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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

АУДАН ТЫНЫСЫ

31 мамыр – «Саяси қуғын - сүргін құрбандарын еске алу күні». Сағабүйен ауылын-
да жетім балалар үйінде оқыған 90 бала аштықтан қайтыс болған, сол жерге ескерткіш 
орнатылған. Сол ескерткішке аудан әкімі Есім Сейілханұлы, мәслихат хатшысы Бейбіт 
Жаңылысұлы, аудан әкімінің орынбасары Ғазиз Отарбайұлы, мекеме, бөлім басшылары, 
ауыл ақсақалдары, тұрғындар тағзым етті. 

  Жазықсыз құрбандардың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, құран бағыштап, жеті шел-
пек таратылды. Өткен жылы Сағабүйен ауылында  күре жолдың бойына жазықсыз саяси 
қуғын-сүргінге түскен арыстарымыз бен ашаршылық құрбандарына арналған  белгітас  
орнатылған. Бұл белгітасқа да гүл шоқтарын қойып, арыстарымыздың рухына құран 
бағышталды. 

  Бұл шаралардың бәрі бүгінгі ұрпақтарының кешегі келмеске кеткен замандағы ақжүрек 
бабаларын еске алғаны, сөйтіп оларға құрмет көрсеткені деп түсінуіміз керек. Ел басына 
енді ондай зұлмат өмір, қаралы күн қайта айналып келмесін, жастарымыз алдағы уақытта 
бейбіт те, алаңсыз, әрі бақытты тірлік кешсін.

«І.Жансүгіров атындағы орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 
жас ұрпақтарды патриоттық сезімге 
тәрбиелеу, соғыс ардагерлерін құрметтеу 
және халқымыздың тарихына деген 
құрметін қалыптастыру мақсатында 
«Ер есімі – ел есінде» атты кезде-
су кеші өтті. Аталмыш шара Қазақстан 
Республикасының қарулы күштеріне 30 
жыл, Ұлы Жеңістің 77 жылдығы және мек-
тепте «Ардагерлер бұрышы» ашылуына 
байланысты ұйымастырылды. Оспанов 
Мұхтар ағамыз бен Шарипов Дидарбек 
Керімбекұлы бастаған Ауған және Тәжік – 
Ауған соғысы ардагерлері, мектеп директо-
ры Дастан Сағымбаев, ауыл әкімі Берікова 

Венера Берікқызы, аудандық БАҚ өкілдері 
қатысты.

Дәл осы күні Ойтоған ауылының ту-
масы, ақын Ілияс атамыздың және шара 
демеушілерінің бірі, ауған соғысы ардагері 
Мұхтар ағамыздың туған күні екен.  

Ардагерлердің оқушыларға 
патриоттық тәрбие беретін рухты 
әңгімелері оқушылардың концерттік 
бағдарламасымен ұласып, соңы шағын 
футболдан көршілес ауылдар арасындағы 
оқушылардың турнирімен жалғасты.

Нәтижесінде алаң иелері қонақтарға 
жол беріп, ІІ орынды иеленсе, І орынды 
Қаракөз ауылының командасы жеңіп алды. 
«Үздік ойыншылар» бағалы сыйлықтармен 
марапатталды.

Аудан орталығындағы "Ақын Сара" 
атындағы мәдениет үйінде Ауған соғысының 
ардагері, Есеболатов ауылының тумасы 
Марат Жиенбаевтың атынан «Комбат» 
дзю – дзюцудан жасөспірімдер мен жастар 
арасында облыстық турнир өтті. Мұндай 
жарыстар спорт залда өтуші еді, бұл сайыс 
ерекше болды. Мәдениет үйінің сахнасына 
кілем төселіп, керегесіне арнайы билборд 
ілініпті. Көрермендер залда орындықта 
отырып ойынды тамашалады. 

Бұл сайысқа 6 ауданнан спорт-
шылар қатысты. Талғар ауданы – 
жаттықтырушысы Марғұлан Жандәулетов, 
Алакөл ауданы – жаттықтырушысы 
Арнұр Нұрланұлы, Қаоасай ауданы – 
жаттықтырушысы Жасұлан, Талдықорған 
қаласы – жаттықтырушысы Ержан Шиыр-
баев, Сарқан ауданы – жаттықтырушысы 
Бауыржан Малғаждаров және Ақсу ауданы-
нан – жаттықтырушысы Азат Мұсабаланов.

Шара барысында Алматы облысының 
әдеп жөніндегі уәкілі Ғабит Тұрсынбайұлы, 
Марат Жиенбаевтың ағасы Қуаныш Жи-
енбаев және Бас төреші, жекпе – жектен 
ұлттық құраманың аға жаттықтырушысы, 
халықаралық дәрежедегі төреші, жекпе – 
жек ұлттық спорт түрі федерациясының 
бас хатшысы Арнұр Нұрланұлы сөз сөйлеп, 
жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі.

Нәтижесінде ең жоғары салмақ 77 ке-
леде боз кілем иесі Ерзат Қанатайұлы І 
орынды иеленсе, ІІ орынды Талдықорған 
қаласынан Елдар Дәулет, ІІІ орынды 
Сарқан қаласынан Сұңғат Батырбай мен 

жерлесіміз Бекжан Білісбек жеңіп алды.
70 келе салмақта да ақсулықтар 

қарсылас шақ келтірмей, Әлішер Төлеубек 
Бас жүлдені қанжығасына байлады. ІІ 
орынды Қарасай ауданынан Байбол Бал-
панов алса, жүлделі ІІІ орынды Алакөлден 
келген спортшы Асуар Садырбек пен 
талдықорғандық Еламан Жансейіт бөлісті.

63 келе салмақта І орынды Сарқан 
қаласының палуаны Мағжан Бағарым 
жеңіп алып, Жеңіс белбеуімен бірге ар-
найы дайындалған ауданның сыйлығы ве-
лосипедке қол жеткізді. ІІ орынды ақсулық 
Ақеділ Қосан иеленсе, ІІІ орынға Қарасай 
ауданынан келген Рамазан Ахметов табан 
тіреді.

57 келеде күш сынасып, алакөлдік Ел-
дос Ерік І орынды жеңіп алды. Ал, жүлделі 
ІІ орыннан тағы да ақсулық Айкерім Жұма 
төбе көрсетсе, ІІІ орын Сарқан қаласының 
мықтысы Айхан Ахметқалидың еншісіне 
тиді.

Өзіміздің спортшы қыздарымыз да осы 
сайыста өз өнерлерін көрсете алды. 50 
келе салмақта Айнұр Алпысбай І орын-
ды, Әсем Мұсахан ІІ орынды жеңіп алса, 
Ділназ Сатыбалды мен Аяжан Жақан ІІІ 
орыннан көрінді.

Жеңімпаздардың барлығына жеңіс 
белбеуі мен ақшалай сыйлықтар табыс-
талды. Марапаттау рәсімін Ауған соғысы 
ардагерлері жасады. 

Бұл сайыс жыл сайын өткізілетін болды.     

 Ербол СЫМХАНОВ.

«Молықбай Байсақұлы» атындағы мәдениет үйінде тағы бір оқу жылының аяқталуына 
байланысты «Дарынды оқушылар - 2022» шарасы өтіп, үздіктер аудан әкімінің "Алғыс 
хатымен"  марапатталды.

1 маусым - Балаларды қорғау күніне орай, аудан орталығындағы орталық алаңда сал-
танатты шара өтті. Аудан әкімі Базарханов Есім Сейілханұлы балаларды, ата - аналарды 
мерекемен құттықтады. Балалар ән салып, би билеп, асфальтқа сурет салып, спорттық 
ойындарға қатысып, көңілдерін көтерді.

Ләззат ҚАЛМҰХАМБЕТҚЫЗЫ.

Ауған жері, Ауған тауы биік шың,
осы жерде жас өмірді қиыпсың   
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________________                                 №19                       31 мамыр 2022 жыл

Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 

Конституциялық заңының 113-5-бабына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық сайлау ко-
миссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жарылқасын Жалғас Жарасұлы, Алимбаева Айгуль Тулегеновна, Кожабергенов 
Дархан Даулетович Қапал ауылдық округіне әкімдікке кандидат ретінде тіркелсін.

2. Тіркелген кандидаттарға тиісті куәлік берілсін.
3. Аталған ауылдық округтерге әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы қоса беріліп 

отырған хабар бұқаралық ақпарат құралдарында және Ақсу аудандық сайлау 
комиссиясының интернет-парақшасында жариялансын.

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы    Б.БАЙБОЛОВ.

Аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы    Б.НУРЗОЛДИНОВА.

________________                                 №19                              31 мая 2022 год

О регистрации  кандидатов в акимы
В соответствии с пунктом статьи 113-5 Конституционного закона Республики Казахс-

тан «О выборах в Республике Казахстан» Аксуская районная территориальная изби-
рательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидатов в акимы Капальского  сельского округа Жарылқасын 
Жалғас Жарасұлы, Алимбаеву Айгуль Тулегеновну и Кожабергенова Дархана Дауле-
товича.

2. Вручить зарегистрированному кандидату в акимы соответствующее удостовере-
ние.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-странице Аксус-
кой  районной избирательной комиссии прилагаемое сообщение о регистрации  кан-
дидатов в акимы  выше указанных сельских  округов.

 
Председатель районной 
территориальной  избирательной комиссии                 Б.БАЙБОЛОВ
Секретарь районной 
территориальной избирательной комиссии  Б.НУРЗОЛДИНОВА

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2022 жылғы 
31 мамырдағы №19  Қаулысына қосымша

ӘКІМДІККЕ КАНДИДАТТЫ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАР 

Қапал  ауылдық округі бойынша келесі кандидат тіркелді:
Жарылқасын Жалғас Жарасұлы          1994 ж.т., Қапал ауылдық әкімі аппараты                                   
                                                                бас маман, Қапал ауылы
                                                                Өзін-өзі ұсыну
Алимбаева Айгуль Тулегеновна            1977 ж.т., Ақын Сара атындағы мемориалды                                     
                                                                музей меңгерушісі, Қапал  ауылы
                                                                Өзін - өзі ұсыну
Кожабергенов Дархан Даулетович    1989  ж.т Ақсу ауданының құрылыс, сәулет 
                                                                және қалақұрылысы бөлімі, бас маман, 
                                                                Жансүгіров ауылы
                                                                Өзін-өзі ұсыну

 АКСУ  АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ  САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

Приложение  к постановлению Аксуской районной территориальной 
избирательной комиссии от 31 мая  2022 года №19

СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В АКИМЫ

Зарегистрирован следующие кандидаты в акимы Капальского сельского округа:
Жарылқасын Жалғас Жарасұлы          1994 г.р., ГУ «Аппарат акима Капальского сель 
                                                                 ского округа», главный специалист, с.Капал
                                                                 Самовыдвижение
Алимбаева Айгуль Тулегеновна           1977 г.р., Мемориальный музей имени Акын                         
                                                                 Сара, заведующая, с.Капал
                                                                 Самовыдвижение
Кожабергенов Дархан Даулетович       1989 г.р.,  ГУ «Отдел строительства, архитек
                                                                 туры и градострои тельства Аксуского 
                                                                 района, главный специалист  с.Жансугуров
                                                                 Самовыдвижение 

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЙЛАУ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢЫНЫҢ 113-5-БАБЫНЫҢ 9-ТАРМАҒЫНА СӘЙКЕС АҚСУ 

АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ  САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ ҚАПАЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНЕ 
ӘКІМДІККЕ КАНДИДАТТАРДЫҢ ТІРКЕЛГЕНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА 

ЖАРИЯЛАЙДЫ:
Ұсынылу 

тәсілі
Тегі, аты,                

әкесінің аты
Туған жылы Атқаратын лауазымы 

(жұмысы), жұмыс орны және 
тұрғылықты жері

Қапал ауылдық округі бойынша

Өзін-өзі 
ұсыну

Жарылқасын 
Жалғас Жарасұлы

07.01.1994 ж. Бас маман, 
Қапал ауылы, Алыбаев к-сі, 24/9

Өзін-өзі 
ұсыну

Алимбаева Айгуль 
Тулегеновна

25.07.1968 ж. Меңгеруші  Ақын Сара атындағы 
мемориалды музей, Қапал  ауы-

лы, Танеке батыр к-сі,  29

Өзін-өзі 
ұсыну

Кожабергенов 
Дархан Даулетович

19.07.1989 ж. Бас маман, Ақсу ауданының 
құрылыс, сәулет және 

қалақұрылысы бөлімі ММ, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан к-сі, 

20/А 26 пәтер
Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                     Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының хатшысы                     Б.НУРЗОЛДИНОВА

Способ 
выдвиже-

ния

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность 
(занятие), место работы  и 

жительства
Қапал ауылдық округі бойынша

Самовыдви-
жение

Жарылқасын 
Жалғас Жарасұлы

07.01.1994 г. Главный специалист, «Аппарат акима Капальского 
сельского округа», село Капал, ул.Алыбаева, 24/9

Самовыдви-
жение

Алимбаева Айгуль 
Тулегеновна

25.07.1968 г. Зам.акима, ГУ «Аппарат акима 
Жанугуровского сельского округа», 

село Капал, ул. Абая, 4/2 

Самовыдви-
жение

Кожабергенов 
Дархан Даулетович

19.07.1989 г. Главный специалист ГУ «Отдела 
строительства, аргитектуры и гра-
достроительства Аксуского райо-

на», с.Жансугуров, ул. Желтоксан, 
20-А, кв 26

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 9 СТАТЬИ 113-5  ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН «О ВЫБОРАХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН АКСУСКАЯ  РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУБЛИКУЕТ СООБЩЕНИЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В АКИМЫ 
КАПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА: 

Председатель районной 
территориальной  избирательной комиссии              Б.БАЙБОЛОВ

Секретарь районной 
территориальной избирательной комиссии  Б.НУРЗОЛДИНОВА

Құрметті Қапал ауылдық округінің
сайлаушылары!

