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Бағдарлама игілігі

Ерлан СОЗАҚБАЕВ

Иә, бұрын іс бастауға елде 
айтарлықтай ынта болмайтын. Көбісі ай 
сайын жалақы алатын жұмысқа тұрғанды 
құп көреді. Бастысы, орналасып алса 
болды, айлығының көлеміне аса бас 
қатырмайтын. Ал қазір ше, қазір мүлде 
басқа. Яғни халықтың көзқарасы өзгер
ген. Бүгінде олар тұрмыс сапасын артты
рудың тиімді тетігі кәсіп бастау деп 
түйеді. Негізі солай. 

Жалағаштықтар да жыл сайын түрлі 
бағдарламалардың көмегімен мемле
кеттен қаржылай қолдау тауып отыр. Бізді 
бүгінде оның нәтижесі бары қуантады. 
Қазір жергілікті салыққа да түсетін түсім 
көлемі артып келеді. Бұл дегеніңіз өңірде 
аталған салада айтарлықтай серпін 
барын білдіреді. 

Іс бастаймын деген жандарға бү
гінде пайыздық үстемақысы төмен не
сие   ден бөлек қайтарымсыз қаражат та 
үлес тірілуде. Былтырлары 600 мың тең 
геге дейін шағын кәсіпкерлікке бағыт
тал ған жоба авторларына қайта рымсыз 
қаражат үлестірілсе, биыл оның көлемі 1 
млн 200 мың теңгеден асып жығылады. 
Нарықтағы кез келген тауардың құбылған 
бағасын бағамдасақ, мұны қаржының 
құнсыздануымен байланыстырамыз. 
Алай  да шағын кәсіп ашуға бұл таптырмас 
мүм  кіндік. 

Биыл ауданда жаңа бизнесидея
ларды іске асыруға арналған мемле
кеттік грантқа 367,6 млн теңге қара
жат қаралған. 109 млн теңгесі ел 

қа зы   насынан бөлінсе,  Ұлттық қордан 
258,6 млн теңге қаралыпты. Негізінен жыл 
соңы на дейін 300 адамды қайтарымсыз 
қара жатпен қамтамасыз ету көзделсе, 
жос пар қазірдің өзінде 100 пайызға 
орын   далып, қарашаға дейін 300 жоба 
қар   жы ландырылды. 

Енді қазір аудан бойынша бұл 
қаражатқа қол жеткізуде қай өңірлер 
басымдыққа ие, қай елді мекендерде 
кәсіппен айналысуға ынта барын да 
төмендегі сандардан аңғару қиын емес. 
Бұл туралы бізге берген Жұмыспен 
қамту орталығының мәліметі не дейді? 
Тарқатайық...  

Жалпы қайтарымсыз грантты жоба 
авторларына үлестіруге арналған 4 рет 
комиссия отырысы өткен. Ең алғаш
қысында 2 адам үміткер болып қатысып, 
Жаңа бизнесидеяларды іске асыруға 
арналған мемлекеттік грантты былтыр 
«БастауБизнес» жобасы бойынша оқуын 
аяқтаған 1 адам мал шаруашылығы 
бағытында комиссияның оң шешімін 
алса, келесісі қолдау таппаған. Ал келесі 
ко миссия отырысында жаңа бизнес
идея ларды іске асыруға арналған мемле
кеттік грантқа оқуын аяқтаған 79 адам 
комиссия отырысына қатысып, оның 62
сі бизнес жоспарын қорғап, комиссияның 
оң шешімін алған, 1 адам тұрақты жұ
мысқа орналасуына байланысты грант 
қа ражатынан бас тартыпты, ал қалған 17 
адамның жобасы қолдау таппаған.

Үшінші мәрте өткен отырыста жаңа 
бизнесидеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік грантқа оқуын аяқтаған 178 
адам қатысуға өтініш беріпті, оның 92сі 
бизнес жоспарын қорғап, комиссияның 
оң шешімін алған, 86 адамның түрлі 
жобасы қолдауға ие болған жоқ. Ал 
соңғы рет қазан айында өткен жаңа биз
несидеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік грантқа оқуын аяқтаған 363 
адам қатысуға өтініш беріп, оның 146сы 
бизнес жоспарын қорғап, комиссияның 
оң шешімін алған, керісінше 217 адамның 
жобасы қолдау тапқан жоқ. 

Қайтарымсыз қаражаттың әрбір өңір
ге үлестірілу межесіне келсек, Жала ғаш 
кенті бойынша негізінен 111 адам ға грант 
беру жоспарланған. Десе де 165 адамның 
жарқын жобасы қаржы лай қолдау тап
ты. Ал ауылдық елді мекендерге кел
сек, Аққұм ауылы бойынша 17 адам
ның жобасы меже бойынша қолдау 
табуға тиіс болса, бүгінге дейін 10 ауыл 
тұрғыны қаржылай қолдауға ие болған. 
Шалғайдағы Аққыр ауылдық округі 
бойынша меженің орындалуы 50 пайызға 
да жетпейді. Мәселен, бұл елді мекеннен 
10 адамның жобасын қаржыландыру 
ме желенсе, бүгінге дейін 4 жоба қолдау 
тауыпты. Бұл ретте аталған ауылдан 
кел ген жоба авторларының саны аз бол
ға нын айта кеткен жөн. 

Аудан іргесіндегі Ақсу ауылы – негі
зінен кәсіп бастауға және оның жемісін 
көруге қолайлы жер. Кентке жақын орна

лас қандықтан бұл ауылда өнім өтпей 
қалады деген іскер азаматтарда күмән 
аз болатыны сөзсіз. Сондықтан болар, 
кешеге дейін комиссия отырысында 
ақсулық ағайындар бірнеше жоба 
қорғады. Олардың кәсіп ашуға ынталы 
екені анық байқалды. Мәселен, аталған 
елді мекен бойынша 12 жоба қаржылай 
қолдау табуы тиіс болса, бүгінге дейін 
15 жоба сәтті қорғалған. Ал Аламе сек 
ауылдық округі бойын ша 14 жобаға дейін 
қолдауға мүмкіндік болған. Бірақ бүгінге 
дейін 8 жоба сәтті қорғалған. 

Бұқарбай батыр ауылы бойынша 15 
жобаны қолдауға мүмкіндік болды. Бірақ 
бүгінге дейін 13 жоба қаржыландырылған. 
Бұл елді мекенде де кәсіпкерлік саласына 
жергілікті тұрғындардың қызығушылығы 
басым екенін айта кеткен жөн. Еңбектен 
10 жоба қолдау қажет болса, меже 
бүгінге дейін 60 пайызға орындалған. Ал 
Жаңадария ауылы бойынша меже 43,7, 
Қаракеткенде 78,6, Жаңаталапта 25, 
Мақпалкөлде 46,7, Мәдениетте 163,6, 
Мырзабай ахунда 46,7, Таңда 141,7, 
М.Шәменовте 66,7 пайызға орындалып 
отыр.

Тиісті қаражатқа қол жеткізгендердің 
алды бүгінде кәсіпті бастап кетті. Аудан 
бойынша 300 жобаның қолдау табуы 
өңірде 300 шағын кәсіпорын жұмысын 
бастағанын білдіреді. Осыданақ ауданда 
аталған салада айтарлықтай серпін 
барын, оған мемлекеттік бағдарламаның 
көмегі тиіп жатқанын аңғару қиын емес.

300 жоба қолдау тапқан
Өңір өркендеу үшін 

жергілікті бюджетке түсетін 
түсімде де айтарлықтай 
қарқын болуы шарт. 
Бұл ретте кәсіпкерлік 
саласын дамыту ерекше 
маңызға ие екені айтпаса 
да белгілі. Мемлекеттің 
аталған салада серпін 
қалыптастыру мақсатында 
қаржылай қолдауға 
басымдық беріп жатқаны 
сондықтан. Бастысы, 
бүгінде ел оның игілігін 
көріп, түрлі жобаларды 
жүзеге асыруда. Басқасын 
былай қойғанда, сол түрлі 
бағдарламалардың жемісін 
бір ғана Жалағаш ауданынан 
байқауға болады. 

Комитет өкілдерінің хабарламасында бір 
инкубациялық кезең ішінде бір сыныптағы 
оқушылар арасында 2030 пайызға дейінгі 
ЖРВИ ауруы тіркелсе, күнтізбелік он күн ішінде 
сыныптарға жаңадан бала қабылдауға тыйым салу 
ұсынылатыны көрсетілген. Эпидемиялық процеске 
ЖРВИмен ауыратын науқастардың жалпы 
саны 30 пайыз және одан көп болған жағдайда 
бір инкубациялық кезең ішінде оқушыларды 
онлайн оқытуға ауыстыру жүзеге асырылатыны 
баяндалған.

