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Аққыр – Кеңес кезеңінде тек мал ша
руа шылығымен айналысқан ауыл. Тұрғын
дары да сол ата кәсіпке бейімделген және 
географиялық орналасу аумағы да мал 
өсіруге өте қолайлы. Алайда қазірде 
заманға сай ауыл адамдарының кәсібі 
түрленген. Мал да ұстайды, егін де егеді, 
шағын болса да балық шаруашылығымен 
айналысып отырғандар да бар. Сондық
тан тұрғындардың аудан бас шысына 
де  ген ұсыныстары сол төңіректе болды. 
Яғни бақша салу үшін де, мал ұстау үшін 
де аяқ су қажет. Одан бөлек тұрғындар ау
данаралық жолдың ескіргенін және тозығы 
жеткен ішкі көшелер жөндеуді қажет ете
тінін жеткізді. Аудан басшысы бұл мә
селелер алдағы уақытта өз кезеңімен 
шешілетінін айтты. Мәселен, биыл ауыл 
ішіндегі бір көше асфальтталса, келер 
жылы ауылда 100 орындық жаңа клубтың 
құрылысы басталмақ. 

Асқарбек Есжанов ауылдағы №188 
орта мектептің жұмысымен танысты. 
Жа қын арада ғана күрделі жөндеуден 
өткен білім ордасында бүгінде 154 оқушы 
білім алса, 34 мұғалім ұстаздық қызмет 
атқарады. Аудан басшысы биыл мектеп 
бітіретін түлектермен тілдесіп, алдағы 
мақ саттарын білді және олардың ҰБТ 
сы нағында жоғары балл жинауға тілекші 
екенін жеткізді. 

Одан соң ауылдық емханаға барды. 
Аққыр ауылдық округіндегі емхана ғи
ма раты да жаңа. Онда қан талдау зерт
ханасы және күндізгі емдом қабылдау 

бөлмелері бар. Жұмысы жүйелі. Маман 
тапшылығы да жоқ. Емхана фельдшері 
Сандуғаш Пірімжарова ауыл тұрғындары 
мерзімінде аудан орталығынан арнайы 
келген жылжымалы кешенде дәрігерлік 
тексеруден өтіп тұратынын айтты. Тек 
тұрғындар мен емхана қызметкерлерін 
ауылға бас дәрігер тұрақтамайтыны қын
жылтады екен. Дәрігер қажеттілігі қаперге 
алынатын болды және емхананың ішкі 
ұсақтүйек жөндеу жұмыстарына қызмет
керлер мән беру керектігін ескертті. 

Ал Асқарбек Темірбекұлы ескі ғи
ма ратта жоқтан бар жасап, ауыл руха
ниятының шырағын сөндірмей отырған 
ауылдық клуб қызметкерлерінің жұмы
сына оң баға берді. Қазірде ауылдық 
клубта домбыра үйірмесі және қуыршақ 
театры жұмыс істейді. Иә, ауылдық көр
кем өнерпаздар мен шығармашылық 
ұжым ның арқабасы кеңіп, екінші тынысы 
ашы латын кез де алыс емес.

Аудан басшысы ауыл әкімі Жаңабек 
Матаевқа ауыл халқының әлеуметтік 
әлеуе тін жақсарту бағытындағы жұмыс
тарды әлі де жандандыру жөнінде бір
қатар тапсырма берді.

Бірлік бар жерде береке болады

Жаңаталап ауылының негізгі кәсібі – 
егін шаруашылығы. Мыңға жуық халқы 
бар шағын ауылда қазірде аяқ судан 
тапшылық жоқ екен. Көбі биыл ауласына 
бақша дақылдарын егіпті. Енді мол 

Шалғайдағы ауылдардың шаруасы ширақ
аудан әкімі асқарбек Есжановтың ауылдық округтерге жұмыс 

сапары аққыр, Жаңаталап, мақпалкөл ауылдарында жалғасты. 
алдымен 1 091 тұрғыны бар шалғайдағы аққыр ауылына ат 
аялдатқан аудан басшысы жергілікті халықпен кездесіп, ұсыныс-
пікірлерін тыңдады. 

өнімнен үмітті. Кездесуге келген аудан 
басшысына ауыл халқы тарапынан 
бірқатар мәселелер де айтылды. Атап 
айтсақ, клуб ғимаратының ескіруіне 
байланысты жаңа клуб салу және бірнеше 
жылдан бері шешімін таппай келе жатқан 
егістік, жайылымдық жер мәселесі. Ауыл 
тұрғындарының айтуынша, Жаңа талап
тың айналасындағы жерлердің көп бөлігі 
бірнеше жыл бұрын сырттан келген ин
весторлардың меншігіне өтіп кеткен. 
Алайда ол аймақтың көбі мақсатты ба
ғытта пайдаланылмай, мал өрісін та
рылтып отырғанға ұқсайды. Аудан бас
шысы айтылған мәселелер бойынша 
тиісті бөлім басшыларына және ауыл 
әкімі Қуаныш Әбдіхалықовқа зерделеп, 
зерт теуді тапсырды. 

Жаңаталап ауылындағы 143 оқушы 
білім алатын, 32 мұғалім жұмыс істейтін 
№119 орта мектептің ғимараты жаңа. 
Асқарбек Есжанов білім ошағының ішкі 
жұмысымен танысып, ұстаздармен және 
оқушылармен жүздесті.

ауылына қарап, азаматын таны

Ауданға қарасты елді мекендердің 
ішінде Темірбек Жүргенов – іргелі ауыл
дардың бірі. Ауыл халқының жаңарған 
тұрмысын жаңадан бой көтерген үйлерден
ақ байқауға болады. Бұл ауылдың да 
негізгі күнкөріс көзі – егін шаруашылығы. 
Ауылдағы «ЕрӘлі» шаруашылығы кү
ріш өндіруде аудан бойынша алдыңғы 
қа тарда тұр. Дала еңбеккерлері сол 
Сыр салысынан ырзығын тауып, ауыл
ға береке үйіріп отыр. Т.Жүргенов 
ауы лында қазірде 1 858 халық бар. 
Жас тардың көбі шаруашылықтарда жұ
мыс істейді. Кәсіпкер, аудандық мәс
лихат депутаты Әліби Бекжанов өз 
қаржысына ауыл көшелерін асфальттау 

және жарықтандыру жұмыстарын жүр
гізуді жоспарлап отыр екен. Сонымен 
бірге Ә.Бекжанов №119 және №117 
мектептің үздік оқушыларына шәкіртақы 
тағайындапты. Ол да өз кезегінде 
балаларды білім алуға ынталандыратыны 
белгілі. 

Алдымен аудан басшысы ауылдық 
клубта ауыл халқымен кездесті. Ат 
үстінде жүрген азаматтары көп ауылда 
үлкен мәселелер айтыла қойған жоқ. 
Десе де ауыл көшелеріне жөндеу 
жұмыстарын жүргізу, электр желілерін 
жаңалау секілді мәселелер бұл ауылда 
да жоқ емес. Одан бөлек тұрғындар 
тарапынан ауыл орталығындағы ескірген 
балабақшаны күрделі жөндеуден өт кі
зілсе деген ұсыныс айтылды. Кездесу 
соңында Асқарбек Темірбекұлы алдағы 
уақытта ауданды дамытуға бағытталған 
жобалар жасалып жатқанын және олар 
өз кезеңімен жүзеге асатынына уәде етті. 
Әсіресе ауыл халқының тұрмыстіршілігі 
үшін аса қажетті аяқ су, электр жарығы 
және жол жөндеу мәселесі назардан 
тыс қалмайтынын жеткізді. Сондай
ақ әр тоқсан сайын ауылдық округ 
тұрғындарымен кездесіп тұратынын елдің 
есіне салды және жуырда ғана сайлауға 
түсіп, көпшіліктің басым дауысымен 
қайта сайланған ауыл әкімі Бауыржан 
Тұңғышбаевқа жұмысты әлі де ширату 
керектігін тапсырды. 

Аудан басшысы 326 оқушы білім 
алатын, 67 мұғалім жұмыс істейтін №117 
мектепке және ауылдық емханаға барып, 
жұмысымен танысты. 

Аталған үш ауылдың тұрғындары да 
аудан әкімінің қызметіне сәттілік тілеп, 
ақсақалдар батасын берді.

қуат адИС

Елде білім саласына қолдау артпаса, 
кеміген емес. Жыл сайын педагогтардың 
табысы артуда, саладағы серпінді 
істер де көңіл қуантады. Жетістік көп, 
атқарылатын жұмыс та ауқымды. Білімі 
жоғары ұлт қана жаһандану талаптарына 
жауап береді. Ал заман талабына сай 
білімді ұстаз бәрінен қымбат. Мұғалімнің 
беделі төмен болған жерде тиісті білім 
де, тәрбие де болмайды. Ал мұғалім 
беделі ұстаздың білімімен бірге рухани
адамгершілік мәдениетіне тәуелді. 

Жалағаш ауданында білім саласы 
бойынша жүйелі жұмыс бар, жетістігіміз 
де көп. Ұстаздардың да жұмысқа деген 
жоғары жауапкершілігінің арқасында 
жақсы нәтижелерге жетіп келеміз. 

Шәкірттерге сапалы білім мен тәрбие 
беруде ерен еңбек етіп, біліктілігін көр
сеткен ұстаздардың еңбегін айтпай кету 
мүмкін емес. Ең бастысы жалағаштық 
өрендер жыл сайын білім майданында 
үздік шығып, ауданның мерейін асырып, 
абыройын асқақтатуда. 

