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Президент Бәрекелді!

Айнұр Айбосынова басшылық ететін 
білім ошағындағы ұлағатты ұстаздар жұ
мы сында нәтиже бар, оны ешкім жоққа 
шығара да алмайды. Алайда бұлар өткен 
жылдың еншісіндегі дүниеге тоқмейілсіп, 
қарқынын бәсеңдететін ұжымның қата
рынан емес. Керісінше жетістікке жеткен 
сайын одан да биік белесті бағындыруға 
ынтасы ауып тұрғанын айқын аңғаруға 
болады. 

Былтыр аталған білім ордасында 
400ден астам оқушы білім алған. Мек
теп бітірген 17 түлектің барлығы ұлттық 
бі рың ғай тестілеуге қатысқан. Директор
дың бағдарлы істер жөніндегі орын ба
са ры Самал Дүйсенбайқызының сө зіне 
сүйенсек, білім ошағында ҰБТға дайын
дық жұмыстарын бастау үшін мұн дағы ұс
таздар оқушыларының 11 сыныпқа көш
кенін күтпейді екен. Яғни оған дайындық 
жұ мыстары 23 жыл бұрын басталатын 
көрінеді. 

Әр жылдардағы білім ошағынан түле
ген балалардың ҰБТдағы алған ба лына 
зер салсақ, орынбасардың әлгі сө зінен 
олқылық таппайсыз, сөзінде еш қан дай 
жалғандық жоқ іспетті. Мәселен, биыл 
мектеп бітірген мұндағы 17 түлектің бар
лығы 100 пайыз еліміздегі жоғары және 
арнаулы оқу орындарында білім алуда. 

– ҰБТда қаншама сұрақ бар, оның 
бәріне жауап бере алатындай түлекті бір 

жылда қалыптастыру қиынға соғады. Біз 
сондықтан олардың дайындығына бір
неше жыл бұрын кірісеміз. Атаана «Ба
ла ларым елдің жарқын болашағына жұ
мыс жасайтын азамат болады» деп сенім 
артып отыр. Біздің де оларға артар үмітіміз 
осы сеніммен ұштасады. Мұндағы ұстаздар 
шәкірттеріне атаанасындай қам қор. Тек 
айырмашылық білім мен та лап шылдықта. 
Әр оқушының мінезі әр қалай. Ал мұғалім 
– жалғыз. Мұндайда педагогикалық һәм 
психологиялық ше бер лік қажет. Шүкір, 
біздің мектептегі ұс таздардың қайқай
сысында да бұл тәжірибе жетерлік. Рас, 
өткен жылды оң нәтижемен қоры тын ды
ладық, бірақ оған тоқмейілсіп, бір ме
жеде қалып қою ға тағы болмайды. Осы 
оқу жылында одан да жоғары нәтижеге 
қол жеткізуді ме желеп отырмыз. Ал қал
ғанын уақыт көр сетеді. Бастысы бізден әр 
жылдары тү леген шәкірттердің қайқай
сысы да ұс таздар сеніміне селкеу түсірген 
емес. Ал дағы уақытта да бәсекеге қабілетті 
ұр пақ қалыптастырудағы мақсатты жұмы
сы мыздың жемісін көреміз деп ойлаймын, 
– дейді мектеп директоры Айнұр Шың
ғысқызы. 

Айта кетейік, былтыр мұнда 11 сынып 
бітірген 17 түлектің 8і жоғары және ар
наулы оқу орындарына мемлекеттік грант
пен оқуға түскен. Ал бір оқушы облыс 
әкімінің грантымен қалаған мамандығын 

игеруге мүмкіндік алыпты. Нәтиже жаман 
емес, ал мектеп ұжымының мұнан да жо ға
ры жетістікке жетуге тың мақсаты тағы бар. 

Биыл Шекер Ермағанбетова атындағы 
орта мектепте 380нен астам оқушы 
білім алуда. Аталған білім ордасының 
1 қыркүйекте 38 оқушы ең алғаш та
балдырығын ат тапты. Келер жылы орта 
мектепті 19 оқушы тәмамдайды. 2 сыныпта 
оқып жатқан түлектер ҰБТға дайындық 
жұмыстарын жаз айларында бастап кеткен. 

Самал Дүйсенбайқызы мектеп бітіру
шілердің басым бөлігі биология, химия 
және физика мамандықтарын таңдап жат
қанын айтады. Бұл дәстүрдің жалғасын 
тапқанына да бірнеше жыл болған. Биыл 
да мұндағы 11 сынып оқушыларының 
ба сым бөлігі химия, биология, физика 
мамандықтарына және ІТ саласына қызы
ғушылық танытып отыр. 

Біз орта мектеп оқушыларының тек 
ҰБТдағы жетістігіне тоқталдық, болмаса, 
түрлі жобалар, облыстық, республикалық 
байқаулар мен олимпиадаларда топ жа
рып жүрген оқушыларды да аталған білім 
ошағынан көптеп кездестіруге болады. 

Елімізде республикалық деңгейде 
«Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам» 
ат ты тың жоба ұйымдастырылған еді. 
Өнер тапқыштар додасынан технология 
пәні мұғалімі Ғалымжан Сейітжановтың 
шәкірттері осыған дейін жүлдесіз қайт

Бәсі биік білім ордасы
Кент орталығындағы №246 орта мектеп ұжымы былтыр оқу жылын оң нәтижемен 

қорытындылады. Бәсекеге қабілетті өрендер қалыптастыруда ерекше маңызға ие бұл білім 
ошағының бұған дейінгі салада жеткен жетістігін тізе берсек, тарқатып айтар дүние көп. Бастысы 
Шекер Ермағанбетова атындағы орта мектептен әр жылдары түлеп ұшқан жастар бүгінде 
бірқатар салада қажырлы еңбек етуде. 

папты. Ұлағатты ұстаздың Бағдаулет 
Кәрісбек, Диас Ұзақбай атты шәкірттері 
дайын даған түрлі бұйымдар, техникалар 
мен құралжабдықтарға қанықтық. Мұн
да әсіресе Ғалекеңнің шәкірттері әзір
леген арнайы кеме, корабльдері бізді қы
зықтырды. Әлгі жобаның талапережесіне 
сай бұл су көліктерінің балалар өзіміздің 
Сырдарияда жұмысын сынаған. Қазір 
Ғалекең жетекшілік еткен шәкірттердің 
алды әлгі жобада қатарынан 34 жыл 
жүлделі орындардан бой көрсетіпті. 

– Қазір технология пәніне, оны бала
лардың игеруіне жай қарауға болмайды. 
Негізінен баланың жетесіне жетсе, оны 
шәкірт толық игерсе, мамандықтың жа
маны жоқ. Міне, біз осыны түсінуіміз 
керек. Мені әсіресе оқушыларымның 
түрлі бұйымдар жасап, оны іске қосуға 
деген талпынысы қуантады. Алды үлкен 
додаларда топ жарып жатыр. Біз мұнымен 
шектелмеуіміз керек. Әр оқушы бір белесті 
бағындырса, оны қанағат тұтпай, керісінше 
алдағы асуына жұмыс жасау қажет деп 
ойлаймын. Бүгін де аталған жоба жалғасын 
тауып жатыр. Бірнеше шәкіртімді жарысқа 
қосып жатырмын. Олардың жүлделі 
орындардан табыларына сенемін, – дейді 
Ғалымжан Сейітжанов. 

Білікті, һәм ұлағатты ұстаздар, білім 
игеруге деген талпынысы жоғары оқу
шылар. Біз орта мектепке ат ізін салғанда 
осындай жақсы көріністердің куәсі болдық. 
Осыған дейін салада серпін қалып
тастыруда қолтаңбасын қалдырған бұл 
ұжымның алдағы уақытта да мақсатты 
жұмысының жемісін көрері анық. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ         

ҚасымЖомарт Тоқаев америкалық қаржыгер
лерге Қазақстандағы ауқымды саяси және эконо
микалық реформалар туралы мәлімдеді. Мем лекет 
басшысы бұл маңызды өзгерістердің қаржыэко
номика секторына ықпалы тұрғысынан мәні зор 
екенін жеткізді.

«Бизнес пен қаржы институттары үшін бұл нені 
білдіреді? Бұл – нарыққа шығу жолын кеңейту 
мен ашықтықты қаматамасыз ету. Жалпы жеке 
сектор мен халықаралық серіктестер үшін жаңа 
мүмкіндіктер ашу дегенді білдіреді» деді Президент.

Кездесу барысында ҚасымЖомарт Тоқаев 
экономиканың маңызды секторларында бірлескен 
инвестициялық жобаларды жүзеге асырудағы 
Қазақстанның мүмкіндіктеріне назар аударды.

Мемлекет басшысы өз сөзінде «Самұрық
Қазына» ұлттық әлауқат қорымен ынтымақтас
тықтың перспективаларына тоқталды. Президент 
Қордың активтерін жекешелендіруге байланысты 
жаңа мүмкіндіктер ашылатынын атап өтті.

Сонлдайақ ҚасымЖомарт Тоқаев энергетика, 
жасыл экономика, көлік және логистика, ауыл ша
руашылығы салаларындағы еліміздің зор әлеуе
тіне, сондайақ «Астана» халықаралық қаржы 
ор  талығында жасалған қолайлы жағдайға назар 
аударды.

Кездесу соңында Президент Қазақстан Үкіметі 
инвестициялық жобаларды жүзеге асыруда амери
калық іскер топтарға жанжақты қолдау көрсетуге 
дайын екенін жеткізді.

