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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Жаңа коронавирустық  
амбулаториялық көмек  
жағдайында психологиялық  
сүйемелдеу.

Жаңа коронавирустық  
инфекцияның психоэмоцио-
налды жағдайын динамикалық  
бақылауға  ерекше  назар  аудару  
керек, психологиялық  спектрдің  
бірқатар бұзылыстарының болуы  
және  оларды  уақытылы  түзетпеу  
пациенттер мен олардың 
жақындарының айтарлықтай  
моральдық  және  материалдық 
шығындарына әкелуі мүмкін  
"COVID-19"-мен ауыратын  
науқастар  үшін  келесі  психоэмо-
ционалды реакциялар тән:

1. Өліп  қалудан  қорқу.
2. Мазасыздық пен өмірді  

жоғалту қорқынышы, оқшаулану  
кезінде  жұмыс  істей  алмау  және  
жұмыстан  шығарылудан  қорқу.

3. Әлеуметтік тыс қалудан,  
ұзақ  уақыт  карантинде  болудан  
қорқу.

4. Шатасу  және  әлсіздік.
5. Жақындары  үшін  алаңдау.
6. Қайта  жұқтырудан  қорқу.
7. Жағдайдың өзгеруін ауру  

көрінісі динамикасының  нашарла-
уы немесе COVID-19"  туындаған  
созылмалы және емделмейтін  
аурулардың жағдайы ретінде  
түсіндіру.

8. Оқшаулану салдарынан  

"COVID-19"  БАР  ПАЦИЕНТТЕРДІ  АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ  
КӨМЕК  ЖАҒДАЙЫНДА  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  СҮЙЕМЕЛДЕУ

жалғыздық пен көңіл - күйдің  
төмендеуі.

Бұл бұзушылықтарды түзету  
медициналық психолог тарапы-
нан  ұзақ  мерзімді  жүйелі  ұсыныс  
көмегін  қажет  етеді.

Жаңа коронавирустық ин-
фекциясы бар пациенттерді  
медициналық оңалту  
кезеңдерінде оңалтудың  
ақпараттық әдістері маңызды  
болады: белсенді-пассивті ме-
ханотерапия, вертикализатор-
лар,  сондай-ақ, пациентті Прон-
позицияға тиімді орналастыруға  
арналған механикаландырылған  
кешендер, велоэрго-
метрлер, тредмил - жүйелер,  
физиотерапиялық аппараттар  
және  т.б.  маңызды мәнге ие.

Қазақстан азаматы негізгі ауру-
ды емдегеннен кейін және  одан 
әрі оңалтуды талап еткеннен кейін  
басқа  елден  келген  жағдайларда,  
пациент медициналық карта-
дан үзінді көшірмені пациенттің  
тұрғылықты жері бойынша  МСАК 
ұйымына ұсынады. 

МСАК дәрігері  пациентті ХҚҚ 
өлшемдеріне  сәйкес оңалту 
дәрігерінің  ұсынымы  негізінде  
медициналық  оңалтуға  жібереді.

Ж.ДУБЕК, 
  аудандық орталық 

ауруханасының СӨС дәрігері.  

Құрметті мекеме басшылары! Округ әкімдері, аудан 
кәсіпкерлері!

1 – қазан Халықаралық Қарттар күні деп, осыдан 31 – ші жыл бұрын 
Біріккен Ұлттар Ұйымының бас Ассамблеясы жариялағаны баршаңызға 
мәлім. 

Аға буынның мол тәжірибесі, сарқылмас даналығы және орасан күш 
– қуаты әрбір жанұяға ғана емес, бүкіл қоғамға пайдалы маңызды фак-
тор болып табылады. 

Тәуелсіз еліміздің бүгінгі жетістіктері болашаққа тыныш та еркін 
және қауіпсіз өмір сыйлаған ардагерлердің ерен еңбегі мен қажырлы 
жігерінің арқасы. 

Біздің бүгінгі жарқын өмір сүруіміздің өзі жүздерін уақыт әжімі 
торлаған асқар таудай аталарымызбен, айдын көлдей әжелердің 
арқасы емес пе? 

Олай болса, 1 - қазан Қарттар күні жақындап келеді. Осыған орай,                     
1 – қазаннан 10 – қазанға дейінгі аралық Қарттарға Құрмет көрсету он 
күндігі деп аудан бойынша жариялап отырмыз. 

Өз мекемелеріңізде ұзақ жылдар еңбек етіп, зейнеткерлікке шыққан 
қарияларға құрмет көрсетсеңіздер жөн болар еді. 

«Жақсы болса ел жұртың қабағына қарайтын, төрде құрған малдасы 
үлгі болып тарайтын» қарияларымыздың көңіліне кір түсіріп алмайық. 

Қайрат БЕКБАЛАНОВ,
аудандық ЖҚ ж ӘББ басшысы.

ҮНДЕУ
1 ҚАЗАН - «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚАРТТАР КҮНІ!»

Мемлекет басшысының биылғы 
жылғы Жолдауында еліміздегі 
жоғары білім мен ғылымды дамы-
ту мәселелеріне айырықша назар 
аударылды. 

Ал, бұл мәселелер экономика-
мен біте қайнаса отырып жанда-
нуы қажет. Әрине, білім-ғылымды 
дамытпай, елді алға сүйреу мүмкін 
емес деген пікірлер бұрыннан ай-
тылып келеді және ол барлығына 
белгілі. Бірақта бұл пікірлер 
нақтылы бағыттар болмағаннан 
кейін іс жүзіне аспай қалатын. Ал, 
биылғы Жолдауда аталған са-
ланы дамытудың нақтылы даму 
жолдары белгіленіп, бағыттары 
айқындалды.

Сондай-ақ, Жолдауда айтылған 
ауылшаруашылығы салаcын 

дамытуға байланысты ойларды 
да айырықша атап өтуге бола-
ды. Себебі, Қазақстан - үлкен 
территорияны алып жатқан ел. 
Бұл ретте, ауылшаруашылығы 
жаңа технологиялар мен цифр-
ландыруды қолданысқа енгізу 
негізінде ғылыми жетістіктер 
негізінде жедел дамып отыруы 
қажет. Бұл ретте Жолдаудағы 
жаңа ақпараттық технологиялар-
ды дамыту жөніндегі пікірлер де 
көңілімнен шықты. Себебі, жаңа 
заманға сай ақпараттық техноло-
гия қоғамның дамуына сеп бола-
ды деп ойлаймын. 

Берік ТЫНЫШБАЕВ, 
"Әлихан" шаруа 

қожалығының басшысы, 
облыстық мәслихат депутаты.

Сан қилы кезеңдерді басынан 
кешіп, өмірін еңбекпен өткізген, 
елдің гүлденуіне негіз қалаған 
аға ұрпақ бүгінде қарттықты ба-
сынан кешіп, кейінгі буынның 
қолдауын қажет ететіні шындық. 
Әрине, қоғам, мемлекетіміз та-
рапынан оларға жасалып жатқан 
қамқорлықтар аз емес. Бірақ 
айнала қоршаған орта мен жа-
нында жүрген адамдардың аялы 
алақаны мен жан жылуын қажет 
етері сөзсіз. Осыны ескерген «Nur 
Otan» партиясы «Ардагерлерді 
ардақтайық!» жобасын дайын-
дап, ардагерлерге арнайы құрмет 
көрсетуді мақсат тұтқан. 

«Ардагерлерді ардақтайық!» 
жобасы аясында Қапал ауылдық 
округінің «Жасыл ел» жастар 
еңбек жасақтарымен Қапал 

ауылының тұрғыны Айманова 
Галина апамыздың үйіне барып, 
қолғабыс етіп, үйінің айналасын 
тазалап, отынын бұтап көмек 
көрсетіп қайтты.

Аталмыш жобамен Есебола-
тов БПҰ мүшелері де Есеболатов 
ауылының жалғыз басты, қарт 
ана Қабаева Бисара апаның үйіне 
барып ауласын тазалап, шөбін 
тасып, тазалық жұмыстарын жа-
сады. Сондай – ақ, ауыл тұрғыны 
Жақсылықова Гүлсім апаның есік 
алдындағы құлап қалған қураған 
ағаштарды бұтап, ауласына 
кіргізіп,  қыстық отынын дайындап 
берді. 

Құрметке бөленген қарттар 
өткен күндердің елестерін еске 
ала отырып, тәуелсіз еліміздің 
бүгінгі тұрмыс - тіршілігіне 
шүкіршілігін білдірді. Ардагер 
ата - әжелерін ардақтағаны 
үшін мектеп басшысына, партия 
ұйымының жетекшісіне, жалпы 
ұжымға алғыстарын білдіре оты-
рып, ақ батасын берді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
«Nur Otan» партиясы 

аудандық филиалының 
эксперті.

ҚАРТТАРҒА ҚҰРМЕТ - ҰРПАҚҚА 
МІНДЕТ

БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ НАЗАР АУДАРЫЛДЫ 
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ФИО

