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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Құрметті  ақсулықтар!
Ағымдағы жылғы 29 мамырда Қазақстан 

халқы Ассамблеясының XXXI сессиясын-
да сөйлеген сөзінде Президент Қ.К.Тоқаев 
Қазақстан Республикасының Конститу-
циясына түзетулер енгізу бойынша  жал-
пы республикалық референдум өткізуді 
ұсынды: «Бүкілхалықтық дауыс беру 
арқылы Конституцияны өзгерту халықтың 
еркін білдірудің жарқын көрінісі болады деп 
санаймын»,-деді.

Мемлекеттік басқару жүйесін өзгертіп, 
елдегі саяси ахуалға жаңа дем беретін 
Конституциялық референдум – 
жалпыхалықтық деңгейде алғаш өткізіледі. 
Бұл – «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
идеясының нақты жүзеге асуының дәлелі. 

Мажоритарлы сайлау жүйесінің енгізілуі 
– сайлаушылардың республикалық қана 
емес, жергілікті жердегі де мүддесін жіті 
қорғауға мүмкіндік туғызады. 

Партиялық жүйені дамыту мен олардың 
мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында – саяси 
партияны тіркеу талабы 20 мың адамнан 5 
мың адамға төмендейді. Өңірлік өкілдіктер 

КЕЛЕШЕКТІ БІРГЕ ТАҢДАЙЫҚ!
саны 600-ден 200-ге азайып, бастама-
шыл топ саны 1000-нан 700-ге қысқарды. 
Бұлардың барлығы Әділетті Қазақстанды 
құрудың алғы шарты. 

Алдағы референдум – Қазақстанның 
болашағын айқындайды. Бұл – пафосты 
бөспе сөз емес, себебі, егер конституциялық 
реформа қабылданса, онда саяси 
жүйемізде айтарлықтай өзгерістер жаса-
лады. Ол өзгерістер қоғамды ашық етуге 
бағытталған.  Енді осы өзгерісті Парламент 
депутаттары өздері дауыс беріп, бекіте ал-
майды. Ол үшін халықтың қолдауы қажет. 
Сондықтан әрбір азаматымыз 5 маусым-
да дауыс беріп, осы тарихи бетбұрысты 
жасауға өз үлесін қоса алады.

Баршаңызды референдумға қатысуға 
шақырамын!

Б.СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы, 
аудандық мәслихат депутаты.

Тапсырыс беруші: «AMANAT» 
партиясы қоғамдық бірлестігі.

Құрметті  ақсулықтар!
1995 жылдан бері алғаш өткелі жатқан референдум – Ата заңымыздың үштен бір бөлігін 

өзгертуі мүмкін. Сәйкесінше, еліміздің біршама маңызды салаларында өзгеріс болады. 
Референдум демократиялық түрлендірудің маңызды элементі екендігі белгілі.

Мемлекеттік модельді кешенді түрде өзгертуге мүмкіндік беретін Конституциялық рефе-
рендум – Әділетті Қазақстан ұстанымының бастамасы деуге де негіз бар. Ол биліктің 
өкілді тармағын (Парламент, мәслихат) айтарлықтай күшейтеді. Жаңартылған Заң аясын-
да Президенттің барлық саяси күштер мен партиялардан дербестігін бекітуі – елдегі саяси 
партиялардың тең дәрежеде бәсекеге түсіп, демократиялық үдерісті үдете түсетіні сөзсіз.  

Алдағы референдум – жекелеген топтарды күшейтуді емес, мемлекетімізді жетілдіру, 
жаңғырту және нығайтуды көздейді. Сондықтан баршаңызды 5 маусым дауыс беруге 
шақырамын!

Б.ТЫНЫШБАЕВ,
Алматы облыстық мәслихатының депутаты.

Тапсырыс беруші: «AMANAT» 
партиясы қоғамдық бірлестігі.

Құрметті жерлестер!
Президентіміз ұсынған оң өзгерістер 

мен реформалардың іске асуына, Жаңа 
Қазақстанның қалыптасуына үлес қосу – 
әрқайсымыздың негізгі азаматтық боры-
шымыз. Дана халқымыз айтқандай, қазіргі 
уақытта тірліктің де, берекенің де көзі – 
бірлікте. Осы тұрғыда біздер Қазақстанның 
демократиялы, әділетті және өркениетті 
мемлекет болып құрылуына үлесімізді 
қосатын боламыз.

Конституциялық реформа сая-
си партиялар арасында бәсекелестікті 
қалыптастырып, азаматтардың ел дамуына 
атсалысуына үлкен мүмкіндік береді. Сая-
си партияны тіркеу үшін қолдаушылардың 
саны 5 мың адамға дейін қысқаруы оң 
өзгерістерге әкеледі. Әсіресе, жаңа пар-
тия құрудағы жеңілдіктер халықтың саяси 
белсенділігін арттырады.

Ал, партиялар Парламентке өту үшін 
бұрын 7 пайыз дауыс жинау қажет болса, ол 
меже қазір 5 пайызға дейін түсті.

Бұның барлығы алдағы уақытта саяси 
партияға бірігемін деген азаматтар үшін, 
жаңа партия құрамын деген азаматтар 

үшін де жасалып жатқан оң өзгерістер, 
біздің мемлекетіміз де жаңа партиялардың 
құрылуына және қазіргі бар партиялардың 
да жаңаша форматта жұмыс істеуіне алып 
келетін болады.

Президентіміздің референдум өткізу 
туралы ұсынысы түрлі кемшіліктерді 
болдырмауға мүмкіндік берері анық. Со-
нымен бірге, азаматтардың өткір де өзекті 
мәселелерін шешіп, халықтың әлеуметтік 
жағынан осал топтарына тікелей көмектесе 
отырып, сыбайлас жемқорлықпен және 
азаматтық қоғамға жат құбылыстармен 
күресіп, әділетті өмір сүруге мүмкіндік 
береді. 

Сіздерді 5 маусым күні референдумға 
қатысуға шақырамын!

К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,
«AMANAT» партиясы Ақсу аудандық 

филиалының атқарушы 
хатшысы, депутаттық фракция 

жетекшісі, аудандық мәслихат хатшысы.

Тапсырыс беруші: «AMANAT» 
партиясы қоғамдық бірлестігі.

Құрметті жерлестер!
Қазақстандықтар тарихи таңдаудың қарсаңында Ел алдындағы жауапкершілікті сезіне 

отырып, референдум өткізу -  саяси дамудың келесі кезеңі екенін түсіну қажет. Бұл  - уақыт 
талабы. Себебі, ел тағдырын анықтайтын реформаларға тек депутаттар ғана емес, бүкіл 
халық қатысу қажет. 

Президент Қ.Тоқаев суперпрезиденттік республикадан қуатты Парламенті бар 
президенттік республикаға көшу туралы айтты. Сонымен бірге Жолдауды жүзеге асыру 
аясында Конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізу және 20-дан астам заңды 
қабылдау ескерілген. Яғни, елдің құқықтық жүйесінің басым көпшілігі өзгеріске ұшырайды 
және азаматтар ол туралы біліп, оқып, оған дауыс беруі керек. Бұл азаматтардың игілігі 
үшін жасалып жатқандықтан, қоғам белсенділік танытуы тиіс.  Конституцияның жаңаруы 
іргелі сипатқа ие және елдің саяси жүйесін түбегейлі өзгертеді. 

Сіздерді 5 маусымда дауыс беруге шақырамын!
Қ.ӘБДРАХМАНОВ,

аудандық мәслихат депутаты.

Тапсырыс беруші: «AMANAT» 
партиясы қоғамдық бірлестігі.

Аудан бойынша аса қауіпті зиянкес шегірткемен күрес мамыр 
айдың аяғынан бастап, маусым айының аяғына дейін жүргізу жоспар-
лануда. Биылғы жылы өңдеу жұмыстары 6,115 мың га жерге жоспар-
лануда, оның ішінде Италяндық прусқа – 5,0 мың га және Азиялық 
шегірткеге – 1,115 мың га жерге жүргізіледі. Осыған байланысты аудан 
тұрғындары және омарташыларды химиялық өңдеу жүргізілген жерлер-
ге техникалық қауыпсіздік шараларын сақтап 30 күн  мал, бал араларын 
жаймауын ескертеміз.  

Аудан әкімінің Өкіміне сәйкес зиянкестермен қарсы қүрес жөніндегі 
аудандық штаб құрылып, жұмыс жасайды. Штаб жұмысына барлық 
ауыл әкімдері қатысады. Аудан тұрғындары және шалғай жерлер-
де орналасқан малшы баздарда орналасқан шаруа қожалықтар, егер 
шабындық, жайылым және егістік жерлеріңізде шегірткенің шоғырланған 
жерлерін көрсеңіздер дереу ауыл округ әкіміне немесе мамандарына 
хабарласып, тиісті жерді белгілеп қойюынызды сұраймыз. Біздің ин-
спекторлар және Болжам Әдістемелік орталығының мамандары барып 
қажетті шараларын жүргізеді. Ортақ жұмысты бірлесе атқаруға  Сіздерді 
шақырамын.    

Сонымен қатар ҚР «Өсімдіктерді қорғау туралы» Заңын 14-5 ба-
бына сәйкес жеке және заңды тұлғалар фитосанитариялық монито-
ринг пен фитосанитариялық iс-шараларды жүргiзуге және зиянды 
организмдердiң зиян тигiзудiң экономикалық шегiнен көп дамуы мен та-
ралуына жол бермеу делінген. Фитосанитарлық іс - шараларды жүргізу 
жеке және заңды тұлғалар өз қаражат есебінен жүргізіледі. Өңдеу 
жұмыстары ҚР рұқсат етілген пестицидтер (улы химикаттар) пайдалану 
және техникалық регламенттерде белгiленген қауiпсiздiк талаптарын 
сақтауға міндетті.

Р. БЕГЛОВ,
 аудандық аумақтық инспекция басшысы.

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары!!!

Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі 
кәсіпкерлік cубъектілерінің қоспағанда) әлеуметтік 
кәсіпкерлік субъектілерінің тізіліміне енгізу үшін 
өтінімдерді қабылдау туралы хабарландыру

Құжаттарды қабылдау: «Алматы облысының 
кәсіпкерлік және индустриалық – инновациялық даму 
басқармасы» ММ;

Пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республика-
сы, 040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, 
Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Электрондық пошта мекен-жайы: kense@almreg.
kz; 

Толық ақпаратты: Алматы облысы, Талдықорған 
қаласы, Қабанбай Батыр көшесі 26, 3 қабат, 303 каб.; 
немесе байланыс телефондары арқылы білуге бола-
ды: 87786369096, 87479090902, 87472100700.; 

Нысанасы: 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 20-бабы-
на және 79-4-бабының 1-тармағына сәйкес және  
Қазақстан Республикасының Үкіметі 2021 жылдың 28 
қазандағы №773 Қазақстан Республикасының Үкіметі 
2021 жылдың 09 қарашадағы №795 дара кәсіпкерлер 
мен заңды тұлғаларды (ірі кәсіпкерлік субъектілерін 
қоспағанда)  әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің 
тізіліміне енгізуге арналған өтініштерді «Алма-
ты облысының кәсіпкерлік және индустриалық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ  қабылдайды.

Өтінім берілетін жер: «Алматы облысының 
кәсіпкерлік және индустриалық – инновациялық даму 
басқармасы» ММ.

Құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2022 ж. «01» маусы-
мынан бастап 2022 ж. «15» маусым аралығында. 

Өтінімдерді берудің басталу күні: 2022 ж. «01» мау-
сым. 

Өтінімдерді берудің аяқталу күні 2022 ж. «15» мау-
сым.

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен 
өтінімдер қабылдауға жатпайтынын атап өтеміз. 

Кәсіпкер құжаттар топтамасын толық ұсынбаған не 
анық емес деректерді немесе қағидалардың талап-
тарында белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін 
құжаттарды ұсынған жағдайда ұйымдастырушы 
ұсынылған құжаттарды кәсіпкерге қайтарады.

Конкурстық құжаттамамен Сіз мына сілтеме бой-
ынша таныса аласыз: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
P2100000773/history.

Алматы облысы 
кәсіпкерлерінің назарына!

Объявление о приеме заявок для включения инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц (за 
исключением субъектов крупного предприниматель-
ства) в реестр субъектов социального предпринима-
тельства

Прием документов: ГУ «Управление предпринима-
тельства и индустриально-инновационного развития 
Алматинской области»;

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 040000, Ал-
матинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай баты-
ра, 26;

Адрес электронной почты: kense@almreg.kz;
Подробная информация: город Талдыкорган, ул. 

Кабанбай батыра 26, 3 этаж, каб. 303; или по кон-
тактным телефонам: 87786369096, 87479090902, 
87472100700.;

Предмет: В соответствии со статьей 20 и пунктом 
1 статьи 79-4 Предпринимательского кодекса Респу-
блики Казахстан от 29 октября 2015 года, постанов-
лением Правительства Республики Казахстан №773 
от 28.10.2021 года, постановлением Правительства 
Республики Казахстан №795 от 9.11.2021 года  ГУ 
«Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития Алматинской области» при-
нимает заявления на включение  индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (кроме субъек-
тов крупного предпринимательства) в реестр субъек-
тов социального предпринимательства. 

Место подачи заявки: ГУ «Управление предпринима-
тельства и индустриально-инновационного развития 
Алматинской области».

Срок предоставления документации: с «01» июня 
2022 г. по «15» июня 2022 г. 

Дата подачи заявок: «01» июня 2022 г. 
Дата окончания подачи заявок: «15» июня 2022 г. 
Отмечаем, что заявки, поступившие по истечении 

указанного срока, приему не подлежат.
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 С конкурсной документацией вы можете ознако-
миться по ссылке: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773/history.

Вниманию предпринимателей 
Алматинской области!
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ - ҚОҒАМ ДЕРТІ

Ауылым - алтын бесігім

Еліміздің демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және  
әлеуметтік мемлекет ретінде  
орнықтыру жолындағы ең ба-
сты қауіп - қатерлерінің  бірі 
сыбайлас жемқорлық екені 
барлығына белгілі. Сондықтан 
да оны болдырмау, алдын алу 
мақсатында елімізде көптеген 
іс - шаралар жоспарланып, 
жүзеге асырылуда. Халықты 
жұмыспен қамту орталығы 
төмендегідей мемлекеттік 
қызмет түрлерін көрсетеді.

