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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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ТАЗАЛЫҚ  АЙЛЫҒЫ БАСТАЛДЫ

Міне, адамзат пен тіршілік 
атаулы тағы да бір қысты бастан 
өткеріп, көктемнің жаймашуақ 
күндерін сезінуде. Осы сәтте 
адамдардың көңіл-күйі көтеріліп, 
жүздері күлімдеп сала беретіні 
анық. Төрт - түлік пен басқа да 
жан - жануарлар да көктемнің 
келіп қалғанын түйсігімен сезініп, 
ширақ қимыл байқатып тіршілікке 
қайта оралғандай.

Көктемнің келіп, күннің жылыну-
ымен жер жүзі көктеп, құлпырып 
сала береді. Сонымен қатар түрлі 
микробтар мен аурулардың да 
жанданатын кезі бұл. Сол үшін 
атам қазақ ежелден бері көктем 
шығысымен өзінің тұрып жатқан 
ортасына ұқыптылықпен қарап, 
тал егіп, тазалық жасап отырған. 
Сонымен қатар төрт түлік малда-
рын да көктем шыға салысымен 
түрлі ауруларға қарсы екпелер-
мен егіп, ваннаға салып дәрілеп 
отырған. Осылайша өзінің орта-
сына деген сүйіспеншілігін 
көрсетіп, келешек ұрпаққа үлгі 
ретінде дәріптеп отырған.

Осы бір көктем айында, әр ауыл, 
әр елдімекен, әр аула қазірден 
бастап өзінің тіршілік ететін орта-
сына тазалық жасап отырса, ауда-
нымыз гүлденіп сала берер анық. 

Қыс түсе ел жайлаудан көшіп, 
ауылға оралады және күнкөріс үшін 
өсіріп отырған малдарын ауыл-
да ұстап, жаз бойы жинаған жем-
шөбімен төрт түлігін қыстан алып 
шығатыны белгілі. Алайда, мал 
иелері таяқтың екі ұшы бар екенін 
де ұмытпағаны жөн. Қазіргі кез-
де ауылыма қарасам көше біткен 
малдың тезегі, шөп-шалаңдар. Бұл 
жерде малдың еш кінәсі жоқ екенін 
бәріміз білеміз. Себебі, малға 
Алла сана бермеген, ол өлгенде 
сүйегі топыраққа айналып кетеді. 
Сана адамда, сол үшін де жану-
арлардан ерекшеленіп тұрамыз  
және жасаған күнәларымыз үшін 
сұраққа тартыламыз. Ал, орта-
мызды ластағанымыз үшін заң 
алдында жауап беруге міндеттіміз. 
Осы жерде мал иелеріне айта-
рым, малдарыңызды суарып 
болғасын айдап әкеліп аулаңызға 
қойыңыз және сол аулаға тастаған 
жапаны күн сайын бір жерге жи-
нап, көктемде егіс алқабына та-
сып апарып шашып тастасаңыз 
дайын тыңайтқыш. Ал, қалдық 
шөп-сағырды өртемеңіз. Себебі, 
көршіңізді ренжітіп алуыңыз мүмкін 
немесе олардың аллергиясы бо-
луы мүмкін, нәтижесінде ауруына 
душар болуыңыз бек мүмкін. Бұл 

жерде әр адам жыл бойы тұрақты 
түрде озіне тиесілі аумағына 
тазалық жасап тұрғаны абзал. 
Кейбір тұрғынжай иесі үйінен 
шыққан қоқысты рұқсат етілген 
орынға апарып тастамайтыны 
адамды қынжылтады. Дәлірек 
айтсам көлікке тиелген қоқысты 
қараңғыда апарып ауылдан 
шығар шықпас жерге апарып 
төгіп кетеді. Ауылдан шыққаннан 
бастап қоқыс полигон аймағына 
дейін шұбатылып төгілген, не-
месе өзен бойында, қыстауларға 
бара жатқан жолдарға кетіп бара 
жатып, жарты жолда әтейлеп 
төгіліп жатқан қоқыстарды, 
жайлауға дейін шашылып жатқан 
қоқыстарды көргенде табиғат 
анадан ұялғаннан бет қызарып, 
жүрек күңіренетіні анық.

Соңғы кездері «Базар Жаялық» 
(памперс) - деген бәле шықты. 
Бұл бәле күнде шірімей ұзақ жата 
береді, су тисе ісіп-кеуіп иттің ба-
сындай болады және жер әлемде 
төпе-төпе болып шашылып жа-
тыр. Осы жаялықтарды ана 
болған адам оған ұқыптылықпен 
қарап, айдалаға тастамай отқа 
жағып жіберсе жақсы болар еді.

Ортақ пайдаланылатын орын-
дарды, саябақтарды, скверлерді 
ластау, оның ішінде белгіленбеген 
орындарға коммуналдық 
қалдықтарды тастау ҚР әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы 
көдекстің 434-2 бабына сәйкес 
5 айлық (15315 тг.) есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға, Бұл жағдай бір жыл ішінде 
қайталанса 10 айлық (30630 тг.) 
есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға алып келетінін 
ескергеніміз жөн.

Сол себепті әр адам «Тәртіпке 
бағынған - құл болмайды»,-деген 
Бауыржан Момышұлы атамыздың 
өнегелі сөзін көкірегімізде 
сақтап, қоршаған ортамызды 
таза ұстасақ. Келешек ұрпаққа 
қалдырған ең үлкен байлығымыз 
бен бақытымыз сол болар еді!

Ержан СЕЙІТҚАЗЫ,
Арасан ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маманы,
Арасан БПҰ төрағасы. 

Алматы облысы бойынша 
соңғы жылдары  ауа - райының 
климаттық  өзгерістеріне  бай-
ланысты көктемгі - жазғы 
вегетациялық кезеңде су 
ресурстарының тапшылығы, 
өзен арналарындағы су деңгейі 
төмендеп, жер үсті су көздерінің 
шамадан тыс азаюы айқын 
байқалуда. Жалпы суармалы 
алқаптардың толыққанды сумен 
қамтамасыз етілуі 95% таудағы 
мұздықтардың және қардың 
еруіне тікелей байланысты бол-
са, қалған 5% қалыпты тұрақты 
деңгейде су қоймаларына 
жинақталған су қорынан алаты-
нын атап көрсетемін.

Орта Азияны бассейндері мен 
өзендерінің гидрогеологиялық 
жылнамасы бойынша «Ақсу» 
өзені арнасындағы судың деңгейі 
орташа есеппен V-ші айда 10,6 
м3./сек. VІ-шы айда 14,2 м3./сек. 
VІІ-ші айда 16,3 м3./сек. VІІІ-ші 
айда 19,6 м3./сек. болуы керек. 
Судың ең көп мөлшері (наиболь-
ший) V-ші айда 35,4 м3./сек. VІ-
шы айда 25,1 м3./сек. VІІ-ші айда 
25,4 м3./сек. VІІІ-ші айда 35,4 м3./
сек. деңгейіне дейін жетеді.

2021 жылдың шілде айында 
судың деңгейі 13 м3./сек әзер 
көтерілді.

«Бүйен» өзені арнасындағы 
судың деңгейі орташа есеппен 
V-ші айда 4,47 м3./сек. VІ-шы 
айда 6,37 м3./сек. VІІ-ші айда 
8,87 м3./сек. VІІІ-ші айда 9,6 м3./
сек. болуы керек. Судың ең көп 
мөлшері (наибольший) V-ші айда 
15,3 м3./сек. VІ-шы айда 13,9 м3./
сек. VІІ-ші айда 15,7 м3./сек. VІІІ-
ші айда 21,4 м3./сек. деңгейіне 
дейін жетеді. Кәзіргі кезде аталған 
өзен арнасындағы судың деңгейі 
2,5 м3./сек. ғана құрап отыр.

«Казгидромет» мекемесінің 
2022 жылға арналған маусымдық 
болжауларына сәйкес ағымдағы 
жылы жауын-шашынның (осад-
ки) түсуі қалыпты жағдайдан 16-
38% аз. Осы орын алып отырған 
табиғи құбылыстарға сай суарма-
лы егістіктерді суаруға межелен-
ген су тапшылығының қайталану 
мүмкіндігінің зор екендігіне 
тоқталамын, себебі қыс кезінде 
қар жауған жоқ, аталған үрдіс 
қар қорының қалыпты жағдайда 
қалыптасуына кері әсерін тигізері 
сөзсіз. 

Аталған жағдайлардың ал-
дын алу мақсатында біздің 
мекеме тарапынан ауылдық 
округ әкімдерімен бірлесе оты-
рып, ауылшаруашылығы тауар 
өндірушілері арасында түсіндіру 
жұмыстарын жүргізе отырып, 
диқандарға біртіндеп тамшыла-
тып, жаңбырлатып (капельное, 
дождевальное) және басқа да 
суарудың озық технологиялары-
на көшу жөнінде ұсыныс жаса-
лады. Сонымен қатар, ауыспа-
лы егістікті (севооборот) қатаң 
сақтау, монодақылдарды себуді 
барынша азайту, ылғалды көп 
қажет ететін дақылдарды тек 
суға қолжетімді жерлеге егу, 
топырақтың құнарлылығын артты-
ру және өнімділікті арттыру үшін 
топырақтың тамыр қабатындағы 
ылғал қорын арттыру мақсатында 
қара жерді белсенді түрде 
ылғалдандыру (әсіресе көктемде) 
маңызды екенін назарларыңызға 
ұсынамын.

Суармалы суды тиімді пайдала-
нуда бірқатар агромелиоративті 
іс-шаралар жүзеге асырылуы 
қажет. Мысалы: егістіктердің суа-
ру алаңдарын тегістеу (плани-
ровка), еңістіктердің, борозданың 
ұзындығының есепке алынуы, 
егістік алқабында сушының бо-
луы және түнгі суды ысырап-
сыз пайдалану сияқты шаралар 
мүлтіксіз орындалуы керек. Суару 
кестесі (режим орошения) бойын-
ша көпжылдық шөпті 11 сәуірден 
30 сәуір аралығында, күздік би-
дайды 16 сәуірден 15 мамыр 
аралығында суару қажеттілігіне 
тоқталамын. Су ысырабын азай-
ту үшін шаруашылықаралық 
және ішікі шаруашылық 
тоғандарын механизацияланған 
тазарту жұмыстары барлық 
ауылшаруашылығы өнім 
өндірушілері үшін негізгі 
дайындық жұмыстары болып та-
былатынын естен шығармайық.

Болашақта қарды ұстау (сне-
гозадержание) булануды азай-
ту, топырақ эрозиясы мен 
жыралардың өсуін болдырмау 
арқылы топырақтың су режимін 
жақсарту мақсатында орман 
екпелерін (лесополоса) отырғызу 
мәселелерін де үнемі естен 
шығармайық. 

«ҚАЗСУШАР» РМК 
АҚСУ ӨНДІРІСТІК УЧАСКЕСІ.

Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауда  кедейшілік шегі облыс 
бойынша белгіленген күнкөріс деңгейінің 70 пайызы мөлшерінде 
анықталады. 

2022 жылдың 1 тоқсанына кедейшілік шегінің мөлшері 27820 
теңгені (39743 х 70%) мөлшерінде  анықталды.

2022 жылдың 1 тоқсанына мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындау кезінде осы көрсеткіштер негізге ала отырып, 
есептелінетінін хабарлаймыз.

 Қайрат БЕКБАЛАНОВ,
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімінің басшысы.

2022 жылғы І тоқсанға арналған 
кедейшілік шегі

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ  
ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРІНІҢ 

НАЗАРЫНА!

ТАЗАЛЫҚ - ТӘН САУЛЫҒЫ МЕН ЖАН 
САУЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ!

Қасиетті Рамазан айы басталды.

Рамазан айының бірінші күні аудан орталығында әр 
сенбіде өтетін дәстүрлі жәрмеңке базары болды. Тек 
бұл күннің ерекшелігі азық – түлік, т.б. тауарлардың 
бағасы рамазан айына басталуына орай арзанда-
тылды.

Рамазан айының басталуына байланысты 
әр ауылдық округтің көлік жүргізушілері мен ау-
дан орталығындағы ауыл арасына жүретін такси 
жүргізушілері жұртшылықты тегін тасымалдады.

Дәл осы күні аудандық "Қобызшы Молықбай" 
атындағы мәдениет үйінің қызметкерлері ақ 
әжелерімізбен бірлесе ата - салтымызды насихат-
тап, Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ау-
дан орталығында, жәрмеңкеде жарапазан айтып, 
көпшіліктің көңілінен шықты.

Пітір садақасы жан басына 500 теңге деп 
белгіленді. Садақаны "Kaspi.kz", "Halyk Homebank", 
мобильді қосымшалары және "Қазпошта" арқылы 
аударуға болады.

АУДАН ТЫНЫСЫ
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Соңғы уақытта облыс 
кәсіпорындарындағы еңбек дау-
лары жиілеп кетті.

Көбінесе олар стихиялық 
ереуілдерге көшеді.

Әлеуметтік-экономикалық 
және кәсіптік талаптарды 
қанағаттандыру мақсатында 
қызметкерлер ереуіл 
жариялауға құқылы.

Алайда, бұл үшін татуластыру 
рәсімдерінің кезеңдерінен өту 
керек, әйтпесе ереуіл заңсыз 
деп танылады.

Осыған байланысты ұжымдық 
еңбек дауларын қарау тәртібі 
2015 жылғы 23 қарашада 
қабылданған Еңбек кодексімен 
(бұдан әрі – Кодекс) реттелетінін 
түсіндіреміз.

Осылайша, жұмыс беруші 
үш жұмыс күні ішінде 
қызметкерлердің қойған талап-
тарын қарауға және оларды 
шешу үшін шаралар қабылдауға 
міндетті.

Оларды шешу мүмкін 
болмаған кезде өз шешімдері 
мен ұсыныстарын (жазба-
ша түрде) қызметкерлерге 
жеткізу (Кодекстің 163-бабының 
2-бөлігі).

Бұдан әрі дау татуластыру ко-
миссиясында (жеті жұмыс күніне 
дейінгі мерзімде) шешілуге тиіс.

Бұл тепе-теңдік негізде 
тараптардың бірлескен 
шешімімен құрылған орган.

көрсеткен кәсіпкерлер қатысты. 
Хатымхананың ашылуына орай, 
құран бағышталып, ас берілді.

Ғимараттың адам 
сыйымдылығы 300 орынға 
арналған. Одан бөлек қазандық 
бөлмесі, ыдыс-аяқ жуатын 
бөлмесі бар. Астарды, ауыз-
ашарларды беру кезіндегі 
жұмыстарға бес жұмысшы жау-
апты, оларға келісілген бағада 
еңбек ақылары төленіп отыра-
ды.

Хатымхананың құрылысының 
уақытымен сәтті аяқталуына 
ауылдан шыққан қалталы 
кәсіпкерлер, ауыл жанашыр-
лары өзінің шамасына қарай 
қаражат шығарып, көмек 
көрсетті. Осы бір сәтті пайда-
лана отырып, көмек  көрсеткен 
әрбір жанға алғыс білдіреміз!