Санитарлық дәрігерлер атап өткендей, бұған 
дейін мектеп оқушылары тек коронавирустың 
өршуіне байланысты онлайн оқуға көшкен. Тұмау 
мен ЖРВИ алғаш рет оқушыларды қашықтан 
оқытуға ауыстыруға себеп болуы мүмкін. Ал Оқу
ағарту министрлігі сыныптарда ЖРВИ өршіген 
жағдайда балаларды онлайн оқытуға ауыстыру 
туралы ұсыныспен келіспейтіндерін хабарлады.

«Әлемде мектептер бірінші болып ашылып, 
соңғы болып жабылады. Бұл туралы ЮНИСЕФ 
өкілдері де мәлімдеді. Біз балалардың толыққанды 
сапалы білімі мен әлауқатын қамтамасыз етуді 
маңызды деп санаймыз. Оқуағарту министрлігі 
онлайнрежимде оқыту бойынша ұсынысты 
қолдамайды» деп түсіндірді ведомствода.

Айта кетейік, бұған дейін денсаулық сақтау 
министрлігінің өкілі Роза Қожанова эпидемиялық 
маусым басталғаннан бері Қазақстанда ЖРВИ
дың 764 247 жағдайы тіркелгенін хабарлаған 
болатын.

Оқушылар 
қашықтан оқи ма?

Денсаулық сақтау министрлігі 
оқушылар ЖРВИ және тұмау аурулары 
көтерілген жағдайда қашықтан 
оқытуға ауыса алатынын мәлімдеді. 
Алайда Оқу-ағарту министрлігі бұл 
ұсынысты қолдамапты. Санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау комитеті 
мәлімдегендей, бас санитарлық 
дәрігердің қаулысына сәйкес, ЖРВИ 
мен тұмау ауруының жоғарылағанда 
оқушылардың қашықтан оқуға көшуіне 
болады.

Баспасөз – 2023

қадірлі 
оқырман!

 «сыр медиа» ЖШс басы
лым дарына 2023 жылдың 
бірінші жартыжыл дығына жазы
лу жүруде. 

Ел жаңалығын білгіңіз келсе, 
сүйікті газетіңізден қол үзбеңіз.

Сүйікті баСылымыңызға  
жазылуға аСығыңыз!

Индекс Басылым атауы Жазылу 
мерзімі

Бағасы 

65460 Сыр бойы (жеке жазылушылар 
үшін)

6 ай 3500 тг

15460 Сыр бойы (мекеме үшін) 6 ай 4500 тг
65461 Кызылординские вести (жеке 

жазылушылар үшін)
6 ай 3500 тг

15461 Кызылординские вести (мекеме 
үшін)

6 ай 4500 тг

65425 Ақмешіт жастары (мекеме мен 
жеке жазылушылар үшін)

6 ай 2000 тг

65463 Ақмешіт апталығы (жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай 2500 тг

15463 Ақмешіт апталығы (мекеме 
үшін)

6 ай 3500 тг

65019 Жалағаш жаршысы (жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай 2500 тг

15019 Жалағаш жаршысы (мекеме 
үшін)

6 ай 3500 тг

65878 Халық (мекеме мен жеке 
жазылушылар үшін)

6 ай  3000 тг

Президент сайлауына үміткер ретінде 
ұсынылып, тіркелген 7 үміткер де халыққа 
өз бағдарламаларын таныстырды. Қоғам
ның әр саласында, әсіресе әлеуметтік 
желілердің бүгінгі басты тақырыбы – 
сайлау. Сайлауға қатысты сан түрлі пікір 
білдіріп жатыр. Пікір қайшылықтары 
да бар. Бірақ солардың көбі айналып 
келгенде бір арнаға тоғысады. Яғни ел 
тұрғындарының дені ҚасымЖомарт 
Кемелұлын қолдап дауыс беретінін 
айтады. Әрине бұл алдағы сайлауда 
кандидат ҚасымЖомарт Тоқаев басым 
дауыс жинап, Президент болады деген 
сөз емес. Бәрін алдағы сайлаудың 
қорытындысы көрсетеді. Тек бұл біздің 
әлеуметтік желіні бір шолып шыққанда 
байқаған сайлау алдындағы халықтың 
жеке пікірлері ғана. 

Жаңа Қазақстанды құруды мұрат 
тұтқан Президенттікке үміткерлер 
сайлаудың барынша демократиялық 
жолмен әділ әрі белсенді түрде өтетініне 
сенімді. Елімізде сайлау барысын байқау
шы комиссиялар да құрылды және 
демо кратиялық мемлекеттердің заңына 
сәйкес, шет мемлекеттерден де байқау
шылар келеді. Әрине жергілікті және 
халықаралық байқаушылар заңнамада 
көрсетілгендей, сайлаудың еркін және 
ашық сипатын, демократиялық сайлау 
саласындағы халықаралық қағидаттар 
мен міндеттемелерге сәйкес болуын 
қадағалап, сайлау үдерісінің ашық әрі 
әділ өтуіне үлес қосады. 

– Қазірде еліміз дамудың жаңа кезеңіне 
аяқ басты. Мемлекет басшысы сын сағатта 
маңызды шешімдер қабылдап, батыл 
қадамдар жасады. Соның нәтижесінде 

ел дамуын жеделдететін бағдарламалар 
қабылданды. Енді соларды жүзеге 
асыру мақсатында жұмыстар жасалып 
жатқанын естіп, көріп қуанудамыз. 
Жуырда өтетін кезектен тыс Президент 
сайлауына жаппай қатысуға халықтың 
белсенділігі жоғары деп ойлаймын. Қазір 
ешкім елдік істерге бейжай қарамайды 
және саяси науқандардың кезінде де 
бейтарап қалмайды. Халықтың саяси 
санасы қалыптасқан. Оған куә болып 
жүрміз. Қоғамдық орындарда, қоғамдық 
көліктерде тұрғындарды алдағы сайлау 
толғандыратынын өзара әңгімелерінен 
байқауға болады. Ал біз 20 қараша күні 
отбасымызбен сайлау учаскесіне барып, 
өз таңдауымызды жасаймыз және бұны 
Қазақстан азаматы ретіндегі міндетіміз 
деп білеміз, – дейді аудан тұрғыны Мира 
Қираева.

Әрине алдағы сайлауға қатысу немесе 
қатыспау және таңдау жасау еліміздің 
әрбір азаматының өз еркінде. Әйтсе де, 
біз үміткерлерді таңдау арқылы еліміздің 
болашағын қалыптастыратынымызды 
ұмытпағанымыз жөн. Сондықтан алдағы 
саяси науқан барысында барынша саяси 
ахуалды сараптап, болашақты бағамдап, 
белсенділік таныту әрбірімізге жүктелген 
жауапкершілік екенін естен шығармайық. 
Өйткені біз осы сайлауда құқығымызды 
пайдалана отырып, жасаған таңдауымыз 
арқылы бір адамның емес, бір елдің 
келешегіне жол ашамыз. Ол біз үшін 
ғана емес, ертеңгі ұрпағымыз үшін керек. 
Әділетті, жаңа Қазақстанда барлығы 
халық таңдауымен ғана шешілетініне 
сенеміз. Әрбіріміздің дауысымыз маңызды 
және бұл – біздің азаматтық парызымыз. 

                                                                                     

Таңдау жасау – азаматтық парыз
Кезектен тыс өткізілгелі 

жатқан Қазақстан Республикасы 
Президентінің сайлауы да 
жақындап қалды. Нақтысын 
айтсақ, 12 күн қалды. Орталық 
сайлау комиссиясынан бөлек, 
барлық өңірлерден аумақтық және 
учаскелік сайлау комиссиялары 
құрылып, жалпыхалықтық дауыс 
беруді дайындау және өткізу 
мәселелері пысықталып жатыр. 
Орталық сайлау комиссиясының 
төрағасы өңірлерді аралап жүр. 
Мақсаты – сайлаушылардың 
тізімдерін нақтылау, ұйымдастыру, 
материалдық-техникалық тұрғыдан 
қамтамасыз ету, мүмкіндігі 
шектеулі жандарға сайлауға 
қатысуға жан-жақты жағдай жасау, 
сайлау бюллетеньдерін қадағалау 
сияқты әзірлік жұмыстарымен 
танысу. 
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Базарлық

ТҰМА
балалар шығармашылығына арналған бет  

ҚҰРАҚТАЙ БАЛҒЫН, БҰЛАҚТАЙ МӨЛДІР

Бақбақ
Асықтарым көп менің

Біздің басылым бұдан бұрын Балалар жылына орай балалар шығармашылығын 
қолдау мақсатында «Тұма» айдарын ашып, онда  жергілікті жас ақындардың бір топ 
өлеңдерін жариялап, қауырсын қалам иелерінің балауса жырларын оқырмандарға 
паш еткен едік. «Тұма» айдарының кезекті нөмірінде   балалар шығармашылығына 
қалам тербеп жүрген ақын, жерлесіміз, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі 
Қуат Ахетовтің  кішкентай балақайларға арналып жазылған бір топ өлеңдеріне де 
кезек келді. Бұл тартуымыздың жас жеткіншектерге керемет көңіл-күй сыйлауына 
тілектеспіз!

