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Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жы-
лыту маусымына дайындық шараларын 
жүргізу аясында, күз айларында жылу 
беру кәсіпорындарына көмірді жеткізу 
жұмыстары атқарылады, ол коммунал-
ды - тұрмыстық көмірді тасымалдаушы 
вагондар санының қысқаруына әкеп 
соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында 
көмірдің жетіспеушілігін және әлеуметтік 

Қыстың қамын жазда ойла!

АУДАННЫҢ ТЫНЫС - ТІРШІЛІГІНЕН ҚҰЛАҒДАР БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ, АУДАНДЫҚ 
ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ "ҚАЗПОШТА" БАЙЛАНЫС БӨЛІМШЕЛЕРІНЕ БАРЫП 

ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!

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

Газет индексі:  65750

БАСПАСӨЗ - 2023

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 
БАСТАЛДЫ

шиеленісті болдырмау мақсатында, 
Ақсу ауданының әкімдігі қатты отынның 
қажетті мөлшерін көмір тұйықтары мен 
қоймаларынан алдын - ала жаз - күз 
мезгілінде сатып алу керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы,  

жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі.

Ең ұлық мерекеміз - Республика күнімен 
баршаңызды тағы бір рет шын жүректен 
құттықтаймын. Тарих биігінен қарасақ, 
бұл Декларация сол кезде саяси құжат 
болып табылса да, Қазақстан халқының 
толық егемендікке қол жеткізуінің негізі, 
бастамасы болды! 

Сондықтан да, қазанның 25-ші 
жұлдызының Ұлттық мереке санатында 
болуын үлкен қуанышпен қабылдадық. 
Енді 25 қазан еліміздің ең ұлық мерекесі, 
тәуелсіздігіміздің бастауы, ұлтымыз 
үшін үлкен мақтанышпен тойланатын 
күн болмақ. Ия,1990 жылы 25 қазанда 

Қазақстанның Жоғарғы кеңесі "Қазақ 
КСР-інің мемлекеттік егемендігі тура-
лы" декларацияны қабылдады, ол қазақ 
халқының және Қазақстанды "отаным" 
деп санаған әрбір азаматтың көкейінен 
шыққан тарихи құжат болғаны белгілі.

17 баптан тұратын Декларация-
мыз: Қазақ Советтiк Социалистiк 
Республикасының Жоғарғы Советi 
Қазақстан халқының еркiн бiлдiре от-
ырып, Республиканың барлық азамат-
тары үшiн лайықты және тең тұрмыс 
жағдайын жасауға ұмтыла отырып, Рес-
публикада тұратын халықтарды топтас-
тыру мен олардың достығын нығайтуды 
бiрiншi дәрежелi мiндет деп санай 
отырып, Жалпыға бiрдей адам право-
лары декларациясын және ұлттардың 
өзiн-өзi еркiн билеу правосын тани 
отырып, ҚАЗАҚ ҰЛТЫНЫҢ ТАҒДЫРЫ 
ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ҰҒЫНА ОТЫ-
РЫП, iзгiлiктi демократиялық праволық 
мемлекеттi құруға бел байлауды негiзге 
ала отырып, Қазақ Советтiк Социалистiк 
Республикасының мемлекеттiк 
егемендiгiн жариялайды және осы Де-
кларацияны қабылдайды, - деп бастал-
ды.

Сонымен қатар, "Декларация Одақтық 
шарт жасау, Қазақ ССР-інің жаңа Кон-
ституциясын, егеменді мемлекет ретінде 
Республиканың статусын жүзеге асы-
ратын заң актілерін әзірлеу үшін негіз 
болып табылады",-деген жолдары мем-
лекет Конституциясы мен заңдарының 
пәрменділігіне кепілдік берді.

Ләззат СҮЛЕЙМЕН,
жерлесіміз, Парламент 

Сенатының депутаты.

ҰЛЫҚ МЕРЕКЕМІЗ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Жуырда Ақсу ауылында 25 қазан – Рес-
публика күні қарсаңында өңірлік кәсіби 
спортты дамыту, ауыл жастары мен мектеп 
оқушыларының бос уақытын тиімді пайда-
лану, болашақ чемпиондарды дайындау 
мақсатында заманауи тұрғыда салынған 

деген үмітіміз бар. Еліміздің еңсесі биік, 
тәуелсіздігі тұғырлы болсын. Көк туы-
мыз тек биікте желбірей берсін»,-деген ақ 
ниетін білдірді.

Жетісу облысы дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы Алмат 

жуық. Жаңа нысанда ауыл балалары-
на баскетбол, волейбол, шағын футбол, 
бокс, қазақша, еркін күреспен айналысуға  
барлық жағдай жасалған. Қажетті спорттық 
жабдықтармен толық қамтылған. 

Алғаш болып аудан әкімінің орынба-
сары Ғазиз Отарбайұлы: - «Кешеннің 
қолданысқа берілгені бәрімізді қуантқаны 
жасырын емес. Енді ауыл жастары мен 
мектеп оқушылары кез - келген уақытта 
өздері қалаған спорт түрімен айналы-
са алады. Болашақта дәл осы жерден 
елімізді әлемдік аренада танытатын, 
мемлекетіміздің абыройын асқақтатын 
чемпиондарымыз тәрбиеленіп шығады 

спорт кешенінің ашылу салтанаты болды.
Бұл салатанатты жиынға аудандық 

мәслихат хатшысы Бейбіт Жаңылысұлы, 
аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы 
Ғабит Ахметқожаұлы және мекеме, бөлім 
басшылары, ардагер спортшылар, ауыл 
ақсақалдары, тұрғындар қатысты.

Ақсулық азамат Сүлеймен Айдын 

Үшкемпіров та өз тарапынан жиналған 
жұртшылықты жаңа нысанның ашылуы-
мен құттықтап, өскелең ұрпаққа алдағы 
олимпиадаларда киелі өңіріміздің, 
республикамыздың атағын шығаруды 
тіледі.

Сондай-ақ, аудандық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Айтбаев Амангелді 

Айқанұлының демеушілігімен, «Строй 
монтаж вектор» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің қолдауымен салынған 
нысанның жалпы құны 350 млн. теңгеге 

атамыз өзінің ақжарма тілегін жеткізіп, ақ 
батасын берді. Артынша ауыл әжелерінің 
шашулары шашылып, жеті нан үлестірілді.

Марал ҚУАТҚЫЗЫ.

«АҚСУ» СПОРТ КЕШЕНІ 
ҚОЛДАНЫСҚА БЕРІЛДІ
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ЖОБА
Ақсу ауданы бойынша шетелдіктер үшін туристік жарнаның мөлшерлемелерін 

бекіту туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 2-10 тармағына, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 5 қарашадағы №787 «Шетелдіктер үшін туристік 
жарнаны төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қаулысына сәйкес, Ақсу аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:

1. Туристерді орналастыру орындарындағы шетелдіктер үшін туристік жарнаның 
мөлшерлемелері 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап  – болу құнының 5 (бес) пайызы 
бекітілсін.

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізілсін.

        Ақсу аудандық мәслихатының хатшысы Б. СҮЛЕЙМЕНОВ

ПРОЕКТ
Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев по Аксускому 

району
В соответствии с пунктом 2-10 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года №787 «Об 
утверждении Правил уплаты туристского взноса для иностранцев», Аксуский район-
ный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в местах размещения ту-
ристов с 1 января  2023 года  – 5 (пять) процентов от стоимости пребывания;

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

      Секретарь Аксуского районного маслихата  Б. СУЛЕЙМЕНОВ.

Қайырымдылық - адамзат бойындағы 
ерекше бір қасиет болып саналады. 
Қайырымдылық ізгіліктің, адамның 
адамға деген таза ниетін, адамгершілік 
қарым-қатынасын көрсететін адамдар-
дың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен 
көмегі. Қазан айының екінші аптасында 
өтетін мүгедектер күніне орай «Жомарт 
жүрек»  қайырымдылық акциясы өтті. 
Жақсылық жасайтын жандар әрқашан 
және әркезде табылады. Ауданымыздың 
бас имамы Анарбай Тасболатұлы 
Мамбетовтың ұйымдастыруымен 13 
қазанда аудан орталығында тұратын 
үйден арнаулы әлеуметтік қызмет ала-
тын 13 (он үш) мүгедектігі бар адамдарға 
жылы көрпешемен, жеміс-жидек, тәтті 
тағамдар себетін берді. 

Бұндай қайырымдылық іс-шаралар 
осы кісінің қолдауымен аудан бойын-
ша үйден қызмет алатын мүгедектерге 
5 (бес) жыл бойы өткізіліп келеді. 
Әлемнің бар жұмбағын шешпесе-
де кей сұраққа жауап іздеп барғанда 
жылы жүзбен қарсы алып, қоңыр дауы-
сымен, сабырға шақырып  адамның 
көңіліне сенім ұялатып шығарып сала-
ды. Біздің ауданымыздың имамы Анар-

ЖОМАРТ ЖҮРЕК

бай Тасболатұлы жылағанды жұбатып, 
сұрағанға  демеуші іздеп жағдайын жа-
сайды. 

Сонымен қатар бұл қайырымдылық 
акциясына аудан орталығындағы 
кәсіпкерлері қатысып, демеушілік 
көрсетті. Аудан бойынша үйден қызмет 
алатын 18-жастан асқан 39 (отыз тоғыз) 
мүгедекке, атап айтқанда «Жетісу» сау-
да орталығының иесі Умеджон Абдулла-
ев, «Даулет» әмбебап иесі Жанатбеков 
Қайрат, «Қадыл» сауда орталығының иесі 
Қазыкен Қадыл, киім-кешек, азық-түлік 
себеттерін берді.

Жалпы аудан бойынша  бұл акция өз 
жалғасын тапты, әр округтағы әлеуметтік 
қызметкерлер демеушілер арқылы 
үйден қызмет алушы 18 жастан асқан 
мүгедектерге спорттық киімдер, оданда 
басқа әр-түрлі сыйлықтар берді. «Жо-
март жүрек» акциясына осы демеушілік 
көрсеткен адамдарға ата-аналардың, 
қызмет алушылардың  атынан ризашылық 
білдірем.

М.ОМАРОВА,
Ақсу ауданының жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің бөлімше меңгерушісі. 

Қазақстан Республикасындағы жал-
пы әлеуметтік және экономикалық 
ахуалдың қазіргі кездегі жағдайында от-
басы ішіндегі зорлық - зомбылыққа қарсы 
іс-әрекет проблемасы өте өзекті. Ел үшін 
күрделі кезеңде келеңсіз үдерістердің да-
муы тұрақсыздандыру құбылыстарына 
әкеледі, сол сияқты отбасына да келеңсіз 
әсерін тигізеді.

Қазіргі заманғы отбасы көптеген 
қолайсыз, кейде тіпті криминогендік 
факторлардың аясында дағдарысты 
басынан кешіп отыр. Ер адам мен 
әйел арасындағы қарым - қатынастар 
заңды түрде бекітуді мұқтаж етеді. 
Ерлі-зайыптылар арасындағы өзара 
қарым-қатынастардың үйреншікті қалпы 
бұзылды: отбасы өз тұрақтылығынан 
айырылды, айырылысу ерекше фактіден 
қалыптыға айналды, ата-ананың ықпалы 
әлсіреді. Туыстар арасындағы даулар 
жиі қылмысты сипатта: ұрып-соғудан кісі 
өлтіруге дейін орын алуда. 