Былтырдың өзінде 321 түлек мектеп 
бітіріп, оның 296сы ұлттық сынамаға 
қатысты. Орташа балл 82ні құрады. Оның 
ішінде 273 түлек жоғары оқу орындарына 
түсіп, өз мамандықтары бойынша білім 
алуда. 39 алтын белгі, 18 үздік аттестат 
иегері де өткен жылы анықталған 
болатын. Ал биыл аудан бойынша жеті 
мыңнан астам білім алушы болса, оның 
358і – бітіруші түлек. Алтын белгіге 24, 

үздік аттестатқа 31 оқушы үміткер. 
Оқу жылының соңында аудандық 

білім бөліміне хабарласқан біз қызу 
дайын дық үстінде жүргендерінен хабар
дар болдық. Барлық бітіруші түлектер 
тыңғылықты дайындалуда, алдын ала 
сынама тестілеуден өткен түлектер әзір
ге жақсы көрсеткішке қол жеткізіп жатыр. 
100125 балл алып жүрген 78 түлек болса, 
ауыл дық жерлердегі №114, №118 орта 
мектептердің сынамадағы көрсеткіш дең
гейі жоғары екен. Ендігі міндет – атаана 
үмітін ақтау, ұстаз еңбегінің нәтижесіне 
жете білу. Бұл жолда оқушылар үшін 
табандылық пен терең білім ғана көмек
тесе алмақ. 

Айта кетейік, оқу жылы со ңын  да 

биылғы оқу жылы да тәмам
қазақтың бас ақыны абай атамыз қара сөздерінің бірінде «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, 

ар, мінез деген нәрселермен озбақ. онан басқа нәрсемен оздым деу – ақымақтық» деген болатын. қуантарлығы, 
біздің ауданда соңғы жылдары тың серпінмен ілгерілеген бірден-бір сала болса, ол – білім. ҰБТ көрсеткіші бойынша 
Жалағаш жақсы нәтижеге қол жеткізіп жүр. Бұл тұста ұлағатты ұстаздардың еңбегі ерен. олар шәкірт тәрбиелеуде 
ауқымды іс тындырды. Өйткені бүгінгі жас ұрпақ білімді болса, елдің келешегі кемел болары ақиқат. Жастардың 
білімді болуы жаһандық дәуірде бәсекеге қабілетті мемлекеттің негізін қалауына жол ашады. 

азынаулақ ақпар берген бі лім бөлімі 
аудан орталығындағы №31 мек  теп
гимназиясына, Бұқарбай ба тыр ауы
лындағы №33, Жаңадариядағы №203 
орта мектептерге күрделі жөндеу қажет 
еке нін де жеткізді. Бұл мәсе ле лердің 
шешімі уақыттың еншісінде деп ойлаймыз.

Сәт сайын жаңарып отырған ақпа рат
тық толқынға ілесу, бәсекелестік жолдан 
табылу үшін білім мен тәжірибені ұдайы 
толықтырып отыру міндетті. Сонда біз 
заманның кез келген талабына, бәсекелік 
қабілеттілікке және білім бәйгесінде ел 
мерейін асыра алатын білікті жастарды 
тәрбиелеп шыға аламыз. Ал мұндай жан
жақты тұлғаларды қалыптастыру – әр 
педагогке жүктелген жауапкершілік. Ұстаз 
– осынысымен ұлы, қадірлі тұлға. Алдағы 
сын сағатта ұлы мамандықты арқалап 
жүрген жандарға абырой, үлкен өмірге 
қанат қаққалы тұрған түлектерге сәттілік 
тілейміз. Әрбір жастың жетістігі ауданның 
ортақ жетістігі, қуанышы деп білеміз. 

н.алмаСқыЗы

Еліміз қазір қалай атасақ та, мейлі «Жаңа 
Қазақстан» дейік, мейлі «Екінші Қазақстан» 
деп атайық, осы референдумнан соң үлкен 
өзгерістер алдында тұр. Жаңа реформалар 
жасау жолындағы маңызды ісшара ел 
азаматтарының игілігі үшін жасалып отыр. 
Барлығы 33 бапқа елудей өзгеріс енгізілмек, 
бәрін атап өту мүмкін емес, дегенмен бір
екеуіне тоқтала кетейік. 

Мысалы, Конституциямыздың 6бабының, 
3тармағы былай өзгертіледі: «Жер және оның 
қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесі, басқа да табиғи ресурстар халыққа 
тиесілі» деп аталады. Демек, жалпытілмен 
айтқанда, жер – халықтікі, мемлекет оны 
пайдалануға халықтан алады. Ал бұрынғы 
редакциясында жер мемлекеттікі еді, халық 
пайдаланушы еді. Керемет таңдау, неге 
осыған дауыс бермеске, ағайын. 

Тағы бір мысал, үлкен саясатта жүр ген, 
оппозицияда жүрген тұлғаларға, сөз бос
тандығы, еркіндік беріледі, қудалау орынсыз 
болмайды. «Адам құқықтары жөнін дегі уәкіл 
тәуелсіз болады және ешкімге есеп бермейді» 
деп жаңа Ата Заңымыздың 83бабының 
1тармағында айқын жазылған. Бұл бұрын
соңды болмаған. Міне, осы сияқты  өзгерістер 
көп. Ата Заңымыз төрт рет Парламент арқылы 
өзгертілді, бұл жолы халыққа ұсынылып 
отыр. Сондықтан да 5 маусым күні болатын 
саяси науқанға аса бір жауапкершілікпен 
қарап, қатысып, өз таңдауымызды жасайық. 

Ө.аманов,
Жалағаш аудандық 

қоғамдық кеңес мүшесі,
алқа мүшесі 

мемлекет басшысы қасым-
Жомарт Тоқаев ел болашағын 
таңдауды өзімізге беріп отыр деп 
есептеймін. Себебі референдум 
арқылы әр азамат өзінің 
таңдауын жасамақшы. осыны 
түсініп, әрқайсымыз бір кісідей 
референдумға қатысып, өз 
қалауымызды жасауға тиіспіз. Бізде 
көптен бері қалыптасқан орынсыз 
ұғым пайда болған, «өй, сайлау 
бізсіз де өтеді» және «біз үшін дауыс 
беріп қойған» деген. Әрине сайлауға 
бармасаң, дауысыңды пайдаланбай 
қайтеді, осыны біле тұра үйде 
отырып алып кімге өкпелейміз, 
ағайын. 
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ауыл тынысы

сұхбат 

Таң азанымен аталған ауылдарға 
бет алған біздің алғашқы аялдамамыз 
Мәдениет ауылындағы дәрігерлік 
пункт болды. Аядай ғана нысанның 
ішкі және сыртқы жайкүйін байқаған 
біз ғимаратқа күрделі жөндеудің қажет 
екенін білдік. Әсіресе жылу мәселесі 
барлығын алаңдатып тұр. Қыстың көзі 
қырауда тоқ пеш қосылмаса, нысанды 
жылыту мүмкін емес болып шықты. 

1953 жылы 10 төсек орнымен 
ашылған аурухана кейін жаңа типтік 
жобамен 50 орындық учаскелік аурухана 
болды. Бұдан кейін де саладағы орын 
алған өзгерістерге байланысты төсек 
орындар қысқартылып, 2010 жылы 
тәу ліктік 10 төсек орны қосылған. Ал 
ауылдағы көрнекті қоғам қайраткері 
І.Қабылов атындағы №32 мек теплицей 
ауласындағы жылыжай мен мұн далап 
тұр. Жылыжайдың бол ғаны жақсы, 
осындағы көкөністерді отыр ғызу, күтіп
баптауға мектеп оқу шы ларының 
жұ мыл уы мұға лім дердің ұйым дас
тырушылық қабілет інің жоғары екенін 
білдірді. Өйткені мектеп ауласындағы 
жылыжайдағы көкөністерді күтіпбаптау 
ісіне ба ла лардың араласуы оларды 
еңбек қор лыққа, табандылыққа баулып, 
бойла рын жалқаулықтан аулақ ұстауға 
тәр биелейді. 

Ең бастысы білім ошағына енгеннен 
біздің көзімізге түскені балалардың 
қолөнер бұйымдары болды. Әр сынып
тың қолөнерге бейім оқушылары өз 
идеяларынан туған түрлі бұйымдарды 
тоқып, моншақтармен құрастырып 
және матаға сурет салу арқылы жүзеге 

асырады. Арнайы аяқ киімге арналған 
табандарды алып, қалған бөлігін түр
лі жіптермен тоқу арқылы түрлі пі шін
дегі бұйымдарды жасап шыққан. Бұл 
қол өнер бұйымдары мектептің залына 
қойылған, уақыты келгенде олар жәр
меңке арқылы сатылып кетеді екен. 
Мектеп әкімшілігі балалар үшін осындай 
мүмкіндіктер жасай отырып, оларды бір 
жағынан еңбекке, өнерге баулыса, екінші 
жағынан маңдай термен жасалған әрбір 
істің нәтижесі, жемісі тәтті болатынын 
түсіндіргісі келеді. 

Балалар бұйымдарын сату арқылы 
бәсекелік қабілеттерін шыңдайды, әрі 
кәсіппен айналысудың алғашқы бас
палдақтарынан өтуге машықтана бас
тайды. Мектептегі білім сапасы да көңіл
ге қонымды, тіпті оқушылар өнерден де 
кенде емес екенін көрсетті. Был тырғы 
түлектер сыйға тартқан ұлттық аспап – 
домбырада күй ойнады. 

Айта кетейік, бірнеше жыл бұрын 
мәдениеттіктер үшін мерейлі жыл бол
ған еді. Бірнеше жаңа ғимарат пай
далануға берілген Мәдениет ауылы 
үшін де бұл жыл тарихи оқиғаларға толы 
болды. Ауыл орталығынан 90 орындық 
балабақша, 150 орындық клуб және 
спорт кешені бой көтерді. Ауыл көркін 
аша түсетін, халқына берер пайдасы 
мол 90 орындық балабақша ашылып, 
көпшілікті бір қуантып тастады. Жас 
бүлдіршіндер балалық бал дәуреннің 
қызығын көріпбіліп, тәні мен жаны сау, 
өз елінің лайықты азаматы болып өсуі 
тиіс. Осы мақсат үшін бүлдіршіндерге 
ерекше көңіл бөліп, аудан көлемінде 

білім мекемелерінің материалдықтех
никалық жағдайы нығайтылып, бала
бақ шалар қатары көбеюде. Тіректі 
ауыл да келесі бой көтерген жаңа нысан 
– 150 орындық клуб. 