Америкалықіскертоптарға
қолдаукөрсетеді

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Нью-Йоркке сапары барысында Citi, 
Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach 
Grayson & Company LLP, Franklin Tem-
pleton, Brightlight Capital, AllianceBer-
nstein, Jefferies Financial Group, Luxor 
Capital Group, Paine Schwartz Partners 
LLC, New Silk Road Forum, Robotti & 
Company Advisors, TPG Capital, Grupo 
Los Grobo сияқты жаһандық қаржы 
институттарының жетекшілерімен 
кездесті.

«Уақытша шектеу тұрғындар мен коммуналдық, 
әлеуметтік нысандарға арналған көмірдің шекаралас 
өңірлерге автокөлікпен тасымалданып, қатты 
отын  ды көршілес мемлекеттерде қайта сату үшін 
шығарылған фактілердің анықталуына байланысты 
енгізіліп отыр» делінген министрлік ақпаратында.

Мұндағы басты мақсат – 20222023 жылдардағы 
жылу беру маусымы кезінде көзделген межені 
орындау және елдегі көмір тапшылығын болдырмау.

Министрліктің бұйрығы жергілікті көмір тиеу 
тұйық тары мен өңір әкімдіктерімен бірлесіп әзір
ленген.

“ЖЖ” ақпарат

Көміршығаруға
уақытшатыйымсалынды

Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму 
министрлігі көмірді елден тыс 
жерлерге автокөлікпен шығаруға 
шектеу енгізді.

Биылдың өзінде ауданға қарасты бес 
ауылдық округ бойынша 16 көше күр
делі жөндеуден өтті. Атап айтсақ, М.Шә
менов ауылында жалпы ұзындығы 3,7 
ша қырымды құрайтын 9 көшеге, жо ба 
құны – 135 млн 200 мың теңге, Ең бек 
ауылында жалпы ұзындығы 3,7 шақы
рымды құрайтын 3 көшеге, жоба құны 
– 116 млн 500 мың теңге, Мырзабай 
ахун ауылында жалпы ұзындығы 3,9 ша
қырымды құрайтын 2 көшеге, жоба құны 
– 138 млн 600 мың теңге, Жаңа дария 
ауылында жалпы ұзындығы 1,2 ша қы
рымды құрайтын 1 көше ге, жоба құны 
– 41 млн теңге, Аққыр ауылында жалпы 
құны 31 млн 200 мың теңгені құрайтын 
ұзындығы 950 метр 1 көшеге күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Соның ішінде аудан орталығынан 
шалғай жатқан Аққыр ауылындағы Адис 
Ахетов көшесін асфальттау жұмысы аяқ
талуға таяу қалды. Бір шақырымға жуық 
көшені күрделі жөндеуден өткізіп жатқан – 
«Құрылыс көлік компаниясы» ЖШС. 

– Аталған көшенің күрделі жөндеуі 
бірер күнде толық аяқталады. Салынған 

жолдың сапасын өз заңдылығы бойынша 
құзырлы мекемелер техникалық және 
авторлық тұрғыдан қатаң қадағалап, 
асфальтқа қажетті қоспалардың мөлшерін 
зертханалық тексеруден өткізіп отырды. 
Енді тек біздің міндетіміз – жаңарған 
көшені көркейтіп, күтіп ұстау, – дейді Аққыр 
ауылдық округі әкімі Жаңабек Матаев.

Айта кету керек, Аққыр ауылы – аудан 
орталығынан алшақ жатса да, көшелері 
түзу әрі талтерегі көп көрікті ауылдардың 
бірі. Өткен ғасырдың алпысжетпісінші 
жылдары аталған ауыл республика көле

мінде көрсеткіші жоғары елді мекен дердің 
қатарында болған. Бірақ отыз жылдан бері 
Аққыр ауылының ішкі жолдарына күрделі 
жөндеу жүргізілмеген. Сондықтан бір 
көшеге болса да асфальт төселуі шалғай 
ауылдың тұрғындары үшін үлкен қуаныш 
болып отыр. 

– Ауылымыздың көркейіп гүлденгенін 
қалаймыз. Асфальтталған бір көшенің 
өзі ауыл көркін кіргізіп, ажарын аша түсті. 
Бұрын әрліберлі көлік жүрсе, шаңы 
көтеріліп жататын көше бір айдың ішінде 
басқаша кейіпке енді. Түнгі мезгілде көше 

бойы электр жарығымен жарқырап тұрады. 
Оның үстіне мен – осы Адис Ахетов 
көшесінің тұрғынымын. Майдангер ақын 
атамыздың атындағы көшеде тұрғанымды 
мақтан етіп, балаларымызға да ол кісінің 
ерлігі мен өнегеге толы өмір жолын үлгі 
етіп отырамыз. Көшеміздің жөнделгені  
ақын атамыздың рухына жасалған тағзым, 
құрмет деп білеміз, – дейді аталған 
көшенің тұрғыны Жауһар Жакиева. 

Жандос ЖАЗКЕН
    

Соңғы жылдары 
ауданымызда жол құрылысы 
қарқын ала бастады. Кент 
орталығындағы көшелердің 
жетпіс пайызы жаңарды және 
бірнеше көше келер жылға 
кезекте тұр. 

Көрікті ауылдың көшесі жаңарды
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Саладағы жаңашылдық
Спорт

әлеумет

Қабылдау

Осы орайда Жалағаш ауданы 
бойын ша Мемлекеттік кірістер бас
қар  масының ұйымдастыруымен "Са
лық – Мемлекет қазынасы" тақы
ры   бында ақпараттықтанымдық 
іс шара өтті. Шараның негізгі мақсаты 
– салық төлеушілерге сапалы мем
лекеттік қызмет көрсету үшін жа
са лып жатқан жобалар туралы 
тү сіндірме жұмыстарын жүргізу. 
Шараға аудан әкімінің орынбасары 
Арнұр Нұрмағанбетов, Қызылорда 
облысы бойынша Мемлекеттік кіріс
тер департаменті басшысының 
орын  басары Қуанышбек Бекшин, 
Мем лекеттік қызмет көрсету басқар
масының басшысы Мария Искакова, 
аудан тұрғындары, бөлім, мекеме 
қызметкерлері қатысты. 

Жалпы ісшара еркін форматта 
өтті. Шара барысында концерттік 
бағдарламалар қойылса, интел лек

туалды ойындар ойнатылып, толған
дырған сұрақтар бойынша қоғамдық 
қабылдаулар жүргізілді.

Мемлекеттік қызмет көрсету бас 
қар масының басшысы Мария Ис ка 
кованың айтуынша, халыққа ар нал
ған салық төлеудің ыңғайлы «ЕSalyq 
Azamat», «eSalyq Business» мо
бильді қосымшасы әзірленген. Қо
сымша он лайн салық төлеуге, артық 
төлемді болдырмауға және тағы бас
қа да жеңілдіктерге мүмкіндік береді.

– Бұрын салық төлеушіге банкке 
бару, кезекте тұру, банк комиссиясын 
төлеу, салықты төлеу үшін көптеген 
деректемелер мен кодтарды таңдау 
қажет болатын. Ол үшін қанша 
уақытыңды жоғалтасың, қарапайым 
тұрғындар үшін бұл бір қиын жұмыс 
болатын. Біз осыны ескере отырып, 
қазіргі технология дамыған заманда 
салаға сандық технологияны жұ

мыл дырдық. Бұл дегеніміз салық 
әмия нында мүлікке, жерге және көлік 
құралына қолда бар салық салу 
объектілері бойынша онлайн тол
ты руды, автотасымалдауды және 
қарауды жүргізуге болады. Сонымен 
қатар азаматтар үшін қосымшаның 
тағы бір пайдасы, олар жинақтаушы 
зей нетақы қорларына және басқа 
қорларға есептеулер жүргізілгенін 
өзі тексере алады. Оған қоса қо сым
шаның негізгі мәзірінде «Электрон
дық салық әмияны», Салық салу 
және түзету объектілері сынды элек
трондық қызметтер бар, – дейді 
Мария Искакова.

Сонымен қатар жеке кәсіпкерлер 
үшін «ESalyq Business» қосымшасы 
әзірленіп, іске қосылған. Жаңа цифр
лық қосымша жеке кәсіп керлерге 
салық міндеттемесін орындауды 
жеңіл  детеді және жаңадан тіркелген 

Сандық технология  
сапалы қызметке жол ашады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев салықтық әкімшілендіруді түбегейлі оңайлату 
мен жеңілдету бойынша міндеттер қойған болатын. Бұл – ең алдымен жеке тұлғалардың 
мүлкі мен жеріне салынатын салықтар біріктіріліп, бірыңғай төлеммен төленеді деген сөз. 
Сондай-ақ ең бастысы салық төлеу қызметі сандық технологияға көшеді.  Яғни салық 
төлеу процесі едәуір халық үшін оңтайланады. 

кә сіпкерлерге өте ыңғайлы. Қосым
шаның функционалы жеке кәсіпкер 
ре тінде тіркелуге, салық ре жи мін 
таң дауға және өзгертуге, чек тер бе
руге, кірістер тізілімін қалып тасты
руға, салық және әлеуметтік тө
лем дер бойынша міндеттемелерді 
қо сым шамен автоматты түрде есептеу 
үшін қызметкерлер кірістерінің есе
бін жүргізуге және оңайлатылған дек
ларацияның тиісті жолдарын тол
тыруға мүмкіндік береді. Патент 
не гізінде арнаулы салық режимін қол 
данатын кәсіпкерлер «eSalyq Bu si
ness» мобильді қосымшасының пай
да ланушылары бола отырып, патент 
құнының есепқисабын ұсы нудан және 
табыс алғанға дейін алдын ала салық 
және әлеуметтік төлемдерді төлеуден 
босатылады. 