Әке мен анаға, ата мен әжеге деген 
құрметтің бастапқы түп қазығы жоғалуда, 
мүмкін моральдық және этикалық 
құндылықтардың дағдарысы өскелең 
ұрпақтың тәрбиелілігінің деңгейіне әсерін 
тигізгендіктен шығар. 

Сондықтан қазіргі балалардың 
жағдайын «қаңбақ» синдромы ретінде 
белгілеуге болады. Өсіп келе жатқан ұрпақ 
қаңбақ өсімдігі секілді бір құндылықтардан 
алшақтады (кеңес кезеңіндегі тәрбие 
салдары), бірақ басқаларға, былайша 
айтқанда жаңа нысандағы «әке мен бала» 
қарым-қатынастарына әлі жеткен жоқ, 
себебі тіпті олардың ата-аналарының 
өздері қоғам өмірінің қазіргі болмы-
сы аясындағы адамгершілік - этикалық 
көзқарасын анықтай алмай отыр. Біз ша-

ОТБАСЫ ІШІНДЕГІ ЗОРЛЫҚ - 
ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН 

- АЛУ НЕГІЗДЕРІ
малы адасу үстіндеміз, сондықтан бізге 
ұлы Абайдың «Қара сөздерінде» (бірінші 
сөз) айтып өткен жағдайды еске алуы-
мыз жөн болар: «Бағар едім, қалайша 
бағудың мәнісін де білмеймін, не бол-
сын деп бағам, қай елге қосайын, қай 
харекетке қосайын? Балаларымның 
өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын 
тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным 
жоқ, қайда бар, не қыл дерімді біле ал-
май отырмын, не бол деп бағам...?».

Отбасы ішіндегі зорлық - зомбылық 
жағдайында, жалдамалы кісі өлтірушілер 
оғынан гөрі, туыстардың қолынан мерт 
болуы анағұрлым жиі кездесетіндіктен 
қоғамға үлкен қауіп төндіреді. 

Кез - келген тұлға, оның ішінде 
кісі өлтіруші (киллер) мен қарақшы 
тұлғасы да жанұяда қалыптасады, 
яғни, сол жерде жасалатын, әсіресе 
құқыққа қайшы зорлық - зомбылық іс-
әрекеттерінің маңыздылығы ерекше. 
Осындай жағдайларда отбасы адамның 
психологиялық қорғаныс орталығы рөлін 
атқара алмайды, тәрбиелеу функцияла-
рын орындай алмайды. 

Отбасы ішінде зорлық - зомбылықтың 
орын алуы және осы себептен жеке 
тұлғаның бала кезінде қолайсыз жағдай-
да қалыптасуы көбінесе қатыгездікті 
тудырады, келешекте балалардың 
құқық бұзушылық әрекеттерін жасауы-
на итермелейді, қоғамға адамгершілік 
жағынан орны толмас зиян келтіреді.

А.СМАҒҰЛОВА, 
Ақсу ауданының жұмыспен 

қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің үйден 

арнауы әлеуметтік қызмет                                                     
көрсету бөлімшесінің консультанты.

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
ШЕШІМІ

РЕШЕНИЕ АКСУСКОГО РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА

2022 жылдың 22 ақпанында Мемлекет басшы-
сы "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір 
жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы" Жарлыққа қол қойды. 

Өзгерістер мен толықтырулар енгізудің мақсаты 
мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік жауапкершілігін 
қарау және олардың қызметтік әдепті сақтауы 
мәселелері бойынша заңнама нормаларын жетілдіру 
болып табылады.

Аталған өзгерістерге сәйкес, Әдеп кодексі жаңа 
редакцияда бекітіліп, оның құрылымы да, мазмұны 
да бұрынғы редакцияға қарағанда толық өзгеріске 
ұшырады. 

Мемлекеттік қызметшілердің моральдық-адамгершілік 
талаптары, олардың мінез-құлқына қойылатын базалық 
қағидаттар, қызметшілердің лауазымдық міндеттері 
және мемлекеттік қызметке байланысты өзге де ереже-
лер мен шектеулерден бөлінген.

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

Әкімшілік рәсімдер қағидаттарының бірі мемлекеттік 
қызметшінің моральдық бейнесіне қарамастан 
сақталуға тиіс жариялылық қағидаты болып табылады.

Сондай-ақ, Әдеп кодексінде жұмыс беруші қауіпсіз 
еңбек жағдайларын жасауға, қызметкердің еңбегі мен 
денсаулығын қорғау бойынша шаралар қабылдауға 
міндетті деген ереже болған.

Сонымен бірге жұмыс берушінің мұндай міндеті еңбек 
заңнамасында қарастырылған және Әдеп кодексінде 
ұқсас талаптардың бар-жоқтығына қарамастан орында-
луы керек.

Мемлекет басшысының ұстанымдары мен заң талап-
тарын ескере отырып, мемлекеттік қызметтің қоғамдағы 
рөлі ашылды.

Яғни, Кодекс қоғамның мемлекеттік органдарға де-
ген сенімін нығайту, өзара қарым-қатынастың жоғары 
мәдениетін қалыптастыру және мемлекеттік қызметте 
парасаттылық атмосферасын құру мақсатын көздейді.

 ӘДЕП КОДЕКСІНЕ 
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 

ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛДІ 

Мемлекеттік қызметтің әдептік қағидаттары 
айқындалды.

Атап айтар болсақ, бірінші, адал ниеттілік. Бұл – 
қоғам игілігі үшін мемлекетке кәсіби және жауапты 
қызмет ету. Екінші,  адалдық.  Мемлекеттік қызметшінің 
өз міндетіне шын көңілмен қарауы. Үшінші,  әділдік – 
жеке және заңды тұлғалардың, қоғамдық топтар мен 
ұйымдардың ықпалына қарамастан заңды шешім 
қабылдау және кез келген мән-жайларда біржақтылық 
пен субъективтілікке байланысты адамдарды кемсітпеу. 
Төртінші, ашықтық – жұртшылықпен жұмыс істеуге 
және олардың іс-әрекеттерінің ашықтығын қамтамасыз 
етуге дайындығының көріністері. Бесінші, сыпайылық 
– азаматтарға және әріптестеріне дұрыс және 

құрметпен қарау. Алтыншы, клиентке бағдарлану – 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арт-
тыру, мемлекеттік қызметтерді тұтынушы ретінде 
халықтың қажеттіліктеріне толығымен назар ауда-
ру және өтініштерді қарау кезінде бюрократия мен 
қағазбастылық көріністеріне жол бермеу бойынша ша-
ралар қабылдау.

Сонымен қатар қызметтік әдеп стандарттары 
көзделген.

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

Қызметтен тыс уақытта жалпыға бірдей қабылданған 
моральдық-әдептілік нормаларын ұстану талаптары 
сақталған.

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

Осы стандарттарды бұзу тәртіптік жауапкершілікке 
әкеп соғады.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі және оның аумақтық органдары қызметтік 
әдепті бұзудың профилактикасы бойынша үйлестіруді 
жүзеге асырады.

Яғни, Әдеп жөніндегі комиссия мен кеңестер, әдеп 
жөніндегі уәкілдер бұзушылықтардың алдын алу бой-
ынша жүйелі және белсенді жұмыс жүргізетін болады.

Е.БАҚТАЕВ, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 

істері агенттігінің Жетісу облысы бойынша 
департаментінің Мемлекеттік қызмет саласындағы 

бақылау басқармасының басшысы. 
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Республика күніне орай ау-
данымызда бірқатар шаралар 
ұйымдастырылды. 

Алдымен аудан әкімінің 
идеология бөлімі бойынша 
орынбасары Есжанов Ғазиз 
Отарбайұлының кабинетінде бас 
қосылып, алдағы шаралардың 
жоспары бекітілді. Жиынға әр 
өткізілетін шараға жауапты ме-
кемелер мен мәдениет, спорт 
саласының қызметкерлері, БАҚ 
өкілдері қатысты. 

Соның нәтижесінде аудан 
бойынша спорттың волейбол, 
баскетбол, шағын футбол, еркін 
күрес, т.б. түрлерінен мерекелік 
турнирлар мен түрлі мәдени 
шаралар өткізілді. Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
рәміздері біздің тәуелсіз 
еліміздің басты нышаны екенін 
білдіріп Ту алаңында Қазақстан 
Республикасының туы көтерілді. 

Мерекеге орай, Ақсу ауы-
лында спорт кешенінің ашылу 
салтанаты болды. «Қобызшы 
Молықбай» атындағы мәдениет 
үйінде салтанатты шара өтіп, 
аудан әкімі Базарханов Есім 
Сейілханұлы құттықтау сөз 
сөйлеп, бірқатар азаматтар 
мен азаматшаларды мерекелік 
марапаттармен марапаттады. 
Шара барысында аудандық 
мәслихат хатшысы Сүлейменов 
Бейбіт Жаңылысұлымен 
бірлесе - мәдениет үйінің ди-
ректоры Досмұхамбетов Асхат 
Сейденұлына Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы" атағын берді. 

Кәсіподақ ұйымының 
төсбелгісімен «Ақсу ауданының 
құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы» бөлімінің бас-
шысы Мырзеков Нұрлан 
Қомарұлы, аудандық жұмыспен 
қамту бөлімінің басшы-
сы Құрманғалиева Баян 
Дәулеткелдіқызы және Ойтоған 
ауылдық округінің бас маман 
есепшісі Жандайбекова Ләззат 
Жандайбекқызы марапатталды. 

Сондай - ақ, Республика 
күніне орай облыста өткізілген 
Республикалық «Мерейлі от-
басы» байқауына ауданымыз-
дан Кенжебаевтар отбасы 
қатысып,  жүлделі  ІІІ орынды 
иеленіп, 300 мың теңге серти-
фикатпен және арнайы диплом-
мен марапатталған болатын. 
Жеңімпаздарды және Сабыр-
баевтар отбасын жеңістерімен 
аудан әкімі тағы да құттықтады. 
Сонымен қатар спорт жағынан 
да биіктен көрініп жүрген 
оқушыларды және де аудандық 
балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің жаттықтырушысы 
Асат Мұсабаевты  "Алғыс хатпен" 
және «Отан Патриоты» деген 
төсбелгімен марапаттады.

Мерекеге орай, мемлекеттік 
қызметке жаңадан орналасқан 
жас мамандар ант қабылдау 
рәсімін жасады. 

Дәл осы күні облыста да осын-
дай мерекелік шара өтіп, мере-
кеге орай жетісулық азаматтар 
мемлекеттік наградаларға ие 
болды.

Солардың бірі  -  Ақсу  
ауданының өркендеуіне сүбе-
лі үлес қосып, көп жылдар 
бойы аянбай еңбек етіп, ел 
игілігін еселеу жолында тал-
май ізденіспен келе жатқан 
ардақты азамат, ауданымыздың 
ауылшаруашылығы бөлімінің 
қызметкері Есқали Есеновтің 
еңбегі бағаланып, Мемле-
кет басшысының «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен марапатталып 
қайтты.  

Біз бұл жерде негізгі құрметті 
наградаларға ғана тоқталып от-
ырмыз. Мерекеге байланысты 
марапаттар көп болды. Салтанат-
ты шара аудан өнерпаздарының 
концертіне ұласты. 

25 қазан күні орталық алаңда 
арнайы мемлекеттік Гимн орын-
далып, патриоттық әндерден  
мәдениет қызметкерлерінің 
мерекелік концерті өтті. Мереке 
құтты болсын! 

