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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 жазылу бағасы 1 жылға - 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.

"М.Байсақұлы" атындағы мәдениет 
үйінде "AMANAT" партиясы Ақсу аудандық 
филиалының кезектен тыс ІІ-ші Конферен-
циясы өтті.

Күн тәртібінде мәселелер:
1. «AMANAT» партиясының Саяси тұғыр-

намасының жобасын талқылау туралы.
2. «AMANAT» партиясы Жетісу облыстық  

филиалының ІІ-ші Конференциясына деле-
гат сайлау. 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе «AMANAT» 
партиясының Саяси тұғырнамасының жо-
басын талқылау бойынша «Жастар рухы» 
аудандық бөлімінің жетекшісі Е.Төлепберген 
баяндама жасап, жан - жақты түсіндірді.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойын-
ша «AMANAT» партиясы Жетісу облыстық  
филиалының кезектен тыс  ІІ-ші конферен-
циясына делегат сайлау туралы  аудандық 
партия филиалының есеп және статистика 
секторының меңгерушісі Т.Мұрат таныстыр-
ды, делегаттар бірауыздан сайланды. 

«Молықбай» бастауыш партия ұйымының жиналысы өткізілді. 
Күн тәртібінде қаралған мәселелер:
1. «AMANAT» партиясының Саяси тұғырнамасының жобасын талқылау туралы.
2. «AMANAT» партиясы Ақсу аудандық филиалының конференциясына делегаттарды 

сайлау туралы.       
«Молықбай» БПҰ төрағасы А.Досмұхамбетов күн тәртібіндегі бірінші мәселе «AMANAT» 

партиясының Саяси тұғырнамасының жобасы бойынша жан - жақты түсіндіріп, саяси 
тұғырнаманың басты бөлімдерін БПҰ мүшелеріне айтып өтті.

Е.МАРАТОВ,
 аудандық партия филиалының консультанты.

"Молықбай" бастауыш партия 
ұйымында

Еліміз ширек ғасырды артқа 
тастап, тізгін ұшымен белгіленген 
уақытқа қарамай жаңа бет 
- бейнесін қалыптастырды. 
Кез - келген кәсіппен әрбір 
сала мемелекетіміздің дамуы-
на өзіндік үлесін қосып келеді. 
Соның ішінде пошта қызметінің 
де алар орны ерекше екені айт-
паса да хақ. 9 қазан – Қазақстан 
және Дүниежүзілік пошта күні. 
Біріккен Ұлттар Ұйымы жүйесінде 
атап өтілетін халықаралық 
мейрамдардың бірі. 

Қазақстан тәуелсіздігін 
тіктегеннен кейін 1992 жылдың 
27 тамызында Бүкіләлемдік пош-
та одағына мүше болып кірді. 
"ҚазПошта" – мемлекетіміздің 
бәріне дерлік қолжетімді бірегей 
желілік құрылым. Қазіргі таңда 
заман ағымына қарай бұл 
қызмет те қарқынды дамып, жаңа 
көкжиектерге көз тігуде.

Пошта байланысы бұрынғыдай 
емес, бүгінгі таңда жаңа сипатқа 
ие. Қарыштап дамыған дәуірде 
заманауи, жаңа технологиялар 
әдісі арқылы халықпен байла-
нысын едәуір арттыруда. 2018 
жылдан бастап аудандық пош-
та байланыс басқармасында 
Айжан Ысқаққызы басқарып 
келеді. Ол басшы ретінде өзінің 
әріптестерімен бірге халыққа 
жаңа басылымдарды танысты-
рып, қызығушылығын арттыру, 
тұрғындардың   рухани дүниесінің 
дамып, ақпарат алу деңгейін 
көтеру мақсатында ауқымды 
қызметтер атқарып келеді. Қазір 

аудандық пошта торабында 23    
пошта бөлімшесі бар. Жалпы саны 
52 білікті де, білімді мамандар 
қызмет атқарады. 

Ғаламтор желісінің белең алуы-
на қарамастан, поштаға деген 
сұраныс азайған жоқ. Себебі, за-
ман талабына сай жылдамдық, 
ыңғайлылық, қолжетімділік атал-

мыш салада да орын алған. 
Күніне біршама газет-журналдар 
мыңдаған таралыммен дер кезінде 
өз оқырмандарының қолына тисе, 
тіпті кейбір шалғайдағы елді - 
мекендерде зейнетақыны пош-
та арқылы алады. Сондай-ақ, 
тұтынушылар үйде отырып "Post.
kz" мобильді қосымшасы арқылы 

да коммуналдық төлемдерді төлеу, 
ақша аударымдары, салықтық 
төлемдерді өткізу және өзге қызмет 
түрлерін пайдалану мүмкіндіктері 
қарастырылған. 

Ауданымыздағы пошта 
қызметкерлері тұрғындардың алыс 
аймақтардан, тіпті шет елдерден 
тапсырыс берген тауарларын, 
сәлем - сауқаттарын арқалай же-
телеуде халыққа кең ауқымды 
кешендік пошта қызметінің са-
пасын көрсетуде. Атап айтатын 
болсақ, еңбек сіңірген зейнет-
керлер Қасымбекова Төлеухан, 
Сүлейменова Күншай, Естібаева 
Ұлжан, Тұрсынова Гүлнұр, Ома-
рова Айымхан, Хасенова Күләш, 
Сағандықова Татьяна және 
Сейтқазиева Гүлбаршын. Соны-
мен қатар жас тәлімгерлер Орал-
бекова Күлмайра, Құрманғалиева 
Жанна, Баяхметова Жанат 
пен Тұрысбекова Гүлзат. Және 
аудандық поштаның тәжірибелі 
тәлімгерлері Сенкибаева Әлия 
мен Жанабатырова Несіпжан, Есе-
наманова Күләш, Азатова Оңал, 
Адейбаева Айгүл. Сондай-ақ, 10 
жылдан артық өңірлердегі пошта-
ларда қызмет етіп жүрген Қарашілік 
ППБ-нің бастығы Қызайбаева Фа-
рида, Қаракөз ППБ-нің бастығы 
Ыдырышбаева Гүлжан, Құрақсу 
ППБ-нің бастығы Қыдырбеков 

Бақытжан, Көшкентал ППБ-нің 
бастығы Сембаева Бақытгүл, 
Есеболатов ППБ-нің бастығы 
Иргалиева Райхан, Сыртта-
нов ППБ-нің бастығы Маха-
това Күләш, Ойтоған ППБ-нің 
бастығы Жұмабекова Құралай, 
Қызылағаш ауылының пошта-
шысы Кенисарова Айгүл, Матай 
ППБ-нің бастығы Тоқтасынова 
Райса, Молалы ППБ-нің бастығы 
Тлеубаева Айна, Сағабүйен ППБ-
нің бастығы Ошақбаева Жанар 
және аудандық поштаның пошта-
шылары Дүйсебаев Мұрат пен 
Жүнісова Гүлнар, инкассаторлар 
Уалбаев Төлеу, Қанабеков Жа-
нат, Воронцов Андрей өздерінің 
біліктілігімен көзге түсуде. 

Сонымен қатар бүгінгі таңдағы 
жаңа басылымдарды танысты-
рып, қызығушылығын арттыру-
да. Халықтың рухани дүниесінің 
дамып, ақпарат алу деңгейін 
көтеруде. Олардың басты 
мақсаты - поштада көпшілікке 
сапалы қызмет көрсету, әрбір 
тұтынушының сұранысын 
қанағаттандыру. 

Осы орайда ежелден құт 
дарыған, ырысы артқан киелі 
мекенде жауапкершілік таны-
тып жүрген, бақытын маңдай 
термен тапқан еңбекқор                                     
пошта қызметкерлерін төл 
мерекелерімен құттықтаймыз. 
Еңбектеріңізге толағай та-
быс, қызметтеріңізге адалдық, 
отбасыларыңызға амандық, 
шаттық, қуаныш, бақыт тілейміз. 
Баршаңыз да халықтың ыстық 
ықыласына бөлене беріңіздер.

Марал НҰРҚАСЫМОВА.

САПАЛЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ – 
БАСТЫ МАҚСАТ

9 ҚАЗАН – ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ПОШТА КҮНІ!
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ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі және «The Great 
Steppe tour» қоғамдық қорының 
бастамасымен, «AMANAT» 
партиясының қолдауымен 18 
қыркүйек күні Астана қаласында 
«Ұлы дала жорығы» марафон 
- бәйгесі басталған болатын. 
Алғаш рет ұйымдастырылған 
аламанға еліміздің 19 

жұртшылығы үлкен қошеметпен 
қарсы алғандығы интернет 
желісінде мәліметтер толып жа-
тыр. 

Жеңімпаздарды ҚР Мәдениет 
және спорт министрі Дәурен 
Абаев, «AMANAT» партиясының 
Атқарушы хатшысы Асхат Ора-
лов, Түркістан облысының әкімі 
Дархан Сатыбалды, Ұлттық спорт 

бесігі Түркістан қаласына 
жеткендігінен қазақ халқы ха-
бардар.  Қазақстанда тұңғыш 
рет ұйымдастырылған «Ұлы 
дала жорығы» бәйге - марафо-
ны қасиетті Түркістан қаласында 
жақсы дәрежеде өтті деп Ақсу 
ауданының  азаматтары дән 
риза болып келді.  

Жалпы соңғы уақытта 
Түркістан қаласы жаңа 
қарқынмен дамып,  жаңа 
спорттық нысандар көптеп 
бой көтеріп өзін жақсы 
жағынан көрсетіп келеді. 
Қазақстанымыздың түпкір - 
түпкірінде спортшы жастар, 
атбегілер, чемпиондар көбейеді 
деген сенімдемін.  Екі аптадай 
үздіксіз жортып, қиындықтарға 
мойымаған шабандоздарға 
алғысым шексіз. Өйткені, біздің 
атбегілеріміз бен шабандозда-
рымыз 1200 шақырымды басып 
өтіп, ерлік жасап отыр. Бұндай 
әрекеттер әркімнің қолынан 
келе бермейтіні анық. Ұлттық 
құндылықтарымызды дәріптеп, 
қазақты ат спортына жетелейтін 
осындай жобалар жалғасын 
таба берсін дегім келеді.  1965- 
1990  жылдары Қызылағаш ауы-
лында «Жылқы зауыты» болған.  
Қараторғай атымен әлемді 
дүр сілкіндірсе, қазіргі кезде 
осы додада азаматтарымыз 
бой  көтеріп, жаңадан бөлініп 
шыққан Жетісу облысының 
даңқын асқақтатып отыр. Осын-
дай ел намысы сынға түсер ай-
тулы аламанға бүкіл ру, бүкіл 
бір аймақ, өңір болып сол аттың 
немесе атқа шапқан баланың 
тілеуін тілейтін. Қазақтың  бар 
тірлігі қанатты тұлпармен біте 
қайнасып келген. Атқұмар 
кісілердің делебесі қозып, ат-
тары бірінші келе жатса екі 
көздерінен жас парлайтыны  
өтірік емес. 

Осындай Республикалық до-
дада өздерін көрсеткендері менің 
де жүрегіме мақтанарлықтай 
сезім ұялатады! Бүгінгі күні ау-
дан әкімшілігінен тиісті кісілер 
келіп, мақтау қағазын ұсынып, 
сыйлықтарын табыстап кетіпті. 
Екі азаматымызды Ақсу ауданы 
көлемінде  есімдерін білуге тиіс, 
атап айта кетсем  Қызылағаш 
ауылының тумасы Базарбаев 
Берікбол 1976 жылы туылған, 
Қызылағаш ауылында ата-
анасы тұрады, бала күнінен 
атқұмар серілердің бірі деп айт-
сам артық айтпаған болармын.    
Хавдолдай Берікхан 1969 жылы 
туылған, Ұржардың Қабанбай 
ауылының тумасы, қазіргі кез-
де Арасан ауылының тұрғыны 
Қабанбай батырдың ұрпағы 
екенін айтып отыр. Азаматта-
рымыз еліміздің мәртебесін 
биіктете берсін!», – деген жақсы 
тілектерге қосыламын. 

С.САПИРОВА,
ауыл тұрғыны. 

қауымдастығының атқарушы 
директоры Болат Маханалин, 
Sportqory директоры Асхат Сей-
сембеков қарсы алып, сертифи-
кат пен медальды тарту етіпті.

«Түркістан арена» стадио-
нында өткен жабылу салтана-
тында ҚР Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев жобаға 
қатысқан шабандоздардың 
ерлігін жоғары бағалағандығын 
айтпай кетуге болмас .  Салтанат-
ты шарада сөз алған «AMANAT» 
партиясының Атқарушы хатшы-
сы Асхат Оралов дала дәстүрі 
мен Ұлы көшпенділер мәдениеті 
қайта жаңғыруымен құттықтап  
«Ұлы дала жорығы» атты тұңғыш 
республикалық марафон-бәйге 
додасы 18 қыркүйекте Елорда-
мыздан басталды. 