Бұдан басқа кәсіпкерлердің ың
ғай лылығы үшін қосымшада салық 
әмия нының сервистері, мемлекеттік 
кі рістер органдарының бірқатар ха
бар  ламаларын алу, сондайақ жеке 
кә сіпкер қызметін оңайлатылған тәр
тіппен тоқтату сервисі қолжетімді. 
Атал ған қосым шалар «Play Market», 
«App Store» алаң дарында қолжетімді.

Жандос ЖАЗКЕН

Мобильді топтардың негізгі мақ
саты шалғай орналасқан елді мекен
дердегі тұрғындарды қабылдап, 
олар дың әлеуметтік, қоғамдық және 
өз ге де ортақ түйткілді мәселелерінің 
ше ші луіне ықпал ету, бағытбағдар 
мен кеңес беруді көздейді. Бұған 
дейін мобильді топ өкілдері ауданға 
қарасты Аламесек, М.Шәменов, Таң, 
Жаңадария ауылдық округтерінде 
бол ды. М.Шәменов ауылында тұрғын
дармен өткен кездесуде көкейдегі та
лаптілек, ұсыныспікір мен мұңмұқ
тажға құлақ асылды.  

Қоғамдық қабылдау барысында 
тұрғындар жұмысқа орналасу, ескі 
мектеп ғимаратын бұзу, елді мекенде 
электр желілерін күрделі жөндеуден 
өткізу, спортпен айналысатын орын
ның қажеттігі, «Түмен әулие» кесе
несіне баратын жол салу, ауылдағы 
туризмді дамыту, елді мекенді аяқ 
сумен қамтамасыз ету, №18 «Бөбек» 
бөбекжай ғимаратының тозығы жет
кені, жаңа ғимарат салынуы керектігі, 
ауылдық округтің кіреберісіне бейне
бақылау камерасын орнату, ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы пай
да ла нылмай жатқан жерлер, елді 
ме  кендегі көшелерге жарықшам дар 
орнату мәселелерін көтерді. Ауыл
дық округтегі әрбір тұрғынның өті
нішін тыңдаған мобильді топ өкіл дері 
мәселелердің біршамасына нақ ты 
жауап берсе, қалғанын партия өз 
бақылауына алды. 

Партиялық бақылаудың нәти же
сінде қазіргі таңда түйінді мәселе

лердің бірқатары шешімін тауып, 
кейбірі назарға алынып, тиісті жұ
мыстар жасалуда. Ауыл мектебі 
апат тық деп танылып, ғимаратты 
бұзу жұмыстары қолға алынса, тиіс ті 
мекемелер арқылы ауылдағы электр 
жүйелерін жаңғыртуға жо басме
талық құжаттар әзірлеуге алғаш қы 
қадамдар жасалған еді. Елді ме
кендегі жер мәселесіне қатысты ау
дандық жер қатынастары бөлімі 
ма мандары жауап беріп, аяқ су мә
се лесін шешу үшін аудан қазына
сынан қаржы қаралатынын жеткізген 
болатын.  

Осыған дейін аудан орталығынан 
шалғай жатқан Жаңадариядағы ке
лелі кездесуде де тұрғындар бірқатар 
мәселені ортаға салды. Жаңадария
лықтардың басын қосқан мобильді 
топ өкілдері елді мекенде біршама 
мәселенің барына қанықты. 

Иә, Жаңадария – ауыл шаруа
шылығы саласы, әсіресе егін және 
мал шаруашылығымен айналысатын 
елді мекен. Ауданнан шалғай жатқан 
бұл ауылдың негізгі күнкөрісі осы 
деуге болады. Тыныстіршілігін Жер
Анамен байланыстыратын ауыл тұр
ғын дары алажаздай баптаған өнім
дерін күзде аудан орталығына әкеліп 
сатады. Кент тұрғындары тара пынан 
да жаңадариялық өнім дерге сұраныс 
жоғары. Сол себепті шаруалардың 
жұмысы алға басуы үшін аяқсудан 
мәселе туындамауы қажет. 

Қоғамдық қабылдауда тұрғындар
дың басым көпшілігі осы мәселені 

көтерген болатын. Егіннің уақытында 
жаңадариялықтар ауыл маңындағы 
«Іңкәрдария» каналын қазу және 
тазалау жұмыстары жүргізілуі қажет 
екенін алға тартқан. 

Жаңадария ауылында бұдан өзге 
де өзекті мәселелер жоқ емес. Мо
бильді топ мүшелеріне талаптілегін 
айта келгендер ауылда мәдениет 
үйінің жоқтығын, көшелерге күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілу керек 
екенін, балаларға арналған ойын 
алаңының жоқтығын, ауыл жастарына 
жанжақты қолдау көрсетілуін, ең 
бастысы осындағы мектеп ғимараты 
күрделі жөндеуді қажет ететінін на
зарға салған болатын. Одан бері 
шал ғай ауылдың шаруасы ширап, 
жер гілікті тұрғындар тарапынан кө
те рілген бірқатар мәселе шешімін 
тапты. 

Аламесек ауылдық округінде өт
кен қоғамдық қабылдауға келген 
ауыл тұрғындары да уақытында 
елді мекендегі түйт кілді мәселелерді 
орта салған еді. Мәселен, Гүлсім 
Жаханова 2 мыңға жуық халқы бар 
елді мекен кө ше лерін жарықтандыру 
жұмыстары тұралап қалғанын айтты. 
Оның сө зінше, ауылдағы 13 көшенің 
3еуіне ғана жарық жүргізілген. Ол 
мұның сал дарынан ауыл тұрғындары 
бала лар қауіпсіздігіне алаңдайтынын 
жет кізген еді. 

Осыған дейін бұл елді мекенге 
кіреберіс жолдың сапасы сын көтер
мейтіні күн тәртібінде тұрған өзекті 
мәселе еді. Былтыр жаз мезгілі ор

Тұрғындар үніне құлақ түрді
Партияның қоғамдық қабылдау бөлмелерінің негізгі жұмысы тұрғындардың өтініштерін 

қараумен қатар, игілігіне бағытталған жобаларды түсіндіру, насихаттау болып табылады. 
Қазіргі таңда партия жұмысын жан-жақты жаңғырту жұмыстары халықпен кері байланыс 
жасаудың тиімді құралы қоғамдық қабылдау бөлмелері қызметін де қамтып отыр. 
Осы орайда  республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесі басшылығының, облыстық 
мәслихаттағы фракция мүшесі мен партия белсенділерінің, облыстық Саяси кеңес 
мүшелері мен облыстық басқарма басшыларының қатысуымен Аққұм ауылдық округінде 
қоғамдық қабылдау ұйымдастырылды. 

тасынан ауа бере бұл мәселе де өз 
шешімін тапты. Қазір ауыл халқы 
құрылысы 300 млн теңгеге жуық 
қаржыға жүргізілген жолдың игілігін 
көріп отыр. Оның үстіне сол жолдың 
бойында орналасқан көпірдің де құ
рылысына ел ағаларының көңіл бөл 
гені аламесектік ағайынның көңілін 
бір көтеріп тастады. Ал жуырда ауыл 
әкімінен ауылдағы бірнеше ішкі кө
шенің сапасына мән берілетінін 
естідік. 

Кешегі Аққұм ауылындағы келелі 
кездесуде де бірқатар мәселе ай
тылып, жергілікті халықтың талап
тілегі назарға алынды. Мобильді 
қа был дауды Қызылорда облыстық 
мәс  лихаттағы «Amanat» партиясы 
де пу таттық фракциясының мүшесі 
Мақсұт Нәлібаев ашып, қоғамдық қа
был  даудың негізгі мақсаты мен мін
дет теріне тоқталды. 

Республикалық «Amanat» партия
сы қоғамдық қабылдау бөлмесі мең
герушісінің орынбасары Азамат 
Бір жанов Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаевтың «Әділетті мем
лекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» 
атты Жолдауынан насихаттау жұмыс
тарын жүргізіп, қоғамдық қабылдау 
бөлмесінің атқарған жұмыстары ту
ралы баяндады.

Қабылдауға келген ауыл тұрғын
дары жер, аяқ су, жол, ауыз су, 
денсаулық сақтау, білім саласы, 
әлеу меттік нысандар құрылысы мен 
өзге де мәселелер жөнінде айтты. 
Өз кезегінде мобильді топ өкілдері 
біршамасына қабылдау кезінде нақты 
жауап берсе, қалған түйткілді мәсе
лелердің тізбесін жасап, партия өз 
бақылауына алды. Алдағы уақытта 
жергілікті атқарушы органдармен бір
лесе отырып, өтініштердің оңтайлы 
шешілуі бойынша нақты жұмыстар 
жүргізілетінін жеткізді.

Жандос МАхМұТұлы

– Таулар алыстаған сайын биіктей береді. Мақсұт аға
мыз ауданымыздың спорт саласына өлшеусіз үлес қосты. 
Сонымен қатар ауданның қоғамдық өміріне де белсене 
араласты. Мақсұт Жүнісұлының өмір жолы мен отаншылдық 
рухы бүгінгі жастарға үлгіөнеге, таным мен тағылым болып 
қала бермек. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін, – деді 
аудан басшысы. 

