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Ал, ауданға арнайы келген «Нұр
Отан» партиясы Ақтөбе облыстық
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Ербол Данағұлов аудан
халқын қастерлі мерекемен құттық-
тап, бір топ ойылдықты алғыс хаты-
мен марапаттады. Олардың қата-
рында еңбек ардагері де, мұғалім де,
қарапайым жұмысшы да бар. Атап
айтсақ, еңбек ардагері Жантолы
Бөкен, Ойыл аграрлық колледжінің
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Шолпан
Суликанова, аудандық білім, дене
шынықтыру және спорт бөлімі бас-
шысының орынбасары Сәндігүл
Өткелбаева.
Мерекелік шара мемлекеттік қыз-

метке жуырда ғана қабылданған екі
жас маманның, Райымбек Әділ-
ханов, Жұпар Жұбанованың салта-

натты түрде ант берумен жалғасса,
аудан әкімінің орынбасары Аслан
Кенжебаев болса, өңірдегі әр сала-
ның үздіктеріне аудан әкімінің алғыс
хатымен бірге естелік сыйлығын
ұсынды. Яғни, Ойыл аудандық орта-
лық ауруханасының хирург дәрігері
Қаныш Атағалиев, аудандық мәде-
ниет үйінің суретшісі Байсейіт
Аққалиев, Ж.Жүсібалиев атындағы
Ойыл қазақ орта мектебінің бастауыш
сынып мұғалімі Айгүл Сағынғалиева,
ауданның кәсіпкерлік саласының
дамуына қосқан зор үлесі үшін Айнаш
Шуақова, Ойыл ауылдық округі аппа-
ратының кіші қызметкері Ақтоты

ЖУЫРДА ҒАНА «НҰР ОТАН»
ПАРТИЯСЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ
ФИЛИАЛЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ОРЫНБАСАРЫ БОЛЫП ТАҒАЙЫН-
ДАЛҒАН ЕРБОЛ ДАНАҒҰЛОВ ӨЗІ-
НІҢ АЛҒАШҚЫ ЖҰМЫС САПАРЫН
ОЙЫЛ АУДАНЫНАН БАСТАП, АУ-
ДАН ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ.
БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ «NUR OTAN»
ПАРТИЯСЫНЫҢ  ОЙЫЛ АУДАН-
ДЫҚ ФИЛИАЛЫНА БАРЫП, ОН-
ДАҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРМЕН ТАНЫ-
СЫП ҒИМАРАТТЫҢ ІШІМЕН ТА-
НЫСЫП ШЫҚТЫ.
Одан кейін Тәуелсіздік күні қар-

саңында болып жатқан жәрмеңкеге
ат басын бұрын, онда шаруашылық
жетекшілері және тұтынушылармен
тілдесті. Сонымен қатар мереке
қарсаңында өткізіліп жатқан айтулы
шара яғни, 16 желтоқсан тәуелсіздік
күніне байланысты Ойыл аудандық
мәднениет үйінде өткен шараға
қатысты. Ары қарай тұрғындармен
ашық кездесу жүргізіп, барынша
халықтың көкейінде жүрген сұрақ-
тарға жауап қатты.  Кездесу бары-
сында Ақтөбе облыстық халықты
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасы басшы-
сының міндетін атқарушы Бибігүл

«Дипломмен - ауылға!» бағдар-
ламасын одан әрі дамыту, жас түлек-
терге дұрыс мамандық таңдауда
бағыт-бағдар беру, жергілікті жердегі
кадр тапшылығын жоюды бірлесе
шешу мақсатында арнайы іс-сапар-

мен келген «Жұбанов керуені» алды-
мен Ойыл аграрлық колледжінің
материалдық-техикалық базасымен
танысып, Ойыл балалар-жасөспі-
рімдер спорт мектебінде арнайы
аралады. Одан кейін аудандық мәде-

Бисенғалиева тұрғындарға негізінен
Атаулы әлеуметтік көмек пен көп
балалы отбасыларға төленетін жәр-
демақы жайын түсіндірді. Яғни, 2020
жылдан бастап қолданысқа енгізіле-
тін заңдағы өзгерістер туралы баян-
дады. Аудан тұрғындарының тарапы-
нан осы тақырыпқа байланысты
сұрақ қойған азаматтарымыз да
болды. Дей тұрғанмен  Бибігүл
Бисенғалиева тұрғындарымыздың
көкейінде жүрген сұрақтарға барын-
ша жауап беріп, ашық түсіндіруге

ЖАҢА ЗАҢНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІН ЕСКЕРТІП,
ТҰРҒЫНДАРДЫ ҚАБЫЛДАДЫ

тырысты.
Ал, Ербол Жеткергенұлы тұрғын-

дардың тарапынан қойылған сауал-
дарға жауап беріп, партия басшылы-
ғының алға қойған міндеттері мен
партия мүшелерінің жауапкершілігі,
белсенділігі жайлы мәселелерге ерек-
ше тоқталды. Кездесу соңынан тұр-
ғындарды жеке мәселелері бойынша
қабылдады.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

ҰЛАҒАТЫ КӨП ҰЛЫҚ КҮНҰЛАҒАТЫ КӨП ҰЛЫҚ КҮНҰЛАҒАТЫ КӨП ҰЛЫҚ КҮНҰЛАҒАТЫ КӨП ҰЛЫҚ КҮНҰЛАҒАТЫ КӨП ҰЛЫҚ КҮН
ӨТКЕН СЕНБІ КҮНІ АУДАНДЫҚ

МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ 16
ЖЕЛТОҚСАН - ТӘУЕЛСІЗДІК
КҮНІНЕ АРНАЛҒАН «ТҰҒЫРЫ
БИІК-ТӘУЕЛСІЗДІК» АТТЫ
САЛТАНАТТЫ ШАРА ӨТТІ.
ШЫМЫЛДЫҒЫ БИМЕН ТҮРІЛГЕН
МЕРЕКЕЛІК ШАРАДА ЖИНАЛҒАН
ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ АЛДЫМЕН
АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ
ХАТШЫСЫ ЕРКІН ЖИЕНАЛИН
ҚҰТТЫҚТАП, БАЯНДАМА
ЖАСАДЫ. АТА-БАБАМЫЗДЫҢ
АЗАТТЫҚ ЖОЛЫНДАҒЫ АТ
ҮСТІНДЕ ӨТКЕН КЕЗЕҢДЕРІН
ТЕРЕҢНЕН ТОЛҒАП, ӘР
УАҚЫТТЫҢ САЛМАҒЫН
САБАҚТАДЫ. ЕЛІМІЗДІҢ БҮГІНГІ
БЕЛЕСІН СОҢҒЫ 28 ЖЫЛДАҒЫ
ҒАСЫРҒА БЕРГІСІЗ ОҚИҒАЛАР-
ДЫҢ ТІЗБЕГІМЕН ТОЛЫҚТЫРДЫ.

Бимашева, Ойыл аграрлық коллед-
жінің шаруашылық меңгерушісі
Дәурен Сәрсенбайұлы.
Сонымен қатар мереке күні бес

отбасын қуанышқа бөледі. Яғни,
жалдамалы-коммуналдық тұрғын үй-
дің кілтін салтанатты түрде табыс-
тады. Осындай қуаныштарды тоғыс-
тырған ұлық күнгі мерекелік шарада
аудан көркемөнерпаздарының жыр
шашулары, әсем әуезді әндері, күм-
бірлеген күйлері, тал шыбықтай
бұралған билері көрерменнің көңіліне
шуақ нұрын шашты.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

«ЖҰБАНОВ КЕРУЕНІ» КӨКЖАРҒА КЕЛДІ
ЖУЫРДА АУДАНЫМЫЗҒА ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ, ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВ

АТЫНДАҒЫ АӨМУ-НІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӨНІНДЕГІ ПРОРЕКТОРЫ,
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ ҚУАНЫШБЕК
ШҮҢКЕЕВ ПЕН ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ҚҰДАЙ-
БЕРГЕН ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АӨМУ-НІҢ ПРОФЕССОРЫ АБАТ
ПАНГЕРЕЕВТЕР БАСТАҒАН «ЖҰБАНОВ КЕРУЕНІ» КЕЛДІ.

ниет үйінде мектеп бітіруші түлек-
термен кездесу жиынын өткізген
«Жұбанов керуені» үздік талапкер-
лерді үздік оқу орнында оқуға
шақырды. Өз кезегінде сөз алған
жерлестеріміз Қуанышбек Шүңкей-
ұлы мен Абат Шамұлы туған жерге
деген сағыныш сезімін білдіре
отырып, айтулы оқу орнының қабыр-
ғасында ғалым болып қалыптасуға,
білімін арттырып, ғылымға бет
бұрып, ғылыми жаңалықтар ашуға
мүмкіндік көп екенін ашық айтты.
Қ.Жұбанов университетінің оқуға
қабылдайтын кезінде дәл бүгінгідей
жүздесіп, кеңес алып отыруға
мүмкіндік болмайды. Сондықтан
қазірден бастап қажетті кеңес алып
қалуға ұсыныс тастады. Келесі
ретте аудан әкімінің орынбасары
Мұратбай Айдарбаев ауданымызға
келген «Жұбанов керуені» тобының
жұмысына сәттілік тілеп, риза-
шылығын білдірді.
Аудандық мәдениет үйінің фойе-

сінде студенттік клубтар жәрмеңкесі
ұйымдастырылды. Сондай-ақ, аудан-
ның жас түлектеріне дұрыс маман-
дық таңдауда бағыт-бағдар беруге
арналған «Мамандығыңды дұрыс
таңда!» акциясы өткізілді. Акция
қорытындысы бойынша Қ.Жұбанов

университетінің оқу ақысына  25
пайыз жеңілдік сертификатын
Ш.Бекмұхамбетова атындағы мек-
теп-гимназиясының 11 класс оқу-
шысы Дильназ Аралова және Ойыл
қазақ орта мектебінің 11 класс
оқушысы Аружан Сағынова мен
Ұлар Мұқашова ұтып алды.
Аталған оқушыларға 25 пайыз

жеңілдік сертификаттарын Қ.Жұба-
нов университетінің Үздіксіз білім
беру институтының директоры Гүл-
бану Такишова тарту етті. Сонымен
бірге жиын барысында ҰБТ тапсыру
ережелері мен өзгерістері түсін-
діріліп, АӨМУ-нің Кәсіби бағдар беру
және қабылдау комиссиясы бөлімінің
басшысы Рауан Жалтырбаева
«Жоғары оқу орнына түсу ере-
желері» туралы толық ақпарат берді.
Сондай-ақ тағы бір қуанарлығы
аталған университет кеңесінің
шешімімен тағайындалған «Жұбанов
университетінің білім гранттары»
Ш.Берсиев орта мектебінен Санду-
ғаш Мәтжановқа, Амангелді орта
мектебінен Динара Әлімқызына,
Қараой мектебінен Зарина Жау-
метоваға, Ш.Бекмұхамбетова атын-
дағы мектеп гимназиясынан Нағима
Елеухановаға, Құрман орта мекте-
бінен Нұрбол Қаламғалиұлына
табысталды. Әрі қарай жалғасақ,
Қ.Жұбанов университетінде оқитын
ойылдық белсенді студенттерінің
ата-аналарына және ауданымызда
әртүрлі салада қызмет етіп жатқан
Жұбановтың түлектеріне алғыс
хаттар табысталды.
Кездесу соңында Ш.Бекмұхам-