1. «Адамдарға  жұмыспен  
қамтуға жәрдемдесудің  
белсенді шараларына қатысуға  
жолдамалар  беру»;   

2. «Жұмыс іздеп жүрген  
адамдарды тіркеу»; 

3. «Жұмыссыз ретінде  
жұмыс  іздеп  жүрген  адамдар-

ды тіркеу»; 
4. «Мемлекеттік атаулы 

әлеуметтік  көмек  тағайындау»;  
5. «Жұмыссыз ретінде тіркеу 

туралы анықтама беру»;
Барлығы - бүгінгі күнге  халыққа 

2318 қызмет көрсетілді.
Қызмет көрсету барысын-

да еш кедергісіз құжаттары 
қабылданады.

Мекемеде мемлекеттік 
қызметтерді электронды түрде 
алу ретін барынша ыңғайлы 
ету үшін «EGOV» бұрышы 
жұмыс істейді. Электрондық 
үкімет порталында азамат-
тар ешбір кедергісіз қолжетімді 
қызметтерді ала алады.  Соны-
мен қатар, дәліздерде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы бро-
шюралар ілінген, жаңартылған 
ақпараттық парақшалар, 

құқықтық оқу бұрышы, жеке 
және заңды тұлғалардың хатта-
ры, өтініштері мен шағымдары 
үшін жәшік орналастырылған.

Қызмет көрсету барысын-
да сыбайлас жемқорлықтың 
фактілері ешбір қызмет түрінде 
анықталған жоқ, еш кедергісіз 
құжаттары қабылданады.

Орталық қызметкерлерінің 
арасында сыбайлас 
жемқорлыққа жол бермеу, бол-
дырмау мақсатында жоспарлы 

түрде жиналыстар өтіп отыра-
ды.

Мекемеде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ақпараттар 
әлеуметтік желілер, инста-
грам, фейсбук және аудандық 
«Ақсу өңірі» газетінің беттеріне  
мақала беріліп отырады. 

Қорыта келе, мекеме 
қызметкерлері сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру жолында қоғам 
белсенділігін арттыру үшін 
бірқатар шараларға қатысып, 
аталған қағидаларды ұстана 
отырып жұмыс атқаруда.

 Баян ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
халықты жұмыспен қамту 
орталығының директоры,                                                
«AMANAT» партиясының 

мүшесі.

Жемқорлыққа - жол жоқ!

Сыбайлас жемқорлық - 
заманның ағысымен бірге өсіп 
- өніп, өркендеп, мол қаражат 
және қоғамдық бәсекелес 
бар жерге тамырын жайып, 
бүгінгі күнге дейін жалғасып 
келе жатқан кеселдің бір түрі. 
Бұл кесел дамып келе жатқан 
елдердегідей, біздің жас 
мемлекетімізге де орасан зор 
нұсқауын келтіріп жатыр. 

Жемқорлыққа қарсы күреске 
мемлекеттің заң талабына сай 
жемқорлыққа қарсы әрекеттер 

әр сала бойынша жүзеге асыры-
луда. Мысалы, халық арасында 
парақорлық дертіне жиі бетпе - 
бет келеді деселік. 

Сондықтан да кез - келген 
ортамызда пара алу, пара беру 
жолдарын кесуге, қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет. 
Менің ойымша бұл парақорлық 
мемлекеттегі органдардың 
қызметін дұрыс атқаруына кері 
әсерін тигізіп жатыр, яғни, заңды 
қағиданы теріске шығарып, 
азаматтардың құқықтары мен 
мүдделерінің бұзылуына алып 
келіп жатыр. Менің ойым-
ша осындай жемқорлыққа 
ұшырауымыздың бірден бір 
себебі - жеке бастын қамын ой-
лау, кәсіби әдептіліктің жетіспеуі, 
осындай немқұрайлылықтан 
тұрады.

Елбасымыздың Жолдауын-
да "заңды бұзған екенсің, оның 
баптарына да сәйкес жауапқа 
тартыласың",-деген. Әділдік 
жоқ жерде пара белең орын 
алады дүние байлық не ке-
рек? денсаулығың болмаса. 
«Төрелігін не керек, халықтың 
көңілі толмаса»,-деген нақыл 
сөзді ала отырып, еліміздің, 
туған жеріміздің жемқорлықтан 
арылуына белсене қатысайық. 
Егер әділ төрелік жасап, 
жемқорлықтан жоғары тұрған 
кезде ғана халықтың сеніміне 
кіре бастаймыз. Әр нәрсе өз 
қолымызда!

 Сандира ҚАСЫМҒАЛИ,  
   Ғ.Мұратбаев атындағы

орта мектебінің 11-сынып 
оқушысы.

Ауыл деген сөзді естіген кезде, өне бойым шы-
мырлап, көзіме ыстық жасқа толы сезім келеді, 
тап бір қиял - ғажайып әлемге сапар шегіп кел-
гендей сезімде боламын. Бұл менің ауылға де-
ген құштарлығымның белгісі шығар бәлкім. Яғни, 
ауыл тек құштарлықтың белгісі емес, балалық 
шақтың ұмытылмас ыстық көріністерін көз алды-
ма алып келгендей. 

Балалық шақ қана емес, барлық адамзаттың 
жүрегінен елеулі орын алатын мекен. Себебі, 
қандай көз қараспен қарасақ та, ауылдың бізге 
тиімділігі зор. Ауыл - ертеңгі болашақ, әрине, 
қазіргі жастар көзқарасымен олай деп айту қиын. 
Бірақ, жас мамандарды қажет ететін орын. Соны-
мен қатар бар жағдайды жасап беретін отбасын 
десең артық болмас. 

Ауыл да қаладағы сияқты сәулет өнері жақсы 

дамымаса да, ауылдың қаладан көркемділігі 
ерекше. Оған дәлел болатын Сайын Мұратбеков 
атамыздың көркем сөзге толы өлеңі жүректен 
сыр шертеді. 

Ақын айтқан түрлентіп талай жырдың,
Түпкі иесі сұлу сөз көркем сырдың. 
Ауыл міне, өмірдің пайғамбары,
Асқан нұрлы келбеті октябрьдің.

деп өлеңмен ауылдың құдыретті, әрі тылсымға 
толы тыныс - тіршілігінен хабар беріп, бір шумақ 
өлеңмен толғанта отырып жеткізген. Тоқсан ауыз 
сөздің тобықтай түйіні қазақ халқындағы «Ауыл 
түбі - бірлік, қауым түбі – тірлік”,-деген мақал 
ауылдың этникалық  және рухани маңыздылығын 
білдіреді. Бұл дегеніміз - ауыл береке - бірлік, 
өткен шақтың ұмытылмас қызыққа толы сәттерін 
көз алдымызға айнытпай алып келетін мекен.

Тіл - халық 
қазынасы

“Ана тілі - қайнаған қанның, 
қиналған жанның, толғантқан 
көңілдің, лүпілдеген жүректің 
сағынышы, онда дәм де, 
мән де болу керек”,-деген 
С.Торайғыровтың керемет дана 
сөзі бар. Расында да, өз тіліңнің 
сұлулығын сезінбей, өзге тілдің 
қадірін сезіну екіталай емес пе?! 

Шыны керек, менің тілім – қазақ 
тілі болғанын мақтаныш етемін. 
Әр адамға өз тілінен артық тіл жоқ 
деп санаймын. Қай заманда да 
ата - бабамыз есті сөзбен ессізді 
тоқтатқан. Ақын - жыраулары-
мыз сөзден ой-маржанын теріп, 
артындағы ізбасар ұрпағының са-
насына құя білген. Қазіргі таңда 
тілімізді шұбарлап, қорлайтын, өз 
тілі тұрғанда ұялмай басқа тілде 
сөйлегенді мақтаныш көретін 
үлкендер де, жастар да жетіп 
жатыр. Оған өз басым күнде куә 
болып жүрмін. Жастардың орыс 
тіліндегі сөздерді жиі пайдала-
нуы шынымен, адамды ашынды-
рады. 

Тәуелсіздік алғалы осын-
дай мәселелер жиі көтеріледі. 
Ондағы мақсат – ұлттық тілдің 
қадірін қайтару.Ана тілінің қадір 
- қасиетін біле білген халқымыз 
оны ұлттың рухына, қазына 
байлығына балайды. Себебі не? 
Себебі, тіл – халықтың жаны, 
сәні, тұтастай кескін - келбеті, 
ұлттық болмысы. Адамды 
мұратқа жеткізетін – ана тілі мен 
ата - дәстүрі. Біздің осындай 
халықтық қасиетті мұрамыз, ана 
тіліміз – қазақ тілі.Әр халықтың 

өзінің ана тілі бар. Тіл – жеке 
адам ойлап тапқан туынды емес, 
ол барша ұлтқа ортақ, соның төл 
перзенті. Сол халықтың мәдени 
әлеуметтік өмірінде өзіндік мәні 
бар киелі ұғым.

Қазір де қазақ тілінің 
мемлекеттік мәртебесі үшін 
күресіп жүрген жандар көп. 
Бірақ, сол «бір өліп, бір тірілген» 
тілдің қадір - қасиетін жоғалтып 
алған адамдар да аз емес. Оған 
кім кінәлі? Қоғам әлде адам? 
Қарапайым да мәңгілік сұрақтар... 

Дегенмен өткенге мойын 
бұрамын деп болашағымыздан 
айырылмауымыз қажет. Әрбір 
халықтың басында болар мұндай 
сұраққа жеріне жеткізе жауап 
беру, бәлкім, жасаған жалғыздың 
өзінің ғана қолынан келер. Ал, 
біздің міндет – «алтын күннен 
бағасыз бір белгі боп қалған» ана 
тілімізді қадірлеп көкке көтеру 
екені мәлім. 

Сондықтан да алдағы міндет 
те ұлттық тілдің ұлы тұлғасын 
кезеңдік бұрылыстарда тарих 
сахнасына өшпестей етіп шығара 
білуде болса керек. Себебі, қазіргі 
таңда «үш тұғырлы» тілдің туын 
жоғары деңгейге көтеру сияқты 
зор міндеттер тұр. Мұндайда 
әрі кең, әрі жүрдек бүгінгі күннің 
даңғылымен жүру үшін байырғы 
тәсіл жарамсыз болмақ. «Тілден 
асқан байлық жоқ», тон - торқа, 
мал - мүлік, алтын - күміс байлығы 
түпкілікті емес. Күндердің күнінде 
сарқылады, тозады. Халықпен 
бірге мәңгі жасайтын тіл байлығы 
екенін ұмытпайық!

А.ҚАРИЯНОВ,
Суықсай ауылдық мәдениет 

үйінің музыка жетекшісі.

Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын!

"Жақсы сөз – жарым ырыс",- 
демекші Ақсу аудандық 
ауруханасының, емханасының 

алдына барып үлкен өзгерісті 
көріп, ризашылығымды 
білдіргім келеді.

Бірнеше жылдан бері 
жөндеу көрмей, тозыңқырап 
кеткен емхананың алдын 
көгалдандырып, абаттанды-
рып, ерлер жасамаған ерлікке 
лайық іс тындырып жатқан 
аудандық аурухананың дирек-
торы Салтанат Мықтыбаева 
ханымға еңбегіңіз жемісті де, 
жеңісті болсын дегім келеді. 

Мәдениет киім ілгіштен бас-
талады емес пе, жанына ем – 
дауа іздеп барған адамның аз 
да болса көңілі сергіп,  көтеріліп 
қалады екен. 

Сізге және сіз басқарып 
отырған ұжымға үлкен 
жетістіктер мен табыстар 
тілеймін.

К.НИЯЗБЕКОВА,
Ақсу ауылының тұрғыны. 

Дәрігерлерге мың алғыс!

"Ауру айтып келмейді",- дегендей жүктіліктің аяққы айында аяқ 
астынан қан қысымым көтеріліп кетіп, Ақсу ауданының орталық 
ауруханасының жан сақтау бөліміне түстім. Жағдайым ауыр бо-
лып, дәрігерлер біраз әбігерге түсті. Осы кезде жас болса да 
өзінің білімділігін, тәжірибелі дәрігер екенін көрсете білген әуелі 
Алланың арқасы, екінші ақ халатты дәрігер Рахатаев Арлан 
Мұсатайұлына және Смағұлова Алма Телманқызына, өзімді ем-
деген барлық дәрігерлер мен медбикелерге, кіші қызметкерлерге 
алғысымды білдіргім келеді. Аурухананың бас дәрігері Салтанат 
Мықтыбаеваға үлкен алғысымды білдіремін. 

Құрметті ақ халатты абзал жандар!
Басқа түспей ешкім Сіздердің қадір – қасиеттеріңізді жете 

білмейді. Сіздерге өлім мен өмірдің арасында күрескендеріңіз 
үшін, тынбай еңбектенгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сіздерге 
еңбектеріңізге жеміс, істеген істеріңізге жеңіс тілеймін.

Гүлзат РЫСБЕКОВА.

ОПИСТОРХОЗ  
туралы  не  
білеміз?

Описторхоз (лат. opisthorchiasis) дегеніміз - тре-
мотодоз тобынан шыққан паразитті жалпақ  жыл-
тыр құрт (плоски черви из рода Opisthorchis), табиғи 
ошақты ауру. Бұл паразитті жалпақ жылтыр құртпен 
адамдар және жануарлар (ит, мысық, түлкі, аю және 
өзен балықтарынан Карпов балық түрі) ауырады. 
Ауру өзен балығы Карп түрін, аз тұздалған немесе 
шикідей жегенде  және термообработкадан дұрыс 
өтпегенін тамаққа қосып жегенде жұғатын табиғи 
ошақты ауру.

Ауру жұқтырған адамның өт жолдары мен асқазан 
асты бездері зақымданады, бұл ауруды көбінесе 
асқазан гастритімен шатастыруға болады. Аурудың 
алғашқы белгілері:

- иммунитеттің төмендеп әлсіруі, қатты 
тершеңдік; 

- ауырудың жіті түрінің(острый) белгісі;
- ұйқысыздық және мазасыздық;
- оң қабырға астының ауруы;
- арқа мен іштің ауруын сезінуі;
- бронх астмасының білінуі;
- денесінің қақсау белгісі мен дене қызуының 

көтерілуі;
- іштің кеуіп өзін жалпы  жайсыз сезініп жайсыз 

жағдайда жүруі;
- асқа тәбеттің жоғалып, үлкен дәреттің 

бұзылуы.
Осы көрсетілген ауру белгілерін өздеріңізден 

сезініп жатқан жағдайда, дереу гастроэнтеро-
лог дәрігеріне қаралып, дәрігердің көмегіне 
жүгінгеніңіз дұрыс. Денсаулығыңыз өз  қолыңызда!