АБДИЛЬДАЕВ АЙДЫН БЕКМУРАТОВИЧ 
АБДУЛЛАЕВ ЕРБОЛ ШАКАРИМОВИЧ 

АДИЛХАНОВ АРМАН БАКТЫБЕКОВИЧ 
АДИЛХАНОВ СЕРИКХАН РЫСБЕКОВИЧ 

АДИХАНОВ ДИДАР АДИЛБЕКОВИЧ 
АЙТКОЖАНОВ КУАНЫШ КУРМАНТАЕВИЧ 

АКАТАЕВ НУРЛАН КУРАШЕВИЧ 
АКБАСОВ СЕРИКБЕК 

АКСАМБАЕВ БОРИБЕК ЕСБОЛАТОВИЧ 
АЛДАБЕРГЕНОВ СЕРИК АЛДАБЕРГЕНОВИЧ 

АЛСАЕВ АЗАМАТ ШАРИПБАЕВИЧ 
АЛЫБАЕВ АСЛАН САГАТОВИЧ 

АЛЫБАЕВ САГАТ ТОКТАРБЕКОВИЧ 
АСҚАТҰЛЫ АНУАР 

АСЫЛБЕКОВ АЛМАС АСЫМОВИЧ 
АУТОВ АЛМАС ТУРСЫНОВИЧ 

АХМАДИЕВ АДИЛБЕК ЧУКЕЕВИЧ 
БАДЕШ ЖАНАРБЕК 

БАЙДАЛИЕВ ЖАЙЛАУБАЙ КОБЕШОВИЧ 
БАЙДАЛИН АЙБЕК КЕНЕСБЕКОВИЧ 

БАЙДАУЛЕТ МҰРАТ 
БАЙЖУМАНОВ МАХМЕТ АКАТАЕВИЧ 

БАЛТАКОЖАЕВ КАЙСАР МУКАГАЛИЕВИЧ 
БАЯНБАЕВ НИЯЗБЕК БАЛТАБАЕВИЧ 

БЕЙСЕНБЕКОВ МАҚСАТ МЕДЕЛБЕКҰЛЫ 
БЕКЕНОВ АЙДОС АЙТУГАНОВИЧ 

БИКЕНОВ ЖАСУЛАН КЫДЫРОВИЧ 
БИСИМБИЕВ ЕРЛАН ТАЛАСБАЕВИЧ 
БОСТЕКОВ ШАЛКАР ЕСКЕЛДЫЕВИЧ 

ДАКЕНОВА ОРЫНГАЙША 
ДАУЛЕТБАЕВ ЖАНБОЛАТ БЕКТЕМИСОВИЧ 

ДУЙСЕБАЕВ МУХТАР КЫДЫРБАЕВИЧ 
ДУЙСЕМБАЕВ СЕРИК САТЫБАЛДИНОВИЧ 

ДУТАЕВ РИЗВАН АНЗОРОВИЧ 
ЕГИНБАЕВ ЖАНДОС БОЛАТХАНОВИЧ 

ЕСИМБЕКОВ АЙДОС САСАНОВИЧ 
ЕСТЕНОВА КУЛСИМХАН ЖУМАШЕВНА 
ЕФРЕМЕНКО ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ 

ӘБДІКЕРІМ ТӨКЕН 
ӘБДІКЕРІМ ТҮСЕЙ 

ЖАППАРОВ БЕЙБИТ КУМАРЖАНОВИЧ 
ЖАРМАТАЕВ БОКЕН БАЛСЫЙКОВИЧ 

ЖАСУЗАКОВ АЛТЫНБЕК ИСАБЕКОВИЧ 
ЖУНУСОВ ЕСЕТ ИМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 

ЖҰМАҒАЗЫҰЛЫ ФАРХАТ 
ИДРИСОВ ЖАСУЛАН ТУРСЫНОВИЧ 
ИДРИШЕВ САМАТ БАЗАРБЕКОВИЧ 

ИНТЫМАКОВ АИТМУКАМЕТ БЕКТУРСЫНОВИЧ 
ИСАЕВ ЕРНАР ДҮЙСЕНҰЛЫ 

ИСТАМБЕКОВ МЕДЕТБЕК МЫРЗАХМЕТОВИЧ 
КАБИЕВ АСЕТ КАЛЫКОВИЧ 

КАЛИАКПАРОВ КАЙРАТ АБИЛДАНОВИЧ 
КАЛИБЕКОВ САГИМБЕК 

КАЛИМУРАТОВ ЕРНАР КАЛИМУРАТОВИЧ 
КАЛИЯКБАРОВ БОКЕН МУХТАРХАНОВИЧ 
КАНАБЕКОВ БОЛАТБЕК БУРКИТБЕКОВИЧ 

КАПТУРКЕУЛЫ КАБИЛ 
КАСЫМОВ ДИАС БЕРИКБОЛОВИЧ 

КӘКІМ СЕРІКҚАЗЫ 
КОЙАЙДАРОВ НАЗАР ТЫНЫБАЕВИЧ 

КОНРАТБАЕВ КАЙРАТ ХАМИДУЛЛАЕВИЧ 
КРЫКБАЕВ БАКЫТЖАН ШАЯХМЕТОВИЧ 

КУБЕНОВ БОЛАТ ТЕМЕРБУЛАТОВИЧ 
КУРМАНГАБЫЛОВ ДАУРЕН ОЛЖАБИЕВИЧ 

КУСАИНОВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА 
КУШКУЛАКОВА МИРАМКУЛЬ НЫСАНБАЕВНА 

ҚОЙЫЛХАН СЕРІК 
МУКАЕВ АЙДЫН БЕКЕНОВИЧ 

МУКАШЕВ БАУЫРЖАН СЕРИКОВИЧ 
МУСАБЕКОВ ЖАНАХМЕТ АНАТОЛЬЕВИЧ 

МУСАЕВ ЖАРҚЫН ЖҰМАГЕЛЬДІҰЛЫ 
МҰТАШ БАҚА 

НАЙЗАБЕКОВ МУСАПЫР КУАНЫШБАЕВИЧ 
НУРБАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКБАЕВНА 

НУСИПОВ КАПАЛБЕК КЕНЕСБЕКОВИЧ 
ОРАЗБАЕВА ДИАНА СЕРИКОВНА 

РАХИМБУЛЕКОВ ОЛЖАС РАМАЗАНОВИЧ 
РАХИПБЕКОВ ГАЛИ МУРАТОВИЧ 

РЫСБЕКОВА ЗАРИНА ЕРМАТҚЫЗЫ 
САБИТОВА ГУЛШАТ СЕРИКБОЛОВНА 
САБЫРБАЕВ АСХАТ СЕРИККАНОВИЧ 

САГИМОВ АЙДОС ТАЛАПОВИЧ 
САЗАНБАЕВ ЕРМЕК СУЛЕЙМЕНОВИЧ 

САКЫМБЕКОВ АКЫЛ ЖАКУПОВИЧ 
САЛТАНАТ САЯХАТ 

САЛХАНОВ АРДАК МЕДЕЛХАНОВИЧ 
САРКЫТБАЕВ КАНАТ БИБОЛАТОВИЧ 

САУЛЕБАЕВ ЕЛКАЛИ МУХАМЕТКАЛИЕВИЧ 
СЕЙДАХМЕТОВ МАХСАТ МАРАТОВИЧ 

СТАНОВ МУРАТ ШАРИПОВИЧ 
СУЛЕЙМЕНОВ АСАН ТУРСУНОВИЧ 

СЫДЫҚБЕК САЯТ МАРАТҰЛЫ 
ТӨЛЕУ ТАСҚЫН 

ТУРСУНОВ КАЙРАТ АБДИСАДЫКОВИЧ 
УМАРБЕКОВ МАРАТ ҚАЙРАТҰЛЫ 

ХАНАШ НУРБОЛ 
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АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША КӨЛІК 
САЛЫҒЫ ҚАРЫЗДАРЫ БАР ЖЕКЕ 

ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

№п/п

1
2
3
4
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Ақшалай өтемақы төлеу туралы мәселені қарау прокуратура органдарының құзыретіне 
жатпайтындығын хабарлаймыз. Сонымен қатар жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын 
ақтау туралы Заңына сәйкес, өтем бiржолғы түрiнде, сондай-ақ, басқа тәртiпте, ақталған адам 
әлеуметтiк қорғау органдарына өтiнiш жасағаннан кейiнгi алғашқы үш ай iшiнде жалпы соманың 
кемiнде үштен бiрi төленген жағдайда берiледi, ал қалған сомасы кемiнде екi жыл iшiнде 
төленедi. Өтем есептелiп, бiрақ оны ақталған адам қайтыс болуы себептi алмаған реттен басқа 
жағдайларда, мұрагерлерге төленбейді. Ақтау туралы анықтама мұрағаттық мәлімет бар кезде 
берілетіндігі туралы түсіндіріледі. 

Заңға түсіндірме

Алаяқтық Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексінің 190 бабына сәйкес 
- бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау,  
сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен 
мүлікке құқықты иемдену. 

Мемлекетіміздің қылмыстық заңында 
меншікке қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылыққа тиісті баға берілген, Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық Кодексінің 6 тарау-
ында мемлекеттік және жеке меншікке қарсы 
қастандық қылмыстары үшін жауапкершілік 
тағайындалған. Олардың ішінде, меншікке 
қарсы қылмыстық қастандықтың кең таралған 
түрлерінің бірі ретінде алаяқтық ерекше орын 
алады.

Ол үшін қылмыскер алдау - арбау амал-
дарын қолданады немесе басқаның сеніміне 
кіріп алып, қастық жасайды. Бұл арада мы-
наны еске алу керек, алдау және сенімге 
кіру жолымен басқа да қылмыстар жаса-
луы мүмкін, бірақ олар басқа қылмыстық-
құқықтық нормалар бойынша қарастырылады. 
Алаяқтық әрекеттерінің әрбір жағдайында 
істің мәнін жан-жақты қарастырып, оған ұқсас 
қылмыстардан ажырата білу қажет. Қылмыстық 
жауапқа тарту және айыпты деп тану үшін 
сол әрекеттерде қылмыс құрамының болған 
- болмағанын анықтап алу қажет. Мұның өзі 
қылмыстық заңда қылмыстық жауапкершілікке 
тартуға бірден-бір негіз болып табылады.

Алаяқтық жағдайында ақша қол 
сұғушылықтың басты заты болып табылады. 
Ақшаны заңсыз алу үшін қылмыскер әдетте 
болашақ жәбірленушіге шын мәнінде орын 
алған тәрізді оқиғалар мен жағдайлар ту-
ралы немесе іс жүзінде орын алғанымен, 
бұрмаланған деректер туралы мағлұмат 
береді. Осы мақсатпен көбінесе өте қу амал-
дар қолданылады.

Алаяқтық бөтеннің мүлкін заңсыз 
айналдырудың ішінде жалған құжаттар 
арқылы алдау әдісі көп қолданылады. Жалған 
құжаттарды беріп отырып, алаяқ оған бөтен 
мүлікті алуға құқық беретін тәрізді алдам-
шы фактілерді немесе жағдайлардың бар 
екендігін растайды. Сөйтіп, ол иелігінде мүлкі 
бар адамды шатастырады.

Алдау арқылы қылмыскердің оған ақшаның, 
мүліктің және т.б. өз еркімен берілуіне қол 
жеткізетіні осы қылмыстың ең негізгі және өзіне 
тән қасиеті болып табылады. Айналасындағы 
адамдарға алаяқ адал болып көрінеді. Сырт-
тай әдепті болып көрінуі оған тыныш өмір 
сүруге көмектеседі. Алаяқтықтың зияндылығы 
да осында.

Алаяқтықтың қылмыс екенін жұрттың 
бәрі біледі, бірақ, бұл қылмыспен күрестің 
көкейкестілігін әркім түсіне бермейді. 
Сондықтан қауіпсіздік шаралары ретінде 

Алаяқтық қылмыстарының алдын алу 
шаралары бойынша

жеке байланыс бойынша егер сізге көшеде 
бейтаныс адам өзін алыс туысқаныңыз 
ретінде таныстырып, көмек сұрап белгілі 
бір ақша сомасын қарызға сұраса, бей-
таныс адамға сеңбеу қажет. Оларды үйге 
шақырмаңыз. Туысқандарыңызға қоңырау 
шалыңыз және олармен кеңесіңіз. Ақшаңызды 
қайда сақтайтындығыңызды айтпаңыз және 
көрсетпеңіз.

Банк картасын бұғаттау бойынша: егер 
белгісіз тұлға өзін банк қызметкері ретінде та-
ныстырып, Сіздің қартаңыз бұғатталғаны не-
месе Сізге бонустар есептелгенін хабарласа, 
картаның нөмірін, пин-кодын хабарлауды не-
месе жақын жердегі банкоматқа барып, кар-
тамен қандай да бір қызмет жүргізуді сұраса, 
сенбеңіз. Банк қызметкерлері ешқашан 
картаның деректемелерін хабарлауды 
сұрамайды. Банкке хабарласып болған жағдай 
туралы айтыңыз. Ешқашан картаның артқы 
жағындағы үш таңбалы санды немесе СМС па-
рольдер мен құпия сандарды хабарламаңыз.

Телефон қоңырауы немесе СМС хабар-
лама бойынша: Егер белгісіз нөмірден Сізге 
қоңырау шалып, туысқаныңыз қиыныыққа 
тап болғанын айтса, сұхбаттасушы сіздің 
туысқаныңызға шұғыл ақша қажет екендігін, 
соны курьерге немесе картаға аудару 
керектігін айтса, сенбеңіз. Ешқандай жағдайда 
ақшаны белгісіз адамдарға бермеңіз және ау-
дарым жасамаңыз. Тез арада туысқанға ха-
барласу қажет.

Жоқ субсидияны есептеу бойынша: Егер 
Сізге қоңырау шалып, өзін зейнетақы қорының 
қызметкері ретінде таныстырып ақшалай суб-
сидияны аудару сылтауымен картаның нөмірін 
және артқы жағындағы үш таңбалы санды 
сұраса, содан кейін телефонға келген СМС 
хабарламадан құпия санды сұраса, сенбеңіз. 
Карта деректері мен құпия санды СМС-тен 
алғаннан кейін алаяқтар сіздің картаңыздан 
ақша алады. Бұл ақпаратты ешкімге бермеңіз, 
әсіресе картаның артқы жағындағы үш 
таңбалы санды және СМС-і құпия сөзді.

Тегін медициналық тексеруге шақырту 
туралы: Егер сізді сұлулық салонына неме-
се медициналық орталыққа тегін тексеруге 
шақырса, «дәрігерлер» Сізге «қорқынышты 
диагноз» қойып және қымбат ем тағайындаса, 
егер сізде ақша болмай сол жерден несие алу-
ды ұсынса, сенбеңіз. «Қорқынышты диагноз» 
жоқ. 

Сіз өзіңіздің емханаңыздағы дәрігермен 
және туысқаныңызбен кеңескенге дейін 
күмәнді медициналық орталықтарға 
бармаңыз. Ешқандай несиелік келісім-шартқа 
қол қоймағаныңыз дұрыс екендігі түсіндіріледі.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ.

