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♦ Жайдарман

иыл ауданда бес жаңа мектеп салынды. 
Жаңа оқу жылының басында Білім 

Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күніне орай аудандық 
Мәдениет үйінде салтанатты шара өз 
дәрежесінде аталып өтті. Бұл жиында 

аудан әкімі Жандарбек Ермекұлы 

«мекТебіҢ,  мыНау  класыҢ...»
ардаҚТы  біЗдіҢ  

аТа  ЗаҢ

сессия  өтті
Жуырда аудан әкімдігінің мәжіліс 

залында VI шақырылған  аудандық   
мәслихаттың  кезекті  20 сессиясы болды. 
Сессияны № 13 Шиен   сайлау округінен 
сайланған депутат Сәуле Әлімқұлова  
жүргізді.

Сессияға аудан әкімі Жандарбек 
Ермекұлы Далабаев, аудан әкімінің 
орынбасарлары, мекеме, ұйым басшылары, 
аудандық және облыстық мәслихат 
депутаттары қатысты. Сессияда аудан  
әкімінің өзіне жүктелген міндеттердің 
орындалуы жөніндегі аудандық мәслихат 
депутаттарының алдындағы есебі туралы, 
конкурсқа ұсынылатын ауыл шаруашылық 
өндірісін жүргізу үшін жалға берілетін 
жер учаскелерінің тізімін бекіту туралы, 
аумақтық сайлау комиссиясының құрамына 
өзгерістер енгізу туралы, келесі кезекті 
сессияның төрағасын сайлау  туралы 
мәселелер қаралды.

Сессия барысында аудан әкімі 
Жандарбек Ермекұлы Далабаев жарты 
жылда атқарған жұмыстары туралы 
баяндама жасап, есеп берді. Аудан 
әкімінің есепті мерзімдегі жұмысын 
«қанағаттанарлық» деп бағалады. Бұдан 
кейін аудандық мәслихат депутаттары 
келесі кезекті сессияның төрағалығына № 
14 Қарғалы сайлау округінен сайланған 
депутат Сатыбалды  Нұрмановты бірауыз-
дан сайлап, дауыс берді.

б.айТалы.

Á
күніне орай Ұзынағаш, Қайназар және 
Ақсеңгір ауылында үш бірдей жаңа мектеп 
ғимараты оқушыларға есігін айқара ашты. 

Сонымен қатар, Қарғалы ауылындағы 
орта мектептің 300 орындық жапсаржай 
құрылысы да аяқталып, бірінші тоқсаннан 
кейін пайдалануға берілмек.

Елбасының «Нұрлы жол» бағдарламасы 
аясында атқарылған игі шаралардың  басым 
бөлігі осы білім саласына бағытталғанын 
анық аңғаруға болады. Иә, халық саны артқан 
сайын мектепке деген сұраныс та артып 
келеді. Заманауи білім шаңырақтарының 
іске қосылуы соның айғағы. Жас ұрпақтың 
кемелді болашағына жасалған биылғы зор 
қамқорлық та аудан тұрғындарын шынайы 
қуанышқа бөледі.

Қайназар ауылындағы 600 орындық 
орта мектептің ашылу салтанатына 
облыстық мәдениет басқармасының 
басшысы Ақан Әбдуәлі мен аудан әкімі 
Жандарбек Далабаев қатысып, ұстаздар 
мен оқушыларды және ата-аналарды жаңа 
оқу жылының жаңа ғимаратта басталғанын 
жақсылыққа балап, алдағы оқу жылы 
жемісті болсын деген жүрекжарды лебізін 
білдірді.

Мектеп құрылысы өткен жылдың 
маусым айында басталған еді. Мемлекеттің 
екі жарым миллиард теңге шамасында 
қаржысына он төрт айдың ішінде Қайназар 
ауылының тау жағынан сәулеті келіскен 

білім ордасы бой көтерді. Бұған дейін ескі 
мектепте оқып келген шәкірттер енді таза 
әрі кең, соңғы үлгідегі құрал-жабдықтары 
бар пән бөлмелерінде білім алатын болды. 
Бұрынғы мектепте шәкірт тәрбиелеген 
ұстаздардың да басым көпшілігі осында.

Құрылысты жүргізген мердігер мекеме 
«Alatau Construction Group» ЖШС бас 
директоры Валерий Ильницкий ғимараттың 
нышан кілтін мектеп директоры Салтанат 

Сұлубековаға тапсырды. Лента қию рәсімі 
жасалып, көпшілік қуанышына ортақтасқан, 
алыс-жақыннан келген құрметті қонақтар 
мектеп ішін аралап көрді. Мұнда 34 оқу 
кабинеті, кітапхана, екі спортзал, 127 
орындық асхана тиісті талап бойынша толық 
жабдықталған. Тәулік бойы ұстаздар мен 
шәкірттерді ыстық тамақпен қамтамасыз 

Жуырда аудандық кітапханада аудандық прокуратураның ұйымдастыруымен іс-шара 
өтті. Онда Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын жүзеге асыру 
бағдарламасындағы құқықтық-демократиялық мемлекет құру идеясы бойынша пробация 
бақылауында тұрған сотталғандарға тұрмыста қамқорлық көрсетіп, кеңес алуға  жағдай жасау 
мәселесі қаралды. Пробация қызметі негізіндегі жергілікті атқару органдарына жататын 
аудандық аурухана, білім, жұмыспен қамту, ішкі істер бөлімінен арнайы өкілдер қатысып, 
жұмыспен қамтамасыз ету, құқықтық көмек, әлеуметтік жәрдемақыларын рәсімдеу сияқты 
мүмкіндіктерді жан-жақты түсіндірді. Қылмыстық жазасын пробация жағдайында өтеп 
жатқан азаматтардың жаңа өмір бастауға қашанда мүмкіндігі бар екені айтылды. Шәкіртақы 
бөлінген кәсіби мамандықтарды оқып игеруіне, жаңа жұмысқа орналасуына ықпал етілетіні, 
денсаулық жағдайы бойынша медициналық қиындықтарға ұшыраса, әлеуметтік-құқықтық 
көмек көрсетілетіні ескертілді. 

Пробация бақылауындағы азаматтар пробация үйіне қойылатын талап-тілектерін 
білдіріп, сауалдарына жауап алды. Жиынды жүргізген Жамбыл аудандық прокурорының 
орынбасары Алмас Жолшыбайұлы Айдар мен прокурор Нұралы Дәулетұлы Ахабай іс-шара 
соңында қорытынды баяндама жасап, арнайы мекемелерге тапсырма берді.

майра  алдаберГеНова.

етуге әзір. Мұндағы 885 оқушының сапалы 
білім алуына, оларға дәріс беретін 70 
мұғалімнің алаңсыз жұмыс істеуіне барынша 
жағдай жасалған. Оқушылар оқулықпен 
түгел қамтылып, алғашқы оқу жылында 
бірінші сыныпқа 105 бала қабылданды. Бұл 
білім ордасы жеті мыңға жуық тұрғыны бар 
ауылға салынған үшінші мектеп. Кейінгі 
жылдары халқының саны күрт артып, іргесі 
кеңейе түскен елді мекенде осыдан төрт жыл 
бұрын бір ғана мектеп бар еді.

Дәл осы күні Ақсеңгір ауылында да 
жаңа мектеп пайдалануға берілді. Мектептің 
ашылу салтанатына елді мекеннің барша 
тұрғыны тегіс жиналды. Облыстық 
мәдениет басқармасының басшысы Ақан 
Әбдуәлі мен аудан әкімінің орынбасары 
Дастан Шалтабаев ақсеңгірліктерді арнайы 
құттықтау үшін мерекелік шараға қатысты. 
450 орындық орта мектептің салынуы 
бұрынғы үш ауысымдық тәртіпті түбегейлі 
жойды деуге болады. Өйткені, бұған дейін 
ақсеңгірлік оқушылар ескі мектепте үш 
ауысымда оқып келген еді. Мердігер мекеме 
«Іргетас Құрылыс-2» ЖШС осы құрылыстың 
басын өткен жылдың маусымында бастап, 
биылғы тамызда сапалы аяқтады. Мінеки, 
Ақсеңгір ауылында 409 оқушы мен 43 
ұстаз биылғы оқу жылын заманауи үлгіде 
салынған, су жаңа құрал-жабдықтармен 
қамтылған жаңа ғимаратта бастады. Мұнда 

өзінің алғашқы шәкірттерін салтанатпен 
қабылдады. Оқу кабинетінің саны 60-қа 
жететін үлкен мектепте 47 интерактивті 
тақта, екі кітапхана, 230 орындық асханасы 
бар. Ауыл шетіндегі жаңа көшеде бой 
көтерген сәулетті білім шаңырағында 850 
шәкіртке 60 ұстаз дәріс береді.

серік  саТыбалдИев.

да кең әрі келбетті екі 
спортзал бар. Асханасы 
150 орынға арналған. 
Бірінші сынып табал-
дырығын 24 бүлдіршін 
аттады.

Оқу жылы қарсаңын-
да аудан орталығында 
1200 орындық жаңа 
мектептің ашылуына 
облыс әкімі Амандық 
Баталовтың қатысқаны 
туралы газетіміз арнайы 
хабарлаған болатын. Сол 
Ұзынағаш ауылындағы 
орта мектеп білім күні 

Жан-жақты  түсіндірді

Далабаев: «Өздеріңізге белгілі, кез келген 
зайырлы мемлекеттің ұстанымын, ұлттық 

құндылығын айқындайтын негізгі құжат 
– Конституция. Біздің Ата Заңымыз 1995 

жылғы тамыздың 30-да Бүкілхалықтық 
референдумда қабылданып, ел тарихына 

алтын әріппен жазылды. Бүгінгі 
қуанышты сәтте баршаңызды мемлекеттік 

мереке – Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күнімен шын жүректен 

құттықтаймын. Ата Заңымызды 
қастерлеп, ардақ тұтқан байтақ еліміздің 

абыройы әрдайым асқақтай берсін! 
Елімізде тыныштық, жерімізде береке-

бірлік болсын, әрбір отбасында қуанышты 
сәттер көбейсін!» – деп,  бірқатар 

азаматтарды аудан әкімінің Алғыс 
хаттарымен, Құрмет грамоталарымен 

марапаттады. Бұдан кейін мектеп 
ұстаздары мен оқушыларының Қасым 

хан, Есім хан мен Тәуке хан кезінде 
қабылданған заңдары туралы қысқаша 

қойылым көрсетілді. Жиын соңында  
«Сүйінбай сазы» ансамблі концерт қойып, 

көпшіліктің құрметіне бөленді. 
е.еркіН.

♦  Мәслихатта

     салтанат
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әлеумет

Осыдан екі жыл бұрын, яғни 2015 жылы 
партияның «Кедергісіз келешек» жобасы 
аясында қоғамдық қабылдау өткен еді. Осы 
қабылдауда Үңгіртас орта мектебінің түлегі, 
ІІ топтағы мүгедек Айгүл Жақыпова өзінің 
арманы мен мақсатын алға тартып, “болашақта 
дәрігер болсам деймін, сол мақсатыма жету 

Депутат   уәДесін   орынДаДы

Қарттарға  қамқор  қыздар  көп
Жамбыл аудандық жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөліміндегі  
жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге, үйде 
әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесінде жұмыс 
істейтін әлеуметтік қызметкердің ішінде бір 
жерде  20  жылдан астам  еңбек өтіліне ие  
әлеуметтік қызметкерлер  бар. Олар: Саркөбекова 
Айгүл Бектұрғанқызы – 28 жыл, Тикебаева  
Гүлзада Камелшатқызы – 25 жыл, Әшімбаева 
Несіпкүл Ілиясқызы – 24 жыл.   Осынау қызығы 
мен қиындығы қатар жүретін мамандықтың иегері 
болу өте қиын шығар, бірақ олар өз жұмыстарын 
жақсы көреді. Осы жылдар аралығында қыздар 
тек алғыс пен қарттардың ақ батасын алып келеді. 
Аудандық әкімшілік пен бөлім тарапынан да 
марапаттаулар мен алғыс хаттардан кенде емес.

1989 жылы қыркүйек айында бөлімде 
жаңа  жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге  
үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшесі  
ашылғанда өрімдей жап-жас қыз Саркөбекова 
Айгүл Бектұрғанқызы осы бөлімшеге  сол жылы 
9 қыркүйекте орналасқан еді. Одан бері табаны 

күректей  28 жыл өтіпті.   Осы уақыт аралығында 
ол талай тағдырдың куәсі болып, талай жақсылар 
мен жайсаңдарға көмекші, қолқанат бола білді.  
Қарттардың тілін табу бір бөлек мәселе болса, 
қиналса  бірге қиналып, жұбату, өмірге уәждеу, 
қуанса қартпен бірге шын жүрегімен шаттанып 
қуанып отыру бір басқа. 

Қарттар да балалар сияқты жасандылықты 
көтермейді, оның үстіне басқа ұлт өкілдерімен 
жұмыс жасаудың да өз  қиындығы  болды. Айгүл 
әсіресе, алғашқы кездерді жиі  есіне алады: «Ол 
кезде Америка мен Германиядан «Қызыл крест», 
«Қызыл Ай»  коғамдарынан  қайырымдылыққа 
азық-түлік, киім-кешек жіберетін еді. 
Консервіленген  түрлі тағамдар, повидло  сияқты 
өнімдер темір қалбырда келетін.  Қарамағымызда 
12 адам болды.  Сол темір қалбырларды Гүлзада, 
Несіпкүл үшеуміз   қарттардың үйіне тасып 
береміз. Жастығымыздың арқасында шығар, 
шаршамайтынбыз. Қазіргі кезде бұрынғыдай  
емес, көп өзгерді. Әлеуметтік қызметкерге 
деген жақсы көзқарас, ілтипат қалыптасқан. 
Мемлекетте де әлеуметтік қызметкердің рөлін 

арттыруда алғабасушылық байқалады. Жұмыста 
қолданатын  өз стандартымыз бар. Адам құқығын, 
қызметкердің құқығын  қорғауда жаңашылдық 
көп, осының бәрі келешекте әлеуметтік 
қызметкердің рөлін арттырары сөзсіз.

2017 жылы 20 қыркүйекте Астанада  
болатын Қазақстан Республикасының әлеуметтік 
қызметкерлері форумынан көп үміт күтеміз.
Жаңару, арнаулы әлеуметтік қызметтердің 
кешенді болуы, жаңа форматта болуы мен шағын 
үйлердің болуы қызметтің сапасын арттыра түседі 
деп ойлаймыз», – дейді еңбек адамы.

Әлеуметтік қызметкерлердің жұмысына 
сәттілік тілей отырып, алда келе жатқан Еңбек 
күні мерекесімен құттықтап, елімізде Айгүл, 
Гүлзада, Несіпкүлдей әлеуметтік қызметкерлер 
көбейсе екен дейміз. Жаны жайсаң, еңбекқор, 
шынайы, шыдамы мол нағыз қазақ қыздары жасай 
берсін. Еңбектеріңіз жемісті болсын, құрметті 
әріптестер! 

Ж.Қарымбаев,
аудандық жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы.

      Қоғамдық  қабылдау

үшін партия тарапынан көмек көрсетілсе екен” 
деп еді.

Айгүлдің өмірге деген құштарлығын 
байқаған аудандық ардагерлер алқасының 
төрағасы Қ.Атагелдиев, «Ұзынағаш 
медициналық колледжінің» директоры 
Э.Юлдабаев пен облыстық мәслихаттың 
депутаты Д.Молдахалықова өз тарапынан 
оның оқуының ақысын төлеп, қолдан келгенше 
көмек көрсететінін айтқан еді. Сондай-

ақ, осы қоғамдық қабылдауда Доғдыргүл 
Өмірқұлқызы, “Айгүл медицина саласына 
маманданып, оқуын тамамдаса, жұмысқа 
орналастырамын” деп уәде берген.

Аудандық аурухананың бас дәрігері 
Доғдыргүл Молдахалықова биыл медициналық 
колледжді бітірген Айгүлді жедел жәрдем 

БайҚауға   
ҚатысыңызДар

Жуырда «Нұр Отан» партиясы 
Жамбыл аудандық филиалының 
республикалық желілік кестесіне 
сәйкес аудандық «Жас Отан» ЖҚ-
ның ұйымдастыруымен Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласының 
негізгі ережелерін іске асыру мен 
түсіндіру жұмыстары аясында халық 
арасында қазақстандық мемлекеттілік 
пен отансүйгіштікті нығайту 
мақсатында мектеп оқушылары 
арасында «Туған жерім» атты 
тақырыпта аймақтық шығармалар 
байқауы өтетінін хабарлап, байқау 
ережелерін түсіндірді. Биылғы жылғы  
қыркүйектің 5-нен   желтоқсанның 1-не 
дейінгі  аралықта өтетін осы байқауға 
қазір мектептер қызу дайындалуда. 

Партия тарапынан 
ұйымдастырылған «Туған жерім» 
атты тақырыптағы шығармашылық 
байқауға қатысуға баршаңызды  
шақырамыз. Жазған өлеңдеріңіз бен 
шығармашылық туындыларыңызды 
аудандық «Нұр Отан» партиясы 
филиалына өткізуге болады. Байқау 
соңында лайықты шығармалар 
марапатталады.

бауыржан  аҚылбеков,
аудандық «Нұр отан» партиясы 

филиалының кеңесшісі.

Мүмкіндігі   шектеулі   балалармен  жұмыс
Мен өз жұмысымда халықты әлеуметтік қорғау,  денсаулық  сақтау,  

білім беру және  ОПМПК т.б. тиісті органдармен тығыз байланыста 
бола отырып, мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналарына немесе 
заңды тұлғаларға әлеуметтік, медицина-педагогикалық оңалтуға қолдау 
көрсетемін. Баланың құқығы және әлеуметтік жәрдемақы, мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмек, асыраушысынан айырылғанда төленетін 
жәрдемақы, тағы басқа төлемдерді алуға  кеңес қызметін көрсетіп, 
сонымен бірге протездік ортопедиялық, техникалық бұйымдар мен 
құралдар, көмекші құралдар алуға ықпал етемін.

Бөлімшеде 76 мүмкіндігі шектеулі бала мен 19 әлеуметтік қызметкер 
бар. Мүмкіндігі шектеулі балаға үйден көрсетілетін арнаулы әлеуметтік 
қызмет түрлері мен көлеміне қажеттілік негізінде, әлеуметтік дағдылары 
мен танымдық қызметіне қарай әр балаға жеке жұмыс жоспарын әзірлеп, 
сапалы толтырылуын және орындалуын бақылауды жүзеге асырамын. 

Әр баланың жай-күйін қадағалап, оң өзгерістер немесе өзгеріссіз қалу 
себебі мен сипатына  зерттеу жүргізіп зерделеп, әр балаға тоқсандық 
мониторинг жүргізуді жүзеге асырамын. Сонымен қатар, ауданымызда 
сот шешімі негізінде өзі іс-әрекетке қабілетсіз деп танылған мүгедектерге 
қорғаншы тағайындаумен айналысамын. Әлеуметтік қызметкерлердің 
әдістемелік күні іс-тәжірибелермен алмасып, баяндамаларын уақтылы 
оқуын қадағалаймын. Өзімді кішіпейіл, ізденімпаз, өз жұмысына ұқыпты, 
тиянақты маманмын деп санаймын. Кез келген тапсырманы бұлжытпай 
уақтылы орындап, атқарған жұмыс барысында балалармен, ата-аналармен, 
әлеуметтік қызметкерлермен тез тіл табысып, өзімнің білікті маман екенімді 
көрсете білдім. Сол себепті, «Еңбек жолы» конкурсының қатысушысы 
ретінде ұсынылдым.

Жаңагүл   Тағыбаева,
әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант.  

бөліміне қызметке 
орналастырып, екі жыл 
бұрын айтқан уәдесін 
орындады.

«Айгүл екінші топ 
мүгедегі болса да, он екі 
мүшесі сау адамдармен 
теңдей дәрежеде 
қызмет етуде. Мен осы 
қыздың батылдығы 
мен еңбекқорлығына 
қайран қалдым. Ол алға 
қойған мақсатынан 
айнымайтын батыл қыз 

екенін биыл дәлелдеді. Айгүлге өз тарапымнан 
уәде беріп, сол уәдемді орындағаныма еш 
өкінбеймін. Себебі, ол өзіне жүктелген міндетті 
қалтықсыз орындап, тыңғылықты іс атқаруда. 
Бұл қыздың болашағынан зор үміт күтемін”, 
– дейді аудандық орталық аурухананың бас 
дәрігері, Алматы  облыстық мәслихатының 
депутаты Доғдыргүл Молдахалықова. 

раушан  амаНҚұлова,
аудандық «Нұр отан» партиясы  

филиалының кеңесшісі.

Балалы отбасына 
төленетін  мемлекеттік 
жәрдемақылар туралы 

2005 жылғы 28 маусымдағы № 63 «Балалы 
отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы-
лар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес бала туған, қорғанышқа (қамқоршылыққа) 
асырап алған балалары бар отбасылардың 
төмендегідей мемлекеттік жәрдемақылар алуға 
құқығы бар:

1. Бала тууына  байланысты біржолғы 
жәрдемақы;

2. Бала бір жасқа толғанға дейінгі күтімі үшін 
жәрдемақы;

3. Мүгедек баланы тәрбиелеушіге арналған 
жәрдемақы.   

Бала тууына байланысты 2017 жылдың                    
1 қаңтарынан бастап республикалық бюджеттен 
төленетін біржолғы мемлекеттік жәрдемақының 
мөлшері мынадай:

– бірінші, екінші, үшінші балаға – 31,41 
айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде,

– төртінші және одан да көп балаға – 52,35 
(АЕК) мөлшерінде.