Мен, Жарылқасын Жалғас Жарасұлы, 
осы ауылдың тумасымын.                                               

2016 жылы Қазақ Ұлттық Аграрлық 
университетінің мал дәрігері мамандығын 
бітірдім. 

Еңбек жолымды 2017 жылы Алматы об-
лысы, Ақсу ауданы, Қызылағаш ауылдық 
округінде ветеринариялық пунктте мал 
дәрігері болып бастадым. 2018-2021  
жылдары  Ақсу ауданы, «Қапал ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде бас маман, 2021 жылдың 
қаңтар-қараша айына дейін жетекші ма-
ман, 2021 жылдың қараша айынан осы 
уақытқа дейін  бас маман іс-жүргізуші бо-
лып қызмет атқарудамын.

Осы қызметтерде жүрген кезде 
округтегі аз қамтылған және көп ба-
лалы отбасыларға демеушілік көмек 
көрсетіп, туған ауылымның  гүлденуіне, 
абаттандыруға арналған әртүрлі ша-
ралар ұйымдастыруға ықпал еттім. 
Мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге 
асуына үлес қосудамын.

Осы ауылдың тумасы ретінде ел-
мен бірлесе араласып жүргендіктен 
ауыл тұрғындарын толғандырып жүрген 
өзекті мәселелерді жақсы білемін. Олар: 
егістік, жайылым жердің жетіспеушілігі, 
жұмыссыздық, ауыл іші жолдарының  
жөнделуі, бау-бақша суару үшін таудан 
келетін су жүйесін қалпына келтіру және 
т.б. 

Маған осы өзекті мәселелерді шешу 
үшін Сіздердің қолдауларыңыз қажет!

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ 
БАҒДАРЛАМАМ:

1. 2023 - 2025 жылдары Қапал аулының 
ішкі жолдарына жөндеу жұмысын 
жүргізілуіне;

2. 2025 жылы Қапал ауылында спорт 
кешенінің құрылысының салынуына 
ықпал етемін.         

3. Тұрақты түрде пайдаланылмай жатқан 
жерлерді қайтаруға және тиімді мақсатта  
пайдалану жұмыстар ұйымдастырамын. 

4. Бау - бақша суару үшін таудан келетін 
су жүйесін қалпына келтіруге;

5.Елді мекенді абаттандыру, 
көгалдандыру жұмыстарын жүргізуге;

6. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыла-
рына тұрақты қолдау көрсетуге;

6. Құқық бұзушылық пен  мал ұрлығының  
алдын - алу мақсатында елді - мекенде 
бейнекамералар орнатуға;

7. Жас ұрпақтың бойында отансүйгіштік, 
патриоттық тәрбие беру жұмыстарын 
ұйымдастырамын.

Алматы облысы,
Ақсу ауданы,

Қапал ауылдық округі әкімінің 
сайлауына үміткер ЖАРЫЛҚАСЫН 

Жалғас Жарасұлының 
2025 жылға дейінгі
 САЙЛАУАЛДЫ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

Мен Жарылқасын 
Жалғас Жарасұлы  1994 
жылы қаңтар айының 07 
күні, Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Қапал ауылын-
да дүниеге келдім, 2000 
жылы қыркүйектің 1-і күні 
Ғ.Орманов атындағы орта 
мектеп табалдырығын ат-
тадым. 2011 жылы 25 ма-
мырында мектепті аяқтап, 
2011 - 2016 жылдар 
аралығында  Қазақ Ұлттық 
Аграрлық Университетіне 
Ветеринарлық ме-
децина факултетіне 
Ветеринариялық дәрігер 
мамандығын оқып бітірдім. 

01.07.2017 - 10.11.2017 
уақыт аралығында Ақсу ау-
даны, Қызылағаш ауылдық 
округте Ветеринар фельд-
шер қызметін атқардым. 
26.03.2018 – 25.01.2021 
аралығында  Алматы об-
лысы, Ақсу ауданы, Қапал 
ауылдық округ әкімі ап-
параты мемлекеттік 
мекемесінің Бас маман 
міндетін атқарушы болдым, 
25.01.2021 - 11.11.2021 
жылдар аралығында 
Қапал ауылдық округі әкімі 
аппараты мемлекеттік 
мекемесінің жетекші мама-
ны болып қызмет атқардым, 
11.11.2021 қазіргі уақытқа 
дейін Қапал ауылдық округ 
әкімі аппараты мемлекеттік 
мекемесінің Бас маман іс-
жүргізуші қызметін атқарып 
келемін.

ӨМІРБАЯН

13.06.2022 ж. бастап 27.06.2022 ж дейін БЭП сайтында 
http://ecoportal.kz / "Алматы облысының Ақсу ауданында 
орналасқан "Қапал" қаптауыш граниттер кен орнында 
тау - кен жұмыстарының жоспары және жер қойнауын 
пайдаланудың салдарын жою жоспары" жобасы бой-
ынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар 
өткізіледі.

Белгіленген қызметтің бастамашысы: "Текели Гра-
нит" ЖШС, БСН 070840001584, Алматы облысы, Текелі 
қаласы, Д.Қонаев көшесі, 168. Қосымша ақпарат алуға 
болатын байланыстар мен электрондық мекен - жай: 
тел.: 87786848594, e-mail: rotova_galina@mail.ru. жоба 
материалдарымен ecoportal.kz сайтында және ЖАО 
сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-
tabigat, "Қоғамдық тыңдау" бөлімінде танысуға бола-
ды. Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сайтында 
қабылданады.

Әзірлеуші "Курмангалиев Р.А." ЖК, тел. 87012775623. 
Жергілікті атқарушы орган: "Алматы облысы бойынша 
табиғи ресурстар басқармасы" ММ, тел.8(7282) 32-92-67.

С 13.06.2022г по 27.06.2022г на сайте ЕЭП http://
ecoportal.kz/ проводятся общественные слушания по-
средством публичных обсуждений по проекту «План 
горных работ и план ликвидации последствии недро-
пользования на месторождении облицовочных гранитов 
«Капал», расположенного в Аксуском районе Алматин-
ской области».

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Теке-
ли Гранит», БИН 070840001584, Алматинская область, 
г.Текели, ул.Д.Конаева, 168. Контакты и электронный 
адрес по которым можно получить дополнительную 
информацию: тел. 87786848594, e-mail: rotova_galina@
mail.ru. Ознакомится с материалами проекта можно 
на сайте ecoportal.kz и на сайте МИО https://www.gov.
kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat, в разделе «Обще-
ственные слушания».  Замечания и предложения при-
нимаются на сайте ecoportal.kz.

Разработчик ИП «Курмангалиев Р.А.», тел.: 
87012775623. Местный исполнительный орган: ГУ 
«Управление природных ресурсов по Алматинской об-
ласти», тел.: 8(7282) 32-92-67.

Қоғамдық тыңдаулар 
өткізіледі



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ3 маусым 2022 жыл

Құрметті ауылдастар, жерлестер! 
Қапал ауылдық округі әкіміне өз кан-
дидатурамды ұсына отырып, ауылдық 
округ тұрғындары алдындағы үлкен 
жауапкершілікті терең түсінемін. Ауылдық 
округ тұрғындарын және ауылдағы өзекті  
мәселелерді біле отырып, менің әкім 
ретіндегі міндетім - заңнама аясында 
және өз өклеттілігім шегінде ауылды және 
азаматтарды кәсіби басқару, олардың 
мүдделерін білдіру және қорғау, аппарат-
ты сауатты басқару. Ауылдық округ әкімі 
ретінде депутаттармен, жұртшылықпен, 
өндірісшілермен және кәсіпкерлермен 
бірлесе жұмыс істеу және ауыл өміріне 
белсенді қатысу үшін өз бағдарламамды 
ұсынып отырмын.

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ 
БАҒДАРЛАМАМ:

- ҚР Президентінің қолдауымен Үкімет 
қабылдаған әлеуметтік бағдарламалар 
аясында әлеуметтік-экономикалық және 
саяси реформалардың округте нәтижелі 
жүргізілуін қамтамасыз етемін;

- Жергілікті қауымдастық, Ардагерлер 
кеңесі, Отбасы және әйелдер ісі кеңесі, 
Жастар ісі сияқты қоғамдық ұйымдардың 
жұмысын дамыта отырып, мемлекеттік 
басқарудан халықтың басқаруға қол 
жеткізуге ықпал етемін; 

-  Ауылды көркейту,  дамыту мақсатында 
округ экономикасына инвестициялық  жо-
баларды  тарту  жолдарын қарастырамын 
(мини цех, завод салатындар болса бай-
ланыста болып, тұрғындармен санасып, 
ауылға орналастыруды қарастырамын).

- Шағын және орта бизнесті дамы-
ту бағытында ұсынылған жобалар-
ды қолдаймын, қабылдаймын және 
сол арқылы жұмыссыздық деңгейін 
төмендетіп, «Жас кәсіпкер» бағдарламасы 
бойынша жастардың өз бизнесін ашуға 
грант алуына көмектесемін;

- Ауыл тұрғындарының көптен қол 
жеткізе алмай келе жатқан үй

маңындағы шаруашылық жерлерін су-
ландыру мақсатында, суландыру жүйесін 
қолға аламын.

- Ауыл жастарының дұрыс ұсыныс-
тарына, бастамаларына қолдау көрсетіп, 
өңірден шыққан дарынды жастарға 
(шығармашылық, өнер, ғылым, спорт т.б. 
салалар бойынша) қолдау көрсетемін. 
Қапал ауылында спорт кешені, жазғы ла-
герь салынуына ықпал етемін;

- Ауыл шаруа қожалықтарының шаруа-
шылығын дамыту мақсатында мемлекет-
те қаралған жеңілдіктер мен көмектерге 
қол жеткізуге тырысамын (лизинг, несие, 
субсидия т.б.)

- Мүгедектерге, зейнеткерлерге, арда-
герлерге, тұрмысы төмен

отбасыларға және көп балалы аналарға 
үнемі көмек көрсетіп, бақылауда ұстаймын;

- Ауылды абаттандыру, көгалдандыру, 
көшелерді жарықтандыру,

санитарлық тазалығын сақтау, орташа 
жол жөндеу жұмыстарын жақсартамын;

- Ауылдағы медициналық қызметтің са-
пасын арттыру, медициналық жабдықтар, 
жаңа техника сатып алуға ықпал етемін.

- Облыс, аудан әкімдігіне ұсыныстар 
енгізу шарасын толықтай қарастырып от-
ырамын (үй салу мәселесінде, көп балалы 
отбасынан шыққан балаларды оқыту, ма-
мандар тарту т.б).

- Ауыл мәселелері жөнінде ауылдағы 
мекеме басшыларымен тығыз байла-
ныста боламын және ұсыныстарымен 
санасамын, үйлестіру мәселесін жақсы 
атқарамын.

Мен ауыл тұрғындарының мүдделерін 
барлық мемлекеттік органдарда білдіре 
отырып, олардың мүдделерін қорғауға 
дайынмын.

Қиындықты еңсеріп, жеңіске бірге 
жетеміз!

Қапал ауылдық округінің әкіміне кандидат АЛИМБАЕВА 
Айгуль Тулегенқызының

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Қапал ауылдық округінің әкіміне кандидат 
Алимбаева Айгуль Тулегенқызының

ӨМІРБАЯНЫ

Қапал ауылдық округінің әкіміне 
кандидат Кожабергенов Дархан 

Даулетұлының
 Өмірбаяны

Мен Кожабергенов Дархан Даулетұлы 
21 сәуір 1989 жылы Алматы облысы, 
Ақсу ауданы, Қапал ауылында дүниеге 
келдім. 1996 жылы Ақсу ауданы, Қапал 
ауылындағы Е.Жайсанбаев атындағы 
орта мектепке 1-сыныпқа бардым. 
1999 жылдан бастап 2007 жылға дейін 
Қ.И.Сатпаев атындағы орта мектеп гим-
назиясында білім алдым. 2007 жылы Ал-
маты облысы, Талдықорған қаласындағы 
Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика 
және құқық академиясына «Құқықтану» 
мамандығы бойынша оқуға түсіп оны 
2011 жылы бітіріп шықтым. 2011 жылы  
оқу  бітірген соң қараша  айында әскери  
борышымды ҚР-ның ҰҚК-нің Ақтау 
қаласындағы 2018 әскери бөлімінде ше-
кара қызметінде  борышымды өтедім. 

Еңбек жолым:                           
2013  жыл  Ақсу  ауданының ішкі істер  

бөлімінде үш  ай  тәлімгерлікте  болдым.
2014 жыл «Ақсу  ауданы  әкімінің ап-

параты» мемлекеттік мекемесінде 
ұйымдастыру  мемлекеттік - құқықтық 
бөлімшесінде бас  маман -  заңгер.

2019  жыл «Ақсу ауданы әкімінің  аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік 
жер инспекторы.

2021 жылдын 20 қантарынан бастап 
2021 жылдың 31 желтоқсаны аралығында 
«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы. 

2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қазіргі күнге дейін «Ақсу ауданының 
құрылыс, сәулет және қалақұрылысы 
бөлімі»  мемлекеттік мекемесінің бас ма-
маны қызметін атқарамын. 

Отбасы жағдайым: үйленгенмін, екі 
балам бар.

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ 
БАҒДАРЛАМАМ:

Құрметті  Қапал ауылдық округінің 
халқы! 

Маған сенім арта отырып, Қапал 
ауылдық округі әкімі лауазымына 
сайласаңыздар мен жас және тәжірибелі 
маман ретінде ауыл тұрғындарымен тығыз 
байланыста және ауыл тұрғындарының 
әл-ауқатын,  және құрылыс саласын-
да қызмет атқарғандықтан округтегі 
құрылысты дамытуға үлес қосып, деңгейін 

көтеруге бағыт аламын.
Мемлекеттік қызметші қарапайым, 

адал, сабырлы болуы керек.