Көк Туымыз мәңгі желбіресін!

Ербол СЫМХАНОВ.

"Бір тал кессең, он тал ек",-деп дана ата - бабаларымыз 
айтпақшы, 25 қазан Республика күніне орай Б.Сырттанов ауылдық 
округі, Б.Сырттанов ауылында, ауылымызды жасылданды-
ру және де жеміс ағаштарын көбейту мақсатында 100 түп алма 
ағаштарының көшеттері егілді.

Есеболатов ауылында 25 қазан - Республика күніне орай "Са-
бан той" ұйымдастырылды. Аталған шарада ауылымыздың 
жеке шаруа қожалықтарының иелері, Жетісу облысының 
ауылшаруашылығы басқармасы басшысы Н.Кененбаевтың "Алғыс 
хаттарымен" марапатталды. Бұл шара ауыл азаматтары, әкімшілік 
және мәдениет қызметкерлерінің ұйымдастыруымен, тойхана-
да ауыл тұрғындарына дастархан жайылып ас беріп, атшабар 
алаңында қазақтың ұлттық ойындарының бірі "КӨКПАР" ойныны-
мен жалғасын тапты. Көкпардағы жалпы салым қоры 200 000 тг, 
беташар салымға 1 серке 10 000 тг, өгіз өлдіге 1 тоқты 20 000 тг 
тігілді. Шара басында көк байрағымыз көкке көтеріліп Қазақстан 
Республикасының Гимні шырқалды. Осы шараның басы - қасында 
жүрген Асқаров Айдын бауырымызға ерекше алғысымызды 
білдіреміз. 

Береке - бірлігіміз ажырамасын, мереке құтты болсын қазақ елі!

Қапал ауылдық округініңде Республика күніне орай мерекелік іс-
шара өтті.

Мерекелік шараға Қапал ауылдық округінің әкімі Жарылқасын 
Жалғас Жарасұлы қатысып, мерекемен құттықтады.

Қапал ауылының әлеуметтік - экономикалық дамуына елеулі 
үлес қосып жүрген жандарға "Алғыс хаттар" тапсырды.

Құрметті Қапал ауылының тұрғындары мейрам құтты болсын. 
Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, сәтті күндер, 
зор жетістіктер тілейміз.

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

Қоғамдық тілшілерден репортаж.

Мерекелік шаралар 
ауылдық округтерде

МЕРЕКЕЛІК МАРАПАТТАР 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
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Ақсу жері батырларға кенде емес. Қара батыр, Шоңай батыр, 
Қайнар батыр, … деп айта беруге болады. Олардың әрқайсысының 
ел тарихына қосқан үлесі өлшеусіз. Солардың ішінде отаршылдыққа 
қарсы күреске Тәнеке батыр туралы айтпауға болмайды.  Сол тұстағы 
атақты Кеңесары Қасымовтың көтерiлiсiне үн қосқан Тәнеке батыр - 
өзiнiң қол бастар батырлығымен де, ел бастар көсемдiгiмен де елдiң 
құрметiне бөленген тұлға. Шоқан Уәлихановтың экспедициясын 
Қашқарияға жеткiзу үшiн осы маңның жер жағдайын жақсы бiлетiн әрi 
кездейсоқ болатын қауiп-қатерден қорғай алар ержүрек батыр керек 
болды. Жетiсу өңiрiндегi сенiм бiлдiруге болатын мұндай бiрден-бiр 
адам – Тәнеке батыр болды. Тәнеке батыр патша үкiметiнiң тарапы-
нан жасалған қысастықтардан жергiлiктi халыққа арашашы болған, 
қорған бола білген еді. Қазақтың соңғы ханы, тәуесіздігі  үшін күрескен 
Кенесары ханның үзеңгілес досы, сенімді серігі болған. Қапыда 
қырғыз манаптарының қолынан қаза болған қайран Хан Кененің кегін 
қайтару үшін садыр-матай руынан қол жинап, қырғыздарға аттанған 
да осы намысшыл, хас батыр Тәнеке еді-ау!

Қапал ауылынан шығысқа 
қарай 20 шақырым жер-
де Тәнеке батырдың зира-
ты орналасқан. Тәнеке ба-
тыр орта жүз Найманның 
Матай руынан шыққан. Әйгілі 

ТӘНЕКЕ БАТЫР
би-сұлтандарымен Кенесарыға 
қосылмай, патша үкіметінің 
бодандығын қабылдау туралы 
келіссөз өткізіп жатқан жерінде 
Тәнеке батырдың қалың қолының 
шабуылына ұшырағанын жаза-
ды.

Тәнеке батыр Кенесары ханға 
орасан зор қолдау көрсетіп, 
ханның қырғыз еліне Жетісу 
өңірі арқылы өтуіне үлкен 
ықпал жасайды. Ал осыдан 
кейін қырғыз манаптарының 
Ресей патшалығына сатылып, 
Кенесарының басын алып, 
Қапал, Аягөз арқылы Омбыға 
жібергенін естіген Тәнеке батыр 

және медресенің ескі құрлысы 
әлі сақталған. Сонымен 
бірге Тәнеке батыр өз елін 
егіншілікпен айналысуға да 
баулиды. Тәнеке батырдың игі 
істерін кейін баласы Есімбек 
болыс жалғастырған. Бұл кез-
дерде Қапал өңірін жергілікті 
жұрт Тәнеке ауылы деген екен.

Кененнің кекін алған Қапал 
өңіімен, Тәнекедей батырмен 
бар қазақ мақтануға тиісті. Ке-
несары ханның басын іздейміз, 
қазақтың рухы қайта тіріледі 
дейміз. 

Меніңше Кенесарының басы 
бүгін емес, сол кезде де текке 
кеткен жоқ. Қазақ өз намысын 
жатқа таптатпады. 

Көптеген болыстар мен 
сұлтандар Орыс отаршылары-
на болыспаса да, хан Кенені 

Бөрібай батырдың ұрпағы. 
1807 – 1885 жылдар арасында 
өмір сүрген. Кенесары ханның 
ұлт азаттық көтерілісіне үн 
қосқан. Ол туралы Алаштың 
ардақтысы Мұхаметжан 
Тынышбаевтың «Материалы 
киргизско-казахского народа» 
деген еңбегiнде, 1847 жылда-
ры Қыдырәлi бидiң немересi 
Тәнеке Дөсетұлының Кене-
сары көтерiлiсiне қатысқанын 
айғақтайтын мәлiметтер бар. 
Поляк жазушысы Адольф 
Янушкевичтің еңбектерінде 
Тәнеке батырдың патша 
үкіметінің отарлау саясатына 
ашық қарсы келгенін айтады. 

Атап айтқанда, 1846 жылы ге-
нерал Вишневский Жетiсудың 

Жетісу жерінен Матай, Садыр, 
арғы беттен Қызай елінің рула-
рынан 2000-ға жуық қол жинап 
барып, қырғыз манаптарын ая-
май жазалайды, құлдыққа жегеді. 
Бұл туралы қазақтың әйгілі та-
рихшысы Ермұхан Бекмаханов 
еңбектерінде атап өткен.

Тәнеке батыр атасы 
Қыдырәлі биден бастап, ары-
сы Матай, берісі Қаптағай 
елінің қорғаны болады. Патша 
үкіметінің қысымымен қоныс 
аударған татарларға жер беріп, 
қамқорлығына алады. Оларға 
екі бірдей мешіт және медресе 
салып беріп, татар балаларымен 
бірге қазақ балаларын да оқыта 
бастайды. 

Сол кездегі салынған мешіт 

ескерткіштер орнатып, Астана 
мен Алматы қалаларынан көше 
беріп жатсақ, ол да бір қазақтың 
рухын көтерер шаруа болар 
еді. Киелі Қазақстанның «Туған 
жер» бағдарламасы бойын-
ша Тәнекедей батырды еске 
алуымыз нағыз рухани жаңару 
болмақ. 

Ұлттық код дегеніміз – қай 
заманда болсын өзінің емес, 
ұлтының, халқының, ханының 
намысын таптатпаған батыр-
ларды ұлықтайтын рух болса 
керек.

Ардақ ҚҰМАРОВА,
І.Жансүгіров атындағы 

өлкетану мұражайының 
қызметкері.

Автокөліктердің өртенуі көбіне оның 
тоқтап тұрғанына немесе қозғалыста 
келе жатқанына қарамастан аяқ асты-
нан болатын жағдай.егер көлік жа-
нып бастағанда өрт қауіпсіздігін дұрыс 
қадағаламаған жағдайда көліктің толық 
өртеніп кетуі ықтимал.

Көбіне автокөліктердің өртену 
себептері уақытында техникалық 
байқаудан өтпеген жағдайда, көліктің 
техникалық жағдайына немқұрайлы 
салғырт қарағандықтан, жөндеу кезіндегі 
қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан 
орын алып жатады. Ал, көптеген 
жағдайда автокөліктердің өртенуі 
себептерінің бірі көліктерді  қаса қана 
өртеу, тоқ желісіндегі қысқа түйісу, салон 
ішінде темекі тарту, ұқыпсыз жүргізілген 
дәнекерлеу жұмыстары болып табыла-
ды.

Автокөліктегі өртті өршіте түсетін 
себептердің бірі автокөліктің  
жүксалғышындағы газ баллон, жанар 
жағар май тиген киім - кешектер мен 
майлықтар және тағы басқа жануға 
бейім заттар болып табылады.

КЕНЕСАРЫНЫҢ КЕГІН 
АЛҒАН БАТЫР

АВТОКӨЛІКТЕГІ ӨРТТІҢ АЛДЫН АЛУ жанса қақпақты ұзын таяқтың неме-
се мантировканың көмегімен ашыңыз, 
себебі іштегі өрт қақпақ ашылған тұста 
сыртқа  шарпуы әбден мүмкін. Ашқаннан 
кейін өрт сөндіргіш құрал арқылы  ең 
бірінші өрттің қатты жанып жатқан жерін  
сөндіруге тырысу керек.

- егер киіміңіздің жеңі немесе үстіңіз 
жанар жағар май тиген болса өртті 
сөндірмеңіз, себебі, бұл Сіздің өміріңізге 
қауіпті! Өтіп бара жатқан адамдардың 
көмегімен өртеніп жатқан көліктің 
маңындағы  басқа көліктерді алып 
тастауға тырысыңыз, себебі, өрт басқа 
көлікке де өршіп түсуі әбден ықтимал;

- егер автокөлік ішінде адам қалып 
қойса онда шыныны қатты затпен сын-
дырып бірінші кезекте адамды тысқа  
шығаруға тырысыңыз. Шығарғаннан 
кейін алғашқы медициналық жәрдем 
көрсетуді ұмытпаңыз.

Мәди БАЗАРБАЕВ,  
Ақсу ауданының Төтенше 

жағдайлар бөлімінің аға инженері, 
азаматтық қорғау капитаны.

Құрметті автокөлік иелері, 
автокөліктеріңіз өртене қалған жағдайда 
бірден 101 немесе 112 телефон 
нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар, со-
дан кейін ғана өз күшіңізбен өрт сөндіргіш 
құралдың көмегімен өртті сөндіріп 
көруіңізге болады. Өрт сөндіргіш құрал 
кез - келген жүргізушінің көлігінде болуға 
міндетті. 

Өрт сөндіргіш құралды пайдаланған 
кезде де оның түсініктемесін мұқият оқып 
барып пайдалану керек. Өрт сөндіргіш  
құралды арнайы орындардан сатып алып, 
оның жарамдылық мерзіміне де көңіл 
бөлу керек.

