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Ақсу өңірі

Бұл күннің тарихы сонау 1857 жылдан басталады. Дәл осы жылы 8 наурызда Нью-Йоркте 
тоқыма фабрикаларының жұмысшы әйелдері бас көтеріп, шеруге шығады. Наразылық 
акция-сын бастаған әйелдер 10 сағаттық жұмыс күнін, жалақыны ерлердің айлығымен 
теңестіруді талап етіп, өз құқықтары үшін алғаш рет көшеге шығып күрескен еді. Жұмысшы 
әйелдердің жанайқайынан кейін алғашқы әйелдер кәсіподағы құрылды.

Жарты ғасыр өткен соң, 1908 жылы ақпанның соңында Нью-Йоркте социал-демократиялық 
әйелдер ұйымының үндеуімен 15 мыңға тарта әйел митингке шығады. Олардың басты 
талабы – еңбек саласында ерлер мен әйелдердің құқығын теңестіру, яғни, жұмыс күнін 
қысқартып, әйелдердің жалақысын көтеру, сондай-ақ, нәзік жандарға сайлауда дауыс беру 
құқығын беру. 1909 жылы Американың Социалистік партиясы ұлттық әйелдер күнін жария-
лайды. Бұл күн 1913 жылға дейін ақпанның әр соңғы жексенбісінде мерекеленді.

Біріккен ұлттар ұйымы 1975 жылды – Халықаралық Әйелдер жылы деп жарияланды.  
Бүгінде 8 наурыз күнін Халықаралық Әйелдер көктем мен махаббат мерекесі ретінде ата-

лып өтеді. 
Әжелер, Аналар, Арулар!
Осынау күні біздер Сіздердің сұлулықтарыңыз бен даналықтарыңызға қол соғамыз, 

Сіздерге мейірім мен төзімділіктеріңіз үшін алғыс айтамыз. 
Осы мерекенің иелері, бар адамзаттың табынары мен киелері, қуанғанда қасыңнан та-

былып, қиналғанда сүйенері, мейірімділік пен тыныштықтың жаршылары, адамдық пен 
адамшылықтың мөп-мөлдір тамшылары, сүйкімді қылығымен сағындырған, қажет десе аһ 
ұрғызып сабылдырған, әсем көркімен, жүрегінің өртімен небір дана мен данышпандарды 
табындырған, сүйсе құлай сүйетін, нақсүйеріне жанашыр болып, бірге күйетін аяулы да 
асыл қыздар, сүйкімді келіншектер, аналар мен апалар мерекелеріңіз құтты болсын!

Бауыржан ЕРМҰХАНБЕТОВ,
Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі 

бөлім бастығы, подполковник. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІ 
8 НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІ ҚАЙДАН 

ШЫҚТЫ?

Құрметті ару Аналар!!! Сіздерді 8 
- наурыз Аналар мерекесімен шын 
жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер!!!              
Жақсылықтың нышанындай, жанын сүйген 
адамның жып - жылы құшағындай, саф ал-
тындай тазалығы мен сұлулығын беретін, 
жайма шуақ сәулелерін төгетін, көңілдерге 
қуаныштар егетін, имандылық пен пәк 
қыздардың мінезіндей ибалылық себетін 
көгілдір көктемнің алғашқы мерекесі, той 
атаулының қызығы мен берекесі — 8 НАУ-
РЫЗ келді ортамызға!

Осы мерекенің иелері, бар адамзаттың 
табынары мен киелері, қуанғанда қасыңнан 
табылып, қиналғанда сүйенері, мейірімділік 
пен тыныштықтың жаршылары, адамдық 
пен адамшылықтың мөп-мөлдір тамшы-
лары, сүйкімді қылығымен сағындырған, 
қажет десе аһ ұрғызып сабылдырған, әсем 
көркімен, жүрегінің өртімен небір дана 
мен данышпандарды табындырған, сүйсе 
құлай сүйетін, нақсүйеріне жанашыр бо-
лып, бірге күйетін аяулы да асыл қыздар, 
сүйкімді келіншектер, мерекелеріңіз құтты 
болсын!

Әрқашан отбасыларыңыздың ажа-
ры, жүрген орталарыңыздың базары 
болыңыздар! Пәле-жала, жамандық атау-
лы келмеске кетсін, асыл да таза махаб-
бат жүректеріңізден мәңгілік орын тепсін! 
Сүйікті жар, ардақты ана болыңыздар, 
дәулет, береке, байлық ауылына  
қоныңыздар. Сіздерге дүниедегі барлық 
бақытты тілейміз!

Аудандық білім бөлімі,  Ақсу 
аудандық білім және ғылым 

қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы.

Бүгін дұрыс анаға гүл сыйлаған,
Ол саған өмір менен күн сыйлаған.
Бүгін мейрам, ана сен күліп жүрші,
Сенің күліп жүргенің керек маған.

Бүгін көктем мейрамы аналардың,
Білеміз көктемде өмір жаңарарын.
Адамды жаңартатын ана емес пе?
Сондай жанды мен қайдан таба аламын.

Көктем келді, күн жылып, жер гүлдеді,
Ананың мәңгі жылы жан жүрегі.
Сәби ғой сол жүректі жылытатын,
Анадан басқа оны кім біледі?

Ей адамдар, сыйлаңдар аналарды,
Сонда өмір дұрыс болып жаңарады.
Көктемде жүректерден ән боп туып,
Ол әуен бар әлемге таралады.

Бар мейірімін балаға төгетіндей,
Құшырлана бала да еметіндей.
Бала емізген анадай сұлу сурет – 
Табылар ма сірәда жер бетінде.

Келді ғой мерекелі сұлу көктем,
Көктем бе аналарды сұлу еткен.
Қызғалдақтай көктемде құлпырасың,
Сұлу едің о Ана өзің неткен.

Қуанышпен өте берсін өмірлерің,
Ешқашан жабырқамай көңілдерің.
Құлпыра бер, жайнай бер, жасара бер,
Ешқашан жоғалмасын сенімдерің.

Нұртай БАТҚАЛБЕКОВ.
Арасан ауылы.

8 наурыз - 
Аналарға

Той атаулының 
қызығы

8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні!

"Nur Otan" партиясы Ақсу аудандық 
филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесіне 
Қарашілік ауылының тұрғыны Айсақ 
Қойлаш онлайн қабылдау барысында АӘК 
құжаттарын өткізе алмай жүргендігін айтып 
келіп, көмек сұрады. Заң аясында қаралып, 
белгіленген тәртіпке сай өтініш иесімен 
бірлесе отырып шешілді. Осы аталған 
мәселе бойынша аудандық партия фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары 
К.Дәулетбекова мен аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Қ.Т.Бекбалановтың 
көмегімен мәселені оңтайлы шешіп берді.

Өз тілшіміз.

Ардақты аналар, аяулы жар, әпке – 
қарындастар! Сіздерді көктемнің алғашқы 
мерекесі 8 – наурыз Халықаралық Әйелдер 
күнімен шын жүректен құттықтаймын. 
Бұл мейрам қашанда әрқайсымыздың 
жүрегімізге жылу шашып, көңілімізді нұрға 
бөлейді. Өйткені, бұл мерекеде аналардың 
жан шуағы мөлдір мейірімі жатыр.

Бүгінгі күні әйелдер тәуелсіз еліміздің 
толыққанды мүшесі бола отырып, 
қоғамымыздың  экономикалық, әлеуметтік, 
саяси, рухани салаларында болып жатқан 
күрделі өзгерістерге белсенді түрде ат-
салысып, өз үлестерін қосуда. Елімізде 
рухани келісім, ұлтаралық татулық пен 
тұрақтылықтың жүзеге асуына да еңбек 
сіңірудесіздер.

Әрбір шаңырақтың отын маздатып, бе-
реке мен бірліктің  тірегі, Отанымыздың 
келешегі – жас ұрпақ тәрбиелеуге 
жанның жылуы мен жүрегінің қызуын, 
бойындағы қайрат – жігерін сарқа жұмсап 
жүрген әйелдер қауымы қашанда нәзік 
жандылығын, тартымдылығын, елгезектігін 
жоғалтқан емес. Міне, осы үшінде Сіздерге 
бас иеміз.

Көңілге шуақ құяр осынау көктем 
мерекесі күні – Ақсу өңірінің аяулы 

әйелдер қауымына зор денсаулық, сұлулық, 
мәңгілік жастық, бақыт пен гүлдей өмір 
тілеймін. Жүздеріңізден күлкі кетпесін. 
Отбасыларыңызда сүйіспеншілік пен 
түсіністік орнықсын! Ойға алған арман – 
мақсаттарыңыз орындалғай!

Мерекелеріңіз құтты болсын, ақсулық ана-
лар! 

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ

Көңілге шаттық құяр 
мереке

АУДАН ӘКІМІ ЕСІМ БАЗАРХАНОВТЫҢ МЕРЕКЕЛІК ҚҰТТЫҚТАУЫ

Әлемнің әдемілігі, 
шаңырақтың шуағы - Әйелде

Әйел - абзал ана,  адал жар, әйел - өмірге 
ұрпақ әкелуші құдіретті күш, әйел - еңбекте 
түрлі игі істердің ұйымдастырушысы, 
ақылшы  дос. Кез - келген қоғамда өмір  
сүруге ең бірінші бейімделе алатын да, ауыл 
аймақтың базынасын құтқа айналдырып, 
ағайын - туыстың береке - бірлігін сақтайтын 

да әйелдер. Көк желекті көктеммен бірге 
көңілге қуаныш сыйлай келетін аяу-
лы аналарымыздың, әпкелеріміздің, 
қарындастарымыздың төл мерекесі – 8 
наурыз мейрамын бәріміз асыға күтеміз. 
Ер азаматтар бұл күні гүл, сыйлық дайын-
дап, анасының, қарындасының, сүйіктісінің 
жүрегіне қуаныш сыйлауға асығады.

Құрметті кыз - келіншектер! Сіздерді 
бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен 
құттықтап, денсаулық, сұлулық, бақыт, 
қуаныш тілеймін! Әрқашан мына өмірге 
сән беріп, жылу таратып, мейірім төгіп, 
шуақ шашып тұрғандарыңыз үшін Сіздер 
қашанда өздеріңіздің сыйлы, сүйікті, қадірлі 
екендеріңізді, Сіздерсіз мына дүние бос 
екенін ұмытпаңыздар!

Қымбатты ханымдар! 
Ақ жаулықты аналар!
Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі    

Халықаралық Әйелдер күнімен шын 
жүректен құттықтаймын! Күндей құлпырып, 
гүлдей жайнап өміріміздің көркі болып жүре 
беріңдер! Бүгін ақ жаулықты әжелердің, 
асыл аналардың, сұлу әйелдердің, 
ару қыздардың салтанатты мерекесі! 
Мерекелеріңіз құтты болсын!

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ Б.СҮЛЕЙМЕНОВТЫҢ МЕРЕКЕЛІК ҚҰТТЫҚТАУЫ



АЌСУ ӨЊІРІ5 наурыз 2021 жыл

Елімізде 1 - наурыз  
«Алғыс айту күні» Қазақстан 
Ассамблеясының құрылған 
күніне орай 2016 жылдан бастап 
атап  өтілуде. 

Алғыс  айту – адам баласының 
қайырымды игі  істерге ізгі ниеті, 
ризашылығы.

Халқымыз «Қарғыс алма,  
алғыс ал», «Батаменен ел 
көгерер, жаңбырменен жер 
көгерер»,-дейді. Қариялар 
жастардың игі істеріне, әділ 
сөздеріне, адамшылық 
қасиеттеріне риза болып, 
алғысын  бата  беру арқылы  
білдірген. Ендеше, алғыс айту, 
рахметін жаудыру – бұрыннан 
қалыптасқан үрдіс. 

Қазір  бұл үрдіс – көнені  
жаңғыртып, жас  ұрпақтың 
санасына ізгілікті,  мейірім 
мен  қайырымдылықты  сіңіру 

мақсатында «Алғыс айту» күні  
боп  қайта жаңғырды. 

Адам баласы өзін қоршаған 
ортаға, тіршілік мекені болған 
жерге, бойына  нәр берген 
мөлдір суға, тіршілікке жарық пен 
жылу  берген күнге, әрбір атқан 
таңға шүкіршілік етіп, алғысын 
айтып, ризашылығын білдіреді.

Жыл сайын бала мәпелеген 
ата - әжесі мен әке-шешесіне, 
туған - туыстарына, білім  берген 
ұстаздарына, дос - жарандарына 
алғыс айтып, ашық хат сыйлау  
әдемі дәстүрге  айналып келеді. 
Алғыс  айту арқылы адамдар  
бірін - бірі бағалауды үйренеді, 
жас ұрпақ жасаған игі істері 
арқылы тәрбиеленеді.