Марафонға қатысушылар 
күллі қазақ тайпаларының ба-
сын қосып, таңбасын бөліскен 
Ұлытау жерінен өтіпті. Жошы 
хан мен Алаша хан кесенелеріне 
тағзым етіпті.  Қазақ хандығының 
алғашқы астанасы Созақ қаласы 
мен қарт Қаратауды бойлай от-
ырып, күллі түркі руханиятының 

аймағынан келген 19 коман-
да қатысуға ниет білдіріп,  ша-
бандоздар 11 күн ішінде 1200 
шақырымды жүріп өтті.              

Бәйгенің жеңімпазы атанған 
Маңғыстаудың «Көкмойнақ» 
командасына 24 млн. теңгенің 
сертификаты тапсырылса,  
екінші орын атанған Жетісу 
өңірінің «Жетісу» командасы-
на 12 млн. теңге жүлде тарту 
етілді. Мәреге үшінші болып 
жеткен Түркістан облысының 
«Теріскей» командасының 
шабандоздары 9 млн. теңге 
сыйақыны қанжығаларына бай-
лады. 

«Ұлы дала жорығы» марафон-
бәйгесі – еліміздің 6 аймағын 
(Астана, Ақмола, Қарағанды, 
Ұлытау, Қызылорда, Түркістан 
облыстары) қамтыған тұңғыш 
жалпыреспубликалық ат ала-
маны. Бәйгеге қатысқан ша-
бандоздар Қазақстанның киелі 
мекендерін аралап, күллі түркі 
жұртының астанасы болған 
Түркістан қаласында ат ба-
сын тірепті. Мәреге жеткен 
қатысушыларды Түркістан 

Ақсулықтар "Ұлы дала жорығы" бәйге - марафонында 

«AMANAT» партиясы, «The Great Steppe Tour» қоғамдық қоры 
мен Ұлттық спорт түрлері қауымдастығы, ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігі ұйымдастыруымен "Ұлы дала жорығы" атты 
республикалық марафон - бәйгесі мәресіне жеті. 19 команда бақ 
сынаған  1200 шақырымдық марафон - бәйгеде Жетісу облысы 
жүлделі ІІ орынға ие болды. Олардың ішінде ақсулық жерлестеріміз 
де бар.  

Жеңімпаздар ауданға зор мақтанышпен, үлкен абыроймен орал-
ды. Аудан орталығындағы ту тұғырының алдында жерлес батыр-
ларын аудан халқы зор салтанатпен қарсы алды.

Алдымен аудан әкімі Есім Базархановтың "Құттықтау хаты" 
оқылып, аудан әкімінің орынбасары Ғазиз Есжанов құттықтау 
сөз сөйлеп, марапаттады. Аудандық ат спортының төрағасы 
Ш.Алдабергенов, аудандық мешіттің бас имамы А.Мәмбетовтар 
құттықтап, Қызылағаш ауылының тумасы Базарбаев Берікбол мен  
Арасан ауылының тұрғыны Хавдолдай Берікханға шапан жапты. 
Аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы А.Айтбаев ақ батасын 
берді. 

Өз тілшімізден.    
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ҚҰРМЕТТІ САЙЛАУШЫЛАР! 
2022 жылғы 20 қараша 

Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс 
сайлауы

Сайлауға қатысуға 
конституциялық құқықты іске 
асырудың кепілі Сіздің сайлау-
шылар тізіміне енгізілуіңіз бо-
лып табылады.

Тізімдерді дауыс беруге 
арналған нақты учаскесінің 
аумағында тұрғылықты жері 
бойынша тұрақты тіркеу 
негізінде жергілікті атқарушы 
органдар (әкімдіктер) жасайды. 
Тұрақты тіркеуі жоқ азаматтар 
тізімдерге олардың орналасқан 
жері бойынша әкімдіктерге бер-
ген өтінішінің негізінде енгізіледі.

Дауыс беру күні тіркелген жері 
бойынша сайлау учаскесіне 
келе алмайтын әрбір аза-
мат дауыс беру күніне бір ай 
қалғанда, яғни 2022 жылғы 20 
қазанынан кешіктірмей тиісті 
әкімдікке өтініш беріп, олардың 
нақты орналасқан жері бойын-
ша сайлау учаскесінде тіркелуге 
құқылы.

Өтініш түскен кезде әкімдік 
азаматты тіркелген жері бой-
ынша сайлаушылар тізімінен 
шығаруды және оны дау-
ыс беретін учаскенің тізіміне 
енгізуді ұйымдастырады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 

ҮНДЕУІ
Осы құқықты:
- дауыс беру күні тіркелген 

жері бойынша болмайтынын 
білетін азаматтар;

- басқа қаладан келген, ар-
наулы орта және жоғары 
оқу орындарында оқитын, 
жатақханалардан тыс тұратын 
студенттер;

- вахталық әдіспен жұмыс 
істейтін азаматтар пайдалана 
алады.

Азамат сайлаушылардың бір 
ғана тізіміне енгізіле алады.

Сайлаушылар тізіміне 
тіркелген жеріңіз бойынша 
енгізілгеніңізді тиісті әкімдіктің 
сайты немесе Call-орталығы 
арқылы тексеруге болады.

2022 жылдың 4 қарашасынан 
бастап Сізге өз учаскеңіздегі 
сайлаушылар тізіміндегі 
деректеріңізді тексеру мүмкіндігі 
берілетін болады.

Құрметті сайлаушылар! 
Сіздерді құқықтық сауаттылық 

танытып, өзіңіздің сайлауға 
қатысуға конституциялық 
құқығыңызды іске асыруға 
шақырамыз! 

Өзіңізді сайлаушылар тізіміне 
енгізу үшін қажетті заңдық 
маңызы бар әрекеттерді 
уақтылы қабылдаңыз! 

ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ 
МАҢЫЗДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
20 ноября 2022 ГОДА Внеочередные выборы Президента Респуб-

лики Казахстан
Гарантией реализации конституционного права на участие в вы-

борах является включение Вас в список избирателей.
Списки составляются местными исполнительными органами 

(акиматами) на основании постоянной регистрации по месту жи-
тельства на территории конкретного участка для голосования. 
Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в 
списки на основании поданного заявления в акиматы по месту их 
нахождения.

Каждый гражданин, который не будет иметь возможность при-
быть в день голосования на избирательный участок по месту своей 
регистрации, не позднее чем за месяц до дня голосования или 20 
октября 2022 года, вправе подать заявление в соответствующий 
акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту 
своего фактического нахождения.

При поступлении обращения акимат организует исключение 
гражданина из списка избирателей по месту регистрации и вклю-
чение его в список того участка, на котором он будет голосовать.

Воспользоваться данным правом могут:
- граждане, которым известно, что в день голосования они не бу-

дут находиться по месту регистрации;
- иногородние студенты, обучающиеся в средних специальных и 

высших учебных заведениях, проживающие вне общежитий;
- граждане, работающие вахтовым методом.
Гражданин может быть включен только в один список избирате-

лей.
Проверить включение себя в список избирателей по месту реги-

страции можно через сайт или Call-центр соответствующего аки-
мата.

С 4 ноября 2022 года Вам будет предоставлена возможность 
проверить данные о себе в списке избирателей на своем участке. 

Уважаемые избиратели! 
Призываем проявить правовую грамотность и реализовать свое 

конституционное право на участие в выборах! 
Своевременно примите необходимые юридически значимые 

действия по включению себя в список избирателей! 
ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!

ОБРАЩЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Орталықта бірдей қос 
                                   мүгедек тұр.
«Қолыңды соз. Қолтықтан 
                              сүйе» - деп тұр.
Алақанын жаяды үкіметке,
«Қаржыңды бөл. Жағдайды 
                               түзе» - деп тұр.

Азаматтың беделін түсіреді – 
Тұратындай ауданда 
                                «сүмелек» кіл.
Қайрау үшін намысты 
                               айтып тұрмын,
Демеңіздер бекерге 
                                  күйелеп тұр.

Үкіметке қарайды сүмірейіп,
Оларға айтсаң – 
             «Оған кім ие?» - деп тұр.
Ал иесі құжатты сандыққа сап,
Сатып алсаң бағасы 
                             «түйе» деп тұр.

Журналистпін деп айтам 
                                       несіне мен,
Жаза алмасам осыны 
                                    жүйелеп бір.

Аузы, мұрны жоқ отау 
                                  қаңырап тұр,
Терезеден кірген жел 
                                   аңырап тұр.
Орталықтың тұр әне 
                                      сәнін бұзып,
Көңіл бөліп қарасаң азырақ бір.

Бос, иесіз - айналып құр қоқысқа,
Жүзге жуық дап дайын 
                                      шаңырақ тұр.
Шындықты мен айтайын 
                                     шырылдатып,
Жүреміз бе мал болып 
                                     маңырап құр.

Орталықта осындай 
                              «бейшара» бар,
Елдікпенен бітеді кей шаралар.
Өзіміз – ақ жасайық 
                                      бірлікпенен,

ҚОС МҮГЕДЕК

Бас қосайық бір жерде 
                                  көрші ағалар.

Адам үшін ол бір зат – 
                                      өлсе қалар.
Мәрттікпенен адамдық 
                                  өлшене алар.
Туған жерге әйтпесе туды тігіп,
Сыйлық қылып ауданға 
                                    берсең алар.

Үйлі болса бір бақыт жүз отбасы,
Кірсе жақсы ауылға көркем ажар.
Осы екі істің біріне келісейік..
Оқысаңдар осыны келші ағалар.

Иесі бар... 
                Тізімді қарап шықсам – 
Бай қуатты барлығы ерке марал.
Мен жырлаған екі істің 
                                       бірін жасап,
Мен көтерген Үндеуді 
                                     еңсере алар.

Айналайын ағайын! 
Аудан орталығына кір 

келтіріп, ең үлкен қоқысқа айна-
лып тұрған осы екі бес қабатты 
үйді қалпына келтірейікші... 

Сыртындағы кірпішпен 
безендіріп жазылған жазуға 
қарасақ, Ұлы Октябрь 
социалистік революциясының 70 
жылдығына орай салынған екен. 

Яғни, біз мектепте өткен 
бұл көтеріліс – коммунистік 
партияның жетекшілігімен 
Ресейдің жұмысшы табы ке-
дей шаруалармен одақтасып, 
1917 жылы жүзеге асырылған 
алғашқы жеңімпаз социалистік 
революция. 

Енді оған 70 жылды қоссақ 
1987 жылы салынған. Сол жылы 
туған балалар қазір орда бұзар 
35 жасқа толды. Яғни, социа-
лизм мен коммунизмнің тұсында 
тұрғызылған бұл үйдің қабырғасы 
берік екені белгілі. 

Енді осы үйдің иелері! 
Сіздерге қаратып ай-
тамын. Құжаттарыңызды 
астыларыңызға басып алып, 
біріңіз қалада, біріңіз дала-
да жүргендеріңіз рас. Ауылға 
оралайық. Ешкім сіздердің 
үйлеріңізді күзетіп отырған 
жоқ. Астындағы KMF банкі мен 
«Алатау», «Рахат», «Үміт», 
«Ақсу» дүкендерінің иелеріне 
рахмет айтыңыздар. Солардың 
арқасында аман – сау тұр. 
Әйтпесе, бұл бейшаралардың 
үстіне кім шығып жүргені 
белгісіз. 

Ертең аяқ астынан «екі қабат» 
болып қалса қайтесіздер. 
«Бұрын қандай едім, қалай екі 
қабат болып қалдым» - деп, 
«Апам да аң таң, мен де аң таң» 
болып қалмайық. Өздеріңздің 
көз алдыларыңызда осы екі 
бейбаққа қарама қарсы тұрған 
бес қабатты екі үй екі қабатты 
үйге айналғанын білесіздер. 
1993 жылы мектеп бітіріп, қалаға 
оқуға бару үшін медициналық 
тексеруден өтуге ауылдан 
ауданға келгенде сол үйдің 
бірінде жиен ағамыз тұратын. 
Кәдімгідей әдемі бес қабатты үй 
болатын. 

Кейін оған қарайтын ешкім 
болмай үлкен қоқысқа айнал-
ды. Ол да орталыққа кір келтіріп 
тұрған еді, қазір ол жерде жиыр-
ма отбасы, ар жағында отыз от-
басы мамыражай тұрып жатыр. 
Осы екі үй аман тұрғанында бір 
жағына шығарайық. Келіңіздер...

Аудандық газеттің салмағы 
ешкімге жетпесе, облыстық, 
республикалық газеттерге бұдан 
да қиын қылып шығаруға шама-
мыз жетеді. Ойланыңыздар...