 А.СЕҢКІБАЕВА, 
аудандық Санитариялық - 

эпидемиологиялық бақылау және қадағалау, 
мемлекеттік қызмет көрсету және 
цифрландыру бөлімінің маманы.
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Ақсу  ауданы бойынша шығып қалған учаскелік комиссия мүшелері 
туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республика-
сы Конституциялық Заңының 19 бабының 6 тармағына сәйкес, аумақтық 
сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республи-
касы Конституциялық Заңына сәйкес, учаскелік сайлау комиссия мүшелерін 
атқарып жүрген міндеттерінен  өз еркімен өтініші бойынша келесі комиссия 
мүшесі босатылсын:

1) №23 учаскелік сайлау комиссиясындағы Деримсекова Кыргызхан Да-
рубаевна;

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                                   Б.БАЙБОЛОВ
Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                                                Б.НУРЗОЛДИНОВА

26.05.2022 жыл                                       №13                              _________________

Ақсу ауданы бойынша шығып қалған комиссия мүшелерінің орнына
учаскелік сайлау комиссиясының мүшелерін тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республика-

сы Конституциялық Заңының 19 бабының 8 тармағына сәйкес, аумақтық 
сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Конституциялық Заңына сәйкес, учаскелік сайлау комиссия 
мүшелерінің орнына сайлау комиссиясының құрамын қалыптастыратын ор-
ган осы Конституциялық заңның 10-бабында белгіленген тәртіппен сайлау 
комиссиясының мүшесін сайлағанға дейін келесі сайлау комиссиясының 
мүшелері тағайындалсын:

1) №23 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Нурбаев Айдынбек Та-
нирбергенович;

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                               Б.БАЙБОЛОВ
Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                                           Б.НУРЗОЛДИНОВА

Қазақстан Республикасының 
Медиация туралы Заңы 
2011 - жылы 28 - қаңтарда 
қабылданып, бүгінгі күні 
елімізде жүзеге асырылуда. Ме-
диация туралы Заңы Қазақстан 
Республикасында медиация-
ны ұйымдастыру саласындағы 
қоғамдық қатыныстарды 
оны жүргізі қағидаттары мен 
рәсімін реттейді. Медиатор 
дегеніміз, тәуелсіз, бейтарап, 
істің нәтижесіне мүдделі емес, 
медиация тарапының өзара 
келісім берген жеке тұлға ме-
диатор бола алады.  Медиация 
- тараптардың ерікті келісімі 
бойынша жүзеге асырыла-
тын, олардың өзара қолайлы 

МЕДИАЦИЯ - ДАУДЫ 
ШЕШУДІҢ ЕҢ ЖАҚСЫ 

ТӘСІЛІ 
шешімге қол жеткізуі мақсатында 
медиатордың жәрдемдесуімен 
тараптар арасындағы дауды рет-
теу рәсімі, яғни, медиация - үшінші 
бейтарап көзқарасты ұсынатын 
медиатордың қатысумен дау-
жанжалдарды шешудің бала-
малы әдісі, оны тараптарды 
өзара келістіру тәсілі немесе 
мәмілегер, бітімгер деп түсіну 
абзал. Ол екі жақтың еріктілік, 
құпиялық, тең құқылығын 
сақтай отырып, тараптардың 
өзара тиімді бітімге келуіне 
жол ашады.  Медиацияның 
мақсаты – дауды шешудің 
медиацияның екі тарапын да 
қанағаттандыратын нұсқасына 
қол жеткізу және тараптардың 
дауласушылық деңгейін 
төмендету. Тәуелсіз, бейтарап, 
істің нәтижесіне мүдделі емес, 
медиация тараптардың өзара 
келісімі бойынша тандалған, ме-
диаторлар тізіліміне қосылған 

және медиатордың функция-
ларын орындауға келісім бер-
ген жеке тұлға медиатор бола 
алады.Татуласудың көптеген 
жағдайында талапкердің 
бұзылған құқықтары сотқа 
жугінген уақыттан бастап екі апта 
ішінде қалпына келтіріледі.  Егер 
Қазақстан Республикасының 
заңдарында өзгеше белгілен-
бесе, жеке және заңды тұлғалар 
қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық және өзге де құқық 
қатынастаранан туындай-
тын, сондай - ақ, онша ауыр 
емес және ауырлығы орташа 
қылмыстар туралы істер бойын-
ша қылмыстық сот ісін жүргізу 
барысында қаралатын даулар 
медиацияның қолданылу сала-
сы болып табылады.

Д.ОРАЗАНБАЕВ,
аудандық соттың жетекші 

маманы. 

әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, 
халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. 
Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік та-
нытуымыз қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті 
қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 
нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске 
шығарып, азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына 
түрткі болады. Қазақстан Республикасының «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңына 
сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық 
мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын 
лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік 
органдардардың ұжымдардың,жергілікті өзін-өзі  
басқару органдарының басшылары өз өкілеттігі 
шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де 
қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының 
орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас 
жемқорлық  қылмыстар және осы тұрғыдағы 
құқық бұзушылықтарға бой алдыруының 
себебі көп. Оған ең алдымен қызметшілердің 
білім деңгейінің,әдептілік ұстанымының 
төмен болуы әсер ететін болса керек. Кей 
мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылыққа 
немқұрайлылық танытуы,кәсіби әдептілігінің 
жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да 
парақорлықтың  дендеуіне септігін тигізуде. Сон-

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – 
БАРШАҒА МІНДЕТ!

қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына 
жол бермеу керек.  Ол үшін аталған дертке қоғам 
болып қарсы жұмылуымыз қажет.Сонда ғана ел 
мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз және халық 
сенімінен шығатынымыз анық.

«Әділдік жоқ жерде пара белең алады», «Дүние– 
байлық не керек, денсаулығың болмаса,Төрелігің 
не керек,халықтың көңілі толмаса» деген нақыл сөз 
сот саласында еңбек етіп жүрген қызметкерлердің 
де бағдары іспеттес. Шынында да, біз әділ төрелік 
жасап, жемқорлықтан жоғары тұрған жағдайда 
ғана халық сеніміне ие боламыз.

Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
осы індетпен күрес бойынша арнайы кеңес өткізіп, 
сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күресу 
мемлекеттік саясаттағы негізгі басымдықтың бірі 
екенін атап өткен болатын.  Мемлекет басшысы 
«заң үстемдігін орнатып, нағыз құқықтық мемлекет 
құру үшін, ең алдымен, жемқорлықтың тамырына 
балта шабу керек» - деп өз сөзінде айтқан.Енде-
ше, жемқорлықты жоюды мақсат еткен сот жүйесі 
де мемлекет басшысы айтқан тапсырмалардың 
шындыққа айналып, заңнамалардың талапқа сай 
орындалуына мүдделілік танытуды міндеті санай-
ды.

Д.СҰЛТАНОВА,
аудандық соттың кеңсесінің бас маман - сот 

отырысының хатшысы.                                                

Бүгінгі таңда сыбайлас 
жемқорлық заманауи қоғамның 
өзекті мәселесі болып табыла-
ды. Ол үнемі терең зерттеуді, 
белсенділікті және оған қарсы 
тұруды қажет етеді. 

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 
Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс-

дай - ақ, кейбір мемлекеттік 
орган басшыларының сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы заң 
талаптарын атқаруда ынта 
танытпай, жұмыс жүргізбеуі 
де жемқорлықтың тамырын 
тереңдете түседі.

Әрине,сыбайлас жемқорлық 
дәрі беріп емдейтін сырқат 
емес. Бұл дерттің алдын алып, 

Көптеген дақылдар топырақта ылғи тап-
шы болып жататын азотты азайтумен бол-
са, бұршақ тұқымдас дақылдар керісінше 
топырақтағы азотты көбейтеді.

Екінші физикалық тұрғыдағы себеп – 
топырақтың физикалық қасиетіне бай-
ланысты себептер. Танапқа масақтың, 
әсіресе топырақты жиі өңдеп тұруды 
қажет ететін қызылша, картоп сияқты 
отамалы дақылдарды жыл сайын 
еге берсек, топырақтың құрылымдық 
түйіршіктері трактор дөңгелегінің, жер 
өңдейтін құралдардың әсерінен жойылып, 
топырақтың физикалық қасиеті нашар-
лайды. Яғни, топырақ түйіршіктері ұлпаға 
айналады. Ұнтақталған топырақ суды 
қажетінше сіңірмейді. Су тиген топырақ 
беті сұйықтанып, қабыршықтанып қатып 
қалады. Мұндай қабыршықтар түзілген 
шақта өркендер жер бетіне шыға алмай-
ды. Сондай-ақ өсімдік тамырына оттегінің 
баруы қиындап, оның өсіп-өнуі нашарлай-
ды.

ПАР ЖӘНЕ АУЫСПАЛЫ 
ЕГІС ЖҮЙЕСІ – МОЛ ӨНІМ 

КЕПІЛІ
Биологиялық себептер – Дақылдарды 

қоршаған әр түрлі тірі организмге байла-
нысты себептер. Танапқа бір дақылды пай-
далана берген жағдайда бұл дақылдың 
зиянкестері көбейеді, ауруға шалдығуы 
жиілейді және арамшөптер де жылдан 
жылға көбейе түседі. Ауылшаруашылық 
зиянкестерінің кейбіреулері дақылдардың 
бір түрімен немесе соған жақын түрімен, 
не, бір тұқымдасқа жататын өсімдіктермен 
ғана қоректенеді. Танапқа бір дақылды 
үздіксіз егу кезінде сол зиянкестерге 
жақсы жағдай туады да, олардың саны 
жылдан жылға көбейе түседі, соған орай 
бұлардан келетін зиян да арта береді. 
Сондықтан да, ауыспалы егіс жүйесінің 
сапалы өнім алудағы маңызы зор.

Пар – күздік, жаздық дәнді дақылдар 
үшін даярланатын тәлімді (багара) жердегі 
ауыспалы егіс жүйесі. Пар арамшөптен 
таза болуы үшін және топырақтағы ылғал, 
қоректік заттар қорын көбейту үшін жаз 
бойы бірнеше рет өңделеді.

Пар – аты айтып тұрғандай, танаптың 
күн көзінен және жаңбырдан өзіне 
энергия алуы үшін арамшөптің өсуін 
тоқтатуымыз қажет.

Мамыр айының үшінші он күндігінде 
қара парға арнап дайындаған танабы-
мызда арамшөп өскіндерінің барлығы 
толықтай шыққаннан кейін, ПН-8-35 
маркалы соқамен   25-27 см тереңдікте 
жырту қажет. Жыртылған жерді тегістеп, 
арамшөп өскіндеріне қарсы, соқа 
бағытына 15 градуста ауыр тырма са-
лынып, 4-5 см тереңдікте жүргізілуі тиіс. 
Үшінші агротехника: шықпай қалған 
арамшөп тұқымдарының шығу кезеңінде 
тырма бағытына 15 градуста КПП-3,6 
культиваторымен өңдеу қажет.

Көктемнен бастап, жаздай өңделіп, 
дайындалған қара парға күздік бидай 
дақылын 20-тамыз бен 20-қыркүйек 
аралығында себуге кеңес беріледі.

Ауданымызда тәлімді жерлерге IV-
танапты, суармалы жерлерге VIII-
танапты ауыспалы егіс жүйесі енгізілген.

Жерді баптай білсең берері мол 
демекші, жақсы агротехникамен 
қолданылған ауыспалы егіс жүйесі –  мол 
өнім кепілі! Өнімдеріңіз мол болсын!

А.Б.ҚҰМАШБАЕВА,
«РФДжБӘО» РММ Ақсу аудандық 

филиалының гербологы. 

Ауыспалы егіс жүйесі – зиянды ор-
ганизмдермен күресудің ең басты 
құралы. Ауыспалы егіс жүйесін қолдану 
арқылы өнім көрсеткіштері жоғарылап, 
жердің құнарлылығы артады және 
арамшөптермен ластануы азайып 
қана қоймай, зиянкестер мен ауру 
қоздырғыштарының көрсеткіштері азая-
ды.

Дақылды жылда бір жерге пайдала-
ну, оның өнімін бірте-бірте төмендетеді. 
Ауыспалы егіс жүйесін қолданбаған 
жағдайда, өнімнің азаюына мынандай 
жағдайлардың себеп болатынын ғылым 
дәлелдеп отыр.

І-химиялық тұрғыдан – өсімдіктердің 
қоректенуіне қатысты себептер. Әр турлі 
дақылдар өсу барысында топырақтан 
қоректік заттарды бойына әр түрлі 
мөлшерде сіңіреді. Бидай, арпа сияқты 
масақты дақылдар азот пен фосфор-
ды көбірек, калийді азырақ қажет етеді, 
ал қант қызылшасы, күнбағыс, картоп 
сияқты дақылдар керісінше азот пен 
фосфорға қарағанда калийді көбірек 
сіңіреді. Осы тұрғыдан алып қарағанда 
танапқа жылда астық дақылдарын пай-
далана берсек, азот пен фосфордың 
мөлшері жылдан жылға азая береді 
де, калий топырақта көп мөлшерде 
сақталады. Сөйтіп, қоректік заттардың 
бастапқы арақатынасы бұзылады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Ассалаумалейкум Болат ағам!
Ініңе жол көрсетер бар ғой бағаң.
Ерекше өнер жолын көргеннен бе? 
Ізіңнен адаспастан жолды табам. 
Кеңғарын кіндік кескен 
                                             туған мекен,
Тышқан жылы өмірге келген көкем.
Қаракөз ауылында білім алып, 
Қызылорақ деп аталған 
                                             мектеп екен.
Ал қазір Садырбай деп аталады,
Жас ұрпақ өзіңізден бата алады
Атақ, даңқ маңдай терсіз 
                                       қайдан келсін, 
Қазақстанға еңбек 
                              сіңірген қайраткерсің.
Отыз есім жобаның жеңімпазы
Оңай олжа кім сізге байлап берсін, 
Қырық жыл кино, театр саңылағы,
Екі жүздей рөлдерді сомдап келдің
Сіз жайлы өлең жазсам таң асады,
Ағаның атақ даңқпен бағы асады.