Сонымен қатар шарада арда азамат туралы Айтбек 
Сүндетбаев, апасы Қалдыгүл Қарақұлова да естеліктер 
айтып, қатысушылар мен ұйымдастырушыларға алғыс 
білдірді.  

Жарысқа 9 ауылдан 100ге жуық спортшы қатысты. 
Ашық біріншілікте спорттың 4 түрінен, яғни 100 метрге жүгіру, 
бір орыннан секіру, граната лақтыру, 1 шақырымға жүгіру 
бойынша үміткерлер өзара мықтыны анықтады. 

Нәтижесінде Жаңаталап ауылы жүлделі І орынды ие
ленсе, ІІ орынды Таң ауылы еншіледі. ІІІ орынға тұрақтаған 
Мәдениет ауылы спортшылары да жарыста спортқа ептілі
гімен көзге түсті. Жеңімпаздар Қарақұловтар отбасы атынан 
арнайы кубок, диплом, қаржылай сыйлықтарға ие болды. 

Айта кету керек, Мақсұт Қарақұлов Балалар және 
жасөспірімдер спорт мектебінде 1998 жылы ресми түрде 
жеңіл атлетика бөлімшесін ашып, балалар жеңіл атле
тикасының негізін салушы кәсіби маман болып қажырлы 
еңбек етті. Ауданда 2008 жылы жасөспірімдер спорттық 
туризмін алғаш ұйымдастырып, дәріс беруші, жаттықтырушы 
болып, саланың дамуына өлшеусіз үлес қосты.

Жандос ЖАЗКЕН

Жаңаталаптықтар
топжарғанжарыс

Жалағаш кентіндегі орталық стадионда 
спорт саласының ардагері Мақсұт 
Қарақұловты еске алуға арналған 
президенттік көпсайыстан аудандық 
ашық біріншілік өтті. Шараны аудан 
әкімі Асқарбек Есжанов ашып, сала 
ардагері туралы естеліктерімен бөлісіп, 
қатысушыларға сәттілік тіледі. 

Аудан бойынша полиция бөлімінен 40 қызметкер, атап 
айтқанда, Жалағаш кентіне 26 қызметкер, 6 автокөлік, 
ауылдық елді мекендерге 14 қызметкер, 7 автокөлік 
бөлініп, жұмыс жасады. Сенбіжексенбі күндері қылмыстық 
оқиғалар орын алған жоқ.

Екі күнде атқарылған жұмыстың нәтижесінде қоғамдық 
қауіпсіздік саласы бойынша 46 әкімшілік хаттама 
рәсімделсе, жол қауіпсіздік саласы бойынша 118 әкімшілік 
хаттама рәсімделді. Айып алаңына 13 автокөлік қамалған. 
Сала мамандары бұл бағыттағы жұмыстар қатаң бақылауға 
алынып, алдағы уақытта өз жалғасын табатынын айтады. 
Сондайақ олар қызмет атқару барысында сыбайлас 
жемқорлыққа, келеңсіз жағдайлар мен төтенше жағдайларға 
жол берілмегенін жеткізді.

Жандос ЖАЗКЕН

210әкімшілікхаттама
рәсімделді

Облыс әкімінің тапсырмасына және облыстық 
полиция департаментінің нұсқауына сәйкес, 
қылмыс пен жол-көлік оқиғаларының алдын 
алу мақсатында жуырда аудан көлемінде 
қауіпсіздік деңгейін арттыру бағытында 
жұмыстар жүргізілді. Екі күнге жалғасқан шарада 
қылмыстардың алдын алу мен террористік және 
экстремистік сипаттағы өзге құқыққа қайшы 
әрекеттерді уақытылы ескерту, олардың жолын 
кесу, қоғамдық тәртіпті сақтау, жол қауіпсіздігінің 
алдын алу жұмыстары да қамтылған.
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Еңбек адамы

Сенбілік

Қоғам

Сақтансаң, сақтайды

Азаматтар күнделікті тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі ере
желерін білмейді. Міне, сондықтан өрттің шығуына бұрын
ғысынша сылбыр қарау, түрлі қыздырғыштармен тұрмыстық 
химия заттарын ұқыпты пайдаланбау, теледидарлар мен 
газ плиталарын пайдалану тәртібін бұзу, үйде балаларды 
жалғыз қалдыру тұрмыстағы өрттің тұтануына басты себе 
болып отыр. 

Балалар өз еріктері өздеріне тиген соң отпен ойнағанды 
қызық көреді. Теледидарды іске қосады. Қазіргі заманғы 
пәтерлерде тұрмыстық электр және газ жабдықтары, басқа 
да жиһаздар баршылық екені мәлім. Ал бұлардың барлығы 
дерлік тез жанады. 

Өрт – тілсіз жау. Аяқ астынан шыққан өрт зардабы орны 
толмас өкінішке душар етеді. Бұл апаттан сақтануға болады. 
Ол үшін әр адам, әрбір тұрғын үй иесі сақтық шараларын 
естен шығармауы қажет. Осындай жағдайларды болдырмау 
үшін мекеме басшылары белгіленген адамдардың өртке 
қарсы ережелермен толық танысуын және арнаулы 
бұйрықпен бекітілуін қамтамасыз етуі керек. 

Бұл өрттердің негізгі шығу себептері көбінесе үй иесінің 
өртеген қоқыстарды қараусыз қалдыру салдарынан болады. 
Осы жайды қанша біліп, естіп жүрсек те назардан тыс 
қалдырамыз. Үйіңізде қайғықасірет болмасын десеңіз өртке 
абай болыңыз. Өрт болған жағдайда 101 телефон нөміріне  
хабарласыңыз. 

Аудандық төтенше 
жағдайлар бөлімі

Қауіпсіздікке 
қатаң қараңыз

Адам өмірін және дүние мүлікті 
өрттен сақтау – әрбір азаматтың 
абыройлы борышы. Әсіресе бұның 
өрт қауіпсіздігіне жауапты адамдарға, 
тұрғын үй коммуналды шаруашылығына, 
үй басқармалары мен ведомствалық 
ұйымдар қызметкерлеріне тікелей қатысы 
бар. 

Ол Қызылорда облысы Жалағаш 
ауданы М.Шәменов ауылында 1943 
жылы қарапайым шаруа отбасында 
дүниеге келген. Әкесі Төреқұл ал ғаш 
ұйымдастырылған «Иіркөл» серік
тестігіне мүше болып еңбек еткен. Сол 
шаруашылықтың малшысы болған. 
1947 жылы 29 тамыздағы Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Кеңе
сінің «Қызылорда Платина Строй» 
құрылысы  және Тасбөгет қыстағын 
салу жөніндегі қаулысына сәйкес, об
лыстың колхоздарынан жұмыс қолын 
тарту тапсырмасына байла нысты сол 
жаққа барып, құрылыс жұмысына 
қатысқан. Жұмысшыларды азық
түлік, етпен қамтамасыз ету мақса
тында қойшы болып еңбек еткен. 

Құрылыстың қара жұмысы мен ең
бегі бағалана бермейтін қойшылық 
өмірдің бейнетінен әкесі Төреқұл 
сол жақта қайтыс болған. Ол жақта 
маңдайын тірейтін жанның бол
мауына байланысты Дәдікбай шеше
сімен 1953 жылдардың басында ту
ған жері Қараөзек бойындағы кәріс 
ағайындар қоныстанған «Серкеш» 
се ріктестігіндегі нағашысы Оңғарбай 
Алмағанбетті паналаған. Осылайша 
«соғыс баласы» атанған Дәдікбай 
өмір дің басқа салған тауқыметін бір 
адам дай көріп өскен. 

1953 жылы нағашысы Оңғарбай 
Алмағамбеттермен Калинин колхо
зына көшіп келіп, осындағы №33 мек
тептің 7 сыныбын бітірген. 1960 жылы 
аудан орталығындағы ме ха ни затор 
даярлайтын УМСХ 150 училищесін 
тәмамдаған. Осы жылдан бастап Ка
линин атындағы  колхозда «Ленин»  
орденінің иегері Ким Яков Яковлевич 
басқаратын шаруашылықта механи
затор болып  еңбек жолын бастайды. 

Өндірістен қол үзбей жүріп, Түркіс
тан қаласындағы педагогикалық ин
дустриалды техникумын «Механик
техник» мамандығы бойынша бітіріп, 
арнаулы орта білім алады. 1970 жылы 
өмірде шыңдалған, саяси сауатты 
Дәдікбайға колхоз басшылары бас

тауыш комсомол ұйымына жетек
шілік етуді сеніп тапсырады. Бұл 
жұмысты дөңгелентіп басқарған 
Дәдік бай түрлі мәденикөпшілік, тәр
биелік шараларда тек қана ауыл 
төңірегінде емес, аудан көлемінде 
де ұйымдастырушы, көшбасшы бола 
білген. Көпұлтты, көпконфессиялы сол 
кездері шаруашылықта 12 ұлт өкілінің 
жастарын тәрбиелеуде, оларды ең
бекке жұмылдыруда Дәдікбай бел
сене жетекшілік етті. 

