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Ұлыстың Ұлы күні!

Қадірлі де, құрметті жерлес-
тер! Әлемдегі ең әдемі мереке қай 
күн деп біздерден сұраса, әрине, 
Жер - Ананы көктемнің жайдарлы 
шуағына бөлеп келетін Ұлыстың 
Ұлы күні - Наурыз мерекесі дер 
едік. Олай болса баршаңызды 
қазақтың жылы шуақты Жаңа 
жылының келуімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Ұлыстың ұлы күнінде жер 
бетінде өмірдің өзі шектеусіз, 
тоқтаусыз, сән - салтанатпен 
бақытты шеру тартып келеді 
емес пе. Көгілдір көкке, қарлы 
шыңдарға, жазиралы жазықтарға 
қарасаңыз ақ көрпесінен арылған 
дүние толқып, балқып, көгілдір 
көк сағымға оранған. Бұл күні бар 
табиғат, тіршілік дүр сілкініп, келер 
күнге жаңа сенім, жаңа көзқараспен 
қарайды. Мереке қарсаңында 
Ел Президенті Қасым - Жомарт 
Тоқаев «Жаңа Қазақстан: Жаңару 
мен жаңғыру жолы» атты елді 

Сіздерді аудандық мәслихат 
депутаттары мен аппа-
рат қызметкерлері атынан  
Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесімен  шын жүректен 
құттықтаймын!

Табиғат ананың түрленіп, 
қызылды - жасылды күйге еніп, 
күн мен түн теңесіп, еңбек сүйгіш 
халқымыздың алдағы күндерден  
зор үміт күтер күні - осы Наурыз 
мерекесі. 

Наурыз мейрамы салт 
- дәстүріміздің, тіліміз бен 
дініміздің, жарасымды бірлік 
пен татулықтың, жаңарудың 
ұлы мерекесі. Наурыз мерекесі 

***

береке - бірлікке шақырған Жол-
дауын жолдады. Бұл Қазақстанды 
армандарға бастайтын жол екенін 
нақтылай түседі. 

Олай болса ақсулықтар да 
Жолдауды сенімдеріне серік 
етіп, жыл табысты басталып, 
сәттілікпен қорытындылайтынына 
сенім зор. Өйткені, ғасырлар бойы 
адамзат көктемгі күн мен түннің 
теңелуіне айырықша мән беріп, 
өткеніне үңіліп, болашағына үміт 
артқан. Ендеше, бұл жыл да әр 
ақсулықтың отбасына зор сал-
танат, көтеріңкі көңіл-күй, береке 
әкеледі дейік. Халық сенімі бой-
ынша Ұлыстың Ұлы күні айтылған 
әр ақ тілек орындалады десек, 
аудан жұртшылығына мол бақыт, 
таусылмас бақ - береке берсін 
демекпін.

Е.БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, «Аманат» 

партиясы Ақсу аудандық 
филиалының төрағасы.

егеменді елімізде өмір сүріп, 
еңбек етіп жатқан барша 
жұрттың ынтымағы жарасып, 
ырысын тасытар күн. Қасиетті 
Наурыз мерекесінің әр сәтінен  
ұлтымыздың нақышын, салт - 
дәстүріміздің айқын қолтаңбасын 
көреміз, әрі мақтан тұтамыз. 

Мерекелердің ұлығы - Әз Нау-
рыз баршамызды ізгілікті істер 
мен асқаралы армандарға баста-
сын, әр шаңыраққа бақ қондырып, 
қыдыр дарытсын!

Б.СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат 

хатшысы.

Әлемдегі  ең  әдемі  мереке

Осы жылдың 22 ақпанында Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасы 
Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 
Жарлыққа қол қойды. Өзгерістер мен толықтырулар енгізудің мақсаты мемлекеттік 
қызметшілердің тәртіптік жауапкершілігін қарау және олардың қызметтік әдепті 
сақтауы мәселелері бойынша заңнама нормаларын жетілдіру болып табылады.

Аталған өзгерістерге сәйкес:
- қызметтік тергеп-тексеру жүргізу, тәртіптік комиссияның материалдарды қарау 

және тәртіптік жаза қолдану тәртібі егжей-тегжейлі реттелді;
- қызметтік тергеп-тексеру тағайындауға уәкілетті лауазымды тұлғалар нақтыланды 

(мысалы сайланатын әкімдер үшін - ауданның, облыстық маңызы бар қаланың әкімі, 
тексеру комиссияларының мүшелері үшін - осы сайлау органының хатшысы);

- қызметтік тергеп-тексеруді тағайындау, тәртіптік комиссияның отырысында ма-
териалдарды қарау және тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдау мерзімдері 
нақтыланды; 

Қызметтік тергеп-тексеру уәкілетті адамға теріс қылық туралы мәліметтер келіп 
түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тағайындалуға тиіс. 

Қызметтік тергеп-тексеру материалдарын тәртіптік комиссия бес жұмыс күні ішінде 
қарауға тиіс. 

Уәкілетті адам тәртіптік комиссияның ұсынымы шығарылған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде жаза қолдану немесе оны қолданбау туралы шешім қабылдауға 
тиіс. Бұрын мұндай мерзімдер болмаған.

- карантин кезіндегі тәжірибені ескере отырып, ТЖ режимі қызметтік тергеп-
тексеру жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру негіздемесіне енгізілді.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Әдеп жөніндегі 
комиссиясына жекелеген саяси қызметшілер мен "А" корпусы адамдарының 
мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар жасағаны және қызметтік 
әдеп нормаларын бұзғаны үшін жауаптылығын қарау өкілеттігі берілді.

Бұл облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана әкімдерінің бірінші 
орынбасарлары мен орынбасарлары, облыстардың, облыстық маңызы бар 
қалалардың әкімшілік орталығы болып табылатын қалалардың әкімдері, облыстар 
аудандарының және қалалардағы аудандардың әкімдері.

Орталық атқарушы органдар комитеттерінің төрағалары және облыстар, 
республикалық маңызы бар қалалар, астана әкімдері аппараттарының басшыла-
ры, орталық мемлекеттік органдарда дербес лауазымдар атқаратын Әдеп жөніндегі 
уәкілдер.

Карантин кезеңінде жинақталған тәжірибені ескере отырып, тәртіптік комиссияның 
отырыстарын ВКС режимінде өткізу мүмкіндігі көзделді.

Енді Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның Әдеп жөніндегі 
кеңестерінің отырыстары егер оларға кеңес мүшелерінің көпшілігі қатысса, құқықтық 
күші бар деп саналады.

Бұған дейін Әдеп жөніндегі кеңестердің отырыстарында кворумды қамтамасыз 
ету үшін отырысқа кеңес мүшелерінің үштен екісінің қатысуы қажет болатын, бұл іс 
жүзінде қиындық туғызды.

Ауыл әкімдерінің сайлануын ескере отырып, олардың тәртіптік жауапкершілігін 
қарау кезінде объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында тәртіптік комиссиялардың 
құрамына міндетті түрде мәслихаттардың депутаттары мен жергілікті қоғамдастықтың 
өкілдері енгізіледі.

«ӘДЕП КОДЕКСІ»
Әдеп кодексін жаңа редакцияда әзірлеу, себебі, Кодекстің құрылымы да, оның 

мазмұны да бұрынғы редакцияға қарағанда толық өзгеріске ұшырағаны болып та-
былады. 

Сондықтан заң техникасының талаптарына сәйкес кодекс жаңа редакцияда жа-
зылды.

Мемлекеттік қызметшілердің моральдық-адамгершілік талаптары, олардың мінез-
құлқына қойылатын базалық қағидаттар қызметшілердің лауазымдық міндеттері, 
мемлекеттік қызметке байланысты өзге де ережелер мен шектеулер және т.б. сияқты 
өзге де талаптардан бөлінген.

Бұрынғы Әдеп кодексімен мемлекеттік қызметшіге жеке және заңды тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын шешімдерді қабылдаудың ашықтығын 
қамтамасыз ету талабы қойылды.

Сонымен қатар, Әкімшілік рәсімдер қағидаттарының бірі мемлекеттік қызметшінің 
моральдық бейнесіне қарамастан сақталуға тиіс жариялылық қағидаты болып та-
былады. Сондай-ақ, Әдеп кодексінде жұмыс беруші қауіпсіз еңбек жағдайларын 
жасауға, қызметкердің еңбегі мен денсаулығын қорғау бойынша шаралар қабылдауға 
міндетті деген ереже болған.

Сонымен бірге, жұмыс берушінің мұндай міндеті еңбек заңнамасында 
қарастырылған және Әдеп кодексінде ұқсас талаптардың бар-жоқтығына қарамастан 
орындалуы керек. Сондықтан Кодекс мемлекеттік қызметшілердің қызметін 
моральдық-адамгершілік аспектіде реттеуге бағытталған және онда ең алдымен 
мемлекеттік қызметшілердің өздері үшін маңызы бар қағидаттар мен құндылықтар 
туралы ақпарат қамтылған.

Мемлекет басшысының ұстанымдары мен заң талаптарын ескере отырып, 
мемлекеттік қызметтің қоғамдағы рөлі ашылды. Яғни, Кодекс қоғамның мемлекеттік 
органдарға деген сенімін нығайту, өзара қарым - қатынастың жоғары мәдениетін 
қалыптастыру және мемлекеттік қызметте парасаттылық атмосферасын құру 
мақсатын көздейді.

Мемлекеттік қызметтің әдептік қағидаттары айқындалды.
Яғни қызметтік әдеп мынадай қағидаттарға негізделеді:
1) адал ниеттілік – қоғам игілігі үшін мемлекетке кәсіби және жауапты қызмет ету;
2) адалдық – өз міндеттеріне шынайы көзқарас;
3) әділдік – жеке және заңды тұлғалардың, қоғамдық топтар мен ұйымдардың 

ықпалына қарамастан заңды шешім қабылдау және кез келген мән-жайлар бойынша 
біржақтылық пен субъективтілік себебінен адамдарды кемсітуге жол бермеу;

4) ашықтық – жұртшылықпен жұмыс істеуге дайын екенін көрсету және өз іс-
қимылының ашықтығын қамтамасыз ету;

5) сыпайылық – азаматтар мен әріптестерге дұрыс және құрметпен қарау;
6) клиентке бағдарлану – мемлекеттік қызметтерді тұтынушы ретінде халықтың 

сұраныстарына толықтай бағдарлай отырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 
сапасын арттыру және жолданымдарды қарау кезiнде төрешiлдiк көрiнiстерiне және 
әуре-сарсаңға салуға жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау.

Сонымен қатар қызметтік әдеп стандарттары көзделген. Яғни, мемлекеттік 
қызметшілерге қойылатын маңызды моральдық - адамгершілік талаптар, 
әріптестермен және азаматтармен қарым - қатынастағы талаптар айқындалды. Олар 
мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға 
және парасаттылық атмосферасын құруға бағытталған.

Қызметтен тыс уақытта жалпыға бірдей қабылданған моральдық-әдептілік нор-
маларын ұстану талаптары сақталған. Яғни, мемлекеттік қызметшілер жалпыға 
бірдей қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын ұстануға, кішіпейілділік 
танытуға, тиісті көрсетілетін қызметтерді алу кезінде өзінің лауазымдық жағдайын 
баса көрсетпеуге және пайдаланбауға, қоғамдық имандылыққа қолсұғумен ұштасқан 
қоғамға қарсы мінез-құлық жағдайларына жол бермеуге тиіс.

Осы стандарттарды бұзу тәртіптік жауапкершілікке әкеп соғады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі және оның аумақтық 

органдары қызметтік әдепті бұзудың профилактикасы бойынша үйлестіруді жүзеге 
асырады.

То есть, Комиссия и советы по этике, уполномоченные по этике будут проводить 
системную и активную работу по предупреждению и профилактике нарушений.

Яғни, Әдеп жөніндегі комиссия мен кеңестер, әдеп жөніндегі уәкілдер 
бұзушылықтардың алдын алу бойынша жүйелі және белсенді жұмыс жүргізетін 
болады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ал-
маты облысы бойынша департаменті, Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау 
департаментінің бас маманы Е.Бақтаев.

Ерлан БАҚТАЕВ,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік  қызмет істері агенттігінің 

Алматы облысы бойынша департаментінің Мемлекеттік қызмет 
саласындағы бақылау  департаментінің бас маманы.

Серікхан ЖАҚЫПОВ,
Ақсу ауданы бойынша Әдеп жөніндегі уәкілі. 