бетова атындағы мектеп-гимна-
зиясында Қ.Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік универ-
ситеті «Тарих және дінтану» кафе-
драсының филиалы ашылды. Атал-
ған филиалда жоғары оқу орны
оқытушылары мен мектеп мұғалім-
дерінің бірлескен жұмысы жоспар-
лануда.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Осы орайда өткен аптаның соңын-
да көп жылдардан бері жеке кәсіпкер
болып, халық тұтынатын тауарлар
сатып қызмет көрсетіп келе жатқан
Айнаш Шуақова село орталығынан
«Береке» атты мейрамханасын аш-
ты. Атап өтсек, Еңбек нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіп-
керлікті дамытудың 2017-2021 жыл-
дарға арналған бағдарламасы аясын-
да «Ауыл шаруашылығын қаржылай
қолдау қоры» арқылы 6 миллион
теңге көлемінде несие алып, шаруа-
сын кеңейтіп отыр. Көкжар көшесіне
сән беріп, сәулеті жарасқан мейрам-
хананың ашылу салтанатына Айнаш
Сағынғалиқызының ағайын-туыс-

тары, сауда-саттық  саласындағы
достарымен бірге аудан әкімінің
орынбасары Мұратбай Айдарбаев
қатынасып, жиылған жұртшылықты
Тәуелсіздік мерекесімен қатар жаңа
мейрамхананың ашылуымен құттық-
тады. Сонымен бірге жиылған көп-
шілік шашу шашып, ақжарма тілек-
терін кезектесе білдірді. Жаңа мей-
рамхананың лентасын Рысты Сағын-
ғалиқызы мен Павел Дмитриевич
қиды. Одан кейін Айнаш Сағынғали-
қызының қуанышымен бөлісе келген
көпшілік «Береке» мейрамханасының
төрінен орын алып, жайылған дас-
тарханнан дәм татты.

М.ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

9 желтоқсан Халықаралық сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес күні.
Елімізде 2014 жылы 26 желтоқсанда
2015-2025 жылдарға арналған Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы страте-
гиясы қабылданды. «100 нақты
қадам» Ұлт жоспары шеңберінде
2015 жылдың 18 қарашасында «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
туралы» заңы қабылданды.
Сыбайлас жемқорлықты жою мем-

лекеттің ғана міндеті емес. Бүкіл
қоғамның міндеті. Сол себепті
еліміздегі барлық білім ошақтарында
«Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтары
мен барлық жоғары оқу орындарын-
да, кәсіптік-техникалық білім беру
ұйымдарында «Саналы ұрпақ» жоба-
лық кеңселері ашылып келеді.
Осы орайда 9 желтоқсан Халық-

аралық сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес күні қарсаңында Ойыл
аграрлық колледжінде, Тұңғыш Прези-
дент атындағы залда жастарды яғни
студенттерді парасаттылыққа, әділ-
дікке шақыруға бағытталған «Адал-
дық сағаты» өткізілді. Айтулы шараға
колледж директоры Серік Займолдин,
студенттер мен оқытушылар және
аудандық ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің бас

маманы Медет Құлмұханов пен «Нұр
Отан» партиясы Ойыл аудандық
филиалының маманы Дариға Бәйте-
рекова қатынасты. Онда Ойыл аграр-
лық колледжінің алғашқы әскери
дайындық пәнінің оқытушысы, «Құ-
қық бұзушылықтың алдын алу»
клубының жетекшісі Абылайхан Ер-
тлеуов әзірлеген Сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алу мақсатындағы
бейнероликтер көрсетілді. «Адалдық
сағаты» аясында Медет Құлмұханов
пен Дариға Бәйтерекова баяндама

жасап, сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы қандай іс-қимыл жасау керектігі
жөнінде кеңес берді. Сыбайлас жем-
қорлықтың алдын алу жөнінде бар
ойын ашық жеткізген колледж дирек-
торы Серік Займолдин осы оқу орнын-
да оқып жатқан студенттерді өз
білімдерімен дипломдарын қорғап, әрі
қарай қоғамдағы қандай жұмысқа
орналасқанда да, Отан үшін, келешек
үшін адал еңбек етуге шақырды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

САНАЛЫ ҰРПАҚ - КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІҢ КЕПІЛІ

АЙТУЛЫ МЕРЕКЕДЕ
«БЕРЕКЕ» МЕЙРАМХАНАСЫ АШЫЛДЫ
СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ЕЛІМІЗДЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ӨЗ КӘСІБІН КЕҢЕЙТУ

ҮШІН ҮКІМЕТ ТАРАПЫНАН ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН НЕСИЕ АЛУ ҮШІН КӨПТЕГЕН
ҚОЛДАУЛАР КӨРСЕТІЛІП КЕЛЕДІ. АУДАНЫМЫЗДАҒЫ ХАЛЫҚҚА
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАНДАРДЫҢ ЖАРЫСА БОЙ
КӨТЕРУІ БІЗДІҢ АЙМАҚТАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК САЛАСЫНЫҢ ІЛГЕРІ
ДАМУЫНЫҢ ЖАРҚЫН КӨРІНІСІ.
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Жәрмеңкеде етке деген сұраныс
жоғары болды. Тұрғындардың
сұранысына орай жәрмеңкеге сиыр,
қой еттері молынан шығарылды.
Тарқатып айтсақ, 200 килограмм ірі
қараның еті, 210 килограмм қой еті,
80 кг тары-талқан, 20 литр айран, 18
килограмм құрт, 50 литр құртмай, 5
килограмм сары май, 2 литр
балқаймақ, 8 килограмм ірімшік
сатылды. Жәрмеңкеге қарай ағылған
адам қарасы азаймады. Мереке күні
жәрмеңке өтетініне әбден үйренген
халық жәрмеңке алаңынан қажетті

өнімдерін нарық бағасынан сәл ғана
төмендеу бағамен алып қалуға
тырысты. Қазіргі кез жергілікті
жеріміздің салтына айналған соғымға
шақыратын уақыт болғандықтан ет,
сүт, тары өнімдері жәрмеңке
сөрелерінде ұзақ тұрмады. Әрине
барлығы бірдей емес. Тағамның
құнары мен дәміне көбірек көңіл
аударған тұтынушылар таза
өнімдердің бағасы қымбат болатынын
біз айтпасақ та жақсы біледі.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

МЕРЕКЕ КҮНГІ ЖӘРМЕҢКЕ
БИЫЛ ТӘУЕЛСІЗДІК АЛҒАНЫМЫЗҒА 28 ЖЫЛ ТОЛДЫ. ОСЫ ОРАЙДА

АЙТУЛЫ МЕРЕКЕ КҮНІ АУДАН ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ КӨКЖАР САУДА
ҚАТАРЛАРЫНДА АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘРМЕҢКЕСІ ӨТКІЗІЛДІ.
ЖӘРМЕҢКЕ СӨРЕЛЕРІН ӘДЕТТЕГІДЕЙ ЕТ, СҮТ ӨНІМДЕРІ ТОЛТЫРДЫ.

Қазақ баласын үш-ақ ауыз сөзбен
тәрбиелеген. Бұл – ұят болады,
жаман болады, обал болады. Ұят
болады дегені – өлімнен ұят күшті,
ұятты істі істеме, «жаным – арымның
садағасы» дегені. Жаман болады
дегені – «жақсы сөз – жарым ырыс»,
жамандықтан аулақ жүр дегені,
жақсының шарапаты, жаманның
кесапаты тиеді деп бағамдағаны.
Обал болады дегені – әр нәрсенің
сұрауы бар, саған түкке тұрғысыз
болған бір нәрсе басқа біреуге өте
қымбат болуы мүмкін дегені, ешкімге
көлеңкең түспесін деп ескерткені. Иә,
бала күнімізден мұндай ескертудің
талайын естіп өстік. Одан бөлек
«ысырап болмасын», «ысырап қыл-
маңдар» дейтін қариялардың қатаң
қағидалары әлі күнге жадымызда
жаңғырып тұр.
Жылдар жылжып, айлар ауысқан

сайын ақсақалдардың ақылы ақи-
қатқа айнала беретінін көз көреді,
уақыт дәлелдейді. Құндылыққа
құрметпен қарайтын дәуір дана-
ларының тәрбиеге толы тәлімді
тіркестері әлі күнге құнын жойған жоқ.
Ысырап деген кезде ойымызға ең
әуелі шашылып-төгіліп жатқан тамақ
өнімдері келуі мүмкін. Сонда ысырап
дегеніміз ас-ауқатқа байланысты
ұғымды ғана білдіре ме? Әлде басқа
да мағыналары бар ма?
Тұңғыш Президент – Елбасы

Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында үнемшілдік пен орынды
пайдалану көргенділікті көрсететінін
атап өткен болатын.

«Прагматизм – өзіңнің ұлттық және
жеке байлығыңды нақты білу, оны
үнемді пайдаланып, соған сәйкес
болашағыңды жоспарлай алу,
ысырапшылдық пен астамшылыққа,
даңғойлық пен кердеңдікке жол
бермеу деген сөз. Қазіргі қоғамда
шынайы мәдениеттің белгісі –
орынсыз сән-салтанат емес. Кері-
сінше, ұстамдылық, қанағатшылдық
пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен
орынды пайдалану көргенділікті
көрсетеді», деді Елбасы. Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
бюджеттік жоспарлау мәселелері
жөнінде кеңес өткізгенде Елбасының
сөзін қуаттап, бюджетті жоспар-
лаудың барлық кезеңдерінде шығыс-
тарды оңтайландыруға, Есеп коми-
тетімен өзара тығыз ықпалдастық

орнатуға, сондай-ақ негізсіз имидждік
және консалтингтік шығындарды
қысқартуға шақырған еді.
Бүгінгі таңда тұрмысымызда кез-

десетін ысыраптың түрлеріне мы-
наларды жатқызуға болады. Бұл
заттай ысырап – суды, электр
энергиясын шектен тыс пайдалану,
тыйым салынған нәрселерге шашы-
лу, оның ішінде ішімдік, құмар ойын-
дары және т.с.с бар, сондай-ақ киімге
ысырапты, мүлікке қалай болса
солай қарау, тез тоздыру, қонаққа
тым артық тағам дайындау, бір
тауарды, затты сатып алғанда
артық, өз бағасынан асыра ақша
төлеу, рухани ысырап немесе жан
ысырабын жатқызуға болады.
Осы ретте Әзірет Сұлтан мешітінің

наиб имамы Бақытжан Мүптіәділұлын
әңгімеге тартып, ысыраптың шари-
ғат шеңберіндегі мән-маңызын білген
едік.