Осы жұмыстың басықасында 
Дәдікбай жүрген еді. Колхоз жаста
рынан «Қызғалдақтар» әнби ан
самблі өмірге келді. Ансамбль 
құра мында әншібиші Ким Лариса 
кәріс халқының «Торради» әнін 
шырқап, билесе, ағайынды Сал
ма  новтар қазақтың халық әнде
рін асқақтатып, «Тракторшы Гүл
сара» әнін шырқаған, шешен жігіті 
Қазақбай Мәжиев «Кавказ» биін 
орындап, көрермендердің ықыла
сы на бөленген еді. Колхоздың 
клуб меңгерушісі Қиыр Шығыстағы 
«Кәріс» театрының скрипкашысы 
Ли Чен Хо әнші жұбайымен КСРО 
ха лық әндерін тамылжытып орын
дайтын. Бұл жұмыстардың ұйым
дас тырушысы болатын. Сазгер 
сак   сафоншы ауыл тұрғыны Жұма 
Дә  ненов көркемөнерпаздар ұйымына 
қаты сушылардың ұйтқысы еді. 

1972 жылы еңбек жолын меха
низатор болып бастаған, комсомол 
жұмысында шыңдалған Дәдікбайға  
колхоз басшылары үлкен сенім артып, 
№8 өндіріс бригадасын басқаруды 
тапсырады. Ол жылдары Калинин 
кол хозында алты мың гектардың  үс
тінде ауыспалы егіс жүйесіне инже
нерлік тегістелген жер болатын. 
Кең  шар «Главриссовхоз» тресіне қа
рай тын. 

Дәдікбайдың айтуынша, алғашқы 
жылдары тегістеліп, инженерлік жүйе
ге келтірілген, су басқан алқап тар 
топырақтары опырылып, атыздар 
мен ішкі каналдар бұзылып, ай тар

лықтай қиындықтар келтірді. «Олар 
сушылардың күшімен қалпына кел
тіріліп еді» деп өзінің өмірін еске 
алған еді. 

Осы мақаланы жазу кезінде Дә
дікбай ескірген көне қойын дәп тер лерін 
ақтарып, бригада өзіне бекітілген 
алғашқы жылдары 420450 гектар 
күріштен әр гектардан 45 центнер, 
одан кейінгі жылдары 4850 центнер 
өнім алған. Сексенінші жылдары 55
60 центнер өнім алуды қамтамасыз 
етіп отырған. Осы еңбегі бағаланып, 
19801985 жылдары аудандық партия 
комитетінің бюро мүшесі болған. 
Жоғарғы партия конференцияларына 
делегат болып қатысқан. Жергілікті 
Кеңестің депутаттығына сайланған. 

Ол 1987 жылдың маусым айынан 
бастап кеңшар директорынан  өндіріс 
жөніндегі орынбасары болды. 1990 
жылдан бастап 1999 жылға дейін 
өзінің бұрынғы егісінде өндіріс бри
гадирі, 1999 жылдан 2019 жылға 
дейін «Байтабын» ЖСШда бригадир 
қыз метін атқарған. 2005 жылы зейнет
керлікке шыққан. 

Мұның бәрін жазу оңай болғанымен 
осы жылдары ел байлығын арттырып 
тер төккен, өндірістің шешуші са
ласында еңбек еткен азаматтарды 
қалай дәріптемеске?! Оны бүгінгі ұр
пақ білуі тиіс, олардың өмірлері – бір 
мектеп. 

Бригада мүшелері көпсалалы 
кең  шардың барлық жұмысына қаты
сатын. Мал қыстату, елдімекендерді 
көгалдандыру, көркейту т.б жұмыс
тарын атқаратын, жыл он екі ай тыным 
таппайтын. Осы тұста халық аузында 
аңыз болып кеткен мына сөзді еске 
алғым келеді.

Ертеректе бригадир болған атамыз 
айтқан екен: – Мәскеу тапсырманы 
республикаға береді, республика 
облысқа тапсырады, облыс ауданға 
береді, аудан колхозға міндеттейді, 
колхоз сол тапсырманы орындауға 
маған жүктейді, – деп жарықтық  ас
тын дағы атын қамшылаумен бол

Күріштен 
тау тұрғызған Дәдікбай

Бүгінгі Егеменді еліміздің негізін қалауда қоғамның түрлі кезеңдерінде заманына 
қарай адамы дегендей, халық шаруашылығының түрлі сала сында еңбек етіп, тер төккен 
аға буынның еңбегін, қазіргі ғылым мен техника дамыған кезеңде жақсы біліп, олардың 
аттарын атап, түстерін түстеп, еңбектерін бағалап отырса, нұр үстіне нұр болар еді. 
Сондай азаматтардың бірі, бірегейі – Бұқарбай батыр ауылында тұратын еңбек ардагері  
Төреқұлов Дәдікбай ақсақал. 

ған екен. Сондай тапсырманы орын  
даумен 45 жыл атқарған, бұл екі 
қоғамда да еңбегі бағаланған Дә
дікбай Төре құлов еді. 

1981 жылы ІІІ дәрежелі «Еңбек 
даңқы» орденімен, 1990 жылы «Ең
бек ардагері», 2004 жылы «Тыңға 
– 50 жыл», «Қы  зылорда облысына 
– 70 жыл» медалімен, 2015 жылы 
«Қазақстан ауыл шаруашылығы ке
шенінің Құр метті қыз меткері» орде
німен  марапат тал ған. 

Еліміз егемендік алғаннан кейін 
Калинин кеңшарының негізінде құ
рылған «Байтабын» ЖСШда 1990 
жылдан 2019 жылға  дейін өндіріс 
бригадасының бригадирі қызметін 
атқарған ол салада бірнеше шәкірт те 
тәрбиеледі. Осы жылдары Дәдікбай 
басқарған өндіріс бригадасы тек 
қана ауданда емес, облыс бойынша 
күріштен мол өнім алуда алғы шепте 
болды. Жыл сайын мол өнім алып, 
жетістіктерге жетіп отырды. 

Қорыта айтқанда, өндіріс бригадирі 
Дәдікбай Төреқұлов – екі қоғамда да 
өндірістің шешуші саласында еңбек 
еткен қайраткер. Уақытында өзінің 
еңбегі де бағаланып, «Байтабын» 
ЖШС ұжымының еңбекшілері, сол 
тұстағы төраға Сапар Мыханов екі 
автокөлікті Дәкеңе сыйға тартқан еді. 

45 жыл үзбей өндіріс бригадирі 
болып, жыл сайын сол кездердің 
өлшемі бойынша 430450 гектар 
күріш егісінен 4560 центнер өнім 
алып отырған бригадир Дәдікбайдың 
жинаған астығынан тау тұрғызуға 
болады екен. Дала дарабозының 
еңбегі бағаланып, бірнеше рет мара
пат төрінен де көрінген болатын. 

Атаана жолы қай кезеңде де 
балаға бағдаршам іспетті. Дәкең жары 
Салихамен бірге 4 ұл, 2 қыз тәрбиелеп 
өсірді. Қазір осы ұлқыздарынан  22 
немере 15 шөбере сүйіп отыр. Баласы 
Оразбек әке жолын жалғастырып, 
сол әкесі басқарған алқапта өндіріс 
бригадирі болып еңбек етуде. Ал 
келіні Ақлима Байтабын ЖСШда бас 
есепші, ал балалары сол ауылда әр 
салада жемісті еңбек етеді.

Рысбай Кәрімов,
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі,
Жалағаш ауданының 

Құрметті азаматы

Туысқан үшін бауырдың, бала үшін ананың 
орны бөлек. Бірақ сол аяулы жанды көз алдыңнан 
бір күнде жоғалтып алғанда әрісәрі күй кешіп, 
есеңгіреп қалады екенсің. Біреуге адал жар, 
біреуге ардақты ана, біреуге қамқоршы, жанашыр 
бауыр, біреуге ибалы келін болған Көштаева 
Сәдетхан Көштайқызының бақи дүниеге аттан
ғанына да бір жыл болыпты. Өмір деген бір жылт 
еткен сәуле екен, расында. 

Сәдетхан Көштайқызы 1948 жылы Жалағаш 
қыстағында дүниеге келген. Барлық саналы 
ғұмырын аудан медицинасына арнап, денсаулық 
сақтау саласының дамуына үлес қосты. Атап 
айтсақ, қазіргі аудандық санитарлықэпидемиологиялық бақылау 
басқар масында зейнет жасына дейін табан аудармай абыройлы 
қызмет етті. Мінсіз, сапалы қызметіне, адал еңбегіне лайық «Денсаулық 
сақтау саласының үздігі» медалінің және бірнеше марапаттардың иесі 
атанды. Білімі, кәсіби біліктілігі мен адамгершілігі және мәдениетімен 
қызмет істеген ортасына, ағайынтуысқа сыйлы, отбасына мейірімді 
болды. Әсіресе балаларына, немерелеріне тәлімтәрбие беруі, үлкенге 
құрмет, кішіге ізет көрсетуі, айналасындағы адамдарға жасаған сансыз 
жақсылықтары өзгеге үлгі, өнеге еді.

Бүгін осындай аяулы жан арамызда жоқ. Осы күнге дейін көңіліміз 
де, көзіміз де сенбей келді. Ажалға қимадық. Алайда Алланың жазуына 
пенде көнеді екен. Басқа амалы жоқ. Сағынғанымызбен, іздегенімізбен, 
артында қалған ұрпағын медет қылып, шүкірлік етеміз. Артында баласы 
мен немерелері қалды. Бауырымыздың, анамыздың ендігі өмірі солармен 
жалғаса береді. Топырағың торқа, иманың жолдасың болсын! 