ЖАҢА ӘДЕП КОДЕКСІ 
ҚОЛДАНЫСҚА ЕҢГІЗІЛДІ

 Құрметті аудан 
тұрғындары!

Сіздерді Ұлыстың ұлы күні - 22 нау-
рыз мейрамымен құттықтай отырып, 2022 

жылдың 22 наурызында  Жансүгіров ауылының 
орталық алаңында сағат: 9.00-ден басталатын Нау-

рыз мейрамына арналған мәдени - көпшілік, 
спорттық іс-шараларға шақырамыз. 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 
КОМИТЕТІ.



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ18  наурыз 2022 жыл

Сыбайлас жемқорлық  - бүгінгі 
күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел даму-
шы елдердегідей біздің жас 
мемлекетімізге де орасан зор 
нұқсан келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заң талабының 
аясында жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекеттер әр салада жүзеге 
асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сондықтан, кез кел-
ген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам бо-
лып белсенділік танытуымыз 
қажет.

Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет 
атқаруына кері әсерін тигізіп, 
беделіне нұқсан келтіреді, заңды 
қағидаларды теріске шығарып, 
азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды 

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ

мүдделерінің бұзылуына түрткі бо-
лады. Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңына сәйкес, 
сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар мен 
онда қызмет атқаратын лауазымды 
тұлғалар жүргізуі тиіс. 

Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының басшы-
лары өз өкілеттігі шегінде кадр, 

бақылау, заңгерлік және өзге 
де қызметтерін тарта отырып, 
заң талаптарының орындалуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

Сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері бойынша тиісті 
шара қолданудың негізі – ол 
азаматтардың арыз - шағымы. 
Мемлекетіміздің әрбір азама-
ты Қазақстан Республикасының 
Конституциясын және заңдарын 
сақтауға, басқа адамдардың 
құқықтарын, бостандықтарын, 
абыройы мен қадір - қасиетін 
құрметтеуге міндетті. Ендеше, 
жемқорлықты жоюды мақсат еткен 
сот жүйесі де жолдауда беілген 
тапсырмалардың шындыққа айна-
лып, заңнамалардың талапқа сай 
орындалуына мүдделілік таныту-
ды міндеті санайды.

Мұхтар МҰСАНОВ, 
 аудандық қазынашылық 

басқарма басшысы. 

***

Сыбайлас жемқорлық - мемлекетті ішінен жоятын 
жегі құрт. Қоғам жетістіктерін жоққа шығаратын, ұлттық 
қауіпсіздікке қауіп - қатер әкелетін зиянкес. Сондықтан 
да Қазақстан республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдықтарының бірі - осы 
зұлымдықпен күресу.

Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл, заңнаманы 
күшейту және үгіт - насихат жұмыстарын белсенді 

жүргізу сөзсіз оң нәтиже береді.
Сыбайлас жемқорлықпен күресу мақсатында 

оны жасауға ықпал ететін жағдайларды жою үшін, 
жоғарыдағы мәселеге байланысты Ақсу ауданының 
қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде нақты шаралар 
қабылданып, жұмыстар жүргізілуде.

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ, 
 аудандық қорғаныс істері жөніндегі 

бөлімінің бастығы, майор.

Жемқорлықпен күрес - ортақ міндет

Кезекте тұрғандардың жекеленген санаттарының мәселелерін шешу 
төрт санат бойынша кезекте тұрған барлық қазақстандықтар мемлекет 
қолдауына үміткер бола алады:

1. Көп балалы отбасылар;
2. 1 және 2 топтағы мүгедектер;
3. Жетім балалар;
4. Мүгедек балалары бар отбасылар.
Субсидиялауға үміткер порталда тіркелуі тиіс otbasybank.kz ("Баспана 

маркет"маркетплейсі). Мұны ЭЦҚ көмегімен жасауға болады. Сондықтан 
азаматтарға оны алдын ала алу немесе қолданыстағы электрондық 
цифрлық қолтаңбаның өзектілігін тексеру қажет. Порталда тіркелгеннен 
кейін субсидиялауға үміткер өзіне төлемдер тағайындауға арналған үлгілік 
өтінішті толтырады және қолайлы пәтер немесе үй табады. Жалдау шар-
ты порталда автоматты режимде үлгілік нысан бойынша жасалады. Оған 
платформада субсидиялауға үміткер (жалға алушы) және жалға беруші қол 
қояды.

"Жеке куәліктер, неке қию немесе некені бұзу туралы куәліктер, 
балалардың туу туралы куәліктері, тұрғын үйдің болуы немесе болма-
уы туралы анықтамалар, тіркеу және кірістер туралы мәліметтер сияқты 
басқа да құжаттарды банк мемлекеттік органдардың деректер базасымен 
интеграциялау есебінен дербес тексереді. Субсидиялауға үміткер туралы 
барлық деректерді тексергеннен кейін біз шот ашуға көмектесеміз. Оған 
өтініш беруші жалдау құнының жартысын аударуы керек. Осыдан кейін 
банк қалған 50 пайызды қосады және 100 пайыз мөлшеріндегі жалпы сома-
ны біз жалға берушінің шотына аударамыз", - деп түсіндірді Отбасы банкінің 
Басқарма Төрайымы Ләззат Ибрагимова. 

Жалға берілетін тұрғын үйді қазақстандық отбасылар өздері іздейтін 
болады. Оның құнын есептеу кезінде бірнеше факторларды ескеру қажет. 
Олар жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін азаматтардың 
жекелеген санаттарына төлем тағайындау және төлеу ережелерінде 
көрсетілген. Оларға сәйкес, тұрғын үйді жалға алудың 1 ш.м. бағасы 
жыл сайынғы АЕК деңгейі және облыстың немесе қаланың белгілі бір 
коэффициенті негізінде қалыптастырылған. 

Сондай-ақ, ережелер жалға алынған үйдің немесе пәтердің шекті 
мөлшерін анықтайды. 1-3 адамнан тұратын отбасы үшін тұрғын үй алаңы 
40 шаршы метрден аспауы тиіс, 4-5 адамнан тұратын отбасы үшін тұрғын 
үй алаңы 60 шаршы метрден аспауы тиіс, 6 және одан көп адамнан тұратын 
отбасы үшін - тұрғын үй алаңы 80 шаршы метрден аспауы тиіс.

Тұрғын үйді жалдау бойынша субсидияларды Отбасы Банкі жалдау 
шартының қолданылу мерзімі ішінде ай сайын төлейтін болады. Оны 
мерзімінен бұрын бұзуға және жаңа Жалға берушімен келісім жасасуға 
болады. Содан кейін порталда өтініш беру процесі otbasybank.kz қайтадан 
басталады.

Банк жыл сайын субсидия алушылардың шарттарға сәйкестігіне мони-
торинг жүргізеді және ай сайын төлем тәртібіне мониторинг жүргізеді. Ал 
жергілікті әкімдіктер тоқсанына кемінде бір рет жалға берілетін тұрғын 
үйлерді және онда тұратындарды тексереді.

Жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін азаматтардың же-
келеген санаттарына төлемдер тағайындау және төлеу қағидалары жақын 
туыстарынан, бұрынғы ерлі-зайыптылардан және ерлі-зайыптылардың ту-
ыстарынан тұрғын үйді жалға алуға, сондай-ақ осы тұрғын үйді қайта беруге 
тыйым салады.

Естеріңізге сала кетейік, соңғы 6 айда жалға алу бойынша субсидия алуға 
үміткер отбасылардың жиынтық табысының мөлшері отбасының әрбір 
мүшесіне 1 ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспауы тиіс (1 ПМ=36 018 теңге).

Тұрғын үй саясатындағы 
жаңа тәсілдер және 

жалдау ақысын 
субсидиялау туралы

Аймақ

Алматы 
облысы

Облыстың 
коэффициенті

1,61

Құны 
1 ш.м.

1902

Отбасы үшін 
3 адамға 

дейін

76099

Отбасы үшін                
5 адамға 

дейін

114149

Отбасы үшін                
6 адамға 

дейін

152199

Жәнібек БЕЙСЕБАЕВ, 
«Ақсу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» ММ-нің басшысы.

Гендердің теориялық және 
әдіснамалық негіздеріне 
тоқталмастан бұрын, ең ал-
дымен гендердің теориялық 
анықтамасы мен оның тарихи 
негіздерін қарастырамыз. Ген-
дер ұғымы барлық әлеуметтік 
ортаның мәселелерін қамтиды. 
Ең алғаш гендер терминін өткен 
ғасырдың 80 жылдары ағылшын 
тілді зерттеуші әйелдер ғылыми 
айналымға енгізді. Қазіргі таңда 
бұл термин халықаралық деңгейде 
қолданылып келеді. «Гендер» мен 
«жыныс» ұғымдарына тоқтала кет-
сек, жыныс әйелдер мен ер адам 
арасындағы биологиялық сипаттағы 
айырмашылықтарды білдіреді, ал 
гендер ұғымы олардың арасындағы 
әлеуметтік конструкт ретінде 
қарастырылады.

Гендер (ағыл. gender, латынның 
genus «genus» сөзінен шыққан) 
— еркектік пен әйелдікке қатысты 
белгілердің спектрі. Мәтінге байла-
нысты бұл сипаттамалар әлеуметтік 
құрылымдарды (әсіресе гендерлік 
және басқа әлеуметтік рөлдер) не-
месе гендерлік сәйкестікті қамтуы 
мүмкін.

Тұңғыш рет гендер ұғымын 
ғылыми тіркеске американдық пси-
хоаналитик Роберт Столлер 1968 
жылы енгізді, ғалым бұл сөзді өзінің 
«Жыныс және гендер» еңбегінің 
атына пайдаланды. Жыныс пен ген-
дер арасындағы терминологиялық 
айырмашылықты нақты айқындап 
берген Г.Рубин мен Р.Унгердің 
еңбектері болды. Gender терминінің 
өзі лингвистикалық терминологияға 
кейіннен енді. Сондықтан тіл 
білімінде genus, sexus, gender ка-
тегориялары айқын ажыратыла 
бермейді. Бұл категориялар тілдегі 
жыныс мәселесін зерттеудің тари-
хи ерекшеліктерімен түсіндіріледі. 
«Ағылшын термині гендер (gender) 
бекітілді, көптомдық сөздіктерде, 
өзге де қазақ сөздіктерінде 
аударылмаған да түсіндірілмеген, 
бірақ оның қазақша баламасы жы-
ныс екені даусыз. Сырт көзге әр 
қилы мәтінде бұл балама гендер-
ге барабар бола бермейтін сияқты 
көрінуі мүмкін. Бір қарағанда, со-
лай. Ал, байыбына барсақ, гендер 
сөзінің әрқилы ғылым саласындағы 
әлеуметтік жүктемесіне сай, оның 
қазақша баламасы жыныс сөзін де 
екі мағынада қолдануға болады: 1) 
биологиялық, яғни жалпы мағынасы. 
Жыныс деген – еркек пен әйел 
арасындағы анатомиялық айырма-
ны білдіретін термин. Биологиялық 
жыныс екеу, ол – еркек пен ұрғашы; 
2) әлеуметтік мағына. Бұл жерде 
жыныс термині әлеуметтік топқа тән 
құрылым екенін ескеріп, «әлеуметтік 
жыныс» деп атағанды жөн көрдік. 
Тегінде бұл өзі анатомиялық жы-

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК
ныс ұғымынан өрбіген, бірақ оған 
сәйкес келмейтін, әлеуметтік-
мәдени құрылым. Гендер термині 
лингвистикалық әдебиеттерде 
жүйелі түрде қолданыла бермейді. 
Гендерлік ерекшеліктерді зерттеуші 
ғалымдардың көпшілігі жыныс (пол/
sexus) сөзін пайдаланса, ағылшын 
тіліндегі еңбектерде екі термин де 
қатар жұмсалады. Кейде гендер 
термині мен жыныс сөзі қосарлана 
беріледі. Гендерлік факторлар 
бұрыннан да назарға іліккен, бірақ 
тек қазіргі кезде арнайы зерттеу ны-
саны бола бастады. Осы салада 
зерттеу жүргізіп жүрген белгілі ғалым 
Б.Хасанұлы еңбектерінде гендер 
термині басым қолданылатынын 
атап өткен жөн. Жыныс сөзі ішінара 
(әлеуметтік жыныстық жіктелу, 
әлеуметтік жыныстану) кездеседі 
Жыныс – адамзат бойына туа біткен 
айырым белгі, әйелдер мен ерлер 
арасындағы психологиялық және 
әлеуметтік айырмашылықтарды 
танудың түп негізі. Жыныс категория 
ретінде екі компоненттен тұрады: 
биологиялық жыныс және әлеуметтік 
жыныс. Жыныс категориясына 
қарағанда гендерлік мәртебе соған 
сәйкес гендерлік иеарархия, мінез-
құлық ерекшеліктері табиғаттан 
берілмейді, қоғамда қалыптасады, 
әлеуметтік бақылау институттары 
мен мәдени дәстүрлер арқылы жүзеге 
асады. Сонымен гендер терминінің 
синонимі ретінде әлеуметтік мәдени 
жыныс ұғымы қолданылады.