«Сүлеймен пайғамбар (ғ.с.) жайлы
аңызда, пайғамбар (ғ.с.) бір құмы-
рсқадан белінің неге сонша жіңішке
екенін сұрайды. Сонда құмырсқа:
«Бұл менің қанағатшыл, үнем-
шілдігімнің белгісі» деп жауап береді.
Оны қалай дәлелдейсің дегенде:
«Бидайдың бір дәнін бір жыл азық
етем», дейді. Сүлеймен пайғамбар
әлгі құмырсқаны бір түйір бидай дәні
салынған қыш құмыраның ішіне қамап
қояды. Бір жылдан кейін құмыраның
аузын ашса,  құмырсқа дәннің жарты-
сын ғана жепті. Бұл қалай десе: «Мені
ұмытып кетсеңіз, тағы бір жылға
жететіндей үнемшілдік жасағаным
ғой» деп жауап берген екен. Осы бір
оқиғада исі мұсылман баласы үшін
бүкіл өміріне жетерлік тағылым
жатыр. Хикметке толы аңызда адам
баласының өмірінде үнемшілдіктің
қаншалықты орын алатыны айқын
көрсетілген. Қазақ халқы: «Жақ-
сылық жасауда ысырап жоқ, ысы-
рапта жақсылық жоқ» - деген. Бұл
нақылдағы «жақсылық жасауда
ысырап жоқ» дегеннің сыры: мал
дүниені жақсы амалдарға жұмсаса
ысырап болмайтыны айтылған.
Мысалы, мектеп, жол, көпір салу,
жетім-жесірге көмектесу сияқты ізгі
амалдар жасауда ысырап жоқ. Ал
«ысырапта жақсылық жоқ» деген
сөздің сыры: жиған-тергеніңді,
уақытыңды, күш-қуатыңды, іс-әре-
кетіңді шектен тыс шашу, рәсуа ету,
пайдалы болмайтындай іске жұмсау

деген сөз. Алла Тағала Құранның
«Әнғам» сүресінің 141-ші аятында:
«Ол сондай Алла аспалы және
аспасыз бақшаларды, құрма ағаш-
тарын, түрлі жемісті, өсімдіктерді,
зәйтүн және анарды бір-біріне
ұқсаған, ұқсамаған түрде жаратқан.
Әрбірі жеміс берген кезде, жемісінен
жеңдер. Оны жиып алған күнде
құшырын беріңдер; Ысырап етпеңдер.
Күдіксіз Алла ысырап етушілерді
жақсы көрмейді», деп ысырап
етпеуге шақырады. Ислам дінін берік
ұстанған халқымыз әр нәрсенің
қадірін бағалай білген. Ата-баба-
ларымыз: «Барға қанағат, жоққа
сабыр» деген өсиетті өмірлік бұл-
жымас ұстаным етіп алған. Алла
тағаланың берген ырыздық, не-
сібесін қанағат етіп, қолындағы барын
аз болса уайымдамай, көп болса
тасымай өмір сүрген. Хакім Абай:
«...Еріншек, бекер мал шашпақ, бес
дұшпанды көрсеңіз...», деп ысы-
рапшылдықтың дұшпан екенін тү-
сіндіреді. Мал шашушыларды, яғни
ысырапты сынай отырып, оны адам-
ның бес дұшпаны деп білген. Абай
атамыз ысырапшылдықты өтірік,
өсек, мақтаншақтық сияқты ең
жаман әдет деп түсіндіреді. Өйткені
ысырапшылдық ислам дініндегі ты-
йымдардың бірі. Сондықтан  Құран
Кәрімнің «Ағраф» сүресінің 31-ая-
тында: «Ішіңдер, жеңдер, бірақ ысы-
рап қылмаңдар. Шындығында, Алла
Тағала ысырап қылушыларды
сүймейді» деп әмір етілген», деді
Бақытжан Өткелбаев.
Яғни, шариғаттың шартына сай

келмейтін ысыраптың зияны мен
келер кесапатын ескерген адамның
тіршілігі шуақты болары белгілі. 
Ал павлодарлық тұрғын Қуаныш

Қазыбекұлы адам еркінен тыс бола-
тын ысыраптың қаптап кеткеніне
қапалы.

«Біріншіден, күнделікті тұрмыста
тамақ ішуді алатын болсақ, мол-
шылық, тоқшылық заман болған-
дықтан көп нәрсені жаңадан алып
ішкіміз келіп тұрады. Бұрынғыдай
қиын-қыстау кез болмағасын түнгі
тамақты таңертең жегің келмей,
еріксіз ысырапқа жол беруге мәжбүр
боламыз. Одан кейін айтатыным,
қалалы жердегі су мәселесі. Әсіресе
көпқабатты үйде жуынған кезде
суды мөлшерден тыс пайда-
ланатынымыз, одан қалса балалар-

дың сумен ойнауын қадағала-
мауымыз қынжылтады. Кішкентай
дүние болып көрінгенімен мұның өзі
ысырапқа алып баратын жол. Соны-
мен қатар киім киюде туындайтын
ысыраптар. Жұмысқа барғанда,
көшеге шыққанда қатарластарың
жарқырап киініп жүрсе, осы киімімді
киіп жүре берейін, ысырап етпейін
десең де көштен қалмау үшін,
араласатын адамдарыңның арасын-
да еңсең түспеуі үшін, киімің бар
болып тұрса да, жаңа киім сатып
алатын сәттеріміз жетерлік. Және
бірыңғай ауа райы емес, бізде
жылдың төрт мезгілі болғандықтан
үнемі киім айырбастап отыру керек.
Мұны еркіңнен тыс болатын ысырап
деп қараймын», дейді Қ.Шарманов.
Қуаныш замандасымыздың осы бір

пікіріне Шәкәрім Құдайбердіұлының
мына бір өлеңі жауап болатын секілді.

«Қайтер еді, жігіттер,тым қымбат-
ты кимесек. Мақтан үшін борышты,
үсті-үстіне үймесек», деп толғайды
ақын «Шаруа мен ысырап» деген
өлеңінде.
Иә, қай заманнан да жомарттық

пен сараңдықтың, қанағат пен
ысыраптың қатар жүретіні белгілі ғой.
Ертерек заманда өзі жомарт, ме-

йірімді бір бай кісі өмір сүріпті. Бай-
дың жақсылығын туған-туысы, көр-
ші-қолаңы ғана емес, өткен-кеткен
жолаушылар да көп көреді екен. Бі-
рақ жұртқа қайырымдылық жасаған
сайын, байдың д?улеті арта түседі.
Біреуге қой берсе, қорасындағы қойы
егіз туады. Байекең бір күні сапарлап
жолға шығады. Қас қарайып келе
жатса керек. Ат үстіндегі байекең
қоржынынан нан алып жейді. Сол
кезде нанның бір үзімі жерге түсіп
кетеді. Құмдауыт жер екен. Байекең
аттан түсе салып, жерден нан үзімін
іздей бастайды. Қанша қараса да
таба алмайды. Қараңғы түсіп
кеткесін сол жерге белгі қойып кетеді.
Ертеңіне келіп нан үзімін жарықта
қарап тауып алмақшы болады.
Ертеңіне келіп қараса, белгі қойылған
жерде ат басындай алтын жатыр
екен. Байекең:

«Жасаған Алла, мен онсыз да
баймын. Бұл алтынға мұқтаж
емеспін. Неге маған бердіңіз», деген
екен.
Сонда: «Сен қанша бай болсаң да

ысырапшыл емессің, сараң емессің.
Бір үзім нанның қиқымын обалсынып

қайта келіп отырсың. Нан қиқымын
құмырсқа илеуіне әкетті.  Ол
құмырсқа үшін бір жылдық азық. Ал
бұл сенің пейіліңе берген алғысым»,
деген екен Жасаған Ие.
Тарихқа сәл шегініс жасап көрсек.

Баяғыда Қарқаралы уезінде бір
басына 2600 жылқы біткен Жаман-
бала Құрмановқа  1894 жылы беріл-
ген аста 160 қой, 100 жылқы
сойылыпты.  Мұса Шормановтың
асында 150 үй тігіліп, 200 жылқы, 400
қой сойылған. Ат  бәйгесіне 100
жылқы тігіліпті. Сырым батырдың
асында 2500 қой, 200 жылқы
сойылып, 500 саба қымыз ішілген.
Ерейментауда керей Сағынайдың
асында үш жүз түгел шақырылған.
Осы асқа жұмсалған қаржы әйгілі Тәж
Махал мавзолейін салуға жұмсалған
қаржымен пара-пар түскен. Жазушы
Сабыр Шариповтың айтуы бойынша,
1860 жылы Ұлытау өңірінде атақты
бай Ерден Сандыбаевқа  500 үй тігіліп
ас берілген екен. Оған Ақмола,
Сырдария, Торғай облысынан
адамдар шақырылған. Асқа 160 жыл-
қы, 200 қой сойылған. Бірінші келген
аттың бәйгесіне – 100 жылқы, екінші
атқа – 50, үшінші атқа – 30, төртіншіге
– 25, 5-9-шы орынға іліккен
жүйріктерге – 20 жылқыдан, 10-15-ші
орынға тұрақтағандарға – 7 жыл-
қыдан, одан кейінгі 5 орынға – 5
жылқыдан, ас үстінде өлең-жыр айт-
қан ақын-әншілерге – 25 жылқы, бар-
лығы – 620 жылқы, 200 қой жұмсалған.
Мұндайды дәулеті тасыған жандар

ғана бере алады. Ал Ахмет Байтұр-
сынұлы: «Той деп шашылды, ас деп
шашылды, ар, білім деп дәулет ша-
шарға қай қазақтың қайраты
жетеді?!» деп күйзелген екен. Ғұмар
Қараштың «артық дүние тілеп, артық
ысырап қылмаңдар – оның өтеуін
төлей алмай қаласыңдар» дейтін
сөзінің салмағы да зіл-батпан. Әсілі
біздің қазақтың өткен өміріне көз
тастасаңыз, ысырап пен қанағатқа,
парыз бен қарызға, құрмет пен
міндетке қаншалықты мән бергеніне
куә боласыз. «Өлгенін жырмен
жоқтаған, тірісі сөзге тоқтаған»
халқымыздың асылына ас беру,
ұлысын ұлықтау, ұмытпау амалдары
айрықша салтанатпен аталып
өтетінін аңғару қиын емес.
Бұрынғылар «Барлық жақсылық
атаулы қанағатқа тоқтайды. Барлық
жамандық атаулы асқандықтан,

адасқандықтан басталады» дейді.
Осы ретте дәстүрлі әнші, қазіргі қазақ
тойларының бел ортасында жүрген
беделді өнерпаздардың бірі Ерлан
Рысқалидың бірауыз пікірін білген
едік. 