Елімізде мәдениет саласын дамы
туға қажетті жағдайлардың барлығы 
жасалып отыр. Соның ішінде ауылдың 
мәдениетін көтеру, көркейту басты 
міндеттің бірі болды. Осының негізінде 
жаңа ауылдық клуб ғимараты бой 
көтерді, елді мекен мәдениетін әрі қарай 
дамытуға серпін берді. Мәдениеттіктер 
сол жылы тағы бір жаңа нысанның 
ашылуының куәсі болды. Елді мекенде 
жаңа спорттық кешен бой көтеріп, ел 
игілігіне пайдалануға берілді. Спорт 
ке  шенінің ашылуы әсіресе ауыл жас
тарына үлкен қуаныш сыйлады. 

Осы уақытқа дейін спорт мектебінде 
жаттығып жүрген балаларға бүгінде 
заман талабына сай жабдықталған 
спорт кешенінде уақыт өткізулеріне то
лық тай мүмкіндік жасалды. Онда бокс 
және күрес үйірмелері жұмыс жасайды. 
Сонымен бірге ауыл тұрғындарын бұ
қа ралық спортқа тарту жұмыстары 
қолға алынды. Тіректі елді мекендегі 
жаңа нысандарды аралап көрген ау
дан әкімі ауылдың көркейіп, дамуы 
үшін жасалып жатқан игі істерге оң 
баға сын берген болатын. Нысандармен 
танысқан соң ауылдағы мәдениет 
үйінде елді мекен тұрғындарымен кез
десу өтіп, бірнеше мәселелер назарға 
алынды. Мәдениеттіктердің кө тер ген 
мәселелерінің дені аяқ судың же тіс
пеушілігі мен жайылымдық жер ая

аудан әкімі асқарбек Есжановтың елді мекендерге сапары 
мәдениет және мырзабай ахун ауылдарында жалғасын 
тапты. ауданға басшы болып келгелі өңірдегі ауылдық 
округтердің тыныс-тіршілігімен танысуды жөн көрген аудан 
әкімі елді мекен тұрғындарының ұсыныс-пікіріне, мұң-
мұқтажына құлақ түріп келеді. 

ауылдарда аяқ су мәселесі бар

сын да болды. Бұл ретте тиісті сала 
басшыларына қатаң тапсырма берген 
аудан әкімі Асқарбек Темірбекұлы ең 
әуелі тұрғындардың тұрмыстіршілігіне 
кедергі болмауы керек екенін және 
барлық жұмыс жүйелі түрде жүргізілуі 
қажеттігін атап өтті. Аудан әкімі 
кездесуде алдағы уақыттың еншісінде 
Мәдениет ауылындағы ауыз су мә
селесінің түбегейлі аяқталуы мен көшені 
жарықтандыру жұмыстары тұрғанын 
мәлімдеді. 

Осы күні ауылдарға сапарымызды 
жалғастырып, тіректі ауыл Мәдениетпен 
іргелес жатқан Мырзабай ахун ауылына 
табан тіредік. Жұмыс күні басталысымен 
аталған ауылға жұмыс сапарымен ат 
басын бұрған біздер көптен көрген ұлы 
той демекші, ауыл тұрғындарының 
ерекше ықыласына бөлендік. Ауылдың 
ақылгөй ақсақалдары мен ақсамайлы 
аналарын жинаған ел ағалары күтіп 
алды. Киелі мекен саналатын Мырзабай 
ахун ауылының қазіргі әкімі Әліби 
Байна хатов та жыл бойы атқарған 
шаруа ларының түйінін тарқата кетті. 

Иә, Мырзабай ахун ауылының даму 
бағда рына көз салған біз кәсіпкерлікке 
бет   бұрғандардың баршылық екенін 
бай қадық. Ауыл халқының айтар
лықтай өкпеназын естімедік, тек елді 
мекенде мәдениет үйінің жоқтығы ай
тылды. Аядай ғана ауылдың тіршілігі 
тұ ралап қалды деуге келмейді. Үш кө
шеге жарықтандыру жұмыстары жүр
гізілсе, ауыл тұрғындары үшін ауыз су, 
аяқ судан мәселе туындамайды. Келер 
жылдың еншісіне қалдырылған әлі та
лай жұмыстың шеті шығып тұр. Бұл 
туралы азынаулақ әңгімелеген Әліби 
Байнахатов та жүйелі жұмыстар қолға 
алынатынын айтты. Ауыл халқының 
сөзіне құлақ түрген аудан әкімі алдағы 
уақытта ауданға қарасты барлық елді 
мекенді дамыту мақсатында игі іс тер 
атқарылатынын және тоқсан сайын 
осындай келелі кездесулер өтіп тұра
тынын жеткізді. 

Сапар барысында мырзабай лық
тардың ұсыныспікірін де тыңдадық, 
ауыл мектебі мен дәрігерлік пунктке де 
аялдадық. 

Айта кетейік, мұндағы медициналық 
көмек көрсететін орынның жағдайы мәз 
емес болып шықты. Ғи марат тым ескі, 
күрделі жөндеуді қажет етеді. Көзге 
көрініп тұрған бұл нысанның жайкүйіне 
қатысты сөз қозғаған өңір басшысы 
барлық мәселе назарда болатынын 
және қолдау шаралары кезеңкезеңімен 
жүзеге асатынын айтты.

Еменжарқын қарсы алған мырза
бай лықтар үшін айтарлықтай мә
селе барын байқамадық. Ауыл әкімі 
де бастысы алға қойған мақсат барда 
атқарылатын істер толастамайтынын 
айтады. Тіректі ауылмен иық тіресіп тұр
ған Мырзабай ахун атындағы ауылда 
ахуал да тұрақты. 

нұр наУан

– Сіздің шаруашылықта күріш 
егудің көлемін қысқартқаныңыздан 
хабардармыз. Десе де  тың әдіс-
тәсілдерді қолға алып, өнімді 
мол жинап алудың құпиясымен  
бөліссеңіз...

– Соңғы он жылдан бері осы су 
тапшылығы өзекті мәселеге айналды. 
Оның есесіне егіндік жеріміз каналдың 
аяғында орналасқан. Сондықтан 
лазерлік жер тегістеу әдісін пайдаланып, 
су үнемдеуді қолға алуға тура келді. Дән 
себердің алдында лазерлік жер тегістеу 
тәсілін игердік. Дән топыраққа дискілеп 
енгізу арқылы егіледі. Мұны аймақта 
тек біздің шаруашылық ғана іске 
асырып жүр. Бұл әдіс жерді тегістеуге, 
суды үнемдеуге, мол әрі сапалы өнім 
алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
тыңайтқыш пен тұқымды үнемдеп егуге 
де үлкен септігін тигізіп отыр. Жиырма 
бір жылғы тәжірибем көмектесті. 
Алғашқы кезде өнім 2530 центнер 
болды. Қазір ең жоғары өнімді 97 
центнерге жеткіздік, орташа өнім – 
7080 центнерді құрады.  Былтыр  73 

центнерге шықтық. 2020 жылы орташа 
өнім 80 центнерге жетті. Біздің өңір 
негізінен күріштің «Лидер», «Янтарь» 
сортын егеді. Мен өз тәжірибемде осы 
сұрыптардың өнімін  97 центнерден 
асыра алмадым. Соған байланысты 
қазір тың технологиямен егуді қолға 
алдым және бірнеше жыл бұрын 
Украинадан  күріштің бірнеше сортын 
алып келгенмін, соны тәжірибе жасап, 
егіп жатырмын. Оң нәтиже беріп, 100 
центнерден өнім берсе, алдағы уақытта 
аудандастырып, соған бейімделіп 
жұмыс істейтін боламыз. Облыс 
көлеміндегі барлық шаруашылықтар 
әлі сол баяғы кеңестік кезеңнің әдісімен 
егін егеді, өнімдері 4050 центнерден 
аспайды.  60 центнерден төмен өнім 
алсақ, шығынымызды жаппаймыз.  
Егіннің шығымдылығы көлемін 
көбейтуге байланысты емес. Керісінше, 
аз жерден мол өнім алу пайдалы. Ол 
үшін жаңа технология көмекке келеді 
деп сеніммен айта аламын.  Менің 
мамандығым инженергидротехник 
болғандықтан судың жағдайын жақсы 

білемін. Көктемнің басында дария суға 
толды. «Шіркейлі» каналына суды он күн 
бұрын бергенде біз биылғы тығырықтан 
опоңай шығатын едік. Сәуірдің 25інде 
дән себу  деген ескі түсінік. Табиғаттың 
тосын мінезіне үйренетін кез келді. 
Суды 25інде емес 15інде  бергенде 
күріш ерте егіліп, егін ерте пісер еді.  
«Шіркейлі» каналын ашты дегенше 
судың қоры азаяды. Оның үстіне бір 
жағынан бидай, бір жағынан жоңышқа 
суарып жатырмыз. Мұның бәрі жылда 
қайталанатын жағдай. Сондықтан кез 
келген қолайсыз жағдайға бейімделуіміз 
керек. Одан біз ұтылмаймыз. Керісінше 
ұтамыз.

– Егінді әртараптандыруға 
қалай қарайсыз?

– Ауыл шаруашылығын әртарап
тандыру маңызды екенін бірнеше 
жылдан бері айтып келемін. Біздің 
шаруашылықта қант қызылшасы бір 
гектар жерге тамшылатып суару және 
тағы бір гектарға суармалы әдіспен 
егілуде. Бұл дақыл кезінде бізде 
егілген. Қанттылығы 28 пайыз болған. 

Жаңа технологияға 
бет бұратын уақыт келді

Біздің облыс – аграрлы аймақ. Күріш дақылын егу – өңірдің ата кәсібі. алайда соңғы кездегі су 
деңгейінің жылдан-жылға төмен болуы күріш егуге бейімделген шаруашылықтарды алаңдатып 
отыр. Бұл бағытта тәжірибе алмасу шаралары өткізіліп, тығырықтан шығудың жолдары 
қарастырылуда. қандай қиындық болса да одан шығудың тетігін қарастырып,  су үнемдеудің 
жаңа әдісін меңгеріп, шаруасын жүргізіп отырған шаруашылық иелері бар болып шықты. оның 
тәжірибесін тарату  бүгінде өзекті болып отыр. Су тапшылығын болдырмаудың жолы қандай? 
Егіннің өнімін қалай молайтамыз? міне, осы мәселелер төңірегінде  «Ер-Әлі» шаруа қожалығының 
төрағасы Әліби Бекжановтың тәжірибесін таратудың орайы келді. Шаруашылық басшысына ең 
қажетті деген бірнеше сауалды жолдадық.

