасаймын деп 
қорқыту жолымен мемлекеттік 
органдардың, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының неме-
се халықаралық ұйымдардың 
шешім қабылдауына әсер ету 
практикасы, ал терроризм актісі 
- адамдардың қаза табу қаупін 
төндіру, едәуір мүліктік за-
лал келтіру не қоғамға қауіпті 
өзге де салдарлардың туын-
дау қаупін төндіретін жарылыс 
жасау, өрт қою немесе өзге де 

іс-әрекеттер жасау немесе жа-
саймын деп қорқыту, егер бұл іс-
әрекеттер қоғамдық қауіпсіздікті 
бұзу, халықты үрейлендіру не 
ҚР  мемлекеттік органдарының, 
шет мемлекеттердің неме-
се халықаралық ұйымдардың 
шешімдер қабылдауына әсер ету 
мақсатында жасалса, сондай-ақ 
нақ сол мақсаттарда адам өміріне 
қастандық жасау, сол сияқты мем-
лекет немесе қоғам қайраткерінің 
мемлекеттік немесе өзге де сая-
си қызметін тоқтату не осындай 
қызметі үшін кек алу мақсатында 
оның өміріне қастандық жасау са-
налады.

«Террор» сөзінің мағынасы ла-
тын тілінен аударғанда, қорқыныш, 
үрей деген ұғымды білдіреді. 
Терроризмнің обьектісі қоғамның 
қауіпсіздігі болып табылады. 
Қосымша обьектісі адамдардың 
өмірі мен денсаулығы. Сондықтан, 
терроризмді көп обьектілі қылмыс 
түріне жатқызады. 

Зүлфия БАПЫШЕВА,
Көкөзек ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы.  

Рухани жаңғыру – 
ұрпақтың дара жолы

Рухани жаңғыру – адам баласының 
оның ішкі әлемінің жанаруы, сана 
сезімі, жаңа өзгерісті қабылдай білуі. 
Рухани жаңғыруды өркениеттің өрге 
жүзуімен байланыстырамыз. Көне 
замандағы көрікті қалаларымыз сән 

салтанаты таласқан озық ескерткіштеріміз, мәдени мұраларымыз 
бұлтартпас айғақ болып табылады. Елбасымыз рухани жаңғырудың 
бірнеше принциптерін ұсынған болатын. Олар бәсекелестік қабілет 
ғаламданудың жаһандық жүйесіне еніп, XXI ғасырдың талаптарына 
дағдыланудың қамына кірісу сапалы табыстың кілті екенін атап айт-
ты. Прагматизм: Ұлан ғайыр қазыналарымызды қалпынша қолданып, 
қорғау, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы. 

Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы ел дамуының 
жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі ой,салиқалы 
пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада 
сананы жаңғырту,ұлттық болмыстан айырылып қалмай,оны 
әлемдік құндылықтарымен үлестіріп, Қазақстанның игілігіне жа-
рату жолындағы мақсат-мүдделер туралы өзекті мәселе көтеріліп 
отыр.Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын 
және бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты бол-
жайтын көзқарастарымен бөліседі. Біздің мектептің ұстаздары осы 
бағдарламаны жүзеге асыру жұмыстарына ат салысуда.  

«Мәңгілік ел» болуға қадам басқан тәуелсіз Қазақстанның 
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі», 
– дей келе, жаһандану алдында ұлт ретінде жойылып кетпеуі үшін 
ұлттық кодын сақтаған, терең білімді, бәсекеге қабілетті, ұлттық 
құндылықтарын бойына сіңірген ақыл-ойы кемел тұлға болуына 
маңыз береді. Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылатын жас-
тарды тәрбиелеу – біздің асыл борышымыз.

Айя АНУАРҚЫЗЫ,
№4 орта мектептің түлегі. 

Талдықорған қаласы.

Құттықтаймыз!

Жансүгіров ауылының тұрғыны, 
«Қазсушар» РМК Алматы фила-
лы, Ақсу өндірістік учаскесінің 
қызметкері  ЕГІНБАЕВ ОРНЫҚБАЙ 
ҚАСЫМҰЛЫН зейнеткерлік жасқа 
толған туған күнімен шын жүректен 
құтықтаймыз. Отбасыңызға 
амандық, деніңізге саулық тілейміз. 
Немере - шөберелеріңіздің қызығын 
қызықтап жүре беруіңізге тілектестік 
білдіре келе, осы бір өлең жолда-
рын арнаймыз. 
Құтты болсын зейнетке келген 
                                            жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан  тасыңыз!
Бала – шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз!
Деніңіз сау, аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз!
Ел – жұртыңның ортасында аман 
                                                     – сау,
Күліп – ойнап, жүзге келсін  жасыңыз!

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: «Қазсушар» 
РМК Алматы филалы, 

Ақсу өндірістік 
учаскесінің ұжымы. 

Аудан әкімдігінің кіші мәжіліс залында 2019 жылдың 24 маусым 
күні Ақсу ауданының әкімі Е.С.Базархановтың төрағалығымен аудан 
әкімдігі жанындағы терроризмге қарсы комиссияның кезекті отырысы 
өткізілді. Комиссия отырысына ТҚК мүшелері, ауылдық округ әкімдері 
қатысты. 

Күн тәртібінде: 1) «Терроризм мен діни эктремизмнің таралуына 
жол бермеу мақсатында экстремизм идеологиясына алып келетін 
мәселелерді жою, алдын алу бойынша Жаңалық, Егінсу, Қарасу 
ауылдық округтер әкімдерінің жұмыстарының тиімділігі туралы». 2) 
«Учаскелік полиция инспекторларының, құқық қорғау органдарының 
қызметкерлерінің, діни бірлестіктер басшыларының, терроризм 
мен діни экстремизмге қарсы тұру мақсатында дәстүрлі емес діни 
ағымдарға "нөлдік" төзімділікке иммунитет қалыптастыру санасын 
арттыруға бағытталған халықпен, жастармен бірлескен жұмысының 
тиімділігі туралы». 3) «Терроризмге қарсы комиссиясының алдынғы 
отырыстарында берілген хаттамалық тапсырмаларының орындалу 
барысы туралы». 4) «Діни экстремизм мен терроризм профилакти-
касы саласында бағдарламалық құжаттарды жүзеге асыру бойынша 
терроризмге қарсы комиссиясының іс-әрекет Алгоритмі».

Жаңалық, Қарасу ауылдық округ әкімдері Б.Мұсанов, Т.Арғынбаев, 
Егінсу ауылдық округінің бас маманы Т. Ерболғанова, ауданның по-
лиция бөлімінің, жергілікті полиция қызметінің басшысы Қабаев Ас-
лан Қалиұлы, аудан әкімі аппаратының ұйымдастыру, мемлекеттік-
құқықтық бөлімшесінің бас маманы Берікбаев Жандос Рахымбекұлы 
баяндамаларын жасады. Отырыс қорытындысы бойынша ауданның 
терроризмге қарсы комиссиясының төрағасы бірқатар хаттамалық 
шешімдер орындау үшін тапсырды, онда тиісті мемлекеттік мекеме-
лерге нақты міндеттер белгіленді.

Аудан әкімдігі жанындағы терроризмге 
қарсы комиссия аппараты.

Аксускому сахарному заводу ТОО «Ак-
суКант» ,требуются специалисты:

1.Технические работники ( на линии по 
переработке сахарной свеклы);

2. Слесари – ремонтники КИПиА;
3. Электрослесари;
4. Газосварщики;
Контактные тел: 87717818197.

С/у: администрация завода.                                                                                                                   

Есеболатов ауылының 
тұрғыны болған ардақты 
анамыз, отбасымыздың па-
насы, отанасы болған асыл 
жан БҰХАРБАЕВА КАМАЛ 
А Р Ы СТА Н Б Е КҚЫ З Ы Н 
сағынышпен еске аламыз. 

Ана... Жүрекке тым 
жақын, нәзік үн. Біздің 
жүрегімізден ойып, орын 
алып кеткен жан жүрегіміз. 
Біздің кішкентай кезімізде 
ортамыздан сұм ажал 

алып кетсе де, Анашым... Сіздің әрбір даусыңыз, 
айтқан ақылыңыз бен көз алдымыздан кетпейтін 
жарқын бейнеңіз жаңғырып санамызға нұр се-
буде.. Іздейміз... Сағынамыз... Бақытымызбен 
бөліскіміз келеді... Өмір қысқа болса да жеткен 
жетістіктерімізді көрсеткіміз келеді... Әттең... 
Амал не?... Жанымызда жоқсыз Жан Ана...Сіздің 
жоқтығыңызды білдірмей өсірген әкеміз бізге 
Сіздің қандай жақсы адам болғаныңыз туралы 
жиі айтып, Сізді үлгі тұттырып өсірді. Біз Сізбен 
мақтанамыз жан ана. 

Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып,
Ел айтады, жұрт айтады жарысып. 
Көпшіліктен алған алғыс, сауабың, 
Жатқан шығар, рухыңменен қауышып.
Жалғап өскен ағайынның арасын, 
Сізді үлгі тұтамыз біз Анашым.
Тірі болса артыңдағы ұрпағың, 
Жан Анашым мәңгі есте қаласың!

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: жолдасы және 
балалары.

ЕСКЕ АЛУ

Қазақстан – зайырлы ел. Азаматтардың сенім 
бостандығы ата заңмен бекітілген. Мемлекет діни 
бірлестіктердің ісіне араласпайды. ҚР Тұңғыш Президенті 
- Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 сессиясында «Біздің тарихи таңдауымыз – зайырлы 
мемлекет пен қоғам» деген еді. 

Бүгінде Қазақстан Республикасында діндердің жалпы 
ахуалы қалыпты деңгейде дамып келеді. Өйткені, Қазақстан  
авторитарлық, тотолитарлық және теократиялық басқару 
жүйесінен өзгеше. Қазақстан зайырлы мемлекет болуына 
байланысты ресми түрде діндерге мейлінше бейтарап 
қарайды. Ол діншіл де, дінге қарсы да сипатқа ие емес. 
Конфессия аралық бейбітшілік пен келісім көпұлтты, көп 
конфессиялық Қазақстан үшін қажет екендігін көрсету. 
Зайырлы мемлекет – діннің бөлінуі нәтижесінде пай-
да болған діни емес, азаматтық нормалар негізінде 
басқарылатын, мемлекеттік органдардың шешімдері діни 
негіздері болмайтын мемлекет. Қазіргі кезде Қазақстанда 
дін мәселесі сөз болғанда негізгі мәселелер ұлт тағдыры, 
мемлекет, зайырлылық, салт – дәстүр, мәдениет, 
мемлекеттің тізгінін ұстайтын, болашақта мемлекетіміздің  
дамуына үлес қосатын жастарымыздың жағдайына зер 
салып қарайтын  мәселелердің бірі көтерілетіндігі сөзсіз.    

Зайырлы мемлекеттер діннің үстемдігіне де, дінді  
мансұқтауға да заң бойынша  жол бермейді. Дегенмен, 
зайырлы мемлекет пен атеистік мемлекеттің арасын  
ажырата алмайтын жағдай  ТМД елдерінде, қазақстандық 
қоғамда да жиі кездеседі. Төркініміз — кеңес үкіметі ұлт 
десе ұлтшыл деп айыптауға дайын тұратын еді. Енді 
бүгін дін десе, әсіресе ислам діні туралы  сөз  бола қалса, 
ол дінді ұстанушыларға «экстремист», «террорист», 
«ваххабист»  дейтіндер көбейді. Шындығында мұндай 
анықтаманы тек сот бере алады.

Біз діни экстремизмге қарсы зияткерлік иммунитетті 
күшейте түсуіміз керек.  Осы арқылы діни ахуалы қалыпты 
зайырлы мемлекет қалпымызды нығайтамыз. 

Ф.НОҒАЙШАЕВ.
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Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылында 
13, 15 жасқа жарыстағы  жасөспірімдер 
арасындағы (классика, блиц, рапид) 
ойындарынан облыстық чемпионат өтті.