Гендер ұғымы ХХ ғасырдың 
80 жылдарынан бастап ғылыми 
қолданысқа еніп, жүйелі түрде 
зерттеле бастады. Оған себепкер 
болған: саяси-әлеуметтік жағдай 
– қоғамдық қатынастардың өзгеруі 
мен феминистік қозғалыстың өріс 
алуы; лингвистикалық жағдай 
– структурализмді сынға алу, 
тілдің прагматика саласына де-
ген қызығушылықтың артуы және 
әлеуметтік лингвистиканың дамуы; 
философиялық жағдай – таным 
теориясының жаңа бағыт алуы, пост-
модернизм мен бейқұрылымдау (де-
конструктивизм) идеяларының кең 
таралуы. Гендер алдымен әйелдердің 
ерлермен салыстырғандағы 
әлеуметтік, мәдени, психологиялық 
ерекшеліктерін сипаттау үшін 
қолданылды, содан келіп қоғамда 
әйел, еркек деп тануға мүмкіндік 
беретін типтік мінез бітістері, нор-
малар, таптаурындар, рөлдер ажы-
ратылып қарастырыла бастады. 
Зерттеудің гендерлік тәсілі – бұл 
жыныс факторының көптүрлілігі мен 
көпқырлылығын ашып көрсету. Со-
нымен гендер белгілі бір қоғамда, 
тарихи дәуірде қалыптасқан еркектік 
немесе әйелдіктің әлеуметтік-
мәдени белгіленген үлгісіне жеке 
адамның ену үдерісі мен нәтижесін 

қатар бейнелейді. Тұлға аралық 
қатынастарда еркектік пен әйелдік 
белгілерінің қалыптасқан үлгілері  
мінез-құлыққа, жыныс өкілдерінің 
қоғамдағы орнына, т.б. байла-
нысты мейлінше сақталып от-
ырады. Осының нәтижесінде 
гендер үйреншікті, жалпылама 
қабылданған, таныс ұғымға айна-
ла бастайды, әйел мен еркектің 
нақты белгілерін айқындап, 
қоғамда гендерлік қатынастардың 
қалыптасуына ықпал етеді. 
Гендерлік қатынастар әлеуметтік 
ұйымның маңызды қыры бо-
лып табылады, яғни, қоғам да-
муын айқындайтын әлеуметтік 
қатынастарға ықпал етеді. Олар 
тілде мәдени концептілер түрінде 
бейнеленеді және тұлғаның мінез-
құлқы, сөйлеу ерекшелігі, тілдік 
әлеуметтенуіне ықпал етеді.

Жыныс мәселесіне қатысты 
сан алуан ғылыми пікірлер мен 
көзқарастарды саралай келе, 
С.Ушакин үш түрлі теорияны бөліп 
көрсетеді:

1) биологиялық фундаментализм 
теориясы. З.Фрейдтің «Анатомия 
– бұл тағдыр» деп келетін пікірі ең 
алдымен жыныстың биологиялық 
негізіне қатысты айтылған;

2) құрылымдық немесе рөлдік 
фундаментализм теориясы. Оның 
негізін қалаған американдық 
ғалымдар Т.Парсонс пен М.Мид 
жыныс мәнін әлеуметтік құрылым 
тұрғысынан қарастырған жөн деп 
санайды. Әлеуметтік құрылым 
негізінде жыныстық рөлдер ту-
ындайды, ал әлеуметтену сол 
рөлдерді меңгеру болып табылады. 
Сөйтіп, жынысқа ие болу дегеніміз 
– дәстүрлі әйелдік не еркектік 
мінезқұлық үлгілерін қабылдап, 
оларды жүзеге асыру;

3) символдық фундаментализм 
теориясы.

Адамның кемел жасқа жетіп, 
есейген шағында белсенділігі ар-
тады, бұл кезеңде еркек те, әйел 
де жоғары әлеуметтік мәртебеге 
қол жеткізіп, соған сәйкес гендерлік 
рөл атқарады. Бүгінде де әйел мен 
еркектің жас деңгейін бағамдайтын 
гендерлік өлшемдер ұлттық 
дәстүрімізден алшақтай қойған жоқ. 
Замануи талаптармен сабақтаса 
келіп өмір салтынан, еңбектен және 
қоғамдық-саяси, мәдени-танымдық, 
отбасылық-тұрмыстық қатынастан 
көрініп отырады. Қорыта айтқанда, 
тілді біліктілікпен дамыту үшін тілдің 
әлеуметтік жіктелуі мен адамның 
жыныстық айырмасы арасындағы 
байланысты яғни, гендерлік 
жіктелімді зерттеу керек.

С.ИМАНЖАНОВА,
 аудандық сотының кеңсе 

меңгерушісі. 
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Тіл – адамзат үшін ең бағалы 
құндылықтардың бірі, һәм бірегейі. 
Бойымызға ананың сүтімен 
дарыған тіл бірінші байлығымыз, 
баға жетпес қазынамыз. Оны 
білу, құрметтеу барлығымыздың 
парызымыз болып табылады. 
Қазақ тілі – әлемдегі мағынасы 
көп, синонимдік тіркесі мол, 
сөйлеу стилі сұлу, ерекше тіл. 
Тек қолданатын халықтың саны 
аз демесеңіз, бұл тілдің құдіреті 
ерекше. Абайға дейін жыраулар, 
батырлар мен хандар, шешен-
дер осы ана тіліміз арқылы дау 
шешіп, соғыстың бетін қайтарған. 
Абайдан кейінгі қазақ тілінің ерек-
ше қолданысқа түсуі, оның қазақ 
поэзиясын халық ішіне идіріп 
әкелуі. Әрине, Абайға дейін де 
поэзия болды. Бірақ ол зар за-
ман жырлары мен дастандары. 
Ал Абай тілінде сұлулықпен біз 
айтқан ерекшелік үндесіп жатыр. 
Қаншама ғасырлар бойы ата-
бабамыз «аттың жалында, түйенің 
қомында» күн кешіп, қызғыштай 
қорғағаны – тоқымдай жер мен 
қасиетті тіліміз. Бізге қалдырған 
баға жетпес мұрасы.

Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл 
мен егемендік егіз ұғым. Тілсіз- 
тәуелсіздік, егемендіксіз - тіл 
болмақ емес. Тіл – тәуелсіздіктің 

АНА ТІЛІҢ – ҚАЗЫНАҢ
Мырзалиев «Өзге тілдің бәрін біл, 
өз тіліңді құрметте» дегендей өзге 
тілді білген, үйренген жақсы бірақ 
өз ана тіліңді ұмытпаған жөн. Оны 
«Бір тіл білсең – бір адамсың, екі 
тіл білсең – екі адамсың» деп Абай 
атамыз да айтқан. Бірақ өз тілімізді 
құрметтеуді аманаттаған да осы 
аталарымыз. Себебі, біздің өзге ел-
дерден негізгі айырмашылығымыз 
тіліміз бен мәдениетімізде. Тіл 
өлсе, ұлттың да өмір сүруі мүмкін 
емес. Сондықтан сіз қай ұлттың 
өкілі болмаңыз, тіл үшін күресуге 
міндеттісіз. Сол тілде сөйлейтін 
соңғы адам болсаңыз да, тіліңіз 
жайында аманат қалдыруға, мұра 
қалдыруға тырысуыңыз керек. 
Себебі, сіздің тілде жазылған 
құнды тарихи деректер, кейінгі 
ұрпақ үшін үлкен рөл ойнауы 
мүмкін. Мәселен, кезіндегі орхно 
жазулары, руна жазулары бүгінгі 
көптеген түркі халықтарына тән та-
рихи деректердің көзін ашып беріп 
отыр. Ендеше, сіздің де тіл өлмесе, 
ертеңгі ұрпақ үшін, жалпы адамзат 
үшін үлкен мәнге ие болары сөзсіз.

Ажар РАЗБЕКОВА,
  аудандық сотының 

кеңсесінің бас маманы, сот 
отырысының 

хатшысы.

 Тіл дегеніміз - ұлт 
көркемділігін сақтап сөйлейтін болса, соғұрлым 
өрелі; қай деңгейде ойласа , сол аяда сөйлейді», - 
деген терең тұжырымдармен жалғастырады. Бізге 
өткеннен аманат болып жеткен біртұтас тарихи 
және ұлттық құндылықтарымыз міндетті түрде ұлт 
мүддесіне қызмет етуі тиіс. Ана тілінің түп - тамыры-
на балта шаппаған және тілге осы деңгейде кеңдік 
пен серпінділік танытқан елдер ұдайы өзіндік үні бар, 
емін - еркін сөйлейтін және терең ой қозғайтын ең 
серпінді қоғамға айналады.

Тілдің дамуы ұлттың дамуымен тікелей байла-
нысты. Тіл мен ой бір нәрсенің екі жағы сияқты. 
Сондықтан да тіл белгілі бір ұлттың ұлттық ойы мен 
сана - сезім дәрежесін де аңғартады. Демек, ертеңін 
ойлауға тиісті ұлт болашақ даму жолдарын дұрыс 
анықтау. 

Туған елім- тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр ойдағы,
Өссе тілім, менде бірге өсемін, 
Өшсе тілім, мен де бірге өшемін! - деп ақын 

Ә.Тәжібаев жырлағандай, тіл қай елде бол-
са да қастерлі, құдіретті. Ол достықтың кілті, 
ынтымақтастықтың бастауы, ырыс - берекенің алды, 
ұлттың әрі жаны, әрі ары. Тіл әрбір адамға ана 
сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл байлығы - әрбір 
елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас 
болып қалып отыратын баға жетпес мұра. 

Меруерт УАЛИ, 
Ақсу ауылдық мәдениет үйінің директоры. 

қуатты тірегі, бірлік пен ынтымақтың 
жығылмас туы. Қазақ елі тәуелсіз 
мемлекет болып орнағалы ши-
рек ғасырға таяу уақыт болды. 
Мемлекеттік тілі – қазақ тілі деп жа-
рияланды. Оның өзіне 1997 жылғы 
11 шілдеде №151-ші Қазақстан 
Республикасындағы тiл тура-
лы қабылдаған Заңының 4 бабы 
дәлел.

Мемлекеттік тіл – 
тәуелсіздігіміздің жырын жырлап, 
бұғанасын қатайтты. «Ұлттың 
сақталуына да, жоғалуына да се-
беп болатын нәрсенін ең қуаттысы 
-тіл» деген Ахмет Байтұрсыновтың 
қасиетті қағидасына сүйенсек. Ата 
заң аясында бақ – берекетіміздің 
сақталып отырғаны тіл саясатын 
дұрыс жүргізудің жемісі екені анық. 
Тіл – халық қазынасы, ұлттың 
жаны. Тілдің мәселесі – ұлттың 
мәселесі. Мейірін асыратын да, 
құтын қашыратын да өзіміз. Қадір 

Қандай да бір халық болмасын, оның ұлттық 
тұрмыс - тіршілігінде тіл маңызды рөл атқарады. 
Тілдің ұлт өміріндегі аса маңызды орны жайлы 
халқының ертеңгі қамын ойлаған талай тамаша 
қоғам қайраткерлері жеріне жеткізе айтқан пікірлері 
кейінгі ұрпақтардың есінде . Солардың бірі, қырғыз 
елінен шыққан ұлы жазушы Шыңғыс Айтматов: 
«Халықтың мәңгі ғұмыры - тілінде. Әрбір тіл өзінің 
халқы үшін - ұлы»- депті. Сондықтан да әрбір ұлт 
өзінің болашағы жайлы істерін, күресін - тілін, сол 
тілде жасалған рухани құндылықтарды дамытудан, 
соған кең өрістер ашудан бастаған. Тіл мәселесін 
шеше алмаған талай халықтар тілі жойылып, со-
нымен бірге өзі де тарих сахнасынан түсіп құрдымға 
кеткен. Сондықтан да ертеңін ойлаған халық барлық 
уақытта да тілін көзінің қарашығындай сақтап, тілі 
күшейгенде күшейіп, әлсірегенде әлсіреп отырған. 

