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САРЫКЕМЕР  САРЫКЕМЕР  
АУЫЛДЫЌ  ОКРУГІАУЫЛДЫЌ  ОКРУГІ
Қазақстан  Республикасы Қазақстан  Республикасы 

Президенті Н.Назарбаевтың Президенті Н.Назарбаевтың 
Ядролық қауіпсіздік  жөніндегі Ядролық қауіпсіздік  жөніндегі 
ІV саммитте  жарияланған ІV саммитте  жарияланған 
“Әлем. ХХІ ғасыр” манифесін “Әлем. ХХІ ғасыр” манифесін 
ілгерілету және Семей ядролық ілгерілету және Семей ядролық 
полигонының жабылуына 25 полигонының жабылуына 25 
жыл  толуына   байланысты  жыл  толуына   байланысты  
ауданның білім ошақтарында, ауданның білім ошақтарында, 
соның ішінде, Ғ. Мұратбаев соның ішінде, Ғ. Мұратбаев 
мектеп-гимназиясы, Сарыкемер, мектеп-гимназиясы, Сарыкемер, 
Қазақстанның 40 жылдығы, Н. Қазақстанның 40 жылдығы, Н. 
Киікбаев және Гагарин атындағы Киікбаев және Гагарин атындағы 
орта мектептерде  “Жырланып орта мектептерде  “Жырланып 
жат қан  жылдарым ”  және  жат қан  жылдарым ”  және  
“Ядросыз әлем”, “Ядролық қару “Ядросыз әлем”, “Ядролық қару 
ұрпаққа қауіпті” тақырыптарында  ұрпаққа қауіпті” тақырыптарында  
тарихи-танымдық кештермен тарихи-танымдық кештермен 
қатар ашық тәрбие сағаттары қатар ашық тәрбие сағаттары 
өткізілді. өткізілді. 

 БУРЫЛ   АУЫЛДЫЌ  БУРЫЛ   АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГІОКРУГІ

Жаңа оқу жылының алдында Жаңа оқу жылының алдында 
а у д а н ны ң  б а р лы қ  б і л і м а у д а н ны ң  б а р лы қ  б і л і м 
ошақтарында “Білімді ел-Мәңгі ошақтарында “Білімді ел-Мәңгі 
ел ”  тақырыбында  педагог ел ”  тақырыбында  педагог 
қызметкерлерінің кеңесі өтті.қызметкерлерінің кеңесі өтті.
О с ы н д а й  ш а р а  Б у р ы л О с ы н д а й  ш а р а  Б у р ы л 

атындағы орта мектепте де атындағы орта мектепте де 
өтіп, онда  ағымдағы жылдың 1 өтіп, онда  ағымдағы жылдың 1 
қыркүйегінен бастап 12 жылдық қыркүйегінен бастап 12 жылдық 
білім беру жүйесіне көшірілгені, 1 білім беру жүйесіне көшірілгені, 1 
сынып оқушылары жаңартылған сынып оқушылары жаңартылған 
білім бағдарламасымен оқыту, білім бағдарламасымен оқыту, 
үш  т і лде  оқыту ғ а  к е зең -үш  т і лде  оқыту ғ а  к е зең -
кезеңмен көшу, білім берудің кезеңмен көшу, білім берудің 
2013-2019 жылдарға арналған 2013-2019 жылдарға арналған 
бағдарламасының маңызы мен бағдарламасының маңызы мен 
жаңалықтары, жалпы ұстаздар жаңалықтары, жалпы ұстаздар 
қауымына жүктеліп отырған қауымына жүктеліп отырған 
міндеттер  ортаға  салынып , міндеттер  ортаға  салынып , 
талқыланды.талқыланды.

 Мектептегі педагогикалық  Мектептегі педагогикалық 
кеңеске аудан әкімдігі білім кеңеске аудан әкімдігі білім 
бөлімінің әдіскері И. Спаналиева бөлімінің әдіскері И. Спаналиева 
қатысып, білім саласындағы қатысып, білім саласындағы 
жаңалықтарды   түс індір іп , жаңалықтарды   түс індір іп , 
ұстаздар қауымына артылып ұстаздар қауымына артылып 
отырған  негізг і  міндеттерге отырған  негізг і  міндеттерге 
тоқтала келе, сауалдарға жауап тоқтала келе, сауалдарға жауап 
берді.берді.

БƏЙТЕРЕК АУЫЛДЫЌ БƏЙТЕРЕК АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГІ ОКРУГІ   

Қолы  кең ,  жаны  жомарт Қолы  кең ,  жаны  жомарт 
азаматтар қатары күн санап азаматтар қатары күн санап 
өсіп келеді. Жақында, Бәйтерек өсіп келеді. Жақында, Бәйтерек 
ауылдық округі “Жастар ресурстық ауылдық округі “Жастар ресурстық 
орталығының”  нұсқаушысы орталығының ”  нұсқаушысы 
А . А й т ен о в а н ы ң  ұ й ы т қ ы А . А й т ен о в а н ы ң  ұ й ы т қ ы 
болуымен  өткен “Мектепке жол” болуымен  өткен “Мектепке жол” 
акциясы аясында осы округке акциясы аясында осы округке 
қарасты Н.Киікбаев,  Сарыкемер,  қарасты Н.Киікбаев,  Сарыкемер,  
А.Пушкин, Қосақ  мектептерінде А.Пушкин, Қосақ  мектептерінде 
оқитын  оқушыларға  тарту оқитын  оқушыларға  тарту 
жасалды.жасалды.

“Жан ” ,  “Сұлтан ” ,  “Айнаш -“Жан ” ,  “Сұлтан ” ,  “Айнаш -
Қ ұ р ы л ы с ” ,  “ І ң к ә р а й ” , Қ ұ р ы л ы с ” ,  “ І ң к ә р а й ” , 
“Сарманбек”, “ Бақдәулет”  дүкен “Сарманбек”, “ Бақдәулет”  дүкен 
басшыларының қолдауымен басшыларының қолдауымен 
ө т к ен   қ а й ы р ы м д ы л ы қ ө т к ен   қ а й ы р ы м д ы л ы қ 
шарасында  тұрмысы төмен шарасында  тұрмысы төмен 
отбасының балаларына сөмке, отбасының балаларына сөмке, 
мектеп құралдары және спорттық мектеп құралдары және спорттық 
киімдерді округ әкімі М.Қилыбаев киімдерді округ әкімі М.Қилыбаев 
табыстады.табыстады.

Б.ЖАҚСЫМБЕТОВ,
“Ауыл жаңалығы”.

ӨТКЕН ЖҰМА КҮНІ 
АУДАН ӘКІМІ МҰРАТХАН 
ШҮКЕЕВТІҢ ТӨРАҒАЛЫҚ 
ЕТУІМЕН АУДАН ӘКІМДІГІ 
ЖАНЫНДАҒЫ БӨТЕН 
МҮЛІКТІ ҰРЛАУҒА ҚАРСЫ 
ІС-ҚИМЫЛ ЖӨНІНДЕГІ 
ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ  
КЕҢЕСТІҢ КЕЗЕКТІ 
ОТЫРЫСЫ ӨТКІЗІЛІП, 
ОНДА ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ 
ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ 
“БӨТЕН МҮЛІКТІ ҰРЛАУҒА 
ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ 
ЖӨНІНДЕГІ 2015-2017 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ” 
ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ 
ҚАРАЛДЫ.
Отырыста күн тәртібіндегі мәселеге 
байланысты аудандық ішкі істер 
бөлімі бастығының орынбасары, 
полиция подполковнигі Ербол 
Егембердиев баяндама жасады. 
Жауапты тұлғаның мәлімдеуінше, 
үстіміздегі  жылдың  жеті  айы 
көлемінде  аудан  аумағында 
қылмыс саны 8,1 пайызға, оның 
ішінде, бөтеннің мүлкін ұрлау 
оқиғаларының саны 29,6 пайызға 
жуық төмендепті. Солай десек 
те, осы аралықта өндірісте 47 
қылмыстық іс қаралып, бөтеннің 
мүлкін ұрлау жағдайларының 
мөлшері 27,8 пайызды құраған. 
Осы бағыттағы  жұмыстардың 
тиімділігін арттыру мақсатында 
қауіпсіз аулалар құру шаралары, 
яғни, жарықтандыру , қоршау 
орнату, рұқсатнама талаптарын 
енгізу әрекеттері жүзеге асырылып, 
бейнебақылау  камералары 
орнатылуда .  Мал  ұрлығының 
алдын алу жұмыстарын барынша 
пәрменді ету үшін полицияның 
учаскелік инспекторлары тарапынан 
шағын және орта бизнес өкілдері 
және тұрғындар арасында ескерту-
түсіндіру жұмыстары жүргізілуде 
екен. 
Отырыс барысында күн тәртібіндегі 
мәселеге орай, аудан әкімдігі 

ветеринария бөлімінің басшысы 
Лесбек  Тойбеков  баяндама 
жасады .  Өз  баяндамасында 
Қазақстан  Республикасының 
Ішкі істер министрлігі мен ауыл 
шаруашылығы министрлігі арасында 
жасалған меморандумға сәйкес, 
аудан көлемінде атқарылып жатқан 
жұмыстар, ауыл шаруашылығы 
жануарларын бірдейлендіру барысы, 
төрт түлікті тасымалдауға берілген 

анықтамалар , мал егелерінің 
тасымалданатын жануарларға 
берілет ін  ілеспе  құжаттарға 
салғырттық танытуы салдарынан 
орын  алған  заң  бұзушылық 
оқиғалары жөнінде айтып берді. 
Сондай-ақ мал ұрлығымен күресу 
және жануарлардың аса қауіпті 
ауруларының алдын алу шараларын 
орындау барысында ішкі істер 
органдары мен ветеринария саласы 
мамандарының бірлесе жұмыс 
атқаруы қажеттігіне тоқталды.
Өз баяндамасын: “Жергілікті 

полиция  қызметі  бөлін істері 
қызметкерлерінің басты бағыты - 
құқық бұзушылық пен қылмыстың 
алдын алуда профилактикалық іс-
шаралар атқару болып табылады”-
деп, бастаған аудандық ішкі істер 
бөлімінің  жергілікті  полиция 
қызметінің  бастығы , полиция 
капитаны Арман Дауренбеков бүгінгі 
таңда аймақтағы ең өзекті мәселе 
мал ұрлығы екенін алға тартты. 