Жетім лақ

Бағдаршам

Ұшатын гүлдер

Нөсер

Саңырауқұлақ

Тәртіп керек түзге,
Қалаға да және.
Бағыт сілтеп бізге,
Бағдаршам тұр, әне!

Көше бойы тоқтап,
Барынша сақ болғын.
Ал есіңе сақтап,
Ережесін жолдың.

Қиылыста қалсаң,
Қара!
Көлік жоқ па?
Қызыл көзі жанса,
Қауіп саған
Тоқта!

Асығыс бол, мейлі, 
Өте алмасың анық.
«Ал, дайындал!» дейді.
Сары көзі жанып.

Тұр енді сен, балам,
Бағдаршамды бағып.
Жол ашады саған,
Жасыл көзі жанып.

Қарсы бетке өттің,
Ал енді оны жаттап.
Сол арқылы көптің,
Қал өмірін сақтап!

Біздің бақта бақбақ бар,
Атын ойға жаттап қал.
Секілді олар аспаннан,
Жаңа жауған аппақ қар.

Ұлпа қардай түрге еніп,
Тұрады олар бүрленіп.
Теріп алып бірбірлеп,
Үпелегін үрледік.

Кішісі бар, үлкені,
Бірақ, бірдей түр, тегі.
Гүлтәж жасап киеміз,
Гүлдерінен күлтелі.

Бақтың сәні бұл да әсем,
Бейберекет жұлма сен!
Бақбақ жаман болса егер,
Мен күзетіп тұрмас ем. 

Бұлт торлады аспанды,
Көк жүзінен жас тамды. 
Сап тиылып долы жел, 
Нөсер жауын басталды.

Көк аспанның күркірі,
Талтеректі сілкіді.
Адамзатқа – несібе,
Жаздың осы бір күні.

Қара нөсер құйды бір,
ЖерАнаны сүйді нұр.
Ауырсынып тамшыны,
Басын төмен иді гүл.

Ақ күшігім бұғынды,
Үйшігіне тығылды.
Балапандар пана іздеп,
Әрліберлі жүгірді.

Аспан қайта нұрланды,
Шуақ шашты күн нәрлі.
Нөсерден соң құлпырып,
Қырда алаулап гүл жанды.

Ауыл да енді ажарлы,
Дала да енді базарлы.
Бақшадағы бар ағаш,
Шаңтозаңнан тазарды.

Жапырақтан ән құлап,
Бір жаңарып қалды бақ.
Саф ауамен тыныстап,
Дала жатыр балбырап.

Тіршілік те жанданды,
Нұр көмкерді бар маңды.
Жер мен көктің арасы,
Жібек жіппен жалғанды...

 Сүпсүйкімді ақ лақ,
Салпаң құлақ сақ лақ.
Тұрады ол қорада,
Күні бойы маңырап.

Ортадан жай берсек те,
Қашып шығар ең шетке.
Барлығы оны мүйіздеп,
Жолатпайды жемшөпке.

Болады оған пана кім?
Жанашыр – мен ғанамын.
Бұзау менен қозыдан,
Арашалап аламын.

Көңілкүйі күпті лақ,
Тыншымайды түк бірақ.
Саусағымды түрткілеп,
Маңырайды сүт сұрап.

Төл туса атам «құт» деген,
Сол сөзін мен құп көрем.
Қос бүйірі шыққанша,
Емізікпен сүт берем.

Тойып алып кекіріп,
Ойнамайды секіріп.
Мен қалаға қайтқанша,
Кетсе екен тез жетіліп. 

Қатал кейде қала тым,
Аула да тар, тар үй де.
Ойнап асыр салатын,
Ауыл жақсы, әрине!

Жүр ем жазда барам деп,
Ертіп кетті ағам кеп.
Атам, әжем жинапты,
Бір қалта асық маған деп.

Шиырласам үй маңын,
Берер маған сыйға кім?
Сақамды атып тағы да,
Бір қалта асық жинадым.

Ойынғаойын ұласып,
Мергендікті сынасып.
Бір жұмада тер төгіп,
Жинап алдым мың асық.

Қайтып үйге олжалы,
Қуанттым мен атамды.
Асығынан құлжаның,
Сайлап берді сақамды.

Әжем үшін дәл бүгін,
Ойыншылар алдымын.
Бояп берді сан түске,
Асығымның барлығын.

Қалада енді күй бөтен,
Ауламыз тар, қиынақ.
Сонда да асық үйретем,
Достарымды жиып ап.

Қарап келем үңіле, 
(Біледі оның жайын кім?)
Қарағайдың түбіне,
Қалқасына қайыңның.

Жаңбыр жауса сол маңға,
Өседі олар топтана.
Тұрған сынды орманда,
Қалпақ киген көп бала.

Үй мен орман арасын,
Жүрмін қазір жол қылып.
Алдым, міне, қарашы!
Себетімді толтырып.

Қарындасым Нұркерім,
Ентіге алып тұр демін.
Айтты аптығып гүлдердің,
Аспанда ұшып жүргенін.

Көкорайлы көктемде,
Көктен жауын төккенде.
Құрбысымен барыпты,
Гүл теруге бөктерге.

Табиғатты жыр етіп,
Тұрған түзді түлетіп.

Гүлді жұлам дегенде,
Кетіпті ұшып дүр етіп.

Жұламын деп жүргенде,
Аспанға ұшқан бір демде.
Таңқалып тұр Нұркерім,
Қанат біткен гүлдерге.

Көктем шықса керемет,
Гүл терудің жөні ерек.
Болып шықты олардың,
Гүл дегені – көбелек.
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Замандас келбеті

Білгенге маржан

таным

Өмір өз дегенін ғана істейтінін 
көбіне ескере бермейміз. Себеп: уақыт 
пен ойда жоқта кездесетін жағдайдың 
тасасында көмескіленіп қалатын сәт
тердің болатыны жалған емес. Мұн
дайды адамның адамы ғана жеңіп 
шығатыны анық. Ал адамның есінде 
әр жыл өзінің қилықилы оқиғасымен 
ғана сақталады. Олай болса ендігі 
кезекті есте қалған сол сәттерден 
бастау алар әңгімеме жол бермекпін.

I
Енді өткеннен азкем естелік айтуға 

тура келеді. Осыдан қырық үш жыл 
бұрын «Райком» деп аталатын үлкен 
үйде бір топ азамат абыройлы қызмет 
жасаған еді. Оларды аудандық партия 
комитетінің жауапты қызметкерлері 
дейтін.

Сол кезде аудандық партия ко
митетінің бірінші хатшысы Сұлтан 
Шаханұлы Аманов, екінші хатшысы 
Қаһарман Тоғызбайұлы Табынбаев, 
идеология жөніндегі хатшысы болып 
Нәзтай Сермаханова қызмет жасай
тын. Райкомда үш бөлім бола тын. Бі
рін шісі «Ұйымдастыру бөлімі», екіншісі 
«Үгіт және Насихат бөлімі», үшіншісі 
«Жалпы бөлім» деп аталатын.

Ұйымдастыру бөлімінде Ұлықпан 
Ишанғалиев, Көптілеу Тоқсанов, Асан 
Бекпенбетов, Тасқара Байниязов, 
Ғазиз Ержанов секілді азаматтар нұс
қаушы болып қызмет атқарса, пар 
тиялық есеп секторының жетек шісі 
болып Бибайша Нәбиева жұмыс жа
сайтын, менгерушісі өзім бола тынмын.

Үгітнасихат бөлімінде Әбдіжәлел 
Ерәлиев, Жайшылық Ағыбаевтар 
нұсқаушы, Өтеш Байдүйсенов Білім 
қоғамының жауапты хатшысы, Зордан 
Салықбаев Саяси ағарту кабинетінің 
меңгерушісі болып қызмет атқаратын. 
Бөлім меңгерушісі Мәжит Әбдазиев 
еді.

Жалпы бөлімде бірақ адам жұмыс 
жасайтын. Ол Мәжит Сағи датов еді. 
Өз басым жұмысқа кіріс кеннен кейін 
бөлімдердегі жауап ты қыз мет кер лер
дің өмір жолда рымен терең таныса 
бастадым. Бірсыпы расы ның бір қыз
метте, яғни аппаратта ұзақ жыл отырып 
қалғанын, бірақ оған олар кінәлі 
емес екенін ескере отырып, алдағы 
уақытта оларды іскерлік қабілетіне, 
мамандығына қарай жауапты жұмысқа 
жіберу керектігіне баса көңіл бөлуге 
тура келді. Бұл жөніндегі ұсынысымды 
хатшыларға да жеткіздім. Олардың 
тарапынан да қолдау тапты.