Хатымхананың қолданысқа 
берілуі ауыл тұрғындарының 
діни және дәстүрлі шаралар 
өткізуіне өте қолайлы жағдай 
туғызды. Ауыл жұртшылығы дән 
риза!

Ержан СЕЙІТҚАЗЫ,
Арасан ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маманы.

Ақсу ауданы әкімдігінің «Жаңалық ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 
ауыл жастарымен бірлесе отырып мемлекеттік 
қызметтермен мобильді қосымшаларды насихат-
тау мақсатында «Еgov» парақшаларын таратып, 
ауыл тұрғындарына «Еgov» бұрыштары арқылы 
көрсетілетін қызметтердің түрлерімен таныстыру 
бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілуде.

Округ бойынша мектеп, әкімшілік ғимараттарын-
да «Еgov  бұрыштары» барын, сонымен қоса әр 
азамат өзінің жеке қалта телефонымен де көптеген 
қызметтерді мобильді «EGOV»қосымшасы 
арқылы ала алатындықтарынан хабар етілді.

Өз – өзіне қызмет көрсету бұрыштары арқылы: 
ЭЦҚ (электронық цифрлы қолтаңба) ашудан ба-
стап, жұмысқа қажетті, денсаулыққа, әлуметтік  
жағдайға, жылжымаймын мүлікке, т.б. салаларға 
байланысты анықтамаларды алуға сонымен 
қоса онлайн өтініш қалдыруға құқықтары бары 
түсіндірілді.

Қазіргі уақытта аса қажет вакцина 
салдырғандығы туралы төл құжатты мобильді 
«Еgov» қосымшаларынан алу жолдары көрсетілді.

Округ тұрғындарына   аудандық халыққа қызмет 
көрсету  орталығынан алдын ала орын алу (брон-
дау) туралы үйіңізден шықпастан немесе алысқа 
бармастан жақын тұрған «Еgov бұрыштары» 
арқылы немесе жоғарыда айтылған қосымшамен 
осы қызметті орындауға болатындығы түсіндірілді.

Қазіргі уақытта округ бойынша ЭЦҚ (электронық 

ҮНДЕУ
«Прокуратура туралы» Заңының 31-бабының тәртібімен

Татуластыру комиссия-
сы дауды шешу процесінде 
қызметкерлермен, жұмыс 
берушімен және басқа да адам-
дармен консультация жүргізеді.

Комиссияның шешімі 
тараптардың келісімі негізінде 
қабылданады, хаттамамен 
ресімделеді және тараптар үшін 
міндетті күші болады.

Татуластыру комиссиясының 
мүшелері келіссөздерге қатысқан 
уақытта жалақысы сақтала оты-
рып, жұмыстан босатылады.

Бұл ретте Тараптардың 
ешқайсысы татуластыру 
рәсімдеріне қатысудан жалтаруға 
құқылы емес екенін атап өтеміз.

Татуластыру комиссиясында 
келісімге қол жеткізілмеген кез-
де оның жұмысы тоқтатылады, 
ал тараптар дауды шешу үшін 
әкімдік өкілдерін (мемлекеттік 
еңбек инспекторын) тарта от-
ырып, еңбек төрелігін құрады 
(Кодекстің 165-бабының 6-бөлігі).

Еңбек төрелігі мүшелерінің 
саны, оның құрамы және еңбек 
дауын қарау тәртібі тепе-теңдік 
негізде тараптардың келісімімен 
айқындалады (бұл ретте еңбек 
төрелігі кемінде бес адам болуға 
тиіс).

Татуластыру комиссиясының 
мүшелері жұмыскерлердің 
қаралып отырған талаптары бой-
ынша еңбек төрелігінің құрамына 
кіре алмайды.

Еңбек төрелігінің шешімі жеті 
жұмыс күнінен кешіктірілмей 
төрелік мүшелерінің қарапайым 
көпшілік даусымен қабылданады 
және орындау үшін міндетті бо-
лып табылады.

Төрелік реттемеген мәселелер 
бойынша соттарға жүгіну қажет.

Бұл ретте жұмыс берушінің 
немесе прокурордың өтініші 
бойынша тиісті рәсімді сақтамай 
ереуіл өткізу тек сотпен заңсыз 
деп танылуы мүмкін.

Бұл жағдайда сот заңсыз 
деп таныған ереуілге қатысуды 
жалғастыруға мәжбүрлегені 
және шақырғаны үшін 3 
жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айырумен 
қылмыстық жауапкершілік 
көзделген (ҚК 157 және 402-бап-
тары).

Азаматтарды қолданыстағы 
заңнама нормаларын мүлтіксіз 
сақтауға, арандатушылыққа 
бой алдырмауға және заңсыз 
ереуілдерге қатыспауға 
шақырамыз.

Құқық қорғау органдары 
белгіленген тәртіпке, қоғамдық 
қауіпсіздікке қол сұғатын кез кел-
ген құқық бұзушылықтың жолын 
кеседі, сондай-ақ, оларға жол 
бермеу жөнінде заңда көзделген 
шараларды қолданады.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ПРОКУРАТУРАСЫ.

ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР!

Электронды үкімет порталынан қызметтерді 
алудың  жолы

цифрлы қолтаңба) аштыру мен әртүрлі 
анықтамаларды алу, тіркеуге тұру, тіркеуден 
шығару, үйдің кезегіне тұру, өмірге жаңа келген 
сәбилерге тағайындалатын жәрдемақы түрлерін 
т.б. қызметтермен анықтамаларды көптеп 
шығарылу арқылы  халықтың ықыласына бөленіп, 
ризашылықтарын білдіруде.

Г.ЫДЫРЫШБАЕВА,
Жаңалық ауылдық округ әкімі аппаратының 

бас маман - іс жүргізушісі, «AMANAT» 
партиясының мүшесі.

ХАТЫМХАНА ЕЛ 
ИГІЛІГІНЕ БЕРІЛДІ!

2022 жылдың 18 наурыз күні 
«Игі істер!» күні қарсаңында Ара-
сан ауылында мешіт жанынан 
жаңадан хатымхана ашылып, 

жұртшылықтың қолданысына 
берілді. Игілікті шараға ауыл 
тұрғындары, қонақтар мен ха-
тымхана құрылысына демеушілік 

РАМАЗАН АЙЫНЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

"AMANAT" партиясы Ақсу аудандық 
филиалының Мобильді қоғамдық қабылдауы өтті.  
Ақсу аудандық филиалының атқарушы хатшы-
сы К.Даулетбекова, Б.Сүлейменов, партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы Ғ.Мұсабаланов Суықсай 
мен Ащыбұлақ ауылы тұрғындарымен кездесу өткізді. 
Ел Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан 
халқына «Жаңа Қазақстан: Жаңару мен жаңғыру жолы» атты  
Жолдауын іске асыру бойынша тұрғындармен кездесу өткізіп, 
Жолдаудың негізгі тұстарымен таныстырып, азаматтардың 
мәселелері бойынша сұрақтарға жауап берді.

Арасан ауылдық округі 
Қызылжар ауылында 
аудандық мәслихаттың хат-
шысы Бейбіт Жаңылысұлы 
Сүлейменов, партиялық 
бақылау комиссиясының 
төрағасы  Ғабит Ахметқожаұлы 
Мұсабаланов Мемлекет Басшы-
сы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың Қазақстан халқына 
«Жаңа Қазақстан: Жаңару мен 
жаңғыру жолы» атты Жол-
дауын Ақсу ауданында  іске 
асыру туралы тұрғындармен 
кездесу өткізіп, Жолдаудың 
негізгі тұстарымен таныстырып 
өтті. Аудандық мәслихаттың 

атқарған жұмыстары тура-
лы және қоғамдык кеңесте 
қаралған мәселелері туралы 
қысқаша хабарлама жасап, 
тұрғындар тарапынан көтерілген 
сұрақтарға жауап берді. Кез-
десуге округ әкімі Д.Жақыпов, 
жер қатынастары бөлімінің 
инспекторы С.Тәсібеков, ав-
томобиль жол бөлімінің бас-
шысы Ж.Бейсебаев қатысып, 
тиісті сұрақтарға жауап берді.
Аудандық мәслихат депутатта-
ры шалғай ауылдық округтерін-
де сайлаушылардың алдында 
есеп беруін жалғастырады.

«AMANAT» партиясы Ақсу  аудандық филиалы, Ұлыстың ұлы 
күні Наурыз мерекесі ұлт пен ұлтты жақындастыратын рухани 
күш, рухани парасат осы мерекеге орай, Ақсу аудандық партиия 
филиалының атқарушы хатшысы, аудандық мәслихат депутаты 
К.Дәулетбекова  "Кедергісіз келешек" партиялық жобасы аясында 
Жансүгіров ауылының тұрғыны, 2 топ мүгедегі Б.З. барып Наурыз 
мейрамымен құттықтап, азық-түлік табыстап қайтты.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия филиалының эксперті.

ҰЛТ  ПЕН  ҰЛТТЫ
         ЖАҚЫНДАСТЫРАТЫН 
                                     РУХАНИ  КҮШ,  
                             РУХАНИ  ПАРАСАТ

МОБИЛЬДІ ҚОҒАМДЫҚ 
ҚАБЫЛДАУЫ

***

***
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оқушылары арасында «Денсаулық 
- зор байлық» тақырыбында 
отбасылық спорттық сайысы 
ұйымдастырылды. Сайыстар өз 
деңгейінде ұйымдастырылып төрт 
отбасы «Тұлпар», «Алғырлар», 
«Сұңқар» және «Болашақ» от-
басылары қатыстырылып, әділ-
қазылардың шешімі бойынша 
«Болашақ» тобы жеңіске жетті. 
Жауапты Жақыпбекова Әйгерім 
Ербосынқызы.                                                          

Балаларды жас кезінен кітап 
оқуға қызықтырып, отбасылық оқу 
дағдыларына бейімдеу, кітапхана 
мен отбасы арасындағы тұрақты 
қарым-қатынасты қалыптастыру  
мақсатында «Кітап және менің 
отбасым» тақырыбында от-
басымен кітапханаға саяхат 
ұйымдастырылды. Шара бары-
сында баланың  кітап оқуға де-
ген қызығушылығын арттыру 
үшін ата – аналар да қызықты 
кітаптар алып, тұрақты оқырман  
ретінде кітапханамен байланыста 
болатындықтары жөнінде айтыл-
ды. Сонымен қатар «Оқуға құштар 
мектеп» жобасы аясында әр сенбі 
отбасылық кітап оқу күні деп жа-
рияланды.

Оқу мертебесін, оқу белсенділігі  
және оқу сапасын  арттыру, ба-
лалар  мен  жастардың  мәдени 
және оқу құзыреттілігін  дамыту, 
сондай-ақ  жас  ұрпақ  бойында  
жоғары  азаматтық  және  рухани 
– адамгершілік құндылықтарды  
қалыптастыру мақсатында «Оқуға 
құштар мектеп»  жобасы аясында 
«Мен «......» туралы кітап оқуды 
ұсынамын» (өзі оқыған бір кітабы 
туралы)  тақырыбында 1 сынып 
оқушыларынан бастан жоғары 
сыныптарға қарай челендж жол-
данды.

Балалардың оқу белсенділігін 
дамыту мақсатында «Кітап – білім 
бұлағы» атты жылдам оқу сайысы 
өтті. Байқауға бастауыш сынып 
бойынша әр сыныптан белсенді 
деген 3 оқушыдан қатысты. Шара 
сайыскерлер көркем мәтіннің 
үзіндісін бір минут ішінде (60 се-
кунд) тез және дауыстап оқып, 
қазылар алқасының сұрақтарына 
жауап беруі қажет болды. Оқу 
үшін «Балаларға базарлық» 
кітабынан мәтіндер қолданылды. 
Балаларды бағалайтын негізгі 
критерий - буын немесе сөзді 
толық оқу, оқуда қателіктердің бо-
луы, минутына сөздердің саны, 
мәнерлілік жағына көңіл ауда-
рылды. Әр сынып оқушылары 
оқу жылдамдығының нормала-
рына сай бағаланды.  Қатысқан 
оқушылар І, ІІ, ІІІ орындарды 
иеленсе, қалған қатысушылар 

Ұлтымның ұлы ұстазы - Ахмет Байтұрсынұлы
БІЗ ӘУЕЛІ ЕЛДІ ТҮЗЕТУДІ БАЛА ОҚЫТУ ІСІН ТҮЗЕТУДЕН 
БАСТАУЫМЫЗ КЕРЕК.

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ.

алғыс хаттармен марапатталды. 
Жауапты Нұршабаева Шынар 
Берікханқызы.

Алаш қозғалысының қайраткері 
Ахмет Байтұрсынұлының 
ағартушылық бағыттағы 
мұраларын өскелең ұрпаққа наси-
хаттау, мектеп оқушыларының ақын 
өмірі мен шығармашылығын тануға 
деген қызығушылықтарын арттыру; 
жаңа буынның интеллектуалдық 
пайым-парасатын арттыру; да-
рынды оқушыларға қолдау жасау 
мақсатында «Ахмет Байтұрсын 
оқулары – 2022» мәнерлеп оқу 
сайысы  өткізілді. Сайыс бары-
сында қатысушылар «Қырық мы-
сал» ақынның мысалдарын және 
өлеңдерін жатқа оқыды. Сайысқа 
бастауыш сынып оқушылары ара-
сынан             23 үміткер қатысып, 
ІІІ орынды 4 сынып оқушысы 
Бекболатқызы Шыңғұла, ІІ орын-
ды 2 сынып оқушысы Ержанқызы 
Елина иеленсе, І орынды 3 сы-
нып оқушысы Шекен Ерсұлтан 
қанжығасына байлады. Қатысқан 
оқушылар алғыс хаттармен мара-
патталды. Жауапты Нұршабаева 
Шынар Берікханқызы. 

Онкүндік барысында «Оқуға 
құштар мектеп» жобасы ая-
сында оқырмандарды кітап оқу 
өнеріне, дүниетанымын кеңейтуге, 
білімдерді сарқып білуге, көркем 
шығармалардың тамашалығын 
сезінуге, оқығандарын дұрыс 
бағалай алуға, өмірде, еңбекте, 
оқуда, кітапты пайдалануға бау-
лу мақсатында кітапханашы та-
рапынан «Ең үздік оқырман» 
байқауы ұйымдастырылып, байқау 
жеңімпаздары марапатталды. «Ең 
үздік оқырман» номинациясын 
жеңіп алған 4 сынып оқушысы 
Мақсатбек Зере, 3 сынып оқушысы 
Ербол Арна, 2 сынып оқушысы 
Жеңісбекқызы Мадина, 1 сынып 
оқушысы Жұмахан Нұрислам.  
Шара барысында алғаш мектеп 
табалдырығын аттаған жас буынға 
«Оқырман билеті» табысталды. 
Жауапты мектеп кітапханашысы 
Алғожаева Дария Исмайлқызы.