Ал Жамбыл облысында 18 пайыз екен. 
Оларда 5 мың гектарға егіледі. Жаңа
қорған,  Шиелі,  Жалағаш, басқа да 
аудандардан  бос жерлерді игеріп, 
егуге болады. Бірақ оған мемлекеттен 
қолдау мен заманауи техника керек. 
Қант қызылшасын тәжірибе ретінде 
енді қолға алдық.  Егер оң нәтиже беріп, 
өнім жақсы болып жатса, онда қант 
шығаратын зауыт ашу маңызды.

– Тағы қандай бақша дақылын 
егіп жатырсыз?

– Мен былтырғы жылы 5 шақырым 
жерге электр энергиясын тартып, насос 
апарып қойдым. Биыл тамшылатып 
суару әдісімен 20 гектарға картоп, төрт 
гектарға сәбіз ектім. Тұқымдық картопты  
егетін техниканы әкеліп қойдық. Баяғы 
қолмен егу машақаты артта қалды. 
Біз де ескі көзқарасты артқа тастап, 
арнайы техниканы, жаңа технологияны 
тәжірибеге енгізуіміз керек. Өзге 
шаруашылықтар да осы жаңалыққа 
дереу бетбұрыс жасаса дұрыс болады.

– Шаруашылық үшін маңызды 
саналатын мал азығының қай түрін 
ектіңіз?

– Әрине, мал азығы тапшы болмау 
үшін осы бастан қимылдап еңбектенуіміз 
керек. Жер анаға топырақтай төселіп 
тер төксең, ертең алдымыздан шығады. 
Былтыр қуаңшылық аймақтағы өзге 
аудандарды тығырыққа тірегенде  біздің 
аудан көмек қорын алғашқылардың бірі 
болып созды. Біздің шаруашылық 750 
гектар жерге жоңышқа екті. Оның ескі 
мен жаңасы аралас. Бұрын 25 мамырда  
жоңышқаны орып алатынбыз. Биыл 
ерекше күтімнің арқасында 15 мамырда 
ескі жоңышқаға орақ түсті. «Қысқы 
шанаңды жаз сайла» демекші қытымыр 
қысқа осы бастан дайындық шаралары 
басталып кетті.

– Сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімелескен Г.қоЖаХмЕТова

Әлемдік мәдениет жалпыадамзаттық жасампаз 
құндылықтар болса, ұлттық мәдениет – біздің әдебиетіміз, 
өнеріміз, тарихымыз. Қазіргі буынның ұғымында театрға 
баратын, әдеби шығармалар оқитын, музей аралайтын 
адам ғана мәдениетті адам болып саналады. Шын мәнінде 
мәдениетті адам – қоғамның дамуына адал қызмет еткен адам.  

Мәдениет және өнер қызметкерлері күні қарсаңында 
аудан әкімі Асқарбек Есжанов аудандағы мәдениет саласы 
қызметкерлерімен кездесті. 

–  Адам баласын жер бетіндегі тіршілік иелерінің ішінен 
ерекшелеп тұратын ақылойы болса, мәдениет – сол адамзат 
ақылойының жемісі. Адамның мәдени санасы замандармен, 
дәуірлермен бірге дамып, жетіліп келеді. Өздеріңіз білесіздер, 
мәдениеттің ең алғашқы міндеті – адам жанын тәрбиелеу. 
Ал адам жанын тәрбиелеу қиынның қиыны. Сондықтан 
мәдениет саласының қызметкерлеріне де бұл орайда үлкен 
міндет артылады. Яғни сіздердің әрбіріңіз атқарып жүрген 
өз қызметтеріңіздің барысында «біз қоғамды тәрбиелеп 
жатырмыз» деген жауапкершілікті сезінуге тиіссіздер. Сонда 
ғана мәдениет саласының мәртебесі анықталып, жұмысы 
жанданады, – деді Асқарбек Темірбекұлы. 

Еркін форматта өткен кездесуде аудан басшысы ауданның 
мәдениет саласына зор еңбек сіңіріп, руханиятында қолтаңбасы 
қалған аға буын өкілдерінің есімдерін жаңғыртып, жасампаз 
істерін еске алды. 

– Ауданымызда мәдениет саласы бүгін ғана қалыптасқан 
жоқ, осы саланың дамуы жолында тынымсыз еңбек сіңірген аға
апаларымыздың жолы бізге үлгі. Бұрын бұл ауданда есімдері 
республикаға танымал қаламгерлер мен өнер өкілдерінен 
құралған үлкен рухани орта болды. Олар өз кезеңінде ауданның 
мәдени өміріне етене араласып, руханияттың дамуына үлес 
қосты. Десе де бүгінде заман басқа және заманға қарай 
адамдардың көзқарасы мен танымталғамы өзгеріп отыруы 
заңдылық. Әсіресе бүгінгі жаңашыл жастардың өткенімізден гөрі 
келешекке деген қызығушылығы басым. Соған сәйкес олардың 
қалыптасу кезеңіндегі мәденирухани талабы да басқа. Бұл да 
заңдылық. Жаңа айтып өткенімдей, адамзат мәдениеті заман 
озған сайын жаңарып, жасарып, байып отырады. Ендеше біз де 
кейінгі ұрпақтың мәдени сұранысын өтеуіміз үшін көне сүрлеуден 
шығып, тың соқпақ салғанымыз жөн. Бұл – атабабамыздан 
қалған ұлттық құндылықтарымызды тәрк ету деген сөз емес, 
керісінше мәдени мұрамызды жаңа форматта жаңғырту арқылы 
жаңа тынысын ашып, әлемге таныстыру. Біз қазір осыған бірігіп 
жұмыс жасауымыз керек. Әрине оған үлкен өміршең жобалар 
мен қомақты қаржы қажет. Бірақ мен мәдениетті, руханиятты 
ұдайы қолдап отыру қоғамның қан тамырына нәр құю деп 
түсінемін. Ендеше оның шешімін табуға тырысамыз, – деді өңір 
басшысы.

Кездесу барысында аталған сала қызметкерлері өздерінің 
ұсыныспікірлерін айтып, жұмыстарына қатысты бірқатар 
мәселеле жеткізді.     

                                                                                                                              
қуат аХЕТов

Мәдениет – 
адамзат өркениетінің бастауы

қай қоғамның да локомотиві – мәдениет саласы. 
мемлекеттік идеологияны қалыптастыратын да 
руханият саласының өкілдері. адам бойындағы 
отансүйгіштік, елжандылық секілді қастерлі құлық 
мәдени саясаттың негізінде қалыптасып, кейін 
ол адамдық қасиетке айналады. Сондықтан бұл 
тұрғыда мәдениет саласына түсетін жауапкершіліктің 
жүгі ауыр. Ұлттық құндылықтарымызды, мәдени 
мұрамызды сақтап, байыту үшін мәдени институттар 
мен шығармашылық орталықтар жұмыс жасау 
керек екені белгілі. ал ондағы жүргізілетін жұмыс 
ұлттық салт-дәстүрлерімізден бастау алуы тиіс. 
Яғни мәдени-рухани өркендеудің өзегі ұлттық 
құндылықтарымызда. 

Қыстай қар астында қатпарланып қатып қалған күлқоқысты 
аршып, аяқ су жүретін арықтардың ішін тазартып, талдардың 
түбін әктеп шығу оңай жұмыс емес. Алайда бірер күн өтпей сол 
маңайға қайтадан қоқыс жинала бастайды. Оны сырттан келіп 
біреу төгіп кетпейді, сол көшенің тұрғындарының тірлігі. Олар 
тазалық жұмыстарына мүлдем қатыспайды, қолының ұшын 
тигізбейді. Өйткені өздері ластаған көшесін, үйлерінің айналасын 
тазалап беретін мекемелердің қызметкерлері бар. Сондықтан 
олар күлқоқысты ауласына жинап, залалсыздандырып, тиісті 
орынға шығарып тастамай, көшеге үйіп қояды және соған әбден 
ұяты үйренген.

Өткен аптаның соңында кент орталығында және ауылдық елді 
мекендерде сенбілік өтті. Әдеттегідей барлық мекеме белсенді 
қатысты. Бұл жолы кент тазалығына тұрғындар да мейілінше үлес 
қосты. Көше бойы тазаланды, арам шөптер жұлынды, арықтар 
аршылды, талдар әктелді. 

Кент әкімдігінің бізге берген мәліметі бойынша өткен сенбілікке 
64 мекемеден 425 адам қатысып, 5 техника күші жұмылдырылған. 
Нәтижесінде 14 көшенің бойы және 2 саябақтың іші тазартылып, 
6 шақырым арық пен каналдардың бойы шөпшалаңнан 
аршылған. 90 текше метр, яғни 23 тонна күлқоқыс шығарылып, 
залалсыздандырылған. Сондайақ көшелер мен гүлзарларға жас 
көшеттер егілген. 

Енді тазалыққа да, егілген ағаштардың күтіміне де тұрғындар 
дұрыс қарауы тиіс. Әйтпесе бұдан былай тазалыққа қатысты 
талап пен тәртіп те, жауапкершілік те күшейеді. Яғни айналасын 
ластаған тұрғындарға заң жүзінде әкімшілік қатаң шара көріліп, 
үлкен көлемде айыппұл салынады. 