Оған облыс бойынша 30-дан астам 
спортшы қатысты. Додаға ауданымыздың 
балалар мен жасөспірімдер спорт 

мектебінің жаттықтырушысы 
С.Т.Сейсенбаев жаттықтырған түлектрі 
Мұрал Арыс, Бекен Ақбота рапид ойы-
нында І орын, блиц ойынында ІІІ орынға 
ие болып, ауданымыздың мәртебесін 
тағыда бір жоғарылатып қайтты.

Жуырда Нұр-Сұлтан қаласында «Жас 
үміт» VI ашық Республикалық жарыс өтті.

Жарыста 100-ге жуық жасөспірім 
ұлдар мен қыздар қатысқан. Ұшқыр ой-

лаумен есептік шеберлікті көрсететін 
ойында жерлесіміз аудандық балалар 
мен жасөспірімдер мектебінің оқушысы 
Мұрал  Арыс жеңімпаз атанды.

Қарағанды қаласында Жеңіл атлетика-
дан Қазақстан Республикасының чемпио-
наты өтті.

Чемпионатқа Республиканың барлық 
облыстарынан және Нұр - Сұлтан мен 
Алматы қалаларынан барлығы 200-ге 
тарта спортшы қатысты. Алматы об-
лысынан 20-ға жуық спортшы қатысып, 

бақтары мен баптарын сынады.
Аталмыш бәйгеде аудандық бала-

лар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 
түлегі Ерасыл Мұқатай 10.000 метр 
қашықтықта ІІ орынға ие болып, ауданы-
мызбен қатар облысымыздың мерейін 
асырды.

Текелі қаласында өткен жеңіл атле-
тикадан  2004 – 2006 - 2007 жылда-
ры туылған кіші жасөспірім ұлдар мен 
қыздар арасындағы Алматы облысының 
чемпионатында С.Т.Рысдаулетов және 
Егеубек Бағландар жаттықтырған 
аудандық балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің түлектері 16 медаль 
алып келді.

Жүлделі орыннан көрінген 
спортшыларымызға тоқталар болсақ, 
200 м. қашықтықта Мықтыбекұлы Айбек 
ІІ орын, 400 м. қашықтықта Нұрланқызы 
Аяжан ІІІ орын, 600 м. қашықтықта Бекен 

Нұрлан  ІІ орын, 600 м. қашықтықта Жаки-
ева Эльнара ІІІ орын, Нұрланқызы Аяжан, 
Нұрсейіт Арайлым, Маратқызы Пери-
зат, Хандиева Карина қыздар эстафета-
сынан 4х100.   ІІ орын, Кәке Мейіржан, 
Саматұлы Сабыржан, Марат Абылай 
Кәкім Едіге, ұлдар  Шведтық эстафетасы  
4х100 м.  -  ІІІ орынға тұрақтады. 

Сонымен қатар Ерғали Қабаевтың 
баулыған шәкірті Досым Сүлейменов  
Жеңіл атлетикадан Қазақстан 
Республикасының Чемпионатында 3000 
метр қашықтықта ІІІ орынға тұрақтады. 

***

***

Алматы облыстық дарынды 
жасөспірімдер спорт мектебінің 
2006 жылғы туылған волейболшы 
қыздарының «Жетісу» командасы 
жерлестерін жақсы жетістіктермен 
қуантып келеді. Жыл басында Ақтөбеде 
өткен ҚР Чемпионатында алтын 
алқа таққан олар маусым айының 
соңында Петропавл қаласындағы 
жасөспірімдердің жазғы жарысында да 
жүлдегерлер тобынан көрінді. 

Нұр – Сұлтан, Қызылорда, Қостанай 
сияқты қалалардың командаларын 
жеңіп, ақтық ойынға шыққан олар фи-
налда өздерінің ежелгі басты бәсекелесі 
Солтүстік Қазақстан облысының коман-
дасына жол беріп алды. Айта кету керек 
бұл Павлодар қаласының волейбол-
шы қыздары республикадағы ең күшті 
клубтың бірі. ҚР Чемпионатында, түрлі 
республикалық турнирлерде осы екі ко-
манда алма кезек жеңімпаз атанып жүр.

«Жетісу» командасының құрамында 
ойнайтын біздің жерлесіміз Ақбота 

Спорт. Спорт. Спорт

Бұл жолы - күміс!

Мұхаметәлі де он күнге созылған 
дүбірлі жарыс нәтижесінде күмістен 
алқа тағынды.

Ербол СЫМХАНОВ.

Қазақ тілі  -  Қазақстан Республикасы-
ның  мемлекеттік тілі болып  саналады. 
Аса бай, икемді тіл – қазақ тілі.  Қалай   
илесең,  солай   иіле  береді. Орамын, 
бұрамын  тауып, қисынын, орайын 
келтіріп пайдалансаң, бұл тілмен  сурет 
салуға, тас қашап, ағаш, текемет оюға 
болады-ау деген  мақсатта, 

Тілдің қадір – қасиетін біліп, көркемдігін  
сезініп, сөз құдіретін түсініп, оның адам  
өміріндегі маңызын ұғуға үйрету. Тіл 
тазалығын  сақтау,  мәдениетті сөйлеу, 
мемлекеттік тіл мәртебесін көтеруге 
атсалысуға  шақыру  туған  халқының   
тілін қастерлейтін саналы да, пара-
сатты азамат ете отырып, тәрбиелеу 
мақсатында Ойтоған ауылдық округінде 

Тіл – халықтың алтын  діңгегі!
«Тіл сақшы» тобы  құрылып, әр апта 
сайын мекемелерді, дүкендерді аралап  
тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Қазақтың бір туар ақыны М.Жұмабаев: 
«Ұлтқа тіліңнен қымбат нәрсе болмақ 
емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың 
сыры, тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі 
айқын көрініп тұрады»,- деген. Қазақстан 
– әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті 
елу елдің қатарына ену үшін - қазақ тілін 
жоғары мәртебеде ұстауымыз керек.

Ш.СЕЙСЕНОВА,  
Ойтоған ауылдық клубының 

меңгерушісі, «Нұр Отан» бастауыш
партиясының мүшесі.             

Мемлекет басшысының  Жарлығымен  
2013 жылдан  бері мерекеленіп  келе 
жатқан Отбасы күніне орай жылдағы 
дәстүр бойынша ұйымдастырылып  
отырған «Мерейлі Отбасы» ұлттық 
байқауы. Отбасы беделін артты-
ру бағытында жүзеге асырылып келе 
жатқан  елеулі іс-шаралардың қатарына 
«Мерейлі отбасы» ұлттық байқауына 
Ойтоған ауылдық округінің Сарсенов-
тар отбасы облыстық «Мерейлі отба-
сы» ұлттық байқауына барып қайтты.  
Сарсеновтар  отбасы барлық мүшелері 
қатысып, өздерінің  өнерлерін спортта, 
еңбекте, білімде де жеткен жетістіктерін 
жоғарғы деңгейде көрсете білді. Айта 
кетелік, Сарсенов Серік  ағамыз Алматы 
қалалық архитектуралық университетін 
бітіріп, қазіргі таңда жеке кәсіпкер. 
Ш.Сейсенова Ойтоған ауылдық 
клубының меңгерушісі және көп бала-
лы ана. Балалары да  білімнен  қалыс 
қалмаған өнерлі де, инабатты, ибалы. 
Қызы - Арай Алматы қаласында медици-

Ұлағатты отбасы - ұлт құндылығы 
на саласында жұмыс істеуде, ұлы - Асхат 
әскери қызметте, ұлдары - Қайсар, Мәди, 
қызы - Айнұр мектеп табалдырығында. 
Ұлы - Мади  Талдықорған қаласының 
дарынды балалар спорт интернатында 
оқиды. Қайсар сурет салу өнерін жақсы, 
ал қызы - Айнұр  көркем сөзді мәнерлеп 
оқу шебері дегендей, ұрпақ өнегесін ата-
дәстүрін жалғастырып отырған үлгілі от-
басы.    

«Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап 
қыз өсер»,-деген осы болар. Бала-
лар да білімді өсіп келе жатқан ұрпақ. 
Мамыр айында «Мерейлі отбасы» 
байқауына қатысып, өз деңгейін нәтижелі 
көрсеткені үшін Алматы облысының әкімі 
А.Ғ.Баталовтың  Алғыс хатымен, ақшалай 
сыйлықпен марапатталды. Ақсу ауданы 
әкімі Е.С.Базархановтың қабылдауында 
болып, теледидар ұсынылды.  Үлгі тұтар 
осындай отбасымыз көп болсын. Тек 
биік шыңнан көрінулеріне ауыл болып 
тілектеспіз.

                 

Еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаев  «Халықтың денсаулы-
ғы – ел дамуының аса маңызды 
тұтқасы, болашағымыздың кепілі»,- деп 
айтқаны бәріміздің есімізде. Дені сау 
бойының күш - қуаты мығым адамның 
кез - келген шаруада жетістікке жетері 
анық. «Шынықсаң шымыр боласың»,- 
демекші шыныққан адамның денінің 
сау болып жетілері айдан анық.  

Ауданымызда да спортпен 
айланысуға мүмкіндіктер кеңінен жа-
салуда. Спортшыларымызда жеңістің 
тұғырынан көрініп, аудан абырой-
ын асқақтатуда. Нақтырақ айтсақ, 
бұқаралық спортты дамыту, жастар-
ды спортқа шақыру және облыстық 
чемпион атқа дайындық мақсатында 
ауданымыздың футболдан құрама ко-
мандасы Сарқан ауданының құрама 
командасымен кездесу өткізді.

Жалпы кездесу өте тартысты өтті. 

Жолдастық кездесу

Екі жақ команда да аянып қалған 
жоқ. Бар шеберліктерін салды. Жа-
рыс болған соң біреудің ұтып, біреудің 
ұтылары заңдылық екені баршаға аян. 
Сонымен бағы да бабы да келіскен 
ауданымыздың құрама команда-
сы Сарқан құрама командасын 4\1 
есебімен басымдылық көрсетті. 

Алдағы уақытта Ескелді, Сарыөзек 
аудандарымен қатар Талдықорған 
қаласының футбол командала-
рымен жолдастық кездесу өткізіп, 
шаберліктерін әлі де шыңдап, ел чем-
пионатында топ жаруды жоспарлауда.

Б.ШАЛАПОВ, 
аудандық балалар мен 

жасөспірімдер спорт мектебінің 
басшысы.

Т.ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,
әдіскер. 

Кез - келген ел өзінің келешегін 
өскелең ұрпағымен байланыстырады.
Әр ұрпақтың пешенесіне жазылған за-
ман ағымы, кезеңі болады. Қайсар 
рух пен қара күшті қару етіп, еркіндік 
үшін күрескен бабаларымыздың ерлік 
жолындағы күресі бүгінгі таңда айбы-
ны аспан тәуелсіздік тұғырын биіктетті.
Жұмыр жердің иен бөлігін именденіп, 
жер көлемі жағынан дүниежүзі бойынша 
тоғызыншы  орында  Қазақстан Тәуелсіз 
Республикасы деген атақты бұдан  жи-
ырма сегіз жыл бұрын күллі адамзаттың 
санасына құйды. 

Қазіргі таңда қазақ елі жан-жақты 
өркендеп, дамып келе жатқан елге айна-
лып жатыр. Сондай елдің төсінде өмірге 
келіп, қазір өмір баспалдағын өз жолын 
таңдағалы отырған сынды перзентке 
тәуелсіз елімнің болашағы жастар екені, 
солар жайлы қағазбен тілдесу бұйырған 
сынды. 

Жастар еліміздің әлеуметтік, 
экономикалық  және қоғамдық өмірдің 
барлық салаларына қатыстылығы 
жағынан алғанда, болашақ  жастар 
қоғамның маңызды бөлшегі. Қазіргі 
таңда жаңа көзқараспен  қарайтын жа-
лынды жастардың еліміздің жаңару 
үрдістеріне белсене  қатысып келеді. 
Еліміздің бүгінгі жастары жаңа жағдайда 
заманауи мемлекеттің жасап жатқан 

Жастар-болашаққа апаратын алтын көпір***
сындарлы саясатының арқасында  
алысқа қол сермеп, әлемдік деңгейдегі 
ұстанымды игеріп, келешектің кілтін өз  
қолдарына алуда.