Алимент латын сөзінен аударғанда тағам, асырап-бағу дегенді білдіреді. Ол 
дегеніміз отбасының еңбекке қабілетсіз, көмеккке мұқтаж жандарды асырау. Қазақстан 
Республикасының «Неке және отбасы» Кодексінің 138 бабына сәйкес, Ата-аналар    өздерінің 
кәмелетке  толмаған  балаларын  күтіп-бағуға  міндетті. Кәмелетке толмаған балаларды күтіп-
бағудың тәртібі мен нысанын ата-аналар дербес айқындайды. Балаға алимент ретінде тиісті 
сома баланың ата-анасына немесе басқа заңды өкілдеріне түседі және баланы асырауға, 
біліміне және тәрбиесіне шығындалады. Қазіргі таңда елімізде неғұрлым көп таралғаны 
әкелерінен балаларына алимент өндіруі. Бұл дегеніміз өз еркімен баласына көмек бермей, 
баларына бей-жай қарау. Баланы асырау – ата-анасының заңмен бекітілген міндеті, бұл 
жерде ата-анасының некеде болуы, болмауы шарт емес. Сонымен қатар азаматтық некеде 
немесе ажырасқан болуы да маңызды емес. Яғни, бала өмірге келген сәттен бастап өз ісіне, 
әрекетіне  өзі жауап беріп кәмелет жасқа толғанға дейін (ҚР заңдарында кәмелеттік жас - 18 
жас) асырау ата-ананың міндеті, парызы. Алайда қазіргі таңда балаларды асырау ананың 
мойнына жүктеп, өз қара басын ойлайтын азаматтарымыз да аз емес. 

Егер борышкер жұмыссыз болған жағдайда алимент мөлшерін анықтау Заңмен 
көзделген. «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 
жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 99-бабының 3-тармағына сәйкес, 
егер алимент төлеуге міндетті адам, яғни борышкер жұмыс істемеген болса немесе оның 
жалақысы мен өзге де кірісін растайтын құжаттар ұсынбаса, ай сайынғы балаға төленетін 
төлемдер және алимент бойынша берешек сол берешекті өндіріп алу кезіндегі Қазақстан 
Республикасының орташа айлық жалақының мөлшері негізге ала отырып белгіленеді. 
Қазақстан Республикасындағы орташа айлық жалақысының мөлшері Қазақстан Республи-
касы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми сайтында орташа жалақы 
мөлшері 2021 жылдың екінші тоқсанына 232 347 теңгені құрайды. Осы сомадан бала санына 
қарай өндіріледі. Балаға алимент санының мөлшері ҚР заңымен қарастырылған. Қазақстан 
Республикасының «Неке және отбасы» Кодексінің 139 – бабына сәйкес, сот кәмелетке 
толмаған балаларға олардың ата-анасынан мынадай мөлшерде алимент өндіреді: бір 
балаға - ата-анасы табысының және (немесе) өзге де кірісінің - төрттен бір бөлігін; екі балаға 
- үштен бір бөлігін; үш және одан да көп балаға тең жартысын өндіріп алады.  

Алимент төлеуден жалтарғаны үшін Қазақстан Республикасының Заңнамасымен 
Қылмыстық және Әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Алматы облысы атқарушылық 
округінің жеке сот орындаушысы Адильхан Ерханович Хаймулдановтың өндірісінде Алма-
ты облысы Ақсу ауданына қарасты алимент бойынша берешегі 1 000 000 (бір миллион) 
теңгеден 3 000 000 (үш миллион) теңгеге дейін алимент берешегі бар борышкерлер тізімі: 
Бірлесхан Хуанышбек, Джекебаев Айдын, Жалдыбеков Омирбек, Канатханов Даурен, Дау-
тов Самат, Канабеков Болатбек Буркитбекович, Кощибаев Бауыржан, Серік Бейсенбек, 
Дәби Орынбек, Нурмухаметов Ерлан, Сазанбаев Далелхан, Байгонов Болат, Байатаев Кен-
жебек, Жанбырбайулы Самат, Косулханов Серик, Исаев Медет, Жұмағали Саят, Рахимбуле-
ков Олжас, Сламжанов Айдос, Акбасов Нуржан, Бейсебаев Нурланбек, Байсалов Елеусиз, 
Ембулаев Владимир, Сагиндиков Берик, Абрайхан Женис. Жоғарыда аталған борышкер-
лер туралы қандай да бір ақпарат болса, мекен - жайы: Талдықорған қаласы, «Құс Жолы» 
комплексі, 2 қабат, 5 – кеңсе. 

Алимент – бұл балаңыздың күнделікті жейтін тамағы, киетін киімі!!!
А.ХАЙМУЛДАНОВ,

жеке сот орындаушы.

Алимент төлеуден жалтарған Көкек Әке!

***

***
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Мемлекеттік тіл – зерделі 
қазақтың кеудесінен еш уақытта 
шықпайтын, күн тәртібінен 
түспейтін мәңгілік тақырып. 
Өзін қазақпын, қазақ ұлтының 
шын өкілімін дейтін жанның 
барлығының жан дүниесін 
тебірентіп, тамырын бүлкілдете 
соқтырып отыратын ақиқат. 

Алтын діңгек
Тәуелсіз ел бола отырып, есіктен 
сығалап жүрген мемлекеттік 
тілімізді біртіндеп төрге алып шығу, 
яғни, сенімді түрде жұртшылыққа “ 
Қазақстан дейтін елдің мемлекеттік 
тілі – қазақ тілі”,-деп жариялау – 
ұлттық рухтын күштілігін танытады. 

Біздің бүкіл тарихымыздың 
олжасының бірі – ата-бабларымыз 
ақ найзаның ұшымен, ақ білектің 
күшімен қанын төгіп жүріп, 
қорғап қалған қасиетті жеріміз 
болса, екіншісі – сол ата - 
бабаларымыздың арқасында бар 
бояуымен, сырлы сазымен осы 
күнге аман-есен жеткен қазақ тілі. 
Бұның өзі – қазақ тілінің мәртебелі 
де қасиетті тіл екндігіне дәлел бола 
алады. 

Халқымыз үшін басты мәселе – 
ұлты, ұлтының тілі, мәдениеті, әдет-
ғұрпы, салт-дәстүрі, бір сөзбен 
айтқанда ұлттық құндылықтары. 
Бұл құндылықтардың дамуы мен 

өркендеуі келешекте мемлекеттік 
біртұтастықты күшейтудің бас-
ты шарттарының бірі екені дау-
сыз. Осы себепті мемлекетіміз 
үшін мемлекеттік тіл – қазақ тілі 
– ұлтымыздың мәдени, рухани 
бірлігінің даму көрсеткіші болуға 
тиіс. 

Тіл – біздің ең қымбат 
қазынамыз. Біздің тіл – әйгілі 
би-шешендеріміз, атақты Жам-
был, Абай, Мұхтар, Ілияс сын-
ды данагөйлеріміз сөйлеген тіл. 
Туған тілімізді жете білу арқылы 
өнер-білімнің, мәдениет пен 
ғылымның биігіне жете аламыз. 
Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде! Соны ұмытпасақ екен!

Мира АБЖАППАРҚЫЗЫ,
«Қуат Терібаев атындағы 

орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» КММ-нің 

тарих пәнінің мұғалімі. 

Бабаларымыз қаншама ғасыр 
аңсаған тәуелсіздігімізге 30 
жыл толды. Әрине, егемендіктің 
бастапқы жылдары билікке де, 
халыққа да оңай болған жоқ. Са-
лихалы саясаттың, ел бірлігінің 
арқасында ол кезеңдерден 
сүрінбей өттік. Қаншама 
ұлттың басы біріккен қазақстан 
бүгінгі таңда көшбашшы 50 
елдің қатарындамыз. Әр сала-
да ауыз толтырып айтарлық 
жетістіктеріміз жеткілікті. Оған 
бірден – бір себепші Елбасы 
Н.Назарбаевтың 2015 жылдың 

100 Нақты қадам

мамыр айында ұсынған «100 нақты қадам» Ұлт жо-
спары еліміздің уақыт талабына сай дамуына, заман 
сұранысына лайықты жауап беретін ауқымды шара-
ларды жүзеге асыруға оң ықпал тигізіп келді. 

Қоғамымыздың түрлі мәселелерге жаңаша көз 
қараспен қарап оларды қазіргі кезеңнің талабы мен 
мүмкіндіктерін ескере отырып шешу аса маңызды. 
Бұл орайда басты міндеттер екшеліп, сарапта-
лып қана қоймай, оны ойдағыдай жүзеге асырудың 
нақты жолдары көрсетілген «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының жөні бөлек.

Ең әуелі мемелекеттік қызыметке қабылдау жол-
дарына өзгерістер енгізілді, соның нәтижесінде 
мемелекеттік қызыметкермен халық арасына 
силастықпен сенім орнады.

Дубай тәжірбиесі бойынша Нұрсұлтан қаласында  
AIFC халқаралық арбитрождық орталығын құру. 

Сот және полиция қызыметіне де ауқымды 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Көптеген 

көлеңкелі эканомиканың, сыбай-
лас жемқорлықтың жолы кесілді. 
Қоғамда тазалық орнады.

   Қазақтың түп қайнары негізгі 
кіріс көзі болған  ауыл шаруашылық 
жерлерін тиімді пайдалану,және 
жер терімдерін мақсатты пай-
далану құжаттары оңтайланды, 
содай-ақ пайдаланылмаған жер-
лер мемелекет меншігіне алы-
нып пайдаланушыларға табыстау 
арқылы ауыл шаруашылығының 
ауқымды дамуына ықпал етілуде.

   Денсаулық саласына да аса 
мән берілді. Халықты міндетті 

әлеуметтік сақтандыруға енгізу және алғашқы 
медициналық көмек саласын қаржыландыруды 
күшейтіу арқылы халық сапасын арттыру жүзеге асы-
рылуда. 

Қазақстанның туристік саласының дамуы-
на да ықпал етілді. Ескі мұражай орындары да 
жаңғыртылды. Соның нәтижесінде Түркістан және 
Каспи жағалаулары жаңартылып ел экономикасының 
дамыуына елеулі үлес қосылуда.

«Заңға бағынған құл болмайды»,-дегендей 
бүгінгі әлемді шарпыған тәж тажалдан аман өтіп, 
заман талабына сай жаңашылдыққа ұмтылып, 
болашағымызды бағамдап, ел, жер үшін талмай 
еңбек етеміз деген ойдамыз. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын!

Әсем ЕСЕНАМАНОВА, 
Қызылағаш ауылдық мәдениет үйінің 

директоры.

ЖОБА
Ақсу ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке 

оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп                                                                          
алу тәртібі және мөлшерін айқындау туралы

Қазақстан Республикасының «Кемтар балаларды әлеуметтік және 
медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» Заңының 16-бабы 4) 
тармақшасына сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Ақсу ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту 
жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алудың тәртібі 
мен мөлшері, осы шешімнің қосымшасына сәйкес айқындалсын.

2. Ақсу аудандық мәслихатының «Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды 
үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеу туралы» 2016 жылғы  21 қырқүйектегі  
№7-28 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3958 бо-
лып тіркелген) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудандық мәслихаттың хатшысы                            Б. СУЛЕЙМЕНОВ.

Ақсу аудандық мәслихатының шешіміне қосымша.

Ақсу ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жо-
спары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі мен 
мөлшері

1. Осы Ақсу ауданында мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке 
оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу тәртібі 
мен мөлшері Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрінің 2016 жылғы 21 қыркүйегдегі №7-28  «Әлеуметтік – еңбек саласын-
да мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы" бұйрығымен 
бекітілген»  Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу» 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №106166 болып 
тіркелген) қағидаларына (әрі қарай - шығындарды өтеу қағидалары) сәйкес 
әзірленді.

2. Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу (бұдан әрі - оқытуға жұмсаған 
шығындарын өндіріп алу) мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды үйде 
оқу фактісін растайтын оқу орынының анықтамасы негізінде «Ақсу ауданы 
әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесімен жүзеге асырылады.

3. Үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу (толық мемлекеттің 
қамтамасыз етуіндегі мүгедек балалардан және оларға қатысты ата-аналары 
ата-ана құқығынан айырылған мүгедек балалардан басқа) үйде оқытылатын 
кемтар балалардың ата-анасының біреуіне немесе өзге заңды өкілдеріне 
отбасының табысына қарамастан беріледі.

4. Оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияның қорытындысында белгіленген мерзім 
аяқталғанға дейін өтініш берген айдан бастап жүргізіледі.

5. Шығындарды тоқтатуға әкеп соққан жағдайлар бар болғанда (мүгедек 
балалардың он сегіз жасқа толуы, мүгедектік мерзімінің аяқталуы, мүгедек 
баланың мемлекеттік мекемелерде оқып жатқан кезеңі, мүгедек баланың 
қайтыс болуы) төлемдер тиісті жағдайлар туындағаннан кейінгі айдан бастап 
тоқтатылады.

6. Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу үшін қажетті құжаттар тізбесі 
шығындарды өтеу қағидаларының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады, ал 
қандастар үшін қандас куәлігі-жеке бастың идентификациясы.

7. Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу мөлшері әр мүгедек балаға төрт 
айлық есептік көрсеткішке тең.

8. Үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтемеу негіздері шығындарды өтеу 
қағидаларының 3-қосымшасының тоғызыншы жолында көзделген.

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

ПРОЕКТ
Об определении порядка и размера возмещения затрат на обучение на дому 

детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуально-
му учебному плану в Аксуском районе

В соответствии с подпунктом 4) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О 
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограни-
ченными возможностями», Аксуский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Определить порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому 
детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуаль-
ному учебному плану в Аксуском районе, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу решение Аксуского районного маслихата «О 
возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможно-
стями из числа инвалидов» от 21 сентябрья 2016 года №7-28 (зарегистриро-
ван в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под 
№3958).

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования.

 
Секретарь районного маслихата                              Б. СУЛЕЙМЕНОВ.

Приложение к решение Аксуского районного маслихата.

Порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограни-
ченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному 
плану в Аксуском районе

1. Настоящий порядок и размер возмещения затрат на обучение на дому де-
тей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному 
учебному плану в Аксуском районе разработаны в соответствии с Правилами 
оказания государственной услуги «Возмещение затрат на обучение на дому 
детей-инвалидов», утвержденными Приказом Министра труда и социальной за-
щиты населения Республики Казахстан от 21 сентябрья 2016 года №7-28 «О 
некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой 
сфере» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за №106166) (далее - Правила возмещения затрат).

2. Возмещение затрат на обучение детей с ограниченными возможностями из 
числа инвалидов по индивидуальному учебному плану (далее - возмещение за-
трат на обучение) производится государственным учреждением «Отдел занято-
сти и социальных программ акимата Аксуского  района» на основании справки 
из учебного заведения, подтверждающей факт обучения ребенка-инвалида на 
дому.

3. Возмещение затрат на обучение (кроме детей-инвалидов, находящихся на 
полном государственном обеспечении и детей-инвалидов, в отношении которых 
родители лишены родительских прав) предоставляется одному из родителей 
или иным законным представителям детей-инвалидов, независимо от дохода 
семьи.

4. Возмещение затрат на обучение производится с месяца обращения до окон-
чания срока, установленного в заключении психолого-медико-педагогической 
консультации.

5. При наступлении обстоятельств, повлекших прекращение возмещения за-
трат (достижение ребенком-инвалидом восемнадцати лет, окончания срока ин-
валидности, в период обучения ребенка-инвалида в государственных учрежде-
ниях, смерть ребенка-инвалида), выплата прекращается с месяца, следующего 
за тем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

6. Перечень документов, необходимых для возмещения затрат на обучение 
на дому детям с ограниченными возможностями из числа инвалидов предостав-
ляется согласно приложению 3 к Правилам возмещения затрат, а для кандасов 
– удостоверение кандаса-идентификации личности.

7. Размер возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными 
возможностями, из числа инвалидов, по индивидуальному учебному плану ра-
вен четырем месячным расчетным показателям на каждого ребенка-инвалида.

8. Основания для отказа в возмещении затрат на обучение предусмотрены 
строкой девять приложения 3 к Правилам возмещения затрат.

Өсімдіктерді қорғау  (Фи-
тосанитария) ғылыми 
негізделген шара ретінде ауыл 
шаруашылығы өсімдіктерін өсіру 
технологиясының басты мақсаты 
болып табылады. Сондықтан 
қазіргі кездегі негізгі мәселе - ауыл 
шаруашылығы дақылдарынан  
тұрақты түрде мол өнім алу 
екен айқын. Зиянкестердің 
әсерінен ауыл шаруашылығы 
өсімдіктердің өнімділігі 10-20%-ға 
азайып, ал кейде өнім түсімінің 
болмауы да мүмкін. Ал, зиян-
кестермен  аурулардың және 
арамшөптердің түрлері өте 
көп. Зиянды организмдермен 
күресті дұрыс ұйымдастыру үшін 
олардың түрлерін, биологиясын, 
олардың көбеюіне әсер ететін 
жағдайларды, мониторингпен 
күресу шараларын жақсы білу 
қажет. Мөлшерден тыс улы пре-
параттарды қолдана берудің де 
кері әсері бар екенің ұмытпау 
керек. Сондықтан улы препа-
раттарды (пестицидтерді)  пай-
далану қазіргі уақытта арнайы 
ереже бойынша тек «Қазақстан 
Республикасы аумағында 
пайдалануға рұқсат етілген пе-
стицидтер тізімі» негіздемесі 
бойынша қолданылады. Зиян-
ды организмге қарсы күресте 
агротехникалық (дақылды 
мөлшерімен, мерзімінде себу, ау-
ыспалы егістікті сақтау, топырақты 
өңдеу, тыңайтқыштарды қолдану, 
төзімді сорттарды пайдалану 
т.б.), биологиялық, физикалық, 
генетикалық, механикалық 
тәсілдерді дұрыс пайдалану ке-

рек.
Филиал бойынша  биылғы 

атқарған фитосанитарлық  мо-
ниторинг жұмыстарының ба-
сты мақсаты аудан көлемінде 
егілетін барлық ауыл шаруашылық 
дақылдарындағы зиянды 
организмдердің табиғаттағы 
даму ошақтарын анықтау және 
олардың морфологиясын, өмір 
сүру циклдарын, қоныстану жол-
дарымен ерекшеліктерін, олардың 
көбеюіне әсер ететін сыртқы-
орта жағдайларын зерттеу, со-
нымен қатар аталған зиянды 
организмдерді қауіпті түрлерінің 
экономикалық зияндылық шегі 
(ЭЗШ) және дақылдарды фитофак-
тордан қорғау шаралары болып та-
былады. 

Биылғы мониторинг барысында, 
ерекше қауіпті зиянды организм-
дерге қарсы барлығы 296,52 га. 
жерге: оның ішінде шегіртке тектес 
зиянкестерге (көктемгі, жазғы, күзгі) 
248,6 га, кеміргіштерге - 2,4 га, 
өрмекші кенеге - 6,1 га, тасбақашық 
қандала - 11,0 га, астық қонызы - 
11,0 га, колорадо қоңызы - 0,32 га 
жерге жүргізілсе, ал маманданған 
зиянкестерге қарсы барлығы 
21800 га. алқаптарға жүргізілді. 
Бұның ішінде ЭЗШ-нен жоғары 
мөлшерде жоңышқада (беде 
көбелігі), мақсарыда (үлкен және 
кіші бізтұмсық), майбұршақта 
(өрмекші кене, майбұршақ трипсі), 
қант қызылшасында (бізтұмсық, 
бүрге) т.б. анықталды. Масақты 
дәнді дақылдарға қарсы, оның 
ішінде ерекше қауіпті зиян-
ды организм (тат, септориоз) 

9,0 га зерттеліп, маманданған 
ауруларға қарсы 11,570 га (оның 
ішінде астық ауруларға - 4850 
га, майлы дақылдарға 3280 га, 
қант қызылшасына - 1050 га, көп 
жылдық шөптердің ауруларына 
- 1900 га және де бақ, көкөніс, 
бақша ауруларына қарсы) мо-
ниторинг тексеру жұмыстары 
жүргізілді. Карантиндік нысан 
жеміс ағаштарының бактериалдық 
күйік ауруына - 80 га, картоп ауру-
ларына-50 га зертеу жұмыстары 
атқарылды. 

Гербология саласы бойынша 
маманданған арамшөптерге - 
33000 га, оның ішінде көктемгі-
жазғы - 21300 га, жазғы-күзгіге 
- 11000 га, күзгі - 700 га жерлер-
ге мониторинг жүргізіліп аудан 
көлеміндегі барлық игерілген 
алқаптар қамтылды. 

Карантиндік арамшөптерге 
қарсы барлығы - 20267, оның 
ішінде жатаған у кекіреге - 17687 
га, арамсояуға - 2500, жусан 
жапырақты ойраншөпке - 30 га, 
көп жылдық ойраншөпке - 50 га. 
тексеруден өтті.

Жалпы айтқанда ауданның 
биылғы жылғы фитосанитарлық 
жағдайы тұрақты  бол-
ды. Зиянды организмдердің 
физиологиялық ауытқуларымен, 
ЭЗШ (экономикалық зияндылық 
шегі) көрсеткішінен тыс көбею 
зияндылықтары байқалмады.

 
Б.ҚАБАНБАЕВ 

ҚР АШМ АК МИК «РФДжБӘО»  
РММ Ақсу аудандық 

филиалының басшысы.

Ауданның фитосанитарлық  
жағдайы

РЕШЕНИЕ АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ24  қыркүйек 2021 жыл

Ел қайтпекші - есі кетсе, 
Ойламастан сақтық қамын.
Сахараны басып өртше,
Асылдардың жақтық бәрін.

Талғажаулық талқан да мұң,
Таршылықтың таттық дәмін.
Дарынды мен дархандардың,
Оққа тізіп аттық бәрін.

Жойқын індет асқынды енді,
Ұшындық та қарап тұрып.
Ізгі ниет-дәстүрлерді,
Кете бердік талақ қылып.

Құлан – майып қаққа құлап,
Құрғаққа – айғыр шабады үдеп.

АДАМДАРҒА АШЫҚ ХАТ

Адам – көзсіз ақпақұлақ,
Арман қалды салымды боп.

Кешкен қайғы орасан көп,
Көнбіс пе еді, мұнша халық.
Жапалаққа жол ашам - деп,
Жарық күнді тұмшаладық.

Күншіл пиғыл көктеді енді,
Кірпиязға тіс басулы.

Адал ойлар жетпегенді
Арам қолдар іске асырды.

Қырық бөлшектеп қысқа күнді,
Қайта құрап керегі жоқ.
Түртпектедік Сталинді,
Тұрып жауап береді деп.

Зорықпа да, зорға салма,
Өткен өмір оралмайды.

Жақтауларын торласаң да,
Табыт түрме бола алмайды.

Бір шындықты бұдан ұқсақ,
Бүлкілдетпе кең көмейді.
Қыл мойынға бұғалық сап,
Өлгендерді тергемейді.

Кетпес уақыт бізден бөлек,
Бақпа уақыт қас –қабағын.
Сондықтан да іздеу керек,
Табу керек басқа амалын.

Алға ұрандап аттансақ та,
Алаңдаймын мен неліктен.
Қарап едім өткен шаққа,
Көз ашпаппын пенделіктен.

Түңілемін қараймын да,
Бақастықпен көз іліппіз.
Мінін теріп Абайдың да,
Адамдықтан безініппіз.

Жау деп кеше атап атын,
Сейфуллинді қинағанбыз.
Елдің ұлы махаббатын,
Ілиясқа қимағанбыз.

Теңіздерді суалдырып,
Тезекті де дәрі деппіз.
Түртіп қалсаң, туар бүлік,
Біз пендеміз, әрі көппіз.

Мәртебе де өсті мыңға,
Енді ғайбат тілден сақта.
Ұлт пен ұлттың достығында,
Қателік деп жүрген жоқ па?

Ар мен ождан мақсат етсе,
Баға керек байыптыға.
Парықсыздар басқа тепсе,
 Ана тілі айыпты ма?

Бұдан әрі шамам біткен,
Шаба бермей, тоқтау керек.
Ең алдымен, Адамдық пен
Адалдықты жоқтау керек!

1
Құбылаға қиғашынан түзеген көш,
Бауырлар-ай,
Ауды білем бізден де ес,
Жүз жыл бойы шәкірт болған 
                                             шерлі ұрпақ,
Мың жылда да молдалықты үйренбес.

Қылығына қарап тұрсаң, сайтан-ақ,
Құдай ұрған,
Қай тұнықты шайқамақ.
Иман жайлы ибасы жоқ ауыздар,
Ійге айналды күніне мың қайталап.

Берекелі көктем басқа, жаз басқа,
Кәусәр жұтсаң, шөл құмарың қанбас па?
Тыраштанар пысықайлар бейопа,
Тарақ салып тұлдыры жоқ таз басқа.

2
Шиырлаумен шимай қылып ескі ізді,
Сапырылыс сан өткелден өткізді.
Барды жалмап,
Жоқты армандап желіксек,
Бабалардың аруағы кеш бізді...