қуат аХЕТов

талап бар жерде 
тәртіп бар

ауданымызды таза ұстап, кентті көркейту тұрғындарға 
тікелей байланысты. нақтырақ айтсақ, кез келген 
елді мекеннің, кенттің немесе қаланың тазалығы сол 
жердегі жергілікті халықтың ішкі мәдениетінің деңгейін 
көрсетеді. Өкіншіке қарай біз әлі де өзіміз тіршілік кешіп, 
ауасын жұтып отырған ортамыздың тазалығын сақтауға 
салғырт қараймыз. обалына не керек, көктем шыққаннан 
аудан бойынша санитарлық тазалық және көркейту-
көгалдандыру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіледі. Әр 
мекеменің қызметкерлері өз кеңселерінің айналасын және 
өздеріне белгіленіп берілген көшелердің бойын тазалайды. 
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әлеумет

Құрметті тұтынушылар! Жалағаш кенті бойынша 
газ үшін қарызы бар абоненттерді газбен жабдықтау 
жүйесінен жаппай ажы рату жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Қо сы лу үшін газ берешегін толық өтеп, сондайақ газбен 
жабдықтау жүйесіне қайта қосылу қызметін (повторный 
пуск газа) төлеу қажет болады. Ажыратуды және қосымша 
шығындарды болдырмау үшін сізден тұтынылған 
газ үшін бе решекті жедел түрде өтеуді сұраймыз. 
Тұ   ты  ныл ған газдың көлеміне ШЖҚ «Қызыл орда газ 
тарату жүйесі» КМК Жалағаш  кенті бойынша газ 
учаскесі кассасынан (Әйтеке би көшесі №28 мекен
жайында  орналасқан) сондайақ Қазақстан Халық 
банкі, және kaspi.kz қосымшасында төлеуге болады.

“қызылорда газ тарату жүйесі” КмК әкімшілігі
(лицензия №20003713

БСн 191240024876)

назар аударыңыз!

2022 жылы іі тоқсанда Жалағаш ауданының әкімдігі «Жалағаш кенті әкімінің аппараты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде кент әкімінің және орынбасарының азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, 

оның ішінде аппарат қызметкерлерін қабылдау кестесі

№ Жеке қабылдауды жүргізетін адамның (тегі, аты, 
әкесінің аты)

Жеке қабылдауды жүргізетін 
адамның лауазымы

Жеке қабылдау күні мен уақыты қабылдау 
мерзімі

1 2 3 4 5
1 Жамалатов Мардан Сырмағанбетұлы Жалағаш кентінің әкімі Сейсенбі, жұма күндері сағат 10.0012.00 

аралығы
Апта сайын

2 Дүйсембиев Берік Аманжолұлы Жалағаш кенті әкімінің орынбасары Дүйсенбі, бейсенбі күндері сағат 10.0012.00 
аралығы

Апта сайын

2022 жылы іі тоқсанда Жалағаш ауданы әкімінің аппаратында аудан әкімінің, оның орынбасарлары мен 
аппарат басшысының азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде аппарат қызметкерлерін 

жеке қабылдау кестесі

№ Жеке қабылдауды жүргізетін адамның (тегі, аты, 
әкесінің аты)

Жеке қабылдауды жүргізетін адамның 
лауазымы

Жеке қабылдау күні мен уақыты қабылдау 
мерзімі

1 2 3 4 5
1 Есжанов Асқарбек Темірбекұлы Аудан әкімі Жұма күні сағат 

16.0018.00 аралығы
Апта сайын

2 Нұрмағанбетов Арнұр Әлібекұлы Аудан әкімінің орынбасары Бейсенбі күні сағат
16.0018.00 аралығы

Апта сайын

3 Дарибаев Алтынбек
Тұрмағанбетұлы

Аудан әкімінің орынбасары Дүйсенбі күні сағат 
16.0018.00 аралығы

Апта сайын

4 Еспенбет Жасұлан
Ерданұлы

Аудан әкімінің орынбасары Сейсенбі күні сағат 
16.0018.00 аралығы

Апта сайын

5 Куракбаев Мейрбек Амангелдіұлы Аудан әкімі аппаратының басшысы Сәрсенбі күні сағат 
16.0018.00 аралығы

Апта сайын

Ол күнде мектеп жасындағы ба
ламын. Кеудемді кернеп алып ұшқан үл
першек жүрек өмір деп емес, өнер деп 
жиірек соғатын сияқты. Иә, жағдайым 
дәл солай, бұл сөзімде көлгір иірім, 
әсіре бояу жоқ. Ойыма ұя салып, са
намды билеген бұл қандай күш екенінен 
де бейхабармын. Есін ескінің жыры 
жаулаған бозбалада әлгіндей күйді 
түсініп, тарата алатын хал бар дейсің бе? 
Сол көз жанары мөлдіреген сылыңғыр 
қара жігіттің телевизиялық «Айтыс» 
хабары арасында қалақ домбыраға 
қосылып орындаған «Жапырақ жүрек 
жас қайың» деп басталып, адам мен 
қайыңның мұңын шертетін боздауық 
әні құлағымның түбінен кетпей қойды. 

Содан көпке дейін оның жайын 
біле алмай жүрдім. Әркімнен сұрап, 
тіртінектеп көргенмен жібі түзу жауап 
таппадым. Өнерге құштар көзсіз 
көбелектей бала жүрегімді баураған 
ақиық Мұқағалидың сөзіне жазылған 
мына ғажап туындының айтушысы 
өзіміздің жыр жамылған Жалағаштың 
жігіті, Аққырдан шыққан әншіактер, 
Сыр сүлейлерінің көне саздары мен 
сүбелі сөздерінен нәр алған Сағат 
Жылкелдиев екенін мен кейін білдім. 
Жасы рып керегі не, өмірөнер жолында 
асыл ағамен жиі араласудың да сәті 
түспеді. Тек ұшырасып қалған жерде 
сәлемсауқатымыздың түзу болғаны 

болмаса. Енді міне, сол сырды есіл 
ерге көзінің тірісінде айтып, ең болмаса 
жанында біржар күн қарқаләзи болып 
жүрмегеніме өкініп отырған жайым бар. 

Біз білсек те, білмейтініміз болса 
да, алғашқы ұстаз ұғымы жайында 
бірдеңелерді қозғауға бейім тұрамыз 
ғой. Негізі қақиған қара ағаштай бүгінгі 
дәрежелі ұстаздан гөрі, өміріңе елеусіз 
кіріп, елеулі із қалдыратын белгілі бір 
ұстаздар тобын айтсақ, қисынға онша 
қиғаш емес сияқты. Өнер мен ғылым 
жолын мұрат тұтқандар көбіне институт 
қабырғасына келіп, көзін ашып көргенін 
ұстаз санай береді. Шын мәнінде солай 
ма? Сонау бетегелі қыраттың астында 
қалған қаратабан кездегі мөпмөлдір 
сезімді қозғап, кіршіксіз көңілді баурап, 
бала жүрекке кімнің қандай дән егіп 
кеткенін кейін көп адам ұмыта бастайды. 
Ұмытқаны сол, содан соң алғашқы ұстаз 
қатарында мүлдем басқа жанның атын 
атай салады. Саналы һәм бейсаналы 
түрдегі пендешілік деген – осы. Рас, 
мұны көп адам білмей жасайды. Біле 
тұрып солай етушілер болса да жетіп 
артылады ғой. 

Сөйтіп теледидардан бірақ рет 
тыңдап, мөрі жадыма жазылып қалған 
әлгі боздауық ән менің санамның 
түкпірі мен жықпылын ұзақ уақыт 
шарлап жүріп алды. Соның зарлы 
әуенімен өмір сүріп, ұялшақ күнді 

ұясына батырып, әрбір арайлы таңды 
сарғайтып атырып, сонымен бірге тәтті 
ұйқы құшағына еніп, тел өскен тентекше 
қатар тұрып жаттық. Бұл үдерістің тіпті 
қанша уақытқа созылғаны да есімде 
жоқ. Жадымда қалғаны, сол шырын 
әуеннің алғашқы айтушысы, тек көгілдір 
экраннан ған бір көрген ұстаздың күні
түні санада жаңғырып тұратын есімі, 
үні, бейнесі ғана. Менің талай ұзақ күнді 
қысқа таңға жалғап, алқалы жиынның 
құрына салған қарымды жыршылық 
репертуарым осы әннің сөзі мен сазы 
негізінде қалыптасып еді. «Жапырақ 
жүрек» деп басталатын алғашқы шума
ғы ның әуелгі жолын өңімді былай 
қойғанда, әлі күнге дейін тү  сімде айтып, 
сайрап жатамын. Ой, шырын дүниеай 
десеңші. 

Мен онымен ақырғы рет жақында 
ғана, қасиетті рамазан айының 
соңын ала Алматы қаласы әкімдігі 
«Қабылдау үйінде» берген ауызашарда 
ұшырастым. Өзі қунақ болса да сақал
шашы қудай, таяқ тастам жерде 
тұрып, саусағының ұшымен маған қол 
телефонының беті мен сағат тағатын 
білезігін көрсетіп, тұтқаны қайтақайта 
құлағына тосқыштай берді. Ырғын 
жұрттың арасында тұрып онша ден қоя 
алмадым, ізінше телефон шалуға да 
болатын еді. Бірақ неге екенін қайдам, 
соған еш көңіл күйім соқпады. Әйтеуір 

Жапырақ жүрек
Бұл пендеңді қой, біреуден бір нәрсе алса,  шырайын шығарып айтпайды, берсе, өмір бойы қыр 

ізінде жүруге бар. Бірақ талқаны таусылғанша қамшының сабындай қысқа ғұмырын алыс-беріспен 
өткізеді. қайтесің енді, ет пен сүйектің қосынды саф буынан түскен жаратынды табиғатымыз солай 
болса. Ертеңгі күні таңда Тәңір алдында біздің де қылша мойынға қарыз болмау үшін кезінде 
«алған», үнемі жадымда жасырын жаңғырып тұратын бір әннің жайын айтайын. айтатын сәтке 
тақалыпты ғой. Жүрісінен «жаңылған» қайран Сағаттың «тілі» солай деп тұр. 