Міндетті түрде әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне қатыспайтын адамдарға бала күтіміне 
байланысты ай сайынғы жәрдемақының мөлшері:

– бірінші балаға жәрдемақы – 5,76  айлық 
есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде,

– екінші балаға – 6,81 АЕК,
– үшінші балаға – 7,85 АЕК,
– төртінші және одан да көп балаларға – 8,9 

(АЕК).
«Республикалық бюджет туралы» Заңда 

айлық есептік көрсеткіші 2017 жылғы қаңтардың 
1-нен бастап   (АЕК)  – 2269 теңге  мөлшерінде, 
ең төменгі айлық табыс – 24459 теңге мөлшерінде 
белгіленген.    

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
2017 жылғы 31 қаңтарда «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Қазақстан халқына Жолдауын орындау 
барысында бір жолғы төленетін бала тууына 
байланысты  мемлекеттік жәрдемақы мөлшері 
2017 жылдың 1 шілдесінен жиырма пайызға өсіп, 
бірінші, екінші, үшінші бала тууына байланысты  
мемлекеттік жәрдемақының  мөлшері – 86222 
теңгені, төртінші және одан да көп балаға – 
142947 теңгені құрады.

Қазақстан  Республикасының 2003 жылғы 
сәуірдің 25-дегі «Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
туралы»  № 405 Заңына сәйкес 2008 жылдан 
бастап Қорға әлеуметтік аударымдар  жасаған 
міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 
қатысушысына бір жасқа дейінгі бала күтіміне 
байланысты табысынан айырылғаны үшін 
әлеуметтік төлемдер төленеді.

Бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне 
байланысты табысынан айырылған жағдайда 
төленетiн ай сайынғы әлеуметтiк төлемдер 
табыстың орташа айлық мөлшерiн табысты 
ауыстыру коэффициентiне көбейту арқылы  
айқындалады. Табысты ауыстыру коэффициенті 
0,4 болады.

Жәрдемақының мөлшері отбасындағы бала 
санына байланысты, екі және одан да көп бала 
туылған жағдайда әр балаға төленеді.

Жәрдемақы баланың туу туралы куәлікте 
көрсетілген күнінен бастап 12 айдың ішінде бала 
бір жасқа толғанға дейін тағайындалады.

Мүгедек баланы тәрбиелеушіге арналған 
жәрдемақы өтініш берген күннен бастап 
мүгедектіктің бүкіл кезеңіне беріледі. Жәрдемақы 
мөлшері жыл сайынғы республикалық бюджет 
туралы заңда бекітілген  1,05 ең төменгі еңбекақы 
төлемі мөлшерінде төленеді.

Отбасында екі және одан да көп мүгедек 
бала тұрған жағдайда жәрдемақы әр балаға 
тағайындалады және төленеді.

Мүгедек баланы асырап алған, сондай-
ақ, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) алған 
қорғаншыға (қамқоршыға) сот шешімі заңды 
күшіне енген  немесе сот шешімі қабылданған 
күннен  бастап тағайындалады.

«Қазақстан Республикасында мүгедектiгi 
бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы 
бойынша және жасына байланысты берiлетiн 
мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы» 
Заңға сәйкес мүгедек балаларға арналған 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы   медициналық 
әлеуметтік сараптама бөлімшесі бeлгілeгeн 
мүгедектіктің бүкіл кезеңіне тағайындалады.

Медициналық-әлеуметтік сараптама мекемесі 
берген мүгедектік туралы анықтаманың үзінді 
көшірмесі жәрдемақы тағайындауға негіздеме 
болып табылады.    

Мемлекет тарапынан мүгедек балаларға 
арнайы мемлекеттік жәрдемақы төленеді. 

Жоғарғы тізімдегі жәрдемақыларды 
тағайындауға   және керекті  құжаттар  түрлері 
туралы мәліметтерді алу үшін «электрондық 
үкімет» веб-портал арқылы және тұрғылықты 
мекенжайдағы «Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік Корпорациясы» КЕАҚ  Алматы 
облысы бойынша филиалы» Департаментінің 
аудандық, қалалық бөлімшілеріне  хабарласу 
қажет.

Г.абдулдаНова,
№  3 зейнетақы  және әлеуметтік 

қамсыздандыру бөлімінің басшысы.

Қоғамдық қауіпсіздікті қорғау және оны қамтамасыз ету құқық қорғау органдарының негізгі 
міндеттерінің бірі болып табылады. 

Нөлдік төзбеушілікті қамтамасыз ету, яғни, қоғамның кішігірім құқық бұзушылықтарға кері әсері 
өзекті болып табылады. 

Жазасыз қалу – ауыр құқық бұзушылықтарды жасауға негіз салады. Сондықтан біз тәртіпсіздіктерді 
жою емес, тәртіпті ұстап тұру қағидасын ұстанамыз. 

Заңға бағыну мәдениеті ең төменнен басталады. Бұл туралы Елбасы нақты атап өтті. Кішігірім 
құқық бұзушылықтарға төзімсіздік атмосферасы қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуда маңызды қадам болып 
табылады. Осы тұрғыда, халықты қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша іс-шараларға тарту 
орынды. 

Бүгінгі күні өңірдегі құқықтық тәртіпке тікелей байланысты болып табылатын баптарды айқындадық. 
Мысал үшін, олар  кішігірім бұзақылық, белгіленбеген жерде қоқыс тастау, белгіленбеген жерде 

шылым шегу, ит, мысықтарды тастау, елді мекендердің көркін бұзу. 
Қоғамда құқық бұзушылыққа Нөлдік төзбеушілік принципін қалыптастыру үшін  құқық 

бұзушылықтарды анықтауға бағытталған жұмыстар ғана емес, сонымен қатар осы құқық бұзушылықтың 
алдын алуға бағытталған жұмыстың да мәні зор.

димаш   арысТаНбаев,
аудандық прокуратураның аға прокуроры.

тәртіпсізДіктің   үлкен-кішісі   БолМайДы
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2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан  
Республикасының Бюджет кодексiнің 106-бабының 
4-тармағына, «Қазақстан  Республикасындағы жергілікті  
мемлекеттік   басқару   және өзін-өзі басқару туралы» 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан  Республикасы 
Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына 
сәйкес, Жамбыл аудандық мәслихаты  ШеШIм 
Қабылдады:

1. Жамбыл аудандық мәслихатының «Жамбыл 
ауданының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті 
туралы» 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 10-
53 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде   № 4036 тіркелген, 2017 жылдың 7 
қаңтарында, 2017 жылдың   14 қаңтарында, 2017 жылдың 
21 қаңтарында «Атамекен» газетінде  жарияланған)  
шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда 
баяндалсын:

«1. 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджеті 
тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 
2017 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

1) кiрiстер 17 982 066 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсiмдер 3 376 814 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер 39 008 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 50 800 

мың теңге;                                                                               
трансферттер  түсiмі 14 515 444 мың теңге, оның 

ішінде:

В соответствии c пункта 4  статьи 106 Бюджетного 
кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, 
подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», Жамбылский районный маслихат 
реШИл:

1. Внести в решение Жамбылского районного 
маслихата «О бюджете Жамбылского района на 2017-2019 
года» от 20 декабря 2016 года № 10-53 (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 4036, опубликован 7 января 2017 
года, 14 января 2017 года, 21 января 2017 года в газете 
«Атамекен») следующие изменения:

пункт 1 указанного решения изложить в новой 
редакции:

 «1. Утвердить районный бюджет на 2017-2019 года 
согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе 
на 2017 год в следующих объемах:

 1) доходы 17 982 066  тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 3 376 814 тысяч тенге;
неналоговые поступления 39 008 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 50 800 

тысяч тенге;
поступления трансфертов 14 515 444 тысяч тенге, в 

том числе:
целевые текущие трансферты 2 944 648 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 5 483 956 тысяч 

тенге;

Нормативтік құқықтық акт 2017 жылғы тамыздың 29-да алматы облысының әділет департаментінде нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 4313 болып енгізілді

Жамбыл аудандық мәслихатының  2016 жылғы 20 желтоқсандағы  «Жамбыл ауданының  2017-2019 жылдарға  арналған 
бюджеті туралы» № 10-53 шешіміне өзгерістер  енгізу туралы » № 10-53 шешіміне өзгерістер  енгізу туралы

  Жамбыл аудандық мәслихатының 2017 жылғы тамыздың  22-дегі  «Жамбыл аудандық мәслихатының  2016 жылғы 
20 желтоқсандағы  «Жамбыл ауданының  2017-2019 жылдарға  арналған бюджеті туралы» № 10-53 шешіміне өзгерістер  

енгізу туралы» № 20-117 шешімі

Жамбыл аудандық мәслихатының 2017 жылғы «22» тамыздағы  «Жамбыл аудандық мәслихатының  2016 
жылғы  20 желтоқсандағы «Жамбыл ауданының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы»  № 10-53 

шешіміне өзгерістер енгізу туралы»  № 20-117 шешіміне қосымша

Жамбыл аудандық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы «Жамбыл ауданының  2017-2019 жылдарға   
арналған  бюджеті туралы» № 10-53 шешімімен бекітілген 1-қосымша

Жамбыл ауданының 2017 жылға арналған бюджеті

ағымдағы нысаналы трансферттер 2 944 648 мың 
теңге;

нысаналы даму трансферттері 5 483 956 мың теңге;
субвенциялар 6 086 840 мың теңге;
2) шығындар 18 050 019  мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу 27 260 мың теңге,  оның 

ішінде:
бюджеттік кредиттер 61 263 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 34 003 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 

0  мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 95 213 мың 

теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн 

пайдалану) 95 213 мың теңге».
2. Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 

қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Жамбыл 

аудандық мәслихатының «Экономикалық реформа, 
бюджет, тарифтік саясат, шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін.

4. Осы шешiм 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгiзiледі.

с.к.ӘлімҚұлова,
Жамбыл аудандық мәслихатының

сессия төрағасы.
с.м.ЖұрыН,

Жамбыл аудандық мәслихатының хатшысы.

решение  Жамбылского районного маслихата  алматинской области  от 22 августа  2017 года  №20-117 «о внесении 
изменений  в решение Жамбылского  районного маслихата от 20 декабря 2016 года № 10-53 «о бюджете Жамбылского 

района на 2017-2019 года»
Зарегистрировано в алматинском областном департаменте юстиций  № 4313 от 29 августа 2017 года

о внесении изменений  в решение Жамбылского  районного маслихата от 20 декабря 2016 года № 10-53 «о бюджете 
Жамбылского района на 2017-2019 года

Приложение к решению Жамбылского районного маслихата от«23» августа   2017 года № 20-117                           
«о внесении  изменений  в решение Жамбылского районного  маслихата от 20 декабря 2016 года №  10-53                  

«о бюджете  Жамбылского района  на 2017-2019 года»
Приложение 1   утвержденное решением Жамбылского районного  маслихата от 20 декабря 2016 года                    

№ 10-53  «о бюджете Жамбылского района на 2017-2019 года»
бюджет Жамбылского района на 2017 год

субвенции 6 086 840 тысяч тенге;
2) затраты 18 050 019 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 27 260 тысяч 

тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 61 263  тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 34 003  тысяч тенге;
4)  сальдо по операциям с финансовыми активами 

0 тенге;
5) дефицит (профицит)  бюджета (-) 95 213 тысяч 

тенге; 
6) финансирование  дефицита   (использование  

профицита)  бюджета     95 213  тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить 

в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
решению.

3. Контроль за исполнением  настоящего решения 
возложить  на постоянную комиссию Жамбылского 
районного маслихата «По экономической реформе, 
бюджету, тарифной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства».

4. Настоящее решение  вводится в действие с 1 
января 2017 года.

с.к.алИмкулова,
председатель сессии Жамбылского районного 

маслихата.
с.м.ЖурыН,

секретарь Жамбылского районного маслихата.
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Аталуы Сомасы         
(мың теңге.)

1 Кірістер 17982066
1 Салықтық түсімдер 3376814

1 Табыс салығы 277000
2 Жеке  табыс салығы 277000

4 Меншікке салынатын салықтар 2983414
1 Мүлікке салынатын салықтар 2606334
3 Жер салығы 24100
4 Көлік құралдарына салынатын салық 346400
5 Бірыңғай жер салығы 6580

5 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 76980
2 Акциздер 9200
3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 20100
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 46500
5 Ойын бизнесіне салық 1180

7 Басқа да салықтар 4400
1 Басқа да салықтар 4400

8
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе)  оған уәкілеттігі 
бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін 
алынатын міндетті төлемдер

35020

1 Мемлекеттік баж 35020
2 Салықтық емес түсімдер 39008

1 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 6108
1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері 190
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 5918

4

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2900

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2900

6 Басқа да салықтық емес түсімдер 30000
1 Басқа да салықтық емес түсімдер 30000

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 50800
1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 10300

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 10300
3 Жерді және материалдық емес активтерді сату 40500

1 Жерді сату 40500
4 Трансферттердің түсімдері 14515444

2 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 14515444
2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 14515444
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Атауы Сомасы                           
(мың теңге)

ІІ. Шығындар 18050019
1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 648004

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, 
атқарушы және басқа органдар 591681

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 17371

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17206

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 165
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 97533

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 93453

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4080

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімінің аппараты 476777

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 428807

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 47970
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Сумма         
(тысяч 
тенге.)

1 Доходы 17982066
1 Налоговые поступления 3376814

1 Подоходный налог 277000
2 Индвидуальный подоходный налог 277000

4 Hалоги на собственность 2983414
1 Налоги на имущество 2606334
3 Земельный налог 24100
4 Hалог на транспортные средства 346400
5 Единый земельный налог 6580

5 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 76980
2 Акцизы 9200
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 20100
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 46500
5 Налог на игорный бизнес 1180

7 Прочие налоги 4400
1 Прочие налоги 4400

8
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий 
и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами 
или должностными лицами

35020

1 Государственная пошлина 35020
2 Неналоговые поступления 39008

1 Доходы от государственной собственности 6108
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 190
5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности 5918

4

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и 
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики 
Казахстан  

2900

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и 
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики 
Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

2900

6 Прочие неналоговые поступления 30000
1 Прочие неналоговые поступления 30000

3 Поступления от продажи основного капитала 50800

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными 
учреждениями 10300

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными 
учреждениями 10300

3 Продажа земли и нематериальных активов 40500
1 Продажа земли 40500

4 Поступления трансфертов 14515444
2 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 14515444

2 Трансферты из областного бюджета 14515444
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Наименование
Сумма                          
(тысяч 
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ІІ. Затраты 18050019
1 Государственные услуги общего характера 648004

1 Представительные, исполнительные и другие органы, 
выполняющие общие функции  государственного управления 591681

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 17371

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города 
областного значения) 17206

003 Капитальные расходы государственного органа 165
122 Аппарат акима района (города областного значения) 97533

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города 
областного значения) 93453

003 Капитальные расходы государственного органа 4080

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа 476777

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, 
города районного значения, поселка, села, сельского округа 428807

022 Капитальные расходы государственного органа 47970

(Жалғасы  келесі  санда).
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Мақсаты  биік  
Данияр

ебін  тауып  ешкі  өсір
Заман талабына орай Шекшек Атаның 

түлігін өсіріп бағу бірқалыпты жүйеде 
қолға алынуда. Негізінен, елімізде ешкі 
шаруашылығы  мал  шаруашылығының 
байырғы бір саласы болып саналады. 
Соған  сай ешкі малынан қол үзген емеспіз. 
Тек кеңестік кезеңде ешкінің қадірін біраз 
түсіріп алдық десек, қазіргі нарықтық 
экономиканың дамыған тұсында ешкі 
өсірудің пайдалы екенін түсініп, қайта 
қолға ала бастадық.

         мал  шаруашылығы

мен шәлілердің бағалану құндылығы 
жоғары. Сонымен бірге терілері 
мықтылығымен, аз созылғыштығымен, 
жақсы санитарлық-гигиеналық қасиет-
терімен ерекшеленеді. Ешкі терісінен 
жасалған аяқ киім әдемі көрінеді, 
көп уақытқа дейін бастапқы қалпын 
жоғалтпайды. Лақ терісінен  – лайка, 
замша т.б. галантериялық өнеркәсіп 
үшін жартылай дайын өнімдер өңделіп 
шығарылады.

Өз кезегінде ешкі сүті өте бағалы 
өнім түрі болып саналады. Негізінен, 
ешкі сүті бірқатар физикалық-химиялық 
ерекшеліктеріне байланысты асқазан, 
ішек ауруларымен ауырған балалар 
мен үлкендер үшін құнды диеталық 
тағам болып саналады. Табиғи түрінде 
қолданылады. Түрлі ірімшік, өзге де сүт 
өнімдері ретінде тағамдар әзірленеді. 
Ешкінің тұқымдары көп, тез жетілгіш әрі 
өсімтал, төлдегіш, сондықтан да оларды 
барлық жер жағдайында өсіреді. Түрлі 
ауруларға қарсы тұру қабілеті де зор. Жеуге 
жарайтын барлық өсімдіктерді, биік тау 
беткейлеріндегі тастардың арасындағы 
майда және қысқа өсімдіктерді жақсы 
қорек етеді. Сүйір тұмсығы жұқа әрі 

өте қозғалғыш ерінді, өткір күрек тістері 
шөпті тістеуге жақсы бейімделген. Қазіргі 
уақытта ешкілер республикамыздың 
барлық аймағында өсіріледі. Негізінен, 
Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл, 
Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе 
және Батыс Қазақстан облыстарының 
ауыл шаруашылығы құрылымдарында 
жинақталған. Ешкілердің шығу тегіне 
тоқталсақ, аталған мал түрі адам үйреткен 
ауыл шаруашылық жануарларының бір түрі 

Аудан орталығынан шалғай орналасқан 
елді мекеннің бірі – Ақтерек. Төскейі төрт-түлік 
малға толған жері қыртысты, боз жусаны мен 
бетегелі жаз жайлауы шалғынды,  күздеуі мен 

болып есептелінеді.
Үй ешкілерінің ежелгі түрі Египет  

Кудеяда белгілі болған көрінеді. 
Ғалымдардың пайымдауынша, ешкілер 
қазіргі кездегі екі түрден безоар және 
буранды мүйізді ешкілерден шыққан. 
Ешкі шаруашылығы саласындағы көрнекті 
ғалымдардың бірі Ж.Керпан XX ғасырдың 
басында ешкіні күту мен азықтандырудың 
ең төменгі жағдайына бейімделген, 
осыған байланысты негізінен қаржылық  
мүмкіншіліктері төмен адамдардың қолайлы 
малы ретінде сипаттаған.

Алынатын негізгі өнім  түріне қарай 
ешкі тұқымдары төмендегідей өндірістік 
бағыттарға бөлінеді: сүтті-заанен, тогген-
бург, нуби, аппенцель және т.б.  тұқымдар, 
түбітті-тибет, орынбор, придон таулы-алтай, 
жүнді-ангор, советтік жүнді, етті-қара 
бенгал, боер тұқымды болып бөлінеді. Ешкі 
еті негізінен қосалқы өнім ретінде өсіру 
жағдайына бейімделген, жергілікті ешкі 
тұқымдарынан өндіріледі. Ал, ет өнімділігі 
бойынша ең жоғарғы деңгейде өсірілетін 
Оңтүстік Африкадағы етті боер тұқымы 
болып саналады. Жүнді ешкі шаруашылығы 
екі тұқым түрін құрайды олар – ангор және 
соның негізінде совет жүнді ешкі тұқымы. 

Ешкі түбітінің өндірісте қолданылуы 
мен кеңінен таралуы Азия құрлығы 
аумағында орналасқан. Соған сай ешкі 
түбітінен өте бағалы жұқа  маталар 
шығарылған. Қазақтың қылшық жүнді 
тұқымы Алматы облысына қарасты 
Райымбек ауданындағы «Күрмекті» 
тәжірибе орталығынан 1950 жылдары 
әкелінген  екен. Алматы облысындағы 
ғылыми зерттеу қой шаруашылығы 
институты ғалымдарының зерттеуі 
бойынша ақ түсті ешкілер Шелек, 
Райымбек, Панфилов аудандарында 
топтастырылған. 

Ешкі шаруашылығының өнімділігі әр 
түрлі киім,  азық түрлерін дайындау үшін 
пайдаланылады. Нақтырақ айтқанда, 
ешкіден жүн, түбіт, тері, ет алынып, 
сүт сауылады. Ал, еті қой етінен кем 
қалмайды. Терісі қой терісіне қарағанда 
берік, төзімді болғандықтан да ұлттық 
көкпар ойынына пайдаланылады. Сүті 
(ақуыз, май, көмірсу) мөлшері бойынша 
сиыр сүтіне жақын. Ешкі сүті адам 
ағзасына өте пайдалы. Белгілі аурулармен 
ауыратын адамдар үшін ең тиімді табиғи 
дәрі болып саналады. 

Қазіргі таңда республика бойынша  
қазақтың етті бағытында 2 млн. 400 
мың ешкі күтіліп бағылуда. Қазақтың 
қой шаруашылығы ғылыми-зерттеу  
институтында ешкі  шаруашылығы 
бөлімі тұрақты  жұмыс істейді. Мұнда  
штат кестесі бойынша 5 қызметкер ешкі 
малының жүнін, сүтін, етін, түбітін  
зерттеу жұмыстарымен шұғылдануда. 
Алғаш бұл жұмысты бастаған ауыл 
шаруашылығы ғылымдарының докторы, 
бас ғылыми қызметкер Серік Арынғазиев 
болатын. Ешкі шаруашылығы бөлімінің 
меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ғылым-
дарының докторы Мұхан Нұралиев 2003 
жылдан осы уақыт аралығында ешкі 
шаруашылығымен түбегейлі айналысуда. 

Жамбыл ауданында «Ақсұңқар» 
ЖШС-де 300 бас ешкі Қазыбек бек 
ауылында сүт  бағытында өсірілуде. Дәл 
қазіргі уақытта ешкі сүтіне деген сұраныс 
саны артқан. Шекшек Ата тұқымына 
алдағы уақытта көптеп көңіл бөлінсе, 
ешкі сүтінен жасалған табиғи тұрғыдан 
таза өнімдер дүкен сөрелерінен орын 
алса,  керемет болар еді. Еті мен сүтін, 
түбіті мен жүнін ел игілігіне жаратсақ, 
сонда ғана ебін тауып ешкі малын 
өсіретіндердің саны арта түсетін болады.