Мен әлемде өріс алған 
пандемия кезінде кездескен 
қиыншылықтарға мойымай, 
төтеп бере білген, төзімділік  
танытқан барша  Ақсу ауданының 
халқына алғыс айтамын. Мына  
жүрекжарды өлең шумақтарын 
баршаңызға арнаймын. Қабыл 
алыңыздар!        

Жер - Ана ғой  тіршіліктің мекені, 
Күннен жылу, жарық көзі жетеді,
Мөлдір сумен ағаш жайып жапырақ, 
Құсың сайрап, гүлің жайнап кетеді.

Шын риза  боп  пейілмен, 
Жайнай түс деп, табиғат!
Шүкірлік етіп, қанағат, 
Алғысыңды айт, адамзат! 

Үйіндегі ақ сақалды атаң бар, 
Сені айналып толғанған 
Ақ жаулықты апаң бар.
Асқар таудай тірек  болған әкең бар, 
Ақ сүт  беріп, мәпелеген анаң бар.

Іркілме, достым, іркілме, 
Шынайы  болсын күлкің де!
Құшақ жайып бұл күнде
Алғысыңды айт, күлімде!

Айналаңда туған - туыс, бауыр бар, 
Дос - жараның, көрші  деген қауым бар.
Жекжат - жұрат, ағайынды ұмытпа,
Алтын бесік өзің өскен ауыл бар.

Пейілі кең мәрт боп туған қазақпыз, 
Бауырмалдық сіңген әбден сүйекке.
Шын  қаласаң, бәрі де тіреледі ниетке, 
Сыйып кетер жұдырықтай жүрекке. 

Әркімде де жақсылық бар бойында, 
Көре білгін, достым, соны мойында.
Алғыс айтып, қуантып қой дәл бүгін, 
Бәрі тегіс жүрсін сенің ойыңда!

Алғысыңды айт!

Латын негізді қазақ 
әліпбиінің емле ережесін 
көпшілікке таныстыруда жаңа 
технологиялардың маңызы зор.
Былтырғы жылы «Тіл – қазына» 
ұлттық ғылыми - практикалық 
орталығының жетекшілігімен 
латын әліпбиін меңгеруге 
бірнеше жоба әзірленген бола-
тын. Мемлекеттік тілді және ла-
тын графикасы негізіндегі қазақ 
тілінің әліпбиі мен жаңа емле  
ережесін таныстыру, үйрену, 
жазу және оқу дағдыларын 
қалыптастыруға арналған. 
Қазіргі жағдайда қазақ тілін 
үйренуге арналған 24 сабақ 
қолжетімді. 

Ерекше бағытта материал-
дар түсірілді. Кей бейнеро-
ликтер кино секілді сюжеттік 
болғандықтан, көрермен 
үшін жеңіл, әрі түсінікті. Со-
нымен қатар «Сөздікқор» 
жүйесі арқылы әртүрлі 
салалық сөздіктер мен 
энциклопедиялардағы сөздер 
мен тұрақты сөз тіркестерін, 
қазақ тіліндегі көне сөздері, 
кірме сөздерді, аймақтық және 
ақпараттық технологиялардың 
даму кезеңіндегі жаңа 
тегнологиялық сөздердің 
мағынасын көруге мүмкіндік 
бар. Бұған қоса 5 мобильді  
қосымша жасалды. Екеуі 
ересектер, үшеуі балаларға 
лайықталған бірнеше сатыдан 
тұрады. Сөз табу,  диктант жазу, 
әріптерден сөз құрастыру тап-
сырмалар берілген. 

Мақсаты - қолданушыларға 
жаңа әліпбиді үйрету, сауатты 
жазу дағдысын қалыптастыру. 
Осы бір өзекті мәселені 
жылы жауып қоюға болмай-
ды. Шешімін тауып санамызға 
жеткізу, қоғамды мойында-
ту – бүгінгі ғылыми ұрпақ 
алдындағы сын.

Айгүл БЕЙСЕБЕКОВА,
 аудандық орталық 

кітапхананың библиографы. 

Жаңа әліпбиді 
меңгерудегі 

жобалар

«Электрондық үкімет» порталы (www.egov.kz) – 
мемлекеттік органдар қызметіне онлайн режимде 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Электронды үкімет 
дегеніміз – мемлекет атқаратын барлық қызметтер 
мен функциялардың электронды түрі. Электрондық 
Үкіметтің іс – әрекетінің қызмет ету тетігі ақпараттық 
технологияларды кеңінен қолдануға негізделген 
және азаматтар мен ұйымдарға барынша қызмет 
көрсетуге бағытталған.

«Электрондық үкімет» порталы (www.egov.kz) – 
мемлекеттік органдар қызметіне онлайн режимде 
қол жеткізуге мүмкіндік береді.

«Электрондық үкімет» порталы (www.egov/kz) – 
мемлекеттік органдар қызметіне онлайн режимде қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Электрондық бақылау іс 
жүргізу Қазақстан Республикасы сот органдарының 
бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық тал-
дау жүйесі (БААТЖ) бағдарламасының тұтас 
бағдарламалық бөлшегі болып табылады. Басты 
талап, пайдаланушыда электрондық цифрлық 
қолтаңба болуы қажет. ЖСН-і бар Қазақстан 
Республикасының кез - келген азаматы ЭЦҚ - ны 
алуға және пайдалануға құқылы 

Бұл порталдың артықшылығы:
- кезек күтпей,дәрігерге жазылуға болады;
- талонды емханаға келмей инернет желісі арқылы 

алуға болады;
- керекті мәліметтерді портал арқылы алуға бола-

ды;

- дәрі алатын науқастар үшін қағазды тіркеуге бо-
лады;

- үйдең шықпай - ақ қашықтықтан ЭЦҚ - ны ашуға 
болады.

Ал кемшіліктері:
- Кәрі егде жастағы науқастардың интернет 

желісін түсінбеуі;
- ЦОН - ға тіркелмеген,кілт ашылмаған жағдайда 

порталға кіре алмау;
және т.с.с.
Бұл портал бойынша тек қана медициналық көмек 

емес,некеге тұру мақсатында жазылу немесе сот 
бойынша, салық төлеу, т.б мәселелер бойынша 
тіркеліп тізімге енуге болады. Мысалы, тұрғылықты 
үйде интернет желісі болатын болса, үйден шықпай, 
кезекке тұрып талон алмай:

- дәрігерге арнайы күнге арнайы уақытқа жазылуға 
болады;

- үйге шақыруға болады;
- керекті анықтамаларды алуға болады;
- тұрғылықты мекен - жайын ауыстыруға немесе 

уақытша тіркеуге тұруға, не тіркеуден шығуға бола-
ды;

Егерде үйде интернет желісі болмаса, өзіңіз 
тұратын аумақта кез - келген мемлекеттік мекемеде 
өзін - өзі қызмет көрсету орыны бар, сол жерге ба-
рып қажетті анықтамалар мен ЭЦҚ аштыртуыңызға 
болады. «Б.Сырттанов ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекесінде орналасқан өзін 
- өзі қызмет көрсету бұрышынан округ тұрғындары 
2020 жылы 90 қызмет алды. Олар соттылығының 
болуы не болмауы - 14, зейнетақы аударымы тура-
лы - 11, жеке тұлғаның жылжымайтын мүліктің бол-
мауы (болуы) туралы - 3, электронды қолтаңба кілт 
ашу, ұзарту - 25, мединциналық ұйымға тіркелуі - 1, 
тағы да басқа анықтамалар - 36 қызмет түрін алды.

Д.КАРИМОЛДАНОВ,
«Б.Сырттанов ауылдық округі әкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
бас маман, іс- жүргізушісі.

***

ұйымдастырылып, Алматы об-
лысы акция аясында жоғарғы 
ұйымдастырушылық қабілетін 
көрсетті. Облыстар ішіндегі 
алғашқы үштіктің қатарынан көріне 
білді. «Nur Otan» партиясының 
«Кедергісіз келешек», «Бақытты от-
басы», «Ардагерлерді ардақтайық!» 
және «Жастар Отанға» жобалары 
негізінде «BIZ BIRGEMIZ» атты 
республикалық акция аясында Ал-
маты облысы бойынша 318 889 
601 теңгеге 29 607 мұқтаж жанға 
көмек көрсетілді. Оның ішінде аз 
қамтылған және көп балалы от-
басы, жалғыз басты қарттар, ерек-
ше қажеттіліктері бар азаматтарға 
азық - түлік себеттері мен 
антисептикалық құралдар таратыл-
ды. «Birgemiz Jetisy» атты  аймақтық  
қор құрылып, республикалық 
«BIRGEMIZ» қорынан аймақтық 
қорға 2 223 550 000 теңге көлемінде 
қаражат аударылып, 44 471 жанға 
50 000 (елу мың) теңгеден берілді»,- 
деп атап өтті. 

Сонымен қатар, ішкіпартиялық 
іріктеу - праймериз науқаны мен 
ағымдағы жылғы 10 қаңтарда 
өткен ҚР Парламенті Мәжілісі және 
барлық деңгейдегі мәслихат депу-
таттарын сайлау қорытындылары 
жайында баяндап, сайлауалды 
бағдарлама және оны іске асыру 
бойынша жол картасын атап өтті.

«2020 жылдың желтоқсан айынан 
бастап сайлауалды бағдарламада 
көзделген іс - шаралардың жүзеге 
асырылуын бақылау мақсатында 
өңірлік жол картасы әзірленді.  Ал-
маты облысында 1910 көрсеткіш 
пен 6256 іс-шара бекітілген. Биыл 
72 медициналық нысанның 20-
сы, 81 мектептің 10-ы, жастарға 
арналған 8 жатақхананың 3-еуі, 
65 мәдениет нысанының 4-еуі, 18 
спорт нысанының 2-еуі салынады. 
2025 жылға дейін 134 мың жұмыс 
орны ашылады. 188,7 км. жергілікті 

Жетісулық 
нұротандықтар 2020 

жылдың қорытындысын 
шығарды

атап өтті.
Сонымен қатар Түркістан облы-

сы, Мақтаарал ауданына көмек, Ұлы 
Жеңістің 75 жылдығы, партия жо-
балары, азаматтардың өтініштерін 
қарау, партияның бақылау және 
өкілетті органдары жайында ба-
яндап өтіп, қатысушылардың 
сұрақтарына жауап берді.

2021 жылғы жоспарда ҚР 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығын 
мерекелеуге орай арнайы 
бекітілген іс - шаралар жоспа-
рына сәйкес аймақтық және 
аумақтық партия филиалдарының 
ұйымдастыруымен 12 бағыттан 
тұратын 700-ден астам іс-шара  
өткізу жоспарланғанын атап 
өтті. Және Жамбыл Жабаевтың 
туғанына - 175 жыл, ақиық ақын 
Мұқағали Мақатаевтың - 90 
жылдығы, ақын, композитор Дина 
Нұрпейісованың - 160 жылдығына 
орай бірқатар ауқымды шаралар 
көзделгенін атап өтіп, сайлауалды 
бағдарламадағы көрсеткіштер жай-
ында да мәлімет беріп өтті.

Гендерлік саясат жайлы да тілге 
тиек етіп, сайлау заңнамасына 
енген өзгерістерге сай және пар-
тия төрағасы Н.Назарбаевтың 
тапсырмасы бойынша мәжіліске 
және мәслихаттарға ұсынылатын 
партиялық тізімде кем дегенде 
әйелдерге 30% және 35 жасқа дейінгі 
жастар үшін 20% квота белгіленген. 
Осы орайда «Nur  Otan» праймеризі 
гендерлік саясатқа жаңа леп алып 
келді. Праймеризге қатысқан 
үміткерлердің 36,7% - әйелдер, 
29% - 35 жасқа дейінгі жастар бол-
ды. Оның ішінде облысымызда 404 
немесе 36,4% әйелдер, 35 жасқа 
дейін 273 немесе 25% жастар 
болғандығын жеткізді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
"Nur Otan" партиясы Ақсу 

аудандық филиалының 
эксперті.

«Жетісу медиа» алаңында бүгін 
«Nur Otan» партиясы Алматы 
облыстық филиалының 2020 жылғы 
жұмыс қорытындылары, 2021 
жылға жоспары және гендерлік 
саясат туралы» тақырыбында бри-
финг өтті. Спикер «Nur Otan» пар-
тиясы Алматы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 
Тойлыбаева Гүлнәр Қожағұлқызы 
негізгі қорытындыларды шығарып, 
алдағы жоспарларымен бөлісті.