Жылдар жылжып өтіп жатты. Біз 
де кадрларды қызмет бабында өсіру 
жолындағы жұмысымызды екіүш жыл 
ішінде жүзеге асырып та үлгердік. 
Мәселен, Мәжит Әбдазиев училищеге 
директор болып ауысты, Зордан 
Салықбаев аудандық «Жаңадария» 
газетіне редактор болды, Ғазиз Ер
жа нов жол құрылысы мекемесіне 
бастық болып жоғарылады, Тасқара 
Байниязов аудандық жоспарлау бө
лімінің бастығы, аудандық Совет 
атқару комитеті төрағасының орын
басары қызметіне отырды. Көптілеу 
Тоқсанов Аққыр совхозы партия коми
тетінің хатшысы болып сайланды. 
Асан Бекпенбетов Жалағаш поселкелік 
Советінің төрағасы болды, Өтеш Бай
дүйсенов мектеп директоры бол
са, Жайшылық Ағыбаев аудандық 
кино фикация мекемесіне жетекшілік 
жасады. Ал Ұлықпан Ишанғалиев 

болса аудандық партия комитетінде 
жаңадан ашылған штат бойынша парт
комиссия төрағасы болып бекі тілді. 
Бибайша Нәбиева жалпы бөлім нің 
меңгерушілігіне жоғарылады.

«Соңғы түйенің жүгі ауыр» де
мекші, бір орында он жылдан астам 
отырған аудандық партия комитеті 
нұсқаушысының бірі Әбдіжәлел Ера
лиев болатын. Ендігі қызметке көте
рілудің кезегі өзінікі еді. Солай болды 
да. «Тектіден текті туады, әке жолын 
куады» демекші, ендігі әңгімеміз сол 
Әбдіжәлел Ералиевке арналмақ.

Негізінен алғанда Әбдіжәлел – 
ұстаздар отбасының түлегі. Оның әкесі 
Көшекбай Ерәлиевтің барлық өмірі 
ұстаздықпен өтіпті. 1906 жылы өмірге 
келген ол Бұхарадағы «Көкілташ» 
медресесінен білім алған. Наурызәлі 
атты Молдадан оқып, діни сауатын 
ашыпты. 

Ол мұнымен шектелмей төте оқу, 
латын, кириллица әліпбиіндегі білімін 
Нұржан Молдадан оқып үйренеді. 
Содан кейінгі өмір жолы ауыл мек
тептерінде ұстаздық жасауға арна
лады. Өз кезегінде, әсіресе Мәдениет 
ауылының адамдарын сауаттандыруға 
үлкен үлес қосқаны жайлы деректі 
әңгімелер көп. Ұстаз аға 19421945 
жылдары Ұлы Отан соғысына қатысып, 
кеудесіне үшінші дәрежелі «Даңқ» 
ордені, «Ерлігі үшін», «Берлинді ал
ғаны үшін», «19411945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысында Германияны 
жеңгені үшін» медальдарын тағып, 
елге жеңіспен оралады. Сонымен 
қатар соғыс майданындағы ерліктері 
үшін Бас қолбасшы И.В.Сталиннің 4 
рет алғысымен мадақталыпты.

Ағамыз бейбіт өмірде ұстаздық 
қызметін одан әрі жалғастырып, Ұлы 
Жеңістің 20,30,40 жылдығы және 
КСРО Қарулы күштерінің 50,60,70 
жылдық мерекелік медальдарымен 
марапатталыпты.

Аса үздік ұстаздық қызметі үшін 
«Қазақ ССРның білім беру озаты» 
деген атақ алыпты. Сондайақ 
«В.И.Лениннің туғанына 100 жыл» 
мере келік медалімен марапатталған.

Қырық жыл бойы ұстаздық қызмет 
еткен Көшекбай ағамыз өмірлік жары 
Зағипа апай екеуі өмірге үш бала 
әкеліп, оларды тәрбиелеп, саналы 
азамат етіп өсіреді. Олар: Әбдіжәлел, 
Серік, Роза.

Осындай тәрбиелі, өнегелі отба
сынан шыққан Әбдіжәлел жас тайынан 
мектепке барып, он алты жасында орта 
мектепті бітіреді. Сол жылы Қызылорда 
қаласындағы Н.В.Гоголь атындағы 
педагогикалық институттың «Қазақ 
тілі және әдебиеті» факультетіне түсіп, 
оны 1957 жылы жиырма жасында 
бітіріп шығады. Жиырма жасында 
инсти тутты тәмамдап, жоғары білім 
алып шығу деген ол кез үшін өте сирек 
кез десетін жаңалық еді.

Пединститут бітіргеннен кейін ал
ғашқы еңбек жолын жолдамамен, 
Қарағанды облысының Ұлытау ауда
нына барып бастайды. Содан кейін 
19581959 жылдары Сырдария ауда
нындағы А.С.Пушкин атындағы орта 
мектепте ұстаз, аудандык пио нер лер 
үйінің директоры қызметін ат қа рады. 
19591962 жылдары Түркі мен станның 
Ашхабад қаласында әске ри борышын 
өтейді. Сол кезеңде Ком мунистік пар
тия қатарына өтеді.

Армия қатарынан оралғаннан кейін 
туған ауылы Мәдениетке келіп, өзі бі
лім алған №32 мектепке жұмысқа ор
на  ласып, мұнда 1962 жылдан 1965 
жыл ға дейін ұстаздық қызмет жа сай
ды.

Мектепте қызмет жасап жүрген 
уакытта ауылдың қоғамдық өміріне 
белсене араласады. Совхозда өтетін 
әртүрлі идеологиялық шараларға 
сая си басшылық жасап, насихатшы 
болып жұмыс жүргізеді.

Өзінің еңбексүйгіштігін, біліктілігін 
саяси сауаттылығын көрсете білген 
жас кадрды аудандык партия комитеті 
1965 жылы үгітнасихат бөліміне 
нұсқаушы етіп қызметке алады.

Сол кездердегі аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшылары болып 
қызмет жасаған Исатай Әбдікәрімов, 
Сұлтан Шаханов, Қонысбек Қазантаев 
сынды қоғам және мемлекет қайрат
керлерінің қарамағында еңбек еткен 
замандасымыз Әбдіжәлел Ера лиев 
үлкен партия мектебінен сабақ алған 
азамат еді.

Аудандық партия комитетінің ол 
жұмыс жасайтын бөлімінде екі нұс
каушы болатын. Бірі өзі де, екін шісі 
Жайшылық Ағыбаев еді. Бө лім нің 
ау дан көлеміндегі жүргізетін идео ло
гиялық жұмыстарының негізгі сала
ларын еске түсіретін болсақ, олар дың 
түрлері төмендегіше тізбек телер еді:

 Социалистік жарыс;
 Саяси және экономикалық оқу;
Лекциялық насихат;
 Көрнекті үгіт;
 Озат тәжірибелерді насихаттау;
 Жастарға коммунистік тәрбие 

беру;
 Әйелдермен жұмыс;
 Газет қызметкерлері және жергі

лікті авторлармен жұмыс;
 Физкультура және спорт жұмысы.
Осылайша жоғарыда айтылған та

қы  рыптардың әрқайсысы бірнеше са
лаға бөлінеді. Бұдан да басқа аты бар, 
аты жоқ жұмыстар қаншама де сең  ші!

Бөлімнің жұмысы мұнымен шектел
мейтін. Атап айтатын болсақ:

 Аудандык оқу бөлімі;
 Аудандық денсаулық бөлімі;
 Санэпидстанция мекемесі;
 Аудандык мәдениет бөлімі;
 Аудандық байланыс бөлімі;
 Аудандық типография мен аудан

дық «Жаңадария» газетінің редак ция
сы;

 Сауда саласы;
 Халыққа тұрмыстық қызмет көр

сету мекемесі;
 Аудандык коммуналдық шаруа

шылық мекемесі; 
 ЗАГСмекемесі және де басқа 

мекемелердің жұмыстарына жетек
шілік етіп, бақылау жасау осы бөлім 
арқылы жүзеге асырылатын. 

Осындай аукымды жұмысты ұйым
дастыруда нұсқаушылардың жұ мы
сы өлшеусіз еді. Ол кезде аудан да 63 
бастауыш партия ұйымы жұмыс істей
тін. Олардың есебінде 1 545 коммунист 
тұратын.

Жоғарыда айтылған жұмыстар 
осы бастауыш партия ұйымдарының 
тікелей араласуымен, нұсқаушылардың 
тұрақты бақылауымен жүзеге асыры
лып отыратын. Бұл орайда Әбдіжәлел 
Ерәлиев өзінің білікті де іскер, ұйым
дастыру қабілеті мол саяси қызметкер 
екенін көрсете білді. 