Сонымен қатар ҚР Бiлiм және 
ғылым министрi Қанатұлы Ас-
хат Аймағамбетовтың «Оқуға 
құштар мектеп» жобасы да 
сәтті жүргізілуде. Аталған 
жоба аясында сыныптар ара-
сында челендж жолдануда. 
Ендігі жоспарда оқушылармен 
ұстаздар, ата – аналар арасында 
«Кітапханаға кітап сыйла» акциясы 
ұйымдастырылмақ. Акция бары-
сында білім бұлағын парақтаумен 
қатар,  балаларға арналған 
сұраныстағы көркем әдебиеттер 
мектеп кітапханасына сыйға тар-
тылады. Бұл өз кезегінде ата-
ана мен мұғалімдер арасындағы 
ынтымақтастықты нығайтуға 
серпін берді.

Айырықша айтарымыз, онкүндік 
барысында әр жүргізілген 
жұмыстар буыны енді бекіп келе 
жатқан оқушыларымыздың оқу, 
жазу сауаттылықтарын дамытуға 
мүмкіндік берді. Атап айтар 
болсақ «Ахмет Байтұрсынұлының 
ақындық әлемі» суреттер 
сөйлейді тақырыбында өткізілген 
сурет көрмесінде Ахмет 
Байтұрсынұлының «Қырық мы-
сал» және басқа да өлеңдерінің 
мазмұндық желісі бойынша салған 
суреттері өз нәтижесін беріп жат-
ты. Оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерінің ашылуымен қатар 
кітапқа деген қызығушылығы 
артты. Ахмет Байтұрсынұлының 
шығармаларымен танысып, 
қазақ әліпбиінің алғашқы авторы 
екендігін білді.

Осы онкүндікте 
байқалған кемшіліктер 
ақпараттық коммуникативтік 
технологиялардың кесірінен 
оқушылардың көбісі ұялы теле-
фонды ұстауға, соның ішіндегі 
ойындарды ойнауға бейім 
болғандықтан, телефонның әсері 
де баланың есте сақтау қабілетін 
нашарлатады. Сондықтан да 
оқушылар өлең жаттағаннан гөрі 
неғұрлым қызықты мульфильмдер 
мен ойындарға тәуелді болып 
тұр.  Оны біз Ахмет Байтұрсынов 
оқулары кезінде байқадық. 
Мәнерлеп оқу барысында ұмытып 
қалу, сөзге шорқақтық, асығыстық 
қасиеттері басым болды. Мы-
салдарды оқып отырған кезде 
оқушылар оны тура мағынасында 
түсініп жатқандығы яғни, ауы-
спалы мағынасына аса бір назар 
аудармайтындығы.

Қорытындылай келе, 
жас жеткіншектерімізге ұлы 
тұлғалардың шығармаларын 
оқытып, мағынасын тереңнен 
түсінуге мүмкіндік жасап,  көркем 
шығармаларды, өлеңді қызықтыру 
арқылы тиімді әдістерді пайда-
ланып, мадақтап, ынталанды-
рып отырсақ, кітап оқуға, өлең 
жаттауға назар аударады деп 
ойлаймын. 

Бұл онкүндіктің мақсаты бір: 
бүлдіршіндерімізді білімнің 
негізі бастауыштан тәрбиелеу. 
Осы арқылы олардың ілім-
білімге деген құлшыныстарын, 
сүйіспеншіліктерін арттыру. Енді 
осы игі шаралар алдағы уақытта 
дәстүрлі жалғасып отыруы тиіс. 
Осылай ғана біз саналы да 
салиқалы, білімге жаны құштар, 
елдің нағыз патриот жастарын 
тәрбиелеп шығара аламыз. Ал, 
осынау ұлы жолда мектебіміздің 
мұғалімдері аянбай еңбек етпек.

Шынар НҰРШАБАЕВА, 
«І.Жансүгіров атындағы орта 

мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің 
бастауыш сынып мұғалімі, 

педагог – модератор.

«Оқу – білімнің қазығы, адамның 
азығы» десек, бастауыш сынып 
– ілім - білімнің іргетасы. Демек, 
бала ұяда не көргені секілді, бас-
тауышта тамыры қалай бекісе, 
ертеңгі күні қабырғасы да солай 
қаланбақ.  

Балаларға Ахмет 
Байтұрсынұлының шығарма-
шылығы, кітаптары, ғылыми 
еңбектері туралы мағұлмат беру, 
ақын өмірін оқушыларға үлгі 
ете отырып, өз елін сүюге, оның 
көркеюіне үлес қосуға, сапалы 
білім, саналы тәрбие алуын жебеу 
мақсатында жуырда Ойтоған ауы-
лы, «І.Жансүгіров атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде Ахмет 
Байтұрсынұлының 150 жылдық 
мерейтойына байланысты 
мектепішілік іс – шаралар жо-
спары құрылып, «Ұлтымның ұлы 
ұстазы – Ахмет Байтұрсынұлы» 
атты бастауыш сынып әдістемелік 
бірлестігінің онкүндігі өтті. 
Онкүндіктің мақсаты - балаларға 
Ахмет Байтұрсынұлының 
шығармашылығы, кітаптары, 
ғылыми еңбектері туралы 
мағұлмат беру, ақын өмірін 
оқушыларға үлгі ете отырып, 
өз елін сүюге, оның көркеюіне 
үлес қосуға, сапалы білім, са-
налы тәрбие беру. Онкүндік ба-
рысында ұстаздар шәкірттеріне 
тәлім мен тәрбиені өзек еткен, 
жүйелі оқытуға жол ашатын ашық 
сабақтар мен сыныптан тыс          іс 
- шараларды ұсынды. 

Апталықтың ашы-
лу салтанатында «Ахмет 
Байтұрсынұлы – ұлтымыздың 
ұстазы» тақырыбында бұрыш 
ұйымдастырылып, Ахмет 
Байтұрсынұлының өмірі мен 
шығармашылығы туралы 
мағұлмат қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі және оқу ісінің 
меңерушісі Тынысбек Рысханұлы 
тарапынан таныстырылды. Баста-
уыш сынып оқушылары тарапы-
нан тақырыпқа сай өлең жолдары 
оқылды. 

Сонымен қатар, жоспар бой-
ынша барлық іс – шаралар өз 
кезегінде жүргізілді. 

Таза, әдемі жазуды та-
лап ету, оқушының әсемдік 
сезімін ояту, мінез-құлқын 
тәрбиелеу, ұқыптылыққа үйрету 
мақсатында «Әдемі жазу да 
– өнер» тақырыбында көркем 
жазу байқауы ұйымдастырылды. 
Байқауға Ахмет Байтұрсынұлының 
өмірбаянынан әр сыныптың 
жазу деңгейіне байланысты 
көшіріп жазу ұсынылды. Жауап-
ты бастауыш сынып мұғалімдері. 
Көркем жазу барысында жазу 
элементтерінің дұрыс қолданылуы 
назарға алынды. Қорытындылай 
келе, 1  сынып оқушысы Сатылған 
Ақниет ІІІ орын, 2 сынып оқушысы 
Тойлыбайқызы Құндызай ІІ орын, 
3 сынып оқушысы Рысхан Балгүл 
І орынды иеленсе, 4 сынып 

оқушысы Сатылған Айзере алғыс 
хатпен марапатталды. 

Ахмет Байтұрсынұлының 
шығармаларын оқыта отырып 
оқушыларды адамгершілікке, 
қарапайымдылыққа, өз бойларына 
асыл қасиеттерді сіңіре білуге бау-
лу, шығармашылық қабілеттерін 
дамыту мақсатында «Ахмет 
Байтұрсынұлының ақындық әлемі» 
суреттер сөйлейді тақырыбында 
сурет көрмесі ұйымдастырылды. 
Көрме барысында әр сынып 
оқушылары «Қырық мысал» және 
басқа да өлеңдерінің мазмұндық 
желісі бойынша салған суреттерін 
қорғап, алғыс хаттармен марапат-
талды. Ұйымдастырушы Техноло-
гия пән мұғалімі Қожатаева Бағжан 
Бексұлтанқызы.

Әр бастауыш сынып мұғалімдері 
түрлі тақырыптарда  ашық 
сабақтар өткізді. 1 сынып жетекшісі 
А.Е.Жақыпбекова ана тілі пәнінен 
«Бота» Тасымал тақырыбында, 3 
сынып жетекшісі Г.Нұртасқызы ма-
тематика пәнінен «Разрядтан атта-
май үш таңбалы санды бір таңбалы 
санға бөлу» тақырыбында, 4 сы-
нып жетекшісі А.Е.Қыдырбекова 
әдебиеттік оқу пәнінен «Құстар әні» 
тақырыбында, 2 сынып жетекшісі 
Ш.Б.Нұршабаева қазақ тілі пәнінен 
«Жалпы және жалқы есім» 
тақырыбында іс – тәжірибелерімен 
бөлісті. 

Оқушылардың пәндерге 
қызығушылықтарын оята отырып, 
логикалық ойлау қабілеттерін да-
мытып, дүниетанымын кеңейту, 
ұйымшылдыққа, тапқырлыққа, 
алғырлыққа, зейінді болуға 
тәрбиелеу мақсатында «Білімді 
оқушы – ел ертеңі» тақырыбында 
1 – 4 сынып оқушылары арасын-
да ХХІ ғасыр көшбасшысы инте-
лектуалды сайысы өткізілді. Әр 
сыныптан екі оқушыдан    1 сы-
ныптан Тынысбекұлы Мейрам, 
Жұмахан Нұрислам, 2 сынып-
тан Нұрланқызы Жадыра, Адай 
Дінмұхамбет, 3 сыныптан Ербол 
Арна, Ерұлан Нұртас, 4 сыныптан 
Тлеукен Асфандияр, Бекболатқызы 
Шыңғұла  қатыстырылды. Сайыс 
барысында кезең бойынша әр сы-
нып оқушыларының деңгейлеріне 
сай тапсырмалар берілді. Сайыс 
қорытындысы негізінді 2 сынып 
оқушылары І орынмен марапаттал-
ды. Жауапты Гүлім Нұртасқызы.

Ата – аналарды мектеп өміріне 
қатыстыру; Отбасында салауатты 
өмір салтын насихаттай отырып, 
спортшылар арасында достық  
қарым - қатынасты нығайту, 
оқушылардың дене дайындығын 
арттырып, денсаулығын нығайту 
мақсатында бастауыш сынып 

Ақсу аудандық мәслихатындағы 
«AMANAT» партиясы депутаттық 
фракциясының кезектен тыс отырысы бо-
лып өтті.

Отырыста қаралған мәселелер:
1.«AMANAT» партиясы Ақсу ауданы 

бойынша Сайлауалды бағдарламасын 
орындаудың Жол картасындағы 2021 
жылғы көрсеткіштерінің және 2022 жылға 
жоспарланған көрсеткіштердің орындалуы 
туралы;

2.«AMANAT» партиясының депутат-
тардың рейтингісі туралы;

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бой-
ынша аудандық партия филиалының 
атқарушы хатшысы К.Дәулетбекова ба-
яндама жасады. Өз сөзінде ауданымызда 
Сайлауалды бағдарламаның 2021 жылға 
орындалмау қауіпі бар шаралар мен 2022 
жылға депутаттық фракция мүшелеріне 

бекітілген көрсеткіштердің орындалуы ту-
ралы ақпарат беріп өтті.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша 
аудандық партия филиалының есеп және 
статистика секторының меңгерушісі, мо-
дератор Т.Мұрат депуттық рейтингісімен 
таныстырып өтті. Осы мәселе бойынша 
аудандық партия филиалының эксперті 
Ж.Ерболатқызы депутаттық фрак-
ция мүшелерінің әлеуметтік желідегі 
белсенділігі туралы айтып өтті. 

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша Ақсу 
аудандық мәслихатындағы «AMANAT» 
партиясы депутаттық фракциясының 
атқарылатын жұмыстары нақтыланып, 
шешім қабылданды.

Е.МАРАТОВ,
  аудандық партия филиалы 

консультанты.

Депутаттық фракция отырысы

Жуырда Президент Қасым - Жомарт 
Кемелұлының Жаңа Қазақстанды құруға 
бағытталған «Жаңа Қазақстан: Жаңару мен 
жаңғыру жолы» атты Қазақстан халқына 
жолдаған жаңа Жолдауын тыңдадық.

Ел Президенті «Жаңа Қазақстан дегеніміз 
– егемен еліміздің болашақтағы бейнесі. Өз 
елінің ертеңіне сенбеген халық мықты мем-
лекет құра алмайды. Бұған тарихтан талай 
мысал келтіруге болады. Біз келешегіміз 
кемел боларына және жарқын болашақты 
өз қолымызбен жасай алатынымызға  
сенеміз. Әрбір азаматтың конституциялық 
құқығы мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз 
етеміз. Мемлекет пен қоғамның өзара 
сеніміне және құрметіне негізделген жаңа 
саяси мәдениетті қалыптастырамыз. 
Маңызды шешімдер  жұртшылықтың 
қатысуымен  ашық қабылданады. Өйткені, 
мемлекет  әр азаматтың үніне құлақ асады. 
Адал еңбек, озық білім және үздік тәжірибе  
әрдайым жоғары бағаланады. Мен жаңа 
Қазақстанның  осындай ел болғанын 
қалаймын», - деп сөзін қорытындылады..

Иә, Мемлекет басшысы айтқандай 
өзгерісті  әрқайсымыз өзімізден бастауы-
мыз керек. Бізге ешкім сырттан келіп, 
ештеңе жасап бермейтіні анық, бәрі өз 
қолымызда екені рас.

 Бұл жердегі - адал еңбек, озық білім 
және үздік тәжірибе  әрдайым жоғары 
бағаланады, - деген сөзге қосыламын.

Себебі, қазір сыбайлас жемқорлық 
жайлаған заманда осы үш қасиет өзінің 
қасиетін жоғалтып алғаны жасырын емес.

Өзім өнер саласының қызметкері болған 
соң басқа салаларға тоқталмай - ақ осы са-

ланы мысалға келтірейін. Қазір жұлдыздар 
көп. Бірақ сапасы жоқ. Өздері ақын, өздері 
сазгер жастар көбейіп кетті. Әндерін 
тыңдасаң шаршап кетесің. Бұрынғы ескі 
әндер қандай шіркін. Тыңдасаң жаның жа-
дырап, рахаттанып, дем алып қаласың.

Қазір де мықты ақындар, мықты сазгер-
лер жоқ емес бар. тек олардың еңбектері 
дұрыс бағаланбай, шеттеп қалып жататын-
дары жаныңды ауыртады.