Парасат, құрмет орден иегері, 
Кеудеңде жарқ - жұрқ етет 
                                                 жарасады.
Сомдаған кинолардың 
                                          бәрін көрем,
Бойыңда ізгіліктің жолын көрем. 
Орынбай шал, Абай дана, 
                                                Ілияс боп,
Абылайхан, Жошы ханмен, 
                                           Бөгенбайлар,
Қазақтың бірлігінің жолын табар.
Ауылың, ел жұртыңыз бағалайды. 
Жамандар көре алмаса 
                                                табалайды, 
Өйткені олар өнерде өрге жүзген,
Әбділманов Болаттай 
                                             болалмайды!

Бейбіт ТАНЫСБЕКОВ,
Қаракөз ауылдық клубының 

меңгерушісі.  

Сізбенен ел - жұртыңыз 
мақтанады
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25 мамыр күні ауданымыздағы 
барлық мектептерде «Соңғы 
қоңырау» соғылды. Мерекелік 
шараға байланысты аудан бас-
шылары әр ауылдағы білім 
ошақтарына бөлінді. Аудан әкімі 
Есім Сейілханұлы, аудандық 
мәслихат хатшысы Бейбіт 
Жаңылысұлы, аудандық білім 
бөлімінің басшысы Бегімбек 
Сейпүлмәлікұлы, аудандық 
"Ақсу өңірі" газетінің бас редак-
торы Ләззат Қалмұхамбетқызы 
және мен Қаракөз ауылына жол 
тарттық. 

Себебі, қазақ киносының 
саңлағы, жерлесіміз, Абай рөлін 
нақышына келтіріп сомдаған 
дарынды актер, тума талант 
иесі - Болат Мәзімбайұлы 
Әбділмановтың Қаракөз 
ауылындағы орта мектепті 
бітіргеніне биыл 45 жыл тола-
ды екен. «Алыстан алты жасар 
бала келсе, алпыстағы шал келіп 
сәлем берер»,-дегендей алыс-
тан келген алпысты алқымдаған 
дарынды жерлесімізге сәлем 
беру, құрметтеу біздің парызы-
мыз. Болат Мәзімбайұлының 
ауданымызға келетіні жайлы 
газетіміздің өткен санында ай-
тып, арнайы мақала жазған едім. 
Бұл мақала соны толықтырушы, 
сол мақаланың жалғасы деп 
біліңіздер. Ендеше, Болат 
ағамыздың өмірбаяны, жеткен 
жетістіктері алдында айтылған, 
сондықтан қайта қайталамай 
негізгі шараға ауысайын.  

Бижарас Садырбайұлы 
атындағы орта мектебінде де 
«Сыңғырла соңғы қоңырау!» 
атты шара өтіп, биылғы мек-
теп бітіруші түлектердің алтын 
ұяларымен қоштасу сәтіне куә 
болдық. Алдымен мектеп ди-
ректоры Қыдырмолдина Әсем 
Ізтілеуқызы құттықтау сөз сөйлеп, 
үздік оқушылар мен ұстаздарды, 
мектеп қызметкерлерін мара-
паттады. Келесі кезекте ау-
дан әкімі Есім Базарханов пен 
аудандық мәслихат хатшысы 
Бейбіт Сүлейменов сөз алып, 
оқушыларды, ұстаздарды, 
ата – аналарды мерекемен 
құттықтап, мектептің, ауылдың, 
ауданның құрметті қонағы Болат 
Мәзімбайұлына Ақсу аудандық 
мәслихатының 2022 жылғы 16 
мамырдағы №24 – 96 Шешімімен 
Ақсу ауданының "Құрметі азама-
ты" атағын беріп, арқасына ша-
пан жапты.

Өз кезегінде Болат ағамыз 
туған ауылына, ауыл, аудан 
халқына алғысын білдіріп, 
түлектерге тілегін айтты.

Бастауыш сынып мұғалімі. 
Болат ағамыздың сынып-
тасы Жөңкебаева Гүлжан 
Темірғалиқызы, 11 сынып ата 
- анасы Айгүл Қырықбаева сөз 
сөйлеп, мектепке кітап сыйлады.

1-сынып оқушылары түлектерге 
ақ жол тілеп, гүл шоқтарын бер-
се, түлектер өз кезегінде алтын 
ұяларын қимайтындарын көз   
жастарымен білдіріп қалды.

Қоштасу вальсін билеп, «Соңғы 
қоңырау» соғу рәсімі түлектерге 
тапсырылды.

Шараның келесі бөлімі тарих 
кабинетіне Болат Әбділмановтың 
есімін берумен жалғасты. 
Кабинеттің лентасын қию ау-
дан әкімі Есім Сейілханұлы 
мен Болат ағамыздың 
ұстазы Жөңкебаева Күлинұр 
Темірғалиқызына ұсынылды. Ка-
бинет Болат ағамызға арналып-
ты. Онда ағамыздың балалық 
шағы мен жеткен жетістіктері 
көрсетілген екен. Кабинетте 
математика пәнінің мұғалімі, 
актер ағамыздың сыныптасы 
Мұхамедиев Тәңірберген ағамыз 
- Мектеп табалдырығын сонау 
1967 жылы аттағанда Болат 
«А» сыныбында мен «В» сыны-
бында болсам да, үйіміз көрші 
болғандықтан балалық шағымыз 
бірге өтті. Болат бала кезінен 
өнерлі, көпшіл, ұйымшыл, өзіндік 
пікірін, ойын айтатын өжет еді. 
Сыныптағы және мектептегі 
барлық шараларға үлкен 
қызығушылықпен қатысып, өзі 
сынып төрағасы болғандықтан 

СЫҢҒЫРЛА СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ!

балаларды ұйымдастыра білетін - деп балалық 
шақтарынан естелік айтып, бүгінгі шараға келе алмай 
қалған сыныптастары Атыраудан Әлия Құмарғалина, 
Алматыдан Орынбасар Әбділданова, Сарқаннан 
Жайсаңгүл Әміреновалардың жолдаған тілек хаттарын 
оқып берді.

Мектептің 7-сынып оқушысы Қозыбайқызы Ару-
жан Абай атамыздың 1-ші қара сөзін оқыса, 3-сынып 
оқушысы Асқарқызы Ақнұр «Ағатайым» деген әнді 
нақышына келтіре орындап, ағатайының батасын алды. 

«Жас Алаш» газетінің 2021 жылғы 31 тамыздағы №70 
(16669)  санында жарияланған режиссер, драмматург 
Ерсайын Төлеубайдың «Ибраһим» атты мақаласында: 

Театр атаулы өз болмысынан айырылған мына бүгінгі 
заманда классикалық үлгідегі актер - нағыз актер. Ол 
- Абай, ол - Болат - деп суреттесе Болат ағамыз өзінің 
ізін басқан осы мектептің түлегі, қазіргі «Ақсу халық 
театрының» белді актері Жасұлан Кітапиянов «Абай» 
рөлін сомдағанда өз бағасын беріп, «Маған енде зейнет-
ке шыға беруге болады екен»,-деген сөзі жас актердың 
шабытына шабыт қосып,  дем бергенін көзіміз көрді. 
Қарт актер - ізін басқан жас актерға ақ батасын берді.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.
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Байғазы, Байтулақ, Мүсәпір 
батырлар рухын «Ата мұра», 
«Рухани жаңғыру» аясында 
жаңғыртып, жақсылық қуып, 
ағайын - туыстарына бас бо-
лып бірлестіріп, жүгіріп жүрген 
ұрпақтары Қайрат Мұқашбаев, 
Қасен Қошманұлы, Еркін 
Тұрысбайтегі асыл туғандарын 
көрсетіп, еңбектері жанып, 
Байтулақ батырдың зираты 
басына Қордай қызыл гранит 
тасынан зәулім белгі, рәміз 
ер қойып, мерейін асырып, 
маңайын заманауи үлгіде 
темірмен, көлемі 25х30 метр, 
түгелдей қоршады. Ағайын - 
туыс, ұрпақтары 2022 жылы ау-
дан орталығындағы «Қобызшы 
Молықбай» атындағы мәдениет 
үйінде танымды конферен-
ция мен тәлімді ән өнерін 
ұйымдастырып, ата-бабалар 
даңқын ұлықтап, көпшілікке 
нәзір ас беріп, рухтарына иман 
келтіріп, құран дұғаларын 
бағыштады. Тәңір кем қылмас. 
Талпынған мұратқа жетеді. 
Болашақпен болған іске бе-
рекет берсін – деп тарихшы 
жерлесіміз Жемісбек Толымбе-
ков айтқандай Байтулақ батыр 
ұрпақтары бастарын қосты.

мен" марапаттады. Әңгімеміздің 
басында айтқандай тарихшы 
Жемісбек Толымбеков ортаға 
шығып, «Байғазы» елінің шығу 
тарихынан бастап әңгімені 
өрбітті. 

Сонымен жиналған көпшіліктің 
бабалары Аллаоңғар деген жігіт 
Ноғас елінің Есбике атты қызына 
ғашық болып Есбикенің туған 
ағасы Ноғас Досай батырдың 

жиен немересіне «жейдеңнің 
байғазысы» деп бір тай 
мінгізеді. Қожамсейіт нағашы 
атасы берген тайды үлкен 
тойда тай бәйгесіне қосады. 
Тайына өзі мініп шауып, 
бәйгенің алды болып келеді. 
Ол кезде бәйге мәресінен 
ұрандап өтетін дәстүр бар 
екен. Қожамсейіт астына мінген 
тайы байғазыға келгендіктен 
«Байғазы! Байғазы!» деп 
ұрандап, мәреден өтеді. Сол 
салдардан Қожамсейіттің 
есімін ел «Байғазы» деп атап 
кетеді. Байғазы ұрпағы Кенже 
- Матай, Ноғас табына жата-
тын ел болып өркендеп өседі 
екен. Сонымен Байғазының 
шын аты – Қожамсейіт болды. 
Сөйтіп слайд арқылы көрсете 
отырып, осы елдің шежіресін 
таратып, тәлімді де толымды 
баяндама жасады. Шараның 
ұйымдастырушысы Қайрат 
Мұқашбаев Жемісбек ағамызға 
шапан жауып, құрмет көрсетті. 

Ғылыми – танымдық кон-
френция келген қонақтардың 
әңгімесімен толығып, жалғасын 
тапты. Жиын соңы Сүйінбай 
атындағы облыстық филар-
мония өнепаздарының «Рух 

Жемісбек ағамыздың осы 
сөзінен кейін ары қарай ештеңе 
жазудың керегі жоқ сияқты. 
Барлық ойды бір – ақ абзацқа, 
екі – ақ сөйлемге сыйдырып 
бітіре салған. Мен де өткен ша-
раны өз ойыммен жазсам тура 
осы ойды мүмкін басқаша жа-
зар ма едім кім білсін. Бірақ ой 
біреу – ақ. Сондықтан Жемісбек 
ағамыздың сөзімен бастағанды 
жөн санадым.

Сонымен мәдениет үйі ал-
дына Байтулақ батырдың 
ұрпақтары жиналды. Зал-
да ине шаншар орын жоқ. 
Үлкен басқосуды жүргізу 
мәдениет үйінің директо-
ры Досмұхамбетов Асхат 
Сейденұлына тапсырылыпты. 
Алғашқы сөзді аудан әкімінің 
орынбасары Есжанов Ғазиз 
Отарбайұлы алып, сөз соңында 
шараны ұйымдастырушыларды 
аудан әкімнің "Алғыс хаты-

рұқсатымен отбасын құрады. Ес-
бике Аллаоңғардан Қожамсейіт 
деген ұл туады. Бала Қожамсейіт 
жаңа жейдесіне нағашы атасы-
нан «байғазы» сұрайды. Атасы 

жаңғырығы» атты концерттік 
бағдарламасымен ұласты. 
Соңында «Әмина» мейрамха-
насында үлкен ас берілді.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.  

РУХ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

дәстүрі, Отаны болуы тиіс.
Қазақ халқының ұлттық салт - санасы мен әдет - ғұрыптары Ис-

лам дінімен тығыз байланысты. Дін мен ділдің, салт - сана мен 
шариғи ғұрыптардың өзара астасуы елдің бірлікте, ынтымақта өмір 
сүруіне негіз қалайды. Сондай-ақ, Ислам діні ұлтымыздың бітім-
болмысы мен мәдениетінде дәстүрлері мен әдет - ғұрыптарында 
өзіндік із қалдырған. Халқымыздың тұрмыс - тіршілігінде сақталған 
діни дәстүрлер: сүндеттеу, неке қию, Құрбан айт пен Ораза айт, 
жарапазан, садақа, пітір таратып, бата беру, тәуіптік емдеу әдісі, 
тасаттық жасау діни жоралғылардың өміршеңдігін көрсетеді. 
Сондай-ақ мазарлар мен кесенелер, мешіттер мен медресе-
лер халқымыздың тарихында ұлт руханиятының асыл қазынасы 
ретінде қызмет атқарды.

Дәстүр мен дін аясында айтылатын және сарапталатын 
дүниелер саны көп. Әр салтымызға діни көзқараспен қарар болсақ, 
өткен дәуірдегі ата - бабаларымыз ұстанған дара әрі хақ жолдың 
келер ұрпаққа қаймағы бұзылмастан келгенін тілге тиек ете ала-
мыз. Кез - келген дәстүр өз тамырын діннен алады, неге дейсіз 
ғой, себебі дін ол Хақты қалап, әділдікті талап ететін жалғыз ғана 
тура жол. Соның ішінде мейірімділік, ата-ананы құрметтеу, жалған 
сөзден тыйылу, қызды қырық үйден тыю мен оның тәрбиесін, 
адамгершіліктің кемелін, сонымен қатар ұят пен ардың, ождан мен 
тәртіптің қайталанбас тұғырлы төрін көрсетеді. Қазақ халқының 
бойына сіңген салт-жоралғылар мен халықтық ғұрыптар тізгінін 
қазіргі уақытта жастарға ұстатар болсақ, келешекте оның сақталып 
қаларына үлес қосқан болар едік. 