Қай тұрғыдан алғанда да тіл мәдени өмірімізде 
шешуші рөл атқарады. Тіл сөйлеу мен ойды 
жеткізудің құралы болуымен қатар, өткендегі ол-
жаларды бүгінгі күнге, ал бүгінгі пайымдарымыз-
ды келешекке жеткізу үдерісінде де өте маңызды 
дәнекерлік міндет атқарып келеді. 

Қабырғалы ел ата - бабадан мұра болып қалған 
және қазіргі уақытта жаңа синтезге, жаңа бей-
неге жаңа кейіптерге айналып үлгерген біртұтас 
зерделі, аңсар - мұратты, ғылыми жетістіктер 
мен байлықтарды игере алатын құдіретті тіл 
арқылы ғана мәңгілік тұрақтылығын сақтай алады. 
Себебі, «халқы қай деңгейде тілдің бай қорымен 

Иә, 
тіл байлығы - 

әр елдің мақтанышы.
Қазақстан Республикасының 

«Тілдер туралы» Заңында: «Тіл-ұлттың аса 
ұлы игілігі әрі оның өзіне тән ажырағысыз белгісі, ұлттық 

мәдениетінің гүлденуі мен адамдардың тарихи қалыптасқан 
тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің болашағы – тілдің дамуы-
на, оның қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз байланысты» делінген.

Тілдің көмегімен өнерді, білімді, ғылымды игереміз, өткен-кеткенімізді 
саралап, сабақ аламыз. Тіл арқылы рухани байлығымызды меңгереміз. 
өзіміз танып қана қалмай, сол асыл қазыналарымызды әлемге таныта-
мыз. әлемді танимыз. Сондықтан адам баласының байлығының бірі-сөз 
өнері. «Өнер алды-қызыл тіл» деген аталы сөздің астарында қаншама 
сыр бар?! 

Қазақ тілі – өте бай тіл. Ол шаруашылықтың бар саласын өркендете 
түсуге себепші күш, халқымыздың мәдени дәрежесін көтере беруші 
пәрменді құрал, жұртшылықты жаппай отаншылдық рухта тәрбиелеудің 
құралы, қуатты қаруы. Ана тілі – ар өлшемі. Олай болса, тілді шұбарлау 
– арды шұбарлау, көңіл тұнығын лайлау. Ұлт мәдениеттің гүлденуі 
мен адамдардың тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде 
ұлттың өзінің болашағы ана тілдің дамуына, оның қоғамдық қызметінің 
кеңеюімен тығыз байланысты.  Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ 
та таусылмайды. Азаматтың қолындағы барлық асыл заттары тоза-
ды, жоғалады, ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. Қазақтың 
біртуар ақыны М.Жұмабаев: «Ұлтқа тілінен қымбат нарсе болмақ емес, 
бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі 
айқын көрініп тұрады» – деген. Тіл байлығы – әрбір ұлттың мақтанышы. 
Әр азамат өзінің ана тілін, көзінің қарашығындай қарауы және ана 
тілінің орынсыз шұбарлануына қарсы тұруға тиісті.

 Амал  не, туған тілімізді шұбарлап, аралас сөйлейтіндерді 
жиі кездестіреміз. Басқа халықты айтпағанда, өз ішіміздегі шала 
қазақтардың  қазақ тілін білмеуі, білсе де сөйлемеуі – қазақ тілін 
жақсартып, биік белестерге көтермеуіміздің қатерлі дерті болып табы-
лады. Туған тілден безген азаматтарды көргенде Паустовскийдің «Туған 
тіліне жаны ашымаған адам жәндік» деп ашына айтқаны ойға орала-
ды. Елінің болашағын ойлаған әр азамат ана тілінің болашағына  да 
қолынан келген көмегін аямауы тиіс.   Ата - ананы қәдірлеу қалай керек 
болса, өз ана тілімізді қадірлеуді, аялауды қолға алайық.  

Қазақстан – әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елдердің  қатарына 
ену үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде ұстауы керек  Мемлекеттік тілдің 
абыройын асқақтату – әрбір қазақстандықтың абзал борышы. Біздің бар-
ша ұлттық келбетіміз бен болмысымызды, салт-санамыз бен дініміз осы 
ұлттық мәдениет пен тілімізде жатыр. Тәуелсіз елдің елдігі жас ұрпағын 
парасатты да білімді, іскер де қабілетті, отансүйгіш те ұлтжанды тұлға 
етіп қалыптастыруда мемлекетік тілдің атқаратын қызметі орасан зор.

М.ҚҰДИЯРОВА,  
Қызылжар ауылдық клубының меңгерушісі.

ТІЛ  - ҰЛТТЫҢ  ҰЛЫ  ИГІЛІГІ

  Тіл - ұлт байлығы. Әр ұлт өз тілін қадірлейді, сыйлайды және 
болашаққа, келешек ұрпаққа аманат ретінде жеткізіп отырады. Тіл - 
ғасырлар бойы әр ұлттың ұрпақтан-ұрпаққа берілу арқылы жинақтаған 
бағасы жоқ мәдени байлығы. Тіл - халықтың алтын діңгегі. Өзін-өзі 
білетін әр халық алдымен өзінің туған тілін сыйлап, оны мақтан тұта 
білуі керек. Өйткені, халықтың даналығы, жалынды жырлары мен ал-
тын шежіресі сол халықтың тілінде жазылып, сол тілде ұрпақтан 
ұрпаққа мұра болып қалады. Иә, тіл қай ұлтта болса да, 
қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Ол әр 
адамның бойына, ана сүтімен бірге 
еніп, қалыптасады.

Терроризм – араб тілінде «ирхаб» 
сөзімен аталады, мағынасы – «қорқыту» 
Терроризм – бұл қылышынан қаны та-
мып тұрған зұлмат. Терроризм барлық 
түрлері және көріністерімен, ауқымы 
және қарқындылығымен, зұлымдығы 
және қанішерлігімен бүгінгі заманда ең 
өткір мәселеге айналды. Терроризмнің 
мақсаты — мемлекеттердің, 
халықтардың рационалды түрде ойлау-
ларына, бейбітшілік пен тыныштықта 
өмір сүрулеріне кедергі жасау. Соны-
мен бірге қоғамда дүрбелең тудырып, 
көшеде, жұмыс және дем алатын жер-
лерде, халықтың көп шоғырланған орта-
ларында, сауда саттық орталықтарында 
оқу және мәдениет ошақтарында кез-
келген уақытта бүлік шығарып, үрей ту-
дыру

Террористік іс-әрекеттерді жүзеге 
асыратын адам немесе топтасқан 
қауым «террорист» деп атала-

Т Е Р Р О Р И З М 
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

ды. Террорист жеке адам және қоғам 
тыныштығын бұзатын, мемлекет тәртібі 
мен қауіпсіздігіне қатер төндіретін немесе 
қатерге ұшырататын іс-шараларды, заңға 
қайшы жұмыстарды іске асыратын жеке 
және заңды тұлғалар болып табылады.

Тіпті өздерін құрбан етуге әзір. Осы-
лайша күш, қару қолдану және заңдар 
сенім — нанымдарды аяққа таптап, дін 
атын бүркемелеп, діттегендеріне жетуге 
тырысады. Өзі үшін бөгде пікірде сана-
латындарды түрлі амал — айлалармен 
арандатуды ойластырады. Экстремизм 
діндегі жеңілдеткен үкімдерді ауырлатып 
көрсетіп, халыққа түймедейді түйедей 
етіп көрсетіп бағады. Мұсылмандық адал, 
таза тіршілікті лайлауға барынша тыры-
сып баққан, бөгде, бөтен пасық пиғылды 
адамдар. 

Зүлфия БАПЫШЕВА,
Көкөзек ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы.

Жалпы экстремизм деген терминге қазіргі 
әлем ғалымдары мен сарапшылары түрлі 
мағыналар берген. Бірақ, ортақ бір шешімге 
келмеген. Бір анығы ол қоғамға, мемле-
кетке және жалпы әлемге қауіп төндіретін 
құбылыс. Ал Діни экстремизмнің шығуының 
басты үш негізі бар. Біріншісі, діни 
сауатсыздық. Дінге толық таныммен келмеу 
діни сауатсыздықтың басты көрінісі болып 
табылады. Екіншісі, діни сауатсыздықтың 
кесірінен теріс пиғылды ағымдардың 
өкілдерінің сөзіне еріп, надандықтан шыққан 
соқыр сенім – бұл қазіргі қоғамда болып 
жатқан құбылыс. Ал, үшіншісі әлеуметтік 
мәселелер. Айналысатын ісі жоқ, жұмыссыз 
жастардың болашаққа сенімсіз жағдайын 
пайдаланып экстремистік идеологияны са-
наларына сіңіреді.

Қазіргі таңда дүниежүзілік қоғамдастық 
терроризмнің қаншалықты қатерлі 
екендігіне, оның зұлымдық істерінде шек 
болмайтындығына көз жеткізді. Терроризм 

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ 
ҚОҒАМҒА ҚАУІПІ

адамға деген аяушылық сезімнен жұрдай, 
ол қоғамда қалыптасқан заң нормала-
рын, халықаралық құқықты мойындамай-
ды, мемлекеттік шекаралар оны тоқтата 
алмайды. Терроризм әрекеті  қашан да 
болған және өз қарсыластарына ұдайы 
арамзалықпен соққы беріп отырған. Алай-
да дәл қазіргі кездегідей ашық та ауқымды 
болып көрген емес.  Террористік әрекеттің 
негізгі міндеттерінің бірі - халықтың арасын-
да наразылық тудыру. Терроризммен күрес 
тек арнайы қызметтің немесе құқық қорғау 
органдарының міндеті емес, ол мемлекеттің, 
қоғамның міндеті, яғни, оны жеңу үшін 
бүкіл қоғам ат салысуы  тиіс. Терроризм 
мәселесінде жай және тез арада жеңетін 
оңай шешімдер жоқ.  Дін — мемлекеттің 
негізін құраушы ең маңызды фактордың бірі 
болғандықтан, ішкі тұрақтылықтың да кепілі. 
Еліміздегі ортақ ауызбіршілік, елжандылық, 
адамды сүю, бейбітшілік пен тыныштық – 
біз ұстанған ислам дінінің басты мұраты, 
ал ұлттық қауіпсіздігімізге қатер төндіретін 
жат ағымдардан бойымызды аулақ ұстап, 
жастарды отансүйгіштікке тәрбиелегеннен 
ұтпасақ, ұтылмасымыз анық. Қорыта кел-
генде, бір ұлттың емес тұтас әлемнің бас 
ауруына айналған экстремизм мен тер-
роризммен күрес еш уақытта толастамақ 
емес. Өйткені, бұл жұмыстың астарында 
әлемдегі ең басты құндылық – адамның 
өмірі, оның бостандығы мен қауіпсіздігі жа-
тыр.

М.ҚҰДИЯРОВА,
Қызылжар ауылдық  клубы.
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Ақсу аудандық мешіті және әйел 
қыздар секторы 1  наурыз  - Алғыс 
айту күнінде халыққа қалтқысыз 
қызмет етіп келе жатқан аудандағы 
мекемелердегі тазалыққа жауап-
ты  кісілерге құрмет көрсетіп, азын-
аулақ сый - сияпат жасады. Еңбек 
етіп жүрген баршасына Алла разы 
болсын!

Өз тілшімізден.

НАУРЫЗ 
- мейірімділік 

пен қайырымдылық 
мерекесі

Наурыз мейрамы – әлемнің ең көне мейрамдарының бірі, һәм 
бірегейі. Орта Азия халықтары бес мың жыл бойы тойлап келеді. 
Наурыз – жыл басы. Парсы тілінде "нау" – "жаңа", "руз" – "күн" деген 
ұғымдарды білдіреді. Бұл мейрамның тарихы туралы көптеген пікір 
айтылып жүр. Бірі парсы патшасы Джамшидпен, бірі Қыдыр атамен, 
енді бірі Хұт (Үт) құбыжығымен байланыстырып жатады. Өз елін 
аралап жүрген парсы патшасы Джамшид Әзірбайжан деген жерге 
тоқталыпты. Ол уәзірлеріне күнгей жаққа қаратып, үлкен тақ орнату-
ды бұйырған екен. Күн сәулесімен шағылысқан тақ айналаға ерекше 
нұр шашыпты. Осыдан соң, ел бұл күнді жаңа жыл есебінде тойлауды 
дәстүрге айналдырыпты деседі. Тәжiк халқында Наурыз мeрeкeсi ту-
ралы түрлi аңыз бар. Тәжiк жeрiнe жаңа күн 21 наурызда кeлeдi. Бұл 
күнi eң қорқынышты саналған Хұт (Үт) құбыжығының өзi көктeмнiң күн 
нұрына малынған сәулeсiнeн қорқып, Жаңа күнгe жол ашады.