Автокөлік өртенген кездегі тұрғындардың 
іс-әрекеті:

- егер капоттың астында қозғалтқыш 

АҚСУ АУДАНЫНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР 
БӨЛІМІ  БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 

ІV ТОҚСАНДА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Орган атауы

Ақсу 
ауданының  

Төтенше 
жағдайлар 

бөлімі

Ақсу 
ауданының  

Төтенше 
жағдайлар 

бөлімі

Қабылдау 
жүргізетін 

тұлғаның Т.А.Ә.

Жақсыбаев 
Нұрдәулет 

Нұргелдіұлы

Зейнолданов  
Талғат 

Нүсіпбекұлы

Қабылдау 
жүргізетін 
тұлғаның 
лауазымы

Бөлім бастығы

Бөлімнің 
бас маманы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

дүйсенбі
сағ. 15.00-17.00

бейсенбі
сағ. 15.00-17.00

дүйсенбі
сағ. 15.00-17.00

бейсенбі
сағ. 15.00-17.00

Органның орналасқан жері
Жансүгіров ауылы,

Пушкина көшесі, 
4 үй 

Байланыс телефоны
8 /72832/2-13-86
8 /72832/2-13-86

Сенім телефоны: 8 /72832/ 2-13-86.

Қазақтың қара шаңырағы - ауыл. Себебі, қазақы болмыс пен 
бітім, қазақы мәдениет пен өркениет сол ауылдан бастау алады. 
Ақсу ауданындағы ҚР Президенттігіне кандидат Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың аудандық штаб мүшелері үгіт жұмысын ұлттың қазығы са-
налатын ауылдан бастады. Бұл жолы штаб мүшелері Қаракөз ауы-
лына табан тіреді. Ауыл тұрғындарымен өткен кездесуде облыстық 
штаб мүшелері А.Жұмагелдин, Б.Тынышбаев, Р.Ибраймова, 
аудандық штабтың төрағасы К.Даулетбекова, штаб мүшесі 
М.Ормановтар Қ.Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасындағы 
бастамалардың жайын түсіндіріп, елдік пен егемендік жолындағы 
ауқымды реформаларға тоқталды.

 - Мемлекет басшысының дәстүрлі жолдауының мән-маңызы 
айрықша. Оның арқалайтын жүгі бір күн немесе бір жылмен 
шектелмейді, ауқымы кең, мазмұны да бөлек. Мемлекет басшы-
сы алдағы уақытта Қазақстан жаңа реформалы мемлекетке ай-
налатынын, парламент пен мәслихаттар жұмысы жүйеленетінін 
атап өтті. Сондай-ақ, Президент сот жүйесін жаңартып, рефор-
малау қажеттігін қадап айтты. Және де құқық саласында адал, 
әділетті әрі жемқорлықтан ада мамандарды тартып, халықтың 
сеніміне ие болу тұсын басты назарға алу керегін тілге тиек етті. 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың негізгі саяси ұстанымдарының бірі – 
ашықтық және қоғаммен тығыз қарым-қатынас орнату. Ел азамат-
тарын, отанымыздың алдында адал қызмет етуге, абыройлы іс 
жасауға, терең білім алып, ерінбей еңбек етуге шақырады, - деді 
Б.Тынышбаев. 

Ауыл тұрғындары да мемлекет басшысының елді өрістету 
бағытында бастамаларына разылығын білдірді. Сондықтан 
ауыл ақсақалдары бақуатты елде тұрғысы келетін әрбір тұрғын 
Қ.Тоқаевқа дауыс беру керегін, сонда ғана Қазақстан дамудың 
жаңа сатысына көтерілетінін сөз етті. Оған қоса жер-жерде жүрген 
үгіт-насихатшыларға батасын берді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
"Аманат" партиясы аудандық филиалының эксперті.

Ауыл ақсақалдары 
ақ батасын берді

қолдай алмады. 
Оның жанында 
Тәнеке болыс ерге 
сай мінез көрсетіп, 
ханның кегін 
уағында қайтарды. 
О т а р ш ы л а р м е н 
ашық күрескен 
батырдың есімін 
бүгін былайғы 
жүрттың көбі біле 
бермейді. Кене-
сары ханның кегін  
қайтарған Тәнекені 
ұ л ы қ т а ғ а н ы м ы з 
– хан Кенені 
ұ л ы қ т а ғ а н ы м ы з 
болар еді. 
К е н е с а р ы н ы ң 
кегін алған батыр 
деп Тәнеке ба-
тырды ұлықтап, 

101 ХАБАРЛАЙДЫ!
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ЕРТЕДЕН ЖЕТКЕН АҢЫЗ
Бала шағымызда ата-

әжелеріміздің тізесіне сүйеніп 
жатып, ол кісілер айтқан аңызға 
құлағымызды түретінбіз. Соның 
бірі былай өрілетін: осыдан 300 
жылдың алдында қазақ ауылда-
рына тосыннан шапқыншылық 
жасаған жоңғарлар 
жолындағысының бәрін жайпап, 
қалың елдің көз жасы көл болып 
ағады. Осы тұста Құдайназар 
батыр ел ішінен іріктеп 100 сар-
базды жинап, ел қауіпсіз жерге 
көшкенше қорған бола тұруды 
ойластырады. Әкесімен бірге ел 
қорғау жорығына 17 жасар қызы 
Гүлайым да аттанады. Олар 
жауды Қызылжар деген асуда 
тосып отырады. Қызылжар – 
ортасында арқырап өзен ағып 
жатқан, екі беткейі жалама жар-
таспен қоршалған тар шатқалда 
орналасқан асу. Еңістен келген 
жау төбеге шығатын басқа жол 
таппай осы мойнақтан аспақ бо-
лады. Жүз батыр жан алысып-
жан берісіп шайқас жасайды. 

 Үш күндік жанталас шайқас 
барысында 100 сарбаз  саны 
көп, күші басым жау жағынан 
тегіс құрбан болады. Шайқас 
бітіп, шамалы уақыт өткен 
соң жауынгерлерін іздеген ел 
азаматтары мүрдесі өртелген 
жүз батырдың шашылып 
жатқан сүйектеріне тап бо-
лады. Тек қол бастап жүрген 
Құдайназар батырдың күрек 
қасқа тісі мен қызы Гүлайымның 
өртелмей қалған бұрымынан 
танып, олардың сүйегін жи-
нап, Құдайназар батыр мен 

ҚЫЗЫЛЖАР 
ШАЙҚАСЫ

ұмытылған тарих мемлекеттің 
қолдауы және жергілікті жердегі 
тарихшы, өлкетанушылардың 
тынымсыз еңбегінің арқасында 
қайта оралды.  Соның бірі 1640 

сарбаз жерленген қорым мен 
шайқас болған асуға белгі қойып, 
тарихты қайта жаңғыртты.

«Қазақстанның қасиетті 
жерлерінің географиясы» жоба-
сы аясында Алматы және Жетісу 
облыстары аумағынан 57 нысан 
мемлекеттік комиссияның са-
рабынан өтіп, сол тізімге енген. 
Тарихи орындарды тізімге алу ісі 
әлі жалғасуда. Аталған экспеди-
ция – сол игілікті істің бір парасы.

 – Алдағы уақытта Қызылжар 
шайқасы болған және Құдайназар 
батыр мен батыр қызы Гүлайым 
басшылығындағы жүз сарбаздың 
қайтыс болған жерін картаға 
түсіріп, мемлекеттік комиссияға 
ұсынамыз. Егер қолдау тауып 
жатса, қасиетті нысан ретінде 
мемлекеттік тізімге енгіземіз, – 
дейді облыстық тарихи-мәдени 
мұраны қорғау орталығының ди-
ректоры Ғалымжан Оспанов. 

ЖҮЗ ОБА
Жетісулық өлкетанушылар мен 

Құдайназар батырдың ұрпақтары 
осы бір тарихи оқиғаның орнын 
анықтау үшін бірқатар ізденіс 
жасады. Жалпы еліміздің әр 
өңірінде 24 «Қызылжар» деп 
аталатын жер атауы кездеседі. 
Өлкетанушылар оның бәрін са-
раптап, жергілікті тұрғындардан 
деректер жинап, аңыз-әңгімелер 
негізінде аталған шайқастың 
орнын Ақсу ауданына қарасты 
Қапал шатқалында болған деп 
тұрақтандырды. Әрине, аңыз 
болып жеткен ақиқатты анықтау 
үшін сол өңірдегі жергілікті 
тұрғындар пікірі де салмақты. 
Ауыздан-ауызға айтылып жет-

кен аңыз-әңгімелер, тарихшылар 
мен шежірешілердің жазбасына 
және ақын-жазушылардың өлең-
жырларына да қарауға тура келді. 
Сол қатарда өткен ғасырдың 

Бұл ақиқатты анықтау алдағы 
уақыттың еншісінде. 

Расында, ел қорғау жай-
лы сөз болса, көп жағдайда 
«Егеулі найза қолға алып, еңку, 
еңку жер шалған» ерлердің 
ісін ұлықтап, ерлігін әспеттеп, 
даңқын асырып келеміз.  Осы 
тұста: «Қазақ қыздарының 
ұлтымыздың тарихына қосқан 
үлесі неге насихатталмай-
ды?» деген сұрақ туындайды. 
Ендеше сол батырлар мен 
ақындарды туған, ақылымен 
ел билеген және айбаты-
мен жауды қуған аналар мен 
апаларымыздың есімін келе-
шек ұрпақтың есінде қалдыруға 
неге құлшынбаймыз? Тарих пен 
шежіре деректерін парақтап 
көрсек, сонау  Сақ ханшайымы 
Тұмар ханымнан, бүгінгі Әлия 
мен Мәншүкке дейін қазақтың 
талай батыр қызы ел қорғаудың 
ерен үлгісін қалдырды. Бүгінде 
сол қатарға өзінің өлетінін біле 
тұрып елін, әкесін қорғау үшін 
басын бәйгеге тіккен Гүлайым 
Құдайназарқызының ерлігі 
ескерілмей жатқаны өкінішті-ақ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ
 «Игі істің басына, жақсы 

келер қасына» деген-
дей, Жетісу өңіріндегі та-
рихшлар, өлкетанушылар, 
облыстық ақсақалдар және 
аналар кеңесінің мүшелері 
Талдықорған қаласындағы Тіл 
сарайында өткен «Қызылжар 
шайқасы: Құдайназар бастаған 
100 сарбаздың тарихи рөлі» 
атты конференцияда бас қосып, 
тарихтың жаңа бетін ашты. 
Шара аясында бірнеше баянда-
ма оқылып, көптеген азаматтың 
ұсыныс, өтініші тыңдалды. 

Соңында конференцияға 
қатысушылар Қызылжар 
шайқасы қазақ батырларының 
ел қорғау жолында тізе қоса 
ұрыс жүргізген ерлік шайқасы 
деп танып, Қызылжар асуы мен 
Құдайназар батыр мен қызы 

Ақсу жері – тарихы терең, өткеннің 
талай құпиясын бауырына бүгіп 
жатқан өңір. 2017 жылы қолға алынған 
«Қазақстанның қасиетті жерлерінің гео-
графиясы» жобасы аясында Ақсу ауда-
нынан бірқатар нысан қазақстанның 
қасиетті жерлерінің тізіміне еніп, 
өңірдің өзгеше болмысын айқындады. 
Атап айтар болсақ, Тамшыбұлақ су көзі 
Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті 

нысандар тізіміне енсе, Тұзды көл (Рай 
көлі), Қапал мешіті, Байтулақ батыр жер-
ленген жер, Тәнеке батыр кесенесі, Ма-
мания мектебі, Смағұл қажы жерленген 
жер, Байғотанұлы Көтен тәуіп кесенесі, 
Алаш арысы Барлыбек Сырттанов 
жерленген жер, Фатима Ғабитованың 
үйі Қазақстанның өңірлік маңызы бар 
қасиетті нысандар тізіміне енген. 