Саф алтынды тат баспайды
«Замандасың болмаса 

тойға барма» деген ежелден 
айтылып келе жатқан аталы 
сөз бар. Бұл сөздің кездейсоқ 
айтылмағаны баршаға аян. Бірақ 
оған күнделікті өмірде мән бере 
бермейміз. Қалай айтқанда да 
ерте ме, кеш пе, мұны уақыт 
еске салады. Сосын барып 
замандастарыңның бейнесі көз 
алдыңнан көлбеңдеп, өткен 
күндерді ой елегінен өткізе 
бастайсың. Сол кезде алыста 
қалған күндердің қуанышты, 
мұңлы сәттері еске түседі. 
Әсіресе замандастардың 
арасында бүгінгі тіршілік 
сапында жоқтарының кезінде 
жүріп өткен өнегелі жолы көңілге 
қуат бергендей болады. Қанша 
айтқанмен жақсы адамның 
арты жақсы жолмен жалғасын 
тауып жатса, оның өзі айтып 
жүретіндей жақсылық емес пе?!

Аудан аумағында өтетін халық
қа мәденитұрмыстық қызмет көр
се ту, түрлі спорттық жарыстар 
өт кізу, көркемөнерпаздардың шы ғар
ма шылық кештерін ұйым дастыру, 
со циалистік жарыс тарды қоры тын
ды  лау, елді мекендерді көр кей ту мен 
көг алдан дыру, көрнекті үгітті жақсарту 
және басқа шараларды өкізу кезінде 
ол осы жұмыстардың бел орта сында 
жү ретін. Жай жүрмейтін, жұ мысты 
ұйым дастырып, ақылкеңе сін беріп 
жү    ретін, көпшілікті қолға алған іске жұ
мыл дыратын.

1978 жылы Коммунизм совхозы 
партия комитетінің хатшысы басқа жұ
мысқа ауысуына байланысты орны
на хатшы тағайындау керек болды. 
Бұл қызметке барғысы келетіндер 
көп еді. Жоғары жақтан телефон 
шалушылар да кездесті. Бірақ бұра 
тартушыларға жол берілмеді. Резерв
тегі кадрларды талдай отырып, ау
дандық партия комитетінің бюросы 
бұл қызметке Әбдіжәлел Ералиевтің 
кандидатурасын лайық деп шешті.

Сонымен ол 19781980 жылдары 
Коммунизм совхозының партком хат
шысы болып абыройлы қызмет жа
сады. Осы қызметте жүргенде ден
сау лығы сыр беріп, аудандық білім 
қоғамына жетекшілік жұмысқа ауысты.

Ол өзінің адами қасиетімен жұ мыс
тас, қызметтес азаматтармен сый ласа 
білді, сырласа да білді, оның заман
дастары біздің Әбекең мінезге бай, 
одан үйрену керек деп отыратын.

II

Әбдіжәлел Ералиев 1985 жылы 
48 жасында дүние салды. Содан 
бері де отыз жылдан астам уақыт 
артта қалыпты. Жылжыған жылдар 
жымын білдірмей, бірінен кейін бірі 
бірде ренішімен, бірде қуанышымен 
өтіп жатты. Әбдіжәлелден айырылып 
есеңгіреп қалған отбасының жан 
жары Күләйшаның арқасында қайта 
түтіні түзелді. Оның басшылығымен 
шаңырақты шайқалтпай, талай қиын
дыққа төтеп беріп, сегіз баланы 
ержеткізіп ел қатарына қосты. Жай 
ғана қосқан жоқ, тәрбиелі етіп, білімді 
етіп, қоғамның белсенді мүшесі етіп 
қосты.

Енді сол балалары жайлы айтатын 
болсақ, Гүлсім республикалық ғылы
микөпшілік, руханитанымдық «Нұр 
Жан» журналының атқарушы дирек
торы, Шара Астана қаласында дәрі
гер, Сәкен әскери қызметте абы
ройлы еңбек етіп келеді. Ал Гүл сара 
Алматы қаласында технолог маман
дығы бойынша оқу бітірген, қазір 
бала күтімінде, Сейтен Қызылорда 
темір  жолында мамандығы бойынша 
абыройлы еңбек етіп келеді. Гүлмира 
Жалағаш кентінде СЭС мекемесінде 
зертханашы, Набира Алматы қала
сын дағы мектепте ұстаз, Жәмила 
Ас тана қаласында заңгер болып қа
жырлы еңбек етуде.

Қанша айтқанмен ұстаздың аты 
ұстаз ғой. Балаларын жалтақтатпай 
өсірген Күләйшаны ағайынтуыс, жек
жат атаулы қадірлей де, құрметтей 
де білді. Мұның өзі оның барға асып
тас пайтын, жокқа күйіппіспейтін қа
зақтың нағыз сырбаз, парасатты әйелі 
екенін білдіреді. Бар нәрсеге, болған 
жәйттерге шүкіршілік етудің өзі нағыз 
асыл қасиет емес пе?!

III
Заман тозбақ, уақыт озбақ. Иә, 

жыл дардың жүгі қаншама ауыр бол
са да ұрпақ жалғастығымен ол күн
дер алыстаған сайын ұмытыла бас 
тайды, ал біздер болсақ, сол өмір дің 
ағысымен келе жатып, жан дү ниесі 
аппақ ақша қардай болып өткен 
Әбдіжәлел Ералиев жайында бір
шама ой өрбіттік. Әрине бір қысқа 
есте лікпен бір адамның қадірқасиетін 
толық айтып жеткізу мүмкін емес. 
Саф алтынды тат баспайды. Ол құм 
астында жатса да уақыт озған сайын 
жарқырай түседі...

Шыңғыс АЙБОСЫНОВ,
Халықаралық Жазушылар 

Одағының және
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі,
«Ұлт мақтанышы» 

медалінің иегері

Біріншіден, түтін жолдары мен пештерді күйеден тазарту 
қажет. Ал жанғыш шатырдың үстіндегі түтін құбырларында 
ұшқын ұстағыштар болуы тиіс. Отынды, басқа да жанғыш 
заттар мен материалдарды оттықта орналастыруға, жанып 
жатқан пешті қараусыз қалдыруға, сондайақ балаларға 
қадағалауды тапсыруға әсте болмайды.

          Пештерде және олардың жанында киімді, отынды 
және басқа да материалдарды кептіру қауіпті екенін ескеріңіз. 
Сондайақ пештерді қыздыру да қауіпті. Балаларыңызды 
қараусыз қалдырмауға тырысыңыздар және сіріңке, оттық, 
шақпақ сияқты заттарды балалардың қолы жетпейтін 
жерге қою, газ плитасы, үтік және т.б жылыту құралдарына 
жақындамау жөнінде күнделікті ескертіп отыру керек. 
Балалар біздің болашағымыз екенін есімізден шығармайық.

Жылыту маусымына дайын бол
          

  Күннің салқындауына байланысты Жалағаш ауданының 
тұрғындары пештермен және жылытқыш электрқұралдарын 
қолдана бастады. Қатты суықта, желді ауа райында 
тұрғындар қосымша жылыту құралдарын қолданады: 
плиткалар, электр жылытқыштар және т.б., кейде қолдан 
жасалған электр құралдары да кездесіп жатады. Мұның бәрі 
бақылаусыз өрттің пайда болуына әкелуі мүмкін. Осындай 
оқиғалардың алдын алу үшін қарапайым өрт қауіпсіздігі 
ережелерін сақтау қажет.

Қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз
Жылу маусымының басында жылыту құралдарын 

тексеру және жөндеу қажет. Жылу маусымы басталар 
алдында жеке үй иеліктерінде түтін мен құбырларды күйеден 
тазартқан дұрыс. Ал пешті қыздыруға және қатты отынмен 
пешті жағу үшін бензин, керосин, басқа да тез тұтанатын 
сұйықтықтарды қолдануға болмайды.

Балаларға пешті жағуды тапсырмаңыз. Пештерде 
және олардың жанында киімді, отынды және басқа да 
материалдарды кептіру қауіпті. Жылыту пештерінің 
жанында отынды, тез тұтанатын сұйықтықтарды, жанғыш 
материалдарды сақтауға және жанып жатқан пештерді 
қараусыз қалдыруға болмайды.

     
Аудандық төтенше 

жағдайлар бөлімі

Өрт көп жағдайда адамдардың өрт 
қауіпсіздігі қағидаларын сақтамауынан 
немқұрайдылықпен қарауының салдарынан 
болып жатады. Үйде тұрған пештер жарамды 
күйде болуы және өрт қауіпсіздігінің барлық 
талаптарын сақтауды ескере отырып 
жабдықталуы тиіс. Пештерді пайдалану 
кезінде қарапайым талаптарды сақтау керек.