Үкілі үміт таймасын халқым  басыңнан,
Мол бақыт күтем  жас ұрпақ сенен  
                                     жасырман.
Басқаны қайдам ұлылық күтем өз 
                                                     басым,
Басталған мынау бәйтерек жаңа  

                                                    ғасырдан.
«Жастар - болашаққа апаратын ал-

тын көпір»,-дейді дана халқымыз. Әрбір 
өскелең  ұрпақ  жеке қабілетіне және 
кәсіби білімімен қоғамымызда өз ор-
нын табу керек. Әрбір қазақ  жастары 
өздерін ұлт жандымын деп ұғынып, өн 
бойларында ұлттық намысын жоғары 
қою керек. 

Еліміздің бейбітшілік аспанында 
қазақ жастары тәуелсіз елдің айқын 
мақсаттарымен жігерленіп, тек қана 
алға ұмтылуға жұмыс жасаймыз.
Ел сенімін ақтау - жастардың қолын-
да.                                                                                                                                                                                                       

М.ТҮНДЕБАЕВА,
 Ойтоған ауылдық округі әкімі 

аппаратының Жастар ісі – жөніндегі 
әдіскер нұсқаушысы, «Нұр Отан» 

БПҰ-ның, «Жас Отан» жастар
қанатының белсенді  мүшесі.

Спортшылар жаңалығы



5 бетАЌСУ ӨЊІРІ5 шілде 2019 жыл

үшін зор қуаныш болды. Негізінен жергілікті 
тұрғындардың малмен, жермен күнелтетіні 
белгілі. Ал сонау жылдары қант қызылшасын 
өсірумен аты шыққан аудан үшін зауыттың 
қайта ашылуы жылма - жыл қызылша алқабын 
ұлғайтуға, жергілікті тұрғындарды жұмыспен 
қамтуға ықпал етті. Биылғы жылы өнеркәсіп 
өндірісінің бекітілген жоспары — 4 млрд. 850 
млн. теңге.

Құрылыс жұмысы жандануда
Аудан бойынша жекеменшік есебінен 

салынған тұрғын үйлер көлемі 2017 жылы 
2024 ш.м. құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 
104,9 пайызды көрсетті.

Құрылыс жұмыстарының көлемі 4 млрд. 
445 млн. теңгені құрап, 2016 жылмен 
салыстырғанда 161,5 пайызға шықты.

Тарас ауылындағы негізгі мектепті қайта 
жаңарту және жапсарлас дене шынықтыру 
залын салу бойынша өткен жылға құрылыс 
жұмыстарының басына 200 млн. теңге қаражат 
бөлінсе, 2018 жылы бұл жұмыстарды аяқтау 
үшін қосымша 239 млн. 401 мың теңге берілді.

Қаракөз ауылындағы жаңадан 120 орындық 
мектеп 25 орындық мектепке дейінгі шағын 
орталығымен салу үшін 655 млн. 888 мың 
тенге қажет еткен. Осыған орай құрылысқа 
2017 жылы 50 млн. тенге қаражат бөлінді, ал 
биылғы жылы қалған 605 млн. 888 мың тенге 
қаражат бөлініп отыр.

Құрақсу ауылындағы негізгі орта мектебін 
күрделі жөндеуден өткізу үшін облыстық 
бюджеттен 103 млн. 802 мың теңге қаражат 
бөлінді, ағымды жылдың тамыз айында нысан 
пайдалануға беріледі.

Биылғы жылы Көкөзек және Кеңжыра 
ауылдарының мектеп ғимаратында 
орналасқан шағын орталықтарын күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 84 млн. 716 
мың теңге бөлініп отыр.

Осы жылы аудан орталығында 180 
орындық дене шынықтыру-сауықтыру 
кешенінің құрылыс жұмыстары бастала-
ды. Бұл жұмыстардың мерзімі екі жылға 
жоспарланғандықтан, оған биыл 300 млн.теңге 
бөлініп отыр. Жалпы құрылыс құны 754 млн.
теңге құрайды.

2018 жылы Жансүгіров ауылында 20 жеке 
тұрғын үй инженерлік-коммуникациялық 
жүйелерімен салу үшін 140 млн. теңге қаражат 
бөлінді. 2017 жылы ауданымызда 13 учаскелік 
полиция пунктерімен қызметтік тұрғын үйлері 
салынды. Жалпы 13 құрылыс нысандардың 
соммасы 246 млн. 394 мың теңге құрады.

14 отбасы жаңа пәтер кілтін алды
Елбасының бес әлеуметтік бастамасының 

орындалуы әрбір отбасына баспана алудың 
жаңа мүмкіндіктерін беретіні анық. Осы орай-
да Астананың 20 жылдық мерейтойының 
қарсаңында Ақсу ауданында 14 үйдің 
құрылысы аяқталып, тұрғындарға пайдалануға 
берілді. 2017 жылдың 10 қазанында Жансүгіров 
ауылдық округте тілсіз жаудың салдарынан 
тұрғындар баспанасынан айрылған болатын. 
Осы орын алған төтенше жағдайлардың ал-
дын алу үшін, өткен жылы өрттен зардап шек-
кен көп пәтерлі үйдің тұрғындарына үй салу 
құрылысы басталған. Міне араға жыл салып 
осы тұрғындар-ға 14 үйдің кілтін салтанат-
ты түрде облыс әкімінің орынбасары Ләззат 
Тұрлашов табыстады.

— Ең қысқа мерзімде отандық өнімді пай-
далана отырып ауыл тұрғындарына кере-
мет, әсем баспана бой көтерді. Баспанасы-
нан айрыл-ған отбасылардың игіліктеріне 
бүгін міне облыс әкімінің тапсырмасымен 
пәтерлер пайдалануға беріліп отыр. Қоныс 
құтты болсын. Жаңа баспананы Астананың 
20 жылтық мерейтойының тартуы деп қабыл 
алыңыздар,—деді. Жаңа пәтердің кілтін алған 
Жансүгіров ауылдық округінің тұрғыны Жанел-
бек Күләнда өз сөзінде:

— Халықтың қамын ойлап баспана 
мәселесін оң шешіп берген облыс, аудан 
әкімдеріне алғысымыз шексіз. Кең сарайдай 
жаңа үйдің кілтін алу бақытын сөзбен айтып 
жеткізу мүмкін емес. Мұндай баспанаға қол 
жеткізу мүлдем ойымызда болған жоқ. От-
басымызбен қуаныштымыз, — деп ақ тілегін 
жеткізді.

Жолдарды жөндеу — игілікті іс
2017 жылы елді мекендердің көше жолда-

рын жақсарту мақсатында облыстық бюджет-
тен 164 млн. 400 мың теңге бөлінген, оның 
ішінде жоғарыда айта кеткендей Жансүгіров 
ауылының көше жолдарын орташа жөндеуден 
өткізу үшін 98,0 млн теңге, ал 6 елді мекен 
көшелерін ағымды жөндеуден өткізу үшін 66 
млн. 400 мың теңге бөлініп жұмыстар жүргізілді. 
Қапал ауылының көше жолдарын күрделі 
жөндеуден өткізу үшін 3 млн. 449 мың теңгеге 
жобалық сметалық құжаттама әзірленді. 
Жөндеу жұмыстары сумен жабдықтау жүйесін 
реконструкциялау жұмыстары аяқталған соң 
басталады.

Ауданымыздын көше жолдарын паспорт-
тау және диагностикалау жұмыстарын жүргізу 
үшін 11 млн. 574 мың теңге бөлінген, оған 299 
шақырым құрайтын көше жолдарына тиісті 
жұмыстар атқарылды.

Биылғы жылы елді мекендердің көше жол-
дарын жөндеу үшін облыстық бюджеттен 172 
млн. 917 мың теңге бөлініп отыр. Оның ішінде 
Жансүгіров ауылының көше жолдарын орташа 
және ағымды жөндеуден өткізу үшін 31 млн. 
584 мың теңге бөлінсе, Сағабүйен, Сағакүрес, 
Кенжыра, Есеболатов, Жаңалық, Кеңғарын, 

ауылдарының көше жолдарын орташа 
жөндеуден өткізу үшін 141 млн. 333 мың теңге 
жұмсалады.

Облыстық маңызы бар жолдар бойынша 
өткен жылы «Алматы - Өскемен - Қапал-
Арасан шипажайы» жолында 48 - 77 шақырым 
аралығында (Қапал мен Арасан ауылдарының 
арасы) орташа жөндеу жұмыстары жүргізіле 
басталды, биылғы жылы осы жұмыстар 
толығымен аяқталады. Бұл жұмыстарды іске 
асыру үшін 2017 - 2018 жылдар аралығында 
облыстық бюджеттен 570 млн. 192 мың теңге 
қаражат бөлінді.

2016 жылы Алматы - Өскемен - Кенжыра ауы-
лына кірме жолында басталған орташа жөндеу 
жұмыстары былтыр толығымен аяқталды. 
Сонымен қоса ауданымызда орналасқан 
облыстық маңызы бар жолдарының 84 
шақырымына ағымдағы жөндеу жұмыстары 
жүргізілді.

Биыл Суықсай ауылындағы Бүйен өзеніндегі 
көпірді қайта салу үшін облыстық жолау-
шылар көлігі және автомобильдер жолда-
ры басқармасы арқылы жобалық сметалық 
құжаттамасы әзірленуде. Осы жылы сметалық 
құжаттама мемлекеттік сараптамадан 
өткеннен кейін құрылыс жұмыстары баста-
лады. Сонымен қоса Суықсай мен Арасан 
ауылдарынын аралығындағы жолды орташа 
жөндеуден өткізу үшін 1 млн. 58 мың теңгеге 
жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп, 
құрылыс жұмыстары осы жылдың шілде-
тамыз айларында басталады деп күтілуде.

Биылғы жылы Балқаш көлінің туристік 
кластерді дамыту мақсатында Алматы-
Өскемен - Лепсі - Ақтоғай облыстық маңызы 
бар автомобиль жолының 0 - 35 шақырымында 
реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 
Осы жылы Алматы - Өскемен республикалық 
маңызы бар автомобиль жолында рекон-
струкциялау жұмыстары баста-лып, бір-екі 
жылда бұл жұмыстар аяқталғаннан кейін 
ауданымыздың дамуына үлкен үлесін 
қосатыны мәлім.

Жұмыспен қамту және шағын кәсіпкерлікті 
дамыту басты назарда

Елбасының төртінші бастамасы «Шағын не-
сие беруді көбейту» өзін-өзі еңбекпен қамтыған 
және жұмыссыз тұрғындардың арасында 
кәсіпкерлікті дамыту туралы тапсырмасының 
орындалуы ауданда бақылауға алынған. 2017 
жылға кешенді жоспар 1582 адамды қамту 
болса, соның 1672 адамы толық қамтылды, 
жоспар 105 пайызға орындалды. Жаңа жұмыс 
орындарының ашылу жоспары — 651 болып, 
ашылғаны — 651, 100 пайызға орындалды. 
Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмыспен 
қамту шараларының жоспары бойынша 26 
адам тұрақты жұмысқа ор-наластырылды. 
2018 жылы кешенді жоспар 1766 адамды 
қамту болса, қазіргі кезде 261 адам толық 
қамтылды. Жаңа жұмыс орындарының ашылу 
жоспары — 670 болса, қазіргі кезде ашылғаны 
— 107, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды 
жұмыспен қамту шараларының жоспары — 7 
адам, орындалғаны 4 адам. Сонымен қатар 
170 адамды кәсіпкерлік оқуға жіберу жоспар-
ланып, бүгінгі күнге 83 адам жіберілді. Жастар 
практикасының жоспары 33 болса, 29 жастар 
жіберілді. Әлеуметтік жұмыс жоспары 38 болса, 
ол 100 пайызға орындалды. Ауданда белсенді 
шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 
— 2820, жұмыспен қамтылғандар саны — 8461 
адам.