Т.мұҚағалИ.

қыстауы малға жайлы қасиетті мекен. Мұнда 
кезінде ақтылы қой өсіріп, игілігін көрген 
еңбек озаттары көп. Ауыл тұрғындары болса, 
өзара ынтымақты. Бес саусақтың саласындай, 
бір атаның баласындай, бір дастарханнан ас 
ішіп, бір бұлақтың суына жуынып, жарасымды 
тірліктің тиянағын келтіруде. 

«Талапты жасқа бақ қонар» демекші, жастық 
жалынмен талпынып жақсы істің тиянағын 
келтіре білген ақтеректік Тараншиев Данияр 
Оразалыұлы екенін айтпақпыз. Сол ауылдың 
тумасы асқар таудай әкесі Оразалы мен аяулы 
анасы Райхан Әбдікерімқызынан тәлімді 
тәрбие  алған іскер азамат. Әкесі Оразалы ұзақ 
жыл ауылда  электрик болып абыройлы қызмет 
атқарған, елге сыйлы ауыл ағасы. Ал, анасы 
Райхан ұстаздық қызмет атқарып, көп жыл бойы 
мектепте шәкірттерге химия пәнінен дәріс беріп, 
білім саласына мол үлесін қосқан зейнеткер ана. 

Мектепті жақсы үлгі бойынша бітірген 
соң Данияр асқақ арманы алға жетелеп 
Тараз Мемлекеттік университетін экономист 
мамандығы бойынша бітіріп шыққан. «Туған 
жерге туыңды тік» демекші, Ақтерекке келіп, 
адал кәсіпке бет бұрды. Осылайша, өз туып өскен 
ауылда еңбек етіп, тіршілік жасауға бет бұрған 
оның бұл талабын әкесі мен шешесі қолдап, ақ 
баталарын берген екен. 

Ауыл азаматы шаруасы шалқып, дәулеті 
артқан Темірлан Шайнүсіповтен 4 гектар 
жер алып, бірден мал өсіруді қолға алыпты. 
Осылайша, 2016 жылы аумағы 1100 шаршы 
метр жерге ірі қара малын бордақылайтын 
арнайы жабыдықталған мал қорасын  тікелей 
өз қаражатына салды. Содан 65 бас Әулиекөл 
тұқымды бұқаларды бордақылаған. Малға 
қажетті жем мен шөпті Темірлан ағасынан алып, 
ауылдан екі жұмысшыны жұмысқа тартады. 
Өткен жылдың аяғына қарай семірген бұқаларды 
сойып етке өткізген болса, биыл бұқа  саны 
77 басқа жеткен. Мал бордақылауға жемшөбі 
жеткілікті 1000 орам тайланған шөп пен 
жарылған жем арнаулы орында сақталуда. 

“Халқымызда «Адал еңбектің наны тәтті» 
деген қанаттты қағида бар. Ауыл баласы 
болғандықтан да Ақтеректің бір түп жусаны 
пен тау-тасы жаныма жақын. Сондықтан да 
ауылдан бөлініп кеткім келмейді. Мал қашанда 
әрбір қазақтың дәулеті мен қазына байлығы 
болғандықтан өз жүрек қалауыммен мал 
шаруасымен айналысуды құп көрдім.

Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 
әр жыл сайынғы Жолдауында жастардың оқып 
білім алуы мен еркін еңбек етуіне барынша 
жағдай жасау керектігін айтуда. Сонымен бірге 
мал шаруашылығын дамытумен қатар етін 
экспорттауға болатынын  Мемлекет басшысы 
баса назарға алып келеді. Бұл біз сияқты шаруа 
адамдары үшін жасалған нақты қамқорлықтың 
бірі деп санаймын. Қазіргі уақытта жылқы 
мен бұқаларды қосқанда жүзге тарта мал бар. 
Мұнымен тоқтап қалмай, тағы да қосымша қора 
салып, мал санын көбейтуді жоспарлап отырмын. 
Амандық болса, бәрін уақыт көрсете жатар.

Мал бордақылау жұмыстарымен 
Нүсіпбеков Сәттібек пен Баймахан Нұржан да 
айналысуда. Жұмыс басында үш бөлмелі үй 
бар. Жұмысшылардың демалып,  тамақтануына 
арналған. «Бекболат» шаруа қожалығын 
құрудағы мақсатым – мал жинап баю емес, адал 
кәсіптің абыройын арттырып, жемісін көру  ғана. 
Ауыл жастарына маңдай терімен келген еңбектің 
қадірін түсіндіру арқылы үлгі-өнеге көрсету”, –  
деген Даниярдың сөзін біз де қостадық.  Икемді 
ісімен ілгері басқан қожалық жетекшісі Данияр 
Оразалыұлының бастаған иглікті ісіне сәттілік 
тілеп, қораң малға,  отбасың жанға толсын дедік.  

Тұрсынжан  асҚарұлы.

агросала –  экономикалық  дамудың  қуаты
Елбасы ауыл шаруашылығы саласын ел 

экономикасының драйвері ретінде анықтап 
бергені белгілі. Агросала – экономиканың 
пәрменді драйверіне айналу үшін алдымен 
қысқа кезеңде қарқынды даму жолынан өтуі 
керек. Ол үшін драйверге қуатты драйвер 
қажет. Демек, драйвердің анықтау мәселесі 
ел экономикасының жақын болашақта 
тиімді дамуы үшін стратегиялық маңызы 
зор процесс екенін түсіну. Ал, ол қуатты 
драйвер – Қазақстанның даму агромоделі.  
Процесс күні бүгінге үзіліссіз әрі үрдісті 
жалғасуда. Тіпті, әлемдік өркениетті 
фермерлердің 5 %-ға жуығы жыл сайын 
тоқыраудың ащы дәмін татуда. 

Әзірге, өкіметтің реформа жүргізуші, 
атқарушы тармағы агросаланы қазақстан-
дық агромоделсіз дамытуға тырысып 
бағуда. 

Агрореформаны жүргізушілерге немесе 
атқарушы билікке кінә арту себепсіз, әрі 
негізсіз.  Себебі, реформа туындағанда  
агрореформаны зерттеушілер тармағы 
нарықты дәріптеу синдромына немесе 

фетишизмге ұрынып қалғаны белгілі. 
Яғни, драйвердің драйверін пәрменді түрде 
қалыптастыратын процесстерді жаңадан 
ғана туындап қалыптаса бастаған нарықтық 
экономиканың мойнына жүктеп қою 
факторы орын алған.

Әрине, кез келген процесс белгілі 
бір ортада, сол ортаның өркениетіне, 
мәдениеті мен өзге критерийлеріне тәуелді 
қалыптасатыны белгілі. Демек, драйвердің 
драйвері де  бұл процесстің бәрі – уақыт 
факторында.  «Ештен  –  кеш  жақсы» дегендей, 
Елбасының реформа зерттеушілеріне 
«Ауылға барып тұрыңдар, зерттеулеріңді 
ауылда жүргізіңдер» деген жалынды 
үндеуінің стратегиялық аспектісінің бір 
тармағы келтірілген факторларды білдірсе, 
негізгісі – күні бүгінгі агрореформаның 
ғылыми-теориялық базасының толыққанды 
қалыптасуын меңзейді. Оны қалыптастыру 
үшін процестерді сырттай жоғарыдан емес, 
ішінен көру, зерттеу, бақылау қажет, әрі 
процессті тек ауылда ғана  жүзеге асыру 
мүмкіндігі бар. Осы орайда, Елбасы үндеуіне 

жауап ретінде агрореформаны және АӨК-
ті жаңғырту бағытымен ауылдық зерттеу 
орталығы құрылып отыр. 

Орталықтың миссиясы кезінде 
Елбасы ұсынған қазақстандық қарқынды 
дамытудың агромоделін жаңғырту. Бүгінгі 
таңда азық-түлік қауіпсіздігінің әлемдік 
деңгейде сақталуы проблемаға айналып 
бара жатқан тағам қауіпсіздігін зерттеу 
арқылы отандық тауар өндірушілерді ішкі 
және сыртқы нарықтық  ортада «Дарабоз» 
көшбасшылық позицияларға шығару 
мүмкіндіктерін қарастыруда. Орталық 
өз іс-шарасын аудандық және ауылдық  
реформа атқарушылар мен реформа 
жүргізуші – реформа зерттеуші тандемдік 
іскерлік қатынаста жүзеге асыруды негізгі 
ұстанымға алып отыр. 

мыңайдар  Қойбағаров,
«Нұрбұлақ» аӨк төрағасы,

Қр Тұңғыш Президентінің 
агромоделдік зерттеудің ауылдық 

орталығының  жетекшісі.

♦  Кәсібің – нәсібің

Нақты мәліметке 
жүгінсек, ешкі 
түбіті жануарлардан 
алынатын 
талшықтардың ең 
жіңішке түрі, жақсы 
иірімділік пен ұйысу 
ерекшеліктерімен, 
салыстырмалы 
мықтылығымен, 
жылуды аз 
өткізгіштігімен  
ерекше сипатқа 
ие. Ешкі түбітінен 
тоқылған орамалдар
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бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы болашаққа деген 
көзқарастың  тереңдігімен 
әрқайсымызға ой салып, 
жағымды әсер етті. Елбасы 
елдің бүгіні мен болашағы  
туралы ой толқындарын  қуатты 
сезім ағысымен жүректен өткізе 
отырып, толғана, тебірене сыр 
шерткенде, таңданыстан бас 
шайқамау қиын. Мемлекет 
басшысының Отанға, елге, 
ұлттық құндылықтарға деген 
сүйіспеншілігі сүйсінтеді.  
Ұлттық болмыс пен бірегейлікті 
сақтай отырып, сананы 
жаңғыртуға, білімділікке 
ұмтылуға Елбасы мақаласын 
оқығаннан кейін кім 
ұмтылмасын. 

Мақалада қозғалған 
ауқымды мәселелер бүкіл 
иісі қазақтың, барлық 
қазақстандықтардың ойынан 
шықты. Әрбір салада тың 
өзгерістер болып жатқан 
қазіргі жаһандану заманында 
Қазақстан халқының рухани 
жаңғыруы туралы дер кезінде 
айтылды деп ойлаймын. 

Мемлекет басшысы 
ұлттық сананы жаңғыртқанда 
өзіміздің, қазақстандық 
дербес даму үлгісін 

лбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа Е

қалыптастыруымыз керек 
екендігін айтып,  өзгерістер 
туралы міндеттемелерді 
қозғады. Жалпылай алғанда, 
қоғамдық сананы өзгерту, 
жаңғырту жөнінде тапсырма 
берді. Тәуелсіздіктің нығаюы, 
дамыған елге айналуымыз 
үшін қазақстандықтардың алға 
батыл қадам басып, жоғарғы 
технологияларды меңгеруі, 
концептуалды жобаларды 
ілгерлетуі аса маңызды.  Бұл 
–  Елбасымыз айтқан «бәсекеге 
қабілеттіліктің» бір шарты. 

Тәуелсіздік ала отырып, 
қазақ елі «күрес кеңістігіне» 
аяқ басты. Бодандықтағы 
елдің бәріне мойынсұнуы, 
көндігуі, ассимиляцияға 
ұшырап, жойылып кетуі 

мүмкін. Тәуелсіз ел ертеңге 
ешқашан енжар қарамауға 
тиіс. Сондай-ақ,  саяси және 
экономикалық өмірге де 
селқос қарауға болмайды. 
Оның үстіне мемлекеттілікке 
төнген жаһандық сын-
қатерлер саны артқан сайын 
«күрес кеңістігі» де кеңеюде. 
Тәуелсіз мемлекеттер 
үш басты аждаһадай 
анталаған экстремизммен, 
сепаратизммен, терроризммен 
күресуге мәжбүр. Бұл күрестен 
мемлекет ешқайда  қаша 
алмайды. Қашса, тек тарихтың 
қойнауына,  тұңғиығына ғана 
жол тартады. Сондықтан 
Мемлекет басшысы жат 
идеологияларға ұлттық 
құндылықтарымыз бен 
отаншылдығымыз арқылы 
төтеп беретінімізді атап 
көрсетті.

Елбасы мақаласының 
«Прагматизм» атты бөліміне 
назар аударғым келеді. 
Батыста, ірі державаларда 
болып жатқан сайлау 
науқандары тіпті дамыған 
елдерде де жұртшылықтың 
бос демагогия мен популизмге 
қарсы иммунитетінің 
жоқтығын, өтірік – қаңбақ, 
шын – салмақ екенін түсіне 

бермейтінін паш етті. Әлемде 
шын жүйріктердің емес, «тіл 
жүйріктердің» заманы туған 
ба дерсіз. Бұл халықаралық 
қоғамдастық кезігіп отырған 
«сын-қатер» болса керек. 

  «Ұлт немесе жеке 
адам нақты бір межеге бет 
түзеп, соған мақсатты түрде 
ұмтылмаса, ертең іске аспақ 
түгілі, елді құрдымға бастайтын 
популистік идеологиялар пайда 
болады» деген Н.Назарбаев 
алдағы онжылдықтардың 
ұранына «реализм мен 
прагматизмды» ұсынды.

«Жалғандық жарға жығады» 
дейді қазақ даналығы. Біз 
– бабалар батасы дарыған, 
ата аманатын аялаған елміз. 
Сондықтан Елбасы Тәуелсіздік 
жылдары  қоғамды бос 
демагогия дертінен арылтуға 
күш салды. Оның орнына 
елді өркендетер түбегейлі 
жаңаруларға жұмылдырды. 
Білім биігіне, ғибратты 
ғылымға, өнімді еңбекке 
бағдарлады. Бұл – қалыпты 
өмірді қауіпті өмірге 
айналдырмаудың және нақты 
жаңғырудың қамы.

кеңесқұл керімбаев,
аудандық мәслихаттың  

депутаты.

ҰРПАҚАРАЛыҚ   САБАҚТАСТыҚТы   САҚТАУ –  АСА  МАңыЗДы
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев “Бола-

шаққа бағдар:  рухани жаңғыру” атты 
мақаласында міндеттеген тапсырмалардың 
бірі “Жаһандағы заманауи қазақстандық 
мәдениет” жобасы. Бұл тұрғыда Жамбыл 
ауданының да өнерден кенде емес екенін 
айта кеткеніміз жөн. Еліміздегі кез келген 
мерейлі шаралар осы мәдени ұжымдардың 
еселі еңбегінің арқасында жоғары деңгейде 
өтеді. Шығармашылық жетістіктер де көп.

Тәуелсіздікке қол жеткізген  жылдардың 
ішінде мәдениет саласының да байрағы 
біршама биікке көтерілді. Жаңа нысандар 
бой көтерді. Халықтың рухани демалуына  
жағдай жасалды. Енді Елбасы ұсынған  
“Жаһандағы заманауи  қазақстандық 
мәдениет” жобасы аясында мәдени кеңісті-
гіміз одан әрі нығая түспек. Бұл тұрғыда 
ел ертеңі жастарға зор сенім артып 
отырмыз. Елбасының кез келген бастамасы 
– жастардың  қамы. Ол жаһандану арқылы 
жарқын болашаққа жол ашуды көздейді. 
Мәселен, мақалада міндеттелген ағыл-
шын тілін меңгеру мәселесі де рухани 
жаңғырудың ғана емес, экономикалық, саяси 

дамудың алғы шарты. Жаңғыру дегеніміз құр 
жаңғырық ретінде қалмай, жаһандану көшіне 
ілесе отырып, өршіл рухымызға жан бітіру 
керек. Бұл тұрғыдан алғанда ұлттық код, салт-
сана, ата дәстүріміздің орны ерекше. 

Елбасы  Нұрсұлтан Назарбаевтың  “Бола-
шаққа бағдар:  рухани жаңғыру” атты мақаласын-
да алға қойған тапсырмаларды  жүзеге  асыру  
үшін 2017 жылдың шілде айында «Сүйінбай 
сазы» халықтық, фольклорлы-этнографиялық 
ансамблі ұлт мәдениетін насихаттау және 
“Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет” 
жобасы аясында Түркияның Анкара қаласының 
Кечиөрен ауданында Түркі әлемінің музыкалық 
фестиваліне және Ялова қаласында Түркі 
әлемінің мәдениет фестиваліне қатысып 
қайтты. Сонымен  қатар ансамбль тамыз айында 
аудандағы  28237 әскери  бөлімінде «Мәңгілік 
ел  – мұратым» атты сазды кеш өткізді.

«Жаһандағы заманауи қазақстандық 
мәдениет» жобасы адамдарды рухани тұрғыдан 
оятатын ұлттық тіл мен дәстүрді қайта 
жаңғыртуға, ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ 
халқының асыл қазынасы – мәдени-рухани 

мол мұрасын белсенді түрде меңгеруге, 
ұрпақаралық сабақтастықтың сақталуына 
ықпал етеді.                   

“Болашаққа бағдар:  рухани жаңғыру” 
атты мақалада көзделген мақсаттарды  жүзеге  
асыру  барысында  «Қазақстанның  киелі  
жерлерінің  географиясы»  тұжырымдамасын  
әзірлеу  үшін  24  ауылдық  округтер  бойынша 
танылған  обьектілерге  байланысты     киелі 
жерлер  туралы аңыз-әңгімелер, әулиелі  
орындардың  көрнекті фотосуреттері мен 
өзге де маңызды деректер жинақталуда.  
Осыған орай, жуырда Талап, Жамбыл және  
Үңгіртас  ауылдық  округінде орналасқан 
киелі  жерлердің  тарихы туралы  Алматы  
облысының  «Жетісу» және  «Қазақстан»  
телеарналары  арқылы сюжет  түсірілді. 
Ондағы  мақсат – қасиетті  жеріміздің  тарихи  
құндылығын  анықтап, халық арасында 
кеңінен  дәріптеу. Қазіргі  уақытта  Жамбыл  
ауданының  киелі және мәдени  жерлеріне  
өзге де ізденісті экспедициялар  ұйымдастыру 
жоспарлануда.

светлана алТыНбекова,
аудандық  мәдениет  және  тілдерді  

дамыту  бөлімінің  басшысы.

 

елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласы – XXI ғасырдағы 

халықтық болмысты,  әсіресе, ұлттық сананы 

қалыптастыруға ерекше бағыт сілтегені тегін 

емес. әлемдік бәсекеге еніп бара жатқан Қазақ 

елінің басар жолы сан-қилы қиындықтарға 

толы екені белгілі. Ғаламдық ақпараттың 

дамуына байланысты әр елдің мәдениеті бір-

біріне араласып, сіңіп кету қаупі де жоқ емес. 

сондықтан, ұлт көшбасшысының  рухани сананы 

жаңғыртуға арналған саралы жолын берік ұстану 

– әр  қазақтың бұлжымас міндетіне айналуы тиіс. 

уақыт оза келе қоғамның өмір сүру қағидасы 

сан құбылатыны шындық. Жас ұрпақтың ертеңгі 

өмірінде бой түзейтін айнасы іспетті рухани 

құндылықтары болуы керек. сол құндылықтарды 

бүгінгі буын зерделеп, айқындап,  келер ұрпақтың 

еншісіне табыстауға міндетті. 
Б.АйтАлы. 

     Алдағы  ұрпаққа 
             айқындап  табыстайық

• «АТАМЕКЕННІҢ» 
ЗЕРДЕ   ДӘПТЕРІНЕН

«Неуважение к предкам есть первый 
признак безнравственности».

а.с.ПуШкИН.

«Главный недостаток нашего общеста – это 
дефецит любви. Дефецит любви к друг другу, 
отсутствие культа любви, а ведь только любовь 
рождает уважение к человеку, понимание, какое 
это чудо – человек. Любовь показывает, каким 
красивым, каким хорошим человек может быть. 
А у нас человек существует исключительно 
как функция труда и исполнения неких 
обязанностей, в качестве электората или 
демографической единицы. Посмотрите, мы 
только в этой шкале измерений и существуем!».

*   *   *
«С судьбой у меня никогда не было ровных 

отношений. Мы всегда с ней то сорились, то 
мирились».

даниил ГраНИН, 
писатель.

«Советская власть делала много 
отвратительных дел, но говорила при этом 
удивительно правильные слова, которые 
воспитывали удивительно правильных людей».

мария роЗаНова,
публицист, искусствовед.

«Бьют по шляпке того гвоздя, который 
торчит выше всех».

японская пословица.

«...У меня есть сиамский кот Философ, 
которого я обожаю. Смотрю на него и чувствую 
– он никогда не приспосабливается. Он ни за 
что не будет лежать в неудобной позе. Даже за 
кусое осетрины.

А я сплошь и рядом приспосабливаюсь – 
к людям, ситуациам. Как-то был у большого 
начальника, и он выразил симпатию к одному 
популярному эстрадному певцу. И я поддакивал 
и улыбался в ответ, хотя плохо знаю этого 
певца. Но у меня были дела, просьбы, и мне 
пришлось так себя вести. Это ненормально, 
неестественно. Но что делать? Даже Диоген 
в своей знаменитной бочке не ощущал себя 
абсолютно свободным и приспосабливался...».

армен дЖИГарХаНяН,
«Живу, как диктует сердце».

«Время», 20.01.2000 г.

«...история написана мужчинами про 
мужчин – история войн и революций, драк и 
разрушений».

Наталья  ряЗаНцева,
кинодраматург.

«Умение прощать – свойство сильных, 
слабые никогда не прощают».

махатма  ГаНдИ.