Тұрғын үйді 
өрт шалмасын десек...

«Сот кабинеті» ақпараттық сервисі 
онлайнсервистерге және сот орган
дарының қызметіне қол жеткізудің бірың
ғай терезесі, сот жүйесінің органдары 
мен халықтың өзара әрекеттестігі бой
ын ша оң нәтижесін беруде. Сотқа арыз
дарды беру механизмін жеңіл детуге, 
азаматтардың уақытын үнем деуге, сот 
жүйесінің ашықтығы мен қол жетімділігіне, 
сонымен бірге сот іс жүр гізуін электронды 
цифрлық қолтаңба ар қылы электрондық 
әрекеттесу бойынша жеңілдетуге 
бағытталған. «Сот ісін жүргізу» қызмет 
көрсетуі азаматтық, қылмыстық және 
әкімшілік сот ісін жүргізу құқығы сала лары 
бойынша бөліктерді қамтыған, ол тәжі
рибесі жоқ пайдаланушыға заңдық кеңес 
алмайақ сервисті пайдалануға мүм кіндік 
береді. Құқықтың әрбір саласында тиісті 
электрондық қызмет көрсетулер бар.

«Менің істерім» деген бөлімде пайда
ланушы жіберген электрондық арыз дар 
туралы ақпаратты қарау және істі қарау 
барысының мүмкіндігі жеңілдетілген. 
Пайда ланушыларға ыңғайлы болу 
үшін енді бірінші, апелляциялық және 
кассациялық сатылардағы ақпаратты 
қарау және істі қарау барысы бір жерде 
іске асырылған, пайдаланушы тиісті 
сілтемені баса отырып, барлық сатыдағы 
өз ісінің қозғалысының тұтас процесін 
қарай алады.

Қазақстан Республикасының сот 
жүй е сіне заманауи электрондық тех
ноло   гия ларды енгізу халықтың сот төре
лігіне қолжетімділік деңгейін елеулі түрде 
көтеруге мүмкіндік берді. «Сот кабинеті» 
сервисі біртіндеп қағаз құжат айна
лы мынан бас тартуға, ол өз кезегінде 
соттарда электрондық сот ісін жүргізудің 

жаңа сатысына көшуге мүмкіндік береді. 
Мысалы, жаңартылған «Сот кабинеті» 
сервисінде QRкодтарының жаңа техно
логиясы енгізілді.

Халыққа ыңғайлы болу үшін және 
бірыңғай стандартқа көшу мақса тында 
«Сот кабинеті» сервисінде авто ри за
циядан өту және ұсынылатын құжат
тарға қол қою тетігі өзгертілді. Енді 
авторизациядан өту және құжаттарға қол 
қою Egov mobile мобильді қосымшасының 
Face ID және Touch ID (QRкодты ска
нерлеу) арқылы мүмкін болады. Енгі
зілген жаңашылдық сервиспен жұмысты 
айтарлықтай дәрежеде жеңіл детеді. 
Артық шылықтары: 

eGov mobile арқылы ЭЦҚ алу;
Компьютерде ЭЦҚ қажеттілігінің бол

мауы (тұрақсыз NCALayer арқылы қол 
қою мәселесі шешілуде);

Мобильді гаджеттердің қосымша 
пара метр лерінің қажеті жоқтығы; 

Мобильді гаджет арқылы авториза
ция дан өту және құжаттарға қол қою.

«Сот кабинеті» сервисін пайдала
нушы лар саны жылданжылға өсуде.

                                                                                                                       
Аян АЛТЫНБАЕВ.

Жалағаш аудандық сотының
кеңсе меңгерушісі, 

Қызылорда облыстық судьялар    
Одағының мүшесі

«Сот кабинеті» ақпараттық сервисінің жаңашылдықтары
2014 жылы Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты өзінің (www.sud.kz)  ресми сайтында онлайн сервистерге және 

сот органдарының қызмет көрсетулеріне қолжетімділіктің жалғыз терезесі болып табылатын «Сот кабинеті» электрондық 
жобасын іске қосты. «Сот кабинеті» сервисі қағазсыз электрондық құжат айналымы болып табылады. Оның қағаз түрінен 
ерекшелігі электрондық нысанда талап-арыздарды, сот хаттамасын беру туралы арызды, хаттамаға ескерту-арызды беруге, 
электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, электрондық қадағалау іс жүргізуіне қолжетімділікті қамтамасыз етуге, 
сондай-ақ пайдаланушыға ыңғайлы кез келген орындағы интернет желісі арқылы мемлекеттік баж салығын онлайн режимде 
төлеуге берілген мүмкіндігінде.

Ең әуелі алоэ мен май. Бірдей көлемде алоэ 
шырыны мен жалбыз, қалампыр, эвкалипт, 
қысшылшөп, камфара сынды майлардың кез келген 
түрін алып араластырыңыз. Дайын болған сұйықтықты 
аяғыңыздың ауырған жеріне жағып, емді үздіксіз күніне 
үш рет жүргізесіз де, сыртынан қалың матамен таңып 
қоясыз. 

Бұл емдік қоспа буын, бұлшық ет, остеохондроз 
ауруларына да керемет ем болады екен. Ал эмаль 
ыдысқа 2 стақан ұнтақталған лавр жапырағын салып, 
үстіне 500 мл қайнаған су мен 1 стақан күнбағыс майын 
қосып, отқа қойсаңыз, мұнан соң 30 секунд қайнағанда 
отын бәсеңдетіп, тағы да 15 минут қайнатып алсаңыз 
да дайын емдік тұнба пайда болатынын біліңіз. Осы 
дайын болған қайнатпаға 5 асқасық құрғақ қышаны 
салып, жақсылап араластырып, осы қоспаның жарты 
стақанының үстіне 23 литр жылы су құйып, аяғыңызға 
бұлау жасасаңыз болады. 15 минуттан соң аяғыңызды 
құрғатып сүртіп, жылы орап жатыңыз. Бұл да халық 
емі ретінде танылған әдістердің бірі. 

Жалпы аяғыңыз ауырса, үй жағдайында ем жасауға 
мүмкіндік көп. Аяқты жүрек тұсынан жоғары көтеріп 
қойсаңыз да, компресс жасасаңыз да, тіпті ұзақ уақыт 
массаж жасасаңыз да ауырсынуды басуға болады. Ең 
бастысы мұқият болу керек.

Дайындаған Нұр НАУАН

Аяқ ауырғанда 
амалы не?

Күнделікті күйбең тірлікпен жүріп, кейде 
салғырттықтан, ыңғайсыз қимылдың 
әсерінен аяқ-қолымызды жарақаттап алып 
жатамыз. Әсіресе үнемі асығыс жүретін 
адамдар аяғын соғып алып немесе қайырып 
алып, артынан ауырсынудан арыла 
алмай қалады. Бұндай жағдайда халық емі 
бойынша бірнеше әдісті қолданып, аяқтың 
ауырсынуын басуға болады. Бірақ бұл 
әдістерді аяққа алған соққының түріне қарай 
қолдану қажет.  
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Жалпы XIX ғасырда патша 
отаршылдарына қарсы ұлтазаттық 
күрес жүргізген Кенесары хан мен 
оның қасында бірге болған, елге, 
халыққа белгілі адамдар көп еді. 
Солардың бірі – Кенесары туралы 
деректерде жиі айтылатын халық 
батыры Бұқарбай Естекбайұлы. 
Бұқарбай батырдың даңқы тек Сыр 
өңірінде ғана емес, тұтас қазақ 
сахарасына ерлігімен танымал. Біз 
осындай батырдың біздің өңірден 
шық қанын мақтан тұтамыз. 

Ауданға қарасты Бұқарбай батыр 
ауылында баһадүрдің атындағы 
тарихи үй – музей бар. Бұл ғимарат 
батырдың 180 жылдық мерейтойы 
қарсаңында, яғни 1994 жылы сол 
кездегі Калинин атындағы совхоздың 
директоры Қ.Баймахановтың 
бастамасымен ашылып, Бұқарбай 
батырдың 200 жылдық мерейтойы 
қарсаңында музей ғимараты жаңадан 
тұрғызылған. Музей экспозициясында 

Бұқарбай батырдың өмірі мен жорық 
жолда рынан сыр шертетін жәдігерлер, 
Орынбор, Ташкент, Алматы қалала
рындағы мұрағаттардан алынған 
құжаттардың көшірмелері, қару
жарақтар коллекциясы сынды тағы 
басқа да құнды жәдігерлер көрініс 
тапқан. Сонымен бірге мұнда сонау ХХ 
ғасырдың 2030 жылдары құрылған 
ауылдың Кеңес үкіметі  мен нәубет 
жылдарынан бастап, қазіргі заманға 
дейінгі тарихы жайлы мәліметтер 
беретін құнды материалдар 
қамтылған. 

