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ақпарат құралдары жəне ақпарат ақпарат құралдары жəне ақпарат 

қызметкерлері күніқызметкерлері күні

БАСПАСӨЗ – 
қоғамның айнасы

СӘЛЕМ, ЕЛОРДА!

Фестивальдың салтанатты ашылуы 
Алматыдағы  Жамбыл атындағы Қазақ 
мемлекеттік филармониясында бастау 
алып, Жамбыл ауданында жалғасты. 

Еліміздің əр өңірінен жиналған 
филармония басшылары Жамбыл  
Жабаевтың əдеби-мемориалдық музейіне 

Салтанатты шараға аудандық полиция 
қызметкерлері, ішкі істер органдарының 
ардагерлері қатысты.

Мерекелік жиын халық тыныштығын 
сақтау жолында қаза тапқан қаһарман 
қызметкерлерді еске алып, бір минуттық 
үнсіздік жариялаумен басталды.

Аудан əкімі атаулы мерекеге орай 
құттықтау сөз сөйлеп, оларды Қазақстан 
Республикасының Ішкі Істер министрлігі 
жəне облыстық ішкі істер департаменті 
атынан  «Қазақстан  Полициясына – 25 жыл»  
мерекелік медалімен, аудан əкімінің Алғыс 
хатымен марапаттады. Салтанатты шараға 
келген Ішкі істер органдарының  құрметті 
ардагері, Жамбыл аудандық полиция бөлімі 

Марапат. Мерей. Абырой.

22-24 маусым аралығында Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің қолдауымен Алматы облысы мен Алматы қаласының 
аумағында «Сəлем, Елорда!» ІІ республикалық өнер фестивалі өтті.

келіп, Жамбыл мен Н.Тілендиевтің  рухына 
құран бағыштап,  Жамбыл Жабаевтың 
мұражайына зиярат етті. 

Аудан əкімі Нұрлан Ертас алыстан 
келген қонақтарды қарсы алып,  мəдениет 
үйінде   орналасқан  ұлттық салт-дəстүр, 
қолөнер бұйымдары, фотосуреттер 

көрмесін бірге тамашалады. Мəдениет 
үйінің мəжіліс залында өңірдің өнерімен 
мəдени дамуына арналған  баспасөз 
мəслихаты өтті.  Баспасөз мəслихатын 
Алматы облыстық мəдениет, архивтер 
жəне құжаттама басқармасы басшысының 
орынбасары Əлия Əлімжанқызы жүргізді. 
Жиын соңындағы думанды концерттің 
ашылуында аудан əкімі Нұрлан Ертасұлы 
сөз сөйлеп, барша келген қонақтарды 
мəдени шараның ашылуымен құттықтады.

Жобаны «Қазақконцерт» 
мемлекеттік концерт ұйымы жанындағы 
«Республикалық концерттік-гастрольдік 
қызмет орталығы» ұйымдастырған. 

Еліміздің барлық өңірінің үздік 
орындаушыларын жұмылдыратын «Сəлем, 
Елорда!» республикалық өнер фестивалі 
былтыр Нұр-Сұлтан қаласында бастау 
алған еді. 

Облыстар мен республикалық маңызы 
бар қалалардың өнері мен мəдениеті 
күндері үлгісіндегі  ұйымдастырылған 
бұл фестиваль өңірлердің өнері мен 
мəдени жетістіктерін кеңінен насихаттап, 
озық үлгідегі орындаушыларды 
дəріптеу. Сонымен қатар, «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында ұлттық 
құндылықтарымызды ұлықтап, ел 
Тəуелсіздігінің 30 жылдығы жəне Жамбыл 
Жабаевтың 175 жылдығы мерейтойларын 
кеңінен қамту басты назарда болмақ. 

Бақтияр  АЙТАЛЫ.

Құрметті байланыс жəне баспасөз 
саласының қызметкерлері!

Қымбатты ардагер журналистер!
Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз 

– Бұқаралық ақпарат құралдары 
қызметкерлері күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Ауданның тыныс-тіршілігін, 
əлеуметтік-экономикалық  даму барысын 
апта сайын қалыс қалдырмай көпшілікке 
жеткізетін «Atameken» газетінің орыны 
ерекше.

Ауданның айнасы іспетті «Atame-
ken» газеті сонау 1932 жылдан бастап 
Аудан жаңалығының жаршысы болып, 
үздіксіз ақпарат таратып келеді. Келер 
жылы аудандық газеттің 90 жылдық 
мерейтойы. 

Жамбыл ауданы туралы ақпарат 
бетінде үнемі хабар тарататын облыстық 
«Жетісу» газеті жəне «Жетісу» 
телеарнасының журналистерін де кəсіби 
мерекелерімен құттықтаймын.

Ауданымыздың тілшілер қауымы   
қоғамдағы маңызды жауапкершілікті 
абыроймен атқаруда. Сіздер арқылы 
аудан халқы тың жаңалықтар мен 
қажетті ақпаратын алып отыр. Еліміздің 
татулығы мен тұрақтылығының 
өрістеп-өрлеуінің қарқынын паш ететін 
журналистер қашанда құрметке лайық.

Бүгінде еліміздің  бұқаралық 
ақпарат құралдары  азаматтық қоғамның 
құрамдас бөлшегі ретінде билік 
пен бұқараның арасындағы дəнекер 
ғана емес, ауданымыздың толағай 
табыстары мен зор жетістіктерінің 
жаршысы болып келеді. Техниканың 
озық үлгілерінің дамыған заманында 
интернет байланысы, баспасөз 
басылымдары халықты қажетті 
ақпаратпен толық қамтамасыз етіп отыр. 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті-Елбасы Н.Назарбаев қазіргі 
қоғамда бұқаралық ақпарат құралдары 
ықпал етудің мықты тетігі болып 
табылатындығын талай мəрте ерекше 
атап көрсеткен еді. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев БАҚ-тың 
қоғамдағы маңыздылығы туралы баса 
айтқаны баршамызға белгілі. 

Баспасөз саласы – еліміздің 
руханиятын, мəдениетін көтеріп, 
тыныс-тіршілігін  көрсетіп, жағымды 
жаңалықтармен сүйіншілейтін  бірден-
бір айнамыз. 

Осы салада талмай еңбек етіп жүрген 
қызметкерлер – ақпараттық кеңістік пен 
қоғамдық пікірді қалыптастырып, адами 
құндылықтарды бұқараға жеткізуде 
қажырлы еңбек етіп келеді. Қоғамдық 
ахуалдың алғы шебінде жүретін 
журналистер қауымы əркез құрметке 
лайық.  

Құрметті байланыс жəне ақпарат 
қызметкерлері!

Сіздерді тағыда төл мерекелеріңізбен 
құттықтай отырып,  дендеріңізге саулық, 
отбасыларыңызға амандық тілеймін! 
Халыққа жасаған қызметтеріңіз абырой 
əкелсін! Баршаңызға шығармашылық 
табыс тілеймін! 

Нұрлан  ЕРТАС, 
Жамбыл ауданының əкімі.

ардагерлер ұйымының төрайымы Күлсара 
Толымбекқызы құттықтау сөз сөйлеп, бірқатар 
ардагерлерге «Асыл ардагер» төсбелгісін 
тапсырды.

Дəл осы күні аудандық мəдениет үйінде 
23 маусым – Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызметшілер күніне арналған 
салтанатты шара өтті.

Мерекелік шараға аудан əкімі Нұрлан 
Ертасұлы қатысып, Жамбыл ауданының барша 
мемлекеттік қызметкерлерін төл мерекесімен 
құттықтап, сөз сөйледі. Аудан əкімі өз сөзінде:

«Құрметті мемлекеттік қызметкерлер! 
Сіздерді  бүгінгі төл  мерекелеріңізбен  шын 

жүректен құттықтаймын! Жамбыл ауданында 
250-ден астам мемлекеттік қызметші түрлі 
салада халыққа қызмет көрсетеді.

Мемлекеттік қызметшінің жұмысы 
жоғары білімді,  іскерлік тəжірибені ғана 
емес, үлкен жауапкершілікті, халықпен 
тығыз байланыс орнатуды талап етеді. 
Осынау қиындығы мен қызығы қатар 
жүретін абыройлы міндетті мінсіз орындау 
біздің басты міндетіміз болып саналады.  
Халқына  қызмет көрсетіп, олардың  мұң-
мұқтажын тыңдап, мəселелерін оңтайлы 
шешу жəне көпшіліктің алғысын алудан 
артық мəртебе жоқ.

Билікке деген сенім – қазіргі қоғамның 
талаптарына сай жұмыс істейтін мемлекеттік 
қызметшіден бастау алады. Сондықтан, 
мемлекет мүддесіне қызмет атқару абыройлы 
əрі жүгі ауыр, жауапкершілігі мол жұмыс.

Қымбатты əріптестер! Баршаңызды 
тағы да мерекелеріңізбен шын жүректен 
құттықтай отырып, зор денсаулық, 
отбасыларыңызға амандық,  қызметтеріңізге 
толағай табыс тілеймін! 

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!» 
– деп ақжарма тілегін жеткізді.

Сонымен қатар, ауданның əлеуметтік-
экономикалық дамуына үлес қосып, 
қызметінде жоғары нəтижелерге қол 
жеткізген  қызметкерлерді Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаментінің Грамотасымен, Жамбыл 
ауданы əкімінің Құрмет грамотасымен жəне 
Алғыс хатымен марапаттады.

Шараның соңы мерекелік концертпен 
жалғасты.

Б.АЙТАЛЫ.

23 маусым 
күні аудан əкімі 
Нұрлан Ертасұлы 
Қазақстан 
Республикасының 
Полициясы күні 
мерекесіне орай 
ұйымдастырылған  
салтанатты 
шараға арнайы 
қатысып, 
аудандық полиция 
қызметкерлерін 
кəсіби 
мерекелерімен 
құттықтады.
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Аудан  тұрғындары 
назарына!

Қазақстан Республикасы Стратегиялық 
Жоспарлау жəне Реформалар  агенттігі  
Ұлттық статистика бюросының Алматы 
облысы, Жамбыл ауданы бойынша 2021 
жылы 1-30 маусым аралығында Ұлттық 
халық санағының 1кезеңі  өтуде. Алғашқы  
дайындық  1 кезеңде регистратор-тіркеушілер  
Сіздердің  үй-жайларыңызға келіп, үй 
жайларыңызды  жəне  тұратын  адам  санын  
нақтылайды. Сонымен қатар, регистратор-
тіркеушілер  тұрғын емес  жайлардағы  
тұратын  адам  санын  да нақтылайды.

Сіздерден  алынған ақпарат аса құпия 
ұсталатынына жəне тек статистикалық 
мақсаттарға пайдаланатынына кепілдік 
береміз. Сіздердің жауаптарыңыз мемлекеттің 
түйінді  мəселелерін шешуге, құнды ақпарат 
алуға мүмкіндік береді. Бұл деректер 
еліміздің азаматтарының қауіпсіздігін сақтау 
үшін, аймақтардың  əлеуметтік  дамуының 
əр түрлі  бағдарламаларын əзірлеу  үшін  
жиынтық  күйінде пайдаланылады.

Сіздерден қажет ақпаратты, регистратор-
тіркеушілер (ауызша түрде) бірнеше сұраққа 
толық жауап берулеріңізді сұраймыз. 
Сіздердің есепшілерге бөлген уақыттарыңыз  
үшін алдын ала алғыс айтамыз! 

Сіздерге  1-30 маусым  аралығында  
барған  есепшінің  аты, тегі жазылған, 
суреті бар арнайы куəлігі  өздерімен бірге  
болуы міндетті. Статистика басқармасынан  
регистратор-тіркеушілердің  атын-тегін  
нақты білуге болады.

Сіз, 8(72770)2-17-61 байланыс телефоны 
арқылы хабарласып, болмаса мемлекет 
бойынша мобильді жəне стационарлық номер 
call-центр 1446 немесе  ұялы телефоннан 8 
8000 800 878 номеріне өзіңізді қызықтыратын 
сұрақтарыңызды қоюыңызға болады. 
Сонымен қатар, кеңес  алуға Интернет – 
ресурс sanag.gov.kz.

Ынтымақтастығыңыз  үшін алдын ала 
алғыс айтамыз!

Жамбыл аудандық 
статистика бөлімі.

Бұғытының  байлығы  ел  игілігіне  
қызмет  етуге  тиіс

Қазақтың кең даласының асты да, үсті де 
байлыққа толы. Сол қойнауларда жатқан қазба 
байлықтарды зерттеп, зерделеп, ел игілігіне 
асыру бүгінгі күннің басты талаптарының 
бірі əрі бірегейі. Кезінде, Кеңестер Одағы 
заманында жоғарыға жаутаңдап, өз жеріміздегі 
байлықты игеруге рұқсат алу қиын мəселе 
болғанын сол жылдары іс басында жүрген 
жандар жақсы біледі.

Енді міне,  тəуелсіздігімізді алып, етек-
жеңімізді түгендей бастағалы қолымыз өз 
аузымызға еркін жетіп, өндіріс саласы алға 
жылжыған жылдармен бірге өркендеп келеміз. 
Еліміздің жер қойнауы қазба байлыққа тұнып 
тұрғаны жасырын емес. Бізде Менделеев 
кестесіндегі элементтердің бəрін кездестіруге 
болады. Солардың бірі – элементтердің 
периодтық жүйесінің VІ тобындағы химиялық 
элемент болып саналатын, аса сирек кездесетін 
жəне құндылығы жөнінен де басқалардан көш 
ілгері вольфрам.

Вольфрам жəне онымен бірге жанама 
жүретін тағы да басқа сирек əрі бағалы 
металдар: алтын, күміс, мырыш пен тағы 
басқа да құрамдастардың аса бай қоры 
орналасқан.  Бұғыты таулы аймағындағы 
кеніш туралы қазір түрлі əңгімелер айтылуда. 
Бұл кен орнының белгілі болғанына биыл 
сексен жыл толады. Алғаш тау қойнауында 
аса сирек кездесетін бағалы металдардың 
бар екені  1941 жылы анықталып, зерттелген. 
Ол кездегі Кеңестер Одағының жағдайы 
тарихтан белгілі. Жаңа кен орындарын игеруді 
айтпағанда, батыста тұтанған соғыс өрті 
алапатқа айналып, бүкіл ел Отан қорғау ісіне 
жұмылдырылған еді. Одан кейінгі жылдары 
соғыстан қираған шаруашылықты қалпына 
келтіру, тағы басқа да қауырт істер кесірінен 
Бұғытының байлығы көзден  таса, көңілден 
тысқары қалған. 

Бұғыты вольфрам кен орны – Іле 
Алатауының шығыс шетіндегі Үлкен 
Бұғыты тауында орналасқан. 1941 жылы 
ашылып, барлау жұмыстары 1942-1974 
жыл аралығында үздік-создық  жүргізілген. 
Бұғыты – Еңбекшіқазақ ауданында орналасқан 
штокверкелік кен орны. Алғаш кен шоғырлары 
1941 жылы Алматы қаласынан солтүстік-
шығыстан 205 шақырым, Шелек қаласынан 
батысқа 75 шақырым аймақта табылған 
болатын. Осының алдында айтқанымыздай, 
біраз жылдарға созылған үзілістен соң  
1974 жылы 9 желтоқсанда КСРО Түсті 
металлургия министрілігі мен сол кездегі 
республикалық түсті металлургия министрлігі 
жəне тағы басқа да одақтық деңгейдегі 
мүдделі органдардың жауапты тұлғаларынан 

жасақталған мемлекеттік комиссия осы кен 
орнына байланысты отырыс өткізіп, нақты 
қорытынды жариялаған. Сол отырыстың 
хаттамасында көрсетілгендей, геологиялық 
барлау нəтижесінде Бұғыты кен орнында сирек 
кездесетін аса бағалы металлдардың бай қоры 
барлығы, болашағы зор ірі өндірістік нысан 
бола алатындығы айтылған. Дегенмен, не 
себеп болғанын қазір ешкім айта алмас. Сол 
отырыстан кейін кен орнына қатысты мəселе 
тағы да жылдар бойы қозғаусыз қалып, соңғы 
жылдары ғана оны ел игілігіне асыру туралы 
айтыла бастады. Қазақстан КСРО құрамында 
болған кезде бұл мəселенің терең зерттеле 
қоймағаны жəне игерілмегені бір жағынан 
дұрыс та шығар. Егер сол кезде игерілсе, одан 
біздің елдің алар үлесі де болмас еді. Барлығы 
КСРО атты алып империяның ортақ қазанына 
құйылары сөзсіз болатын.  

Жалпы, Кеңестер Одағы кезінде республика 
аумағында көптеген кен орындары зерттелген. 
Сол уақыттағы деректер бойынша, еліміздегі 
вольфрамның жалпы қоры 2 млн. тоннадан 
асады. Бұғыты кен орны  соның ішіндегі ең 
ірісі екен. Егер қазіргі шақта қолға алынған 
жоба жүзеге асса, Қазақстан сирек кездесетін 
аса бағалы металлды өндіру бойынша əлемдегі 
екінші орындағы мемлекетке айналады. 
Бағалы минерал сырт жəне ТМД елдеріне 
экспортталады. Бұл кеніште басты өндірістік 
минерал шеелиттен (вольфрам рудасы) тыс 
молибден, висмут, бериллий, алтын, күкірт 
колчаданы жəне күмістің бай қоры барлығы 
анықталған.  

Геологиялық ерекшеліктеріне байланысты 
Бұғыты кен орны ІІ топқа жатады. Яғни, бұл 
– химиялық құрамы күрделі ірі шоғырлар 
мен кендеудің біркелкі бөлінбеуі деген сөз. 
Міне, осындай күрделі де қажетті қазбаны 
отандық «Жетісу Вольфрамы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі игеруді қолға алды. 
Аталмыш серіктестік 2014 жылы құрылып, 
бағалы металл қазба байлықтарын зерттеумен 
айналысып келеді. Мұндай ауқымды жобаны 
іске асыру сарапшылардың бағалауы бойынша 
инвестициялық жобада көзделгендей шамамен 
250 млн. АҚШ долларын талап етеді.

Вольфрам – ашық сұр түсті, баяу балқитын 
металл. Вольфрам электр шамының қылы, 
электр пештерінде қыздырғыштар, рентген 
түтіктерде, катодтар, тағы да басқа электрлік 
құралдарда электродтар ретінде қолданылады. 
Енді өзіңіз ойлап қараңыз, жоғарыда аталған 
элементтерді өзіміз өндіріп, қолданысқа 
енгізсек, бірнеше сектор дамитыны шүбəсіз. 

Жобаға тоқталар болсақ, жобаның жүзеге 
асырылу мерзімі – 2021-2023 жыл. Жалпы 

сомасы – шамамен 94,5 млрд.теңге. Қайта 
өңдеуді қоса алғандағы қуаттылығы – жылына 
3,3 млн. тонна кен. Жобаның негізгі мақсаты 
– өндірілген кеннен металл бұйымдарын 
дайындау кезінде оның сапасын арттыратын 
концентрат əзірлеп, оны одан ары ішкі жəне 
сыртқы нарыққа сатуға шығару. 

Қазіргі уақытта жобаның І кезеңі 
орындалуда. Дайындық жұмыстарына 
жергілікті тұрғындар қатарынан 30 адам жəне 
шет елден шақырылған 2 маман тартылған. 
Жұмысшылардың айлық жалақысы – 250 
мың теңге. Жоба іске асырылғаннан кейін 
200-ге жуық жергілікті тұрғындар жұмысқа 
орналасып, 50 адам  зауытқа қажетті мамандық 
бойынша оқытылады.

Ерекше атап өтетін нəрсе – кен өндіру 
саласында барлау-геологиялық жұмыстардың 
сапалы атқарылуының маңызы аса жоғары. 
Бұл орайда еліміз үлкен жетістіктерімен 
мақтана алады. Десек те, кадр мен арнайы осы 
саланың маманы мəселесі қолбайлап тұрғаны 
жасырын емес. Себебі, сирек кездесетін тау-
кен жəне түрлі металлургиялық өнеркəсіптің 
əлемдік деңгейде қарыштап дамуына жерасты 
барлау жұмыстарының жан-жақты зерттелуі 
жəне кен байлықтарының мөлшері мен 
құрамының тап баса анықталуының орны 
ерекше. Кен өнімдерін өндіруде еліміздің 
əлемде алдыңғы қатарда болуына, əрине, 
жоғарыда тілге тиек еткен барлау-геологиялық 
жұмыстарының дəлдігі мен сапалылығы 
айрықша əсер етеді.  

Кешегі қоғамдық өзгерістер кезінде 
геологиялық ғылымның да басқа салалар 
секілді дағдарысқа түсуі орын алғанымен, 
еліміздің бұл бағыты тоқыраудан тез есін 
жиғаны мақтанарлық. Жұмыссыздықтан 
өзге салаға қызмет ауыстырған ғалымдар, 
талантты ізденушілер қайта өздерінің сүйікті 
ісіне оралып, ел байлығының қарқынды 
дамуына өз үлестерін қоса бастады. 

Осы жұмыстар арқылы кен құрамын 
анықтау мен бағалау жолға қойылса, одан 
кейінгі тиянақты барлау жұмыстары бірнеше 
сатыда жалғастырылады. Осы атқарылған 
ізденістер нəтижесінде кеннің технологиялық 
құрамы зерделеніп, вольфрам қоры мен өзге 
де табылған пайдалы компоненттері есепке 
алынады. Яғни, кен-барлау жұмыстарының 
тиянақтылығы – мол байлық пен пайданың 
көзі, ел өнеркəсібінің өркендеуінің кілті деген 
сөз.  

 Батыржан  БАЙЖҰМАНОВ, 
Алматы облысы əкімінің орынбасары.

«Жамбыл Атамекен» ЖШС, БСН 
151040023675, жарғылық капиталының 
азайтылғандығы туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап бір ай мерзім 
ішінде мына мекен-жайда қабылданады: 
Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 
Ұзынағаш ауылы, Мақатаев көшесі, 164А 
үй, 040600.  Тел: 8(72770) 2-44-28.

***
 ТОО «Жамбыл Атамекен», БИН 

151040023675, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца 
со дня публикации обьявления по 
адресу: 040600, Алматинская область, 
Жамбылский район, село Узынагаш, ул. 
Макатаева 164А. Тел: 8(72770) 2-44-28.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Тәуелсіздік құрдастары
Кеше  аудан əкімі 

Нұрлан Ертасұлы Жамбыл 
ауданындағы 1991 жылы 
дүниеге келген Тəуелсіздік 
құрдастарымен кездесу өткізді.