Спикер өз сөзінде: «Елбасының 
бастауымен, Ел Президентінің 
қолдауымен «Біз біргеміз» ак-
циясы ұйымдастырылды. Респуб-
лика бойынша бұл үрдіс жоғары 

маңызы бар автожолдар, 11,9 км. 
жылумен жабдықтау желілері салы-
нып, реконструкцияланады 99 елді 
мекенде газ тарату желілері салы-
нады және т.б»,-деп мәліметтерді 

Өздеріңізге белгілі 2020 жылы 
Жансүгіров ауылында, Бұқарбай, 
Толғанбай ақын, Жансүгіров, 
Қабанбай батыр, Әубәкіров, Абай, 
Пушкин, Ақын Сара және Кенже-
баев көшелеріне ауыз су жүйесіне 
күрделі жөндеу жұмыстары ба-
рысында 7,5 шақырым құбырлар 
ауысып, құдықтарға 46 дана өрт 
сөндіру гидранттары қойылды. 
Жобаға сәйкес, көше бойындағы 
құбырларды ауыстыру жұмыстары 
толық аяқталды. Құдықтардың 
ішіне әр үйге арнап, крандар 
қойылды. Ендігі кезекте тұрғындар 
тарапынан жаңа құбырға қосылу 
жұмыстары жүргізілуі керек. Біраз 
тұрғындар, қазылған траншеяны 
пайдаланып, пластик шлангтарын 
тастап, үйлерінің тұсынан шығарып 
қойды. Енді үйге кіргізу қалды. 

Жансүгіров ауылының геология-
лық жағдайына байланысты 
су құбырлары 1,6 - 1,8 метр 
тереңдіктен төмен болуы тиіс. 
Осындай тереңдікті сақтай отырып, 
тартылған су желісінде судың қатуы 
орын алмайтынын ескертеміз.  
Суды қостыру үшін су құбыры 
мекемесі «Ақсу ЖСК» ЖШС өтініш 
білдіресіздер, есептеу құралы және 
сүзгісі (фильтр) тегін, тек суды қосу 
қызметі үшін төлем жасайсыз-
дар. Төлемді кассаға төлеп, чекті 
кестіріп алыңыздар. Сол бойынша 
суды қосу қызметін талап етесіздер.  
Ескі құбырдағы су апаттардың 
көбеюіне байланысты, 2021 
жылдың 15 сәуірінде  түбегейлі 
тоқтатылатынын қатаң ескертеміз.

АУДАНДЫҚ ТКШ ЖӘНЕ ТҮИ 
БӨЛІМІ, «АҚСУ ЖСК» ЖШС.

Жансүгіров ауылының 
тұрғындарының назарына!

Алғыс  айтам 
баршаңа!

Жәмила ҚЫЗАЙБАЕВА,
Қ.И.Сәтбаев атындағы орта мектеп - 

гимназиясының мұғалімі. 

2 бет

Оңай, әрі жылдам
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Ең алдымен коронавирустық 
инфекцияның таралу қауіпі 
бар және таралу қауіпі жоғары 
халықтың осал топтары коро-
навирус инфекциясына қарсы 
екпе алады. Яғни, бірінші 
кезеңде вакцинация жұқпалы 
аурулар ауруханаларының 
медициналық қызметкерлерін, 
жедел медициналық көмек, жан 
сақтау, алғашқы медициналық 
көмек, жедел жәрдем бөлімі 
қызметкерлерін, санитарлық 
- эпидемиологиялық сала 
қызметкерлерін қамтиды. 

Екінші кезеңде вакцина-
ция бірінші кезеңге кірмеген 
орта мектептердің, жоғары оқу 
орындарының мұғалімдерін, 
медицина қызметкерлерін 
қамтиды. 

Үшінші кезең мектеп - 
интернаттардың, балабақшалар-
дың мұғалімдерін, оқушылар 
мен созылмалы аурулары бар 
адамдарды қамтиды. 

ВАКЦИНА ҚАЛАЙ ЕГІЛЕДІ?
Екпе адамның иығына екі 

кезеңмен егіледі. Басында 0,5 
миллилитрлік дозамен бірінші 
компонентті салады. Одан кейін 
21 сағат өткен соң, екіншісін 
егеді. Оның көлемі де 0,5 милли-
литр. Егер бірінші компонетінен 
кейін адамның жағдайы нашар-
ласа, екіншісі салынбайды.

ЕКПЕНІ КІМДЕР 
САЛДЫРМАЙДЫ?

Адам соңғы алты айдың 
ішінде коронавируспен ауы-
рып шықса, вакцина салудың 

Коронавирустық 
инфекцияға қарсы вакцина 

кімдерге салынады?
қажеті жоқ. Бұдан бөлек, 
жүкті әйелдерге, ауыр ал-
лергиясы мен вакцинаның 
құрамындағы заттарға жоғары 
сезімталдылығы бар адамдарға, 
18 жасқа толмағандарға және 65 
жастан асқандарға салынбайды.

Кез - келген препаратты сал-
мас бұрын медицина қызметкері 
пациенттің аллергиясы бар - 
жоғын сұрайды.  Егер азаматтың 
ауыр аллергиялық ауруы бар 
болса, онда оған екпе салын-
байды. Сол сияқты аллергиялық 
әсерін алдын ала білу мүмкін 
емес. Себебі, әр ағза әртүрлі. 
Шұғыл әрекет ету мақсатында 
азаматтар екпе алғаннан кейін 
30 минут бойы медициналық 
бақылауда, яғни, медициналық 
мекеме ғимаратында болғаны 
абзал. Осы уақыт ішінде 
вакцинаға аллергиялық реакция 
болуы мүмкін.

ЕКПЕ АЛҒАН СОҢ НЕ ІСТЕУ 
КЕРЕК?

Екпе салынған азаматтардың 
барлығы 30 минут бойы 
медициналық мекемеде 
дәрігердің бақылауында бо-
лады. Одан кейін үш күн бойы 
тұрғылықты мекенжайы бойын-
ша учаскелік дәрігер бақылайды. 

"COVID-19"-БЕН 
АУЫРҒАНДАР ДА ЕКПЕ 

АЛА МА?
Нұсқаулыққа сәйкес, 

вакциналауға дайындық 
кезінде ағзадағы антидене-
лер туралы мәлімет қажет 
болмайды. Сонымен қатар  
денсаулық сақтау министрлігі 
коронавируспен ауырғаннан 
кейін кемінде алты айдан соң 
екпе салдыруға кеңес береді.

Динара АХМЕТОВА,
аудандық  орталық 

ауруханасы  директорының 
орынбасары. 

Тұңғыш Елбасымыз  
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында 2025 жылға дейін 
латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз 
керектігін және болашақта 
барлық саладағы іс - қағаздар 
мен оқулықтар да осы қаріппен 
жазылуы тиіс екенін қадап айт-
ты. Сондай-ақ, Үкіметке қазақ 
тілін латын әліпбиіне көшірудің 
нақты кестесін жасауды тап-
сырып, уақыт ұттырмай бұл 
жұмысты қазірден бастап қолға 
алу қажеттігін атап өтті.

Демек көп кешікпей еге-
мен еліміздің латын әліпбиіне 
көшетіні айқындалды. Ал, осы 
межелі мақсатқа кедергісіз қол 
жеткізу үшін не істеу керек?

Бұл мәселені жан - жақты 
талқылау мақсатында респуб-
лика көлемінде әрбір меке-
ме, ұйымдарда іс - шаралар 
ұйымдастырылуда. Шараныӊ 
мақсаты – латын әліпбиіне 
көшудің маңыздылығы ту-
ралы терең мағлұмат беру, 
қоғамдық пікір қалыптастыра 
отырып оқырмандарға беретін 
мүмкіндіктеріне кеңінен тоқталып 
маңыздылығын ашу. «Латын 
қарпіне көшу - рухани жаңғырудың 
талабы» атты  тақырыпты сағат 
ұйымдастырылып, кітапханашы  
оқырмандарға латын қарпіне 

 Латын қарпіне көшу – рухани 
жаңғырудың талабы 

көшудің мақсаты жайында бұл 
үрдіс қазақ еліне ешқандай жат 
еместігін, латын қарпінің болашақ 
ұрпақ үшін пайдасы мол екені ай-
тылды.

Елбасымыздың көреген 
көшбасшы ретінде «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы халықты  айқын сара 
жолға бастайтынын айтып өтті. 
«Қазақ әліпбиін латын қарпіне 
көшіру - қазақ халқының алға 
жылжуына, жаңа заман тала-
бына сай өсіп – өркендеуіне 
әкелері сөзсіз. Латын әліпбиіне 
көшу – қазақ тілінің халықаралық 
дәрежеге жетуіне жол ашады»,-
деген болатын. Ұлт зиялылары 
Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, 
М.Дулатов т.б. көптеген ел мен 
тіл жанашырлары қазақ әліпбиін 
құруға көп еңбек сіңірген бола-
тын. Бүгін халқымыз өз алдына 
дербес тәуелсіздігін алған күнде 
сол ата – бабаларымыздың са-
лып кеткен соқпағына қайта 
үңілгендей.

Елбасы өзінің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында бұл мәселені таяу 
жылдардағы негізгі міндеттердің 
бірі деп бекітті. Әлемдік 
өркениет көшінен қалмай, қазақ 
тілінің халықаралық дәрежеге 
көтерілуін қаласақ, латын қарпін 
қолданысқа енгізудің мәні ора-
сан. Жалпы айтқанда қазақ елінің 
латын әліпбиіне көшуі ұлтымыз 
үшін жасалып жатқан маңызды 
қадамдардың бірі.

Назира АУБАКИРОВА, 
Б.Сырттанов ауылдық 

кітапханасының
кітапханашысы,

«Nur Otan» партиясының 
мүшесі.

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресі мәселесіне 
қатысты арнайы қабылданған 
заңдар да, атқарылып жатқан 
жұмыстар да баршылық, бірақ 
ол қоғам өмірінде түбегейлі 
шешімін таппай тұрған күрделі 
мәселесі болып отыр. Сыбай-
лас жемқорлық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық инстит-
тарына кері әсер ететін, елдің 
даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс.Осы 
жағымсыз құбылыспен пәрменді 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының деңгейі 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРМЕЙІК!
мен сапасын арттыру керектігінің 
маңызы зор. Халық өздерінің 
құқықтарын, өздеріне қарсы 
қандай да бір құқыққа қайшы 
іс - әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс – қимыл қолдану 
керектігінің нақты жолдарын 
толық білулері қажет.

Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес, сыбай-
лас жемқорлық қылмыстарға 
негізінен лауазымды қылмыстар 
жатады. Мысалы, қызмет 
өкілділігін теріс пайдалану, 
билікті не қызметтік өкілеттілікті 
асыра пайдалану, пара алу, 
пара беру, парақорлыққа делдал 
болу, қызметтік жалғандық жасау, 
сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе  ысырып ету, 
осындай қылмыстардың барлығы 
жемқорлық сыбайластық байла-
ныстарды пайдалану арқылы жа-
салды. Сыбайлас жемқорлықтың 
ең қауіпті түрлерінің бірі – 
парақорлық.

Бірінші кезекте пара берудің 
себептерін, пара алудың 

жағдайларын түп – тамырла-
рын жою үшін  қоғам болып 
белсенділік танытумен қажет. 
Яғни, пара беру де, пара алу 
да пайдалы болмайтындай, 
үлкен қылмыс ретінде сана-
латындай жағдай, қоғамдық 
сана қалыптасуы қажет.  Біздің 
қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ және жол бермейік!

2020 жылдың аяғында 
«Жетісу Адалдық алаңы» ая-
сында «Сыбайлас жемқорлыққа 
жол бермейік!» атты онлайн 
түрінде тікелей эфирде баянда-
мамды айтып өттім. Қоғамның 
барлық күш – жігерін біріктіріп, 
осы дерттің одан әрі ұшықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық 
амалдарын қолдану арқылы 
ғана бұл құбылысқа  тиімді 
түрде қарсы тұруға болады. 

 
Жәнібек БЕЙСЕБАЕВ,

«Ақсу ауданының 
жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 
бөлімі» ММ басшысы. 

Е л б а с ы 
Нұрсұлтан Әбішұлы 
Н а з а р б а е в т ы ң 
«Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру» 
б а ғ д а р л а м а л ы қ 
мақаласы – ел 

Ұлттық  жаңғыру дегеніміз -  
санамен тығыз байланыста

алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. 
Өйткені, рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке 

азаматтарымыз үшін де, әрбір жеке тұлғадан құралған 
қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс. 
«Мәңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай қажетті 
қасиеттер мен құндылықтардың қайнары тоғысып, 
ақыл-парасаты толысқан, ғаламдық ғылымды игер-
ген адамдар көп болса, еліміз өркениетті бәсекеге 
қабілетті болатыны анық. Мен Елбасының осы сөздерін 
толық қолдай отырып, рухани мәдениеттің дамуы үшін 
әрбір маман иесі кәсіби қызметін жоғары деңгейде 
жүзеге асыруы қажеттілігін түсінемін. Ұлттық жаңғыру 
дегеніміз – ұлттық санамен тығыз байланысты. Оның 
түпкі мақсаты – ұлттық бірегейлікті сақтап, ел ішінде 
бейбітшілік пен келісім үйлесе отырып, ұлттық береке, 
бірлік салтанат құрған кезде бәсекеге қабілетті, табы-
сты ел болу. Сондықтан рухани жаңғыру үдерісін дер 
кезінде қабылданған оң шешім деп танимын. 