«Байырғы қазақ «судың да сұрауы
бар» деп ысырапқа, астамшылдыққа
жол бермеген. Ал бүгінгі қазақ сол ба-
баларымыздың ұстанымдарын ұмы-
тып кеткендей. Қай жерге барсаңыз
да бос ақша шашу, ысырапқа бой ал-
дыру кездеседі. Себебі кез келген
адам үнемдеуді білмейді. «Бес саусақ
бірдей емес» қой, бірақ мен мұның
сыры мынада деп ойлаймын.
Ортадан қалмайын деп амалдың
жоқтығынан тыраштанып, қаражаты
жетпесе де несие алып той
жасайтындар бар. Осы барымды
жұртқа көрсетейін деп атаққұмар,
мақтанқұмарлығын паш еткісі
келетіндер бар. Мысалы, тойға бір
әнші шақыру үшін он мың доллар
беретіндер жоқ емес. Ол әнші тойдың
басынан соңына дейін болса жақсы
ғой. Айналдырған 4-5 әнін айтып
шығып кетеді. Тіпті шетелден әнші де,
асаба да алдырып жататын
тойларды көреміз. Оның бір ұшы
мақтанқұмарлық болса, екінші ұшы
ысырапқа әкеп соғып жатыр. Ысы-
рапқа алып келетін нәрсе осы –
даңғойлық. «Той – тәңірдің қазынасы»
деп жатамыз.
Қандай той тәңірдің қазынасы? Ол

– ысырапқа жол бермей, мән-
мағынасы терең, мазмұнды болса
ғана тәңірдің қазынасы болады. Бүгінгі
көп тойлар бұл өлшемге сай келмей
жатқаны айдан анық. Өз басым
үнемшілдікті кез келген ортада
ұстану керек деп есептеймін.
Үнемшілдік адамды сараңдыққа алып
келмейді. Бұл адамды өзгенің еңбегін,
күш-жігерін, уақытын құрметтеуге
жетелейді.
Жалпы ысырап деген дүниені

Құдай да құптамайды, шариғатта да
тыйым салынған және ақыл-есі
дұрыс, ойлауы қалыпты адам да оған
жол бермеуі керек. Өз басым
ысырапты құптамаймын», - дейді
Е.Рысқали.
Қалай десек те ысырап пен

қанағаттың арасын ажырату кінә мен
күнәдан арашалайтын асыл қасиет-
тердің қатарынан болмақ.

Рауан ҚАЙДАР.

Тәуелсіздік алған күннен бастап
мемлекет басшысы сыбайлас жем-
қорлықты түп тамырымен жоюдың
жоспарлы саясатын жүргізіп келе
жатыр. Соңғы жылдары тұрмыстық
сыбайлас жемқорлықты жою үшін
мемлекеттік қызметтердің дені элек-
тронды форматта жүргізілуде.
Сыбайлас жемқорлықты жою -

Президенттің негізгі тапсырма-
ларының бірі. Сыбайлас жемқор-
лыққа байланысты елімізде көптеген
іс-шаралар жүргізілуде. Сондай
жобалардың бірі «Ақтөбе-адалдық
алаңы». Бұл жобаның мақсаты -
тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты
түбегейлі тамырымен жою. Дәл
осындай іс-шара біздің ауданымызда
да жүргізіліп жатыр. Солардың бірі -
жастар арасындағы сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы мінез-құлықтың
үлгісін қалыптастыру. Сондықтан,
жаңа формадағы сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қозғалыстың жас өкіл-
дерін дайындау мақсатында Ойыл
селосындағы Ж.Жүсібалиев атын-
дағы қазақ орта мектебінде «Пара-
саттылық мектебі» ашылды.  Бұл
жоба «Ақтөбе адалдық алаңы»,
«Адал ұрпақ» жобалары аясында іске
асуда. Парасаттылық - адам бойын-
дағы кісілік қасиет. Дәстүрлі қазақ
қоғамында парасатты адам бойында
кездесетін асыл қасиеттердің біріне
айналып, адамгершілік пен өнегелік
тұрғысынан жоғары бағаланады.
«Парасаттылық мектебі» құрамына

Ж.Жүсібалиев атындағы қазақ орта
мектебінен еріктілер тобы құрылып,
оқушыларға арнайы парасаттылық
мектебінің куәлігі табыс етілді. Бұл
топтың құрамына кірген оқушылар
өте белсенді, жан-жақты. Аталмыш
шараға мектеп директоры Маржан
Жонысова, аудандық білім, дене
шынықтыру және спорт бөлімінің
бала құқығы жөніндегі бас маманы
Айзат Дайынова, Ж.Жүсібалиев
атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің
қамқорлық кеңесінің жетекшісі Болат
Бекетаев, ардагер ұстаз Майраш
Ибрашева, аудандық білім, дене
шынықтыру және спорт бөлімінің
әдіскері Доскей Нұрғазин қатысты.
Шара барысында мектеп директоры
Маржан Жонысова «Парасаттылық
мектебінің» құрамына кірген оқушы-
ларды құттықтап, оларды алдағы
уақытта барынша адал, еңбекқор
болуға шақырды. Осы шара бары-
сында «Парасаттылық мектебіне
жетекшілік етіп, оқушылармен бір-
лесе жұмыс жасайтын жетекшілер
тағайындалды. Олар - Айнаш
Дінжанова, Әбділда Сағынов. Осы
мақсатта жұмыс жасауға арнайы
мектеп ішінен бөлек кабинет ашылды.
Ол оқушылардың жетекшілермен
бірлесіп жұмыс жасауына ыңғайлы.
Ары қарай мектеп оқушылары осы
шара аясында түрлі пікірталастар
жүргізіп, өз ойларын ортаға салды.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

«ПАРАСАТТЫЛЫҚ МЕКТЕБІ» -
МАҢЫЗДЫ ЖОБАНЫҢ ЖАЛҒАСЫ

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАУДА ЫСЫРАП ЖОҚ, ЫСЫРАПТА ЖАҚСЫЛЫҚ ЖОҚ!

2019 жылдың 17 желтоқсаны мен
2020 жылдың 3 қаңтары аралығында
Ақтөбе облысы аумағында «ПИРО-
ТЕХНИКА» жедел-профилактикалық
іс-шарасы өткізіліп жатыр. Осы
орайда ауданымызда аудан тұрғын-
дарына, сертификатсыз пиротехни-
калық өнімдерді сатып алуға және
кәмелеттік жасқа толмағандарға
сатуға тыйым салынатындығын
ескерту мақсатында аудандық ішкі
бөлімінің қызметкерлері ауданымыз-
дағы барлық дүкендерді, сонымен
қатар мектептерге барып мектеп
оқушыларымен кездесіп, үгіт-насих-
ат жұмыстарын жүргізді.
Ойыл аудандық полиция бөлімінің

азаматтық және қызметтік қаруының
айналымын бақылау тобының инс-

ОЙЫЛ ӨҢІРІ ҮШІН ВОЛЕЙБОЛ
СПОРТЫНЫҢ ОРНЫ БӨЛЕК.
ТӘУЕЛСІЗДІК МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БАЛАЛАР МЕН
ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ МЕКТЕ-
БІНДЕ ӨТКЕН ЖАРЫСҚА ҚАТЫС-
ҚАН ЖЕТІ КОМАНДА ДА БІЗДІҢ
СӨЗІМІЗДІ ІС ЖҮЗІНДЕ ДӘЛЕЛ-
ДЕДІ.
Бұл жолғы жарыстың басты ерек-

шелігі - ауданның ауылдық округ-
терінен келген командалармен қатар

Жазушы, драматург, журналист,
Қазақстан Республикасы мемле-
кеттік сыйлығының лауреаты, Қазақ-
стан Республикасы Жастар сыйлы-
ғының лауреаты - Оралхан Бөкей
шығармалары Алтай тауының
шыңындай асқақ  екені көзі тірісінде-
ақ мойындалған. Сөзден өрім өре
отырып, қазағының  қанталаған
жеріне шипа іздеген жазушының бар
кейіпкері- шынайы тұлғалар. Қапыда
үзілген қысқа ғұмырында қазақ
әдебиетінің  классикалық үлгілері
қатарына қосылған небір тамашы
туындылар қалдырып кеткен Ора-
лхан Бөкей есімі бүгінде иісі қазақ
қастер тұтар киелі есімдердің біріне
айналды. Бүтін бір ұрпақтың сүйікті
жазушысына айналған, Қазақстан
жастар одағы мен мемлекеттік
сыйлықтарының иегері атанған үлкен
суреткердің шығармашылық мұрасын
осынау баға жетпес қазына бай-

Ақтөбе қаласынан С.Бәйішев атын-
дағы жоғары медициналық коллед-
жінің командасының қатынасуы.
Тартысты өткен жарыста ойыл-

дықтар барынша намысқа тырысты.
Нәтижесінде С.Бәйішев атындағы
жоғары медициналық колледжі туын
көтеріп келген қонақтар үшінші
орынды ғана қанағат тұтты. Екінші
орынды Көкжар командасы енші-
лесе, бас жүлдені Саралжын
командасы жеңіп алды.

лықты бірден-бір тікелей мұрагері
келер ұрпаққа тапсыру алдағы күннің
емес, дәл бүгінгі күннің парызы.
Оралхан Бөкей рухы туған халқы,
туған табиғатымен бірге жасай
бергенін тілейміз.
Жуырда Ойыл аудандық балалар

кітапханасында «Оралхан Бөкей - тіл
шебері» атты аудандық байқау
өткізілді. Байқаудың мақсаты-
мемлекеттік тілдің қолданылу аясын
кеңейтіп, тіл мәдениетін көтеру мен
көркем әдебиетті насихаттауды
көздеген байқауға аудан мектеп-
терінен 14-17 жас аралығындағы
алты талапкер қатысты. Нәти-
жесінде Жангүл Какиева 1-орынға,
Құттығай Жанерке 2-орынға, Эле-
нора Ахметжанова жүлделі 3-орынға
ие болды.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

пекторы Қайсар Ғаббасов дүкен
иелеріне адам әсеріне кері әсерін
тигізетін жаңажылдық заттарды
сатуға тыйым салынатын, егерде
сол заттарды заңсыз сатқан жағдай-
да айыппұл салынатындығын ескерт-
ті. Ал, мектеп оқушыларымен кез-
десу барысында пиротехникалық
өнімдерді пайдалану кезіндегі қауіп-
сіздік шаралары түсіндірілді.
Сонымен қатар мектеп оқушы-

ларына жаңа жылдық кештерге
баруға, мерекелік отырыстар ұйым-
дастыруға болмайтындығын ес-
кертті. Егер де осы қойылған
талаптарға бағынбаса, кәмелет
жасына толмаған оқушылардың
арнайы есепке алынатынын баса
айтты.

Спортты сөз еткенде, соңғы кез-
дері ауданда алдымен ауызға ілігетіні
- күрес. Өйткені, бұл күрестің қай-
қайсысының да ауданда қарқынды
дамып келе жатқанының куәсі.

«Болмаса да, ұқсап бағып» боз
кілемде тер төгіп жүрген бозбалалар
көп. Жарыс сол төгілген тердің
жемісін көретін сәт. Ойыл балалар
жасөспірімдер және спорт мекте-
бінде Тәуелсіздік күніне орай 2007-
2009, 2010-2012 жылдары туған
жасөспірімдер арасында еркін күрес-
тен жарысқа 13 салмақ дәрежесі
бойынша 235 палуан қатысты.
Әрине, бәрі де бір-біріне күш жігері
мен шеберліктерін көрсетуге тырыс-
ты. Бірақ, ақтық сынға дейін алқын-

бай жеткендер ғана жүлдеге қол
созды. Рас, бірінің бағы шаппаса, енді
бірінің бабы төмен болды. Намысы
буып, көз жасына ерік берген баланы
көрдік. Үйреншікті кілемнің үстінде
жанкүйерлердің қиқуынан күш алып
өз шеберліктерін паш еткен жерлес-
теріміздің көбі жүлдеге қол созды.
Осы жарысқа ат терлетіп, Алға
ауданынан келген балғын палуандар
да жеңіс тұғырынан көрінді.
Жарыс жеңімпаздары мен жүлде-

герлері ұйымдастырушылар атынан
медальдар және бағалы сыйлық-
тармен марапатталды.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

ОТ ШАШУ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС!