Ел тəуелсіздігінің төл 
құрдастары бүгінде əр 
саланың білікті маманы,  бөлім 
басшысы,  ауыл əкімі,  белгілі 
кəсіпкер болып ауданның 
əлеуметтік-экономикалық 
дамуына өз үлестерін қосуда. 

Нұрлан Ертасұлы 
жастарды Тəуелсіздіктің 
30 жылдық мерейтойымен 
құттықтап, олармен еркін 
əңгімелесті.  Жастардың пікірі 
мен ұсыныстарын  тыңдап,  
кейбір түйткілді мəселелерді 
талқылады. Соның ішінде 
аудан жастарының керекті 
мамандық бойынша білім 
алуы, тұрақты жұмысқа 

орналасуы, мемлекет 
тарапынан көрсетілетін 
жеңілдіктер мен қолдаулар 
туралы кеңінен əңгіме өрбіді.

Аудан əкімі өз сөзінде:
«Құрметті жастар! 

Ең əуелі баршаңызды 
Тəуелсіздіктің 30 жылдығымен 

құттықтаймын! Өдеріңізге 
белгілі, Елбасы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаев пен 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев жастарға 
əрқашан қолдау білдіріп, 
барлық мүмкіндікті жасауды 
үнемін алға қояды. Бүгінде 

сіздердің араларыңызда 
ел мақтанышы болатын 
білікті, алғыр жастардың 
қатары көбейді. Сіздер жас 
кəсіпкер, жас мұғалім, жас 
дəрігер, жас мемлекеттік 
қызметші жəне ең жас ауыл 
əкімі сынды абыройлы 
міндетті атқарып келесіздер. 
Бұл – сіздерден кейінгі жас 
буынға үлгі, өнеге. Тəуелсіз 
елдің жастары міне осылай 
болуы керек. Біз сіздермен 
мақтанамыз. Өздеріңіздің 
ұсыныстарыңызды кез-
келген уақытта айтыңыздар. 
Мен жастарды əркез мұқият 
тыңдап, оларға қолдау 
білдіруге дайынмын», – деді.

Жиын соңында аудан əкімі  
«Тəуелсіздік құрдастарын» 
жетістіктерімен құттықтап, 
Алғыс хатын тапсырды.

Бақтияр  АЙТАЛЫ.
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Халық  мүддесіне 
қызмет  етеді

Мемлекеттік қызмет өз ішіне көптеген əлеуметтік, саяси, 
экономикалық аспектілерді қамтитын, мəні зор қызметтердің 

бірі. Мемлекет атынан қоғамның игілігі мен мүддесі үшін 
қызмет ететін мемлекеттік қызметкерлерге артылар 

жауапкершіліктің жүгі де жеңіл емес. Сондықтан болар, елдегі, 
жалпы əлемдегі мемлекеттік қызметкерлерге айтылатын 
сын да көп, тағылатын мін де көп. Бұл тұрғыдан алғанда, 

əлбетте мұндай мамандар өз ісіне адал, жауапкершілігі мол, 
халық мүддесі үшін қызмет етуге дайын, өзіне жүктелген 

міндетті жан-тəнімен түсіне алатын жан болуы тиіс. Десе 
де, мұны идеологиялық тұрғыда жүзеге асырудың мəн зор деп 

есептейміз. 

Еліміздің көрнекті тұлғасы 
Əлихан Бөкейханов «Елге қызмет 
ету білімнен емес, мінезден» 
деп дөп айтқандай, мемлекеттік 
қызметкерлердің абыройлы жұмыс 
істеуі олардың халықпен қарым-
қатынас орнатудағы мəдениетіне көп 
байланысты. Мемлекеттік қызмет, 
мемлекет пен халық арасындағы 
қатынасты байланыстырушы көпір 
екенін ұмытпаған жөн. Еліміздегі 
мемлекеттік қызметші əділдіктің, 
қарапайымдылықтың үлгісі болып, 
адамдар арасында өзін ұстай білетін 
білімді мамандар болғаны жөн. 

Халық үшін мемлекеттік қызметші 
қашанда əділдіктің, қарапайым-
дылықтың имиджі болып келетіні 
бесенеден белгілі. Мемлекеттік 
қызметті дамытудың негізгі 
бағыттарының бірі халық арасында 
мемлекеттік қызметшінің оң беделін 
қалыптастыруға атсалысу, нығайту 
болып табылады деп есептеймін. 
Өзгерістерге дайын бұл қоғамда 
мемлекеттік қызметшінің өз қамы үшін 
емес, мемлекеттің игілігі үшін қызмет 
етуі оның кəсібилігіне байланысты 
болып отыр.

Қазақстан тəуелсіздік жылдары 
өзінің əлеуметтік-экономикалық, 
мəдени жəне саяси дамуында 
нақты жетістіктерге қол жеткізді. 
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі 
даму стратегиясында ұзақ мерзімдік 
басымдылықтарының бірі кəсіби 
мемлекет құру деп белгіленді. Жоғары 
кəсіби мемлекеттік қызмет жəне 
біздің мемлекеттің алдында тұрған 
басқарудың тиімді құрылымын құру 
ісіндегі міндеттерді іске асыру көбінесе 
мемлекеттік қызметшінің кəсібилігіне 
байланысты. Мемлекеттік жүйені 
дамытудағы басым бағыттардың бірі – 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшінің оң беделін қалыптастыру 
жəне нығайту болып табылады.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев 
елді тиімді басқару үшін мемлекеттік 
қызметшінің бойында болуы тиіс 
негізгі қасиеттерді атап көрсетті: 

Мемлекеттік қызметші билік пен өз 
өкілеттіктерін қолдана білуі жəне адал 
болуы керек. Мемлекеттік қызметте 
өз қамы үшін емес, мемлекет игілігіне 
жұмыс істеуі, мемлекет қаржысын өз 
қалтасымен шатастырмауы керек.

Мемлекеттік қызметші заң 
талаптарымен толық сəйкестікте өмір 
сүруі керек. Кез келген орында, кез 
келген лауазымда қандай жағдай болса 
да халықтың, өз елі азаматтарының 

сенімін жоғалтпай жұмыс істеуі керек.
Қазақстандық мемлекеттік 

қызметші əділдіктің, қарапайымды-
лықтың үлгісі болып, адамдар 
арасында өзін ұстай білуі керек.

Мемлекеттік қызметші ұжымға 
басшылық жасамас бұрын, бағына 
білуді үйренуі, өз қызметкерлерінен 
талап етіп отырғанын өзі орындай 
білуі керек.

Егер мемлекет мүддесіне нұқсан 
келіп жатқанын немесе сыбайлас 
жемқорлық əрекеттерін көрсе, дереу 
араласып, шаралар қолдануы керек.

Міне, бұл аталған қасиеттердің 
түпкі мағынасы – жоғары моральдық 
жауапкершілік, кəсіби білім, оны 
тəжірибеде қолдана білу, əділдік, 
адалдық, белсенді өмірлік позиция. 
Мемлекеттік қызметтегі əрбір адам өз 
жұмысының маңыздылығын сезінуі 
жəне өз елінің ұлтжанды азаматы 
болуы керек.

Мемлекеттік қызмет үшін 
беделдің функционалдық жəне 
мəртебелік маңызы бар. Ол халықтың 
жəне мемлекетпен жүргізілетін 
басқарушылық қызметінің тиімділігін 
бағалау критерийлерінің сенімділік 
деңгейінің көрсеткіштері болып 
табылады.

Мемлекеттік қызметтің оң 
имиджіне ұсынылатын негізгі 
қағидалар Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметкерлерінің Ар-
намыс Кодексінде белгіленген. Онда: 
«Мемлекеттік қызмет атқару қоғам 
мен мемлекет тарапынан ерекше 
сенім білдіру болып табылады 
жəне мемлекеттік қызметшілердің 
адамгершілігіне жəне моральдық-
этикалық бейнесіне жоғары талаптар 
қояды», – делінген.

Мемлекеттік қызметшінің 
имиджін қалыптастыру идеология-
лық, саяси жəне мəдени аспектілерді 
көздейді. Мемлекеттік қызметкердің 
оң имиджін қалыптастыру – қиын 
жəне ұзақ үрдіс. Мемлекеттік 
қызметкердің жұмысы мен өзін-
өзі ұстауы баршаға анық. Оның 
беделі – мемлекет беделінің бір 
бөлігі. Мемлекеттік қызметкерлердің 
жəне жалпы биліктегі мемлекеттік 
органдардың барлық басшыларының 
жұмысына қарап халық билікке, 
оның қарапайым халыққа деген 
көзқарасына баға береді.

А.ЖҰРЫНОВА,
«Жетісу – адалдық алаңы» 

жанынан құрылған ақпараттық, 
үгіт-насихат штабының мүшесі.

Ел   күзетіндегі   ерендер
Ішкі істер органдары – 

мемлекеттік биліктің қоғамда 
құқық тəртібін, азаматтардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
маңызды құрылымдарының 
бірі. Сақшылардың кəсіби 
қызметі зор жауапкершілігімен, 
тəуекелге бел бууымен ерекше 
құнды. Қазақстан дербес 
мемлекет болып, тəуелсіздігін 
жариялаған сəттен бастап оның 
тыныштығын қорғауға берік ден 
қойылып келеді. Осынау қырағы 
мамандықты таңдаған жастар 
да елінің алдындағы борышын 
сезінетіні сөзсіз.

Заң бекітілген күн, яғни 
23 маусым жылда Қазақстан 
полициясы күні ретінде аталып 
өтіледі. Ризашылық пен 
құрметтің нышаны ретінде барша 
полиция қызметкерлерін кəсіби 
мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Өз қызметтік міндетін 
атқаруға адалдық танытып, 
қоғамдық тəртіпті қамтамасыз 

      23 маусым 23 маусым  – –  Қазақстан полициясының  күні Қазақстан полициясының  күні

ететін, халық арасында 
сақтық жұмысын жүргізетін, 
азаматтардың тыныштығын, 
заңдылық пен құқық 
тəртібін қорғайтын білікті 
мамандарымыздың қатары көбейе 
берсін.

Еліміздің қорғандары – 
полиция қызметкерлерінің 
еңбектеріне табыс, қызметтеріне 
сəттілік пен абырой тілеймін. 
Қазақстан Республикасының 

БАСПАНА СЫЙЛАДЫ
Жуырда 

белгілі айтыс-
кер Айнұр 
Тұрсынбаева-
ның «AIDYN 
NURY» жеке 
қайырым-
дылық қоры 
Мыңбаев 
ауылындағы 
көпбалалы 
отбасына 
баспана сыйлады. Осыған дейін пəтер жалдап күнелткен жас 
отбасының қуанышында шек жоқ. Көпбалалы ана Шолпан Мамашева:

«Біз пəтерде өмір сүргелі 10 жылға жуықтады. Бүгінгі қуанышымды 
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Балаларым өз үйінде ержететін 
болды. 4 баламыз бар. Бұйырса 5-ші нəрестеге аяғым ауыр. Ендігі 
баламыз өз үйінде дүниеге келетін болады. Бұдан асқан бақыт бар 
ма? Үйіміз жаңа, 5 бөлмелі, жиһаздарымен екен. Көмір жағып та 
əуре болмаймыз. Газы, суы бəрі бар. Бізге жанашырлық танытқан 
қайырымды жандарға мың алғыс. Жақсылықтары Алладан қайтсын» – 
деп көзіне жас алды. 

Мыңбаев ауылындағы белгілі кəсіпкер Жандос Үшкепміров пен 
«AIDYN NURY» жеке қайырымдылық қорының директоры Мөлдір 
Ақылбекова жаңа баспананың лентасын қиып, отбасы мүшелерін жаңа 
қонысымен құттықтады. Сонымен қатар, Жандос Үшкемпіров Шолпан 
Мамашеваның жолдасын жұмысқа орналастыратын болды.

Аталмыш қайырымдылық қоры былтырдан бері кезекті 73-ші 
баспананың кілтін тапсырып отыр.

Б.АЙТАЛЫ.

Мемлекеттік  қызмет  Мемлекеттік  қызмет  --  мəртебелі  міндет  мəртебелі  міндет

Бүгінгі жаһандану заманының 
басты дерті – нашақорлық. Біреулер 
есірткі таратып, байлыққа кенеліп, 
белшесінен батып жүр, ал қаншама 
жан бұдан бақытсыздыққа ұшырап, 
өлім құшуда. Бір өкініштісі, 
есірткіге еліктейтіндер негізінен 
менің жасымдағы жастар мен 
жасөспірімдер. Олар өлімнің 
не екенін терең ұғынбайтын 
жаста есірткіге тəуелді болады. 
Есірткіні теріс пиғылда пайдалану 
нашақорлыққа алып келеді. Ал, 
нашақорлық дегеніміз – адамның 
есірткіге тəуелділігі. Бұл дерт 
ағзаның тіршілік етуін тежеп, 

• 26 маусым – Нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы халықаралық күрес күні

ЕСІРТКІ –  ЕСІ КЕТКЕННІҢ ІСІ

дене мен жүйке қызметінің əбден 
титықтауына алып келеді. Күннен 
күнге психоактивті заттардың 
зияндығына қарамастан оны 
қолданатын адамдардың саны артуда.

Жасөспірімдер нашақорлығының 
əлеуметтік келешегін мамандар алдын 
ала болжауға болатынын саралап 
көрсетеді. Біріншіден, 12-18 жастағы 
нашақорлар ар-ождан принциптері 
бұзылған, адамгершілік қасиеттері 
төмен деңгейдегі адамдар. Сонымен 
қатар, есірткі қолдану балаларды 
қылмысқа жиі итермелейді. Сөйтіп, 
10-20 жылдан кейін жасөспірімдер 
қауіпті топтың құрамынан табылады. 
Екіншіден, болашағы бұлыңғыр 
балалар ұрпақ өсіре алмайды, яғни 
СПИД, вирусты гепатит, ақыл-ойдың 
дұрыс болмауы жəне түрлі аурулардың 
өршуіне жол ашып, қоғамның 
дамуына көп қауіп төндіреді. 

Үшіншіден, мұндай жағдай 
қоғамның экономикалық жəне 
саяси ахуалына өз əсерін тигізеді. 
Білімді маман əлеуеті төмендейді, 
тұрақтылық бұзылады. Сондай-ақ, 
есірткі тек оны қолданатын адамға 
ғана зиянын тигізіп қоймайды, оның 
жақындарына, туыстарына жəне 
жалпы қоғамға көп қиындықтар 
туғызады.

Соңғы жылдары елімізде 
есірткінің заңсыз айналымы 
түйткілді мəселе болып тұр. Есірткі 
заттарының аса қымбат еместігі, 
оларға іс жүзінде еш кедергісіз қол 
жеткізудің мүмкіндігі нашақорлар 
қатарының кемімей, керісінше 
үнемі артып отыруына жол ашуда. 
Сондықтан əсіресе жастар осы 
туралы көп ойланса дұрыс болар еді.

Əйгерім  ƏБУ.

2021 жылдың 1 шілде-
сінен бастап Қазақстан 
Республикасында Əкімшілік 
рəсімдік-процестік кодексі 
(бұдан əрі - ƏРПК) күшіне енеді. 
2019 жылдың 2 қыркүйегінде 
Мемлекет басшысы Қазақстан 

Əкімшілік 
рəсімдік-процестік 

кодексіне шолу
халқына Жолдауында 
əкімшілік сот төрелігін енгізу 
міндетін қойып, азаматтардың 
конституциялық құқықтарын 
қорғаудың тиімділігін 
күшейтуіне аса назар аударған.

Қазіргі таңда мемлекеттік 
органдар мен азаматтардың 
конституциялық құқықтарын 
бұзатын көптеген актілері 
жариялануда жəне тұрғындар 
тарапынан оларға шағымдануы 
ұзақ жəне қиын процесс болып 
табылады. Осыған байланысты, 
ƏРПК сотта азаматтар мен 
мемлекеттің тең құқығына 
бағытталған жаңа кодекс болып 
келеді.

Атап айтқанда, азаматтың 
қатысуынсыз оған қатысты 
қолайсыз шешім қабылдау 
мүмкін болмайды. Азаматтар 
өзінің қарсылықтарын білдіруге, 
əкімшілік іс материалдарымен 
танысуға, үзінділер жасауға, 
құжаттардың көшірмелерін 
жасауға құқылы болады.

Басқаша айтқанда, егер оның 
құқықтары мен мүдделеріне 
қатысты істер орын алғанда, 
азамат бюрократиялық 
процедураларға қатыса алады. 
Осы кодекстің қабылдануы 
билік органдарымен дауларды 
қарау кезінде азаматтардың 
құқықтарын қорғауды күшейтіп 
қана қоймай, сонымен 
қатар мемлекеттік деңгейде 
басқарушылық шешімдер 
қабылдау процесінде азаматтық 
белсенділікті арттырып, 
əкімшілік əділеттілік тетіктері 
азаматтар арасындағы 
сенімділігін жоғарылатады деген 
үміттеміз.

Дархан  ЖЫЛАНГӨЗОВ,
Жамбыл ауданының 

прокуроры.

өркендеуі жолында табысты 
қызмет ете берулеріңізге 
тілектеспін.

Халқымыздың амандығын 
сақтау мен Отанымыздың 
өркендеуіне қосып жатқан 
үлестеріңіз аз емес, еңбектеріңіз 
əрқашан жемісті де табысты 
болғай!

Асхат  ТЕГЕНБАЕВ,
Жамбыл  АПБ-ң  бастығы,

полиция  полковнигі.
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Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы учаскелік сайлау комиссияларының 
құрамын жариялайды 

Шиен сайлау округі
№ 310 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Шиен ауылы, Əбдіқайым көшесі  2 а, "Алматы облысы, Жамбыл ауданының 

білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Шиен ауылындағы орта мектеп Қоғамшыл бастауыш 
мектебі жəне мектеп жанындағы интернатымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Комиссия төрағасы – Көпжасаров Естай Самудинұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бейсебаев Ердос Қырғызбайұлы
Комиссия хатшысы – Сатқанбаева Жазира Əлімханқызы
Комиссия мүшелері – Нукебаева Əсел Саяқханқызы, Ауалиева Райкүл Көбегенқызы, 

Жатқанбаев Мақсат Мəлікұлы, Маниева Зауре Турысбекқызы.

Үлгілі сайлау округі
№317 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Үлгілі ауылы, "Алматы облысы Жамбыл ауданының білім бөлімі" мемлекеттік 

мекемесінің "Үлгілі ауылындағы орта мектеп Ақдала бастауыш мектебімен" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. 

Комиссия төрағасы – Иманов Ахмет Серікбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ташметова Айжан Ғалымжанқызы
Комиссия хатшысы – Еспаев Асқар Төлегенұлы
Комиссия мүшелері – Манжибаева Айгүл Аралтайқызы, Еспенбетов Алтай Мұратұлы.

Шиен сайлау округі
1. № 310 сайлау учаскесі.
Орталығы: Шиен ауылы, Əбдіқайым көшесі  2 а, "Алматы облысы, Жамбыл ауданының 

білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Шиен ауылындағы орта мектеп Қоғамшыл бастауыш 
мектебі жəне мектеп жанындағы интернатымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Шиен, Қоғамшыл ауылдары.
Үлгілі сайлау округі

2. № 317 сайлау учаскесі.
Орталығы: Үлгілі ауылы, "Алматы облысы, Жамбыл ауданының білім бөлімі" 

мемлекеттік мекемесінің "Үлгілі ауылындағы орта мектеп Ақдала бастауыш мектебімен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Шекарасы: Үлгілі ауылы; Саз станциясы, Қаншенгел ауылы.

Жамбыл ауданының əкімі  сайлау учаскелерінің шекараларын жариялайды

1. Ауылдық округтері əкімдерінің (бұдан əрі – 
əкімдерді) сайлауын тағайындау

Аудандық  сайлау комиссиясы 
25 маусым 2021 ж.  

 (14-б. 8-1) т., 113-1-б.2,3-т)
2. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың 

шекаралары мен аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының орналасқан жерін көрсете отырып, 
тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Аудандық  сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн 

мерзімнен кешіктірмей 
2021 жылғы  5 шілдеден кешіктірмей

 (22-б.)
3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 

құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау

Аудандық  сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн 

мерзімнен кешіктірмей 2021 жылғы  5 шілдеден 
кешіктірмей

(13-б. 4-т.)
4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау    
Аудандық  сайлау комиссиясы 

Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн 
мерзімнен кешіктірмей 

2021 жылғы  10 шілдеден кешіктірмей
(17-б. 2-т.)

5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы 
хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау           

Аудан əкімі 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн 

мерзімнен кешіктірмей 
2021 жылғы  10 шілдеден кешіктірмей

(23-б. 5-т.)
6. Əкімдікке кандидаттар ұсыну
Белгіленген тəртіппен тіркелген саяси 

партиялар жəне өзін-өзі ұсыну тəртібімен азаматтар 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше 

белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі 
күннен басталады жəне сайлау өткізілетін күнге 
он бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он 
сегізде аяқталады.

2021 жылғы 26 маусымда басталады жəне 2021  
жылғы  9 шілдеде сағат 18:00 аяқталады

 (113-3-б.1-т.)
7. Əкімдікке кандидаттардың Қазақстан 

Республикасының Конституциясында «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңында 
(бұдан əрі – сайлау туралы Конституциялық 
Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында 
жəне Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада 
қойылатын талаптарға сəйкестігін анықтау

Аудандық  сайлау комиссиясы 
Тиісті құжаттар ұсынылған сəттен бастап

 (4 б., пп.2) п. 11 ст.113-5)
8. Əкімдікке кандидаттардың сенім білдірген 

адамдарын тіркеу жəне оларға тиісті куəліктер беру
Аудандық  сайлау комиссиясы 

Əкімдікке кандидаттың Қазақстан 
Республикасының Конституциясында жəне  

сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген 
талаптарға сəйкестігі анықталған күннен бастап

(14 б. 8-1 т.,  31 б.)
9. Əкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау 

үшін қол қою парақтарын беру

Жамбыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2021 жылғы 25 маусымдағы №3 қаулысына қосымша

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 
заңының 113-1 бабына сəйкес Жамбыл аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:

1. 2021 жылғы 25 шілдеге Жамбыл ауданында
– Үлгілі ауылдық округі əкімі
– Шиен ауылдық округі əкімі сайлауы тағайындалсын.
2. 2021 жылғы 25 шілдеге тағайындалған Жамбыл ауданының ауылдық округтері сайлауын əзірлеу 

мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың қоса беріліп отырған  күнтізбелік жоспары бекітілсін.
3. Осы қаулы Жамбыл аудандық сайлау комиссиясының интернет-ресурсында жəне «Атамекен»  

аудандық газетінде жариялансын.
Е.ТӨЛЕБЕКОВ,

аудандық сайлау комиссиясының төрағасы.
С.МƏНКЕЕВА,

аудандық сайлау комиссиясының хатшысы.