Бақытгүл ҚАМЕТЖАНОВА,
Жаңалық ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы, «Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

Елімізде 1 ақпаннан бастап халықты ерікті түрде 
жаппай вакцинациялау науқанның алғашқы кезеңі 
басталған болатын. 

Ақсу ауданына коронавирусқа қарсы "Спутник-V" 
екпесі жеткізіліп, екпе егу жұмыстары басталды.

Аудандық орталық ауруханада "COVID-19"-ға 
қарсы екпені, аудан әкімінің орынбасары Ғазиз 

Отарбайұлы алғашқылардың бірі болып салдыр-
ды.

Екпе егудің алғашқы кезеңінде санитарлық - 
эпидемиологиялық қызмет мамандары, жұқпалы 
аурулар, жедел жәрдем, жан сақтау бөлімдерінің 
қызметкерлері қамтылады.

Өз тілшімізден.

Екпе егудің алғашқы кезеңі басталды

Ұлттық құндылықты ұлықтау 
Елбасының "Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру" және «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақалаларында 
айтылған. Бата беру дәстүрін 
дәріптеу де осы құндылықтардың 
бастауы. Халқымыздың ежелден 
келе жатқан салт дәстүрінің бірі – 
бата беру.  «Батаменен ел көгерер, 
жауынменен жер көгерер»,  «Бота 

алғанша – бата ал»,-деп тегін айт-
паса керек. Батаның қадір - қасиеті 
жоғары. Ақ ниетпен бата беріп, 
жақындарына тілек тілеу қазақтың 
қанына сіңген дәстүр. 

Жуырда ауданымызда 
аудандық Ардагерлер кеңесінің 
ұйымдастыруымен «Батаменен ел 
көгерер» атты аудандық байқауы 
өткен болатын. Оған дуалы ауыз-

ды ақсақалдар қатысты. Қарттар 
арасында осал қарсылас болма-
ды. Есеболатов ауылдық округінің 
намысын қорғаған Молдахмет 
Сағымбаев Бас жүлдені иеленді.

Байқауға ауданымыздан 18 
ақсақал қатысып, бақ сынады. 
Әр округтен келген, сөзге шешен 
қариялар өз ауылдарының намы-
сын қорғады.

Жүлделі І орынды Қызылағаш 
ауылынан Батай Тұрдыбек 
алса, ІІ орын егінсулық Рамазан 
Жақсылыққа, ал, ІІІ орын Кеңқарын 
ауылынан қатысқан Дүйсен 
Кітапияновқа бұйырды. Басқа 
ақсақалдарымыз ынталандыру 
сыйлығына ие болды.

Жүлдегерлер аудан әкімдігінде 
марапатталды.

Ербол СЫМХАНОВ. 

 Батаменен ел көгерер 

COVID - 19

дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын 
көрсететін салиқалы пікір, батыл шешімдерге 
құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада сананы 
жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық намыстан айы-
рылып қалмай, әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, 
Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат - 
мүдделер туралы өзекті мәселелер көтеріліп отыр. 
Ол адами құндылықтар, рухани қазына, жастар-
ды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты 
сіңіре білу жұмысында рухани салаға басымдық 
берудің қажеттілігін алға тартып отыр. Бұл дегеніміз 
- ұлтымыздың барлық ұлттық салт-дәстүрлерін, 
мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, 
ұлттық рухымызды жаңғырту деген асыл ұғымға сая-
ды. Бұл – Тәуелсіз еліміздің бақыты болашағы мен 
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Жастардың бойында 
патриоттық сезімдерін ояту, 
Тәуелсіздіктің 30 жылдық 
мерекесін атап өту, батырла-
рымызды еске алу мақсатында 
Ақсу аудандық  жастар 

ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен ағымдағы 
жылдың ақпан айының 22 
- 27 күндері аралығындағы 
Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл толуына 
орай “Батырлар бейнесі” атты 
онлайн суретшілер байқауы 
өтті. Байқау шарттары бой-
ынша Тәуелсіздік күніне орай 
қатысушылар өз жұмыстарын 
салу кезіндегі бейнероликтерін 
түсіріп және салған суреттері 
мен бейнероликті "инстаграм" 
желісіне жариялады.

Байқау қорытындылары:
І орын иегері - Қосылханова 

Маржан.
ІІ орын иегері - Бексұлтанова 

Дина.
ІІІ орын иегері - Еркін Ақерке.
Жеңістеріңіз құтты болсын!

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай қайырымдылық марафо-
ны жалғасын табуда. 23 ақпан күні, сағат: 15:00-де, Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылдық округтерінде өтті.

Ақсу аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруы-
мен "Қайрымды істер марафоны" шеңберінде "Ардагерлерді 
ардақтайық!" атты қайырымдылық акциясы өткізілді. Акцияның 
мақсаты - өскелең ұрпақтың аға буынға деген қамқорлығы мен 
сыйластығын арттыру және жауапкершілікке тәрбиелеу. Жалғыз 
басты, тыл еңбеккерлерінің үйіне барып көмек қолын созу, үлкенге 
құрмет, кішіге ізет көрсету, жастардың патриоттық сезімдерін ояту. 
Акция барысында Ақсу ауданының еріктілері Жансүгіров ауылы, 
Бұқарбай көшесі, №19 үй тұрғыны Аманбаев Өркенбек атамыздың 
үйіне барып, ауласындағы қарларын тазалап, қыстық отындарын 
кесіп, бұтап берді. Атамыз жастарға алғысын білдірді.

Ақсу ауданының жастар ресурстық орталығы.

КӨЗІМ КӨРГЕНГЕ КУӘМІН
Анам Майлықызы Халимамен 

асыра сілтеу заманында сүйегі 
қайда қалғаны белгісіз, моласы 
жоқ әкем Мәшкен баласы Айман-
бетке жаңғызынан,-деп басталған 
ұстаз естелігі енді былай деп сыр 
шертеді:

- Қыстың қаһарлы кезі. Кеш-
ке жақыннан бастап, шартылдап 
атылған оқ әлі атылып жатыр. 
Шынында бұл атылған оқтар, 
мылтықтан атылып жатқан жоқ, 
шартылдаған мылтық дауысы-
нан айныса нетсін. Қазір ойлап 
қарасам, мұз қалындап қатқан сай-
ын, көлемі ұлғайып, өзінің жатқан 
арнасына сыймайды екен. Жағада 
қатып қалғандықтан, жоғарылап 
майысып барып, ақыры қарс ай-
рылып кетеді екен. Біресе өзеннің 
басынан атылса, бірде аяғынан 
қарсы атылып жатқан сияқты.

Бұл өзен тобықтан ғана келеді. 
Су түбі қалың шөп болып, қатқан 
мұз оны жабыстырып қоса жұлады. 
Бұл жерді «Қос өзен»,-деп атай-
ды. Тұрғындары: «арғы өзен, бергі 
өзен»,- деп сөйлейді. Бұл сөз етіп 
отырған жер, «Қосбатыр» деп ата-
лады. Осы жерден дауыс еркін 
жететін жер. 

Бұл өзен қамысты шилі келеді 
де, қалай тұман түссе, шиден бас-
тап, жусанға дейін қалың қырау 
басып, өзенді де айыра алмайсың. 
Бұл өзеннің тарихы бар. Ол бы-
лай: 

- Қазақ жоңғар соғысы кезінде, 
біздің жақ «Қалмақ қорғаннан» 
қашып шыққан жауды қырып 
салыпты-мыс.  Сонда қаза тапқан 
екі батырды осы туған жеріне 
жерлеген. Сонан кейін олардың 
атағына «Қосбатыр»  деп қойыпты.

Бұл жердің төменгі жағын 
«Қамысмола» деп атай-
ды. Қырылған жоңғарлардың 
сүйегі шашылып қалыпты. Сол 
заманның өзінде-ақ, жақын тау-
дан қарға құзғын басып кетіпті. 
Онымен бірге, сүйегі жасырынбай 
қалған өліктің ауру тарататынын 
білген ел үлкендері мен басынан 
өткізген батырлар, жүздерін жасы-
ру үшін ор қазып, сүйретіп келіп, 
соған тастап көміпті. Жек көрудің 
символы есебінде сыртын шеңгел 
мен қамыс айналдырып көміпті. 
Кейіннен қамыс тозып, шеңгел 
өсіп кетіпті. Бұл жерді «Шеңгелді 
төбе» деп кеткен. Оның тұсынан 
өткен адам, атынан түсіп доң, тас 
лақтыратын болып, ақыры төбеге 
айналыпты-мыс.

Кейінде фермалар жасалып, 
ел осы шеңгелді жақса да, ол бой 
бермей келеді. 

Менің туған жерім, осы 
«Қосбатыр» түбіндегі дау-
ыс жететін жердегі қазіргі 
қыстаулардың орны. Бұл ауыл-
ды ол кезде «Қозыайыр» ауылы, 
Машкен балаларының  қыстауы 
дейтін.

***
Әдеттегідей ертемен тұман 

тұрғандықтан бүгінде ой мен 
қырды айырып болмайды. Өзен 
бойлаған қалың қамысты, бірақ 
түнде шауып өткеннен айнысашы. 
Ши басын тұқыртып төмен басып 
қалғаны сонша, ық жағындағы 
қарсыз жері де көрінбейді. 

Қалың қамысқа кешкі қонаққа 
бет алған қарғалар да сирек. 
Жиі кездесетін қоян ізін де басып 
қалған болар.

Кешкі суықпен қарбаласып, 
жоғарыдан екі қарайған көрінеді. 
Жақындай келе бұлардың ширақ 
жүрісінен атты адамдар екенін 
де айыруға болды. Тіпті қалың 

ши ішінен шыға келе, бұлардың 
шаналы екенін де айыруға бо-
латыны көрінді. Ауылға келген 
қонақтарды жақындап келе кім 
екенін де айыруға болды. Иттердің 
арсылдап қамағанына қарамастан, 
иттердің аттарын атап, қуып та 
үлгірдім. Үйден әуелі шешем жүгіре 
шығып, қабатталған ішік киген 
інісінің бетінен сүюде. Соның ара-
сынша әкемде жеңіл киімімен шыға 
келді. Ол кісіде ең жақсы көретін 
қайынының келгеніне, қуанышы 
қойнына сыймай жүр.

Шешемнің туған бауы-
ры. Жақында бір жылдық 
мұғалімдік курстан бітіріп келген. 
Мұғалімдердің қысқы демалысын 
пайдаланып, жеткен екен. Мен 
нағашымның қолында оқитынмын. 
Келгеніме екі күн ғана болған, 
қасындағы адам ол да мұғалім. 
Шешемнің немере бауыры. 
Сүлейдің екінші ұлы – Мөберек 
Сүлей ұлы.

Әкем киімін киіп, далаға қайта 
шыққанша үйді ауыл адамда-
ры басып, кіріп - шығып жатыр. 
Аттарының үстін түлікпен жауып, 
мұз басқан құйрықтарын шешіп, 
бітеу қораға ендіріпті. Біз болсақ  
аттың бас - аяғына қарап, шыр ай-
наламыз. 

Бұл кезде қайта келіп, бала 
оқытуға қайта кіріскенін айтып, ауыл 
үлкендерін қуантып жатыр. Қазіргі 
Төлеген Тоқтаров атындағы орта 
мектептің түп негізі сол кездерде 
басталған болар. Оны Сағабүйен 
бастауыш мектебі дейтін-ді. Сол 
кездің өзінде төртінші класқа дейін 
бар болатынды. Мен болсам сол 
төртіншісінде оқимын. Бізбен бірге 
жасы үлкен адамдарда жаңаша хат 
танып алу үшін, ерікті түрде оқиды. 
Басқа мұғалімдерден есімде 
қалғаны – Төлепбеков Сейдах-
мет. Осы Мұхатай, Ақатайы оқуға 
ілінбеген балалар. Орыс тілінен 
сабақты  Құсайынов деген қаладан 
келген жігіт береді. 

Жайсаңбаев Нұрғали, 
Қапсаланов Мәдім, Тұрғанбаевтар 
осы мектепті бітіріп, жұмыс істеп 
жүрген. Бұлар ағартушылармен, 
алғашқы оқушылардың алғашқы 
толқындары. Біреулер сауатын 
ашып, біреулер жаңа төте жазуды, 
бәз біреулері латынша «теріс жазу-
ды» біліп тырысуда. 

Бұлар осы ауылдың тек жекжаты 
ғана емес, ағартушысы, әрі ең көп 
білетін адамдар есебінде қарсы 
алысады. Мал сойылып, бәри үй 
қонаққа шақырады. Жұптарын жаз-
бай жүріп, үлкендер естігендерін 
ұғып алып, басқаларға жеткізуге 
тырысады. Біреуі Сүлей қажының, 
біреуі Майлы молданың балала-
ры. Соған қарамастан ел ішінде 
үгіт таратып, үкімет саясатын 
жеткізушілер.