Бағамдайық байыбына барып та,
Ақырзаман жай емесі анық па?
Қасиеті қарынынан аспайтын,
Қорқау нәсіл қамқорсиды халыққа.

Көрдік бәрін жарлыланып, жарып та,
Жеңдік бәрін жағаласып, шалып та.
Қараладық Ақиқатты –адалды,
Ақырзаман таялғаны анық па?

Адасқанның арты соқпақ, тар алды,
Обыр оқпан ойламайды обалды.
Саудаласақ  аруақ қонған даланы,
Сатылмайтын жұмыр  жерде не қалды?

Қынжылмайтын
Халық түссе қыспаққа,
Алпауытқа ат тізгінін ұстатпа.
Елді сатып...
Байымаған басымыз,
Жерді сатып шыға қоймас ұшпаққа.

3
Заңғарында қыраны қалықтаған,
Сан түледі мен барда сауық далам.
Сол даламның қызығын әкем қорғап,
Сол даладан бақытын тауыпты анам.

Дала,
Дала, даңғайыр толған аңыз,
Көніп келдік жоққа да барға да біз.
Барымташыл заманда бақан алып,
Зеңбірекке қарсы ұшқан ел боламыз.

Адал батыр туғызған, аруана қыз,
Маралындай Алтайдың арман – абыз.
Итін дағы қимаған жамандыққа
Ары таза, ақ пиғыл ел боламыз.

Дала,
Дала,
Даңғайыр толған аңыз,
Құлақ түрсек, толқимыз, 
                                        толғанамыз.
Көшіп-қонған десе де,
Өсіп –толған,
Есігі ашық, төрі кең ел боламыз.

Дала. Дала – тұрағым, тірегім де,
Одан қымбат асылды білемін бе?
Дала десең, кеудемнен дауыл тұрар,
Дала мұңы жатады жүрегімде.

4
Ойым ұшқыр,
Болса егер ортам мығым,
Көңіл жомарт, тоқ болса қалтам бүгін.
Ашып жүрсем, 
барымды шашып жүрсем,
Қасиеттім, ол сенің дарқандығың.

Артық ұстап қарадан құрсақ құнын,
Көкке танау шүйіріп тұрсақ бүгін.
Білмей кетсек алудан басқа түкті,
Бет қайтару білмейтін жұмсақтығың.

Қимаса да өзіңе махаббатын,
Азамат деп пенденің атап атын.
Адамдарды артықтау асқақтатсаң,
Ол да сенің шегі жоқ шапағатың.

Ала берген жаман-ау,
Құнықтырып,
Қойды мүлде ынсапты ұмыттырып.
Күңіреніп жатырсың үнсіз ғана,
Ал біз сені ірейміз күліп тұрып.

Орманыңды төлдерің саялаған
Отын қылды өзіңді аямаған.
Сенен шыққан шарана емес пе едік,
Тусақ тағы қай күні, қай анадан.

Айырбастап арзанға асылыңды,
Күліп тұрып күл еттік жасылыңды.
Шамырқану білмейтін сонда - дағы
Аяулым –ай, бар мұңы жасырулы!

Сорымызды тең іздер бағымызбен,
Көретінің көп шығар әлі бізден...
Кешіре гөр,
Ұлы Ана,
Кешіре алсаң,
Ұрпағы үшін Жер болып жанын үзген!

ЖАМАУТАНУ БЕТІ

ЖЕРІМДІ САТПА
(Топтама) Ер есімің үш жүзге ұран болған,

Оған куә анау қыр, мынау қорған.
Мен көремін бейнеңді, батыр баба,
Қарт шыңдардан басына қыран қонған.

Көктен қорқып өсімтал, бұла жұртың ,
Тау шыңдарын шарлайды қыран-рухың.
Алтай асып, алқынбай ерен шолып,
Шаңқылдайды жер жара дүркін-дүркін.

Екпінінен Ебідей жел тұрады,
Дүбірінен жер ұйып, көл тұнады.
Тарланбозың тыныпты тауға айналып,
Жел қанатты ақ бас ат – ер пырағы.

Алдан шығар Ат тауы – баран байрақ,
Қойыныңда мазасыз  заман қайнап.
Бұлттарды илеп бұрқанса болат топшы,
Жер жатқандай желпіне «Қабанбайлап».

Көшкен ұран қосылар мұнарға көк,
Шың найзасы шырайын тұрар демеп.
Биік емес Қап тауы Ат тауынан,
Іле басын алатын ұлы арна боп.

Ұлы арна, бұла өмір тоқтамасын,
Қараның да жеткізген таққа басын.
Қаракерей қарт батыр мүсіні боп,
Сауыт киген еңселі көк қара шың.

Ұлы арна боп ұрпаққа бір ән жетті,
Жауға сілтер қылыштай ұран текті.
... Қаратаудан қанатын қомдап еді,
Алтайды асып мұзбалақ қыран кетті.

***

Өлең болып жайып келсем елге сыр,
Мақұлдайды өзімменен теңдес ұл.
Қарауларға қайғы болсам қаптаған,
Адал жырға нөсер болдым көл-көсір.

Қылыш болып қажеті не – шаппасаң,
Әділетті қорғай қалсаң, жақтасам.
Ұшынамын аярлықты көргенде,
Қысыламын көп алдында мақтасаң.

Ар алдында ақиқатпен беттесем,
Кеселі көп кей мықтыда кетті есем.
Бірде олай, бірде былай мінезім,
Алақұйын боп көрінсе, сөкпе сен!

***
Бүйрек майлы, бөтеке тоқ, бет күлер,
Жылмаң қақсын мейлі алаяқ ептілер.
Қаужақтайтын сүйек-саяқ болмаса,
Қазанына көп салмайды етті де ел.

Күйкілікке айырбастап күлкісін,
Суалар ма екен екі ұрты шын.
Балалар да қара жаяу күй кешті,
Қанағат қып қара нанның қыртысын.

Қайда құлақ, бар ма жүрек мұны ұғар,
Жауыр аттың шыбындаған сыны бар.
Қара күзде қазан ұрған жарлының,
Қараша үйі қар кеткен соң жылынар.

Дәуір озып, дәстүр қалды көргенді,
Адам – арзан, өмір қымбат болды енді.
Тіл кеспек жоқ,
Кессең – басым , мінеки,
Бақытты деп айта алмаймын сорлы елді.

РУХ ҚЫРАНЫ

Маздап бара жатқан кезде таңғы мұң,
Жақсы аға жігерімді жаныдың.
Жүрегіме қуат берді жылуың,
Қуат болды, шуақ берді жарығың.

Найқалатын нар жолында жүк қалмай,
Мейіріміңмен шайылды мұң түк қалмай.
Сарқылмайтын қуат бердің, жан аға,
Қарсы алдымнан күнім күліп шыққандай.

Сөге көрме, кетер болсам төкпелеп,
Кең дүние мейіріммен көктемек.
Арнауыма қоса алмадым атыңды, 
Қабақ шытып, 
Қала ма деп, өкпелеп...

***
Жақсылықтан басқа  бөтен жоқ себеп,
Жырдан ғана жиһаз жиған текшелеп,

Армандаймын
Айдың бәрі гүл көктем,
Елдің бәрі ақын болып кетсе - деп.

Шашып тастар жинағанын текшелеп,
Шашар болса, табылады көп себеп.
Атымтайлар кешіп өткен далаға,
Армандаймын шаһбаз толып кетсе -  деп.

Шіркін, сонда
Қара тас та бүрленіп,
Қара қорым кетер еді түрленіп.
Қайғы көрмес еді-ау, мына қара жер,
Жатса дағы кімдер кетіп, кім келіп.

Кең дүние думан салып дөңгелер,
Тылсым бұзып, тіршілікке өң берер.
Жарасатын еді-ау, өзі әу бастан,
Жақсылықты көтере алса пенделер.

АҚЫНҒА АРНАУ
***

Жамау БҰХАРБАЕВ.
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АРЫС (ЭОРС) 
Он екі томдық «Жалайыр» шежіресінде: 

«Арыстан Ақ, Пан, Жан, Бал, Бол, Бек та-
рап, Жан мен Балдан «Орта жүз» өрбіген», 
- делінеді. Садыр Шүйе (Шүйіншалы) шал 
80 жасында: «Алаштан алтау туған. Алаш 
- ұран болған. Әнет ата Алаштың алты 
ұлына бата берген. Алаштың алты ұлы: 
Өзбек, Қыпшақ, Қырғыз, Естек, Қарақалпақ, 
Қазақ», - деп айтыпты. Шүйіншалыны 
Садырдан тікелей тарайтын Шүйемен 
шатыстырмаған жөн. Шүйе ХІV/ХV ғасырда, 
Шүйіншалы ХVІІ/ХVІІІ ғасырда өмір сүрген. 

АРЫСТАН:
1. Жанарыс - 2. Көкен – 3. Келімбет - 4. 

Жалмәмбет - 5. Жаншора - 6. Қарашор 
(Қарақожа) – 7. Тұлпар - 8. Алтын (Алшын) 
- 9.Семізбұқа - 10. Жұмыр - 11. Жұртбай 
– 12. Жүндібай - 13.Кененбай - 14. Сары-
келменбет - 15. Төленбек - 16. Көсен - 17. 
Көшен - 18. Дана би – 19. Мейрамсопы – 20. 
Қоянбай, Жарғақ, Тарғақ (ұрпақ өспеген), 
Жасар, Сарманай («төрт Мейрам» деп 
аталған). - 21. Мамықай, Сағатай, Сағанай 
(«үш Сарманай» деп аталған) - 22. Бексұпы 
(ұлы болмай, Тарақты жиенін бауырына 
басыпты), Ақсұпы (Сарысопы) - 23. Шал 
абыз (Момынқожа) – 24. Ер Қаптағай - 25. 
Мұнайтпас, тағы төрт ұлдың есімі белгісіз, 
Найман (шал - ұлық)  – 26. Ақсақал, Бөгендік, 
Шегендік, Үйелші, Күйелші, Түленді, Сар-
мырза (әйел алған кезінде өліп, ұрпақ 
қалмапты), Шуақ (Қытай немесе Қатай 
би), Серікбай (Тоқпан), Елата (Байбұқа), 
Белгібай (Қасқарау) – 27. Серікбай (Тоқан), 
Тілеген (Төлеген), Түкен, Сүйінші, Сүгірші 
(Шүкірші) – .... (жалғасы төменде). 

 
ОРТА ЖҮЗ:

20. Қоянбайдан – Керей – Бозанжар 
(Ақсақал) – Ойық, Тілік – Құлдаулы, Санша-
улы, Жаншаулы – Шөмішті, Ерші, Ашамай-
лы – Шибай, Қара би – Абақ (күйеу баласы).  

20. Жарғақтан – Уақ - Изен – Жусан – Ер 
Қосай – Ер Көкше (Ерен)- Бармақ.

20. Жасардан – Қоңырат (Нағанай), 
Қыпшақ.

21. Мамықайдан – Арғын (жолы үлкен 
«аға баласы» деп аталған).

22. Бексұпыдан – Тарақты (Арғынға 
«ноқта аға» саналған. Арғынның Нұржан 
атаулы қарындасынан туған. Шынайы есімі 
Ақтанберді. Әкесінің есімі Иман). 

24. Ер Қаптағайдан – Найман.
«Орта жүз» аталары: Қыпшақ, Арғын, 

Тарақты, Қоңырат, Найман, Керей, Уақ.  
26. Елатадан (Байбұқа) – кіші Қоңырат 

немесе Қоңырат-Найман, Серікбай.  
26. Белгібай (Қасқарау):
27. Серікбайдан (Тоқан) – Ергенекті, 

Көкжарлы, Төңіректі – Көкжарлы, Дом-
бауыл – Терістаңбалы. Терістаңбалылар: 
Қонақ, Шелек, Ақтағыс, Қожагелді, Шүрейіт 
– Кетбұқа (Мәмбет), Келбұқа (Рысқұл). 
Ергенектіден – Саржомарт, Наймантай, 
Қаратай, Есболат. Көкжарлыдан – Бура, 
Семіз.

27. Тілегеннен -  Балталы, Бағаналы.
27. Түкеннен - Өтеген – Асан – Қарауыл 

- Жасық – Құдас – Мұрат (сопы-ұлық)  - Па-
луан - Өкіреш-Найман.