қызы Гүлайымды бір жерге, 
басқаларын бір жерге арулап 
көміп, жүз батыр жерленген 
жерді «Жүз оба», батырдың 
қызы жерленген жерді «Қыз 
бейіті» деп атап аттанады. Со-
дан бері үш жүз жыл бойы осы 
қоныстан қиыр жайлап кеткен 
ел ұрпақтарына осы шайқастың 
болғанын айтып, құлағына 
қ9юмен болды. Жылдар 
өтуімен қатар басқаларының 
аты ұмытылып, тек Құдайназар 
мен қызы Гүлайымның аты 
Қызылжар шайқасымен қатар 
аталып жүрді. Сол аңыз міне, 
бүгін ақиқатқа айналып, өз 
бағасын алуға мүмкіндік 
туды. Сол шайқастың бас 
қолбасшысы Құдайназар батыр 
мен қызы Гүлайымның ерлік 
істері ұрпақтан-ұрпаққа ама-
натталып, бүгінгі күнге жетті. 
Елі де ерінің ерлігін ескерусіз 
қалдырмады. 

«ҚЫЗЫЛЖАР ШАЙҚАСЫ» 
ЭКСПЕДИЦИЯСЫ

Бір ғасырға ұласқан қазақ-
жоңғар соғысында талай ерлік 
істер мен батырлықтың өлшемі 
болған үлкенді-кішілі шайқастар 
өткені мәлім. Расында, қазақ-
жоңғар соғысы тұсында 
Жетісу жері үшін күрес талай 
боздақтың жанын қиып, ерлік 
істердің өнегесін қалдырды. 
Бірақ соның көбі зерттелмей, 
тек аңыз болып айтылып жүр. 
Тәуелсіздік алғаннан кейін сол 

жылы қазақ-жоңғар арасындағы 
«Орбұлақ шайқасы» болса, оның 
жалғасы «Қызылжар шайқасы» 
еді.  

Алматы облыстық тарихи-
мәдени мұраны қорғау орталығы 
және жетісулық өлкетанушылар, 
Қызылжар шайқасының батыры 
Құдайназар Тәңірбердіұлының 
ұрпақтарынан құралған экспе-
диция 22 маусым күні Ақсу ау-
даны, Қапал ауылына қарасты 
жергілікті жұрт «Жүз оба», «Қыз 
бейіті» атап кеткен тарихи орын 
мен Қызылжар шайқасы болған 
асуға  сапар шекті. Көпшілік ба-
тыр мен оның қызы және 100 

алғашқы жартысында өмір 
сүрген Досбер Саурықұлының 
«Есенгелді би» дастанын атауға 
болады. 

Түптен келгенде, Қызылжар 
шайқасы – XVI ғасырдың соңы 
мен XVII ғасырдың басында 
орын алған ел қорғау жолындағы 
ұлы шайқастардың заңды 
жалғасы саналады. Қазірге дейін 
шайқаста қайтыс болған жүз 
сарбаздың екеуінің аты мәлім. Ал 
қалған 98 батыр сол кездері осы 
шайқас болған өңірді мекенде-
ген төрт төлегетайдың, жалайыр, 
албан, суан, дулат руларының 
азаматтары деген болжам бар. 

Гүлайым және қазақтың жүз 
сарбазы жерленген, жергілікті 
тұрғындар «Жүз оба» мен «Қыз 
бейіті» деп атап келген қорымды 
Қазақстанның жергілікті маңызы 
бар қасиетті нысандары тізіміне 
енгізуді ұсынды. Сондай-
ақ, шайқаста мерт болған 98 
батырдың тұлғасын анықтау, 
Талдықорған – Қапал жолы 
бойындағы Шынбұлақ арқылы 
Қызылжар шайқасы болған 
жерге баратын бұрылысқа 
жол белгісін қою, Қызылжар 
шайқасы болған асуды Жетісу 
облысының туристік карта-
сына енгізу, М. Тынышпаев 
атындағы облыстық музейден 
Қызылжар шайқасының тари-
хы жинақталған шағын бұрыш 
және  Талдықорған мемлекеттік 
архивінен Қызылжар 
шайқасына қатысты деректерді 
жинақтайтын арнайы орын ашу, 
тарихи орынды абаттандыру, 
Гүлайым Құдайназарқызының 
есімі мен ерлігін мектеп 
оқулықтарына енгізу, Жетісу 
өңіріндегі әлі де өз бағасын 
алмаған ел қорғау жолындағы 
шайқастарды анықтап, оны та-
рих керуеніне қосу мақсатында 
өлкетанушылардың «Жетісу» 
қоғамдық бірлестігін құруға 
қатысты өтініштер айтылды. 
Конфененцияға қатысқан меке-
ме өкілдері бұл ұсыныстарды 
қолдайтынын білдірді.

Қажет АНДАС,
өлкетанушы-журналист.
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Әулие Көтентәуіп 
Байғотанұлына

Айналайын бабамнан арманға мені 
                                                                  сүйреген,
Ғасырлардан қол созып, артынан мені 
                                                                     ергізген.
Қамшы ұстатып қолыма, дарыныма 
                                                                сендірген,
Көре алмаған қас жауға жазасын беріп 
                                                                   үркіткен.
Айналайын бабамнан ұраным болған 
                                                                 данамнан,
Үміт еткен шырақшылықты мен сияқты 
                                                                 жаманнан.
Кешір мені, аспадым азғырушылардан, 
                                                                арбаудан,
Күте тұрайын әлі де, сыналып, жазалансын 
                                                                 таласқан.
Өзегімді өртеп жатыр өзімнен шыққан 
                                                               жауларым,
Тырнағыма татымайтындар шалып 
                                                             мені аяқтан.
Шыр етіп жаным шыққанша қорғаным бол 
                                                                    әулием,
Шырақшың болып өтемін қолдамаса да 
                                                                   айналам. 

Мұқағали ұраным
Ағажан, түндер Сізге ұйықтау үшін 
                                                             жаралмаған,
Ұйықтайды депсіз, сапарларын тәмамдаған.
Сізде міне мәнгілік ақтық сапарға аттанып,
Табыларсыз әулиелердін, даналардың
                                                              қатарынан.
Жырларыңды оқығанда мазалады 
                                                                ойларым,
Астар келмейді менің болар - болмас 
                                                              ақындығым.
Ағажаным ұранымсың, жұлдызымсың, 
                                                               айымсың,
Жеңістерге жетелейтін шабыт берер 
                                                            тұмарымсың.

Қасиетті жер 
(ұран)

Бұл әлемде қызықтырар сұлу жер 
                                                              көп білеміз,
Бірақ маған өте ыстық сексен көлді 
                                                               Көкшеміз.
Ауасымен дем алғанда сауығасыз, сеніңіз,
Бір көргеннен ғашық болып қайта, 
                                                           қайта келесіз.

Шабыт берген ақындарға, жыр арнаған 
                                                                   жеріміз,
Жер жәннаты Бурабайға асығыңыз, келіңіз.
Бұлт ішіне жасырынған Көкше тауға 
                                                               шығыңыз,
Табиғаттың киелігін осы жерден көріңіз.

Қайырмасы:
Жеке батыр, Оқжетпесім, көлдерім бар 
                                                                   айнадай,
Паналаған осы жерді Кенесары мен 
                                                                     Абылай.
Асыл өлке, тауы көкше, шипа-жәйлі 
                                                                    Бурабай,
Шабыт сыйлап, мәңгі бақи жарқырашы 
                                                             жұлдыздай.

Есте қалды
Әлі де елестейді әкемнің жарқын жүзі,
«Әулием»,- деп басымнан сипағаны.
Қызым «Галяпушка» деп, мені еркелетіп,
Құшақ жайып, иіскеп бауырына басқаны.
Есте қалды өсиеттері, соғыс жайлы әңгімесі,
Домбырамен «Калинканы» шырқағаны. 
Ерекше атайтын Рокосовский, Сталинды,
Жек көріп өтті, қан ішер, азғын Жуковты.
Құрметпен Бауыржанды атап мақтанатын,
Нағыз батырлар «пехота» деп айтатын.
Марқұмнын мінезі шапшаң, басылуы демде,
Кірпияз, мұртты,әрлі, қыр мұрынды, ақылды.
Ренжімейтін шығар маған басқа аруақтарым,
Мен үшін бәрі қымбат, ішінде әкем асыл.
Жүремін әлі бабалардын ақ жолында,
Жәннаттан орын тілеп Алладан ата-анама.

Шырақшы болу
Шырақшы болуды талап етті менен 
                                                            бабаларым,
Қолдады Бөрібай, Қабанбай, Матай 
                                                         батырларым.
Умай ана, Көтентәуіп бабаларым көптен 
                                                            мені таңдап,
Тегіміздің күнәларын арқалауды 
                                                   бұйырған маған.

Жер бетінде адамдар әр түрлі жағдайға 
                                                       тап болады,
Әзәзілдін арбауына түсіп белшесінен 
                                                          күнәға батты. 

Амалсызда жерін қорып жасаған әрекеті 
                                                           күнә болса,
Артында қалған ұрпағы азып - тозып 
                                                            өмір сүреді.
Халқы үшін жасаған күнәні арқалайтын 
                                                         шырақшылар, 
Олар ерекше туған, әулиенің қолдауындағы 
                                                               адамдар.
Туа біткен қасиетімен, тегімен, кісілігімен 
                                                        тандалғандар,
Алланың қалауымен, аруақтардың 
                                       құрметіне ие болғандар.

Арланым
Міне менде Көкшені жағаладым 
                                                            қолдап пірім,
Киелі ақ бураның мекені, Бурабайға келдім.
Жеті рет айналып шығып 
                                            Абылайханның тағын,
Артымдағы жалғызыма ханнан бата тіледім.
Аят оқып Кенесары ханды елестеткім келді,
Араладым кезінде оған пана болған 
                                                              үңгірлерді.
Алақаным тиген еді тасқа, үңгірдің 
                                                             мұржасына,
О, ғажап, сезіндім жүргендей болып 
                                                          сол заманда.
Тоғайдың ішінде гүбірлеген дыбыстар 
                                                            естілгендей,
Кайыңның сыңғырлауы кербездердің 
                                                              күлкісіндей. 
Қандай азап көрді екенсін қазағымның 
                                                                    арланы,
Қар жауып, боран соғып арқаның 
                                                     қақағанда аязы.
Дала кезіп қанша жүрді екенсің 
                                                  Кенесары батыр,
Мақсатыңа жете алмай, орындалмай 
                                                              арманың.
Барар едім зиратыңа, амал қанша 
                                                             жерленбедің,
Алла жазса сол дүниеде өзіңмен 
                                                             кездесермін.

Мәңгілік ел
Мен – қазақпын, жомарттық қонған 
                                                               бабамнан,
Жер мен көкті жаратқан Тәніріне сыйынған.
Қасиетті данышпан, асыл аталардан 
                                                                    тараған,
Ұл – қызым бар, самұрық құстай сайраған.