Күреңітіп тағы күз келді,
Қалдырып кеттің біздерді.
Сағынғанда өзіңді,
Қараймыз қалған ізге енді.

    
 Еске алушылар бауырлары, баласы, немересі

ЕСКЕ АЛУ

    Күз көрді міне, қайғымды,
    Жеңеді сабыр уайымды.
    Оқыған бүгін дұғамыз,
    Жарық қылсыншы жайыңды.

Осы орайда аудан бойынша 2 партиялық бекет ашылып, 
жұмыс жасауда. Біріншісі Жалағаш кенті «Ақтерек» 
учаскесіндегі сужинағыш мұнара құрылысына және 
М.Шәменов ауылындағы ауылдық мәдениет үйінің жөндеу 
жұмыстары бойынша ашылды. Кеше М.Шәменов ауылдық 
мәдениет үйінің ғимаратындағы күрделі жөндеу жұмыстарына 
партиялық мониторинг жұмыстары жүргізілді. Мұндағы 
күрделі жөндеу жұмыстарының 2020 жылы жоба сметалық 
құжаттары әзірленіп, 2021 жылы мемлекеттік сараптамадан 
өткізілген болатын. Биыл «Ауыл – Ел бесігі» жобасы 
аясында оны жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің Ұлттық қорынан тиісті қаражат бөлінген. Қазіргі 
таңда ғимаратқа сылақ және терезе ауыстыру жұмыстары 
жүргізілуде.

Жандос ЖАЗКЕН

Құрылыссапасына
мәнберілді

«Amanat» партиясының бастамасымен 
еліміз бойынша сайлауалды уәделердің 
орындалу барысын жүйелі бақылап отыру 
мақсатында партиялық бекеттер ашылған. 
Басты мақсат – құрылыс сапасын, бөлінген 
қаражаттың тиімді игерілуін, қауіпсіздік 
ережелерінің сақталуын, жұмысшылардың 
әлеуметтік жағдайын, сондай-ақ жалақының 
уақытылы берілуін бақылауда ұстау. 

Тазалық сақталмаған лас жер ауру
дың ошағына айналатыны белгілі. Ішек 
пен ішкі ағзаға түсетін вирустардың 
99 пайызы тазалыққа мән бермеудің 
сал дарынан болатынын балалар да 
біледі. Бірақ соны ересектердің ескер
мейтіні өкінішті. Кент ішіндегі кейбір 
көшелермен жаяу жүріп көрсеңіз, осы 
сөзімізге дәлелсіз сенер едіңіз. Үйінің 
қақ пасынан шыға сала көшеге кірдің 
суын төге салатын немесе үйінен шық
қан күлқоқысты көшедегі арықтың 
ішіне аудара салатын тұрғындарды жиі 
көреміз. Көзің көріп тұрған соң шыдамай 

сәл кідіріп, үйінің айналасын, көшені 
ластап жатқанын айтып және ол үшін 
айыппұл арқалайтынын ескертсең, өзі
ңе қарсы ұмтылады. «Сенің қан дай 
шаруаң бар? Бұл жерді сен таза ла
майсың ғой, жұмыссыздықтың адам
дары не үшін жүр, солар тазалап ала
ды» дейді шімірікпестен. Ал осыдан 
кейін балаларға, жастарға тазалық ту
ралы тақырыпта қандай әңгіме айтуға 
болады? Алайда ондай жағдайда «аш 
құлақтан, тиыш құлақ» деп кете беруге 
болмайды. Санитарлық тазалықтың 
тәр тібін сақтамаған және онысымен тұр

май, көше тазалығына қарайтын әйел
аналарды қорлағаны үшін мойындарына 
үлкен көлемде айыппұл өңгеру керек. 

Кент ішінде, ауылдық елді мекендерде 
санитарлықтазалық жұмыстары бұрын 
көктем айларында жүргізілетін. Қазірде 
бұл жұмыстар жыл бойы тоқтамайды. 
Өте дұрыс. Сенбіліктер де солай. Әрбір 
тұрғын өзі өмір сүріп отырған ортасының 
тазалығын сақтауға және үлес қосуға 
міндетті. Ол – заңмен емес, армен бе
кітілген ереже. Кент ішінде өтетін сен
біліктерді көргенде көңілің көтеріліп, 
мейірленіп қаласың. Тіпті табиғат та 

Басты мақсат – экологиялық мәдениет қалыптастыру 
Тағы да тазалық жайында жазуымызға тура келді. Бұл тақырып ескірмейді. Өйткені тазалық өміріміздің 

өзегінде, тіршілігіміздің тінінде бізбен бірге жасасып келе жатыр. «Тазалық – денсаулық кепілі». Өте дұрыс 
айтылған. Тіпті осы қанатты сөзді бүгін сәл өзгертіп, «Тазалық – адам өмірінің кепілі» деп мән-маңызын 
арттырып, көшелер мен қоғамдық орындардың барлығына іліп қойсақ артық болмас еді. Жеке бастың 
тазалығынан бастап, үйдің, ауланың, көшенің, кент пен қаланың тазалығы тек сәнін келтіріп немесе бұзып қана 
қоймайды, тазалық жоғарыда айтқанымыздай, адам өмірінің кепілі.

өзін аялап жатқан адамзаттың алақа
нын сезгендей болып тұрады. Соңғы 
уа қытта кейбір көше тұрғындары өзде
рі ұйымдасып, көшелеріне тазалық жұ
мыс тарын өткізіп жүргенін көріп, қуанып 
қаламыз. Одан бөлек кейбір патриот 
жастар өз араларынан еріктілер жасағын 
құрып, кент тазалығына үлес қосып 
жүр. Бұл да кейінгі жас ұрпаққа үлгі. Тек 
осындай жұмыстарды үздіксіз насихаттау 
жұмыстарын күшейтуге тиіспіз. 

Өткен сенбіде Дүниежүзілік тазалық 
күніне орай «Birge: Taza QAZAQSTAN» 
эко логиялық акциясы аясында аудан 
бойын ша сенбілік өтті. Акцияға аудан 
орталығындағы дербес бөлімдер мен 
мекеме, кәсіпорын ұжымдары қатысып, 
ағаштарды әктеп, түптеді және көшелерді 
күлқоқыстан тазартты. Акцияның мақса
ты да қоғамда экологиялық мәдениетті қа
лыптастыру. 

Қуат АДИС
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Өнеге

Ойтаразы

Бәлкім біздің аналарымыздың да 
жұбайлық өмір парағы осы  қасиет пен 
киеге толы жырмен ашылған болар. 
Себебі «ол заманда шымылдықты 
ақ тық тан тігетін» деп анамыз айтып 
отырушы еді. Ал шымылдық болған 
жерде беташар айтылып, келіннің беті 
ашылатыны белгілі ғой. Сол кездегі 
жоқтықтан ба, әлде ырымдай ма 
«мы нау инабатты, ибалы пәленшенің 
ке лінінің шымылдығы» деп кәделеп, 
жас келінге тұтады екен. Мұны мен 
есейе келе Кенжегүл деген марқұм 
жеңгемнің ауызынан естігенмін. Ол 
кісі маған «сенің анаңның түскен 
шымылдығына түсіп, келін атандым. 
Сонда сенің анаңа ұқсаса, менің 
келінім жақсы болады» деп енемнің 
айтқан сөзі құлағымда қалыпты» 
деп айтып отырушы еді жарық
тық. Осындай ақ жаулығын кіршік сіз 
ұстаған аналарымызға, әжеле рімізге 
өсиет айтқан бабамыздың термесі 
шынында қазіргі жастар үшін де 
түйсіне білсе, құнды  деп ойлаймын. 

Атаенеңе құрмет қыл,
Әдеттен сақтан ерінген.
Жыл өткенше жас келін,
Сынайды сені көрінген.

Сыр бермей кетсең екіүш жыл,
Ісі жоқ жұрттың сенімен.
Ықыласыңмен қызмет қып,
Қосылған қарап еріңе.

Бір нәрсе десе күйеуің,
Алыстан жауап қайтармай,
Кел жақындап шеніне.

Қағыпсүртіп киімің,
Киінер кезде абай бол,
Еріңнің жаға, жеңіне.

Әзірлеп сүлгі, су құйдыр,
Болғасын тамақ ішіліп,
Аларсың алғыс әр жердеақ,
Үлкенге қылсақ кішілік.

Жасыңнан шықпас жақсы атың,
Кеуіліңде болса кісілік.

Түсіне білген келіндерге әр сөздің 
астарында қаншама ақылкеңес, ке
ре  мет тәлім жатыр. Атаенесіне ғана 
емес, көршікөлемге, ағайынтуыс қа 
әдеп пен ізет көрсетіп, кішілік танытып, 
иі ліп сәлем салып, еразаматына 
адал  дық пен, шынайы қызмет етіп, 
істеген қыз метін бұлдамайтын келін
дер көп болса ғой, шіркін!

Қазіргі заманда дү ние көп, киім 
бүтін, тамақ тоқ, бірақ көл дей көңіл 
бөлу деген дүниеге енжар қарай мыз. 