Ахмет Байтұрсынұлы: «Қазіргі заман – өткен заманның бала-
сы, болашақ заманның атасы», – дейді. Діннен тамыр жайған 
дәстүрімізге берік, иманымызды өзімізге серік ету арқылы ғана 
біз өзіміздің тарих сахнасынан орын алған тәуелсіз ел екенімізді 
дүйім жұртқа дәлелдегеніміз болар еді. Дін мен дәстүріміз бөлек 
дегендер, бір ел болашағының қамын жегендердің сипатына 
келмейді. Өйткені олардың түсінігі тар, я болмаса қазақ тарихынан 
хабарсыз деуге ғана келеді. Дәстүріміздің әлі күнге дейін өз орнын 
жоғалтпауының бір себебі, ол дінмен ұштасуында. Дінге қарап бой 
түзеп, дәстүрімен сусындап, тарихынан өнеге алған әрбір қазақ, 
Абай атамыз айтқандай «пенде мақсаты – Адам болу» деген 
сияқты өз мақсатымызға жетер ма едік, кім біледі?! 

Мақсатымыз – ұлттық болмыс, табиғатымызбен сабақтас 
шариғаттағы мазһабымыз бен танымдық мектебімізді тұғырлап, 
асыл дүниелерімізді, жауһарларымызды жарыққа шығару, 
үзілгенімізді жалғап, жоғалтқанымызды түгендеу, сан ғасырлық 
тарихы бар діни дәстүрлерімізді қалпына келтіру. Сол арқылы 
қазақтың толыққанды ұлтқа, Алаштың іргелі елге айналуы үшін 
қолдан келгенше үлес қосу.

А.АЙТБАЕВ,
аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы.

ДІН МЕН ДӘСТҮР 
– ЕГІЗ ҰҒЫМ 

Дін - дүниедегі әрбір жан иесінің өмір сүру үлгісі, екі дүниеде 
де бақытты болуға жетелер нәзік жол. Дәстүр - әр ұлттың, 
халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс - тіршілігіне, ұлттық құрылым 
ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі 
туғызған ғұрыптардың жиынтығы. Әрбір ұлттың ұстанар діні, 
өзіндік ғұрыпы, дәстүр сабақтастығы мен бір ұлтты екінші ұлттан 
өзгешелейтін мінез - құлық ережесі және өмір сүру ерекшелігі бо-
лады. Ел болып қалыптасу үшін бірқатар тіректердің болуы қажет, 
яғни, діні, тілі, жері, тарихы, ұлттық тағамы, ұлттық салт-дәстүрлері 
мен әдет-ғұрыптары. 

Біз – өзіндік ділі, тамыры терең құндылықтары, сүйенер, 
қуат алар бай рухани мұрасы бар халықпыз. Діні мен дәстүрін 
бөліп жармай, бір белдеудің көлемінде ұстануды жөн көрген 
ата - бабаларымыздың діни дәстүрді қалыптастырғаны тарих 
беттерінде анық бейнеленген. Ата - бабадан аманат болып жет-
кен сол дәстүрлердің бір парасы сан ғасырлардан бері ұласып 
келе жатқан ұғым - ұстанымдар болса, ал басым бөлігі асыл діннің 
әсерінен пайда болған дағдылар. Расында да белгілі бір қауымның 
қалыптасуы үшін алдымен ортақ тілі мен діні, тарихы мен салт - 

Бүгінде электрондық үкімет 
жобаларының арқасында  
ауыл тұрғындарымыз ХҚКО-
на  бармай – ақ, округ әкімі 
аппаратына келіп қажетті 
анықтамаларын E-GOV порта-
лы арқылы мемлекеттік қызмет 
түрлерін электронды цифрлы 
қолтаңба арқылы алуларына 
болатындығы туралы түсіндіру 
жұмыстары жүргізілуде. 

Насихаттау жұмыстарында 
электрондық үкімет дегеніміз 
ол ақпараттық техноло-
гиялар көмегімен ішінара 
келісушілікті қамтамасыз 
ететін, мемлекет пен азамат-
тар арасындағы, сондай-ақ, 
мемлекеттік органдардың 
өзара әрекеттестігінің бірыңғай 
механизмі екені айтылуда. 
Небәрі 5-10 минут ішінде 
анықтамаларды алуға болаты-
нын көрсетіп, үйретудеміз. 

Ауыл тұрғындарына 
электрондық үкімет порталының 
мүмкіндіктерін қолдану үшін 
e.gov.kz – «Электрондық 
үкімет» порталында тіркеліп, 
электрондық цифрлық қолтаңба 
(ЭЦҚ) алу қажет екенін айтылып 
түсіндірілуде. Сонымен қатар, 
электрондық цифрлық қолтаңба 
(ЭЦҚ)  дегеніміз  -электрондық 

«E-GOV» порталын 
пайдалана білу заман 

талабы

құжатқа қолы қойылып, мөрі 
басылған қағаз тасығыштағы 
құжатпен тең заңды күш 
беру үшін пайдаланылатын 
адамның өз қолтаңбасының 
аналогы. ЭЦҚ электрондық 
құжаттың реквизиті болып 
саналады, ол электрондық 
тіркелу куәлігін және ЭЦҚ 
жабық кілтін пайдалану арқылы 
ақпаратты криптографиялық 
түрлендірудің нәтижесінде 
алынатынын, жай қарапайым 
тілмен айтқанда, ЭЦҚ-ны 
пайдалану – өз қолымызбен 
қойылатын қолтаңбаны толық 
құнды ауыстыру екені айтылып, 
түсіндірілуде.  

Н.НҰРБОЛАТКЫЗЫ,
Егінсу а/ о әкімі 

аппаратының бас маман - іс 
жүргізушісі, 

Егінсу БПҰ мүшесі.
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Біріншіден, тақырыптағы жазуда дұрыс 
қойылмаған үтір мен тырнақшаларды 
айтпағанда, «орталығымен» деп қосып 
жазған екен. Бұл да бір қазіргі жас 
ұрпақтың сауат амалының түрі болар.

Екіншіден, пікір астарында «зиялы топ 
қалыптасты» деп жазып, бүйректері кімге 
қарай бұра тартқан астары байқалады.

Үшіншіден, Мейірман Ермектасов пен 
Мәкей Еркінбековтың өмірбаянымен 
таныс қыла, екеуін де ақтандақ етіп жа-
зады. Ора батырады. Мұхтар Сағадиев: 
«Мейірман Ермектасов 1908 жылы 
Қапал уезіндегі жеті жылдық мектепті 
үздік аяқтап, алғашқы ұстаздық жо-
лын Мамания мектебінен бастай-
ды», - деп жазады. Қапал уезі емес, 
Қопалы уезі. «Мамания» жаңа мектебі 
1909/1910 оқу жылында ашылған. Сон-
да Мейірман Ермектасов 1908 жылы 
«Мамания» мектебінде қалай алғашқы 
ұстаз болады? Таң қаларлық. Мұхтар 
Сағадиев: «1921 жылы Ораз Жан-
досов басшылығымен ірі байларды 
конфескелейді сол байлардың үйлерінен 
үш бастауыш мектеп ашады», - деп жа-
зады. Қойылмаған үтірге мән бермеген-
де, 1921 жылы ірі байлар тәркіленбегені 
анық. Ірі байларды тәркілеу қазақ елінде 
1928 жылдан басталған. Бұл жаңалыққа 
не дейміз. Әмбе, Мейірман Ермекта-
сов ірі байлардың арқасында Уфа, 
Түркиядан оқып, солардың көмегімен 
түлегені анық. Сонда қалай? Мұхтар 
Сағадиев: «Мейірман Ермектасов 1922 
жылы «Діңгек» ауылы мектебі атала-
тын 3 кластық бастауыш білім ошағын 
тұрғызды да, өз басы 3 жылдай елдің 
сауатын ашты», - деп жазады. Сон-
да Мейірман Ермектасов қандай 
қаражатымен білім ошағын тұрғызған? 
Беймағлұм. Діңгектегі байлардың боса-
тып берген үйіндегі білім ошағында сауат 
ашу қызметінде жұмыс жасаған десе бір 
жөн. Тұрғызған емес болар. Мейірман 
Ермектасовтың ағартушылық еңбегі 
бары рас. Бірақ, соны аша алмапты. 
Мұхтар Сағадиевтың жазған Мейірман 
Ермектасов өмірбаянындағы Ақсу 
жеріндегі ағартушылық қызмет мәліметі 
жансақтау, көпшілік айтуымен жазғанға, 
қайшылығы көп, жоқтан бар жасағанға 
ұқсайды. Мейірман Ермектасовтың 
Қытай мемлекетіндегі ағартушылық 
қызметін жазғаны, мектептер салғызды 
дегеннен басқасы, шындыққа келіп 
қалады. 

Мәкей Еркінбековтың еңбегін, 
қызметін, алған атақтарын Мұхтар 
Сағадиев ұсынысында ора-шолақ 
қайырған.  Ол да бір тәсілі шығар. Мәкей 
Еркінбековты Мұхтар Сағдиев: «  ... 
Қапал (Қопал) ауылында, (үтір керек 
емес) татар мектебінен білім алды», - 
деп жазады. Мейірман Ермектасов тура-
лы жазған өмірбаянында: « ... Қапалдағы 
жеті жылдық татар мектебіне береді», 
- дейді. Түрленткені анық. Тегі Мәкей 
Еркінбеков пен Мейірман Ермектасов 
екеуі Қопалдағы жеті жылдық татар 
мектебін бітірген ғой. Латынша жазылған 
«Өмір тарихым» атаулы қолжазбасында 
Мәкей Еркінбеков: «Жеті жылдық мек-
теп бітірдім. 1912 жылдан бастап 
жаңа әдіспен бала оқыта бастадым. 
Қамысмола деген жерде, Өтеулі ауы-
лында», - деп жазады. Мәкей Еркінбеков 
ол мектепте 1916 жылдың аяғына дейін 
істейді. 1917 жылғы төңкерісте басқа 
жұмысқа ауысып, Жетісу майданы 
қызыл армия шаруашылық мекемесінде 
мал бастығы қызметін атқарады. 
Ағартушылық жұмысына қайта оралып, 
1920/1921 жылы Тау-Қаратал мектебінің 
меңгерушісі болады. 1922/1923 оқу 
жылында Қопалдағы 1 - бастауыш 
татар мектебінде, 1923/1924 оқу жы-
лында Сағабүйен мектебінде мұғалім, 
1924/1926 жылдары Талдықорған уездік 
ағарту бөлімінің меңгерушісі болады. 
Мәкей Еркінбеков осы меңгерушілік 
қызметте жүргенінде Мейірман Ермек-
тасовты Қарасу мектебіне меңгеруші 
етіп тағайындайды. Ол бір жылдай 
қызмет етеді. Яғни, Мәкей Еркінбеков 
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Мейірман Ермектасовқа жұмысқа кіруіне 
қолғабыс етеді. Мәкей Еркінбеков 1926 
- 1928 жылдары 1 - бастауыш Баласаз 
мектебінде меңгеруші және мұғалім, 
1928 - 1930 жылдары Ақсу тиянақ 
мектебінде мұғалім болады. 1930-1932 
жылдары Қарағаш балалар коммуна-
сында оқытушы болады. 1932 жылдың 
ақпан айынан Ақсу аудандық атқару 
комитетінің саяси ағарту бөлімінің 
инспекторы қызметінде істеп, 1933 
жылдың 1 тамызынан Ақсу аудандық 
халық ағарту бөлімінің меңгерушісі және 
аудандық атқару комитетінің бас алқа 
мүшесі қызметін атқарады. 1934 - 1936 
жылдары Қарағаш балалар коммуна-
сында меңгеруші, 1936 - 1938 жылдары 
Ақсу ауданы, Қарасу орталау мектебінің 
директоры және мұғалімі болады. 1939 
- 1947 жылдары Қарасу жетім балалар 
үйінің директоры және мұғалімі болады. 
Қызметінде ешбір сөгіс немесе ескерту 
алмаған. 

1922, 1924, 1927 жылдары 
оқытушыларды қайта даярлайтын 
қысқа мерзімді курстарды оқыған. 
1932 жылдан бастап тек бастауыш 
емес, 5 - 7 кластарға сабақ беруге 
рұқсат етілген. 1936 жылы 10 сәуірде 
СССР Орталық Атқару Комитеті мен 
Халық Комиссарлары Кеңесі Мәкей 
Еркінбековке «бастауыш мектеп 
оқытушысы» деген атақты берген. 1939 
жылы 21 сәуірде Мәкей Еркінбеков 
Қопал педагогикалық училищесін сырт-
тай оқып бітіреді. Мәкей Еркінбеков 
1932 жылы облыстық ағартушылар 
одағынан «Білім саласының екпіндісі» 
деген атағын алған. 1934 жылы 9 мау-
сымда Ақсу аудандық оқу бөлімінің 
«Екпінді мұғалім», одан Ақсу аудандық 
халық ағарту комитеті Президиумының 
«Құрмет Грамотасы» берілген. 1935 
жылы Қазақ АССР орталық атқару 
комитеті Президиумы «Қазақстанның 15 
жылдығы» төсбелгісімен марапаттаған. 
1936-1944 жылдары грамоталары 
мен бағалы сыйлықтарға ие болғанын 
тізіп жату артық етер. 1945 жылы 25 
наурызда Қазақ ССР Жоғарғы кеңесі 
Президиумының «Грамотасы» берілген. 
1945 жылы 12 қарашада Қазақ ССР 
Жоғарғы Кеңесі Президиумы «Қазақ 
ССР мектептеріне еңбегі сіңген мұғалім» 
атағын және «Құрмет Грамотасын» бер-
ген. Бұл атақты алған Мәкей Еркінбеков 
Қазақ ССР бойынша алты адамның 
ішіндегі бірегей қазақ болған. 1947 
жылы Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі Пре-
зидиумы Мәкей Еркінбековты Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы еңбегін бағалап, 
«Еңбектегі ерлігі үшін» медалімен 
марапаттаған. Мәкей Еркінбеков Кеңес 
Одағының батыры Е.Сиқымов, лейте-
нант Бейсембаев, академик Жүрімбек 
Сыдықов, ғалым И.Сүлейменов, ар-
хеолог «Алтын адамды» тапқан 
Б.Нұрмұхамедов, Жетісудің «ел анасы» 
атанған Б.Сақауаова, Қ.Балшықбаев, 
ағартушылар: Б.Балханов, Қ.Бәсенов, 
Т.Құсмолдин, Б.Құсмолдин, ел 
басқарған Ғ.Ұрмурзиндай т.т азаматтар-
ды тәрбиелеген. Мәкей Еркінбековты 
көпшілік көзі тірісінде «Ақсудың Абайы» 
атаған. 