ТІЛ МӘРТЕБЕСІНІҢ ТІРЕГІ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАРТУ БОЛҒАН ТУРНИР

МЕРЕКЕЛІК ЖАРЫС
АЙМАҚТЫҚ ТУРНИРГЕ АЙНАЛЫП КЕЛЕДІ Жаңа технология озған заманда интернет

арқылы қажетті ақпарат алуға мүмкіндік көп.
Бұрындары қолымызға тие бермейтін
кітаптарды қазір интернет арқылы
электронды нұсқада оқуға болады. Алыстағы
ағайынның да ара қатынасын жалғайтын яғни
сәлем-саулық сұрасуына да түрлі интернеттік
бағдарламалар бар. Әйтсе де әр нәрсенің ағы
мен қарасы қатар жүреді. Интернеттің жаман
жағы жас жеткіншектердің болашағына қауіп
төндіретін теріс ақпарат алуы. Алайда осындай
жүйенің тиімді жағын пайдаланып жүрген
жастардың бірі Ақжібек Серікбаева. Ойыл
аграрлық колледжінің «Есептеу техникасы
және бағдарламалық қамтамасыз ету»
мамандығының ІІ курс студенті. Интернеттен
өзіне қажетті заттарды іздейді. Ол оқу
барысында қажетті мәліметтерді алу үшін
студенттерге арналған арнайы сайттарды ғана қарайды. Ақжібек
студенттерге арналған сайттардың бірінен қазақтың ұлы ақыны Абай
Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған байқау өтетіндігін көріп, оған өзі де
қатысуға бел байлады. Ақынның өлеңдерін бұрыннан жатқа білетін студент
Ойыл аграрлық колледжіндегі қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі Әсемгүл
Шілмәновамен бірге байқауға қатысуға көп дайындалды. Үздіксіз
дайындықтың нәтижесінде Абай Құнанбаевтың «Әсемпаз болма, әр неге!»
атты өлеңін оқып бейнеролик арқылы жолдаған Ақжібек Елдосқызы «Алтын
ғасыр» шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен өткен «Өлең сөздің
патшасы» атты Абай шығармашылығымен байланысты Республикалық
дарынды балалар мен жасөспірімдер арасындағы өнер байқауында «Көркем
сөз» жанры бойынша І орын иеленді. Біз Абай оқуларының көркем сөз жанры
бойынша республикалық байқаудың жеңімпазы Ақжібекпен арнайы тілдесу
барысында ол өзінің осындай деңгейге жетуіне оқушы кезінен қалыптастырған
ұстазы Көсембай негізгі мектебінің мұғалімі Шара Дәрібаеваға айрықша
алғысын айтты. Ендеше «Ұстаздан шәкірт озар» деген осы болса керек.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

«ӘСЕМПАЗ» ЖЫРДЫҢ АҚЖІБЕГІ
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Люди меняют города и страны.
Часто миграция населения связана
со сменой работы и рода занятий.
Помимо оформления трудовых отно-
шений предусмотрены нормы пенси-
онного обеспечения. Особенно это
актуально для трудящихся госу-
дарств-членов Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), поскольку
именно между этими странами осо-
бенно активно происходит трудовая
миграция. На вопросы о том, как
формируются пенсионные права
граждан государств-членов ЕАЭС,
рассказывает заместитель дирек-
тора департамента организации
выплат и информирования АО
«ЕНПФ» Гульмира Кимолаева.
Гульмира Кенжебековна, каким

документом будет урегулированы

вопросы пенсионного обеспечения
трудящихся стран ЕАЭС? Что
даст этот документ гражданам
стран ЕАЭС?
Пенсионное обеспечение труд-

ящихся государств-членов Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС)
в соответствии с пунктом 3 статьи
98 Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года
регулируется законодательством
государства постоянного прожи-
вания, а также в соответствии с
отдельным международным догово-
ром между государствами-членами
ЕАЭС.
В целях реализации положений

этого Договора государствами-чле-
нами ЕАЭС совместно с Евразий-
ской экономической комиссией (ЕЭК)
разработано Соглашение о пенсион-
ном обеспечении трудящихся госу-
дарств – членов Евразийского эконо-
мического союза. Соглашение будет
применяться в отношении трудя-
щихся и членов их семей.
При этом Соглашением опреде-

лено, что трудящимся является
гражданин государства-члена ЕАЭС,
у которого формируются либо фор-
мировались пенсионные права пос-
редством осуществления трудовой
или иной деятельности на терри-
тории другого государства-члена.
Основной целью Соглашения яв-

ляется формирование пенсионных
прав трудящихся государств-членов
ЕАЭС за счет пенсионных взносов
на тех же условиях и в том же
порядке, что и граждан государства

трудоустройства, а также реализа-
ция права на назначение и выплату
пенсии на тех же условиях, что и
для граждан государства трудо-
устройства.
Учитывая, что каждое государ-

ство-член ЕАЭС будет выплачивать
гражданину часть пенсии, адекват-
ную периоду работы и отчислениям
пенсионных взносов в стране-тру-
доустройства, необходимо, чтобы
трудящиеся официально оформляли
трудовые отношения с работода-
телями в государствах-членах
ЕАЭС, то есть заключали трудовые,
гражданско-правовые договора, тем
самым формировали свои пенсион-
ные права.
На какие виды пенсий могут пре-

тендовать граждане стран ЕАЭС

в рамках разрабатываемого Согла-
шения, в том числе в Республике
Казахстан?
Виды пенсий, назначаемых госу-

дарствами-членами ЕАЭС, на кото-
рые будет распространяться Согла-
шение, определены статьей 2 проек-
та Соглашения.
Пенсия будет выплачиваться

государством-членом, назначившим
ее, в том числе в случае проживания
трудящегося на территории другого
государства-члена ЕАЭС.
Трудящийся будет иметь право на

получение пенсии на территории
государства проживания либо госу-
дарства трудоустройства (члена
ЕАЭС), назначившего пенсию.
Перечень документов для назна-

чения и выплаты пенсии трудящему-
ся будет регулироваться националь-
ным законодательством каждого
государства-члена ЕАЭС.
В Казахстане Соглашение будет

распространяться на правоотно-
шения по уплате пенсионных взнос-
ов в ЕНПФ и на пенсионные выплаты
из ЕНПФ:
по достижении пенсионного воз-

раста;
при установлении инвалидности 1

и 2 групп, если инвалидность уста-
новлена бессрочно;
единовременная выплата наслед-

никам.
Каким образом гражданин страны

ЕАЭС (Российской Федерации или
Казахстана) сможет реализовать
свое право на заработанную пенсию,
какие документы и куда нужно

подавать?
К примеру, если гражданин РФ

после вступления в силу Согла-
шения будет работать в Казахстане
по трудовому или гражданско-пра-
вовому договору, то он будет
участвовать в накопительной пен-
сионной системе путем ежемесяч-
ного перечисления пенсионных
взносов в ЕНПФ в порядке и на
условиях, которые установлены
национальным пенсионным законо-
дательством Республики Казахстан.
При этом получить свои пенсион-

ные накопления он сможет только
при достижении пенсионного воз-
раста по законодательству Респу-
блики Казахстан или при устано-
влении инвалидности 1 и 2 групп,
если инвалидность установлена

бессрочно также по законодатель-
ству Республики Казахстан, т.е. на
равных условиях с гражданами РК,
обратившись с необходимыми доку-
ментами в ЕНПФ (это компетен-
тный орган в РК в части формиро-
вания пенсионных взносов и пен-
сионных выплат)или в Пенсионный
фонд РФ(т.е. компетентный орган
государства проживания).
Если банковский счет получателя

пенсии будет открыт на территории
РФ, то ЕНПФ будет ежеквартально
перечислять пенсию на расчетный
счет Пенсионного фонда РФ в
российских рублях, которые Пен-
сионный фонд РФ будет перечислять
на банковский счет получателя.
В случае, если гражданин РК

приобретет стаж работы (например,
5 лет) на территории РФ после всту-
пления в силу Соглашения, то при
возникновении права на пенсию по
условиям пенсионного законода-
тельства РФ (достижение пенсион-
ного возраста, наличие определен-
ного трудового стажа, количества
индивидуального пенсионного коэф-
фициента), РФ назначит пенсию за
отработанный в РФ трудовой стаж.
При этом гражданин РК будет

вправе подать заявление с доку-
ментами (перечень документов
определяется по законодательству
РФ) на назначение и выплату пенсии
в Пенсионный фонд РФ или в ЕНПФ.
Если банковский счет получателя

пенсии будет открыт на территории
РК, то Пенсионный фонд РФ ежек-
вартально будет перечислять пен-

Тарихпен бірге жалғасып келе
жатқан рухани байлықтардың бірі -
отбасы құндылықтары. Біздің рухани
құндылықтарымыздың негізі де осы
отбасылық дәстүрімізде жатыр де-
сек қателеспеген болар едік. Халқы-
мыздың «Отан отбасынан бастала-
ды» - деген қарапайым қағидаты қай
дәуірде болсын өзгерген емес. Әр
отбасындағы баланың тәрбиесі мен
түрлі қарым-қатынастың орнығуы
арқылы жеке тұлғалық қасиеті
қалыптасады. Кейбір отбасыларын-
да ешқандай балаға деген тәрбие
жүргізілмей, балалары тиісті тұлға
болып қалыптасуына өз кедергілерін
тигізіп жататын жайттар да кез-
деседі.
Аудандық сотта отбасы тұрмыс-

тық қатынастары бойынша істер
қаралып, яғни некедегі адамдар бірі-
бірімен келісе алмай ренжісіп, бірнеше
рет келіп жатады. Бұл жайттар
отбасының шырқын бұзып, балаға
психикасына кері әсерін тигізері
анық. Ата-ананың баламен кез-кел-
ген қарым-қатынас түрінің тәрбиелік
маңызы бар. Тұлғаны қалыптас-
тырудың маңызды факторы бола
отырып, қарым-қатынас үлкен педа-
гогикалық мүмкіндіктерге ие.
Сонымен қатар, бір отбасындағы

адамдар бір-бірімен болмашы нәр-
сеге бола ренжісіп, арты ажырасуға
немесе ағайынды адамдар бір-бірін
көрмеуге дейін апаратын жайттар
болып жатады. Осындай келең-
сіздіктер орын алған жағдайда оларға
ақылын айтып, отбасын немесе
ағайындықты бұзбау негізінде ақыл
кеңестер айтылса аталған жайттар
азаяр еді. Осы аталған жайттар орын
алған жағдайда оларға өздерінің ақыл
кеңестерін, отбасын және татулықты
сақтау мақсатында Ойыл аудандық
сотының бастамасымен 2019 жыл-
дың 15 қазан күні аудан әкімінің №455

өкімімен аудандағы ардагерлер,
психолог, медиатор, аудандық қор-
ғаншылық және қамқоршылық бөлі-
мінің мамандары және беделді аза-
маттар мен құқық қорғау органдары
өкілдерінен тұратын арнайы комис-
сия құрылды. Осы аталған комиссия
отбасы және кәмелетке толмаған
балалардың құқықтары жөнінде өз
кеңестерін беріп, жеке тұлғаның
тағдырын анықтайтын, оның әлеу-
меттенуіне әсер ететін әлеуметтік-
мәдени институт ретінде қызмет
атқарады.
Отбасында қандай да жанжал

туындаған жағдайда, тараптар «Дау-
ларды сотқа дейін реттеу» және
«Отбасылық кеңес» жобалары негі-
зінде құрылған жоғарыда аталған
комиссияға жүгінуге құқылы. Яғни
осы аталған жобалардың қарапайым
халық үшін қызмет ететіні, азамат-
тардың уақытын тиімді пайдала-
нуына өз септігін тигізері анық.
Отбасы – қоғамның бастапқы ұясы

болғандықтан, ол әлеуметтік дамуда
маңызды роль атқаратын құрылым-
дардың бірі. «Отан отбасынан бас-
талады» - деген даналықты айтқан
халқымыз үшін отбасының қоғам
өмірінде алар орны ерекше.
Отбасы – бірлік пен берекенің,

кіршіксіз тазалық пен адамгершіліктің
қасиетті ордасы. Осындай береке
мен бірлікке толы, құрметті де, сыйлы
отбасының қалыптасуына жас ұр-
пақтың бойында қалыптасқан от-
басы құндылығы жайлы түсініктердің
қалыптасуы – олардың қажеттіліктері
мен қызығушылықтарына, ой-түсінік-
тері мен бағамдарына, өз отбасынан
алған тәрбиесі мен дүниетанымына
тікелей байланысты болып келеді.