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

КҮРДЕЛІ МӘСЕЛЕ

Қыркүйектің 15-нен бастап елімізде 
емханаларға тіркелу науқаны баста-
лады. Еліміздің әрбір азаматы екі ай 
ішінде, яғни, 15-ші қарашаға дейін 
таңдау еркі бойынша медициналық 
ұйымдарға тіркелу мүмкіндігіне ие. 
Тіркелу науқаны кезінде медициналық-
санитарлық алғашқы көмек ұйымына 
тіркелген азаматтар 2023 жылдың 1 
қаңтарынан бастап медициналық көмек 
ала бастайды. Бұл ретте медициналық 
ұйым Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорымен келер жылға 
арналған тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
(ТМККК) және міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде 
алғашқы медициналық-әлеуметтік 
көмек қызметтерін көрсетуге шарт жа-
сасуы тиіс. Әрбір тіркелген тұрғын үшін 
медициналық ұйымдарға ай сайын жан 
басына шаққандағы қаржыландыру 
төленеді. Сондықтан, дерекқордың 
кәміл дұрыстығына Қор мүдделі. 
Тіркеу науқаны денсаулық сақтау 
нысандарының дерекқорында тіркелген 
және тегін медициналық көмек пен 
МӘМС бойынша медициналық қызметті 

Емханаларға 
тіркелу 
науқаны 
- 2022 
көрсететін ұйымдар арасында ғана 
жүргізілетінін атап өтеміз. Қормен келісім 
шарты бар емханалардың тізімімен 
www.fms.kz сайтында «Емхананы 
таңдау» бөлімінде танысуға болады. 
Осы жылдың 31 желтоқсанына дейін 
азаматтар бұрын бекітілген емха-
наларында медициналық қызмет 
түрлерін алуды жалғастырады. 
Алматы облысы бойынша бүгінгі таңда 
медициналық-санитарлық алғашқы 
көмек ұйымдарына тіркелмеген аза-

маттар қажетті емханасын таңдай ала-
ды. Медициналық көмекке толықтай 
қол жеткізу үшін тұрғылықты жері бой-
ынша емханада немесе ЭЦҚ арқылы 
электрондық үкіметтің веб-порталында 
тіркелу мәртебесін тексеру ұсынылады. 
Қазіргі таңда, денсаулық сақтау жүйесі 
және халық денсаулығы Кодексіне сәйкес, 
кез-келген консультативті диагностикалық 
көмекке (бейінді мамандардың 
кеңесі немесе лабораториялық-
диагностикалық шаралар) қол жеткізу 

үшін телім дәрігерінің жолдамасы қажет. 
Сондықтан, медициналық көмекті жос-
парлы түрде алу үшін, емханаға тіркелу 
мәселесі өте маңызды болып табылады. 
«Бүгінгі таңда Алматы облысы бойынша 
456 мыңнан астам адамда сақтандыру 
мәртебесі жоқ. 

Алайда, сақандыру мәртебесіне 
қарамастан, барлық азаматтар тегін 
медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлеміне құқылы. Бірақ, жо-
спарлы емдеуге жатқызу, бейінді 
мамандардың қабылдауы, қымбат 
тұратын тексерулерден өту және жоғары 
технологиялық ем алу үшін МӘМС 
жүйесінде сақтандырылған болуы 
қажет. Осыған орай, сақтандырылмаған 
тұрғындарымызды МӘМС жүйесіне 
енуіне шақырамыз»,- деді Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорының Ал-
маты облысы бойынша филиалының ди-
ректоры Нұрлан Отарғалиев.

Айсұлу ӘБІШЕВА, 
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры» КЕАҚ Алматы облысы бойынша 

филиалының халықты ақпараттандыру 
және өтініштерді қарау бөлімінің 

бас сарапшысы.

немесе 
аудан халқына ҮНДЕУ
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Николай Аристов, И.Г.Андреев, 
Мұхамеджан Тынышбаев секілді көпке 
танымал ғалымдар, Құрбанғали  Халиди 
сияқты ғұлама имам, ел-елден шежіре 
жинаған дана Ақсу, Қопал өлкесін най-
ман рулары қоныстанғанын жазып кет-
кен. 

«Жетісу» атауы жеті өзен атауы-
нан құралған. А.Гейнс  Жетісудың жеті 
өзеніне Басқан, Сарқан, Ақсу, Бүйен 
өзендерін жатқызса,  В.Бартольд Басқан, 
Ақсу, Бүйен, Қызылағаш өзедері жатқан 
деп жазған. Татар жазбаларында Жетісу 
- «Жидесу» делінеді. Бес тарихтың ав-
торы Құрбанғали Халид те «Жидесу 
регионы» деп жазады. Жетісудың жеті 
өзенінің бірі – Ақсу. Сол Ақсу өзені атау-
ымен Ақсу ауылы мен аудан атауы ата-
лады. Ақсу өзені – Алатаудың 4000 метр 
биіктігіндегі мұздақтардан бастау алып, 
Балқаш көліне құяды. Ұзынды-қысқалы 
132 саласы бар. Ақсу өзенінің ұзындығы 
316 шақырым.

«Ақсу» атауы бір тілден екінші тілге 
жерді мекендеген елге байланысты 
аударылып отырыпты. Жерді қалмақ-
жоңғар  жайлағанында,  олар Ақсу өзенін 
өз тілімен «Шаған» деп атапты.  Оны 
И.Андреев 1778 жылы солай деп жа-
зады. Сонда «Шаған» деген қалмақша, 
қазақша – «ақ» дегендікті білдіреді. 1810 
жылдары Ақсу-Қопал өлкесіне Шапы-
раштылар, одан 1835 жылдан Найман  
Матайлар орналасады. Ежелгі «Ақсу» 
атауы қалпына қайта оралады.

1840-шы жылдарда Орта жүз Найман 
Матай мен Ұлы жүздік Жалайырдың 
шекарасы белгіленгені былай: Жоннан 
төмен тартып, Балақты өзені бойымен 
құлдилап, Қаратал өзеніне дейін. Қазір 
Балақтыны «Балықты» деп атап, жансақ 
жазуда. Орыстар жаугершіліктерінің 
алғашқы кезеңдерінде өздері  толық күш 
алып кеткенінше, қазақтар қарсылық 
туғызбаудың амалдарын жақсы 
қарастырып бағады.

Қопал туралы  Николай Аристов: 
«...1846 жылы бекініс салуға отряд 
Қопалы жерін таңдады. Сол жерде 
1847 жылы 14 тамызда Сөк Абылай-
ханов, Әли Әділов, Әкімбек Абылаев 
қарамағындағы елімен орысқа бағынып, 
қарауға ант берді. Сол жылы Қопал 
бекінісі нығайып көркемдеді», - деп жаза-
ды. Николай Аристов: «Қасымұлы Кене-
сары ханның Шу өзені бойы,Қарақоныс 
шатқалында басы алынып, Ташкент, 
Қопал, одан Омбыға жіберілді», - деп 
жазады. Қопал орныққан жер ертекректе 
«Жөңке» алқабы деп аталған. Кейінірек 
«Күреңбел жазығы» деп аталады.

Семиречье облысы туралы құжатта:   
«Семиречьие облысы,  Аягөз сыртқы 
округі 1930 жылы құрылды. Құрылғаны 
туралы бұйрық 1831 жылы шықты. 
Приказдың аға сұлтаны - Бексұлтан 
Ағадаев. Үлкен орда приставы (по-
лиция) 1847 жылы бекіді. Үлкен орда 
қазақтары 1846 жылы 22 маусымында 
орыс билігіне бағынатынын мойындап, 
ант қабылдады. Орталығы,  1847 жылы 
іргесі қаланған, Қопал поселогі», - деп 
тайға таңба басқандай жазылған.

Орталықтың Қопалыдан Верныйға 
ауысқан кезіндегі құжатқа: «1863 жылы 
штабс капитан Проценко отряды 
Ыстық көл маңайындағы Қырғыздарды 
өздеріне бағындырды. Орталығы 1862 
жылға дейін Қопал, ал 1862 жылдан 
соң Верный», - делінеді.  1918 жылға 
дейінгі құжаттарда қазіргі Қапал атауы 
«Қопалы» немесе «Қопал» деп жазыла-
ды. Мұхамеджан Тынышбаев: «Бекініс 
атауы Қопал (Тамшыбұлақ) бұлағынан 
шыққан. Сөйтіп, атау «Копал» емес, 
орыс  тілінің грамматикасына сай «Ка-
пал (Қапал)» болды», - дейді.

«Үлкен Орда приставы» атаулы 
құжатта: «Үлкен Орда приставы туралы 
қаулы 1847 жылы қабылданды. Үлкен 
Орда Ресей қарамағына кіруге Лепсі 
өзенінің төменгі жағында 1846 жылы 22 
маусымда ант қабылдады.  Орталығы,  
1847 жылы салынған, Қопал поселогі», 
- делінеді.

«Установление Русско-Китайских от-
ношений в центральной Азии в 1850-
1860 годах» деген құжатта: «1847 жылы 
Жоңғар Алатауының етегінде орыстың 
жаңа бекінісі Қопал орнады», - деп жа-
зады.

Сібірь корпусының 1850 жылы 20 
мамырдағы бұйруында: «Генерал-
губернатор Горчаков Қопалда Ұлы жүз 
қазақтарының би, сұлтан, елдің бет 

«XX ғасырдың басындағы Семиречье 
облысының Қопалы» атаулы еңбекте: 
«Қопал көшелері бойымен арықпен су 
ағады. Су кішкентай Қопалы өзенінен 
арықпен  тартылып алынған. Қопалы 
өзенінің ағыны жылдам. Қопалы өзенінде 
сирек кезігетін «осман» балықтары 
көп. Балықтар арнайы қалбырларға 
салынып,Санкт- Питербургке  жіберіп от-
ырылды», - деп жазады.

Кеңес өкіметі орнар алдындағы Қопал 
уезінің ақ патша басшылары: 1910 жылы 
- подполковник Лебедьев, 1916 жылы – 
подполковник Гольц. Уақытша өкімет ко-
миссары – Дудукалов Митрофан Макаро-
вич дегендер екен. Барлық осы келтірілген 
деректерде Қапал емес, «Қопал» деп 
жазылған.

Қопал-Ақсу өңірінде ақтар мен Алашор-
да билігі орнағаны қазір жасырын емес. 
1917-1918 жылдарда Ақсу-Қопал жерінің 
халқы Әлихан Бөкейханов, Мұхамеджан 
Тынышбаев және Шкапский Орест Авени-
рович билігінде болғаны тарихта қалған. 
Шкапский Орест Авенирович  – Түркістан 
комитетінің ақ патша уақытша өкіметінің 
мүшесі болған. Колчак отряды Жетісудағы 
Ақсу-Қопалға жеткенінде, Ақсу-Қопал 
жерін Колчак Анненковқа билеуге беріп, 
Анненков Ақсу-Қопал өлкесіне басқарушы 
қылып Дутов Александр Ильичті сайлай-
ды. Ол 1920 жылы Колчактықтар Қытайға 
асып кеткенінше болады. 

1918 жылы Семиречие кеңестік шаруа 
мен жұмысшылар комитеті орнайды. Ко-
митет басшы болып Ибрагим Жайнақов 
тағайындалады. Қопал-Ақсу өңірінің 
халқы соған қарайды. Ал Семиречье 
облыстық шаруалар кеңесін Понамарев 
Яков Иванович деген басқарады.

Иркутск мұражайында ғалым 
Ванюковтың  «История Ванюкова» не-
месе «История Копала и Копальского 
уезда, его исторические данные» деп 
жазғаны сақталған. Алдыртса болар еді. 
Мемлекеттік архивтің, №44 архив ісі, 
Қопалға байланысты 220 бетті құрайтын 
құжат болыпты. Қолды болғанға ұқсайды. 
Бөлім болыпты «Қазақтың архитекту-
расы (онда Қопал құрылыстары туралы 
болған)» деген, ол да құрыған.

Интернетте «Қапал аты қайдан шықты? 
Тарихты кімдер бұрмалауда?» атаулы 
Доскелді  Қожатайұлының материал бар. 
Оған да ешкім мән беріп, мағына жасама-
ды. Сол мақаладан келтірейін. 

1907 жылы натуралист В.Н.Шитниковтың 
еске түсіруінен: «...Копал был замечате-
лен; впрочем, совершенно также замеча-
телен и теперь своим великолепным, ров-
ным климатом, с вечно солнечными днями 
зимой и изумительной водой из безчис-
ленных ключей, пробивающихся всюду 
в городе и станице. Такой великолепной 
воды я нигде больше не видел. В Копале 
даже самые осторожные и мнительные 
люди забывали обязательное в Средний 
Азии правило: никогда не пить сырой 
воды. Здесь никто не пил кипяченой. Ин-
тересно, что в Копале не только люди, но 
и лошади избаловались своей ключевой 
водой. Я не раз видел, как лошади, кото-
рых приводили на водопой на прекрас-
ную горную речку, протекавщую в городе, 
подходили к реке, нюхали воду, а затем с 
пренебрежением отварачивались и шли 
пить к близ расположенному ключу».,-
деп таңдайын қағады. XIX-XX ғасырларда 
зерттеу жүргізген орыс эертеушілері: «Го-
род Копалъ столица северных станиц»,- 
деп айдар тағыпты.