«Кони, почувствовав нетерпение всадников, 
летели, едва касаясь копытами земли, фыркая 
и роняя хлопья пены с удил. Саки обезумели 
от радости. Они мчались, бросив поводья и 
широко раскинув руки, словно желая обнять 
необъятную степь, слизывая с губ сладкую пыль 
родной земли и вдыхая всей грудбю аромат 
степного разнотравья. Суровые воины плакали 
как дети, и не стыдились своих слез, потому 
что они и были детьми, которые прошли сквозь 
муки и страдания, кровь и смерть, совершили 
невозможное и пришли к ней, к своей матери 
– Родине!».

булат ЖаНдарбеков,
«Саки», 
252 стр.
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рухАни  ЖАңҒыру: ҚоҒАм  Және  дін

қаланған. Бұл ауыл туралы жазушы Сәуірбек 
Бақбергеновтың «Ақ боз атты ару» романында 
қазақ халқының ұлы ғалымы, этнограф-тарихшы 
Шоқан Уәлихановтың Ақтерек бекетінде бір күн 
түнеп, ары қарай Жаманты сайымен қазақ пен 
қырғыздың жыл сайынғы базары орналасқан 
Шиенге асып кеткені жайлы жазылған деректер 
кездеседі.  Көлқамыс маңы сазды, сулы, 
қамысты болған соң ауыл ақсақалдары ақылдаса 
келіп, елді мекенді қазіргі ауылдың орнына 
1949 жылдың соңында, 1950 жылдың басында 
көшірген екен. Сол жылдары Ақтерек ауылының 
негізін қалап, көше тәртібін сақтай отырып үй 
салғандар Әліпбай, Есжан деген ақсақалдар еді. 
Алғашқы кезде бұл ауылда небары 9-ақ  түтін 
болыпты.

Ал ауылдың Ақтерек деп аталуы аңыз 
бойынша ХІХ ғасырдың екінші жартысында 
бір топ ауыл азаматтары саудагерлермен бірге 
Ташкент шаһарына сапарлап  қайтар жолда ақ 
теректің жас көшет шыбықтарын атқа теңдеп 
ала келген дейді. Сол ақ теректердің көшетін 
сай бойына жағалай тігіпті. Көп ұзамай өсіп-
көгерген ақ теректер жайқалып, көбейіп, сай 

Шоқан қонған ақтерек
залы, тирі, спорт алаңы бар мектеп салынды.

Ақтерек ауылының тұрғындары негізінен 
мал және егін шаруашылығымен айналысады. 
«Ақтерек» ірілендірілген шаруа қожалығы мен 
100-ден аса жеке шаруа қожалықтары жұмыс 
істейді. Ауылдық округтің егістік жері – 7378 га. 
болса, шабындық жері – 3940 га.

Ақтерек ауылы мен Жаманты ауылының 
арасы 12 шақырымды құрайды. Табиғаты әсем, 
Қоңыртөбе тауының етегінде орналасқан. Атақты 
Атжайлау, Желісаз, Шоқпартас, Шұбарбайтал 
жайлаулары да осы жақта.  Бұл жайлауларға 
асатын Балажан, Он бір жылға, Жамбас текшесі, 
Текшелі, Шетенді, Күркіреу, Жасыбай тайпағы, 
Сарықоянды, Сулықоянды, Құрқоянды, ырғайты, 
Алмабай сайлары бар.

Осы ауылдан Қазақстанның халық ақыны,  
Кененнің замандасы Есдәулет Кәндекұлы сынды 
дарын шыққан. Әке жолын жалғаған ақынның 
ұлы Жұмаділ Есдәулетов те жас ұрпақ тәрбиесіне 
көңіл бөліп, зейнеткерлік жасқа жеткенше 
ұстаздық етті.

Сондай-ақ, бұл ауылдан саналы ғұмырын 
еңбекке арнаған озат шопандар Тайып Әбдіжанов, 
Қапар Байжүнісов, Жақып Жақсыбаев, озат 
жылқышылар Ленин орденінің иегері Бекбосын 
Қасенов, ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденінің 
иегері  Нұрмағанбет Бәрмешов пен ұзақ жылдар 
механизатор болып еңбек еткен «Еңбек Қызыл 
Ту» орденді  Мұрат Нәшірбековті ерекше атап 
өткен жөн.

Әке жолын қуып еліне еңбегі еленіп 
жүргендердің қатарында ақтеректік журна-
лист Гүлзейнеп Сәдірқызының, Таңатар 
Қасымқұлұлының , «Ақтерек» шаруа қожалығын 
басқарып отырған еліне елеулі азамат, “Құрмет” 
орденінің иегері Темірлан Шайнүсіповтің, 
Талайбек Ермекбайұлының есімі орынды 
аталады. 

е.есҚоЖа.

Ұлы Жібек жолының бойында орналас-
қан Көлқамыс бекеті деген жерде 
Ақтерек ауылының алғашқы іргетасы 

ішіне толып кетіпті. Содан ауыл Ақтерек атанған 
көрінеді.

Ал, Жаманты атауының шығу тарихына келсек, 
өзі аттас өзеннің іші талға толы болыпты. Сол 
заманда сай ішімен көшкен ел қалың талдың жол 
бермей бөгет жасағанына байланысты «Жамантал» 
деп атаса керек. Жамантал сөзі кейінірек тіл 
заңдылығына байланысты өзгеріске ұшырап, 
«Жаманты» атауы пайда болған деседі.

Ақтерек ауылдық Кеңесінің құрамындағы 
Ақтерек, Жаманты, Талдыбұлақ ауылдары 1964 
жылдың 1 шілдесінде Жамбыл облысы, Красногор 
ауданынан бөлініп, Алматы облысы, Жамбыл 
ауданының құрамына енеді.

1992 жылдың 15 ақпанында Жамбыл аудандық 
Кеңесінің № 14-7 шешімімен «Ақтерек ауылдық 
Кеңесі» құрылады.

1994 жылдың 6 қаңтарынан бастап Ақтерек 
ауылдық әкімшілігі деп аталса, 1996 жылдың 15 
наурызынан бастап Жамбыл ауданы әкімінің №3-

43 шешімімен Ақтерек селолық округі деп аталады.
Ақтерек ауылдық округі екі елді мекеннен 

тұрады. Оның бірі – Ақтерек болса, екіншісі – 
Жаманты ауылы. Округ бойынша халықтың жалпы 
саны 3600 адамды құраса, оның 300-ге жуығы 
Жаманты ауылында тұрады. 

Ауылдық округтің жалпы жер көлемі – 73 628 
га., қоныс аймағы – 225,2 га. Аудан орталығынан 
85 шақырым қашықтықта орналасқан Ақтерек 
ауылы батысында Жамбыл облысының Қордай 
ауданымен, ал шығысында Беріктас ауылдық 
округімен шектеседі.

Ақтерек ауылдық округінде бір орта 
мектеп,  бір бастауыш мектеп, кітапхана мен 
дәрігерлік амбулатория, пошта бөлімшесі және 
телекоммуникациялық байланыс бөлімшесі бар. 
Сондай-ақ, бұл ауылда мешіт, «Ақниет» тойханасы, 
жаңадан бой көтерген балабақша, «Болашақ» сауда-
сауықтыру орталығы бар. Бұл орталықтың бірінші 
қабатында тігін цехы, шаштараз, азық-түлік, 
шаруашылық заттары мен киім-кешек дүкендері 
жұмыс істесе, екінші қабатында екі бильярд залы 
мен жастарға арналған спорт зал қызмет көрсетеді. 

Ақтерек орта мектебі бертінде, ел 
отырықшылыққа көшкен қосшы-серіктестікке 
біріккен жиырмасыншы жылдардың аяғында 
ашылған. 1929-1930 жылдары сауатсыздықты 
жоюға атсалысқан  білікті ұстаз Аршабек 
Мәделиевтің еңбегі орасан зор. Ол кісі алғаш 
жасы үлкендермен қатар өзі сауат ашыпты. Ауыл 
басшылары ескі мешітті мектеп қылып, 1933 жылы 
Көлқамыс бекетінде алғашқы бастауыш мектепті 
ашқаны, кейінірек, 1936 жылы жетіжылдық мектеп 
болып құрылғаны ауыл тарихында көрсетілген.

1953-1954 жылдары ауыл балалары оқуын 
жеке бір қабатты мектеп үйінде бастаса, 
1966-1967 оқу жылын сол кездегі кеңшардың 
қаражатымен салынған еңселі екі қабатты мектепте 
жалғастырған. 1973 жылы ауылға 3 қабатты жаңа 
типті  пән кабинеттері, спорт залы мен мәжіліс 

 

Бүгінгі  санда аудан орталығынан 
шалғай жатқан Ақтерек ауылы туралы  
баяндаймыз. Тарихқа көз жүгіртсек, 

алғашқы колхоздастыру кезеңіне 
дейін Жаманты ауылы №11 ауыл, ал 

Ақтерек ауылы №12 ауыл деп аталған 
екен. 1929 жылы Ақтерек, Жаманты 
мойынсерігі құрылыпты. 1930 жылы 
5 колхоз бірігіп, “Ақтерек” колхозы 
болып қайта ұйымдасқаны мұрағат 

деректерінде жазулы.

аудаНға  «руХаНИ  керуеН»  келді
Қазақстан Республикасының  

Президенті  Нұрсұлтан Назарбаев-
тың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы аясында Алматы 
облысы дін істері басқармасының 
ұйымдастыруымен қыркүйектің 
5-нен бастап барлық аудан, 
қалаларда «Рухани Керуен» 
жобасын іске асыру жоспарланған 
болатын.

Керуеннің алғашқы сапары 
біздің ауданнан басталып, өз 
жұмысын ары қарай жалғастырды. 
Алдымен Ұлы Отан соғысы 
ардагерлерінің ескерткішіне гүл 
шоқтарын қойған облыстық Дін 
істері басқармасының басшысы 
Рахмет Есдәулетов пен аудан 
әкімінің орынбасары Дастан 
Шалтабаев бабалар рухына тағзым 
етті. Бұдан кейін керуен мүшелері 
аудан әкімдігінің мәжіліс залында 
аудан активімен кездесу өткізді. 
Активпен кездесу барысында 
облыстық Дін істері басқармасы-
ның басшысы Рахмет Есдәулетов:  
– «Бұл керуен кеше облыс орталығы 
Талдықорған қаласынан шығып, 
бүгін арнайы Жамбыл ауданына 
ат басын бұрды. Себебі, керуеннің 
алғашқы сапарын біз киелі ақындар 
мен батырлар жерінен бастағанды 
жөн көрдік. Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында 
көптеген мәселелер қозғалды. 
Соның ішінде тіл мен дінге, салт 
пен дәстүрге аса мән беруді атап 
өтті. Біз де осы мақсатта сіздердің 
ауданға  арнайы дін мамандарын 
алдырып, зиялы қауым өкілдерімен 
ақылдасып келіп отырмыз.

Біз тәуелсіз елдің азаматы 
ретінде бүгінгі күнімізге шүкір 
етуіміз керек. Әлемде болып 
жатқан түрлі қақтығыстар біздің 
асыл дінімізге қара күйе жағу 
мақсатында орындалып жатқан 
саяси қитұрқы әрекеттер. Сирия 
мен Ирактағы қанды оқиғалар мен 
кеше ғана Мьянмада болып жатқан 
мұсылмандарды аяусыз қыру әрекеті 
де бізді алаңдатып отыр. Осындай 
келеңсіздіктерді болдырмау үшін 

біз алдымен бірлігімізді бекемдеп, 
тәуелсіздігімізді бағалай білейік. 
Ел болып еңсемізді түзеп, өздерін 
«сәләфи», «таблиғи жамағатпыз» 
деп атап жүргендерге тойтарыс 
берсек, нұр үстіне нұр болар еді. Ол 

«сәләфиттер» деген ағымдар қаптап 
кетті елімізде. Олар намаз оқымаған 
анасы мен бауырларын «кәпірге» 
теңеп, ата дәстүрімізде ширкке 
балап, қатты адасуда. Ал біздің 
дінімізде алдымен Аллаға құлшылық 

кеңесінің төрағасы Қырғызбек 
Атагелдиев рухани жаңғыру, ұлттың 
асыл мұраларын сақтау төңірегіндегі 
ой-пікірлерін ортаға салды.

Аудандық кітапханада «Рухани 
жаңғыру: ел ертеңінің бастауы» 
тақырыбында зиялы қауым өкіл-
дерімен сұхбат өтті. Кездесуді 
аудан әкімінің орынбасары Дастан 
Шалтабаев жүргізді. Оқырман 
залындағы «Туған елім – тұғырым» 
атты кітап көрмесімен танысқан 
көпшілік рухани керуеншілердің 
тағылымды әңгімелерін тыңдап, 
өздері де пікір білдірді.

Аудан елді мекендерінен келген 
ақсақалдар, ардагерлер, ерікті 
жастар қатысқан басқосуда дін істері 
басқармасының басшысы Рахмет 
Есдәулетов, Жақсылық Үшкемпіров, 
сазгер Бақберген Асқарбеков ой 
бөлісті. Аудандық жастар ресурстық 
орталығының кеңесшісі Таңжарық 
Болатхан жамбылдық жастардың 

үшін алдымен жастардың сауатын 
арттырып, кешегі бабаларымыз 
ұстанған дәстүрлі Ислам дінінің 
құндылықтарын бойына сіңіргеніміз 
абзал. Сонда ғана біз әлемде болып 
жатқан келеңсіздіктердің елімізде 
орын алмауына себепші боламыз. 
Рухани жаңғыру үшін өткен тарихты 
терең ұғынып, бабалар салған сара 
жолды берік ұстанғанымыз жөн», – 
деп сөзін қорытындылап, керуеннің 
алға қойған мақсаты мен жоспарын 
таныстырды.

Дін істері басқармасының 
басшысынан кейін жарыссөзге 
шыққан сазгер, ақын, Талғар 
ауданының құрметті азаматы Камнұр 
Тәлімұлы: – «Біз қазақ жерді «ана», 
елді «ана», Отанды «ана», тілді «ана» 
дейміз. Өзімізді жарық дүниеге алып 
келген адамды «ана» дейміз. Сол 
аналарымыз аман болсын! Бірақ, 
осы «ана» деген қасиетті сөздің 
қадірін білмей жүрген «құранидтер», 

қыл,  кейін ата-анаңа жақсылық 
жаса демеп пе еді? Тіпті, шариғатта 
«Ата-ананың разылығын алсаң, 
Алланың разылығына бөленесің, 
ата-анаңды ренжітсең, Алланың 
қаһарына ұшырайсың», – деген.  Осы 
сөздің қадірін әлгі адасып жүрген 
топтағы қаракөз қарындастарымыз 
бен қарадомалақ балаларымыз 
ұғынса екен. Жайнамазға кеше ғана 
маңдайы тие сала, бүгін келіп намаз 
оқымайтындарды кәпір деушілерден 
үлкен қатер тууы мүмкін. Ақылың 
– қолдаушың, білімің – қорғаушың, 
иманың – сенімің, рахымың – 
серігің, қанағат – қамалың, ғибадат 
– амалың, ой-өріс – орманың, 
мінезің – қорғаның. Осы сегіз 
амалды жұмылған жұдырықтай 
бірге ұстасақ, бізді алатын жау, бізді 
тоқтататын дау болмас еді», – деп 
сөзін қорытындылап, батасын берді.

Жиында сондай-ақ, аудандық «Ақ 
әжелер» халықтық-этнографиялық 

атқарған жұмысымен таныстырып, 
еңбек ардагері Дүйсебек Малдыбаев 
кейінгі буынды еңбекқорлыққа 
шақырды.

Сонымен қатар осы бағдарлама 
аясында аудан әкімдігінің кіші 
мәжіліс залында «Дінаралық 
татулық – болашаққа нық 
қадам» деген тақырыпта діни 
бірлестік жетекшілерімен кездесу 
өтті. Облыстық  Дін істері 
басқармасының басшысы Рахмет 
Есдәулетов пен аудан әкімінің 
орынбасары Дастан Шалтабаев 
Жамбыл ауданынан бастау алған 
«Рухани керуеннің» мәніне 
тоқталып, зайырлы қоғамдағы 
имамдардың артықшылықтарын, 
әлеуметтік желі тетіктерін игерудегі 
мүмкіндіктері туралы ойларын 
ортаға салды. Жамбыл аудандық 
мешітінің наиб имамы Нұрдәулет 
Тоқанұлы өз кезегінде сауатты 
діни уағыздар салынып тұратын 
әлеуметтік парақшалардың жұмыс 
істейтінін айтты. 

Өзге ағымдардың еліміздің 
өркендеуіне кері әсері болмас 
үшін имамдардың біліктілігін 
арттыру мәселесі күн тәртібінен 
түспейді. Қазір Жамбыл ауданы 
бойынша 38 мешіт бар. Осы 
шарадан кейін имамдар «Дін  
бірлігі – ел тұтастығының кепілі», 
– деп аталатын спорттық жарысқа 
қатысты. Жарысты тамашалаған 
көрермен «Рухани мұра» атты 
концерттік бағдарламаға зер салу 
үшін аудандық мәдениет үйіне 
қарай бет түзеді. Концерттен 
соң көрермендерге облыстық 
Б.Римова атындағы драма театры 
«Дертке дауа – Хақ жолы» 
әлеуметтік драмасын ұсынды. 
Қойылым баласын шетелге оқуға 
жібергелі жүрген ата-аналар мен 
сырттан білім алуға талпынған 
жеткіншектерге ой салды. 

Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласы аясында 
аудан бойынша әлі де талай 
жобалар іске асырылатын болады. 
Иә, рухани әлеуеті мықты ел ғана 
болашаққа нық қадам басатынын 
бәріміз ескеруге тиіспіз.

           
   елдар ЖаҚыПбек.

ансамблінің көркемдік жетекшісі, 
ардагер-ұстаз Күміс Кемелбекова, 
Қазақстан Мұсылмандары Діни 
басқармасының Алматы өңірі 
бойынша өкіл имамы Қуаныш 
Наржанов, аудандық ардагерлер 

туҒАн  Жер – тұнҒАн  шеЖіре
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Бейжің саябақтары ертелі-кеш би 
алаңына айналады. Топталып алып 
билейтін тұрғынның дені зейнеткер. 
Сабаққа барар жолымыз, саябақты кесіп 
өтетіндіктен күнде «концерт» көреміз. 
Біз жүретін жол бойында арбаға 
таңылған бір бала отырады үнемі. Кей 
күндері апыл-тапыл басып арбасын 
ары-бері итеңдеп итеріп жүреді. 
Кейде ырғақты музыкаға ырғатыла 
билеп, ыржалаңдай күліп мәз болып 
отырғаны... Түр әлпетінен-ақ бейшара 
баланың дауасыз саналатын даун дертіне 
шалдыққанын аңғару қиын емес. Күнде 
көргендіктен бе, бір-бірімізді сырттай 
танып алдық. Алыстан қол бұлғап, 
амандасамыз, жақындап кетсек аз-маз 
шүйіркелесеміз. Бала да жатырқамайды.

– Wai guo ren, Wai guo ren (шетелдік 
дегені), – деп қолын рабайсыз шапалақ-
тап мәз болады. 

Баланың  анасын көруге ынтықтым. 
Ары-бері өткен сайын көз қыдыртып, 
«бейбақ әйелді» іздеймін. Бейнесін 
ойша суреттеймін. «Бір отбасына бір 
бала» қағидасын енгізіп, төсек күзетіп, 
бесік аңдыған қоғамда жалғыз балаңның 
жарымжан болғаны қандай қасірет! 
Менің кескіндеуімше баланың шешесі 
тағдырына нала айтқыш, көзі мұңлы, 
көкірегі зарлы, өмірде жолы болмағаны 
өңінен байқалып тұратын әйел болуы 
тиіс. 

Бірақ, бұл суретімнің бояуы алғашқы 
кездесуде-ақ су тигендей қожырап 
кеткен. Олар, оқшаулау жердегі сәкіге 
жайғасып сыбызғы тартып отыр екен. 
Бала анасының күйіне елтігені  сонша-
лық, айналадағының бәрін ұмытқан. 
Көзін жұмып, басын оң мен солға шайқап, 
ара-тұра ыңылдап әндетіп қояды. Мен 
де орындаушы мен тыңдаушының 
тыныштығын бұзбай, сыбызғы сазы 
аяқталғанша тапжылмадым. Тек 
музыка тамамдалғанда бала алақанын 
шапалақтап шаттанды. Мен қол 
соғып, «керемет әуен», – деп әйелге 
мадақ айттым. Әйел қырыққа таяған, 
бұйра шашты, жайдары келіншек 
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екен. Алғысын жаудырып, қай елден 
келгенімді сұрап, әңгімелесуге ыңғай 
танытты.  Ұлының аты – Gao Yang (биік 
күн деген мағынаны білдіреді),  өзінің 
есімі  Wang Hong (қызыл патша деген 
ұғымға ие) екен.  Ауа-райынан бастап, 
әр ұлттың ас мәзірі, білім жүйесі, 
саясатқа дейінгі тақырыптарды сөз 
еттік. Менің сұрауым бойынша әйел 
ойнақы бір музыка ойнады. Мен тұра 
салып биледім. Бала қызықты көрініске 
ыржалақтап күліп, риза болды. 

– Ертең түсте ұлдарымды алып 
келейін, балалар бірге ойнасын, – дедім 
қоштасарда. 

– Бізге оңашалық ұнайды, – деді 
әйел бәсең үнмен. – Өз көңіл-күйімізді 
өзгеге бола құртқымыз келмейді, – деп 
қосарлады.

– Неге? – деген сауалым жауапсыз 

қалды. Әйел, баласының аузынан аққан 
сілекейін сүртіп әбігерленіп кетті. Мен 
де қош айтысып, кете бардым. 