Дәстүрлі қазақ қоғамында Ұлыс күні жыл басы саналған. Халықтың 
мифологиялық түсінігі бойынша 21 наурыз түні даланы Қыдыр ара-
лайды.Және де бұл мереке XVIII ғасырға дейін Ежелгі Грекияда, 
Ежелгі Римде, Ұлыбританияда аталып, 1700 жылға дейін ежелгі Русь 
жерінде де тойланып келген. Тәжік халқы бұл мерекені "Бәйшешек", 
"Гүлгардон" не "Гүлнавруз", татарлар "Нардуган", бирмалықтар "Су 
мейрамы", ежелгі гректер "Патрих", хорезмдіктер "Наусарджи", бурят-
тар "Сагаан сара", армяндар "Навасарди", чуваштар "Норис ояхе", 
соғдылықтар "Наусарыз",  татарлар "Нардуган" деп атайды екен.

Шығыс халықтарының Наурызды қалай тойлағандығы туралы 
мәліметтер Әбу Райхан Бируни, Омар Һайям, т.б. еңбектерінде 
кездеседі. Өз фольклорымызда "Жануарлардың жыл басына та-
ласуы" деген ертегінің барын білеміз. Тышқан ептілігінің арқасында 
күнді көріп, "Жыл басы" атанады. Дәл сол күн Жылдың басы деп 
есептелген екен дейді. Осы күнді ұлттық мейрам наурызбен де аста-
стырып жатамыз.

Хәкім Абай "Біраз сөз қазақтың қайдан шыққаны туралы» деген тари-
хи мақаласында Наурыз тарихын сонау "хибаги", "хүзағи" деп аталған 
заманға дейін апарып: «Ол күнде Наурыз деген бір жазғытұрым мей-
рамы болып, наурызнама қыламыз деп, тамаша қылады екен. Сол 
күнін "Ұлыстың Ұлы күні" дейді екен", - деп жазады. Ақын Наурыз 
тойын дінге жанастырмай, оның көктем мерекесі екенін ашық жаза-
ды да, "Ұлыстың Ұлы күні" деген сөздің өз заманында алғашқы мәнін 
өзгертіп, Құрбан айтқа байланысты айтыла бастағанын ескертеді.

Ендеше, тарихының тамыры тым тереңде болған, ата-бабамыздан 
аманат болып қалған Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын  дей  
келе  Сіздерге  аудандық  орталық  кітапханада  өтетін  Ақсу  аудандық  
«Батагөй»  байқауын, «Шежіре күніне», "Тарихқа  тағзым күніне", «Игі  
істер  күніне", "Шымырлық  пен  шеберлік  күніне", "Зияткерлік  күніне", 
"Ұлттық  тағамдар  күніне», "Ұлыстың Ұлы  күніне", "Жоралғы  күніне"  
арналған   іс -  шаралар  ұсынамыз.

Айгүл БЕЙСЕБЕКОВА,  
библиограф.  

Наурыз 
мейрамының шығу 

тарихы

Халықаралық Әйелдер күні – біздің мектебіміз үшін 
ең маңызды мерекелердің бірі. Қызылағаш негізгі орта 
мектебінде білімді, ынталы, белгілі бір мақсатқа ұмтылған 
арулар мен қыздар жұмыс атқарып келеді. Мектебіміздің 
ер азаматтары әйелдер қауымын көктемнің шуақты 
мерекесімен құттықтады. Әйелдер отбасының күнделікті 
тіршілігі мен өздерінің негізгі жұмыстарын қатар 
жүргізіп қана қоймай, табиғи нәзіктігіне қарамастан, аса 
жоғарғы жауапкершілікті мойындарына алып, еліміздің 
болашағы зор болсын! – деген үмітпен, Қазақстан де-
ген алтын әріппен жазылған мемлекетіміздің дамуына 
еселі үлес қосып келе жатқаны мәлім. Жер – дүниенің 
жаңаруын, оның сәні мен мәнін паш етіп келе жатқан та-

маша көктемнің мерекесі қарсаңында барша ұжымдағы 
әйелдер қауымына мол береке, шаттық, мызғымас 
денсаулық, болашаққа зор сенім, көтеріңкі көңіл - күй 
тіледі. Қазақ әйелі даланы қорғаған, ерлермен бірге 
ерлік жасаған. Қазақ әйелі тек қана ошақ басының емес, 
бүкіл өмірін, ұрпағын сақтаған, ерліктің үлгісін көрсеткен.  

Бесік тербейтін, батырды өсіретін, ұлтымызды 
сақтайтын, ертеңгі ерлерді өсіретін – әйел, келін, ана. 
Алла бізге лайым бейбіт күннің бесігін тербетуді мәңгіге 
жазсын! – деп аяқтағым келеді.

С.САПИРОВА,
«Қызылағаш негізгі орта мектебі, МДШО» КММ-нің

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Наурыз - қазақ халқының ұлттық 
мейрамы. Наурыз мейрамын-
да наурыз көже дайындалады. 
Қазақ қыздары шаштарын екіге 
өріп, ұлттық киімін киеді. Наурыз-
да ұлдар бөрік, қыздар сәукеле 
киеді. Сондықтан сән киімдерімен 
наурызда әп - әдемі болып, ұл мен 
қыз алтыбақан тебеді. Дастарханда 
неше түрлі тағам дайындалып, ба-
лалар наурыз көже ішуге асығады. 
Әрине, наурыз көжеге жеті түрлі 
дәнді - дақылдар қосылады: қатық, 
сорпа, бидай, тары, ет, тұз, күріш. 
Наурызда барлығы қуанышқа толып, 
әр үйге құт - береке әкеледі. 22 нау-
рызда адамдар сыйластық көрсетіп 
үйіне қонақ шақырып сый - сияпат 
көрсетеді. Наурыз мерекесінде ер-
жігіттер атқа қонып қыз қуу, көкпар 
ойнайды. 22 наурыз Қазақстанда 
тойланып, бәрі қуанышпен атап 
өтеді.

Аружан ЖҰМАНҰРҚЫЗЫ, 
"Қызылағаш негізгі орта 

мектебі" КММ-нің 
5-сынып оқушысы. 

Халықтың 
ұлттық 
мерекесі

Жер - Ананың тілейтіні тыныштық

Ұлтымызды сақтайтын – Әйел Ана 

Отбасының ұйытқысы, берекесі, 
мейір – шапағат көзі – әке. «Жақсыдан 
жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз, 
Жаманнан жақсы туады, адам айтса 
нанғысыз»,-дейді халқымыз, яғни, әр 
шаңырақта әкенің алар орны ерекше. 
Әке – отбасының асыраушысы, отба-
сы мүшелерінің тірегі, қамқоршысы. 
Баланың көз алдындағы үлгі - өнеге 
алатын, оған қарап өсетін нысана-
сы - әкенің мінез – құлқы, өзгелермен 
қарым – қатынасы, өнері мен білімі. 
Отбасының пейіл – береке, ынтымағы 
үшін отағасының әділ, ұстамды болуы 
орасан маңызға ие. Оның тәрбиелік рөлі 
де зор. «Әке – асқар тау», «Әке – балаға 
сыншы»,-дейді халқымыз.

Әке тәрбиесін, әкенің орнын ешкім 
де баса алмасы анық. Ер бала мен қыз 
тәрбиесінің өзіндік ерекшеліктері бар. 

Бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі
Ер бала әкесімен сырлас, жолдас, дос. 
Ол әрқашан бір әрекет жасау үшін әуелі 
әкесімен сырласады. Ер баланың өсіп, 
жетіліп, өз алдына жеке тұлға болып 
қалыптасуына, қоғамдағы өз орнын дұрыс 
табуына әкенің атқарар еңбегі ерекше. 
Қазақ халқында «Бір бала бар – атадан 
өте туады, бір бала бар – кері кете туа-
ды» деген тұжырымға, баланың қандай 
болмағына негіз қалайтын да әкенің өзі.

Кейбір ер азаматтарымыз бала 
тәрбиесіне олар есейгенде ғана 
араласқаным дұрыс, ал сәбиі жыласа 
жұбатып, қарны ашса тамақтандырып, 

жөргегін ауыстыру – тек әйелдің міндеті 
деп ойлайды. Ал кейбіреулері тіпті «ба-
лаларымен әурелену» олардың «еркек» 
деген атына нұқсан келетінін айтады.  
Шындығына келсек, бала өмірінің бірінші 
жылында-ақ анасын әкесінен, ал әкесін 
өзге ер адамдардан ажырата біледі. 
Баланың әкесі мен анасына деген қарым-
қатынасы екі түрлі болады. 

Осы алғашқы жылында әке баланың 
жанында көп болып, тәрбиесі мен 
қамқорлығына көп мән берсе екеуінің 
арасында тығыз психологиялық байла-
ныс орнайды. Ал, бұл сәбидің болашақ 

дұрыс мінез қалыптастыруына алғашқы 
қадам болмақ.   Әкесі баласын анасының 
ұрысқанынан, жәбірлегенінен қалай 
қорғаса, шектен тыс еркелетіп, тым 
есіртіп жіберуінен де солай сақтауы ке-
рек. Ата – ананың қуанышы, гүлденген 
үміт арманы тек перзент сүю, оны 
тәрбиелеу екендігін айтқысы келген екен. 

Ендеше, ата – аналар қолымыздағы 
алтынымызды жақсылап тәрбиелейік 
және біздер олардың ең басты үлгі 
болар бейнесі екенімізді ұмытпайық. 
«Әкеге қарап ұл өсер»,-демекші жақсы 
мінездер мен асыл қасиеттерді ардақтап, 
санамызға сіңіріп, бойымызға дарыта 
білейік.

Гүлім РЫСБЕКОВА,
Қ.Терібаев атындағы орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын орталығымен 
КММ-нің кіші топ тәрбиешісі.

ӨНЕГЕ
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Мен және менің қатарластарым, замандастарым өмірдің қиын да 
қызық сатыларынан өттік.

Балалық шағымыз соғыстан кейінгі еліміздің әлеуметтік - экономикалық 
жағдайының ауыр кезеңіне тап келді. Бала болып ойнау, өсе келе көңіл 
көтеру дегенді білмедік. Күнделікті тірлігіміз ата - анаға көмек ету-
мен, мектепте білім алумен тамамдалды. Мақсатымыз - оқу және оқу, 
Отанға адал қызмет ету, ел игілігіне үлес қосу болды. Иә, арманымыз 
орындалды. Оқыдық, еңбек еттік. Жұмыс - қызметіміз бірінші орында, 
жанұя, денсаулық екінші орында болды. Қайырымдылық, мейірімділік, 
кішіпейілдік, адалдық - біздің негізгі принципіміз еді. Оны бұлжытпай 
орындауға талпындық, орындадық та. Жылдар жылжып, айлар айналып, 
қас қағымда зейнетке шығып, қастерлі қариялар қатарына енгенімізді де 
байқамаппыз. Баюды, жолдан көлденең көк ақша табу жайлы ойламап-
пыз, санамызға кірмепті. 

Кәрілік келсе, түседі еңсе - деген рас екен. Маңдай термен тапқан 
зейнетақымыз - дәрімізден, жарық пен суымыздан асар - аспас болып 
қалады. Сондықтан зейнетке шыққан соң шаруа қожалығын ашып, 
балаларға бас - көз болып, тіршілік жалғастырып жатырмыз.

Алайда техника жоқ, жайылым жоқ қиындық үстемелей күннен күнге 
аяқтан шала берген кезде "Жаныңда жүр жақсы адам" демекші қолы 
ұзын, қайырымды жандардың, басшылардың барлығы жаныңды жа-
дыратады.Әр зейнеткердің жағдайын жасауға тікелей міндетті болмаса 
да, "Жақсы әкім ел тірегі, соғады халық деп жүрегі" дегендей, ауылдық 
округтің басшылары Ілияс Сәбитұлы Мұсабаланов, Мәжит Жанғазыұлы 
Бекболатов бастаған ұжым қызметкерлері "Білім күнімен", "Қарттар 
күнімен", "Ұстаздар күнімен", "Жаңа жыл мейрамымен" тіпті туған 
күніммен құттықтап, сый - сияпатымен, хал жағдайымды сұрап, қажет 
кезде көмек беріп, тіпті "Тәуелсіздіктің 30 жылдығына" ауданның Алғыс 
хатын әкеліп ұсынуы ғанибет емес пе! Мұндай құрметтің бойыңа қуат 
беріп, жаныңды жатыратар қуанышқа бөлейтіні шындық. 