Жамбыл аудандық сайлау комиссиясының 2021 жылғы 25 маусымдағы «Жамбыл ауданының ауылдық 
округтері əкімдері сайлауын тағайындау туралы» № 3 Қаулысы 

 Жамбыл ауданының ауылдық округтері əкімдері сайлауын тағайындау туралы

2021 жылғы  25 маусымға тағайындалған Жамбыл ауданының  Үлгілі, Шиен ауылдық  
округтер əкімдерінің сайлауын əзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың   күнтізбелік 

жоспары
Аудандық  сайлау комиссиясы 

Əкімдікке кандидаттың Қазақстан 
Республикасының Конституциясында, «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 36-бабында жəне 
Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада 

қойылатын талаптарға сəйкестігін анықтағаннан 
кейін үш күн мерзімде 

(113-4 б)
10. Əкімдікке кандидаттарды қолдау үшін 

жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру жəне 
тиісті хаттаманы ресімдеу

Аудандық  сайлау комиссиясы паспорт 
қызметінің қызметкерлерін тарта отырып

Қол қою парақтары тиісті сайлау 
комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күн 

мерзімде
(113-4-б. 7-т)

11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін 
жəне 2021 жылғы 1 қаңтарына қолданыста болатын 
ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде 
сайлау жарнасын енгізу

Əкімдікке кандидатттар, саяси партиялар (əр 
бір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидатты тіркегенге дейін

 (113-5-б. 2-т)
12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік 

кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың 
бірінші күніне активтер мен міндеттемелер 
туралы декларацияларды ұсыну (2021 жылдың 1 
маусымына)

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Партиялық тізім тіркелгенге дейін

 (113-5-б. 3-т)
13. Кандидат жəне оның жұбайының 

(зайыбының) декларациялаған активтер мен 
міндеттемелер туралы мəліметтердің дұрыстығын 
тексеру

Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн 

ішінде
 (113-5-б. 4-т)

14. Əкімдікке кандидаттарды тіркеу жəне оларға 
тиісті  куəліктер беру

Аудандық  сайлау комиссиясы 
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін 

басталады жəне сайлау күнінен он күн бұрын 
сағат 18.00 аяқталады 2021 жылғы 26 маусымда 
басталады жəне 2021 жылғы 14 шілдеде  сағат 

18:00 аяқталады
(14-б., 8-1)тт., 113-5-б)

15. Əкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы 
хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау

Аудандық  сайлау комиссиясы 
Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші 

күннен кешіктірмей
 (113-5-б. 9-т.)

16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру 
үшін орындарды белгілеу жəне оларды жарақтандыру

Жергiлiктi атқарушы органдар жəне аудандық  
сайлау комиссиясы 

Үгіт басталғанға дейін
 (28-б. 6-т.)

17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу
Партиялық тізімдерді тіркеу мерзімі аяқталған 
сəттен басталады жəне сайлау болатын күннің 

алдындағы күні сағат   00:00  аяқталады 

2021 жылғы 14 шілдеде сағат 18:00 кейін 
басталады жəне 2021 жылғы 24 шілдеде   сағат 

00:00  аяқталады 
(27-б. 2-т.)

18. Əкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен 
кездесу үшін үй-жайлар беру жəне бөлінген үй-
жайларда кандидаттардың жəне олардың сенім 
білдірген адамдарының сайлаушылармен кездесу 
кестесін жасау жəне бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялау

Жергiлiктi атқарушы органдар жəне аудандық  
сайлау комиссиясы 

Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 
 (28-б. 4-т.)

19. Əрбір сайлау учаскесі бойынша əкім 
қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау 
комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    

Аудан əкімі
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын

 2021 жылғы 5 шілдеге дейін
 (24-б. 5-т)

20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың 
тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда 

2021 жылғы 10 шілдеден бастап
 (26-б. 1-т.)

21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты мен 
орны туралы хабардар ету                                                                             

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беруге дейін он күннен кешіктірмей

 2021 жылғы 15 шілдеге дейін
(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)

 22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін 
учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу

Аудандық  сайлау комиссиясы 
Ерте дегенде сайлаудан үш күн бұрын жəне 

сайлаудан кемінде бір күн бұрын
Ерте дегенде 2021 жылғы 22  шілдесінен 

бұрын жəне кемінде 2021 жылғы  24 шілдесінен 
кешіктірмей

 (37-б. 3-т.)
23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін 

ашу жəне тиісті хаттама жасау            
Учаскелік  сайлау комиссиялары

Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
2021 жылғы  25 шілде сағат 06:00-де

(40-б. 1-т.)
24. Дауыс беруді өткізу                                               

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні  сағат 7:00-ден 20:00-ге дейін 

 (38-б. 1-т.)

25. Дауыстарды санау жəне сайлау учаскесінде 
тиісті əкімдер сайлауы бойынша дауыс беру 
нəтижелері туралы хаттамалар жасау                                   

Учаскелік  сайлау комиссиялары
сағат 20:00-де басталады 

 (18-б. 8) т., 43-б.)
26. Дауыс беру нəтижелері туралы хаттаманың 

көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпы 
жұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген                    
орынға ілу

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан

 кейін – дереу  
 (43-б. 8-т.)

27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нəтижелері 
туралы хаттамаларды  аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясына ұсыну                                                

Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан

 кейін – дереу 
 (113-8-б. 1-т.)

28. Əкімдерді сайлау қорытындыларын анықтау
Аудандық  сайлау комиссиясы 

Сайлаудан кейін үш күн мерзімінен 
кешіктірмей

2021 жылғы  28 шілдесінен кешіктірмей
 (113-10-б.)

29. Əкімдерді сайлау қорытындылары  
туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялау

Аудандық  сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кейін төрт күн мерзімінен 

кешіктірмей
2021 жылғы  29 шілдесінен кешіктірмей

(44-б.)
30. Сайланған əкімдерді тіркеу, тиісті куəліктер 

беру 
Аудандық  сайлау комиссиясы 

сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн 
мерзімде

Сайланған əкімдерден жеті күн мерзім 
ішінде Конституцияға жəне сайлау туралы 
Конституциялық заңға сəйкес əкім мəртебесімен 
сыйыспайтын міндеттерді өздерінен қосу туралы 
жазбаша өтініш алғаннан кейін

2021 жылғы  31 шілдесінен кешіктірмей
(45-б, 2-т, 46-б, 113-11-б)
Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мəтінінде 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының нормаларына сілтемелер берілді.

Жамбыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орталығы: Ұзынағаш ауылы, Абай көшесі, 56, аудандық əкімшілігінің ғимараты,  тел. 87277020389.
Комиссия төрағасы – Төлебеков Елдес Садуқасұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Қарымбаев Жақсылық Султанұлы
Комиссия хатшысы – Мəнкеева Сəулеш Сейілханқызы
Комиссия мүшелері – Жолтаева Света Мұқанқызы, Керімбаева Айнұр Бекетқызы, Ыбырайжанова 

Бибінұр Ермекбайқызы, Мұсаева Камшат Ерғазықызы.

 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 
заңының 14 бабының, 6 тармақшасына, 21 бабының 4 тармақшасына, 22 бабына сəйкес Жамбыл 
аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:

1. Жамбыл ауданының ауылдық округтері əкімдері сайлауын өткізу мақсатында
1) Үлгілі ауылдық округінде –  Үлгілі ауылдық округі аумағының шекарасында Үлгілі сайлау округі
2) Шиен ауылдық округінде – Шиен ауылдық округі аумағының шекарасында Шиен сайлау округі
 құрылсын.
2. Шекарасы көрсетілген сайлау округтерінің тізімі жəне аудандық сайлау комиссиясының 

орналасқан жері аудандық сайлау комиссиясының интернет-ресурсында жəне «Атамекен»  аудандық 
газетінде жариялансын.

Е.ТӨЛЕБЕКОВ,
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы.

С.МƏНКЕЕВА,
аудандық сайлау комиссиясының хатшысы.

Жамбыл аудандық сайлау комиссиясының 2021 жылғы 25 маусымдағы «Жамбыл ауданының ауылдық 
округтері əкімдері сайлауын өткізу мақсатында сайлау округтерін құру туралы» № 2 Қаулысы 

Жамбыл ауданының ауылдық округтері əкімдері сайлауын өткізу мақсатында сайлау 
округтерін құру туралы

Жамбыл  аудандық сайлау комиссиясы сайлау тағайындалған ауылдық 
округтерінің тізімін жариялайды

№ Ауылдық округінің 
атауы Ауылдық округінің шекарасы

Аудандық сайлау 
комиссиясының 
орналасқан жері

1.  Шиен ауылдық округі Шиен ауылы, Қоғамшыл ауылы Ұзынағаш ауылы                    
Абай көшесі 56

2. Үлгілі ауылдық округі Үлгілі ауылы,                                                                                                             
Саз станциясы, Қаншенгел ауылы

Ұзынағаш ауылы                     
Абай көшесі 56



55555эл. почта:  atameken1932@bk.ru26 маусым, 2021 жыл

1. Назначение выборов акимов  сельских округов 
(далее – акимов)

Районная территориальная избирательная 
комиссия – 

25 июня 2021 года 
(пп.8-1 ст. 14, п.2,3 ст.113-1)

2. Опубликование в средствах массовой 
информации списка избирательных округов с 
указанием их границ и места нахождения районной 
территориальной избирательной комиссии. 

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

Не позднее чем через десять дней после 
назначения выборов, не позднее 5 июля 2021 года

(ст. 22)
3. Опубликование в средствах массовой 

информации состава районной территориальной 
избирательной комиссии.

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

Не позднее чем через десять дней после 
назначения выборов, не позднее 5 июля 2021 года

 (п. 4 ст. 13)
4. Опубликование в средствах массовой 

информации состава участковых избирательных 
комиссий.

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

Не позднее чем через пятнадцать дней после 
назначения выборов, не позднее 10 июля 2021 года 

 (п. 2 ст. 17)
5. Опубликование в средствах массовой 

информации сведений о границах избирательных 
участков

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

В пятнадцатидневный после назначения выборов, 
не позднее 10 июля 2021 года

 (п. 5 ст. 23)
6. Выдвижение кандидатов в акимы

Политические партии, зарегистрированные 
в установленном порядке и граждане в порядке 

самовыдвижения.
Начинается со дня, следующего за днем 

назначения выборов и заканчивается в восемнадцать 
часов по местному времени за пятнадцать дней до дня 

проведения выборов, если иное не установлено при 
назначении выборов. Начинается 26 июня 2021 года 

и заканчивается 9 июля 2021 года
 (п.1 ст. 113-3)

7. Установление соответствия кандидатов в акимы 
требованиям, предъявляемым к ним Конституцией 
Республики Казахстан, Конституционным законом 
Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), 
статьи 36 Закона Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» и законодательством в сфере 
государственной службы

Районная территориальная избирательная 
комиссия с момента получения необходимых 

документов
 (ст. 4, пп.2) п. 11 ст.113-5)

8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в 
акимы и выдача им соответствующих удостоверений.

Районная территориальная избирательная 
комиссия.

 Со дня установления соответствия кандидата 
в акимы требованиям, предусмотренными 

Конституционным законом о выборах 
(пп. 8-1) ст.14, ст. 31)

9. Выдача кандидатам в акимы подписных листов 
для сбора подписей в поддержку.

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

В трехдневный срок после проверки 
кандидата на соответствие требованиям, 

предусмотренным Конституцией Республики 
Казахстан и Конституционным  законом, статьей 

Жамбылская районная  избирательная комиссия публикует состав участковых 
избирательных комиссий  

Шиенский избирательный округ
Участковая избирательная комиссия № 310
Центр:  село Шиен, улица Абдикайыма  2а, коммунальное государственное учреждение "Средняя школа села 

Шиен с Когамшылской начальной школой и пришкольным интернатом" государственного учреждения "Отдела 
образования Жамбылского района Алматинской области". тел.87277043015.

Председатель комиссии – Копжасаров Естай Самудинович
Заместитель председателя комиссии – Бейсебаев Ердос Кыргызбайұлы
Секретарь комиссии – Сатканбаева Жазира Алимхановна,
Члены комиссии –Нукебаева Асель Саякхановна, Ауалиева Райгуль Кобегеновна, Жатканбаев Максат Маликович, 

Маниева Зауре Турысбековна.

Ульгулинский избирательный округ
Участковая избирательная комиссия № 317
Центр:  село Ульгули, улица Жамбыла  5а, коммунальное государственное учреждение "Средняя школа села 

Ульгули с начальной школой Акдала" государственного учреждения "Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области".тел. 87277056631

Председатель комиссии – Иманов Ахмет Серикбаевич
Заместитель председателя комиссии – Ташметова Айжан Ғалымжанқызы
Секретарь комиссии – Еспаев Аскар Толегенович
Члены комиссии –Манжибаева Айгуль Аралтаевна,  Еспенбетов Альтай Муратович. 

Календарный план  основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
акимов Шиенского и Ульгулинского  сельских округов Жамбылского района 

Алматинской области, назначенных на 25 июля  2021 года

В соответствии  со статьей 113-1 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» Жамбылская районная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 25 июля 2021 года в Жамбылском районе выборы:
–  акима Ульгулинского сельского округа;
– акима Шиенского сельского округа.
2. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов сельских 

округов Жамбылского района, назначенных на 25 июля 2021 года, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Жамбылской районной избирательной 
комиссии и в районной газете «Атамекен».

Е.ТУЛИБЕКОВ,
председатель районной избирательной комиссии.

С.МАНКЕЕВА,
секретарь районной избирательной комиссии.

О назначении выборов акимов сельских округов Жамбылского района 

Постановление Жамбылской районной избирательной комиссии «О назначении выборов акимов сельских 
округов Жамбылского района» 25 июня 2021 года № 3

Приложение к постановлению  Жамбылской районной территориальной избирательной комиссии
от 25 июня 2021 года № 3 

В соответствии с подпунктом 6) статьи 14,  пунктом 4 статьи 21, статьей 22 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Жамбылская районная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательные округа по выборам акимов  сельских округов Жамбылского района:
1) акима Ульгулинского сельского округа – Ульгулинский избирательный округ в границах Ульгулинского 

сельского округа;
2) акима Шиенского сельского округа – Шиенский избирательный округ в границах Шиенского сельского округа.
2. Опубликовать список избирательных округов с указанием их границ и места нахождения территориальной 

избирательной комиссии на интернет-странице Жамбылской районной избирательной комиссии и в районной газете 
«Атамекен».

Е.ТУЛИБЕКОВ,
председатель районной избирательной комиссии.

С.МАНКЕЕВА,
секретарь районной избирательной комиссии.

Об образовании избирательных округов по выборам акимов  сельских округов 
Жамбылского района 

Постановление Жамбылской районной избирательной комиссии «Об образовании избирательных округов по 
выборам акимов  сельских округов Жамбылского района » 25 июня 2021 года № 2

36 Закона Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в 

Республике Казахстан» и законодательством в сфере 
государственной службы 

(ст. 113-4)
10. Проверка достоверности собранных подписей 

в поддержку кандидатов в акимы и оформление 
соответствующего протокола.

Районная территориальная избирательная 
комиссия с привлечением работников паспортных 

служб. 
В трехдневный срок после сдачи подписных 
листов в районную избирательную комиссию. 

(п. 7 ст. 113-4)
11. Внесение на счет местных исполнительных 

органов избирательного взноса в размере однократной 
минимальной заработной платы, устанавливаемой 
законом о республиканском бюджете и действующем на 
1 января 2021 года.

Кандидаты в акимы, политические партии (за 
каждого выдвинутого кандидата)

До регистрации кандидата
 (п. 2 ст. 113-5)

12. Представление в органы государственных 
доходов по месту жительства декларации об активах 
и обязательствах на первое число месяца начала срока 
выдвижения (на 1 июня 2021 года)

Кандидат и его (ее) супруга (супруг).
До регистрации кандидата, по состоянию на                 

1 июня 2021 года. 
(п. 3 ст. 113-5)

13. Проверка достоверности сведений об активах 
и обязательствах, задекларированных кандидатом и его 
(ее) супругой (супругом).

Органы государственных доходов. 
В течение пяти дней со дня регистрации 

кандидата. 
(п. 4 ст. 113-5)

14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им 
соответствующих удостоверений.

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

Начинается после получения всех необходимых 
документов и заканчивается в 18.00 часов за десять 

дней до дня выборов
Начинается 26 июня 2021 года заканчивается в 

18.00 часов  14 июля 2021 года.
(пп. 8-1) ст. 14, ст. 113-5)

15. Опубликование в средствах массовой 
информации сообщения о регистрации кандидатов в 
акимы

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

Не позднее чем на пятый день после 
регистрации кандидатов.

 (п. 9 ст. 113-5)
16. Определение мест для размещения 

агитационных печатных материалов и их оснащение 
Местные исполнительные органы и районная 

территориальная избирательная комиссия 
До начала агитации 

 (п. 6 ст. 28)
17. Проведение предвыборной агитации

Начинается с момента окончания срока 
регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов 

дня предшествующего дню выборов
Начинается после 18:00 часов 14 июля 2021 года 

и заканчивается в 00:00  часов по 24 июля 2021 года
(п. 2 ст. 27)

18. Предоставление кандидатам в акимы 
помещений для встреч с избирателями, составление 
и опубликование в средствах массовой информации 
графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с 
избирателями  в выделенных помещениях

Местные исполнительные органы и районная 
территориальная избирательная комиссия 

В период проведения предвыборной агитации
(п. 4 ст. 28)

19. Представление по акту в избирательную 
комиссию списков избирателей, подписанных акимом 
по каждому избирательному участку

Аким района
За двадцать дней до начала голосования

до 5 июля 2021 года
 (п. 5 ст. 24)

20. Представление избирателям для ознакомления 
списков избирателей по избирательным участкам

Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования

с 10 июля 2021 года
 (п. 1 ст. 26)

21. Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования

Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня                                               

проведения голосования
до 15 июля 2021 года 

 (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)
22. Доставка избирательных бюллетеней для 

голосования участковым избирательным комиссиям
Районная территориальная избирательная 

комиссия 
Не ранее чем за три дня и позднее чем за один 

день до выборов
 Не ранее 22 июля и не позднее 24 июля 2021 

года 
 (п. 3 ст. 37)

23. Открытие избирательных участков для 
голосования и составление  соответствующего 
протокола 

Участковые избирательные комиссии
За один час до начала голосования

25 июля 2021 года в 06.00 часов
(п. 1 ст. 40)

24. Проведение голосования
Участковые избирательные комиссии

25 июля 2021 года с 07.00 до 20.00 часов 
(п. 1 ст. 38)

25. Подсчет голосов и составление протоколов 
о результатах голосования по выборам акима на 
избирательном участке

Участковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)

26. Вывешивание копии протокола о результатах 
голосования в помещении избирательного участка 
в специально установленном месте для всеобщего 
ознакомления

Участковые избирательные комиссии 
После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)
27. Представление протоколов о результатах 

голосования на избирательных участках 
в  соответствующие районные (городские) 
избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно

(п. 1 ст. 113-8)
28. Установление итогов выборов акима

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

Не позднее чем в трехдневный срок после 
выборов 

Не позднее 28 июля 2021 года
(ст. 113-10)

29. Опубликование в средствах массовой 
информации сообщения об итогах выборов акимов

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

Не позднее четырех дней со дня проведения 
выборов

Не позднее 28 июля 2021 года
ст. 44)

30. Регистрация избранных акимов, выдача 
соответствующих удостоверений 

Районная территориальная избирательная 
комиссия 

в семидневный срок со дня проведения 
выборов

После получения от избранных акимов в 
семидневный срок письменного заявления о 

сложении с себя обязанностей, не совместимых в 
соответствии с Конституцией и Конституционным 

законом о выборах со статусом акима. 
Не позднее 31 июля 2021 года

(ст. 45, п. 2 ст. 46, ст. 113-11)
Примечание: В тексте Календарного плана 

даются ссылки на нормы Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан». 

Жамбылская  районная территориальная избирательная  комиссия

Центр: село Узынагаш, улица Абая 56, районный акимат, каб № 16  тел. 8277020389
Председатель комиссии  -  Тулибеков Елдес Садуакасович
Заместитель председателя комиссии – Карымбаев Жаксылык Султанович
Секретарь комиссии   - Манкеева Саулеш Сеилхановна
Члены комиссии – Керимбаева Айнур Бекетовна, Ибрайжанова Бибинур Ермекбаевна, Жолтаева Света 

Мукановна, Мусаева Камчат Ергазиевна.

Аким Жамбылского  района  публикует границы избирательных участков 

Шиенский избирательный округ
1. Избирательный участок № 310.
Центр: село Шиен, улица Абдикайыма  2а, коммунальное государственное учреждение "Средняя школа села 

Шиен с Когамшылской начальной школой и пришкольным интернатом" государственного учреждения "Отдела 
образования Жамбылского района Алматинской области".

В границах: с. Шиен, с. Когамшыл.
Ульгулинский избирательный округ

2. Избирательный участок № 317.
Центр: село Ульгули, улица Жамбыла  5а, коммунальное государственное учреждение "Средняя школа села 

Ульгули с начальной школой Акдала" государственного учреждения "Отдела образования Жамбылского района 
Алматинской области".