ЕҢ АЛДЫМЕН:
- Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлықтары, Қазақстан 
Республикасының Заңдарын, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулыларын, 
облыс, аудан әкімдерінің шешімдері 
мен өкімдерін жүзеге асыру шарала-
рын жасау және олардың орындалуын 
қамтамасыз етемін;

- Қапал ауылдық округі басты сала-
сы ауылшаруашылығы оның ішінде 
мал шаруашылығы бағытындда 
болғандықтан ауылшаруашылығының  
дамуына 2021-2025 жылдары іске асыры-
латын нәтижеге бағдарланған Қазақстан 
Республикасының мал шаруашылығын 
тұрақты дамыту бағдарламаларының 
орындалуына) жағдай жасауға ықпал 
етемін. Мал шаруашылығын одан әрі 
дамыту бағытында округтегі ірі қара 
малдарды барынша асыл тұқымды 
бағытына ауысуына және төрт түлік 
малдардың субсидиялануына барынша 
атсалысамын.

- Ауылдағы күрделі мәселенін бірі ол - 
малға арналған жайылым жер мәселесін 
шешуді унемі бақылауыма ала отырып, 
оны шешу жолдарын қамтамасыз етемін.

- «Нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту»  
бағдарламасы бойынша аз қамтылған 
отбасыларды әлеуметтік жағынан 
қолдау, жұмыссыздықты азайту, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған адамдарды жұмыспен 
қамтамасыз етуге жәрдемдесу, жаңадан 
жұмыс орындарын ашуға ықпал етемін. 
(Мал бордақылау алаңдары, Тігін цехы, 
сүт өнімдерін өндейтін кіші зауыттар, 
шаштараз).

-  Ауылымыздан түлеп ұшқан беделді 
және дәулетті азаматтармен «Туыңды 
туған жерге тік» акциясын өткізе отырып 
ауылымыздың көркейуіне үлес қосамын. 
Мәдени - спорттық іс-шараларға 
демеушілік жасауға, көп балалы және 
аз қамтылған отбасыларға демеушілік 
жасауға тікелей ықпал етемін. Ауыл эка-
номикасы мен оның инфақұрылымын 
жақсартуға өз үлесімді қосамын.

- Балалардың ағылшын тілін 
үйрену және оқытушының көмегімен 
жасөспірімдердің тілге деген ынтасын 
арттыру жұмыстарын жүргіземін.

- Ауылда тұрғын үйлер салу, көшелерді 
жөндеуді және оны жарықтандыру бой-
ынша жұмысты қолға аламын.

- Халықты дәрігерлік амбулаториялық 
көмекпен толық қамту, оның ішінде осы 
ауылдағы емхананың күрделі жөндеуіне 
және медицина саласына білікті 
маманның келуіне ықпал етемін.

- Жергілікті қоғамдық кеңесімен кене-
се отырып, ауылдың өзекті мәселелерін 
шешуді ұйымдастырамын;

-  Өзім жас болғандықтан жастарға 
патриоттық тәрбие беру, ауыл тұрғындар 
арасында бұқаралық спортты дамыту, 
салауатты өмір салтын қалыптастыруға 
жұмыс жүргіземін;

- Округте "Киелі жер" бастамасымен 
сырттан қонақтар келіп тамашалайтын  
туризм мен спортты ұйымдастыруға, 
дамытуға баса назар аударамын.

Қапал ауылдық округінің әкіміне кандидат 
КОЖАБЕРГЕНОВ Дархан Даулетұлының 
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мен, Алимбаева Айгуль Тулегенқызы 
13.05.1977 жылы, Алматы облысы, 
Талдықорған қаласында дүниеге келдім. 
1983 жылы  Талдықорған қаласындағы 
№11 Е.Берліқожанов атындағы орта мек-
тепке түсіп, орта мектепті 1993 жылы 
бітірдім. 

1993 жылы Талдықорған қаласы РМИПК 
орталығында бухгалтер  мамандығы бой-
ынша оқып шықтым.

1993 жылы Талдықорған қаласы «Ақ 
жайық»  ЖК-да  бухгалтер болып жұмыс 
атқардым.

2000-2001 жылы  Қапал ауылы 
Ғ.Орманов атындағы орта мектебінде 
хатшылық жұмыс атқардым. 

2002 жылы І.Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университетіне 
түстіп, 2007 жылы физика және инфор-
матика мамандығы бойынша бітірдім.

2008 жылы аталмыш университетке 

түсіп, 2010 жылы тарих мамандығы бой-
ынша бітірдім. 

2004-2007 жылы №12 Кәсіптік мектеп-
те информатика пән мұғалімі, 2007 жылы 
Ақын Сараның мемориалды музейінің 
директоры болып тағайындалдым. Бүгінгі 
күнге дейін мәдениет саласында еңбек 
етудемін.

Ұлтым қазақ. Қапал ауылында 1995  
жылдан бері тұрамын. 

Тұрмыстамын, жолдасым - Алимбаев 
Алтынбек Сайпилович ІІМ зейнеткері. Екі 
қызымыз бар: Сайпил Ажар Алтынбекқызы, 
Сайпил Айнұр Алтынбекқызы. 

Спортты жақсы көремін, волейболдан 
облыстық жарыстарға қатысқаны үшін 
бірнеше рет құрмет грамотасымен мара-
патталдым. Қызметімде жоғары біліктілік 
пен іскерлік көрсеткені үшін Алматы об-
лысы мәдениет басқарма бастығының 
"Алғыс хатымен", Алматы облысы әкімінің 
"Алғыс хатымен" марапатталғам. 

Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылындағы «Ақсу 
политехникалық колледжі» Сіздерді  2022-2023 оқу жы-
лына келесі мамандықтар бойынша 9-11-сынып негізінде 
күндізгі бөлімге оқуға шақырады. 

Колледж бойынша мамандықтар:
9-сынып базасы негізінде-оқу мерзімі 2 жыл 10 ай;
1. 06120100 «Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету» (түрлері бойынша) 3W06120101 
Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы; 

2.  07161300  Автомобиль көлігіне қызмет көрсету,жөндеу 
және пайдалану 3W07161302 Автомобиль электр 
жабдықтарын жөндеу жөніндегі электрик;

3. 10130300. «Тамақтандыруды ұйымдастыру» 
3W10130302 Аспазшы;

11-сынып базасы негізінде-оқу мерзімі - 10 ай
1. 07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 

3W07230102 Арнайы тігінші;
2. 07161300  Автомобиль көлігіне қызмет көрсету,жөндеу 

және пайдалану  - РБ 3W07161301 Автомобиль жөндеу 
слесарі;

3. 07161600 Ауыл шаруашылығын механикаландыру   

«Ақсу политехникалық колледжі» 
оқуға  шақырады!

-  РБ 3W07161603 Ауыл шаруашылығы өндірісінің трак-
торист - машинисі;

Барлық мамандықтар бойынша оқу тегін, шәкіртақы 
төленеді.  Барлық оқушылар түскі аспен, сырттан келген 
студенттер жатақханамен тегін қамтамасыз етіледі

Қабылдау ережесі
Колледжге түсірушілер директордың атына таңдаған 

мамандығын көрсетіп, өтініш береді және мынандай 
құжаттар тапсырады:

1. Білім туралы құжат (түпнұсқа);
2. Дәрігерлік анықтама №075-У;
3. 3*4 фотосурет - 4 дана;
Туу туралы  куәлік немесе  жеке куәлік көшірмесі.
Мекен - жайымыз: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 

Қабанбай батыр көшесі, 4.
Эл. адрес: Profshkola-21@mail.ru 
Сайт колледжа: http://aksu-college.rka.kz/
Тел.: 87283221953
Сот: 87025812425, 87757730703, 87021945303

АҚСУ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ.
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Кезінде қуғын - сүргінге 
ұшырыған, есімі жарты ғасырдан 
астам уақыт бойы аталмай, өз 
тарихымыздан лайықты орнын 
ала алмаған қоғам және мем-
лекет қайраткері, ғалым, публи-
цист, ақын, педагог, ағартушы, 
түркітанушы (тюрколог), аудар-
машы Ахмет Байтұрсынұлы 1872 
жылы, 5 қыркүйекте бұрынғы 
Торғай уезінің Тосын болысын-
да шаруаның отбасында дүниеге 
келген. Алғашында ауылда 
білім алып, кейіннен Торғайдағы 
орыс - қазақ училищесі (1886 
- 1891) мен негізін Ыбырай Ал-
тынсарин қалаған Орынбордағы 
мұғалімдер мектебін (1891-1895) 
бітіреді. Мұғалімдік қызмет жолын 
1895 жылы бастаған ол Ақтөбе, 
Қостанай, Қарқаралы уездерінің 
училищелерінде сабақ береді. 
1905 жылы саяси қызметке 
көшеді. Сол кездегі бүкіл қазақ 
жұртына белгілі «Қарқаралы пе-
тициясы» авторларының бірі 
атанады. Бұл құжатта жергілікті 
басқару, халыққа білім беру, 
сот, қазақ елінің мүддесіне 
сәйкес өзгерістер енгізу, ар - 
ождан бостандығы, дін ұстану 
бостандығы, цензурасыз газет 
шығару және баспахана ашуға 
рұқсат беру, күні өткен «Дала 
ережесін» қазақ елінің мүддесіне 
сай заңмен ауыстыру мәселелері 
көтерілді. Ұлт бостандығы үшін 
еңбек еткен күрескер ақынды 
1907 жылы патша өкіметін 
сынаған адам деген жаламен 
қамауға алады. 1909 жылы губер-
натор Троиницкийдің бұйрығымен 
Россия империясына қауіпті адам 
ретінде тағы да қамауға алады. 
Осындай өз басына қатер төніп 
тұрған қиын - қыстау кезеңдердің 
өзіне қарамай, қазақ тіл біліміне 
және тіл оқыту әдістемесіне 
ғылыми ізденістерін жүргізіп, төте 
жазуға негізделген ұлттық жазу 
реформасын дайындады, қазақ 
тілінің грамматикасына қатысты 
категориялардың атауларын 
жасады. Сол себептен, Ахмет 
Байтұрсынұлы қазақ әліпбиінің 
алғашқы авторы болып саналады. 
Осы салада бұл кісі «Тіл жұмсар», 
«Тіл- құрал», «Оқу құралы», «Ба-
яншы» атты еңбектерін жазды. 
Әдістемелік бұл құралдар әлі  
күнге дейін қазақ филологиясы 
саласында қолданысқа ие бо-
лып отыр, бір ғасырдан астам 
уақыт өтсе де өз құнын жойған 
жоқ. Ахмет Байтұрсынұлы өз 
шығармашылығында, әсіресе, 
мысал жанрында қазақ халқын 
жалқаулық, жайбасарлық, 
енжарлық, білімсіздік сияқты 
қасиеттерден арылуға шақырды. 
Бұл келеңсіздіктерден шығатын 
бірден - бір жол білім екенін баса 
насихаттады. 1913 жылы Әлихан 
Бөкейхан, Міржақып Дулатовтар-
мен бірігіп Орынборда «Қазақ» 

ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНЫҢ АРДАҚТЫ ҰЛЫ
газетін шығарды. Сол кезде «Қазақ»  
газеті ұлттық қоғамдық - саяси, 
ғылыми - әдеби басылымдардың 
негізгі газетіне айналды. 1917 
жылы Қазан төңкерісінен кейін 
Алаш қозғалысын ұйымдастырып, 
бағдарламасын жазады. 
Қазақстанның тұңғыш халық ағарту 
министрі, қазақстан академиялық 
орталығының жетекшісі, 
Алматыдағы, Ташкенттегі жоғарғы 
оқу орындарының профессоры 
қызметін атқарады. 1929 жылы 
жаламен түрмеге қамалады. 
1936 жылы түрмеден босаты-
лып елге оралады. 1937 жылы 
«Халық жауы» ретінде қайта 
тұтқындалып, 1938 жылы атыла-
ды. Қазақтың біртуар ақыны, ғалым 
Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың 
әдебиеті тарихында өзінің көптеген 
шығармаларын қалдырды. 
Солардың ішіндегі «Қырық мысал», 
«Маса» шығармалары иісі қазақ 
жұртшылығына кеңінен танымал. 
Өзінің бүкіл өмірін әдебиет пен 
ғылымға, саяси күреске арнаған 
ұлы даланың ардақты ұлы Ахмет 
Байтұрсынұлы 1988 жылы ғана 
ақталды. 1990 жылдардан кейін 
ғана оның өлеңдері мектеп про-
граммасына әдебиет оқулықтарына 
енгізілді. Ахмет Байтұрсынұлының 
еңбегінің өміршеңдігі күні бүгінге 
дейін Қытай, Иран, Ауғанстанды 
мекендейтін қазақтардың төте 
жазу негізінде Ахметтің салған 
әліпбиімен жазатындықтарынан 
білінеді. Осы жерде баса айтатын 
бір жайт, күні бүгінге дейін евро-
пашыл, шовенистік көзқарасты 
мықтап ұстанған, евроцентрист 
көзқарастағы кейбір адамдардың 
«Қазақтарда мәдениет болған жоқ, 
олар жабайы болған, жазу, сызу, 
оқу дегенді мүлдем білмеген. Олар 
мал соңында жүріп, мал секілді өмір 
сүрген» деген теріс көзқарастарына 
Ахметтің жасаған бұл әліпбиі үлкен 
соққы берді деп толық айта ала-
мыз. Сөзіміз дәлелдірек болу үшін, 
бір ғана фактіні айта кетейік. Рас, 
ол кезде қазақтар қазіргі орыс 
алфавитін білмеген шығар, бірақ 
сол кездегі қазақтардың кемінде 
жетпіс пайызы ескіше оқып, аты - 
жөндерін жаза білді, мықтылары 
құран ілімін оқып, арабша хат та-
ныды. Демек, араб әліпбиі қазақ 
халқының түгеліне дерлік таныс. 
Бірақ Ахметке керегі әріптері араб-
ша, мағынасы қазақша  әліпби 
керек болғандығында. Орыс 
алфавитінен гөрі, араб әліпбиі 
арқылы бүкіл  қазақтың сауатын, 
көзін ашуға болатындығын ұлы 
кемеңгер тұлға сол кезде дәл 
болжаған. Бұл оның халық ағарту 
ісінде, халықтың сауатын ашудағы,  
жаппай сауатсыздықты жоюдағы 
төте жолы, оның қазақ білімі 
жолындағы төңкеріліс жасаған 
қадамы. Ахметтің бұл еңбегін 
Ыбырай Алтынсаринмен пара-
пар қоюға болады. Бар айырма-

сы, Ыбырай өз мақсатына орыс 
әліпбиі арқылы жетпекші болды, 
ал, Ахмет болса араб әліпбиі 
арқылы жетпекші болды. Ал енді 
сол кезде бізді билеп - төстеп 
отырған Ресей империясының 
жағдайына тоқталайық. 
Сауаттылық жағдайына қарасақ 
патшалық Россия өздерінің отары 
Қазақстаннан әлдеқайда төмен 
болды. Бұған дәлел,өз әліпбиін 
өздері салса да, оқу жүйесі 
қалыпқа келген, түрлі универси-
теттер мен мектептер, гимназия-
лар жұмыс істесе де оқып, білім 
алу тек байлар мен дворяндардың 
балаларына ғана қол жетімді бол-
ды. Өйткені, 300 жылдан астам 
уақыт бойы «Крепосниктік пра-
во» жойылмаған, құлдық санада 
мықтап қамалған орыс жұртының 
тоқсан пайызы дерлік өздерінің 
аты - жөндерін жаза білмейтін 
сауатсыз, надан қалыптарында 
қалды. Бұл жағдайды сол кездегі 
орыстың армиясынан көруге бо-
лады. 