С.ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

ПЕНСИЯ В ЕАЭС

сию на счет ЕНПФ в тенге, которые
ЕНПФ будет перечислять на банков-
ский счет получателя.
Каким образом будут взаимо-

действовать компетентные орга-
ны стран ЕАЭС (пенсионные фонды)
при назначении и выплате пенсии?
Взаимодействие компетентных

органов будет урегулировано от-
дельным документом, а именно
Порядком взаимодействия между
уполномоченными органами, компе-
тентными органами и ЕЭК по при-
менению норм Соглашения (далее –
Порядок), который сейчас разра-
батывается ЕЭК совместно с госу-
дарствами-членами и вступит в
действие одновременно с Согла-
шением.
В рамках Порядка ЕЭК совместно

с уполномоченными и компетент-
ными органамиразрабатывает соот-
ветствующие формуляры, содер-
жащие в себе сведения, необходи-
мые для назначения и выплаты пен-
сии, или имеющих значение по ранее
назначенным пенсиям в рамках Сог-
лашения, которыми будут обмени-
ваться компетентные органы.
Также ЕЭК совместно с уполно-

моченными и компетентными орга-
нами ведет работу по интеграции
информационных систем уполно-
моченных и компетентных органов
государств-членов с интегриро-
ванной информационной системой
ЕЭК, по переводу сведений, доку-
ментов, формуляров, используемых
при реализации положений Согла-
шения и Порядка, в электронный вид.
До перехода на использование

интегрированной информационной
системы ЕЭК взаимодействие меж-
ду компетентными органами и ЕЭК
будет осуществляться в бумажном
виде путем обмена формулярами, а
также документами, необходимыми
для назначения и выплаты пенсии.
Когда планируется подписание

Соглашения и его вступление в
силу?
Планируется, что Соглашение

будет подписано главами госу-
дарств-членов ЕАЭС в декабре
текущего года после завершения
внутригосударственных процедур,
необходимых для его подписания
всеми странами ЕАЭС.При этом
Соглашение вступит в силу после его
ратификации всеми странами ЕАЭС.

Өзінің саналы ғұмырын ауданның медицина
саласына арнаған Ағиба Асқарова биылғы
жылдың 13 желтоқсаны күні 75 жасында
өмірден өтті.
Ағиба Асқатқызы 1944 жылы 6 қараша күні

Ойыл ауданының Саралжын ауылдық советінде
дүниеге келген. Мектеп бітірген соң, Ақтөбе
медициналық училищесіне түсіп, оны 1965
жылы тәмамдады. Сол жылы еңбек жолын өзінің
туған ауылы Саралжын ауылдық советінің 1
фермасында фельдшер болып бастады. 1974
жылы отбасы жағдайымен Темір ауданына
қоныс аударып, үш жыл Шұбарқұдық кентінде
фельдшер болып еңбек етті. 1978 жылдан
зейнеткерлікке шыққанша Ойыл орталық аудандық ауруханасының жедел
жәрдем бөлімшесінде фельдшерлік қызмет атқарды. Медицина
саласындағы ұзақ жылғы еңбегі ескеріліп, 1988 жылы «Ветеран труда»
медалімен марапатталды. Одан бөлек, аудан, облыс, республикадан алған
алғыс хаттары мен құрмет грамоталары Ағиба Асқатқызының өз
мамандығын жүрегімен сүйген маман екенінің айғағы. Қызығынан қиындығы
басым салада қиналғанға қолұшын созып, жабыққанды жұбатып,
тарыққанды демеп, талай адамның өміріне араша болған Ағиба
Асқатқызының еңбек жолы ізбасарларын өнегелі үлгі.
Қашанда жауапкершілікті жоғары қойып, өз ісіне тиянақты, адал

қызметімен абыройға бөленген Ағиба апай жұбайы Амангелді екеуі жеті
бала тәрбиелеп өсірді.
Ағиба Асқатқызының қаза болуына байланысты отбасына, ағайын-

туыстарының қайғыларына ортақтасып, ортақтасып көңіл айтамыз!
Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын!

Ойыл аудандық ауруханасының ұжымы

АҒИБА АСҚАТҚЫЗЫ АСҚАРОВА

ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ
ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА МЕХАНИЧЕСКИХ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И

ПРИЦЕПОВ  К НИМ  МОБИЛЬНОЙ ЛИНИИ  ЦТО  ИП
«НИГАМАТОВ А.Н.» ПО  УИЛСКОМУ  РАЙОНУ НА 2020 ГОД.

№ Наименование
населенных
пунктов

Период (дата)
проведения

обязательного
технического

осмотра

Место
проведения

обязательного
технического

осмотра

Режим
работы

1 Уил 03.01.2020-
19.05.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

2 Коптогайский с/о 20.05.2020-
22.05.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

3 Уил 23.05.2020-
30.06.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

4 Караталский  с/о 01.07.2020-
03.07.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

5 Уил 04.07.2020-
14.07.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

6 Каройский с/о 15.07.2020-
17.07.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

7 Уил 18.07.2020-
18.08.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

8 Коптогайский с/о 19.08.2020-
21.08.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

9 Уил 22.08.2020-
08.09.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

10 Караталский  с/о 09.09.2020-
11.09.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

11 Уил 12.09.2020-
13.10.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

12 Каройский с/о 14.10.2020-
16.10.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

13 Уил 17.10.2020-
31.12.2020

Согласовать с
акиматом

с 9.00-18.00

Ағымдағы жылдың 12 желтоқсан
күні ҚР Ақтөбе облысы бойынша
Мемлекеттік қызмет істері агент-
тігінің бастамасымен Ойыл аграрлық
колледжінде студенттермен кездесу
өткізілді. Кездесуге Ойыл ауданы әкімі
аппаратының персоналды басқару
қызметі (кадр қызметі) бөлімінің
басшысы Гүлнұр Дүсіпова қатына-
сып, қазіргі таңда Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің 2015 жылғы
20 мамырдағы «Ұлт жоспары - бес
институционалдық реформаны жү-
зеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам»
бағдарламасының 10-қадамында
«Мемлекеттік қызметкерлерді ман-
саптық жоғарылату үшін конкурстық
негізге көшу. «Б» корпусының жоғары
лауазымдарына жылжыту төменгі
лауазымдағы мемлекеттік қызмет-
керлер қатарынан тек қана конкурс-
тық негізде жылжыту есебінен мери-
тократия қағидатын нығайту жөнінде
жұмыстар жүргізіліп жатқанына
тоқталды. Сонымен қатар, Ойыл
аудандық халыққа қызмет көрсету
бөлімінің басшысы Айбек Бақты-
гереев колледж студенттеріне мем-
лекеттік жүйені қалыптастырып,

 Шешендік сөз терең ойға, ұтқыр
шешімге, тапқыр қисынға құрылады.
Шешендік сөздер - қоғам өміріне,
табиғат құбылыстарына байланысты
терең ой, бейнелі шебер тілімен
айтылған халық шығармасы, тапқыр-
лық сөздер мен тұжырымдар, қазақ
ауыз әдебиетіндегі шағын көлемдегі
дидактикалық жанр.
Осы орайда Ойыл аудандық бала-

лар кітапханасында «Таза мінсіз
асыл сөз» атты аудандық оқушылар
арасында байқау өтті. Байқаудың
басты мақсаты-мемлекеттік тілдің
қолданылу аясын кеңейту, тіл
мәдениетін көтеру, шешендік өнерді
насихаттау, дамыту. Байқауға 11
мектептен 11 оқушы қатысты.
Байқау талабының бірінші бөлі-

мінде үміткерлер сәлемдесу арқылы
өздерін көпшілікке таныстырса,
«Өнерге әркімнің-ақ бар таласы»
деген екінші бөлімде би-шешендердің
сөздерінен үзінділер, қиссалар,
дастандар айтудан сайысқа түсті.
Үшінші бөлім «Таза мінсіз асыл сөз»
деп аталды. Бұл турда қатысушылар
жұмбақтап айтылған шешендік

сөздердің, мақал-мәтелдердің мән-
мағынасын толық түсіндірді.
Әр бөлімнен мүдірмей өткен қаты-

сушыларымыз көрермендердің көңі-
лінен шыға білді. Сәлемдесу бөлімі
бойынша әр қатысушы өздерінің
ұшқыр қиялдарынан жаңаша бір
дүниелер ойлап тауып, жан-жақты
таныстырды. «Таза мінсіз асыл сөз»
бөлімі бойынша жұмбақтап айтылған
сөздердің мағынасын барынша өз
ойларымен жан-жақты талқылап
берді. Байқауда қатысушылар өзде-
рінің тыңғылықты дайындықпен кел-
генін көрсетіп, бір-бірінен қалыспай
оза шапты. Қазылардың шешімімен
үшінші орын Көсембай негізгі мекте-
бінен келген Ақнұр Нұрлыбековаға
бұйырса, екінші орынға Саға мектеп-
балабақшасының оқушысы Жібек
Рысқұлова мен Қаракемер мектеп-
балабақшасының оқушысы Назерке
Елемесовалар иеленді. Ал, бас
жүлде Ш.Берсиев атындағы орта
мектебінің оқушысы Әділет Елеуовтің
еншісіне тиді.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

«АНА ТІЛІ -
ҰЛТЫМЫЗДЫҢ АНАСЫ»

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІМІЗ Н.Ә.НАЗАРБАЕВ «ҚАЗАҚСТАННЫҢ
БОЛАШАҒЫ-ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ. АТА ТІЛІ - БӘРІМІЗДІҢ АНАМЫЗ,
ҰЛТЫМЫЗДЫҢ АНАСЫ» - ДЕП АТАП КӨРСЕТКЕНДЕЙ, БІЗ АНА ТІЛІМІЗДІҢ
ТҰҒЫРЫНЫҢ МЫҚТЫ БОЛУЫНА НЕГІЗ ҚАЛАҒАН БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ
ӨСИЕТІН ҰРАН ЕТІП, МӘРТЕБЕСІН КӨТЕРУІМІЗ КЕРЕК. ОЛ ҮШІН ӨЗ
ДІНІМІЗДІ, ТІЛІМІЗДІ ҚАСТЕРЛЕП, ҚҰРМЕТТЕЙ БІЛУІМІЗ КЕРЕК. ОҒАН
ДӘЛЕЛДІ БИ-ШЕШЕНДЕРІМІЗДІҢ БІРНЕШЕ ЖЫРЛАРЫНАН АҢҒАРУЫ-
МЫЗҒА БОЛАДЫ.