Күндер өтіп жатты. Бейжің 
көшелерін көк түтін басқан 
экологиялық қауіпті аптаның 
бірінде үйге симаған екі ұлды ертіп 
маңайдағы ойын-сауық орталығына 
барғанбыз. Әйелді дүкенге, қос 
ойынпазды балалар алаңқайына қоя 
беріп, өзім ата-аналардың арасына 
жайғастым. Күркедегі тауықтай 
қаз-қатар қонақтаған жұрттың бәрі 
телефонға телмірген. Біреу оқып отыр, 
екіншісі смартфонын қолымен түртіп, 
шоқып отыр. Киноның қызығына 
кіріп кеткен, әлеуметтік желі арқылы 
әңгімені сапырып жатқандар да бар. 
Сауда орталығының Wi-Fi  желісіне 
тіркеле салып мен де ғаламтор 
ақтаруға кіріскенмін, ел мен әлемдегі 
жаңалықтарды бір сүзіп шығу күндегі 
міндет. Әйтпесе, ақпараттан аш қалған 
адамдай көңіл қоңылтақсып жүреді 
күні бойы... Қазақ тілді сайттарды 
шолып өтіп, ресейлік порталдарға 
ауыса бергенім сол еді құлағыма таныс 

дауыс жетті. Gao Yangның дауысы, қытай 
тілінің үндестік заңын бұзып сөйлейтін, 
бірден таныдым. Анасы кассадан билет 
алып жатыр екен, Gao Yang үпір-шүпір 
ойнап жатқан балалардың арасына 
тезірек жеткісі келіп аласұрып отыр. 
Орнымнан көтеріле бергенімде мені 
байқап қойды.

– Wai guo ren, Wai guo ren, – деп 
тап бір туысын жолықтырғандай мәз 
болды. Қопаң-қопаң етіп, қол арбаны 
шайқалтып жіберді.  Ұлының қылығына 
қымсынғандай анасы, құлағына әлдене 
деп сыбырлап, сабырға шақырды. Gao 
Yangның аяқ киімін шешіп, қолтығынан 
демеп  алаңқайға кіргізуге көмектестім. 
Ол тойтаңдай басып бірден құмға 
тартты. Құм дегенде теңіз жағасы мен 
өзен арнасынан қазып әкелген табиғи 

құм емес, насыбай түйіршігіндей сопақ 
дәнектер. Білетін жұрт күнбағыстың 
сабағынан жасалынады деседі. Сусыма, 
денеге жабыспайды. Шаң-тозаңы жоқ, 
киімді де былғамайды. Қытайдың 
қайсы ойын орталығына барсаң да осы 
бір жасанды құмды төбе қылып төгіп 
тастаған. Бір-бір ойыншық көлікті 
тізгіндеген  «серілер» сол төмпекті 
армансыз төңкереді. Көліктерімен төбе 
басына ызғытып шығып, құлдилай түседі.  
Тиеген құмын біресе анда, біресе мында 
тасиды. Құммен айналатын ойыншық 
диірмен, шығырлар бар, соларға төгіп 
диірмен тартады, шығыр айналдырады. 
Осындай қызу тірліктің ортасында біздің 
екі ұл да жүрген. Gao Yangды солардың 
қасына жайғастырдық. 

Бастапқыда жан-жағына жатырқай 
қарап отырды да анасы әкеліп берген 
көлікке күректеп құм сала бастады. 
Айналаны азан-қазан қылған құм 
тасығыштарға қызыға қарайды, соларша 
шауып жүрсем дейтіндей... Бір-екі рет 
жүрмек болып еді, әлсіз аяғы икемге 
келмей құмға малтығып, етпеттей құлады. 
Қытайдың бір-екі тентек жүгермегі 

келекетіп күлді. Араларында өздері 
секілді жүгіре алмайтын бала 
барын айналасы жарты сағатта құм 
төбенің басындағы тақырбастар 
мен жалбыр шаштар түгел біліп 
алған. Әрқайсысының көзқарасы, 
Gao Yangды көргендегі әрекеті 
әртүрлі болды. Төрт-бес жастағы 
болбыр қарын, кетік тіс бала аузынан 
сілекейі ағып, алақтап отырған Gao 
Yangға қайта-қайта айналып келіп, 
тесіле қарады. Шашын бірдей қылып 
өрген, қып-қызыл көйлек киген егіз 
қыз көрген бетте сырт айналған, 
ақыры құм төбедегі ойынды тастап 
әткеншектер жаққа кетіп тынды. 
Сол секілді біреу мүсіркей көз салса, 
екіншісі былдырлап сөзге тартқысы 
келеді, енді бірі жүгіріп барып 
әке-шешесіне ерекше бала туралы 
хабарлап жатты. Балалар әлемінде 
болып жатқан осынау құбылысты 
бақылап отырғанымда ышқырын 
ұстап кіші ұлым жетті. 

– Кіш деймін, – дейді танауын 
тартқыштап. Дереу дәретханаға 
жеткізбесе, жібере салатын «батыр-
ды» көтеріп әкеткенмін, қайта 
айналып келгенімізде құм төбенің 
басында екі-ақ бала қалыпты. Бірі 
үлкен ұлым – Толағай, екіншісі – Gao 
Yang.  Үлкен ұл бізді күтіп елегізіп 
тұр екен, ал Gao анасы екеуі құм 
сапырып отыр. Біздің келгенімізді 
сезген келіншек ұлын қолтығынан 
демеп тұрғызды да есікке қарай 
асығыс бет алды.   

– Mama, Wo yao war, wo yao war 
(мама, менің ойнағым келеді деген 
сөз) дегеніне қарамастан дедектете 
жөнелді. 

– Gao Yang, zai jian! (Гао Иаң, 
келесі кездескенше сау бол!) – деп 
қоштасып, қол құлғадым. Ол жауап 
қатудың орнына «Mama, Wo yao war! 
Wo yao war» деп анасына жалынышты 
үнмен жыламсырай тіл қатты. Анасы 
қайырылмады. Әншейінде жайдары 
келіншектің сұрланған жүзі сыртына 
теуіп тұр, бұйра шашының толқыны 
жазылып тікірейіп кеткендей дір-
дір етеді.  Үн-түнсіз кетуді қош 
көрмеді білем, есікке жете бере бізге 
бұрылды. 

– Мing tian jian (ертең кездес-
кенше) – деді даусы қарлығып. Көзі 
боталап, жанары жасқа толып кетіпті. 

– A yi, zen me le? (әпке, не 
болды?) – дегенімде «mei shir, mei 
shir» (ештеңе емес, назар аудармаңыз 
мағынасында)  деп кете барды. Сол 
екі арада үлкен ұлым қасыма келді 
көлігін сүйреп. Состиған тұрысымнан 
сыр ұққандай.

– Әке, сіздер кеткен соң бүкіл 
баланы мамалары алып кетті, – деді 
бұртиып. 

– Неге?
– Білмеймін. Әйтеуір Gao Yang-

ның мамасымен ана бір апалар 
ұрсысты, – деп немересін жетектеп 
құмға келе жатқан екі кемпірді 
нұсқады. Олардың неге ұрысқанын 
сұраған жоқпын. Түсінгендеймін... 

Gao Yangдар есіктен шыға 
салысымен құм төбенің басы 
құжынаған балаға қайта толды. 
Тағдырдың талқысына түскен қос 
бейбақ кетіп бара жатты. Бірі арбада, 
бірі жаяу. Екеуі де жылап бара жатты.

есболат  айдабосыН.

есболат Айдабосын – 1981 
жылы  Ақтерек ауылында 

туған. республикалық «Алтын 
қалам», «Алтын тобылғы» 

әдеби сыйлықтарының 
иегері. әр жылдары 

«Қазақстан» арнасының 
қорытынды жаңалықтары мен                 

«Апта-КZ», «Арнайы 
репортаж», «Өзекжарды» 
бағдарламаларында тілші, 
продюсер, комментатор, 

жүргізуші-редактор болып 
қызмет атқарды. Биыл 

«сүлікқара» деп аталатын 
кітабы оқырман назарына 

ұсынылды. «Жетісу» 
телеарнасында жаңалықтар 

қызметінің жетекшісі.
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Өзекті жарып шыққан шынарыңмын...
 РАЙЫМБЕК БАБА РУХЫНА

О,  менің қасиетті батыр бабам!
Төрімде тау тұлғалы жатыр Дарам!
Сиынып құдіретіңе құдайындай,
Қазақ жоқ атыңды атап шақырмаған.

Атыңды айбыным болар ұран етейін,
Ұрпаққа басқан ізіңді мұра етейін.
Өлмейтін ерлігіңді де, өрлігіңді де
Баламның баласынан да сұрап өтейін.

Басыңды тәуеп ететін тұрақ етейін,
Сәулесі санға жететін шырақ етейін.
Зәуімен  ізгі үніңді құлағым шалса,
Зердеме зерлеп оюлап құрап өтейін.

Дұғаңа арнап әкелген асым да дайын,
Шашуым – күмістен күнім, асылдан айым.
Қабыл ет бір тілегімді, қасиетті баба,
Төселген барар жолыңа тасың болайын!..

Алақаныммен аймалап тұрып, айналып өтем,
(өзіңмен өзің кездесер айналы мекен...)
Сыбырлап қана сыбдыр үн жеткен секілді:
“Осы күніңе тәубе дегеннен қалғаны бекер!..
Тәубе де. Тәубе!
                          ...қалғаны бекер!..”
                                  
        СҰРАНШЫ  МЕН  САРЫБАЙ
Аңыз айтады...
Қазақтың Қарасай батырының қызыл 

жолбарысы уақыт өте келе Сұраншыға серік болған 
екен. Ерен ерлігі елге мəлім, жырға арқау болған 
Сұраншы батыр бір соғыста жау қоршауында 
қалыпты. Аман құтылмасын білген батыр жанына 
ерген досы Сарыбайға: “Сен аман жетіп, елге ие 
бол! Қарасай баба аруағы сені қолдап жүрсін!” 
– деп, оны жау қамалынан сыртқа лақтырып 
жіберіпті. Сарыбай аяғы сынып жараланғанына 
қарамай, қол жинап қайта келеді. Досы оралғанша, 
батыр жау қолынан мерт болыпты... 

Шамырқанып Сарыбай досының кегін алады.
Ордасына дұшпанның – Сайрамға ойран салады.
Ат ойнатып төрінде қиратыпты қамалын,
Оңды-солды сілтеніп батырдың қару-жарағы.

“Алып туып анадан, қолдан бермей намысын,
Өтті өмірің, Сұраншы, ата жаумен алысып...”
Айтқан сайын  есімін алты тарам көз жасы:
“Жанын қиған ел үшін, арманда кеткен арысым!..”

Ажалға қимай асылын, жер бауырлап жылапты.
Теріс ерттеп аттанды Ақтұяқты – пырақты.
... Жолбарысын батырдың алып қалмақ ниетпен,
Жасамақшы бір айла жақсылары Дулаттың.

“Орындалар бұл істің ар жағында астар бар,
Қалып қойсын арбалып, айналсын да жас қанға.
Ит тұқымдас жолбарыс тегіне тартпас деймісің?
Қан-жоса қып жолына жас түлікті тастаңдар!”

...Әзірледі ас-суын, қаралы көшті қарсы алып,
Тоқтай қалса күтпекші барын төгіп, жан салып.
Ақылды туған Сарыбай айланы сонда аңғарды:
“Жүргеміз жоқ қыдырып, сауық құрып, ән салып!”

Егескен жауы егілтті – жанына қатты батқаны,
Есінде батыр досының өзіне сенім артқаны.
Жолбарысын қалдырмай жеткізбек қой ниеті –
Елсіз жерде аялдап, еліне тіке тартқаны.

Сарыбайдың қайғыдан жан-жүрегі жаралы,
Туға құйрық байлатып қайтқан көші қаралы.
“Жеткізгенше сүйегін ат үстінен түспейміз!”
Пейіл бермей ешкімге елге қайтып барады.

Бәрінен де маңызды – аманаты досының,
Ел бірлігін екеуі армандайтын қосылып.
“Апарайын ел-жұртқа жылдамдатып денесін,
Арзан сыйға алданба! Ей, Сарыбай, осыны  ұқ!”

Қалып қоймай қапылыс, қаға беріс жолда алыс,
Қызықпастан қызыл қан – дүниеге алданыш,
Оралыпты осылай Отанына сапардан,
Батырдың,
Бидің, Ақынның 
киесі – Қызыл жолбарыс!

...Аңыздар сырын шертеді бірімен-бірі жарысып,
Мен де айтамын қайталап, қалғанша жағым қарысып.
Аңызда менің өткенім. Кеткенім және жеткенім.
Ескеріңдер аңызды! Өйткені, оның бәрі – шын!

ЖҰМАҚ МЕКЕН – ЖЕТІСУ 

Гүлден!  Жайна!
Жер жаннаты – мекенім!
Әнге қосып, жырға қосып өтемін.
Сенде туып мен әлемді таныдым,
Сен ұқтырдың, өмір ғажап екенін.

Туған жерім! Суың сенің – бал-шырын.
Сенен асқан жерұйық жоқ. Бар шыным.
Бұлбұлыңмын бақыт әнін шырқаған,
Айбыныңды асқақтатар жаршымын.

Ауам – мөлдір. Тауым – биік. Далам – кең.
Келер күнге нық сеніммен барам мен.
Атың мәшһүр, әлем сені таниды,
Алматыдай ару, әсем қалаңмен!

Достық,  Бірлік,  Батырлықтың тұрағы.
Уақыт – тез.  Мың қайтара сынады.
Сақшы болып шығысымды күзетіп,
Қалқандыққа қай кезде де шыдадың!

Мұқағали, Жамбыл баба – дара алып,
Даралықтан тұрғандайсың жаралып.
Құрсағына құт дарыған киелім,
Жаңа ғасыр күтер сенен жаңалық!

Үлгісіндей туысқандық, достықтың,
Шекарасы шектестерді дос тұттың.
Батыр бабам түн ұйқысын төрт бөліп,
Қорғап өткен ертоқымын жастық қып.

Жетісуым!
Құт мекенім – жұмағым!
Сен дегенде ағыл-тегіл жыр – ағын.
Қасиеттім – қарашығы көзімнің,
Тағып жүрген тат баспайтын тұмарым!

      ӨЛКЕМ МЕНІҢ...

Желбіретіп жібек ой желкендерін,
Ажарыңды айшықтап көркемдедім.
Өлеңдерім – өзің деп өртенгенім.
ынтызарым өзіңе басылмайды-ау,
Бауыры құт қадірлім, өлкем менің!..

Мұнарыңа қосылып мұңдасқанмын,
Ұларына тауымның үн қосқанмын.
Жұлдызына айналдым түнгі аспанның.

Бүр ашқан жауқазының болдым дағы,
Бел асқан ғашық жырын тыңдасқанмын...

Өзекті жарып шыққан шынарыңмын!
Сіңірген қасиетін құнарыңның.
Мөп-мөлдір бұлағың боп тұна білдім.
Туған жер! Жерұйығым! Атамекен!
Жаралған жаны егіз сыңарыңмын.

Өзіңде орындалды ізгі арманым,
Сездім өмір жылуын, ызғар барын...
Бақытын да, сорын да жазғам – бәрін.
Көңілім тоқ, көйлегім көк болғаны,
Жарап жатса кәдеңе жазғандарым.
  
  ***
Қызық!...
Мен кеше ақын едім.
Бүгін жай пендемін.
Кеше айға жақын едім.
Бүгін  –  жердемін...

Өзекті жарып шыққан шынарыңмын...Өзекті жарып шыққан шынарыңмын...
Ой да жоқ әдемі өрілген,
Жыр да жоқ төгілген.
Жібектей көңілім тозып,
Селдіреп сөгілген.
Маған не көрінген?!

Көңілсіз жыр-бағым,
Шумақтар сұрланды.
Ойларым жадырап
Күнге бет бұрмады.

...Әсемдік қайда кешегі,
Жолымда жатқан төселіп?..
Жаныма қалған байланып
Түйінді қалай шешемін?
     Қайтпаса екен меселім!..

Отқа да түстім. Өртеніп кетпедім.
Сағым қудым. Шаршадым. Жетпедім.
Күлге айналды маздаған шоғым...
Таяп қалдым ба...
Осы ма жеткенім?!

Күндерім өтті. Мен санамадым.
Ойларды ғана  оймен жаңаладым.
Білдірмей көктем менен кетті ме,
Қамығармын деп артыма қарамадым.

Ұштым аспанға. Жердемін, міне.
Жылаймын мен де,
Пендемін. Күлем.
Өлеңге қайта орала берем,
Азабым менің – ғажабым білем...

         БІР ОЙ...

Қиыс кетті деп жолынан
Жазғырмаңдар.Сөкпеңдер.
Адасқан талай оңынан
Менен де мықты Өткендер.

Өмірдің  жолы бұралаң,
Болмайды мүлде теп-тегіс.
Қателіктерден құралар
Сабағым екен өткен іс.

Өкін не, бүгін өкінбе...
Өткердім жарты ғасырды.
Шағымданып, өтінбен,
Мұңдарымды да жасырдым.

Ескі әнді есте қозғатып,
Өзіммен-өзім қаламын.
Естеліктерді маздатып
Жандырамын. Жанамын.

ДАРИҒА,  СОЛ  ҚЫЗ

Сеңгір де сеңгір таулардан,
Сайын даладан, аңғардан,
Сұлбасын іздеп Қасымның
Сансырап талай сандалғам...

Толқынды қуып құлаштап,
Тереңнен сырды сұрасқам...
Жолыма серік ай, жұлдыз,
Куә боп, әне, тұрды аспан.

Жанары оттай жайнаған,
Жіпсіз-ақ жанды байлаған,
Қасым ба екен деп қалам,
Жарқырап кетсе айналам.

Н ә з и п а 
Алдабергенқызы ҚАНАТОВА 

–  1961 жылы туған. Алматы шетел 
тілдері институтының ағылшын тілі,  Абай 

атындағы Ұлттық педагогикалық  университеттің 
қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітірген.
1984 жылдан бері Амангелді орта мектебінде 

(қазіргі Сұраншы батыр ауылындағы орта мектеп) 
ұстаздық етеді. Көркемсөз оқудың шебері,  қолы 
қалт еткенде өлең жазумен айналысады. Оның 
өлеңдері аудандық, облыстық, республикалық 
басылымдарда жарияланып жүр. Топтамалары 
авторлық жинақтарға енген. Жазба 
ақындардың облыстық мүшәйрасында 

бірнеше мәрте жүлдеге ие 
болған. 

Іздеумен келем, талмадым,
Іздерді тозған жалғадым.
Ұқсата алмай Қасымға,
Үзілді қанша арманым...

Жаным мен жаны үйлесіп,
Жүрекке дәл боп тигесін,
Қасым ба деп те қаламын,
Отты бір жырдың иесін.

Алыстап кетіп жұлдыздан,
Сағыныш сарай тұрғызған.
“Дариға, сол қыз!..” деді де,
Айналып өткен мың қыздан.

Кездескенім-ақ жөн еді...
Дариға, сол қыз мен едім.
Дауыл мен өрттің ішінен
Қасымды іздеп келемін...

...Есігін ашса бір әлем,
Өлместің рухын құрар ем.

Өртеніп кетпей от-жырға,
Қасымды күтіп тұрар ем!

Желбіреп жырым-желегім,
Үзілмей  үміт... келемін.
Қасымын іздеп шақ ұрған
“Дариға, сол қыз” – дерегім...

 МЕН  ӨЛЕҢ  ОҚЫҒАН  КҮН

Ауладан асып, аулаққа үнім жеткен күн,
Ақындық рухқа өлеңмен тәуеп еткен күн.
Періште-жырдың қауырсынына айналып,
Пенделік атты ауылдан ұзап кеткен күн.

Өзекті жанға өлеңнің нұрын төккен күн.
Өзгеден ерек үнім де бекем. Өктеммін.
Өңі де солғын жасын өнердің жанында,
Оқасы, зері, оюы шен мен шекпеннің!

Дауылпаз жырдың дабылы көктен жеткен күн,
Даңғаза шудан алыстап ары кеткен күн.
Дауасы – өлең, тамыры жырдан нәр алған
Даладай дархан ұрпағы болам текті елдің!

Күркіреп өткен күніндей болып көктемнің,
Көңілдің татын нөсер-жыр шайып өткен күн.
Кенезем кеуіп, кәусарын сөздің аңсаппын,
Кемерім толмай келмейді, әсте, шектелгім.

Көк дөнен көңіл көк белді асып кеткен күн.
Керілген жолға кермені үзіп өткенмін.
Көрермен қауым өлермен жырға қол соғып, 
Көзайым болып көрімдік беріп кеткен күн.

Қара да тұрғын, еншімді мендік бөктердім,
Қанат бітті де,  қалықтап ұшып көкке ендім.
Қамалып қанша тірлікке күйбең тұсалғам,
Келмейді енді өлеңсіз өмір өткергім!..

   ӨЛЕҢ  ЖАЗҒАН  КЕЗІМДЕ

Сағынып жырмен оңаша көріскенімде,
Ойларды – маржан, лағылды бөліскенімде...
Пенделік тағдыр-талайды белден басамын,
Өлең жазған кезімде – періштемін мен!

Құс болып жаным қалықтап ұшқанда кілең,
Қап-қара бұлтты ай қанат жырыммен түрем!
Аяғым жерде болғанмен,  көңілім көкте,
Өлең жазған кезімде... аспанда жүрем!

Жұлдызды шарлап, Айға қонамын. Алысқа кетем.
(Желөкпе болып желменен жарысқан екем...)
Ұлылар рухы үн қатар. Тілдесіп қалам.
Өлең жазған кезімде... ҒАРыШҚА өтем!

       КЕЙ  СӘТ

Өзімді  өзім түсінбей,
Мін тауып күнде ісімнен,
Қияндап кеткен көңілді 
Етектен тартып түсіргем.

Көзімнің алды мұнартып,
Көңілге күдік, мұң артып,
Шақшадай басқа шарасыз
Салмақ та салам тым артық.

Жанымның жасын құрғатып,
Таба алмай жерден бір бақыт,
Телмірем көкке беймәлім
Қалардай біреу тіл қатып...