«Орыс Географиялық Қоғамы» 
мұрағатына этнограф, зерттеуші 
Н.А.Абрамов: «...стараніемъ генералъ гу-
бернатора западной Сибири князя Горча-
кова основано укрьпленіе Копальское. Оно 
получило это названіе отъ урочища Копа-
лы, на которомъ в древнее время имьлъ 
кочевья Монгольскіи или Джунгарскіи 
владьлецъ Копалъсъ подвластными ему 
родами..», - деп қалдырыпты. 

С.Марковтың «Идущие к вершинам» 
атты кітабының «Слава Копала» деген 
бөлімінде: «...С.М.Абакумов стал подумо-

вать, о том, что крепость надо перенести 
на новое место. Как водится пришлось 
затеять переписку с Омском и Петер-
бургом и в скоре ущелье Джунгарского 
Алатау прибыл важный чиновник он дал 
согласие на перенесение будущего го-
рода несколько севернее до берега реки 
Копалки... в скоре тяжелой обозой дви-
нулись к месту где стояли юрты строи-
телей крепости в горах в близи старого 
Копала застучали топоры сто пятиде-
сяти лесорубов, так начали застраиват 
на пустом месте, где когда то, кочевал 
Джунгарский князь»,-деп жазылған.

Осындай нақтылы  тарихи деректер-
ден соң, бүгінгі «Қапал» сөзінің қате 
жазылып жүргенін, дұрысы «Қопал» 
екеніне анық көз жетеді. Ұлы жүз, елі Жа-
ныс, Қапал батырдың да, «қапал» сөзінің 
де бұл атауға еш қатысы жоқ. Түпкі та-
рихи, ең алғашқы атауы - Қопал. Жер 
мен өзен суына байланысты аталған. 
Қопал маңайында қопа (торф) әлі бар. 
Кең жазықты Қопалдың солтүстік баты-
сын қазақтар «Қопалы», «үш Қопалы» 
деп атаған, ал революцияға дейін «По-
повский большой саз (торф), малый 
саз (торф)» деген былқылдаған қоғалы, 
қамысты қопа болған. Тіл бұрмалауынан 
немесе  «Капелька капает как слезы» деп 
орыстардың Тамшыбұлақтың көрінісіне 
тамсануынан, олардың Капал (Тамшы) 
дегенін қазақтар өз тілінде «Қапал» 
деп айтуы кеңес кезінінен қалыптасып 
қалады. Соны әлі күнге «Қапал» деп атап 
жазып, ұлықтап келеміз. Бұл өрескел 
білместік, қателік.

Жақында Қапал әкімдігі Қопал елді 
мекеніне кіреберістегі жазу атауын 
жаңартып жатқанын көзім шалды. 
«Баяғы жартас сол жартас» демекші, 
еш өзгермей, «Қапал» деп батпитып, 
ақ түсті әріппен тұғырға жапсырып жат-
ты. Бұл мән бермей, немқұрайлы қарап, 
«жаңартылды, жасалды» дегеннің 
кепіліндей. Ауылдың қария, даналары, 
құрметті азаматтары, Серік Серпер-
баев «Ақсудың арда тұлғалары» деп 
кітапқа енгізіп жазған ел ағалары мен 
тұлғалардың байсалдығы «аялап баққан 
баланы» дегендей, «қыңқ» етпейтіндері 
қыңжылтады. Не мәселеге зере салмай-
ды.  Тыйыш құлақ, жан тыныштықпен 
күнелтеді. Қазақтың тарихтағы 
шамшырағы «Қопал» атауын қайтару түк 
те қиынға соқпасы анық. Тек құлық пен 
ниет керек. 

Әрине, құжатта солай болды, оны 
оңдауға қаржы қажет деп жылы жаба 
салуға болады. Ол тарихқа қиянат. 
Түбіне жетпей, ұрпақ шатысады. Асылы 
Қопалды Қапалмен шатастырғандар ай-
тысып, таласып та үлгерді ғой. Газет, ин-
тернетке де жазылды. Мысалы, мақала: 
«Ел қорғаны Қапал батыр», "Егемен 
Қазақстан", 29.01.2013 жыл. Қапал елді 
мекен атауы Қапал батыр есімімен 
аталған деп, кезінде Қапал ауданын 
басқарған Асылмұрат Тұрғанбеков 
те айтыпты. Шоқан Уәлихановтың 
«Жоңғария очеркі» деген еңбегінен 
табылған» деп, марқұм Марат Алыба-
ев та жаңылыстырыпты. Қапал батырға 
Қарамолаға қорған салып, Қопалға 
бұрылатын жол түйісіне ескерткіш те 
қойылды. Кітаптар да жазып шығарылды. 
Бірақ, оның барлығы албырт жасал-
ды. Сөйтіп, ағаттыққа жол берілді. Осы 
жайға аудан әкімдігі, мәслихат, оно-
мастика мүшелері мән береді деген 
ойдамын. Тұмақтың торғын бауындай 
Ақсу-Қопал азаматтары да «өтіп кетер 
жауындай» демей, мән бергені жөн. 
Ауданның бас ардагері Амантай Айтба-
ев «күркеден атым үркеді-ай» демей, ау-
ылдарды басшылармен аралағанында 
«ақылға жүйрік зерігім» дегізетінтей 
дәріп көрсетсе, абзалдық болар еді. 

Мұның артын жым-жылас қылмай, 
«негізі дұрыс» деп қабылдауды қалар 
едім. «Ағарып таң атады, қызарып күн 
батады, қабырғама батады» деген-
дей, «ұялы терек ордалым, сіздер еді 
қорғаным» деп, іште бұғып қалғанынша 
сыртқа шыққанын қалап, Ақсу, Қопал зи-
ялыларына «шағида шапан» кез келгені 
емес, замана ілегімен онсыз да уақыт 
озмышпен ескірген Қопалдың шырағы 
жансын деген тілеумен жазылды. Асылға 
тисем шашылмас, көңілдің панасы. Жаз-
бай мауқым басылмады.  

Өйткені, Ақсу атауы, Шаған деген-
нен кері, өз заманында дер кезінде 
қайтарылған, ал бір ғана әріп айырма-
сы бар Қапал атауы «Қопал» болып 
өзгертілгені тарих тағылымы, ұрпаққа 
өнеге десем ағаттық емес. «Табылмады 
дауасы» деп жүрмеңіздер. «Қопал» ата-
уын өшірмей, тарих тағылымын ескеріп, 
арты қайырым болатынына сезім де, 
сенім де мол. Бұрмалаудан жөнделсе, 
кейінгі ұрпақ талас-тартысқа бармас.          

                                                                                                                           
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

тұтарларына жиын өткізді», - делінеді. 
1851 жылы жазылған құжатта: 

«Шоқынды татар Михаил Карбышев от-
ряды Қопалға осы жылдың 30 шілдесінде 
көп шығынсыз оралды», - делінеді.

1854 жылы 19 мамырда Семипала-
тинск облысы құрылғаны туралы қаулы 
қабылданады. Қаулыда Семипала-
тинск облысына: «Аягөз сыртқы округіне 
қарасты Жетісудың (Семиречие) Қопал 
әскери округі жатады», - делінеді. Қопал 
әскери округінің Семипалатинск облысы-
на жатуына қол қойған басшы - полковник 
Степан Михайлович Абакумов екен.

1854 жылы «Қопал станицасы – Қопал 
қаласы» деп аталады. Яғни, 1854 жылы 
Қопал «қала» статусын ие болған.

1855 жылғы қараша айында генерал-
губернатор Гасфорт Семипала-
тинск облысының әскери генерал-
губернаторына арнайы шығарған 
бұйрығында: «Баянжүрек, Бүйен, Бала-
саз, Қызылағаш өзені бойының шабындық 
жерлері казак-орыстардан алынып, Қопал 
уезі қазақтарына кері қайтарылсын»,- 
делінеді.

«Станица Копал» атаулы еңбекте: 
«1856 жылы Қопалда саяхатшы, ғалым 
П.Семенов-Тянь – Шаньский болған»,- 
деп айтылады. 

  1858 жыл, Географилық қоғам, Николай 
Абрамов: «Қопал – Жоңғар Алтауының 
етегінде орныққан, 3,200 фут абсолюттік 
биіктікте», - деп есеп беріпті.

«Жоңғария очерктерінде» Шоқан 
Уәлиханов: ««Путешествіе мое началось 
28 мая 1858 года. Въ этотъ день я при-
соединился къ торговому каравану, кото-
рый тогда стоялъ лагеремъ въ урочищъ 
Карамула, въ 30 верстахъ отъ города Ко-
пала...», - делінген. 

Тағы да Н. Абрамов: «1857-1860 жыл-
дарда Қопал төңірегінен әсіресе, Бүйеннен 
гранит тастан жасалған, діңгек қылып, 
бекіністерді көрдім. Қопал маңайында ескі 
қорымдар өте көп», - деп жазады. 

Үлкен Орда приставынан Алатау 
округіне 1860 жылы күзде жолданған хат-
та: «Полковник Циммерман Аполлон Эр-
ностович басқарған  жорық полкі Қоқанның 
Тоқмақ, Пішпек қамалдарын талқандады. 
Қырғыздар орысқа бағынуға ант берді. 
Қопал орталығынан», - деп жазады.

1863 жылы Қопалдағы халық саны - 5988 
адам. Ерлер саны – 3794. Мұсылманы 
- 689. Үйлер саны – 613, лавкілер – 20, 
мешіт – 1, шіркеу – 2. Қопалдағы сауда ай-
налымы – 500,000 рубль күміспен болған 
екен.   

1869 жылы жаңара құрылған 1-ші 
(бұрынғы 9, 10 Сергиополь Сібір 
казактарының полкі, яғни, 1847 жылы 
жреби тартумен таңдалып, екі жүз Сібір 
казактары Қопалға әскери «жүздік» құрап 
жіберілген болатын ) далалық Семиречье 
атты әскер  полкінің орталығы - Қопал ста-
ницасы делінген.

1882 жылы Қопал уезі Түркістан 
генерал-губернаторствосына қарайды.

 1883 жылғы «Военное обозрение вос-
точной пограничной полосы Семиречен-
ской области» атаулы еңбегінде В. П. Тих-
менев, Д. А. Пославский: «Пошта жолы 
Алтынемелден Қопал қаласы арқылы 
Лепсинскіге дейін түзетілген. Қопалда  
саны 345 орыс-казак отбасы орнықса, 
Абакумовка бекетінде 50 үй орыс-казактар 
қоныстанған. Олар жерді игеріп, дәнді 
дақылдар өсірумен айналысады», - деп 
жазады.

1890 жылы  20 қыркүйекте жазылған 
«Киргизские волости» атаулы құжатта: 
«Киргизские (казахские) волости Копаль-
ского уезда состоят: ...», - деп тізімдерді 
келтіре жазады.

1894 жылы Дала генерал-губернаторына 
700 үйлі Бүйен-Ақсу болысы шағымында: 
«Қопал уезі, Бүйен-Ақсу болысы», - деп 
көрсетеді.

«История Казахстана в русских источ-
никах XVI-XX веков» (Том VI. Алматы) 
атаулы кітапта: «Қопал – 1897 жылы Се-
миречье облысының уездік қаласы», - деп 
жазады. 

АҚСУ - ҚОПАЛ
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КІТАППЕН ӨМІР ҚЫЗЫҚТЫ

"KITAP TIME - 2022"  КІТАП ФЕСТИВАЛІ 
көрмелері, «Жаңа кітаптар» 
және   «Балалар жылы» аясын-
да кітап көрмелері орын алып 
таныстырылды. Кітапты жан-
дарына серік еткен, білім мен 
ғылымды бойларына жинаған 
кітапхана оқырмандарымен 
бірнеше  сұрақтар  төңірегінде  
еркін форматта  «Мен іздеген 
кітап» тақырыбында пікірталас 
өтті. Әр қатысушы өз ойын 
жеткізе білді. Кітап ақыл-ойдың 
інжу-маржанын бойына жи-
нап оларды ұрпақтан ұрпаққа 
жеткізеді. Бұл шарада  кітаптан 
өздеріне  пайдалы мағлұмат, 
біраз кеңес алғандардың куәсі 
болдық. 