Шағын және орта бизнес субъектілерінің 
өткен мерзімдегі өндірген өнімдерінің көлемі 
— 2 млрд. 380 млн. теңге болып, бюджет-
ке түскен салық төлемдері 230 млн. теңгені 
құрады.

Аудан тұрғындарына 335 шағын кәсіпкерлік 
нысандары қызмет көрсетуде. Ағымдағы 
жылы 7 сауда және қызмет көрсету нысанда-
рын ашу жоспарланған, жыл басынан 3 сау-
да нысаны ашылды. Сонымен қатар бұрынғы 
аудан орталығындағы әмбебап дүкенінің 
ғимаратында күрделі жөндеу аяқталып, за-
мануи сауда орталығы іске қосылды. 2018 
жылы бекітілген жоспар бойынша шағын және 
орта бизнес субъектілерінен — 250 млн. теңге 
салық түсімдері күтілуде.

Сөз соңы ретінде аудандағы атқарылып 
жатқан ауқымды істерге, тыныс тіршілікке 
қысқаша тоқталып өттік. Қырық мыңнан астам 
халық мекендеген Ақсу ауданының әлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіші жылдан-жылға 
жақсарып келеді. Аудан әкімдігінің жұмысында 
жетістіктермен қатар олқылықтар да кей-
де орын алып жататыны жоқ емес. Қазақта 
«Көш жүре келе түзеледі» дегенде мақал 
бар. Сондықтан алдағы жылдары жергілікті 
халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарып, ау-
дан көш басынан көрінеді деген сеніміміз 
бар. Нүсіпбек атамыз да ұрпағының осындай 
жарқын болашағы үшін соғысып, сол соғыстан 
кейінгі бейбіт жылдардың қиындығы өте көп 
кезеңдерін бастан кешті емес пе? Оны қазіргі 
жерлестері осылайша жалғастырып келеді. 
Ұрпақ сабақтастығы, аға буын арманының 
орындалғаны осы болар.

Бір сөзбен айтқанда 2016 - 2018 жылдары 
аймақ өмірін жазған аудандық газет тари-
хында "Ақсу өңірі" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігін құрған бесеуіміздің осындай 
қолтаңбамыз қалды.

Мұхаметәлі ҚАЗБАНБЕТОВ,
Қазақстан Журналистер

 одағының мүшесі.

Мұхаметәлі ҚАЗБАНБЕТОВ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі.
(ЖАЛҒАСЫ БАР).

Қазақстанның Құрметті журналисі Нұртілеу Иманғалиұлы 
мен жазушы Мұхаметәлі Қазбанбетов.

Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулет 
"Ақын Сара" мерейтойы қарсаңында.

Ақын Дубек Мұсановпен кездесу.
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отырғаным жоқ. Қалай екенін ілікіш қуқыл 
жүзінен тұрпайылық табы тебіндейтіндей.
Тау шоқыларына назарымды аудардым. Айт-
ты- айтпады жер жағдайы бәрібір жазуға тура 
келетін болғандықтан, шоқыларды «зерттеуге» 
кірістім. Кіші шоқының баурайы бұтына көнетоз 
шалбар кигендей біртүсті изен. Оның өзін 
наурыздың қасат қарындай қатталған көп қара 
тас селдіретіп, сиретіп жіберген. Сірә, оны ме-
кендеген шопан үлкен ағаларының жайылы-
мына ортақтасып, табысқа соның арқасында 
жетіп жүрген болар. Ортаңғы шоқы ертең 
көктем келісімен өрт түсті гүлдерді өңіріне 
қадап, қалың түкті шапанының етегін ат шап-
тырым аймаққа желпіп тастап, кең тыныспен 
керіліп жататынның өзі. Күнгейден көзденіп 
шыққан бұлағы ала жаздай күлкісін бір тый-
майтын керемет болар.Тоқ етерін айтқанда, 
оның шалғыны қасындағы екі шоқыға да 
қайыр жасайтын қауқары бар. Үлкен шоқы да 
жөушенді жұтқа жүдемейтін сыңай таныта-
ды. Бауырындағы балғын шөпті аптап ыстық 
қылғытқанның өзінде  биігіне жинаған тек-
шеленген арша, бауырқұрт, қараған, басқа 
да мал азығындық жапырақтары бар табиғи 
ағаштары көп. Екі інісін еркелетіп қойып, өзі 
терістіктен соққан желге қалқан бола қалыпты. 
Анау ақша бұлттарды басына бекерге 
жинамаған. Жонындағы көк шөбін көтерер ақ 
жауыннан өзіне де, қасындағыларға да сыбаға 
сақтағандай. 

Қасаш тиісе бастады.
-Өй, өзі қай жерің журналист сенің...Кетпек-

тей сөздерді бұрқыратады екен десем, тіліңді 
көбік басып қалғандай үндемейсің. Сен зерт-
теп болғанша Үш шоқының сұлулығы тарқап 
кетер.

Сәл тыныштықтан соң ол тағы сөйледі.
- Мм, жігітім, сені қойшыларға апармай- ақ 

қояйын. Үш шоқыдағылар нағыз «геройлар», 
оларды жазуға сенің тіл байлығың жетпейді. 
Одан да ортаңғы қолдай шопандарға барайық.

Қытығыма қамшы ұрғандай болса да, шы-
дап бақтым.

- Жоқ, шоқыдағыларға апар.
- Жоқ болса, жоқ!
Қасаш көпіре жөнелді.
- Әй, мені ақымақ дейсің бе? Алдымызда 

әкесі қайтыс болған қойшының үйі бар. Соған 
зиратқа темір қоршау жасап берсем, қалтама 
талай ақша түседі. Сен сол  ағаңмен әңгімелес, 
мен де шаруа бітірейін.

Не дерсің. Өтінсем де ойынан қайтар 
емес. Түтіні көрінген басқа ауылға апарды. 
Келісімен зират қоршауын жасауға келісті де, 
өзіне керекті шаруамен айналысып кетті. Мен 
шопанның көмекшісімен сұқбаттастым. Әлден 
уақытта иттер абалап, салт атты біреу суыт 
тоқтады.

- Қасаш айналайын, қалың қалай?- деп аты-
нан домалай түскен жолаушы жалбырып жа-
тыр.

Қолтаңба 
немесе "Ақсу өңірі" қалай ЖШС құрылды?

келтірді де, қораның ішіне жылу шашты. Мана-
дан суыққа тоңған сақманшылар да, қозылар 
да дауыстары шығып, маңай мәре - сәре болды 
да қалды. Риза шопан тамаққа шақырды. Ендігі 
ойым Үш шоқыға бару еді, машинаны солай 
бұрғанымда жаяулап жеткен Қасаш алдымды 
кес- кестеді. Өлмей жібіретін түрі жоқ. Көліктің 
басын амалсыз ауылға бұрдым...

Сол жолы редакторым тапсырған Үш 
шоқыдағы ағайынды шопандар жайында очерк 
жазылмады, бірақ алғашқы еңбек сапарыма әлі 
күнге сүйсінемін.

Бұл оқиғаны ауруханаға әріптестерім хал- 
жағдайымды білуге келгенде айтып бердім. 
Олар менің нені меңзеп отырғанымды жақсы 
түсінді әрине, әйтсе де атқарып жүрген ша-
руаларына адал болу жөнінде тіс жармастан 
менің алаңсыз мүлде сауығып шығуымды тілеп 
қайтты.

Ауруханадан шыққан соң жұмысты да, 
басқаны да  тастап Талдықорғанға тарттым. 
Мені ешкім қуған емен, аудан әкімі Әділбек 
Далбағаевтан бастап тезірек қызметіме 
кірісуімді қалады. Әлі де істей беруге болатын 
еді, бірақ жастарға жол беруді жөн санадым. 
Кетерде Ләззатты редакторлық орынтаққа 
ұсынып, ол бұл жауапты міндетті қолына 
алды. Қалай болғанда да аудандық газетіміз 
әлі талай тұлғаларды тәрбиелеп шығарарына 
сенемін. ҚазҰМУ- де оқып жүргенімізде "Қазақ 
журналистикасының теориясы мен практика-
сы" оқулығын жазған академик ағамыз: "Жа-
зушы- жақсы журналистен шығады" деуші 
еді. Сол айтпақшы "Ақсу өңірі" газеті жас 
қаламгерлердің талантына кең жол ашса екен! 

Енді бір ой кеп тұр?! Ол- "Ақсу өңірі" ЖШС 
құрылғалы бүгінде аудан қандай жетістіктерге 
жеткенін неге айта кетпеске! Оған газеттің 
де қосқан үлесі көп. Сөз соңын осылайша 
түйіндеуді жөн көрдім.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар; рухани жаңғыру» тарихи 
бағдарламасы өңірімізге тың серпіліс әкелді. 
Осы бағдарлама талаптарын жүзеге асыру 
мақсатында 2017-2018 жылдары барлық 17 
ауылдық округтерде, мекемелерде, аудан 
активінде кеңінен талқыланып, алдағы кезеңде 
атқарылатын жұмыстың іс-шарасы жасал-
ды. Осы тарихи маңызы бар бағдарламаны 
халыққа кеңінен түсіндіру үшін тұрғындармен 
122 кездесу, саяси партия филиалдары, 
үкіметтік емес ұйым, бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдерімен 6 әңгіме, 41 дөңгелек 
үстел, 7 букроссинк, 4 семинар өткізіліп, 51 
мәдени көпшілік шара ұйымдастырылып, 
барлығы 282 іс-шаралармен 25 мың 396 адам 
қамтылды. Әрине, осы кездесулерде айтылған 
ұсыныс-пікірлерді ескере келе «Білім және 
Тәрбие», «Атамекен», «Рухани қазына», 
«Ақпарат толқыны» кіші бағдарламасы аясын-
да іс-шаралар реестрі мен желілік кесте жаса-
лып тиісті шаралар жүзеге асырылуда. Оның 

қамтамасыз ету барысындағы үлесінің зор 
екенін ешкім жоққа шығара алмайды. Сонау 
бір жылдары тоқырап, қиыншылық көріп қалған 
ауылшаруашылығы дамып, жаңа бағытқа 
бет бұрды деп айта аламыз. Жылдан-жылға 
ауданның көрсеткіштері дамып жақсарып келеді. 
Өткенге көз жіберсек мына бір көрсеткіштерді 
айта кетер едім. 2017 жылдың есепті мерзіміне 
өндірілген жалпы өнім көлемі — 27 млрд. 54 
млн. теңге, нақты өнім көлемі 2016 жылмен 
салыстырғанда 103,7 пайызды құрады, оның 
ішінде: мал шаруашылығы өнімдері — 11 млрд. 
749 млн.теңге, егін шаруашылығы өнімдері — 
15 млрд. 225 млн. теңге, қызмет үшін — 80 млн. 
теңге.

Басты мақсатымыз жылдан-жылға 
ауылшаруашылығы дақылдарын егетін жер 
көлемін ұлғайту болып отыр. Өткен жылы 
59 мың 067 гектарға ауыл шаруашылығы 
дақылдары себілді. Бұл бір жыл ішінде 1368 
гектар жер айналымға енгенін көрсетеді. 
Биылғы жылы 59300 гектар алқапқа дақылдар 
себіледі. Оның ішінде: дәнді дақылдар — 30500 
гектар, майлы дақылдар — 15274 гектар, қант 
қызылшасы — 2000 гектар, картоп, көкөніс, 
бақша — 2226 гектар, мал азығы дақылдары 
— 9300 гектар. Соңғы кездері көтеріліп келе 
жатқан мәселе — ауылдардағы өзін-өзі 
қамтып отырған жеке шаруаларды біріктіріп, 
сүт, ет өндіру бағытында ірі ауылшаруашылық 
кооперативтерін құру. Осы бағыт бойынша ау-
данда 5 кооператив құрылды. Етті бағытта 1, 
сүтті бағытта 3, биязы жүнді қойдың жүнін дай-
ындайтын 1 кооператив жұмыс істеуде. Бұл да 
бір өте тиімді шешімдердің бірі. Оны уақыттың 
өзі дәлелдеп отыр.