мемлекеттік қызметті нығайтуда
мемлекеттік қызметшілердің білімді
де, білікті маман болуында екеніне
нақты тоқталып өтті.
Жуырда ғана Қазақстан Респуб-

ликасының Мемлекеттік қызмет
істері агенттігінің мемлекеттік қыз-
метшілер арасында «Елге қызмет
ету-мінезден» тақырыбында өткізіл-
ген ой додаға қатынасып, «Үздік
бейне ролик» номинациясына ие
болғанын айтқан Ойыл аудандық
білім, дене шынықтыру және спорт
бөлімінің бас маманы Гүлзат Жет-
кергенқызы колледж студенттеріне
болашақта осындай ел абыройын
асқақтататын додаларға қатысып
жеңімпаз болуларына тілегін білдірді.
Осындай жетістіктерге жетіп, өз еліне
адал қызмет ету үшін білімді студент
атанып, болашақта мемлекеттің
биліктің бір тізгінін ұстауға сәттілік
тіледі. Кездесу соңынан  Гүлнұр
Дүсіпова студент жастарды жеке
қабылдап, олардың сауалдарына
толыққанды жауап берді.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

Ақтөбе облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу
басқармасының 2019 жылғы 29 қараша күнгі  №155-Ө бұйрығымен және
осыған сәйкес Ойыл орман шаруашылығы мекемесі директорының 2019
жылғы 29 қараша күнгі №53 бұйрығымен Жаңа жылдық мереке қарасаңында
қылқан жапырақтылардың жас талдарын қорғау жұмысы күшейтілді.
Яғни, 1 желтоқсаннан бастап қылқан жапырақты - қарағай, шырша, арша

тәрізді ағаштардың көшеттерін кесуге болмайды. Осы мақсатта ішкі істер
бөлімімен бірлесе отырып 1 тұрақты бақылау бекеті, 5 жедел топ құрылып,
кезекшілік кестесі жасақталып, күнделікті шолу жүргізілуде. Қылқан
жапырақтыларды заңсыз кесу немесе орман қорындағы, сондай ақ өз бетімен
өсіп шыққан ағаштарды зақымдауға, кесуге заңмен тыйым салынғанын еске
сала саламыз!

А.ЖОЛАМАНОВ,
Орман өсіру инженері.

ЕЛ-ЖҰРТТЫҢ ЕСІНЕ!

БІЛІКТІ МАМАН БОЛУ ӨЗІҢІЗДЕН...



4 20 желтоқсан 2019 жыл

Өтетін орны№ Іс-шараның атауы  Өтетін мерзімі

1. Аудандық мәдениет үйінде мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің
балаларына арналған «Балаларға базарлық» атты ертеңгіліктер

24-31 желтоқсан
аралығы 9.00-18.00

Аудандық
мәдениет үйі

2. Мүмкіндігі шектеулі және әлеуметтік жағынан қорғалатын
балаларға арналған аудан әкімінің жаңа жылдық шыршасы

25 желтоқсан
сағат: 11.00

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс

орталығы

3. Оқуда озат балаларға арналған аудан әкімінің Жаңа жылдық
шыршасы

25 желтоқсан
сағат: 11.00

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс

орталығы

4. Білім және спорт саласының жыл қорытындысына арналған шара 26 желтоқсан
сағат: 18.00

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс

орталығы

5. «Жастар жылын» қорытындылау үшін «Youth Fest - 2019!»  атты
жастар фестивалі

28 желтоқсан
сағат: 17.00

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс

орталығы

6. «Төрлет, Жаңа жыл!» атты мерекелік «Көгілдір от» Жаңа
жылдық думан кеші

29 желтоқсан
сағат: 20.00

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс

орталығы

7. Ауданның 2019 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының
қорытындысына арналған шара:
- Мерекелік құттықтаулар;
- Жыл қорытындысы бойынша «Ойыл ауданының жыл адамы -
2019» марапаттау;
- Мерекелік концерттік бағдарлама

30 желтоқсан
сағат 17.00

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс

орталығы

8. Жаңа жылдық ұтыс ойындары 31 желтоқсан
сағат: 10.30

Аудандық мәдениет
үйінің алдында

9. «Қош келдің, Жаңа 2020 жыл!» атты мәдени-көпшілік шара 31 желтоқсан
сағат: 20.00

Тәуелсіздіктің
20 жылдығы атындағы

орталық саябақ

10. Мерекеге арналған Жаңа жылдық отшашу 31 желтоқсан
сағат: 22.30

Тәуелсіздіктің 20
жылдығы атындағы
орталық саябақ

ҚұттықтауҚұттықтау

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
 СІЗДЕРДІ «ЖАҢА ЖЫЛ» МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ

ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

Газетіміздің келесі саны
28 желтоқсан, сенбі күні
жарыққа шығады.

Ойыл ауданының тұрғыны
Ермағамбетов Қанат Болатұлы

Құрметті Қанат Болатұлы!
Мүшел жасың құтты болсын. Жас та

болсаңыз, өзіңіздің еңбек етіп жүрген салаңызда
білікті де, білгір маман ретінде танылып
үлгердіңіз. Осы атаулы күнде отбасыңызға
амандық, деніңізге саулық, еңбеңізге жеміс
тілейміз.
Құрметпен Ойыл БЖСМ ұжымы!

Біз көкпар басталмас бұрын
Фархат Сансызбаймен арнайы тіл-
дескен едік. Ендеше Фархат Сансыз-
баймен болған әңгімеге тоқталсақ:

«Ойыл ауданында ат спорты
соңғы жылдары ілгері дамып келеді.
Оның басты куәсі аударыспақтан
республика деңгейінде топ жарып
жүрген Ринат Смағұлов, Қуанышбек
Төлегенов сынды жігіттердің өнері.
Көкпаршыларға қолдау көрсету
мақсатында Оңтүстік Қазақстан
облысынан арнайы ат әбзелдерін
әкелдім. Оған қоса ұлттық спорт-
тың, оның ішінде ат спортының

КӨКПАР НАМЫСТЫҢ ОЙЫНЫ
ЖУЫРДА ТӘУЕЛСІЗДІК МЕРЕКЕСІ ҚАРСАҢЫНДА ӨТКЕН КӨКПАР

ДОДАСЫНА АҚТӨБЕ «КӨКПАР» ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ,
ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ МҮШЕСІ, ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ФАРХАТ
СӘРСЕНБАЙҰЛЫ АРНАЙЫ ҰЙЫТҚЫ БОЛДЫ.

аясын кеңейтіп, оны халық арасын-
да кеңірек насихаттау мақсатында
қаржылай көмегімді де көрсетіп
отырмын. Ендігі кезекте көкпарға
тоқталсам, ол жігіттеріміздің
тақымынан серкені бермеуі емес,
қолдан намысты бермеуге ұлттық
рухты көтеруге тәрбиелейді. Сон-
дықтан ат спортының қай-қай
түрін болмасын өңірімізде дамыту
біздің рухани жаңғыруымыздың
айғақты көрінісі болмақ», - дейді.
Әрі қарай жалғасақ, Көкпардың

ашылу салтанатында аудан әкімінің
орынбасары Мұратбай Айдарбаев

жиылған жұртшылықты Тәуелсіздік
күнімен құттықтап, барша көкпар-
шыларға сәттілік тілесе, Амантұрлы
ақсақал ат спортын ұлықтап, атқа
қонған азаматтарымызға ақ батасын
берді. Амангелді, Қаракемер және
Ақтөбе облысынан арнайы келген
көкпаршылар арасынан алғашқы
салымды қаракемерлік Қуанышбек
Төлегенов салды. Көкпар алаңында
15 сәйгүлікті тақымына қысқан
көкпаршылар 2 сағат бойы бақтарын
сынады. Көкпаршылар әр салымды
салған сайын ат спортының жана-
шырлары демеушіліктерін тоқтат-
пады. Ақтөбе «Көкпар» федерация-
сының президенті Фархат Сәрсен-
байұлы мен жергілікті ат спортының

жанашырлары жалпы саны отызға
жуық салымға демеуші болды. Жел-
тоқсан айының қақ ортасы болғаны-
мен көкпар додасының дүбірлей
өтуіне ауа райы да қарасып тұрды.
Ашық аспан астында ат үстінде
бойында намыс оты қайнаған жігіт-
теріміз расында қазақ деген ұлттың
нағыз қайсарлығын көрсете білді.

P.S.
Тағы бір айта кетерлігі, ұлттық

спортты насихаттап жүрген көкпар-
шыларға ризашылығын білдірген
Ойыл ауылдық округі әкімдігі түскі
аспен қамтыды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Бұл білгенінің арқасында тасы өрге
домалайтын, білмегені болса,
үйренгісі келетін көпшілікке арналған
ойын. Біздің елімізде осындай жобаға
қатысып бақ сынап, білімдерін паш
ететін жастар жетерлік. Солардың
бірі ауданымыздың мақтанышы, ел
мақтар азаматымыз Нұрбек Төле-
генов. Былтыр оқу жылын «Алтын
белгімен» аяқтаған ол мектеп қабыр-
ғасында жүргенде-ақ әртүрлі қоғам-
дық іс-шараларға белсене араласып,
түрлі деігейдегі байқауларда бағын
сынап, шыңдалған жігіт. Қазір Жәңгір
хан атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық университе-
тінің «Ветеринарлық медицина және

НҰРБЕК - «XXI ҒАСЫР
КӨШБАСШЫСЫ»

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРЫНЫҢ АРАСЫНДА ДЕНЕ МЕН ҚИМЫЛ-
ҚОЗҒАЛЫСТЫ ШИРАТАТЫНДАРЫМЕН ҚАТАР, АДАМНЫҢ ТАНЫМЫН,
ОЙЫН ЖЕТІЛДІРЕТІН ТҮРЛЕРІ ДЕ ЖОҚ ЕМЕС. САУЫҚ КЕШТЕРДЕ ЖАСТАР
БІЛГЕНІМЕН ОЙ ӨРІСІН  ШЫҢДАУ МАҚСАТЫНДА БІР-БІРІНЕ ЖҰМ-БАҚТАР
ЖАСЫРЫП, ТАБАН АСТЫ АЙТЫСТАР ҰЙЫМДАСТЫРЫП, СӨЗ ЖАРЫС-
ТЫРЫП, КҮЙМЕН САЙЫСТАРЫН ҰЙЫМ-ДАСТЫРҒАНЫ БЕЛГІЛІ. АЛ БІЛІМ
СЫНАУҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ОСЫ ЗАМАННЫҢ ОЙЫНЫ - XXI ҒАСЫР
ЗИЯТКЕРЛІК ОЙЫНЫ. БҰЛ ОЙЫН БІЛІМНІҢ ҮЛКЕН ТАБЫСҚА, БИІК
ШЫҢДАРҒА БАҒЫТТАЙТЫН КҮШ ЕКЕНДІГІН РАСТАЙТЫН ОЙЫН.