Енді газет оқырмандары, Ақсу ау-
даны басшылары, онамастика комис-
сия мүшелері әділдігін өздері сара-
лай жатар. Мәкей Еркінбековтың 125 
жылдығына орай Ақсу ауданы орталығы 
Жансүгіровте, Алматы қаласы Орталық 
кітапханада конференция өтіп, бір мек-
теп атауы есіміне берілсе деген  резолю-
ция қабылданған болатын. Сол шешімге 
сай Қарасудағы мектеп атауы беріліп 
жатса, Мәкей Еркінбековтей ағартушы 
тұлғаның өрлігі ұрпаққа өркендегені. 
Мейірман Ермектасов жайында еш 
жаманшылығым жоқ. Бірақ, Ақсу жері 
мен еліне және Қарасу мектебі, сондағы 
жетімдер үйіне кімнің еңбегі мол сіңгенін 
бағалаған да артық етпес.                                              

Тамара Мүфтиханқызы АХМЕТОВА,
Қазақ ССР Халық ағарту ісінің озық 

қызметкері, ардагер - зейнеткер.  

Төскейден төмен түсіп, қарсы 
алдыңдағы құба жолдың бойымен 7 
км. жол жүргеннен кейін алдынан қып 
– қызыл шоқтай болып «Еңбек» ауылы 
көрінеді. 

Көз тартар табиғаттың құшағынан бо-
санып Қарасу өзенінің өткелінен өтіп 
алып, ауыл ішіне кіргенде жеті жыл 
оқып, балалық бал дәуренімді өткізген 
Қарасу жеті жылдық мектебінің ірге та-
сын көргенде жүрегім елжіреп, ерекше 
бір күйге енемін.

Мен 1946 жылы Қарасу жеті жылдық 
мектебінің босағасын аттаған күннен бас-
тап бізге сабақ берген ұстаздардың бәрі 
жастар білімді, білікті, саналы азамат бо-
лып өссін, - деп осы мектептің іргетасын 
өз қолымен 1924 жылы қалаған ұстаз 
Ермектасов Мейірман деген аталарың 
болады деп ұқтырды. 

Есейе келе ауыл балаларына арнап 
өз қолымен мектеп салып қалдырған 
ата еңбегі келешек жастардың сауат-
ты, салауатты болуына ізгі ықпалын 
тигізген, елінің ертеңіне аянбай еңбек 
еткен Мейірман атаның өмір жолы бізді 
қызықтырмай қоймады.

Іздене келе тапқанымыз:
Ермектасов Мейірман 1888 жылы 2 

қыркүйекте Ақсу ауданының «Еңбек» 
ауылында Қашқынбай деген кедей 
шаруаның шаңырағында дүниеге келген.

Ол Қапалдағы жеті жылдық мектеп 
пен Уфа қаласындағы «Ғалия – Бану» 
медресесін үздік аяқтап, ұстаздық жолын 
өзіміздің «Мамания» мектебінен бастай-
ды. 

1921 жылы Ораз Жандосовтың 
басшылығымен байлардың үйлерінен үш 
бастауыш мектеп ашады. 

1922 жылы Діңгек ауылында 3 кластық 
білім ошағын тұрғызып, өзі үш жылдай 
сабақ беріп, елдің сауатын ашады.

1924 жылы Еңбекте шаруа – жастар 
мектебін, 1932 жылы Іле аймағының 
«Жырғалаң» аймағында жаңа тәртіпті 
ауылдық мектеп салу жұмысын қолға 
алады. Онда сегіз бөлмелі мектеп залы, 
200 адам сиятын клуб, балалардың 
және мұғалімдердің жатақ үйі және бес 
бөлмелі жаңа типті моншаны өз жобасы-
мен салады. 

1932 – 1945 жылдары Іле аймақтық 
сот мекемесінің орынбасары, Шығыс 
Түркістан халық сотының председателі, 
Совет азаматтық қозғалысының басқар-
ма мүшесі қызметтерін атқарады.

1945 жылдан өзі өмірден өткенше 
(1950 ж) оқу ағарту мекемесін басқарады.

Ермектасовтың еңбек жолын тара-
зылай келе оның тарихта айырықша 
із қалдырған тұлға екеніне, өмір жолы 
өнеге, ал, ұлты үшін жасаған тірлігі 
ешқашан ұмытылмайтынына көзіміз 
жетті. Ол білім саласын өркендетуге 
маңдай терін төккен, онда ойып тұрып 
орын алған қайраткер екенін дәлелдеп 
өтті.

Мен 1962 жылы Алматыдан Жоғарғы 
оқу орнын ойдағыдай аяқтап, Қарашілік 
сегіз жылдық мектебіне ұстаздық қызметті 
бастағаныма үш айдай болғанда, мені 
аудандық партия комитеті - аудандық 
комсомолдар комитетінің хатшысы 
қызметіне тағайындады.

Есімнен кетпейді, сол жылдары 
Мейірман атамыздың зайыбы Ал-
тын апай ауданға келіп, басшыларға 
жекелей кіріп, жолдасының аудан 
жастарының білімін жетілдіру жолында 
атқарған ерен еңбегін ескеріп, оны есте 
қалдыратындай ескерткіш тақта орнату-
ды, сонымен қатар Қарасу жеті жылдық 
мектебіне Ермектасовтың атын беру 
жөнінде өтінішін айтып ұзақ жүрді. Бірақ 
еш нәтиже шығара алмағаннан қатты 
ренжіп, ауылына қайтқан еді.

Содан бері араға жарты ғасырдай уақыт 
өткізіп, Еңбек ауылының жастарының 

ҚАРАСУ - АЛТЫН ҰЯ МЕКТЕБІМ

ішінен, әсіресе, Қарасу мектебін бітірген 
түлектерінің ортасынан туған мектебінде 
ұстаздық қызметті ойдағыдай атқара 
жүріп, Сағадиев Мұхтар Лебекұлы Ермек-
тасов Мейірманның өмір жолын 15 жыл 
бойы зерттеп, оның мемлекет және қоғам 
қайраткері екенін айшықты дәлелдермен 
көрсете білді.

Мейірмантанушылықты, ұстаздықты 
бастаған Сағадиев Мұхтар қазір мек-
теп директоры қызметінде. Ол қазақтың 
дамуының түп қазығы – ауыл екеніне 
мән бере отырып, атасының ізімен 
жастардың білімді, денсаулығы мықты, 
жан – жақты болып өсуі үшін спорттың 
рөлі аса зор екеніне түсіністікпен қарап, 
мектептің спорт залын бүгінгі күн талабы-
на сай толық жөндеуден өткізді.

Өмірде дәлелденгендей, адамның 
қалтқысыз істеген адал еңбегі қашанда 
алдынан шығады. Соның айғағы -  Мұхтар 
15 жыл бойы тынымсыз еткен еңбегінің 
жемісін көріп, сонымен бірге армандап 
кеткен Алтын апасының рухын тыныш-
тандырып, Қарасу негізгі орта мектебіне 
мемлекет және қоғам қайраткері Ермек-
тасов Мейірман Қашқынбайұлына өзі 
салған мектеп қабырғасына емес, бүгінгі 
күн талабына сай жаңарған жаңа мектеп 
қабырғасына мемориалды тақта орнат-
ты. 

Бұл бір адамның қолынан келетін іс 
емес, ауқымды еңбек. «Жұмыла көтерген 
жүк жеңіл», - дегендей Мұхтар басқарған 
мектеп ұжымының ұйымшылдығының 
Мейірман ата ұрпақтарының 
(Мейірманова Майра Зекенқызы, Жана-
таева Сағат Оразғалиқызы, Сағындықов 
Құдайберген Жұмабекұлы, Сағындықова 
Сымбат Құдайбергенқызы, Сағындықова 
Ләззат Құдайбергенқызы) демеушілігінің 
арқасында аудан, облыс, республикаға 
танымал іс атқарылды. 

Мен бұл жаңалықты жүрегім жарыла 
қуанышпен қабылдап, Қарасу мектебі 
ұжымына, ата ұрпақтарына, Еңбек ауы-
лы адамдарына, әсіресе, елге өнеге 
тұтар, білімді, еліне еңбегі сіңген аға 
ұрпақты пір тұтатын, олардың еңбек жо-
лын елеусіз қалдырмайтын, соларды 
дәріптеу жолында жылдар бойы қызмет 
ететін Мұхтар Лебекұлына, оның зор 
адамгершілігіне шын жүректен алғыс 
білдіріп, баршаңызға амандық тілеймін.

Атына заты сай мейірімді Мейірман 
Ермектасовтың қасиетті қолымен 
қаланған Қарасу мектебінде ауданның 
басқа мектептеріне қарағанда ерекше 
өзгешелік бар.

Ертеректе Қарасу мектебі ауданның 
басшы кадрларын дайындайтын орта 
болған. Осы мектептің директорларының 
барлығы аудандық оқу бөлімін басқарған. 
Атап айтсақ:

Кәрімбаев Әнуарбек, Көрікбаев 
Заманбек, Иманғалиев Нұрсейіт, 
Досмұханбетов Асхат жолдастар.

Ал, мектептің ең алғашқы түлек-
терінің бірі Сүлейменов Иманбек – 
ауылшаруашылық Ғылымының докторы, 
профессор. Жақсылықов Ермұханбет 
– мемлекет және қоғам қайраткері, 
Нұрмұханбетов Бекмұханбет Есік 
қаласынан «Алтын адам» тапқан геолог 
– ғалым. Бұл тізімді әлі де соза беруге бо-
лады. Мен ең бастыларын атадым.

Ермектасов Мейірман Қашқынбай-
ұлының орнатылған мемориалды тақта 
Қарасу мектебінің мектеп ұжымына үлкен 
жауапкершілік жүктейді. Ол әрбір ұстаз, 
оқушыларға өте жоғары дәрежедегі сапа-
лы білім беріп, Қарасу негізгі орта мектебі 
білім сапасы жөнінен аудан мектептерінің 
алдыңғы қатарынан көрінуге тиіс. Оған 
жететіндеріне сенімдімін. 

Ажар СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ,
Ақсу ауданының 

«Құрметті азаматы».    
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ТІЛ - ҰЛТТЫҢ ЖАНЫ

МЕМЛЕКЕТТІК 
РӘМІЗДЕР – ҰЛТТЫҚ 
МАҚТАНЫШЫМЫЗ

Тіл – ұлттың ұлт болып 
қалыптасуында шешуші рөл 
атқарады. Тіл жай ғана сөз 
емес, өмірдің талай сыны мен 
соқпағынан өткен, заман та-
лабына сай өрістей түскен 
толыққанды ақиқат десек, 
қателесе қоймаспыз. 

Талай ақынның қыл 
қаламынан жыр төгілткен, осы 
тілде қаншама қайнар күш бар 
дерсің-ау?! Өзің дүние есігін 
ашқан сәттен бастап-ақ, шама 
шарқыңа қарап шүлдірлеуден 
бастайсың. Ол саған ана 
сүтімен, әкенің қанымен 
беріледі. Керемет алпауыт 

күштің иесі боласың. Тіл тас жа-
рады, тас жармаса, бас жарады.

Әр халықтың өз ана тілі бар. 
Тіл – жеке адам ойлап тапқан 
туынды емес, ол барша ұлтқа 
ортақ, соның төл перзенті. Сол 
халықтың мәдени әлеуметтік 
өмірінде өзіндік мәні бар киелі 
ұғым. Тіл – атадан балаға мирас 
болып қалып отыратын баға жет-

пес мұра. Тілдің адам өмірі үшін 
мәні айырықша. Оның бітпесті 
бітіретін, жетпесті жеткізетін, 
үзілгенді жалғайтын мүмкіндігі 
бар. Бір ауыз опық жегізіп, өмір 
бойы өзегіңді өртесе, бір ауыз 
орынды айтылған сөз жадыңда 
жатталып, бақытқа жеткізеді.

Тіл – ұлттың жаны. Расын-
да қазақ халқының басына та-
лай қиын нәубет, зұлматтың, 
қайғылы күндердің болғаны 
тарихтан белгілі. Сондай ауыр 
сәттерде, сын сағаттарда ата-
мекен қонысын тастап босқан 
халықтың өзімен бірге алып 
жүрген байлығы – ана сүтімен 

санасына дарыған ана тілі ғана. 
Ақиық ақын Қадыр Мырза Әлі:

Ана тілің – арың бұл,
Ұятың боп, тұр бетте,
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте! – деп 

жырлағандай, рухани қайта 
түлеу ана тілсіз мүмкін емес. 
Ұлы ағартушы, мемлекет 
және қоғам қайраткері Ах-
мет Байтұрсынов атамыздың 
«Сөзі жоғалған жұрттың өзі 
де жоғалады» деген сөзі де – 
соның бір айғағы. Өйткені, тіл 
ұлттың бар құндылығын тасы-
малдаушы құрал.

Зүлфия БАПЫШЕВА,
Көкөзек ауылдық 

кітапханасының
кітапханашысы.

Қарапайым күнделікті қарым-қатынаста 
бір - бірімізбен қазақша сөйлеспейміз. Отба-
сы дастарқан басында бір тілде сөйлемейінше 
және бір шаңырақ астында мұсылманшылық 
жоралғысы бірдей болмайынша, мемлекеттік 
деңгейде руханият мәселесінің шешімін табу 
қиын. Отбасы – шағын мемлекет деген осы.

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласының «Ұлттық сана» бөлімінде: 
«Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе 
мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға 
тиіс. Керісінше, заман сынынан сүрінбей өткен 
озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды 
алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер 
жаңғыру елдің ұлттық - рухани тамырынан нәр ала 
алмаса, ол адасуға бастайды», – деп айтылғандай, 
қазақи дәстүр сан ғасырлар бойы қалыптасқан 
ұлттық рухани құндылығымыз. Мағжан Жұмабаев: 
«Мен жастарға сенемін» дегендей, қазақ 
жастарының сол сенімді ақтауы перзенттік пары-
зы екендігін басып айтып көрсетеді.

Елбасының бұл мақалалық идеясы уақыт тала-
бына сай еді. Өйткені, тәуелсіздік алған жылдары 
елдің экономикалық жағдайын жақсарту қажет 
болды. Нарықтық экономикаға қатысты шығыс 
және батыстың дамыған елдерінің озық үлгілерін 
пайдалана отырып, экономикалық тұрақты мем-
лекет болып келеміз. Хәкім Абай айтқандай:

«…Әрбір жалқау кісі – қорқақ, қайратсыз тарта-
ды, әрбір қайратсыз – қорқақ, мақтанғыш келеді, 
әрбір мақтаншақ – қорқақ, ақылсыз, надан келеді. 
Әрбір ақылсыз – надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз 
жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, 
өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады», – 

халқымыз ширек ғасырда экономикалық тұрғыда 
біршама өсті.

«ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгісінің 
бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің 
сыры неде? Меніңше, басты кемшілігі – олардың 
өздеріне ғана тән қалыбы мен тәжірибесін басқа 
халықтар мен өркениеттердің ерекшеліктерін 
ескермей, бәріне жаппай еріксіз таңуында. 
Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры 
тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды 
болады», – деп дөп басып жазады. 

Бүгінгі қазақ тілінің тағдыры мен болашағы Ел-
басын аз толғандырмаған еді. Сондықтан да бо-
лар Елбасының «Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде», «Ана тілі – бәріміздің анамыз, өйткені, 
ол – ұлтымыздың анасы», «Тілден артық қазына 
жоқ, Тілден артық қасиет жоқ»,-деген сөздері бар. 
Мал - мүлкін, алтын - күміс байлығы мәңгілік, 
сарқылмайтын байлық емес. Халықпен бірге мәңгі 
жасайтын тіл байлығы екенін ұмытпайық.

Әрине, дамыған елдердің тәжірибесін еске-
ру қажет. Өйткені, тарихи себептермен біздің 
біршама кенжелегеніміз рас. Десе де, озық 
тәжірибені ендіру барысында белгілі бір сүзгіден 
өткізбей тұтастай қабылдаудың салдарын жете 
түсінген жөн. Бұл елек ұлттық бояу һәм рухани 
құндылық. Бұл тұрғыда, кез келген саладағы жас 
мамандар тарихы алтын әріптермен жазылған 
ұлы дала ұрпағы екенін ұмытпағаны дұрыс.

Бақытгүл ҚАМЕТЖАНОВА,
Жаңалық ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы.

Тілін білмеген, 
түбін білмейді

Қазіргі таңда Қазақстан 
талай жетістіктерге жетіп, 
біраз елге өз атын танысты-
рып үлгерді. Жұртымыз ты-
ныш, көңіліміз жай, ұйқымыз 
алаңсыз. Бірақ бұл дегеніміз 
мүлдем қиындықтар жоқ деген 
сөз емес. Біздің мемлекеттің 
басында да өзгелердікіндей 
айтып ауыз толтырарлықтай 
мәселелер толып жатыр, 
мейлі олар экономика, эко-
логия, мәдениет, саясат 
жағынан болсын және олар 
тек Президенттің не бол-
маса тек жоғарғы жақтағы 
шенеуніктердің ғана емес бар-
ша қазақстандықтардың ортақ 
мәселелері. 

Тек бір адам алға тартып 
қалған  xалық артқа тарт-
са, бұлардың жақын арада 
өз шешімін тауып қатарлары 
сиреуі мүмкін емес, сондықтан 
қандай  мәселе болма-
сын оның жауабын табуды 
өзгелерден емес өзімізден 
бастайық.

Әрбір мемлекеттің жарқын 
болашағы оның тілінде. 
Қазақтың көрнекті жазушысы 
Ғ.Мүсірепов бір сөзінде: «Тілін 
білмеген, түбін білмейді. Он-
дай адам күлдіремін деп 
күйдіреді, сүйсіндіремін деп 
сүріндіреді, білдіремін деп 
бүлдіреді, қуантамын деп 
қуартады, келтіремін деп 
кетіреді, жұбатамын деп жы-

латады» деген өсиет қалдырған. 
Егер ұлылардың бізге 
қалдырған осындай өсиеттерін 
ұғынған мемлекетті жарқын 
болашақ күтуде. Кез келген ұлт 
кеудесінде жаны барда өз тілінің 
жойылып кетуіне жол бермейді. 
Тіл барлық ұлттың ұлт болып 
қалыптасуында сенімді тұғыр 
мен кепілдің көрсеткіші.

Мемлекеттік тілді дамыту 
барысында үкімет тарапынан 
көптеген іс-шаралар жаса-
лып жатыр. Жастар, басқа ұлт 
өкілдері  арасында қазақ тілін 
уағыздау БАҚ, теледидарда 
кеңінен өріс алуда. Қазақ тіліне 
деген қызығушылық күн санап 
артып келеді.

Бұл ретте, асыл қазынамыз 
тілімізді тиімді сақтаудың жолы-
отбасында ана тілінде сөйлеп, 
өз ойымызды сол тілде жеткізіп, 
қуаныш пен ренішімізді, ізгі 
тілектерімізді, асыл армандары-
мызды, дүние, қазақ елі туралы, 
жетістіктеріміз бен жеңістеріміз 
туралы ойларымызды осы тілде 
бөлісіп, келешекке деген жо-
спарды қазақ тілінде жоспарлап, 
тілдің туын биікке көтерсек, нұр 
үстіне нұр болары, хақ. 

Тілге қатысты ойыңды ақ 
қағазға түсірген сайын, оның 
құдыреті мен сиқырлығына таң 
қаласың. Осы тілде сөйлегенің 
үшін бойыңа бақыт сезімі 
ұялайтыны, сөзсіз. 

Әрине, мақтамамын, мақтан 
тұтамын. Ол үшін күюге де, 
жануға да дайынсың. Шыны-
мен, тіл адам бойындағы асыл 
мұра.

Қорытындылай келсек, зама-
науи мәдениет халқымыздың 
рухани жаңғыру және мәдени 
өмірін түбегейлі өзгертуде. 
Еліміздің жаһанда гүлденген 
мемлекетке айналуы, әлемдегі 
елу елдің қатарына кіру осы 
мәдениеттімізге байланысты 
екенін ұмытпауымыз керек. 

Қалай дегенімен де 
қазақ халқының, еліміздің, 
жеріміздің және тарихы мол 
мәдениеттіміздің өзіне сай 
болмысын сақтап, ата - баба 
мұрағат еткен жалынды 
өшірмеу тек біз бен сіздің 
қолымызда.

  Мадина ҚАЛШАЕВА,
Көкөзек ауылдық мәдениет 

үйінің әдіскері.

Мемлекеттік рәміздер – халқымыздың рухын, ұлттық салт 
- санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, 
арман тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. Кез - келген 
өркениетті елге тән ортақ ұқсастықтар мен рухани құндылықтар 
болады. Ту, Елтаңба және Әнұран – солардың бірегей ны-
шандары. Өйткені, бұл рәміздер әр мемлекеттің тәуелсіздігін 
білдірумен қатар, елдікке шақыратын, тұтастыққа ұйыстыратын, 
бірлікке үндейтін, жүректегі патриоттық сезімді оятатын, Отан-
ды, жерді сүюге жетелейтін, ерлік дәстүрлер мен сабақтастық 
рухында тәрбиелеуге жұмылдыратын айшықты белгілер сана-
лады. Еркіндігіміздің Көк байрағы көкте желбіреп, Елтаңба төрде 
орнығып, Әнұран шырқала орындалғанда, ата - бабаларымыз сан 
ғасырлар аңсаған елдік қалпымыз бен сүттей ұйыған тірлігімізге, 
дербес саяси және экономикалық даму жолына түскенімізге 
шүкіршілік айтып, толқымайтын жан, селт етпейтін көңіл болмас, 
сірә!

Ұлттық патриотизм, Отанға деген сүйіспеншілік, туған 
жерге деген ыстық ықылас – адамның рухани болмысын 
айқындайтын асыл ұғым. Ал, Отанға деген сүйіспеншілікті әрбір 
жүрекке ұялататын елдің нышандары екені сөзсіз. Олай болса, 
мемлекеттік рәміздерімізді құрметтеу, мақтан тұту әрбір азамат 
үшін қасиетті борыш. Мемлекеттік рәміздер – Тәуелсіздігіміздің 
ажырамас бөлігі. Мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету 
Қазақстанның барлық тұрғындарының азаматтық парызы екені 
анық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 4 маусымдағы №258 
Конституциялық заңына сәйкес, Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік 
Елтаңба, Мемлекеттік Гимн - Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рәміздері болып табылады. 1992 жылы 6 маусым күні 
тәуелсіз еліміздің тұңғыш мемлекеттік рәміздерінің тұсаукесер 
салтанаты өтіп, сол күні Президент сарайы мен Парламент Үйінің 
төбесіне Ту көтерілді, Елтаңба орнықты. 6 ай өткен соң 1992 жылы 
11 желтоқсанда Мемлекеттік Гимннің мәтіні бекітілді. Ол 2006 
жылы қайта өзгеріп, желтоқсан айында жаңа Гимн қабылданды. 
Лайым, мемлекеттілігіміз бен тәуелсіздігіміз мәңгілік болғай. Ал, 
елдігімізді айшықтайтын басты рәміздеріміз жарқырай берсін! 
Туымыз тұғырлы, Елтаңбамыз еңселі, Әнұранымыз айбарлы бол-
сын!

А.СҰЛТАНОВА, 
Ақсу филиалының ақпараттық технологиялар архивисті.

Эхинококк – ерте  уақыттан  
белгілі аурулардың бірі 1833 жылы 
ғалым  Зибольд  ауруды  өршітетін  
ішек  құртының  құрылысын микро-
скоп арқылы байқап, оның адам 
мен мал денесіне қандай зақым 
келтіретіндігін дәлелдеді. Бұл 
ғалымның айтуы бойынша эхи-
нококк ауруының өзіне тән ішек 
құрты бар, оның ұзындығы 2-6 
мм. Ішек құртының денесінде ұсақ 
жұмыртқалары өсіп өніп жатады.

Эхинококктің ұрықтары ит, 
қасқыр, түлкі, тағы басқа аңдардың 
қиымен бірге ашық алаңға шығып 
қалады. Эхинококкпен ауырып 
жүрген аңдар, ит адам, мал ішетін 
суды ластайды. Эхинококктың 
жұмыртқалары суда 12 күн, ал «0» 
градус температурада 116 күнге 
дейін өмір сүре алады.

Эхинококк ауруының ішек құрты 
адамға көбінесе ит арқылы та-
райды, иттің ішегінде өмір сүреді, 
жұмыртқалары  немесе оның 
мүшелері нәжіспен бөлініп сыртқа 
шығады.Сөйтіп топырақты, ішетін 
ауыз суды, шөпті, жайылымды 
және жұғысқан бөлмені, ыдыстар-
ды ластайды.  

Оған басты себеп, жоғарыда адам 
және үй жануарлары эхинококктың 
онкосферасын (жұмыртқасын) 
ішіне жұтып алады, осыдан кейін 
жанағы ұрығы өзінің сыртқы 
қабығынан арылып ұлтабардың қан 
тамырлары арқылы денеге тарай-
ды. Эхинококк кистасы шар тәрізді 
дененің ішінде түссіз сұйықтық 
және ұсақ құм тәрізді эхинококкоз 
қоздырғыштары. Эхинококкпен 
көбінесе бауыр, өкпе ауырады 
(соңғы уақытта басқада түрлері 
кездесуде) ең жиі кездесетіні бау-
ыр эхинококкозы. Эхинококкпен 
ауырған адам көп уақыт бойы 
жұмысқа жарамай мүгедек болады, 
ал, операция жасатпай, дер кезінде 
емдетпей жүре  берсе  қайғылы  
жағдайға душар болады. Осы ау-
румен ауырған малды сойғанда 
жарақаттанған мүшелері, өкпе - 

Эхинококкоз
(Жылауық құрты)

бауырын далаға иттерге тастайды.
Оны жеген ит арқылы ауру адамға, 
басқа малдарғы тарайды. 

Эхинококк ауруының екі түрі 
бар, бірінші түрін гидатидозный 
эхинококк (жылауық құрты), екінші 
түрі альвеококкоз деп аталады. 
Эхинококк ауруы бастапқыда 
ешқандай белгі бермейді.Тек 
эхинококктың кистасы (жылауығы) 
үлкейгенде, бауырда ісік пайда бо-
лады. Ауырған адамның денесінің 
температурасы 38-39 гр, бауыры 
сыздап  ауырады. Ал эхинококктың 
өкпеден болатын түрімен ауырған 
адам жөтеліп, кейде қан аралас 
қақырық түкіреді. Эхинококкоз 
қоздырғышы барлық іш құрылысқа 
жайылып және одан әрі асқынуы 
мүмкін. Эхинококкоз  мәселесі, 
медициналық мекемесінің ғана 
емес, ветеринарлық мекемесіне де 
тікелей қатысты.

1.Алдымен иесіз қанғырып 
жүрген бұралқы иттерді құртып 
отыру керек.

2.Шаруашылыққа керек ит-
тер мен жеке меншіктегі иттерді 
уақытымен дәрігерлік тексерістен  
өткізіп, жиі - жиі дегельминтизация  
жасап отыру керек.

3. Малды күні бұрын дайындал-
ған арнаулы орынға қасап жасай-
тын жерге сойып, оның эхинококк 
ауруымен жарақаттанған өкпе, 
бауыр тағы басқаларын итке таста-
май құрту керек.

4.Мал шаруашылығында 
жұмыс істеп жүрген шопандар, 
бақташылар, тері тірсек жинай-
тын, жүн өндеу фабрикасының 
жұмысшылары, мал дәрігерлері 
жылына екі рет дәрігерлік тексеру-
ден өтуі керек.

5.Ал, эхинококктан сақтанудың 
бірден бір жолы жеке бастың 
жанұяның ұқыптылығына байла-
нысты. Кейбір адамдар балалар 
итті сылап сипап сүйіп, одан кейін 
қолын жумай тамақ ішеді.  

Осы жоғарыда айтылған шара-
ларды бұлжытпай орындаса ғана 
эхинококк ауруы таралмайды.

А.СЕҢКІБАЕВА,
 аудандық Санитариялық - 

эпидемиологиялық 
бақылау және қадағалау, 

мемлекеттік қызмет
 көрсету және цифрландыру 

бөлімінің маманы.
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Дәрігерлік  мамандық – бір рет-
те болса да қателесуге болмай-
ды. Ол өзіне құрбан болуды талап 
етеді, ойдың, ниеттің адал болу-
ын қажет етеді. Дәрігер ой-санасы 
анық, пиғылы, мінез - құлқы таза, 
адал және мұнтаздай болуы ке-
рек.