Неліктен жас жұбайлар арасында 
ажырасу көп? Іргемізде дау да жок, жау 
да жоқ. Қой үстіне бозторғай жұмырт
қалаған осындай бейбіт, мамыражай 
заманды біздің атабабаларымыз ар
ман дап кетті. Олардың заманында қа
зіргідей сәнсалтанат, толып жатқан 
ырымжырым, астатөк дүние де, 
тамақ та болған емес. Бірақ айрандай 
ұйыған бірлік пен береке бар еді. 
Үлкенді ұлықтап, кішілер бөтен сөзді 
ауызда құлып тап ұстайтын. Өзінен 
үлкен адам ның алдында ешіріпек
пін демейтін. Кіші нің дауысының өзі 
жұмсақ шығатын. 

Ал қазір бәрі басқаша. Ол заманда 
жөнімен айтылған бірауыз сөзге небір 
адуын мінезді келіндер болса да 

тоқтай білетін. Ал еразаматтардың 
сұсы басым болатын. Сондықтан 
ол заманда ажы расу дегенді бірен
саран болмаса, естімейтін едік. 
Қайтып келген қыздарға ауыл дықтар 
қолдарын шошайтып, сол қыздың 
өзінен мін іздеп тұратын. Бая ғыны 
аңсап, безілдеп кетті демеңіз. Ба
қыттың баянды, махаббаттың аяулы, 
сезім нің тұрақты болғаны қандай 
ғанибет! 

Сондықтан емес пе, ұзатылып 
бара жатқан қызға «тастай батып, су
дай сің» дейтініміз. Осы сөзден тәлім 
алатын бойжеткендеріміздің азайып 
бара жат қаны көңіл құлазытады. «Әт
теңай» деп сондайда бармақ тіс
тейміз. Қайтеміз енді?.

Гауһар ҚОЖАхМЕТОВА

Ұлт ұлылығы
Біздің өңірден шыққан жыраулар жайлы сөз қозғалса, 

Базар жыраудың аты алғашқылардың бірі болып аталады. 
Себебі бабамыздың жыры ел арасына көп тараған. Бертінге 
дейін келін түскенде беташардың майын тамызып айту үшін 
жыраулар бабамыздың термесін көп таратқан. Тілге жеңіл, 
жүрекке жылы осы өсиетті тыңдаған талай ақжаулықтылар 
бар екенін жақсы білеміз. Төгілтіп айтқан тәлімнің құдіретін 
бойына сіңіріп, жас келіндер алтын құрсақты ана атанып, 
ұрпақ өсіріп, қазір абыз анаға  айналды. 

Ысырап дінімізде де, дәстүрімізде де 
құпталмайды. Абай атамыз да адамның 
бойындағы бұл кемшілікті  «Адам болам 
десеңіз, Оған қайғы жесеңіз. Өсек, 
өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал 
шашпақ – Бес дұшпаның, білсеңіз…» 
деп ысырапшылдықтың анық дұшпан 
екенін айтып өткен. Негізінде «ысырап, 
ысырапшылдық» сөздерінің түп төркіні 
араб тіліндегі «исраф» сөзінен бастау 
алады. «Исраф» сөзі – түбір етістік. Араб 
тілінде бұл сөз бір нәрсені орынсыз, 
артығымен жұмсау, шектен тыс жарату 
деген мағынаны білдіреді. 

Сонымен Құранда Алла тағала ысы
рапқа қатысты былай деген: «Жеңдер, 
ішіңдер және ысырап қылмаңдар. Шын 
мәнінде Алла ысырап етушілерді жақ
сы көрмейді». Аяттан білгеніміздей, 
ысы рап қылу жақсы қасиет емес. Ысы
рап қылушыны Алла жақсы көрмейді 
екен. Өйткені Алла өзінің пендесіне 
бер ген ризығын орынды және үнемді 
жаратқанын қалайды. Ризықты үнем деп 
жарату сараңдыққа жатпайды. Ке рісінше 
оны оңдысолды шашу дара қылық пен 
ақымақтық болады.

Менің Жапонияда тұратын жиенім 
бар еді. Сол жиенімнен үнемшілдік ту
ралы біраз үлгілі әңгіме естігеннен кейін 
кешеден бері тіс тазалап жатып суды 
ағызып қоюды тоқтаттым, бұрын мұндай 
заттар туралы ойламаппын, ұят, әрине. 

– Тәте, біздегі тұрғындар   мүлде бас
қаша тіршілік етеді.  Мұндағы бізден ең 

ерекше болып көрінген жағы – үнемшілдік. 
Олар өмірдің барлық қызығынан 
бас тартпайды, бірақ ақшаларын да 
беталды шаша бермейді. Мысалы, біз 
екі бөлмелі пәтерде тұрамыз. Оның бір 
бөлмесін студенттерге жалға береміз. 
Сондайақ миссис Флеминг маған таңғы 
ас пен кешкі ас дайындайды. Жазда 
басқа жаққа ұзақ сапарға кетсек, өз 
бөлмелерімізді жалға береміз. Сіз ойла
нып қараңызшы, анам мен әкемнің 
тұратын үйіне, екеуіңіз тұратын үйге. Екі 
қабаттық тастаяқ залы, 70 шаршы метр  
қонақ бөлме, бірнеше жатын бөлме. Не 
үшін қажет? Балалар жан жаққа кеткен, 
өздеріңіз ғана тұрасыздар, қонақтың 
өзі жылына көп дегенде бес рет келетін 
шығар. Басқа уақытта бөлмелердің 
көпшілігі бос тұрады, анам ғана шаңын 
сүртуге кіреді, болды. Ал мұның бәрі 
шығын ғой, бөлмелерді жылыту керек, 
тазалап тұру керек, салығын төлеу керек. 
Осының бәрі неге керек? Әкемде  үлкен 
джип, жұмысқа дейін қала ішімен он 
минуттық жер. Үлкен жол талғамайтын 
көліктің не керегі бар? Таутасты қиялап 
жүрмейсіз ғой. Үйде анамда тағы бір 
көлік бар, сонша көлік не керек? 

 Ал менің атам мен енемнің кішкентай 
машиналары бар, онымен Лондон ішін
де жүру ыңғайлы, тұраққа қойғанға да 
ыңғайлы, сосын велосипедтері бар, жас
тары 70 тен асса да, көбінесе сол вело
сипедпен жүреді, елестетіп көріңіз ші! 
Күйеуіме біздің осы көліктеріміз жайлы 

Үнемшілдік – исламның алтын қағидасы

ысырап ету, үнемшілдік жайлы айтып та, жазып та 
жүрміз.  Бірақ қазақ десе, өзіңе тиеді. Біздің бір ерсілеу 
тұсымыз ысырапшылдыққа көп жол береміз.  Қазақы 
дархандық, жайсаңдық, мырзалық, қонақжайлық, 
даладай далиған ақкөңілділігіміз ол – бөлек әңгіме. Бірақ 
сондай боламыз деп  біздің көп нәрсені шығындауымыз 
шариғатқа да, тіршілік тынысымызға да жат көрініс. Одан 
біз ұтпаймыз, керісінше  ұтыламыз. Ел экономикасына да 
зардап әкелеміз. 

айтсам, таң қалады, бір адамды тасу 
үшін 15 литр жанармай жағып, қаншама 
ауаны ластап не қажеті бар дейді. 
Қаншама ақша желге ұшып жатыр.

Жиенімнің айтуынша, жапон халқы  
киімді де аз сатып алады екен. Ал 
мұндағы қарапайым тұрғындар төмен
де тілген бағамен алған киімін, тозғанша 
киіп, сосын интернет арқылы қайта 
са тып жібереді. Олар әрбір тиынды 
санайды. 

Ал бізде тіпті басқаша. Әр тойға 
міндетті түрде бір киім аламыз. Бұрынғы 
тойға киген көйлегімізді қайта кимейміз. 
Себебі ұятымыз жібермейді. Оны көп
шілік көріп қойған. Тағы да шашыла бас
тай мыз. Шкаф киімге көйлекке толады. 

Біз тамақты қалай дайындаймыз? 
Күніне үш рет тыңқия тойып тамақ 
ішеміз. Ақырғы рет тамақ ішкендей бо
лып. Желінбей қалғанын малымыз, 
итмысығымыз, болмаса қоқысқа тас
таймыз.  Өйткені ертең үстелден жаңа
дан жасалған тамақ көргіміз келеді. 
Осылай күн сайын қайталанады. Біздегі  
қалдық тамақтармен жапондардың бір
неше отбасын тойдыруға болар еді. 

 Ал бұл елде отбасы мүшелері қанша 
жей алады, сонша ғана даярлайды. 2 
адам болса, 2 тәрелке. Тәбеті тартпай, 
жей алмаса, ертеңіне міндетті түрде 
тауы  су керек. 

Біздің Қазақстанда кішкентай қо
наққа 3050 адам, үйлену тойы болса, 
300500. Үстелді де артығымен жа
саймыз. Мүмкін біреу досын немесе 
ағасын, балалары мен немерелерін 
ертіп келуі мүмкін деп. Осы туралы жа
пондарға айтсам, шалқасынан түседі 
олар. Біреудің тойына таныс емес, 
шақырмаған адамды қалай ертіп барады 
деп. Олардың ақылына сыймайтын 
нәрсе бұл. Олар тізім бойынша аздап 
қана шақырады. Тамақты да сонша 
адамға ғана даярлайды. 2030 адамға 
де ген ұғым жоқ. Олар мысалы 23 адам 
деді ма, сол 23 адамға ғана даярлайды. 