Бұл кезде сөзі өте алатын 
мұндай адамдар қазынаның 
таңдаулысы. Ондай адамдар-
мен араласу, мақтаныш, білмеген 
«белсенділерге» өздеріне жол 
көрсететін маяк сияқты.

Шешемнің інісіне деп жинаған 
тәтті - дәмдісі дастарханға түсті. 

Машкен балаларының бар үйінде 
қазан көтерілді. Мал сойылды. 
Айтқан сөздері, оқып берген 
өлең кітаптары үлкен ынтамен 
тыңдалды. Жемге байланбаса 
да,  шөп түбінде арнайы тұратын 
қойлардың сан бастары қазанға 
түсті. Әңгіме таусылар емес. 

Келесі күні уәделесіп қойғандай, 
шешеммен туысқан екі қыз келді. 
Мұның бірі - Қара деген елге 
берілген Зейнеп әпкесі, күйеуі 
Ермұханбет, Ақшора - Шаппаға 
берілген сіңлісі Нүриля – күйеуі – 
Әбдіхадырмен келді. Ел орынға 
отыра, Тарақты еліне берілген Ра-
хия күйеуі Жершілбаймен келді. 
Жерлері алыс болып қалған екі 
қыз келе алмағанын естідім. 
Оған қарағанда әдейі жиналғаны 
көрініп тұрды. 

Кешкі тамақтан кейін ел тарқаған 
соң бұлар жиналған жағдайын 
айта бастады. Сөзді алғашқы 
бастаған Ермұханбет болды. 

- Қарағым Мөбәрақ, Жақып 
айтыңдаршы. Басында елдің бет 
алысы жақсы еді. Енді не болып 
бара жатыр? Малды жинап алады 
деген сөз не?  Ірі малды қазірдің 
өзінде алып болды. Білгендер:  - 
Ел арғы бетке қашпасын,-деп 
алып жатыр десе, енді бірі «Бұл 
басы ғана. Енді ұсақ малды жинап 
алады. Сонан соң қатын баланы 
да жинап алады. Бостандық бола-
ды, әр әйел кімді қаласа сонымен 
жатып тұрады. Балада ортақ, қыз 
бала, кемпірге дейін ортақ болып, 
бір үйде жатып тұрады.  

- Әйелі бар болсын, барлық 
малды алған соң, бір қазаннан 
тамақтандырады. Жеке үйің бол-
майды. Ортақ үйде тұрып, «жұмыс 
істеген ғана ішіп жейді, жұмыс 
істемеген – ішіп жемейді»,-деседі. 
Онда кәрі әке-шешесі барлардың 
үлкендері не болмақ? 

Сенің көзің ашық. Сен білмес 
жоқ шығар. Мына бауырларыңа, 
жиендеріңе жаның ашыса жөн 
сілте. Елмен кеткеніміз жөн бе, 
жоқ неде болса, ақырын күтеміз 
бе?

- Сенің өз аузыңнан естиік 
деп, әдейі келдік. Басқадан жөн 
сұраудан да қалдық. «Контр»  деп 
атып, қамап, Ақсудың түрмесін 
толтырыпты. Бірді жарым 
келгендердің өз аузынан естідім. 
Ондайды «елу сегіз» дейді екен. 
Бір - біріне құшақтастырып қойып, 
бес адамға бір оқ шығаратын сол 
адам айтып келді... – деп тоқтады 
Жершілбай  деп атанатын төрт 
бажаның ең үлкені.

Далада ит үрді. Есізде жаңғыз 
үй отырғандай барлығы далаға 
үдірейісті...

***
Ертеңгі шайға өз ауылымыздың 

үлкендері түгел жиналды. Біздің 
ағайындыларымыздың момын 
екеніне сенетін екі мұғалімнің 
үлкені сөз бастады. 

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

(Жалғасы бар).

Кейуананың көз жасы

Қайырымдылық марафоны***

Өткен ғасырдың алғашқы жартысында 
қазақ халқының басынан аса ауыр нәубет 
жылдар өткені тарихи шындық екені белгілі. 
Дегенмен Президент Қасым – Жомарт Тоқаев 
әлі де ашылмай жатқан тарихымыздың 
ақтаңдақтарын ғылыми тұрғыда терең зерт-
теп, қайта жазуды айтқан болатын. 

Осыған орай, зейнеткер - журналист, жазу-
шы Дүйсен Мұхаметшарұлы ұстазы марқұм 

Сауытқали Айманбетовтың өткен ғасырдағы 
зұлмат жылдарындағы басынан өткізген ауыр 
оқиғалары жайлы жазып кеткен естеліктерін 
қайта өңдеп, дайындап редакцияға жолдапты.

Ұстаздың басынан кешкен оқиғалар өз ауда-
нымызда болғандықтан көпшілік оқырманға 
ұсынуды ұйғардық.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі. 

Суретшілер байқауы
(Деректі хикая)
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«Ұлыларды ұлықтай білейік»,-деген 
тақырыпта «Ақсу өңірі» газеті, 8 қыркүйек, 
2012 жылы аудан әкіміне, мәслихат хат-
шысы мен депутаттарына, Ақсақалдар 
кеңесіне, «Нұр Отан» партиясына, 
ауданның «Құрметті азаматы» атағы бар 
қадірлілеріне, аудандық мешіт имамына, 
аудандық мәдениет пен тілдерді дамыту 
бөліміне, жалпы ауданның зиялы аза-
маттары мен игі халқына арнап  хат жол-
даппын. Онда: «Құл Қожа Ахмед Яссауи 
кесенесінде жерленген текті тұлғалар 
тізімінде Матай Бөрібай батыр №45 (90)-
ші деп тұр. Тізім екі жерде орнатылған. 
Біріншісі – алтын әріптермен жазылып, 
кесененің Қазандық бөлігінде орнықса, 
екіншісі – бас қақпаға қарама қарсы «Ал-
маты» алаңында, қара мәрмәр тасқа 
ойылып жазылған. Ескерткіш қойылып, 
көше атауы есімдеріне берілсе, дей келе: 
«Асылдарымызды ардақтауға ақыл, ой, 
пікірлерін білдіретін жерлестерімізден 
оңды жауаптар күтеміз», - деп жазыппын.

Содан сегіз жыл ішінде Матай Бөрібай 
батырға ескерткіш Жансүгіров елді 
мекенінде екі жылдай дулатып, көп 
болып қаржы құйып орнатылды. Қош, 
тәубе! Ашылу салтанаты жасалды. 
Мәртебе! Онда «ковид» деп келмеген 
едік. Ақпан айында жол түсіп, ескерткішті 
көруге бардық. Қасымда жақсы білгір 
азамат бар. Зулап жатқан автокөліктің 
шаңынан еппен өтіп, ескерткіш орныққан 
шеңберге кірдік. Ескерткіш зәулім. Та-
маша, бірақ түбінен аңғарып жетік 
көрінбеді. Алдындағы шағын бет-
кей таста: «Бұл капсулаға Түркістан 
қаласындағы Ахмет Яссауи кесенесіне 
жерленген Матай Бөрібай батырдың 
бас топырағы салынды» делініпті. «Бұл 
капсулаға» делінгенде «капсуланы» 
көрмедік. Беткей тастың астында болар 
деп болжаладық. 

- «Капсула» деген не? – деп қасымдағы 
жігіт сұрады. 

- Топырақ салынған ыдыс шығар, - деп 
едім.

- Е, құты емес пе? Сонда «құты» 
сөзін «капсула» деп «саф» қыла, тасқа 
жазғаны несі? – дегені. 

- Сана мен апшыға тиетін орыс сөзін 
кіріктемей-ақ, «құты» деп жазбады ма 
екен? - деп маған одырая қарап: - «Бас 
топырақ» дегені қалай? – деді.

- Батыр жерленген жерден әкелінген 
топырақ, - дедім.

– Пәле, тіптен шалыс. Мен көрдегі бас 
топырағын әкелген екен деп түсіндім.  
«Батыр жерленген жерден» деп жаздыр-
май, - деп таңданды.  

- Құл Қожа Ахмед Яссауидің аты-жөнін 
дұрыс жазбапты, - деп шермен қалып та-
нытты. Үнсіз қалдым. 

- Тастағы бұл сөйлем басы ауырмастың 
ісі екен. Мұралық ескерткіште біраз 
қателерді байқадым. Шырқын бұзып 
тұрғаны, - деп тына қалды.

Айналана орныққан бес тасқа на-
зар ауып, жақын бардық. Ойып жазған 
жазуларды оқыдық. «Абылай хан» деп 
астына онымен құралас батырлар есімі 
тізіліпті. Ішінде назар аударғанымыз 
«Нияз батыр» деген жазу болды.

- Нияз батыр 1832-1906 жылдар-
да өмір сүргені тарихта бар. Сонда ол 
көрмеген Абылай ханға қалай тізімге 
тіркелген? - деп сұрады. Не дерімді 
білмей: - Байқамай жазылса керек, - деп 
ұра салдым.

– Ескерткіш - мұра. Мұраның шырқын 
бұзу күнә! Білместік. Селебеге үкім жоқ. 
Сілеусін іс, сүбі жоқ. Өтіріктің түбі сор, – 
деп жетелі қайырды.  

- Абылай ханның сөзі деп тасқа жа-
зыпты. Бұл туынды қойылымдағы  қиял-
ойдан өрілген Абылай хан сөзі. Оны 
несін жаздырған? – деп ұнатпай сұрады. 
– Отан сүйгіштікке баулу үшін, - дедім.

– Онда, «Матай елінің ұраны – 
Бөрібай!» деп жазу керек еді, - деді 
нығырлап. 

– Мұның жөн, - деп қолдай қойдым. 
Жымия күлді. Тастағы Бөрібай батыр 
сөзі дегенді оқып: - Қайдан алынған? – 
дегені.

– Ел айтқан жырдан, - деппін сасып 
қап.

– Рас па? – деп аң-таң.

– «Атаңа нәлет қалмақ» деген бе? 
– деп, күле қарап: - Қазақ ата жауын да 
сыйлаған. Есімі ұранға шыққан батыр олай 
айтуы мүмкін бе? Дүйім бір ел боқталғаны 
үлгі ме? Қалмақ емес, «жоңғар» деп ер 
Бөрібай аттанды емес пе? Екі елді ай-
ырмай, жалған жазған ақпарды, - деп 
түнерді. Өзім қасыма ертіп апарғаныма 

қуана қоймадым. Айтқандары шындық. 
Сұрақтары кеудемді оттай өртеп, санама 
батып барады.

- Қара. Мында «Шоңды би» деп тұр. 
Анау таста «Шоңды» батырлар тізімінде 
жазылған. Сонда екі Шоңды бар ма? – 
дегені, телефонға түсіріп алғандарына 
қарап. 

– Қап, жазылып кеткен ғой? – деп жал-
тардым.

 - Бұл өре емес. Өнегесіз, - деп шорт 
кесті.

- Тасқа Матай руының Әйтек, Досан, 
Аймамбет, Шоқан, Тоқтаболат, Тоқпан 
батырлар деп тұр. Осылар шынайы ба-
тыр болған ба? – деп шынбайыма тиді. 
Ол «Атаулы аудан – Ақсу!» кітабын оқып, 
сондағы Аталық батырлары тізімінде 
аталғандарды біледі екен. 

- Ру басылары. Батыр болмағанымен 
ел ұйытқылары. Ұрпақтары біле жүрсін 
деп жаздырған болар, - деп топшыла-
дым.

- Бұл тарихқа қиянат. Батыр болмағанды 
«батыр» деп жазғаны «игілікке жарат» 
дегендей, айтар көбейсін дегендік пе? 
Жалғанды ақ қыла, – деп бет сипады. Тек 
тұрмай: - Қиянатқа шапағаты болсын! – 
дедім.

- Жәрәкімалла! – деп түшкіріп жіберді.
– Батырлар арасында «Құдас датқа» 

деген  жазылған екен? Оған не дейсің? – 
деді тесіле қарап.

– Қосынды болады ғой, - деп жапсар-
ладым.

- Е, үлкен мұра дүниені жай-жапсар 
жасауға кімнің дәті барды? - деп, ойлы 
жүзбен бет жүзіме назар салды. «Кен-
же» деген атаулы тастың артқы бетіндегі 
тізімде жазылғандарды оқыдық. 

– Мұны Сіз бермеген боларсыз? 
Сапырған екен, – дегені. 

– Япырай, білмес десем. Білгішсің, - 
деп мақтай жөнелдім. 

– Шикілік іс. Ішіндегі Нүсіпұлы Үпі батыр 
ма? – деп ақырын түртіп қалды. 

– Би, бай болып айдалған. Аралас-
құралас та қажет қой, - дегенім.