Аудан аумағында орналасқан алыс-
жақын мал жайылымдарында және 
құм өңіріндегі шаруа қожалық 
иелерінің жайылымдағы малдарды 
қараусыз қалдыруы, малы жоғалған 
тұрғындардың полиция көмегіне 
дер кезінде жүгінбеуі, жоғалтқан 
малдарын өз күштерімен іздеп, 
уақыт жоғалтуы салдарынан орын 
алатын мал ұрлығының алдын 
алуда  аудан  тұрғындарына 
қора-жайларын ретке келтіріп, 
жеке меншіктегі бар малдарды 
түгелдей құжаттау шараларын 

БЇГІНГІ ТАЅДА АУДАНЫМЫЗ БОЙЫНША ƏРБІР 
АУЫЛДЫЌ ОКРУГТЕРДЕ ЌОЄАМДЫЌ КЕЛІСІМ КЕЅЕСТЕРІ 
ЖЎМЫС ІСТЕУДЕ. АТАЛМЫШ КЕЛІСІМ КЕЅЕСТЕРІ 
ЖЫЛ БОЙЫНА БЕКІТІЛГЕН ЖОСПАРЄА СƏЙКЕС, 
ТЎРАЌТЫЛЫЌТЫ , БЕЙБІТШІЛІК  ПЕН  КЕЛІСІМДІ 
ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ БАЄЫТТАЛЄАН 
ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫЌ, МƏДЕНИ, 
ЭКОЛОГИЯЛЫЌ  ЖƏНЕ  БАСЌА  ДА 
САЛАЛАРДЫ ЌАМТИТЫН ІС-ШАРАЛАРДЫ 
Ў ЙЫМД АС ТЫ РЫП ,  Ґ Т К І З УМ Е Н 
АЙНАЛЫСУДА .   СОНЫМЕН  БІРГЕ , 
ЌОЄАМДЫЌ КЕЛІСІМ КЕЅЕСТЕРІНІЅ 
МЇШЕЛЕР І  ЖЫЛДЫЌ  ЖОСПАРЄА 
САЙ ,  ТЎРЄЫНДАР  АРАСЫНДАЄЫ 
Ж Ў М Ы С С Ы З Д Ы Ќ Т Ы  А З А Й Т У , 
ОТБАСЫЛАРДЫЅ ƏЛЕУЕТІН АРТТЫРУ, 
ОЌУШЫЛАРДЫЅ ЖЇЙЕЛІ БІЛІМ АЛУЫНА 
ЖАЄДАЙ ЖАСАУ, БОС УАЌЫТЫН ТИІМДІ 
ЎЙЫМДАСТЫРУ, ЖАСТАР ТƏРБИЕСІН 
ДАМЫТУЄА ЌАТЫСТЫ МƏСЕЛЕЛЕРДІ 
ТАЛЌЫЛАУДА.
Жуырда, ќоєамдыќ келісім кеѕесініѕ 

комиссия  мїшелері ,  ауылдыќ 
округ əкімі аппаратыныѕ жанынан ќўрылєан 
ќоєамдыќ келісім кеѕесініѕ тґраєалары, ќоєамдыќ 
бірлестіктер ,  этно-мəдени  орталыќтардыѕ 
жетекшілері, аудандыќ ардагерлер кеѕесі мен Ауєан 
соєысы ардагерлері кеѕесініѕ мїшелері, жастар 
орталыќтарыныѕ нўсќаушылары жəне жергілікті 
бўќаралыќ  аќпарат  ќўралдары  ґкілдерініѕ 

ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

қолға алып, оларды бақылауда 
ұстап, мал басын ақыға немесе 
кезектесіп бағуға үлкен мән 
беру  керект іг ін  түс інд іру 
бағытындағы  атқарылып 
жатқан жұмыстарға отырыс 
қатысушыларының назарын 
аударды .  Сонымен  қатар , 
Арман Бейсенбайұлы аудан 
аумағында жедел жағдайды 
сауықтыру, әрбір әкімшілік 
учаске шеңберінде барлық 
қызмет желісінде қылмысты 
ескерту мен оның жолын кесу, 
экстремизм және терроризмге 

қарсы жұмыстар атқару барысында 
ағымдағы жылдың 1-інші қыркүйегі 
мен 1-інші желтоқсаны аралығында 
“Учаске” жедел-профилактикалық 
іс-шарасы басталғанын жеткізді. 
Сондай-ақ кеңеске қатысушыларды 
аталмыш шараға белсене атсалысуға 
шақырды.
Баяндамалар аяқталған соң сөз 
алған аудан прокуроры Телеу 
Бағлан Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрлігінің “Бөтен 
мүлікті ұрлауға қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2015-2017 жылдарға 
арналған бағдарламасы” аясында 
атқарылған жұмыстар жөнінде өз 
ойымен бөлісті.
В е д о м с т в о а р а л ы қ  к е ң е с 
отырысының  соңында  оған 
қатысушылар  ти і с т і  шеш ім 
қабылдап, ауылдық округ әкімдері 
мен келісімі бойынша аудандық ішкі 
істер бөліміне арнайы міндеттер мен 
тапсырмалар жүктеліп, орындалуы 
ескертілді.

ќатысуымен аудан əкімдігі жанындаєы ќоєамдыќ 
келісім кеѕесініѕ отырысы болып ґтті. Ж.Ќўмєанбаевтыѕ 
тґраєалыєымен ґткен кеѕес “Ўлтаралыќ ќатынас пен 
ќоєамдыќ келісімді ныєайту басты міндет” таќырыбына 
арќау болды. 

Аталмыш кеѕес отырысыныѕ кїн тəртібіне “Аудандаєы 
їкіметтік емес ўйымдардыѕ ќоєамдыќ келісімді 
ныєайтудаєы атќарєан іс-шаралары” жəне “Ќоєамдыќ 
бірлестіктердіѕ əлеуметтік жобаларды жїзеге асыруыныѕ 
жайы туралы” мəселелер шыєарылды. 
Кїн тəртібіне ќойылєан мəселелерге байланысты тїрік 

этно-мəдени орталыєыныѕ жетекшісі Мехия Раджамов, 

орыс этно-мəдени орталыєыныѕ жетекшісі Любовь 
Горр, “Айтќўл-Ардагер” ќоєамдыќ бірлестігініѕ 
жетекшісі Айтќўл Мамытќўлўлы, “Ерекше тəуекелді 
солдаттар” ќоєамдыќ бірлестігініѕ мїшесі Н.Нуртаев, 
аудан əкімдігі ішкі саясат бґлімініѕ басшысы Мырзахан 

Махамбетовтер баяндама жасады. 
Əрбір баяндамашы ґз саласына 
ќатысты  ўлтаралыќ  ќатынас 
пен ќоєамдыќ келісімді ныєайту 
баєытында  атќарылып  жатќан 
жўмыстар тґѕірегінде сґз ќозєады. 
Кеѕес жўмысында ўлтаралыќ 

келісімді жаќсарту маќсатында 
жастармен тəрбие жўмыстарын 
жїргізуді одан əрі жандандыру, 
толеранттылыќты  насихаттау, 
шыєармашылыќ ўжымдарды біріккен 
мерекелік  шараларєа  шаќыру 
арќылы олардыѕ салт-дəстїрлері 
мен əдет-єўрыптарына ізеттілік 
таныту, ќоєамдыќ  келісім  мен 
ўлттыќ бірліктіѕ ныєаюы жолында 
азаматтыќ ќоєамдыќ институттар 

мен саяси жəне їкіметтік емес ўйымдардыѕ, ґзге де 
бірлестіктердіѕ біріге жўмыс атќаруына баса маѕыз 
берілді. 
Ќоєамдыќ кеѕес отырысына ќатысушылар ґзара ќызу 

пікір алмасып, соѕынан бірауыздан шешім ќабылдап  
тарасты.                      

Ґз тілшіміз.

АУДАНДЫҚ  ӘК ІМД І К Т ЕАУДАНДЫҚ  ӘК ІМД І К Т Е

ÊҮÍ ÒӘÐÒIÁIÍÄÅ: ҰÐËÛҚҚÀ-ÒÎÑҚÀÓÛË



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2     7  қыркүйек  2016 жыл

Тәуелсіз елдің ұрпағы бақытты
 Б. ЌАЛЫБАЕВ,
аудан  прокуратурасыныѕ 

аєа прокуроры, 1-ші сыныпты 
заѕгер.

Ґ Т К Е Н  А П Т А Н Ы Ѕ 
ЖЎМАСЫНД А   АУД АН 
П Р О К У Р О Р Ы Н Ы Ѕ   
Ў ЙЫ Т ЌЫ  Б ОЛ УЫМ Е Н 
С А Р Ы К Е М Е Р  О Р Т А 
МЕК Т Е Б І Н Д Е   Ґ Т К Е Н 
ЖИЫН   ЖАСҐСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДА  ЌЫЛМЫСТЫЅ 
АЛДЫН  АЛУ  БАЄЫТЫНДА 
ЌЎРЫЛЄАН  МОБИЛЬДІК 
ТОПТЫЅ   ЖЎМЫСЫНА 
АРНАЛДЫ .

Жиында  ауд ан  аума єынд а 
жасґсп ір імдерд іѕ  арасында   
ќ ў ќ ы ќ  б ў з у ш ы л ы ќ  п е н 
ќылмысты болдырмау, суицидтік 
ж а є д а й л а р д ы ѕ  а л д ы н  а л у 
шараларын  жїргізу,  олардыѕ 

ќўќыќтыќ  білімдерін  арттыру 
м а ќ с а т ы н д а  ќ ў р ы л є а н  5 
мобильдік  топтыѕ  ќўрамына 
енген    мїшелерініѕ  алдында 
тўр є ан    не г і з г і  м інде т т ер 
тїсіндірілді.
Топ  ќўрамындаєы  аудандыќ 

прокуратура ,  білім  жəне  ішкі 
істер бґлімі ќызметкерлерініѕ 
ґткен жылы атќарєан жўмыстары 
сарапќа  салынып ,  жіберілген 
кемшіліктерге талдау жасалынды. 
Сонымен ќатар мобильдік топ 
жетекшілерініѕ  биылєы  жылы  

Ќ. КЕНЖЕЄАРАЕВА,
ардагер-ўстаз.
Дихан ауылы.

Ќ а з а ќ т ы ѕ  ў з ы н а 
бойєы  тарихында  дəл 
бїгінгідей бїкіл дїние 
таныєан, ґз шекарасы, 
ґз экономикасы, дербес 
саясаты бар мемлекеті 
болєан емес. Тəуелсіздіктіѕ 
арќасында іргелі ел болып, 
кемеѕ гер  ба сшымыз 
Н . Н а з а р б а е в т ы ѕ 
салиќалыќпен жїргізіп 
отырєан  с аяс атыныѕ 
арќасында ел мəртебесі 
асќаќтап отыр. 
Ќазаќ КСР-ініѕ Жоєарєы 

Кеѕесі 1991 жылдыѕ 16 ќазанында 
ќабылдаєан ќаулыныѕ  жəне арнаулы 
заѕныѕ негізінде 1 желтоќсан кїні 
бїкілхалыќ  сайлау ґткізіліп, тəуелсіз 
Ќазаќстанныѕ тўѕєыш Президенті 
ретінде  ќарымды ќайраткер Нўрсўлтан 
Əбішўлы  Назарбаевќа  ел  ќалауы 
-тарих  таѕдауы   тїсті .  Мемлекет 
басшысы ант беріп, ел билігі тізгінін 
ќолєа алєан кїн, яєни 1991 жылдыѕ 
10 желтоќсанында Жоєарєы Кеѕес 
сессиясында  республиканыѕ  ресми 
атауы “Ќазаќстан Республикасы” деп 
ґзгертілді.Бір аптадан соѕ  республика 
Жоєарєы Кеѕесініѕ жетінші сессиясы 
“Ќа з а ќ с т ан  Ре спублика сыныѕ 
Мемлекеттік тəуелсіздігі туралы” Заѕ 
ќабылдады.
Тəуелсіздіктіѕ алєашќы жылдарында 

экономикалыќ  жəне  əлеуметтік 
ќўлдырауды  тоќтату,  ќылмысты 
ауыздыќтау,  еѕ  бастысы  халыќќа 
мемлекет пен ўлттыќ абыройєа деген 
шынайы сезімді ўялату тəрізді їлкен 
жўмыстар жїргізілді.  Ќиындыќтарды 
ќара нарша кґтере білген  халќымыз 
дəуірлерде ўрпаєына тəлімді тəрбиемен 
ќатар біліммен ќаруландыруєа ўмтылды. 
Еліміз тəуелсіздік алысымен ўстаз 
алдында елдік мїддені жоєары ќоятын, 
ґзіне деген сенімі мыќты, санасы азат, 
ойы еркін, єаламдыќ бəсекеге ќабілетті 
білімді ўрпаќ ќалыптастыру міндеті 
тўрды. 

