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М.Манекеев,
«Ауыл жаңалығы».

Жамбыл облысы әкімдігінің 
қолдауымен  а ғымдағы 
жылдың  17 қаңтары  мен 
15  ақпаны  аралығында 
о б л ы с ы м ы з д ы ң  о н  
а у д а нын д а   « К е р уен -
2015» жәрмеңкесі өткізіліп 
жатқаны белгілі. «Керуен-
2015» деп  аталатын  бұл 
жәрмеңке облыс әкімдігінің 
бастамасымен тұрақтандыру 
қ о ры н а н  т а у а р л а р ды 
тұрғындарға арзан бағамен 
сату үшін ұйымдастырылып 
отыр. 
Алдымен  бел г і лен г ен 

к е с т е г е  с әй к е с  Мерк і , 
Қордай ,  Мойынқұм ,  Шу , 
Т .Рысқұлов  аудандарын 
аралап,  жәрмеңке қатысушыларына  
ұн, қант, май, көкөніс, жарма сынды он 
жеті түрлі тауарларды базар бағасынан 
төмен бағада саудалап қайтқан көшпелі 
жәрмеңке аптаның жексенбісі күні 
Байзақ өңіріне келіп жетті. 
Бұл күні Тараз қаласынан азық-түлік 

артқан «ТЗК «Тараз» ЖШС-ның «Керуен-
2015» аталатын көшпелі жәрмеңкесі  
келіп, арзандатылған бағамен сауда-
саттық жүргізді. 

Аудан тұрғындары бұл жәрмеңкеде 
базардағыдан анағұрлым арзан бағада 
сатылған азық-түлік тауарларын қап-
қабымен алып жатты.  
Жәрмеңкеде базарда келісі 100-110 

теңгеден  кем  тұрмайтын  картоп  65 
теңгеден, қанттың келісі 154 теңгеден, 
пияздың келісі 52 теңгеден, сұйық майдың 
литрі 230 теңгеден, макарон өнімдері 120 
теңгеден сатылымға шығарылды. Содан 
да жұрттың ұн, картоп, пияз, сәбіз, тағы 
басқа тауарларға сұранысы көп болды.

–  Бұл  акция  облыс  әк ім і  Кәр ім 
К ө к і р е к б а е в т ы ң  б а с т а м а с ым ен 
қолға алынып отыр. Өңірде бірқатар 
әлеуметтік маңызды тауарлардың бағасы 
көтерілгендіктен,  облыс  басшылығы 
олардың  ба ғ а сын  т ұ р а қ т а ндыру 
шараларын қарастырып отыр. Бүгінгі 
жәрмеңке – сондай шаралардың бірі 
– дейді ,  аудан  әкімінің  орынбасары 
Д.Сұлтанбеков.
Әлеуметтік  маңызды  тауарлардың 

тізіміне  барлығы  33 түрлі  тауарлар 

енгізілген болса, Байзаққа 
соның 17 түрі молынан 
әкелініпті.
Азық-түлік керуенімен 

барлығы  112 тоннадан 
астам тауар жеткізілген 
б ол с а ,  о ның  і ш і н д е 
әрқайсысы 20 тоннадан 
ұн, 5 тоннадан қант, 50 
тоннаға жуық картоп, 20 
тоннадай пияз, 5 тоннадан 
сәбіз ,  3 тоннаға  тарта 
күріш, 2 тоннадан астам 
макарон  және  басқа 
тауарлар байзақтық сатып 
алушыларға ұсынылды. 
Б ұ л  к ү н і  ж е р г і л і к т і 
т а у а р  ө н д і р у ш і ле р 
де  бір  қанаттан  сауда 
сөрелерін құрып жіберіп, 
жерлестер іне  ет ,  сүт , 

жеміс, жұмыртқа, көкөніс және кондитер 
өнімдерін базардағыдан төмен бағамен 
саудалады.
Сонымен қатар, жұртшылық жәрмеңке 

ая қ тал ғ анша  аудандық  мәдение т 
үй ін ің  өнерпаздары  және  балалар 
мен  жасө сп і р і мдер  ор талы ғының 
оқушылары ұйымдастырған концерттік 
бағдарламаларды тамашалап, жәрмеңкені 
ұйымдастырушыларға ризашылықтарын 
білдірді.
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КӨШПЕЛІ ЖӘРМЕҢКЕ БАЙЗАҚ ЖЕРІНДЕ

А.Шотбасова,
“Ауыл жаңалығы”.