 – Әуре, тәрік. Тасқа жазғанының 
түбінде бір кілтипаны бар секілді. Пұл 
беріп келтірген ғой мақұлға. Неткен ғазиз 
кесепат, - деп көзімен сүзе қарады.  

- «Ескерткіштер кешені» деп тұр. Ол 
қалай? Ерлік – мәрттік. Ескірткіш жалғыз 
емес пе? – демесі бар ма. 

– Қанағат – азаматтық. Мына 
маңайындағы тастарды қосқандықтан 
жазған шығар, - дедім.

 – Пәлеқор, жала деме. Кешен! – деп 
тұр емес пе? Көптігін білдіріп. Тіл – 
тереңдік. Білім – шексіз. Тәрбие – тәлім. 
Қазақ тілін аялап, сыйлау керек, - деді 
тұңжырап.

Бес тасқа жазылғанда ұнағаны: 
«Бөрібай көтерілісі құрбандары», 
«Аталық», «Қаптағай», «Кенже», он 
тоғызыншы ғасыр батырлар тізімі болды. 
Оған:

 – Бәрекелді! – деп екі қолын 
шапалақтап, ризалық қошамет жасады. 

- Қой, арғысын талдамай-ақ, шығайық. 
Тіршіліктің шашуы мол шашатын, - деді. 

– Мақұл! - деп шеңберден шарықтай 
қадамдап автокөлікке беттедік.

- Япырмай, қазақы аудан. Ана тілін 
өнегелі жаза алмағандары ма? Жетесіздік 
пе? Өнер – мәңгілік, қазына – байлық, – 
деп маған шүйілді.

– Қызу шабытқа ұрынбайық. Бәрі 
оңалады. Ақыл – артық. Дауасыз 
дерт емес. Түзейді. Күнделікті жұмыс 
күйбенімен санасқан басшылар мұны 
біледі, - деп жұқаладым. 

– Уақытында жұлдыз санап па? Тасқа 
басылған соң қалады. Алға ұшқан құстай 
самғай береміз, – деп қалды. 

– Суық кетіп, жадыраған күндер туар. 
Сонда қолға алынар, - деп жебедім.

Ол менің тізімді ізденіспен жасап 
бергенімді білетін еді. Сол берген тізім 
сан құбылып өзгеретінін білгенімде бер-
месте едім-ау. Енді, өкін бе. Өтті, бітті. 
Тасқа жазуды жазған жігіттің жазығы жоқ. 
«Менмендігі қаймықпас, асқақтығы осы 
да» дегендей, тапсырыс берген кінәлі. 

- Мен қол қойып, тізімді қалай жазып 
бердім, еш өзгертпей, солай жазасың! 
Қаржыны төлейтін «мен» деп зікіңдегенін 
қасында тұрғанымда телефоннан 
құлағым шалды. Амалсыз ол орындады.

- Қаңыраған, аяқталмай тұрған 
құрылыстай әсер берді маған. Пах, 
шіркін, жігер алам ба десем. Көңілім 
құлазып, ойым ойсырап, жүрегім сыздап 
кетті, - деп алған әсерін сыртқа шығарды.

- Ұрпақ несібесі. Көп тілеуімен 
қолға алынар. «Жаманын жасырып, 
жақсысын асырып»,-дегендей дұшпан 
табасынан сақтасын! Көш жүре түзеледі. 
Жақсылыққа құдай жақ. «Көп біледі, іске 
асыруға келгенде әрекеті кемшілік»,- де-
гендей жөн білетіндер аз емес. Орын-
ды жасалады. Қазақтың патриоты – 
қазақтың өзі. Бірлікті, намысты елміз,  
- деп жұқаладым. 

– Онда сендім! Арамдықсыз бетіңе айт-
тым, әділ түсінгің! – деп тұңжырай қалды. 
Қол алысып, жадырадық.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ. 

АЙ, ҚАП!
(Назарнама)
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ЖОБА
Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылының елді мекендер шегіндегі жер учаскелерін салық 

салу мақсатында, бағалау аймақтарының шекараларын және жер учаскелері үшін 
төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 8-бабының 
2-тармағына, 11-бабының 1-тармағына сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылының жер учаскелерінің бағалау аймақтарының шекаралары 
осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылының елді мекендер шегіндегі жер учаскелеріне салық салу 
мақсатында жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттері 
осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудандық мәслихаттың «Экономика саласы, қаржы, 
салық және бюджет, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық мәселелер және экология 
жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін.

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
2021 жылдың 01 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ақсу аудандық мәслихатының сессия төрағасы     
Ақсу аудандық мәслихатының хатшысы 

Аймаққа жататын кадастрлық 
кварталдың нөмірі

2
050 Маманұлы көшесінің сыртымен 
шығысқа қарай
051 Б.Жидебаевтан шығыс жаққа-
Толғанбай ақыннан оңтүстік жаққа-
қант зауытынан батыс жаққа
052 Қабанбай батырдан батыс 
жаққа-М.Әуезовтен солтүстік жаққа
045 бас жоспардың шегіне сәйкес
050 Маманұлы көшесінің сыртымен 
батысқа қарай
051 Б.Жидебаевтан батыс жаққа-
Толғанбай ақыннан солтүстік жаққа-
қант зауытының батыс қоршауынан 
шығыс жаққа
052 Қабанбай батырдан шығыс 
жаққа-М.Әуезовтен оңтүстік жаққа
053 бас жоспардың шегіне сәйкес
054

Баға құраушы 
коэффициент

3

0,70

1,03

0,82
0,69

0,70
1,03

0,82

0,69

0,77

Аймақ нөмірі

4

I                                   
(0.70-1.03)

II                         
(0.69-1.03)

Ұсынылатын түзету 
коэффициенті

5

1.5

1,5

№ 
п/п
1
1

2

3

4
5

6

7

8
9

Мәслихаттың шешіміне 2 қосымша
АҚСУ АУДАНЫ, ЖАНСҮГІРОВ АУЫЛЫНЫҢ БАЗАЛЫҚ САЛЫҚ 
СТАВКАЛАРЫНА ТҮЗЕТУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН АЙҚЫНДАУ

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
ПРОЕКТ

Об утверждении границ оценочных зон  и  поправочных коэффициентов к базовым 
ставкам для целей налогообложения на земельные участки в черте населенного пункта 
села Жансугуров, Аксуского района.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8, пунктом 1 статьи 11 Земельного кодекса Республики Ка-
захстан от 20 июня 2003 года, Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить границ оценочных зон села Жансугуров, Аксуского района согласно приложению 
1 к настоящему решению.

2. Утвердить поправочные коэффициенты к базовым ставкам для целей налогообложения на 
земельные участки в черте населенного пункта села Жансугуров, Аксуского района согласно 
приложениям 2 к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию рай-
онного маслихата «По вопросам экономики, финансов, налогов и бюджета, развития малого и 
среднего предпринимательства, аграрных вопросов и экологии».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие с 01 января 2021 года.

Председатель  сессии Аксуского районного маслихата     
Секретарь Аксуского районного маслихата  

Номер кадастрового квартала

2
050 на восток с внешней стороны ул. 
Е.Маманұлы 
051 на восток от улицы Б.Жидебаев-
на юг от ул. Толғанбай ақын-на запад 
от сахзавода
052 на запапд от ул. Қабанбай батыр-
на север от ул. М.Әуезов
045 в соответствий с границами ген.
плана
050 на запад с внешней стороны ул. 
Е.Маманұлы 
051 на запад от улицы Б.Жидебаев-на 
север от ул. Толғанбай ақын-на восток 
от западного ограждения сахзавода
052 Қабанбай батырдан шығыс 
жаққа-М.Әуезовтен оңтүстік жаққа
053 в соответствий с границами ген.
плана
054

Ценообразую-
щий коэффи-

циент
3

0,70

1,03

0,82

0,69

0,70

1,03

0,82

0,69
0,77

Номер 
оценочной 

зоны
4

I                                   
(0.70-1.03)

II                         
(0.69-1.03)

Рекомендуемый 
поправочный 
коэффициент 

5

1.5

1,5

№ 
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приложение 2 к решению маслихата
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ 

НАЛОГОВЫМ СТАВКАМ

Бруцеллез ауруы – аса қауіпті 
жұқпалы ауру. Бруцеллез ауруы - 
ауылшаруашылық малдарынан, 
оның ішінде жиі: ұсақ мүйізді, ірі қара 
малдан жұғады. Бруцеллез ауруын 
жұқтыру оңай, ал одан сауығу, әсіресе 
тірек – қимыл аппараты зақымданған 
жағдайларда қиынға соғады. 
Сондықтан бұл жағдайда аурудың ал-
дын алатын профилактикалық іс – ша-
раларды жүргізіп отырған дұрыс. Бру-
целлез жануарлардан адамға әртүрлі 
жолдармен беріледі. Жиі адамдар 
бруцеллезді ауру малды күткенде 
жеке бас гигиенасы ережелерін 
сақтамаса, ауру мал бөліністерімен 
залалданған құралдармен тікелей 
қатынасса, малдың жүнін қырқу, мал-
ды сою, терісін сыпыру кезінде, мал 
төлдету кезінде малдың шуы, қағанақ 
суымен қатынаста болғанда, туған 
қозыны ауыздандырып емізу кезінде 
жұқтырып алады. Сонымен бірге ауру 
сиыр, ешкі, қойдың қайнамаған сүтін 
немесе толық термиялық өңдеуден 
өтпеген өнімдерді тағам ретінде 
пайдаланғанда ауру жұғуы мүмкін. Со-
нымен бірге қоздырғыш адамға ауа-
шаң, қарым-қатынас жолдарымен де 
берілуі мүмкін. Осылайша бруцеллез 
ветеринарлардың, мал сою пункттері 
жұмысшыларының, аңшылардың, 
жануарларды зерттейтін зертхана 
қызметкерлерінің, фермерлердің 
және шопандардың кәсіптік ауруы бо-
лып есептелуі мүмкін. Бруцеллездің 
инкубациялық кезеңі бірнеше күннен 
бірнеше айға дейін созылады. Кейбір 
науқастарда ауру жеңіл түрде өтсе, 

Бруцеллез ауруы
кейбіреулерінде ауыр дәрежеде өтіп, 
ауру белгілері ұзақ уақытқа дейін 
сақталуы мүмкін. Бруцеллез белгілері 
жиі тұмау және басқа да фебрильді 
аурулардың белгілеріне ұқсас, оның 
ішінде: қызба, тершеңдік, бұлшық 
ет, буындардың ауруы, әлсіздік, бас 
ауру, депрессия, қозғыштық, тәбеттің 
жоғалуы, салмақты жоғалту, жөтел, 
іштің ауруы, бауыр және (немесе) 
көкбауырдың үлкеюі. Бруцеллезден 
алдын ала сақтану үшін:

- бруцеллезбен ауырған малды сау 
малдан бөлек бағу; 

- ауырған мал тұрған қора-
қопсыларды, олардың төңіректерін, 
ондағы құрал - саймандарды тиісті 
дәрілермен дезинфекциялау; 

- бруцеллез мал сатылмайды; 
- төл алушылар, іш тастаған мал-

ды күтушілер және құсхана, ферма 
қызметкерлері, жүн жуғыш, тері - тер-
сек жұмысшылары және т. б. жұмыс 
кезінде арнаулы киім (халат) киюі тиіс;

- жұмыс орнында құман, сабын, ора-
мал, дезинфекциялық дәрілер даяр 
тұрсын; 

- бруцеллез малдың сүтін пастери-
зациядан (70 градусқа дейін 30 минут 
қыздырмайынша) өтпейінше ішуге не-
месе сатуға болмайды;

- бруцеллезбен ауырған төлді 
тұрғын үйде ұстамау керек.

Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық қоғамдық денсаулық 

сақтау басақармасының басшысы.                           

С.КУКУЗОВА,
бас маман.  

Менингококты инфекция - түрлі клиникалық 
көріністермен сипатталатын жіті бактериалды 
инфекциялық ауру. Сырқаттанушылықтың бірнеше 
түрлері бар: менингококты жұқпа – қоздырғышы тек 
Neisseria meningitidis бактериясы, серозды - әртүрлі 
вирустармен және іріңді менингит - бактерияларымен 
шақырылады.

Инфекция көзі - ауру адам немесе бактерия тасы-
малдаушы. Көбінесе қауіпті бактерия тасымалдаушы-
лар, оларда организмдерінде микробтар бар, олар 
өздері ауырмай, айналасындағыларын жұқтырумен 
қауіпті. 

Менингококты жұқпа барлық жерде, бүкіл әлемде 
кездеседі.  Менингитпен әртүрлі жастағы адамдар ау-
ырады. Көбінесе сырқаттану жас ерекшелігіне емес, 
адам ағзасына байланысты. Мысалы, шала туылған 
балаларға (олар өте әлсіз болғандықтан) менингит өте 
қауіпті. Сонымен қатар жиі ауыратын, орталық жүйке 
жүйесі зақымданғандар, басының немесе арқасының 
травмасы бар адамдар. Жалпы сырқаттануға әсер 
ететін факторлардың қатары көп. 