Шара жалғасы «Кітаппен 
өмір шуақты» тақырыбында 4 
кезеңнен тұратын интелектуал-
ды ойынмен жалғасты. Мере-
ке соңында  шараға белсенді 
қатысқан оқырмандар марапат-

ХХІ ғасыр – білім мен 
ғылымның ғасыры. Өркениет 
көшінен қалмау үшін біз білім са-
пасын арттырып, адам ресурсын 
байытуымыз қажет. Болашақ 
- білімді жастарымыздың 
қолында. «Оқитын Ұлт» жоба-
сын  басшылыққа ала отырып, 
бүгінде кітапханалар – еліміздің 
болашағы, жастардың ғылым, 
білім жолындағы өмірлік 
құлшынысына айналып отыр.

Республика көлемінде өткен  
«Балалар жылы» және  «KITAP 
TIME - 2022»  кітап фестивалі  
аясында аудандық кітапханасы 
мен балалар кітапханасы  
«Кітаппен өмір қызықты» атты 
үлкен мерекелік шара өткізді. 
Шараның ашылу салтана-
ты өнер мектебінің бишілер 
тобының биімен ашылды. 

Мерекелік  алғашқы 
құттықтау сөз Ақсу аудандық 
кітапхана директоры Элмира 
Жұмазықызына берілді. Бүгінде 
аудандық кітапханаларда  
«Кітапханаға кітап сыйла» ак-
циясы мен «Оқы және өзгеге 
ұсын» буккросинг кітап алмасу 
акциясы жалғасын табуда. 

Осы күні өткен шара-
да «Кітапханаға кітап сый-
ла» акциясы бойынша кітап 

қоры оқырмандардың сыйға 
әкелген бірнеше кітабымен 
толықты. Шараның 1 - бөлімінің 
соңы кішкентай өнерпаз 
Тұрсынбек Әлинұр орындаған 
«Қазағым» әнімен және Шыңғыс 
Сейтжанұлының «Қазақстаным» 
әнімен жалғасын тапты. 

2 - бөлімінде «Қобызшы 
Молықбай» атындағы мәдениет 
үйінің файесінде айтулы 
даталарға, ақын-жазушылардың 
мерейтойына арналған кітап 

Емшілік адамның ерекше 
қасиетін, табиғи қабілетін мен 
тәжірибесін қажет ететін ізгі 
мамандық. Емші жанды да тәнді 
де емдейді. Есімі елге белгілі 
болған Любовь Көбейгенқызы 
Ақсу ауданының мақтанышы, 
ерекше қасиет қонған емшісі. 
Люба апай 1960 жылы 12 
ақпанда дүние есігін ашқан 
екен. 

Отбасында 10 баланың 
2-шісі болып өскен. Ақсу ау-
данына 1980 жылы Бақытжан 
ағамыздың отбасына Көкөзек 
ауылына келін болып түскен. 
Сол уақыттан бергі 42 жыл 
уақыт ішінде бақытты отба-
сы, аяулы ана, ардақты әже 
болып, сый құрметке бөленіп 
келе жатыр. Үш қызын қияға, 
ұлын ұяға қондырып, сонымен 
қоса өзіне шын сеніп келген 
емделушілерге көмек қолын со-
зуда. 

1992 жылы қанша жылдан 
бергі табиғи қасиетін байқаған 
Бақытжан ағамыз Люба апайға 
қолдау көрсетіп, емшілік жолды 
бірге бастаған. 

Отыз жылдан аса уақыт 
ішінде көптеген әйелдерге, 
балаларға, болашақ аналарға, 
бала сүюге мүмкіндігі болмай 
жүрген қаншама отбасыларға 
көмегін тигізіп, емдеп, жазып 
келе жатыр. 

«Көптің тілегі – көл»,-демекші 

Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын 

көптің ықыласы, батасы мен 
тілегінің арқасында отба-
сы өркендеп өсуде. Жалғыз 
Ақсу ауданы емес, Жалпы 
Қазақстан танып біледі, сыйлап 
- құрметтейді. 

42 жыл бойы халықпен бірге 
қаншама емделушінің мұң жа-
расын түсініп, дертіне шипа 
тапқан. Осы уақыт аралығында 
бүгінгі күнге дейін қанша 
қиын қыстау кездер болса да, 
көмектесіп, қолдау көрсетіп 
келе жатыр. Мұндай ниеті таза 
адамдардың еңбегі ерен деп 
ойлаймын. Менің мамандығым 
акушер болса да, медицинаның 
күші жетпеген ауру сырқауларды 
жеңген. 

Күн - түн демей ем іздеп 
келгендерді жылы қабағымен, 
жұмсақ алақанымен, құшақ 
жая қарсы алып жүрген 
Л.Көбейгенқызының еңбегі - 
қазіргі таңдағы дәрігерлермен 
тең дәрежеде деп ойлаймын. 

Қорытындылай келе, біз Лю-
бовь Көбейгенқызының осынша-
ма жасаған еңбегін, төккен терін 
жоғары бағалайтынымызды, 
көрсетіп жатқан көмегін 
ешқашан ұмытпайтынымызды 
айтып, шын жүректен алғыс 
білдіремін.

 Ажар АЛПЫСБЕК,
Жансүгіров ауылының 

тұрғыны.

талды. Кітап - алтын қазына. 
"Кітаптың өзі ескіргенімен, 
сөзі ескірмейді",-дей келе бұл  
мерекелік шара кітапқа деген 
қызығушылығымызды одан 
да әрі артуына өз ықпалын 
береріне  сенімдіміз. Кітапханаға 
келіңіздер! Кітаппен бірге дос 
болыңыздар! 

Б.АБДРАХМАНОВА, 
аудандық балалар 

кітапханасының меңгерушісі. 

Жыл сайын дәстүрге айналған 
ұстаздар күні биыл ерекше ата-
лып өтті. Аудандық «Молықбай 
Байсақұлы» атындағы мәдениет 
үйінде ұстаздар күніне арналған 
мерекелік шарасына білім сала-
сына қатысы бар, барлық аудан 
халқы жиылды.

Ұстаз - өмірдің шамшырағы. 
Осы бір керемет атауды 
арқалаған жандарға ұлағатты ой 
иелері де, арман оты жүрегінде 
алаулаған жеткіншектер де, па-
расатты қоғам қайраткерлері 
де қарыздар. Ұстаздар күніне 
арналған іс-шараға аудан әкімі 
Есім Базарханов сонымен 
қатар ауыл әкімдері, аудандағы 
барлық  білім беру ордалары 
мен балабақшаларының басшы-
лары мен мұғалімдері, дербес 
бөлім басшылары қатысты. Сон-
дай - ақ, білім саласында ұзақ 
жылдан бері талмай еңбек етіп, 
табыстарға қол жеткізіп жүрген 
бірқатар ұстаздар қатысты.

Шара басы жас мамандардың 

Ұстаздар күні аталып өтілді
ардагер ұстаздарға құрмет 
көрсетіп, гүл шоқтарын табыстау-
ымен бастау алды.

- «Шәкірттерін білім нәрімен 
сусындатып, жақсы қасиеттерді 
бойына дарытатын ұстазға деген 
халқымыздың құрметі қашан да 
ерекше. Өйткені, қоғамның бас-
ты байлығы – адам болса, сол 
«Адамның адамшылығы жақсы 
ұстаздан»,-дейді дана Абай.

Еліміздің атын әлемге та-
нытатын білімді де, талантты 
шәкірттеріңіз көбейе берсін! 
Мұғалім – бұл өмірде ең құрметті 
және лайықты адамдар ие бола-
тын мақтан тұтатын атақ! Тәуелсіз 
қазақ елінің дамуына қосып 
келе жатқан еңбектеріңіз үшін 
баршаңызға шексіз алғысымды 
білдіремін!

Еліміздің атын әлемге таны-

татын білімді де, талантты 
шәкірттеріңіз көбейе берсін! 
Мұғалім – бұл өмірде ең 
құрметті және лайықты адам-
дар ие болатын мақтан тұтатын 
атақ!» - деді аудан басшысы. 

Салтанатты шарада Есім 
Сейілханұлы  «Еңбек ардагері» 
медалі, «Ы.Алтынсарин» 
төсбелгісін ұлағатты ұстаздарға 
табыстады. Сонымен қоса  білім 
саласында елеулі еңбек етіп 
жүрген жандаға "Алғыс хаттар" 
тапсырылды. 

Жалпы ауданда 1670 мұғалім 
бар, соның ішінде жоғары 
және І санатты, жаңа үлгідегі 
кәсіби біліктілік санатын алған 
ұстаздардың саны 588-ді құрап 
отыр.

Салтанатты шараның 
соңы аудандық өнерпаз 
жастарының ұстаздарына тарту 
ретінде әзірленген концерттік 
бағдарламасына ұласты.

Мағжан ШЫНДӘУЛЕТ.
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Сыбайлас жемқорлыққа 
жол бермейік!

Сыбайлас жемқорлық - бұл 
мемлекеттік қызметшілердің 
немесе оларға теңестірілген 
адамдардың өздерінің 
лауазымдық (қызметтік) 
өкілеттіктерін және соған бай-
ланысты мүмкіндіктерін жеке 
өзі немесе делдалдар арқылы 
жеке өзіне не үшінші тұлғаларға 
мүліктік (мүліктік емес) игіліктер 
мен артықшылықтар алу неме-
се табу мақсатында заңсыз пай-
далануы, сол сияқты игіліктер 
мен артықшылықтарды беру 
арқылы осы адамдарды параға 
сатып алу болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу еліміздің  бүгінгі күнгі 
күрделі мәселесі болуда, үлкен 
әлеуметтік қасірет- ол саяси 
даму тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын әлемдік деңгейдегі 
елдердің қай-қайсысын да қатты 
алаңдататыны анық. 

Жемқорлыққа қарсы күрес 
жан-жақты, үздіксіз, ашық әрі 
әділетті түрде жүргізілуі қажет. 

Барлық мемлекеттік 
қызметшілер сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне қарсы 
тұруға, сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарға не 
сыбайлас жемқорлықпен 

жамдасқан немесе сыбай-
лас жемқорлық үшін жағдай 
туғызатын  әрекеттерге жол 
бермеулері тиіс. 

Сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің басты бағыттарының 
бірі – оның алдын алу, яғни оның 
себептері мен шарттарына ықпал 
жасау болуы керектігін ескерген 
жөн. Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу мақсатында ҚР АШМ 
ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық 
инспекциясының   қызметкерлері 
арасында арнайы  шара 
қабылданған, алдын алуда да 
ықтимал себебтерін анықтау бас-
ты жұмыстың бірі. Аудандағы 
жануар және жануарлардан 
алынатын өнімдерді дайындау, 
өткізумен айналысатын жеке 
кәсіпкерлермен, көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер және 
де сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне қарсы тұру жолдары 
айқындалған екі рет  кеңейтілген 
дөнгелек үстел өткізіліп. тиісті 
шешімдер қабылданды, және 
туындаған өзекті мәселер 
төңірегіндегі сұрақтарға ҚР АШМ 
ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық 
инспекциясының мамандары 
толықтай жауап берді. 

Аудан тұрғындарын 

басшының декелей  қабылдау 
кестесі  көрсетілетін, ұдайы 
халықпен  жүздесу жүргізілуде, 
басқадай аудан тұрғындарын 
алаңдататын сұрақтар 
талқыланады. «Ашық есік» 
күндерін өткізу де қолға 
алынған, онда көтерілген 
сұрақтарға   аудандық ауамқтық 
инспекцися мамандары  тара-
пынан  толықтай жауап беріледі.

 Сонымен қатар, ҚР АШМ 
ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық 
инспекциясының тарапынан 
сапалы, уақытылы мемлекеттік 
қызмет көрсету біздің негізгі 
міндетіміз. Осы орайда инспек-
ция тарапынан көрсетілетін 
қызмет түрлерін көрсете кетуді 
жөн көрдік, Олар: 

1). Ветеринариялық бақылау 
және қадағалау обьектілеріне 
ветеринариялық-санитариялық 
қорытынды беру. 

2). Экспорттау кезінде 
орны ауыстырылыатын (та-
сымалданатын) обьектілерге 
ветеринариялық сертификат 
беру. 

3). Орны ауыстырылатын (та-
сымалданатын) обьектілердің 
экспортына, импортына және 
транзитіне рұқсат беру.

Көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің барлығы элек-
тронды форматқа көшірілген, 
олар бекітілген стандартқа 
сай болуы және уақытында 
қызмет көрсету барысы ұдайы 
қадағалануда.

Мекемеміздің арнайы 
әлеуметтік парақшасы ашылған, 
онда ветеринария саласындағы 
атқарылған жұмыстар барысы 
мен «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тұрайық» атты ви-
деоролик және «Сыбайлас 
жемқорлыққа жол жоқ» атты 
фотолар, суреттер т.б. іс – ша-
ралар жарияланып отырады. 