 Бўрынєыныѕ  даналары :  «Бір 
жылыѕды  ойласаѕ  кїріш  ек ,  жїз 
жылдыќ ґміріѕді ойласаѕ аєаш отырєыз, 
мəѕгі жасаймын десеѕ Адам тəрбиеле»-
деген екен.Ўлыќ мамандыќтыѕ иелері-

мўєалім кїрделі 
єылымды -Адам 
болуды їйретеді. 
Ўлаєатты  ўстаз  
тəрбиелеген ўрпаќ 
ќана жетістіктерге 
ќол жеткізетін, тыѕ  
жаѕалыќтар ашып, 
біздіѕ  еліміздіѕ 
ə л е у м е т т і к -
э ко н оми к а лыќ 
дамуына зор їлес 
ќо с атындыєын  
кґрсетті.
Ме к т е п  п е н 

ўс т а з -б і л імн іѕ 
жалєыз  ќайнар 
к ґ з і ,  т ə р б и е -
т ə л і мн і ѕ  д а р а 

орталыєы. Білім-тəуелсіз мемлекет 
рет інде  дамуымыздыѕ ,  Елбасы 
межелеген алєашќы 30 мемлекеттіѕ 
ќатарына ќосылудыѕ басты алєышарты. 
“Ќарымды ўстазы мен таєылымды 
ўланы  теѕ  елдіѕ  баєы  да  баянды 
болады” демекші,  жас ўрпаќќа білім 
берудіѕ іргетасы осы ауыл мектебінде 
ќаланатындыєын  уаќыттыѕ  ґз і 
дəлелдеген болатын.
Президентіміз Нўрсўлтан Назарбаев 

білім беру саласына айрыќша кґѕіл 
бґліп  келеді .  «100 мектеп ,  100 
аурухана», «Балапан», ”Нўрлы жол” 
баєдарламалары аясында республика 
кґлемінде, оныѕ ішінде біздіѕ ауданда 
да ќыруар жўмыстар ќолєа алынды. 
Жаѕа їлгідегі мектептер салынып, 
жаѕадан балабаќшалар, дəрігерлік 
амбулаториялар , мəдениет  їйлері 
ашылды. 
Ўстаз-мектептіѕ жїрегі, халыќтыѕ 

айнасы. Ўлт болашаєы-ўрпаєында болса, 
ўрпаќтыѕ білімді де, тəрбиелі, саналы 
болып ґсуі - ўстаз ќолында. Елімізде 
білім беру саласыныѕ материалдыќ-
техникалыќ ,  əдістемелік  базасын 
жаѕєырту,  білікті  педагогикалыќ 
кадрларды кґбейту жəне оларєа ќолдау 
кґрсету, ўстаз мəртебесін кґтеру жəне 
оныѕ ерен еѕбегін лайыќты тїрде 
баєалау орайында ауќымды əрі жїйелі 
шаралар іске асырылуда.
Келешекте  егемен елімізді əлемге 

танытатын  жастар .Жас  ўрпаќ  ел 
болашаєыныѕ алтын кілті-білімде 
екенін  тїсінді. Ґйткені  Елбасымыздыѕ: 
“Бўл заман білекке емес, білімге сенетін 
заман. Заманауи əлемде елдіѕ ќуаты, еѕ 

алдымен  білім 
мен  єылымда 
б о л а т ы н ы н 
т ї с і н е т і н 
уаќытќа келдік. 
Енді білімді ќажетке, тўрмыс игілігіне 
жарата білуіміз керек. Инемен ќўдыќ 
ќазєандай, ќиын да кїрделі, орасан  
ќажыр-ќайрат пен  ерік-жігерді талап 
ететін  білімсіз ґмір тўл” деген сґзініѕ 
астарында їлкен мəн жатыр.
Тəуелсіздікті  баянды ету, бейбіт 

кїнніѕ ќадірін білу, ќиындыќтарєа 
тґзімділік таныту, ќазіргідей экономика 
тўраќсызданып ,  əлемдік  ќаржы 
даєдарысы белеѕ алєан тўста ґмір 
сїрудіѕ ґзі бəсекеге айналды.  Сондыќтан  
еліміздіѕ білім жїйесіне енгізілген 
тыѕ ґзгерістер жас ўрпаќты сапалы 
біліммен ќаруландыруєа баєытталєан 
тірліктерге жауапкершілікпен ќарап, 
жаѕаша  жўмыс жасау арќылы ґрендер 
бойына патриоттыќ сезімді  сіѕіру,  
тəуелсіздік жылдары ќол жеткізілген 
жетістіктерді баєалау, ел бірлігі мен 
ќоєамдыќ келісімді ќастерлеу секілді 
ќўндылыќтарды егудіѕ маѕызы зор 
деп білеміз.
Біздер Кеѕестік дəуірде білім алып, 

зейнетке  шыќќанша  жас  ўрпаќты 
тəрбиелеуге жўмсадыќ. Оќу-аєарту 
саласында жемісті еѕбек етіп,  бірнеше 
жыл  Ленин  атындаєы  мектепте 
директорлыќ ќызметті  атќардым. 
Осы білім ошаєынан  дəріс алєан 
шəкірттеріміздіѕ дені  туєан ґлкесініѕ, 
егемен еліміздіѕ даѕќын шыєарєандар 
ќатарында  єалымдар, дəрігерлер, аќын-
жазушылар, ќоєам ќайраткерлері,   ішкі 
істер органдарыныѕ ќызметкерлері, 
ќарапайым еѕбек адамдары да бар.

“Елу жылда ел жаѕа, жїз жылда 
ќазан” демекші ,  ґткен  єасырдыѕ 
перзенттері саналєанымызбен, ХХІ 
єасырда  Ќазаќстан Республикасыныѕ  
мəртебесі Елбасымыздыѕ ерен еѕбегініѕ 
арќасында  артып  келеді .  Бїгінде 
ќазаќ елі əлемге танылды,  ґзіндік 
даму жолы айќындалєан, жаћандыќ 
даєдарысты  еѕсеріп отырєан тəуелсіз 
ел халќыныѕ алдында- тəуелсіздіктіѕ 
25 жылдыєы  мерекесін  лайыќты 
ќарсы алу  міндеті тўр. Олай болса, 
жасампаздыќ пен бірліктіѕ  жылын- 
тарихи жылєа айналдырып, табыстыѕ, 
тўтастыќтыѕ кілті бірлікте екендігін 
кґрсету баршамыздыѕ   парызымыз 
деп білеміз.

атќаратын  жўмыс  жоспары  да  
назардан тыс ќалмады.
Жиында  аудандыќ ішкі істер 

бґлімініѕ  жергілікті  полиция 
ќызметініѕ  бастыєы ,  полиция 
к а п и т а н ы  А .Д ə у р е н б е ко в 
сґз  алып ,   аудан  аумаєында 
жа с ґ с п і р і м д е р  т а р а пы н а н 
жас алынєан  ќылмыст ардыѕ  
а л д ы н  а л у  б а є ы т ы н д а 
мобильдік  топтыѕ  жўмысын 
кїшейту ќажеттігін айтып, бала 

тəрбиесінде ўстаздыѕ, ата-ананыѕ 
міндеті, мектептен тыс уаќытта 
жасґспірімдердіѕ  іс-əрекетін 
баќылау барысында ата-ананыѕ 
жауапкершіліг і   тґѕірег інде 
ґзініѕ ойын ортаєа салды.
Маѕызды  мəселені  ќозєаєан 

ж и ы н д а   м о б и л ь д і к  т о п  
жетекшілері  мен  мїшелеріне 
сын - е с ке ртп е л е р  жас а лып ,  
ў йымд а с тырылып  т ў р атын 
р ейд т е р г е  ат ї с т і  ќ а р амай , 
жауапкершілікпен  ќарау жайы 
да баса айтылды.

АЛДАЄЫ МІНДЕТТЕР 
АЙҚЫНДАЛДЫ

 “НЎРОТАНДЫЌТАР”  “НЎРОТАНДЫЌТАР”  
ÁÅËÑÅÍÄIËIÊ ÒÀÍÛÒÓÄÀÁÅËÑÅÍÄIËIÊ ÒÀÍÛÒÓÄÀ

Мектепке  баруєа  мїмкіндіг і 
ж о ќ ,  а з  ќ а м т ы л є а н ,  к ґ п 
балалы  отбасылардан  шыќќан 
о ќ у ш ы л а р є а ,  ə л е у м е т т і к 
жаєынан  ќорєалмаєан  отбасы 
балаларына ,  жетім  балаларєа 
ќамќорлыќ  кґрсетіп ,  оларды 
мектепке  дайындалуына  жəне 
толыќт ай  б і л ім  а л ул арына 

жаєдай  жасау  маќсатында  елімізде  «Мектепке  жол» 
акциясы жыл сайын ґтіп келеді.  

Ел  тəуелсіздігініѕ  25 жылдыєына  орай  “Баќытты 
балалыќ шаќ мекені“ ўранымен ґтіп жатќан “Мектепке 
жол” акциясына ќатысќан “Нўр Отан” партиясыныѕ 
мїшелері  бўл жолы да белсенділік танытып, ќолдауєа  
зəру балаларєа ќамќоршы болып, аялы алаќанын тосып, 
жїрек жылуын ўсынды.
Ґткен  апт ада  Їлг іл і  баст ауыш  партия  ўйымыныѕ 

тґрайымы Д.Мельдебекованыѕ  бастамасымен əлеуметтік 
педагог  С .Ибадуллаеваныѕ  ўйымдастыруымен   жаны 
жомарт  азаматтар  аз  ќамтылєан  жəне  əлеуметтік  осал 
топтыѕ  балаларын  мектепке  дайындауєа  кґмектесті . 
Атап айтќанда, Їлгілі бастауыш партия ўйымыныѕ бюро 
мїшелері :  ауылдыќ  округ  əкімі  Д .Мадешов  мїмкіндігі 
шектеулі  екі  балаєа  спорттыќ  киімді  табыстаса ,  осы 
округтегі “Балбґбек” балалар баќшасыныѕ меѕгерушісі Г. 
Шґкешова да екі баланы киіндірді. Їлгілі  орта мектебініѕ 
директоры Ф.Шаухаров  болса кґп балалы отбасынан бір 
оќушыєа мектеп формасын алып беріп, ќуантты.
Акцияда  ата-аналар  ўл-ќыздардыѕ жарќын таєдыры їшін 

атсалысќан баршаєа риясыз кґѕілден алєысын арнады.