В границах: с. Ульгули; ст. Саз, с.Каншенгель

Жамбылская  районная  избирательная комиссия публикует список сельских 
округов Жамбылского  района, где назначены выборы акимов

№ Наименование 
сельского округа 

Границы сельского 
округа

Место нахождения 
территориальной избирательной 

комиссии
1. Шиенский сельский 

округ с.Шиен, с Когамшыл с.Узынагаш ул Абая 56

2. Ульгулинский сельский  
округ

с.Ульгули, с.Каншенгель, 
ст.Саз с.Узынагаш ул Абая 56

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Ауылдық округтері əкіміне кандидаттардың  үгіт материалдарын  жариялау БАҒАЛАРЫ
Үгіт материалдарын «Атамекен» газетіне орналастыру үшін баспа алаңының құны:
– журналистік басылымдары бар беттерде модульді орналастыру – 1 шаршы 
сантиметр үшін 120 теңге, ҚҚС-сыз.
Редакцияның электрондық поштасы: atameken1932@bk.ru
Телефон: 8 (72770) 2-44-28, 2-44-27.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
РАСЦЕНКИ для публикации материалов предвыборной агитации кандидатов в  акимы  сельских округов 

Стоимость печатных площадей для размещения агитационных материалов в газете 
«Атамекен» составляет: 
– 120 тенге за 1 кв. см. размещения модуля на страницах с журналистскими публикациями, не включая НДС.
Электронный адрес редакции: atameken1932@bk.ru
Телефон: 8 (72770) 2-44-28, 2-44-27.
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ҚАЙТА  ТУҒАН  ФЕНОМЕН
Көне грек Гомерінің қайда туғанына 

осы күнге дейін жеті шаһар таласады. 
Қай елден туғаны да осы күнге дейін 
даулы, қазақ Гомерінің туған елі – Ұлы 
жүз – Екей. Туған топырағы – Жамбыл 
тауының баурайы» деп ұлы жыраудың 
феномендік сырын тек топырақтан, 
уақыт пен кеңістіктен табатын Ғабаңның, 
Ғ.Мүсіреповтің «Феномен-Феникс» 
мақаласында осындай тамаша жолдар 
бар. 

Феникс – құс. Ол – адам ой-
сезімінің, барлық асылының, адалдығы 
мен адамгершілігінің мұрагері сияқты. 
Мыңдаған жылдар жасай береді. Өле 
қалса өртеп, күлін отқа салсаң қайта 
тіріліп тұра келеді. Өткен өмірін 
ұмытпайды. Дүниеде қандай асыл 
ойлар, білім иелері, əділет иелері 
болды, көркемдік қазыналар болды, бəрі 
есіңде. Екінші тілмен айтқанда, Феникс 
адамзаттың өзінің есі дер едім».

Иə, «Феномен-Феникс», «ХХ ғасыр 
Гомері» атанған Жамбыл Жабаевтың 
туғанына 175 жыл толып отыр. 

...1936 жыл Жəкеңнің даңқын 
шартарапқа асқақтатып жатты. Ол 
Алматыда өткен қазақ ақындарының 
республикалық бірінші слетінде əйгілі 
«Туған елім» жырын айтып, осы жылдың 
көктемінде тұңғыш рет Мəскеуде өткен 
қазақ əдебиеті мен өнерінің онкүндігіне 
қатысып қайтты. 

Жамбыл «халықтың ғасырлық 
жырын» жанына серік етіп, бағзы 
бабаларымыздың арман-мұратын жан 
дүниесімен сезінген ХХ ғасырдағы 
ұлы өнердегі рухани жалғастық 
болғандықтан, қаймана қазақтың 
жоқшысы, жақтаушысы, жыршысы һəм 
қуанышы еді. Ол жырлаған жырда атаның 
өсиеті, ананың əлдиі, баланың күлкісі 
болса, ол айтқан өлеңдерде халықтың 
арманы, қазақтың мұңы мен зары жатты. 
Тегінде, мəңгілік мұраттардың басын 
қырау шалмайтыны секілді, достықты, 
адалдықты, махаббатты жырлап, 
жауыздық пен сатқындықты, опасыздық 
пен жуандықты тайсалмай айыптайтын 
шын ақындық – ол да бір мұзарт шың. 

Жəкең туралы С.Сейфулиннен 
бастап, М.Əуезовке дейін, олардан кейін 
де қаншама көрнекті тұлғалар қалам 
тербеді. Бəрі де Жамбылдың ақындығын, 
жыршылығын, əсіресе, суырыпсалма 
айтыскерлігін ғылыми дəйектермен, 
жан-жақты талдап, жеріне жеткізіп 
айтып кеткен. Сол ұлы зиялылардың 
əдебиет тарихында Жамбылды іздеп 
жүріп, өлең-жырларын естіп, хатқа 
түсіріп, енгізіп кеткен елеулі еңбектерін 
назарға алмауды қандай сөзбен 
түсіндіруге болады. Ол туралы қаншама 
ақын-жазушылар əдемі естеліктер айтып 
кеткен десеңші. Ал қарасөзбен жазылған 
дүниелер өз алдына. Əлбетте, Жамбыл 
туралы прозалық шығармаларды 
жазған авторлар-дың шығармашылық 
потенциалын Əуезовпен салыстыра 
алмаймыз. Егер Мұхаң да дарындас 
жазушы туып, Жамбыл өмір сүрген 
орта мен тарихи жағдайлардың тереңіне 
бойлай алса, онда Жетісу жерінің «Абай 
жолындағыдай» үлкен полотносы сөз 
өмірге келер еді. Оған Жəкеңнің өмір 
дерегі мен Жетісудың қилы-қилы тарихы 

талай мағлұматтар беретініне күмəн 
жоқ. Бұлай болғанда, Жəкең жөніндегі 
тарихи ақтаңдақтардың кейбіріне нүкте де 
қойылар ма еді...

1938 жылы «Ардақты Жəке» атты 
шағын мақаласында: «Кəрілік жеңбеген 
сені өлім жеңбейді. Сенің атың ұлы 
заманның ұмытылмас атының бірі 
екенінде күмəн жоқ»  деп ағынан жарылған 
заманымыздың ұлы адамы Мұхтар Əуезов 
тек əділетті айтқан. Талантқа таланттың 
берер бағасында қаншалықты мүлт 
болмайтыны оның ақиқатқа суарылуында 
болса керек. 

Мұхаң Жамбыл турасында арнайы 
ғылыми мақала жазғанда оның дəуіріне 
бүгінгілерден бір табан жақын тұрғанын 
қаперге алуымыз керек. Оның «Тарих 
путевкасын берген адам», «Ардақты Жəке», 
«Джамбул и народные акыны», «Джамбул 
и народная поэзия», «Халықтың ғасырлық 
жыры», «Жамбылдың айтыстағы өнері» 
жəне «Айтыс өлеңдері» атты мақалалары 
тек Жамбылдың жеке басын мадақтаған 
жалаң сөз емес, жалпы ұлт өнерінің өткені 
мен болашағы саралаған бағалы еңбектері 
болатын. Ол: «Халық ақыны Жамбыл, тек 
өз шығармаларымен ғана емес, тарихи-
əдеби зерттеу тұрғысынан да, өзгеге 
ұқсамайтын дара, оқшау бет-бейнесімен 
де аса зор құбылыс» деп бағалайды.   

Өнер ұдайы бір-бірімен бəсекеге 
түсіп отыратындықтан, бұл салада оза 
шауып, қара көрсетпей кету, əлбетте оңай 
болмаған. Ал құбылыс деген мəртебелі 
атақты М. Əуезов кім көрінгенге қосақтап 
айтпаған. 

Қазақ поэзиясында құбылыс болып 
саналған суырыпсалма ақындар Жамбылға 
дейін болды ма? Мəселе, ондай абыройды 
оларға кім берді жəне қалай берді дегенге 
келетін болсақ, Жамбыл атамызға тек 
Мұхаң ғана емес, оның талантты шəкірті 
Ш.Айтматов та осындай баға берген. 

Атап айтсақ: «Ауызекі поэзияның 
көне дəстүріне сүйене отырып, Жамбыл 
жəне оның қазақ-қырғыз замандастары 
шын мəнінде жаңару құбылысын, яғни 
совет кезінің ақындық дəстүрін туғызды. 

ойын өлеңмен жатқа төгетін, ақындық 
шабыты шалқыған майталман өнерпаз 
ғана осылай жырлайды. Өткендегі 
тəжірибені нақ осы шақтағы тарихи 
жəне философиялық, психологиялық 
тұрғыдан бейнелеп жырлауға шебердің 
шебері, дарынның дарыны ғана тəуекел 
ете алады», – деп ол ойын жан-жақты 
дəлелдеп, түйінді тұжырымын айтады. 

Бір өзі шығармашылықтың бірнеше 
түрін классикалық дəрежеде меңгерген 
Жəкеңді М.Əуезов «Ол фольклорды 
белгісіз, құпия (анонимные) ақындардың 
ғана творчестволық еншісі деп менсінбей, 
енжар қарауға бағытталған буржуазиялық 
үйреншікті ұғымды қиратып отыр. 
Ол сондай-ақ ауызша жəне жазбаша, 
индивидуалдық поэзия деп əдеттегідей 
тарихи-əдеби бөлушілікті де қиратып 
отыр» деп «Джамбул и народные 
акыны» атты мақаласында жоғары 
бағалаған. Оны ғылыми еңбектерде 
орын алған кейбір біржақты пікірлерге 
үлгі етіп айтқанда, ұлы жазушы жаңа 
көзқарастардың көкжиегін дұрыс көрсете 
білді. Мəтінді толық келтірсек: «Бұл 
ғылымның индивуалдық   ақынға деген 
үйреншікті нормасы Жамбылға дəл 
келмейді, өйткені ол жазбайды, əндетіп 
ауызекі орындайды. Екінші жағынан, ол 
сырт қарағанда, синкретизмдік өнердің 
атам заманғы (архаический) түрінің 
көрінісі тəрізді. Оның ақындық өндіріс 
құралы – домбыраны əнге  қосылтып 
отыруында, театр оқиғаларының 
элементтері де бар. Ал осының бəрімен 
қоса, ең бастысы, ол – Жамбыл, біздің ұлы 
заманымыздың жоғары сапалы көркем 
саяси поэзиясын жасаушы» деп ақын 
турасында бірқатар тың ойлар айтты. Бұл 
мақаласында М. Əуезов индивидуалдық 
ақын (Индивидуалдық ақын – Европа 
халықтарында бұл уақытта жоқ аралық 
типті, ауызша   типті, ауызша əдебиет 
жасаушы аты белгілі дара ақын типін 
қазақ халқына тəн əдеби-мəдени құбылыс 
ретінде ғылыми айналымға енгізіп, 1927 
жылдан бастап зерттеу еңбектерінің 
нысаны еткен ғалым – М. Əуезов. 

Суырып салып айтатын ақынның өзара 
айырмашылықтарын, синкретизмдік 
өнердің, бағзы түрінен Жамбылдың анық 
өзгешелігін, оның ақындығындағы театр 
элементтерінің болуы сияқты бүгінде 
фольклористика ғылымының зерттеу 
нысанына айналып отырған ғылыми 
ой-пікірлерін болашақ зерттеушілерге 
нұсқап кеткен. Аталған зерттеушілік 
негізі бар ойлардың əрқайсысы бір-бір 
диссертацияға арқау болғанын қазіргі 
əдебиеттану ғылымы дəлелдеп отыр. 
Жəне Жəкеңді «жоғары сапалы көркем 

Егер осыған ой сала қарасақ, мұндай 
құбылысты – тарихи маңызы бар жайттар 
дер едім» деп, М. Əуезов пікірін қуаттап 
қана отырған жоқ, жоғарыдағы Ғаббаңның 
«Феномен – Феникс» деген тұжырымымен 
де үндесіп жатты. Қайта туу – феникс 
болса, құбылысымыз – феномен емес пе? 
Ары қарай: «Жамбыл – мейлінше күрделі 
құбылыс. Көпшіліктің көз алдында 
отырып, өлең-жырды табан астында 
суырып салып, төгіп айту – жұрттың 
айтқанындай, ең жоғары мəртебелі өнер. 
Тек күшті жəне өзіне мықты сенген, айтар 

Егер осыған ой сала қарасақ, мұндай 
құбылысты – тарихи маңызы бар жайттар құбылысты – тарихи маңызы бар жайттар 
дер едім» деп, М. Əуезов пікірін қуаттап 
қана отырған жоқ, жоғарыдағы Ғаббаңның 
«Феномен – Феникс» деген тұжырымымен 
де үндесіп жатты. Қайта туу – феникс 
болса, құбылысымыз – феномен емес пе? 
Ары қарай: «Жамбыл – мейлінше күрделі 
құбылыс. Көпшіліктің көз алдында 
отырып, өлең-жырды табан астында 
суырып салып, төгіп айту – жұрттың 
айтқанындай, ең жоғары мəртебелі өнер. 
Тек күшті жəне өзіне мықты сенген, айтар 

«Ұлы Абайдың құрдасы, көзі тірісінде Гомер атанған ақын 
атамыз Жамбыл дүниеге екі рет туып келген адам: тоғыз 

ай, тоғыз күнде ана құрсағынан туды, тоқсан жасқа келгенде 
заман құрсағынан тағы бір туды.

Анада алалық жоқ қой, қай баласын болса да мерзімді күні 
жарық дүниеге әкеледі. Қазақтың Гомерін туғызу үшін заман 

тоқсан жыл толғатты. 
Жәкеңнің тоқсан жасында қайта туғаны Феномен болса, 

ақындығының қайта шырқап кеткендігін Феникс арқылы 
түсінуге болады.

саяси поэзиясын жасаушы» деп ерекше 
бағалаған. Біз «саяси поэзия» деген 
сөз. Осы ойымызды, қазақтың көрнекті 
ғалымы, профессор Б.Кенжебаев: 
«Жамбыл поэзиясының ерекшелігі – ол 
жігерлі, жалынды, саяси лирикалық жыр. 
Ақын мейлі, тарихи əңгімені сөз етсін, 
мейлі табиғат көріністерін суреттесін, 
мейлі үй іші, отбасы, сүйіспендік мəселесін 
жырласын, мейлі əлеуметтік тұрмысты,  іс-
оқиғаларды  жырласын – бəрін  де өзінің 
ойы, сезімі, үміті, ішкі дүниесі, сыры етіп 
жырлайды» деп талдап көрсеткен. Бұдан 
түсінетініміз, Жамбыл жырларындағы 
саяси лириканың бəрі де халықтың мұңы, 
арманы, тілегі, мұқтаждығымен астасып 
жатады деген сөз. Ал бұлар өз кезегінде 
əлеуметтік мəселелер болып шығады. 

Жалпы, М.Əуезовтің Жамбыл туралы 
мақаласында, сөйлеген сөздерінде, 
жасаған баяндамаларында, тіпті кейбір 
ол турасындағы аз-маз тоқтала кеткен 
өзге еңбектерінде болсын, барлығында да 
теориялық тұжырым, жаңа зерттеушілік 
бағыт-бағдар жасамай кеткен шақтары 
аз болған. Жəкең жөнінде жалпылама 
естеліктер айтуға академик-жазушының 
таланты жетпей қалған жоқ. Əрі беріден 
соң Жамбылдың өзін əлденеше көріп, 
үйінен Л.С.Соболев екеуі дəм де татқан 
болатын (1940 жылдың маусым айының 
бас кезінде М.Əуезов, Л.Соболев, 
Ə.Тəжібаев үшеуі Жамбылдың жанында 
үш күндей болып қайтады. 

Ал Мұхаң үшін көру, көзбе-көз бірер 
мəрте əңгімелесу естелік қана емес, тарихи-
көркем повестің өзіне айналып кететін 
құбылыс болуы да ғажап емес. Жазушы 
Жəкеңнің адами болмысын, араласқан 
ортасын, сөз саптауы мен ақындық 
қуат-күшін əйгілі «Абай жолында» зор 
сүйіспеншілікпен көрсете отырып, оның 
«Сəлем айт, барсаң Абайға!» дейтін өлеңін 
келтірген. Оған деген ұлы құрметін ұлы 
жазушы осылай мəпелеп əкеп, өзінің 
даңқты эпопеясына енгізгені жайдан жай 
болмаса керек. 

«Жамбылдың айтыстағы өнері» 
деген еңбегінде М.Əуезов айтыскер 

суырыпсалма ақындарды «ақпа-
төкпе» ақын деп қарастырады. Ақпа 
ақындардың негізгі ерекшелігі – эпос 
тудырушылар екені  баса айтылады. 
Жамбылды осы қатарға жатқызып, 
оның «Өтеген», «Сұраншы», «Саурық» 
жырларын мысал ғып атаса, бұнымен 
қоса оның жыршылық қырына  жататын  
«Көрұғлы», «Манас», «Шораны» 
айтқандағы төкпелігін де даралап атайды. 
Кейде Жамбылдың сүре айтыстағы 
төкпелігі «Европада болған «Фабльо» 
үлгісін туғызып кетеді» деп оның 
өнеріндегі шығармашылық талантының 
тағы бір қырын көрсетеді (фабльо – (fablel 
ескі французшадағы пикардтық форма 
– «повасенка»;  латын тіліндегі fabula 
сөзінен шыққан – мысал, хикая, əфсана 
əңгіме) – 12 ғ. – 14 ғ. басындағы француз 
əдебиетінде кең таралған комедиялық 
немесе сатиралық мазмұндағы шағын 
көлемді поэтикалық  хикаят). 

Ал «Жамбыл суретші болса 
шарждың, пьеса жазушысы болса 
комедияның, гротесктің барып тұрған 
шебері болар еді» деп те таңданды. Бүған 
күдік келтіруге болмайды. 

Халық өз мұңы мен  мұқтаждықтарын 
өткір айтатын Жамбыл сияқты 
ақындарын қастерлеп отырған.  Ал оған 
бұқараның өмір салты бала күнінен 
барлық шындығымен көз алдынан өтіп, 
көкейіне қатталған. Өзі де асып-тасып 
жатпаған ортадан шыққан Жамбылдың 
жастық шағы «Шағым» деген өлеңінде 
бар. Сонымен қатар бала күнінен ел 
аралап, ойын-сауық көріп, мақсатты 
түрде өлең-жыр жаттап, айтыс-тартысқа 
əуес болған оның əрбір күні болашақ 
ұлы ақынның шығармашылығына арқау 
болып қана қойған жоқ, қалың елдің ауыр 
тұрмысына көзін қандырып, көкірегіне 
құйып жатты. 

Жамбыл – қазақ əдебиеті тарихының 
ұлы тұлғасы.  Шығармашылық 
мұрасында көп ғасырлық мəдениеті 
бар халқымыздың дəстүріндегі 
сапалық қасиеттерінің барлығын 
дерлік жинақтаған оған біз ұлттық 
сөз өнері тарихындағы тұлғалардың 
жəне жұртшылық ортасының қандай 
ықыласты болғанын арнайы қарастыра 
отырып айтудың маңыздылығын 
танимыз. Бұл орайда, біз Жамбыл 
жырларының қазақ əдебиеті өкілдерінің, 
қалың жұртшылықтың жəне дүниежүзі 
халықтарының ыстық ықыласына 
бөленуін айтарда профессор 
Ж.Дəдебаевтың дəйекті пікірін негізге 
алғымыз келеді: «Жаңа ғасыр онымен 
бірге жаңа дəуір жай келмей жан-жағына 
жарық шашып, Жамбылдың өзіне де, 
оның жүрегінен шығып, халық көңіліне 
ұялаған, уақыт теңізінің терең түбіне 
шөккен жырларына да іздеуші, сұраушы 
бола келді... Ғасыр мен ғасыр беттесіп, 
уақыт теңізінің алып толқындары, жалын 
желбіретіп аспанға шапшығанда, тереңде 
қалған жақұт жырлар да жалға жабысып, 
жаңа дүние жағалауына шыққандай еді. 
Сонымен бірге, ақынның толып жатқан 
өлең-жырлары сол шашылған, əр жерден 
жалт-жұлт еткен қалпында телегей-
теңіздің терең түбінде қала бергені де 
рас. Бүгінде сол теңіздің түбіне жету де, 
ақынның сол теңіз тереңінде шашылып 
қалған маржан жырларына қол тигізу 
мүмкін емес. Ал, оның ел қолына тиіп, 
ел жүрегінің жылынуына арналған 
жырлары əр көңілде əр түрлі сəуле 
ойнатып, өзі де сан түрлі мəн-мағынамен 
жарық шашады».

Жамбыл – əлемге аян ұлы тұлға. 
Ұлы суреткер Мұхтар Əуезов 1958 
жылы Үндістанға барғанын жазған 
«Индия очерктері» атты сапарнамалық, 
публицистикалық-этнографиялық 
шығармасында мынадай қызықты дерек 
келтіреді: «Бір шақта қайтер екен деп, 
«Жамбылды білесіңдер ме?» деп сұрап 
едім, бастығы Али Сардар боп урду 
тілінде жазатын, маған жақын отырған 
үш ақын өзара өздерінше бірер ауыз 
сөз қатысып алды да, сол арада əндетіп 
тұрып, бəрі қосылып Жамбылдың «Жаңа 
заң» туралы шығарған жырын айтып та 
берісті».

Назира  ҚОЗЫБАҒАРОВА,
Жамбыл Жабаевтың əдеби-

мемориалды музейінің
 экскурсия жүргізушісі.
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(Тизмектер)
I. Жамбыл бабабыздын эң улуу касиети-көркөм-

интеллектуалдыктын кайталангыс устаты болгон.
Эгерде биз “көркөм интеллектуалдык сапат 

деген эмне?” деп суроо коюп, анан жооп издесек, 
анда:

а. “Интелект” түшүнүгү жалаң гана илимге 
тиешелүү эмес, көркөм чыгармачылыктын да 
негизи;

б. Көркөм интеллект-акылмандык менен, 
философиялык, филологиялык, тарыхый тараптан 
элдин турмуш-тиричилигин терең да, тунук 
да, кеңири да билгендиктин уюткусу, түгөнгүс 
казынасы.

Ушул улуу чечимден алганда,  Жамбыл 
бабабызды өз заманынын акылман акыны, көркөм-
интеллектуалдык керемет касиеттин кыр-чокусуна 
чыккан улуу  акын экенин билебиз, даңазалайбыз, 
дайыма сыймыктанабыз. 

в. Көркөм-интеллектуалдык сыйкырдуу 
дүйнөдөгө биз, катардагы жөнөкөй адамдар 
өталбайбыз, биз бул турмуштун гана күнгөйү менен 
тескейинде жашап жүргөн пенделербиз; ал эми улуу 
акындар; миң-миң деген ыр саптарын нөшөрлөтүп 
төккөн дулдул  акындар; миллиондогон саптарды 
такалбай-какалбай же мүдүрүлбөй, жолунан асти 
жаңылбаган, жомок сыңары айтылган жоргодой 
жылжыган гений манасчылар бул дүйнөдөн башка, 
биз жетпеген трансценденталдык, сыйкырдуу сыр 
дүйнөгө өтүп, ал жактын кереметин көркөм дүйнөгө 
айландырат. 