Жалпы сыбайлас 
жемқорлықпен күресу жеке 
адамдардың немесе жекелеген 
топтың ғана емес, мемлекеттік 
органдардың, мемлекеттік 
қызметкерлердің, тұтастай 
қоғамның басты міндеті мен 
борышы болып саналады. 
Әрбір лауазым иесі өзінің жан 
дүниесін ұдайы таза ұстап, 
қызметтік міндеттерін адал 
атқаруға дағдылануы тиіс. 
Сонда ғана  олар қарапайым 
халықтың сенімін ақтап, 
қоғамның тежеусіз дамуына 
үлес қосқан болар еді.

Ж.РАХИМОВ,    
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу 
аудандық аумақтық 

инспекциясының бас 
маманы, мемлекеттік 

ветеринариялық 
санитариялық инспекторы.                                      

Елімізде 15 қыркүйектен 
бастап 15 қарашаға дейін  
медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек көрсететін 
денсаулық сақтау ұйымдарына 
жеке тұлғаларды бекіту 
науқанының басталғаны 
белгілі. Осыған орай, мақалада 
алғашқы медициналық - 
санитарлық көмек көрсететін 
ұйымдарға тіркелу бойынша ең 
өзекті сұрақтарға жауап бердік.

* Емханаға тіркелуге 
өтініш қанша уақыт ішінде 
қаралады? 

- Электрондық үкімет порталы 
арқылы тіркеуге өтінім берген 
жағдайда, тіркеу 1 жұмыс күні 
ішінде жүзеге асырылады.  

* Неліктен барлық отба-
сы мүшелері бір отбасылық 
дәрігерге тіркелу керек? 

- Алғашқы медициналық-
санитарлық көмек көрсету 
отбасылық бақылау принципіне 
негізделген. Отбасылық дәрігер 
бүкіл отбасының өмір салтымен, 
сондай-ақ, оның әр мүшесінің 
мінез - құлқымен немесе тұқым 
қуалайтын ерекшеліктерімен 
таныс болғандықтан, дәрігерге 
осы отбасы мүшелерінің са-
лауатты өмір салтын ұстануды 
қалыптастыру, мүмкін болатын 
аурулардың алдын алу және ем-
деу оңайырақ болады. Осындай 
тәсілмен медициналық көмек 
көрсету кезінде оның сапасы да 
айтарлықтай артады. 

* Неге жақын жерге тіркелу 
маңызды? 

- Алғашқы медициналық-
санитарлық көмек (МСАК) 
көрсетудің негізгі қағидаты 
– аумақтық қолжетімділік 
болғандықтан, пациенттерге 
бірінші деңгейдегі медициналық 
көмекті дәл жаяу қолжетімділік 
шегінде (15-20 минуттық жаяу 
жүру) алу неғұрлым ыңғайлы 
болады. Мұның артықшылығы-

Алғашқы медициналық - санитарлық 
көмек көрсететін медициналық ұйымдарға 

тіркелу туралы не білу маңызды?
үйде медициналық көмек алу 
мүмкіндігін арттыру.  

* Бір уақытта бірнеше 
емханаға тіркелуге болады 
ма? 

- Тіркелу жеке сәйкестендіру 
нөмірі (ЖСН) бойынша жүзеге 
асырылатындықтан, тек бір 
емханаға тіркелуге болады, бұл 
ретте бұрынғы емханадан есеп-
тен шығару автоматты түрде 
жүргізіледі.  

* Егер мен тіркеу науқаны 
кезінде өтініш білдірмеген 
болсам, мені басқа емханаға 
тіркей ме, әлде мен өзім 
тіркелген жерде қаламын 
ба? 

- Егер Сіз халықты 
медициналық - санитариялық 
алғашқы көмек көрсететін 
ұйымдарға (15 қыркүйектен 
15 қарашаға дейін) тіркеу 
науқаны кезінде тіркелуге 
өтінім бермесеңіз, онда сіздің 
тіркелуіңіз өзгермейді және сіз 
өз емханаңызда медициналық 
көмек алатын боласыз.  

* Мен тіркелу науқаны 
кезінде басқа емханаға 
тіркеуге өтініш бердім, ол 
жерден қашан медициналық 
көмек ала аламын? 

- Егер Сіз халықты 
медициналық - санитариялық 
алғашқы көмек көрсететін 
ұйымдарға (15 қыркүйектен бас-
тап 15 қарашаға дейін) тіркеу 
науқаны кезінде тіркелуге өтінім 
берсеңіз, онда Сіз жаңа емхана-
да медициналық көмекті келесі 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
ала аласыз.  

         Айсұлу ӘБІШЕВА, 
«Әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы 
облысы бойынша филиалының 

халықты ақпараттандыру және 
өтініштерді қарау бөлімінің 

бас сарапшысы.                                                                            
Бізге ЖСН алу мен азаматтық 

алудың айырмашылығы қандай 
деген сұрақ жиі қойылады. 
Жеке сәйкестендіру нөмірі - 
ҚР азаматтарына туған кезде 
берілетін 12 цифрдан тұратын 
бірегей сандар комбинациясы.

Шетелдік азаматтар ЖСН алу 
үшін ХҚО-ға жүгіне алады. Бұл 
ретте кез келген шет мемлекет 
азаматы ЖСН-ді кәсіпкерлік 
қызметпен айналысу үшін 
және қаржылық операциялар-
ды орындау үшін ала алады. 
ЖСН алу мен азаматтық алу - 
екеуі екі бөлек нәрсе. Қазақстан 
Республикасы азаматтығын 
ҚР аумағында кемінде 5 жыл 
тұрақты тұратын адамдар; 
елде кемінде үш жыл тұратын 
ҚР азаматымен некеге тұрған 
адамдар, сондай-ақ, Қазақстан 
аумағында тұратын жақын туы-
стары бар адамдар ала алады.

Айта кетейік, жеңілдетілген 
тәртіппен Қазақстан аумағында 
тұрақты тұратын қандастар, 
Қазақстанның жоғары оқу орын-
дарында оқитын этникалық 
қазақтар, сондай-ақ, ел 
аумағында тұрақты тұратын 
өздерінің ерік қалауынан тыс 
азаматтығынан айырылған не-
месе оны жоғалтқан жаппай 
саяси қуғын-сүргiннiң ақталған 
құрбандары мен олардың 
ұрпақтары ала алады.

Мадина НҰРБОЛҚЫЗЫ,
 аудандық ХҚК бөлімінің 

маманы.

ЖСН алу мен азаматтық 
алудың айырмашылығы 

неде? Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі №78 мекен-жайы бойынша 
орналасқан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи 
монополияларды реттеу, бәсекелестікті және ақша аударушылардың 
құқықтарын қорғау комитетінің Жетісу облысы бойынша департаменті 2022 
жылғы 13 - 14 қазанда қоғамдық маңызы бар нарық субъектісі «Ақсу ЖСК» 
ЖШС табиғи монополия субъектісінің ауыз су беру, бөлу және жабдықтау 
қызметтеріне арналған тарифтердің жобасын қарау бойынша жария 
тыңдалым өтетінін хабарлайды:

ТЫҢДАЛЫМ УАҚЫТЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ 
КЕЛЕСІ КЕСТЕГЕ СӘЙКЕС:

13.10.2021

ЖАРИЯ ТЫҢДАЛЫМ

Елді мекен

Ақсу ауданы, Ақсу ауылы
Ақсу ауданы, Қосағаш ауылы
Ақсу ауданы, Қаракөз ауылы, 
Кеңғарын ауылы
Ақсу ауданы, Жаңалық ауылы

Ақсу ауданы, Есеболатов ауылы
Ақсу ауданы, Ащыбұлақ ауылы
Ақсу ауданы, Суықсай ауылы

Басталу 
уақыты

09:00
11:00

14:00
16:00

9:00
14:00
16:00

Мекен жайы

Рахимов 1
Жиенбай к-ші, 13 А

Жамбыл к-ші, 23
Диханбай к-сі, 1

Алыбаев к-сі, 30
Бейсенбаев к-сі, 22
Омар Шәріп к-сі, 18

14.10.2021

Осыған байланысты, Департамент Қазақстан Республикасы 
Парламентінің, мәслихаттардың депутаттарын, жергілікті өзін - өзі басқару 
органдарының, мемлекеттік органдардың, тұтынушылар мен олардың 
қоғамдық бірлестіктерінің өкілдерін, тәуелсіз сарапшыларды, бұқаралық 
ақпарат құралдарын, табиғимонополиялар субъектілерін және өзге де 
мүдделі тұлғаларды ашық жария тыңдауға қатысуға шақырады. 

Ресми интернет ресурс www.kremzk.gov.kz;
Анықтама үшін телефон: 8 (7282) 246361, 242680;
«Ақсу ЖСК» ЖШС; 8 (72832)2-18-83.
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Құқықтық статистика орган-
дарымен мемлекеттік 9 түрі 
қызметтері алдағы уақытта 
көрсетіліп жүрген болатын, 
қазіргі кезде мəлімет жəне 
жұмыста пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, иннова-
циялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің 
«Соттылықтың болуы неме-
се болмауы 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 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігі Мемлекет 
басшысының неғұрлым талап 
етілетін анықтамалар мен қағаз 
растамаларды алып тастау 
жөніндегі тапсырмасын орындау 
шеңберінде ақпаратты цифрлық 
растауды қамтамасыз ете оты-
рып, яғни өткен жылдың қазан 
айында жəне ағымдағы жылдың 
сəуір айында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер 
тізіліміне (бұдан əрі – тізілім) 
мемлекеттік органдардың 
ұсынған ұсыныстары жəне 
анықтамалардың күшін жою 
бойынша жүргізіліп жатқан 
жұмыстар негізінде өзгерістер 
енгізілді, 9 мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер 
қазіргі кезде алынып тастал-
ды, мысалы мына төмендегі 
көрсетілгендей: 

- Тұлғаның əкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны туралы 
Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық 
статистика жəне арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитетінің 
есептері бойынша мəліметтер 
беру (404 629 жыл бойы қағаз  
айналымдар); 

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

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

- Жылжымайтын мүліктің 
меншік иесі (құқық иеленушісі) 
туралы мəліметтерді 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 жəне 
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, тау-
ар шығарылған жерлердің атау-
ларынан 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 əртүрлі 
тəсілдері бар, мысалы: 

1) мекен-жай анықтамасы 
дербес деректердің болу-
ын 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 туралы 

мəліметтерді ақпараттық ресур-
ста қолжетімді ету болып табы-
лады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.
kz/ru/app/culs-taxarrear-search-
web); 

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

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» пор-
талында жалпыға қолжетімді ны-
санда жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар 
мен мемлекеттік органдар 
арасындағы артық қағаз айна-
лымын болдырмау мақсатында 
«электрондық үкімет» порта-
лында Шығыс құжатты басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты 
қарау режимінде тізілімнен 
шығарылған мəліметтерді 
көрсетуді іске асыру туралы атап 
өтеміз. Алайда, жеке жəне заңды 
тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, əсіресе «Заңды 
тұлғалар» «мемлекеттік базасы-
нан анықтамалар беру» қызметі 
бойынша басып шығарудың 
мүмкін еместігіне қатысты 
өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген 
анықтаманың 10 кіші түрі бойын-
ша ақпарат жалпыға қолжетімді 
болып табылады, яғни ол ЭЦҚ-
сыз (бір реттік пароль бойынша) 
тапсырыс бере алатын кез кел-
ген портал пайдаланушысына 
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 əрі – 
МҚТ) шығарылған жекеле-
ген мемлекеттік қызметтер 
бойынша мəліметтерді 
«электрондық үкімет» порта-
лында 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 айналымын жою 
мақсатында жасалғанын 
азаматтарға түсіндірілді. Бұдан 
бөлек, цифрлық даму, инноваци-
ялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрінің 2020 жылғы 17 
қазандағы №390/НҚ бұйрығымен 
(2020 жылы 21 қазанда № 21463 
Әділет министерлігінде тіркелген) 
«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық 
статистика жəне арнайы есепке 
алу жөніндегі комитеттің есебі 
бойынша тұлғаның əкімшілік 
құқық бұзушылық жасауы тура-
лы мəлімет беру» мемлекеттік 
қызметі оны толықтай 
автоматтандыруға жəне 
порталдың жеке кабинеті арқылы 
ұсынуға байланысты МҚТ алы-
нып тасталған. 