толығымен пайдалануға бергеннен кейін ау-
данымызда қосымша 6 мың гектардан астам 
суармалы егістік жер пайдалануға беріледі. 
Бұл ауыл тұрғындарының әлеуметтік 
жағдайының жақсаруына өзіндік үлес 
қосатыны сөзсіз.

Ақсу қант зауыты іске қосылды
Елбасы Н.Назарбаевтың тапсырмасы-

на сәйкес «Ақсу қант» зауытын жүргізу 
мақсатында ауданда үлкен ауқымды 
жұмыстар атқарылды. Соның нәтижесінде 
зауытты қайта қалпына келтіру үшін инвестор 
ретінде «Энерго Мост» ЖШС мен «Жетісу» 
әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы Ұлттық 
компаниясы» Акционерлік қоғамы тартылды. 
Өткен жылды есептегенде зауытты толық 
қайта жабдықтау 3 жылға жоспарланған. Бұл 
жұмысты іске асыру үшін жалпы 15 млрд. 
теңге көлемінде қаражат жұмсалады деп жо-
спарлануда.

2017 жылы қант зауытына 6 млрд. 240 
млн. 382 мың теңге инвестиция тартылуының 
арқасында, зауыт 10 жылдан кейін өзінің 
жұмысын қайта бастады. 500 - ден астам 
адам жұмыспен қамтылып, қант қабылдау 
пунктіне 80 мың тонна қызылша қабылданды. 
Биылғы жылғы жоспар — 120 мың тонна.

Бүгінгі таңда зауытта модерниза-
ция жұмыстары жүргізілуде. Жаңа 
құрылғыларды орнату, цехтарды күрделі 
жөндеу жұмыстарынан өткізу көзделуде. Осы 
мақсатқа 2 млрд. 515 млн. 580 мың теңге 
жұмсалу жоспарлануда.

Ақиқатын айтсақ ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуына зор септігін тигізетін 
қант зауытын жандандыру өңір тұрғындары 

"АҚСУ ӨҢІРІ" ГАЗЕТІНІҢ ЖАРЫҚ КӨРГЕНІНЕ 85 ЖЫЛ!

бірі дерлік газетте жазылып тұрды. 
Оның ішінде аса маңызды «Туған жер» жо-

басы бойынша 2017-2020 жылдары арасында 
демеушілердің қаржыларымен ауданда 403 
млн. 100 мың теңгеге 18 жоба қарастырылды. 
Өткен жылы олардың 5-і аяқталды. Жалпы 
қаражат сомасы — 149 млн. 400 мың теңгені 
құрады. 2018 жылы құрылысы жалғасып жатқан 
нысандар саны — 6. Жалпы қаражат мөлшері 
— 94 млн. теңге. Әрине, бұл жақсы бастама 
өңірдің қалталы азаматтары мен кәсіпкерлерінің 
көмегімен жүзеге асырылғаны көңілге қанағат 
әкеледі. Биылғы жылға қарастырылған қаражат 
көлемі 93 млн.теңгені құрады. Олар: 68 млн. 
теңгеге Жансүгіров ауылында мемлекеттік 
жеке серіктестікпен 50 орындық 1 балабақша 
ғимаратын салу, 16 млн.теңгеге Кеңжыра 
ауылында мешіт ғимаратын салу, 2 млн. 500 
мың теңгеге Қаракөз, Көлтабан ауылының 
кіреберістегі аркасын орнату, 3 млн. 500 мың 
теңгеге Есеболатов ауылында жастар саябағын 
жасау көзделуде.            2019 жылы Жансүгіров 
ауылында 20 млн.теңгеге дарынды ақын туған 
жердің түлегі Ілияс Жансүгіровтің ескерткішін 
орнату және демеушілердің көмегімен 15 млн.
теңгеге Қаракөз ауылдық клубының ғимаратын 
салу жоспарланып отыр.

Біздің тарихы терең ауданымызда соңғы бес 
жыл бойы «Туған жерге туыңды тік!» акциясы 
осы өңірден шыққан меценат азаматтардың 
арқасында кеңінен қолдау тауып келеді. 
Жансүгіров, Матай ауылдарында әлеуметтік 
нысандар мен Жансүгіров ауылындағы тұрғын 
үйге мұқтаж кезекте тұрған, әлеуметтік жағынан 
аз қамтылған 8 отбасын пәтермен қамтамасыз 
ету, жолаушылар тасымалын ұйымдастыру 
және де басқа біршама игі жұмыстар осындай 
жандары жомарт азаматтардың ықпалымен жа-
салды. Бұл сөз жоқ өсіп келе жатқан жас ұрпаққа 
үлгі-өнеге болар тағылымды іс. Бұл бағыттағы 
жұмыстар алдағы уақытта өз жалғасын таппақ.

Ауыл — азық - түліктің қайнар көзі
Ежелден ауыл диқандары мен 

малшыларының халықты сапалы азық-түлікпен 

Ал енді мал шаруашылығына келетін 
болсақ өткен жылы ет өндіру 104,8 пайызға 
өсті, яғни 13346 тоннаны құрады. Сүт 104,8 
пайызға, жұмыртқа 100 пайызға (3379 мың 
дана) өсті. Ірі қара мал: жылқы, түйе, сиыр, 
қой-ешкі бастары, үй құстары саны да өсіп 
отыр. «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 300 
бас сиыр сатып алу жоспарланған. 598 бас 
сиыр алынып, былтырғы жылдық жоспар 
199,3 пайызға абыроймен орындалды.

«Алтын асық» бағдарламасы бойынша 600 
бас қой сатып алу жоспарланған. 893 бас са-
тып алынып, жылдық жоспар 148,8 пайызға 
орындалды. Жоспарға сәйкес «Құлан» 
бағдарламасы бойынша 100 бас жылқы са-
тып алынып, жоспар 100 пайызға шықты. Бұл 
мал шаруашылығы да жүйелі түрде дамып 
келе жатқанын көрсетеді. Осындай игілікті 
шаралардың басы-қасында ауыл диқандары 
мен малшылары жүргенін ерекше айтқым 
келеді. «Көп түкірсе көл» дегенде қазақтың 
мақалы бар. Ауыл — азық-түліктің қайнар 
көзіне айналып отыр.

Жер — басты байлық
Ата-бабамыз мұра қылып тастап кеткен 

жердің қадірін біліп өстік. Ауыл адамдарының 
жерге деген көзқарасы бүгінгі күні түбегейлі 
өзгерді. Сондықтан талапқа сай жерді тиімді 
пайдалану туралы тиісті шаралар жүзеге 
асырылып жатыр. 2017 жылы 17 ауылдық 
округ толығымен тексеріліп, жалпы алаңы 
8347,16 гектар жер, мұның ішінде: 708,32 
гектар суармалы егістік жер, 3128,72 гектар 
тәлім егістік жер, 248,93 гектар шабындық 
жер, 4261,19 гектар жайылым жер пайдалы-
нылмай жатқаны анықталды. Бұл жерлердің 
968 гектар жердің иелеріне жер инспекциясы 
арқылы шара қолданылды. 242,0 гектар жер 
ауданның арнайы қорына қабылданды. 1713 
гектар жер түсіндіру жұмыстары нәтижесін-де 
қайта пайдаланылды. Қалған 5424,16 гектар 
жер Әділет басқармасына иесіз мүлік ретінде 
тіркелді. Заңға сәйкес шешілгеннен кейін 
өтініш білдірген шаруаларға бөліп беріледі.

Аудандағы қуанышты жағдайдың бірін — ол 
былтырғы жылы Қызылағаш су қоймасының 
жаңа нысан құрылысы басталғаны деп 
айтуға болады. Жалпы құрылыстың құны 5 
млрд. 610 млн. теңгені құрайды. 2017 жылы 
республикалық бюджеттен құрылысқа 1 
млрд. 800 млн. теңге бөлінді. Биылғы жылы 
бұл құрылысты жалғасты-ру үшін 3 млрд. 600 
млн. қаражат қарастырылған. Сонымен қоса 
ирригациялық жүйелерін қалпына келтіру 
үшін Ислам даму банкі арқылы 5 млрд. 100 
млн. теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары осы 
жылдың мамыр айында басталады. Нысан 

-  Күзде мал жайлаудан түскенде ағайынды 
үш шопан үш бұрышына қоныстанады,- деді 
серіктесім Қасаш,- Қалай журналисім, сен-
дер зерттеп жүресіңдер ғой. Мына жер мал 
ұстауға жарайтын жайылым ба?

Қасаш - отызды орталаған, адамға тиіскісі 
кеп тұратын, түріне қарағанда қуақы жігіт. Не 
дейін. Әлгінде кеңсесінде ауыл басшысы:

- Мен ауданға кетіп барам, сіздерді Қасаш 
Үш шоқыға апарады. Меніңше ондағы мал-
шылар ірі дүние жазуға тұрады. Ренжітпей 
жеткіз,- деген нығарлап,- екіншіден қыста 
қой төлдетіп жатқандардың темір пештерін 
жөндеп қайт. Пісіретін жерлері барын айтып, 
кіші шопанның әйелі келіп қайтып еді.

«Құп, басеке» деген ілтипатын кеңсе 
есігінен шыққанша алты рет айтып елпелек-
теген жүргізуші ауылдан алыстай бере ай-
рандай бұзылды.

- Осы сварщик қылып машинаға тіркегені 
құрысын. Ауданнан келген өкілі бір, тілшісі 
екі, маза бермейді. 

- Неге ренжисің, бағана барғың келмейтінін 
айтпай, түкірігіңе тұншығып қалдың ба?

- Жұмсағанына жүрегіңді алып ұша 
жөнелмесең астымдағы көк темірін тартып 
алады. Сен сваркінің не екенін білесің бе, 
тиген жерінен ұшқын мен бірге ақша ұшады.

Үндемедім. Өзін біртүрлі жақтырып 

Темір пісіруші ернін болар - болмас жыбыр 
еткізді.

- Пешімді қашан жасайсың, қойлар шуын 
сүйретіп жүр. Қозылар шығын бола ма деп 
зәрем қалмайды.

- Әй, шал! Мына ауданнан келген тілшіге мені 
шаптырып алсаң да өзің біл. Бара алмаймын.

Әлгінің  есімі  Кәдек  екен,  Қасаш  жуан  
жұдырығын  оқыстан мұрнына бір тақап еді, 
жым болды. Көзінше басынып, өктем сөйлеп 
тұрғанға шынында да қолынан түк келмеске 
санады ма, жолаушы маған назар да салмады.

Шыдамым әбден таусылды. Жайлап кабинаға 
кірдім. Оталып тұрған машинаны айдадым да 
кеттім. Жанұшыра жүгірген Қасаш әлденеге 
сүрініп, ұзынынан құлады. Кәдек те атына 
міне сап, жол бастады. Отарға келісімен темір 
дәнекерлеу білетін бір сақманшы пешті жөнге 

(СОҢЫ. БАСЫ ӨТКЕН САНДАРДА).
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«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Ал-
маты облысы бойынша филиалының 
директоры  
БЕКЖУНУСОВ ЕРМЕК 
ҚҰРАЛБЕКҰЛЫМЕН сұхбат

- Ағымдағы жылдың сәуір айын-
да «Азаматтарға арналған үкіметтің» 
құрылғанына 3 жыл толды. Осы үш жыл 
ішінде мемлекеттік корпорацияның ба-
сты жетістігі қандай?

Дұрыс айтасыз, үш жыл бұрын 
Елбасының Ұлт жоспары - 100 нақты қадам 
аясында әлуметтік қорғау, жер қатынастары, 
мүлікті рәсімдеу, халыққа қызмет 
көрсету секілді төрт ірі саланы біріктіру 
арқылы «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы құрылған бо-
латын. 2018 жылдың 30 шілдесінен бастап 
Әділет министрлігінің құзіретіндегі жылжы-
майтын мүлікке құқықтарды тіркеу қызметі 
мемлекеттік корпорация арқылы көрсетіле 
бастады. 