Музейге кіреберісте Бұқарбай 
ба тырдың ескерткіші қойылған. 
Ғима рат тың бірінші залында кар
ти налар орналасқан. Бұл картина
ларды батырдың мерейтойы қарса
ңында танымал суретшілер тарту 
еткен. Майлы бояудан салынған. Бір 
картинада батырдың бейнесі, бі
реуінде өмірлік жары Шынар анамыз, 
тағы бірнеше картинада қазақ батыр

ларының жорық кезін дегі, шайқас 
кезіндегі суреттері бейне ленген. 
Батырдың жары ажарлы, қайратты 
жан болғанын тарихтан бі леміз. 
Шынар анамыздың ерлігін дәріп тейтін 
ел аузында жүрген әңгі ме де бар. Біле 
білсек, «Шынаркөлдің» атауы осы 
кісінің есімімен байланысты. 

...Бұқарбай батыр нөкерлерін 
ертіп, шапқыншылықпен ұзақ 
уақытқа жорыққа кетеді. Соны 
естіген қоқандықтар батырдың әйелін 
өлтіріп, кек алмақшы болады. Бір 
күні Сыр өңірін, Сырдария бойын 
жайлап отырған Бұқарбай батырдың 
ауылына келіп тұтқиылдан шабуыл 
жасайды. Сол сәтте «Еркегі жоқ 
бейбіт ауылды шапқалы тұрғандарың 
қай сасқандарың, қарапайым 
халыққа, балашағаға тимеңдер, мен 
керек болсам, алдарыңда тұрмын» 
деп, шапқыншыларға қарсы тұрған 
екен. Бірақ қоқан шапқыншылары оны 
қоршап, қыспаққа алады. Ақырында 
найза түйреп өлтіріп, денесін көлге 
тастайды. Жаумен шайқас кезіндегі 
Шынар анамыздың ерлігін көрген ауыл 
адамдары Шынардың денесін арулап, 
көлдің жағасына көмген көрінеді. 
Сөйтіп ел жайлаған көл «Шынар көлі» 
атанып кетеді. Негізінде батырдың 
жарының өлімімен байланысты 
бірекі аңызәңгіме бар. Солардың 
ішіндегі шындыққа жанасатыны да, 
көнекөз қариялардың білетіні де осы. 

Тарихи үйдегі әрбір экспонат 
тарихымен таныстарған музей 
қызметкері Мереке Әбілдаева да 
батырдың ерлік істерінен әңгіме 

қозғап жүрді. 
– Бұл музейдің алғашқы 

директоры – Жоламан Алданазаров. 
Бұл кісі де тегін адам емес. Атақты 
батырдың тікелей ұрпағы. Қанша жыл 
осы музейді басқарды, – дейді музей 
қызметкері. 

Тарихтан сыр шертетін көне 
жәдігерлердің ішінде ең алдымен 
біздің көзімізге түскені – Бұқарбай 
батырдың бір жарым ғасырға жуық 
уақыт бұрын жорықта пайдаланған 
қайқы қылышы. Қолымызға алып 
көрдік. Осыншама уақыт өтсе де, 
сыны кетпепті. Жақсы сақталған деуге 
болады. Жүзі әлі де өткір. Қылыштың 
салмағы да әжептәуір ауыр екен. 
Қыны ағаштан жасалғанға ұқсайды. 
Қолымызға алып тұрып «Осы қайқы 
қылышпен батыр бабамыз ұланғайыр 
жазиралы даламызға көзін сатқан 
жауды талай мәрте жер жастандырды
ау. Осы қылышпен елін, жерін қорғап, 
бізге бейбіт күннің таңын атырып 
кеттіау» деп баба рухына еріксіз 
алғыс айттық. Мұнымен қоса музейде 
сонау XVIIIXIX ғасырлардағы темір 
қалқан, шақпақты аңшы мылтығы 
және Нұрмағанбет Оспанқұловтың 
шоқпары тұр. Бұқарбай батырдың 
шашақты туы, күмістен жасалған мөрі, 
өзінің қызына дүние есебінде берген 
оюлы сандығы да осында сақтаулы. 
Күмістен соғылған мөрдің ортасында 
арап әріптерімен жазылған сөз бар. 
Музей қызметкерінен сұрағанымызда 
бұл жазудың мағынасы «Бұқарбай 
баһадүр» дегенді білдіретінін айтты. 

Екінші залдың төрінде орналасқан 
қабырғада батырдың суреті 
бейнеленген тоқылған кілем ілулі тұр. 
Оның қасында Бұқарбай батырдың 
мүсіні орналасыпты. Бұл мүсінді 
батырдың мерейтойында Тереңөзек 
ауданының мүсіншісі Жәркен 
Смағұлов арнайы жасаған екен. 
Гипстен құйылған, сырты сырланған. 
Көлемі аса үлкен емес. Батырдың 
сауытсайманын асынып, жорыққа 
дайындалып отырған бейнесі бейне
ленген. 

– Жастайынан ел қорғау жорық
тарына қатысып, шыңдалып өскен 
Бұқарбай батыр ержүректілігімен 
көзге түседі. Кенесары көтерілісіне 
алғашқылардың бірі болып қатысқан. 
Ол 1839 жылы тамызда Ақмола 
бекінісін алуға қатысты. Орыс 
тіліндегі деректерге қарағанда, 
Бұқарбай осы шайқастардың бірінде 
ауыр жараланып еліне қайтқан соң 
бейбіт еңбекпен айналысқан. Егін 
егіп, 1854 жылы Сырдария сағасынан 
күні бүгінге дейін ұрпақтары 
пайдаланатын «Бұқарбай арығын» 
қаздырған. Талайды көріп, ұзақ 
өмір сүрген батыр өзі туған жерінде 
1898 жылы дүние салды. Батырдан 
тараған ұрпақтары бүгінде осы өңірде 
өмір сүруде.

Ауыл тұрғындары жиі келеді. Ба
тырдың тұтынған заттарын, қылышын, 
мөрін көріп, батыр бабаны еске алып 
тұрады, – дейді музей қызметкері. 

Музейде ауылдың ұстасы 
Мұқтасын Қауқановтың баласы 
өткізген зергерлік көрік, үзеңгілер, 

қырықтық, құранды ер, ас үй, 
тұрмыстық бұйымдар мен ағаштан 
жасалған ыдысаяқтар да тарихтан 
сыр шертіп тұрады. Бір бөлігінде 
Сорлыасардан табылған қыш құмы
ралардың сынықтары, Қара құмнан 
табылған қобыз, өгіз соқа орналасқан. 

Аса құнды тарихи жәдігерлер 
сақталған музейде бүгінгі күні бас
аяғы 4 адам жұмыс істейді. Ғылыми 
қызметкері Айгүл Піржанова. Осын
дай көне  жәдігерлер мен батырға 
тиесілі барлық құжат, құнды деректер 
сақтаулы тұрған музейдің ауыл 
тұрғындары, келуші меймандар 
үшін есігі қашанда ашық. Осындағы 
қызметкерлер батырдың өмірінен, 
жорық жылдарындағы көтерілістері 
мен ерлік істерінен кеңінен тарқатып 
айтып беруге де жалыққан емес. Ал 
Бұқарбай батырдың көзі тірісінде 
қолданған ер саймандарының, қы
лышы мен жеке заттарының сол 
күйі сақталуы, сынын бермеуі күллі 
қазаққа қорған, қалқан бола білген 
асыл ердің киесі деп түсінеміз. 
Айтпақшы, батырдың шашақты 
туын кезінде музей қорына өткізбей 
тұрып, балалы болғысы келген 
ниетті жандар ырымдап кесіп алған 
көрінеді. Бүгінде батырдың айбынын 
көрсететін шашақты туының қалған 
бөлігі осында көздің қарашығындай 
сақтаулы тұр.  

Н.АЛМАСҚЫЗЫ

Құнды жәдігер – көне тарихтың куәсі

Ел ауызында «Жеті атасын білген ұл жеті жұрттың 
қамын жер» деген сөз бар. Түп-тамырына үңілсеңіз, 
тектілігін тік тұрып күзеткен ұлттың тарихын қалай 
құрмет тұтқанын түсінеміз. Яғни кешегі күніңді, төл 
тарихыңды танып-білмей, болашақты, бүгінгі күніңді 
сөз ету мүмкін емес. Тарихтың том-том қатпарларын, 
ел басынан өткен кезеңдер мен нәубет келгенде көш 
бастаған, ел бастаған батыр-баһадүрлерді жадымызда 
жаңғыртпай, олардың ерлігіне бас имей бүгінгі күнге 
жеттім деу бабалар алдында сатқындық болар. 