І с - ш а р а н ы ң 
шымылды ғы  а қы н 
Жақсылық Сәтібековтың 
сөзіне жазылған аудандық 
әл-Фараби атындағы 
мәдениет үйінің жезкөмей 
әншілері  Г.Әлімбекова, 
А . Ж ы л ы с б е к о в а , 

К.Арынұлы мен Ж.Сәлімбаеваның 
орындауындағы «Сағындым Кенен 
атамды», «Ана», «Қара кемпір», 
«Таңсәріде» әндерімен ашылды. 
Мұнан соң сөз сөйлеген Байзақ 
ауданы әкімі аппаратының бас  
инспекторы  С .Иманова  ақын 
Ж.Сәтібековтың өмірі мен өнердегі 
жолына қысқаша шолу жасап, 
онымен сапарлас болған сәттерінен 
естеліктер айтты. Ақындық асыл 
қасиет, осынау өнерде өзіндік 
қолтаңбасы  бар  Жақсылық 
Сәтібековтың шығармаларын кеңінен 
насихаттау кейінгілердің борышы 

екендігін ауызға алған Салтанат 
Бәйтеліқызы қатысушыларға сәттілік 
тіледі. Ақынның жары Әзиза апайға 
камзол кигізіп, құрмет көрсетті. Өз 
кезегінде Әзиза Қалығұлова ақынын 
ардақтаған аудан жұртшылығына 
алғысын айтты. Өзінің игі тілегін 
жазушы-драматург,  белгілі қаламгер 
Елен Әлімжан да білдірді.
Байқауды бастан-аяқ осы істің 

бастамашысы ,  ақын -саз гер 
Қасқырбай Нарбатыр жүргізіп 
отырды.  Шарт бойынша, ауданымызға 
қарасты  біл ім  ошақтарының 
7-11 сынып  оқушылары  ақын 

Ж.Сәтібековтың 15 өлеңін 
жатқа білуі тиіс әрі соның ішінен 
екеуін жабық билеттер арқылы 
таңдап, мәнерімен оқып береді. 
Осылайша  «Атамекен» , 
«Көшеней сарыны», «Туған 
жер», «Жартас», «Аналар», 
«Мықтылық», «Тасжарған», 
«Алтайға»,  «Борыш», «Ана», 
«Таңсәріде», «Қайратқа», 
«Сына мені», «Төрлетіңдер, 
жолдастар» өлеңдерін бірінен 
соң бірі шығып жатқа айтқан 
конкурсанттардың 
ә д і л қ а з ы л а р 
а л қ а с ы  о қ у 
шеберлігімен бірге, 
сахнада өзін-өзі 
ұ с та уы ,  дауыс 
мәнер і  мен  т іл 

тазалығына мән беріп, 
бағалап жатты. 
Қорытындыда  ақын 

Жақсылық Сәтібековтың 
шығармашылығына 
арналған  аудандық 
тұңғыш көркемсөз оқу 
шеберлері байқауының 
бас жүлдесін Н.Ақшабаев 
орта мектебінің 7-сынып 
оқушысы Абай Якупов 
жеңіп алды. Қос І орын Жаңатұрмыс, 
Сарыкемер орта мектептерін бастап 
келген С.Әлімбек пен Е.Орманға 
тиесілі деп танылды. Ал,  үш екінші 

орынның иегерлері  Түймекент 
орта мектебінің 9-сынып оқушысы 
Г.Бейсембай, Сарыкемер орта 
мектебінің  9-сынып  оқушысы 
Б.Жоламанова,  мырзатайлық 
Б.Рүстемов атанды. ІІІ орынға 
Ш.Уәлиханов орта мектебінің 11-
сынып оқушысы Т.Нурдинова, 
Қазақстанның 40 жылдығы орта 
мектебінің 11-сынып оқушысы 
А.Уалихан және  Берікқара орта 
мектебінің  7-сынып  оқушысы 
Д.Әлмаханова ие болды.  Ал, 