Есполовтар әулетінің қос бәйтерегі, немерелерінің ардақты 
атаәжесі, өз саласында қажырлы еңбегімен кейінгі буынға үлгі 
болған асқар тау әкеміз Аймырза Есполов пен аяулы анамыз 
Алтынбике Жидебайқызының бақилық болғанынан бері де 
бірнеше жыл өтіпті. Зымырап жатқан уақыт деген осы шығар, 
сірә. Бірақ таулардың алыстаған сайын биіктей түсетіні секілді, 
олардың дүниеден өткеніне бірнеше жыл болса да, отбасында 
берген тәлімтәрбиесімен олар біздің жадымызда ұзақ уақыт 
сақталады. 

Аймырза Есполов 1946 жылы 23 сәуірде Ақсу ауылында туған. 
1952 жылы №31 орта мектеп табалдырығын аттап, 8 жыл білім 
алып, 1960 жылы Қызылордадағы кәсіптіктехникалық училищеге 
оқуға түседі. Онда 3 жыл оқып, еңбек жолын «Қазсельхозтехника» 
бірлестігінің аудандық бөлімшесінде слесарь, автокөлік жүргізуші 
болып бастайды. Әкеміз 2 жыл Отан алдындағы борышын өтеп, 
1999 жылға дейін түрлі салада қажырлы еңбек етті. 19851991 
жылдары Жалағаш совхозында партком секретары болды. 
Өмірінің соңына дейін “Жалағаш газ” ЖШС директоры болып 
абыройлы еңбек етті. 

Ал ардақты анамыз Алтынбике Жидебаева 1949 жылы 26 
желтоқсанда Ақсу ауылында дүниеге келген. 1956 жылы аудан 
орталығындағы №123 орта мектептің табалдырығын аттап, оны 
1966 жылы үздік бағамен бітірген. Алғаш еңбек жолын кітапханашы 
болып бастаған аяулы анамыз кейін түрлі мекемеде бухгалтер 
болып қажырлы еңбек етті. 1992 жылға дейін табандылығымен, 
жұмысқа деген жауапкершілігімен аталған саланың жұмысына 
серпін берген білікті маманға дәл осы жылы денсаулығына 
байланысты жұмысты тоқтатуға тура келді. Десе де оның осынша 
уақытта салаға сіңірген еңбегіне ел куә.

Асқар тау әкеміз бен ардақты анамыз 3 бала тәрбиелеп 
өсіріп, немере сүйді. Анамыз 2001 жылы 27 қыркүйекте дүниеден 
өтсе, арада 5 жыл өткенде, яғни 2006 жылы 21 қыркүйекте асқар 
тауымыз Аймырза Есполов бақилық болды. Содан бері де 
қаншама уақыт өтті. Бірақ бізге осынша уақыт өтсе де атаанамыз 
хақында өткен шақпен естеліктер айту оңай емес. Жатқан жеріңіз 
жайлы, топырағыңыз торқа, иманыңыз жолдас болсын, асқар тау 
әке, ардақты ана. Сіздерді сағынышпен еске алып, рухыңызға 
құран бағыштаймыз. 

Еңбегіңді елеп жатқан халық бар,
Балаларың тек биікте қалықтар. 
Қос бәйтерек ұмытпаймыз сіздерді,
Жатқан жерің жайлы болсын, алыптар. 

Еске алушылар ұл-қыздары, күйеу баласы, 
келіндері, немерелері        

Сағынышпен еске аламыз сіздерді

Ғибрат

Атақты Аяз би ешқашан асыптасып 
мақтан шы лыққа, астамшылыққа бой 
алдырмай, қанағатшыл болу үшін 
өзінің жарлыжақыбай кезіндегі киген 
жамау шапаны мен көне тымағын қайда 
барса да босағаға іліп қояды екен.  
«Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды 
біл» деген нақыл сөз де сол заманнан 
жеткен үлкен ұлағатты мысал. Адам 
қанағатшыл бо луды, өзін байыпты 
ұстап, жемқорлыққа бой ал дыр мауды 
осы Аяз би атамыздан үйренсе болады.

Мына бір астарына сан ғибратты 
жасырған мы сал әңгіме де жаман 
әре кеттен өзіңді аулақ ұстауға бағыт 
береді.

Бір кездері Қытайда қарны ашқан 
бір адам, танымайтын біреудің бақ
шасынан алмұрт ұрлап жейді. Оны 
ұстап алған бақшаның иесі жаза лау 
үшін императорға алып барады. Импе
ратордың ал ды на келген ұры:

– Жоғары мәртебелім, аш едім, 
аштыққа шы дамай алмұрт ұрлап жеуге 
мәжбүр болдым. Кешірім сұраймын. 
Егер мені кешірсеңіз, сізге баға жетпес 
сыйлық жасайын.

Император мырс күліп: 
– Сендей бейшара адамда қандай 

баға жетпес сыйлық болуы мүмкін, – 
дейді.

Ұры алақанындағы алмұрт дәндерін 
созып,  «Егер сіз бұл дәнді ексеңіз, бір 
күнде алтын жеміс беретін ағашты 
көресіз» дейді. 

Император қарқылдап күліп, «Онда 
еге ғой, алтын жемісті көргенде сені 
кешірейін» деді. 

Кедей «Хан ием, мен бұл дәнді 
еге алмаймын, өйткені мен ұрымын. 
Бұл дәнді өмірінде ұрлық жасамаған, 
басқаларға әділетсіздік, қиянат жаса
маған адам ғана еге алады. Тұқым сол 
кезде ғана өзінің құдыретін көрсетпек, 
ал егер лайықсыз адам егетін болса, 
уланып, қиналып өледі. Хан ием, бұл 

дәнді тек сіз ғана отырғыза аласыз» 
дейді.

Император шошып кетеді, сақалын 
сипаған күйі біраз ойланып отырады да 
«Мен – императормын, бағбан емеспін, 
бұл тұқымды бас уәзірге беріңіз. Сол 
ексін, алтын жемісін көрейік» дейді.

Кедей тұқымды бас уәзірге бер
генде ол да қашқақтап, «Менің бұл 
жұ  мысқа икемім жоқ, тақсыр, мен си
қырлы дәнді зая қылам ғой. Бұл дәнді 
қазы нашы ексе дұрыс болады деп 
ойлаймын» депті. 

Солақ екен, қазынашы да бірден 
сылтау тауып, бұл тапсырманы бас
қа біреуге тапсырады. Император са
райындағылардың бәрі қайқайдағы 
сыл  тау ларды айтып, бұл істен қаш
қақ тағанын көріп, үнсіз біраз уақыт ой
ланады. 

Бір уақытта ол бас уәзіріне, қазы
нашыға және барлық шенеуніктерге қа
рап, былай дейді: 

– Бұл дәннің қалай алтын жеміс 
беретінін көрсетейік ұрыға, – деп 
қалтасынан алтын алып, кедейдің уы
сына лақтырды. Шенділердің бәрі үн сіз 
қалталарынан алтындарын алып ке
дейге береді. 

Бұдан кейін патша кедейге қарап 
«Ал енді жөніңе кет, бүгінгі бұл сабақ 
бәрімізге жеткілікті болды» деген екен.

Қазақтың қайсыбір сүбелі сөзін, 
өнегемен өрілген нақылын, мысалын, 
аңызәңгімелерін түйсініп оқы саң, 
адам ның өмір жолына нұсқау беріп, 
адас пауға жол сілтейді. Көзді ашып
жұм ғанша өте шығатын қасқағым өмір
де адалдық пен абыройды жаныңа 
серік қылғаннан артық бақыт жоқ. Қолы 
таза адам ның әркез жолы да таза, 
әрі даңғыл болады. Сол үшін Алла 
абайсызда  сүрінуден сақтасын. 

Г.аСқарқыЗы

Бұл күнде сыбайлас жемқорлық қоғамды жайлап алғаны жасырын 
емес. қолы таза деп құрметпен қарап жүрген адамдардың өзі 
мемлекеттің қазынасын теспей сорып жатқанын көріп, жаға ұстайсыз. 
Бір күнде қылмысы ашылып, күллі әулетінің қасықтап жиған абыройын 
шелектеп төккеніне мысалдар толып жатыр. олар ешкімге білдірмей 
жасаймын деген оймен өзін жаман әрекетке мәжбүрлейді. Сөйте келе 
құлқынның құлы болғанын өзі де сезбей, қақпанға түскенде есін бір-
ақ жинайды. «құлқынның құлы болма, халқыңның ұлы бол» деген 
даналық сөзді естімеді емес, кезінде естіді. алайда мағынасына мән 
бермеді.  қазақта ақшаға қызыққан, ешкімге қайыры тимейтін адамды 
«оның көзін шел басқан ғой» деп жатады. «ашыққаннан құныққан 
жаман» деген тәмсіл де адамға ой салуы керек.  

сол сәтте оның маған бірдеңе айтқысы 
келгені анық. Уақыт шіркін санаулы 
екен, соның қадірін біліңдер деген 
шығар? Әлде сағат тілін көрсетіп, өзіне 
өлшеп берілген санаулы уақыттың 
тақалғанын, жалғаншының жүзінде 
аз күн жүрген ғазиз Сағаттың тәуекел 
етіп қайыңға айырбастаған, орманнан 
орын тауып, дүркіреп қайта тірілу үшін 
мына дүрбелең дүниені қайың көзімен 
көргісі келген жапырақ жүрегі тоқтауға 
шамалы ғана күн қалғанын білдіруге 
оқталды ма екен? 

Берік ЖҮСіПов, 
қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

Құлқынның құлы болма, 
халқыңның ұлы бол

Қордан еңбекке қабілеттіліктен айырылу жағдайына 
әлеуметтік төлемді 81 665 адам, оның ішінде Қызылорда 
облысы бойынша 3011 адам алуда. Егер бюджеттен 
алатындар үшін мүгедектік бойынша жәрдемақының 
орташа мөлшері 54 608 теңгені құраса, ал қордан 
төленетін төлемді қоса есептегенде жалпы сома 84 353 
теңгені құрайды.