Ґз тілшіміз.

С. УМРАЛИЕВ, 
Байзаќ аудандыќ сотыныѕ судьясы.                   

Биыл Ќазаќстан судьяларыныѕ кезектен 
тыс VII съезі ґткелі отыр. Бўл ґткізгелі 
отырєан съезд – сот саласын дамытудыѕ 
ґзекті мəселелері жайлы ой бґлісетін 
маѕызды жиын. Бўл съезге Мемлекет 
басшысыныѕ ќатысуы ќазыларєа їлкен 
жауапкершілік жїктеп отыр. Бўныѕ 
алдында Елбасы Н.Ə.Назарбаев Судьялар 
одаєыныѕ  VI съезінде  алдымызєа 
маѕызды міндеттер ќойєан болатын. 
Ќазаќстанныѕ сот жїйесінде кемшіліксіз 
сот  тґрелігіне  ќалай  ќол  жеткізуге 
болатындыєы жайлы ашып кґрсетті.
Жалпы , с о т  жїй е с і н і ѕ  н е г і з г і 

маќсаты – азаматтар мен ўйымдардыѕ 
ќўќыќтарын, бостандыќтары мен заѕды 
мїдделерін ќорєау жəне Республика 
Конституциясыныѕ, заѕдарыныѕ, ґзге 
де нормативтік ќўќыќтыќ актілерініѕ, 
халыќаралыќ шарттарыныѕ орындалуын 
ќамтамасыз ету.
Сот жїйесі – əркімніѕ ќўќыќтары мен 

бостандыќтарына, заѕды мїдделеріне 
нўќсан келтіретін немесе кез келген 
заѕсыз шешімдері мен іс-ќимылдарына 
сот арќылы ќорєауєа кепілдік беретін 
орган. Осыєан орай, сот алдында сот 
тґрелігін сапалы жїзеге асыру, əділ шешім 
шыєару аталєан ќўрылымдыќ жїйеніѕ 
ќоєам  талабына  сай  їнемі  жетіліп , 
оныѕ ілгерілеуіне заманауи тетіктер 
мен кешенді сот реформаларын жїргізу 
ќажеттілігін туындатты. Сот жїйесініѕ 
алдында маѕызды мемлекеттік-ќўќыќтыќ 
мəселелерді шешудегі ўстанымдарын 
аныќтау маќсатында республикалыќ 
деѕгейде  ќоєамдыќ  бірлестік  ќўру 
мəселесі орын алды. Сондыќтан 1996 
жылы  «Ќазаќст ан  Ре спубликасы 
Судьяларыныѕ одаєы» республикалыќ 
ќоєамдыќ  бірлестігі  ќўрылды .  Бўл 
бірлестік судьялар ќауымдастыєыныѕ 
мїдделерін ќорєауды жəне оларды іске 
асыру їшін ауќымды шараларды жїзеге 
асыруды ќолєа алып, сот реформасыныѕ 
кґкжие г і н  кеѕ ей ту  маќс атында 
“Судьялар одаєы Жарєысы”, “Судьялар 
ќауымдастыєыныѕ филиалдары туралы” 
Ереженіѕ жəне “Судья əдебі” кодексініѕ 
жобалары əзірленді. Аталєан баєыттарда 
ќарќынды жўмыс жїргізу їшін Судьялар 
одаєыныѕ бастамасымен сан-салалы 
ќўќыќтыќ  таќырыптарєа  арналєан 
кездесулер, басќосулар ґткізіліп, 1996 
жылдыѕ 19 желтоќсанында «Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  Судьялар одаєы» 

республикалыќ ќоєамдыќ бірлестігініѕ 
Жарєысы ќабылданды.
Содан  соѕ  їш  жыл  ґткеннен 

кейін Алматы ќаласында Ќазаќстан 
Республикасы судьяларыныѕ II съезі 
ґтті. Съезге ќатысушы делегаттар 1997 
жылєы 23 желтоќсанда ќабылданєан 
Орталыќ Азия елдері судьяларыныѕ 
халыќаралыќ ќауымдастыєын ќўру 
туралы  декларациямен  танысып , 
о сы  ќоєамдыќ  б ірле ст ікке  к іру 
туралы  шешімге  ќол  ќойды .  1999 
жылы ґткізілген съезд сот-ќўќыќтыќ 
реформаныѕ екінші кезеѕініѕ баєытын 
айќындап , Жоєарєы Сот сатысына 
з а ѕ  шыє а рушылыќ  б а с т ам а сы 
жəне  заѕдарєа  тəуелді  актілерді 
тїсіндіру ќўќыєын ќайтару, аумаќтыќ 
соттардыѕ ќўзіреті институтын енгізу 
жəне судьяларды  белгілі  мерзімге 
таєайындау мəселелерін кґтерді. 2001 
жылы судьялардыѕ  III съезі ґтіп, сот 
алдына жїктелген міндеттерді жїзеге 
асыру Мемлекет басшысыныѕ “2002-
2009 жылдарєа арналєан ќўќыќтыќ 
саясат” тўжырымдамасында кґрініс 
тапты. 2005 жылы Астана ќаласында 
Пре зид ен т ім і зд і ѕ  ќ атысуымен 
судьялардыѕ IV съезі ґтті. Осы форумда 
Н.Ə.Назарбаев сот саласыныѕ ќол 
жеткізген жетістіктеріне баєа беріп, сот 
саласыныѕ жўмысын оѕтайландыру 
маќсатында  наќты  тапсырмалар 
жїктед і ,  з аѕнама є а  ґ з гер і с т ер 
енгізілді, судьялыќќа кандидаттарды 
тек конкурс арќылы іріктеу, оларды 
таєылымдамадан ґткізу ќажеттілігін 
айќындады.

2009 жылдыѕ ќараша айында ґткен 
судьялардыѕ V съезінде Мемлекет 
басшысы Ќазаќстанда сот билігі їшін 
кґп іс атќарылєандыєы жайлы атап 
айтты. Судьялар съезі сот дауларын 
шешудіѕ баламалы тəсілдерін енгізу 
туралы мəселені алєа тартќан. Осыєан 
орай, медиация туралы заѕнаманы 
ќолданысќа енгізу басты мəселелердіѕ 
біріне айналып, елімізде «Медиация 
туралы» заѕ ќабылданды.
Бїгінгі кїнде де Елбасы сот жїйесініѕ 

еркін жўмыс істеп, əділ їкім, тура 
шешім шыєаруына жаєдайлар жасап 
отыр. Сот жїйесі бїгінде материалдыќ-
техникалыќ жаќтан толыќ ќамтамасыз 
етіліп ,  рухани  жаќтан  жан-жаќты 
ќолдау  тапќан  мыќты  ќўрылымєа 
айналды . Еѕ бастысы , Елбасымыз 
судьялардыѕ тəуелсіздігін бекітіп, 
сот  жїйесініѕ  ескі  ќаєидалармен 

ґмір сїрмей, жаѕаша тыныстануына 
мїмкіндік беруде.

2009 жылдыѕ ќарашасында Судьялардыѕ 
V съезінде ќабылданєан Судьялар əдебініѕ 
кодексінде судьялардыѕ адамгершілік 
жəне моральдыќ-əдептік бейнесіне жоєары 
талаптар ќойылєан. Судьялардыѕ ґз ісіне 
адал ќарауы, халыќ алдында ант ќабылдауы 
жəне ґз мəртебесін ќадірлеуі сынды 
міндеттер осы Кодекстіѕ талаптарынан 
туындап отыр.
Ќазаќстан Судьялар одаєыныѕ тарихында 

айрыќша кезеѕі 2011 жыл болды. Ґйткені 
2011 жылдыѕ ќыркїйек айында Стамбул 
ќаласында ґткен кезекті 54-інші отырыста 
Ќазаќстанныѕ Судьялар одаєы Судьялардыѕ 
халыќаралыќ ќауымдастыєына мїшелікке 
ќабылданды. Еліміздіѕ сот жїйесініѕ 
аталєан ќауымдастыќќа толыќ мїшелікке 
ґту їрдісініѕ сəтті аяќталуы Ќазаќстан 
сот  тґрелігініѕ  əлемдік  ќўќыќтыќ 
жїйеге кіруіне оѕ ыќпал жасады. Бўл 
– еліміздіѕ тəуелсіздігі жылдарында 
кґптеген мемлекеттер  жете алмаєан 
биік белестерді еѕсерген Ќазаќстанныѕ 
əлемніѕ  алдыѕєы  ќатарлы  30 елініѕ 
ќатарына ќосылуы їшін жасалєан межесі. 
Сонымен ќатар, Елбасыныѕ 2015 жылы 
жариялаєан «Бес институционалдыќ 
реформаны іске асыру жґніндегі 100 
наќты ќадам» Ўлт жоспары сот жїйесініѕ 
алдында  заѕ їстемдігін  ќамтамасыз 
ету бойынша наќты міндеттер ќойєан 
еді. Ќазіргі таѕда сот жїйесініѕ алдына 
ќойылєан бўл міндеттер заѕнамалыќ 
тўрєыда толыєымен орындалып отыр. 
Осыєан орай, бірнеше жаѕа кодекстер 
ќабылданып, кейбір заѕнамаларєа тиісті 
ґзгерістер енгізілді. Осы заѕнамалар 
халыќтыѕ сот жїйесіне деген сенімін одан 
əрі арттыруєа баєытталєан.
Ал ,  биыл єы  ґ т е т і н  Ќа з а ќ с т а н 

судьяларыныѕ VII съезінде ќозєалатын 
мəселелердіѕ бірі-“Судьялардыѕ жаѕа 
əдебі кодексін” бекіту. Себебі, судьяларєа 
ќойылатын талаптар, оларєа жїктелетін 
жауапкершілік те жылдан-жылєа артуда. 
Демек, аталєан Кодекс жаѕартуларды талап 
етеді. Ќазіргі таѕда судьялардыѕ əдебі 
кодексініѕ жобасы республикамыздыѕ 
барлыќ соттарында талќылануда.
Ќорыта айтќанда, биылєы судьялардыѕ 

басќосуында сот жїйесіндегі кейбір 
мəселелердіѕ тїйіні тарќатылып, сот 
жїйесініѕ  кəсіби  біліктілігі  жоєары 
мамандары мен сот майталмандары озыќ 
идеяларымен бґлісіп, алдаєы уаќытта 
жїргізілетін  жўмыстардыѕ  шеѕбері 
наќтыланбаќ.
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ҐМ І РЛ І К  ЎС Т АНЫМЫ –
ӨÇ IÑIÍÅ ÀÄÀËÄÛҚ

Ґз ісіне адал болу, 
тапсырылєан жўмысты 

жауапкершілікпен атќару- еѕ 
алдымен адамныѕ жауапты 

міндеті болса, екіншіден 
жоєарєы ерекшелігі, 

ќарызы, ќоєам алдындаєы 
парызы. Елініѕ патриоты 
болып, халќыныѕ адал 
перзенті екенін бойына 

сіѕіріп, ќоєамєа пайдалы, 
тиімді еѕбегімен адал тер-

тґгіп жїрген азаматтар 
арамызда баршылыќ! Олар 

атќарєан істерін, кейбір 
жандар секілді алєа тартып, 

тїймедейді тїйедей етіп 
кґрсетпей-аќ, неєўрлым 

ќарапайымдылыќты 
саќтайды. Сондай азаматтыѕ 

ќатарында Əділхан 
Садуаќасовтыѕ есімін айтуєа 

тўрарлыќ. 