Олар үйлерін монша сияқты етіп 
ысытпайды. Отынды үнемдейді. Салқын 
үйде жылы киініп жүре берген дұрыс деп 

санайды. Бізде әр бөлмеде 5 шамы бар 
үлкен люстралар тұр. Ал жапондарда 
ондай люстралар атымен жоқ. Оларда 
айна алдында, төсек жанында, бұрыш
тарда кішкентай шамдар болады. 
Керек жерде жаға саласыз. Олар бөл
мелерді жарықтандыруға көп энергия 
жұмсамайды. Подъездерде қозғалыс 
дат чиктері орнатылған. Адам өтсе 
ғана жанады. Басқа кезде электр энер
гия сын үнемдеп, өшіп қалады. Бізде 
ше? Подъезде жарық түнімен, ұмытып 
кеткенде күнімен жанып тұрғаны. 

Монша мен әжетхана жайлы бөлек 
әңгіме. Үнемшіл жапондықтар тісін таза
лап жатқанда міндетті түрде суды жауып 
қояды. Суды босқа ағыза бергеннен не 
пайда? Біз деген жуынар алдында суды 
ашамыз да, жуынып болғанша сарыл
датамыз ғой. 

Тіпті мынадай ұсақтүйек. Кіші дә
ретке барса, су ағызар ыдыстан кіші 
түймесін басып, жарты суды ғана ағы
зады. Ал бізде ондай түйме деген нәрсе 
жоқ қой. Оны да сарылдатып ағыза 
береміз. 

Көңілге келетіні де сол ғой. Жа
рықты беталды жағып, суды есепсіз 
ағыза береміз, терезе арқылы дала
ны жылытамыз, тамақты қоқыс қа 
тас  таймыз, өзөзімізді тонап отыр
мыз ғой! Адал еңбекпен тапқан ақша
мыз ды желге ұшырып отырмыз! Ел 
бойын ша есептесек, тонналаған мұ
най, центнерлеген бидай, қаншама үй
лер! Біздің халық жалқаулығынан өз 
байлығының бір бөлігін қоқысқа лақ
тырып жатыр. Осындай ұсақтүйектен 
елдің экономикасы түзіледі ғой, тәте!  Әр 
тамшы, әр киловатт көбейе келе үлкен 
пайда әкеледі ғой. Біз үшін ұсақтық 
болған дүние жапондарда өмір сүру 
қағидасына айналған. Олар үшін бұл 
қалыпты. Сондықтан жиенімнің айтқан 
салыстырмалы түрдегі ақылкеңесінен  
ұққаным, егер бай болғымыз келсе, 
үнемшіл болайық, ағайын.

Г.АСҚАРҚыЗы

Бір қызығы, алты аласы, бес бересі болмаса да, қонақ үй 
иесі тойдырмаса, дұрыстап күтпесе, ашуланып, кейін өкпе
ренішін айтып кететін кезі де кездеседі. Қазақ үшін мұны есту 
ұят, бетке шіркеу болған. Сондықтан халқымыз қонақты қарсы 
алу, шығарып салуға ерекше мән берген. Қонақты үй иесі 
қарсы алып, есікті өзі ашып үйге енгізіп, соңынан өзі кіріп есікті 
жабады. Бұл – қонақпен еріп келген «құт» бірге кірсін дегені. 
Ал қонақты шығарып саларда есікті қонақтарға аштырып, 
соңынан өзі жауып шығатын болған. 

Жалпы үй иесі бұрын танысын, танымасын «Құдайы 
қонақпын» десе болды, жылы шыраймен қарсы алып отырған. 
Олардың ішінде құдайы қонақты аса қатты қадірлеп, төрге 
отырғызып, бар мәзірін ұсынған. Cебебі «Құдайы қонақты 
құдай жіберді», «Қырықтың бірі – қыдыр» деп пайымдаған. 
Құдайы қонақ күту – қазақ халқына ғана тән ерекше қасиет. 
Ол – қонақжайлылықтың белгісі. “Деңгене” дәстүрі де осыған 
ұқсас. Тек сайыс ретінде ұйымдастырылатын салтдәстүрге 
жататындықтан сәл қызықтау көрінеді. 

Бұл дәстүр қазіргі кезде желісін үзген деуге болады. 
Ұмытылған салтдәстүрлердің қатарында. Мәселен, көрші 
ауылдан келген үштөрт жігіт алдымен түсетін үйін сайлап 
алып, сол үйдің жанына барып «Деңгене! Деңгене жеуге 
келдік» деп айғайлайды. Ал үй иесі бұл сөзді естіген соң семіз 
бір қойды сойып, етін түгел қазанға салдыртады. Деңгене 
дәстүрі бойынша келген жігіттер сол қойдың етін түгелімен жеп, 
сорпасын ішуі керек. Тауыса алмаса, бір қойды екі қой қылып 
қайтаруға мәжбүр болған. Демек үйге қонақ болған жігіттер 
қойдың етін түгел тауыспаса, үй иесіне екі қой қарыз болады 
деген сөз. Ертеректе салтанат құрған «деңгене» дәстүрін қазір 
бірі білсе, бірі білмес. Қазақтың салтдәстүрлері тізбегінде 
бұдан басқа да ұмытылған дәстүрлер баршылық. Олар заман 
ағымына қарай, адамдардың өзгеруіне қарай қолданыстан 
шығып, ұмытылып барады. Жаңа ғасырға бейімделген 
халықтың, әсіресе жастардың мұндай дәстүрді түсінбеуі де 
мүмкін. 

Дәстүр

Қазақ салт-дәстүрінде қонақ күтуге байланысты 
қатаң қағида көп. Өйткені қазақ – ежелден қонақ десе, 
ішкен асын жерге қоятын халық. Жол жүріп келіп 
жатқан жолаушыны «бөлінбеген еншісі бар» деп, 
ауылдың кез келген үйі сыйлап, қонақ ететін болған. 

Деңгене

Ерулік

«Ерулік дегеніміз – үлкен елді мекендерде жайғасқан 
көшпелі халықтардың арасында орныққан керемет салт
дәстүр. Көшпелілерге тән қасиет қонақжайлық емес пе? Бір 
мекеннен екінші мекенге, бір жайлаудан екінші жайлауға орын 
ауыстыру деген мыңдаған, кемінде 3040 шақырым болған. 
Міне, осындай алыстаған елді мекендерге жету үшін жолым 
жеңіл болсын деп адамдар ешқандай азықтүліксіз жолға 
шыға берген. Осылайша қоныс жайғандарға, жақын маңда 
мекендегендер ерулік көрсеткен»  дейді көненің көзіндей 
болған Өміртай атамыз.

Оның айтуынша, ерулік жалғыз көшіп келген отбасыға ғана 
емес, бір түнге аялдаған көшке де көрсетілген. Адамдарға 
тамақ беріп, суын ішкізіп, аттарына да жем берген. Яғни бұл 
дәстүр арқылы алдағы уақытта арамызда жылы қарым
қатынас қалыптассын деген оймен жасалады екен. 

Осылай дей келе, қария ерулікке қатысты Сырым батыр 
мен орыс көпестің арасында болған әңгімені айтып берді: 

«Сырым батыр тек батылдығымен емес, шешендік, 
сөзтапқырлығымен де ерекшеленген. Бірде Сырым батыр 
орыстың көпесімен сөз таластырып, сол көпес Сырымға «Сен 
білесің бе? Менің малдарым бар, шаруашылығым бар, пәлен 
үйім бар, алтындарым бар» депті. Ал сендерде малдан басқа 
не бар өзі?» деп айтқан екен. Яғни «орыс бай ма, әлде қазақ 
бай ма?» деп сұраған екен.

Сырым батыр еш саспастан «Әрине қазақ бай» депті. 
Көпес оған «Қалай қазақ бай?» деген сұраққа Сырым батыр 
«Егер сен алыс жолға аттанатын болсаң, арбаңа толтырып 
азықтүлігіңді алып жүресің, ал қазақтар қанша алыс жолға 
аттанса да, бір түйір азықсыз жүреді. Жолда кездескендер 
оны қондырып, тамағын беріп, атының жемін қамтамасыз 
етеді. Осыдан кейін сен байсың ба, әлде қазақ бай ма?» деп 
орыс көпесті сөзбен жеңіп, желпініп отырған көпесті орнына 
қойған екен.

Қазақтың осындай еш халықта жоқ салтдәстүрі дана 
халық екенін дәлелдеп тұр емес пе?!

Жандос ЖАЗКЕН

Қазақ  – қонақжайлығымен ерекшеленген, салт-
дәстүрге өте бай халық. Осыншама кең сахара даланы 
қоныстанған қазақтың көшіп-қонуының жеңіл болу 
себебі дәстүрін терең сақтауында. ұлтымыздың терең 
философиялық ойлау қабілетінің тереңдігіне үңіліңіз. 
Ата-бабаларымыз өмірден алған тәжірибесіне сүйеніп, 
дәстүрді жаңғыртып, оны өмір сүру дағдысына 
бейімдеп отырған. ұлттың ұлылығы да осында 
жатыр. Қазақы мәрттіктің өлшеміндей кәденің бірі – 
ерулік. Ол – ауылға жаңадан көшіп келгендерге асын 
асып, қазанын қайнатып, көмек-қолын созу арқылы 
бұрыннан тұрып жатқан адамдардың көрсеткен 
ілтипаты. Ол – жаңа отбасыға көрсетілген сый-құрмет 
және тез арада жақын араласып кетудің бір жолы.