Қордан асыраушысынан айырылуына байланысты 
әлеуметтік төлемді 54 215 адам, оның ішінде Қызылорда 
облысы бойынша 2 528 адам алуда. Егер бюджеттен 
алатындар үшін асыраушысынан айырылу бойынша 
жәрдемақының орташа мөлшері 45 627 теңге болса, 
ал қордан төленетін төлемді қоса есептегенде жалпы 
сома 76 443 теңгені құрайды. Осылайша жұмыс істейтін 
азаматтардың төлемдерінің орташа мөлшері жұмыс 
істемеген алушылармен салыстырғанда шамамен 30 мың 
теңгеге жоғары.

Сонымен бірге 2022 жылы 1 сәуірден бастап айлық 
есептік көрсеткіштің ұлғаюына байланысты қордан 1 жасқа 
дейінгі бала күтімі бойынша төлемді ең төменгі деңгейде 
алушы 244000ға жуық, оның ішінде Қызылорда облысы 
бойынша 14 556 адамға төлем мөлшері ұлғайтылды. 
Қордан төленетін әлеуметтік төлемдердің ұлғайтылған 
сомасы биыл маусым айында сәуір, мамыр және маусым 
айларына төленетін болады.

«мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» ақ 
облыстық филиалы 

Әлеуметтік төлемдер 
мөлшері артты

2022 жылы 1 
қаңтардан бастап 
мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорынан 
еңбекке қабілеттіліктен 
және асыраушысынан 
айырылуы жағдайларына 
төленетін әлеуметтік 
төлемдердің мөлшері 5 
пайызға, 2022 жылы 1 сәуірден бастап қосымша 4 
пайызға артты. осылайша бұл төлемдердің жалпы 
сомасы өткен жылмен салыстырғанда 9 пайызға 
өсті. Жұмыс істейтін азаматтар бұл төлемдерді 
базалық мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға 
қосымша алады.
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Сексен жылдық тарихы бар Жала
ғаш жері – талай талантты шыңдаған 
шежіренің ордасы, мәдени мұраға бай 
киелі мекен. Қазірдің өзінде ауқымды 
істердің, игі бас тамалар қолға алын 
ған өңірдің дамуы, көркейіп, кел
бетінің артуы көрген көзге қуаныш 
сыйлайды. Қай саланы алып қа
расақ та, алға жылжу бар. Өнер ру
ханияттың айнасы десек, сол өнер 
тар лан дарының, майталмандарының 
ба сын қосқан мәдениет саласы 
– руха нияттың мәйегі. Жұма күні 
Қ.Қазан таев атындағы аудандық 
мәдениет үйінде айтулы ме ре кеге 
орай сал та натты шара өтті. Оған 
аудан бас шысы, мекеме, бөлім бас  
шылары және аудан тұрғындары 

Өнер – халықтың ортақ қазынасы

азаттықтың арайлы 
таңынан бастап елдің 
санасын сілкінтуге 
бағытталған батыл 
бастамалар мен мазмұнды 
бағдарламалардың 
байыппен іске асуына ақын-
жазушы, кітапханашы, 
әртістер мен архив, музей, 
өнер ошағындағы өзге 
де мамандар қосқан үлес 
өлшеусіз. Жалпы мәдениет 
және өнер саласында жүрген 
жандардың еңбегі елеусіз 
қалмайды. Бірнеше жылдан 
бері 21 мамыр күні осы сала 
қызметкерлеріне құрмет 
көрсетіліп келеді. Биыл да 
аудандағы мәдениет саласы 
қызметкерлеріне құрмет 
көрсетіліп, сала үздіктері 
марапатталды.

Кешегі Ақан сері, Біржан салдың заманында  халықтың 
көзайымына айналған дәстүрлі әншілердің ізін жалғап, 
солардан жеткен төл өнерді, дәстүрлі өнерді дәріптеп 
жүрген, жас болса да ұлттық болмысымыздан айнымаған, 
дәстүрімізді ардақтап, салтымызды сақтап, бойындағы 
талантын тек тұлғалық дамуға ғана емес, ұлттық өнердің 
кеңінен насихатталуына жұмсап жүрген аудандық 
Қ.Қазантаев атындағы мәдениет үйінің қызметкері Руслан 
Бурабайдың есімін ерекше атауымызға болады. Сазгер, 
жас өнерпаздың әншілік қабілеті ғана емес, қазақтың қос 
ішекті, күмбірлеген қара домбыраның құлағында ойнайтын 
талантына да тәнті болмай тұра алмаймыз. Кеше ғана 
ауданға ақжолтай хабар келді. Бұл жолы да өнерлі жас, 
талантты жігіт жеңістің бір белесін бағындырып, аудан 
мерейін асырды. ҚР Мәдениет және спорт министрлігі 
Мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне 
орай қасиетті Түркістан қаласында мәдениет және өнер 
саласының ұйымдары мен қызметкерлерінің «Рухани 
қазына – 2022» фестивалінің жеңімпаздарын салтанатты 
түрде марапаттаған болатын. Бір аптаға созылған байқау 
нәтижесімен мәдени демалыс қызметі саласы бойынша 
Жалағаш аудандық мәдениет үйі жанындагы «Алтынарай» 
халықтық әнби ансамблінің жетекшісі Руслан Бурабай 
«Үздік аудандық мәдениет үйі, мәдениет сарайының 
қызметкері» номинацияларын жеңіп алып, арнайы қар
жылай сыйлыққа ие болды. Аталған байқауда кіл мықты бақ 
сынаса да шын мықты өзінің даралығын дәлелдеп шықты. 
Бұл Русланның ғана жетістігі деп есептемейміз, бұл жеңіс 
ауданға ортақ жеңіс, ортақ мақтаныш. Өйткені талантты 
халық туғызады, бағасын беретін де халық. 

Тумысынан өнерге деген ерекше ынтаықыласы 
үлкен арманға ұласып, сол арманы бүгінде талай белесті 
бағындыруына себепші болған Руслан тек облыс қана 
емес, республикалық, қала берді халықаралық дәрежедегі 
байқауларға қатысып, өнер майталмандарымен бірге 
сынға түсіп, лайықты бағасын алып келеді. Бірнеше рет 
өнер байқауында жеңімпаз атанған өнер тарланының алда 
әлі де ауқымды жоспарлары бар көрінеді. «Қарағанды 
қаласындағы Тәттімбет атындағы өнер колледжінің, 
Көкшетау қаласындағы Біржан сал атындағы музыкалық 
колледжінің халық аспаптар бөлімін бітіргеннен кейін 
алғашқы еңбек жолымды осындағы  Қ.Қазантаев атындағы 
аудандық мәдениет үйінде бастадым. Шүкір, қызметте 
орналасқаннан кейін бір жылдан соңақ армандарымның 
алғашқы баспалдағынан өттім деуге болады. 

Нақтырақ айтсам, дәстүрлі өнердің желісін үзіп қалмауы 
үшін оның дамуы, кеңінен насихатталуы және бүгінгі ұрпақ 
алдында ұлықталуы жолында жүйелі жұмыстарды қолға 
ала бастадым. 2017 жылы «Жігер» этнофольклорлық 
ансамблін құрып, мәдени мұрамызды жас буынның жадында 
жаңғыртуға күш салудамын. Қазір сол «Жігер» этно
фольклорлық ансамблінің жетекшісі және және мәдениет 
үйі жанынан ашылған домбыра үйірмесінің ұстазымын. 
Мен әркез «Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы» деген 
сөзді есімнен шығармаймын. Сол үшін өзімді жақсы ұстаз, 
шәкірттерге сапалы дүниені, ұлттық құндылығымызды, 
мәдени мұраларымызды өз дәрежесінде, бояуын бұзбай 
бере алатындай бағытбағдаршы болуға тырысамын. 
Өйткені мен тәрбиелеген жастар ертең бүкіл ұлтымыздың 
өнерін, мәдениетін насихаттайды» деген Руслан Бурабай 
жетекшілік ететін ансамблдің жетістіктері де бар екен.  
Құрылған жылыақ Қазалы ауданында өткен "Қастерлеп 
жүрсін өнеріңді ұрпағың" атты облыстық фольклорлық 
ансамблдердің байқауында Раманқұл Әуезов атындағы 
арнайы жүлдені иеленсе, 2019 жылы Жамбыл облысында 
өткен "Көне Тараз күмбірі" атты республикалық байқауда 
Ықылас Дүкенұлы атындағы арнайы жүлденің жеңімпазы 
атаныпты. Аудан өнерпазы Америкада өткен "ARTIVI
TIES seassons" Халықаралық көпжанрлы онлайн конкурс
фестивалінде авторлық туындысын қосып, "Халықтық 
орындау" жанры бойынша І орынды иеленіпті. Әлем 
елдерінен талай мықты өнерлі жандар қатысқан байқауда 
қазақ халқының бүгінге дейінгі бастан кешкен қилы заманын 
суреттейтін «Талас» күйін орындап, халықаралық дәрежеде 
үздік өнер көрсетіп, талайды таңдай қақтырған болатын. 
Бұған дейін де өнер додаларында топ жарған Руслан 
республикалық «Бозторғай» шығармашылық конкурсының 
лауреаты, республикалық «Күй құдіреті» байқауының 
жүлдегері, делфильлік ойындардың жеңімпазы және басқа 
да көптеген халықаралық байқаулардың жүлдегері атанған. 
Жас таланттың қоржынындағы жетістіктердің қатары 
жуырда тағы бір ақжолтай хабармен толықты. Облысқа 
танымал әнші, сазгер, күйші Руслан замандасымыз Мәскеу 
қаласында өткен Халықаралық «Шабыт ырғағы» өнер 
конкурсында жүлделі І орынды иеленіп, лауреат атанды. 

Ауданымыздың абыройын асқақтатып, шығар машы
лығын мәдени мұрамызды байытуға бағыттап жүрген жігерлі 
жасқа сарқылмас шабыт тілейміз. 

нұржамила алмаСқыЗы 

қатысты. 
Салтанатты жиынның шымыл

дығы ау дандағы мәдениет, өнер, 
ру  ханиятты дамытуға бағыттал ған 
ауқымды жұмыс тарға, сала майтал
ман дарының елеулі еңбектеріне 
шолу жасалған видео  көр се тіліммен 
ашыл ды. Мұнан соң аудан әкімі 
Асқар бек Есжанов мәдениет және 
өнер саласы қызметкерлерін мерейлі 
ме ре келерімен құттықтады. 