Адамгершілік — адам 
бойындағы гуманистік құндылық, 
әдеп ұғымы, адамның руха-
ни байлығы, болашақ ұрпақты 
ізгілік бесігіне бөлейтін руханиет 
дәуіріне жаңа қадам болып та-
былады. Адамгершілік тәрбиенің 
нәтижесі адамдық тәрбие болып 
табылады. Ол тұлғаның қоғамдық 
бағалы қасиеттерімен сапа-
лары, қарым-қатынастарында 
қалыптасады. Адамгершілік 
қоғамдық сананың ең басты 
белгілерінің бірі болғандықтан, 
адамдардың мінез - құлқы, 
іс-әрекеті, қарым-қатынасы, 
көзқарасымен сипатталады. 
Олар адамды құрметтеу, оған 
сену, әдептілік, кішіпейілдік, 
қайырымдылық, жанашарлық, 
ізеттілік, инабаттылық, 
қарапайымдылық т.б. Осы орайда 
ауылымыздың бас дәрігері - Сады-
кова Гүлжамиля Абибулаевнаның 
бастауымен шағын ғана 
амбулаториялық емханада жұмыс 
жасайтын жастар қатары жылдан 
-жылға көбейіп келеді. Күн - түн 
демей қызметтерінің ауырлығына 
қарамай, саусақпен санарлықтай 
ғана үлкен кісілермен жұмыс 
жасап келе жатқан ұжымның 
жұмыстарын жоғары құндылық 
деп қарайтын жеке адамның 
қасиеті, адамгершілік және 
психологиялық қасиеттерінің 
жиынтығы деуге келеді . 
Жастарымыздың аталған ме-
кемеде Ардақ Сейдахметовна, 
Жұмагүл апай,  Гүлжан апай, Бақыт 
апай сынды адамдардың жұмыс 
барысында алған тәжірибелерін 
сабақ етіп,  үйрену үшін пайда-
ланып қалса нұр үстіне нұр бо-
латыны анық! Біздің ауылдың 
емханасының жұмыстарына 
шалғайда жатқан елді мекен-
дер кіретін болғандықтан,  кей-
де адам көңілінен шыға алмай 
реніш те естіп жататын күндері 
аз емес . Бірақ айта кететін 

жайт, 103 - ке қоңырау түскеннен 
кейін жалғыз скорый машина-
мыз науқас алып ауданға кетіп 
немесе қалаға шығып кетіп жат-
са, жаяу келуге дайын. Атап 
айтсақ, Тасболатова Қаламқас, 
Маулитов Мақсат, Жақсыбеков 
Сырым сынды күн - түн демей 
дамыл таппай жұмыстарын өте 
жоғарғы деңгейде атқарып жата-
ды.  Жақсылық — адамгершілік 
пен имандылықты сипаттайтын 
жалпы ұғым екенін тағы баса 
айтқым келеді.  Адамға жағымды 
нәрселердің бәрі жақсылық ұғымы 
арқылы жүзеге асады

Жақсылық жасау - міндетті 
түрде ол адам үшін дүниені 
төңкеру немесе жұрт білетіндей 
көмек көрсету емес, жай ғана 
сөзбен демеп, кішкене ғана көзге 
ілінбес жақсылық жасаудың өзі 
үлкен құрметті іс. Кейде тіпті 
жолда кетіп бара жатып Алматы 
-Өскемен трассасынан танымай-
тын не бір машиналар бұрылып 
келіп бірінші көмекті алып жата-
ды. Талай рет жолдың адамдары 
алғыстарын айтып  жатқандарына 
куә болғам . Бұл үлкен қошеметке 
ие болар сауапты істің біріне жа-
тады. Ол дәрігердің көрсеткен - 
үлгісі деп білемін . 

Рухтың мекені – адамның жүрегі. 
Жүрек жылуы, махаббат, ар - ұят, 
қайрат, мейірімділік, жақсылық, 
адамшылық осы жүректен туын-
дайды . 

Дәрігер болу үшін бейімділік, 
икемділік, қабілеттілік қасиеттері 
аздық етеді. Дәрігердің  сондай-
ақ, науқас  адамның сенімін ала 
білуі, ол адамды өзінің ауруымен 
күрестіре білуі маңызды. Сырқат 
жандарға күшін ғана емес, жүрегін 
де жұмсай білуі қажет.

Қиын кезде таңның атысы, 
күннің батысы демей қауіпті 
індетпен күресте алдыңғы шепте 
жүрген дәрігерлерімізге қандай 
құрмет көрсетсек те артық емес. 
Адамзат денсаулығын басты 
орынға қойып, қажымай – тал-
май еңбек етіп жүрген ақ халат-
ты абзал жандардың өздерінің 
денсаулықтары да мықты болсын 
деп тілейміз. 

С.САПИРОВА.

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорынан (бұдан әрі – Қор) 
еңбекке қабылеттіліктен және асыраушысынан 
айырылуы жағдайларына төленетін әлеуметтік 
төлемдердің мөлшері 5%-ға, 2022 жылғы 1 
сәуірден бастап қосымша 4%-ға арттырылды. 
Осылайша бұл төлемдердің жалпы сомасы өткен 
жылмен салыстырғанда 9%-ға өсті.

Жұмыс істейтін азаматтар бұл төлемдерді 
базалық мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға 
қосымша алады.

Қордан еңбекке қабылеттіліктен айырылу 
жағдайына әлеуметтік төлемді 81665 адам, оның 
ішінде Алматы облысы бойынша 5037 адам алу-
да. Егер бюджеттен алатындар үшін мүгедектік 
бойынша жәрдемақының орташа мөлшері 54 608 
теңгені құраса, ал Қордан төленетін төлемді қоса 
есептегенде жалпы сома 84 353 теңгені құрайды.

Қордан асыраушысынан айырылуына байланы-
сты әлеуметтік төлемді 54215 адам, оның ішінде 
Алматы облысы бойынша 5155 адам алуда. Егер 
бюджеттен алатындар үшін асыраушысынан айы-
рылу бойынша жәрдемақының орташа мөлшері 
45 627 теңге болса, ал Қордан төленетін төлемді 
қоса есептегенде жалпы сома 76 443 теңгені 
құрайды.

Осылайша, жұмыс істейтін азаматтардың 
төлемдерінің орташа мөлшері жұмыс істемеген 
алушылармен салыстырғанда шамамен 30 мың 
теңгеге жоғары.

Сонымен бірге, 2022 жылғы 1 сәуірден бастап 
айлық есептік көрсеткіштің ұлғаюына байланы-
сты Қордан 1 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша 
төлемді ең төменгі деңгейде алушы  244000-ға 
жуық, оның ішінде Алматы облысы бойынша 
33079 адамға төлем мөлшері ұлғайтылды.

Қордан төленетін әлеуметтік төлемдердің 
ұлғайтылған сомасы ағымдағы жылдың маусым 
айында сәуір, мамыр және маусым айларына 
төленетін болады.

Э.БОРАНБЕК,
Алматы облысы бойынша «МӘСҚ» АҚ 

филиал директоры. 

МЕМЛЕКЕТТІК ӘЛЕУМЕТТІК 
САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНАН 

ТӨЛЕНЕТІН ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ 
ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІҢ 

МӨЛШЕРІ 2022 ЖЫЛДЫҢ 
1 СӘУІРІНЕН БАСТАП 

ҚОСЫМША ӨСТІ
С 1 января 2022 года размеры социальных вы-

плат по утрате трудоспособности и потере кор-
мильца из Государственного фонда социального 
страхования (далее – Фонд) повышены на 5%, с 
1 апреля 2022 года – дополнительно на 4%. Сово-
купный размер выплат увеличен на 9% по сравне-
нию с прошлым годом.

Работающее население получает указанные 
выплаты дополнительно к базовым государствен-
ным социальным пособиям.

Социальные выплаты по утрате трудоспособно-
сти из Фонда получают 81665 чел., из них по Ал-
матинской области 5037 чел. Если средний раз-
мер пособий по инвалидности для получателей из 
бюджета составляет 54 608 тенге, то совокупный 
размер с учетом выплат из Фонда - 84 353 тенге.

Социальные выплаты по потере кормильца из 
Фонда получают 54215 чел., из них по Алматин-
ской области 5155 чел. Если средний размер по-
собий по потере кормильца для получателей из 
бюджета составляет 45 627 тенге, то совокупный 
размер с учетом выплат из Фонда - 76 443 тенге.

Таким образом, средние размеры выплат рабо-
тающих граждан выше порядка на 30 тыс. тенге, 
по сравнению с получателями, которые не рабо-
тали.

Вместе с тем, порядка 244 тыс., из них по Ал-
матинской области 33079 получателям выплат 
по уходу за ребенком до 1 года из Фонда на ми-
нимальном уровне повышены выплаты в связи с 
увеличением размера месячного расчетного пока-
зателя с 1 апреля 2022 года. 

Повышенные суммы социальных выплат из 
Фонда будут перечислены в июне текущего года 
за апрель, май и июнь месяцы.

БОРАНБЕК Э,
Директор филиала  АО «ГФСС» 

по Алматинской области. 

РАЗМЕРЫ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ИЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВА-

НИЯ ПОВЫШЕНЫ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

 С 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

12 мамырда медицина 
қызметкерлерінің ішінде жеке 
медбикелердің мейрамда-
ры болды. Осы мерекеге орай 
осы айдың 18 күні Балжан 
Тұрсынғалиқызына жақсы жұмыс 
істегені үшін Алматы облысының 
денсаулық сақтау басқармасынан 
«Патологиялық материалды жи-
нау және тасымалдау туралы» 
бактериологиялық зертханада 
жұмыс жасауға мамандандыру 
бойынша анықтама берілді. Ал 
енді осы айдың 28 күні Қолы шипа-
лы қызымыз Балжан медбикенің 
туған күні екен. Туған күнің құтты 
болсын жаным. Алла саған ең 
алдымен мықты денсаулық, ұзақ 
ғұмыр берсін. Аспаның ашық, 
жұзің жарқын, отбасыңа амандық, 
әр күндері жүзіңнен шуақ кетпей, 
ғұмыр бойы жұмысың жемісті бо-
лып, өмір бойы сырқаттарға таза 
пеілмен, көңіл күйіңмен аянбай 
еңбек ете бер. 

Қартайған адам жиі – жиі 
сырқаттана береді екен. Сол 
уақытта Балжан маған укол са-
лып, көмегін тигізді.  Бірінші 
Алланың, екінші ақ халатты 
жандардың арқасында ірқашан 
тәуірленіп жүрдім. Балжан 

таң атпастан көптеген ауырған 
жандардың қанын, анализін өткізу 
үшін сағат тоғызға дейін зыр қағып 
үлгереді. 

Менің де анализімді керек 
уақытында алып, тексеріп жүрді. 

Балжан қызым туған күнің 
құтты болсын. Шын жүрегіммен 
аналық алғысымды білдіре оты-
рып, өмірдің барлық жақсылығын 
тілеймін. 

«Ақсу өңірі» газеті арқылы 
алғыс айтамын. Жансүгіров ауы-
лы, Қалилаханов көшесі, №4 
ұйдің тұрғынымын. 88 жастағы 
зейнеткермін.

Өкей ОРМАНОВА.  

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАУ - 
ҚҰРМЕТТІ ІС

АНАЛЫҚ АЛҒЫСЫМ

Жаздан бұрын көктем келер,
Көктем келді осы айда!
Шегіртке басты бір әнге,
Орман шулап, дүркіреп.
Еңбек алған құмырсқа
Еңбегін бастап кірісті!
Күн - түн бойы шегіртке,
Бір әнді ғана қайталап
Шырылдап, секіріп,
Көбейтті ос жүрісті
Еңбекпен жүрген құмырсқа
Жаз,күз бойы жұмыс істеп,
Бір әнді тек тыңдады.
Бағаланған осы іс,
Пайда келтірер бір күні.
Шырылдаған шегіртке
Пәлеге ұшар бір күні.
Жалқаулықпа, еңбекпе?
Таңдасаңыз осы жерде
Кәрілігіне мінсе аязың,
Шегірткеге не болмақ?
Құмырсқаға не болмақ?
Екеуінеде не болмақ?
Ал ендеше тыңдаңыз
Кәріне мініп бір аяз,
Әнін қойып шегіртке
Құмырсқа кіріп ініне!
Шегірткені қатырып.
Құмырсқаны қорғап жалғыз үйі
Еңбек жеңіп бұл жолы,
Сондықтанда балалар.
Жалқаулыққа жоламай,
Еңбекті сүй жас ұлан!
Еңбек жеңер әрқашан!

Шегіртке мен 
құмырсқа

Жан достар
 
Ойланам, кейде былай әрқашан
Досым бар - деп жан даусыммен 
                                              қайталап.
Ең бірінші достарымды 
                                              мектептен,
Достарым, сыныптастарым - деп 
                                           айталам.
«Өмірде дос керек!» - деп адам 
                                                      айтат,
«Өмірде шыншыл дос» - деп 
                                 шындықты  айтат.
Бауырың, досың егер жоқ болса,
Дос ізде, оқу оқы жас ұлан!
Әр жерде дос көп қой балалар.
Қол ұшын тек беретін 
                                   жандосың ғой,
Досыңның пайдасына қарай 
                                                   емес,
Досыңның ақ жүрегіне қарай 
                                                     таңда.
Көмектес, қуант сен жан 
                                               досыңды.
Сағанда жақсылық келер 
                                           досыңнан
Керек кезде табылатын әрқашан!
Дос керек осы өмірде балалар.

Туған күні 
досымның

Туған күні бүгін менің досымның,
Ойнап - қунап, күліп жүрген 
                                          шақтарда.
Сәуірдегі бүгінігі туған күніңді
Атап өттік қуанышпен шаттықта.
«Дос дегенің» - өнерлі бір 
                                        бауыр ғой,
«Дос дегенің» - басыңа қонған 
                                           бақыт қой.
Өз досын құрметтей білген 
                                                   адамға,
Айтамын мен жақсы адам деп 
                                            қысылмай.
Мұңайғанда көтереді көңіліңді
Керек кезде табылады қасыңнан
Шаттық,күлкі сыйлаймын мен 
                                                қашанда,
Жан досың ғой,ойлансаңдар 
                                             балалар!

Омар БЕЙСЕНБІҰЛЫ,
Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп - гимназиясының 
4 «Б» - сынып оқушысы.

Жетекшісі: Н.ДАНАБАТЫРОВА,
 Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп - гимназиясының 4 «Б» - сынып жетекшісі.