Əділхан Садуаќасов 1941 жылы 24 
тамызда Жамбыл ауданына ќарасты 
Айша бибі (бўрынєы Головачевка) 
селосы  маѕындаєы  Жаѕа  т ілек 
ауылында шаруа жанўясында туылєан. 
Əкесі  Садуаќас  ќайтыс  болып , 
екі баламен  анасы  Нурила жесір 
ќалады. Саєына кїткен тыныштыќ 
орнады, біраќ халыќтыѕ тўрмысы 
ќалжыраєан шаќ еді.  Екі баланы 
сїйретіп баєып-ќаєу ананыѕ мойнына 
тїсті. Таѕныѕ атысы, кїнніѕ батысы 
ќызылша   алќабында  еѕбек  етіп, 
бар тапќанын екі баласыныѕ аузына 
салды. Тўрмыс тауќыметі Əділханныѕ 
аєасы Нўрмаханныѕ оќуды тастап, 
жастайынан жўмыс істеуіне мəжбїр 
етті .  Анасымен  бірге  аєасы  да 
жўмыс істеп, Əділханныѕ оќуына 
жаєдай  жасады .  5-7 сыныптарда 
Головачевка  мектебі  жанындаєы 
интернатта,  1956-1959 жылдары 
Аса  село сы  маѕындаєы  Ленин 
атындаєы орта мектеп интернатында 
жатып оќыды. Орта мектепті їздік 
баєамен тəмамдады. Жоєарєы оќу 
орнына тїсу їшін, ол кезде кемінде  
2 жылдыќ  ґндірістік  еѕбек  ґтілі 
болуы талап етілетін. Əділхан кґп 
ойланбастан , ґзініѕ туєан ауылы 
Айша  бибідегі  Аќкґл  колхозына 
жўмысќа кіріп, алєашында тракторєа 
тіркеуші, одан кейін 1962 жылєа дейін 
шаруашылыќта ќатардаєы есепші 
міндетін атќарды. Арман жетелеген 
жас Алматыєа келіп, Киров атындаєы 
мемле ке т т і к  униве р си т е т і н і ѕ 
“Экономика” факультетіне  оќуєа 
тїседі. Анасы Нурила, баласыныѕ 
оќуєа тїскен ќуанышында толќып, 
кґзіне жас келгенін жасыра алмай: 
“Ал, енді балам жаќсы оќы, адам бол, 
халќыѕныѕ алдында адал бол, біреудіѕ 
ала жібін аттама, таза еѕбек ет”-деп 
батасын береді. Анасыныѕ аќ батасы 
перзентініѕ ґмірдегі ўстанымына, 
маќсатына айналады. 
Жоєарєы оќу орнында оќып жїргенде 

студенттік ќўрылыс отрядына белсене  
ќатысќаны їшін ВЛКСМ Орталыќ 
Комитетініѕ Ќўрмет грамотасымен 
марапатталады. 1964-1967 жылдары   
əскери борышын ґтеп жїрген кезде, 

“МедеуАгро” ґндірістік 
б і р л е с т і г і  б о л ы п 
ўйымдасып жатќанда, 
аудан басшыларыныѕ 
ў й є а р ымым е н  б а с 
есепші болып, тоќырау  
жылдары ґз міндетін 
талап деѕгейінде 1998 
жылєа дейін  жїргізеді. 
1998 жылы ауданєа əкім 
болып  таєайындалєан  
Ќожахан   Жабаєиев 
(ќазіргі ЌР Парламент 
Мəжілісініѕ депутаты) 
Ə д і л х а н  а є а є а  
ауданда  эксперимент 
р е т і н д е  а ш ы л є а н 
орталыќтандырылєан 
бухгалтерия мекемесіне 
басшылыќ  жасауды 
тапсырады .  Мекеме 

тəжірибелі кəсіби мамандыєы бар есеп 
ќызметкерлерін жасаќтап, есеп-ќисап 
жїйесін тəртіпке келтіріп, ќаржыныѕ 
їнемделуіне ,  білікті  кадрлардыѕ 
ґсіп шыєуына їлкен еѕбек сіѕірген 
Əділхан аєа осы ќызметті сегіз жыл 
мінсіз атќарады.

 Саналы єўмыры еѕбекпен ґрілген 
Ə.Садуаќасов ќўрметті демалысќа 
шыќса да,  їйде ќол ќусырып, ќарап 
отырмай  Їлгілі  ауылдыќ  округі 
ардагерлер  алќасыныѕ  тґраєасы 
м і н д е т і н  ат ќ а рып ,  ќ о є амдыќ 
жўмыстарєа  белсене  атсалысып 
келеді. 

1975-1991 жылдары Киров жəне 
Михайловка селолыќ Кеѕестеріне 
бірнеше рет депутат болып сайланып, 
Дихан, Їлгілі, Михайловка  жəне 
Базарбай ауылдарыныѕ əлеуметтік 
тўрмыстыќ мəселелерін шешуге, ауыл-
аймаќтыѕ кґркеюіне атсалысады. 
Бірнеше рет аудандыќ, облыстыќ 
партия конференцияларына делегат 
болды. 1980-1991 жылдары сол кездегі 
Свердлов аудандыќ партия ўйымыныѕ 
тексеру комиссиясыныѕ тґраєасы 
болып бірнеше рет сайланады. 
Тґраєа ретінде кґптеген игі істердіѕ 

басында  жїретін   Ə .Садуаќасов 
келешек ўрпаќ, аєа ўрпаќтыѕ ґмірін 
білсін, солардан тəрбие-їлгі алсын деп 
Їлгілі ауылыныѕ Ўлы Отан соєысына 
ќатысќан ардагерлердіѕ ерліктері 
туралы  жеке  к ітап  шыєарудыѕ 
бас т амашысы  болды .  Бїг і нде 
облыстыќ  ардагерлер  кеѕесініѕ 
мїшесі, аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ 
алќа мїшесі Əділхан Садуаќасов 
жўбайы Кїлəлі апай екеуі тґрт ўл-
ќыз тəрбиелеп ґсірді. Ўлды-ўяєа, 
ќызды-ќияєа  ќондырып ,  олардан 
он немере сїйіп, тамырын тереѕге 
жайєан мəуелі баќќа айналып отырєан 
ќадірменді ќария, ќандай ќўрметке 
болса да лайыќ! 
Бўл  кїндері  75 жастыѕ  биігіне 

шыєып отырєан  ардаќты аќсаќалды 
аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы” газетініѕ 
ўжымы мерейлі жасымен  ќўттыќтап, 
зор денсаулыќ, ўзаќ ґмір тілеп, əлі 
де ќоєамєа ґмірлік тəжірибеѕіз жəне 
ґнегелі  ґміріѕізбен  їлгі  кґрсете 
беріѕіз деп тілек айтады.

Г. Əбдіќўлова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Е.СЕРІКБАЙЎЛЫ,
Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметті 

азаматы.

Ґм ірд е  а д а л  е ѕ бе г ім ен  е л 
ќўрметіне бґленіп, ар мен намысты 
б и і к  ќ о я т ы н 
а сыл  тўлєалы 
азаматтар аз емес. 
Олардыѕ ґнегеге 
толы ґмір жолы 
мен   тґѕірегіне 
ж а с а є а н 
жаќсылыќтары, 
туєан  ґлкес іне 
сіѕірген еѕбектері 
е ш у а ќ ы т т а 
ўмытылмайды.
М о л д е б е к 

Сапарбеков 1926 
жылы  Ке ѕ е с - 1 
ўжымша рыныѕ 
т о п ы р а є ы н д а 
дїни е г е  ке л і п , 
к інд і г і  ке с ілд і . 
1929 жылы  тґрт  жылдыќ  болып 
ашылєан бастауыш мектепте білім 
алды .  Мектеп  1935 жылы  жеті 
жылдыќќа айналєан. Осы оќу орнын 
бітіріп шыќќан бозбаланыѕ   арманын 
Ўлы Отан соєысы бўзєан еді.

 Ек інші  дїниежїз і л і к  соєыс  
басталєан тўста, яєни 1941 жылы 
18 жасќа енді толєан Молдебек 1944  
жылдыѕ 15-ші ќарашасында əскер 
ќатарына алынады. Ќылшылдаєан 
ґрімдей  жас  жігіт  тікелей  Кеѕес 
Ода єыныѕ  Маршалы  Г.Жуков 
басќаратын майданныѕ ќўрамына 
тїсіп, жау ордасы- Берлинді алуєа 
ќатысады. Атќыш болып,  сўрапыл 
соєыстарєа  ќатысќан  Молдебек  
Жеѕісті Берлин ќаласында ќарсы 
алады. Екі жылдай Кеѕес ґкіметі 
Комендатурасында  ќызмет  етеді . 
Ерліктері їшін І жəне ІІ дəрежелі “Отан 
соєысы″  орденімен марапатталєан  ол  
туєан жерге оралысымен туралап 
ќалєан  ўйымшардыѕ  жўмысына 
белсене араласады. Сушы да, арбакеш 
те, ќўрылысшы да болды. Ґмірініѕ 
кґпшілігін ќызылша бригадасыныѕ 
есепшісі, бригадирі болып ґткізді. 
Ўжымшар басќармасы мен партия 
комитеті ќандай жўмыс тапсырса да 
оны тындырымды  атќарып отырєан. 
№1 бригаданыѕ бригадирі болып 
істеп жїргенде 1947 жылы Сейдекїл 
Байдешеваныѕ звеносы ќызылшаныѕ 
əр гектарынан 500 центнерден ґнім 
жинайды . КСРО  Жоєарєы  Кеѕесі 
Тґралќасыныѕ  1948  жылєы  20 
наурыздаєы Жарлыєымен Сейдекїл 

ЖАНЫ  ЖОМАРТ , 
ЖАҚСЫ  АДАМ
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М.МАНЕКЕЕВ,
«Ауыл жаѕалыєы».