Аз уақыттың ішінде қайта ұйымдастыруды 
сәтті орындаған жаңа құрылым биыл 
мемлекеттік қызметтердің ISO 9000 се-
риялы халықаралық сертификаттауынан 
өтіп, өзінің басты құндылығы ретінде «Са-
налы қызмет- сапалы нәтиже» қағидасын 
(«Sanaly qyzmet - sapaly natije»), «SANA» 
(senim, ashyqtyq, abyroi, nàtije) сандық 
мәдениет кодын жариялады. Осылайша, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
қызметтердің бірыңғай провайдерін құру 
және сапа менеджменті стандарттарына 
сәйкестікке халықаралық деңгейдегі сер-
тификаттаудан өтуді жүктеген «100 нақыт 
қадам – Ұлт жоспарының» 100-ші қадамын 
толық орындап отыр. 

- Бүгінде мемлекеттік қызметтердің 
көбі онлайн форматта қолжетімді. 
Осы жаңашылдықтар туралы айтып 
берсеңіз?

Қазіргі таңда мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізілімінде 742 мемлекеттік 
қызмет тіркелсе, оның 634-і корпорация 
арқылы көрсетіледі. Оның ішінде 531 
қызмет электронды үкімет порталы арқылы 
қолжетімді. Осы ретте айта кету керек, 
мемлекеттік корпорацияның Алматы об-
лысы бойынша филиалымен 3 жылда  10,7 
млн (10 759 183) қызмет көрсетілді, оның 7 
млн-нан астамы, яғни 71 пайызы (7136350) 
электронды түрде берілген. Жүйелі наси-
хат жұмыстарының нәтижесінде онлайн 
қызметтерді пайдаланушылар қатары күн 
санап артуда. Бүгінде бір реттік пароль 
арқылы 52, ал Telegram-бот мобильді 
қосымшасы арқылы 25 кызмет алуға бо-
лады. Қызметтерді цифрландыру және 
композитті форматта ұсыну азаматтардың 
уақытын үнемдеп, қажетті анықтамаларды 
үй жағдайында алуға мүмкіндік берді. 

Бұл үшін азаматтар кез келген фронт-
офиске келіп телефон нөмірі мен жеке 
сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) мобильді аза-
маттар базасына тіркесе болғаны. Мgov 
арқылы әлемнің кез-келген жерінен 80-ден 
аса қызмет түріне қол жеткізуге болады. Атап 
айтқанда, тұрғылықты жері туралы, жылжы-
майтын мүлікке құқықтары, соттылығы бар-
жоқтығы туралы анықтамалар, төлемдерді 
(айыппұлдар, салық) оңай төлей аласыз. 
Айта кетейік, үш жылдың ішінде Алматы 
облысы бойынша 582 570 адам мобильді 
азаматтар базасына тіркелген. Мысалы, 
бір ғана Telegram-бот арқылы кең тараған 
анықтамалар, әлеуметтік мәртебені тек-
серу мен базалық зейнетақы төлемінің 
көлемі туралы ақпарат алу, емханаға 
тіркелу, дәрігерге жазылу және дәрігерді 
үйге шақырту, сондай-ақ халыққа қызмет 
көрсету орталығында кезекті брондау 
қызметтері қолжетімді. Сондай-ақ, өзіңізге 
жақын жерде орналасқан ХҚО туралы 

біліп, бала тууға байланысты проактивті 
қызметтерді алу мүмкіндігі бар. Яғни,  туу 
туралы куәлікке тапсырыс беру, бала туы-
луы бойынша жәрдемақыларды рәсімдеу 
және сәбиді балабақшаға кезекке қою тіпті 
жеңілдей түсті. Алдын-ала белгіленген ко-
мандаларды жолдап, SMS-кодпен растау 
арқылы анықтамалар мен сервистер ту-
ралы ақпаратты сұрата аласыз. Сондай-
ақ барлық ақпаратты қолданушының 
электрондық поштасына жолдау мүмкіндігі 
де қарастырылған.  

- Жақында аймақта миграциялық 
орталық ашылды. Бұл орталық қандай 
функцияларды орындайды? 

Көші-қон қызметтерін көрсету орталығы 
өткен жылдың желтоқсан  айында Іле ау-
данында ашылды. Мұнда шетелдік еңбек 
мигранттары «бір терезе» қағидасы бойын-
ша бекітілген стандартқа сай мемлекеттік 
қызметтер алады. Бұған дейін шетелдіктер 
жұмыс істеуге рұқсат алу құжаттарын 
дайындау үшін бес күн жүрсе, енді 
медициналық тексеріс пен дактилоскопия-
дан өту, сақтандыру полисін рәсімдеу және 
жеке сәйкестендіру нөмірін алу секілді 
қызметтер бір ғимаратта, бір сағаттың ішінде 
рәсімделеді. 

Орталықта 14 маман жұмыс жасайды. 
Бұл ҚР ІІМ-мен бірлескен жоба. Орталық 
арқылы шетелдіктер жұмыс істеуге рұқсат 
беретін құжатты алып, ҚР аумағына уақытша 
келетіндер жеке сәйкестендіру нөмірін 
рәсімдей алады. Үстіміздегі жылдың 4 айын-
да орталық 13 889 қызмет көрсетті. 

- Жаңа айтып өткен композитті 
қызметтер туралы толығырақ айтып 
берсеңіз?

Өздеріңізге белгілі, мемлекеттік  
қызметтерді «бір терезе» қағидатымен бір 
жерде ұсыну азаматтардың түрлі мемлекеттік 
органдармен тікелей байланысын тоқтатып, 
сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің ал-
дын алуда тиімділігін көрсетті. Бүгінде 
мемлекеттік корпорация қызметтерді одан 
әрі жеңілдету мақсатында проактивті және 
композитті форматқа көшті. 

Композитті қызмет – бұл бір өтінішпен 
бірнеше мемлекттік қызметтерді алу. Қазіргі 
таңда корпорация арқылы көрсетілетін 
55 мемлекеттік қызметтер 21 композиттік 
қызметке оңтайландырылды. Бастапқыда 
пилотты режимде енгізілген жоба азамат-
тар арасында кеңінен қолдау тапты, әсіресе, 
аймақ тұрғындары жасына қарай зейнетақы 
төлемдерін тағайындау, мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемдерін және БЖЗҚ 
зейнетақы төлемдерін бір өтінім бойынша 
тағайындау қызметін кеңінен қолданады. 

- Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
көрсетілетін қызметтер жайлы 
тоқталсаныз? 

«Азаматтарға арналған үкіметте» 
мемлекеттік қызметтерді кедергісіз және 
сапалы көрсетуге барлық мүмкіндіктер 
жасалған. Біздің фронт-офистер  мүмкіндігі 
шектеулі жандар үшін арнайы қызмет 
көрсету орындарымен жабдықталған және 
пандус,  шақырту қоңырауы орнатылған. 
Сонымен қатар 1 және 2 топ мүгедектігі бар 
азаматтар барлық мемлекеттік қызметтерді 
«1414» бірыңғай байланыс орталығына 
қоңырау шалу арқылы біздің мамандарды 
үйіне шақырып, өзіне керекті мемлекеттік 
қызметке тапсырыс бере алады. 3 жыл-
да мемлекеттік корпорацияның Алматы 
облыстық филиалы арқылы 2 мыңнан аса 
мүмкіндігі шектеулі азаматқа 115 351 қызмет 
көрсетілді. Айта кету керек, мұнда жылжы-
майтын мүлік пен құжаттандыру бойынша 
қызметтерге, электрондық анықтамаларға 
сұраныс көп. 

Сөйлеу және есту қабілеті бұзылған 
тұлғалар да ерекше назарда. Бұл 
категориядағы азаматтар онлайн режим-

де сурдоаударма арқылы ымдау тілінің 
кәсіби маманымен арнайы қосалқы мо-
нитор арқылы шынайы уақыт режимінде 
ым-ишарат тілінде тілдесіп, қажетті 
құжаттын ала алады. Бүгінде филиалда 
сурдо-аударма тілін меңгерген 80 астам  
маман жұмыс істейде. Қызметкерлер ым-
дау тілін меңгеру үшін арнайы оқытудан 
өткен. Сондай-ақ, филиалда 55 мүмкіндігі 
шектеулі жан жұмысқа қабылданып, 
бүгінде бекітілген штатқа сәйкес қызмет 
көрсетеді.  

- Мемлекеттік корпорация халыққа 
қызмет көрсету орталығы ғана емес, 
басқа да салаларды қамтитынын 
тұрғындардың бірі білсе, бірі біле 
бермейді. Мысалы, жер саласы бойын-
ша қызметтер. 

Дұрыс айтасыз, мемлекеттік корпо-
рация қызметінің басты бағыттарының 
бірі жер кадастры және жылжымайтын 
мүлікті техникалық зерттеу саласы үш 
жыл ішінде бағыты бойынша қызметтерін 
оңтайландырудан өткізді. Атап айтқанда, 
құжаттар топтамасын және қызмет 
көрсету мерзімдерін қысқарту бағытында 
бірнеше сәтті пилоттық жобалар іске 
қосылды. Сондай-ақ, жылжымайтын 
мүлікті техникалық тексеру рәсімдерін 
оңайлату, жер учаскелерінің кадастрлық 
құнын анықтау бойынша қызметті алу 
уақыты едәуір қысқарды. Жалпы мемкор-
порация жер-кадастрлық монополиялық 
қызметтердің 26-сын және жерге орнала-
стыру жұмыстарының 11 түрін көрсетеді. 
Қазіргі уақытта екі немесе одан да көп 
қызметті бір өтінішпен алуға болатын 
композиттік қызметтерді қалыптастыру 
бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде.

Бұдан басқа, «Азаматтарға арналған 
үкімет» 2018 жылдың шілде-желтоқсан 
айларынан бастап жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды мемлекеттік тіркеу және жыл-
жымалы мүлік кепілін тіркеу саласында 
12 қызмет көрсете бастады. Сонымен 
қатар әлеуметтік төлемдерді есептеу және 
жәрдемақылар тағайындау бойынша да 
қызметтер корпорацияның құзіретінде.

- Осыдан бір жарым жыл бұрын 
ашылған мамандырылған  ХҚКО-ың 
бүгінгі күнде бет алысы қалай? 

Мамандандырылған бөлім 2018 жылғы 
14 желтоқсанда ашылды. Мұнда көліктерді 
тіркеу, қайта тіркеу, жүргізуші куәліктері 
мен көліктерге мемлекеттік нөмірлерді 
беру мемлекеттік қызметтері көрсетіледі. 
Орталық арқылы ашылған сәттен бастап 
1 сәуірге дейін 194 643 қызмет көрсетілді. 
Қазір жоғары сұраныстағы нөмірлер ашық 
саудада. Кез келген жүргізуші өзіне ұнаған 
нөмірін таңдай алады. Осы орайда, бүгінгі 
күні 176 жоғары сұраныстағы нөмір саты-
лып, мемлекеттік қазынаға 45,2 млн (45 
240 754) теңге құйылды.

Жүргізушілер үшін тағы да жағымды 
жаңалық – қазір көліктерді тіркеу, қайта 
тіркеу, жүргізуші  куәлігін ауыстыру 
қызметтерін egov.kz электрондық үкімет 
порталы арқылы онлайн түрде рәсімдеуге 
болады. Енді азаматтар бұрынғыдай 
бірнеше күн жүрмейді, бұл қызметтер 
бас-аяғы бірер сағата дайын болады. 
Ол үшін электрондық-цифрлық қолтаңба 
(ЭЦҚ) қажет. Қызмет алушы еgov.kz пор-
талында авторизациядан өткеннен кейін 
электрондық өтінішті толтырып, ЭЦҚ-мен 
қол қоюы тиіс. Сондай-ақ мемлекеттік 
баж салығы мен айыппұлдарын онлайн 
төлеу мүмкіндігі бар. Мамандандырылған 
бөлімге тек дайын құжатты алып кетуге 
келеді немесе Қазпочта курьерлері арқылы 
үйіне тапсырыс бере алады. 