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

Бұдан басқа, көрсетілген 
ақпараттарды еркін 
қолжетімділікте «Өзіңнің 
айыппұлыңды біл» атты 
қосымшадағы Комитеттің http://
qamqor.gov.kz сайтынан алуға 
болады, өзіңнің ЖСН жəне жеке 
бас куəлігінің нөмірін енгізе оты-

рып. 
Бүгінгі күнде, біздің үш 

мемлекеттік қызыметімізді 
оңайлатып жəне жеделдетіп 
порталдан алуға болатын 
мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не 
болмауы туралы анықтама 
беру» мемлекеттік қызметі 
толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге 
құжаттар қабылдау жəне 
нəтижесін 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 электрон-
ды түрде беру мүмкіндігі, қағаз 
жүзінде алуға өтініш білдірген 
Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын 
таңдай отырып. Бұрын сұрау 
тек қағаз жүзінде міндетті түрде 
Мемлекеттік корпорацияға ба-
рып 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 бола-
ды. Анықтама алуға керектің 
барлығы - азаматтардың 
мобильді базасына тіркелу. 
Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтаманы 
апостильмен беру бізге оны 
азаматтарға композитті беру-
ге мүмкіндік берді, яғни «бір 
өтініш» қағидаты бойынша. Бұл 
үшін композитті қызмет алуға 
өтінішті электронды түрде беру, 
электрондық үкіметтің төлем 
шлюзінің көмегімен онлайн 
режимде баж салығын төлеу, 
қағаз жүзінде нəтижені алу 
үшін, порталда Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының 
мекенжайын 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 бой-
ынша жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республика-
сы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика жəне 
арнайы есепке алу жөніндегі 
комитеті жəне оның аумақтық 
басқармаларының архивтері 
шегінде архивтік анықтамалар 
жəне/болмаса архивтік 
құжаттардың көшірмесін 
беру» мемлекеттік қызметі 
жеке жəне (немесе) заңды 
тұлғаларға электронды (жарты-
лай автоматтандырылған) жəне 
қағаз жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың 
аумақтық бөлімшелерінің кадр 
қызметтері азаматтарға жүк 
салмай, құқықтық статисти-
ка жəне арнайы есепке алу 
органдарының мəліметтерін 
дербес құрамды басқарудың 
«Е-Кызмет» интеграцияланған 
ақпараттар жүйесі арқылы 
жеке жəне 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

Құрметті Ақсу ауданының тұрғындары мен қонақтары!
Ақсу ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі Қазақстан 

Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы №403-VI-ҚРЗ 
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР Кодексінің 336-бабына 
өзгерістер енгізілгені туралы хабарлайды. 

2021 жылғы 1 шілдеден бастап Атмосфералық ауаны қорғау жəне 
өрт қауіпсіздік талаптарды сақтамау, қалдықтарды (қоқыстарды) 
қоймалау немесе жағу кезінде - Жеке тұлғаларға - жиырма 
айлық есептік мөлшерінде, лауазымды адамдарға – елу, шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне, кəсіпкерлік немесе коммерциялық емес 
ұйымдар үшін - екі жүз, орта кəсіпкерлік субъектілеріне - үш жүз, 
ірі кəсіпкерлік субъектілеріне - бес жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салынатыны туралы ескертеді. 

Көрсетілген өзгерістерді енгізгенге дейін «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» ҚР Кодекстің 336-бабы бойынша өрт қауіпсіздік 
талаптарды сақтамау, қалдықтарды (қоқыстарды) қоймалау неме-
се жағу кезінде - ескерту түріндегі əкімшілік жаза, əкімшілік құқық 
бұзушылық жыл ішінде қайта жасалған жағдайда ғана айыппұл са-
лынатын. 

Осыған байланысты Ақсу ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі 
барлық азаматтардан өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды сұрайды!

Өмірінде өртті бір рет көрген 
адам оның қандай апат екенін 
біледі. Өрт жолындағының  
бəрін жалмап, тіпті  ең қымбатты 
– адам өмірін де аямайды.

Біздің күнделікті тіршілікте: 
«Сіріңкемен ойнама», «От-
пен ойнау қауіпті», «Өрт – 
тілсіз жау» жəне т.б. ұрандарға 
құлағымыз үйреніп кеткен. 
Көп жағдайларда балалар-
ды көз қызықтырар белгілері 
бар сіріңке, темекі қорабтары 
қызықтыратыны естен шығып 
жатады.

Балаларда үлкендерге тəн 
психологиялық қорғаныс ре-
акциясы толық дамымаған. 
Көпшілігі өрт кезінде аман қалу 
үшін не істеу керектігін біле 
бермейді.  Осы себептерден өрт 
кезінде көп жағдайларда төсек 
астына, шкаф ішіне, көрпе асты-
на немесе бөлмедегі қуыстарға 
тығылып, өрттен қашады. Есік 
ашық болса да шығуға тыры-
спайды.  Оларды қою түтін 
жайлаған бөлмелерден  табу 
өрт сөндірушілерге қиындыққа 
соғып жатады.

Ауданымызда балаларға 
оттан абай болуды үйрету 
жұмыстары жүргізілуде. Мек-
тептерде, бала бақшаларда өрт 
қауіпсіздігі шараларын оқыту 
жетілдендірілуде, бұқаралық 
ақпарат құралдары қамтылуда.

Атап айтсақ, Ақсу ауданында 
балалармен өрт қауіпсіздігі бой-
ынша сабақтар өткізіліп тұрады, 
балалардың отпен ойнауын 
жəне өрт кезінде балалардың 
қаза болуын болдырмау үшін.

Соған қарамастан, бұл 
алдағы балалардың кінəсінен 
болған өрт санын  кеміту үшін 
атқарылатын жұмыстардың 
бір бөлігі. Әрбір ересек адам 
олар үшін жауапты екенін 
естен шығармауы ең маңызды 
мəселе. Естеріңізде болсын, 
балалардың отпен ойнауына 
қарсы күрес, өртке қарсы күрес 
қана емес, ол ең алдымен 
балалырымыздың бақытты да, 
шаттыққа толы өмірі үшін күрес.

Құрметті ата-аналар, Есте 
сақтаңыздар, баланың өмірі     
СІЗДЕРДІҢ  қолдарыңызда 
жəне ол БАҒАЛАНБАЙДЫ!

Қыс мерзімі тек өртпен ғана емес, сондай-ақ, тұншықтырғыш газ-
бен үлану себептермен де қауіпті. Тұншықтырғыш газдың негізгі 
қоспасы көміртек тотығы болып табылады. Ол – түссіз, иіссіз, 
дəмісіз газ. Таза күйінде өте əлсіз,болмашы ғана иісі бар. Оны 
иіскеген кезде сезілмейді, сол себепті де адам  тез уланып қалады.

Қайғылы  оқиға  мен өрттің басым бөлігі көбіне түтін шығатын 
мұржаны тазаламау мен пеш ақауын дер кезінде жөндеумеуден 
орын алады. Тұрғын үйде пеш жəне басқа да жылытқыш құралды 
пайдалану кезінде зардапқа əкелетіндей немқұрайлық  таныту-
дан асқан  қауіп жоқ  екенін де ұмытпаған жөн. Мұндай қайғылы 
оқиғаның алдын алу үшін қарапайым өрт қауіпсіздігі ережесін 
ұдайы сақтап отырса болғаны. Мəселен, жанып тұрған пешті 
қараусыз қалдырмау керек. Оны кішкене балаға табыстауға бол-
майды. Мұржаны үнемі күйеден тазалап, жөндеуден өткізіп, пайда 
болған жарықты тез арада бітеп тастаңыз. Пештің жарылып кет-
кен тұстары да қауіпті. Пеш алдындағы ағаш еденнің үстіне өлшемі 
50X70 см. темірден жасалған қаңылтыр қаққан дұрыс.

Құрметті жеке үй тұрғындары! Қатты отынмен жанатын пеш 
қондырғысын пайдаланған кезде немқұрайлық таныту қайғылы  
оқиғаға əкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан өз үйіңіздегі пешіңізге 
айрықша назар аударып, өзіңізді жəне жақындарыңызды қайғылы 
оқиғадан сақтаңыз.

ОТ ЖАҚҚАНДА АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Мекемелерде, сауда орын-
дарда, тұрғын үйлерде немесе 
пəтерлерде электр жүйелерін 
қолдануда оны мезгілінде 
жөндеп тұрулары, жаңадан са-
лушылар оны салу жұмыстарын 
сенімсіз адамдарға тапсырмау-
лары керек.

Электр сымдары 
нысандардың,  үйдің жаңғыш 
бөліктерінің үстімен жүргізуге  
болмайды, арасында бөлінгіш 
жанбайтын зат болуы тиіс. 
Электр жылыту жəне басқада 
электр құралдарды қосылған 

түрінде қараусыз қалдыруға 
болмайды.

Сондықтан да əркім өз ісіне 
ұқыптылықпен қарап, ертеңгі 
күнінің жағымсыз жағдайын  
алдын ала ойлап, болжап, 
уақытылы алдын алып, болдыр-
май отырса, барлығы да дұрыс 
болар еді. 

Мади БАЗАРБАЕВ,
Ақсу ауданының Төтенше 

жағдайлар бөлімінің аға 
инженері, азаматтық қорғау 

капитаны.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУДА 
ҚАУІПСІЗДІК САҚТАҢЫЗДАР!

Бала және өрт

101 хабарлайды!

***

***

***
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!

Кенже қызбен 6ұлдың ең тұңғышы,
Болған әркез - отбасының ұйтқысы. 
Бір жыл болды бақилық боп өткелі, 
Әбілқашевтар әулетінің бір құсы..

Ардақ тұтқан менің асыл әпкешім,
Бақилықбоп бізден жырақ кеткесін.
Ішке симай,орның қалды ау ойсырап... 
Інің енді кімге айталар өкпесін!?... 

Әкем көзден тайғалыда көп болды, 
Анам, Жездем соңынан ала жоқ болды... 
Анашымның орнын басқан көзі едің 
Сұм тағдырай, соны неге көп көрді!?... 

Жездемізбен бақытты өмір өткізген, 
Үш ұл, үш қыз дүниеге әкеп жеткізген.
Еңбегімен маңдай терін әпкемнің —
О, Жаратқан — қалай айтып жеткізем!?...

Аурухана, мектепте Әпкем жұмысқып,
Шопырлықпен Жездем әкеп ырыс - құт. 
Елім үшін адал еңбек сіңірген,
Зейнеткерлік жаста көрмей тыныштық... 

Елес беріп әпкемнің кей сәттері, 
Жан дүниемнің таусылар емес әттеңі. 
Өтіп жатыр сағынышпен сарғайып,
Өмірімнің парақталып беттері... 

Жылағанмен боздағанмен не пайда? 
Анамнан соң Өзің едің шарайна...  
Жатқан жерің жәйлі болсын әпкешім, 
Өзіңді тек жоқдеп айту, түспей тұр - ау оңайға!...

Ұл - қыздары, келіндері, күйеубалалары мен 
немерелері және барша ағайын - туыс, жекжат - жұрағаттар атынан 

марқұмның кенже інісі - Әбілқашев 
Болатбек КҮМІСБЕКҰЛЫ.

Ұстаз.... Осы бір  сөзде  жатқан  
ұлағатты  ұлылық, жан  жылуын 
сыйлар жылылық, көкке көтерер 
күш-қайрат, маңызды мағынасы 
қаншалықты десеңізші.                            

«Мұғалім мамандығы - барлық 
мамандықтың анасы» деп қалай 
дәл тауып айтқан. Ұстаз ал-
дынан тәрбие алмайтын жан 
жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір 
жанның өміріне жол сілтер 
шамшырақ болары анық.

Ғылым иесі ғалым да, ел 
қорғаған батыр да, тілінен бал 
тамған ақын да, тегеуіні темір 
балқытқан жұмысшы да, егін 
салған диқан да, мал бағып 
терін төккен шопан да, көк 
күмбезінен  әрі  өткен ғарышкер 
де, тіпті  мектеп директоры бо-
лып отырған өзім де – ұстаздан 
білім, тәлім алған жандармыз, 
сондықтан ұлағатты ұстаздарға 
бүкіл адам баласы  құрметпен 
бас иеді.

«Ұстаздың биігі ойлана 
қарасаң биіктей береді, үңіле 
қарасаң, тереңдей береді,  
қол созсаң қарсы алдында, 
айналсаң артыңда тұрғандай»-
деп Сократ айтқандай егеменді 
еліміздің алдыңғы  қатарлы  елу 
мемлекеттің  қатарына қосылуға 
жаңа талаптар  қойылып отыр. 
Басты міндеттердің  бірі білім  
мазмұнына  жаңаша қарау. 
Бүгін мектеп партасында  
отырған бүлдіршіндер  ертең 
ел  тағдырын  шешетін азамат-
ттар. Олардың  сапалы  білім 
алуын бүгін қамтамасыз ету-  
мұғалімнің басты міндеті.