Казак да, кыргыз да, башка элдер деле 
акылмандыкты өзүнө сиңирген, көркөм тарбия-
таалим алган тарыхый чөйрө. Бизге сыйкырдуу 
дүйнөнүн сырын ачкан Жамбыл бабабыз бизди 
дайыма байытып, элге-журтка кызмат кылууга, 
кыргыз менен казактын түбөлүк туугандыгына, бир 
боордугуна, адамдын Адам болуп калыптанышына 
жол багыштап, үн салып турат.

II. Көркөм-интеллектуалдык касиеттин дагы 
бир керемети-акын, төкмө акын, манасчы, жазуучу, 
кинематограф, музыкант, сүрөтчү, скульптор, 
чыгармачылык инсандардын генийлери, улуулары 
акылмандыктын-интеллектуалдыктын, көркөмдүк 
касиеттин кубаттуу күчү менен жаңылык, көркөм 
жаңылык ачат.

Ооба, көркөм жаңылык ачуу түгөнгүс деми, 
илхамы генийлерге, улууларга  гана берилген 
чыгармачылык керемет нерсе. Муну “кудайдан 
берилген касиет”  дешет. 

Карт тарыхтын эң байыркы, Ману, Манас 
тегибизден бери талбай келаткан казак элинин бай 
жандүйнөсүнөн жаралган, “кудайдан берилген” 
көөнөрбөгөн Улуу Сөздүн Улуу Атасы Жамбыл 
бабабыз болгон. Сөздүн каухарын, берметин терип, 
“Жаз” аттуу ырында Жамбыл бабабыз:

   “Жаз  жайнап жан жаныбар ыракаттанган, 
   Жаркырап май айында түр жайнаган,
   Суу агып, жер айланып жадырашып,
   Ааламда биздин таңдай таң атпаган”,  - деп ал 

казак, кыргызыдын бүт дүйнө жүзүндө Жер сорусу 
болгон  Ала-Тоо атамекенибизди шаңшып ырга 
салып атканы ажайып. 

“Ааламда биздин таңдай таң атпаган”; “Кардуу 
тоо бийик мунар кетпес, Сырдашып булут менен 
болгон кептеш” деген Жамбыл бабабыздын 
саптарын мен “көркөм ачылыш” (ноторство), 
акындык өнөрдөгү Жаңы Сөз  деп айтаар элем.

Мен ар бир жылдын жайында, баш оона айында 
улуу тоолорго чыгып, үнкүрлөргө жатып эс алганга 
куштармын. Аксынын Миң текесине, Кожожаштын 
Аскасына барып, таң эми гана супа садык салып 
келатканда мен, Жамбыл бабам жазгандай, 
Ааламда биздин таңдай, улуу тоо башындагыдай 

атпаган”, “Сырдашып булут менен кептеш” болгон  
деген Сөзү менен бизге “балдарым, “Ала-Тооңарды 
көздүн карегиндей ыйык сактап жүргүлө!” дегендей 
Каймана Сөз калтырган. 

III. Манасчылык, төкмө акындык өнөрдүн бирден 
бир негизги пайдубалы-куймакулактык. Адамдын 
эстутумун эки түрдүү дейли: куймакулактык жана 
кумкулактык. Көп адамдар кумкулак, азыр айтканды 
бир аздан кийин унутат же чала эстеп калат. Ал эми 
куймакулактык-бул сейрек сапат. Манасчылар, төкмө 
акындар, жомокчулар укканын заматта илип кетет, 
толук эстеп калат, так кайталайт. Алар тынымсыз 
аккан улуу дарыядай-үзгүлтүксүз, токтобой төгөт. 
Адегенде улуу манасчыларды, төкмө акындарды 
ээрчип жүрүп манасчылыктын, төкмөчүлүктүн 
дүйнөсүнө кирет, ауросуна тунат. Анан, өз кудуретине 
жараша таланты оргуштайт, илхамы көкөлөйт, 
келечекте улуу же гений төкмө акынга, манасчыга 
айланат. Чыгармачылык ушул жолду басып өткөн 
генийлер, улуулар: Ырамандын Ырчы уулунан 
бери, баткендик Токтогул; кереметтүү Келдибек, 
Тыныбек, Чоюке, Сагынбай, Жүсүп, Саякбай 
манасчылар; кара жаак жез таңдай, нөшөрлөгөн 
төкмө акындар баткендик Токтогул, узунакматтык 
Токтогул, Жеңижок, Эшмамбет, Кабан жырау, 
Суйунбай,Жамбыл, Майкөт жана башкалар.

Бул гений манасчылар, гений, улуу төкмө 
акындар куймакулактыктын атактуу өкүлдөрү, жүз 
миңдеген, миллиондогон ыр, эпопея саптарын, 
“Манас” саптарын улуу дайрадай тынымсыз төккөн, 
чыгармачылык-интеллектуалдык улуу касиеттин 
ээлери. Баса, Жамбыл бабабыз гениалдуу манасчы 
Тыныбекти көргөн экен, “Манасты” андан уккан 
экен.  Эгер мен бабабыздын жанында болсом, анда 
гений Тыныбек жөнүндө сурап, анын кереметин 
кеңир билип алмакмын. Аттиң, армандуу дүйнө. Биз 
Тыныбекти өтө аз билебиз.

Биз, бүгүнкү кыргыздар жана казактар, бүт 
адамзат атпайдын улуу мурасы, маданияты, 
дүйнөдө теңдеши жок керемет өнөрдүн өкүлдөрүн-
манасчыларды, төкмө акындарды Жер жүзүнө кеңири 
жеткире элекпиз, даңазалай албай атабыз. 

   IV. “Илимий-техникалык революция доорунда 
эпос жаратуу  жөндөмү түгөнөт” деген түшүнүк 
бар. Бирок, турмуш илимий жоболорго баш ийбейт 
экен. Бүгүнкү заманда да жаңы эпос жаратуу, 
демек, манасчылык өнөр, төкмө акындык керемет 
кыргыздарда, казактарда, сака-жакуттарда түгөнмөк 
турсун түтөп атат. Элдик бул өнөрлөр уланып атат. 

Ылайым мындан ары да казакта, кыргызда 
төкмө акындык түгөнбөй улана берсин; аларды 
Жамбыл бабабыздын, Токтогулдун, Жеңижоктун 
ыйык арбагы колдоп жүрсүн. Ылайым кыргызда, 
жакутта фольклордук чыгармачылыктын изин 
суутпай бараткандарды Ырамандын Ырчы уулунун, 
Келдибектин, Тыныбектин генийи дем берип турсун. 

Казак, кыргыз жакут жана бизге тектеш элдердин 
улуттук пассионардык руху мындан ары да көкөлөй 
берсин.

V. Кыргыз, казак элдериндеги дагы бир улуу 
касиет жөнүндө айта кетели. 

Дүйнөлүк илимде генийдин табияты тууралуу 
карама-каршы эки пикир бар.

Бири, гений-бул соо адам эмес, жиндичалыш, 
липеманьяк, психопатиялык ооруга чалдыккан 
пенделер. Бирок, чыгармачылыкка келгенде оттой 
жанат. Демек, аларда оң жагы-генийлиги да, сол 
жагы-психопатиялык дартка чалдыкканы да чындык 
дешет.

Экинчилери, генийдин ден-соолугу да, 
чыгармачылык-илхамдык сапаты да психопатиялык 
дарттардан алыс, тунук дейт. 

Өкүнүчтүү тарыхый чындык: генийлик деңгээлге 
жеткен Ньютон, Свифт, Шопенгауэр, Руссо, Ампер, 
Лютер, Кардано дагы-дагы бир топ окумуштуулар, 
жазуучулар, акындар жана башка чыгармачыл 
дөө-шаалар өмүрүнүн аягында жинди болуп, өз 
өмүрүн өзү кыйгандар болгон. Улуу Аристотель 
да “акылынан айныбаган улуу акылман болбойт”; 
анын сөзүн улап Ч.Ломброзо “психикасы жараланган 
генийлер”  бар дейт.  Ооба, бар. 

Бирок, жашы токсон, жүзгө барганда да 
акылы тунук, айныбаган, өмүрүнүн аягына чейин 
чыгармачылыктын улуу касиетинен ажырабаган 
генийлер, улуулар болгон, бар. Батыштан чыккан 
айрым генийлер эки сапаттуулук менен жашаса-
генийлигин сактап, бирок, липеманьяктыкка, 
жиндиликке чалдыкса, дүйнөдөгү баардык генийлер, 
улуулар да ошондой тагдырды күтөт деп ойлоо 
болбойт.

Эч ким “улутчулдук”, “өз элин, боордошторун 
көкөлөтүп, актап атат” дебесин, бирок, бул да тарыхый 
чындык: казактан, кыргыздан чыккан генийлердин, 
улуулардын бири да психопатологиялык  балекеттин 
туткунунда болгон эмес. Мына, чындык, жүз жылга 
сегиз ай гана жетпей көз жумган улуу Жамбыл 
бабабыз өмүрүнүн бир да учурунда, карылыктын тэ-э 

кырчокусунда да акыл тунугун, көөнөрбөс керемет 
чыгармачылык рухун, түгөнбөс илхамын жоготкон 
эмес. Бул катарда Чокан Уалихановду, Абайды, 
Мухтар Ауэзовду да айтсак жарашат. 

Гений, улуу кыргыз манасчылары мурдагы  
Келдибек, Тыныбек, Чоюке; кийинки Сагынбай, 
Саякбай, токсон алтысында көзү өткөн Жүсүп 
Мамай; гений, улуу акындар Кет Бука, Калыгул, 
Арстанбек, Молдо Нияз, Алыкул; төкмө акындар-
Токтогул, Эшмамбет, Жеңижок жана башкалар 
айныбай, акылынан адашпай, акыркы демине чейин 
чыгармачылык кереметинен ажырабай өткөн. 

VI. Жамбыл бабабыз бизге кыргыз менен 
казактын тукумунан,  түбүнөн бир туугандыгын, 
боордоштугун түбөлүк ыйык сактоо осуятын 
калтырган. “Кыргыз уулу кулак сал, Эзелден 
кыйбас боорум”! ... “Атабыз болгон бал таттуу, 
Апабыз болгон жан таттуу”. ... “Ааламга күбө 
мен Жамбыл, ... Казак тууган кыргызга”  деген ыр 
саптарында улуу бабабыз казак менен кыргыздын 
ата тектеринин тукумдары бал таттуудай 
жанбирге болгонун баяндайт. Кыргыздын “Манас” 
эпопеясында казактын акылманы, баатыры 
Айдаркан, Манас менен үзөнгүлөш көкжал Көкчө 
жөнүндө көп айтылат.  Казак кыргызга тууган 
экенине карт тарых күбө.

Токтогул Шибердеги тозоктон качып келатканда 
Жамбыл бабабыздын айлында бир нече күн баш 
калкалап жүргөн экен. 

“Канатым-казак бир тууган, Кабар ал 
жандан уу жуткан... Казактан Жамбыл сен элең, 
Чалкып жаткан көл элең. Өлөңү оттой алоолоп, 
Ташкындаган сел элең. Кыргыздагы бир бооруң-
Токтогул акын мен элем”  десе, анда Жамбыл үн 
салып, “Тулпарга тулпар таанымал, Күндүр-түндүр 
талбаган. ... Акынга акын таанымал, Калтырбайт 
элин арманга. Токтогул менен бул Жамбыл, Бирине-
бири таанымал, Ыр отуна жанганда”  деп Токо 
улуу бабабыздын акындык сапатын бийик баалап, 
чалкып жаткан көлгө, ташкындаган селге теңесе; 
Жамбыл төкмө акындар күндүр-түндүр талбаган 
тулпар; экөө тең ыр отун жандырган, төкмөлүгү 
түгөнгүс мөндүрдөй акын экенин даңазалайт.

Жамбыл менен Токтогул бири биринин кадыр 
баркын бийик туткан нарктуу адамдар болгон. 
Кымызга кызып алган, эки улуу тулпардын 
акындак таскагына муюган адамдар эки акынды 
айтыштырмак болгондо, акылман Жамбыл бабабыз:

-Биз айтышпайбыз. Көңүлү жакын, бири-бирин 
сыйлаган акындар айтышпайт. Эгерде айтышсак, 
кызый-кызый бири-бирибизге тил тийгизип 
коюшубуз ыктымал. Арабыз сууп калат. Андан көрө 
биздин ыр, күүлөрүбүдү тыңшай бергиле,  -деп улуу 
Сөзүн айткан экен.

VII. Кадырлуу казак туугандарым! Дүйнө 
илимпоздору, өзгөчө кыргыз, казак окумуштуулары 
өзгөчө көнүл сала турган өтө татаал, азырынча 
белгилүү жагынан белгисиз, жагы, сыр дүйнө 
тарабы миң эсе сыйкырдуу аселе-гений, улуу 
манасчылардын, нөшөрлөтүп ыр сатарын эчен саат, 
эчен күн, ал түгүл эчен жумалап “Манас” айттырган, 
ыр ырдаткан генийлиги, улуулугу алардын 
мээсинин кайсы керемет нейродноруна батат, ташка 
тамга баскандай жазылат; турмуштун, тарыхтын 
миң кубулган кайрыктары, миңдеген окуялары 
алардын жандүйнөсүнүн кайсы кампаларында 
сакталат да батат,-деген суроолорго ишенимдүү 
жооп жок. Мурдагы маалыматтар боюнча адамдын 
мээсинде 10-12 миллиард нейрон бар экени 
белгилүү эле. Ал эми акыркы изилдөөлөрдү алсак, 
мисалы, Дж.Кехо жаңы төрөлгөн ымтыракайдын 
мээсинде 100 млд.нейрон камтылган дейт. 90-
100 жашка чыккан генийлер, улуулар мээсинин 
5-10% гана мүмкүнчүлүгүн пайдаланат экен. 
Ырамандын Ырчы уулунан Келдибек, Сагынбайга 
чейин; Абайдан, Токтогулдан Жамбылга чейин 
генийнердин,  улуулардын мээ кереметин, жанүйнө 
чексиз байлыгын изилдеген, билген илим болгон 
эмес. Бул тарыхтын калың туманына төнүп кеткен,  
аралап кеткен сырдүйнө. Бул сыр эртеңки күнү 
ачылабы? Азыр гений болбосо да, кыргыздын, 
казактын таланттуу манасчылары, төкмө акындары 
бар эмеспи. Бүгүнкү-эртеңки нейро-психоилимдер 
ачалабы? 

“Манас” доорунда, Манас атабыздын 
меритократиялык, конфедеративдик империясынын 
мезгилинде кыргыз элинин курамындагы казак-
кыпчак-ногой-нойгут жана башка жоокер 
уруулардын улуу мурасында манасчылык, төкмө 
акындык өнөрдөн  пассионардык улуттук рухтан 
жаралган гениалдуу  чыгармалар биздин ошол 
байыркы кылымдардагы ата-бабаларыбыз курган 
керемет цивилизациясынын бирден бир негизги 
башаты болгону талашсыз.

Сиз менен биздин ыйык милдетибиз-Жамбыл 
менен Токтогулдун, манасчы, төкмө акын 
генийлердин, улуулардын көөнөрбөс мурасын 
терең изилдеп, али жообу жок суроолорго далилдүү, 
ишенимдүү жооп табуу деп эсептейм.  

Топчубек  ТУРГУНАЛИЕВ, 
философия илимдеринин доктору,

ардактуу профессор,
Манастаануу институттун директору 

Қырғызстан.

таң айтпаганын бүт жандүйнөм менен сезем, 
чексиз ыракаттанам. Ошондо дагы бир улуу 
акындын айтканы дайыма эсиме түшөт-Владимир 
Высоцкийдин: “Тоолордон ашкан керемет тоолордо 
гана болот” (“Лучше гор бывают только горы”).

Кадырлуу туугандарым, казак, кыргыз элине 
байыркынын эң байыркы доорлорундагы биздин 
акылман ата-бабаларыбыз, “Манас” эпопеясында 
айгинелегендей, Алтай-Саян улуу тоолорунан Оролго 
чейин; Ала-Тоодон “кең Кашкардын ары жагы, Кем 
Алайдын (Гималайдын) бери жагына” чейинки Теңир 
даарыган улуу тоолорду, өзөндөгөн өрөөндөрдү, ээ 
талаа, эрмен чөлдөрдү мурас кылып тандап, таштап 
кеткенине биз дайыма таазим кылып турушубуз парз. 
Жамбыл бабабыз да “Ааламда биздин таңдай таң 

Бүгүн казакта, кыргызда ондогон таланттуу төкмө 
акындардын тили булбулдай сайраганын угуп 
жүрөбүз. Бүгүн кыргыздарда “Манас” эпопеясынын 
жаңы үлгүлөрүн чыгаргандар; сака-жакуттарда элдик 
олонхолордун изин суутпай, жаңы олонхолорду 
жараткандар ондоп саналат.

Американын улуу жазуучусу Марк Твен “мени 
о дүйнөгө өтүп кетти дегендерге ишенбегиле, мен 
тирүүмүн” деп тамаша-чынын аралаштыра айтканы 
бар. Анын сыңарындай, “илимий-техникалык 
доордо эпос чыгаруу, “Манас” аттуу, төкмө акындык 
апат болот” деген сөздү уксаңыз жылмайып, 
мыйыгыңыздан күлүп эле койуңуз-бүгүнкү төкмө 
акындар, манасчылар, олонхосуттар алардын 
наадандыгын шылдыңдап турган чындык.

ТӨКМӨ  АКЫНДЫКТЫН  КЕРЕМЕТИ
ЖАМБЫЛ:

Ұлды  Даланың  ұлы  ЖамбылыҰлды  Даланың  ұлы  Жамбылы
Қазақ пен қырғыздың тұрмыс-

салты, ұлттық өнері үндесіп 
жатыр. Алатаудың теріскей бетін 
жайлаған қырғыз бауырлар Жамбыл 
Жабаевтың атақ-даңқын жақсы 
біледі. Сонымен қатар, тіршілігінде 
Жамбылмен кездескен қырғыздың 
төкпе ақыны Тыныбек екеуінің 
рухани үндестігін аңыз қылып 
айтады.

Төмендегі мақалада 
Қырғызстанның белгілі жазушысы, 
филология ғылымдарының 
докторы, Манастану 
иститутының директоры 
Топчубек Тургуналиевтің 12 
бөліктен тұратын ой толғамдары 
баяндалады. Мәтінде қырғыз 
елінің атақты жыршылары мен 
Жамбылдың  рухани сабақтастығы 
және  екі елге ортақ асыл 
қасиеттер жазылған.
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Бүгінде ақпарат кеңістігіне 
теледидар мен интернет 
ресурстары қосылғанымен 
дəстүрлі басылымға деген 
сұраныс кеміген жоқ. Қайта 
газет оқырмандарды құнды 
ақпараттармен қанықтырып, 
бəсекеге қабілеттілігін танытып 
келеді. Тіптен, Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жолдауы газетте 
жариялануы дəстүрлі басылымға 
деген сенімнің арта түскенін 
айғақтайды. Міне, осы бір 
мысалдардан-ақ БАҚ-тың қуаты 
байқалады.

Қазіргі таңда осы 
жауапкершілікті сезіне отырып, 
оқырман көңілінен шығатын 
басылымдар саны артуда. 
Солардың бірі – Жамбыл аудандық 
қоғамдық-саяси, əлеуметтік-
экономикалық басылым 
«Атамекен» газетінің қалың 
оқырманмен қауышқанына сескен 
тоғыз жыл.

Өз оқырманын 
қалыптастарған, жүректеріне 
жол тапқан басылым қазақ 
баспасөзінің қасиетті дəстүріне 
берік, айшықты айдарларымен 
асқақ. 

Содан кейін шығар, мен де 
өзімнің еңбек жолымды осы 
«Атамекен» газетінде жұмыс 
істеуден бастадым. Жамбыл 
бабамыздың бейнесін өзіне 
бойтұмар еткен басылымды 
əрдайым мақтаныш етемін. 
Себебі, əр адам өзінің кəсібіне 
бейімделгенде, машықтанғанда 
ғана өз мамандығын сүйіп, 
қадірлей алады. Мен де сол 
бір кезде арман жүгін арқалап, 
алғашқы жазған дүниелерімді 
осы газетке алып келгенім əлі 
есімде. Мектеп қабырғасында 
жүргенде қолыма қалам 
ұстап, қабырға газеттеріне 
қажетті тақырыптарды өзімше 
өлеңмен шумақтайтынмын. 
Бірақ сол балауса шақта туған 

Бағыты  айқын  басылым

Бүгінде редакцияның үркердей 
ғана ұжымын басқарып отырған 
ҚР «Ақпарат саласының үздігі», 
Жамбыл атындағы халықаралық 
сыйлықтың иегері, Жамбыл 
ауданының құрметті азаматы, 
белгілі ақын,  публицист, 
жазушы Рəтбек Садуақасұлы жас 
журналистерді тəрбиелеп, оларды 
шығармашылыққа бейімдеп, 
қатарға қосқан ұлғатты ұстаз. 

Ұрпақ үндестігі мен 
сабақтастығына арқа сүйеген 
«Атамекеннің» абыройы биік 
десек, асыра айтқандық емес. 
Өйткені, күн сайынғы күрделі

жұмыстың күрмеуін шешіп, 
жемісті жұмысты жүзеге асыру 
жауапты іс. Ауданның əлеуметтік-
экономикалық дамуы, құқық 
қорғау, ұлттық қауіпсіздік, білім 
беру, денсаулық сақтау, саламатты 
өмір салты, тарих, тіл мен дін, 
мəдениет пен спортағы басқа да 
толып жатқан тақырыптар газеттің 
əрбір нөмірінен өзінің жан-жақты 
көрінісін тауып, жалпақ жамағатқа 
дер кезінде жеткізілуі қажет. Осы 
орайда «Атамекен» газетінің 
ажары ашылып, елдің нағыз 
еңселі мінберіне айналды. Сананы 
жаңғыртып, білімді тереңдететін 
танымдылық жағынан мағыналы 
мақалалар, экономикалық даму, 
мəдени асыл мұралар, бүгінгі 
ауылдың кескін-келбеті əңгімеге 
арқау болып тұратын «Атамекен» 
газетінің шығармашылық ұжымы 
да өмір талабы тұрғысында еселі 
жұмыс атқарып келеді. 