Табиғатты, әлемді қастерлеген 
                                                        қазақпын мен, 
Алла деп, өмірдін тауқыметіне қарсы тұрған.
Туды желбіреткен елмін мен, еркіндікті 
                                                                 аңсаған,
Бейнетті өзім көрсемде, қуғындарға қамқор 
                                                                       болған.

Мен қазақпын ешқашан сағым менің 
                                                                  сынбаған,
Қадамыммен, санаммен тектілікті 
                                                                     байқатқан.
Мейірімді елдін руһы үстем, кісілігі 
                                                             жарасқан,
Жастарым көп ата-ананың үміттерін 
                                                                       ақтаған.

Жауырыным жерге тимеген 
                                                     батырларданмын,
Алты алашқа әйгілімін, «аруақ» деп 
                                                           жауға шауып.
Қуғын - сүргін көрсем де, ағалығымды 
                                                                танытқан,
Асыл жердің иесімін, ұрпағыммен қорған 
                                                                      болған.

Қолыма таяқ ұстаған ұлы жүзден жалғасам,
Көрегенмін, асықпай арбамен қоянды алам.
Салмақты, жомарт, жеріне қазықтай 
                                                                қадалған,
Билерім бар, ұрпаққа мың жыл азық болған.

Дара, кең жайылған орта жүзден 
                                                       тараймын мен,
Қолымда қалам, білімде менің ой – санам.
Әр кезде жеңіс туын желбіреткен, 
                                                            жар салған,
Саналы ұрпағым бар күллі әлемге танылған.

Кіші жүзденмін мен, найзам бар қолымда,
Киелі руһ жетелесе, қарсы тұрамын 
                                                              жауларға.
Жерін қорғап, қадыры үстем ұранына 
                                                              айналған.
Батырлар көп еліміздін ішінде аңыз болған.

Мен қазақпын, ата - тегіммен мақтанам,
Аталық борышыммен өсиет болар 
                                                                 ой салам.
Ерін құрметтеген, үмітпен бесігіне үңілген,
Анамын мен, сәбиіме бақытты өмір аңсаған.

Ғалия БОСТАН.

12 ай үшін жарналардың төленген бо-
луы міндетті еді. Ал, қазір жаңа әдісті 
таңдағанда өткен жылы төленбеген 
кезеңдер үшін төлеудің қажеті жоқ.

Қазан айының алғашқы жартысын-
да 2600 астам азамат жаңа механизмді 
пайдаланды. Алматы, Астана қалалары 
және Алматы, Қарағанды, Түркістан және 
Жамбыл облыстарының тұрғындары бір 
жыл бұрын сақтандырылып, міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
тізбесіне кіретін медициналық көмек 
алудың тиімділігін жоғары бағалады.

Жаңа механизм бойынша алдын ала 
бір жылға сақтандыру мәртебесін 
қалай алуға болады?

Әр айға жеке-жеке 3 000 теңгеден, яғни 
12 төлем жасау керек. 12 айға 36 000 
теңге шығады. Бұдан бөлек, ескеретін 
жайт, 12 айға бір төлеммен аударуға 
болмайды. Себебі жүйе әр айды бөлек 
есептейді.

МӘМС жарналарын екінші деңгейдегі 
кез келген банк, банктердің мобильді 
қосымшалары, жылдам төлем терми-
налдары және «Қазпошта» филиалдары 
арқылы төлеуге болады.

Мәртебе қашан пайда болады?
Егер МӘМС жүйесіндегі медициналық 

қызметтерді тұтынушының мәртебесі 
ағымдағы айдан бастап керек болса, 
онда ағымдағы айды қоса алғанда, 
жарналарды 12 ай үшін төлеу қажет 
(«Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» ҚР Заңының 30-
бабы, 7-тармағына сәйкес мәртебе жар-
налар төленген күннен бастап 12 айға 
беріледі)

Мысалы, Сіз қазан айында жарна-
ларды 2022 жылдың қазанынан 2023 
жылдың қыркүйегіне дейін төлейсіз. 
Сақтандыру мәртебесі қазан айын-

ҚАНША АДАМ МӘМС ЖҮЙЕСІНДЕ 
АЛДЫН АЛА БІР ЖЫЛҒА 
САҚТАНДЫРЫЛҒАН?

қарашасынан бастап пайда бола-
ды және барлық төленген кезеңге 
сақталады. Сонымен қатар, Сіз қосымша 
3 ай сақтандырылған боласыз. Бірақ сол 
3 айдың қарызын жабу керек болады.

«Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясы төлемдерді 
2-3 күн ішінде өңдейтінін ескеру керек.

МӘМС мәртебесі қандай 
мүмкіндіктер береді?

Сақтандырылған азаматтар МӘМС 
пакетіне кіретін медициналық көмек 
алады. Оған салалық дәрігерлердің кон-
сультациялары, түрлі талдаулар мен 
диагностикалық тексерулер (рентген, 
УЗИ, КТ, МРТ және т.б.), жоспарлы емдеу-
ге жатқызу, медициналық оңалту, жоғары 
технологиялық медициналық көмекті 
қолдана отырып емдеу, аурулардың ал-
дын алу және диагностикалау кіреді.

Мәртебе мен төлемдерді тексеру
Төлемдердің болуы және келесі жылға 

мәртебенің берілуі туралы ақпаратты 
сақтандыру мәртебесі тексерілетін 
тәсілдер – Qoldau 24/7 мобильді 
қосымшасы, Қордың fms.kz ресми сайты 
немесе SaqtandyrýBot Telegram арнасы 
арқылы алуға болады.

Төлемдер мен мәртебе туралы рес-
ми құжатты eGov.kz электрондық үкімет 
порталынан «Медициналық қызметтерді 
тұтынушы ретінде қатысу туралы және 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде аударымдардың 
және (немесе) жарналардың аударылған 
сомалары туралы ақпарат беру» 
мемлекеттік қызметі арқылы алуға бола-
ды.

"Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры" Алматы 

облысы бойынша филиалы.

Сақтандыру мәртебесін алудың жаңа 
механизмін енгізу МӘМС жүйесіндегі 
көпшілік күткен және тиімді өзгерістердің 
бірі болып табылады. 5 қыркүйектен 
бастап бір жыл бұрын алдын ала 
сақтандырылу мүмкіндігі пайда болды. 
Бұл тұрғыда өткен 12 айдың қарызын 
өтеу міндетті емес. Бұл жаңашылдықты 
2,6 мыңнан астам азамат пайдаланып 
үлгерді әрі оң бағалауда.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорында атап өтілгендей, ағымдағы 
жылдың 5 қыркүйегінен бастап алдағы 
12 айға МӘМС жарналарын төлеудің 
жаңа тетігі іске қосылды. Бұрын өткен 

да беріледі және барлық төленген 
кезеңге сақталады. Сонымен бірге, 
МӘМС аясында медициналық көмек 
алу мүмкіндігін сақтау үшін қосымша 3 
ай кезең беріледі («МӘМС туралы» ҚР 
Заңының 5-бабы, 2-тармағына сәйкес). 
Алайда бұл берешекті жабу керек бола-
ды.

Егер мәртебе алдағы кезеңге қажет 
болса, онда жарналарды алдағы айдан 
бастап көрсетіп төлеу қажет.

Мысалы, Сіз қазан айында 2022 
жылдың қарашасы мен 2023 жылдың 
қазаны аралығында жарналарды 
төлейсіз. Мәртебе 2022 жылдың 1 

Міндетті әлеуметтік
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Соңғы кездері елімізде 
цифрлық технологиялардың 
дамуы күрт өсуге әкелді интер-
нет - алаяқтық қылмыстық құқық 
бұзушылық фактілері әліде 
орын алуда.

Жетісу облысы бойынша жыл 
басынан бері интернет алаяқтық 
фактілері 255 тіркелді, бұл      
республика аумағында 13843 
тіркелген алаяқтықтың жалпы 
санының 61,1 % құрайды.

Қылмыстың осы түрінің 7,8% 
өсуі байқалады, бұл қылмыстың 
осы түрінің жандануын 
көрсетеді.

Қазіргі кезде, сотқа дейнгі 
тергелудің өндірістен 
тоқтатылған (үзілген) 175 (131) 
ашылмағаны өте аландатады.

Жетісу облыс тұрғындары 
алаяқтардың қылмыстық 
әрекеттерімен 33 920 075 
теңгеге, 2021 жылдың ұқсас 
кезеңінде 31 819 214 теңгеге за-
лал келтірілген. 

Қылмыстардың ашылуы 
9% құрады, яғни тіркелген 
қылмыстардың ішінен барлығы 
255 және әрқайсысы 14 
(бесінші?) қылмыс ашылмаған 
күйінде қалып отыр. Қылмыстың 
осы түрін ашудың белгілі бір 
қиындықтары бар. 

Қазіргі кезде қылмыскерлер 
қылмыс жасау схемасын 
облыстың құқық қорғау органда-
рына алаяқтардың ізіне түсу өте 
қиын болатындай етіп жасайды. 
Көбінде, бұл қылмыстың түрі 
ұялы телефондарды қолдану 
арқылы жасалады.

Алаяқтар банктік ақпаратқа 
қол жеткізу үшін азаматтардың 
қажетті жеке мәліметтерін 
алудың түрлі тәсілдерін 
қолданады: жоғары лауазым-
ды полиция қызметкерлері 
Вацап мессенджеріне алдын 
ала қолдан жасалған, растай-
тын құжаттарды тастай отырып 
ұсынады: елтаңбалы мөрмен 
расталған қызметтік куәліктерді, 
қылмыстық іс қозғау туралы 
қаулы түрлі банктердің қаржы 
бөлімдерінің қызметкерлері 
ұсынады.

Мысалы, Сізге не-
сие рәсімделгені тура-
лы жаңылыстырады және 
олар  банк картасы бойын-
ша мәліметтерді, карточка 
нөмірін, банк картасының артқы 
жағында орналасқан CV кодын 
хабарлауды сұрайды.

Көбінде алаяқтар вацап 
мессенджеріне қонырауларды 
пайдаланады, өткені Вацапқа 
қонырауларды бақылау қиын, 
өйткені бұл адамдар ел ішінде 
де, одан тыс жерлерде де бо-
луы мүмкін.

Интернет-алаяқтық «Колеса», 
«Крыша», «OLX» интернет-
сайттарын пайдалану арқылы 
да жасалады.

Әлеуметтік желілер арқылы: 
«Инстаграмм», «Телеграмм», 
«Фейсбук», «В Контакте», 

арқылы мүлікті сату туралы ха-
барландыруды жариялау кезінде. 
Сонымен қатар, алаяқтар 
көбінесе қымбат заттардың өте 
төмен құнын пайдаланады, осы-
лайша сатып алушыларды тар-
тады.

Қазіргі уақытта қылмыстың 
осы түрін жандандыруға бай-
ланысты ішкі істер органдары 
қылмыстың осы түрін жасауға 
жол бермеуге бағытталған 
шаралар қабылдауда. ІІМ 
қылмыскерлердің алаяқтық 
әрекеттері туралы ескерту 
сипатындағы SMS хабарламалар 
жібере басталды.

Республиканың ішкі істер ор-
гандары азаматтарды сақ болуға 
және негізгі сақтық шараларын 
ұстануға шақырады.