Жұқпаның берілу жолы – ауа-тамшылы (жөтелгенде, 
түшкіргенде, сөйлегенде). Менингокок қоздырғышы 
сыртқы ортада төзімсіз. Микроб сау адамның 
ағзасына науқас адам немесе тасымалдаушымен ұзақ 
уақыт бойы қарым – қатынаста болғанда, тыныс алу 
жолдарының шырышты қабаттары арқылы енеді (жа-
нында ұйықтағанда, бірге тамақтанғанда, оқығанда, 
тәрбиеленгенде). Сырқат жұққан сәттен бастап 1-10 
күн аралығында пайда болады. Сырқаттанған адам 
қоршаған адамдарға бірінші күннен бастап қауіпті.

Сырқат жедел дене қызуының көтерілуімен бас-
талып (37,5-38,0°C), бастың ауыруымен, мұрын 
бітуімен, жұтыну кезінде ауру сезімімен сипаттала-
ды. Сонымен қатар тағам қабылдаумен байланыс-
сыз, көп реттік құсу болады. Ерте жастағы балалар-
да құрысулар дамиды. Егерде иммундық жүйесі 
төмендеген болса, микроб ары қарай қанға өтіп, 
аяқта, жамбаста дененің қырында жұлдыз тәрізді, 

МЕНИНГИТ
басқанда жоғалмайтын қызыл (көгерген) бөртпелер 
пайда болады. Ары қарай бүйректің зақымдалуымен, 
бас миының қабынуымен, инфекциялық-токсикалық 
шокпен, ауыр жағдайда өліммен аяқталатын менин-
гококты инфекцияның ең ауыр түрі - менингококты  
сепсис дамиды.

Сырқаттанғаннан кейін – саңыраулық, балалар-
да саңырау –мылқаулық, кей кезде сал ауыруы, бас 
миының зақымдалуы дамиды. 

Жоғарыда көрсетілген белгілер пайда болған 
жағдайда үй жағдайында емдеу шарасымен айна-
лыспай, сол сәтте дәрігерге медициналық көмекке 
жүгініп немесе жедел жәрдем көмегін шақырту қажет. 
Неғұрлым білікті медициналық көмек көрсетілсе, ау-
рудан сауығу нәтижесі тез, әрі тиімді болады. 

Жас ерекшеліктеріне қарамастан науқастарды 
ауруханада емдейді. Емінің нәтижелігі ауруханаға 
уақытылы жатумен және емнің тағайындалуына бай-
ланысты. 

Алдын алу шаралары тым қарапайым болғанымен  
жеке бас тазалығын сақтап, қолды жуғыш заттармен 
мұқият жуу қажет. Жиі таза ауада серуендеп, адам-
дар көп жиналатын орындарға: сауда, ойын-сауық 
кешендері мен мәдени-көпшілік шараларға баруды 
шектеу  маңызды!

Инфекциялық сырқаттанушылықтар, оның ішінде 
менингокок инфекциясы  бойынша туындаған 
сұрақтарға аудандық аурухана педиатрі Адиманова 
Әсия 872832-2-19-39, терапевт дәрігері Жақсылық 
Зура 2-16-83 медициналық ұйымдардың қауырт 
желілері жұмыс жасайды. 

Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық санитариялық -

эпидемиологиялық бақылау
басқармасының басшысы.                                                                        

Ж.ЕРКЕНОВА,         
санитарлық - эпидемиологиялық

бөлімінің маманы.

МАМАН КЕҢЕСІ
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ЕСКЕ АЛУ

Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып, 
Ел, айтады жұрт айтады жарысып. 
Көпшіліктен алған алғыс, сауабың, 
Жатқан шығар рухыңменен қауышып. 
 Аяулы жар, ардақты әкеміз, Ара-
сан ауылының беделеді азаматы 
ШАЛҰЛЫ ПАНАРБЕК атамыз 67 
жасына қараған шағында 11 ақпан 
күні өмірден озды. Қабырғамыз 
қайысып, қимай - қимай жер 
қойнына тапсырдық. Ол кісінің ай-
тар ақылымен берген тәрбиесі мен 
үшін әкемдей еді. Мені келініндей 
емес қызындай жақсы көретін. 
Қалжыңдасып бар білгенін айтып 
отыратын. Төрт ұл, екі қыз тәрбиелеп 
өсірді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға 
қондырып,16 немеренің атасы атан-
ды. Атамыздың кішігірім емшілік 
қасиеті бар еді, шөптердің барлық 
түрін таниды десемде қателеспейтін 
шығармын. Үнемі шөптердің 
түрлерін қай ауруға ем екенін  ай-
тып отыратын. Бізге де талай шөп 
дәрілерін беріп, емделіп тәуір де 
болғанбыз. Айта берсем атамыздың 
жақсы қасиеттері ақ беттерге сый-
майтында шығар. Енді атамызға 
дұғадан басқа жасайтын амалы-
мызда жоқ. Жатқан жеріңіз жайлы, 
топырағыңыз торқа болсын дейміз! 
Бәйтеректей әулетке сая болған,
Бәрінен де мейірімін аямаған.
Жанатта жаның болсын, рухың биік
Өзіңдей қайда бізге аяулы адам
Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдырдың салғанына.
Көзімізге ып - ыстық жас келеді
Ата өзіңді сағынып, еске алғанда.

 Арасан ауылының тұрғыны -  
 Мақпал ШӘРІПБАЙҚЫЗЫ.

Құттықтаймыз!

8 наурызда жан бауыры-
мыз, Жансүгіров ауылының 
тұрғыны МҰҚЫШЕВ НҮРЖАН 
МҰХАМЕДЖАНҰЛЫ 50 жасқа то-
лады. Жан бауырым бүгін сенің 
туылған күнің - төл мерекең, 
қуанышың. Біз сені осы мерекеңмен 
құттықтап, қуанышыңды бөлісіп от-
ырмыз.

Өзіңе қонар бақтың баянды-
сын, бітер дәулеттің көл-көсірлігін, 
келер ырыстың ысырап болмау-
ын, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, 
шаңырағыңа шаттық орнауын, 
Тәңірдің шексіз қолдауын тілейміз!

Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп, бізде соның біріміз.
Ортамызда жанашыр боп жүресің,
Болғаннан соң бірге шыққан 
                                                  түбіміз. 
Үзілмесін өміріңнің жыр – әні,
Бақытыңның өрге тартып бұлағы.
Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сәулелі боп шуағы.
Өмір саған жылы сөзін арнасын,
Қайғы-мұңға жүректе орын 
                                              болмасын.
Жанарыңнан күн күлімдеп 
                                                әрқашан,
Ай мен жұлдыз кеудеңе кеп 
                                                  орнасын.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: туған - туыс, 
ағайындар атынан қарындасың 
Гүлжан мен күйеубалаң Қайрат 

және балалары.

Аудан бойынша жалпы автомобиль жолдарының ұзындығы 
901 шақырым. Оның ішінде Республикалық маңыздағы автомо-
биль жолдары 94 шақырым, облыстық маңызы бар автомобиль 
жолдарының ұзындығы - 494,1 шақырым, аудандық маңызы бар 
автомобиль жолдарының ұзындығы 312,9 шақырымды құрайды. 
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының (325-410 
км.) қысқы күтіміне жауапты Қазақстандық филиал «Корпорация 
Луцяо провинции Шаньдун» ЖШС, тапсырыс беруші «Казавто-
жол» АҚ. Қар басып қалу қауіпі бар 2 аймақ  (361-363, 379-383) 
ұзындығы - 6 шқ. Жылыту пункті 363 шқ. орналасқан. Жеке 
құрамда 33 адам, Техника саны  - 26 (6 самосвал, 3 автогрейдер, 
1 қар тазалағыш, 3 алдыңғы тиегіш, 3 бульдозер, 2 автокран, 1 
тиегіш кран, 4 экскаватор, 4 жолаушылар вагоны). 

Облыстық автомобиль жолдарының қысқы күтіп баптау 
жұмыстарына жауапты «Талдықорған жолдары» ЖШС, қар басып 
қалу қауіпі бар учаскесі Қапал-Арасан 077, оның 16-26 шқ (10 шқ). 
Жабдықтардың жалпы саны - 5 (1 автогрейдер, 1 бұрандалы ро-
тор, 2 МТЗ-82, 1 Камаз құмы), жеке құрамда -10 адам. Аудандық 
маңыздағы автомобиль жолдарының қысқы күтіміне жауапты 
ұйым «Ақсу ТВК» ЖШС. Техника саны - 4 (1 грейдер, 2 МТЗ-82, 1 
КамАЗ тракторлары), жеке құрамда -  8 адам.

  Жәнібек БЕЙСЕБАЕВ,
«Ақсу ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» ММ басшысы. 

АУДАН БОЙЫНША АВТОМОБИЛЬ 
ЖОЛДАРЫН ҚЫСҚЫ КҮТІП - БАПТАУ 

ЖҰМЫСТАРЫ  

6 наурызда досымыз 
ШАЛҚАРОВА ГҮЛНАР 
АЙТКЕНҚЫЗЫ 50 жасқа тола-
ды. Гүлнарды туған күнімен және 
келе жатқан Халықаралық әйелдер 
күнімен құттықтаймыз.
Отбасына амандық, деніне саулық, 
ұзақ ғұмыр тілеп, мәңгілік әйел 
бақытына бөленіп, ортамызда күліп 
- ойнап жүре беруіне тілектеспіз.
Бүгінгі тойда биле билегесін, 
Құрдастарым қатарың сиремесін. 
Бүгінгідей мерейтойда жолыққанда, 
Ғажайып керемет бір күйге енесің. 
Басталған Баласаздың мектебінен, 
Өмірдің өттің талай өткелінен. 
Бүгінгі құтты болсын мерейтойың, 
Құттықтаймын елуінші 
 көктеміңмен! 
Құрдастарың қуанышты бөлісуде, 
Жарқылдап нұрланып жүр ел ішінде. 
Мұратың, балаларың аман болсын, 
Тағы елу жыл жазылсын енішіңе! 
Жарқылдаған мінезің бар 
                           ашық жарқын, 
Тез оталып, лезде басылатын. 
Тағы да бір қайталап айтып кетем, 
Мен үшін жүз сұлудан алтын басың. 
Бітпесін, таусылмасын жасар
 тойың, 
Сәтті боп іске ассын жоспар ойың. 
Денсаулық, бақыт, шаттық 
 барлығында, 
Өзіңе тілеймін мен роднойым! 

Таза тілекпен, таза жүрекпен: 
Бауыржан БОЛАТХАНҰЛЫ.

«Қайырымдылық жасасаң, 
қайырымын өзің көресің»,-
деген екен дана халқымыз. 
Қайырымдылық - халқымыздың 
ең ізгі қасиеттерің бірі. 
"Жанашырлыққа жан риза",-
дегендей адам өміріндегі ең игі 
істерінің бірі - мұқтаж жандарға 
қамқорлық жасау. Жақсылықпен 
пен жамандық адамның іс-әрекеті 
арқылы өлшенеді. «Адамды адам 
ететін – мейірім мен қайырым»,-деп 
дана халқымыз бекер айтпаған. 
Қайырымдылық – адамзат 
бойындағы ерекше бір қасиет бо-
лып саналады. Жақсылық жасау 
– имандылықтың, тәрбиеліліктің, 
парасаттылықтың айқын көрінісі. 
Бүкіл әлемді дүр сілкіндірген 

ИГІ ІС - ПАРАСАТТЫЛЫҚ БЕЛГІСІ!
тышқан жылы кетіп, адамдардың 
ең жақсы көретін үй жануары – 
сиыр жылы келді. Жайдары мінезі 
мен молшылығын ала келді. Со-
нымен бірге Наурыз мерекесі де 
келіп жетті. Ал, ауқатты ағайын, 
аудан кәсіпкерлері Сіздерді игі 
іс – парасаттылыққа шақыра оты-
рып, жағдайы төмен отбасылары-
на, мүгедектерге қайырымдылық 
көрсетуге шақырамыз! Және 
Сіздердің қайырымдылық 
жасауға асығатындарыңызға 
сенеміз! 

Мекен-жайымыз: Желтоқсан, 5. 
Телефон: 2-21-20, 87026801220.

М.ОМАРОВА,
үйден қызмет көрсету 

бөлімшесінің меңгерушісі. 