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ НЎРСЎЛТАН  НАЗАРБАЕВ "ЖАЛПЫЄА ОРТАЌ ЕЅБЕК ЌОЄАМЫН 
ЌЎРУ" ЖҐНІНДЕГІ ИДЕЯНЫ ЎСЫНЫП, ОСЫ ИДЕЯДАН ШЫЄЫП ОТЫРЄАН ЕЅБЕК КЇНІ 
МЕРЕКЕСІ ОСЫДАН ЇШ ЖЫЛ БЎРЫН ЕЛБАСЫ ЖАРЛЫЄЫМЕН РЕСМИ ТЇРДЕ БЕКІТІЛГЕНІ 
БЕЛГІЛІ. БЎЛ МЕЙРАМ ЕЅБЕК АДАМЫНЫЅ ЌОЄАМДАЄЫ МƏРТЕБЕСIН АРТТЫРУЄА, 
ҐНДIРIСТIК ЌЫЗМЕТТЕРДI ЫНТАЛАНДЫРУЄА, ЖЎМЫСШЫ МАМАНДЫЌТАРДЫ НАСИХАТТАУ 
МЕН КҐПЖЫЛДЫЌ ЕЅБЕК ДƏСТЇРЛЕРIН НЫЄАЙТУЄА БАЄЫТТАЛЄАН. ЕЅБЕК АДАМ ҐМІРІНІЅ 
МƏНІ БОЛЫП ЌАЛА БЕРМЕК. ЖЕР БЕТІНДЕ ЖАЌСЫЛЫЌ АТТЫ ЎЄЫМ БАРДА ШЫНАЙЫ 
БАЌЫТ, ЕЅБЕК БАЌЫТЫ ДА ЌОЄАМНЫЅ БІР ЌЎНДЫЛЫЄЫ РЕТІНДЕ САЌТАЛАТЫНЫ АНЫЌ. 

ЕҢБЕГІ БАРДЫҢ-ӨНБЕГІ БАР

ЖАНЫ  ЖОМАРТ ,
ЖАҚСЫ АДАМ

Ж

партия ќатарына 
ќ а б ы л д а н а д ы . 
Əскерден оралєан 
соѕ, оќуын ќайта 
ж а л є а с т ы р ы п 
аяќтаєан жас маман 
ауыл шаруашылыќ 
Министрл і г ін іѕ 
жол д ам а сым е н 
сол кездегі Абай 
атындаєы колхозєа 
б а с  е с е пш і н і ѕ 
к ґ м е к ш і с і 
болып  жўмысќа 
о р н а л а с а д ы . 
Ќы с ќ а  м е р з і м 
ішінде ґзін кəсіби 
деѕгейде сауатын 
кґрсете білген жас 
маманды, аудандыќ 
партия  комитеті 
“Їшбўлаќ” жеміс-жїзім совхозына 
бас есепші етіп жібереді. 

1970-1975 жылдары аралыєында 
совхозда есеп-ќисап жўмыстарын 
жїргізудіѕ сол кездегі прогрессивті 
формалары  шаруашылыќ  е сеп , 
журналдыќ -ордерлік  системаны 
енгізеді. Шаруашылыќ есеп тəсілін 
жїргізіп, жўмсалєан шыєындардыѕ 
т а за  пайдамен  ќайт арылымын 
ќамтамасыз ету жїзеге асырылады. 
Жыл  сайын  шаруашылыќ  жўмыс 
нəтижесін 300-500 мыѕ сандыќ таза 
пайдамен аяќтауєа ќол жеткізеді. Бўл 
əрине ўжым жўмысыныѕ нəтижесі 
жəне  есеп  жўмысыныѕ  сауатты 
жїргізілуініѕ арќасында мїмкіндік 
болєан жетістік. Ґзін жаќсы жаєынан 
кґрсете білген, келешегінен їміт 
кїттірген жас маманды аудандыќ 
партия комитеті Киров атындаєы 
колхо з є а  п а рти я  коми т е т і н і ѕ 
хатшысы  етіп  таєайындайды .  Ол 
кезде кадрларды іріктеу, тəрбиелеу, 
жўмысќа  таєайындау  жайларын 
партия  комитет і  шешетін .  Бўл 
жўмыста 1975-1988 жылдары, 13 жыл 
еѕбек етеді. Шаруашылыќ ауданда 
егіншілік пен мал шаруашылыєы 
дамыєан іргелі ўжым болатын. 

-Киров атындаєы колхоз 1984 жылы 
Їкімет  ќаулысымен Ќызылша совхозы 
болып ,  облыс  ќызылшашыларын 
ќызылша тўќымымен ќамтамасыз 
ететін шаруашылыќќа айналды. Осы 
жылдар  ішінде  шаруашылыќтыѕ 
экономикасы жаќсы дамып, аудан 
экономикасына ќомаќты їлесін ќосты. 
Астыќ ,  ќызылша  тўќымын  ґсіру 
ґнімдерін ґндіруде ауданда жетекші 
орын алды. 1978 жəне 1984 жылдары 
шаруашылыќќа  КПСС  Орталыќ 
Комитеті саяси бюросыныѕ мїшесі, 
Ќазаќстан КП Орталыќ комитетініѕ 
бірінші  хатшысы  Д.А.Ќонаев  екі 
рет келіп, ризашылыќ білдіріп, аќ 
батасын берген еді,-деп, есіне алады 
сол кездерді Əділхан Садуаќасов. 

1988  жылы  аудандыќ  партия 
ком и т е т і  к а д р л а р ды  і р і к т е у 
тəсілімен  Əділхан  Садуаќасовты 
“Їшбўлаќ” жеміс-жїзім совхозына 
партком хатшысы етіп жібереді. Бўл 
жўмысты 1991 жылєа дейін атќарєан 
Əділхан кейіннен Киров атындаєы 
ќызылша совхозы жекешелендіріліп, 

Р.ДЖАКИПБАЕВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

На прошедшем недавно в городе 
Тараз    масштабном  проекте   
« U M A I » ,  и н и ц и и р о в а н ным 
Советом деловых женщин Палаты 
предпринимателей  Жамбылской 
области ,  призовое  третье  место 
заняла предприниматель из нашего 
района Улжан Калдарбекова. Она 
стала победителем  из 70 отобранных 
по всей области участников проекта, 
которые представили на тестовую 
площадку свои товары и услуги. 
Рыночная экономика диктует свои 

законы. Сегодня многие понимают, что 
этап «челночного» бизнеса,  «сливки» 
которого уже сняты, далеко позади, настал 
период, когда необходимо заниматься 
конкретным делом – производством. 
И  в  этом  плане  казахст анские 

Байдешеваєа Социалистік Еѕбек Ері 
атаєы  берілген. Молдебек Сапарбеков 
ўжымшардыѕ  тґраєалары  болєан 
Таѕатаров, Мəдірайымов, Рысбек 
Бегалиев, Ґмірбек Бїтінбаевтармен 
ќоян-ќолтыќ араласып, ўжымшардыѕ 

экономикасын арттыру їшін аянбай 
еѕбек еткен. Ўжымшар басќармасыныѕ, 
партия комитетініѕ мїшесі, Кеѕес 
ауылдыќ Кеѕесініѕ депутаты болып 
сайланєан Молдебек Сапарбеков кґп 
жылєы еѕбегі ескеріліп “Ўлы Отан 
соєысыныѕ  40 жылдыєы″   “Ерен 
еѕбегі їшін″ мерекелік медальдарымен 
марапатталєан . Аудандыќ  партия 
коми т е т і н е н ,  ауд а н дыќ  ауыл 
шаруашылыќ  б а с ќ а рма сынан , 
ўжымшар басќармасынан алєан Маќтау 
ќаєаздары ґз алдына бір тґбе.
Аєамыз  Молдебек  1944 жылы 

“Їлгілі″ ауылындаєы  соєыс ардагері 
Ботабаев Кїрішбек Тынышбекўлыныѕ 
ќызы Асемкїлмен шаѕыраќ кґтерген. 
53  жыл тату-тəтті єўмыр кешкен 
ерлі -зайыптылар  11  перзентіне  
ґнегелі тəрбие бере білген. Їш ўлы 
Алматыдаєы медициналыќ институтты 
бітірген. Мамандыќтары тіс дəрігері. 
Ўлы Рыскелді Молдебекўлы- аудандыќ 
орталыќ аурухананыѕ бас дəрігері, 
аудандыќ мəслихаттыѕ депутаты. Бір 
келіні Айгїл Сабыржанќызы Есжанова 
Байзаќ  ауылындаєы  С .Абланов 
атындаєы орта мектептіѕ директоры. 
Молдебек аєа 2000 жылы 75 жасында 

ќайтыс болєан. Тірі болєанда биыл 90 
жасќа толатын еді. Отанасы Асемкїл 
1997 жылы  70 жасында  ґмірден 
ґткен. Жаны жайсаѕ, кґргені мол, 
жїрегі жомарт  Молдебек ќарияныѕ  
кіндігінен тараєан ўрпаќтары бір 
ќауым елге айналєан. Бїгінде  42 
немере мен 33 шґбере алып əулеттіѕ   
маќтанышы  саналады.

Дəстїрлі тїрде мерекеленіп келе 
жатќан Еѕбек кїні еліміз аумаєында 
кеѕінен аталып ґтуде. Нəтижесінде еѕбек 
майданында шыѕдалєан, 40 жылдан астам 
еѕбек ґтiлi бар жəне бір салада 10 жыл 
еѕбек еткен жандар мен еѕбек ќызметiнде 
жоєары кґрсеткiштерге ќол жеткiзген 
мамандар ведомстволыќ марапаттарєа 
ие болуда.
Ґткен  жўма  кїні  аудан  əкімдігі 

«Ветеринариялыќ ќызмет» шаруашылыќ 
жїргізу ќўќыєындаєы коммуналдыќ 
мемлекеттік кəсіпорнында салтанатты 
жиын болып ґтті. Аталмыш жиынєа аудан 
аумаєындаєы еліне еѕбегі сіѕген азаматтар 
жиналды. Олардыѕ кґбі жўмысшы 
киімімен емес, мерекелік, сəнді киіммен 
келді. Ґйткені, бўл – еѕбеккерлердіѕ 
мерекесі. Жаќсылыќ жасаудан лəззат 
алатын, еѕбек арќылы єана шынайы 
баќытќа жетуге болатынын сезініп, тїсініп 
жїргендердіѕ мерекесі бўл.
Кəсіпорын  басшысы  Мўратбек 

Тґлтаевтыѕ тґраєалыєымен ґткен 
салтанатты шараєа "Ауыл шаруашылыєы 
ќызметкерлерініѕ салалыќ кəсіптік одаєы" 
ќоєамдыќ бірлестігініѕ Жамбыл облыстыќ 
филиалыныѕ тґраєасы Жаналы Кґбейўлы 
арнайы  келді .  Жаналы  Кґбейўлы 
еѕбеккерлерді мерекесімен ќўттыќтап, 
кəсіподаќтармен бірлесе отырып, еѕбекті 

дўрыс баєалау, жўмысшылардыѕ ќўќыєын 
ќорєау, оларєа тиісті, тиімді жаєдай 
ќалыптастыру, азаматтарды еѕбек етуге 
ынталандыру баєыттарында атќарылып 
жатќан жўмыстарєа тоќталды. Сондай-
аќ ветеринария саласындаєы кґп жылєы 
жемісті еѕбегі їшін Суханбаев ауылдыќ 
округі  ветеринариялыќ  бекетініѕ 
меѕгерушісі Ныгман Абишевке ІІІ 
дəрежелі «Еѕбек даѕќы» тґсбелгісін 
салтанатты тїрде табыс етті. Сонымен 
ќатар, мал, ветеринария шаруашылыєы 
саласындаєы  ўзаќ жылєы жемісті 
еѕбегі їшін Кґктал ауылдыќ округі 
ветеринариялыќ бекетініѕ меѕгерушісі 
Нўржан Хаирбеков, Дихан ауылдыќ округі 
ветеринариялыќ бекетініѕ меѕгерушісі 
Ќанат Əбдімомынов, Сарыкемер ауылдыќ 
округі  ветеринариялыќ  бекетініѕ 
меѕгерушісі Жомарт Шəлібековтерді 
"Ауыл шаруашылыєы ќызметкерлерініѕ 
салалыќ кəсіптік одаєы" ќоєамдыќ 
бірлестігініѕ Жамбыл облыстыќ филиалы 
тґраєасыныѕ Ќўрмет грамотасымен 
марапаттады. 
Бїгінгі жəне ертеѕгі жетістіктер əр 

адамныѕ жўмыс орнындаєы жемісті 
еѕбегіне  байланысты  екені  аныќ . 
Сондыќтан еѕбек адамын ќўрметтеу 
– жалпыєа ортаќ міндет болып ќала 
бермек.