Нәзипа  алдаберГеНҚыЗы. 
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Биылғы жылдың 1 тамыз бен 30  
қыркүйекке дейінгі аралығында дәстүрлі 
«Мектепке – жол» жалпыреспубликалық 
қайырымдылық акциясы басталды.  
Министрліктің бұл әлеуметтік бастамасы 
«Менің таңдауым – балаларға көмек 
көрсету» ұранымен өтуде. 

Қалыптасқан акцияның басты 
мақсаты – аз қамтылған және көп 
балалы отбасылардың, жетім балалар 
мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 
балалардың биылғы жаңа оқу жылына 
дайындығына әртүрлі әлеуметтік 
себептер бойынша балалардың мектепке 
бармауының алдын алу үшін көмек 
көрсету болып табылады. Осындай 
қайырымдылық шарасына өз үлесін 
қосып, сондай-ақ, ардагер қарттарға 
да жүрек жылуын ұсынып жүрген 
аудандық орталық аурухананың бас 
дәрігері, облыстық мәслихаттың депутаты 
Доғдыргүл Молдахалықова туралы айтуға 
болады. 

Доғдыргүл Өмірқұлқызы қашан да 
ауданда өткізілген түрлі қайырымдылық 
іс-шаралардың бел ортасында жүреді. 
Сонымен бірге Алматы облыстық 
мәслихатының депутаты ретінде 
«Нұр Отан» партиясының қоғамдық 
қабылдауына келген Қарғалы ауылының 
тұрғыны Жәлімбетова Гүлзираның аспаз 
болу ниетін қолдап, аудандық жұмыспен 
қамту орталығы арқылы Гүлзираның 3 
айлық оқу курсына қабылдануына тікелей 
көмек жасады. Ал, Қазыбек бек ауылынан 
келген ананың бала жасынан ауыратын 
Жанар атты немересіне барлық қажетті 
дәрілерін алып беріп, көмек қолын созды. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» демекші, бұл жолы Доғдыргүл 
Өмірқұлқызы Қарақыстақ ауылында 
болып, Ордабаева Айнагүлдің отбасын-
дағы 2-сынып оқушысы Динара Ахмет 
пен 4-сынып оқушысы Данияр Ахметке 
мектепке қажетті толық оқу құралдарын 
әперіп, акцияға өз үлесін қосты. Жүрегі 
жылылыққа, көңілі ризашылыққа 
бөленген Айнагүл: 

– Бүгін мен үшін  қуанарлық кермет 
сәт болды. Отбасымызда бес бала 
бар. “Балалы үй – базар” дегендей, 
әр перзентім өмірге келгенде осылай 
шаттанғаным есімде. Енді міне, қолдау 
жасап қайырымдылықтың үлгісін 
танытқан Доғдыргүл Өмірқұлқызына 
аналық  алғысым шексіз. Мектепке қажетті 
оқу құралдарын бергені – балаларға деген 
жүрегінің жылылығы, мейрімділігі, 
қарымды қамқорлығы деп білемін.

Халқымызда «Үлкеннің мыңына 
бергенше, баланың біріне бер», – деген 
қанатты сөз бар. Бала үшін бауыр еті 
елжіреген осындай қайырымды жандар 
көп болса ғой дейсің. Лайым, біздің 
отбасымызға көңілін бөліп, қолдағаны 
үшін бас дәрігерге ризашылығым шексіз. 
Алла Тағала ісіне береке, әр күніне мереке 
берсін. Дені сау, өмір жасы ұзақ болсын 
деп тілеймін. Өмірде алғаны алғыс болып, 
қызметі жемісті, өмірі келісті болсын”,– 
деген Айнагүлді біз де қостадық. 

Қайырымды дәрігер Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне, балалардың 
мектепке жол акциясы мен жаңа жылдық 
қайырымдылық  іс-шарасына да барынша 
өз үлесін қосып келеді. Осылайша, 
халықтың денсаулығын қорғау саласында 
көз ілмей қырағылық күзетінде жүрген 
аудандық аурухананың бас дәрігері 
Доғдыргүл Өмірқұлқызының қолының 
ашық, жанының жомарттығына біз де риза 
болып, «бәрекелді» деуді жөн санадық. 
Сонымен бірге бұл күні ауыл әкімі Бақыт 
Жапаров аталған  акцияға өз үлесін қосты. 

Т.ТоҚТасыН.

акЦИЯға  үлес  
Қосты

ҚаМҚорлыҚ   танытты

БҰл  үрДіс  Жыл  
Бойы  ЖалғасаДы

ЖаҚсылыҚ  Жасауға  асығайыҚ

♦ Қ а й ы р ы м д ы л ы қ

Елбасының жас жеткіншектердің мектепке 
толық баруын қамтамасыз ету туралы 
тапсырмасын орындау мақсатында «Мектепке 
жол» жалпыреспубликалық акциясы Тұрар 
Рысқұлов атындағы орта мектебінде де 
жалғасуда.

Аталмыш акция 1 тамыз бен 30 қыркүйек 
аралығында «Менің таңдауым – балаларға 
көмек» атты үндеумен өтуде. Сондықтан 
мектепке дайындауға және киім, аяқ-киім, 
спорт киімдерін, оқу құралдарын алып беруге 
негізінен ата-аналар, мектеп ұжымы және жеке 
кәсіпкерлер атсалысуда. Осы акция негізінде 
мектебіміздегі бірлестіктер де аз қамтамасыз 
етілген отбасы балаларын мектепке керекті 
оқу жабдықтарымен қамтамасыз етуде. Атап 
айтатын болсақ, қазақ  тілі пәнінің бірлестігі 
– қалың дәптерлер, орыс тілі пәнінің бірлестігі 
– сурет дәптерлер, дене шынықтыру пәнінің 
бірлестігі – спорт киімдері, бастауыш сынып 
бірлестігі – мектеп сумкасы, тарих пәнінің 
бірлестігі – түрлі-түсті қарындаш, фломастер  
т.б. құралдар әперіп, көмек қолын созуда.

Мектеп директоры Ақмарал Қалыбаева  

Елбасының жас жеткіншектердің мектепке 
толық баруын қамтамасыз ету туралы 
тапсырмасын орындау мақсатында 1 тамыздан 
“Мектепке жол” жалпыреспубликалық акциясы 
басталды. Ағымдағы жылдың 30 қыркүйегіне 
дейін жалғасын табатын акцияның мақсаты – 

Елбасының мектеп жасындағы 
жасөспірімдерді мектепке тартуға арнал-
ған тапсырмасы бойынша жыл сайын 
дәстүрлі түрде өткізілетін «Мектепке жол» 
Республикалық қайырымдылық акциясы биыл 
да өз жалғасын табуда. Аталған қайырымдылық 
акциясы нақты қолдауға ие болуда. Өйткені, 
қол ұшын беріп қайырымдылық жасау – елін, 
жерін, Отанын сүйетін әрбір азаматтың ең 
басты парызы. Өз кезегінде жалпыға міндетті 
білім беру айлығы аясында өткізіліп жатқан 
«Мектепке жол» акциясына №2 Қайназар 
орта мектебінің ұжымы алғашқылардың бірі 
болып атсалысты. 

Жоспарға сәйкес ұстаздар бүкіл мөлтек 
аудандарды аралап, жағдайы нашар, 
көп балалы отбасын анықтады. «Менің 

мектептегі  мереке
Биыл ауданымызда  білім саласындағы 

жағымды жаңалық ретінде жаңа оқу жылында 
қазіргі заманауи талаптарға сай салынған 
мектептер пайдалануға берілді. Ендігі жерде 
жас жеткіншектер жаңа мектептен өздеріне 
қажетті тәрбие, білім алатын болады. 
Сонымен 1 қыркүйек – Білім күнінде барлық 

4 «В»  сынып оқушылары Ережепұлы Асан 
мен Ережепұлы Үсенге мектеп формасын 
алып берді.  Интернат меңгерушісі Айым 
Бекболатова 6 «Б» сынып оқушысы Жасмин 
Нүсіпбайға  спорт киімін табыстаса, мектеп 
асханасын жалға алушы Толқын  ысқақова  3 
«В» сынып оқушысы Серік Ерасыл мен 2 «В» 
сынып оқушысы Серік Асхатты мектепке 
керекті құрал-жабдықтарымен қамтамасыз етті.

Жоспарға сай аудандық білім бөлімі де 
ауданымыздағы кәсіпкерлерге үндеу жариялап, 
акцияға қатысуға шақырды.  Демеушілеріміз, 
“АлматыЭнергоСбыт” ЖШС бөлім басшысы 
Сәуле Байбақтинова 8 «Ә» сынып оқушысы 
Ернар Шонаевқа қаржылай көмектесіп, ата-
аналардың ризашылығына бөленді. Осы 
акцияға қатысып атсалысқан, әрбір азаматқа, 
мекемелер мен ұйымдарға өз Отанының нағыз 
патриоттарына тәрбиелі, білімді азамат өсіруде 
қосқан үлесі үшін алғыс білдіреміз. 

Жанат  ЖаҚсылыҚова,
Тұрар рысқұлов атындағы орта мектебі 

мдШо және мЖИ кмм әлеуметтік 
педагог және өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі.

Сонымен бірге, Елбасы жаңғырудың бірнеше 
бағытын атап көрсетті. Ал, соның ішінде «Жаңа 
гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық жобасы, «Туған жер» бағдарламасы 
елдің жан-жақты қарыштап дамуына елеулі үлес 
қосатын құнды бастамалар болды. Сонымен 
бірге, Елбасы өзінің маңызды мақаласында 

сабақты бастаймыз. Осыған сай ұстаздар  
мен оқушыларды өз елінің патриоты болуға 
шақырамын, ардагер ұстаздардың ұлағатты 
жолын өзімнің педагогикалық ұжымыма 
тілеймін, – деп өзге де атқарылар жұмыстарды 
саралады. 

Мектеп басшысы арнайы шақыру билетін 
беріп, осы мектептің бір топ ардагер ұстаздарын 
салтанатты жиынға шақырыпты. Білім беру 
саласына еңбектері сіңген ардагер ұстаздар: 
Бәтен Мұхамеджанова, Күміс Кемелбекова, 
Майра Жамашева, Галина Искакова, Күлкен 
Әмір,  Қаншайым  Шүйенбаева, Азиза Тағаева, 
Нұржамал Абдуллаева, Мәжит  Киікбаев, 
Сақан Біржанова, Тілеулес Сатова,  Жұмакүл 
Жасыбаева, Сәбеткүл Ежетайқызы құрметпен 
мерекелік шараның төрінде отырды. 

Жиналғандар алдында құттықтау кезегін 
алған білім беру ісінің үздіктері – Күміс 
Кемелбекова мен Күлкен Әмір қазіргі таңдағы 
білім саласының дамуына кеңінен тоқталып, 
өздерінің ең алғашқы ұстаздық өмір жолы 
туралы айтты. Алғашқы қоңырау мерекесімен   
құттықтап, өздерін құрметтегені үшін 
мектеп басшысы Ақмарал Даниярқызына 
жүрекжарды алғысын білдіріп, ұстаздар 
қауымына сәттілік  тіледі. 

Бұдан соң ардагер аға ұстаз Мәжит 
Киікбаев көпшілікке үлкендік ақ батасын 
берді. Алғашқы қоңырау соғу құрметіне 
11-сынып оқушысы Нұрлыбек Тәжібаев 
және 1-сынып оқушылары Ақнұр Әбдіхан 
мен Рүстем Мирас ие болды. Ал, 1-сынып 
оқушылары мен ұстаздары Білім күніне 
арналған «Мен патриотпын» атты тақырыпта 
алғашқы сабағын өткізді. Өнерлі оқушылар 
Жандәулет Даниял, Данен Дариға, Колбай 
Әнел, Жаңабергенов Әли, Қызырхан Ақерке 
«Жаным қазақ», «Мектебім, аяулы мектебім», 
«Мектебім», «Туған жер» атты әндерді аспан 
көгінде қалықтатты. Осылайша, биылғы оқу 
жылы оқушылардың қатысуымен «Мен – өз 
елімнің патриотымын» атты сынып сағатымен 
жалғасты. 

Тұрсынжан  асҚарұлы.

♦ Білім  шуағы

таңдауым балаларға көмек көрсету» ұранымен 
өткізілген акцияға мектеп директоры Салтанат 
Сұлубекова басқарған ұжым  өз үлесін қосты. 
Мектептегі 1-сынып оқушыларының қажетті 
оқу құралдарын алып беріп, қолдау жасадық. 
Сонымен бірге ауыл тұрғыны  Сағымкүл 
Оразымбетова мектептің төрт оқушысына 
мектеп формасын алып беріп, өзінің жүрек 
жылуын сыйлады. Бұдан бөлек аудандық 
мәдениет үйінің қызметкерлері бір оқушыға 
мектепке қажетті  киім алып беріп, жомарттық 
үлгісін танытты. Осындай, қайырымдылық 
шарасына өз үлестерін қосқан мейірімді 
жандарға шын жүректен алғыс айтамыз. 

анархан  ӨТеНИяЗова,
№ 2 Қайназар орта мектебінің педагог-

ұйымдастырушысы.

аналар, оқушылар мектепке қарай ағылды. 
Білім ордасы түрлі-түсті әсем шарлармен 
әдемі  безендірілді. Құшақтары гүлге толған 
ұстаздар қауымының көңіл қуаныштарынан 
жүздері  бал-бұл жанып, шырайлана түсіпті. 

Бұл мектептің басқару тізгінін биыл 
директор Қалыбаева Ақмарал Даниярқызы 
алған болатын. Жаңа оқу жылында  мектептегі 
оқушылар саны артқан. Сонымен ұстаздар, 
ата-аналар мен оқушылардың қатысуларымен 
«Сәлем, саған, алтын ұя мектебім!» атты 
мерекелік жиын өтті. Бұдан соң биыл мектеп 
табалдырығын жаңадан аттаған 1 «А», 1 
«Ә», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е» сынып 
бүлдіршіндері сынып жетекшілерімен ортаға 
шығып сап түзеді. Мерекелік жиында мектеп 
директоры Ақмарал Қалыбаева:

– Өздеріңізге белгілі, Ел Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы қазақ елінің 
болшағына байыпты бағыт-бағдар беретін  
«Мәңгілік Елдің манифесі» екені ақиқат. 

«Патриотизм кіндік қаның туған жеріңе, өскен 
ауылыңа сүйіспеншіліктен басталады. Сол 
үшін де туған жер бағдарламасын  ұсынамын, 
– деп атап көрсетті. Қазіргі таңда «Туған жерге 
туыңды тік» акциясы бойынша туып өскен 
жерге деген жарасымды көңіліміз өз жүйесін 
табатын болады. 

Бәріңізге белгілі, биылғы «ЭКСПО-2017» 
мамандандырылған Халықаралық көрмесіне 
төрткүл дүние жүзі көз тікті. Көптеген елдердің 
танымал көшбасшылары келді, ел мәртебесі 
асқақтай түсті. Осы тарихи сәттің куәгері болып 
мектептің ұстаздар қауымы мен оқушылары 
Елордамыз Астанаға барып, жақсы әсермен 
оралды. Сіздермен бәсекеге қабілетті, табысты 
ұстаз, табысты оқушы, табысты ата-ана болып 
бірлесе жұмыс жасауымыз керек.

Жаңа оқу жылында мектеп ұстаздары мен 
оқушыларға тек қана сәттілік тілейміз. Биылғы 
жаңа оқу жылы жағымды жаңалыққа толы 
болсын. Татулық, бірлік болсын.

Енді «Мен өз елімнің патриотымын» атты 

тұрмысы төмен отбасы балаларын мектепке 
қажетті киім-кешек, құрал-жабдықтармен 
қамтып, сабаққа баруын қамтамасыз ету 
болатын.

Ауданның білім саласы жыл сайын 
аталған акцияға ұйымдасқан түрде қатысып, 
қайырымдылықтан шет қалмауда. Мектептің 
ұстаздар қауымы тұрмысы төмен отбасы 
балаларын анықтап, нәтижесінде оларға 
мектепке ең керекті оқу құралдарымен қатар 
мектеп формасын алып беріп, нақты қолдау 
жасап келеді.

Бұл акцияға  Наурызбай  батыр  Құтпанбетұлы  
атындағы  орта мектеп  ұжымы да бір адамдай 
қатысты. Атап айтсақ, мектеп басшысы 
менен  бастап, орынбасарларым А.Жетібаева, 
Г.Даумбақова, пән мұғалімдері С.Мырзабекова, 
А.Жұмабаева әлеуметтік жағдайы төмен 
оқушыларға мектепке қажетті киім-кешектерін 
алып бердік. Бастауыш сынып мұғалімі 
Л.Нәметқұлова алғаш рет мектеп табалдырығын 
аттаған 1-сынып оқушыларына дәптерлер 
жиынтығын тарту етті. Жамбыл  аудандық  
аудандық электр қуатын тарату мекемесінің 
ұжымы мектептегі  жетім  оқушыны  мектеп  оқу  
құралдырмен  толық  қамтамасыз  етті. Жеке  
кәсіпкер  Р.Мұхамеджанов болса көпбалалы  
отбасы  оқушысына  мектеп  формасы мен 
жейдесін  алып  берді.  Ал, «Нұрсәт»  асханасы  
көпбалалы  отбасы  оқушысына  мектеп  киімін  
сыйға  тартты. Ұзынағаш  ауылындағы Қарасай  
батыр  көшесіндегі «Қарлығаш» моншасының 
шаштаразы  Молдабаева Сәбира  әлеуметтік  
жағдайы  төмен  10 оқушының  шашын  тегін  
бастырып берді және бұл үрдісті  жыл  бойы  
жалғастыратынын  айтты.

Эльмира  маҚаШова,
мектеп  директоры.  

м е к т е п т е р д е 
салтанатты түрде 
алғашқы қоңырау 
с о ғ ы л д ы . 
С а л т а н а т т ы 
жиын өзге 
м е к т е п т е р 
сияқты іргелі 
білім ордасы 
Тұрар Рысқұлов 
а т ы н д а ғ ы 
мектепте де 
өтті. Арайлы 
таң шапағымен 
таласа тұрған 
ұстаздар мен ата-
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Көше  атауы  берілмек
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 

жылғы 24 ақпанындағы «Әкімшілік-аумақтық 
бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне 
атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен 
өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының ескерту 
қағидаларын бекіту туралы» №138 қаулысының 
8 тармағының, 1, 2 тармақшаларына сәйкес,  
2017  жылдың қазан айының 9 күні сағат 11.00-де 
Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылдық округіндегі 
С.Бердіқұлов атындағы орта мектебінің 
акт залында қоғамдастық жиыны өтетінін 
хабарлаймыз.

күн тәртібінде «Ұзынағаш ауылдық округі-
не қарасты көшелерге Қисықов Мүсімхан 
Қабылтайұлының, Оралбай Талысбаевтың, Жәнке 
Күреңбековтың есімдерін және «Кечиорен атауын 
беру туралы» мәселе қаралатынын хабарлаймыз. 

Қосымша мәлімет
Қисықов мүсімхан Қабылтайұлы – 1937 

жылы 15 наурызда Жамбыл облысы, Красногор 
ауданында дүниеге келген. 1960 жылы Красногор 
ауыл шаруашылық техникумын «техник- 
механик» мамандығы бойынша тамамдаған.

еңбек жолы:
1955-1957 жж. Сталин атындағы колхозының 

прицепщигі.
1960-1974 жж. – Жамбыл ауданы «Рославль» 

совхозының бас инженері.
1974-1975 жж. – Алматы облысының 

«Казсельхозтехника» ауданаралық бірлестігінің 
директоры.

1975-1976 жж. – Жамбыл ауданы Мыңбаев 
атындағы тәжірибе шаруашылығының директоры.

1976-1981 жж. – Жамбыл ауданы «Аксеңгір» 
тәжірибе шаруашылығының директоры.

1981-1984 жж. – Жамбыл ауданы «Жамбыл» 
атындағы совхозының директоры.

1984-1989 жж. – Жамбыл ауданы «Рославль» 
қой совхозының директоры.

1989-1992 жж. – Жамбыл ауданы «Жамбыл» 
атындағы жылқы совхозының директоры.

1992-1996 жж. – Талғар ауданы «Кербұлақ» 
совхозының директоры.

1996-2002 жж. – Жамбыл ауданы «Беріктас» 
кооперативінің директоры.

Кеңес Одағының Коммунистік партиясының 
ХХVІІІ съезінің делегаты, Қазақ ССР-і ауыл 

ХабарлаНдыру
«Жамбыл ауданының тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы 
және тұрғын үй инспекция бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі Жамбыл ауданы 
Үлгілі ауылының тұрғындарымен 
«Алматы облысы Жамбыл ауданы 
Үлгілі ауылының ауыз су жүйесін 

жаңғырту мен құрылысы» жобалық-
сметалық құжаттамасы бойынша 

қоғамдық тыңдау өткізілетінін 
хабарлайды. Қоғамдық тыңдау 2017 

жылы 13 қазан айында Үлгілі ауылы, 
Тұрлашев көшесінде, №20 үйде сағат 

11-00 өткізіледі. Ұсыныстар мен 
ескертпелерді  «zhambul_zhkh@mail.

ru» жіберулеріңізді сұраймыз.
Тел. 8 (72770) 2-13-27.

обЪявлеНИе
ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищной инспекций 

Жамбылского района» доводит 
до сведения жителей с. Ульгули 

Жамбылского района Алматинской 
области о проведении общественных 

слушаний по рабочему проекту: 
«Реконструкция и строительство 

системы водоснабжения в с.Ульгули 
Жамбылского района Алматинской 

облости». Общественные слушания будут 
проводится: «13» сентября 2017 года в 

с. Ульгули, по улице Турлашева №20,  в 
11 часов 00 мин.  Телефон для справок:  

8 (72770) 2-13-27. Предложения и 
замечания просим отправлять по адресу: 

e-mail  «zhambul_zhkh@mail.ru».