Сексен  тоғыз жылдық тарихы 
бар газеттің көлемі ұлғайып, əр 

шыңдалу ерекшелігі бар екендігін 
тілге тиек етсек болады. Соңғы 
жылдары «Атамекен» газеті 
қазіргі талапқа сай өзгеше түр, 
жаңа мазмұнға ие болды. Газет 
дизайнына айрықша мəн беріліп, 
бет-бейнесін өзгертіп, өңделіп, 
əрлене түсті. Жаңаша бағытын 
тапты. Ішкі бағытын айқындайтын 
жаңа айдарлар ашылды, байыпты 
бастамалар жасалды. Газет 
шұрайлы тілімен тақырыпты 
ашу шеберлігімен шын мəнінде 
көпшіліктің сүйіспеншілігіне 
бөленген бұқаралық ақпарат 
құралына айналды.

Мұның бəрі редакция ұжымы 
ұстанымының арқасы деп 
білемін. Ойы озық, көзі қырағы 
журналистер қауымының ел 
өміріндегі өзгерістерді бағамдап, 
жаңалықтарды жедел əрі шынайы 
жеткізудегі қызметі өлшеусіз. 

Қазіргі  таңда  аудандық 
газет 4000 данамен шығарылып, 
ауданның 24 ауылдық округіндегі 
61 елді мекенге таратылады. 
Апталық басылым сенбі 
күндері оқырман қолына тиеді.  
Газет ұжымы жас кадрлармен 
толыққан. Редакция заманауи 
құрылғылармен жабдықталған. 
Газет редакциясында бірнеше 
тəжірибелі журналистер мен 
баспасөз ісіне əбден машықтанған 
бірнеше маман қызметкер жұмыс 
істейді. Олардың қатарында 
редактор Рəтбек Терлікбаев пен 
бірге Тұрсынжан Тоқтасынов, 
Роза Сейілхан, Бақтияр Айталы, 
Елдар Жақыпбеков сынды 
қаламгерлер бар. Газеттің сəнді 

Журналист болу əркімнің басына жазыла бермес 
бақ болса керек. Өйткені, сөз қадірі қашан да 

бірінші орында тұрады. Оның қорғасындай ауыр 
салмағын көтере алатын журналистер өмірдің 
ащы сынына да шыдамақ. Себебі, ұлт тағдырын 

шешетін де қасиетті сөз өнері. Менің негізгі 
мамандығым мұғалім болғанымен, осы журналист 

болу жаныма етене жақын болды.
Яғни, екінші бір арманым еді.

Кейде өлеңмен, кейде қара сөзбен ішкі ойыңды 
ақтарып, дүниені кезіп, керемет күй кешетін сəттер 
өмірімнің бір бөлшегіндей. Қайнаған ортаның 
аласапыран кезеңдері журналисттер үшін қызықты 
еді. Мəселе біреуді сынау, мінеу емес, адамдардың 
тыныс-тіршілігін, болмысын, табиғатын зерттеу, 
жаңалықтарға жаны құмар қырағы тілшілердің 
сүйікті ісін бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес 
сияқты. Мүмкін, журналистерді адам жанының 
зерттеушісі десе, жарасар.

2006 жылы белгілі журналист, Қазақстан 
Республикасының мəдениет қайраткері, Қазақстан 

Сол  бір  күндер...

Қаламы өткір қыл жарған,
Әділеттің найзасы
Әрекет ісі сатусыз.
Халқына үлкен пайдасы,
Сулық кимей жаңбырда.
Күнге де ыстық қарамай,
Жаңалық елге жетпесе.
Қалардай қаны тарамай.
Сапарға шығып дауылда
Түрлі оқиға қуаныш,
Жеткізер дер кез ауылға
Шындықты жазар айғайлап,
Әр сөзі үлгі қауымға.
Тайсалмай тіке кірісіп,
Нақтылықты жақтайды.
Ел сенімін ақтайды,
Жеңімпаз түскен дауында.
Санасы сергек сезімтал,
Көкей көзі көреген.
Сөзі ұшқыр жебеден.
Көркем мінез керімсал,
Берілген халық адамы
Оятар ойды қалғыған.
Сиқырлы, нәрлі қаламы,
Алдыңғы шепте майданда.
Еңбекте, топта тойда да,
Табылатын қайда да.
Журналистер жасасын,
Ізденістен талмасын.
Алдаберген  ОҢҒАРБАЕВ.

Журналистер қарлығаштар,
Жаңбыр шайып қанатын.
Самал тарап, күн сүйген,
Жаңалық сәтте жария
Жақсы жайнап, масайрап,
Қылығы жаман үрпиген.

«Қай елдің
баспасөзі мықты 
болса, сол елдің 
ертеңі мықты».

     Міржақып  ДУЛАТОВ.
шығуына жауапты хатшы Мадина 
Тоқтасынова мен дизайнер Айнұр 
Қойкелова барынша атсалысады. 
Сондай-ақ, қызметкерлер 
айлығының кіріс-шығысына 
есепші Айнұр Күлменова мен  
хатшы Назгүл Сəлімбаева  жəне 
редакцияның тазалығына жауапты 
Адилям Ильясова ортақ іске өз 
үлестерін қосып келеді.

Бүгінде басылым өз жұмысын 
жаңа сипатқа бұрып, тың ізденістер 
үстінде. Сондықтан аудандық 
газеттің игілікті оң істеріне 
əрдайым жылы лебіздер айтылып, 
əділ бағасын алуда. Алайда көзі 
қарақты оқырманның талғамынан 
шығу оңай емес.  Оның үстіне, 
медианарық талабы күн сайын 
түрленіп отыр. «Жамбыл 
Атамекен»  жауапкершлігі шектеулі 
серіктестігі заман талабына сай 
болу үшін игі бастамаларды жүзеге 
асыруда.  Бұл бағытта аталмыш 
басылымда  www.zhambylatameken.
kz сайты жəне Facebook. Instagram 
əлеуметтік желілері іске қосылған.  
Қазірі уақытта баспасөз саласының 
мамандары да газет сапасына 
мəн беріп, жаңа технология 
дəуірінің мүмкіндіктерін басылым 
беттерінен көрсетуге тырысуда.

Жалпы уақыт атты құдіреттің 
қазанында қайнап, басылымда 
шеберліктерін шыңдаған əрбір 
азамат үшін «Атамекен» рухани 
ұстаз, əрі теңдесі жоқ тəрбиеші. 
Олай дейтінім, мұнда қарымды 
қаламгерлердің біліктілігі 
артты, өмірге деген көзқарасы 
қалыптасып, болашақтағы бағытын 
айқындады да келер ұрпаққа 
қолтаңбаларын қалдырды. Газеттің 
сарғайған беттеріне көз салып 
зерделей білсеңіз, мұнда замана 
қойған талаптарға сай атқарған 
ауданның тыныс тіршілігі де бар. 
Жалпы алғанда, бүгінгі қауым аға 
ұрпақ өкілдерінің жүріп өткен 
жолын, соның ішінде ашаршылық, 
зобалаң, нəубет, соғыс 
жылдарындағы басынан кешкен 
зұлматтармен де тіпті кешегі 
тоқырау деп аталған аумалы-
төкпелі кезеңдерден кейінгі 
нарықтық экономика əкелген 
қиындықтармен де «Атамекен» 
арқылы танысатынына сенімдімін.

Сөз соңында əріптестерімді 
баспасөз мерекесімен құттықтап, 
шалқар шабыт, толымды табыс 
тілеймін!

Əйгерім ƏБУ.

Журналист 
мәртебесі

Ту етуден шындықты жалықпаған,
Ел бірлігін жырлаған, шарықтаған.
Жіті шолар қоғамды журналистер,
Шағаладай шабыты қалықтаған.

Шымыр ойын əрдайым саралаған,
Алыс-жақын өңірді аралаған,
Жеделдете жеткізер жаңалықтың
Ақ-қарасын айшықтап даралаған.

Жақсылықты қолдайтын
                                  бал-бұл жанып,
Журналисті сыйлайды сан
                                         мың халық.
Сұрақ қойып алдына барған кезде,
Именеді болса да қандай алып.

Қараулықтың тұманын
                                        түріп ашқан,
Оқиғаның қаншама сырын ашқан,
Ел мүддесін бəрінен биік қойып,
Тілейтіні – ынтымақ, тұнық аспан.

Қиянатқа болам деп арашашы,
Ағарады ертерек қара шашы.
Алтын артқан атан мен
                                    журналист – бір,
Тек өзіне мəлім ғой тамашасы.

Мəмілемен талайды достастырған,
Ақиқат пен уақытты астастырған.
Арта берсін журналист мəртебесі,
Парасат пен білікті ұштастырған.

Көгедай  ШƏМЕРХАН.

шығармаларыма ешбір көңілім 
толмайтын. Əйтсе де белгілі 
ақын Есенқұл Жақыпбек 
журналистикаға құштар жастардың 
талабын жықпай, талпынысын 
қолдайтын.

нөмірі полиграфиялық безендірілуі 
жағынан айшықтала түсуде, əрі 
жан-жақты мəселе көтерудегі 
жаңаша бетбұрыс жасауы газет 
оқырманын қуантады. Бұл жерде 
журналистің кəсіби шеберлігінің 

Сөзі ұшқыр 
жебеден

Журналистер Одағының мүшесі, жазушы 
Күмісжан Байжан əпкеміздің шақыруымен осы 
«Атамекен» газетіне жұмысқа орналастым. 
Бірақ, өкінішке қарай, бір-екі айдан кейін ол кісі 
«Егемен Қазақстан» газетіне ауысып, бізге марқұм 
Есенқұл ағамыз редактор болып келе қалды. Содан 
табаны күректей төрт жыл редакцияның қым-қуат 
тіршілігіне араласып кеттім. Бір сəтте мақала 
жазып отырып, газеттің əріп қателерін тексеру, оны 
шұқшиып оқып отырғанда мақаласын алып келген 
оқырманмен тілдесу, сөйтіп отырып, безілдеген 
телефонға жауап беру үлкен іскерлікті қажет ететін 
еді. Соның өзі адамды титықтатып жіберетін. 
Көзің ауырып, кешкісін сүріне жығылатынбыз. 
Ақындықты қоса алып жүру тағы бар, үйдегі 
бала-шаға бар, əйтеуір бір бітпейтін қарбалас еді. 
Əбден шаршаған кезде газет тілшісі, құрдасым 
Тұрсынжан Тоқтасын екеуміз əзіліміз жарасып, 
бір-бірімізді асыра мақтап қоятынбыз. Онымыз 
көпке ұзамай керісіп қалатын кездеріміз де жиі 
қайталанатын. Мен «қаттырақ» кетсем, редакция 

қыздары: «Байқаңыз, ол кісінің басы ауырады, 
қан қысымы бар..», – дейтін. Мен дереу басыла 
қоятынмын.

Облыстық «Жетісу» газетінің Жамбыл 
ауданындағы меншікті тілшісі Серік Сатыбалды ол 
кезде редактордың орынбасары еді. Маған жұмбақ 
жан сияқты көрінетін. Оған «Алтын асық» деп ат 
қойып алғанбыз. Ешкіммен ашылып сөйлеспейтін, 
жұмысына тастай, өте ұқыпты болатын. Мінезсіз 
адам болмас. Абайсызда ашуына тиіп кетсең, 
ашуланбай-ақ күліп отырып, астарлы əзілмен 
тілмен шағып сөйлейтін. Оның өткір сөзі сөз 
қадірін түсінетін адамға жетіп жатар еді.

Есағаның ашуланған кезінің де талай куəсі 
болдық. Соңынан бала сияқты ұмытып, ақжарқын, 
жаймашуақ ақын кейпіне еніп отыратын. 
Редакцияға ол кезде Мұхамеджан, Өмірбай 
ағаларымыз, Рəтбек, Əуелбек, Нəзипа, Марат 
сияқты т.б. ақын-жазушылар жиі бас сұғатын. 
Мерекелерде қазан көтеріп, мəре-сəре болып 
жатушы едік. Қайран күндердің ол кезде сағыныш 
боп артта қаларын кім білген. Осы бір естелікті 
жазып отырып көзіме еріксіз жас үйірілді... 
Сіздер менің əр уақытта жадымдасыздар! Төл 
мерекелеріңіз құтты болсын!

Гүлнəр  ӨМІРЗАҚОВА.

«Газет – халықтың көзі,
құлағы, һәм тілі» деп 
 ұлтымыздың ұлы перзенті 
Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, 
«Төртінші билік» саналатын 
баспасөздің қоғамдық пікірді 
қалыптастырудағы маңызы зор. 
Себебі өмір айнасын, белгілі бір 
кезеңнің шынайы бет-бейнесін 
көрсету – баспасөздің 
еншісінде.
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Өзіндік өрнекті жолы бар іргелі 
басылымның бірі – «Атамекен» 
бұрынғы (Екпінді еңбек) газетінің 
шыға бастауына 90 жылға аяқ 
бастап отыр. Газеттің тұңғыш 
саны 1932 жылы «Большевиктік 
жол» деген атпен 800 дана 
таралыммен жарық көрген екен. 
Ал, 1957 жылы газет «Ленин 
жолы», «По Ленинскому пути» 
деген атаумен қазақ жəне орыс 
тілдерінде шығарылған. Араға 
төрт жыл салып 1961 жылы 
Жамбыл жəне Қаскелең қаласына 
қоныс аударып, газет атауы 
«Ленин туы» болып өзгерген 
екен. Бұдан соң 1963 жылдың 
1 мамырынан бастап Жамбыл 
аудандық газеті өз алдына 
отау тігіп, «Екпінді еңбек» 
атауымен өз оқырмандарына жол 
тартты. Еліміз өз егемендігін 
алғаннан кейін 1992 жылдың 1 
қаңтарынан газет «Атамекен» 
атауын иемденіп, жыр алыбы 
Жамбыл бабамыздың бейнесін 
өз бойтұмарына айналдырған 
болатын. 

Бұл газет ұжымы үшін үлкен 
абырой, рухани айбынды асқақ 
рух болғаны ақиқат. Тоқсан жылға 
тарта жаңалық пен жақсылықтың 
жыршысы болған газет көптеген 
асуларды артқа қалдырды. 
Əсіресе бəрі қолмен атқарылып, 
полиграфиялық базаның нашар 
кезінде ұзақ таңға жүріп, май 
шамның жарығымен шығарылған 
бұл үнжария  өте күрделі болды. 
Дайындап оқып көз майын тауысқан 
журналистердің жанкештілік еңбегі 
ерен еді. «Арқалағаны алтын, 
жегені жантақ» болған еңбегі 
елеулі қаламгерлер шоғыры көп 
болды. «Атамекен» осы аралықта 
аудан, облысты былай қойғанда 
республика көлеміне танымал 
тұлғаларды өсіріп қанаттандырды. 
Кезінде өздерінің ең алғашқы 
жазған тырнақ алды мақалаларын 
туған елі «Атамекен» арқылы 
таныған қазақ ұлтының біртуар 
қарымды қаламгерлері жазушы 
Балғабек Қыдырбекұлының, 
Сейдахмет Бердіқұловтың, 
Оспанхан Əубəкіровтың, Əнуарбек 
Дүйсенбиевтің есімдерін ірқашан 
зор құрметпен айтамыз. Осы 
басылымның ең алғашқы редакторы 
болған бүгінде жүз жастың төріне 
көтерілген Ханымбүбі Ақжолова 
содан кейін редакторлықты 
қолдарына алған Заманбек Жəкенов, 

Ақан Тұрғынбаев, Сатыбалды 
Асанов, Үсенбай Тастанбековтың 
еңбектері айтарлықтай зор болды. 

Бұдан соң бас редактор қызметін 
Əбілғазы Тоғызбаев, Нағашыбек 
Қапалбеков, Күмісжан Байжан, 
Есенқұл Жақыпбеков, жалғастырған 
болатын. Қазіргі уақытта бұл 
басылымның бас редакторы елге 
танымал ақын журналист, Жамбыл 
ауданының Құрметті азаматы Рəтбек 
Терлікбаев  екенін айтпақпыз. 
Əр жылдардағы бас редактордың 
орынбасарлары Тұрсынбек 
Ешенқұлов, Жұмағали Жұмаділов, 
Сəдуақас Бигелдиев пен Əлімжан 
Дəуітовті атап айтуға болады. 
Дарын қабілетімен оқырманның 
ыстық ықыласына ие болған яғни, 
əдебиет əлемінен ойып тұры орын 
алған Мұхаметжан Етекбаев, 
Жұмабай Шаштайұлы, Есберген 
Естаев, Орысбай Əбділдаұлы, 
Мұхаметжан Əбдірахманов, 
Нағашыбек Қапалбеков, Базарбек 
Атшабаров, Жұматай Қалығылұлы, 
Есенқұл Жақыпбеков, Қанипа 
Бұғыбаева, Надежда Лушникова 
қазақ оқырмандарына өте жақын 
қаламгерлер. Журналистика 
саласында маңдай терлерін төгіп 
сөзден маржан сүзген Жұмаш 
Арғынбаев, Нұрманбет Қизатұлы, 
Жұмагүл Солты, Гүлзейнеп 
Сəдірқызы, Нүсіпбай Əбдірахым, 
Талғат Сүйінбаев, Жолдасхан 
Құрамысов, Сейітхан Молдахметов, 

Екі ұжым бес саусақтың  саласындай 
еншісі бөлінбей  бірге еңбектенді. 
Газет тілшілері мақаланы жазып 
дайындаған  соң баспаханаға береді, 
ондағы терімшілер полиграфиялық 
линотив машинада отырып қолмен 
теріп, қорғасынға басады. Осындағы 
үш əріп терушіге тыным жоқ, 
ал, газет басушы болса олда өз 
жұмысына жауапты тұлға. Мақаланы 
қорғасынға терушілер Ербөпе 
бастаған Алтын, Қарлыға, Дариға бір 
кісідей жұмыла атқаратын. Сонымен 
бірге, бұл баспаханада Боранкүл 
Əмірова, Сайлаукүл Телтаева, қағаз 
кесуші Нұржан Атамқұлов ортақ 
мақсатқа өз үлестерін қосты. Бас 
редактор Күмісжан Құдайбергенқызы 
бастап, орынбасары Əлімжан 
Дəуітұлы қостап газеттің əр нөмірін 
жоспарлап алған соң тілшілер 
ауданға шығып мəлімет жинауға 
кіріседі. Редакцияға келген соң 
тілшілер жазғанын қол машинкасына 
Əлия, Зəуреш атты қыздарға тергізіп 
оқып шыққан соң бас редакторға 
береді. Содан əбден еленіп сүзгіден 
өткен мақала нөмірге салынады. Ең 
алдымен баспаханадағы линотив 
қол машинасында теріліп болған соң 
беттеледі. Дайын бетті ең алдымен 
кезекші редактор мен корректор 
салыстырып оқып шығады. Содан 
кейін əріп қателер көрсетіліп
қайтадан баспаханаға жіберіледі. 
Бұл жұмыс айтар ауызға оңай 

Ел  мен  жер
шежіресі

шығармашылығын шыңдаған 
қаламгер қатары аз емес. Олардың 
есімдері аудан, облыс пен 
республикаға танымал, қаламгер 
шоғырын құрайды. Мен бұл 
газет редакциясына 1970 жылы 
жұмысқа келдім. Өткен күндер 
əлі есімде. Ол кезде бас редактор 
Əбілғазы Тоғызбаев болатын. 
мен негізінен ауылшаруашылығы 
саласын жазумен айналыстым. 
Аудандағы колхоз, совхоздағы 
екінші тың иегерлері 
шопандардың еңбектеріне 
куə болып, осы тақырыпты 
қамтыдым. Менен бөлек Жұматай 
Қалығұлұлы бастаған Сейтхан 
Молдахметов, Əлімжан Дəуітов, 
Жолдасхан Құрамысов, Талғат 
Сүйінбаев, Керімбай Нүсіпқұлов 
сайдың тасындай журналист 
жігіттер тың ізденіспен жүріп 
жаңалықтың жаршысы бола 
білді. Содан кейін газеттің 
бас редакторлары Нағашыбек 
Қапалбековпен Күмісжан Байжан 
болды. Күн-түн демей талай рет 
арнайы іс-сапарда болып, еңбек 
адамдарының арасында жүрдім. 
Колхоз совхоздың маңдайалды 
еңбек озаттары сауыншы, қойшы, 
жылқышымен, сиыршылар, 
механизаторлар туралы мақала 
жазумен айналыстым. Ұмытпасам 
1983-1984 жылдары бас редактор 
Нағашыбек Қапалбековтың 
тапсырмасымен елі аралас, қойы 
қоралас ақ қалпақты қырғыз 
ағайындарына фототілші Рəтбек 
Терлікбаев екеуміз іс-сапар мен 
бардық. Мақсатымыз ондағы еңбек 
озаттары туралы жазып газетке 
мақала шығару болатын. Сол 
кездегі Қырғыз ағайындары бізді 
туған бауырындай қарсы алып, 
колхоз бен совхоздарын аралатты. 
Мал шаруашылығындағы жеткен 
жетістіктерін баяндады, ондағы 
еңбек озаттарымен жолықтырды, 
олар жеткен жетістіктері туралы 
айтты. 

 Осылайша, Рəтбек екеуміз 
бауырмал айыр қалпақты 
ағайындардың ерен еңбегін қойын 
кітапшамызға түртіп, суретке 
түсіріп жақсы əсермен ауылға 
қайтқан едік. Содан мен «Екпінді 
еңбек» газетінің ұстаханасында 
1989 жылға дейін тілшілік 
қызметімді абыройлы атқардым. 
Зейнеткерлікке шықсамда 
қолымнан қаламымды тастамай 
жазумен айналыстым. Ақын, 
журналист Есенқұл Жақыпбеков 
«Атамекен» газетін бас редактор 
болып басқарғанда да редакциядан 
қол үзген жоқпын. Жазған 
мақалаларым жарық көріп тұрды. 
Редакция менің еншісі бөлінбес 
екінші үйім болды.  Қазірде қыз, 
жігіттер ардагер деп сыйлап 
төрлеріне шығарып құрметтеп 
келеді. Тоқсан жылға тарта 
тарихы бар бұл басылымды қазір 
ақын, журналист, бас редактор 
болып Рəтбек Садуақасұлы 
басқарып отыр. Осы саладағы 
көп жылғы еңбегімде ескерусіз 
қалмай марапат мақтауларға 
ие болдым. Сонымен бірге, 
Жамбыл ауданының құрметті 
азаматы атандым. Аллаға шүкір 
сексеннен ассамда жаныма жақын 
«Атамекен» газетімен бірге 
өмір сүріп келемін. Редакция 
ұжымын кəсіби төл мерекелерімен 
құттықтап зор шығармашылық 
табыстар тілеймін. 

Базарбек АТШАБАРОВ,
ардагер журналист,

Жамбыл ауданының
 Құрметті азаматы.