Онлайн қызметті жыл басынан  бері 1 600 
тұрғынғын пайдаланды. Есепті мерзімде 
600-ден астам көлік құралы тіркеліп, 1 
мыңға жуық жүргізуші куәлігі ауыстырыл-
ды. 

«Азаматтарға арналған үкімет» 
өзін мемлекеттік қызметтерді 
оңтайландыруда жаңашылдықтың 
жаршысы ретінде  танытты. Алдағы 
уақытта қандай жаңалықтармен 
қуантпақшысыздар?

Бүкіл әлем цифрлық технологияларға 
бет бұрған заманда «Бүгінгі фантасти-
ка - ертеңгі шынайылық» деген нақылдың 
мағынасы арта түскендей. Әлем жаппай 
сандық форматқа көшуде. Ал биометрия 
цифрландырудың маңызды элементі бо-
лып табылады. Әлемнің дамыған елдері 
биометрияның сан алуан мүмкіндіктерін 
пайдаланып, оны түрлі қызметтерде енгізіп 
үлгерді. 

Мемлекеттік корпорация алғашқылардың 
бірі болып саусақ ізі арқылы қажетті 
анықтамаларды алуға болатын сервисті 
енгізді. Алдағы уақытта бір ғана саусақ 
ізімен ешқандай төлқұжатсыз елуден аса 
анықтамаларды алуға мүмкіндік туады. 
Пилоттық жоба 2018 жылғы желтоқсанда 
Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында іске 
қосылды. Қызылордада жалғасын тапқан 
жоба күзге қарай бүкіл облыстарды 
қамтитын болады. 

- Сұхбатыңызға рахмет!

«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын 
жол ізде»,-деп дана халқымыз тура 
айтқан. Және де "Құдай сақтанғанды 
сақтайды",- деген сөздің де әр жағында 
үлкен мән жатыр. 

Туберкулез - әртүрлі ағзаларды 
зақымдайтын, көбіне өкпеде орнығып 
ағзаның улануымен, клиникалық 
көрінулер полиморфизмімен сипатта-
латын, толқын тәрізді созылмалы дерт. 
Тырнақтар мен шаштан басқа адам 
ағзаларын зақымдап, туберкулездің 
өкпеден тыс түрлерінің дамуы мүмкін. 
Туберкулез қоздырғышы - туберкулез 
таяқшасы (КОХ таяқшасы) белгілі неміс 
ғалымы Роберт Кохпен 1882 жылдың 

Ауырып ем іздегенше,
 ауырмайтын жол ізде

24 наурызында ашылды. Туберкулезге 
қарсы күрес шараларына қарамастан 
ол қазіргі заманда денсаулық сақтау 
саласының шешуі қиын мәселесі бо-
лып табылады, туберкулезбен ауру 
сырқаушылық одан болатын өлім 
деңгейі жоғары болып қалуда. Ол орны 
толмас тәндік, моралдық, әлеуметтік 
және экономикалық нұқсан келтіруде.

Жұқтырудың негізгі көзі - 
туберкулездің ашық түрімен ауыратын 
науқас, оның қақырығы мен туберку-
лез таяқшалары бөлінеді. Қақырықты 
еденге немесе жерге қақырғанда, ол 
шаңмен араласады. Осы шаңмен ты-
ныс алғанда дені сау адамға бактерия 
жұғады. Туберкулездің ашық түрімен 
ауыратын науқас емделмесе жылы-
на орта есеппен 10-15 адамға тубер-
кулез дертін жұқтыру мүмкін. Алай-
да, инфекция жұқтырғандардың бәрі 
бірдей туберкулезбен ауырмайды, 
атап айтқанда, иммундық жүйе на-
шарласа адамның туберкулезбен ауру 
ықтималдылығы жоғарылайды. Ту-
беркулез бактериялары сыртқы орта-
да үлкен төзімділікпен ерекшелінеді: 
көше шаңында 10 күнге дейін, кітап 
парақтарында үш айға дейін, науқас 
киімінде және ішкі киімінде 3-4 
айға дейін, ал қарда өте ұзақ уақыт 
олардың өміршеңдігі сақталады. Со-
нымен қатар жоғары температураға 
өте сезімтал КОХ таяқшаларына 
хлорды белсенді бөлетін заттар өте 
зор әсер етеді, сондықтан дезинфек-
ция үшін жиі хлорамин, хлор извесі 
қолданылады. Құрамында туберку-
лез таяқшалары бар шикі сүт және 
сүт қолданғанда, сондай-ақ ауру жа-
нуарларды күтіп баққанда адам ту-
беркулезбен ауруы мүмкін. Көптеген 
адамдар ғұмыр бойына туберкулез 
бактерияларын жұқтыруы мүмкін, бірақ 
бұл адамдардың кейбір бөлігінде ғана 
дерт дамиды.

ҚР-ның Үкіметімен туберкулез-
бен ауру сырқаушылықты төмендету 
мақсатында бұл дертке шалдыққан 
науқастарды тегін тексеруді және 
емдеуді қарастыратын туберку-
лезге қарсы ұлттық бағдарламасы 
қабылданды. ДОТС стратегиясы 
бойынша химия терапиясы енгізілді, 
бұл кез келген декларациядағы 
науқастардың емдеудің негізгі әдісі бо-
лып табылады.

Туберкулезді дер кезімен, уақытымен 
диагностикалық және емдеудің 
толық курсы аяқталғанға дейін емде-
ту. Туберкулездің негізгі белгілеріне 
тоқталсақ екі апта бойы жөтелу,  түнде 
терлеу, дененің қызуы 37,00 С - 37,50 
С көтерілуі, тәбетінің жоғалуы,  жүдеу, 
жалпы әлсіздік, қажып шаршау, кеу-
де клеткасының шаншуы, қан түкіру 
болып табылады. Осы жерден Тубер-
кулезге алдын алу шаралары тура-
лыда тоқталар кетер болсақ Салау-
атты өмір салты - құнарлы тамақтану 
(тамаққа етті, сүт өнімдерін, балықты, 
дәнді дақылдарды, көкеністер мен 
жемістерді жеткілікті мөлшерде 
қолдану), үнемі дене шынықтырумен 
айналысу, жақсы демалу, салауатты 
қоршаған орта, темекі шегуден, алко-
гольден, есірткіден бас тарту.

Сәби туылған кезде міндетті түрде 
БЦЖ вакцинациялау (егілу) және 6-7 
жаста ревакцинациялау. БЦЖ - ту-
беркулез таяқшалары бар тірі вак-
цина. БЦЖ - иммунитетті қолдайды 
және ағзаны қорғаныш реакциясын 
күшейтеді. БЦЖ ағзаны милиарлық 
туберкулездің және туберкулез 
минингитінің ауыр түрлерінен сенімді 
қорғайды.

 А.ҚАРАБЕКОВА,
Ақсу ауылдық дәрігерлік

 амбулаториясының мейірбикесі.

Алматы облысында мемлекеттік қызметтердің 
71 пайызы электронды форматта көрсетілді
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Арасан ауылының Сырттанов 
атындағы орта мектебінде «Ба-
лауса» жазғы лагерінің ашылуына  
орай 1 – маусым күні «Балаларды 
қорғау» күні мерекесінде мектеп 
директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары А.С.Акашеваның 
ұйымдастыруымен мерекелік кон-
церт және ұлттық ойындар өткізілді. 
3 – 6 маусым күндер аралығында 
мектеп алаңында қазақ үй тігіліп, 
лагерге 120 оқушы қамтылды. 
Ұлттық құндылықтарымызды жас 
ұрпаққа насихаттау, өн бойына 
ұлттық тәрбие, рухани қасиеттерді 
сіңіру мақсатында қазақ үйді әдемі, 
қазақи нақышта безендіріп, ұлттық 
жәдігерлер, аспаптар қойылып, 
оқушыларға түсіндірме жұмыстары 
жүргізілді. Тұңғыш Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың  «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламасын қолдау мақсатында 
маусымның 3 күні Арасан ауылдық 
мәдениет үйінің көркемдік 
жетекшісі Әлімқан Мұқияттың 
ұйымдастыруымен қазақтың ұлттық 
аспабы домбыраны және атақты 
күйші Құрманғазы, Дина, Ықылас, 
Тәттімбет бабаларымыздың 
күйлерін насихаттау мақсатында 
домбыра үйірмесіне қатысып 
жүрген оқушылармен күй тартысы 
өтті. 

«Құлақтан кіріп бойды алар, 
әсем ән мен тәтті күй»,-деп 
хакім Абай жырлағандай күй 
тартысы оқушыларға оң әсерін 
тигізіп, керемет көңіл – күй сый-
лады. 4 маусым күні Арасан 
ауылдық кіптапханашысы Шапиық 
Әлиманың жетекшілігімен «Кітап 
– рухани азық» атты  буккросинг 
ұйымдастырылды. Аталмыш іс – 

БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

шараның мақсаты қазіргі таңда ин-
тернет желісін шамадан тыс пайдала-
нып, кітап оқуға белсенділік танытпай 
жүрген жас ұрпаққа кітап оқудың  
пайдасы мен құндылығын дәріптеу, 
қызығушылықтарын ояту. Жас 
оқырмандар өздері оқыған кітаптар 
жайлы мәліметтерімен бөлісті. 
Жалпы кітап көрмесі жас ұрпақтың 
бойына рухани құндылықтарды 
дарыту, оқырман санын көбейту. 
Маусымның 5 – ші жұлдызында қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Р.Ж.Ақсубаеваның жетекшілігімен 
жыр құлагері, Ақсу өңірінің  ақыны І. 
Жансүгіровтің 125 жылдығына орай   
ақынның шығармашылығын кеңінен  
насихаттау мақсатында оқушылар 
ақынның шығармаларын жатқа, 
мәнерлеп оқыды.   Маусымның 6 
– сы күні дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі Е.И.Мұратбековтың  
ұйымдастыруымен оқушылар ара-
сында қазақтың ұлттық ойында-
ры; қол күрес, арқан тартыс, асық 
ату, ақ серек пен көк серек, сақина 
салмақ, бес тас ойындары ойна-

тылды. Мақсаты; оқушыларды 
жылдамдыққа, ептілікке, 
шапшаңдыққа баулу, қазақтың 
ұлттық ойындарын дәріптеу. Мектеп 
алаңындағы лагерьде оқушылар 
осы күндер аралығында барлық 
іс – шараға толықтай қатысып, өз 
белсенділіктерін көрсетті. Аталған іс 
– шараларға жетекшілік еткен мектеп 
директорының тәрбие ісі  жөніндегі 
орынбасары А.С.Акашева лагерьдің 
қызықты, сәтті, тиімді өтуіне көп 
жағдай жасап,  жоғары деңгейде 
өтуіне ат салысты. Жалпы мектеп 
лагерінің мақсаты - жас ұрпаққа 
ұлттық құндылықтарды дарыту, ру-
хани жаңғырту, ұлттық тәрбиені бала 
бойына сіңіру, уақытты тиімді пайда-
лану, оқушылар арасындағы достық 
қарым – қатынасты нығайту, рухани 
мұраларымызды дәріптеу. 

Раушан АҚСУБАЕВА,
Сырттанов атындағы орта 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі, «Nur Otan» 

партиясының белсенді мүшесі.

Мұражай – әр елдің тарихын, 
салт-дәстүрін, мәдениетін таныта-
тын құндылық. Қазіргі таңда, ерек-
ше орын алып отырған, жастардың 
қызығушылығын туғызған тарихи-
өлкетану және көркемөнер 
мұражайлары. Биылғы оқу 
жылының басында Абай атындағы 
орта мектебінің даму жоспарын-
да мектеп ғимаратынан тарихи-
өлкетану мұражайының ашылуы 
жоспарланған болатын. 

Сол жоспардың негізінде, 2019 
жылдың 16 мамыр күні мектепте 
мұражайдың ашылу салтанаты өтті. 
Бүл күн біздің мектебіміз ғана емес, 
барлық ауылымыздың тұрғындары 
да үшін елеулі күн болып отыр. 
Өйткені, қасиетті Рамазан айын-
да Көкжайдақ ауылындағы мектеп 
ғимаратының бірінші қабатында, 
өскелең ұрпаққа рухани азық 
беретін, «Ауылым  - мақтанышым» 
атты тарихи-мұражай ашылды.