Қасым - Жомарт Кемелұлы Жолауда осы 
мәселеге де кеңінен тоқталған. Сыбай-
лас жемқорлықпен күресу тек мемлекет 
басшысының жұмысы емес. Онымен халық 
болып күресуіміз керек. Бұл - бағзы заман-
нан бері арпалысып келе жатқан күрделі 
мәселе. Ұлы Абай Құнанбаев "Болыс бол-
дым мінекей, бар малымды шығындап" 
дейді. Ол ол жерде өзін айтып тұрған жоқ. 
Осы сыбайлас жемқорлықтың сол кезде де 
болғанын ашып айтып отыр. Жемқорлықпен 
күрес баршаның міндеті. Сол кезде Абай 
атамыз тағы да айтады: "Баламды медрес-
сеге біл деп бердім, Білім алсын. Шен ал-
сын деп бермедім",-дейді "Жасымда ғылым 
бар деп ескермедім" деген өлеңінде. Ол 
да жемқорлықпен күрестің бір бағыты. 
Адал еңбек, озық білім және үздік тәжірибе  
әрдайым жоғары бағаланса, Сыбайлас 
жемқорлыққа мүлем жол берілмесе ғана 
Жаңа Қазақстан құра аламыз. 

Сыбайлас жемқорлық осы жаңғыру 
жолының нақты кедергісі.

Тайыр ЖОЛДЫБАЕВ,
Есеболатов ауылдық клубының 

музыкалық жетекшісі.

ЖЕМҚОРЛЫҚСЫЗ ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНҒА
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Қоғамның тұрақтылық сипаты мен деңгейі және 
оның саяси жүйесі құндылық билігін қабылдау мен 
үйренуге негізделеді. Егер қоғам олардан бас тарт-
са, онда қоғамның саяси жүйесі тұрақсызданады. 
Сондықтан саяси тұрақтылықтың бірі – діни 
толеранттылық. 

Мемлекет пен дін қарым-қатынасы тура-
лы мәселе күрделі әрі жан-жақты. Адамзаттың 
барлық саяси тарихы, біріншіден, дін мен мемле-
кет арасындағы билік үшін күрес ретінде көрінсе, 
екінші жағынан, мемлекет пен дін арасындағы 
өзара тиімділік ынтымақтастығымен көрінеді. 
Адамзат өркениеті тарихында түрлі мемлекеттік 
билікті қажет ететін одақтастықтар бар. 

Мемлекет дінмен ынтымақтастықта 
болғандықтан, қоғамға қызығушылық танытып 
отырған барлық ұйымдармен ынтымақтастықта 
болу керек. Мемлекеттің дінмен ынтымақтастықта 
болуының өзіндік ерекшелігі бар. Себебі, дін мем-
лекеттен бөлініп, зиялы сипатқа ие әрі дін ісіне 
араласуға құқы жоқ.

Біздің Республикамыздың діндераралық келісім 
мен үнқатысудағы құнды тәжірибесі әлем наза-
рына ілігіп отырғаны белгілі. Бүгінгі Қазақстанның 
қоғамдық-саяси өмірінде діннің игілікті рөлі артып, 

Қазақстан Республикасының 
Конституциясының 1-бабы, 
1-тармағында «Қазақстан Рес-
публикасы өзiн демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтiк мемлекет ретiнде 
орнықтырады, оның ең 
қымбат қазынасы – адам және 
адамның өмiрi, құқықтары мен 
бостандықтары»-дел інген . 
Мемлекетіміздің басты 
қазынасы – адам және адамның 
өмірі, оның құқықтары мен 
бостандықтары болғандықтан 
азаматтарымыздың өзі қалаған 
дінге сенуі конституциялық 
құқықтарының қатарынан та-
былады. Ата заңымызға сәйкес 
азаматтарымызды тегiне, 
әлеуметтiк, лауазымдық және 
мүлiктiк жағдайына, жынысы-
на, нәсiлiне, ұлтына, тіліне, 
дiнге көзқарасына, нанымы-
на, тұрғылықты жерiне бай-
ланысты, сондай-ақ, басқа 
да жағдаяттар бойынша 
кемсiтуге тыйым салынған. Ата 
Заңымыздағы осы айтылған 
қағидалар мемлекетіміздің за-
йырлы сипатта екендігінің басты 
нышандары.

Дін мемлекеттен бейтарап 

Тиімді, дұрыс тамақтану денсаулықты 
сақтауға, организмнің қалыпты өсуі мен 
дамуына ықпалын тигізеді.

Адамзат денсаулығын сақтаудың ба-
сты шарты – дұрыс тамақтану. Сондықтан 
тамақтануға ерекше көңіл бөлген жөн. 
Тамақ құрамының құндылығы басты 
назарда болғаны дұрыс. Тиімді, дұрыс 
тамақтану денсаулықты сақтауға, 
организмнің қалыпты өсуі мен дамуы-
на, жұмыс қабілетінің жоғарылауына 
және организмнің қоршаған ортаның 
әртүрлі жағымсыз әсеріне қарсылығын 
күшейтуге ықпалын тигізеді.

Дұрыс тамақтану ережелері:
• тамақты үстелдің басында отырып 

қабылдау керек. Егер тамаққа зейін 
салмаған жағдайда, адам тойғанын 
білмей қалып, артығымен тамақтанады.

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТТЕГІ 
ДІННІҢ РӨЛІ

саналғанымен, дін мемлекеттің 
тіректерінің бірі – рухани тірегі 
болып қала бермек. Бүгінгі 
таңда еліміздің ішінде оңды-
солды тіркеліп, діни үгіт-насихат 
жұмыстарын екпіндете жүргізіп 
жатқан әртүрлі діни бағыттағы 
бірлестіктер мен көптеген 
жат миссионерлердің істері – 
халқымыздың, ұлтымыздың 
келешек болмысына, ата 
дініміздің бекіп өркендеуіне де-
ген алаңдатушылығын туғызып 
отыр. Еліміздегі бүгінгі діни ахуал 
жағдайында бұрынғы өлшеммен 
жұмыс істеуге болмайтыны 
белгілі ақиқат.

Тәуелсіздік алған 30 жылдың 
ішіндегі ең ірі жеңісіміз бен үлкен 
жетістіктеріміздің бірі, біздің 
шыққан биігіміз – ол елімізде діни 
наным-сенім бостандығының, 
діни еркіндіктің толық бекуі, 
оның ішінде ислам ата дініміздің 
өркендеуі, халықтың атеистік 
өмірден кейін өз дінімен қайта 
еркін қауышуы десем, артық 
айтқандық болмас.

Зайырлылық тек қана 
құлшылық пен сенім бостандығы 
немесе мемлекет пен діннің 

өзара ажыратылуы ғана емес. 
Зайырлылықтың негізгі мақсаты 
жеке тұлғаны діндердің және 
иделогиялардың қысымынан 
құтқару екендігін білуіміз ке-
рек. Қазіргі қоғамдағы діни 
экстремистік топтардың барлық 
іс әрекеттері қоғам қауіпсіздігіне 
кері әсерін тигізіп отыр. Ал 
миссионерлік ошақтары жік 
шығарғалы қашан. Зайырлылық 
мемлекеттің демократиялық, 
рационалды ұстанымдарға 
негізделуін білдіреді. Ал ислам-
да жоғарыда айтқандай «дін 
адамы» немесе «дін адамы 
емес» деген бөлектену немесе  
статус, «каста» болмаған. 

Олай болса, республикалық 
жүйедегі мемлекеттердегі 
«зайырлылық» ұстанымын 
әсіресе, ислам өркениеті мен 
мәдениетіне етене жақын не-
месе сол мәдениет негізінде 
құрылған мемлекеттер өзіндік 
комментарии жасау арқылы 
билік пен қоғам арасындағы 
үйлесімділікті қамтамасыз етуге 
ұмтылуы керек деп ойлаймын.

Ф.НОҒАЙШАЕВ,
ауданның дінтанушысы.

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ДІН 
оның имандылық, рухани және әлеуметтік функ-
циялары күшейе түсуде, дінге сенушілердің, діни 
нанымдағылар мен діни бірлестіктердің сандары 
тұрақты өсуде. Олардың қоғамдағы ішкі саяси 
тұрақтылық пен ұлтаралық, дінаралық келісімді 
нығайтуға, қоғам мен мемлекеттің дамуына өз 
үлестерін қал-қадерінше қосып отырғандары 
бәрімізді қуантады. Біз конфессиялық сан 
алуандығымен ерекшеленетін әлемдегі азын-
аулақ елдердің қатарына кіреміз.

Дін пайымдылық қисындылықты аса бейнелей 
бермейді. Тіпті ол дүниені игерудің өзгеше сезімдік-
сезіну, бейнелік-нақты құралы. Дін – адамның 
қоршаған орта мен өз ішінде үнемі соқтығысатын, 
сонымен қатар тікелей сезіне, өлшей, бейне-
лей де, тани да алмайтын, ұғындырып жеткізілуі 
(сөзге, түсінікке айналдыруға) қиын, құпия, 
ғажайып, танымаған бағдардың қисынсыз ерекше 
тәсілі. Дін құпиямен, мәңгілікпен, бастапқымен, 
шектен тысқары «айнаның арғы жағымен» 
тікелей жанасуға ұмтылысты бейнелейді және 
осы мағынада – сенім мен мәдениет – пайымсыз, 
қалыпсыз тұрмыстық сананың өзгеше, тікелей 
пәлсапасын құрайды.

С.ҚОЖАНОВА.

ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ – 
ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

• тамақты асықпай, мұқият шайнап, 
тамақтану режимін сақтап жеу керек. 
Тамақты жиі және аз мөлшерде, күніне 
бес рет қабылдаған жөн.

• таңертеңгі асты мұқият қабылдау. Егер 
организм 10-12 сағат тамақ қабылдамаса, 
онда организмдегі қант азайып кетеді.

Дұрыс тамақтанудың негізгі шарттары:
1. Тағамның құрамында негізгі қоректік 

заттар (белок, көмірсу, май) болуы тиіс.
2. Тамақ рационында (дәрумендер, 

тағамдық талшықтар) болуы тиіс.

4.Тәулік бойы тамақтану тәртібін, 
мөлшерін сақтау.

5.Тағамдар санитарлық-гигиена талап-
тарына сәйкес болуы керек.

Тамақтану адамның өмірлік қажеттігі 
және денсаулық кепілі. Ас - адамның 
арқауы, ағза дене жүктемесінде ғана емес, 
тыныштық жағдайында да шығындайтын 
қуат көзі. Ас ішу біздің жасушаларымыз 
бен тіндерімізді жаңартуға мүмкіндік 
береді. Дұрыс тамақтану жүрек-қантамыр, 
асқазан-ішек жолдары, қантдиабеті, осте-

опороз, онкологиялық аурулардың ал-
дыналу үшін, сыртқы орта әсеріне қарсы 
тұру үшін, ағзаның жұмысқа қабілеттілігін 
арттыру үшін, белсенді ұзақ өмір сүру 
үшін қажет.

Салауатты тамақтану және жоғары 
дене белсенділігі, спорт пен шұғылдану, 
күйзеліс пен күресе білу, темекіден, 
ішімдіктен бас тарту жолымен салауатты 
өмір салтын ұстану арқылы аурулардың 
алдын алып, денсаулықты және тар-
тымды келбетті сақтап, сұлу да сымбат-
ты, тәні мен жаны жас, белсенді болып 
жүруіңізге болады.

Ж.ДУБЕК,
  аудандық орталық  

ауруханасы  Салауатты  өмір  
салтын  қалыптастыру  кабинетінің  

дәрігері.  

***

Қазақ халқы ұлттық ойындарға өте бай және қазіргі әлемдік 
танымал спорттық ойындардың пайда болуына біздің бағзы 
бабаларымыздың да қосқан өз үлесі бар. Бұл – үлкен мақтаныш. 
Үлкен мақтаныш екендігін атай отырып, сол ойындарды бүгінгі 
жас ұрпақ кәдесіне жаратсақ құба-құп болар еді. Осы арқылы 
қазақтың дене-қуаты күшті парасатты ұл-қыздары елі мен жерінің, 
ар-намысын қорғауға қашанда әзір болып қалыптасқан. Бабадан 
мирасқа жеткен осы ұлттық ойындарымызды еш ұмытпай оны за-
ман талабына сай жаңаша синтездесек ел болашағының жарқын 
болары сөзсіз.

Ұлттық ойындар қазақ халқының өмірінде үлкен маңызымен 
қатар алуан түрге ие болуында. Ең қызығы кішкентай бала-
лардан ересек адамдарға дейін қатысып ойнайтын сан алуан 
ойын түрлері бар. Ахмет Жүнісовтың айтуынша «Өзге халықтар 
сияқты қазақтың да ертеден қалыптасқан, атадан – балаға мұра 
болып жалғасып келе жатқан ұлттық ойын - сауық түрлері бар. 
Зер салып байқап отырсақ, ол ойын - сауықтар қазақтың ұлттық 
ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс - тіршілігіне тығыз байланысты 
туған екен және адамға жастайынан дене тәрбиесін беруге, оны 
батылдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке т.б. 
әдемі адамгершілік қасиеттерге баулуға бағытталған екен». 

Осы мақсаттарға қол жеткізу мақсатында «Қарасу негізгі орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде «Қазақтың  ұлттық  ойындары» атты 
мектепшілік іс – шара өтті. Ойынға мектептің 5-6-7-8 сынып 
оқушылары тартылды.

Оқушылар екі командаға бөлініп, ер балалар мен қыздар ара-
сында қол күресі, арқан тартыс, бұқа тартыс, кедергілермен до-
пты алып жүру, допты шеңберге түсіру сияқты спорттық ойын-
дардан жарыс ұйымдастырылды. Нәтижесінде "Достық" жеңіске 
жетіп, тартысты ойын болды.

С.БАРЛЫБАЕВ, 
«Қарасу негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  дене   
тәрбиесінің  мұғалімі.  

Қазақтың ұлттық ойындары  балалардың дүниетанымын 
арттырып, еңбекке баулиды, ширықтырып, шынықтырады. 
Оқушыларды жылдамдыққа, ептілікке, қарсыластың күші мен 
ойын жоспарын аңғара білуге, кішкентай жастағыларды санауға 
үйрететін қозғалысты ойын. 

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР - ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ 
МӘДЕНИ АСЫЛ МҰРАСЫ

МАМАН КЕҢЕСІ
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Қайғы болып жазмыштың 
                                        сақтағаны,
Қайта  соқты тағдырдың 
                                          «ақтабаны».
Қай ауылға қарасаң – сөнген       
                                                  шырақ,
Жүз жаңғырып күніне жоқтау әні.

Жоқтау,
Жоқтау,
Жоғы асқан дала – тақыр,
Дала қараң,
Орнаған заманақыр.
Бар қасиет сарқылған 
                                   малмен бірге,
Қадір кетсе, қартта да 
                                 қала ма ақыл.

Ажыратып айта алмай 
                                         ақ - қараны,
Алжасқан ел,
Аштық – дерт жеп барады.
Шемен болған,
Шелденіп батады күн,
Қара албасты келеді қаптағалы.

Қыдыр ауған.
Қайыр жоқ бауырластан,
Қорқады жұрт бұл кезде 
                                     қауымдастан.
Талшық іздеп,
«Ит ішпес көлді» кешіп,
Шұбырған ел 
Шұбардың тауын да асқан.