шаруашылығына еңбегі сіңген қайраткер, Алматы 
облысы, Жамбыл ауданының құрметті азаматы, 
Алматы облысының құрметті азаматы. Ол ерен 
еңбегінің арқасында:

«ЗА ДОБЛЕСТНыЙ ТРУД В 
ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА» 
25.03.1970 г. Секретарь исполкома Джамбулского 
районного Совета трудящихся П. Колесникова.

Награжден медалью «За трудовую доблесть» 
Указом Президиума Верховного Совета СССР.

«УДАРНИК ОДИНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ» 
21.11.1983 г. Постановление районного управления 
сельского хозяйства и райкома профсоюза 
работников с/хоз-ва.

«Тыңға 50 жыл» 2004 жылғы қаңтардың 30-
дағы Жарлық бойынша мерекелік медалі.  ҚР 
Президенті Н.Ә.Назарбаев № 0534 медальдарымен 
марапатталған.

Талысбаев оралбай Шәріпбайұлы – 
Қазақтың халық ақыны,  әнші-композитор Кенен 
Әзірбаев жырлап өткен Мәтібұлақ жерінде 1924 
жылы 22 қаңтарда дүниеге келген. 11 жасында 
шешесі қайтыс болады.

Әкесі Шәріпбай Түркістан-Сібір темір 
жолында бір ай бойы жұмыста болып, жағдайы 
болмаған соң, оны інісі Талысбаев Әліпбайдың 
қолына жібереді.

Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерліктері 
үшін 2-ші дәрежелі «Ұлы Отан соғысы», «Қызыл 
Жұлдыз» ордендерімен және 2-рет «Ерлігі үшін» 
медальдармен марапатталған.

Соғыстан аман-есен 1946 жылы ақпан айында 
елге оралып, Шиен орта мектебінде мұғалім, содан 
кейін Партияның XVIII-ші съезі атындағы колхозда 
комсомол ұйымының хатшысы болады.

1947-1952 жылдары трактор бригадасының, 
колхоз бухгалтериясының есепшісі.

1953-ші жылы Шиен ауылдық Кеңесінің 
хатшысы.

1954-1957 жылдары аудандық партия 
комитетінің нұсқаушысы.

1957-1960 жылдары Қарақыстақ ауылдық 
тұтынушылар қоғамы басқармасының төрағасы.

1960-шы жылы «Отар» жұмысшылар 
кооперативінде төраға.

1963-ші жылы «Дегерес» қой совхозының 

1. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Арда туған Нұрлы-Ағам,
Жаһанды Шыңға қозғаған!
Даңқы асқан ұлы адам,
Жаңғыру жырын толғаған! – 2 рет.

Қайырмасы:
А-а-а-а! А-а-а-ай!
Алладан ақ тілегендей,
Елбасының жүрегіндей!
«ЭКСПО -2017»-ім – 
Сарқылмас мәңгі қуатым! – 2 рет.

2. Екі мың он жеті жылдың,
Жұма – тоғыз маусымында.
Арнасы тасып ән-жырдың,
Астанам тұр Тау шыңында! – 2 рет.

Қайырмасы.
3. А-а-а-а! А-а-а-ай!
«Нұр-Әлем» күннен нәр алған,
Астана – Қуат таралған!
Жүз он бес мемлекет қуанып,
Жиырма екі  «Тау» тамсанған! –
                                                    2 рет.
Қайырмасы.
4. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Лондонда Әйнек сарай бар,
Парижге келді талайлар.
«Атом...» танытты Бельгияны,
«Мельбрун» – Король әні! – 2 рет.

Қайырмасы.
5. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Канада. Қытай. Германия –
Көркем елдерге көп болған ұя.
Оңтүстік Корея. Жапония – 
Жаңашылдар шыққан қия! – 2 рет.

Қайырмасы.

Х а б а р л а м а !
Жамбыл ауданы прокурорының басшылығымен аудан аумағында орналасқан ауылдық 

округтеріне шығу арқылы халық арасында көкейтесті сұрақтар бойынша, олардың шешімін табуға 
заң түсіндірмелерін жүргізу және тағы басқа да сұрақтармен қабылдау ұйымдастыру жоспарлануда.

Ауылдық округтерде 2017 жылдың екінші жарты жылдығында келесі кестеге сейкес тұрғындармен 
кездесу өткізу ұйымдастырылатын болады.

к е с Т е 

«ЭксПо – 2017»-ім!
(Толғау-терме)             

Әні мен өлеңі – Әлімжан дәуітұлыныкі.
Шабытпен, шаттана!

6. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Батпақтан «балын» асадық,
Бақбақтан баллон жасадық.
Таусылса, егер мұнайым,
Жайқалып тұр ғой, бидайым!– 2 рет.

Қайырмасы.
7. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Күресіндер де «күлімдеп»,
Құлпырды қайта өнім боп!
Шыңыраудан су бұрғылап,
Буға айналды бұрқырап! – 2 рет.

Қайырмасы.
8. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Күн.Ауа.Көкжелек. Бұлт та,
(Күш-қуат қайнары – ұмытпа!)
Елбасының Ерен идеясы:
Елең етті кәрі-жасы! – 2 рет.

Қайырмасы.
9. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Миымды несін «бұрғылайын»,
Қазақты қолда, бір Құдайым!
Екі жүз сексен үш млн. Евро –
«ЭКСПО-мды» Нәу жыр қылайын!
                                                  – 2 рет.
Қайырмасы.
10. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Асыл ойы «Нұр-Әлемнің»:
«Қан тасуын» басу Ғаламның! 
«Болашақтың энергиясы»,
«Екі мың елу» – Мұрасы! – 2рет.

Қайырмасы.
11. А-а-а-а! А-а-а-ай!
Қазақстан! Самға, қарышта!
Ұлы додада қалыспа!
Құшағыңды ашып, кенелгін – 
Алғысын алып бар Елдің! – 2рет.

    Жаңа  ән

партия ұйымының хатшысы.
1964-ші жылы Партияның  XVIIІ съезі 

атындағы колхоз партия ұйымының хатшысы.
1969-шы жылы Ленин атындағы колхозы 

партия ұйымының хатшысы.
1980-1990 жылдары аудандық байланыс 

торабы бастығының орынбасары.
1990-1999 жылдары аудандық халықты 

әлеуметтік жағынан қорғау бөлімінде бөлім 
меңгерушісі.

Жәнке күреңбеков – 1919 жылдың  1 
мамырында Үлгілі ауылында дүниеге келген. 
Еңбек жолын 1939 жылы Алматы педагогигалық 
институтын бітірген соң Жамбыл облысының 
Жамбыл, Свердлов аудандарында ұстаздықтан 
бастаған. 

1942 жылы әскер қатарына шақырылып, Ұлы 
Отан соғысына қатысып,  туған елге 1947 жылы 
оралған. 

1947-1952 жылдары Еңбекшіарал ұжымшары 
басқармасының төрағасы болып қызмет атқарған. 

1952-1962 жылдары Куйбышев, Амангелді, 
Жангелді ауылдарында ұстаз, орта мектептің 
директоры қызметтерін атқарды. Қажырлы 
ұйымдастырушылық қабілетімен, іскерлігімен 
танылған ол 1962 жылдан партия жұмысына 
ауыстырылды.  Сөйтіп, Жәнке Күреңбеков 
«Қастек» асыл тұқымды қой зауыты мен 
«Рославль»,  Амангелді атындағы кеңшарларда 
1979 жылы құрметті еңбек демалысына шыққанша 
партия комитетінің хатшысы ретінде жемісті 
еңбек етті.

Екі мәрте «Құрмет Белгісі», “Отан соғысы”, 
«Қызыл Жұлдыз» ордендерінің және көптеген 
медальдардың иегері.

кечиорен ауданы – Түркия мемлекетінің 
астанасы Анкара қаласының 25-ауданының бірі.
Кечиорен Анкара қаласының ең ірі ауданы, онда  
тұратын халықтың саны бір миллионнан астам.  
Халық тығыз шоғырланған көрікті аудандардың 
бірі. 2017 жылы Түркия мемлекетінің астанасы 
Анкара қаласының Кечиорен ауданының 
бір көшесіне қазақтың ұлы ақыны  Жамбыл 
Жабаевтың аты берілді. Анкарада көше атауының 
берілуі шын мәнінде тарихи оқиға. Бұл біздің 
еліміздің жаһандық имиджін көтереді. 

е.Қасымов,
ұзынағаш ауылдық округінің әкімі.

№ елді-мекен 
атауы күні уақыты Өткізу 

орны
Қабылдау ұйымдастыратын лауазымды 
тұлғалар

Таран, ақсеңгір, Теміржол ауылдық округтары

1. Қазыбек 
бек бекеті 14 қыркүйек 10-00 Әкімшілік 

ғимараты
Аудан прокуроры  – Көлбаев Айдос Мұратұлы, 
аудан прокуратурасының аға прокурорлары 
және прокурорлары.

2. Ақсеңгір 14 қыркүйек 12-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокуроры  – Көлбаев Айдос Мұратұлы, 
аудан прокуратурасының аға прокурорлары 
және прокурорлары.

3. Таран 14 қыркүйек 14-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокуроры – Көлбаев Айдос Мұратұлы, 
аудан прокуратурасының аға прокурорлары 
және прокурорлары.

Қарақыстақ, Талап ауылдық округтары

4. Сұраншы 
батыр 22 қыркүйек 10-00 Әкімшілік 

ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

5. Қарақыстақ 22 қыркүйек 12-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары– 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

Шиен, дегерес ауылдық округтары

6. Дегерес 29 қыркүйек 10-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

7. Шиен 29 қыркүйек 12-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

айдарлы, бозой, сарытауқұм, Үлкен ауылдық округтары

8. Бозой 13 қазан 10-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

9. Айдарлы 13 қазан 12-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

10. Ащысу  13 қазан 15-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

11. Үлкен 13 қазан 17-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

самсы, Үңгіртас, Үлгілі ауылдық округтары

12. Үлгілі 27 қазан 10-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокуроры – Көлбаев Айдос Мұратұлы, 
аудан прокуратурасының аға прокурорлары 
және прокурорлары.

13. Үңгіртас 27 қазан 12-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокуроры – Көлбаев Айдос Мұратұлы, 
аудан прокуратурасының аға прокурорлары 
және прокурорлары.

14. Самсы 27 қазан 15-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокуроры – Көлбаев Айдос Мұратұлы, 
аудан прокуратурасының аға прокурорлары 
және прокурорлары.

ақтерек, беріктас, мәтібұлақ ауылдық округтары

15. Мәтібұлақ 17 қараша 10-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

16. Ақтерек 17 қараша 12-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы,  аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары

17. Беріктас 17 қараша 15-00 Әкімшілік 
ғимараты

Аудан прокурорының орынбасары – 
Айдар Алмас Жолшыбайұлы, аудан 
прокуратурасының аға прокурорлары және 
прокурорлары
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Шебердің  қолы  ортақ 
«Еңбегі көптің – өнбегі көп»  демекші, 

мен сөз еткелі отырған ұстаз – нағыз еңбекқор, 
талай шәкірттің бақ-жұлдызын жағып, өмірде өз 
жолын адаспай табуға ықпал еткен жан.

Технология пәні – нәзік пән. Бұл пәнге нәзік 
талғам, тозбас жүйке, үлкен шыдамдылық пен 
өз ісіне деген құлшыныс керек. Міне, осындай 
қасиеттерге ие технология пәні мұғалімі –  
Есімова Жәмила Керімшеқызы туралы айтқым 
келді. Ұстаздың 28 жылдық еңбек жолындаға 
жетістігін қағаз бетіне толтыру мүмкін емес. 

Қазақтың қолөнері қашанда ұлттық 
маңызға ие. Этностильді дамытып, киіз басу 
ісінің қыр – сырларын меңгеріп, оқушыға 
үйретіп, өзі де үйреніп, көздің жауын алатын 
әртүрлі бұйымдар жасаудың шебері. Жәмила 
еңбек жолын – 1996 жылы Ақтерек мектебінің 
технология пәні мұғалімі болудан бастады. 
Бір мектепте табан тіреп ұзақ уақыт өнімді 
жұмыс істеуінің нәтижесінде көптеген 
марапаттарға, сертификаттар мен алғыс хаттарға 
ие болды. Осындай халықаралық дәрежедегі 
марапаттардан оқушылары да құралақан қалған  
емес. Жылда Халықаралық Республикалық, 
облыстық, аудандық көрме байқауларына үзбей 
қатысады. Жыл сайынғы «КҒА» мен «Дарынды»  
қосыңыз. Мұғалімнің жемісті еңбегінің айнасы 
– оқушы десек, сол оқушылардың алды шетел 
асып, ұстаз еңбегінің атағын шығарып жүр. 
Ұлпан Болатқұл, Әйгерім Мамытбек, Ақерке 
Асқар, Ақнұр Оразғали, Құндыз Молдабек, 
Алтынай Жанұзақ, Айжан Тұрлыбай болашақта 
Қазақстанның сән әлеміне өз қолтаңбасын 
қалдыратынына сенімім мол. Мұғалім өз білгенін 
әріптестеріне үйретуден де жалықпайды. 
Облыс, аудан  көлемінде шеберлік сыныптарын 
көрсетіп, халықаралық оқыту курстарынан дәріс 
алып, ізденеді. Жақында ғана «Сымбат» сән 
академиясында өткен Италия елінен келген сән 
әлемінің негізін қалаушылардың бірі Стефано 
Секоли, Бернардо Паолидің «Секреты успеха 
дизайна одежды в Италии», «Как создать 
свой бренд?» тақырыбында өткен семинарға 

қатысып, арнайы сертификатқа ие болды. 
Ал, оқушылары болса,  үшінші халықаралық 
«Creative World» байқауына «Fantasy» атты сән 
топтамаларын ұсынып, 7 мемлекет арасында 
өткен байқауда 3 орынды иеленді. Аядай 
Ақтерек ауылының оқушыларын халықаралық 
сән әлемінің сахнасында өнер көрсетуге 
жетелеген ұстаз еңбегі зор «Бұлақ көрсең, көзін 
аш» демекші, оқушы бойындағы жылт еткен 
жарық сәулені көре біліп, оған шығармашылық 
қанат бітіретіндігі үшін Жәмила ұстазға  алғыс 
айтамыз. 

Жастарға үлгі көрсете білген Жамила 
Керімшеқызы «Жұмыс істейтін жастардың 
үздік тәлімгері» номинациясы бойынша «Еңбек 
жолы» атты байқауға қатысып, тағы бір бағын 
сынамақшы. Әріптесімізге  біз  де  сәттілік 
тілейміз. 

                                    а.ТыШТыбаева,
    ақтерек орта  мектебі директорының     

оқу-әдістемелік жөніндегі орынбасары. 

Жамбыл ауданының әкімдігі ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін жер телімдеріне 
конкурс өткізілетіндігі жөнінде хабарлайды.

Конкурстың өткізілетін күні 11.10.2017 жылғы сағат 10:00
Конкурстың өткізілетін мекенжайы: Ұзынағаш ауылы, Абай көшесі № 56 аудан әкімдігінің 

ғимараты.
Конкурс тауарлы ауыл шаруашылығын, шаруа және фермерлік шаруашылықтарды жүргізу 

үшін 49 жыл ұзақ мерзімді уақытша өтеулі пайдалануға жер телімдері қойылады.
Жамбыл ауданы бойынша конкурсқа қойылатын жер телімдерінің тізімі

конкурсқа қатысу үшін өтініштер мына мекенжайда қабылданады:
Жамбыл ауданы, ұзынағаш ауылы, Қараш батыр көшесі №117, «Жамбыл ауданының жер 

қатынастары бөлімі» мм  (№ 1 бөлме).
конкурсқа өтініш қабылдаудың соңғы мерзімі 09.10.2017 жыл сағат 17:00-ге дейін.
Қосымша хабарламалар мен анықтамалар алу үшін мына телефон арқылы хабарласуға 

болады: 872770 21511.
ескерту: Газетіміздің өткен санында (№ 34-35 (58-69-5870) 30 тамызында) шыққан  «Жамбыл 

ауданы бойынша конкурсқа қойылатын жер телімдерінің тізімі» жарамсыз екенін хабарлаймыз. 

Жер 
телімінің 

№

Жер телімінің 
орналасқан жері 
(ауылдық округ)

көлемі         
га алқаптар түрі  Жалға беру мерзімі

1 Ақсеңгір 5,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
2 Ақсеңгір 5,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
3 Бозой 670,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
4 Бозой 40,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
5 Бозой 500,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
6 Мәтібұлақ 199,999 Жайылым 49 жылға жалға алу
7 Мәтібұлақ 500,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
8 Ұзынағаш 2,0 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
9 Мәтібұлақ 100,0 Жайылым 49 жылға жалға алу

10 Ұзынағаш 4,0  Егістік 49 жылға жалға алу
11 Ұзынағаш 1,7 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
12 Ұзынағаш 5,3 Егістік 49 жылға жалға алу
13 Дегересс 26,50 Жайылым 49 жылға жалға алу
14 Ұзынағаш 2,7 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
15 Ұзынағаш 2,0 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
16 Үлгілі  200,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
17 Талап 29,70 Жайылым 49 жылға жалға алу
18 Бозой  269,6 Жайылым 49 жылға жалға алу
19 Қарғалы 10,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
20 Қарғалы 6,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
21 Үңгіртас 300,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
22 Үңгіртас 200,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
23 Талап 109,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
24  Шолаққарғалы  14,0 Егістік 49 жылға жалға алу
25 Қарғалы 63,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
26 Қарасу 500,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
27 Ұзынағаш 2,0 Егістік 49 жылға жалға алу
28 Үлгілі  200,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
29 Дегерес 5,65 Жайылым 49 жылға жалға алу
30 Үлгілі  200,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
31 Мәтібұлақ  82,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
32 Бозой  250,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
33 Қарасу 6,6 Егістік 49 жылға жалға алу
34 Қарақыстақ 344,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
35 Қарақыстақ 4,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
36 Үлгілі  200,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
37 Үңгіртас 138,9 Егістік 49 жылға жалға алу
38 Үңгіртас 47,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
39 Үлгілі 150,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
40 Ұзынағаш 2,0 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
41 Бозой 250,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
42 Бозой  227,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
43 Ұзынағаш 297,3 Жайылым 49 жылға жалға алу
44 Үлгілі 451,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
45 Үлгілі 188,50 Жайылым 49 жылға жалға алу
46 Қарғалы 6,0 Егістік 49 жылға жалға алу
47 Жамбыл 12,4 Жайылым 49 жылға жалға алу
48 Жамбыл 13,72 Жайылым 49 жылға жалға алу
49 Талап 31,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
50 Шолаққарғалы 40,0 Егістік 49 жылға жалға алу
51 Шолаққарғалы 27,0 Егістік 49 жылға жалға алу
52 Шолаққарғалы 9,61 Егістік 49 жылға жалға алу
53 Ұзынағаш 5,0 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
54 Үңгіртас 300,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
55 Бозой 260,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
56 Ұзынағаш 2267,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
57 Теміржол 14,53 Жайылым 49 жылға жалға алу
58 Теміржол 140,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
59 Ақсеңгір 50,0 Егістік 49 жылға жалға алу
60 Теміржол 197,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
61 Теміржол 6,8 Егістік 49 жылға жалға алу
62 Теміржол 8,0 Егістік 49 жылға жалға алу
63 Теміржол 154,0 Егістік 49 жылға жалға алу
64 Теміржол 9,9 Егістік 49 жылға жалға алу
65 Теміржол 46,0 Егістік 49 жылға жалға алу
66 Теміржол 60,0 Егістік 49 жылға жалға алу
67 Таран 0,70 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
68 Қарғалы 10,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
69 Самсы 100,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
70 Самсы 50,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
71 Үңгіртас 100,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
72 Шолаққарғалы 4,1 Егістік 49 жылға жалға алу
73 Жамбыл 300,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
74 Қарасу 4,1 Жайылым 49 жылға жалға алу
75 Қарасу 60,42 Егістік 49 жылға жалға алу
76 Қарасу 12,0 Егістік 49 жылға жалға алу
77 Қарасу 4,0 Жайылым 49 жылға жалға алу
78 Қарасу 3,5 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
79 Шолаққарғалы 2,0 Суармалы егістік 49 жылға жалға алу
80 Ұзынағаш 5,75 Жайылым 49 жылға жалға алу

Жамбыл ауданының әкімдігі ауыл шаруашылық өндірісін жүргізу үшін жер телімдеріне 

семей қаласында 64 шаршылы тақтадағы дойбыдан 10 күнге 
созылған ардагерлер арасындағы Қазақстан республикасының жекелей 

чемпионаты мәреге жетті. әр облыстың жеңімпаздары қатысқан байрақты 
бәсекеде Алматы облысының биылғы жылғы чемпионы, жерлесіміз, аудан әкімі 

аппаратының қызметкері шәріпбек уағызұлы жүлделі үшінші орынға қол жеткізді. 
Чемпиондық атақты ел  біріншіліктерінің бірнеше дүркін жеңімпазы, алматылық 

спорт шебері николай Белокрылов, екінші орынды семейлік дойбышы мекенбек 
рахымбаев иеленді. 

Жерлесіміз  жеңімпаз  атанды

Комитет по финансовому мониторингу 
Министерства финансов Республики 
Казахстан (далее – Комитет) информирует, 
что в соответствии с подпунктами 13)-
16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики 
Казахстан 

«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ),

индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляющие 
лизинговую деятельность в качестве 
лизингодателя без лицензии;

ломбарды;
индивидуальные предприниматели 

и юридические лица, осуществляющие 
операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, ювелирными 
изделиями из них;

индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, оказывающие 
посреднические услуги при осуществлении 
сделок купли-продажи недвижимого 
имущества, отнесены к субъектам 
финансового мониторинга.

Законом о ПОД/ФТ предусмотрен ряд 
процедур, обязательных для исполнения 
субъектами финансового мониторинга.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
3 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные 
субъекты финансового мониторинга, 
обязаны направить уведомление о начале 
или прекращении деятельности в Комитет 
в порядке, установленном Законом 
Республики Казахстан «О разрешениях и 
уведомлениях».