ІІМ негізгі ұсынымдары:
1. Ешқандай жағдайда банк-

тер немесе құқық қорғау орган-
дары қызметкерлерінің несие 
беру, мүлікті сату және ақшасын 
қауіпсіз шоттарға аудару не-
месе несие беру туралы теле-
фон нұсқауларын орындамаңыз. 
Құқық қорғау органдары телефон 
арқылы арнайы операциялар 
жүргізбейді. 

2. Өзінің дербес деректерін, 
пластикалық карталардың 
деректемелерін ешкімге ха-
барламау, аударымдар туралы 
түбіртектерді, тіпті банк, полиция 
қызметкерлері болып табылатын 
тұлғаларға кодтар мен кодтық 
сөздерді және т.б. бермеуді та-
лап етеміз. 

3. Жеке деректерді белгісіз 
және тексерілмеген сайттарға 
және басқа көздерге бермеңіз. 
Тексерусіз алдын ала төлем 
жүргізбегеңіз. Тауарды алғаннан 
кейін төлем туралы келісуге 
тырысыңыз. Мұндай қызметтер, 
мысалы Қазпоштамен 
көрсетіледі.

4. Күмәнді мәмілелер бой-
ынша аударымдарды жүзеге 
асырмаңыз, ашық кіріс көзінсіз 
қаржылық схемалардан сақ 
болыңыз.

5. Қолданбаларды орнату үшін 
тек ресми App Store, Play Market 
және т.б. пайдаланыңыз.

6. Өтпеуге сілтемелер бой-
ынша жіберуді, мысалы жалған 
төлемдер жасалғандай болып 
көрсетілуі мүмкін, жеке тұлғалар 
төлем жасау үшін жеке ұялы 
телефондағы бағдарламалардың 
СПАМ-сілтемесі жеке терезесі 
арқылы белгісіз тұлғалардан ха-
барлама ретінде келу мүмкін.

7. Банкинг қызметтеріне 
қолжетімділік құпия сөздерін 
үнемі ауыстырып отыруді, яғни 
3D қорғауды және банктер 
ұсынатын басқа да, қауіпсіздік 
шараларын пайдаланып отыру-
ды. 

8. Негізінде тұлғаларға 
өздерінің шоттарындағы ақша 
қозғалысын жиі тексеріп отыруды 
ескертеміз. 

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік 
9 түрі қызметтері алдағы уақытта көрсетіліп жүрген 
болатын, қазіргі кезде мәлімет және жұмыста пай-
далану үшін Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің «Соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы анықтама беру», «Наркологиялық 
ұйымнан анықтама беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерін «Е-қызмет» персоналды басқарудың 
интеграцияланған ақпараттық жүйесі арқылы алу 
мүмкіндігі іске толығымен асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі Мемлекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар мен қағаз растама-
ларды алып тастау жөніндегі тапсырмасын орын-
дау шеңберінде ақпаратты цифрлық растауды 
қамтамасыз ете отырып, яғни өткен жылдың қазан 
айында және ағымдағы жылдың сәуір айында 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне 
(бұдан әрі – тізілім) мемлекеттік органдардың 
ұсынған ұсыныстары және анықтамалардың күшін 
жою бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде 
өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алынып тасталды, мысалы 
мына төмендегі көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері 
бойынша мәліметтер беру (404 629 жыл бойы қағаз  
айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшысының (алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық кірістерін ескере 
отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру (жылына 1 
млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп танылған 
азаматтарға анықтама беру (жылына 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік иесі (құқық 
иеленушісі) туралы мәліметтерді қамтитын 
техникалық паспортқа қосымша беру (жылына 307 
224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер 
қорынан анықтама беру (жылына 3 288 055 
анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және 
тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру 
(жылына 40 856 анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тізілімінен 
үзінді-көшірме беру (жылына 106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемлекеттік тізілімдерінен, 
тауар шығарылған жерлердің атауларынан үзінді 
көшірме беру (жылына 192 анықтама).

Жоғарыда көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде 9 
мемлекеттік қызмет көрсету анықтамаларды алып 
тастағаннан кейін мұндай ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етудің әртүрлі тәсілдері бар, мысалы: 

1) мекенжай анықтамасы дербес деректердің бо-
луын ескере отырып, үшінші тұлғаларға арналған 
сервис арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/ru/
services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер органда-
рында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі ту-
ралы мәліметтерді ақпараттық ресурста қолжетімді 
ету болып табылады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.kz/
ru/app/culs-taxarrear-search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне қажетті кейбір мәліметтер 
оның «электрондық үкімет» порталының жеке 
кабинетінде қосымша көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін интеграциялық 
өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порталында жалпыға 
қолжетімді нысанда жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар мен мемлекеттік орган-
дар арасындағы артық қағаз айналымын болдыр-
мау мақсатында «электрондық үкімет» порталын-
да Шығыс құжатты басып шығару мүмкіндігінсіз 
ақпаратты қарау режимінде тізілімнен шығарылған 
мәліметтерді көрсетуді іске асыру туралы атап 
өтеміз. Алайда, жеке және заңды тұлғалардан 
анықтамалардың қағаз нысанын, әсіресе «Заңды 
тұлғалар» «мемлекеттік базасынан анықтамалар 
беру» қызметі бойынша басып шығарудың мүмкін 
еместігіне қатысты өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген анықтаманың 10 кіші түрі 
бойынша ақпарат жалпыға қолжетімді болып табы-
лады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір реттік пароль бойынша) 
тапсырыс бере алатын кез келген портал пайдала-
нушысына қарау режимінде қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, олардың фи-
лиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу/қайта 
тіркеу туралы анықтама тізілімнен шығарылмаған, 
оны алу техникалық жағынан pdf-форматында 
қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер тізілімінен (бұдан 
әрі – МҚТ) шығарылған жекелеген мемлекеттік 
қызметтер бойынша мәліметтерді «электрондық 
үкімет» порталында шығу құжатын басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау режимінде көрсету 
жүзеге асырылғаны туралы халыққа түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу қажет. Шығу құжатын басып 
шығару мүмкіндігінің болмауы техникалық ақаудың 
салдарынан емес, азаматтар мен мемлекеттік 
органдардың арасындағы артық қағаз айналы-
мын жою мақсатында жасалғанын азаматтарға 
түсіндірілді. Бұдан бөлек, цифрлық даму, иннова-
циялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 
2020 жылғы 17 қазандағы №390/НҚ бұйрығымен 
(2020 жылы 21 қазанда №21463 Әділет 
министерлігінде тіркелген) «Қазақстан Республи-
касы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің есебі 
бойынша тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық жа-
сауы туралы мәлімет беру» мемлекеттік қызметі 
оны толықтай автоматтандыруға және порталдың 
жеке кабинеті арқылы ұсынуға байланысты МҚТ 
алынып тасталған. 

Бұл процесстің автоматтандырылуы 
Мемлекеттік корпорацияны және қызмет берушінің 
кеңсесін айналып өтіп, ЖСН бойынша онлайн ре-
жимде азаматтардың әкімшілік анықтамасын алуға 
мүмкіндік берді. Анықтама алу уақыты 3 жұмыс 
күнінен 15 минутқа дейін қысқарды. Бұдан бөлек, 
«Анықтаманы үшінші тұлғамен алу сервисі» және 
eGov mobile арқылы әкімшілік анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу мүмкіндігі жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген ақпараттарды еркін 
қолжетімділікте «Өзіңнің айыппұлыңды біл» атты 
қосымшадағы Комитеттің http://qamqor.gov.kz сай-
тынан алуға болады, өзіңнің ЖСН және жеке бас 
куәлігінің нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызыметімізді оңайлатып және жеделдетіп портал-
дан алуға болатын мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не болмауы туралы 
анықтама беру» мемлекеттік қызметі толықтай 
автоматтандырылған. Мемлекеттік қызмет 
көрсетуге құжаттар қабылдау және нәтижесін беру 
портал арқылы жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс азаматтардың 
сұрауларының көп бөлігін үйден шықпай, 10 
минуттың ішінде алуға мүмкіндік берді. 

Қызметті оңтайландыру аясында азаматтарға 
оны ұялы байланыстың абоненттік қондырғылары 
арқылы, яғни порталдың ұялы түрі арқылы алу 
мүмкіндігі ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір ыңғайлылық шет елге 
шығу үшін анықтамаға сұрауды электронды түрде 
беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға өтініш білдірген 
Мемлекеттік корпорацияның филилдарының ме-
кенжайын таңдай отырып. Бұрын сұрау тек қағаз 
жүзінде міндетті түрде Мемлекеттік корпорацияға 
барып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші тұлғамен алу 
сервисі» көмегімен сұрау салған бастамашы 
өз бетінше егерде бұл тұлғаның келісімі болған 
жағдайда, басқа тұлғаға қатысты электрондық 
сұрау жолдай алады.  Электрондық анықтама 
алуға Мемлекеттік корпорацияның форнт-
кеңсесіне азаматтарды жіберудің қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып Telegram 
мессенджері көмегімен де алуға болады. 
Анықтама алуға керектің барлығы - азаматтардың 
мобильді базасына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не болмауы тура-
лы анықтаманы апостильмен беру бізге оны 
азаматтарға композитті беруге мүмкіндік берді, 
яғни «бір өтініш» қағидаты бойынша. Бұл үшін 
композитті қызмет алуға өтінішті электрон-
ды түрде беру, электрондық үкіметтің төлем 
шлюзінің көмегімен онлайн режимде баж салығын 
төлеу, қағаз жүзінде нәтижені алу үшін, портал-
да Мемлекеттік корпорацияның филилдарының 
мекен-жайын таңдау мүмкіндігі жүзеге асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 100% электрондық 
нысанға көшіру мақсатында, ҚР Әділет 
министрлігінің «Е-Апостиль» сервисін жүзеге 
асыру аясында апостиль қою бойынша қызметті 
толықтай автоматтандыру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі комитеті және оның 
аумақтық басқармаларының архивтері шегінде 
архивтік анықтамалар және/болмаса архивтік 
құжаттардың көшірмесін беру» мемлекеттік 
қызметі жеке және (немесе) заңды тұлғаларға 
электронды (жартылай автоматтандырылған) 
және қағаз жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері азаматтарға жүк 
салмай, құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу органдарының мәліметтерін дербес құрамды 
басқарудың «Е-Кызмет» интеграцияланған 
ақпараттар жүйесі арқылы жеке және заңды 
тұлғалар өздері ала алатындары туралы 
түсіндірілді.

Талғат ОМАРХАНОВ, 
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу облысы 

бойынша басқармасының қылмыстық 
саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру 

прокуроры.

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер мен 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігі Мемлекет басшысының неғұрлым талап 
етілетін анықтамалар мен қағаз растамаларды алып 
тастау жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде 

ақпаратты цифрлық растауды қамтамасыз етілгендігін 
хабарлайды

 АБАЙЛАҢЫЗ, 
ИНТЕРНЕТ  
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Жекпе - жек ұрыстарының түрлері көп.  Солардың бірі мәрт 
жігіттер өнері - каратэ. Спорттың бұл түрімен айналысатын 
жасөспірімдер баршылық. Жақында Алматы қаласында  "WKF 
Каратэден" жасөспірімдер арасында ашық чемпионат өтті. Оған 
біздің аудан орталығындағы "Балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің" жас каратэшілері қатысып барған жеті спортшының 
екеі І орын, біреуі ІІ орын, ал қалған төртеуі ІІІ орынды қанжығалап 
қайтты. Яғни, барлығы да жүлделі орындармен оралды. 