Тауды да асты,
Тас басты,
Талшық - пайда,
Талай сүйек ағарды 
                                  қаңсып сайда.
Бұта түбі үй болып босқындарға,
Аш өзектен аңырап 
                              жан шықпай ма?!

Шыбындай бір шырқырап 
                                    жан ұшқанда,
Шырқыраумен сәби жақ 
                                       қарысқанда,
Болатын ұл бұлқынып
Бесігінде –ақ,
Тататын дәм, талқанын 
                                      тауысқанда.

Бір үзім нан ойлатпай ештеңені,
Күлге көмген күлшелер 
                                       түске енеді.
Қараң күнің не болар, 
                                    сорлы халқым,
Ақ қылышын сүйретіп қыс келеді.

Қыс келеді, тау жақтан 
                                     қырау айдап,
Күндер қашып барады 
                                       тырағайлап.
Атамекен төрінде – тамұқ оты,
Не боп кеткен, Құдай – ау, 
                                мынау аймақ?

Үміт жалған,
Дәрмен жоқ бекінетін,
Кезің келді - ау, қайран ел, 
                                               өкінетін.
Осы ма еді қан төгіп, қару алып,
Өз қолыңмен орнатқан өкіметің?

Талауға сап, тәрк қып 
                                     жұмыр басты,
Ырыс ауып,
Қарадан қыдыр қашты.
Бастан бағы ұшқан соң байсын 
                                                  дала
Үрімге ашты,
Есігін қырымға ашты.

Тұл далада таң күліп атпағалы,
Сандуғаштың сап тынған 
                                          бақтағы әні.
Қара қазан қаңырап қоста қалды,
Аруақ болды ауылдың ақтамағы.
Айырылып асылдан, ардағынан,

ЖАМАУТАНУ БЕТІ

Халық сынды қайғының 
                                      салмағынан.
Қай қиырға қарасаң – қара тажал,
Асқан қорлық, сірә да, 
                                    бар ма бұдан?

Үміт сөнді,
Күш қайда бекінетін,
Бейқам елдің ілінді шетіне түн.
Патша - құдай пейілі тарылды ма,
Танымай ма Советтің өкіметін?

Қасірет боп жазмыштың 
                                             сақтағаны,
Сарсылған ел,
Аштық дерт жеп барады.
Қай қиырға қарасаң – шұбырған із,
Қайта келіп қазақтың «ақтабаны».
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Қаужақ - қаужақ артылмай 
                                     кесер бастан,
Қара суық қайқаңнан қосарласқан.
Бір түнде ауыл Қытайға 
                                            безді дағы,
Қалып қойды бір әулет 
                                  көше алмастан.

Отағасы батасын берген елі,
Салынбаған есікке ергенегі.
Несібесі мылтықтың ұңғысында,
Қанжығаға қан қатқан мерген еді.

Шалдығатын шарлаумен 
                                       тау, даланы,
Таусылған шақ оның да 
                                        айла - амалы.
Адал етті тағылар ауды, білем,
Күзен, қарсақ бұл күнде аулағаны.

Байтақ елім, байқасап 
                                          төрім деген,
Ауылының еншісі бөлінбеген.
Кінә қояр кез емес, жағдай басқа,
Қымбат нәсіп қалай да 
                                            өмір деген.

Қиып салған қараша үй 
                                          қарағайлы,
Қараша үйді күпті үміт 
                                          паналайды.
Аяғы ауыр әйелдің,
Қалды мерген,
Біреуге жан, 
Біреуге – бала қайғы.

Көкіректе қоздаған қара дауыл,
Тауға сіңіп, ұрын салып 
                                      барады ауыл.
Азынаған мекенде қалды мерген,
Күні жақын әйелдің аяғы ауыр.
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Қалды ма - деп өлмеген 
                                            бала - шаға,
Жалаң қағып жеткенді қараша да.
Бейуақытта жауған қар 
                                       қалды бекіп,
Зауал, тегі, заманмен санаса ма?

Жанды күйттеп жүргенде,
Айды қорып,
Қарашада қыс түсті қайғы болып.
Қараң-құраң ауылдар 
                                      қамсыз қалған,
Айта алмаған сұмдығы әйгіленіп.

Қараша үйде,
Қараның шағында бұл,
Келді өмірге ата - ана 
                                        сағынған ұл.

Суық сорып,
Сүмбіле селкілдейді,
Көкжиектен сүңгиді 
                                     сағымға ауыл.

Түтін салып,
Ерітпей шағырмақты,
Мұңға батып,
Мұнартқан ауыл жатты,
«Іңгәсімен» іңірді үркіткен ұл
Үрейі мол үміттің шамын жақты.

Болашағы, белгісіз есімі де,
Ала келген аштықты несібіне,
Бүйректей боп,
Бүлкілдеп,
Бөленді өмір
Тіршіліктің титімдей бесігіне.
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Тәубә қылып табысқан 
                                        таңдарына,
Тағдырының көнер-ау, 
                                          салғанына.
Дүмі көктен келгендей дүниенің,
Адам түгіл, азған ба, аңдары да.

Ада бола аңырап дала мына,
Тарс айырылған төзімнің 
                                           талағы да.
Ала таңды ақшамға 
                                     қосқан мерген
Құр қол қайтты,
Қан қатып қабағына.

Бұралқы күн босқа өтті
Түзді ақтарған,
Тұл жүректі тынымсыз сыздатты 
арман.
От басына оралды құр сүлдері,
Оқшантайда жалғыз оқ 
                                   мұздап қалған.

Батқан күннің меңзейді арты нені,
Ақтық мысқал қорғасын 
                                         балқып еді.
Баласының батпаған бақытындай
Жалғыз дара оқ – 
Ендігі бар тірегі.

Бет қайтқаны бір ғана 
                                           бүгін бе еді,
Бүгін бе еді
Өмірден түңілгені?..
Оқты  «соңғым» демесе, 
                                              демес еді,
Қарауылға қарайған ілінбеді.

Көздің жасы мұнарға араласқан,
Жұлдыз болып алаулап 
                                   жанады аспан.
Таусылып кеп,
Құлады талыққан ер
Тал бесікке көз салып 
                                         қарамастан.

Оқшантайда жалғыз оқ 
                                        атылмастан,
Бұлт аунайды бұрқырап 
                                      пақыр бастан.
Батырлатып жүйкенің жібін үзіп,
Жүдеу күнін қаншама 
                                   батырды аспан.

Аштық меңдеп,
Шама жоқ түкке қарар,
Жау да шаппайды үптеп алар.
Төр алдында топ болып 
                                   мерген жатыр,
Жүрек өлген,
Таусылып біткен амал.

Әлсін - әлсін бесікке 
                                 (бұл да қайғы)
Шоқтай жанып қу жанар 
                                        сырғанайды.
Аш ішектен айдаһар ысқырынып,
Аш өзекті ақ мысық тырмалайды.

Сілекейді шұбыртып, 
                                      тамсана кеп,
Қолтығына дем бүркіп 
                                   соншама әлек.
Желке тұстан әзәзіл 
                                       сыбырлайды:
«Шикі өкпеге бас салып, 
                                   паршала!» деп.

Сыбырлайды әзәзіл: 
                                    «Осы ылайық,
Я таниық тылсым боп, я сынайық.
Бала – белде,
Жегені адам етін,
Санамақсың, ей, сорлы, 
                                   несіне айып?!

Ымырт түсер,
Жамырар, құмығар сам,
Бар талшығың алдыңда, 
                                      ұғына алсаң.
Күнәдан пәк періште санатта жоқ,
Құдай өзі кешірер, тірі қалсаң».

Азғырады әзәзіл,
Ебіл - себіл,
Не болғаны сөзіне жеңілсе бұл?!
Маужырайды бесікте,
Алаңы жоқ
Азынаған аштыққа, өміршең ұл.

Не болады жығылса 
                                          арандай кеп,
Ұйықтай берер маужырап,
Оянбай көп.
Жас нәресте нәпсіні қытықтайды,
Ін аузында бұйыққан 
                                      қояндай боп.

Төніп келіп бесікке бетті ұсынып,
Санасынан осқандай 
                                        отты шыбық.
Қаңсып қалған өңешін 
суырғандай,
Жан дауысы ышқына 
                                         кетті шығып.

6
Үміт оты.
Жақсы – ақ қой, жана алса анық,
Көктем жатыр «келем» деп 
                                       хабар шалып.
Тамыр тартқан – тарықпас.
Жер жібісе,
Қалар азап,
Қасірет,
Қалар шалық.

Қанды қыстың қылышы 
                                        қидалаған,
Қиып-қиып, қиқымын жинамаған,
Құлан түлер,
Құс қайтар,
Талғажаулық,
Тірі болса, табылар ми даладан.

Дәме қылып беймағлұм 
                                       қуаныштан,
Қалт - құлт етіп,
Қараша үй жұбанысқан.
Тоңы бүтін,
Тоқ кісі той қылар – ау,
Аман-есен шықса егер 
                                  мына қыстан...

7
Садақадай 
Сарқытын ала жеткен,
Айналайын,
Армысың, бала көктем?!
Сеңсең бөрік сілкініп 
                                    сен келгенде,
Көкіректен көк сүңгі нала кеткен.

Елің мынау – қалғандай 
                                           тегіс өліп,
Жерің мынау – жүн болған 
                                            көгі семіп.
Түрім мынау, өзіңе тірі жеткен,
Келші бермен, дауыс сап 
                                            көріселік.

Көріселік
Көзайым көктеріңе,
Шүкір қылып шығайын 
                                           жеткеніме.
Қанат қағып талпына алмай 
                                                  жатыр,
Нәпақа бер
Талыққан кептеріме.

Қалтаң ұрып,
Қалбақтап түрегеліп,
Жығылардай сүрініп,
Жүре беріп,
Ауласына алқынып 
                                    шықты мерген,
Мылтығын ап, соңынан 
                                           тілек еріп.

Шаңқ еткені естіліп үйден анық,
Қуаныштан көз жасы 
                                       түйдек ағып,
Сүйегі ірі, сірә да, құстың даусы
Жөнеген - ді мергенді 
                                     сүйреп алып.

Айтар ма екен, налып бұл 
                                        өмірге өкпе,
Байқар ма екен, қалықтап 
                                      көңіл көкке?!
Бойда – секем,
Буын бос,
Дәмге еріп,
Қорғалақтай қарады төңірекке.

«Өлмегенге жолығар өлі балық» 
Деген осы,
(Жаратқан оңына алып)
Апы-күпі таранып отыр екен,
Мама ағашқа күшіген 
                                     қонып алып.

Қара мылтық оқталып 
                                   соңғы оқпенен,
Оқпан аузы әлдебір 
                                     тербетті өлең.
Шор боп қалған шоқиып тізесіне,
Демін тартты ішіне толған 
терең.

«А, Құдайым, - деді енді, 
                                   қапы қылма!»,
Діріл қалған сияқты тақымында.
Сіңір екеш, сіңір де семіп қалған,
Аруақ болар арыса батырың да.

Қарауылы қалтырап,
Шерге бөгіп,
Бара жатқан сияқты 
                                    кеуде де еріп.
Қолқа тұсы қолқ етіп,
Құлақ тұнып,
Бара жатты дүние дөңгеленіп.

Дөңгеленген дүние... 
                                      өтті қызық...
Көз алдынан сұп - суық от тізіліп.
Жалп еткенін жыртқыштың 
                                     көрген бойда,
Өмір жібі,
Бір өксіп, 
Кетті үзіліп.

Жамау БҰХАРБАЕВ.

МЕРГЕН
/АШАРШЫЛЫҚ ҚҰРБАНДАРЫНА ЕСКЕРТКІШ/
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Атақты әнші, қазақ ән өнерінің 
айтулы шебері Роза Бағланова 
1922 жылы Түркістан облысы 
Қазалы қаласында туды. Әнге 
жастайынан құмар бойжет-
кен өнерін дамыту үшін көрші 
Өзбекстар Республикасының 
астанасы Ташкент қаласына 
келеді күмістей мөлдір дауы-
сы бар бойжеткен тез арада 
халықтың сүйіктісіне  айна-
лады.Ол шырқаған әндер 
құлақтың құрышын қандырады. 
Өнерінің арқасында халық 
құрметіне бөленеді. Ұлы Отан 
соғысы жылдары алдыңғы шеп-
ке келіп, окоптарда, блиндож-
дерге жауынгерлер алдында 
ән шырқап олардың жеңіске 
деген сенімін күшейтеді. Жап 
- жақсы әншінің Өзбекстан 
республикасында жүргенін 
біздің басшыларда біледі. Жас 
әншіге өзіміздің намысымызды 
көтеруді сұрайды Ақыры ақын 
Жұбан Молдағалиев өзі келіп  
әнші қызды Алматыға ертіп 
қайтады. Содан 1947 ші жылдан 
өз Отаны атынан ән шырқайды.
Сол жылы Абай атындағы опе-

РОЗА БАҒЛАНОВАНЫҢ ТУҒАНЫНА - 100 ЖЫЛ!

ра және балет театрында әнші 
болады, 1949 - шы жылдан 1960 
жылға дейін Жамбыл атындағы 
филармонияда әнші болып 
қызмет етеді. 1960 жылдан 
дүниеден озғанша «қазақ кон-
цертте» жеке орындаушы болып 

қызмет  атқарады ол орындаған 
атақты композитор Шәмші 
Қалдаяқовтың әндері орыс әні 
«Ах самара городок»  халықтың 
көңілінен шығады. Әсіресе 
орыс әні «Ах самара городок» 
әнін қүйқылжыта орындағанда 
отырған халық түрегеліп, әннің 
ырғағымен билеп кететін, ол 
халықтың нағыз сүйіктісіне ай-
налды. Ел - жұрт оны сағына 
тосатын. Халық оның атын ата-
май «Ах самара городок» деп 
атап кетті. Осының өзі халықтың 
Розаға деген сүйіспеншілігі 
зор махаббаты еді. Ол өзі 
қатысқан фестивалдардың 
дипломант, лауреат атанып 
қайтты. Үкімет пен  халық оның 
еңбегін жоғары бағалап халық 
қаһарманы белгісімен марапат-
тады, Қазақстанның халық әртісі 
атағын берді. Нақты әнші өле-
өлгенше халықына қызмет етті 
оның айтқан әндері халықтың 
құлағында әлі де сайрап тұр 
2011 жылы атақты әнші Алма-
ты қаласында өмірден қайтты 
халқы атақты әншіні ешқашан 
ұмытпайды.