27. Сүгіршіден - 28. Тентек, - 29 Аралбай, 
-30. Қарабек, Толымбек................

Осы аралықта 13 - атаның (31-44) 
есімдері ұмытылған. Шыңғыс хан Тататұңға 

ШЕЖІРЕ  
(АЛДИЯР БАТЫР)

тізген Найман шежіресін өртеткен деседі. 
Соның әмбе шежіре таратқанда аталарды 
атамай, аттап кетудің кесірі тигендей.  

45. Сарымырза (Өкірек) – 46. Асылбай, 
Амансыдық, Сырманай, Құрманай - 47. Ер-
нияз –  48. Қарнияз - 49. Сүйініш (Шұбартай) 
- 50. Төлек (Төлегетай) – 51. Қырықсадақ, 
Қырғызшора (екеуі де Қырғызға сіңген), 
Қытай баһадүр (1376 жылы 37 жасында мерт 
болған) – 52. Төртуыл, Қаракерей, Матай 
(Сарыкерей), Садыр.

Ескерту: 1. Сызық (-) белгісі, сандар, жуан 
әріпті жазу – сол атадан таралған ұрпақты 
және нешінші ата  екенін білдіреді.

Найманнан ұйысып көп тарағаны: Бал-
талы, Бағаналы, Терістаңбалы, Сарыжо-
март, Төртуыл, Қаракерей, Матай, Садыр. 
Қазақ елі ішінде Найманның осы сегіз ата 
ұрпақтары тамыр жайған. Найман-Елата 
(Байбұқа) ұрпақтары үлкен Қоңыратқа 
(Орта жүз) сіңісіп кетсе, Найман атын 
шығарған Өкіреш-Найманның ұрпақтары 
Өзбек жерінде. Өкіреш-Найман туралы 
Құнанбайұлы Абай: 

«Ақсұпы дүниеден жалғыз өткен,
Енеге жалшысынан бала біткен.
Өкіреш Найман ұлы болмаған соң,
«Атасызда Найман көп» деп, ап кеткен» 

- деп деректейді. «Найман» сөз тіркесімен 
басқа ел ішінде аталатындар, әртүрлі 
жағдаймен, сол елге сіңісті болғандар. 
Мысалы: Барлас-Найман. Ақсақ Темірге 
бағынышты болып, Барласқа сіңген Най-
мандар. Көбі шатыстырып, Ақсақ Темірдің 
шыққан тегін «Найман» деседі. Ол бекерлік. 
Әр елге сіңіскен Найман ұрпақтары жетерлік. 
Бірақ, затын сатып, шыққан тегін өшірмеген. 

«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламада» 
Садыр елі  Қос дария жағына шұбыра 
көшіп, Арыс, Боралдай бойын жайлапты. 
Жоңғарлар елін басқарған Тәуімбетұлы 
Жомарт батыр ауылы мен әулетін көктеу 
қонысында шабады. Жоңғарға қаруланып 
қарсы тұрған батыр ауылы, күші әлде қайда 
басым, жаудан қорғанып, Теректі бұлағын 
өрлеп, Үлкен тұра шыңына бекінеді. Батыр 
ауылы жау қоршауында қалып, тоғыз ұлы 
түгелдей мерт болып, жаңа туған жас келіні 
Аршагүл тасалана бұғып, нәрестесі Тасбо-
латты қазан астына тығып, аман қалады. 
Батыр ауылы мерт болған жерді көпшілік 
«Садыр қамалған жер» деп атаған екен. Бо-
ралдай өзенінің Үшаша атты қосылысының 
жанында "Садыр-мүрде", "Садырсай", "Са-
дыр қамалған" деген жер атаулары аталып-
ты. Садыр-мүрдеде Садыр елі адамдарының 
қорымы қалған. Қырық мың адамнан аман 
қалған он бес мыңдайы шұбырып Әндіжан 
жеріне кетіпті. Қарақұла Құл ақын:

«Не қиын заман өтті бабалардан,
Сұрап біл, білмесеңіз даналардан.
Мінеки, бабалардың мықтылығы,
Біздағы ұрпағымыз содан қалған.
Түйемен сахараны кезген бабам,
Кененбай, Қуат туды Алдиярдан,
Ананын қасиетін, шапағатын,
Айтамын дұрыс біліп, бағала деп.
Барлығы Түгелбайдан тарасады,
Байгеліс, Діңгелістің атасы еді.

Болғанда түбің Түрік, Әнет бабаң,
Ұрпағың өніп, өскен білгің жаран.
Алты Алаш, ана алты ұл туған,
Ұраным «Алаш» болып содан қалған.
Ой емес, құрастырған одан бұрын,
Әр пенде өз білгенін ойластырған.
Жақсыны алып, жаманды тастаймын деп,
Халықты құр бекерге шатастырған.
Өзбек, Қырғыз, Қарақалпақ,
Қыпшақ, Естек, туған Қазақ.
Батырлық, жаугершілік болмас мазақ,
Қазағым сахарада көшіп жүріп,
Ұл өсіп, қыз туғызып көрген азап.
Жібермей, қан қыздылық намыстарын,
Соғысып, тойлап тойын, тамашалап, 
Азапты жаугершілік көрсетіпті.
Соғысып Қазақ пенен кәпір Қалмақ,
Түйенің шомында өсіп, туған бабам.
Ұрпақсыз қаламын деп ойлап бабам,
Неше ғасыр Қалмақпен соғысқанда,
Бейнесі болашақтан жаңылмаған.
Ел үшін жанын қиып, байлап басын,
Айырылып алдағы мал, бастағы үйден,
Күрке қып, үш ағаштың басын буған.
Қалмақпен біздің Қазақ айқасқалы,
Болыпты жеті ғасыр жаңылмайық.
Қан төгіп, момын елді қырғанан соң,
Кәпірден шошынады көңілің суып.
Сондықтан ер азамат қылды қайрат,
Қалмақ та жеңілмеді оңайлықпен.
Дегенмен орындалды ел арманы», - деп 

қазақ кешкен қиын заманды өлеңмен сипат-
тайды. Садыр елі - ХІХ ғасырда Лепсі уезінің 
оңтүстік-батыс шекарасын, Балқаштың 
оңтүстік жиегінен Жоңғар тауының 
Басқан, Лепсі бойын, Матай, Керейқұмды, 
Мысықжол, Басқопа, Үшжол құмын, 
Талдықары, Қарабөгет аңғарын мекендейді. 
Садыр Шүйе (Шүйіншалы) шал: 

«Түркістан, Шыршық бойы мекенім-ай,
Кір жуып, кіндік кескен жерлерім-ай.
Ташкения, Үзкент пенен Шымкенттен,
Аудық қой, Алатауға жылай-жылай.
Бойына қара Ертіс барған елім,
Байқолдың суын ішіп, қанған шөлім. 
Түйемен 150 күн көшкен бабам,
Осының барлығында көрді көзім» - деп 

жоғарыда келтіргенді растайды. «БАБАЛАР 
СӨЗІ» СЕРИЯСЫ.  ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ 
ФОЛЬКЛОРЫ ШЕЖІРЕЛІК ДАСТАНДАР. 
ОРТА ЖҮЗ НАЙМАН ШЕЖІРЕСІНЕН: 

«Садырдан үш ұл туған Тоң мен Шүйе,
Саржетім кенжесі еді орнына ие.
1280. Болыпты Тоңнан үш ұл сұрастырсам,
Бұлар да бөлінеді жүйе-жүйе.
Есенғұл, Түгелбай мен және Өзбек,
Пендесі дәм айдаса жиһан кезбек.
Түгелбайдан туыпты Жәндік жалғыз,
Білуге ата жөнін бәрін тізбек.
Байкеліс пен Дінкеліс Жәндік ұлы,
Итемген мен Сүтемген төрт ұл туды.
Сүтемгеннің баласы Малғар, Зәкір,
Дінкелістен тағы да төрт ұл туды. 
1290. Лақ, Жолтай, Елеке, Тауымбеттен,
Тағы да Елекенің жолын қуды. 
Елекеден Алдияр, Құлдиярмен
Есенғұлдай мұнан да үш ұл туды.
Есенғұлдан Ақшабек, Адырамбектей,
Бұлар да өніп-өсіп тарап кетті-ей.

Өзбектен Шәрке, Дәулет, Ақын, Жанбай,
Ұғынбас ата жөнін өлең қылмай.
Ел болып өніп-өсіп осы арадан,
Таралып Садыр келді жөні осылай», - 

делінеді. Мұнда «сұрастырып жаздым» 
дегендей, Саржетім (Шәржетім) Жәндік 
(Жәдік), Зәкір (Зергер), Тауымбет (Тәуімбет), 
Елеке (Елке), Құлдияр (Құдияр) есімдері 
қате немесе өзгерісті жазылған. «Лақ, Жол-
тай, Елеке, Тауымбеттен таралған» деп 
шатасқан. Рас, Садыр ұрпағы беріректе 
көп өсіп, таралғаны дөп айтылған. Қытай 
баһадүрдің ұлы Садыр ХІV ғасырда өмірге 
келген. Садырдан Тоң, Шүйе, Шәржетім - 
үш ата таралады. Ел ішіне таралған «Ама-
нат» шежіресінде дәуітбай Мұсабекұлы: 
«Тоңнан ––Түгелбай – Жанатай (Жантай) 
– Жәдік - Дінгеліс – Елке (Еліге) – Алдияр», 
- деп таратса, Мұхамеджан Тынышбаев: 
«Тоңнан – Түгелбай – Жанатай - Жәдік – 
Дінгеліс – Елке – Алдияр», - деп таратады. 
Кей шежіреде: «Түгелбай, Жәдік» деп бірге 
туыстырады. Болатхан Ахметов шығарған 
шежіреде: «Тоңнан – Жәдік – Жанатай – 
Түгелбай – Байгеліс – Елке – Алдияр», 
- жазады. Шежірелерде аталар орнынын 
ауытқулары байқалады. Тоқтам тиянағы 
қайсы, әзірге анықталмаған. Алдияр батыр 
Әз Тәуке хан тұсында өмір сүрген тұлға. 
Яғни, ХVІІ/ ХVІІІ ғасырда. Садыр ата ХІV/
ХV ғасырда өмір сүрген. Екі ата аралығы 
үш ғасыр. Ғылыми негізге жүйенсек, әр ата 
таралу аралығы 25/30 жыл. Сонда 7/8 ата 
есімі аталмай, ұмытылған болып тұр. Қай 
аталар аралығында, ол да беймәлім. 

Алдияр батырдың әкесі Елке немесе Еле-
ке есім атауы «Бабалар сөзі» сериясындағы 
Орта жүз Найман өлең шежіре туындысын-
да «Елеке» деп келтірілсе, ел ішіне басым 
таралған шежіре мен қосымша шежірелік 
кесте тізбесінде (Родословные таблицы 
к генеологии киргиз-казахских родов, 72 
бет) Мұхамеджан Тынышбаев «Елке» деп 
жазады. Дәуітбай Мұсабекұлының «Ама-
нат» шежіресінде «Еліге» деп жазылған. Ел 
ішіне көп таралған шежіре мен Мұхамеджан 
Тынышбаевтың жазған шежіресіне жүгінген 
дұрысты болар. Өйткені, ол 1925 жылы 
Ташкенттен алғаш баспадан басылып 
шыққан ғой. 

Елкеден – Алдияр батыр, Құдияр батыр, 
Майлан батыр, Ізбасар тарайды. 

Алдиярдан – Асан, Кенжебай, Ке-
ненбай, Медет, Қуат батыр, Дөненбай, 
Ақпан, Тоқпан өрбиді. Шежіреге қосымша 
тізбесінің ескертпесінде Мұхамеджан Ты-
нышбаев: «Алдиярұлы Кенжебай 1738 
жылы орыс пен қазақ одақ болып бірігуіне 
қол қойғанның бірі», - деп деректесе, «При-
нятие киргизами русского  подданства» 
құжатта Крафт: «1738 жылы 3 тамызда Та-
тишевке ант берген 56 мықтылар қатарында 
№ 35. Найман, Садыр Алдиярұлы Кенже-
бай», - деп жазады. Садыр елі ішінде Алди-
яр батырдың ұрпақтары тарамды өсіп-өніп, 
кең  өркендеген. Садыр елінің басымын 
құрайды.  