Мұражайдың атауы «Ауы-
лым - мақтанышым» деп аталып 
отырған себебі: біздің Көкжайдақ 
ауылымыздан шыққан ел ауы-
зында жүрген, құрметке лайықты 
атақты азаматтарымыз көп. Мыса-
лы, Ұлы Отан сөғысында ерлігімен 
танылған аталарымыз, бірінің-
ерлері, бірінің-аға-бауырлары, 
бірінің әпке-қарындастыры майдан-
да болғанда ерен еңбегімен тылда 
демеу болған тұлғаларымыз бар. 
Сонымен қатар, атақты айтыскер-

КӨКЖАЙДАҚТА ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ 
МҰРАЖАЙЫ АШЫЛДЫ

ақын Сара Тастанбекқызы, ақын-
жазушы Қанипа Бұғыбаева, атақты 
еңбек ардагері Нұрлан Оңалдинов, 
суретші-зергер Естай Дәубаев және 
тағы басқа азаматтар осы Көкжайдақ 
ауылында дүниеге келген. Ал біздің 
мұражайды ашудағы мақсатымыз: 
осы ауылда туылып-өскен, мақтан 
тұтуға лайықты қасиетті тұлғалардың 
тағылымды өмірі жайлы қысқаша де-
рек беріп, өскелең ұрпаққа рухани 
азық бере отырып, отансүйгіштікке 
тәрбиелеу. Сонымен қатар, 
болашақта біздің мектебіміздің 
оқушылары, ауылымыздың жаста-
ры осы азаматтарға теңелуге ты-
рысып, өздері үшін дұрыс бағдар 
белгілеуінің, еліктеуінің айшықты 
үлгісі болатынына қол жеткіземіз де-
ген ойдамыз.

Мұражайдың ашылуына бай-
ланысты мектепте салтанатты 
іс-шара өтті жөне ауданнан, ауыл-
дан арнайы қонақтар шақырылды. 
Бірінші бөлімінде, іс-шараға келген 
қонақтарға және мұражайда есімдері  
құрметке лайықты тұлғаларға арнап, 
үлкен-кіші демей ауылдың талантты 
ұл-қыздары арнайы дайындалған 
бағдарлама бойынша ән-шашуы мен 
тамаша билерін тарту етті. 

Аудандық білім бөлімінің басшысы 
Рамазанов Бегімбек Сейпүлмәлікұлы 
тарихи мұражайдың өскелең ұрпаққа 
үлкен рухани серпіліс туғызатынын 
және мемлекетіміздің жарқын 
болашағына бағытталған құнды 

құжатқа айналатынына ерекше 
назар аударды. Сонымен қатар, 
ауданымыздағы мектептерде ашы-
лып отырған киелі-жетінші мұражай 
екендігін атап, салтанатты жиынға 
қатысып отырған көпшілікке өзінің 
жақсы тілегін білдірді. 

Екінші бөлімде, арнайы құрылған 
бағдарлама бойынша, ашылған 
мұражайдың салтанатты түрде лен-
тасын қию рәсімі болды. Бұл рәсімді 
арнайы қонақ болып отырған 
Бегімбек Сейпілмәлікұлы мен 
ауылымыздың ақсақалы Нұрғалиев 
Төлеуғали атамыз жүзеге асырған 
болса, батаны  Касенов Төкен 
ақсақал берді. Осы қуанышқа ар-
найы шашуды Шолақөзек ауылы-
нан келген әжелер шашты. Мен, 
осы мұражайдың негізгі идеясының 
авторы болғандықтан, ішіндегі 
орналасқан әрбір бұрыштың 
құрылымымен қатысушыларды 
таныстырдым. Өйткені, әрбір 
фотосуреттің, жазылған мәліметтің, 
қойылған кітаптардың ерекше 
мағынасы бар және белгілі бір 
мақсатты көздейді. 

Үшінші бөлімде, аулымыздың 
қуанышы болғандықтан, 
шақырылған ата-әжелерімізге ұжым 
мүшелерінің ұйымдастыруымен ар-
найы дастархан жайылды.

Жалпы, мұражайдың ішінде-
гі мәліметтер екі бағытта 
жинастырылған: Ауыл тарихы мен 
Мектеп тарихы. Құнды жәдігерлерді, 
танымдық фото-суреттерді, ау-
дан, облыс көлемінде кітаптарда 
басылып шыққан мәліметтерді 
жинақтауға Абай орта мектебінің 
ұжымы, ауылымыздың азаматтары 
атсалысты. Ал, ауылымыздын жеке 
кәсіпкірі Нүсіпов Кайрат Еренұлы 
барлығы 465000 теңге көлемінде 
қаржылай көмек көрсетсе, Дәубаев 
Естай Серікбайұлы 300000-
нан астам құны бар өзінің және 
шәкірттерінің жасаған зергерлік 
әшекей бұйымдарын мұражайға 
сыйға тартты.

Әрине, бұл мұражайдың жұмысы 
осымен тоқтамай жалғасады. 
Сырт жерлерде жүрген көптеген 
жерлестеріміз естіп- білген сәттен 
өздері құнды мәліметтермен 
бөлісіп, үлесін қосатынына 
сенімдіміз. Алдағы уақытта көптеген 
косымша мәліметтерді жинақтап 
толықтырамыз.

Жылдар өткен сайын өскелең 
ұрпақ өз ауылының тарихын біліп, 
туылған жеріне құрметпен қарап, 
өзінің үлесін тигізеді деген ойда-
мын. Ал, ауылының мақтанышына 
айналатын азаматтарымыз көп бол-
са, еліміздің болашагы зор болаты-
нына күмәнім жоқ. 

Салима НҮСІПОВА,
Абай атындағы орта 

мектебінің директоры. 

«Қазақ – нағыз қазақ емес, 
Нағыз қазақ – домбыра».
Домбыра – қазақ халқының ең кең тараған екі ішекті, көп пернелі 

музыкалық аспабы. Ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын, 
өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Домбырада адамға ұқсас 
бас, екі құлағы, екі көзі, мойыны, екі ішекті сөйлейтін тілі бар. 
Киелі домбыра аспабының үні бар жерде жамандық болмайды. 
Ол адамның рухани жан дүниесін музыка арқылы емдеп, мінез 
құлқын жөндеуге, шығармашылыкпен ізденуге баулиды, сабырлы 
болып еңбек етуге үйретеді.Әр қазақ шаңырағының төрінде дом-
быра ілулі тұрса – қандай тамаша. Қазақ шаңырағындағы ең басты 
қуаныш – сәбидің дүниеге келуі. Сол нәресте туғанынан ұлттық саз 
аспабы домбыра дауысын естіп өссе, ержете домбыраға, бабадан 
қалған асыл мұраға құмар болады.                                                                              

Домбыра күнінің белгіленуі жайдан - жай емес. Бұл рухани 
жаңғыру бағытындағы ең сүбелі тірліктің бірі болмақ. Осы күннің 
аясында ұлттық аспабымызды ұлықтау мақсатында тың бастама-
лар бой көтеріп, көптен бері қолдау таппай жүрген игі дүниелер 
қайта жаңғыруы ғажап емес. 

– Ұлттық домбыра күніне орай кітапханада, кітапханашы Әлия 
Түстебаеваның ұйымдастыруымен  ауыл тұрғындары, жазғы ла-
гер оқушылары және ұстаздар  қатысуымен өтті. «Бабалардың 
көзіндей  – асыл Домбыра» атты әдеби музыкалық  кештің  көркін 
кел¬тіріп, қазақ даласын ұлттық аспаптың күмбіріне бөлейтіні 
сөзсіз. Айтулы шарада көпшілік қатысушылар және  өнер жанашыр-
лары өнер¬паздардың өнерін тамашалады. Шара барысында ауыл 
әкімі Ұ.С.Серікұлына,  бастауыш пәнінің мұғалімі А.Мұрзағұловаға 
құттықтау сөз берілді.  Шарада 5 сынып оқушысы Исатай Мөлдір 
«Қазақ» биін билеп, «Балбырауын» күйін орындады. Сауытбай 
Назира «Домбырасыз ән қайда?!» әнін  және «Желбіржекен» әнін 
орындады. «Бабалардың көзіндей – асыл Домбыра» атты  кітап 
көрмесі ұйымдастырылып, библиографиялық шолу жасалды. 

Бабаларымыздың арманын, даламыздың сырын, шежіре – жыр 
аманатын жеткізе білген қазақтың ұлттық аспабы - домбыра әр 
қазақ шаңырағынан табыла берсе, ұрпағымыздың ұлттық болмы-
сына сай екендігін байқаймыз. Ендеше, домбыраны үйрене оты-
рып, күйді тыңдай жүріп, өз халқымыздың мәдениетін әлемге паш 
етейік, ұл-қыздарымызды домбыра үні арқылы тәрбиелейік.

Әлия ТҮСТЕБАЕВА, 
Көшкентал ауылдық кітапханашысы,

«Нұр Отан» партиясының «Көшкентал» БПҰ мүшесі.

БАБАЛАРДЫҢ КӨЗІНДЕЙ –
АСЫЛ ДОМБЫРА

1 - ШІЛДЕ ДОМБЫРА КҮНІ!

Кеше ғана Арыс 
қаласындағы жарылыс бүкіл 
қазақстандықтарды дүр 
сілкіндірді. Аяқ астынан болған 
апатта халық есеңгіреп қалғаны 
рас. Күннің аптап ыстығында 
үй-күйсіз қалған адамдардың 
күйін елестете отырып жаның 
жабырқайды.        Осы орай-
да «Nur Otan» партиясының 
«Халыққа көмек» партиялық 
жобасы аясында «Егінсу» ба-
стауыш партия ұйымында 
жалпыреспубликалық «Ары-
спен бірге» атты акцияның 
басталғанын  ауыл халықына 
айтқан болатынбыз. 

Осы Арыс қаласындағы 
жойқын жарылысты теле-
дидар арқылы көріп, біліп 
отырған ауыл тұрғындары өз 
еріктерімен аталған акцияға 
ақшалай көмек қолын созып, 
ауылдық бастауыш партия 
ұйымына   келіп, көмектерін 
беруде.  Ең бірінші болып ауыл 
азаматы Тұрысбеков Қайрат 
келіп, арыстықтарға «Теңізге 
құйған тамшыдай болса да»,- 
өз көмегін көрсетті. Одан кейін 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ

АПАТ - АЙТЫП КЕЛМЕЙДІ
«Жанаш» шаруа қожалығының 
жетекшісі, зейнеткер Шалипо-
ва Гүлсара апйымыз бен ауыл 
тұрғыны Төлепбергенова Нази-
ра да болған жағдайға бей-жай 
қарамай көмек қолын созды. 
«Біржан» шаруа қожалығының 
жетекшісі Қуватов Оглам да 
келіп, ақшалай көмектерін бе-
руде.  Көпбалалы отбасы Умер-
бекова Асемгүл де көмегін беріп 
жатыр.  

Біздің ауыл тұрғындары 2010 
жылы Қызылағаш су бөгетінің 
бұзылу салдарынан ауыл-
ды су басқан кезде өз баста-
рынан өткен қиыншылықты 
ұмытпай сол кездегі 
халықтан келген, көрсетілген 
қайырымдылық көмекті көрген 
болатын. Өздерінің баста-
рына түскен қиыншылықты 
барлық қазақстандықтар 
бірлесіп көтерген болатын. 
Қандай жағдай болмасын 
зардап шеккен азаматтарға 
көмек беру адами парыз деп 
есептеген ауыл халқы, жас-
тар, мекемелер, зейнеткер-
лер де осы акцияға қатысып, 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
демекші жан-жақты көмектерін 
көрсетуде. Біз өз тарапымыздан 
ауыл тұрғындарына рахмет ай-
тып, «Еліміз аман – жұртымыз 
тыныш болсын!» дейміз.

    
 Т. ЕРБОЛҒАНОВА, 

«Егінсу» БПҰ төрағасының 
орынбасары.