Қасиетіңнен айналайын біздің ауыл Арасан 
тұрған аймақ табиғатты әсем Жетісудың інжу-
маржанына айналған Қапал - Арасан шипажайы 
орналасқан көрікті жер. Жоңғар Алатауы мен 
Көкқия тауының екі арасына орналасқан ауылды 
Баянжүрек тауы да сұлулығымен көркем деп тұр. 
Сонау Жоңғар Алатауының мәңгі мұздарынан   
бастау алған Бүйен өзені дәл жанынан мөлдір 
суын елге арнап көбік шашып ағып жатыр. Осын-
дай жерде әрине киелі жерлер аз емес, атақты 
шипажайды емдік қасиетімен қамтамасыз етіп 
жер астынан атқылай шығып жатқан емдік судың 
өзі осы ауылға жаратқанның берген киесі емес пе. 
Бұрындары (тоқырау жылдарына дейін) айына 
400 - 500 демалатын шипажай жабылып қалды.
Жанындағы 150 орындының профилакториді 
жекеменшік  кәсіпкерлер жөндеп оншақты жыл 
жүргізу де қалталарына пайда болмаған соң 
біріне - бірі сатып қараусыз қалдырды. Ауыл-
ды айнала аққан киелі бұлақтар да баршылық 
көкқияда Кәрібай бұлағы, Ақтұма бұлағы, Танеке 
батырдың баласы Қожабектің отырған жерінде 
Қожабек бұлағы тасты тесіп шығып ағып жатыр. 
Арасан - Суықсай жолында ауылдан бір шақырым 
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шыға берісінде Қаршыға бұлағы бар сол жерде 
өзінен - өзі жерді тесіп шығып жай да болған әулие 
бар. Сол бұлақтың суын ішіп іш ауруларынан, 
жанындағы батпағын  денесіне жағып қотыр мен 
тері ауруларынан жазылып кеткендер көп еді. Ба-
сында өскен талға шүберек тәбәріктарын байлап 
шипажайда жатқан әйелдер күндіз елден үялып 
түнде сонда барып шешініп ем алушы еді. Соның 
басына үй, палаткаларын тігіп жатып емделген-
дер де баршылық  еді. Соның бәрінің сенімін ақтап 
шипасын беретін еді, ол бұлақ түгілі атақты ши-
пажайымыз ешкімге керексіз болып қалды. Киелі 
жер иесіз жерге айналды. Ауыл тұрғындары енді 
киемізден де айырыламыз ба деп қорқады. 

Сондықтан жоғары жақтағы ел басқарып 
отырған азаматтарға осы жағын құлаққағыс 
қылып айтып отырмыз. Емделуге алысқа шапай 
өзіміздікін - өзіміз пайдаланатын күн қашан келер 
екен. Елге пайдасы тиіп жүрген азаматтар аз емес 
қой солар біздің Арасанға да көз қырларын салар 
ма екен дейміз. 

Киелі жер - киелі жер дегендей, Арасанға 
киемізді қайтарады,-деп сенеміз. Келгендерге хош 
келдіңіз дейміз.

Қазақта іштен шіріген де-
ген сөз бар. Бұл сөздің мәнін 
қарап отырсақ  жемқорлыққа 
тура айтылған сөз. Жемқорлар 
тура халық жауы болып 
отыр. Әртүрлі лауазымдағы 
қызметтерді атқарып жүрген 
олар үкіметті іштен шірітіп 
халықтың тұрмыс жағдайын 
дұрыс атауға жол бермей отыр. 
Ұсталып қамалып та жатыроның 
орнына басқасы пайда болып  
көктемдегі жауқазындай қаптап 
кетті. Бірақ олар жауқазын 
сияқты көзге түспейді, бір 
жемқор екінші жемқормен 
ауыз жаласа қимылдап, елдің 
экономикасының өсуіне көп за-
лалын тигізуде. Ақыры ұстала-
ды да, ақшасы көптігін пайда-
ланып жазадан құтылып кетіп 
жатыр. Сондықтан ел болып, 
көпшілік болып оларға қарсы 
күресуіміз керек. Қантардағы 
халықтың көтерілуіне де сол 
жемқорлар кінәлі екені айқын 
болып тұр. Халықтың ашуы 
қайнай, ақыры шетінен асып, 
ақтарылып түсті. Әйтеуір, Құдай 
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сақтап бәрі жақсы аяқталды. 
Қазақстан үкіметі қайта жо-
спар жасап ел Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа 
жаңа Жолдау жасады, жаңа 
қазақстанды құруыға әрбір ел аза-
матын шақырды. Сол шақыруды 
қүрғалмай жаңа қазақстанды 
құруға атсалысумыз керек. Ең 
басты айтайын дегеніміз - сол 
жаңа қазақстанда жемқорлардың 
өзі түгілі атыда естілмеуі керек 
деп есептейміз. Тамағы бір той-
майтын жемқордегеніміз әбден 
орынды мықтап алып, тамырын 
тереңге жіберген үлкен кеса-
пат, үлкен дерт болып тұр.Олар 
мен антикор күресіп жатыр, 

бірақта олар олардың барлығын 
білмейді ғой. Білгегндерін 
ұстап,қамап ауыздықтап жа-
тыр. Жемқор мен қарапайым 
адамды нақты білетін осы біз-
қазақстан халқымыз. Сондықтан 
оларды еш аямай антикорға ха-
барлау керек. Сонда ғана біз 
жемқорсыз  мемлекет боламыз. 
Үкімет жемқорды көрсеткен 
адамға сыйақы да тағайындап 
жатыр, сонда да олармен 
жұмыс алға баспай отыр. Әттең 
бүкіл халық болып қимылдасақ 
оларда тып-типыл етер едік. 
Ендігі міндет жаңа қазақстанда 
жемқор дегендер болмау керек. 
Біздің ұрпақтарымыз жемқор де-
ген сөзді естімеуде білмеу де ке-
рек. Сонда отанымыз алдыңғы 
қатарлы мемлекетке айна-
луы сөзсіз. Сондықтан ағайын 
жемқорлармен халық жауы 
сияқты күресейік! Болашақты 
сонда түзейіміз.

Макира ЕСЖАНОВА,
Арасан ауылдық мәдениет 

үйінің әдіскері.  

Әскери  есепте тұрған  шақырылушылар  шақыру  қағазында 
белгіленген  уақытында,  алдын-ала  зерделеу, дәрігерлік  сарап-
тамадан өту  және керекті құжаттарды жинақтау үшін, аудандық 
Қорғаныс істері жөніндегі бөлімге келуге міндетті. Дәрігерлік сарап-
тама қорытындысы нәтижесінде, әскерге шақыру комиссиясының 
шығарған шешіміне қарай, денсаулығы жарамды, кейінге қалдыруға 
жатпайтын азаматтар әскер қатарына алынады.

Мерзімді әскери қызметке отбасы жағдайы бойынша, білім 
алуды жалғастыру үшін, денсаулығы жарамсыз азаматтар әскер 
қатарына шақыруға жатпайды.

Дені сау жігіттердің кейбірі әскери қызметтен жалтарып жатса, 
ал денсаулығына байланысты жарамсыз деп танылған жігіттердің 
көбі керісінше  әскер қатарына  барғысы келеді. Өйткені, мерзімді 
әскери міндетін өтеп  қолына әскери билетін алған азаматтар, 
келісімшарт бойынша әскери қызметке  немесе құқық қорғау  ор-
гандарына және басқа да мекемелер заңға сәйкес әскери билетін 
талап ете  отырып, жұмысқа қабылдайды.

«Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды»,-деп  
айтқан Ұлы Отан соғысының даңқты жауынгері, жазушы, қазақтың 
ер жүрек батыры Бауыржан Момышұлының дана сөзі болашақ 
Отансүйгіш жастар санасына үлкен ой салып, рухын көтереріне 
сенім білдіремін. 

18 жас пен 27 жасқа дейінгі аралықтағы азаматтар өздерінің  
тұрғылықты жері бойынша қорғаныс істері жөніндегі бөліміне келіп, 
әскери есептерін анықтаулары қажет. Нақты себепсіз дәрігерлік 
тексерілуден өтпеген немесе мерзімді әскери қызметтен жалтарған 
азаматтар өздерінің  әскери  міндеттерін орындамаған жағдайда, 
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодексінің 647,648 баптары бойынша жауапқа тартылады. 

Керекті ақпарат алу үшін (8-728-32)-2-19-18 ; 2-20-29 байланыс 
телефондарына хабарласуға болады.

АЗАМАТТАРДЫ 2022 ЖЫЛДЫҢ  КӨКТЕМІНДЕ МЕРЗІМДІ 
ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕ КЕЗЕКТІ   ШАҚЫРУ ЖӘНЕ 
ДӘРІГЕРЛІК САРАПТАМАДАН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ

Аксу ауданының  қорғаныс  істері жөніндегі бөлімінде  әскери 
есепте тұрған  азаматтарды  наурыз - маусым  айларында  мерзімді  
әскери  қызметке  шақыру  үшін 2004 – 1996 жылдары  туылған  аза-
маттарды  алдын ала    дәрігерлік  сараптамадан  өткізу жұмыстары, 
Қазақстан Республикасының  2012 жылғы 16 ақпандағы №561-ІІY 
«Әскери қызмет және әскери қызметшілердің  мәртебесі туралы» 
Заңына және  Қазақстан Республикасы Президентінің  2022 жылғы 
4 наурызындағы Қазақстан Республикасы азаматтарын 2022 
жылдың наурыз – маусымында және қыркүйек - желтоқсанында 
кезекті мерзімді әскери қызметке  шақыру туралы №827  Жарлығына 
сәйкес ұйымдастырылып, жүргізілуде. 

Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерін офицер-
лермен жасақтау, әскердің 
жауынгерлік  дайындығының  
басты шарты. Қазақстан 
Республикасының 2012 
жылғы 16 ақпандағы №561-IY 
«Әскери қызмет және әскери 
қызметшілердің мәртебесі ту-
ралы» Заңының 32 бабына 
сәйкес  әскери есепте тұрған 
запастағы офицерлер  2 жылға 
келісімшарт бойынша әскери 
қызметке шақырылады.

Келісімшарт бойынша әскери 
қызмет, бұл-тек мемлекеттік 
қызметтің ерекше түрі ғана 
емес, бұл перспективті кәсіби 
өсу, әскери қызметшіні де, 
оның отбасына да әлеуметтік 
тұрғыдан қолдау көрсетілетін 
беделді жұмыс. Барлық әскери 
қызметшілер мемлекеттің 
қорғауында. Тағдырын  
әскермен байланыстыру-
ды шешкен азаматтар үшін  
қолайлы жағдай жасау, әскери 
қызметті  өткеру барысын-
да  әскерилердің  құқықтарын  
қорғау  кепілдігін толық  жүзеге 
асыру, олардың әлеуметтік  
бейімделуіне  әсер ету, бұл 
әскери қызметтің беделін едәуір 
дәрежеде нығайту болып табы-
лады. 

Келісімшарт бойынша 
әскери қызмет атқарып жүрген 

Келісімшарт бойынша әскери 
қызмет

жауынгерлердің  абыройын 
сақтауға мемлекеттің  қосар  
үлесі зор. Қазақстан  Респуб-
ликасы Қарулы Күштері 
қатарын толықтырған  аза-
маттар өздеріне  жүктелген  
жауапкершілікті  сезініп, күш- 
жігерін  Отанға қалтқысыз  
қызмет  етуге  арнауда. 

Осылайша, мемлекет те 
әскери қызметті тиімді атқару 
үшін  әскери қызметшілерді  
әлеуметтік  тұрғыда  қолдап  
баспанамен  қамсыздандыру, 
төмен пайыздық мөлшермен 
ипотекаға мүмкіндік алу, тегін 
медициналық қызметтер, 
лайықты еңбек ақы, тұрғын 
үй жалдауға төлем ақы төлеу  
жағдайларын  жасауда. 

Ниет білдірген 29 жасқа 
дейінгі  запастағы офицерлерді 
келісімшарт бойынша әскери 
қызмет атқаруға шақырамыз.  
Ақсу ауданының қорғаныс 
істері жөіндегі бөлімі арқылы   
әскери гарнизондарда  
орналасқан  әскери бөлімдерге  
қабылданады  немесе 8 (72832)-
2-20-29, 2-19-18 телефондары 
арқылы толық анықтама алуға 
болады.

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,
 аудандық  қорғаныс 

істері жөніндегі                                                                                                            
бөлімінің бастығы, майор. 

***

«АХ САМАРА ГОРОДОК»

***

***
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Тәуелсіз Қазақстан Республикасының 
заң тәжірибесінде алғаш рет «жеке но-
тариат», «нотариалдық палата» деген 
ұғымдар қабылданып, бәрі жаңадан бол-
ды.

Тарихи тұрғыдан алғанда нотариат 
бірнеше ғасыр жасап келеді. «Нотари-
ус» термині латын тілінің «белгі» деген 
сөзінен шыққан. Нотариаттың шығуы 
экономикалық қатынастардың дамуы-
мен және жеке меншіктің құқықтық 
қатынастарын реттеу қажеттілігіне бай-
ланысты болды. Қазақ елі қарапайым-
құқықтық заңдар жинағы мен билер со-
тынан азаматтық қолданыста туындаған 
құқықтық қатынастарды басқару мен 
реттеудің жаңа жүйесіне көшті. Ақпан ре-
волюциясынан кейін және Кеңес үкіметі 
орнаған соң 1921 жылы нотариаттық 
столдар жойылып, нотариаттың 
қызметтері мемлекет құрылымдарына 
берілді. Алайда, олардың бұл жұмысты 
орындауға шама-шарқы толық жетпеді.

1923 жылы «Мемлекеттік нотариат 
туралы» Ереже қабылданды. Нотариат 
бүгінгі күндері де белсенді сұранысқа ие. 
1997 жылғы 14 шілдеде ҚР «Нотариат ту-
ралы» Заңы қабылданып, ол Қазақстан 
Республикасындағы нотариустардың 
құқықтық мәртебесін өзгертті. Биылғы 
жылы ҚР нотариатына -  25 жыл толды. 

Қазақстан Республикасының 
Конституциясының 13-бабына 
сәйкес әркімнің білікті заң көмегін 
алуға  құқығы  бар. Нотариустар бұл 
көмекті нотариаттық іс-әрекеттерді 
орындауы арқылы жүзеге асырады. 
Соның  ішінде ҚР «Нотариат туралы» 
заңының  34-бабында көрсетілгендей 
бұл әрекеттердің қатарына мәмілелерді 
куәландыру да жатады. Нотариустың 
заңгер ретінде мәмілені куәландыру 
оның заңдылығында күмәндануға жол 
бермей, керісінше оның сауатты жа-
салуына және тараптардың мүдделері 
мен   заңнамаға қайшы келмейтіндігіне 
кепілдік береді. Нотариус мәмілелерді 
куәландыру барысында, өзге кез кел-
ген әрекеттерді орындаудағы сияқты, 
азаматтардың iс-әрекетке қабiлеттiлiгiн 
анықтап алуы және мәмiлелерге 
қатысушы заңды тұлғалардың құқықтық 
қабiлеттiлiгiн тексеруі тиіс. Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне 
сәйкес он төрт жасқа дейiнгi кәмелетке 
толмағандар (жас балалар) үшiн 
мәмiлелердi, ұсақ мәмілелерді есеп-
ке алмағанда олардың атынан заңды 
өкілдері жасайды. Заңды өкілдері 
ретінде ата-аналары, асырап алушы-
лар немесе қорғаншылары танылады. 
Он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi 
кәмелетке толмағандар мәмiлелердi 
олардың заңды өкілдерінің келісімiмен 
жасайды. Ал сот әрекет қабілеттілігі 
жоқ немесе әрекет қабілеттілігі 
шектеулі деп танылған тұлғалардың 
атынан  мәмілелерді қорғаншылары, 
не қамқоршылары жасайды. Мәмiле 
өкiлдер арқылы жасалған жағдайда 
олардың өкiлеттiгi тексерiледi.