«Сәндік үшін немесе әлдекімдерге 
еліктегенім емес, ұрпағымның қамы 
ғой. Жасыратын несі бар, қалада өсіп 
келе жатқан балаларыма отбасымнан 
қазақы тәрбие берсем де, қоғамдағы 
ортасы басқа. Үлкендерімді айтпағанда, 
балабақшаға баратын кішкентай ұл
қыздарым аулада ойнайтын өзі қатарлы 
балалармен орысша шүлдірлеседі. 
Барлығы орыс тілді болған соң амалсыз 
үйренуіне тура келеді ғой енді. Тым 
болмаса сол кішкентайларым ауылда 
өзіміз өсіпөнген қазақы үйдің қандай 
болатынын біліп, аурасын сезініп өссін 
деген ниет қой, аға» дейді әлгі інім...

Бүгінгі тақырыбымыз бөлек, 
кейіпкеріміз де басқа кісі. Тек 
мақаламызға тұздық болсын деп айтып 
отырмыз. 

Аудан орталығында бір ерекше 
үй бар. Ерекшелігі сол, бұрышы жоқ, 
шеңберлеп салынған баспана. Киіз 
үй деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Жоқ! 
Іргетасын құйып, өріп тұрғызған 
кесек үй. Кент орталығындағы киіз үй 

үлгісінде салынған бұл баспана Төле 
би көшесінде орналасқан. Иесі – Асыл 
Алғашұлы. Зейнет жасындағы Асыл 
ағамыз бүгінде Алматы қаласында 
тұрады екен. Телефон нөмірін тауып 
алып, хабарластық. 

– Қазақта «қарашаңырақ» деген 
қасиетті ұғым бар ғой. Атаңнан, әкеңнен 
қалған, әжелерің мен шешең ошағының 
отын жағып, ішіне береке үйірген 
қарашаңырақ бар қазақ үшін қастерлі. 
Қазақ баласының барлығы сол қасиетті 
қарашаңырақтың жылуымен өсіпөнді. 
Өзіміз қара шаңырақтан енші алып 
кеткенімізбен, кіндігіміздің бір ұшы сол 
үйдің табалдырығының астында жатыр. 
Сондықтан қай қиырда, қай қиянда 
жүрсек те, өзіміз жетілген сол құтты 
шаңырақты ұмытпауға тиіспіз. 

Ол үйде қазір менің жиендерім 
тұрады. Бірақ идеяның, құрылыс
жобасының авторы және қаржылай 
демеушісі өзім. Ал құрылысын сол 
шаңырақта отырған күйеубалам мен 
қарындасым қалады. Менің ол үйді 

тұрғызуыма қара шаңырақтың жоғарыда 
айтқан қасиеті мен киесі себеп болды. 
Қара шаңырақтың ошағын жағып 
отыру кенже балаға аманатталғанымен, 
оның күтімі, амандығы сол үйде өсіп
өнген барлық ұлқызға ортақ міндет. 
Сондықтан мен әкешешем отырған ескі 
баспананы бұзып, орынына жаңа әрі 
ерекше үлгідегі үй салғым келді. Сыртқы 
пішіні киіз үй тәріздес болғанымен, ішкі 
бөлмелері замануи үлгіде жетілдіріліген, 
– дейді Асыл ағамыз.  

Расында, ерекше үйдің қабырғасы 
дөңгелек, төбесі күмбез пішінді 
қиялай көтерілген. Қабырғасы тұтас 
қам кесектен өріліп, өзге бөліктеріне 
заман талабына сай сапалы әрі 
жеңіл құрылыс материалдары 
қолданылыпты. Шеңберлі үй: қосымша 
кірер ауыз бөлме, кең қонақ бөлме, ас 
бөлме, жатын бөлме және жуынатын 
бөлмеден тұрады. Табиғи газ кіргізілген, 
жылу жүйесі арқылы жылытылады 
екен. Керегенің орнына үш қатар 
басқұр ұсталған, уықтар және шаңырақ 

бейнеленген. Ашық жерлері оюөрнекпен 
әдіптеліп көмкерілген. Сықырлауық қос 
есігі бар. Шаңыраққа кіргенде ерекше 
әсерге бөленесің. Жадыңнан жоғалуға 
айналған ұлттық кодың есіңе түсіп, 
қалғып кеткен рухың сілкінеді. Киіз үйдің 
қадірқасиеті де осында. Үй иелері 
Бейбіт пен Кенжегүл алдағы уақытта 
ауласын да киіз үйге сәйкестендіріп 
көркейтіп, көгалдандыратынын айтады. 

– Бұл қасиетті қара шаңырақ бізге 
аманат. Сондықтан аманатқа қиянат 
жасауға тиіс емеспіз. Оның үстіне 
бұл қатардағы тұрғын үйлердің бірі 
емес, жұрт көзіне алыстан андағайлап 
бірден түсетін сәулеті өзгеше 
баспана. Құрылысы басталғаннан 
қызықтап, таңырқап келетіндер көп 
еді. Қазір тіпті көбейді. Күнделікті 
бірнеше кісі келіп шаңырағымызды 
тамашалайды, бейнекамераға түсіріп, 
ризашылықтарын білдіріп, шын 
көңілмен құтты болсын айтып кетіп 
жатады. Қырықтың бірі – қызыр. Әрине, 
бұл біз үшін зор мәртебе, мақтаныш. 

Екіншіден, бұны аудан тұрғындарының 
қазақы салтсанасы сақталғаны деп 
білеміз. Біз соған қуанамыз, – дейді үй 
иелері.  

Халқымыздың әлеуметтік өмірінде 
ерекше маңызға ие киіз үйдің тарихы 
тым тереңде жатыр. Жайлау мен 
қыстаудың арасында көшіпқонып 
жүрген көшпенділер үшін киіз үй аса 
қасиетті болған және әлі маңызы 
жойылмады, құнын жоғалтпады. 

Әлем ғалымдары цилиндр тәріздес 
баспаналарда туып, өскен адамдардың 
денсаулықтары мықты, күш қуаты мол, 
төзімді, табиғи түйсігі жетілген және ақыл
ойы жоғары, қандай іске де өте қабілетті 
болатынын дәлелдепті. Оны ғалымдар 
кезкелген шеңберлі сызықтың ішінде 
табиғи тепетеңдіктің сақталатынын 
және адамның тұлабойына, ағзасына 
оң әсер ететін энергияның мол қоры 
жинақталатынымен түсіндіріпті. Сондай
ақ осы дөңгелек баспаналардың табиғи 
апаттарда қирап, бұзылмай аман қалу 
мүмкіндігі сексен пайыздан жоғары 

екен. Мәселен, Африка тұрғындарының 
цилиндр тәріздес үйлері зілзала, 
құйын, дауыл, су тасқыны кезінде міз 
бақпайтын көрінеді. 

Қалай десек те, біздің ата
бабаларымыз киіз үйді құрастырмалы, 
көшіпқонуына ыңғайлы болғаны 
үшін ғана қастер тұтпаған. Оның бізге 
мәлім болғаны тек жалпы құрылымы, 
бөлшектері мен тыныстіршілігі таби
ғаттың аясында өткен халқымызға 
көрсеткен қызметі ғана шығар. Ал, 
ғылыми тұрғыда әлі зерттеуді қажет 
ететін беймәлім тұстары, тылсым 
сырлары өте көп. Тіпті осы дөңгелек 
үйлердің астрономиялық есеппен 
салынуы, яғни ғарышпен тікелей 
байланысы болуы да әбден мүмкін. 
Әйтпесе, адамзат өзге ғаламшарға 
қоныс аударуды жоспарлап жатқан ХХІ 
ғасырда Асыл ағамыз төрт қабырғалы 
қара шаңырағын киіз үйге айналдырмас 
еді ғой...

Қуат АДИС

Қара шаңырақтың қасиеті бар
Жалпыадамзаттық жаһандану дәуірінде ұлттық 

құндылықтарымызды сақтап қалу қиындап бара 
жатыр. Бірақ ықылас пен ынта болса, оның түрлі 
жолы бар екен. Сөзіме дәлел ретінде өзім куә 
болған жайтты айтайын. Бірде қалада тұратын 
туысқан інім маған үйінің бір бөлмесін қазақы 
нақышта безендіргісі келетінін айтты. Кәсіби 
шеберлерге әлгі бөлменің қабырғасына уықтың, 
төбесіне шаңырақ пен көк аспанның суретін 
салғызып қойыпты. Енді сол бөлмені ұлттық 
жиһаздармен жабдықтағысы келеді екен. Тұрмыс-
салтымызға сәйкес төрге тұтылған тұскиізге 
домбыра мен қамшы іліп қоятынын да айтты. 
Мен кәдімгідей қуанып қалдым және інімнің 
ойға алған ісін құптадым. Қосымша біршама 
кеңес те бердім. Жаңа заманның технологияға 
жүктелген жеңіл тұрмысы ұлттық кодымызды 
жадымыздан көмескілеп өшіруге айналғанда 
мынау таптырмайтын тәсіл. 