арнайы  номинация  сыйымен 
І.Бейісбай, А.Қиялбек, Г.Аймахова, 
А .Заруевалар  марапатталды . 
Байқау соңында жеңімпаз оқушылар 

Аудан орталығы Сарыкемер ауылындағы Н.Киікбаев орта мектебінің акт залында өткен белгілі Аудан орталығы Сарыкемер ауылындағы Н.Киікбаев орта мектебінің акт залында өткен белгілі 
қазақ ақыны Жақсылық Сәтібековтың шығармашылығына арналған байқау осылай аталды. қазақ ақыны Жақсылық Сәтібековтың шығармашылығына арналған байқау осылай аталды. 
Жалпы ақын жайлы айтар болсақ, Ж.Сәтібеков 1937 жылы маусым айында ауданымызға қарасты Жалпы ақын жайлы айтар болсақ, Ж.Сәтібеков 1937 жылы маусым айында ауданымызға қарасты 

«Теспе» (қазіргі Мәдімар) ауылында дүниеге келген. Орта білімді Новоивановка мектебіннен алған. «Теспе» (қазіргі Мәдімар) ауылында дүниеге келген. Орта білімді Новоивановка мектебіннен алған. 
1958 жылы Қазақ Мемлекеттік университетін журналистика мамандығы бойынша тәмәмдаған 1958 жылы Қазақ Мемлекеттік университетін журналистика мамандығы бойынша тәмәмдаған 
жас қаламгер зейнетке шыққанға дейін облысымызда түрлі қызметтерді абыроймен атқарады. жас қаламгер зейнетке шыққанға дейін облысымызда түрлі қызметтерді абыроймен атқарады. 
ССРО Жазушылар Одағының және Қазақстан Жазушылар, Қазақстан Журналистер Одағының ССРО Жазушылар Одағының және Қазақстан Жазушылар, Қазақстан Журналистер Одағының 
мүшесі, Байзақ ауданы мен Жамбыл облысының «Құрметті азаматы» атанған Ж.Сәтібеков мүшесі, Байзақ ауданы мен Жамбыл облысының «Құрметті азаматы» атанған Ж.Сәтібеков 
бірқанша кітаптың авторы болумен қатар, оқырмандарының құрметіне бөленген жан. Өкінішке бірқанша кітаптың авторы болумен қатар, оқырмандарының құрметіне бөленген жан. Өкінішке 
орай, ақын аға бүгінде арамызда жоқ. Алайда, өзі туып-өскен аудан халқы талантты ұлын ардақ орай, ақын аға бүгінде арамызда жоқ. Алайда, өзі туып-өскен аудан халқы талантты ұлын ардақ 
тұтып, мектеп оқушылары арасында айтулы жарысты өткізді.тұтып, мектеп оқушылары арасында айтулы жарысты өткізді.

мен  олардың  ұс та здарына 
і с -шараны  ұйымдастырушы 
аудандық әл-Фараби атындағы 
мәдениет үйі және Сәтібековтер 
жанұясымен демеушілер тарапынан 
Дипломдар, бағалы сый-сияпаттар 
табысталды. 
Д ем еуш і  д е м е кш і ,  а қ ы н 

Ж.Сәтібеков атындағы аудандық 
тұңғыш көркемсөз оқу шеберлерінің 
байқауына  өлеңге, өнерге жанашыр 
жерлесіміз Досжан Әміров ерекше 
қолдау көрсеткенін айта кеткен жөн. 
Осыған дейін айтыскер ақын Әзімбек 
Жанқұлиевтің құрметіне аудандық 
айтыс додасын, ақын Қайыпназар 
Шотбасовтың шығармашылығына 
арналған  мектеп  оқушылары 
арасында байқау мен еске алу 
кешін өткізуге өзіндік үлесін қосқан 
Әміровтың әдебиетке жанкүйерлік 
танытуы нағыз азаматтылығы деп 
білеміз. 
Шара соңында Н.Киікбаев орта 

мектебінің директоры А.Бекбауов, 

қазыналы қария Е.Бердалының 
иығына шапан жабылып, марқұм 
Ж.Сәтібековтың аруағына құран 
бағышталып ас  берілді.
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