Атап айтқанда Сержан Нурали  - 25 келі салмақта ІІІ орын, 
одан жоғарырақ 30 келеде  Жанболат Батырхан ІІІ орын, осы 
салмақта Болатбек Мирас - жүлделі І орын алса, Мақсатұлы Ра-
мазан ІІ орынды иеленді. Тағы бір жеңімпазымыз Төлеубек Ми-
рас - 40 келе салмақта өнер көрсетіп, көрермендер көзайымына 
айналып жүлделі І орынға шықты. 45 келеде жарысқа түскен 
Жұмабек Ержанат ІІІ орын алса, арасындағы жалғыз қызымыз   
Алтынай Тоқтарғали  50 келе салмақта сайысқа түсіп жүлделі ІІІ 
орынға көтерілді. Жаттықтырушысы "Каратэ додан", "қара бел-
беу", ІІ дан иегері Исаев Айдын Төлеубекұлы.

Жастарымыздың болашағы алдында. Жеткен жеңістері 
жеңіске ұласып, әлемнің түкпір - түкпірінде ойналатын осы спорт 
түрінен биіктерден көріне берсін дейміз. Осы спорттың бір түрі 
"Таэквандоның" шебері Мұстафа Өзтүрік сияқты әлемді мойын-
дататын қазақстандық қазақтар көп бола берсін. 

Өз тілшімізден.

МӘРТ ЖІГІТТЕР 
ӨНЕРІ

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

24 қазан - Кітапханашылар күніне орай 
Ақсу аудандық кітапханасында "Кітапханашы 
- мәртебелі мамандық" тақырыбында 
кітапханашылар күні аталып өтілді. «Ақсу 
ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді да-
мыту және спорт бөлімі» ММ-нің басшысы 
Н.Н.Қасымбеков, аудандық кітапхана директо-
ры Э.Ж.Дүйсекова кітапханашыларды кітапхана 
саласын дамытуда зор үлес қосқаны үшін 
құттықтап, бірнеше "Алғыс хаттармен" марапат-
тады.

Сондай-ақ, орталық кітапхана меңгерушісі 
Г.Тұрсынқызы және Көкөзек ауылдық 
кітапханасының кітапханашысы З.Бапышева 
облыстық кәсіподақ ұйымының "Құрмет Грамо-
тасымен" көп жылғы еңбектері еленіп, қоғамға 
қосқан үлестері үшін марапатталды.

Әріптестерімізді марапаттарымен құттықтап, 
алдағы уақытта биік белестерден өтуге 
шығармашылық табыстар тілейміз!

Бүгін Қапал ауылдық округінде де Респуб-
лика күніне орай мерекелік іс-шара өтті.
Мерекелік шараға Қапал ауылдық округінің әкімі 
Жарылқасын Жалғас Жарасұлы қатысып, мере-
кемен құттықтады. Қапал ауылының әлеуметтік 
экономикалық дамуына елеулі үлес қосып жүрген 
жандарға "Алғыс хаттар" тапсырды.

Құрметті Қапал ауылының тұрғындары мей-
рам құтты болсын. Сіздерге мықты денсаулық, 
отбасыларыңызға бақыт, сәтті күндер, зор 
жетістіктер тілейміз.

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

Гүлшат ТҰРСЫНҚЫЗЫ,
 аудандық орталық кітапханасының 

бөлім меңгерушісі.

Әлемде тышқандармен таныс бол-
майтын адам болуы екіталай. Олардың 
сүйкімді, күлкілі көрінісіне қарамастан, 
олар әлем халқының көпшілігінің көңілін 
қалдырмайды. Дегенмен, тышқандар 
туралы аздап білгісі келетін адамдар 
бар. Тышқан жануар сүтқоректілер, 
кеміргіштер тәртібі және шабындықтар. 
Айтпақшы, егеуқұйрықтар тышқандарға 
өте ұқсас және бір бағыныстағыға 
жатады. Кеміргіштер тобы - ең көп 
кездесетіндердің бірі. Жерде бұл 
кішкентай жануарларды игере алмайтын 
жер жоқ. Олар үшін кез-келген табиғи 
аймақ өте қиын, құрғақ жерлер де, қар 
басқан жерлер де оларды қорқытпайды. 
Кем дегенде үш отбасының өкілдері 
(хомяктар, гоферлер және қасиетті) 
щектері бар. Тышқандар әртүрлі кли-
маты бар жерлерде өмір сүретіндіктен, 
олар әртүрлі өмір сүру жағдайларына 
бейімделуі керек, ал тышқандарда бір 
емес, бірнеше бейімделу тәсілдері бар:

• Жыл бойғы белсенділік. Бұл жануар-
лар жыл бойы «жаңбырлы күнді» жинай-
ды.

• Егер олар тұратын жері дүкендер, 
үйлер немесе азық-түлік дүкендері бол-
са, олар акцияларсыз істей алады.

• Маусымдық көші-қон - қыс мезгіліне 
жақын, тышқандар өздерінің табиғи 
ортасынан адамдар тұратын жерге 
жақындайды, ал көктемде олар қайтып 
келеді,

• Ыстық немесе суық мезгілде оңтайлы 
дене температурасын сақтау үшін, 

ТЫШҚАННАН САҚ БОЛЫҢЫЗДАР!

тінтуір тым көп қозғалуы керек, ол үшін ол 
көп тамақ сіңіреді.

Әдетте табиғи ортада өмір сүретін жану-
арлар дәнді дақылдармен, сабақтармен, 
тұқымдармен қоректенеді. Оларға кез-
келген өсімдік тамағы ұнайды - ағаштардың 
жемістері, шөптердің тұқымдары және 
өсімдіктен алуға болатынның бәрі. Егер 
бұл кеміргіш адам тұратын жерде өмір 
сүрсе, онда оның мәзірі әлдеқайда алу-
ан. Өткір сезім мүшелеріне ие болған 
кеміргіштер есту, көру және иіс арқылы 
байланысады. Қарым-қатынаста маңызды 
рөл дауысты атқарады. Олардың репер-
туарында жыртқыш пайда болған кезде 
қолданылатын арнайы дабылдар бар. 
Көптеген кеміргіштерде шығарылатын 
дыбыстардың жиілігі адам қабылдамайды 
(шамамен 45 кГц). Кеміргіштер дене тем-

пературасын тұрақты ұстап тұруы үшін 
олар қыста да, жазда да, күндіз де, түнде 
де белсенді болу керек. Тышқандарға 
арналған ашкөздік және ашуланшақтық 
- бұл өмір сүруге және ұрпақ қалдыруға 
көмектесетін тән белгілер. Күзде жануар-
лар қорада немесе топырақтың бетінде 
азық жинай бастайды, мұнда «қойма» 
жермен маскирленген. Егер маусымнан 
тыс кеміргіштер түнде ояу болып, күндіз 
ұйықтаса, онда қыста белсенділік тәулік 
бойы қалады. Көктем мен күзде азық-
түлік жетіспейтін кезде және температу-
ра ауытқуларында тышқандар белсенді 
көбейеді. Жабайы кеміргіштердің түрлері 
ертеден бері адамның жауы болып кел-
ген. Тінтуірдің бұрылысы егін егуге зиян 
келтіреді. Үй тінтуірі өнімдерді нәжіспен 
және зәрмен ластайды, кітаптар, киім 

және үй безендіруді жарамсыз етеді. 
Тышқандардың көптеген түрлері 
жұқпалы ауруларды жұқтырады: сальмо-
неллез, гепатит, энцефалит, токсоплаз-
моз, жалған туберкулез және басқалар. 
Тұжырымдар

Тышқандар – бұл зиянкестер. Олар 
дақылдарды жоюға, бақша ағаштары 
мен басқа өсімдіктерді зақымдауға 
қабілетті. Кеміргіштердің көп популяция-
сы жапырақты ағаш тұқымдарын жей 
алады, бұл экологиялық проблемаларға 
әкеледі. Сонымен қатар, кеміргіштер 
қауіпті аурулардың тасымалдаушысы 
болып табылады.

Осыған байланыста тышқаннан сақ 
болып алдын алу мақсатында ауыл іші, 
ауыл шетіне 2022 жылға 11.10 – 31.10 
қазан айының аралығында 2 – кезең 
тышқанға қарсы өңдеу жұмыстары 
жүргізіледі

Мына төмендегі ауылдарда – 
Жансүгіров – 484 га, Көшкентал – 25 га, 
Суықсай – 58,5 га, Қапал – 97 га, Арасан 
– 97 га, Есеболатов – 95 га, Алтынарық 
– 55 га, өңдеу жұмыстары жасалынады. 
Мал жаюға және балалардың ойнауына, 
демалуға баруға болмайды. Ескертеміз 
уланудан сақ болыңыздар!

А.РАХИМЖАН,
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама 

орталығы» ШЖҚ РМК алматы 
облысы бойынша филиалының 

Ақсу аудандық бөлімшесінің 
дезинфекция секторының 

дезинфекторы.

МАМАН КЕҢЕСІ

24 қазан - Кітапханашылар күні!

КІТАПХАНАШЫ - 
МӘРТЕБЕЛІ МАМАНДЫҚ

Балалар — біздің 
болашағымыз

Балалар - біздің болашағымыз. Сондықтан 
олардың сапалы білім мен тәрбие алуына, де-
малысын тиімді де қызықты өткізуіне жағдай 
жасау - басты міндеттердің бірі. Қоғамда кез - 
келген бала бақытты болуға лайық. Қай кезде 
де ойын ойнау - әр баланың тілегі, қажеттілігі. 
Ойын балалардың ойлау қабілетін ашып, оның 
табиғатқа, өмірге, қоғамға, айналасын тануға де-
ген қызығушылығын арттырады. Балалар ойын 
арқылы өзіне дос тауып, өз уақытын қызықты 
өткізеді. Қазақ халқында бұрыннан «ойын бала-
сы» деген ұғым бар. Негізінен, ойын баласы деп 
мектеп жасына дейінгі балаларды атайды. Бұл 
жастағы балалар тығылыспақ, асық, санамақ, 
«мак-мак» ойнаса, мектепке барған балалар 
көбінесе доппен ойнауға құштар. Алайда, бүгінгі 
күні қаланың да, ауылдың да баласы бұл ойын-
дарды ойнамайды. Одан гөрі ойын алаңдарында 
жүгіріп, аттракциондарға отырып, ұялы теле-
фон мен теледидардан мультфильм көргенді 
ұнатады. Сол себепті биылғы балалар жылын-
да Тарас негізгі орта мектебі, мектепке қарасты 
шағын орталығындағы тәрбиеші апайлар 
Қалабаева Асыл Тынысбекқызы мен Жүнісова 
Шарапат Жұманазарқызы балаларға арналған 
мерекелік демалыс ұйымдастырып өткізуді ой-
ластырып жүзеге асырды.

Осы өткізілген іс-шараның, жүзеге асуы-
на үлес қосқан тарас ауылының кәсіпкерлері, 
Ғалиев Ерлан ағамыз бен Нұралин Нұртай 
ағамызға алғыс айтамыз. Осы іс-шараны жүзеге 
асуына рұқсатын берген ата-аналарға және мек-
теп директоры Рахманов Ринат Мұратайұлына 
алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта да көптеген 
іс-шаралар өткізілмек. Болашағымыз баянды, 
балаларымыз бақытты болсын!

Ш.ЖҮНІСОВА,
Тарас негізгі орта мектебінің «Балдырған» 

шағын орталығының тәрбиешісі.