Тараптардың психикалық жағдайына 
не олардың мас күйінде болуына күмән 
туса, нотариус нотариаттық іс-әрекет 

НОТАРИАТҚА 25 ЖЫЛ!
жасауды кейінге қалдырады. Нотариус 
тараптарға олар табыс еткен мәмілелер 
жобасының мазмұны мен мағынасын, 
оның құқықтық салдарын түсіндіреді. 
Сондай-ақ оның мазмұны тараптардың 
шын ниеттеріне сәйкес келетінін және 
заң талаптарына қайшы келмейтіндігін 
тексереді. Нотариус өзіне өтініш білдірген 
адамдарға жасалынған мәміленің құқықтық 
салдары туралы мәлімдей отырып, 
мүдделі емес, білікті және маманданған 
кеңесші қызметін атқарып, азаматтарды 
болашақта орын алуы мүмкін қателіктер 
мен заңнама бұзылуынан сақтандырады. 
Осылайша, азаматтардың кәсіби көмек 
алу құқығын және құқықтық қорғанысын 
қамтамасыз етеді. Кәмелеттік жасқа жет-
пеген немесе қорғаншы не қамқоршысы 
бар басқа тұлғалардың мүлкінің кемуіне 
әкеп соқтыратын кез келген мәмілелерді 
жасаған кезде осындай мәмілені жасауға 
қорғаншы және қамқоршы органның 
келісімін талап етіледі.

Мәміле куәландыру кезінде нотариустың 
тікелей өзінің қатысуымен қол қойылуы 
маңызды болып табылады. Егер азамат 
дене кемiстiгi, ауруы немесе әлде бiр 
өзге себептер салдарынан өзi қол қоя ал-
маса, оның өтiнiшi бойынша және оның 
қатысуымен, сондай-ақ нотариустың 
қатысуымен нотариаттық iс-әрекет жа-
сауды өтiнген азаматтың құжатқа өзi қол 
қоя алмау себептерi көрсетiле отырып, 
мәмiлеге, өтiнiшке немесе өзге де құжатқа 
басқа азамат қол қоя алатыны заңда 
нақтыланған. Егер азамат нотариаттық 
іс жүргізу тілін білмесе, онда нотариатты 
түрде куәландыратын құжат мәтінін нота-
риус, не аудармашы оған аударып,ол тура-
лы құжатқа белгі қойылады. Нотариаттық 
куәландырылған мәмiленiң    мәтiнi  
анық  және  түсiнiктi   жазылуға  немесе 
басылуға, мәмiленiң мазмұнына қатысты 
сандар мен мерзiмдер ең болмағанда бiр 
рет сөздермен, ал заңды тұлғалардың 
атаулары қысқартусыз, олардың тұрған 
жерi көрсетiле отырып жазылуға тиiс. 
Азаматтардың тектерi, аттары мен 
әкесiнiң аттары, олардың тұратын мекен 
жайлары толық жазылуы керек. Өшiрiп 
тасталған, қосылып жазылған, сызылған 
сөздерi, түзетулерi бар мәмiлелердiң 
мәтiнiн куәландыруға немесе құжаттарды, 
сондай-ақ қарындашпен жазылған 
құжаттарды куәландыруға болмайды. 
Көлемi бiр парақтан асатын құжатта 
парақтар тiгiлген, бауланған және мөрмен 
бекiтiлген болуға тиiс.

Тараптардың қалауы бойынша  но-
тариус  шартты бұзу туралы келісімді 
куәландырады. Шартты бұзу тура-
лы келісім бөлек куәландырылады. 
Көрсетілген шарттарды бұзған кезде 
бұрын алынған мемлекеттік баж және осы   
шарттарды куәландыру үшін құқықтық 
және техникалық сипаттағы қызметтердің 
төлемдері тараптарға қайтарылмайды.

Мәмілелердің мазмұны баяндалатын 
құжаттар данасының саны нотариаттық іс-
әрекет жасауға өтініш берген адамдардың 
санымен белгіленіп, екі данадан кем 
болмауы тиіс. Құжаттардың бір данасы 
нотариустың ісінде қалады.

Жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару 
туралы шарттар және жылжымалы мүлікті 
иеліктен шығару туралы шарттар кез кел-
ген жерде куәландырылады. Тiркелуге 
жататын мүлiктi иелiктен алу және кепiлге 
салу туралы шарттар иелiктен алынатын 
немесе кепiлге салынатын мүлiкке деген 
меншiк құқықтарын растайтын құжаттарды 
көрсеткен жағдайда куәландырылуы 
мүмкiн. Нотариаттық куәландыруды не-
месе мемлекеттік тіркеуді талап ететін 
мәмілелерді жасау кезінде нотариус 
мәмілелерді жасауға ортақ бірлескен 
меншіктің басқа қатысушыларының 
келісімі туралы өтінішті талап ету міндетті. 
Сондай-ақ жұбайлардың ортақ меншігі 
болса, екінші жұбайының келісімі талап 
етіледі.

Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын 
иеліктен шығару үшін жер учаскесінің 
меншік құқығы да шығарылуы тиіс. 
Жалпы, мүлікті иеліктен алу туралы 
мәмілелерді куәландыру кезінде нотари-
ус құқық анықтаушы құжатты, құқықтық 
кадастрде тіркелгендігі туралы құжаттың 
үзіндісін, иеліктен шығарылатын мүліктің 
бағасы туралы актіні талап етеді. Айыр-
бастау шартын нотариус тараптардың 
таңдауы бойынша жылжымайтын мүліктің 
кез келген объектісінің тұрған жері бой-
ынша куәландырады. Бұл ретте нотари-
ус ауыртпалықтың жоқ екендігі фактісін 
анықтайды.

Жеке меншіктегі жылжымайтын мүлікті 
ақысыз пайдалануға не жалға беру тура-
лы шарттарды куәландыру кезінде нота-
риус жылжымайтын мүлікке құқықтарын 
белгілейтін құжатын талап етеді. Зат-
тай құқық негізінде жалға берушіге жа-
татын мүлікті өтеусіз пайдалану неме-
се бір жылдан астам уақытқа жалдауға 
беру туралы шарт мемлекеттік негізде 
тіркелуі тиіс. Ереже нотариустың жеке 
және (немесе) заңды  тұлғалардың  ортақ 
(бірлескен немесе үлестік) меншігіндегі 
мүлікті пайдалану тәртібі туралы шарт-
тарды куәландыру тәртібін де қамтиды. 
Әрбір қатысушыға қатысты пайдалану 
тәртібі туралы шартта оның техникалық 
құжаттамаға сәйкес пайдалануға құқылы 
жылжымайтын мүліктің нақты бөлігі мен 
мөлшері көрсетіледі. 

Мүлікті  пайдалану  тәртібі туралы 
шартты куәландыру кезінде тараптар жер 
учаскесін пайдалану тәртібін айқындап 
та, айқындамай да жер учаскесіндегі 
тұрғын үйді пайдалану тәртібін белгілеуге 
құқылы. Айта кететін бір жайт, жылжымай-
тын мүлікті пайдаланудың тәртібі туралы 
шарт дербес құқық белгілеуші құжат емес. 
Ол құқық белгілеуші құжатқа қосымша 

ретінде жүреді және заңмен белгіленген 
тәртіпте мемлекеттік тіркеуге жатады.

Нотариус ортақ (бірлескен немесе 
үлестік) меншіктегі мүлікті бөлу тура-
лы шарттарды куәландырады. Бөлінген 
бөлікте (бөліктерде) жеке есік шығарудың 
және қажетті қосымша үй-жаймен қайта 
жабдықтаудың техникалық мүмкіндігі 
болған жағдайларда ғана ол заң талапта-
рына сәйкес болып саналады. Әйтпесе 
нотариус мүдделі адамдарға олардың 
мүлікті пайдалану тәртібі туралы шарт 
жасауы мүмкіндігі туралы түсіндіреді. 
Мүлікті бөлу (үлесті бөлу), оның ішінде 
жылжымайтын мүлікті бөлу тіркеуші ор-
гандарда мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс.

Неке келісімшарты – міндетті 
нотариаттық куәландыруға жататын 
мәміле түрі. Неке келісімшарты не-
кеге тіркелгенге дейін де, кейін де 
куәландырыла береді. Одан біржақты 
бас тартуға жол берілмейді.

Өсиет Азаматтық кодекстің  тәртібіне  
сай  дайындалады және ол нота-
риустармен қатар нотариаттық іс-
әрекеттер жасаушы басқа да лауазым-
ды тұлғалармен куәландырыла алады. 
Өсиеттердi куәландырған кезде өсиет 
қалдырушыдан өсиетке қалдырылатын 
мүлiкке оның меншiк құқығын растайтын 
дәлелдемелер тапсыру талап етiлмейдi. 
Өсиет өзі бұрын жасаған өсиеттің белгілі 
бір бөлігін өзгерту туралы жазған өтінішті 
нотариусқа беру және бұрын жасалған 
өсиетті өзгертетін жаңа өсиет жасау жо-
лымен өзгертіліп, өсиеттің күшiн жою не-
месе өзгерту туралы өтінішті нотариат 
куәландырады.

Нотариус пен нотариаттық iс-
әрекеттер жасаушы лауазымды адам-
дар бiр немесе бiрнеше адамның аты-
нан бiр немесе бiрнеше адамдардың 
атына сенімхаттарды куәландыра 
алады. Мүлікті басқаруға, мәмілені 
жасасуға, қайта сенім білдіруге берілетін 
сенімхаттар міндетті нотариаттық 
куәландыруға жатады. Заңды 
тұлға берген сенімхат нотариаттық 
куәландырылуы мүмкін. Сенім 
білдірілген адамның (ұсынылған) оған 
берілген сенімхаттың жойылғаны туралы 
өтініші нотариатты куәландырылуы тиіс.

Бұл шарттардың тараптары көбінесе 
қарапайым заң білімдерінен хабар-
сыз болғандықтан кәсіби маман 
көмегін қажет етеді. Мұндай кәсіби 
маманның бірі болып нотариус табы-
лады. Жылжымайтын мүлікпен жа-
салынатын мәмілелердің барлығын 
нотариалдық куәландыруға міндеттеу 
азаматтық қатынастың қатысушылары 
әрекеттерінің заңдылығын бақылауға,  
соттардағы    даулардың    азаюына 
мүмкіндік береді. Осылайша, азаматтық 
құқықтық қатынаста жылжымайтын 
мүлік айналымының тез және сенімді 
болуын, оған қатысушы жеке және 
заңды тұлғалардың құқықтары мен 
мүдделерінің қорғалуы нық сенімді кепілі 
бола алады.

                     Айнұр ТОЛЫМБЕКОВА, 
Алматы облысы округінің 

нотариусы. 

Көктемнің ерте келуі, 
өрт шығудың қауіпті мау-
сымы басталады. Осы 
кезде біздің аула мен 
бау-бақшаларды жи-
настыру жұмыстары 
жүргізіледі. Өткен 
жылдардағы тәжірибеге 
сүйенсек, осы кезеңде 
тіркелген барлық өрттер, 
аула жанында алауды 
жандыру салдарынан 
пайда болып, тұрғын 
үйлер мен шаруашылық 
қосалқыларға үлкен қауіп-
қатер тигізетіні айдан 
анық.

Өрт қауіпі маусымының 
басталуына орай, ау-
дан тұрғындарына 
ұйымдар аумақтары 
мен елді мекендерді өрт 
қауіпсіздігінің талапта-
ры туралы ескертеміз. 
Алаулар мен  қоқыстарды 
өртеу кезінде, оны 
үнемі бақылап  және  үй 
құрылыстарынан 50 м 
қашықтықта жүргізілу ке-
рек. Құрғақ және желді 
ауа райы кезінде алау-
ларды жандыруға тыйым 
салынады. 

Үй аулаларындағы 
өрттің шығуына бала-
лар жиі кінәлі болып жа-

Өрт тілсіз жау
тады, ол дегеніміз, өртке 
қарсы профилактикалық 
жұмыстары балалардың 
тәрбиесіне байланысты 
тиімсіз жүргізіліп жатқаны 
көрсетіледі.

М е к т е п т е р д е г і 
педагогикалық ұжымдары, 
мектепке дейінгі меке-
мелер, ата - аналар өрт 
қауіпсіздігінің ережелерін 
балаларға барынша 
түсіндіріп, оларды өрт 
қайғыларынан алдын ала 
білгендері жөн.

Э к с т р е м а л д ы 
жағдайларда, соның ішінде 
өрттің шығуы кезінде ба-
лалар өздерін сауатты 
және өрт қауіпсіздігінің 
ережелеріне сәйкес ұстау 
қажет. 

Құрметті тұрғындар мен 
аудан қонақтары, өртке 
қарсы талаптарды барын-
ша сақтауға тырысып, өртті 
сөндіргенше, оны алдын 
ала білген жөн.

Аталмыш талаптарды 
бұзғандары үшін, әкімшілік 
жаза ғана емес, қылмыстық 
жаза да қолданылады.

Өртке қарсы талаптар-
ды орындау және сақтау 
біздің дағдымызға айналып 
кететіні сөзсіз.

Өрт қауіпі бар кезеңнің басталуымен көптеген өрттер 
жеке тұрғын үй секторында орын алады. Олардың 
себептері әрдайым дерлік - біркелкі сымдар, темекі 
шегу және электр аспаптарын бақылаусыз қалдырған, 
сондай-ақ өртсіз қарау салдарынан.

- Егер өрт болса, бірінші кезекте өртке қарсы қызмет 
деп атау керек және халықтың үй-жайынан дереу кетуге 
тырысу керек.

- Егер электр құралы жанып тұрса, оны электр тогынан 
қуаттандыруға тырысыңыз. Басқа электрлік құрылғылар 
немесе өрт сөндіргіштері ауаны өшіру үшін қосқышты, 
автоматты ажыратқышты немесе электр ашаларын 
өшіріп, оны қалың шүберекпен жабу керек. Түтіннің 
басқа бөлмеге кіруіне жол бермеу үшін есікті суланған 
шүберекпен тығындаңыз. 

- Егер өртті өз бетіңізше жоя алмайтын болсаңыз, 
дереу кетіңіз. Құжаттарды, ақшаны алып, пәтерден 
шығыңыз. Ауыр түтіндік кеңістікте улануды болдырмау 
үшін дем алу жүйеңізді дымқыл шүберекпен жауып 
тұрып, сылап немесе қырып алу керек.