Сондай - ақ аудандық мәслихат хатшысы Бейбіт Жаңылысұлы 
Сүлейменовтың биік адамгершілігі, қайырымдылығына шексіз риза-
мын. Мен сияқты барлық зейнеткерлер де риза. "Ер - елдің ық жағында 
қаласы, жел жағының панасы" деген халық даналығын жадында сақтаған 
Жаңылысұлы әркез көмекке зәру жандарға, қиналған қарттарға, ауыл-
дастарына жағдай жасайды, көмегін аямайды. Қызметінде де халықтың 
әлеуметтік жағдайына көп көңіл бөлетінін білеміз. 

Жақсы келді дегенше,
Жарық келді десеңші.
Жақсылықтың уытын,
Алып келді десеңші - деген даналығы шындыққа ұласқанын байқап 

отырмыз.
Ауыл тіршілігі егіншілік, малмен тығыз байланысқан емес пе? 

Мал бағу, емдеу, жемдеу - өз алдына бір сала еңбек. Оның қиындық 
туғызатын сәттері де аз емес. Сондай бір кездерде мал дәрігері, өз ісінің 
білікті маманы Дидар Бегалыұлына және Думан, Хамит, Дастандарға 
қоңырау шала қалсаң дер кезінде келіп, нәтижелі малға ем жасап, көмек 
көрсетеді. Мұндай білікті, мамандықтарын жете меңгерген, қолдары 
икемді де елгезек жандарды неге мақтамасқа! Жалпы Жансүгіров 
ауылдық ветериналдық пункт ұжымына ризалығымыз шексіз.

Көктемгі егіс кезінде техникадан қиналған кездерде көмек қолын со-
зып, тіпті шаруа қожалығының шаруасымен Жансүгірден 200 км жердегі 
елді мекенге алып барып, шешілмеген шаруаның шешімін табуға себеп-
кер болған Бейбіт Жұмағұлұлы Разбековке ауламды су алып, жаным-
ды қоярға жер таппай қиналғанымда Ақсу су құбыры бөлімінің бастығы 
Жасұлан балам 10 - 15 минутта жетіп, көмегін көрсетті. Жан азабынан 
арашалап қалған Жасұланға айтар рахметімнің орны бөлекше. Иә, бұл 
мекеме ұжымы қызметкерлерінің өз қызметтеріне деген адалдығы ерек-
ше. 

Осындай күнделікті тіршіліктің арпалысынан қиюы кеткен денсаулық 
күрделеніп, әлсізденіп, қиналған шағымда телефон шалып, жағдайымды 
біліп, қажет болса жолдасы Есен екеуі бірлесіп келіп, шиеленіскен 
түйінді шешіп, қалыпқа келтіріп жатады. Бағжан Сембайқызы нағыз адам 
жанын түсінген, қиналғанға көмекке даяр, бұл жұптың әлсіз қарттарға, 
қиналған жандарға қашанда қол ұшын беруге әзір, адам жанын жанымен 
ұғына білген Бағжан Сембайқызы нағыз психолог, педагог. "Жақсының 
жақсыдығын айт, нұры тасысын" демей ме. Ендеше Бағжан Сембайқызы 
сияқты жаны жаз, пейілі кең, сезімтал, кішіге қамқор, үлкенге ізетті, 
жақсылыққа қайтарымы шексіз екендігін ұғына білетін қыздарымыз 
көбейе берсін. Иә, Бағжан Сембайқызының көмегін, қолдауын 
қабылдаған ауылдастар, қарттар аз емес. Ел аузына сезімталдығымен 
ілінген Бағжан Сембайқызының келешегі кең, болашағы зор жан.

Сондай - ақ, біздер қарттар әркез ауыра қалсақ, тез арада жанымыз-
дан табылатын жедел жәрдем ұжымының биік. Ажалсызға араша түсіп, 
барынша ем - домдарын жасап жүрген медицина қызметкерлеріне: Ин-
дира, Самат, Дәурен, Азамат, т.б. еңбектері ерен. Мамандық таңдағанда 
берген анттарына берік бұл ақ халатты жандардың алар алғысы, шығар 
шыңдары шексіз!

Ерліктің үлкен кішісі жоқ. аталған ұлдарымыз бен қыздарымыздың 
жерлестеріне көрсеткен сый - құрметтері, қайырымдылық әрекеттері 
үшін қазіргі заманның нағыз өресі биік, ауылдастарының жанашырла-
ры, жарық шамдары десек артық емес. Еліміз осындай экономикалық 
қиындықты басынан кешіріп, қымбатшылық қысқан кезде еліне қорған, 
халқына қамқор, тіреу болған, әлсізге әл берген, қайырымдылық 
жасаған Бейбіт Жаңылысұлы, Ілияс Сәбитұлы, Мәжит Жанғазыұлы, 
Дидар Бегалыұлы, Бейбіт Жұмағұлұлы, Талғат Жуанышұлы, Бағжан 
Сембайқызы сияқты ауылдың жанашыр, қайырымды ұл - қыздарының 
саны арта берсін. Жақсылардың үлгісі, жанып тұрған шамдай - ендеше 
жарық шамдарымыз сәулесін мәңгі шаша берсін!

Президентіміз Қасым - Жомарт Тоқаевтың "Жаңаша Қазақстан" құру 
туралы мақсат - жоспарына үлес қосып, өздерінің биліктегі, өмірдегі 
"халықты есту" халықтың мұң мұқтажына ниеттерімен көңіл бөлу, жал-
пы қазақ халқының қанына сіңген дәстүрлі қайырымдылық пен биік 
адамгершілік қасиеттерін бойларына сіңірген аталған жерлестерінің 
сүйікті де сүйенер жандарына айналған аталған үл - қыздарымызға 
жастарға, өсіп келе жатқан ұрпаққа үлгі боларлық асыл қасиеттері үшін өз 
атымнан ауылдастарымның, қарттар атынан ризалығымды білдіремін.

Айналайындар жақсы істерің жалғасын таба берсін! Әрқашан Алла 
сендерге күш қуат берсін, демей берсін. Жанұяларыңа бақыт, дендеріңе 
саулық тұрақтасын. 

Ақсулықтар! Барлығыңызды наурыз мейрамымен құттықтаймын. 
Сіздерге бұл жыл табысты да құт жылы болсын, құт әкелсін! Күшіміз 
бірлікте, көп ұлтты киелі өңірімізді мекендеген халқымызға нәтижелі 
еңбекпен, бірлікпен, ынтымақтастықпен еліміздің көк туын желбірете 
берейік!

Закира НҰРЫШҚЫЗЫ,
ҚР оқу ағарту ісінің үздігі, Ы.Алтынсарин төсбелгі 

иегері, Еңбек ардагері.          

Наурызбен келе берсін ырыс - құт!
Әже тілегі - алғыс

Құрметті, Ақсу ауданының тұрғындары және 
қонақтары, сіздерді келіп жеткен Әз-Наурыз мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Ежелден жаңару мен жасампаздықтың бастауы, 
ырыс пен берекенің арқауы болған Наурыз мейрамыда 
келіп жетті. Қазақ халқы үшін Наурыз мейрамы – көктем 
мен жаңаруды айшықтайтын мерейі тасыған ұлы ме-
реке. Наурыз - көктемгі жаңарудың, махаббаттың, ақ 
пейіл мен татулықтың мерекесі. Ол - өткенді саралап, 
болашағымызды болжайтын ерекше кезең.

Ақ ниетпен өткенге салауат айтып, ақ тілекпен 
жаңа Наурызды қарсы алайық! Сіздерге,Наурыз 
мерекесі бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, 
еңбектеріңізге  табыс әкелсін.

Отанымызға – береке, халқымызға – игілік, 
мемлекетімізге – молшылық, ал әр шаңыраққа бақыт 
пен шаттық тілейміз.Еліміз өркен жайып, Наурыз 
баршамызға ынтымақ пен сәттілік алып келсін!

ҚҰРМЕТПЕН: АҚСУ АУДАНДЫҚ 
СОТЫНЫҢ ҰЖЫМЫ.

Наурыз құтты болсын! 
Баршаңызды халқымыздың ең ұлы мейрамы, адам 

баласы мен табиғат ана қайта жаңғырып, түлейтін - әз 
Наурызбен шын жүреетен құттықтаймыз!

Наурыздың тарихы тым тереңде жатыр. Күн мен түн 
теңелетін, ырысы мол мереке біздің жан - дүниемізді 
шуаққа бөлейді, ой - ниетімізді таза арнаға бұрады. 
Бұл кешірім мен мейірімнің, үміт пен сенімнің, ізгілік 
пен түсіністіктің мерекесі. Бұл күні біз өткен жылы 
жасаған жұмысымызға есеп беріп, келешекке жоспар 
құрамыз, тәуелсіз еліміздің өркендеп, өсуі жолында 
жаңа бастамаларға негіз қалаймыз. Наурызда айтылған 
барлық тілек қабыл болады деген де наным бар.

Ұлтымыздың мерейін өсіріп, бар болмысымызды 
айшықтайтын қасиетті – Наурыз мерекесі елімізге, әрбір 
отбасына бірлік пен қуаныш, құт-береке, бақыт пен 
молшылық әкелсін! Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!

Барлық игілікті істер табыспен аяқталып, жемісті 
еңбек тек қана қуаныш әкелсін.

АҚСУ АУДАНДЫҚ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖЕРГІЛІКТІ КӘСІПОДАҒЫ.

Ұлыс оң болсын!

Наурыз – жыл басы, Ұлыстың 
ұлы күні. Күн мен түннің, 
ыстық пен суықтың, қыс пен 
жаздың, қараңғы мен жарықтың 
теңелетін, жер арқасы кеңіп, 
күллі тіршілік әлемі қайта 
түлейтін Табиғат мерекесі. Иә, 
қыстың көбесі сөгіліп, тіршілік 
атаулыға жан бітіп, жасарып, 
жаңаратын, табиғат - әлем 
көгеріп, көктейтін шақ.

Қыстың қыспағынан құтылып, 
арқа - бас кеңейетін, мейрам-
шаттыққа кенелетін осынау 
жайдарман шаққа жеткен 
ақсулықтар мереке қарсаңында 
түрлі іс - шаралар өткізіп, жыл-
ды қуанышпен қарсы алуда.

Сондай шаралардың бірі 
биыл ауданымызда жаңадан 
ашылған Ақсу ауданының 
бұқаралық - спорттық іс - ша-
раларды өткізу орталығының 
ұйымдастыруымен өткен ерлер 
арасындағы аудандық волей-
бол жарысы.

Шараның мақсаты - аудан-
да жастарды спортпен жүйелі 
түрде айналыстыруға тарту, 
өз денсаулығына, өмірдің әр 
түрлі кезеңдегі дене тәрбиесі 
даярлығының деңгейін 
айқындау.

Ауданда волейбол ойынын 
насихаттау, спорттық шеберлікті 
жетілдіру және аудан құрама ко-
мандасын іріктеу.

Жарысқа әр ауылдық округ-
тен 15 команда қатынасты. 
Шараның ашылу салтанаты 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мек-
теп - гимназиясының спорт за-
лында өтіп, командалар жеребе 
бойынша үш топқа бөлінді. Жа-
рыс аталмыш мектептің спорт 
залында және Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектебі мен Ақсу 
политехникалық колледжінде 
жалғасып, Қорытынды ойын-
да әр трптың жеңімпаздары 
бақтарын тағы сынап негізгі 
жеңімпаздар анықталды. 

Нәтижесінде Жаңалық 
ауылдық округінің қол доп 
шеберлері І орынды иеленді. 
Команданы аудан спортының 
дамуына өлшеусіз үлес қосып 
жүрген ардагер спортшы 
Жұмабек Рамазанов ағамыз 
бастап келіп, ашылу салтана-
тында сөз сөйлеп, жарысқа 
қатысушыларға сәттілік тілеген 
болатын. Тартысты бәсекенің 
қорытындысында ардагер 
спортшы дайындаған жастар 
ұстаздарын жерге қаратпады.  
Жүлделі ІІ орынды Жансүгіров 
ауылының командасы, ал 
Көкжайдақ ауылының команда-
сы ІІІ орынды иеленді.