Ақындар мен батырлар 
елі атанған аудандағы қалың 

оқырманның ыстық ықыласына 
бөленіп сүйікті басылымына 
айналған «Атамекен» газетінің 
орны тіптен бөлек. Осы 
газеттің басы қасында жүріп, 
өзінің журналист ретінде 

Менің осы мамандықты таңдауыма 
ықпал еткен адам – əкем Əшімбек 
Сатыбалдыұлы болды. Ол өзі мұғалім 
бола жүріп, 1960-80 жылдары штаттан тыс 
тілші ретінде облыстық «Жетісу» газетінің 
бетінде ел мен жер тарихы, ауыл өмірі 
туралы танымдық, ақпараттық мақалалар 
жазып тұрыпты. Аудандық газетпен 
де байланыста болған. Мен Шиен орта 
мектебін бітірген жазда сол кездегі «Екпінді 
еңбек», қазіргі «Атамекен» газетіне 
ертіп келді. Осы аймақта қолына қалам 
ұстағандар үшін қасиетті қара шаңырақ 
саналатын редакцияның табалдырығын 
алғаш аттағаным сол кезде. Сонда бас 
редактор Нағашыбек Қапалбековке кіріп 
шыққаны есімде. Осы газетте алғашқы 
мақалаларым жарық көрді. Келесі жылы 
əкем мені КазГУ-ге, қазіргі əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-ге  апарып, журфакқа 
оқуға түстім. 1991 жылы оқуымды бітіріп, 
қалада газетте жұмыс істеп жүргенімде 
Сейдахмет Бердіқұловтың үйіне ертіп 
апарып, мені сол кісіге табыстаған 

болатын. Өйткені Сейдахмет аға мен əкемнің 
шешелері жағынан жақындығы бар. Бірақ ол 
кезде Сейдахмет аға науқастанып жүр екен, 
артынша көп ұзамай қайтыс болды. 

Журналистикадағы алғашқы ұстазым – Үмбет 
Əбназарұлы. Ұзақ жыл Қазақ Радиосында 
қызмет істеген қарымды қаламгер, Желтоқсан 
оқиғасының белді қайраткері, ҚазТАГ-тың 
қазақ жастарына «нашақор» деп жала жапқан 
сөзін эфирге жібермей қысқартқаны үшін саяси 
қудалауға ұшыраған ұлтжанды азамат. Кейін 
толық ақталып шығып, радиодағы қызметіне 
қайта қабылданды. Жұмысқа шар болаттай 
шыңдалған өте еңбекқор жан болатын. Қазір 
зейнеткер, жасы сексеннен асты.  Үмбет ағамен 
Алматы қалалық радиосында таныстым. 
Онда жоғары курс студентімін, өндірістік 
тəжірибеден өту үшін барғанмын. Өзі біздің 
Қоғамшыл ауылынан екен, менің əкем оған 
Дегересте мектепте сабақ беріпті, əрі шешем 
жақтан елі бір – Тайторы. Мені бірден өзіне 
жақын тартты. Мен де алғаш көргеннен жүзі 
жылы ағаны туысымдай көріп, жақын араласып 
кеттік. Радиожурналистиканың қыр-сырын 

болғанымен шындап келгенде 
инемен құдық қазғандай қиын 
деуге болады. Бұл процес күні 
бойы қайталанып кейде түнге дейін 
жалғасатын. Дайын болған беттер ең 
алдымен жылтыр пленкага басылып 
шығады. Содан барып беттеріне 
қара құрғақ қоспа жағылады. Əбден 
кепкен соң 4 бет газет қаладағы №1 
баспаханаға жіберілетін еді. Қарап 
тұрсаңыз баспа жұмысы тек қолмен 
ғана атқарылатын жеңіл деуге ауыз 
бармайды. Қалалық баспахананың 
полиграфиялық машиналарыда ескі 
форматта болатын күш қуаты аз 
соған қарамастан барлық ауданның 
газеттері осы жерде басылатын. 

Сонымен бірге, ауыл, кенттегі 
тілшілері өз тарапынан атсалысып, 
əр нөмердің сапалы əрі мазмұнды 
болып шығуына өз үлестерін 
қосқан болатын. Олар Алмабек 
Сұрапбергенов, Сəкен Жəкеев, 
Мамед Карслиев, Молдахмет 
Оспанов, Владимир Никитин, 
Бейсенбай Əбдиев, Үрімхан Өкей, 
Гүлнəр Өмірзақова, тағы басқалар 
осы газеттің ұстаханасынан өтіп 
елге танылды.  Өткен шақтар 
келмеске кетті, ақпарат саласы 
түп-тамырымен жаңаланып өзгерді. 
Бүгінгі таңда «Атамекен» газеті 
сапа мен безендірілу жағынан 
алға озды. Бұрынғы кезеңмен 
салыстырғанда таралымы өсті, жаңа 
айдарлармен айшықталды. Ұлттық 
сананы қайта түлетуге, өскелең 
жас ұрпақ тəрбиесіне қысқасы 
күнделікті қоғамда болып жатқан 
оң өзгерістер атаулыны назарға 
алып, заманауи бастамалармен 
жарық көруде. «Қазақстанның еңбек 
сіңірген мəдениет қайраткері», 
Қазақстанның халық ақыны Əсімхан 
Қосбасарұлының газеттің 70 
жылдық мерейінде мына толғауын 
арнаған еді. 

...Атамекен газеті,
Қыруар жұмыс атқардың,
Ер жетті азаматтарың,
Зейнеткерлікке шығарып,
Батасын берді қарттарың
Қуатты болсын мерейтой,
Биікке қарай аттадың
Газеттің қызметкерлері
Таймасын бастан бақтарың,
Жəкемнің асыл бейнесін,
Кіршіксіз таза сақтағын!
Мерекелеріңіз мерейлі болсын 

əріптестер.
Тұрсынжан  ТОҚТАСЫН.

тəжірибе жүзінде сол кісі үйретіп, қалалық 
радиоға жұмысқа тұруыма ықпал етті. Бес жыл 
Қазақ Радиосында еңбек еттім. 

2000 жылдан бастап туған жерде қызмет ету 
бұйырды.  Жамбыл ауданы əкімінің аппаратында 
2000-2006 жылдары алғаш аудармашы, кейін 
мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімінде бас 
маман лауазымдарын атқардым. 2006-2012 
жылдары аудандық «Атамекен» газетінде 
еңбек еткенім мен үшін зор мəртебе. Бұл 
маған баспасөзде жұмыс істеудің өзіндік 
ерекшеліктерін жете сезініп, қаламның 
ұшталуына, редакцияның ішкі жұмыстарын 
меңгеруге үлкен мектеп болғаны анық.  
Баспасөз саласындағы ұстазым деп Күмісжан 
Байжан əпкемізді санаймын. Аудандық газетте 
қазақтың аяулы ақыны Есенқұл Жақыпбеков 
бас редакторым болды. 2012 жылдың қазанынан 
«Жетісу» газетінің меншікті тілшісімін.

Журналистер күнімен əріптестерімді 
құттықтаймын. Рəтбек Сəдуақасұлының 
басшылығындағы редакция ұжымына 
шығармашылық табыстар тілеймін. 

Серік  САТЫБАЛДИЕВ.

Қасиетті  қара  шаңырақ

МАРЖАН  СӨЗДІҢ  ҰСТАХАНАСЫ
Рəтбек Терлікбаев, 
Махан Əміреев, 
Манарбек Ізбасаров, 
Ерік Амантаев, 
Керімбай Нүсіпқұлов, 
Болат Аханов, Қайрат 
Күлменов, Абатбай 
Кірқабақов, Жамлиха 
Шалұлы, Жанастан 
Кучукова, Бақытжан 
Деңгелбаевтың 
есімдері қазақ 
баспасөзінің 
маңдайалды 
мақтанышына 
айналды. Редакция 
мен баспахана 
бұрынғы темекі 
сарайының 
ғимаратында бірге 
жұмыс атқарды. 
Баспахананың 
директоры Түзелбек 
Қалығылұлы содан 
кейін Құрманақын 
Құсайынұлы болды. 
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«ТӘТЕ»  ДЕЙТІН  ЖАҚСЫ  ІНІМ
Өткен жылдары халық мылтықсыз майданнан 

əбігерге түсті. Талай адам өмірден өтіп, жағымсыз 
хабарлар жетіп жатты. Десек те, дəрігерлер 
қырағылық танытты.   

Сертай Сейфуллаұлы да  кенеттен келген 
коронавирус дертінен жерлестерін құтқаруға 
ұжымдағы əріптестерімен күш салды. Кəсіби білім 
сынға түсті. Бірақ, азамат өзіне шипа бола алмады. 
Өкінішті өмір деген осы.  

Бірге тумасақ та, бірге туғандай сыйласқан 
жақсы інім Сертай еңбегінің зейнетін көріп, 
немерелеріне қамқор əке болуды армандаушы еді. 
Екі сөзінің бірі – ұлы Алмастың қос ұлының қаз 
тұрғанынан бастап, тілі шыққан сəтін күлімдей 
отырып, мəз-мəйрам болып əңгімелейтін. 

– Ой,  тəте немере ыстық екен. Олармен бірге 
бала кезімді еске  алып, ойнаймын, – дейтін ақкөңіл 
азамат. Жұбайы  Салтанаттың мамандығы дəрігер. 
Олар жарасымды жұп, ойлары да, бойлары да 
келіскен. Əсіресе, Сертай жарын еркелетіп, атын 
да атамаушы еді. Ал анасына деген құрметі қандай! 

– Анам түскі асты дайындап, мені тосып 
отырады. Менің анамдай ас мəзірін дəмді 
дайындайтын аспаз жоқ, дейтін.  Отбасындағы 
ынтымақтың ұйытқысы жасы сексеннен асқан 
анамыз нағыз берекелі, жүрегі жылы. Жасының 
келгеніне қарамастан үй құстарын ұстады. Бақшаға 
көкөніс отырғызып, таза өнімді балалары мен 
немерелері тұтынды. Сертайға жасы келген 
анасы мұндай тірлікпен айналысуы қиын екенін 
ескерткенім бар. 

– Тəте, мамаға осы тірлігі ұнайды. Бір жағынан 
көңілі бөлінеді. Қозғалыс адам денсаулығына 
пайдалы. Анам маған «Сертай мен болмасам 
саған асты кім əзірлейді?» деп қояды. Салтанат та 
жұмыста. Шынында анам болмаса таңғы, түскі, 
кешкі астың дəмін кіргізіп, кім дайындайды, деп 
күлетін. Анасы бар адамдар қартаймайды, деген 
сөздің жаны бар екенін інімнің əңгімесінен кейін 
көз жеткізетінмін. 

Арамыздағы жақсы сыйластық тəте, іні 
ретінде жалғасты. Жас келгенде адамды жиі 
мазалайтын денсаулықты дəрігерлердің сөзімен 
айтсам «иттер» көбейеді. Сондай сəттерде Сертай 
жанымнан табылды. Өзінің орынбасары, білікті 
дəрігер Айжан Əбдінəбиева мен терапевт Нəзира 
Жолдасбайқызымен кеңесіп, шұғыл ем-шара 
жасайтын.

Жаңа ғана қан қысымым көтеріліп, дегбірім 
қашқаны басылатын. Мұндай елгезек жандар көп 
емес. Мамандығына жүрдім-бардым қарайтындар 
да кездеседі. Бірақ бұл ұжым өз мамандықтарына 
берілген. Сонау жылдары Алматыдағы 
аурухананың алдындағы «Аурудың алдына түссең, 
алып тынады» деген көркем етіп жазылған сөз 
жадымнан шыққан емес. Рас-ау, деп түсіндім. 
Əрдайым жаным қиналғанда сол сөзді еске аламын. 
Дəрігерлердің айтқанын бұлжытпай орындайтын, 
саламатты өмір салтын ұстануым содан шығар. 

Иə, бірді айтып, бірге кеттім-ау шамасы. 
Айтпағым, марқұм Сертай Сағиев жайлы еді. 
Мына тіршіліктегі сыйластығымыз жарасым 
тауып, бөтен көз қызығарлықтай еді. Өмірдің 
өкінішті тұсы болады деп кім ойлаған. Əлемді 
əбігерге салған коронавирус жегіқұрт елімізге де 
аяқ астынан келді емес пе. Аудандағы екі аурухана 
дəрігерлері жұқпалы аурумен бетпе-бет келді. 
Карантин жарияланып, дəрігерлер мен медбикелер 
айлап отбасын көрмей, сырқаттардың өмірі үшін 
арпалысты.

– Ауруханаға келмеңіз. Карантин. Ауру 
жұқтыруыңыз мүмкін тəте. Дəріңізді қабылдап, 

– Сертай Сейфуллаұлы ауруханада болады. 
Науқас көп. Бəрі аман-есен сауықса екен, деген 
Айжан қыздың сөзінен бəрі де көзге көрінбейтін 
«жаумен» алысып жүргендерін біліп жүрдім. Енді 
бірде «бас дəрігердің өзі дертті жұқтырып алды. 
Ем қабылдап жатыр», дегенді естідім. Дереу 
хабарластым. Трубканы көтерген ол: 

– «Тəте, мне очень плохо» –  дегені. Ол кейде 
орыс тілінде сөйлейтін. Өйткені ол Шығыста 
кіндік қаны тамған. Дауысы бəсең. Сонда да 
жаман ойламадым. Денсаулығы мығым, спортпен 
шұғылданатын азамат бұл індеттен сауығып 
кететініне кəміл сендім. Кейін қайта хабарласқанда 
телефонын көтермеді. Сол күннен оның номері сол 
қалпында үнсіз...

Əкесі Сейфулла балалар үйінде тəрбиеленіпті. 
Туған жердегі жер қойнауындағы байлықты 
игерген, шахтер болды. Үлкен ұлы Советхан да əке 
жолын қуыпты. Отбасында үш ұлға жақсы тəрбие 
берген əке мен ана өмірдің қиындығын көрген. 
Советхан дүние салып, Ырыстыбала ананың көз 
жасын көл қылған...

Ақ халатты абзал жан Сағиев Сертай 
Сейфуллаұлы 1957 жылдың 28 қазанында дүниеге 
келген. Орта мектепті 1975 жылы бітіріп, Алматы 
мемлекеттік медициналық институтының тіс 
дəрігері факультетіне түсіп, оқу орнын 1980 жылы 
ойдағыдай бітіреді. Ізденгіш, адам жатырқамайтын 
көпшіл мінезінің арқасында жолдамамен 
Қарғалы ауруханасында тіс дəрігері болып еңбек 
жолын бастап, 1981-1986 жылдары тіс дəрігері, 
Ұзынағаштағы орталық  аудандық ауруханада 
стоматология бөлімінің меңгерушісі ретінде аудан 
халқына қалтқысыз қызмет көрсетіп, тəжірибесін 
толықтырды. Ал, 1991 жылдан Жамбыл аудандық 
тіс емханасының бас дəрігері болған кездері 
қолы жеңіл маман қариялар мен балалардың осы 
сырқатпен ауырғандарға көмегі тиген. 

Заман ағымына орай 1997 жылы осы мекемені 
жекешелендіру үшін тендер жарияланды. «Тəуекел 
түбі жел қайық, өтесің де шығасың» демекші, осы 
арада Сертай Сейфуллаұлы зайыбы Салтанат екеуі 
«Алмас-мед» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 
ашып, емдеу орталығы жұмысын бастайды. Алмас 
отбасының үлкені еді. 

Бүгінгі таңда емдеу орталығымен Салтанат 
Самединқызы айналысады. Басында орталық 
тек қана тіс жұлу, тіс салу, емдеу жұмыстарымен 
айналысса, қазіргі уақытта аудандағы ақылы 
медициналық орталық ретінде халыққа көрсетілетін 
дəрігерлік қызмет түрлерін көбейтіп, терапевт, 
гинекология, тағы басқа қызмет түрлері бойынша 
ем-дом жасап келеді. Сонымен  қоса жеке дəріхана 
сөресінде қолжетімді дəрілердің түр-түрі бар. 

Салтанаттың ата-анасы ұстаз. Ахмет 
Байтұрсынұлы «Жақсы мұғалім мектепке жан 
кіргізеді», дегендей, осы ұлы сөз əкесі марқұм 
Сəмідін Əбіхановке де тəн деуге болады. Балаларға 
білім берудегі жемісті еңбегі үшін «Қазақ ССР 
Халық ағарту ісінің озық қызметкері» атағын 
жəне басқа да марапаттарға ие болған.  Ал анасы 
Күреңкеева Қаманда ұстаз, жоғары награда иесі. 

Отбасындағы Салтанат пен Бағлан адам 
жанының арашасысы             , ақ халатты абзал 
жандар. Екеуінің жұбайлары, Сəмідін аға мен Қаман 
ананың күйеубалалары да дəрігер болып кездесіпті. 
Сертай атасын ерекше құрметтеп, «менің атам өте 
мейірімді жан» деп мақтанатын. Өзіне үлгі тұтатын. 
Бірақ қатал тағдыр Сертайдың көп мақсатына балта 
шапты. Өзгелердің амандығын тілеп жүргенде, түр- 
түсі жоқ індет оны арамыздан мезгілсіз алып кетті. 
Зейнет жасына бірер ай қалып еді...

Өмір 
дегеннің 

қиындығы осы 
шығар. Ботасын 

жоқтаған 
ару – Анадай 

апамыздың 
жоқтауын

естудің өзі 
қиынның 

қиыны. 
Жүректегі мұң, 

ананың етегі 
толып

Тек немересі Алмастан көрген шөберелері мен 
немере қыздары Малика, Мадинаның амандығын 
тілеумен алданып отыр. Немересі Мадина да 
онколог-дəрігер. Сонда бір отбасында ақ халатты 
бес дəрігер бар.

Əкесі Сейфулланың шаңырағын ұстаған 
Сертай інім осылай мəңгілік өмірін жалғастырды. 
Ол соңына жақсы із қалдырды. 

Сертай Сейфуллаұлы 2009 жылдан өмірінің 
соңғы күніне дейін ШЖҚ «Қарғалы аудандық 
ауруханасы» МКК-ның директоры – бас дəрігері 
қызметін атқарды. Осы жылы əлеуметтік 
гигиена мен денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру 
бойынша бірінші санатты дəреже берілген. 2014 
жылы «Қоғамдық денсаулық сақтау əлеуметтік 
гигиена жəне денсаулық сақтауды ұйымдастыру» 
мамандығы бойынша жоғары біліктілік санатына 
ие болды. 2015 жылы Алматы облысы бойынша 
ол басқарған мекеме «Ең үздік аудандық аурухана» 
атағын жеңіп алды. Жамбыл ауданының Құрметті 
азаматы атанып, мерейі үстем болған күндерді де 
ұмытуға болмас.

Ұлы Алмас Алматы қаласындағы «NAM-
AD INSURANCE» сақтандыру компаниясында 
жекелеген сақтандыру департаментінің 
директоры. Малика –  Канада мемлекетінде 
екінші жоғары білім алып, еңбек етуде. Мадина 
– С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық 
медицина университетінің түлегі екенін жоғарыда 
айтып өттім.  Марқұм Сертай Сейфуллаұлы 2013 
жылы «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» белгісімен 
марапатталды. ШЖҚ «Қарғалы аудандық 
ауруханасы» МКК ұжымының еңбегі бағаланып, 
«Гиппократтың ұлы мұрасы» медалімен  атап 
өтілгені де оның еңбегінің жемісі деуге болады. 

2011-2012 жылдары Денсаулық сақтау 
ұйымдарын саралау барысында ШЖҚ «Қарғалы 
аудандық ауруханасы» МКК ең профилді 
мекеменің ТОП 100-не кірді. 2013-214 жылдар 
нəтижесінде «Сала көшбасшысы» деген мəртебе 
атаққа ие болды. Қазақстан Республикасының 
Ұлттық бизнес қауымдастығының «Медицина 
мақтанышы» деген ұлттық сертификатына да ие 
болды.

Абзал жан өмірден өткеннен кейінде 
оның халық денсаулығын сақтаудағы еңбегі 
орынды бағаланды. Ұлттық Медициналық 
Ассоцациясының адамдардың өмірін қорғауға 
жəне сақтауға қосқан ерен еңбегі үшін 
«Алтын дəрігер», тағы басқа еңбегіне берілген 
медальдармен марапатталды. Бұл марқұмның 
өмірдегі кəсібіне деген адалдығының жемісі.

Анасы Ырыстыбала мен жары Салтанат, 
балалары мен немерелері шаңырақты шатыққа 
бөлеген Сертайдың ақжарқын, қамқор көңілі 
мен балалық, əкелік, адал жар ретіндегі бейнесін 
ұмытпайды. Ал, ұйымшыл ұжымды қазір 
басқарған, медицина ғылымдарының кандидаты, 
білікті басшы Дархан Əріпұлы Сыбанбаев 
бауырымыз əріптес ағасының рухына құран 
бағыштап, жұмысын жақсы ниетпен бастады. 
Марқұмның басына барып, аруағына құран 
бағыштап, отбасына да қамқорлық танытып,  адал 
азамат екенін дəлелдеген жан.  Бұл оның əріптесіне 
деген адами көзқарасы деуге болатын шығар.

 Суретте: марқұм Сертай Сейфуллаұлы.

Күмісжан БАЙЖАН,
Алматы облысының құрметті азаматы.

Тіршіліктің қарбалас кездері 
адамды бір-біріне таныс-біліс, 
жақсы қарым-қатынасқа бастайды. 
Жасы үлкенді аға тұтасың, 
мейіріміне бөленесің. Өзіңнен кіші 
болса үлкендігіңді, өмірден бар 
түйгеніңді айтып, қамқор боласың. 
Бұл «Адамның күні – адаммен» 
қағидаға ұласады екен ойласам. 
Дəрігер Сертайды сонау 1986 жылдан 
білемін. Тісім мазалаған сəтте алдына 
баруыма тура келді. Дəрігерге бармас 
бұрын «Тісті кім жақсы емдейді» деп 
əріптестерімнен сұрадым. «О, о Сертай 
мен Балқияға барыңыз» деді марқұм 
Əлімжан. Жағымды ұстап, тəуекел деп 
бардым. Күні-түні зар қақсатқан сол 
тісімді кабинетке «тастап» шықтым-ау. 
Міне, содан бері оны жақсы білемін. 
Мен оған «тəте», ол маған «іні» болып 
сыйластық. 