В свою очередь уведомление о начале 
или прекращении деятельности лица, 
являющегося субъектом финансового 
мониторинга в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» 
автоматизировано в информационной 
системе «Государственная база данных «Е 
- лицензирование» (раздел «Финансы» – 
«Уведомительный порядок»).

Для лиц подавших уведомление о начале 
осуществления деятельности на бумажном 
носителе, повторная подача уведомления 
посредством данной системы не требуется.

Необходимо отметить, что в 
соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона 
Республики Казахстан «О разрешениях 
и уведомлениях», осуществление 
физическими и юридическими лицами 
деятельности или действий (операций), для 
которых настоящим Законом установлен 
разрешительный или уведомительный 

Для  сведения  лизингодателей,  ломбардов,  риэлторов  и  дилеров
драгоценных  металлов,  драгоценных  камней  и  ювелирных  изделий  из  них

порядок, без получения соответствующего 
разрешения или без направления 
соответствующего уведомления не 
допускается.

Вместе с тем, одним из обязательств 
субъектов финансового мониторинга по 
исполнению законодательства о ПОД/
ФТ, является направление сведений и 
информации об операциях с деньгами и (или) 
иным имуществом, подлежащих финансовому 
мониторингу, предусмотренных статьей 4 
Закона о ПОД/ФТ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 
Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты 
финансового мониторинга, предоставляют 
сведения и информацию посредством 
выделенных каналов связи.

В свою очередь, в соответствии с частью 
1 пункта 3 Правил представления субъектами 
финансового мониторинга сведений и 
информации об операциях, подлежащих 
финансовому мониторингу, утвержденных 
постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484, 
информация, представляемая субъектами 
финансового мониторинга, указанными в 
подпунктах 1) - 6), 8) - 17) пункта 1 статьи 
3 Закона, направляется в уполномоченный 
орган электронным способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
совершения операции, посредством сетей 
телекоммуникаций республиканского 
государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения «Казахстанский 
центр межбанковских расчетов 
Национального Банка Республики 
Казахстан» (АРМ-СФМ) или веб-портала 
уполномоченного органа (Web-СФМ) в 
формате XML.

Вместе с тем, на официальном интернет-
ресурсе Комитета (kfm.gov.kz), в разделе 
«В помощь СФМ» - «СДФО» размещена 
информация касательно регистрации в 
соответствующих системах.

Отмечаем, что подсистема Web-СФМ 
имеет более упрощенную регистрацию, и в 
свою очередь предназначена для субъектов 
финансового мониторинга, имеющих 
небольшой объем операций.

Таким образом, в целях недопущения 
нарушения законодательств о ПОД/
ФТ и разрешениях и уведомления, 
настоятельно рекомендуем Вам принять 
все необходимые меры предусмотренные 
Законом о ПОД/ФТ, направить уведомление 
о начале осуществления деятельности 
и зарегистрироваться в одной из 
вышеуказанных подсистем.

комитет по финансовому мониторингу 
министерства финансов  республики 

казахстан.

  Мамандығы  – мақтанышы

“бастау  бизнес”  жобасы  бойынша 29.08.2017  жылы  өткен
 тестілеу  кезеңінің  қорытындысы

“Бастау Бизнес” жобасы бойынша 29.08.2017 жылы өткен тестілеуге аудан 
бойынша 26 азамат қатысып, оның 25-і тестен өтіп, оқуға жолдама алды, 11 қыркүйек 

күні 5-кезең тыңдаушылары оқуларын бастайды.
Толық анықтама алу үшін мына телефонға хабарласуға болады: 79019, 

87014928456, электрондық пошта: aj.tulegenova@gmail.com.

Для  сведения  лизингодателей,  ломбардов,  риэлторов  и  дилеров

Жамбыл аудандық ішкі істер басқармасының күнтізбелік жоспары бойынша ағымдағы жылдың 1-3 
және 8-10  қыркүйек аралығында «Қауіпсіз жол», «Абайлаңыз, балалар», «Жаяу жүргінші»  атты 

жедел іс-шаралар өткізілуде. Мұндағы мақсат аудан көлеміндегі жол көлік оқиғаларының алдын алу. 
Сондай-ақ, жол ережесін бұзған жаяу жүргіншілерді анықтап, ескерту жасау. Ал, осы айдың 24-не 

дейін Алматы облысы аумағында «Браконьер» деп аталатын іс-шараны өткізу жоспарға қойылып отыр. 
Бұл шараның негізгі мақсаты заңсыз аң аулау, ағаш кесу, тұрмыстық қалдықтарды бей-берекет төгу, 

сонымен қатар су жануарларын заңсыз аулау сынды құқық бұзушылықтарды болдырмау. 
анар карбоЗИНа,

     Жамбыл аііб жергілікті полиция  қызметінің аға инспекторы, полиция капитаны.

Жедел  профилактикалық  іс-шаралар
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Меншік иесі: “Жамбыл Атамекен” 
жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі.

• Құрылтайшы:
         – Жамбыл ауданының  əкімдігі

• Газет – 2015 жылғы қарашаның 16-да Қазақстан республикасы инвестициялар және даму министрлігі, байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитетінде тіркеліп, мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы № 15705-Г Куәлігі берілген.

меКенЖАЙымыЗ: 040600, ұзынағаш ауылы, мақатаев көшесі, 
164 «А» үй. телефондар: бас редактор – 2-44-28, бас редактордың 
орынбасары – 2-44-29, жалпы бөлім – 2-44-25, есепші – 2-44-27, 
факс-8 (72770) 2-44-28
Электрондық  поштасы: Atameken1932@mail.ru
 • таралымы – 4658 дана. тапсырыс – 36
 • индексі – 62264. Көлемі – 3 баспа табақ.
 • Газет аптасына бір рет, сенбі күні шығады.
 • суреттердің сапасына редакция жауапты.

• Жарнама, хабарландыру берушілер оның мазмұны мен мәтіні үшін 
өздері жауапты.
• Автордың пікірі –  редакцияның түпкілікті көзқарасы емес.
• Газет редакцияда компьютермен теріліп, «Алматы – Болашақ» 
акционерлік қоғамының баспаханасында офсеттік тәсілмен 
басылады.
                                                           тел: 378-42-00, факс:378-36-76.
Алматы қаласы, сәбит мұқанов көшесі, 223 «Б».

Директор-бас редактор
Рəтбек тЕРлІКБАЕВ

е с к е    а л у

Тоңазытқыштарды, кір жуғыш 
машиналарын, қысқа толқынды пештер 

мен шаңсорғыштарды, ет турайтын 
құралдар мен электрлік қызметте 

қолданылатын жабдықтарды жөндейміз. 
Тел: 8-775-537-53-76; 8-707-253-34-53.

тҰРМыСтыҚ  тЕХНИКА ЖӨНДЕйМІЗ

Үй  САтылАДы
Үмбетәлі ауылында 4 бөлмелі, моншасы мен 
мал қорасы, жаздық ас үйі бар, үй гаражымен 

сатылады. Жер көлемі: 0,2092 га.
Тел: 8 778-631-08-63, 8 705-196-89-56.

*    *   *
Ұзынағаш ауылы, орталық көшеде орналасқан 
1 бөлмелі пәтер сатылады. Газ бен орталық су 
жүйесіне және интернетке қосылған. Қыста 
жылы, жазда салқын, тұруға өте ыңғайлы. 

Көңілдеріңізден шығады. Тел: 87477407001.
*    *   *

Ұзынағаш ауылы, Спиваков көшесіндегі № 25 
«Б», толық бітпеген, 2 әшекейленген үлкен ағаш 
балконы бар (9 және 8 м), орталық күре жолға 
(Сүйінбай көшесі) 50 м-дей жақын орналасқан 
2 қабатты үй сатылады. Балабақша мен мектеп, 

дүкендер жанымызда. Көшеге газ және су 
құбыры тартылған. Бағасы келісімді.

Тел: 8 701 425 53 60.

Құттықтаймыз!..

динамично развивающейся  
«микрофинансовой организации «азиатский кредитный Фонд»

 требуется: аналитик по развитию бизнеса.
 (Кредитный специалист)
Основные обязанности:

• Выполнение плана продаж;
• Обслуживания клиентов, в соответствии со стандартами компании;
• Продвижение целей компании по развитию бизнеса и сельских 

домохозяйств.
         Требования к кандидату:

• Высшее/средне-специальное образование;
• Опыт работы, желательно;
• Навыки работы с людьми;
• Знание компьютера.

Описание:
• Интересная работа;
• Профессиональное развитие;
• Возможность карьерного роста;
• Достойное вознаграждение;
•Место работы: с.Узынагаш, Жамбылский район.

резюме принимаются по адресу: с. узынагаш, ул. Толе-би, д. 52. 
Торговый центр «сулутор» 2-этаж, 11-офис, тел 8 (727) 702 08 70. г. алматы, 

ул.Толе би 189 д,  офис 102.  Телефон/факс: 8 (727) 250 61 90. E-mail: hr@
acfund.kz  www.asiancreditfund.com

Тоо мФо «азиатский кредитный Фонд»  
срочно требуется кассир

 Требования: 
• Опыт работы в должности кассира не менее 1-го года (желательно)
• Знание 1С бухгалтерии (желательно)
• Знание кассовой дисциплины
• Отличное знание ПК 
• Умение работать в команде
• Честность, аккуратность, инициативность и трудолюбие

резюме принимаются по адресу:
с.узынагаш, ул. Толе-би, д. 52. Торговый центр

«сулутор» 2-этаж, 11-офис,
тел 8 (727) 702 08 70, г. алматы, ул.Толе би 189 д,  офис 102, 

Телефон/факс: 8 (727) 250 61 90
E-mail: hr@acfund.kz  www.asiancreditfund.com

 

*** Жамбыл атындағы орта мектепті 1997 
жылы бітіргендігі туралы Абдрахимова Лаззат 
Канатовнаның атына берілген МОБ №0066456 
куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

*** Нургалиев Абдыманап Орынбасарович-
тың атындағы Қарақыстақ ауылы, Бердигулов 
көшесі уч. №76 «А» жер телімінің кадастрлық 
нөмірі 03-045-140-1115, №937808, (1000 га) 
мемлекеттік актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

ЖОҒАлҒАН   ҚҰЖАт  ЖАРАМСыЗ...

ПРОДАМ  
ДОМ

Продам 4-х 
комнатный дом (есть 

кухня, коридор, 
веранда, кладовка) 
в селе. Узынагаш. 

Во дворе есть 
хозпостройки. 
Участок дома 

10 соток. Вода – 
центральная, забор 

– кирпичний, ворота – 
металлические, окна – 
пластиковые, стоянка. 

Площадь 76,5 кв. 
метр, кухня 23,4 кв. 
метр. Дом каркасно-

камышитовый. 
Тел: 8-701-758-07-28.

бауырға қадірлі, аз сөйлеп, көп іс тындыратын 
бауырмал, жаны жайсаң, жүрегі жылы, тау 
тұлғалы, көргені мен көңілге түйгені мол 
жақсымыз еді. Отбасында арқа сүйеген 
ақылшы әкеміз  болатын. Кенеттен қатыгез 
ажалдың құрығына ілініп, келмес сапарға 
аттанды. Замандас достарын көргенде әкеміз 
есімізге түседі, сағына ойға аламыз. Қанша 
іздегенмен әкеміздің енді қайтып келмейтіні 
анық. Бар қолымыздан келгені рухына құран 
бағыштап, ұмытпай жыл сайын еске алу ғана. 
Пейіштің төрінде нұры шалқысын, мінгені 
пырақ, ұстағаны шырақ болсын дейміз.

Жүруші едіңіз құшағыңызды
                                                 жайып кең,
сөз сөйлеуші ең басалқалы байыппен.
сөз маржанын ақ қағазға түсіріп,
сыйласып бір жүруші едің халықпен. 

Шешен тілді, тау тұлғалы нар едің,
Жанұяда әке едің, анамызға жар едің.
досқа қадірлі, құда-жегжатқа ұнаған,
асыл текті көңілі жомарт жан едің.

аққайнарда ізің қалды өшпейді,
ұрпақтарың өсіп-өніп көктейді. 
Өтсе дағы жылдар жылжып, жан әке,
атың сенің есімізден кетпейді, – 

деп еске алушылар: зайыбы – кенжеш, 
ұлдары – Тәттімбет, Жанболат, ерболат, 
бауырлары Әлімғожа, Нұған, қарын-
дастары – Гүлсара, Пернехан, Жібек және 
қыздары.

Әкеміздің асы 12 қыркүйекте, сағат
12:00-де “аққайнар” мешітінде өтеді.

3 қыркүйегінде өмірден ерте озды. Кезінде 
Алматы мақта-мата комбинатында шебер 
болып, адал еңбекпен абыройлы қызмет 
атқарып, мол іс-тәжірибе жинақтаған еді. Араға 
уақыт салып, Алматыдағы «Шамшырақ» қонақ 
үйі директорының шаруашылық жөніндегі 
орынбасары міндетін 8 жыл мінсіз атқарып, 
сондағы ұжым құрметіне бөленіп, жібектей 
мінезімен, айдай әсем келісті келбетімен 
көпшілікке ұнады. Тағдырдың жазуына не 
шара, Гүлзира былтыр қыркүйек айының 3-де 
кенеттен қайтыс болып, аяулы жаннан мезгілсіз 
көз жазып қалдық. Ауыр қайғыдан қабырғамыз 
қайысып, көз жасымызды төгіп, сүйкімді 
Гүлзирамызды жер қойнына тапсырған едік. 
Содан бері жылжып бір жыл өте шығыпты. 
Енді міне, аяулымызды сағынышпен еске алып 
отырмыз. 

Жоқтығың сенің өмірде,
бізге болып тұр сол қайғы.
келмеске кеттің алыстап,
орның сенің толмайды.
көзден жас ақты сырғанап,
сағыныш болып біздерге,
альбомда суретің тұр қарап.
ұлағатты істердің барлығын,
Жүріп едің-ау, меңгеріп.
Топырағың торқа болып, Гүлзира,
Жер бесікте жатқын тербеліп,–

деп еске алушылар: жездесі – доғдырбек, 
әпкесі – айбаршын, жиендері – Жұлдыз, 
Жасмин, ботагөз-Нұрзат, Құндыз-дулат, 
рахат-арай, мақсат-бақытгүл.

Жаңақұрылыс ауылының тұрғыны, аяулы 
жар, қадірлі ана, сыйлы ене, немерелері 

үшін ардақты әже атанған ТілеулИНова 
доғдырханды 60 жасқа толған мерейсәтімен 
құттықтаймыз. Ақылы мол ардақты анамызға 
зор денсаулық, баянды бақыт тілеп, өмірдің 
базарында, Алланың назарында жарасымды 

мағыналы ғұмыр сүруіне, құшағы гүлге толып 
жүруіне ниеттеспіз.

Жарасқан әрбір таңы баламенен,
біз үшін қамқоршы боп жаралып ең.
алпыстың шыққан бүгін биігіне,
Әрдайым бізге қымбат ана деген.
күн нұрындай жарасқан келбетіңіз,
ұзақ ғұмыр жасына төрлетіңіз.
ұрпағыңыздың бөленіп құрметіне,
Немереден сүйіп сіз шөберені,
Тал бесігін солардың тербетіңіз.
ақылыңызды әрдайым бізге беріп,
дала гүлін жинайық сізге теріп.
алла Тағаланың бөленіп рақымына,
Той тойлаңыз, анажан, жүзге келіп, – 

деп құттықтаушылар: жұбайы – Қонысбай, 
ұлдары – арман, дастан, келіні – Гүлмира, 
немерелері –  Талшын, Нұрали.

таба білген әріптесімізге алдағы уақытта зор 
денсаулық, отбасына амандық тілейміз.
Шәкірттерді сый-құрметпен қолдағын,
ұстаздықтың ұлы жолын жалғағын.
алпыс жастың шығып бүгін төріне,
алатаудай биік шыңға самғағын.
кезек бердік жыр жолымен тілекке,
көңілге иман, қайрат берсін  білекке.
алғаныңыз алғыс болып өмірде,
Тарих сырын жаттай беріңіз жүрекке.
Үлгіліде үлгі болып ел-жұртқа,
Шыға беріңіз жүз жас деген белеске, –

деп құттықтаушылар: Үлгілі орта мектебінің 
ұжымы.

Аққайнар 
ауылының 

тұрғыны, аяулы 
жар, ардақты әке, 

қадірлі бауырымыз
Жүніс ҚоҚыШ 

өткен жылы 
қайтыс болған еді. 
Қаламы қарымды 

журналист, ел 
сыйлаған аяулы 
азамат болатын. 

Ағайын-туыс пен 

Қарақыстақ 
ауылының тұрғыны, 

бұрынғы Октябрь 
орта мектебінің 

түлегі, аяулы сіңлі, 
сүйкімді балдыз, 

қадірлі нағашымыз 
сейдаХмеТова 

Гүлзира 
ешмаханбетқызы 

1964 жылы 17 
наурызда туып, 
2016 жылдың

Үлгілі ауылының 
тұрғыны, бәрімізге 
құрметті ұлағатты 

ұстаз, тарих пәнінің 
мұғалімі НҮсіПов 
серік абсайұлын 
6-қыркүйекте 60 

жасқа толған мерей 
сәтімен құттықтаймыз! 

Ұжымға сыйлы, 
шәкірттер жүрегіне жол 

малШы  керек
“Жаңатас” шаруа қожалығына тез арада 

малшы керек. Малшының отбасы және жеке 
өз малы болса да қарсы емеспіз. Айлық 

еңбекақысы келісімге сай төленеді. байланыс 
телефондары: 8 747 745 64 51, 8 707 877 36 30 

ықыласбек. 

«Жамбыл су құбыры» мкк мекемесіне төмендегі
мамандықтар бойынша жұмысшылар қабылдаймыз:

1. слесарь-сантехник
аудандық мемлекеттік коммуналдық «Жамбыл су
құбыры» кәсіпорыны. мекенжайымыз: ұзынағаш
ауылы, абай көшесі № 47 үй, тел: 2-10-92, 2-10-10.

р о З ы с К !
В Жамбылском районном суде 

Алматинской области по заявлению 
супруги Еленяускайте Алены Борисовны 
проживающей по адресу: Алматинская 
область, Жамбылский район, с.Узынагаш, 
ул.Омирзак акына № 20, было возбуждено 
гражданское дело № 1942-17-00-2/1624 о 
признании ее супруга Винковского Юрия 
Витальиевича умершим.

Ю.В.Винковский, 30.03.1979 г.р, родился 
в Алматинской области в с.Узынагаш, 
проживал в последнее время по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район 
с.Узынагаш, ул.Омирзак акына № 20. 

21 июня 2014 года ее супруг ушел из 
дома, с тех пор до настоящего времени 
не вернулся. Лицам имеющим сведения о 
месте пребывании гр.Винковского Ю.В, 
необходимо сообщить об этом в Жамбылский 
районный суд Алматинской области в 
трехмесячный срок со дня публикации.

 Тел: 8 (72770) 2-05-59, 2-16-86.

комбинатында жіп  иірушіліктен басталған 
болатын. Бүгінде марқұм  Еңбек Ері Күлдария 
Тоқсейітованың кезінде шәкірті болып, 
еңбек көрігін қыздырып, алдыңғы қатарлы 
еңбек озаттарының қатарына қосылған. Осы 
саладағы ұзақ жылғы жемісті адал еңбегіне 
орай Күлсім ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» 
орденімен қоса, «Еңбек ардагері» медалінің 
иегері атанды. 

Содан 1967 жылы Мырзағали 
Қарымбаевпен отау құрып, 3 баланы өмірге 
әкеліп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. 
Күлсім Зауытбекқызының қолынан шыққан 
түрлі оюлы тұрмыстық бұйымдар көрмеде 
І-ІІ орындарды иеленді. Зейнеткерлікке 
шыққан соң қарап жатпай, «Ақ әжелер» халық 
ансамблінің белді мүшесі болып, ән айтып, 
би билеп жүр. Сахнадағы өнері үшін алған 
марапаттары өз алдына бір төбе. Сонымен 
бірге 2015 жылы аудан әкімінің Құрмет 
грамотасына ие болды. 

Шебер қолды тоқымашы атанған,
Жас кезінен үлкендерден бата алған. 
Жетпіс жасқа толса дағы анамыз,
Қалған емес ел ішінде қатардан.
аналық мол мейіріміңіз шуақты, 
деніңіз сау бола беріңіз қуатты.
сексен, тоқсан, жүз жас сізге бұйырып,
бақ пен дәулет орнай берсін тұрақты, – 

деп құттықтаушылар: жұбайы – мырзағали, 
балалары      – мәдина-ермек, мая-кеңес, 
мәди-Жанар, немерелері – бекжан-динара, 
ерасыл, маржан, еркежан, бибігүл, 
шөбересі – мадияр.

Қарғалы ауылының 
тұрғыны, аяулы 

жар, ардақты ана, 
немерелеріне 

құрметті әже атанған
ҚареНеева 

күлсімді
12 қыркүйекте 70 

жасқа толатын
м е р е й с ә т і м е н 
қ ұ т т ы қ т а й м ы з . 
Ол алғашқы еңбек 
жолын Қарғалы шұға 

тАПСыРыС 
АлАМыН
ГАЗ пешін 
орнатамын, 

сантехникалық 
және жылу 

құбырларын, жылы 
еден (теплый 
пол) жүргізу 
жұмыстарын 
жасаймын. 
Электрмен 
дәнекерлеу 

(электросварка) 
жұмыстары 

бойынша 
хабарласуға да 
болады.  Тел: 
87078518758,  
87474606295.

в ГкП на пхв « Жамбыл су кубыры» требуется
на постоянную работу:
1.слесарь-сантехник

администрация ГкП на пхв «Жамбыл су кубыры»
обращаться по адресу: с.узынагаш, ул.абая, 47

тел: 2-10-92, 2-10-10.
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