Әсіресе, бірінші дүниежүзілік 
соғысы кезінде орыс армия-
сында офицерлер ғана сауатты 
болған, солдаттардың түгелге 
жуығы хат танымаған, сол се-
бептен солдаттардың өлі не-
месе тірі екенін тізімдеп, есеп 
беретін штапта «писарь» мама-
нын ұстаған. Бұған себеп, сол 
кезде Россияда халық ағарту 
ісіне көңіл бөлген, елдің қамын 
ойлаған Ахмет Байтұрсынұлы 
сияқты тұлғалардың болмауын-
да, бүкіл халық үшін  өз өмірін сол 
жолға арнаған ұлт жанашырының 
жоқтығында деп толық айта 
аламыз. Қорыта келгенде, ұлт 
үшін аянбай еңбек еткен Ах-
мет Байтұрсынов есімі біз үшін, 
Алаш үшін, жалпы қазақ үшін аса 
ардақты.

Айдын ЖАҚЫПБЕКОВ,
Ақын Сараның мемориалды 

музейінің қор сақтаушысы. 

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 
әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын 
жазуды 1910 жылдардан бастап 
қолға алады. Онымен қоса қазақ 
графикасын жасауға кіріседі. 
Қазақ графикасының негізіне 
қазақтың мәдени дүниесінде 
көп ғасырлық дәстүрі бар, өзге 
түркі халықтары да пайдала-
нып отырғандықтан, туыстық 
жақындық сипаты бар араб 
таңбаларын алады. Оны қазақ 
фонетикасына икемдейді, ол үшін 
қазақ дыбыстары жоқ таңбаларды 
алфавиттен шығарады, арабша 
таңбасы жоқ дыбыстарына таңба 
қосады, қазақ тілінің жуанды-
жіңішкелі үндестік заңына сай 
жазуға ыңғайлы дәйекші белгі жа-
сайды. Сөйтіп, «төте жазу» деп, 
өзгелер «Байтұрсынов жазуы» 
деп атаған қазақтың ұлттық гра-
фикасын түзеді. Одан осы жазуды 
үйрететін әліппе жазады. Әрбір 
зиялы азамат халқына қара таны-
тып, сауатын ашуды, ол әрекетті 
«Әліппе» құралдарын жазудан ба-
стауды мақсат етті.

А.Байтұрсынұлы өз жазған 
«Өмірбаянында» «... Орынборға 
келгеннен кейін, ең алдымен , 
қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен 
грамматикалық құрылысын зерт-
теуге кірістім, одан кейін қазақ 
әліпбиі мен емлесін ретке салып, 
жеңілдету жолында жұмыс істедім, 
үшіншіден, қазақтың жазба тілін 
бөтен тілдерден келген қажетсіз 
сөздерден арылтуға синтаксистік 
құрылысын өзге тілдерден жат 
әсерінен тазартуға әрекеттендім, 
төртіншіден, қазақ прозасын жа-
санды кітаби тілден арылтып, 
халықтық сөйлеу тәжірибесіне 
ыңғайластыру үшін ғылыми 
терминдерді қалыптастырумен 
айналыстым» деп жазған еді. 1910 
жылдан қолға алынған жұмыс 1912 
жылдан қолданысқа енеді. Ғалым 
бір халықтың әліпби жүйесін 
екінші бір халық қабылдағанда, 
оны өз тіліне икемдеп үйлестіру 
қажеттігін, олай етпеген жағдайда 
әріп мәселесінің дұрыс шешім тап-
пайтынын 1924 жылы өткен «Қазақ 
білімпаздарының тұңғыш съезінде 
» ашық түрде айтып өтеді. Ах-
мет Байтұрсынұлы араб жазуы-
на өзгеріс енгізгенде «ежелеусіз 
төте» оқу қағидасын басты прин-
цип ретінде ұстанып оны қазақ 
тілінің дыбыстық заңдылықтарына 
икемдеді. 

Ахмет Байтұрсынұлы араб жа-
зуында дауыссыз дыбыстардың 
бір емес, бірнеше таңбасы 
барлығын, олардың жуан және 
жіңішке болып бөлінетінін, ал 
қазақ тілінде дауыссыз емес 
бірнеше дауысты дыбыстардың 
ғана жуан және жіңішке болаты-
нын, сондықтан артық таңбаларды 
алып тастағанын нақты мысалдар 
арқылы дәлелдей келе «Қазақ 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ
- ҰЛТ ЖАНАШЫРЫ

тілінде 24 дыбыс бар, оның 5 
дауысты, 17 дауыссыз, 2 жар-
ты дауысты» дейді. 1912 жылы 
қолданысқа еніп кеткен Ахмет 
Байтұрсынұлының алфавиті 
1924 жылы Орынбор қаласында 
өткен съезде ғана ресми түрде 
бекітіледі. Бұл қазақ халқы 
үшін,халық үшін істелінген игі істің 
биік шыңы болып табылды. 

Ұлттың болашағы - оның жа-
зуына байланысты екенін білген 
қазақ зиялылары өз ойларын 
ашық түрде білдіріп отырды, 
алайда қазақ халқы үш әліпби 
жүйесін басынан өткерудің өзіндік 
себептері болды. Мәселен, 
шоқындыру арқылыт орыстан-
дыруды қарқынды дамыту үшін 
миссионерлер «ислам дінін» жой-
майынша саяси әрекеттері жүзеге 
аспайтынын түсініп, бұл үшін ең 
бірінші араб жазуын қолданыстан 
шығарып тастау қажет деп та-
бады. Алайда ғасырлар бойы 
пайдаланып келген араб 
әліпбиін жою қолдан келмейді. 
Бірден орыс әліпбиіне көшірсе 
«жәдидшілердің» қолдауымен 
халық арасында жаппай көтеріліс 
болып кетуінен қауіптеніп, 1929 
жылы зорлықпен латын әліпбиін 
қабылдап, он жылдан кейін жап-
пай түркі халқын орыс жазуына 
көшіреді.

Қорыта айтқанда, Ах-
мет Байтұрсынұлының қазақ 
балаларының ана тілінде сау-
ат ашуына көп күш жұмсауының 
арқасында 1912 жылы Орынборда 
« Оқу құралы » басылып шығады. 
Бұл оқулық 1912-1925 жылдар 
аралығында 9 рет қайта басылса, 
оқулықтың жалғасы «Оқу құралы 
2» кітабы 1913 жылы жарық көріп, 
1924 жылға дейін 4 рет басылып 
шығады. Ал, ғалымның «Тіл - 
құрал» атты үш кітаптан тұратын 
еңбегі қазақ мәдениетінің асқар 
шыңы болды. Қазіргі қазақ қауымы 
білім алып жатқан бұл оқулықтың 
фонетика бөлімі 1914 жылы, 
морфология бөлімі 1915 жылы, 
синтаксис бөлімі 1916 жылдары 
жарық көріп, 1928 жылға дейін 
бірнеше рет жарыққа шыққан.

1914 жылы «Қазақ» газетінде 
«Хұкметке керегі - мемлекеттегі 
жұрттың бәрі де бір тілде, бір 
дінде, бір жазуда болу,ал халыққа 
керегі – өз діні, тілі, жазуының 
сақталуы» деген жанайқайында 
азаттық идеясы, еркіндіктің рухы 
байқалады. Халқының болашағы 
мен мәдениеті үшін қыруар тер 
төккен Ахмет Байтұрсынұлының 
ерен еңбегі мәңгілік қазақ 
халқының жүрегінде орын алып, 
ұлтының жанашыры болған 
арыстың есімі ұрпақтар есімінде 
сақталады.

Айсауле ЖАЙЛАУХАН,
Қапал ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы.

Ұлы Жеңіс. Бұл күн - кешегі қолдарына 
қару асынып, болашаққа артқан соңғы үміт 
жетегінде қан майдан шебіне қадам басқан 
ағаларымыздың төгілген қандарының ақталған 
күні, аналарымыздың жаулығы жастан 
құрғамаған күндерінің өтемі, бірімізді әкеден 
енді бірімізді бауырдан айырып, мәңгілік тозақ 
апанына тастаған жау қолының тұтқиылдан 
қазақ өміріне еніп, бәрін жалмағанының өтемі. 

Судай аққан ыстық қанның елі үшін құрбан 
болған қазақ жауынгерінің рухына айна-
лып, кезінде кіндік қаны тамған туған жерінің 
топырағына бүгінде мәңгіге құрсанғанындай 
және соңғы рет жарық әлеммен 
қоштасқанындай еді. Қазақ қоғамы еңсерген 
аласапыран күндерінің қашан аяқталары тірі 
жанға мәлім болмаған күйі, қандай жағдай 
болмасын ниеті түзу халықтың жарқын 
болашаққа қол жеткізуі біздің ой-санамызда 
мәңгілік тіршілік етті. Айналаңдағы өзге ұлт 
өкілдерінің тарапынан қазақ жауынгерлеріне 
болған кемсітушілік пен кеңес басшыларының 
елді жаншуы ұлттың рухани күшін әрі келе-
шекке артқан сенімін өлтіре алмады. Дәл осы 
сенім оларды жаншылған орнынан тұруына 
түрткі болып, кеуделері мен жандардын қан 
майданға сүйреп, қасық қаны қалғанша жау 
ажалымен арпалысуға жетеледі. Сол қанды 
майданда Мәскеу үшін шайқаста қолындағы 
соңғы оғын жау апанына кезеген Бауыржан 
Момышұлының жауынгерлер жасағында 
болған қатардағы сарбаздың естелігінен 
тұлғалы батырлардың соғыс алаңындағы 
бейнесінен жақын сыр шертсек. Мен А есімді 
азамат бұл хатты Мәскеу түбіндегі қанды 
қырғын орын алмас бұрынғы уақытта жазып 
қалдырдым. Егер бұл жазбамды кімде-кім  
таныр болса, ұрпақ үшін төгілген қан бекер 
кетпегендігінің белгісі деп білемін. 

Мың да тоғыз жүз қырық бірінші жылдың ма-
усым айында тұтанған ажал отының қарқыны 
бәсеңдемек емес. Керісінше алдына тосқауыл 
болмақтың бәрін жалмап, жұтып барады. Түн 
ортасы болғанда қазақ - орыс жауынгерлері 

Соғыс - өлім мен өмірдің 
адам жанына таласы 

болып аядай окоп ішінде болашаққа құрған 
асқақ армандарымызды қорқынышы ба-
сым болған құштарлығымызбен айтатынбыз. 
Сондағы мақсат осы майдан шебіне жүрген әр 
азаматтың көздегені - еркіндік пен тыныштық. 
Әңгімеден әңгіме, сөзден сөз шығып отырып 
реңі қоңыр сары, көздері көгілдір әрі сол жақ 
бет тұсында өткір қару осып түскендей орны 
әлі  біте қоймаған тыртығы бар, жас шамасы 
жиырмалар шамасындағы орыс жігіт өзінің сұқ 
саусағын маған бағыттап тұра қалды. 

- Ты казах..? -деген сұрақты төтесінен 
қойғанда, менде осылмай:

- Мен Қазақпын,-деп қысқа қайырдым. 
- Түсінікті. Өзің алғыр жігіт екенсің-, деп 

мақтағандай болып,- олай болса менің сен-
дерге бір ұсынысым бар. Әрине, бәріміз мұнда 
Отан үшін жүрміз, бірақ біз үшін кім алаңдайды, 
ерлікпен қаза болсақта бізді елеп ескерер ұрпақ 
болмайды. Майданда қаза болған өлі денелер 
қатарынан ғана табыламыз. Неміс әскерлерінің 
бізден әлдеқайда мықты екенін мойындауымыз 
керек. Қысқасы, тірі қалғыларың келсе жауға 
беріліп, Мәскеуді ойрандауына көмектесуіміз 
керек. Тек сонда ғана... 