Шежіре тізбе аталардың мұра 
қолжазбалары мен кітап болып шыққан 
шежірелерден сараланды. Пенде болған 
соң, қателік шығады. «Сабыр түбі сары ал-
тын» дегендей, пайыммен қарап, түзету ке-
рек болса, түзетуге болады. Қосарлық бол-
са, оған қарсылық жоқ. Аталар ұрпақтарын 
өрбітіп, таратуға да рұқсат. Ағаттық болса, 
кешу сұраймын.

 Шоңай  Қожамқұлұлы (шамамен  1700-1760/70) – Най-
ман  тайпасының  Матай  руынан  шыққан  батыр. Жа-
стайынан  шешесінен  айырылып  жетім  өскенімен, 
қайратты  да  қағілез, батыл  қасиеттерімен  
ерекшеленіп, жауынгерлік  өнермен  машықтанып  
өседі. 

Шоңай  батыр  ер  жетіп, анасына деген сағынышпен 
нағашысы Садыр Алдияр батыр  жұртына  баруға 
ынтығады. Сайланып дайындалады. 

НАҒАШЫСЫН  ІЗДЕГЕНДЕ
 Шоңайдың  нағашысы Садыр елі, анасы  Елкеұлы Ал-

дияр батыр қызы екен. Қабырғасы  қатып, оңы  мен  солын  
таныған Шоңай  енді  нағашы  жұртын    іздеп  шығады. 
Атпен үш-төрт  күн  жол  жүріп, көп  жылқыны  суару  үшін  
қауға  тартып  жатқан  жігіттерге  кез болады. Атын  суарып, 
өзі  де  шөл  басайын  десе, жігіттер:

– Байдың  жылқыларын  суғаруға  уақытымыз  жетпей  
жатыр. Сен  тұра  тұр, – дейді. Жігіттердің  қауға  тартысына  
көңілі  толмаған  Шоңай:

– Жігіттер, мен  атымды  суармай-ақ  қояйын. 
Қауғаларыңды  беріңдер?  Мен  тартайын, – дейді. Шар-
шап, болдырып  тұрған  жігіттер:

– Е, бұл  бір  қайырымды  жан  болар? Тартсыншы, – деп, 
бір  жағы  сылтыңға  бұрып,  қауғаны  ұсынады.

Бейтаныс  жолаушының  қауға  тартысы  сылтың  қылмақ  
болған  жігіттердің  езуіне  үйірілген  күлкіні  тез  қойдыраы. 
Қарулы  жігіттің  қолы  қолына  жұқпайды. Шыңыраудың  
дересінен  төрт  жігіт  қолдасып  әзер  науаға  көтеріп  құятын  
қауғаны  бір  өзі  ұршықтай  үйіреді. Күнделікті  қас  қарайып, 
ымырт  жабылғанда  суғарылып  болатын  жылқылар  екіңді  
кезінде-ақ  су  ішіп болып, өріске  шұбырады. Одан, жолау-
шы  жігіт  атын  суарып, өзі  де  шөлін  қандырып, енді  ат-

АЛДИЯР БАТЫР ЖИЕНІ ШОҢАЙ 
танайын  деп  тұрғанында,  есік  пен  төрдей  атқа  мінген, екі  
жағында  екі  қошеметшісі  бар,  алып  тұлғалы  Келгенбай  
келеді. Ол  келе  жігіттерге:

– Жылқылар  су  ішіп  болды  ма? Құдық  маңында  жылқы  
жоқ  қой? – дейді. Олар: «Байеке, жылқылар  су  ішіп  бол-
ды», - дейді.

– Әй, сендер  бұл  уақытта  жылқы  суарып  болмаушы  
едіңдер  ғой? – дейді  Келгенбай.

– Мына  жолаушы  жігіт  қауға  тартысты. Қарулы  екен. 
Бүгін  жылқылар  ерте су ішті, – дейді  жылқышы  жігіттің бірі.

Келгенбай  Шоңайдың  бетіне  бір  қарап, ат  басын  бұрып,  
кейін  қайтады. Шоңай  да  атына  міне  сала, алып  тұлғалы  
Келгенбайдың  артынан  ереді. Келгенбай  үйіне  түскен  соң, 
ол  да  артынан  отауға  кіреді. Оны  қошеметтеп, құрметтеген  
ешкім  болмайды.

Келгенбайға  сусын, қымыз  әкеледі. Қымыздан  Шоңайға  
да  құяды. Шоңайдың  қимылына  көз  қиығын  салып  
отырған  Келгенбай  оның  қымыз  сілтесінің  де  өзгелерден  
ерекшелігін  байқайды. Сусын  артынан  ет  келеді. Жолау-
шы  жігіттің  ет  жеп, қарбытуы  да  ерекше  болады. Қонақ  
кәдесін  жасап, Шоңай  далаға  шыққан  кезде,  Келгенбай  
үйде  отырып:

– Жаңағы  жігіт  кім? Сендер  жөнін білдіңдер  ме? Ерекше-
леу  адам  көрінеді  ғой, – дейді.

– Сіздің  артыңыздан  еріп  келгенге, сіз танитын  шығар  
десек, – дейді  отырғандар.

Атын  жайғап, қайта  оралған  Шоңайдан  отырғандар  
жөн  сұрайды. Сонда  Шоңай: «Мен  Матай, Қаптағай  елі 
ішіндегі Жұмай  Қожамқұлдың  баласы – Шоңаймын», - деп  
сөз  бастайды. Сол, сол-ақ  екен, екі  кісіге  сүйеніп,  әзер  
көтерілетін  Келгенбай  орнынан  өзі  қарғып  тұрып: «Тәуба, 
тәуба! Алла-тағалаға!  Сені  де  көретін  күн  бар  екен  ғой! 
Марқұм  әпкемнен  қалған  ұрпақ  Шоңайым  сен  екенсің  

ғой!» - деп  өкіре  жылап, Шоңайды  бас  салады.
Шоңайға  нағашысы  айрықша  құрмет, қошамет  

көрсетеді. Түн  ішінде  семіз  байтал  алдыртып  сойғызады. 
Осындай думанға  Шоңайдың  артынан  қос  атпен  шабар-
ман  жетеді. Сөйтсе,  ағасы Бөрібай: «Елге  жау  шапты, тез  
қайтсын!» - деп  жіберген хабаршы екен. Шоңай  қайтуға  
жиналады. Нағашысы:

– Жиенім, нағашыңды  іздеп  келген  екенсің,  қырық  
серкешіңді  ала  кет. Мал  десең  малдай, зат  десең  зат-
тай  дүние-мүлік  ал, – дейді. Сонда  Шоңай: – Ел  шетіне  
жау  шауып, ел  іші  дүрлігіп  жатқанында,  менің  қырық  
серкешімді  түгендеп  жүргенім  келісе  ме? Маған  бір  
ат  болса,  жетеді, – дейді. Нағашысы Келгенбай жылқы 
отарынан таңдатып, жиені Шоңайға жақсы ат тарту етіп, 
«Алдиярға тартқан батыр бол!» деген ақ батасын да береді. 
Шоңай  нағашысын  тапқанын  олжа  ғып, хабаршылармен  
бірге еліне қайтады. Содан  былай  Шоңай  батырдың  ерлік  
жорықтары  басталады. Қазақ нағашы жұрт бекер демейді 
ғой. «батамен көгерер» дегендей, Шоңайға нағашысы  
Келгенбайдың  «Алдиярға тарт!» деген батасы дәріп 
болғаны ұлағаттық. 

Шоңай ауылын  шапқан  жауды  ығыстырып  шығарғаннан  
кейін  Бөрібайдың  бастауымен  Қабанбай  батырдың  
қолына  барып  қосылады. Мыңбасы  дәрежесінде  
соғысып, ерлігімен  көзге  түсіп, түменбасы, Қабанбайдың  
оң  қолы  деңгейіне  көтеріледі. Қабанбайға  серік  бола  
жүріп, Балқаш, Аягөз, Шұбартау  соғыстарына  қатысады. 
Аңырақай  соғысында  Назар, Нартайлақ  есімді  ұлдары 
бірге  шайқасып, ерлікпен  қаза  табады. Өзі  Шұбартау  
соғысында  мерт  болғанға  ұқсайды. Өйткені, сол  өңірдегі  
бір  елді  мекен  батырдың  атымен  «Шоңай  ауылы»  деп  
аталады.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

***
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«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Кеңжыра ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Кеңжыра орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
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2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8. медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9. соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 

болмауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Көкжайдақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Абай атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Шолақөзек 
бастауыш мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 
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Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Қапал ауылы,  Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Есболған Жайсаңбаев атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талапта-
ры:

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру 
ұйымдары үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық 
немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын 
құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары 
лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының немесе педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің 
біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан 
кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинет-
тер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ
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А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ24 қыркүйек 2021 жыл

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Қарашілік ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қарашілік орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға кон-
курс жариялайды: 

Бос орын:  Ақсу ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бой-
ынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Өнім бастауыш мектебінің 
директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары 

үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге 
де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық 
жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық 
жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір 
жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педа-
гог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орында-
ры оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын оның 
Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 

(7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдары-
на орналасуға конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Қызылағаш ауылы, Алматы облысы білім басқармасының  Ақсу ауданы 
бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің  "Нұршуақ" балабақшасы мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны меңгерушісі

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымына 
кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін: жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) педагогикалық білім педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде соңғы екі 
жыл мектепке дейінгі ұйымда педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының 
немесе педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындарының оқытушыларын, әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың), 
біліктілікті арттыру жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдық 
міндеттері: Білім беру ұйымын оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін 
басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден

170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3-1

2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9. соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 

болмауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 
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Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
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Джиу-джитсу қарусыз өзін - өзі 
қорғану өнері. Джиу-джитсу сөзінің 
өзі мойынсұнуды, яғни, «жеңу 
үшін мойынсұнуды» білдіреді. Бір 
сөзбен айтқанда, бұл күрес пен 
өзін өзі қорғаудың әмбебап өнері. 
Бұл спорт түрімен қазір барлық 
мемлекеттерде айналысады, 
және дәрежесі жоғары спорттық 
өнердің біріне айналды. Осындай 
ауыр спорт түрімен Қазақстанда 
тек ерлер емес өсіп келе жатқан 
жасөспірім қыздарымыз айналасу-
да. Джиу - джитсу біздің елге кеш 
келгенімен, бұл спорт түрін да-
мытып, жарыстардан жеңіс алып 
жатқан жастарымыз өте көп.

Осы спорт түрі Ақсу ауданының, 
Есеболатов ауылында жақсы 
дамып келе жатыр, Тіпті Әлем 
чемпионаты бойынша Есебола-
тов ауылында үш жүлдегер  бар. 
Бұның өзі үлкен жетістік. Есебола-
тов ауылының жаттықтырушысы 
Азат Мұсабаев ең алғаш джиу-
джитсу спорт түрінен үйірме 
ашып, өз шәкірттерін осы ерек-
ше спорт түріне баулыған. 
Жаттықтырушының алдағы 
мақсаты осы залда спортшыла-

БАПКЕРІ МЫҚТЫНЫҢ 
БАҒЫ ЖАНАДЫ

рымызды алға қарай дамыту. Жал-
пы, джиу-джитсудің бірнеше түрі 
бар. Азат Мұсабаевтың шәкірттері 
комбат деп аталатын жауынгерлік 
түрімен шұғылданады. Талап 
пен тәртіп бәріне ортақ. Талмай 
жаттығып жүрген шәкірттерінің 
барлығы бапкер үшін бір-бір чем-
пион. Аружан Жахан 2019 жылы ел 
біріншілігінде топ жарды. Сондай-
ақ, Болгария мемлекетінде өткен 
әлем чемпионатында қола жүлдегер 
атанды. Қанатайұлы Ерзат Украи-
на мемлекетінде өткен жарыста 
қарсылас шақ келтірмей, елге ал-
тынмен оралды. Ресей Федерация-
сында  әскерилер арасында өткен 
жекпе-жектен Олжас Ержан күміс 
жүлдегер иегері атанды.