ХХІ ғасыр - білімділер ғасыры.
Қоғам барған сайын күрделене 
түсуде. «Еліміздің болашағы 
көркейіп, өркениетті елдер 
қатарына қосылуы  бүгінгі ұрпақ 
бейнесінен  көрінеді»,-дейді Ел-
басы. Жаңа  ғасырға  сай өзгеше  
қабілет, қасиетке  ие ұрпақ  
қалыптасып келеді. Ал осының 
барлығы  тікелей білім - ғылым  
саласына байланысты. 

Сондықтан білім беруді 
жетілдіру, білім алушылардың 
танымдық, шығармашылық 
қабілетін арттыру, оқу 
дағдысын жетілдіру  мәселелері 
көтерілуде. Яғни, «Ескіден қол 
үзбей, жаңаға қол жеткізгендер  

ҰСТАЗДЫҚ ҰЛЫ ЖОЛ

ғана мұғалім бола алады»,-деген 
екен Қытайдың дана ойшы-
лы Конфуций. Бірақ  қандай да 
бір істі  жаңадан бастау оңайға  
соқпайтыны анық. Десекте 
өткен күндердегі іс-тәжірибеге 
көз жіберсек, кешегі бүгінгіге, 
бүгінгі  ертеңгіге ұқсамайды. 
Себебі, ғылымның дамуы, білім 
мазмұнының өзгеруі, өмір тала-
бы, оқушы талғамы үнемі өсуде. 

Өткен күндерге көз жүгіртсек, 
сан қилы салада еңбек еткен 
Алаш арыстарының саны өте 
көп. Оларды әмбебап болуға 
үйреткен – заманы. Ұлт мәселесі 
талқыға түскен заманда елді 
қалай болмасын біртұтас қылуды 
мақсат еткен Алаштықтардың 
есімі еске оралғанда, Ахмет 
атамызға соқпай кету – үлкен 
сын. Бар ғұмырын халық жолы-
на арнаған Ахмет Байтұрсынұлы 
халықтың тілі мен өзіндік 
мәдениеті қалыптасқанда ғана 
елдің ертеңі жарқын боларына 
үлкен сенім білдірді. Ұлт бол-
мысын сақтап қалу үшін әрбір 
салаға өлшеусіз үлес қосты.

Ахмет атамыз жайлы  айт-
пау  мүмкін емес. Оның ерлігі, 
азаматтығы, адалдығы, 
отансүйгіштігі талай азаматтың 
бойына шабыт беріп, жанына 
қуат сыйлады. Ахмет ақырғы 
сәуле көзден жылт еткенше қазақ 
деп, Алаш деп өтумен болды. Бұл 
сөзімізді Сәкен Сейфуллиннің 
«Өзге оқыған қайраткерлер 
атақ қуып жүргенде, ұйқыдағы 
қара халықтың жоғын жоқтап, 

мұң — мұқтажына көңіл бөлген 
Патшалық Ресей заманында 
бір ғана тұлға болды,  ол - Ах-
мет Байтұрсынұлы болатын»,- 
деген сөзі ағасына деген шы-
найы пейілмен айтылған інілік 
көзқарас болатын. Сол кезеңдегі 
бар ауыртпашылықты арқасына 
артып, бойына қазақилықты 
сіңірген Ахмет атамыз – бүгінгі 
ұрпақтың кемеңгері. Оның әр 
істеген ісі, әр сөзі келешек 
ұрпақтың санасында мәңгілік 
оттай жанып тұрмақ. Әр қазақ 
Ахаңның аманаттаған сөзін 
арқалап, жетер жеріне дейін 
жеткізері анық.

Ахаң – ұлттың ұстазы, халық 
жанашыры. Ахметтің артында 
қалдырған еңбектері, келешек 
ұрпақтың аманаты, жемісі. 

Бүгінгі ұрпақ А.Байтұрсынұлы 
бастаған Алаш азаматтарына 
қарап бой түзейді. Оның өмір 
жолы ауыр да, азапты болды. 
Аласапыран кезеңде Алаш 
жұртына түзу жол көрсетіп, 
дөңгеленген дүниеден қазақтың 
өз үлесін алып беруді көздеді. 
Көкірек көзі ашық, көңілі 
көлдей қазақ жастары Ах-
мет атамыздың артынан еріп, 
ақылын тыңдап, автономия 
құрды. Ахмет Байтұрсынұлының 
басшылығымен қазақзиялылары 
қазақтың шекарасын бекітіп, 
керегесін кеңейтіп, әдебиетінің 
іргесін қалады.

А.Байтұрсынұлы - ұлт 
мақтанышы. Оның әр еңбегі 
бүгінгі ұрпақтың болашағы үшін 
жазылған. Асыл азаматтың 
алтын қаламынан тамған ақ 
өлеңдей сөздері ұлт жадында. 
Ахмет атамыздың аудармала-
ры – түпнұсқадан ерекшеленіп, 
өзгеше өң мен бояу арқылы жаңа 
бір өнер туындысы деңгейіне 
дейін көтерілген көркем туын-
дылар.

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 
тіл білімінің іргетасын қалап,  
әдебиеттанудың негізін 
қалыптастырды. Ахметтің 
«Әдебиет танытқыш» еңбегі – 
қазақ әдебиеттануының алғаш 
қаланған іргетасы еді. Оны 
әрмен қарай қазақ ғалымдары 
жалғастырып, бірізділікке сал-
ды. Ахмет – ұлы ұстаз. Ахметтің 
жолы ұлы жол.              

Анар ИМАНАЛИҚЫЗЫ,
«Қарасу негізгі орта мектебі,

мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің 
биология пәнінің  мұғалімі.

"МҰҒАЛІМ  МАМАНДЫҒЫ - ЖАУАПТЫ МАМАНДЫҚ".
Ушинский Константин  ДМИТРИЕВИЧ.

Мұсаева (Әбілқашева) Күлшара 
Күмісбекқызына бағышталады 

ЕСКЕ АЛУ

Сыбайлас жемқорлық - 
мемлекеттік қызметтер атқаруға 
уәкілетті адамның, не оған 
теңестірілген адамның, лауа-
зымды адамның қызметтік 
өкілеттігін өзі немесе басқа 
адамдар немесе ұйымдар үшін 
пайда мен артықшылық алу не 
басқа адамдарға ұйымдарға 
зиян келтіру мақсатында қызмет 
мүдделерін теріс пайдалану 
нәтижесінде жеке адамның заңды 
құқықтары мен мүдделеріне, 
қоғам, мемлекеттік заңмен 
қорғалатын мүдделерін елеулі 
түрде бұзуға әкеліп соққан заңсыз 
іс-әрекеттер. Қарапайым тілмен 
айтқанда, сыбайлас жемқорлық 
дегеніміз қызмет дәрежесін 
жеке мақсатқа пайдалану. Сы-
байлас жемқорлықты білдіретін 
белгілердің бірі- пара алу не-
месе беру. Әсіресе, халық  осы 
парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. 

Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық 
қылмыстар және осы тұрғыдағы 
құқық бұзушылықтарға бой 
алдыруының себебі көп. Оған 
ең алдымен қызметшілердің 

Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу

әдептілік ұстанымының төмен бо-
луы әсер ететін болса керек. Кей 
мемлекеттік қызметшілердің құқық 
бұзушылыққа немқұрайлылық та-
нытуы, кәсіби әдептілігінің жетіспеуі 
де, жеке басының қамын ойлауы да 
парақорлықтың дендеуіне септігін 
тигізуде.

Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, 
сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын 
лауазымды тұлғалар жүргізуі 
тиіс. Мемлекеттік органдардың,  
ұжымдардың,  жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының басшы-
лары өз өкілеттігі шегінде кадр, 
бақылау, заңгерлік және өзге 
де қызметтерін тарта отырып, 
заң талаптарының орындау-
лын қамтамасыз етуге міндетті. 
Қазіргі заманғы цифрлық техноло-
гиялар мен ғаламтордың мықты 
мүмкіндіктерін пайдалана оты-
рып,  мемлекеттік қызметшілер 
алдын алу  және ақпараттық 
жұмыстарды  жүргізіп отырады.  

Айналасындағы салауатты, 
таза және сау ортаны шарпып, 
тыныс - тіршілігін тарылтатын, 
заңсыз әрекеттермен қоғамдық 
ортаның және мемлекеттік 
органдардың, ұйымдардың, дара 
кәсіпкерлердің, азаматтардың 
қызмет етуіне қатер төндіретін 
қауіпті дертті болдырмаудың 
тетігі халықтың өзінде. Сондықтан 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күреске жұрт болып жұмыла 
қарсы тұру қажет.

Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық СЭББ басшысы.

Қазақ халқы «Қарты бар үйдің қазынасы бар»,-деген. Сүбелі сөздің 
астары үйдегі егде жастағы аталарымыз бен әжелеріміздің отбасының 
ұйытқысы, берекесі екендігінде. Біз қай кезде болмасын үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсетуді санада ұстаймыз. Көпті көрген қарияларымыздан алған 
тәлім мен тәрбие алып өскен ұрпақтың қатарынанбыз.

Қандай да бір істің берекелі болуы елге айтары бар ақсақалдардың 
ақжарма тілегімен, ақ батасымен. Сөздері мірдің оғындай, жүректері 
мейірімге толы қариялар қашанда елдің тыныштығын, татулығын сақтай 
білген. Себебі, тілеуі, жаратқаннан сұрауы халықтың игілігі үшін. Ақылы 
дария ақсақалдардың берген өнегесі рухани жаңғыруымыздың бастауы де-
сем артық айтпаспын. Олардың біздің бойымызға сіңіріп жатқаны – ұлттық 
тәрбие.

Өзімнің отбасымда да қарт Анам мен Әкем бар. Өзім де қарттыққа 
жақындап қалсам да олардың алдында әлі баладаймын. Әлі күнге дейін 
ақылдарын айтып, дұрыс жол сілтеп отырады.

Ауылымыздың қарияларының орны бір төбе. Ендігі айтпағым аудандық 
"Ақсу өңірі" газетінің ұжымымен қалай танысқаным. Газеттің бұрынғы редак-
торы, аудандық мәслихаттың депутаты болған Дүйсен Мұхаметшарұлының 
ауылдағы тұрақты көмекшісі болдым. Ол кезде мәслихат хатшысы 
марқұм Серікбек Серпербаев сондай тапсырма беріп, жұмыстарды 
ұйымдастыратын.

Міне, сөйтіп аудандық газет ұжымымен жақын араласып кеттім. Тіпті 
қоғамдық тілші ретінде газеттің 80, 85 жылдық тойларында бірге болып, 
мерекелік төсбелгсін тақтым. Ұжымның қазіргі  бас редакторы Ләззат 
Қалмұхамбетқызы және қызметкерлері Ербол, Гүлжан, Бауыржандармен 
қазір де жақсы араласамыз. 

Ендеше, ұжымның ардагерлері Дүйсен Мұхаметшарұлы, Берлібек 
Аманбаев, Тілеухан Есеболатов және Гүлжахан Ахметова апайымызды 
мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. 

Марқұм Мұхаметәлі Қазбанбетов ағамызбен де қызмет бабында жақсы 
қарым қатынаста болдым. Ол кісі шығарған кітаптарын өзінің қолын қойып, 
тілегін жазып сыйлаған кездері де болды. Осындай жақсы ағаларымызды 
біз ешқашан ұмытпаймыз. Әрқашан сыйлаймыз.   

Иә, үлкенді сыйлау, құрметтеу – қанымызда бар қасиет. Әрбір 
шаңырақтың ажарын кіргізер ақ жаулықты әжелеріміз бен ардақты ата-
ларымыз шаңырақтың шаттығын сақтап, бірлігін бекем етуде. Саналы 
ұрпақтың өсіп - өркендеуінде бұл кісілердің қосар үлестері мол. Дана 
қарияларымыздың арқасында қазақилықтың мәнін жоғалтудан аулақпыз. 
Сол себепті қазынамызды құрметтейік, қадірлейік, сыйлай білейік. 

Сапарғали ТЕМІРБЕКОВ.
қоғамдық тілші.

Ауылыңда қария болса...

Жансүгіров ауылының тұрғыны, сүйікті 
қайнымыз, бір шаңырақтың отағасы, 
немерелердің атасы ҚҰСМОЛДИН 
ӘДІЛБЕК БАЯНДЫҰЛЫ 9 қазанда 70 
жасқа толады.

Құрметті Әділбек! Біз өзіңді жан 
жүрегімізбен жарқылдай қуана отырып 
құттықтап, мерекелі мерейтой күні саған 
денсаулығың күйлі - қуатты, ғұмырың 
ұзағынан, көрер қуанышың молынан 
болсын деп тілейміз! Мерейің үстем, 
қадір - қасиетің зор болсын.

70 жас – қарттық емес, қазына жас,
Бала мен немеренің назына мас.
Біз саған бақ тілейміз 
                                       ортаймайтын,
Басыңнан ешқашан да ажырамас.

ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР:  жездесі – Бөкейхан, әпкесі – Нұрша 
және балалары.