- Қысқарт!-деген зәрлі үнім дәл алдым-
да тұрған орыс жауынгерінің айтқан жаңағы 
сөзінен кейінгі намыстан өлер алдымдағы 
ақырғы сөзімдей отыз екі тістің арасынан қалай 
шыққаны өзіме де белгісіз болды. Мәскеу 
үшін шайқаста жау танкісінен шыққан әр оқты 
өз кеуделеріне қадаймыз деп серттескен 
майдандастарымның қазіргі сөзі алқымымды 
тұншықтырған ыза көңілімді  буырқандырып 
жіберді. 

- Біз... әрқайсысымыздың мұнда 
тұрғандадағы мақсат, мүддеміз бір. Мейлі олар-
да жеріміздің қансытуға жасақталған қанды 

қолдары кенеттен соққы беруге, елімізді талауға 
ынтық құтырған иттей екені рас. Бұл мәселеде  
біздегі ең жойқын соққы - жанымызға түюлі 
асқақ рух пен қайтпас қайсар намысшылдық. 
Тек осы нәрселерді ақыл - айламен ұтымды 
пайдалана білгенде ғана кеудеміздің жер 
иіскеп қалмасына кепілдік бар. Көздері адам 
қанынан өзге ештеңені елемейтін, саналары 
бейбітшілік ұғымына түсіндірме бере алмайтын 
қоймалары мен қолдарындағы темірге тәуелді 
қуыс кеуде дәрменсіздермен салыстырғандағы 
айырмашылығымыз - "Отанымды өзге елдің 
қорлығымен кірлетпеймін",-деген рухани 
қаруымыз. Түсінем. Сену қиын. Бірақ ақтық 
деміміз қалғанша күресеміз. Бұл жерден өлігіміз 
шықпаса, арам жанымыз түрі қалғаннан өзімді 
бауыздап өлтіргенім артық. Соңғы сөз осы. 

Арадағы ұзақ үзілістен кейін есік сырты-
нан таныс дауыстар естілді. Бір жас жігіт: 
-түзеліңдер, майор Бауыржан Момышұлы келе 
жатыр. Ертеңгі жорықты ақылдаспақ",-деді де 
қалың сарбаз арасына еніп кетті. Сол сәтте ішкі 
толқыныстан жүрек соғысым үзілердей боп жа-
нымды қоярға жер таппадым. Аяғынан бастап 
шойын қара шаштарына дейін "Мен соғыстың 
адамымын",-деп тұрғандай, еңсесі биік келіп, 
жанарына қаншама мұң қатқан, қара торы 
тұлғасы мен өткір көзқарасы бар болмысын 
сұсты батырдай көрсетіп тұрған ер азамат ағаш 
есіктен кіріп келді. Бәрімізді қос жанарының 
қиығымен сүзіп өтті де көрсеткен сәлемімізді 
қабыл алып, лезде үстел үстінде айқара 
жайылған картаға беттеді. Ішімнен "шынымен 
дәл өзі ме, кешегі барша халық батырлығын 
аңыз қылған Бауыржанның дәл өзіме". Қолымен 
әрлі берлі бес саусағынындай жатталынып 
қалған картадан жорық бағыттарын көрсетіп, 
қорғаныс барысын толық түсіндірген бойда:

- Басқа сұрақтарың бар ма? - деген үнінде 
тым сабырлық пен  қанша қан көрісі келмсе 
де әр кезгі ұрыста бауырларының өлі денесін 
көтеруге мәжбүр болатындай діріл байқалды.

Сол сәтті пайдалана кетіп, бағанағы арын 
сатуға таяу қалған  орыс жігітіне назарым 
мен ойымды бағыттап оған жауапты нағыз 
батырдың өзі берсін деген оймен:

- Болашақ ұрпақ ертеңгі төгіерлмек қан мен 
қиылмақ тағдырды  қаншалықты бағалайды? 
Әсте, біздің құрбан еткен бүгініміз, сол 
ұрпақтың ертеңі үшін емес пе. 

Менің келешектен сыр шерткен сауалыма 
лезде жауап қайырды:

- Болашақ... Бәріміз үшін мәңгілік сыры 
ашылмаған жұмбақ есік. Ол есіктен өтер 
жалғыз нәрсе құрбан болған рухымыз ғана. 
Бұл тарихқа берілетін бағаның әр түрлілігі 
секілді заман ұрпағының да ой-санасының 
оларға берілген тәрбие, білімге байланы-
сты сан тарапты болары сөзсіз. Алайда, мен 
таныған қазақ ұлты дәл осы құндылығымен 
сақталса, бұл тарих қандай нәтижемен 
аяқталса да біздердің жан шырағымызды ала-
улатпаса ешқашан сөндірмейді. 

Ал, егер замана тозып, қазақ жаны 
құнсызданар болса, осы уақытқа дейін қанмен 
өтеліп келген аманатты дәл біздің ұрпақ 
бұзған  болса... әр кезеңнің, әр еркіндікті кепілі 
ретінде бастарын тіккен баба жанының, көзден 
сорғалаған қанды жастың және ертеңімізде 
орын алар тозақ отына түскен жанымыздың 
ақталмағаны. Ондай ұрпақ дүниеге кел-
мес үшін олар жалғастыратын баба жолы 
заңғар болуы керек. Өткенімізді жаңғыртып, 
бүгінімізбен ерлік етіп, келешекті берік жалғай 
білсек болғаны. Тапсырылған ұлт аманатын 
мәңгілікке жалғастыру өз қолдарында. Басты-
сы Отанына адал болу,-деп сөзін аяқтай бере 
баршамызбен қоштасып кете барды.

Аяжан ТІЛЕКТЕС,
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп - 

гимназиясының түлегі.

МАЙДАН ЖАЗУЫ



Академик Сыдықов Жүрімбек Сыдықұлы 
1922 жылы Талдықорған облысы, Ақсу 
ауданындағы Ақсу ауылында туған. 
Өмірінің талай жылын азаматтық бо-
рышты орындауға арнаған жаны жайсаң, 
мейірімді де көпшіл атамыз тірі болғанда 
биыл 100 жасқа келер еді. Енді, міне, бүкіл 
саналы ғұмырын ғылымға, жер астындағы  
суларына байланысты көптеген өзекті 
мәселелерді қамтып, зерттеуге арнап, 
оның дамуына орасан үлес қосқан, ака-
димик - ғалымды тебірене еске аламыз. 
Жастайынан талай қиыншылықтар көрсе 
де мойымай еткен еңбегінің арқасында 
бүгінде барша еліміздің үлгі тұтар тұлғаға 
айналып отыр. Көзі тірісінде үнемі 
мектебімізге қолдау көрсетіп, уақыты бол-
са Мәймуна апай мен бірге келіп ұстаздар 
қауымы мен оқушылар арасында емен 
жарқын кездесулер ұйымдастырылатын. 
Атамыздың мектепке тартқан ескерткіш 
сыйлықтары мен кітаптарынан қазіргі 
кезде мұражай құрылды. Мектебімізге 
Жүрімбек Сыдықовтың есімі 1993 жылы 
берілген екен. Содан бері мектептен та-
лай білімді де талантты оқушылар түлеп 
шықты. Уақытқа шектеу жоқ-ау, 2018 жылы 
желтоқсанның 18 жұлдызында 97 жасқа 
қараған шағында Жүрімбек атамызды сұм 
ажал ортамыздан алып кетті. 

Мектепке келген бір сапарында кезде-
су де атамыз өткен өмірін күрсіне есіне 
алған «Жасымнан әке, шешемнен айы-
рылып жетімдіктің зардабын басымнан 
өткіздім. Ел шаруашылығы бүлінген аза-
мат соғысынан кейінгі жылдар, отызыншы 
жылдардағы аштық, басшы азаматтарды 
қудалау кезеңдері, от шашқан Ұлы Отан 
соғысы, одан кейінгі күйреген өндіріс, ауыл 
шаруашылығы, ел жағдайларын қалпына 
келтіру ауыртпалықтары, т.б. оңды, сол-
ды болған өзгерістердің тұрақсыздығы 
жанымызға жай тиген жоқ. Осы қиындық, 
ауыртпалықтардың, әрине, жақсылықтары 
да бар жағдайлардың бәрі де менің де ба-
сымнан өтті, соғыс өртінен өттім, талай рет 
өлім аузынан қалдым, қатты жарақаттанып 
мүгедек болдым...»  деп ақыл айтып, жана-
шыр жақындарынан да бас көтерер ешкімі 
жоқ. Колхозға кіріп жұмыс істеуге екінші 
топтағы мүгедектің шамасы келе ме?,-деп 
атамыз көп ойланып әңгімесін баяндаған. 
Ақыры неде болса уақыт оздырмай  білім 
қуғысы келеді. Алматыға келіп, орта 
мектепті қызыл аттестатқа бітіргені себеп 
болып емтихансыз Қазақ Тау-кен инсти-
тутына қабылданады. Сөйтіп атамыздың 
ғылымға деген бетбұрысы басталған 
еді. Міне, ерінбей, адал еңбек нәтижесіз 
болған жоқ.

1944-1949 жылдары Қазақ Тау - кен 
институтындағы геологиялық барлау 
факультетінің студенті. 1949 - 1959 
жылдар аралығында Ұлттық Ғылым 
академиясының геология ғылымдары 
институтының аспиранты және кіші, кейін 
аға Ғылыми қызметкері.

1952 жылы Геология - минерология 
ғылымдарының кандидаты, 1968 жылы 
«Гидерология» мамандығы бойынша 
«Профессор» атағы, 1989 жылы Қазақстан 
Республикасының ұлттық Ғылым 
Академиясының Академигі болып сайлан-
ды.

АКАДЕМИК ЖҮРІМБЕК СЫДЫҚОВТЫҢ ТУҒАНЫНА -100 ЖЫЛ МЕРЕЙТОЙЫ ҚАРСАҢЫНДА!

5 бетАЌСУ ӨЊІРІ3 маусым 2022 жыл

1991 жылы Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген Ғылыми қайраткері құрметті 
атағы берілді.

1993 -1994 оқу жылы ұстаздар мен 
ата – аналар сұранысы бойынша мек-
тепке қазақ елінің жер асты суларын 
зерттеудегі тұңғыш ғалымдарының  
бірі, академик, геология – минерало-
гия ғылымының докторы, Қ.Сәтбаевтың 
шәкірті, ғалым атындағы мемлекеттік 
сыйлықтың иегері ҚР–ның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері,  халықаралық ги-
дрогеология ассоциациясының мүшесі, 
«Халықтар достығы», «Бірінші дәрежелі 
Отан соғысы» ордендерінің, бірнеше 
медальдардың иегері. Ұлы Отан 
соғысының  ардагері Жүрімбек Сыдықұлы 
Сыдықов, жауынгерлік істері, ғылым са-
ласын өркендетуге және ғылыми кадрлар 
даярлауға сіңірген еңбектері үшін КСРО-
ның «Ұлы Отан соғысының І дәрежелі» 
және «Халықтар достығы» ордендерімен, 
оншақты медальдарымен, алғыс хаттар-
мен марапатталған еді. 

Отбасына тоқталсақ: өмірлік жолдасы – 
Мәймуна апай, 4 ұлы - Орынбек, Талғат, 
Қайрат, Мирхат. Барлығы да әр салада 
қызмет етуде. 

Өткен сұрапыл соғыста халқымыз ба-
сынан талай қиындықтар өткізді. Сол бір 
азапты, жан түршігерлік қантөгіс соғыстан 
бірнеше рет жараланып елге оралған 
белгілі ғалым, геология - минерало-
гия ғалымдарының докторы, академик 
Тіршілікте бар өмірін, Ақсу ауылының 
тумасы Жүрімбек Сыдықов Сыдықұлы 
жер астындағы  суларына байланысты 
көптеген өзекті мәселелерді қамтып, зерт-
теген еді. «Жер астындағы теңіздер», 
«Жер асты суы көп дерттен шипа», «Жер 
астындағы жеті су», т.б. кітаптары жарық 
көрген. 

Осы бір аса қадірлі азаматтың есімімен 
алтын орда мектебіміз аталғанына 
қуаныштымыз. Мектеп ұстаздары, 
білімалушылар, аудан тұрғындары 
Жүрімбек Сыдықұлының ғылымда жет-
кен табыстары үшін өте жоғары бағалап, 
мақтан тұтады. Бұл қажырлы еңбектің 
жемісі деп білеміз. Жеткіншек ұрпаққа үлгі 
болары анық...

Жастарға өнеге болар ерекше тұлғалар 
аз емес. Солардың бірі бойына  барлық 
ізгі ниеті мен қабілетін туған жері мен 
оның адамдарының игілігі үшін жұмсауға 
арнаған, ғылым саласын өркендетуге 
және ғылыми кадрлар даярлауға сіңірген 
еңбектері аз емес. Ұзақ жылдар бойы 
аталған бағыттарда ерекше еңбегімен 
елімізге танымал болған ғалым, академик, 
жерлес, атамызды сағына еске аламыз. 

Амал бар ма жазғанға жазымышқа,
Құрығы ұзын ажалдың сөзі қысқа.
Жүздескендер қимастықпен 
                                                еске алады,
Жарқын бейне айналып сағынышқа.
Атамызға Алладан рахым, Пайғамбардан 

шапағат болсын, жатқан жері жарық, жаны 
жанатта, нұры пейіште шалқысын деп дұға 
тілейміз. 

Жинастырып жазған: 
Г.САТЫБАЛДИНА,

Ж.Сыдықов атындағы орта 
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 

Ел игілігіне саналы ғұмырын 
арнаған тұлға!