№1 бөлімшенің меңгерушісі болып істеді. Өзінің жұмысын жауапкершілікпен 
атқарды. Жұмысты бірінші орынға қоя білді. Жұмысқа деген махаббаты ерек-
ше болды. Аудандағы бөлімше меңгерушілерінің алдыңғы қатарында болды 
десек артық айтқанымыз емес. Ауданның мекеме басшылары, ауданның 
бірінші басшылары Қосымханды қатты сыйлады. Аудан қызылша тапсыру-
дан бүкілодақтың туын жеңіп алғанда Діңгек совхозының қызылшашылары 
физикалық салмақ бойынша 42 мың тонна тәтті түбір өткізіп, облыстың 
ауыспалы Қызыл туын жеңіп алды. Сол үлеске бөлімшенің үлесі қомақты 
болды. Совхоздың директорлары кезекті демалысқа кеткенде әрқашанда 
орындарында Қосымханды қалдыратын. Олар келгенше жұмысын ақсатпай, 
абыроймен, жауапкершілікпен атқарды. Кейінгі кездері оны аудан басшыла-
ры «Қаракөз» совхозына бас агроном етіп тағайындады. Совхозды кадрмен 
күшейту мақсатында 1991 – 1992 жылдары ауданның ауылшаруашылық 
басқармасының төрағасы болып қызмет атқарды. Совхоздар ыдыраған 
кезде өзінің жеке шаруашылығын құрып, балаларын, немерелерін еңбекке 
баулыды. Жұмыс жасаған жерінде әрқашан әділетті, жұмысшыларға талап 
қоя білетін болды. Әрқашан өзгелерге жұмыс жасау кезінде бағдарлама 
шамы бола білді. Оның жасаған жұмысын жоғары жақ жақсы бағалап, Мо-
сква қаласындағы бүкілодақтың көрмесінің қатысушысы болды. Бірнеше 
ордендермен марапатталды. «Знак Почета», «Құрмет орденімен», бірнеше 
бесжылдықтың қорытындысы бойынша медальдардың иегері болды. 
Жергілікті жердің депутаттығына бірнеше рет сайланды. Партком дирекция 
мүшесі болды. Ақсу ауданының «Құрметті азаматы», қоғамдық жұмыстарға 
белсенді араласты. 

Сонымен қатар арапайым, мәдениетті, еңбексүйгіш, достарына адал, 
беделді азамат болды. Ауылда ең бірінші болып ерте тұратын, жай жататын 
адамның бірі еді. Оның қағидасы «Ерте тұрған еркектің ырысы артық»,-деген 
мақалды жоғары ұстайтын. Оның қасында көп баланың әкесі. Балалары да 
еңбекқор болып өсті. Қазір балалары еліміздің әр саласында жұмыс жасап 
жүр. 

Біздің Жаратушыдан тілейтініміз – Қосымханға жатқан жерің жарық бол-
сын, иманың жолдас болып, жаның жәннатта болсын,-дейміз. 

Балалары, келіндері, немерелері атынан.
Жолдастары - ҚАЛИМОЛДА, ЖАМАЛХАН, ЖЕКЕН - ЖАНАТ, 

АМАНГЕЛДІ - СЕРІКҚАЙША ЖӘНЕ БОЛАТ - БИЯЗЫ.     

РАХИМОВ ҚОСЫМХАН 1939 жылы 
5 сәуірде Октябрь ауылында (қазіргі 
Есеболатов ауылдық округінде) дүниеге 
келген.

Чапаев колхозында Чапаев атындағы 
орта мектепті бітірген. Мектеп 
бітіргеннен кейін механизаторлар дай-
ындайтын училищеде оқып, өзі туып 
өскен ауылында механизатор болып 
еңбек жолын бастаған. Жастар арасын-
да белсенді болып, озат механизатор 
болды. Жастар оны комсомол жетекшісі 
етіп сайлап, малшылар арасында 
ауданның колхоздарына барып кон-
церт, пъесалар қойып көзге түсті. 1950 
жылдары ауданда өнерпаздар ара-
сында бірінші орын алып, дипломмен 
марапатталынды. 1963 жылы Октябр 
колхозы «Діңгек» совхозы болып 
ұйымдастырылды. Сол жылдан бастап, 

РАХИМОВ ҚОСЫМХАН

Свой замечательный коллектив хотим по-
здравить  с 8 Марта! Нам очень повезло с 
такими чудесными сотрудницами. Спасибо 
за радостную и весёлую атмосферу в нашем 
коллективе. От всей души желаем вам добрых 
чудес и счастья в жизни, высоких результатов 
в любом деле и грандиозных успехов в рабо-
те.Пускай в вашей жизни всегда будет удача, 
благополучие и душевное равновесие! Жела-
ем чтобы трудовые будни всегда были яркими, 
насыщенными и приносили радость и удо-
вольствие. Пусть в нашем дружном коллек-
тиве всегда царит атмосфера дружбы, взаи-
мовыручки и понимания, которые делают наш 
мир светлее и добрее. В этот замечательный 
праздник хочется отметить сотрудников - юби-
ляров КИНАШ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ и 
АБРАМОВУ ИРИНУ ЕРБОСЫНОВНУ про-
работавших в сфере общественного питания 
25 лет! Спасибо вам  за то, что вы продолжае-
те посвящать свою жизнь своей любимой ра-
боте, спасибо вам за ваш честный труд и высо-
кую ответственность. Благодаря вам и вашему 
профессионализму , вы вносите огромный 
вклад в развитие нашего семейного бизнеса. 
От всей души желаем вам неиссякаемой энер-
гии, благополучия вашим семьям, достижения 
всех целей и исполнения всех желаний.

Пища - это наше все,
От таких больших людей
Зависит все житье - бытье.
Да, они не защищают, 
Разные товары нам не предлагают,
А в тепле и аромате блюд
Вас всегда к столу, к обеду ждут.
Обедов вам отличных!
К столу гостей столичных!
Работы высший класс!
Успехов! Любим вас!

Семья САБЫРБАЕВЫХ.

Қазақтың дәстүрлі әдебиетінің аса дарынды, асқақ жаратылған 
алып тұлғаларының бірі – жерлесіміз Қуат Терібаевтың туғанына 
биыл - 130 жыл толды. Қуат Терібаев 1891 жылы Алматы об-
лысы, Ақсу ауданына қарасты (бұрынғы Чапаев ұжымшары) 
қазіргі Көкөзек ауылында, қарапайым отбасында өмірге кел-
ген. Әке-шешесінен ерте қалғаннан кейін ақын ағаларын пана-
лап, солардың қамқорлығын көп көрген. Аңыз-әпсаналар мен 
жыр-дастандарды жаттап өскен ол жастайынан жиын-тойларды 
жағалап, арқалы айтыскерлермен сөз сайысына түсіп, ақындық 
атын шығарған. Сонымен қатар қарымды қаламынан туындаған 
«Көкөзек», «Ағынды Ақсу» және «Өмір жыры» атты кітаптардың 
авторы. Қуат Терібаев ақындық өнерге жасынан талаптанды. Ел 
арасында айтылып жүрген ауыз әдебиет үлгілерін жазып алып 
жаттады. Өз бетінше өлең де жаза бастады. Алғашқы ақындыққа 
үлгі алған ұстаздары: Тайкөт, Әсет, Абай, Жамбыл еді. Ақын 
соғысқа дейінгі және соғыстан кейінгі бесжылдық жоспарлардың 
белсенді үгітшісі ретінде халық поэзиясының дамуына жалынды 
үн қосты. Социалистік қайта құрылыстың сан алуан табыстарына 
ерекше мән беріп, бақытты совет адамының қуанышын ақындық 
шабытпен, көтеріңкі үнмен құлшына жырлаған. 

1916 жылы патшаның июнь жарлығымен майданның қара 
жұмысына алынды. Қазан төңкерісінен кейін ауылдық кеңестің 
төрағасы болды. 1936 жылы республикалық айтысқа қатысып, 
жүлде алды. Сол жылы «Қазақ КСР-нің халық ақыны» деген 
құрметті атаққа ие болды. Қазақ әдебиетінің тарихындағы айты-
старды зерделеген Мұхтар Әуезовтың өзі оның өнерін көріп, оның 
шығармашылығымен танысып, «Тұйғын ақын»,-деп баға берген.

Ол аудандық, облыстық, республикалық айтыстарға қатысты. 
1946 жылы  Семей облысы, Шұбартау ауданының ақыны Төлеу 
Көбдіковпен, 1947 жылы Жамбыл облысының ақыны Жақсыбай 
Жантөбетовпен, 1948 жылы Алматы облысы, Киров ауданының 
«Еңбекші қазақ» колхозының ақыны Қалқа Жапсарбаевпен 
айтысқан. Ауылда туып - өскен Қуат колхозшылармен, еңбек адам-
дарымен біте қайнасып, араласып газет-журналдардағы, әдеби 
кітаптардағы жетістіктерді оқып, ұзтазы Жамбыл сияқты бұрын - 
соңды тарихи дауылды оқиғаларды басынан көп кешірмесе де өз 
республикасын, облысын, ауданының өмірін жақсы білген. 

Қуат Терібаев 1942-1948 жылдарда Ақсуда ұйымдасқан колхоз-
совхоз  театрында қызмет атқарады. Халық театрында қызмет 
істеп жүргенде сахнада қойылған пъесаларда басты рөлдерді 
сомдаған. «Еңлік-Кебектегі» Базарбайдың, «Қозы Көрпеш - Баян 
сұлудағы» Қарабайдың, «Қыз Жібектегі» Шегенің т.б. Онымен 
бірге өзінің шығарған өлеңдерін айтып беретін. Көптеген шығарған 
әндерін де орындайтын. 1939 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 
"Құрмет Грамотасымен", 1946 жылы «1941—1945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысы кезіндегі қажырлы еңбегі үшін» медалімен ма-
рапатталды. Көрнекті халық ақыны, Қазақстан Совет Жазушыла-
ры одағының мүшесі Қуат Терібаев ұзақ аурудан кейін 1952 жылы 
ақпан айында қайтыс болды. Өзі өмірден өтсе де, артына өшпес 
мол мұрасын қалдырған қайталанбас ірі тұлғаның есімі халқымен 
бірге жасап келеді.   

А.ҚҰМАРОВА,
І.Жансүгіров атындағы тарихи - өлкетану 

музейінің меңгерушісі.  

    Қуат Терібаевтың туғанына - 130 жыл!

Айтыстың алып өкілі
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Мерекелік бет

Сезімдердің сезілсе тұнық мәні,
Сол емеспе жастардың жыр ұққаны.
Қыздарды жырға қосып кетейік бір,
Тұрғанда ару сырын ұғып бәрі.
Қазақтың сертке берік Еңлік қызы,
Тек Кебек деп жүрегі у ұрттады.
Қозыны қосағым деп білгеннен соң,
Баянды да сұм ажал құрықтады.
Мамырда Қалқаманнан тірі айырылып,
Суыған жүректі өмір жылытпады.
Естайға есі кетіп ғашық болған,
Әнін тыңдап Қорланның құрыпты әлі,
Мәжнүнді армандаумен өткен екен,
Ләйлінің кетседағы сынып сағы.
Абайда Әйгерімді алғанменен,
Тоғжанды өмір бақи ұмытпады.

Жәмиланың қасында болғандықтан,
Жая тасқа жазылған жігіт қаны.
Құралайдың ғашықтық құдіреті,
Келденді де алып шыққан тұлыптағы.
Гауһар қыздың құдіреті Қабанбайға,
Қу бас атты ертеткен қырықтағы.
Қазақтың қос бұрымды қыздарының, 
Қылдан нәзік келеді қылықтары.
Ай мүсін арулардың арқасында,
Атты ғой сан жігіттің күліп таңы.
Сәменсіз бұл өмірде жасай алмас,
Бәрі де Салиқаның сынықтары.
Мерекесі құтты болсын.....

Кенжебек ӘКІМБЕК.

ҚЫЗДАРДЫ ЖЫРҒА ҚОСЫП 
КЕТЕЙІК БІР 

ҚЫМБАТТЫ ХАНЫМДАР!
8-Наурыз мерекесі құтты болсын! Баршаңызға асыл армандардың орындалуын, жан жадыратар 

қуаныштың мол болуын, отбасы бақыты мен берекесі сарқылмауын, денсаулықтың мұқалмауын 
тілеймін! Ауданымызда ердің жүгін арқалап, басшылық қызметте азаматтармен қатар келе жатқан 
әйел басшылар жетерлік.

Сіздерді 8 наурыз — Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Әйел - Ана - 
өмірдің өзегі, тіршіліктің күре тамыры, ыстық ықылас пен ыждаһаттың, пәктік пен тазалықтың 
қайнары. Еліміздің сән - салтанаты мен Елордамыздың мерейінің үстем болуында да қашанда нәзік 
жандардың еселі еңбегі мен қажырлы қайратының қарымды үлесі жатыр. Олай болса, көктемнің осы-
нау шуақты мерекесі көңілдеріңізді нұрға, жүректеріңізді жырға бөлесін.

Сіздердің құрметтеріңізге Кенжебек Әкімбектің "Қыздарды жырға қосып кетейік бір" атты өлеңін 
тарту етеміз.

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ.
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