– Мәдениет пен өнер қызмет
керлерінің мерекесі ол – халықтың 
да мерекесі. Өйткені өнер – халықтың 
ортақ қазы насы, оны бөле жаруға 
болмайды. Ра сында жерінде Сыр
да риясы, елінде жыр дариясы қатар 
толқыған Сырдың елі  – Алашқа 
ана, қазаққа пана, руханияттың қара 
ша ңырағы. Олай дейтініміз, топы
рағын түртсең, қобыздың қоңыр үні 
естілетін Сыр өңірінде қай өнер
дің түрі болсын кенде қалған емес. 
Әрине оның ішінде жырдың қай
мағы бұзыл ма ған, өнердің өрісі ұзақ
қа жайылған біз дің өлкеде өске лең 
ұрпаққа, ертеңгі бо ла шаққа ама нат 
етіп қалдырар мұра ларымыз жет
кілікті. 

Мәдениет ғасырлар бойы жинақ
талып, адамзат өнерінің, ру ха
ниятының, болмысының үлкен 
жиынтығы болса, өнер ол қазақтың 
киелі тұрмыстір ші лігінде, бітімбол
мы сында қазақ де ген ұлтпен бір
ге қайнасқан. Өнер – екі нің бірінде 
болмайтын үлкен бақ. Себебі талант 
тәңірден, баға халықтан. Сондықтан 
да аудандағы мәдениет саласының 
дамуына үлес қосып жүр ген жан
дардың еңбегіне лайықты баға беру 
де ол сіздерден. Мәдениет сала
сында талмай еңбектеніп, тер төгіп 
жүр ген қызметкерлердің еңбегі бүгін 
елеу сіз қалған жоқ. Бүгінгі салтанатты 
шара ның өзі сала қызметкерлеріне 
көр се тілген құрмет деп білеміз. Ен
деше барлықтарыңызды кәсіби ме
ре  ке ле ріңізбен құттықтаймын, еңбек
те ріңіздің жемісін көре бе рің із дер, 
– деді аудан бас шысы. 

Мұнан соң өңір басшысы 
Асқарбек Темірбекұлы бірқатар сала 
ардагерлері мен мамандарына ау
дан әкімінің құттықтау хаты мен гүл 
шоқ тарын табыстады. 

Расында ән мен күй – шыққан күн,  
туған айдай қазақ елінің тал бесік
тен жер  бесікке дейінгі жан серігі. 
Ке шегі дәстүрлі  ән  өнері  –  рухани  
жә ді гер лердің ішінде замана сүзгі
сінен өтіп, халқымыздың ежелгі ру
хын, тарихын, мәдениеті мен ыстық  
ықыласын бү гінгі ұрпаққа жеткізген  
ұлттық құнды лықтардың бірі.  

Кезіндегі Ақан сері, Біржан сал
дар өз заманының нағыз өнерпаз 
дары, дәстүрлі әнді шыр қа ғанда  
тың  дарман қауымның ерекше қо
ше  ме тіне бөленетін әсем дауыс ие 
лері. Олар киелі домбырамен ән 
сал ғанда дар хан дала тербеліп,  
тұм са  табиғат тұптұнық күйге еніп, 
тың  дар ман құ ла ғының құры шы қа
натын. Сол кезең дердегі ха лық тың 
сүйіспеншілігіне бөленген өнер май
талмандарының бү гінгі жал  ғасы 
мәдениет саласының қызмет керлері 
де көпті қуанта беретініне сені міміз 
мол. 

Мәдениет үйінде өткен салта
натты шара аудан өнерпаздарының 
мерекелік концертіне ұласты. 

нұр наУан

Жігерлі жастың 
жеңісі

дәстүрлі  ән  өнері  –  рухани  жәдігерлердің  
ішінде  замана  сүзгісінен  өтіп,  халқымыздың  
ежелгі  рухын,  тарихын,  мәдениеті  мен  ыстық  
ықыласын  бүгінгі  ұрпаққа  жеткізген  ұлттық  
құндылықтардың  бірі.  қандай  заман  болса  да,  
қазақ  ән  тыңдаудан  кенде  қалмаған. Әсіресе 
қазіргі заманауи эстрадалық өнер салтанат 
құрғанда дәстүрлі ән өнерінің желісін үзбей, сақтап 
тұру ұлт алдындағы ұлы міндет деп ойлаймыз. 
Өйткені ұлттық, дәстүрлі өнер ғана қазақтың 
тектілігін, ерекше болмысын айқындай алады. 
Бүгінгі ұрпақ сайын даланы сарнатқан кешегі 
серілердің өнерін білуі тиіс.

Жүзуден аудандық ашық біріншілік 
20052015 жылдары туылған жастар 
мен жасөспірімдер арасында өтті. 
Басаяғы 80ге жуық қатысушы жүзу
дің 4 түрінен жүлделерді сарапқа 
салды. 

Шара Қазақстанның әнұранымен 
шымыл дығын түрді. Мұнан кейін ау
дан әкімінің орынбасары Жасұлан 
Еспенбет Балалар жылы аясында 
өтіп жатқан ашық біріншіліктің маңы
зы на тоқталып, қатысушыларға сәт
ті лік тіледі. 

– Бұл шараның расында маңызы 
зор, шынында бізде жабық бассейн 
ашылғанға дейін спорттың бұл түрі 
кенжелеп қалған болатын. Енді осы 
олқылықтың орнын толтыруға мүм
кіндік туып отыр. Осындай шара
лардың ұйымдастырылуы ауданда 
су спортының алға басуына үлкен 
сеп болары анық. Бүгінгі шараның 
маңызы зор деуім де сондықтан. 
Аты аудандық сайыс демесеңіз, 
бұл ашық біріншілік болғандықтан 
ау дан нан өзге де аймақтардан қа

ты суға мүмкіндік бар. Міне, бір ғана 
Қызылорда қаласынан 3 ко манда 
бақ сынауға келіп отыр. Жа ла ғаш
тың намысын қорғайтын жергі лікті 
спортшылар да жоқ емес. Бар
шаңызға тек сәттілік тілеймін. Ау
данда, аймақта ғана емес, елі міз
де су спорты алға басып, әлем дік 
додалардан топ жаратын спорт шы
лар қатары көбейе берсін және дәл 
осы спорт түрінен үлкен додаларда 
әнұранымызды шырқатып, көк туы
мыз ды биіктен желбіретер спорт
шылар біздің аймақтан да көптеп 
шыға  берсін. Баршаңызға тағы да 
сәт  тілік тілеймін, – деді Жасұлан 
Ерданұлы. 

Аудан әкімінің орынбасарына 
алыпқосарымыз жоқ. Расында ау
данда жабық бассейн ашылғалы 
су спортына қызығушылығы басым 
жер  лестеріміздің көп екеніне көз жет
кіздік. Мәселен, осыған дейін жа бық 
бассейн директоры орын басарымен 
болған сұхбатта ол мұнда келушілер 
басында тек суға түсіп, жай ғана 

демалыс үшін уақытын арнайтынын 
айтқан. Кейін олар 45 адам болып, 
су спортынан сайысуды әдетке ай
нал дырыпты. Тіпті команда болып 
өзара сайыста бақ сынайтындар да 
болады екен. Ал жергілікті жастар, 
орта және аға буын арасында аталған 
спорт түріне деген дәл осындай 
қызығушылықтың нәтижесінде ау
дан да су спортының алға басуына 
жол ашылары анық. 

Бірді айтып, екіге кетті демеңіз, 
біздікі жай ғана жабық бассейннің 
өңір халқы үшін тиімділігін тарқату 
ғой. Бұл сөзімізге кешегі өткен ашық 
біріншілік те тұздық болары анық. 

Жарыс басталмас бұрын облыс 
орталығынан келген бас төреші Бақ
дәулет Жолдасбеков қаты су шы ларға 
сайыстың ережесін кеңінен түсіндірді. 
Мұнан кейін бірнеше жүлдені сарапқа 
салған сексенге жуық қатысушы жү
зудің 4 түрінен сайысты бастап кетті. 

Бақдәулет Жолдасбековтың ыс
қы рығы шалынысымен алдымен қа
ты сушылар еркін жүзуден жүлделерді 

Жеңімпаздар жеңіс тұғырынан көрінді
дәуімбай елді мекенінде орналасқан жабық бассейн жұмысын бастағалы Жалағашта 

су спортынан түрлі сайыстар жиі ұйымдастырылып жатқанын осыған дейін де 
жазғанбыз. Кешегі аптада тартысқа толы дода жалғасын тауып, бабы мен бағы қатар 
шапқан қатысушылар жеңіс тұғырынан көрінді. 

сарапқа салды. Жас ерекшелігіне 
байланысты спортшылар 25 және 
50 метр қашықтыққа уақытпен 
еркін жүзді. Мұнан кейін 50 метр қа
шықтыққа арқамен жүзу сайысына 
кезек келді. Бұл додада мәреге 
бірінші келгендер де аудандық дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің 
арнайы диплом да рымен және ме
даль  дарымен мара патталды.   

 Брасс сайысында да қатысушылар 
қарап қалмады. Олардың мәреге 
бірінші жетіп, додада топ жаруға де
ген құлшынысы шалт қимылынан 
айқын аңғарылады. Ал дельфин 
не   месе баттерфляй сайысында 50 
метр ді аз уақытта артта қалдырған су 
спор тының болашақ майталмандары 
жеңіс тұғырынан көрінді. 

Ашық біріншілікте аудан спорт
шылары да жарады. Әсіресе дүбірлі 
додада Жалағаштың намысын қор
ғаған Диас Бегеніш, Ернияз Шөмен, 
Бибарыс Айсәулет, Мәди Шәріп және 
Ердәулет Бауыржанұлы сынды мақ
таныштарымыз жалағаштық жан
күйер лерін жерге қаратпады. До
да да топ жарған олар да аталған 
бө лімнің арнайы дипломдары мен 
ме дальдарына ие болды.   

Ерлан СоЗақБаЕв