Жүрімбек атамыз мектепке келіп, озат 
оқушыларға сыйлық тапсыру сәті

КЕЗДЕСУДЕН 
КӨРІНІСТЕР

Академик, геологиминералогия 
ғылымдарының докторы, профес-
сор, Республикаға еңбегі сіңген ғылым 
қайраткері Қазақстан Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, «Ақсу ауданының 
Құрметті азаматы» Жүрімбек Сыдықовтың 
биыл жүз жылдығы. Бұл кісінің даналығы 
мен даралығын,білімділігі мен біліктілігін, 
атағын мен абыройын айта берсек  
Жүрімбек атамыз 1922 жылы қыркүйекте 
қазіргі Алматы облысында, Ақсу ауданында 
Жайпақ деген мекенде дүниеге келген. Руы 
- Матай ішінде Кенже оның ішінде Ноғас 
руынан тарайды. Бұл кісі Әбу, Сыдық, Егіз 
деген үш әкеден қалған екен. Өз әкесі Әбу 
ерте қайтыс болып, ортаншы әкесі Сыдық 
бағып алған. Әкелерінен жастай жетім 
қалып, балалар үйінде тәрбиеленген. Енді 
талай соқпақты басынан кешірген, қадірлі 
атамыз туралы сөз етпекпіз.

Білімі жоғары. 1944-1949 жылдары Қазақ 
Тау-кен институтындағы геологиялық бар-
лау факультетінің студенті. 1949 - 1959 
жылдар аралығында Ұлттық Ғылым 
академиясының геология ғылымдары 
институтының аспиранты және кіші, кейін 
аға Ғылыми қызметкері.

1952 жылы Геология - минерология 
ғылымдарының кандидаты, 1968 жылы 
«Гидерология» мамандығы бойынша 
«Профессор» атағы, 1989 жылы Қазақстан 
Республикасының ұлттық Ғылым 

Мектепті бітірген соң 1940 жылы әскер 
қатарына шақырылып Ұлы Отан соғысына 
аттанды. Екі, үш рет жарақаттанды да 
елге оралды. Мектепте мұғалім қызметін 
атқарып, артынша Қазақстан тау - кен ин-
ститутына оқуға түседі. Кейін Ұлттық Ака-
демияда қызметте қалдырылып ғылыми 
жұмысына араласады. Қазақ елінің жер - су-
ларын зерттеудегі тұңғыш ғалымдарының 
бірі.

Жүрімбек Сыдықов көп жылдар бойы 
Орталық, Батыс, Оңтүстік, Оңтүстік - 
Шығыс Қазақстан аймақтарында жер 
асты суларын іздеп, барлау, табиғи және 
қолданылуға жарамды қорларын анықтау, 
көп мөлшерлі жер асты тұщы және ми-
нералды (шипалы, ыстық, тұзды) сулар 
қорларын тиімді пайдалану жолдарын 
зерттеумен айналысты. Сонымен қатар 
гидрогеологиялық карталарды жасау, тың 
жерлерді, өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, 
қатынас жолдары орындарын сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз ету, әр аймақтың жер 
асты суларының экономиялық дамуға және 
халықтың әл-ауқатын жақсартуға тигізетін 
әсерін, ресурстарын қорғау бағытындағы 
зерттеу жұмыстарын басқарды. Арал және 
Каспий теңіздері алаптарындағы жер асты 
ағынының шаруашылықты игеруге бай-
ланысты өзгеруін болжау теориясы мен 
әдістерін негіздеді. 

Академик, геология минерало-

Академиясының Академигі болып сайлан-
ды.

1991 жылы Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген Ғылыми қайраткері құрметті 
атақ берілді.

1993 жылы аудан орталығы Жансүгіров 
ауылындағы үш мектептің біреуіне орта 
мектепке Жүрімбек Сыдықовтың аты 
берілді.

Құрметті жерлесіміз Жүрімбек Сыдықұлы 
Сыдықов, жауынгерлік істері, ғылым сала-
сын өркендетуге және ғылыми кадрлар 
даярлауға сіңірген еңбектері үшін КСРО 
- ның «Ұлы Отан соғысының І дәрежелі» 
және «Халықтар достығы» ордендерімен, 
оншақты медальдарымен, алғыс хаттар-
мен марапатталған.Ұлы Отан соғысының 
ардагері.

Жастайынан жетім қалған Жүрімбек 1931 
жылы Қарағаш комунасында (Мамания 
мектебі) негізінде құрылған оқуға түседі. 

гия ғылымының докторы 490 ғылыми 
мақала, 45 монографияның авторы, 
оның жетекшілігімен 26 кандидаттық, 8 
докторлық диссертатция қорғалды.

Ұзақ жылдар бойы төккен тері, еккен дәні 
бүгінде өз жемісін беріп, Жүрімбек атамыз 
Академик атағына ие болды.

Өз замандастарына және қоғамға қадірлі, 
құрметті атамыз өзінің қажырлы еңбегімен 
биік шыңнан көрінді. Осындай жетістікке 
адал еңбегімен, рухани тазалығымен 
ғибратты өмірімен жетті. Өзінің талмай, 
қажымай ізденіс үстінде жүріп талай еңбек 
істеді. Ол жер асты суларын кең көлемде 
зерттеп, картаға түсірді.

Ғалымның соғыстағы және ғылымдағы 
істері бағаланып, халықтың көңілінен 
шықты.

А.ҚҰМАРОВА, 
І.Жансүгіров атындағы тарихи - 
өлкетану музейінің қызметкері.  

Ғалымның 
ғибратты ғұмыры
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Адамдағы сана - сезім мен 
қарым - қабілеттер әр алуан. 
Жаратушы Аллаһ Тағала адам 
бойына осыншалық қабілеттерді 
белгілі бір өлшеммен тиянақтап 
орналастырған. Негізгі мәселе, 
жаратылыстан бар осы 
қабілеттерді дұрыс ұштап, 
тәрбиелей білуде. Мәселен, 
әр адамның бойында өзін - 
өзі басқару қабілеті бар, осы 
қабілетін шыңдай білген адам 
барша тіршілік иелерінен ба-
сып озады. Маңымыздағы аз 
сөйлеп, көп жұмыс атқаратын, 
қарапайым қызметкерлердің 
қарым - қабілетін байқап, 
соған сай баға берсек -  
онда Қасымбеков Ақылбек 
Батырбекұлын ауыз толтырып 
айтуымызға болады. Ақылбек 
Батырбекұлы дәл осындай 
жақсы адам. Кейде Пайғамбар 
жасы деп жатамыз ғой, ол 
негізі дұрыс ой емес, одан 
да еткен еңбегінің зейнетін 
көретін зейнеткерлік жасына 
толып жатқан ағамыз сабыр-

көлік жүргізуден бастап, осы 
уақытқа дейін аудандағы барлық 
көлік саласына қатысты ме-
кемелерде адал қызмет етіп, 
осы мамандығы бойынша Ақсу 

Ел ұйқыда жатқанда таң атпай 
тұрып, автокөлігін қыздырып, 
аздан кейін көшенің итін шуыл-
датып, «Тұрыңдар, таң атты» 
дегендей машинасының дауы-
сын гүрілдетіп жұмысқа атта-
нып бара жататын ағамыздың 
өз жұмысына адалдығы, 
берілгендігі содан – ақ көрініп 
тұратын. Біз кейде ойлаймыз. 
Көлік жүргізу деген – ең жеңіл 
жұмыс, автокөліктің жұмсақ 
орындығына отырып алып, 
рөлді ұстап отыра береді 
– деп. Кез - келген мекеме-
де жұмыс істейтін азаматтың 
өз бөлмесі, өзінің үстелі мен 
орындығы - оның жұмыс орны 
десек, автокөлік жүргізушілердің 
жұмыс орны - жол үсті болып 
табылады. Әрбір көлік жүргізуші 
жол үстіне мұқият қарап отыра-
ды. Себебі, көлік жүргізушісінің 
мойнында үлкен жүк болады.  

Жүргiзушiнiң еңбегi, әсiресе 
қарқынды қозғалыс кезiнде, 
ең ауыр жұмыстың бiрi болып 
табылады. Жүргiзушiнің опе-
рация келемi неғұрлым көп 
болса, жүргiзуші соғұрлым 
шаршайды. Қатты шаршаудың 
әсерінен бас миының жүйке 
жасушалары бұзылады. алды-
мен, психикалық үрдiстiң ағыны, 
яғни, қабылдау, зейiн, ес және 
ойлаудың бұзылуы пайда бо-
лады. Сонымен бірге көздiң 
өткiрлiгi, көз айналасының кебуі, 
қозғалысты нақты және онын 
кординаттарын көру бұзылады. 
Жүрек тамыр жиi соғады, кан 
кысымы көтерiледi, жылдамдық 
сезiмi жоғалады және т.б. 
төмендейтiнi зерттеу барысын-
да дәлелденген.

Міне осындай ауыр жұмысты 
атқара жүріп, жары Нағима 
тәтеміз екеуі қыздары Әсел 
мен Айнұрды өсіріп жеткізді. 
Нағима тәтеміз Ақсу аудандық 
мүгедектер қоғамында беделді 
қызмет атқарған. Осыдан екі 
жыл бұрын өмірден озды. 
Ақылбек ағамыз қазір Сиқымов 
атындағы орта мектебінде 
білім беретін қызы Айнұрдың 
қолында.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі. 

лы мінез, сырбаз қалпынан, 
қарапайымдылығынан айны-
майтын, адамгершілігі мол, 
жүрген ортасына сыйлы, 
мейірімді де қайырымды жан. 
Өз жұмысына жан – тәнімен 
берілген. Еңбек жолын осы 

ауданының құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы» бөлімі 
мекемесінен де зейнеткерлікке 
шығып отыр. 11 мамыр туған 
күніне орай жақында ұжымдары 
ағамызды құттықтап, арқасына 
шапан жапты.  

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың 2022 жылғы 4 наурыздағы  "Әскери қызметтің белгіленген 
мерзімін өткерген мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілерді 
запасқа шығару және Қазақстан Республикасының азаматтарын 
2022 жылдың наурыз – маусымында және қыркүйек – желтоқсанында 
мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру туралы" №827 Жарлығына 
сәйкес ауданымызда әскерге шақыруды кейінге қалдыруға немесе 
одан босатылуға құқығы жоқ он сегіз жастан жиырма жеті жасқа дейінгі 
ер азаматтар 2022 жылдың наурыз – маусымында еліміздің Қарулы 
Күштеріне, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне, 
Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігіне, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік күзет қызметіне мерзімді әскери 
қызметке шақыру шаралары жоспарлы түрде өткізілуде.

Алайда бүгінгі күнге осы қызметтен бас тартып, жалтырақтап жүрген 
азаматтар кездесуде. Бұл үшін шақырушылар Қазақстан Республи-
касы Қылмыстық Кодексінің 387 бабы бойынша: Әскери қызметтен 
босатуға заңды негiздер болмаған кезде осы қызметке шақырылудан 
жалтару  –    бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жүз 
сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бір жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.

Болат ТЕКТІБАЕВ,
аудан әкімі аппаратының бас инспекторы.      

Қазақстан көп ұлтты және зай-
ырлы сөз бостандығы сақталған, 
түрлі дін өкілдері шоғырланған 
елміз. Дінді желеу етіп теріс 
пиғылда пайдаланушылар-
дан сақтану ол қоғамның басты 
бағыты. Себебі, дінді негізге ала 
отырып терроризмдік шабуылдар 
ұйымдастырушылардың алыс – 
жақын шетелдерде белең алып 
жатқанын түрлі сайтттар, ақпарат 
көздері растайды. 

 «Терроризм» – арап тілінде 
«ирхаб» сөзімен аталады,  
мағынасы – «қорқыту». Терроризм 
мен діни экстремизм адамзат ба-

ҚҰРМЕТТІ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕ ШАҚЫРУШЫЛАР!

Терроризм - ел жауы
ласына қауіп пен қатер төндіретін 
ұйымдар, олар өз мүдделерін 
жүзеге асыру үшін небір озбыр 
әрекеттерге барады. Билік 
пен байлыққа қол жеткізу үшін 
ештеңеден тайсалмайды. Билікті 
орнынан кетіріп, дінді сылтау етіп 
адамдар өміріне қауіп төндіреді. 
Қоғам арасында алауыздықты 
тудырып, тыныштықты бұзады.         
Тыныштығы бұзылған елде 
тұрақтылық пен даму болмайды. 
Ғылым – білімге, экономикаға 
кері әсер етеді. Сайып келген-
де мемелекеттің тірегі болған 
халықта сенім мен ынта әлсірейді.  
Сондықтан еліміздің ертеңі 
болған мектеп оқушыларын, 
қоғам жастарын, теріс ағымдағы 
азғындардың, алдап арбауына 
түсуден сақтап ұлтты, елді, жерді 
жан – тәнімен сүюге тұрақты 
заң және дін өкілдеріне жүгінуге 
үндейміз. Тәуелсіз еліміз, Ұлан 
байтақ жеріміз гүлдене берсін, 
жайнай берсін!

Әсем ЕСЕНАМАНОВА,
Қызылағаш ауылдық 

мәдениет үйінің директоры.  

1 - маусым Халықаралық ба-
лалар күніне орай"  "Қобызшы 
Молықбай" атындағы   мәдениет 
үйінің  ұйымдастыруымен 
мерекелік іс-шара өтті. Үйден 
арнаулы әлеуметтік қызмет 
алып жүрген өздігімен жүре ала-
тын балалар атаулы мерекеге 
ата-аналарымен бірге қатысты. 
Концерттік бағдарламаны та-
машалады, соңынан мәдениет 
үйі тарапынан балаларға 
ойыншықтар сыйлады.

Аудан  әкімдігі мүгедек 
балаларға  осы атаулы  мереке-
ге  орай,  І.Жансүгіров атындағы 
қоғамдық қордың төрағасы  
Ғабит Мұсабаланов қаржылай 
көмек көрсетті.     

Үйден қызмет алып жұрген  
41 (қырық бір)  балаға  арнайы 
мерекелік тәтті тағамдардан 
жасалған азық - түлік себеті 
сыйлыққа берілді.