Азат Мұсабаев Есеболатов 
ауылының тумасы. Бала кезден 
спортқа әуес болған. Еркін күрес, 
каратэ және бокспен шұғылданған. 
Кейін Алматыда аралас жекпе-
жектен өткен сайыстарға қатысқан. 
Шәкірттері арасынан былтыр 
облыстық 11 чемпион шықты. Азат 
Мұсабаевтың болашаққа құрған 
жоспары өте көп. Алдағы уақытта 
Есеболатов ауылындағы осы бір 

кішкентай залға Арман Әшімов, 
Асу Алмабаев сынды елге таны-
мал спортшыларды шақырып, өз 
шәкірттеріне шеберлік сағатын 
өткізбек. Азат Мұсабаев 2020 
жылы спорт туризм академиясын-
да үздік бапкер атанған. 

2021 жыл Азат Мұсабаевты 
жақсы жаңалықтармен қуантуда. 
Күні кеше Халықаралық журналис-
тер одағының мүшесі, Алматы және 
Нұр-Сұлтан қалаларының «Спорт 
жұлдыздары» Республикалық 
спорт журналының бас редакторы, 
директоры Жандос Аянбек, Әлем 
чемпионы Жұман Жұмабек, «Дене 
шынықтыру мен спортты дамытуға 
қосқан үлесі үшін» осындай ұл 
тәрбиелеген анасына арнайы 
келіп медаль тақты. Ақсу өңірі – 
ата дәстүрінен айнымаған, салты-
на берік, ұлттық құндылықтарды 
қадір тұтатын қасиетті өлке. Осы-
нау өлкеде ел мүддесін өзінен 
биік қоятын, атамекеннің абы-
ройын асырып жүрген азаматтар 
жетерлік. Осы мерейлі күнге өз 
уақытын арнап, спорттың басы-
қасында жас спортшыларымызға 
иық болып демеп жүрген Нұржан 
Батырханұлының осынау бір 
жақсы күндегі, жақсы ниетті 
іске асыруға атсалысқан көмегі 
көңіл қоншытады. Есеболатов 
ауылының тұрғындары жомарттық 
танытып, еліне елеулі еңбек етіп 
жатқан Жандос Аянбек, Жұман 
Жұмабек  ағаларымыздың иығына 
шапан жауып, ауыл тұрғындары 
түс ауа Аламан бәйгені тамаша-
лап, атқа мінер ауыл азаматтары 
көкпар тартты. Тарихи руханиятқа 
толы берекелі басқосуда қазақтың 
батыр ұлдары мен спорт жана-
шырларына өз алғыстарын жау-
дырды.  

Жақсы ниетті жалғыз - жа-
рым іске асыру қиын. Бұл жолда 
көптің көмегі, ортақ іске ұйысқан 
ауызбіршілігі ауадай қажет.

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

Неменеге жетістің бала батыр?
Қариялар азайып бара жатыр....
Бірі мініп келместің кемесіне...
Бірі күтіп әнекей, жағада тұр.

Осы өлең жолдарында айтылғандай, қарттарымыз 
күннен - күнге азайып бара жатыр. Артына қаншама 
жақсы сөздер, бата - тілектер, салиқалы ой қалдырып 
кеткен қаншама аузы дуалы би - шешендеріміз тарих 
қойнауында жатыр. Қаншама қарияларымыз қарттар 
үйін паналап,  немерелерін бір көруге зар болып отыр. 
Біздің білімділігіміз, қазақылығымыз, мейіріміміз қайда 
деген ойға қаламыз. Тамаша өмір силап, ұрпағын 
асырап - жеткізіп «енді қызық көрем ба», дегенде, 
жас баладай көзін жәутеңдетіп  тастап кететін  ойсыз 
ұрпақ   болғанымыз ба? Даналықтың алтын кілті- 
біздің ата - бабаларымыз десек, сол ата жолын жалғап 
келе жатқан бүгінгі күнгі  ақ сақалды аталар мен ақ 
жаулықты  әжелеріміз. «Қарты бар үй,қазыналы үй» 
деп бекер айтылмаған. Үй ішінің берекесі,  бала - 
шағаның тәрбиешісі, дұрыс жол көрсетіп, ұрпағының 
әр қадамына  батасын беріп отыратын  үйдің үлкендері  
болған қандай керемет десеңізші! 

Ардагер ата - әжелерімізге  көмек көрсету ата-
бабадан келе жатқан салтымыз. Сіздердің өмірлік 
тәжірибелеріңіз бен ақыл - кеңестеріңіз, тәлім-
тағылымдарыңыз біз үшін орны бөлек. Себебі 
әрқайсыларыңыздың туған жердің  өсіп - өркендеуіне 
қосқан үлестеріңіз бен еңбектеріңіз ерен. Талай жа-
сты тәрбиелеп, ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін, 
еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шақта да, 
Сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің, пайым-
парасаттың  үлгісін танытудан жалыққан емессіздер.
Қария - ағып жатқан дария, телегей теңіз іспеттес.    
Ардагерлер мен  ақылы дария қарттарымызға қолдау, 
көмек көрсету біздің  басты парызымыз екенін 
ұмытпаймыз. Ескінің көзін көрген ата-әжелеріміздің 
айтқан ақылы, тәжірибесін еш жерден көре де, ала 
да алмаймыз. Бір дастархан басында отбасының 
үлкендерімен  мәре - сәре боп, емін - еркін әңгіме - 
дүкен құрып  олардың   ақылын, бата - тілегін естіп  
өскеннен артық дүние бар ма? 

Қария деген сол елдің басы болу, ақылын айтар 

ҚАРТЫ БАР ҮЙ, ҚАЗЫНАЛЫ  ҮЙ
дана болу, ел төрінде құрметке бөлену, шаңырақтың 
шаттығын сақтап, бірлігін бекем ететін кеңесші. 
Қариялардың әрбір айтқан ақылдары, жас ұрпақтың 
өсіп-өркендеуіне мол үлесін тигізетіні сөзсіз. Ата-
дәстүр салтымыздан таймай, ескі ғұрыптармен   
немерелерін тәрбиелейтін, нағыз қазақтың салт 
- дәстүрін қадірлей білетін,  бабалардың жолы-
мен жүретін өр рухты ұрпақты өсіруде  сіздердің  
еңбектеріңіз  өлшеусіз деп білеміз. Жыл сайын 
дәстүрге айналған 1 қазан «Халықаралық  қарттар 
күні» мерекесі  қарсаңында, ауылымыздың  ата-
әжелеріміздің құрметіне біздің Ақсу ауылдық 
мәдениет қызметкерлерінің ұйымдастыруымен, 
қарттарымызды құрметтеу, құттықтаулар, мерекелік  
концерттік бағдарламалар (мерекелік дастархан)  
ұсынылып, шағын естелік  сыйлықтар беріліп тұрады.

Қыркүйектің 30-ы Қаз - Ақпарат 1990 ж. БҰҰ Бас ас-
самблеясында, қазанның 1-і «Халықаралық қарттар 
күні!» деп  бекітілді. Бұл біз үшін  өнеге тұтып,  ақыл 
- кеңес алатын, өмірдің небір қиындығын қайыспай 
жеңе білген аға ұрпақтарға тағзым етіп бас иетін 
күн. «Ауылыңда қартың болса - жазып қойған хатпен 
тең»,-деп бекер айтпаса керек.Осы ұлағатты сөзді 
жадымызға сақтай отырып, үлкенді сыйлау, құрмет 
көрсету біздің басты борышымыз екенін еске са-
ламыз. Қарттарымыздың өмірлік тәжірибелері мен 
ақыл - кеңестері бүгінгі өскелең ұрпаққа өте маңызды. 
Олардың ерен ерліктері жас ұрпаққа өшпес қайсарлық 
пен батырлықтың үлгісі. Көкірек көзі ашық әрбір қазақ 
азаматы ата - аналарымызды қадірлей білейік дегіміз 
келеді. «Атаға туған күн, ботаға да  туады»,-деген  
бар.

Құрметті ақ сақалды қариялар мен ақ жаулықты 
әжелер! Сіздерді осынау  мол өнім беретін, жылы 
шуағымен тұспа - тұс келетін күздің  керемет   
мерекесімен  құттықтаймыз! Отбасының ұйытқысы 
болып, бала - шаға, немерелердің қызығын қызықтап, 
тәлім - тәрбие беріп, аман - есен жүре беріңіздер .

Сіздерді әрқашанда құрметтеуге дайынбыз.

АҚСУ АУЫЛДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, 
«НҰР ОТАН « БПҰ-НЫҢ МҮШЕЛЕРІ.

Джаргент Барманбековтың атындағы мемлекеттік №392МСА05 
"CHEVROLET COBALT LT" автокөлігінің техникалық паспорты 
жоғалғандығы туралы хабарлаймыз. 

1978 жылы Е.Сиқымов атындағы орта мектепті бітірген Абибу-
лаев Авделхалелге №КТ487841 берілген атестаты жоғалғандығы 
туралы хабарлаймыз.

ЕСКЕ АЛУ

Абай қазақты әлемдік ойлауға, әлемді қазақ туралы біліуге себеп-
ші болған теңдесі жоқ қазақтың біртуары десек қателеспейміз. 
Бүгінгі таңда абайдың «Қара сөздерін»  әдеби қауым өкілдері 
өздеріне қару етіп түрлі белестерді бағындырып жүргені 
баршамызға белгілі, сондай-ақ, Абай әндерін еңбектеген баладан, 
еңкейген қартқа дейін толық біледі. Қазақты әр жақтылы толықтай 
зерттеген дүние танымының өзгеруіне сананың жаңалануына 
өлшеусіз үлесін қосқан ұлы тұлға. 

Абай – ұстаз, ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ 
әдеби тілінің негізін қалаушы философ, композитор, аударма-
шы, саяси қайраткер. Либералды көзқарасын исламға таяна 
отырып орыс және эвропа мәдениетімен жақындасу арқылы 
қазақ әдебиетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық 
шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық, моральдық 
мәселелерін арқау еткен. Сондықтан да қазақ  қоғамында өзіндік 
бағыты, өлшеусіз еңбектері әлі күнге жаңаланып, жанданып біте 
қайнасуда.

Абай шығармалары арқылы ұлттық ұстанымы, ерекшелік, 
құндылықтарымызды түгендедік десек артық айтпаймыз. "Мен 
қазақпын",-деп кеудесінде жалын жүрегі тулаған әр қазақ Абай-
ды және оның еңбектерін толықтай оқып қана қоймай, тереңінен 
үңіліп, айтылған бағыттары мен жолын айқындап, келешек ұрпаққа 
дәріптеуге міндетті деп ойлаймын

Абайды оқып жүрміз талайымыз,
Ашылсын оқу білім сарайымыз.
Қазақты зерттеп кеткен толығымен,
Мәңгілік ел жадында Абайымыз.

  Қайдар ЖАҒЫПАР.
Қызылағаш ауылдық мәдениет үйінің музыкалық жетекшісі.

Абай дана әлемде

Жансүгіров ауылының 
тұрғындары болған асқар 
тау Әкеміз ЕЛЕУСІЗ 
БӘКЕНҰЛЫНЫҢ өмірден 
өткеніне биыл 15 жыл, 
асыл Анамыз ЖҰМАХАН 
ҚАЖІКЕНҚЫЗЫНЫҢ арамыз-
дан кеткеніне 12 жыл толады.

Ата - анамыздың жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа, жанда-
ры жәннатта, тәндері рахатта 
болсын.

Сезім шіркін көңілдерді 
                                       кернеген,
Қимастықтың күйін шертіп 
                                       тербеген.
Сағыныштың татып жүрміз 
                                            бүгінде,
Уайымын біздер бұрын 
                                      көрмеген.
Сағыныштан жүрек тулап 
                                      алқынды,
Жылағаннан көз жасымыз 
                                     сарқылды.
Жетімдіктің ащы дәмін 
                                     таттық біз,
Мәңгілікке жоғалтып қос 
                                        алтынды.
Бақыт дейді, бақыт бар ма 
                                      жалғанда,

Көнеміз ғой тағдыр басқа 
                                     салғанға.
Өзімізді санаушы едік 
                                        бақытты,
Екеуі де ортамызда болғанда.
Алла алды, өзі берген 
                                   жандарын,
Тілейміз біз жұмақтан орын 
                                   болғанын.
Туыс, бауыр, достарынан 
                                      сұраймыз,
Дұға оқып, естеріне алғанын! 

Әке - шешеміз жанымызда бол-
маса да, мәңгілік жадымызда. 

Сағынышпен еске аламыз.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: 
ұл - қыздары, келіндері, немерелері мен шөберелері.