женщины всё активнее идут в бизнес. 
Одна из них  - У.Калдарбекова. По 
образованию она учитель, выросла в 
многодетной семье. Её родители жили 
на отгонном животноводстве «Ескара» 
- мать работала фельдшером, отец - 
водителем. Они обслуживали отгонное 
животноводство «Еден», «Ескара». 
Как и все сельские жители, родители 
держали скот: баранов, бычков, кур, 
кроликов. Дети были приобщены к 
труду с детства.
В конце 80-90 годов, когда начался 

кризис, распадались совхозы и колхозы, 
да и сама держава, их семья переехала 
в село Сарыкемер. Построили дом, 
и продолжали по-прежнему держать 
скот. А дети: пять дочек и  сын - во всём 
помогали родителям.  Дети учились, 
взрослели, получали высшее образование 
– педагогическое, медицинское. Самой 
предприимчивой из всех оказалась 
Улжан. Несколько лет назад она открыла 
небольшой магазин, зарегистрировала 
ИП «Багдаулет» и решила заняться 
разведением кроликов.
Первый вопрос: почему кролики? 

– такое непривычное для местного 
населения занятие. «Во-первых, это, 
как говорится,   «ценный мех и 2-3 
килограмма диетического мяса», во-
вторых, большая плодовитость – в 
течение 3-х месяцев кролики  приносят 
приплод, в-третьих, и что немаловажно, 

кролики мало болеют и неприхотливы, 
они травоядные, питаются отходами 
овощей, которых в домашнем хозяйстве 
достаточно, - говорит У.Калдарбекова.- 
Мы  с детства знали, что такое труд 
–  держали баранов, кур, кроликов, уток. 
Родители целыми днями находились 
на работе, смотреть за хозяйством 
приходилось нам. А самое главное – 
крольчатина  пользуется спросом. Это 
диетический и  экологически чистый 
продукт. После участия в проекте 
«UMAI», мы стали узнаваемы в области, 
ведь победа в проекте гарантировала 
бесплатное размещение рекламы и 
продукции в магазинах отечественных 
производителей . После проекта  у 
меня быстро раскупили кроликов, 
численность которых доходила до 
двухсот. Сейчас я вновь увеличиваю 
поголовье».
В настоящее время у У.Калдарбековой 

большие планы. Она приобрела в 
собственность 20 соток земли, где 
планирует построить откормочную 
площадку,  и  очень  рассчитывает 
на  помощь  со  стороны  Палаты 
предпринимателей района, которые 
пообещали  ей  посодействовать  в 
получении кредита.
Одним  словом ,  начало  есть ,  а 

остальное зависит от Улжан, которой 
большую поддержку оказывают муж, 
родители и  родные.
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Бəріѕе! Бəріѕе! 
Бəріѕе!Бəріѕе!

“Егер сіз ќандайда бір ќиын “Егер сіз ќандайда бір ќиын 
жаєдайєа душар болсаѕыз...”жаєдайєа душар болсаѕыз...”
Есіѕізде болсын шешілмейтін  Есіѕізде болсын шешілмейтін  

жаєдайлар болмайды. Шешілетін жаєдайлар болмайды. Шешілетін 
жолдар əрќашанда бар, тек ќана жолдар əрќашанда бар, тек ќана 
соны таба білу ќажет. Егер де біздіѕ соны таба білу ќажет. Егер де біздіѕ 
ўсынып отырєан кеѕестеріміз ўсынып отырєан кеѕестеріміз 
бен ќоєамдыќ ќабылдауымызды бен ќоєамдыќ ќабылдауымызды 
пайдалансаѕыз, Сіз сол ќиын пайдалансаѕыз , Сіз  сол ќиын 
жаєдайдан шыєа аласыз.жаєдайдан шыєа аласыз.
Байзаќ ауданы əкімдігі білім Байзаќ ауданы əкімдігі білім 

бґлімініѕ  жанынан  ќўрылєан бґлімініѕ  жанынан  ќўрылєан 
“Балалардыѕ ќоєамдыќ ќабылдауы “Балалардыѕ ќоєамдыќ ќабылдауы 
орталыєы” Сіздер їшін ќызмет орталыєы” Сіздер їшін ќызмет 
жасайды жəне əрќашанда Сіздерге жасайды жəне əрќашанда Сіздерге 
кґмек кґрсетуге дайын.кґмек кґрсетуге дайын.
Сенім  телефоны:  4-03-06, Сенім  телефоны :  4-03-06, 

мекен -жайы :  Сарыкемер мекен -жайы :  Сарыкемер 
ауылы, А.Суханбаев кґшесі, ауылы, А.Суханбаев кґшесі, 
142 “в” їй.142 “в” їй.

“Балалар мен жасґспірімдер “Балалар мен жасґспірімдер 
орталыєы.орталыєы.

Еске алу

Т-305-09-88. Жамбыл облысы, Байзақ 
ауданы, Cарыкемер ауылы, Лесная  көшесі 
№2 “б” үйдің тұрғыны болған Турлыгулов 
Берик Джармаханбетовичтің   2015  
жылдың 27 мамыры күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып 
отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Медеулов көшесі  б/н үйде  
орналасқан нотариалдық кеңсе  
қызметкері  С.Коскееваға  жолығулары 
керек.

 *                  *                   *
Т-306-09-88. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Сенкибай ауылы, Ниязов көшесі 
№29 үйдің тұрғыны болған Джунусов 
Серикбай  Джакуповичтің   2016  
жылдың 30 шілде күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып 
отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Медеулов көшесі  №33 “а” 
үйде  орналасқан нотариалдық 
кеңсе  қызметкері  З.Назарбековаға  
жолығулары керек.

 *                  *                   *
Т-307-09-88. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Дихан ауылы, 9 мая көшесі №51 
“а” үй тұрғыны болған Мустафаева 
Мырзакуль Абдирасиловнаның  
2016  жылдың 23 тамызы  күні қайтыс 
болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

А. ТӨЛТАЕВ,
аудандық ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция қызметінің табиғатты 

қорғау полиция тобының аға инспекторы, полиция майоры.

Табиғаттың аясында құс аулап, аңшылық құрғанға не жетсін. Дегенмен  
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жабайы аң құстарды 
заңсыз аулау браконьерлігімен күрес жүргізу, сексеуіл екпелерін заңсыз кесуге 
тыйым салынғанын  ескермей, белден басатындар да кездесіп қалады.  
Жамбыл облыстық ІІД-нің ЖПҚ 2016 жылдың 3 тоқсанына арналған 

жоспарына сәйкес Байзақ ауданы аумағында құқық бұзушылық пен қылмыстың 
алдын алу, сонымен қатар Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының 2016 жылдың 24 тамыздағы 
№ 58 -П бұйрығына  сәйкес  үстіміздегі жылдың 3 қыркүйегінен бастап 
Байзақ ауданы аумағында аңшылық маусымы  ашылды.  Осыған байланысты 
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жабайы аң құстарды 
заңсыз аулау браконьерлігі мен күрес жүргізу, сексеуіл екпелерін заңсыз кесу 
деректерінің алдын алу жұмыстары жүргізілуде.
Аңшылар қауымы! Аталмыш  маусым кезінде заңда көрсетілген қағидаларды 

қатаң сақтаңыздар.

Досжан ƏМІРОВ,
Шыєыс  Ќазаќстан  облыстыќ 

с отыныѕ  т ґра є а сы ,  Бай з аќ 
ауданыныѕ Ќўрметті азаматы.

Дїниеден Сатылєан ќайтты дегенді 
естіген сəтте жїрегімніѕ тўсы шым 
етіп  шаншып  ґтті .  Осынау  жан 
ќарыєан  суыќ  хабарды  кґѕілім 
алєашында ќабылдаєысы келмей, 
аз уаќытќа аѕтарыла ќалєанымда 
санамныѕ тїкпірінде «оныѕ ажал 
ќўшуына ерте емес пе, бўл ќалай 
болєаны?» деген  ой  ќайталанып 
тўрып  алды .  Кґкірегімде  ќимас 
сезімніѕ ќылын  шерткендей ащы 
мўѕ мен ґкініштіѕ уыты молая тїсіп, 
«Ќайран  Сатан , (біз оны осылай 
атаушы едік) сахи ердіѕ бірі едіѕ, 
сенен де айрылдыќ-ау» - деп кїрсіне 
кїбірлей бердім.
Меніѕ ішкі əлемімніѕ мўншалыќты 

азаптануына Сатылєан екеуміздіѕ 
арамыздаєы бала кезден ќалыптасќан 
тəтті сыйластыєымыз себепкер екені 
сґзсіз. 
Екеуміз бір аймаќта, бір жыл, бір 

айда (Чапаев совхозы, 1962 жыл, 
сəуір) туып, ќўлын-тайдай тебісіп 
ґскен жандармыз.
Сатыл є а нныѕ  ə ке с і  Əбил ім 

Бəрібайўлы Ўлы Отан соєысыныѕ 
ардагері, зейнетке шыќќанєа дейін 
Чапаев ўжымшарында тїрлі жауапты 
жўмыстар атќарєан ел-жўртќа  ґте 
сыйлы кісі еді. Тґрт ќыз бен бір ўлды 
дїниеге əкеліп, əдемі  тəрбиемен 
ґсірген анасы Ўлжанныѕ да кісілігі 
жоєары, мейірімі кґлдей аќжарќын 
адам-тўєын.
Міне, осындай ауыл-аймаќќа ќадірі 

артќан ата-ананыѕ махаббатынан 
жаралєан Сатылєан досымныѕ да ґн 
бойында адамшылыќ сезімі мол еді. 
Ґзімен бір туєан əпке – ќарындастарын 
мейлінше  сїйіп  сыйлайтын ,  сол 
ќыздардыѕ тґркін жўрты ґзі екендігін 
сезіндіртіп , ќолынан  келгенінше 
ќамќорлыќ кґрсетіп жїретін. Ол-ол ма, 
аєайынєа алалап ќарамай, адалдыќпен 

Саєынышќа айналєан Сатылєан

ардаќтап ќарайтыны, ал, жалпы исі 
ќазаќќа жаќтасып, жаќсылыќ тілеп 
тўратын жїрегі ќандай кеѕ еді?!
Мен Ќараєандыдаєы заѕ саласыныѕ 