Аудан әкімінің орынбаса-
ры Ғазиз Есжанов және бөлім 
басшысы Қайрат Бекбала-
нов балалардың үйіне барып, 
мерекелік сыйлық табыстады. 
Бар мейірім балаларға деген 
осы шығар.

Балалар, ата - аналар тарапы-
нан осындай қамқорлық жасаған 
аудан әкімшілігіне, мәдениет 
үйінің қызметкерлеріне үлкен 
алғыстарын аудандық «Ақсу 
өңірі» газеті арқылы жеткізіп 
отыр.   

Мәншүк ОМАРОВА,            
бөлімше меңгерушісі. 

Бар мейірім балаларға!

ТЕМІР ТҰЛПАРДЫ ТІЗГІНДЕП...
ЗЕЙНЕТКЕ ШЫҚТЫ БІЗДІҢ «БЕК»

"Білім жолын бастаған",-дегендей, осыдан төрт жыл бұрын мектеп 
табалдырыығын аттаған кішкентай бүлдіршіндер бүгінгі күні  оңмен 
солын ажыратып, білім алып, өнердің әр түрін үйреніп, бастауыш сы-
ныпта алған білімдерін көрсетіп, бастауышпе қоштасты. Осы төрт жыл 
ішінде біліммен тәрбиені ұштастыра отырып, әртүрлі  өнерге баулыған, 
алғашқы ұстазы Байкәрім Гүлбану Байкәрімқызы өзінің білімділігімен, 
біліктілігімен бастауыш сынып шәкірттерін тәрбиелеу жолында 
елеулі еңбек етіп келеді. Тәрбиелеген шәкірттері зеректе, алғыр, 
жан - жақты болып білім алуда. Бастауышпен қоштасуға арналған 
тәрбие сағатында, шәкірттері өз өнерлерін ортағасалып, жан - жақты 
екендіктерін көрсете білді. Тәрбие сағатының соңы, ата - аналардың 
ризашылықтарын, алғыс, тілектерімен аяқталды. Және де Гүлбану 
апай шәкірттерінің жоғарғы сыныптада жақсы оқып, болашақтарының 
зор болуына тілектес екенін айтты. Гүлбану апайға осындай өнерлі 
шәкірттерді бастауыш сыныпта тәрбиелеу жолында еңбегіне мол 
шығармашылық табыстар тілей отырып, ұстаздық жолындағы еңбегіңіз 
жана берсін демекпін. Осындай адал да, еңбекқор, ізденімпаз ұстаздар 
көбейсе екен деймін.

Перизат МҰХАМЕТАЛИНА.
Көкөзек ауылы.

БАСТАУЫШЫМ БАСТАМАМ
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Қуыршақ театры – 
қуыршақтар арқылы сахналық 
ойын көрсететін театрдың бір 
түрі. Өнерде орны ерекше, 
өмірде қызығары мол сах-
на. Адам жадындағы бейнені 
жансыз қуыршаққа беріп, жан-
ды кейіпкерге айналдырудың 
білімге де, тәрбиеге де қосар 
үлесі ерекше. Қуыршақтың 
түріне, оны қимылға келтіру 
тәсіліне, сахнасына қарай 
қуыршақ театры бірнеше топқа 
жіктеледі. Киілмелі (қолға киіп 
ойнайтын), сылдырмақты 
(жіп немесе сым арқылы 
қозғалтатын), суретке түсірілген 
қуыршақтармен (қағаздағы 
қуыршақ кескінін экранға 
түсіретін) болып келеді.

Балаға нақты білім мен 
тәрбие бастауыш сыныптан 
бастау алады. Бүгінгі таңда 
жан - жақты дамыған, сауат-
ты, саналы, өзіндік орны бар 
үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге 
қамқор бола білетін азаматты 
тәрбиелеу ұстаздардың басты 
мақсаты. Оқушылардың  сана-
лы азамат боп қалыптасуына 
білім мен қатар ойынның, 
шығармашылық жұмыстың, 
еңбектің үлкен маңызы бар. 
Мен осы мақсатқа жетудің бір 
жолы деп қосымша білім бе-
руде қуыршақ театрын жан-
дандыра бастадым. Себебі, 
өз тәжірибемде оқушылардың 
шығармашылық қабілетін оя-
тып, таңымдық қасиеттерін, 
зейінін, есте сақтау қабілетін, 
ауыз екі сөйлеу мәдениетін 
дамытуға қуыршақ театры 
үлкен септігін тигізетініне көзім 
жетті. Театрландырылған ойын-
дар балалардың ой - өрісін 
кеңейтеді, балаларды әңгімеге 
араласуға, қойылым туралы 
ата - аналарына, жолдастарына 
әңгімелеп беруге итермелейді. 
Сөйлеу қабілетінің дамуына, 
диалог түрінде сөйлеп жеткізуге 
септігін тигізеді. 

Оқулықтағы ертегілерді 
сабақта пайдалана отырып 
театрлық іс – әрекетпен 
тыңдай білуге, есте сақтау, 
түсіну, рөлге бөліп, қазақша 
әдемі сөйлей білу мәнерін 
арттыруға болады. Және де 
театрдың бір көмегі, сахна-
лау, қойылым арқылы, әртістік 
өнерге, білімге қызығушылығын 
оятады. Олардың жан - жақты 
дамуын, жеке тұлға болып 
тәрбиеленуін, тілінің даму-
ын қалыптастырады. Соны-
мен қатар қойылым бары-
сында кейіпкердің рөліне ену, 
мінезіне, дауыс ырғағына 
бейімделу арқылы баланың ой 
- өрісі, қиялы дамиды. Рөлді  
сомдағанда өз кейіпкерін 
көз алдына елестетіп қана 
қоймай, бала оның әрекеттерін, 
сезімдерін сезінеді. Осын-
дай эмоциялық күйлер бала-
ны бұрын байқамаған өмір 
көріністеріне таң қалдырып, 
өз сезімін мимика, ым-ишара, 
тағы басқа көріністер арқылы 
ойын білдіруге де үйретеді. 
Мектебімізде «Бауырсақ» 
ертегісін үш тілде (қазақ, орыс, 
ағылшын) сахналадық. Келесі 
қойылымымыз «Ұмыт қалған 
балауыз» атты заманауи 
үлгідегі, бүгінгі күннің өзекті 
мәселесін көрсететін көрініс. 

Бейбітгүл  
ҚОРДАЛЫҚЫЗЫ,

Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп - гимназиясының 

бастауыш сынып мұғалімі.

Тал 
бесіктен 

басталатын 
тәрбие көзі

Табысты адам мен та-
лантты адамның жалғыз 
айырмашылығы – ерінбей 
еңбек етуінде, осы бір қанатты 
сөздерінің иесі бүгінгі біздің 
сөз еткелі отырған кейіпкеріміз 
іспеттес. Бірнеше салада 
қызмет атқарып, бүгінде мәтіндік 
және графикалық  материалдар-
ды басып шығаруға арналған 
техникалық құралдардың 
құлағында ойнап, Халықаралық 
жазушылар одағының мүшесі 
атанған, Халықаралық  жыр 
мүшәйрасының жеңімпазы – 
Бестібаев Қайрат Нұрмолдаұлы.

Ақсу аудандық кітапханасы-
ның  ұйымдастыруымен  қобыз-
шы «Молықбай Байсақұлы» 
атындағы мәдениет үйінде 
жерлесіміз, ақын, Бестібаев 
Қайрат Нұрмолдаұлының   
«Өткенім өлеңмен» атты 
кітабының тұсаукесері өтті. 
Шара шымылдығын Ақсу 
аудандық мәдениет үйінің бір 
топ қызметкерлері ақынның  
шығармашылығынан әдеби ком-
позициямен   ашты. Ақсу ауда-
ны әкімінің орынбасары Ғазиз 
Отарбайұлы Есжанов  құттықтау 
сөз сөйлеп, аудан әкімінің 
«Алғыс хатымен» марапаттап, 
сый - құрмет көрсетті.

 «Өткенім өлеңмен»  
кітабының тұсаукесері                                                            

Кітап авторы Қайрат 
Бестібаевтың «Өткенім 
өлеңмен» кітабының басты 
мағынасы өзінің балғын бала-
лық шағы, туған елі, туған жері 
туралы. Атамекен – ақ мекен. 
Осынау қасиетті жерге кімнің 
болса да көңілі ерек. Адамзат-
тың болмысын қалыптастырып, 
адами қасиеттерді сіңіретін де 
сол туған жер. Қайрат ағамыз 
ауылына келе жатқанда 
туындаған кітабына енбе-
ген жаңа өлеңін оқыды.  Ақын 
мен  оқырмандар  арасында  
сыр - сұхбат болды. Шараға 
қатысқан оқырман қауымға 
және аудандық кітапханаға 
жаңа кітабын  сыйға  тарту етті. 
Ақсу аудандық кітапхана қоры  
жергілікті ақын ағамыздың тағы 
бір жаңа кітабымен толықты. 
Құтты болсын! 

Туған елдің сүйіспеншілігіне 
бөленіп, халқымыздың алғысын 
арқалап, қияға самғай беріңіз,-
деген тілекпен шара соңы 
мәдениет қызметкерлерінің  
«Ағама» өлеңімен аяқталды. 

   
Бақытгүл 

ӘБІЛХАМИТҚЫЗЫ,                         
аудандық балалар 

кітапханасының меңгерушісі. 

Аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Айтбаев Амантай 
Айтбайұлы, "Бөрібай батыр" 
қорының  төрағасы Қасымов 
Берікбол Төлегенұлы сөз алып  
ақын шығармашылығының 
өсуіне ізгі ниет тілектерін  
білдірді. Сондай-ақ, шараға 
ақынның туыстары Бестібаев 

Еркінбек Қожабекұлы, Жасы-
баева Бибітоты Карбозқызы, 
кластастары, достары қатысып, 
көпшілік оқырмандарға ақынның  
өмірінен және балалық шағының 
естеліктерімен бөлісті. Кітапхана 
оқырмандары Қайрат ағаның 
шығармашылығынан өлеңдерін    
нақышына келтіре орындады.

Тіл – қай елдің болмасын 
тәуелсіздігін айқын көрсететін ұлы 
нәрсе. "Тіл – жұрттың жаны, тілінен 
айырылған жұрт – жойылған жұрт",-
деп Халел Досмұхамедұлы бе-
кер айтпаған. Себебі, тіл халық 
қазынасы, ұлттың жаны. Әр ұлттың 
тілі – оның бақыты мен тірегі. 

Тілдің мәртебесі – елдің мерейі. 
Оның мерейінің асқақтауы тек 
өзіміздің қолымызда. Тіл отбасынан 
басталып, Отан аясында дамитын, 
балаға ана сүтімен дарып, бойы-
на ұлтжандылық қасиетін беретін 
құдіреттердің бірі. 

«Ана тілің арың бұл, ұятың боп 
тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз 
тіліңді құрметте»,-деп Қадыр Мырза 
Әли атамыз жырлағандай, қанша тіл 
білсең, өзгеден сонша кез биіксің. 
Дегенмен, алдымен туған еліңнің 
мемлекеттік тілін білуге, құрметтеу 
арқылы басқа тілді де, оның 
мәдениетін де қадірлейміз. Өткенді, 
бүгінгіні, болашақ  қазынаны тілмен 
жеткіземіз. 

Тіл арқылы салт - дәстүрімізді, 
дінімізді, қолөнерімізді сақтап, келесі 
ұрпаққа бере аламыз. 

Тіл – өткеннің ұрпаққа  қалдырған 
аманаты, бүгінгі күннің абыройы, 
ертеңгі күннің кепілі. Сондықтан 
да өз ана тіліміздің қадірін біліп, 
өз тілімізде дұрыс сөйлесе білу 
– әр қазақ баласының бірден-
бір міндеті болып табылады. Біз, 

ТІЛ - ЕЛ БАЙЛЫҒЫ 

болашақ жастар тіліміздің абыройын 
асқақтатамыз, биікке көтереміз,-деп 
нық сеніммен айтқым келеді. 

Менің ана тілім – шексіз бай, 
шұрайлы, тегеуріні мықты тіл. 
Өйткені, өмірдің алмастай қырын, 
абзал сырын түсіне білуіне басты се-
бепкер – сол ана тілім! Мынау жарық 
дүниеге келгеннен бастап, ананың 
әлдиімен бойыма сіңіріп келе жатқан 
тілім мен үшін ең қастерлі, ең қымбат 
тіл. 

Тіл тағдыры  - ел тағдыры. Әрбір 
адам өз ана тілін білуге және 
мемлекеттік тілді меңгеруге міндетті. 
Мен еліміздің бәсекеге қабілетті 
елдердің қатарына енуі үшін өз 
үлесімді қосамын, аянбай еңбек 
етемін. 

Тіліміздің туы мен тұғырын 
әрқашан жоғары ұстайық. 

Динара ТАЖИКОВА,
 "Ақын Сара" атындағы 

мәдениет үйінің әдіскері. 

«Енгізілген өзгерістерге сәйкес «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасымен барған маман тұрғын үй сатып алуға 
бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау шаралары 
арқылы жақын туыстарынан (жұбайынан (зайыбынан), 
атасынан (әжесінен), ата-аналарынан (оның ішінде асы-
рап алушылардан), балаларынан (оның ішінде асырап 
алынғандарынан), ата-анасы бір және ата-анасы бөлек 
аға-інілері мен апа-қарындастарынан) тұрғын үй-жай 
сатып алуға, сондай-ақ, азамат тұрақты тұратын тұрғын 
үй-жайды сатып ала алмайды. Кредиттік бюродан несие 
тарихын ұсынады және бұрын берілген кредиттер бой-
ынша өтелмеген мерзімі өткен берешегі жоқ сондай-ақ 
соңғы  2 (екі) жыл ішінде 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен 
астам мерзімі өткен берешегі жоқ болуға тиіс.