Әр командадан үздік ойын-
шылар анықталып, "Үздік 
үйлестіруші" номинация-
сын Қуандық Сартаев, "Үздік 
қорғаушы" атағымен Айбын Со-
ветхан, екінші "Үздік қорғаушы" 
номинауиясымен Диас Исабе-
ков марапатталды. Жеңмпаз 
командалар дипломдармен, 
медалдармен және кубокқа ие 
болды.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

Мерекелік тартысты бәсеке
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Алматы облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа немесе фермер 
қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс-
ты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Ауылшаруашылығы министрінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығы негізінде, 

 «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) 
құқығын беру жөніндегі конкурс өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді(конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 15 күнтізбелік күннен кейін, 10 жұмыс 
күні ішінде,  2022 жылдың 04 сәуірден, 2022 жылдың 15 сәуірге дейін қабылданады. Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров 
ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу ауданының жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінім дерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2022 жылдың 15 сәуір 18 сағат 
30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2022 жылдың 18 сәуір  10 сағат 00 минутта   мына мекен жайда ашылады: Алматы 
облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі 5,   аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) 
құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның тұрған жері, заңды 
тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы (жарғылық капиталдың жалпы 
мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе 
акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген 
болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат туралы 
мәліметтер;

3) өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4) конкурстық ұсыныс;
5) өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану 

(жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа немесе фермер қожалығын не ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) 
шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі 
міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) 
құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды 
тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген сенімхаттың негізінде 
ұсына алады.

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы 

жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, 
ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны); 

2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-
шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер 
заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын 
әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық 
және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері нөмірленіп, тігілген 
түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, конкурсқа 
қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, 
конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін - 
бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету қажет болған 
жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жазулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " 

жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           
Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН УАҚЫТША ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ 
(ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан и Приказа №518 от 20 
декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан 
«Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землеполь-
зования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства», в районной 
газете «Ақсу Өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Аксуского района объявляет о проведения конкурса по предоставлению права 
временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 15 календарных дней после пу-
бликации, в течении 10 рабочих дней; с 04 апреля 2022 года по 15 апреля 2022 года. по адресу: (Алматинская область, Аксуский 
район, село Жансугуров, улица Желтоксан, 5.) в кабинете отдела земельных отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 15 апреля 2022 года, в 18 часов 30 минут.
Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена 18 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут (Алматинская 

область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете заместителя Акима района.
Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 

крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:
 для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место нахождения, 

сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения о руководителях и участ-
никах или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли в уставном капитале (от общего размера 
уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

 для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) заявителя, ме-
сто жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, удостоверяющем личность 
заявителя;

 местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
 конкурсное предложение;
 обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельско-

хозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства 
в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания указанного договора в случае при-
знания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для 
ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять уполномоченные предста-
вители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Казахстан на основании доверенности, вы-
данной и оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохо-

зяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудова-
ния, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по 
развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила рациональ-
ного использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации 
структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно 
обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страницами, за ис-
ключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой частью дого-
вора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или приписок, за исклю-
чением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права временного возмезд-
ного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства" 
и "Не вскрывать до: "___" _______ года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районное управление земельных отно-
шений).

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА 
ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ) ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОНО 
ПРОИЗВОДСТВА

Местоположение

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Пло-
щадь 

га

40,0

7,6

2,5

3,2

2,6

3,6

3,5

3,05

3,05

3,0

4,9

3,3

1,2

3,0

3,0

2,8

3,0

3,0

5,85

5,0

5,0

5,7

5,7

6,0

2,0

4,5

4,5

5,0

5,0

Состав 
угодий

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Качественная 
характеристика почв

Серозёмы светлые север-
ные супесчаные

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговые серозёмы обыкно-
венные тяжолосуглинистые

Луговые серозёмы обыкно-
венные тяжолосуглинистые

Лугово- серозёмные 
обыкновенные северные 

среднесуглинистые
Лугово- серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

среднесуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

среднесуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

среднесуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

среднесуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
тяжелосуглинистые
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
тяжелосуглинистые
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
тяжелосуглинистые
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
тяжелосуглинистые
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
тяжелосуглинистые
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
тяжелосуглинистые

Балл 
бонитет

23

32

54

54

43

43

36

36

36

36

36

36

36

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

42

42

Водообеспе-
ченность

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Сельскохозяйствен-
ная специализация 

региона

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Шалғынды – сұр 
топырақты кәдімгі Ауыр 

саздақты
Шалғынды – сұр 

топырақты кәдімгі Ауыр 
саздақты

Шалғынды – сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік орта сазды
Шалғынды – сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды – сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік женіл сазды  
Шалғынды – сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды – сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік женіл сазды  
Шалғынды – сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды – сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік женіл сазды  
Шалғынды – сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды – сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік женіл сазды  
Шалғынды – сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды – сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік женіл сазды  
Шалғынды – сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды – сұр 
топырақты кәдімгі 

Солтүстік женіл сазды  
Шалғынды – сұр 

топырақты кәдімгі 
Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды – сұр  
Шалғынды – сұр әлсіз 

сортан 10-30%
Шалғынды шалғынды 

10-30% орташа 
саздауытты

Шалғынды-сұр топырақты 
орташа сортанды, сортан-
ды 10 %-ға дейін құмдақ
10%  дейін тұзды  сода 

бар кешенде катты 
сортан

Шалғынды сұр нашар 
сортан

10%  дейін тұзды  сода 
бар кешенде катты 

сортан

Ашық сұр

Ашық сұр

Сұр шалғынды

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Шалғынды - сұр кәдімгі 
солтүстік кәдімгі

Шалғынды - сұр кәдімгі

Шалғынды - сұр кәдімгі 
солтүстік кәдімгі

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

Кәдімгі - сұр

7 бетАЌСУ ӨЊІРІ18 наурыз 2022 жыл

Орналасқан 
жері

Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  

Алаңы, 
га.

5,0

4,97

5,0

3,1

3,1

2,8

2,8

3,8

4,0

4,0

3,25

3,25

3,23

3,23

4,5

4,0

51,0

11,0

296,5

37,92
11,04
71,20

79,0

80,82

12,0
78,0

29,49
20,0

19,39
30,0

381,34

217,70

144,64

40,0

9,44

11,0

16,98

17,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

14,76

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

17,69

20,0

Алқап 
құрамы

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Жайылым

Шабындық

Жайылым

Тәлім егістік
 Шабындық
 Жайылым

Жайылым

Жайылым

Шабындық
Жайылым

Жайылым
Шабындық

Жайылым
Суармалы 

егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Балл 
бонитеті

42

42

43

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

6,1

7,2

3,4

4,8

6,6

4,8

1,2

1,2

17,2

10

10

10

25

31

31

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Су көздерімен 
қамтасыз етілуі

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген

Қажет емес

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

32

33

34

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Местоположение

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округя

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Каракозский 
сельский округ

Пло-
щадь

га

5,0

4,97

5,0

3,1

3,1

2,8

2,8

3,8

4,0

4,0

3,25

3,25

3,23

3,23

4,5

4,0

51,0

11,0

296,5

37,92
11,04
71,20

79,0

80,82

12,0
78,0

29,49
20,0

19,39
30,0

381,34 

217,70

144,64

40,0

9,44

11,0

16,98

17,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

14,76

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

17,69

20,0

Состав 
угодий

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Пастбища

Сенокос

Пастбища

Богарное 
Сенокос

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Сенокос
Пастбища

Пастбища
Сенокос

Пастбища
Орошаемое             

пашня
Богарное   

пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Качественная 
характеристика почв

Лугово-серозёмные 
обыкновенные северные 

тяжелосуглинистые
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
тяжелосуглинистые
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Лугово-серозёмные с 

лугово-серозёмными сла-
босолончаковыми 10-30%
Луговые с луговыми силь-
носолончаковыми 10-30%, 

среднесуглинистые
Лугово-серозёмные среднесолон-
чаковатые сильносолонцеватые с 
солончаками до 10% супесчаные

Сильно-солонцеватые в 
комплексе с солончаками 

содовыми до 10%
Лугово-серозёмные слабо 

саланчоковые

Сильно-солонцеватые в 
комплексе с    солончаками 

содовыми до 10%

Светлые серозёмы

Светлые серозёмы

Серозёмы луговые

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Лугово-серозёмные 
обыкновенные северные 

обычные
Лугово-серозёмные 

обыкновенные северные 
обычные

Лугово-серозёмные 
обыкновенные северные 

обычные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Балл 
бонитет

42

42

43

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

6,1

7,2

3,4

4.8

6.6

4,8

1,2

1,2

17,2

10

10

10

25

31

31

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Водообеспе-
ченность

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется
Обеспечен 

водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная специализация 

региона

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

32

33

34

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
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мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
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   Электрондыќ пошта: 
aksuoniri@mail.ru 

Газет Сарќан ќаласы, Тєуелсіздік, 108,  ЖШС  - "Ербол - Али" баспаханасында басылады. 

Директор бас редактор 
- 2-11-61,
жауапты хатшы  
- 2-12-90.

"АҚСУ ӨҢІРІ" 
Меншік иесі - ЖШС 
"Ақсу өңірі" газеті"

Құрылтайшы, директор - 
бас редакторы 
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Мерекелік бет

Бата беру — адал ниет, жақсы 
тілек білдірудің ұлттық дәстүрі.   Да-
стархан басында, түрлі жиын - той-
ларда, т.б. адам өмірінде кездесер 
ірілі - ұсақты қуаныштар кезінде 
той,  қуаныш иесіне арнап қол жай-
ып, бата береді. Сондай - ақ, қиын 
сапар, алыс жолға аттанған азама-
тына ақ жол тілейтін халқымыздың 
ежелден келе жатқан, кең таралған 
дәстүрлерінің бірі. Бата беретіндер, 
көбіне көпті көрген ақсақалдар  мен 
кемеңгер де дуалы ауызды билер 
болып келеді. Бата қысылғанда 
-  қуат, қиналғанда - медет  беріп, 
әрбір іс - әрекетіңе даңғыл жол 
ашып, бәле - жаладан қорғайды 
деп есептелген. Бата көзі тірілерге 
ғана емес, аруақтарға да жасалған. 
Батасыз, тілексіз өмір болмайды. 
«Батамен ер көгереді, жаңбырмен 
жер көгереді»,-деп халқымыз тек-
ке айтпаған. Батаның да қисыны, 
айтылатын, айтылмайтын жері бо-
лады, қуаныш пен тойдың ретіне 
қарай, соған лайық Бата тілегі бо-
лады.

«Ақсу ауданының ішкі сая-
сат, мәдениет, тілдерді дамыту 
және спорт» бөлімі мемлекеттік 
мекемелерінің ұйымдастырумен    
Ұлыстың ұлы күні 22 наурыз 
мерекесі қарсаңында тілі ше-
шен, ауызы дуалы ақсақалдар 
және жас-тар  арасында «Бата - 
сөздің атасы» атты аудандық бата 
байқауы   "Молықбай Байсақұлы" 
атындағы мәдениет үйінде 14 нау-
рыз күні өткізілді. Байқаудың ашы-
лу рәсімін аудан әкімінің орынба-
сары Есжанов Ғазиз Отарбайұлы 
байқауға қатысушыларды Наурыз 
мейрамымен құттықтады. Ақсу 
аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амантай Айтбайұлы  ақ 
батасын берді. 

«Бата - сөздің атасы» байқауына 
15 қатысушы от ауызды орақ 
тілді, сөзге шешен, ауызы дуалы 
қариядан бастап, жарқыраған жас-
тарымыз бақ сынасты. Ойтоған  
ауылынан жасы сексенен асқан 
Досқалиев Қанат атамыз, ең жасы 
Қопа ауылынан Жомарт Қадырәлі  
және де ардагер - ұстаз апалары-
мыз Егінсу ауылынан Дауытбекова 
Сәуле Манатбекқызы, Есеболатов 
ауылынан Айнақұлова Нұрдана 

Қожанқызы бақтарын сынады.
Байқаудың шарты 3 кезеңнен 

құралды. 1. «Сәлем сөздің анасы», 
2. «Ақ бата – асыл мұра», 3. Салт 
– дәстүрге қатысты сұрақтар қойыл
ды.                                                                                  

Байқауымыздың мақсаты - ауыз 
әдебиетінің асылы, ақ тілектің 
атасы болған, бата беру дәстүрін 
жас ұрпаққа үйрету, ата - баба-
мыздан өсиет боп қалған, бата - 
тілекті жаңғыртып, кейінгі жастарға 
дәріптеу.