жоєары  оќу  орда сында  оќып 
жїргенімде ,  Сатылєан  Жамбыл 
гидромелиорация  институтында 
оќитын. Ретіне ќарай білімгерлерге 
берілетін демалыс уаќыттарында 
елге баєыт ўстанам, мўнда Сатан 
досым ґзініѕ жора-жолдастарымен 
барынша салтанатты кїтіп алатын. 
Жастыќтыѕ жалынды кїндерін талай 
бірге ґткердік. 80-ші жылдардыѕ 
кезінде ґзге жўрттыѕ балалары біздіѕ 
ќаракґз ўлдарєа кемсітушілікпен 
ќарап, себепті-себепсіз тиісе кеткенді 
ґздерінше жґн санайтын. Сондай бір 
ерегес туєан жерлерде біздіѕ Сатан 
досымыз ўлттыѕ намысы їшін білек 
сыбана майдан салып жїруші еді. 
Білекті де, жїректі Сатекеѕ сол кездіѕ 
ґзінде егемендікті аѕсаєан азамат 
екендігін ґзініѕ ґр мінезімен танытып 
ќойєан еді-ау.
Аќылєа  теріс  іске  аттап басуєа 

жоќ ,  саналылар  сапында  єўмыр 
кешкен Сатылєанныѕ жолдас-жора 
арасындаєы беделі де зор, їлгі тўтарєа 
ўстанымы да айтарлыќтай мəнге ие 
болатын. А

Жігітке  жеті  ґнер  де  аз  дейтін 
ќазаќтыѕ  сґзі  Сатылєан  сынды 
азаматќа ќарата айтылєан шыєар. 
Əѕг ім е  а й туд а єы  ашыќ ты єы , 
ќисынын  келтіре  əзіл-ќалжыѕды 
тґгіп салуы, ат ќўлаєында ойнап 
кґкпарєа  араласуы ,  ит  жїгіртіп , 
аѕшылыќ  саят  ќўруы ,  бəрі-бəрі 
Сатылєан  бойындаєы  боямасыз 
ќасиеттер.

 -Ґмір бойына сыртта ќызмет етумен 
боламысыѕ ,  ел  жаќќа  келмейсіѕ 
бе? – дейтін əр кездескен сайын 
маєан Сатан дос. Елге келген кей 
сəттерімде мені аѕшылыќ жасауєа 
ерте  шыќќанында  байќаєаным , 
ќашќан  ќоянды ,   ўшќан  ќўсты 
ќўтќармайтын мергендігіне тəнті 
болєаным бар.
Марќўм Сатылєан доспен соѕєы 

рет ґткен 1-ші мамыр мейрамы кїні 
ауылда ўшырастым.

- Енді ќашан келесіѕ, аѕшылыќќа 
шыєатындай болып кел, бір ќызыќты 
сейіл  жасайыќ  – деп  еді .  Арада 
їш ай ґткенде оќыстан дəм-тўзы 
таусылєан достыѕ їйіне барып бата 
жасап, жўбайы Зəурешке, ўлдары 
Нўрєали, Ерєали, Айдынєа, ќызы 
Айгерімге, туєан туыстарына кґѕіл 
айтып шыќтым.
Бəрібаев  Сатылєан  Əбилімўлы 

жоєары білімді ќўрылыс маманы 
ретінде ўжым шаруасына ґз їлесін 
молынан  ќо сќан  а замат.  1 9 8 8 
жылдан 1999 жылєа дейінгі аралыќта 
ўжымныѕ ќўрылыс прорабы болып 
ќызмет етіп, одан кейін кіші ўлыныѕ 
атымен  аталатын  «Айдын» жеке 
шаруашылыєын ашып, мал ґсірумен 
айналысты.
Дос ќазасыныѕ ќыркїйектіѕ алдаєы 

9-ы кїні аталып ґтетін 40 кїндігі 
ќарсаѕында  газет  арќылы  ниет 
жаќындыєын  білдіріп  ќойєанды 
маќўл кґрдім. Марќўм Сатылєан 
досымыздыѕ жатќан жерін жайлы, 
топыраєын торќа етсін Алла.

Талапкерлер осы хабарландыру 
жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Смаилов көшесі  №1 “а” 
үйде орналасқан   нотариалдық 
кеңсе қызметкері Г.Мудуароваға 
жолығулары керек.

 *                  *                   *
Т-308-09-88. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы ,  Аққия  ауылы ,  Суханбаев 
көшесі №10 үйдің тұрғыны болған 
Мазбаева  Назым  Бошаевнаның  
2007  жылдың 11 қазаны күні қайтыс 
болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Медеулов көшесі  №33 “а” 
үйде  орналасқан нотариалдық 
кеңсе  қызметкері  З.Назарбековаға  
жолығулары керек.

 *                  *                   *
Т-309-09-88. Утерянный гос.акт 

на право временного возмездного 
землепользования (аренды)  на 
земельный участок сроком на 49 лет для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(№85380, кадастровый номер -06-087-
076-299, площадь - 0,3230 га) на имя 
М.Есбаевой, выданный на основании  
решения комиссии по легализации 
Байзакского района 24 ноября 2006 года 
за №1864, расположенный по адресу: 
Жамбылская область, Байзакский 
район, с.Ульгули, ул. Жакыпбая, д.30, 
считать недействительным.

АҢШЫЛЫҚ  МАУСЫМЫ 
БАСТАЛДЫ

Ќостґбе ауылдыќ округі əкіміне кандидат Ќостґбе ауылдыќ округі əкіміне кандидат 
Д.Ќ.Наурызбаевтыѕ таѕдаушылармен кездесу Д.Ќ.Наурызбаевтыѕ таѕдаушылармен кездесу 

орны жəне ґткізу кїнімен уаќытына орны жəне ґткізу кїнімен уаќытына 
ґзгерістер енгізу кестесіґзгерістер енгізу кестесі

№ Кандидаттыѕ 
аты-жґні

Кандидаттыѕ 
таѕдаушылармен

 кездесу орны

Кездесу ґткізу 
кїні жəне уаќыты

1
Наурызбаев 
Досмўханбет 

Ќалмўханбетўлы

Ќостґбе ауылы, Əулие ата 
кґшесi № 56 їй, ауылдыќ 

клуб

08.09.2016 ж.
саєат 16.00-де

Аудандыќ аумаќтыќ сайлау
комиссиясыныѕ тґраєасы А.Тулепбергенов.

Т-3
ауда
№2 “
Бери
жыл
байл
отыр

А.
ау

қор

Та
Қаз
заңс
тый
Ж

жос
алды
жан
№ 5
Бай
Қаз
заңс
дер
Аң

қата

Бəріѕе! Бəрі е!Бəріѕе! Бəріѕе!

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Сообщаем, что 8 сентября 
2016 года  в  11.00 часов 
прокура т урой  обла с ти 
с о в м е с т н о  с  Па л а т о й 
предпринимателей области 
и другими государственными 
органами в рамках Проекта 
по защите отечественных 
товаропроизводителей 
проводится акция: «Защита 
и  поддержка  бизнеса  на 
селе».
В этой связи, просим Вас 
принять активное участие в 
данной акции.
Место  проведения акции 

-  актовый  зал  акимата 
Б а й з а к с к о г о  р а й о н а , 
расположенный по адресу: 
с .Сарыкемер ,  ул .Байзак 
батыра, 107.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ

Ежегодно проведение мероприятий 
п о  с а н и т а р н о й  о ч и с т к е , 
благоустройству  и  озеленению 
территории  обуславливается 
необходимостью  привлечения 
широкого круга людей, работников 
б юд ж е т н ы х  о р г а н и з а ц и й , 
предприятий ,  учреждений  к 
активному участию в проведении 
работ по благоустройству, содержанию 
в чистоте территории наших сёл 
после  летнего и зимнего периодов, 
и  соответственно  улучшения 
экологической обстановки.
Каждый год с 1 сентября по 1 ноября, 

по распоряжению  акима  района, 
проводится осенний двухмесячник 
по благоустройству, озеленению  и 
санитарной очистке территории.
С этой целью был создан штаб 

численностью 11 человек, который 
наметил   объём   работ,  план 
мероприятий на период проведения 
осеннего двухмесячника. Планируется 
провести большую работу по ремонту 
и  устройству дорог, озеленению, 
благоустройству парков и скверов, 
установке освещения, по надлежащему 
содержанию улиц и тротуаров.
В частности, согласно намеченному, 

з а  два  ме сяца  з апланировано 
высадить 4450 саженцев,  очистить 
и благоустроить 130 километров  

арыков и  каналов,  150 километров 
улиц, 1500 квадратных метров парков 
и скверов, вывезти 300 тонн мусора 
и ликвидировать стихийные свалки. 
Всего  в  двухмесячнике  должны 
принять участие 8500 человек, будет 
задействована необходимая техника и 
автотранспорт.

3  с ен тября ,  в  первый  день 
двухмесячника, в субботнике уже 
приняло участие 1935 человек и 76 
социальных работников.
Все  сотрудники  организаций  и 

учреждений в этот день в первую 
очередь провели уборку и очистку 
своих территорий,  произвели уход за 
зелёными насаждениями, работы по 
содержанию газонов и цветников.
За  этот  день  было  очищено  18 

километров арыков и каналов, 44 

километра улиц, приведено в порядок 
и благоустроено 1860 квадратных 
метров парков и скверов, вывезено 
32 тонны мусора на специальный 
полигон твёрдых и бытовых отходов 
в районе.
Дополнительно всем организациям, 

учреждениям  были  выделены 
участки вдоль трассы Сарыкемер-
Тараз ,  где  необходимо  провести 
уборку сухостойных деревьев, обрезку 
деревьев и очистку от мусора.

Наш корр.

ӨРТ  ҚАУ ІПС І ЗД І Г І
   А Й Л Ы Є Ы  Ж Ї Р Г І З І Л У Д Е 

И. РЫСАЛДИЕВ,
Байзаќ ауданы Тґтенше жаєдайлар бґлімініѕ инженері, азаматтыќ 

ќорєау аєа лейтенанты. 

Їстіміздегі жылдыѕ 5 ќыркїйегі  мен 5 ќазан аралыєында «Тўрєын їй 
секторлары мен жем-шґп саќтау орындарда ґрт ќауіпсіздігі» айлыєы 
басталды. Айлыќ аясында аудан аумаєында ТЖ бґлімініѕ ќызметкерлері, 
№8 ҐС бґлімі, электр жїйесі, газ шаруашылыєы бґлімшесі, ішкі істер 
бґлімініѕ ќызметкерлерініѕ ќатысуымен тўрєын їй секторларында, саяжай 
иіндері, адамдар жаппай жиналатын нысандар мен автокґліктерде ґрт 
ќауіпсіздігі шараларын саќтау жґнінде тўрєындар арасында жаднамалар 
тарату бойынша  їгіт-насихат жўмыстары  жїргізілуде.
Айлыќ шеѕберінде їй ауласында ќоќыс жаќќан тўрєындарєа ќатаѕ шара 

ќолданылатын ескертеміз.

1 сентября – 1 ноября – двухмесячник по 
благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке территории