- Жанып тұрған пәтерден көшіру кезінде барлық тере-
зелер мен ауа желдеткіштерінің жабылғанын тексеріңіз, 
әйтпесе таза ауаға қол жеткізу өртті күшейтеді.

- Жанып тұрған пәтердегі ең қауіпсіз орындар 
балконға немесе терезенің жанында орналасқан. Мұнда 
өрт сөндірушілер Сізді тезірек табады! Балконға есікті 
мұқият ашыңыз, өйткені, таза ағынның үлкен ағыны ала-
уы мүмкін. Балконның есігін жауып тастауды ұмытпаңыз.

- Егер өрттің болғанын байқасаңыз, бей-жай 
қарамаңыз, тез арада төтенше жағдай қызметтерінің 
жедел телефондарына хабарлаңыз:

«101» - өртке қарсы қызметі;
«112» - біріңғай жедел құтқару қызметінің нөмірі.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
  аудандық ТЖБ бас маманы,

азаматтық қорғау майоры.

Абайлаңыз, өрт қауіпі бар кезең!
Көктем  келгенде, өрт 

шығудың қаупті маусы-
мы басталады. Өкінішке 
орай, біздің азаматтар от 
жаққан кезде абайсыз бо-
лады. Осы кезіңде адам-
дар, аудан ұйымдардың 
және елді мекендердің 
аумақтарында қураған 
шөптер мен қоқыстарты  
тазалауды бастайды. 
Осыған байланысты, өрт 
қауіпсіздігі қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Төтенше 
жағдайлар министрінің 
2022 жылғы 21 ақпандағы 
№55 бұйрығының 183 
тармағына сәйкес. Алау 
жағу, қалдықтар мен ыды-
старды өртеу ғимараттар 
мен құрылыстардан 
кемінде 50 м қашықтықта 
жүзеге асырылады. 

Қалдықтар мен ыды-
старды өртеу осы 
мақсатқа арнайы бөлінген 
жерлерде қызмет 
көрсетуші персоналдың 
бақылауымен жүргізіледі.

Елді - мекендердің, 
ұйымдардың аумақтары 
қызмет түріне және 
меншік нысанына 
қарамастан өртке қарсы 
қашықтықтар шегінде 

КӨКТЕМ МЕРЗІМІНДЕГІ 
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

жанғыш қалдықтардан, 
қоқыстан, ыдыстан, 
құрғақ шөптен, мамықтан, 
жанғыш материалдардан 
уақтылы тазартылады. 59 
тармағына сәйкес.

Егер азаматтар өрт 
қауіпсіздігі тәртібін 
қатаң сақтап, байқап 
жұмыс істегенде ғана 
болдырмауға болады.
Осыған қарамай, тұрғын 
үй иелері    мен шаруа 
қожалықтар былтыр-
дан қалған сабанды, үй 
ауласындағы қоқыстарды 
және құраған шөптерді 
өртейді.

Құрметті азаматтар, 
Ақсу ауданының Төтенше 
Жағдайлар бөлімінің 
қызметкелері Сіздерге от-
пен абай болуларыңызды  
ескертеді. Өрт болған 
жағдайда өрт туралы 
өртке қарсы қызметіне 
101 немесе 112 телефон 
арқылы хабарласыңыз. 

Нұрдәулет 
ЖАҚСЫБАЕВ, 

аудандық  
төтенше жағдайлар                 
бөлімінің бастығы, 

азаматтық қорғау 
подполковнигі. 

101 ХАБАРЛАЙДЫ
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Ақсу ауданы бойынша 
арнайы суға түсу орында-
ры немесе акваториялар 
белгіленбеген. Алайда 
азаматтардың суға шо-
мылу орындары жетерлік. 

Айта кетсек, мысалы, 
(Көкөзек, Алтынарық, 
Қызылқайын су 
қоймалар мен Ақсу, 
Бүен, Қызылағаш 
өзендері барлығы да 
қорғалмайтын су айдын-
дары. 

Осыған байланысты 
Ақсу ТЖБ қызметкерлері 
демалыс және мерекелік  
күндерінде  күшейтілген 
кестеде жұмыс істеуге 
көшті. Су айдындарында 
қауіпсіздік қағидаларын 
сақтау,  адамдардың қаза 
болуына жол бермеу және 
қаупсіздік қамтамасыз 
ету мақсатында Ақсу 
ауданы ТЖБ үгіт - на-
сихаттау жұмыстары 
жүргізілуде. Аудандық 
Ішкі істер бөлімі, Ақсу 
ТЖБ  қызметкелері 

Су айдындарында 
қауіпсіздік қағидаларын 

сақтау барысында!

және Ақсу ауданның 
Жастар орталығының 
еріктілерімен бірлесіп 
д е м а л у ш ы л а р д ы ң 
қоғамдық орындарда 
жүріс - тұрыс қағидаларын 
бұзуға жол бермеу, дема-
лыс және мереке күндері 
рейдтер жүргізіліп, ескер-
ту жадынамалар тараты-
луда. Аталмыш жұмыс 
жалғасуда. 

Құрметті азаматтар! 
Ақсу ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімі су 
айдындары маңында, 
сондай - ақ, табиғатқа 
демалуға шыққанда өте 
мұқият болуларыңызды 
айырықша ескертеді. 

Естеріңізде болсын, 
қауіпсіздік қағидаларын 
бұзу қайғылы 
оқиғаларға соқтыруы 
мүмкін. Өзіңіздің және 
ж а қ ы н д а р ы ң ы з д ы ң 
өміріне сақ болыңыздар!

Алматы облысы ТЖД
баспасөз қызметі.

Мектеп табалдырығын аттаған балалардың 
барлығы өнерлі, білімді, ақылды, дарынды. Олар 
негізі осы білімдерін, өнерлерін дамытуы керек. 
Мектеп ұстаздарының барлығы балаларға үлкен 
көмек береді деп ойлаймын. Осы орайда спорт-
пен айналысып, мектебіміздің абыройын асырып 
жүрген бірқатар оқушылар бар екенін айтқым келіп 
отыр. Олар «Грек - Рим» күресінен қатысатын 
біздің мектебіміздің мақтанышы өзімнің туған ағам 
- Молдағали Сұлтан, сыныптастарым - Тастанғали 
Мирас, Жақыпұлы Мүбәрак, Аманкелдыұлы Айбек. 
Олардың спортқа  деген қызығушылықтары басым 
болғандығы соншалық, ауа райына қарамай қысы 
- жазы жаттығады, еңбектенеді,  дайындық үстінде 
жүреді. 

Аталған оқушылар аудандық, облыстық жары-
стардан жүлделі І, ІІ, ІІІ орындарды иеленіп жүр. 
Олар өсе келе әлем чемпиондары бола алады, 
әрине бұл әрбір спортшының арманы деп білеміз. 
Қазіргі кезде мектебіміздің абыройын қорғап, 
асқақтатып, көк туымызды күллі әлем танитындай 
етіп, мақтанышпен көкке желбірететініне сенеміз !  

Ақбаян ТОҚТАР, 
Қызылағаш негізгі мектебінің 

5-сынып оқушысы. 

Мектеп мақтаныштары...

Менің көктемгі демалыс күндерім 
керемет өтті. Біз  отбасымызбен 
барып қыдырып келдік.Әртүрлі жер-
лерге барып ойнадық, қыдырдық 
және наурыз мерекесін ерекше атап 
өттік. 21 наурыз күні мәдениет үйіне 
барып, ауылдың наурыз мерекесіне 
күллі ауылдың адамдары барған жи-
ында болдық. Ол жерде Қызылағаш 
ауылының 14 көшесінің Наурыз 
мерекесіне арналған дастархан-
дары жайылып, ет асылып, кей 
көшелеріміз бауырсақты, шелпекті 
далада пісіріп ыстықтай ұсынып 

Мен Ақтоған бөлімшесіндегі Қызылағаш негізгі орта мектебінде 
5 – сынып оқушысымын. Мен бүгін әңгімемді сыныптастарым ту-
ралы өрбіткім келіп отыр. 

Менің сыныбымда 15 оқушы бар. Мектепте  біздің сынып та-
тумыз,  бірімізге – біріміз көмектесіп бір үйдің балаларындай 
бір жеңнен – қол, бір  жағадан - бас шығарып бірлесіп келе 
жатқанымызға міне бес жылдай уақыт өтіпті.  Әр баланың 
менің жүрегімде орны бөлек. Десек те, осындай нәтижеге 
жетіп жүргеніміз, осы күнге дейінгі қол жеткізіп жүрген, 
сыныптастарымның өздеріне тапсырылған жұмысты үлкен абы-
роймен атқарып жататыны да осы ата-аналарымыздың арқасы!» 
Тәрбие - тал бесіктен басталады» - дегенді бабаларымыз бекер 
айтпаса керек. Сыныпта әр оқушы пәндерді сүйіп оқиды. Аружан, 
Маруа, Ақбаян, Айбек  деген сыныптастарым ауызша сабақтарға 
жақсы. Математика сабағына Айша, ағылшын сабағынан Достық, 
информатика сабағынан Еркебұлан деген достарымды атап 
айтқым келеді. 

Менің сыныбымда спортқа да мықты достарым бар. Олар грек 
Рим күресінен жүлделі орындарға ие болып жатады. Жалпы үйге 
берілген тапсырмалардан немесе басқа да мәселелер бойынша 
қиындық туындап жатса, сыныптастарым әрқашан көмекке ке-
луге дайын. Достарымызды ренжітуге жол бермейміз! Мектепті 
бітірген кезде де, жиі кездесіп сағынышпен бір - бірімізді іздеп 
тұрамыз деген ойдамын...

Мирас ТАСТАНҒАЛИ,   
Қызылағаш негізгі мектебінің 

5- сынып оқушысы.

Менің сыныптастарым

Менің көктемгі демалыс күндерім...

Мағыналы өлеңдері Мағжанның, 
Әрбір сөзін оқығанда таңқалдым.
Әр өлеңнен үн шығады  қазақы, 

Әр әріптен кейпін көрдім тарланның. 
Әдебиетте өшпейтін із жұқтырған, 
Қара өлеңнің құдіретін ұқтырған, 

Мағжан ата ардақты ұлы Алаштың – , 
«Қара көзім, қазағым!» - деп тік тұрған. 

Әр өлеңін ұрпақтары оқыған, 
Оқи жүріп, көңіліне тоқыған.

Бүгінгі ұрпақ өлеңдерін жатқа айтып, 
Күш алады отты жырдың отынан.
Өлеңдерің өзі дерсің маржанның,

Көңілінен шығатындай бар жанның.
Қазақтағы бес арыстың бірі боп,

Биігіне көтерілдің заңғардың.
Әр сөзінде ізі жатыр арманның, 

Құны жатыр қымбат пенен арзанның.
Отты жырдан болашаққа от алып,

Мен де ата ізіңізді жалғармын.
 Аружан ЖҰМАНҰРҚЫЗЫ, 

«Қызылағаш негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» КММ-нің 

5-сынып оқушысы.

Мағжан атама арнау!

жатты.  Дәмнен ауыз тигізіп, ауылға 
келген барша адамдарды көжеге 
шақырып қонақ етіп жатты. Наурыз 
думанды ауыл  ақсақалы  ақ бата 
беріп бастап, ары қарай концерттік 
бағдарламамен жалғасын тауып 
жатты. Ауыл аймақтың барлығы 
– осында. Біреулер күресіп жат-
са, біреулер арқан тартып жары-
сып жатты. Мерекелік іс - шара-
лар бірнеше күнге жалғасты. Ауыл 
адамдары біріне – бірі тілек айтып, 
сондай ризашылықпен Наурыз-
дан – наурызға жете берейік! - деп 

жатқанына көңілім толып жақсы 
әсерде үйге келдім.

Осылайша ауылдағы наурыз 
мерекесін керемет өткіздім деп 
мақтанышпен айтқым келеді. 
Қазақтың қонақжайлылығына ешбір 
ұлт тең келмейтінін, осы ретте тағы 
өз дәлелін көрсеткендей болды. Мен 
көктемгі демалысымды осылайша 
қызықты өткізіп, тіпті демалысымның 
бітіп қалғанын да байқамай қалыппын. 

Аделя ҚАЗТАЙ, 
Қызылағаш негізгі мектебінің 

6-сынып оқушысы.

Маған ұнайтын мамандық - мұғалімдік. Ұстаз бала-
ларды оқытып білім мен тәрбие береді. Ұстаз берген 
білім мен тәрбиені дұрыс ұғынсақ, өскенде жақсы адам 
болып, өзіміз қалаған мамандық иесі боламыз. Мен 
болашақта ұстаз болсам деп армандаймын. Дәл өзімнің 
бауырмал ұстаздарым секілді жақсы білім мен тәрбие 
беремін. Әрине ұстаз болу - жүрек жылуын, мейірім 
шуағын, адамгершілік ұлылығын баланың бойына да-
рыту. Қай заманда болсын ұстаздарға деген құрмет 
жоғары. Біздің ұстаздарға деген құрметіміз - білімге де-
ген құрметіміз. Білім  кеңістігіне кіріп, білім беру жүйесін 
халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін мәселе. 
Бұл мәселенің кілті ұстаздарда.

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев 
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мек-
теп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 
Қазақстанда сондай деңгейде болады. Сондықтан 
ұстаздарға жүктелетін міндет  ауыр» -  деген. Ұстаз 
болу - жүректің батырлығы деп бағалауға болады. 

Қорытындылай келе,  мен өзімнің мектебімде сабақ 
беріп жүрген ұстаздарға алғысым шексіз. Ол кісілерге 
әрқашан тағзым етіп өтем . 

Талшын АСАНҚЫЗЫ,
Қызылағаш негізгі орта мектебінің 

6 - сынып оқушысы. 

Ұстаз - ұлы тұлға

Қазақтың данасы 
– Абай атама 

Қазағымда ақын көп қой туылған, 
Туылғаннан жыр жазуға бұрылған. 
Сол ақындар ішіндегі шоқжұлдыз, 

Абай ақын бөлек екен түр-тұлғаң. 

Қарқаралы қаласы туған жерің, 
Құнанбай мен Ұлжанның баласы едің. 

Әжең Зере сіңірген өн бойыңа, 
Ұлы ойшыл, қазағымның данасы едің. 

Әдеби тіл негізін салушысың, 
Қара қылды қақ жарған қара сөзің. 

Ұстаз, сазгер, ақынсың біз білетін, 
Айтып жүрген шығармаңды шәкірттерің. 

Бес нәрсеге жетуге асық болдым, 
Бес нәрседен мен өзім қашық болдым, 

Абай ата осылайша әр өлеңің, 
Өмірімде қуат-күшке себеп болды. 

Абай ата – өшпейді мәңгі есімің, 
Ұлықтайды бар қазақ, Қазақ елің. 

Мен сияқты артыңнан ерген жастар, 
Асқақтатар абыройын елімнің. 

 Ержан ТОРТАЙ, 
Е.Сиқымов атындағы орта 

мектебінің 8-сынып оқушысы.