Біздің данагөй бабаларымыз: 
«Жауынменен жер көгерер, батаме-
нен ер көгерер»,-деп айтып кеткен 
ғой. Бата беру - адал ниет, жақсы 
тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. 
Халық ақ батадан рухани қуат ала-
ды, ол жақсылыққа жол ашады 
деп сенеді. Сондықтан да қазақтар 
ежелден-ақ қадірлі қариялардан, 
атақты батыр, билерден, шашасы-
на шаң жұқпайтын шешендер мен 
арқалы ақындардан бата алуға 
құштар болған.

Ниет, ықылас білдіру,
Әр адамға аманат!
Ата – баба дәстүрі –
Батаны біл жамағат – деген-

дей, жастар ата - бабамыздан 
мирас-өнеге болып қалған баталы 
сөздерді есімізде сақтап, қастерлеп 
жүрейік. Әділқазылар алқасы 
қорытындысы бойынша «Жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпар»,-демекші 
бүгінгі қатысушылармыздың өнерін 

Бата - сөздің атасы 

бағалаған қазылар алқасын сахна 
төріне шақырылып, қорытынды 
сөз кезегін әділқазылар  кеңесінің 
төрағасы Айтбаев Амантай 
Айтбайұлына берілді. Бас жүлдені 
Кеңжыра ауылынан қатысушы 
Атамбаев Бекболат  Қанашұлы 
дуалы баталарымен жеңіске 
жетті. Арасан ауылынан қатысушы 
Батқалбеков Нұртілеу Нұрақметұлы 
I орын иеленді. Ойтоған ауылының 
батагөй ақсақалы  II орын алса,  
Таусамалы ауылынан қатысушы 
Мутәлап Қалибек  және  Суықсай 
ауылынан қатысушы Құмашбаев 
Нүкежан Бөлекбайұлы ұпай сан-
дары тең түсіп III орын иегерлері 
атанды. «Дипломдармен» және 
де бағалы сыйлықтармен, сондай-
ақ, байқауға  қатысушылар «Алғыс 
хаттармен» марапатталды.

Бүгінгі байқауға қатысушылар 
халықтық тәрбиенің бастау 
бұлағы, әрі халықтық дәстүрдің 
шынайы үлгісін көрсете білді. 
Ата - бабамыздан мирас-өнеге 
болып қалған, ұлтымыздың ұлы 
құндылықтарының «бата беру» 
дәстүрін дәріптеу, жаңғырту, 
кейінгі ұрпаққа үлгі ету, оны білу 
баршамыздың парызымыз. Енде-
ше, дәстүрімізді дәріптеп, салты-
мызды сақтап жүрейік. 

Элмира ДҮЙСЕКОВА,
 аудандық кітапхана 

директоры.  

***Иә, байқау туралы кітапхананың директоры, 
ұйымдастырушы Элмира Дүйсекова жоғарыда толық 
айтып өтті. Алайда, осы байқауға арнайы шақырылған 
БАҚ өкілі, құрметті қонақ, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі ретінде өзімнің журналистік ойымды, 
пікірімді мен де айта кетейін.

Сонымен байқау байқау сияқты болды. Байқадық. 
Нені байқадық? Келешек ұрпаққа үлгі - өнеге көрсететін 
қазыналы қарттарымыздың деңгейін байқадық. 

Байқау жоғарыда айтылғандай үш кезеңнен тұрды. 
Өзін - өзі таныстыру, бата беру және көне сөздердің 
мағынасын ашып айту, яғни, сұрақтарға жауап беру.

Байқаудың ең үлкен қатысушысы, Досқалиев 
Қанат ақсақал өзінің бір сөзінде мұндай байқауларды 
өткізгенде мектеп оқушыларын шақыру керек еді,- 
дегенді айтқан еді. Бірақ мен өзім бұл жерден дуалы 
ауыз, ауызында айтары бар, қазыналы қартты байқай 
алмадым.

Байқау аяқталған соң, әділқазылар алқасы 
ақылдасуға кеткенде көрермен қауымның іші пысып, 
бекер отырып қалмасын деген ниетпен әділқазылар 
алқасының төрағасы, аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Амангелді Айтбаев атамыз байқауға 
қатысушылардың ішіндегі ауданның бас ақыны Бек-
болат Атамбаев пен Қопа ауылынан байқаудың ең 
жас қатысушысы, ақын Жомарт Қадырәліні сахнаға 
шақырып, аяқ астынан айтыс ұйымдастырып жіберді. 
Жас ақын Қыдырәліні бас ақын қалпақпен әбден 
ұрғаннан кейін, алып келген жетекшісі Алакөлдің 
ақын қызы, біздің ауданның келіні, Қопа ауылының 
кітапханашысы Мархаба ханым өзі сахнаға шығып, 

Бекболатпен тартысты айтыс жасады. Делебесі қозған 
халық үшінші кезекте сахнаға менің де шығуыма тура 
келтірді. Осы арада айтыстан үзінді:

Айтысты кім бастайды,
Ербол ақын бастамай?
Ендеше мен шабайын,
Шоқырақтап, ақсамай.
Байқау өтіп мінекей,
Ойландырып 
                      тастады - ай.
Өз өнерін көрсетті,
Сөз өнерін көрсетті.
Аталарым ақсақал,
Апаларым ақ самай.
Сұрақтарға келгенде,
Бекболаттың 
                     сасқаны - ай
Қайта оңай сұрақ кеп, 
Құдай өзі сақтады - ай.
Талай сұрақ жауапсыз - 
Қалып жатты 
                     масқара - ай.
Аталарды көргенде,

Қаталарды көргенде - 
Қарынымның 
                     ашқаны - ай,
Қанат атам айтқандай,
Бала - шаға отырса.
Қаймақтарды 
                         көргенде - 
Ойлаушы еді 
                          басқалай.
Сақалына қарасам,
Аталарым патшадай.
Мақалына қарасам,
Кемпірінің шалы ғой,
Отыр дейтін қақсамай.
Шындықты айттым 
                       жасырмай,
Мен өтірік мақтамай.
Саған тиіп жатыр ма?
Бұл сөзімнің 
                     астары - ай.

Сөйтіп, өзінің ақындық таныстыруымен, оңай 
сұрағымен Қазақстан Республикасының Құрметті аза-
маты, Ақсудың бас ақыны Бекболат Атамбаев Бас 
жүлдені жеңіп алып, облыстық байқауға жолдама алды.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Әр адамның арманы,
Алдындағы заңғары.
Армансыз жан қанатсыз - 
Құспенен тең, - бар мәні.
Жетекшің сол алдағы,
Әркімнің бар талғамы.
Біреудікі баласы,
Біреудікі жан жары.
Мендегі арман өзгеше,
Армандардың қаймағы.

Көпшілікке танымал,
Ақын болғым келеді.
Ел жұртыма жырыммен,
Жақын болғым келеді.
Сөз маржанын ақтарған,
Асыл болғым келеді.
Өнеріммен өзгеден,
Басым болғым келеді.
Мен қазақтың ұлымын,
Жасын болғым келеді.
Туған жерім кеудеңде,
Тасың болғым келеді.
Артымдағы ергенге,
Ақыл бергім келеді.
               Орындалсын арманым,              
               Жетем оған алда күн. 
               Алла жазса, жеткізсе,  
                      Көре жатам қалғанын.

Ермек ЕРӘЛІ.
Ақсу политехникалық 
колледжінің білімгері.

Жер жанаты атанған.  
Жетісудің біреуі 
Ағынды менің Ақсуым.  
Айдыныңда сыңғырлап,  
Құс еркесі аққуым.  
Жыр нөсерін селдеткен.  
Ақындар туған Ақсуым.  
Арыстандай айбатты,  
Батырлар туған Ақсуым.  
Дауылдай өктем жырымен,  
Іилястай дүлділім,  
Көтерген көкке Ақсуын.  
Біржандай дүлділ ақынмен,  
Тайсалмай сөз қағысқан.  
Сарадай саңлақ ақыным,  
Ақсудан ұшқан аққуым.  
Алабың елге құтмекен.  
Құрсағыңда құттыекен.  
Ерлігі аңыз әлемге.  
Нұрсұлтандай қыранды,  
Ақсуымсың түлеткен.  
Айтыста талай шулатқан.  
Жырымен елін қуантқан.  
Мол мұра қалды ұрпаққа.  
Майталман ақын -Қуаттан.  
Топырағынан жаралған,  
Ақсулық ақын Қанипа.  
Жұлдыздай ағып жарқетіп,  
Із тастап кетті артына.  
Нақысшыл сөздің зергері,  
Көпеді әлі берері.  
Кійелі Ақсу топырағынан,  
Сан Құдаш әлі өмірге,  
Өлеңін алакеледі.  
Топырағың нәрлі дуалы.  
Алыптар тағы туады.  
Қырандар самғап түлеген,  
Ақсуым менің миуалы. 

Бисерік АБЕУОВ.

Миуалы менің АқсуымАРМАН

ӘЗ НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ БАТАГӨЙЛЕР БАЙҚАУЫ

«Еленіп осы күнге еңбегі де,
Зейнеткерлік жасқа да жетті 
                                                 міне»,-

демешкі 40 жылдан астам уақыт 
Қуат Терібаев атындағы орта мек-
тепте шаруашылық меңгерушісі бо-
лып, жемісті еңбек етіп келеді. Отба-
сында асқар таудай әке, аяулы жар, 
немерелеріне ардақты ата, ұжымда 
беделді аға бола білген ҮКІБАЕВ 
АБАЙ ӘЛМҰХАМБЕТҰЛЫ 20 нау-
рызда 63 жасқа, яғни, зейнеткерлік 
жасқа толады. Отбасына амандық, 
деніне саулық, ұзақ ғұмыр тілей 
отырып, зейнеткерлік жасының тек 
жақсылығын көрсін дей келе, осы 
өлең жолдарын арнаймыз.

Зейнеткерлік жасыңыз 

                                құтты болсын,
Денсаулығыңыз әрдайым 
                              мықты болсын.
Шаңырақтан қуанышыңыз 
                                          үзілмей,
Көретін жақсылығыңыз 
                                   көп болсын.
Елеулі еңбек етіп, ұжымда да,
Ізгілік таныттыңыз ағалықта.
Қартаймай аман - есен
                                             жүріңіз,
Жасыңыз жетсін аға 
                                      ғасырға да.

Қуат Терібаев атындағы орта  
мектебінің кіші қызметкерлері.

Көкөзек ауылы.

Құттықтаймыз!

Асқар тау Әкеміз, сүйікті атамыз 
ТОЛҚЫМБАЕВ СЕРІК УТЕУҰЛЫ 
23 наурызда 70 жасқа толады.

Әрбір адамның өмірге үлгі тұтар 
тұлғасы болады. Біз үшін әлемдегі 
ең керемет, ең сүйікті, жанашыр, 
қамқоршы жанды туған күнімен 
құттықтаймыз! Адамгершілігімен, 
азаматтық іс-әрекетімен айналасы-
на қадірлі, кісілік пен кішілік нұры 
тұла бойынан төгіліп тұрған сіздей 
Асқар тау Әкемізді әрдайым мақтан 
тұтамыз! Денсаулығыңыз мықты бо-
лып, бақытты,  ұзақ  ғұмыр кешуіңізді 
Алла Тағалам нәсіп етсін,-дей келе  
мына өлең шумақтарын жолдай-
мыз.
Өткен күннің артта қалып елесі,
Тіршіліктің жылжи берер кемесі.
Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған,
70 жастың құтты болсын белесі.
Балаларың басындағы бағыңыз,
Жүзге дейін нұрлы шырақ жағыңыз.
Өзіңізді мәпелеген, баптаған,
Аман болсын анамыздай жарыңыз.
Осы өнірде кең керілген кереген,
Еңбегіңмен еселенген берекең.

Атасының амандығын тілейді,
Әрқашан да, ақ пейілді немерең.
Ардақтайды ақсақал деп халқын да,
Біз секілді ұрпағың да артыңда.
Сексенге де, тоқсанға да жетіңіз,
Дәл осындай мейірімді қалпыңда.

ІЗГІ НИЕТПЕН: 
Отбасыныз, қыздарыныз-

күйеубалаларыныз, немерелеріңіз!