мал шаруашылығы» институтының
«Ветеринарлық медицина» маман-
дығына мемлекеттік грант негізінде
оқып жатыр.
Жуырда Президент Қасым-

Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы қо-
ғамдық диалог-Қазақстанның тұрақ-
тылығы мен өркендеуінің негізі» атты
Қазақстан халқына жолдауын жас-
тар аясында кеңінен насихаттау
мақсатында студенттер арасында
«XXI ғасыр КӨШБАСШЫСЫ» ойыны
өткен еді. Сол байқауда өзінің білімін
сынаған Нұрбек жеңімпаз атанды.
Ұшқыр ойымен жүзден жүйрік шыққан
жігіттің жеңісі Ойылдың мерейін тағы
бір тасытты!
Әсел Сисенова.

Жуырда ғана Қазақстан Респу-
бликасының Мемлекеттік қызмет
істері агенттігінің ұйымдастыруымен
мемлекеттік қызметтің беделін арт-
тыру және моральдық-әдептік құнды-
лықтарды ілгерілету мақсатында
мемлекеттік қызметшілер арасында
Республика деңгейінде «Елге қызмет
ету - мінезден» тақырыбында ой
додасы өткізілген болатын.
Ой доданы ұйымдастыру және

оның жеңімпазын анықтау үшін Пар-
ламент депутаттары мен қоғамдық
ұйым және БАҚ өкілдері арасынан
конкурстық комиссия жеңімпаздарды
анықтады. Облыста өткен ой-дода-
сынан жүлделі І орынды еншілеген
Ойыл аудандық білім, дене шынық-
тыру және спорт бөлімінің бас мама-
ны Гүлзат Жеткергенқызы Нұр-Сұл-
тан қаласындағы республикалық
байқауға жолдама алған еді. Респу-
блика бойынша 200 мемлекеттік
қызметші қатысып бақтарын сына-
ған «Елге қызмет ету - мінезден»
атты ой дода республикалық бай-
қауында ұшқыр ойымен терең білімі-
мен көзге түсіп, еңбегінің жемісі
еселенген Гүлзат Жеткергенқызы І
орынды иеленіп, ауданымызбен қа-
тар облысымызға да үлкен қуаныш
сыйлады.
Байқау мемлекеттік қызметкерлер

арасында моральдық-этикалық құн-
дылықтарды насихаттауға және

олардың шығармашылық әлеуетін
дамытуға, мемлекеттік қызметші-
лердің өз еліне адал қызмет етуін,
мемлекеттік қызметшілер мен аза-
маттар арасындағы қатынастар
жүйесіне, мемлекеттік қызметші-
лердің жұмысына жауапкершілікпен
қарауды күшейтуге, кәсіби мемле-
кеттік аппаратты қалыптастыруға,
патриоттық сезімді арттыруға бағыт-
талған болатын. Бұл байқауға қазы-
лық еткен Агенттік төрағасының
орынбасары Дархан Жазықбаев,
Парламент Сенатының депутаты
Нұртөре Жүсіп, Qazaqstan теле-ар-
насының бас редакторы Серікзат
Дүйсенғазы және «Мемлекет, банк
және мемлекеттік қызметшілер кә-
сіподағы» қоғамдық бірлестігінің
төрағасы Мирболат Жақыпов «Мем-
лекеттік қызметшілердің халық
игілігі үшін жемісті қызметінсіз
елімізде жетістік пен өркендеуге
қол жеткізу мүмкін емес. Арамызда
осындай жаңа идеяларды іс жүзінде
қолдана білетін үлгілі мемлекеттік
қызметкерлер барына қуанамын» -
деген пікірін қуанышпен жеткізген.
Ендеше мемлекеттік қызметін адал
атқарып, аудан мәртебесін асқақ-
татқан Гүлзат Жеткергенқызын бар-
ша жерлестерінің атынан құттық-
таймыз! Жарайсың, Гүлзат!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ОЙ-ДОДАНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ ОЙЫЛДЫҚ

«Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру» жалпыұлттық бағдар-
ламасының негізгі сипаты – өткен
мен болашақты үйлестіре отырып
жүзеге асыру болса, халқы-
мыздың қазынасы, жанды тари-
хы, ұрпақтан ұрпаққа мирас
болған шежіремізді жаңғырту
болмақ. Шежіре өлі мен тірінің тізімі
емес, рудың, халықтың, ұлтың
тарихи жады. Ұлттың тарихи
жадының міндетін атқарып келген
қазақтың ауызша тарихы -
шежірешілдік дәстүрі ХХ ғ.орта-
сынан бастап саяси жазба тарих-
пен алмастырылып, ұлттың тари-
хи жады да, тарихи санасы да
көмескілене бастады. Сол олқы-
лықтың орнын толтыру мақса-
тында «Он екі ата Бай ұлы,
Ысық руының шежіресін»
жинап жүйелеумен айналысу-
дамыз. Ысық руынан шыққан елге,
жерге, ұлтқа, мемлекетке қызмет
еткен, ерекше қабілет – қасиеті-
мен есімі елдің жадында сақтал-
ған тұлғалар туралы жазбаша,
ауызша деректермен ата-тек
шежіре жинаймыз.
Тарихшы, шежіретанушы

Жұмағұлов Марат Дәулетбайұлы.
тел/ватцап: 8 775 265 02 20,

электронды адресі: mar-
jum67@mail.ru

ХАБАРЛАНДЫРУ

БИЫЛҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІН
ОЙЫЛДЫҢ 14 БАЛАСЫ ЕЛІМІЗДІҢ
ЖҮРЕГІ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДА
ҚАРСЫ АЛДЫ. ЯҒНИ, ОЙЫЛ АУ-
ДАНДЫҚ БАЛАЛАР МУЗЫКА МЕК-
ТЕБІНІҢ ӨНЕРПАЗДАРЫ НҰР-
СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДА ӨТКЕН
«АЯУЛЫ АСТАНА» АТТЫ ХАЛЫҚ-
АРАЛЫҚ БАЙҚАУҒА ҚАТЫНАС-
ТЫ. БОЙЫНА ШЫҒАР-МАШЫЛЫҚ
ПЕН БІЛІМДІ ҚАТАР АЛЫП ЖҮРГЕН
ӨРЕНДЕРІМІЗ ЕЛІМІЗДІҢ РУХ КӨТЕ-
РЕТІН ПАТРИОТТЫҚ ӘНДЕРІН КИЕЛІ
САХНАҒА АЛЫП ШЫҒЫП, КӨР-
КЕМДЕП ОРЫНДАУ АРҚЫЛЫ ҚАН-
ШАЛЫҚТЫ КЕРЕМЕТ ӘННІҢ СӨЗ-
ДЕРІН БОЙЛАРЫНА СІҢІРІП ҚАЙТ-
ТЫ.
Жас өнерпаздарды шығарма-

шылыққа баулып, талабын ұштап,
өнер мәдениетін ұғындыру, алға
қойған мақсатқа жету жолдарын

үйрете білу және өнерлерін шың-
дауды көздеген байқауға Қазақстан
мен көршілес жатқан бірнеше елден
де өнерлі жастар келді.
Қатысушылар байқауға дәстүрлі

ән және вокалды әндерді орындау
арқылы сайысқа түсті. Сонымен
қатар ауданымызда көптеген жарыс-
тарға қатысып жүлделі орындарға ие
болып жүрген Үлгілі «Маржан» би
тобы да осы байқауға қатынасты.
Байқауға  өнерпаздарымыз халық

әндерін шырқап көрермендердің
көңілінен жол таба білді. Нәтижесінде
дәстүрлі ән айтудан Жамбылдың
«Төгейін жырдан халқыма» термесін
орындаған Елібай Әлімжан мен
Нұрпейіс Байғаниннің «Еңбек»
термесін Алмас Жақасов орындап
жүлделі 1-орынды иеленсе, ал вокал
жағынан «Әке-Ана» әнін орындаған
Бекзат Естайұлы мен Мансур

Магданов 2-орынға қол жеткізді. Ал
«Құрбылар» биін билеген Үлгілі
«Маржан» би тобы 2 орынды жеңіп
алды. Байқау соңында  жеңім-
паздарды «Astana Stars» ұйым-
дастыру комитетінің құрылтай-шысы
А.Құсайынованың дипломымен және
бағалы сыйлықтарымен марапат-
талды. Өнерпаздардың өнерлерін
Нұр-Сұлтан тұрғындары жылы қабыл-
дап, сүйсіне қошемет білдірді. Жас
та болса, өз өнерлерін паш етіп,
аянбай тер төгіп, бар болмыс-
тарымен елінің арқалаған үмітін ақтау
үшін барынша тырысып жеңіспен
оралған өнерпаздарымызды осы
байқауға дайындап шыңдаған жетек-
шілері Теңел Омаров пен Бұлбұл
Шәутенова және Назерке Халидул-
линалардың еңбегі ұшан-теңіз!

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

ОЙЫЛДЫҚ ӨРЕНДЕР
ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ ЖУЫРДА АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫН-

ДАҒЫ А.ДОСЖАНОВА АТЫН-
ДАҒЫ КОНГРЕСС-ХОЛДА, ОБ-
ЛЫСТЫҚ ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ
ОРТАЛЫҒЫ ЖӘНЕ БҰҰ ҚАЗАҚ-
СТАНДАҒЫ ДАМЫТУ БАҒДАР-
ЛАМАСЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІНІҢ
ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН «2020
Ж Ы Л - В О Л О Н Т Е Р Л А Р
ЖЫЛЫНА» ОРАЙ «VOLON-
TEER.KZ» АТТЫ  ХАЛЫҚАРА-
ЛЫҚ ВОЛОН-ТЕРЛАР ФОРУМЫ
ӨТКІЗІЛДІ. АТАЛМЫШ ШАРАҒА
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖАСТАР
РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ
МАМАНЫ А.ҒАЗИЗ ЖӘНЕ ЕРІКТІ
ЖАС А.УАЙЫСОВ ҚАТЫНА-
СЫП КЕЛДІ.

 Форумның басты мақсаты -
облысымыздың және шетел
аймақ-тарының еріктілер ұйым-
дары өкіл-дерінің арасындағы
ынтымақтастықты ұйымдастыру,
өңірдегі өзекті мәселелерді шешу
үшін күш-жігерді біріктіру. Шараға
облыс басшысы, Ресей Феде-
рациясы Орынбор облысының
жастар саясаты департаменті
өкілдері, өңіріміздегі үздік ерікті
топтар, аудандық еріктілер тобы-
ның өкілдері және БҰҰ Қазақ-
стандағы дамыту бағдарлама-
сының Ақтөбе облысы бойынша
филиалының өкілдері қатысты.
Форум бағдарламасына сәйкес,
келген қонақтарға қаладағы ең
үздік еріктілер топтарының көр-
месі көрсетілді. Қонақтар осы
көрме арқылы топтардың жұмы-
сы, атқарған шаралары және
жетістіктері туралы толық ақ-
парат алды. Шара соңында ең
үздік еріктілер топтары облыс
әкімінің атынан марапатталып,
форумнан естелік сыйлықтар
табыс етілді. Солардың ішінде
Ойыл аудандық жастар ресурстық
орталығының бас есепшісі
Аңсаған Ғазиз облыс әкімінің
алғыс хатымен марапатталды.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

ЕРІКТІЛЕРДІ
ЕСКЕРДІ