Сонымен  қатар, өңірде «Дипломмен ауылға» жо-
басы аясында ауылдық елді мекендерге келген, 
білім, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, әлеуметтік 
қамсыздандыру, агроөнеркәсіптік кешені және ауылдар, 
кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының 
мемлекеттік қызметшілеріне  қазіргі таңда, жоба аясын-
да ауылдық елді мекенге сұранысқа ие мамандықтар 
жұмысқа орналасқан жағдайда 100 айлық есептік 
көрсеткіш  көлемінде біржолғы көтерме жәрдемақы 
алады. 

Ал, тұрғын үй салу немесе сатып алу үшін 1500 
айлық көрсеткіштен аспайтын көлемде 15 жылға дейінгі 
мерзiмге жылдық 0,01% сыйақы мөлшерлемесімен 
бюджеттік несие түрінде әлеуметтік қолдау шаралары 
ұсынылады.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКА 
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ.

"ДИПЛОММЕН АУЫЛҒА" 
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША

КӨЛІК САЛЫҒЫ БОЙЫНША БЕРЕШЕГІ БАР ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША МК БАСҚАРМАСЫ.

ТАБЫСТЫ АДАМ МЕН ТАЛАНТТЫ АДАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ 
АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ – ЕРІНБЕЙ ЕҢБЕК ЕТУІНДЕ
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!

Сағабүйен ауылының тұрғыны, 
ардақты да аяулы Анамыз, 
мейірімді де ақылшы Әжеміз, 
отбасымыздың берекесі, зейнет-
кер - ұстаз ӘДІЛОВА КҮЛЖІКЕН 
МАНАҚБАЙҚЫЗЫН 1 маусым 
76 жасқа толған туған күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз!     

Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға 
қондырып, саналы ғұмырын білім 
саласына арнап, елдің алғысына 
бөленіп, мерейлі жасқа толған 

Анамызға зор денсаулық, ұзақ 
өмір, шаңырағыңызға ырыс, 
бақ-береке және өмірдегі бар 
жақсылықты тілейміз! 

Әрқашан жүзіңізден 
мейірім шуағы кетпей, 
айналаңызға нұрыңызды ша-
шып, аналық бақытқа кенеліп, 
ағайын - туыстарыңыз бен 
балаларыңыздың арасында 
мерейіңіз үстем болып, немере 
- шөберенің қызығына бөленіп, 
жарқырап жүре беріңіз!   

Құтты болсын мерейлі толған 
                                           жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан 
                                            тасыңыз!
Бала - шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз!
 
Деніңіз сау, аман болып 
                                            басыңыз,
Тек жоғары домаласын 
                                        тасыңыз!
Ел - жұртыңыздың ортасында 
                                         аман - сау,
Күліп - ойнап, жүзге келсін 
                                             жасыңыз!

ІЗГІ НИЕТПЕН 
ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: 
ұлы - Мақсат, келіні 

- Бақытгүл, немерелері - 
Дидар, Нұргүл, Диас, Мирас 

және балалары мен келіндері, 
немерелері.

Қасым – Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев өскелең ұрпаққа жол ашу 
үшін барлық жағдайды жасау 
қажеттігін айта келе,  2022 барыс 
жылын  «Балалар жылы» деп жа-
риялады. Балаларға ерекше назар 
аудару керек. Олардың амандығы 
– мемлекетіміздің жарқын 
болашағының сенімді кепілі. 
Өскелең ұрпақтың үйлесімді да-
муы мен бақытты балалық шағы 
– бұл біздің міндетіміз –деген 
еді. Иә, расында  да  бала үшін 
үйде ата – ана, мектепте ұстаз 
әрдайым қамқор болуы керек. 
Әр ата – ана баласының бақытты 
болғанын, әр ұстаз оқушысының 
білімді болғанын қалайды. Оған 
қол жеткізудің жолы  талмай еңбек 
ету. 

Білім саласына келетін болсақ,  
мамандығын құрметтейтін, 
сүйетін ұстаз еш уақытта қосымша 
жұмыстан бас тартпайтыны анық.  
Жазғы демалыста келіп жетті. 

ЖАЗҒЫ МЕКТЕП
Бала оқу жылын шаршап аяқтағаны 
белгілі. Мектеп қабырғасында тоғыз 
ай білім алған оқушыларымыз 
үш айлық демалысқа шығуды 
асыға күткені анық. Олар үшін 
үлкен бір іс біткендей. Мектеп 
бағдарламасы, күнделікті үй тап-
сырмасы, бөлім бойынша, тоқсан 
бойынша жиынтық бағалаулардан 
шаршағаны сөзсіз. Енді міне 
ұзағынан демалам, ойнаймын, 
қыдырамын деген армандары 
жайына қалып тағы жазғы мек-
тепте сабақ оқитын болдым деген 
ой мазалап, ата – аналарының 
оқытпаймын, қарсымын деген 
жауаптарын күтуде. Рахаттанып 
демаламын дегенде сол істі қайта 
қайталау олар үшін күйзеліс. 

Міне, осындай көңіл – күйде 
отырған балалардың психо-
логиясына кері әсер беріп, 
өткенді қайталатып білімге де-
ген көзқарасын жойып алмауы-
мыз керек. Сондықтан осы жазғы 

мектептің жоспарының құрылуын 
мұқият зерттеп, ойластырғанды 
жөн деп санаймын. Бетінде ойын, 
ортасында тәрбие, астарында 
білім болу керек. 

Мұғалім жыл бойы атқарған 
ісінде қол жеткізе алмаған, дәм - 
тұзы сәл татымай қалған жерлерін 
жақсы біледі. Соған орай, өз жо-
спарын шығармашылығымен, 
тәжірибесімен, тапқырлығымен 
құрып, баланың санасын оятып, 
қызығушылығын арттыру керек. 
Бала қайта сабақ оқитын бол-
дым деп емес, жаңа істі бастай-
мын деген оймен келуіне ықпал 
ететіндей болса деймін. Менің 
ойым жазғы мектеп ол қатемен 
жұмыс. 

Сондықтан қолдаймын және 
қуана жұмыс жасаймын. Ата 
– аналарға да жазғы мектепті 
қолдауға кеңес беремін. 

Б.ҚАМИЕВА,
Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп - гимназиясының 

бастауыш сынып мұғалімі.

«Адамның бір қызығы бала деген»,- деп Абай атамыз айтқандай, 
мынау тіршілікте адам баласының алтынға айырбастап ала алмай-
тын аяулы сәттері көп. Халқымыз желкілдеп өсіп келе жатқан қыз 
баланы елдің көркі санаса, ал, ер баланы елдің қорғаны санаған. 
Балалық шақ адам өміріндегі ұмытылмайтын қызықты да бақытты 
кезең. Сондықтан да әрбір қараша үйдің түтінін түтеткен ата-ана 
көзінің ағы мен қарасындай перзентінің өмірдегі осынау сәттерді 
мүмкінділігінше есте қаларлықтай етіп өткізуді ойластырады.

Ақсу аудандық балалар кітапханасы 1 - маусым Халықаралық 
балаларды қорғау күніне арналған «Балғын балалық шақ» атты 
тақырыпта мерекелік шара өткізді. Шараға  Қ.Сәтбаев атындағы 
орта мектеп-гимназиясының ұстаздары Гүлнар Әмірсейіқызы, 
Бейбітгүл Қордалықызы, Рахымберлина Майнұр жетекшілік ететін 
бастауыш мектеп оқушылары мен оқырмандар қатысты. Бала-
лар  мерекелік көңіл - күймен өлең жолдарын айтты. Кітаппен 
ойын барысында «Таңғажайып басқатырғыштар» мен балалардың 
білімдерін өсіріп, шешендікке тәрбиелейтін халқымыздың асыл 
мұраларын игеретін зияткерлік технология негізінде әзірленген  
«Даналық әліппесі» атты кітаппен және  қазақ жерін мекендеген 
алып жануарлар туралы виртуалды кітаптармен оқып көріп та-
нысты. Балалар  ертегі айтып ойындарға қатысып, өз өнерлерін 
көрсетті. «Бала деген бір бақыт» атты кітапхана оқырмандарымен 
мерекелік шаралардан бейнебаян көрсетілді. Балалардың  отба-
сынан басталған бақытты балалық шақтарының Отанның ортан 
қолдай азаматы болуға жетелеуіне және ашық аспан, бейбіт 
өмір, балаларға бақытты балалық шақ тілей отырып, Бейбітгүл 
Қордалықызының құттықтауымен аяқталды.     

Бақытгүл  ӘБІЛХАМИТҚЫЗЫ, 
 аудандық балалар кітапханасының  меңгерушісі. 

БАҚЫТТЫ 
БАЛАЛЫҚ ШАҚ

Тоқпақбаев Жұмагельды Хамитовичтің атындағы жеке куәлігі, жүргізуші 
куәлігі, тех паспорты жоғалғандығы туралы хабарлаймыз. 

1 МАУСЫМ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ!

Жер аяғы кеңіген жаздың жайма шуақ күнінде 
ұйымдастырған жылы жүздесулердің бірі Діңгек 
ауылының Н.Есеболатов атындағы орта мектебінің 
1962 – 1972 оқу жылында тәмамдаған түлектерді 50 
жылдан кейінгі кездесуі болды.

Құрдастар, сыныптастар, парталастар,
Шәкірттер, бір кездегі болған жастар.
Қаншама жыл өтті мектеп бітіргелі,
Бастарын қосқалы отыр бүгін достар.

Береке мен бірліктің басын құрап,
Жүрген жандар. Жайқалған жасыл құрақ.
Бітіргелі мектепті 50 жыл өтті.
Сағынысып кездесу – асыл мұрат.

Н.Есеболатов атындағы орта мектептің 
1962-1972 жылы бітірген түлектері атынан 

Бақытхан ЖАНКЕЛОВА және 
жұбайы -  Нұртлеу АЛИМБАЕВ. 

САМҒАТҚАН САН ҚЫРАНДЫ 
АЛТЫН ҰЯМ!

Бүгінгі өзек жарды тақырып ретінде алынған 
киелі жер туралы ұғымды әркім әрқалай түсінеді 
және елестетеді. Себебі, әр өңірде, әр уақытта 
халықтың санасына әсер ететін сытқы факторлар 
негізінде туындайтын киелі жер ұғымы шексіз әрі сан 
қилы. Сан ғасырларды қойнына жасырған табиғи 
мұражайлар кешегі мен бүгінді сабақтастырып, жас 
ұрпақтың өткенге үңілуіне түрткі болса орта ғасырлық 
халықтық орталықтар архиологиялық ескерткіштер 
сол дәуірдің тұрмысы мен өмір салтынан тұтынған 
бұйымдарынан сыр шертеді, ал діни және ғибадат 
орындары жаны күйзелген жанның ішкі жан дүниесіне 
әсер етіп, тың жоспарлар мен арманына деген ынта 
туындататыны тағы бар. Тарихи тұлғаларға қатысты 
қасиетті орындар арқылы келешегі кемел жастар 
отан сүйгіштікке, ел жандылыққа бағытталады. Баба 
аманатына мүлдем қиянат жасамайтын әділдікке, 
тазалыққа дағдыланады. Саяси тарихи орындарға 
байланысты қасиетті жерлер еліміздің ертеңіне тың 

ҚАСИЕТІМ ХАЛЫҚПЕН
серпіністер туындатады. 

Осындай жәйіттерді санада саралаған көріп 
көзайым болған жанның ел жайлы ойыда, сөзіде оң 
бағытта болары даусыз.

Қасиетті жерімді алып дер ем,
Естіп, көріп әр нені танып келем.
Отанның қойнауында құт ойнаған,
Асығып көру үшін барып келем
Баға жетпес байлығым жаннат мекен,
Өзің барда жүзіміз жарық дер ем.
Құшағыңда тербеліп біз жүреміз,
Қасиетің қашанда халықпенен.

Қайдар ЖАҒЫПАРҰЛЫ, 
Қызылағаш ауылдық мәдениет үйінің 

музыкалық жетекшісі.

Рухани жаңғыру аясында 
қалам тербеп, ой қозғамаған 
шығармашыл тұлғалар кем де 
кем. Себебі, Рух дегеннің өзі 
тылсым күшке ие – жан. Ішкі 
құндылық деп қарайтын болсақ, 
ішкі жан дүниесі таза адам, 
айналаға, қоршаған ортаға, еліне, 
жеріне шынайы еңбек етіп ел да-
муына үлес қосары анық. Кешегі 
мен бүгінді сабақтастырып, 
ертеңге дара қадам басудың бас-
ты бағыты ол - рухани жаңғыру 
деп сеніммен айта аламыз. 

Рухани жаңғыру 
дегеніміздің ішінде, біздің 
ұлттық құндылықтарымыз, 
әдебиетіміз, мәдениетіміз, 

САНАДАҒЫ 
СЕРПІЛІС

салт - дәстүр тұрмыстық және 
діни ұстанымдарымыздың бәрі 
қамтылады. Осы аталған баға 
жетпес байлықтарымызды қаз 

қалпында сақтап, заманның та-
лабына сай жаңғырту ол әрине 
біздің ұрпақ ретінде бұлтартпас 
борышымыз. Сондықтан да,  
рухани жаңғыру десе саяси 
көзқараспен немесе бір бағытпен 
шектеліп қалмауымыз тиіс. 
Есесіне Ұлттық құндылығымыз 
болып саналатын сан – салалы 
бағыттарымызды дамытып, өсіріп 
жаңа қоғам қойнындағы жаңашыл 
жастардың санасына, оңтайлы 
етіп сіңіріп еліміздің өркендеуіне 
талмай еңбек етіуіміз керек.

Гүлбахар ЕРКІН,
Қызылағаш ауылдық 

мәдениет үйінің әдіскері. 

***