      Өмір деген өткіншіӨмір деген өткінші

еңірегенін  сөзбен қалай жеткізерсің. Бұған 
дейін ұлы полиция капитаны Амангелді Алматы 
қаласындағы ішкі-істер саласында еңбек ете 
жүріп, ұйымдасқан қылмысты қолға түсіру кезінде 
ерлікпен көз жұмған. «Ерлігі үшін» медалімен 
марапатталған. Қасірет ананың қабырғасын 
қайыстырса, Сертайдың қазасынан кейінгі 
жайын айтудың өзі ауыр. Арыстай үш ұлынан 
қапыда көз жазған Анаға басу да айта алмайсың. 

үйде болыңыз, – деген дəрігерлердің  кеңесіне құлақ 
түрдік, тыңдадық. Күндер өтіп жатты. Қонақжай 
халқымыз есіктерін жауып, адамдар бір-біріне үрке 
қарайтын жағдай туды. 

Әркімнің өз
құлагері бар

Бұрын қазақ баласының ойындарының дені 
тал шыбықты ат қып мінуден басталатын. Құлын 
боп кісінеп, құлындай құлдыраңдап жарысатын. 
Тай-құнан боп тулап, асау боп алысатын. Сөйтіп, 
«Ат құлағында ойнауды» алғаш ағаш аттан 
бастайтын. осылайша Сүндетке отырғызылған 
қазақ баласы, өзіне арнаған бəсіре тайына 

ашамайын салғызып мініп, жылқы жалындағы 
өмірн бастаған. Бір қанаты ат деп білген қазақтың 
ендігі бар ғұмыры жылқы жалында өтеді. Бұл 
жалған дүниедегі сапарын аяқтап, келесі шынайы 
дүниеге аттанғанда ағайын-туғандары мінген 
атының құйрық-жалын күзеп тұлдайды. Ол атты 
үры алмайды, қары тонамайды. Иесінің жыл 
уақытында, ағайын-туғандар асына сояды. мына 
дүниеде жан серігі болған жануар енді ана дүнйеде 
де жан серігі болады деп сенген.  Осыдан-ақ қазақ 
баласы жылқы тіүлігімен бірге ұйықтап, бірге 
тұратын, бірге семіріп, бірге аритын, бірге туып, 
бірге өлетінін, алыстаса кісінесіп, жақындасса 
тебісетін жылқы мінезділігі тағы бар. Жылқыдан 
қағылездікті, естілікті, қайсарлықты, үйірсекті 
үйреніп тұтас болмысымен бірігіп кеткен еді. Ол 
қасиеттер қазақтың бойына ана сүтімен, жылқы 
сүтімен бірге дарыды. Жылқының шабысы 
күйінде ойнап, дауысы əнінде шырқалып, жүрісі 
биінде бейнеленіп қазақтың қайсы өнерінен 
болсын жылқы баласы қаға берісте қалған 
жоқ. Бəрімен біте қайнасып, бүкіл болмысына 
бойланды. Осыған дейін жылқы жалында өскен 
қазақтың салт-дəстүрі салтанат құрып келген 
еді. Тілі де мүдіріп, күрмеліп көрген жоқ. Бай 
да құдыретті тілімен не нəрсені болсын бейнелі 
обыразбен көркем айта білді.Қзақтың тілдік 
қорының қоймасы да тұнбасы да жылқы түлігінің 
айналасы екеніне ешкім дау айта алмас. Айта 
қалса дəлеліміз бар.

Қазақ жаңа туған сəби ұл бала болса «ат 
ұстар», қыз бала болса «ат байлар» деп атаған. 
Кішкентайынан бірге өскен жеткіншектерді «тай-
құлындай тең өскен» десе, есейіп атқа мінуге 
жараса «ат жалын тартып мінді» деп қуанған. 
Бір беткей, айтқанынан қайтпайтын адамдарды 
«сыңар езу», долы, ашуланшақ адамдарды «көк 
айыл» деп айтқан. Қарайласа, елеп-ескерсе «ат 
басын бұрды», «ат басын тіреді» деп разылығын 
білдірген. Шала, толық қанды болмаған іске 
«ат үсті істелді», «ат үсті қарады» деп реніш 
білдірген. Ара қашықтық туралы «тай шаптырым 
жер», «ат шаптырым жер» деп жылқының 
тұяғымен өлшеген. Көлемді дүниені «ат түгіндей 
көп» деп мөлшерлі, санаулы болса «ат төбеліндей 
аз» дейді.

Тектілік туралы «алып анадан туады, ат 
биеден туады», «қасқа айғырдан қасқа құлын 
тумаса да төбел құлын туады», «жақсы би 
жақынына тартпайды, жақсы айғыр жатырына 
шаппайды» деп тектілік тегеурінін де жылқы мен 
астастырады. Уақыттың қас қағым сəт екенін 
«уақыт үзеңгі салдырмайды», «ай ат басын 
бұрғанша, жыл жылқы аунап тұрғанша» деп қысқа 
түйіндейді. Жақсыға жанастырсын, жаманнан 
адастырсын деп тілек ететін қазақ «жақсы аттың 
артынан құнан ереді, жақсы жігіттің артынан 
ұлан ереді» деп түсінікті жеткізеді. Тарыдай іс 
тындырса да тау қопарғандай жүретін адамдарды 
«аттан түссе де, үзеңгіден түсе алмаған əупілдек» 
деп кекетеді. Қай іске болсын епті, қолы жүргіш 
адамдарды «жолға шықса жорға, жонға шықса 
жүйрік» екен деп сүйсінеді. Елден бөлінген, 
көштен қалған ағайындарын «ат айналып 
қазығын табады» деп түбі бір ораларын біліп сол 
ағайынынан  күдер үзбейді. Орталарына қайта 
келгенде «адасқаның айыбы жоқ, қайта үйірін 
тапқан соң» деп кең пейілдік көрсетеді. Бір үйдің 
отағасы қайтыс болып артында жеткіншек ұлы 
қалса «ат тұйағын  тай басар» деген деп алдағы 
өмірден күдер үзбей, үмітін жаңа буынмен, жас 
ұрпақпен жалғайды. Сөйтып қайғыны қайратқа 
жеңдіреді. Ырыстың жұғатынын, құттың 
қонатынын, қыдырдың түнейтінін білген қазақ 
«ат аунаған жерде түк қалады» деп ойын обыразға 
орап жеткізе білген.

Қазақтың ұлттық ділін, тілін, салт-дəстүрін 
бірге жасасқан аса қасйетті саналатын жылқыны 
білу, оған жақын болу сана сезіміңді сергітеді, 
жасыған жаныңды серпілтеді, тектілііңмен 
табыстырады. Бір кездері қазақты шырт 
ұйқысынан жылқы дүбірі, жылқы дауысы 
оятатын еді. Бұл күндері моторлы көліктің гүрлі 
оятатын болды. «Əркімнің өз құлагері бар» деп 
жазушы Сəкен Жүнісов айтқандай, əр қазақтың 
белдеуінде бір-бір қулагер байлаулы тұрса көңіл 
тоғайтар көрініс болар еді.

Айболат  ТОҚТАРБЕК.
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♦  ♦  Р Е С М ИР Е С М И

Жазғы  лагерьдегі  жарқын  істер
«2020-2021 оқу жылын аяқтау жəне орта 

білім беру ұйымдарының білім алушыларын 
қорытынды аттестаттаудан өткізу туралы» 
бұйрығы негізінде білім сапасын арттыру 
жəне пандемия, шектеу шаралары кезеңінде 
жіберілген білім олқылықтарының орнын 
толтыру мақсатында ата-аналардың немесе 
заңды өкілдердің өтініші бойынша барлық 
ниет білдірген білім алушылар үшін, оларды 
оқыту үшін мектеп директорының «Жазғы 
мектеп» жұмысын ұйымдастыру» туралы 2021 
жылғы 5 мамырдағы № 67  бұйрығымен 2021 
жылғы 26 мамыр мен 19 маусымға дейін жазғы 
мектеп жұмысы  қолға алынды. Оқу жылының 
соңында өткізілетін жалпы ата-аналар 
жиналысында жазғы мектептің жұмысы, оның 
жоспары таныстырылды. Жазғы мектепке 
арналған жұмыс жоспары бекітіліп, мектепке 
келетін оқушылар саны мен  пəн мұғалімдері 
нақтыланды, пəн кабинеттері бекітіліп, 
икемделген сабақ кестесі құрылды. Жазғы 
мектептің жұмысы ата-аналардың өтініштері 
негізінде ұйымдастырылды. Жазғы мектепті 
ұйымдастырудағы негізгі мақсатымыз – 
білім олқылықтарын жою, білімнің сапасын 
арттыру жəне осы оқу жылында түрлі шектеу 
шараларын өткізіп, босаңсыған білімдерді 
толықтырып, əр негізгі пəн бойынша тиісті 
оқу бағларламасын əр оқушының  білуін 
қамтамасыз ету болып отыр. Оқыту пəндеріне 
пəн мұғалімдері ең қиын тақырыптарға 
байланысты орта мерзімдік жəне күнделікті 
жоспар жасады, уақытша бағалау 
журналы жүргізіліп, оқушыларымыздың 
оқу жетістіктері бағаланды. Биылғы оқу 
жылындағы қашықтықтан оқытылған 6, 7, 
8, 10 сыныптардың оқушыларына негізгі 
басымдықтарды бере отырып, 4 сынып 
оқушыларын да ата-аналардың өтініштерімен 
жазғы мектеп алаңына қосып, оқыттық. 
Мектебімізде жазғы мектеп жұмысымен 4-10 

сыныптарында 633 оқушы қамтылған, оның 
ішінде 4 сыныпта  12 топта 238 оқушы, 6 
сыныптарда 15 топта 223 оқушы, 7 сыныпта 
12 топта 165 оқушы, 8 сыныпта 11 топта 
164 оқушы, 10 сыныпта 6 топта 81 оқушы 
қамтылды.  Пəн мұғалімдері оқушылардан кіру 
тестерін алып, саралап, талдау жасап, алдарына 
мақсат-міндеттер қойды. Оқушыларда қандай 
тақырыптар бойынша қиындықтар туындады, 
меңгерілмей қалған оқу мақсаттарына қайта 
тоқталып, қандай нəтиже шыққандығын 
бақылады.  Мектеп оқушыларының санитарлық-
гигиеналық талаптарға сай пəн кабинеттерінде 
оқытылуы, мектеп кезекшілігі жəн оқу-тəрбие 
процесінің жүргізілуі мектеп əкімшілігімен 
қатаң бақылауға алынды. Мектептің медбикесі 
мен техникалық қызметкерлері өздеріне 
бекітілген міндеттерін талапқа сай толық 
орындап отырды. Жазғы мектеп жұмысының 
жүргізілуі туралы  пəн мұғалімдері əлеуметтік 
парақшалары – Instagram,, Facebook,  You Tube  
желісінде  жүктеп, тəжірибелерін таратты. 
Сондай-ақ цифрлық ресурстарды пайдалана 
отырып, Ы.Алтынсарин  атындағы Ұлттық 
білім академиясы ұсынған «Жазғы онлайн 
мектеп» жобасы аясында  ZERDELI YouTube 
арнасында тікелей эфирде өткізілетін онлайн 
сабақтарға қатысып, кері байланысқа шықты. 
Күнделікті сабақ кестесі пəн мұғалімдеріне 
алдын ала жіберіліп, онлайн сабақтарға тікелей 
қатысуларын  бақылап отырды.  

Жазғы мектеп жұмысы мəселесін мектеп 
директоры Гульфайруз Советқызы бақылауға 
алып, əдістемелік бірлестік жетекшілерінің 
есебін мектеп директоры жанындағы отырыста 
қарап, атқарылған жұмыстарына талдау жасап, 
ұсыныстар берді. Жазғы мектеп жұмысы 
оқушылардың жазғы мектеп алаңында  
жалғасуда. 

Айнұр  ЕСБАЕВА,
С.Бердіқұлов атындағы орта мектебінің 

əдістеме жұмысы ісінің орынбасары.

Жадырап  жаз
келгенде...

–  шығармашылық, спорттық, көшбас-
шылық бағдарламаларды іске асыру үшін 
балалардың жазғы демалысын ұйым-
дастырудың бірыңғай тəсілдерін əзірлеу.

«Сəлем, жаз!», «Ура, каникулы!» тақыры-
бында 3, 4-сынып оқушылары арасында  
мектеп ауласында асфальтта сурет салу 
байқауы өтті. 

Сондай-ақ, дене шынықтыру пəні мұға-
лімдерінің ұйымдастыруымен «Шынықсаң, 
шымыр боласың» спорттық ойындары 
өткізілді. 

Мектептің əлеуметтік педагогы 
Ж.Смаилова жəне ДТІЖ орынбасарлары 
мүмкіндігі шектеулі, үйден оқытылатын 
жəне АҚҚБ оқушылардың үйлеріне барып, 
мерекемен құттықтап, кішігірім сыйлықтар 
берді.

1 маусыммен 12 маусым аралығында 
«Бала еңбегін қанауға қарсы 12 күн» Ұлттық 
ақпарат-тық науқаны ұйымдастырылып, 
іс-шаралар өткізілді. Атап айтсақ, «Түнгі 
қаладағы балалар» рейді, мектеп кітапхана-
сында бала еңбегін жою мəселесі бойынша 
əдістемелік көрме, «Бала құқықтарының 
қорғалуы – демократия көрсеткіші» 
тақырыбында 8-сыныптар арасында əңгіме, 
6-7 сынып оқушылары арасында «Қазақстан 
балалары спортты таңдайды» тақырыбында 
спорттық эстафета ойындары өткізілді.

«Өлкенің гүл жайнаған балғындары» атты 
2-сыныптар арасында онлайн мерекелік іс-
шара өткізіліп, «Мир детства» атты онлайн 
суреттер байқауы мен өлеңдер оқылды. 
5-сынып оқушылары үшін «Обьективте 
қасиетті орындар» Қазақстанның киелі 
нысандарына,  «Ескерткіштер – тарих қорғау-
шылары» қаланың ескерткіш орындарына 
виртуалды саяхаттар ұйымдастырылды.

4 маусым ҚР-ның Рəміздер күніне 
орай «Мемлекеттік рəміздер – ұлт 
мақтанышы!» тақырыбында мектеп оқу-
шыларымен ақпараттық сағаттар өткізілді. 
10-сынып жетекшісі О.С.Кулага Қазақстан 
Республикасының Рəміздер күніне 
арналған «Государственные символы – 
моя доблесть» тақырыбында, 5-сынып 
жетекшісі А.Амангелдіқызы «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Рəміздері» 
тақырыбында онлайн сабақтар өткізді. 
Мектептің бастауыш сынып жетекшілері 
«Рəміздері елімнің – бойтұмары жерімнің» 
атты суреттер мен өлеңдер бейнеролигін 
ұсынды.

4 «А» сыныбында «Туған өлкем» өлеңдер, 
мен əндердің онлайн конкурсы өткізілді. 
3-сынып жетекшілері сыныптар арасында 
«Балалық шақ ғаламшары» тақыры-бында 
сыныптан тыс, іс-шара өткізді. 4-сынып 
жетекшілері оқушылармен бірге «Умею сам 
– научу другого» атты шебер сынып  онлайн 
сағатында қолданылған əртүрлі заттардан 
қызықты  бұйымдар жасады. 

Жазғы демалыста оқушылардың бос 
уақытын ұйымдастыру жоспарына сай 
«Жазғы саяхат» апталығы бойынша 
«Музейлік калейдоскоп» Түркістан 
қаласына  онлайн саяхат жасады. 4-сынып 
оқушылары арасында онлайн өткізілген 
«Лучший штурман»  ойынында оқушылар 
туған өлкесінің көрікті жерлері туралы 
өлеңдер оқыды. Ал, 3-сынып жетекшілері 
«Біздің отбасымыздағы бір күн» атты 
онлайн фото сурет көрмесін ұйымдастырып, 
оқушылардың отбасындағы бақытты 
сəттерін суретке түсіріп, жақсы көңіл-күй 
сыйлады. 

А.РОЖАЕВА, 
К.ЗАРИПБАЕВА, 

Қ.Əбсəметов атындағы орта мектебі  
директорының тəрбие ісі

жөніндегі орынбасарлары.

«Қазақстан балалары – жазды қуаныш-
қа толтырайық!» демалыс кезінде бала-
лардың сауықтыру демалысын, бос 
уақытын жəне жұмыспен қамтылуын 
ұйымдастыру  тұжырымдамасы негізінде 
«СЕЕ Қ.Əбсəметов атындағы орта 
мектебінде» іс-шаралар өткізілуде. Мақсаты 

Қазақстандықтардың басым 
көпшілігі үшін МƏМС жарнасын 
жұмыс беруші аударатын болса, 
жұмыссыз азаматтар мен бейресми 
жұмыс істейтін тұлғалар қайтпек?

Ресми жұмыс істемейтін болсаңыз, 
сақтандырылған мəртебесіне ие болу 
үшін төмендегі үш тəсілдің бірін 
қолдана аласыз: 

– БЖТ жарнасын төлеу – қала 
тұрғындары үшін айына 2 917 теңге 
= 1 АЕК жəне басқа елді мекендерде 
тұратындар үшін 1 459 теңге = 0,5 
АЕК

БЖТ төлеушілер МƏМС бойынша 
жəрдем алу үшін, үш ай бойы жарнаны 
төлеуі қажет. Мысалы, тамыз айында 
қызмет алу үшін, маусым, шілде  жəне 
тамыз айлары үшін төлем жасалған 
болуы тиіс.

– Дербес төлеуші ретінде төлем = 
айына 2125 теңге (ЕТЖ-ның 5%-і)

Дербес төлеушілер медициналық 
көмек алардан бұрын жарнаны соңғы 
12 ай бойы үздіксіз төлеуі керек.

– Немесе мекенжайыңыз бойынша 
«Жұмыспен қамту орталығына» 
барыңыз, онда сіздің біліктілігіңіз 
бен тəжірибеңізге байланысты жұмыс 
ұсынады.

Ұсынылған жұмыс жарамайтын 
болса, жұмыссыз мəртебесін алу үшін 
ресми тіркелесіз. Бұл жағдайда МƏМС 
жарнасын сіз үшін мемлекет төлейтін 
болады.

Қосымша сұрақтарыңыз туындаған 
жағдайда Алматы облысы филиалына 
хабарласуыңызға болады. 

Байланыс телефон нөмірі:
8728 255 90 06.

«Əлеуметтік медициналық
сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы 

облысы бойынша филиалы.

Жұмыссыз адам 
«сақтандырылған»

мəртебесін қалай алады?

♦  Жазғы  лагерь♦  Жазғы  лагерь

Медиация  - мəміле  алаңы

сəйкестендірсек, медиатор екі жаққа да ортақ, дауда айтысушы 
жақтарды мəмілеге келтіріп таразылап тең шешетін тарап. 

Медиация негізінен алғанда тұрғын үй, еңбек, отбасылық жəне 
көршілер арасындағы даулар мен кикілжіңдерді шешуде қолданылады. 
Сонымен бірге түрлі қылмыстық істер, егер олар аса ауыр болмаса, 
сотта қаралуға жатпаса, оларды да медиаторлардың қарауына беруге 
болады. нақтылай айтқанда, медиация тараптардың ерікті түрде 
келісім болғанша жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге 
қол жеткізуі мақсатында медиатордың жəрдемдесуімен арадағы реттеу 
рəсімі. Ал, медиатор – кəсіби жəне кəсіби емес негізінде медиация 
жүргізу үшін тараптар тарататын тəуелсіз тұлға болып саналады. 
Жоғарғы сот төрағасының 2017 жылғы 26 қаңтардағы өкілімен 
жекеленген санаттары бойынша дауларды медиация тəртібімен 
сотқа дейінгі реттеуді енгізу бойынша алғашқы жобаны іске асыру 
ережесі бекітілген болатын. Бұл аталған жобаның басты мақсаты мен

міндеттері даулардың жекеленген санаттарын медиация тəртібімен сотқа 
дейінгі реттеуді азаматтық сот ісін жүргізуге енгізу болып табылады.

Медиатор дегеніміз – екі жақты мəмілеге келтіретін үшінші тұлға. 
Ертеде қазақ қоғамында небір даулы мəселелерді, əділқазылар шешкен 
ғой. Ендеше, сот жүйесіне бітімгерлік тəсілін енгізу қазақ халқының 
өшкенін жандыру болып табылады. Жыл сайын медиатордың көмегімен 
азаматтық істер қаралып, екі жақ өзара бітімгершілікке келіп отыр. 
осыған байланысты екі жақта дау туындап жатса онда тараптар 
медиатордың көмегіне жүгінуге құқылы болып табылады. Негізінен 
Медиация туралы заңды азаматтық істер бойынша кеңінен қолданған 
дұрыс. Өйткені, медиацияның артықшылығы – сот процедурасымен 
салыстырғанда, аз уақыт алады жəне медиация жолымен шешілген іс екі 
жақтың талаптарын қанағаттандырады. Сонымен қатар, сот шығындарын 
қысқартады жəне тараптардың өзара қарым-қатынасын қалпына 
келтіретін болады. Алайда, қазіргі кезде сотқа келген адамдардың бəрі 
істерді медиаторлардың көмегімен шешуге болатынан білмейді. 

А.БЕЛГІБАЕВА, 
Жамбыл аудандық сотының судьясы.

Медиация термині латын тіліндегі 
геометриялық «Медиана» – ортақ сызық 
деген ұғымды білдіреді. Қазақ ұғымына 

Əр  күні  мəнді  демалыс
«Тұрар Рысқұлов 

атындағы орта мектебі 
ҚР білім жəне ғылым 
министірлігінің 2021 
жыл 5 мамырдағы № 203 
бұйрығына сəйкес 26 
мамыр мен 19 маусым 
аралығындағы ата-аналар 
өтініші бойынша оқыту 
сапасын  арттыру жəне 
шектеу шаралары кезеңінде 
білімдегі жіберілген 
олқылықтардың орнын 
толтыру мақсатында білім 
ордасында жазғы мектеп жұмыстары басталды. «Жазғы мектепке» 4, 6, 7, 8, 10 сынып 
оқушылары қамтылды. 4 сыныптан 60, 6 сыныптан 177,7 сыныптан 116,8 сыныптан 
116, 10 сыныптан 64 оқушы. Жалпы 533 оқушы қамтылды. Сабақтар бекітілген жұмыс 
жоспары, сабақ кестесі арқылы өткізілуде. Жазғы мектеп кезінде оқушылардың 
мектепке деген сағыныштары байқалады. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты 
бір жыл бойы қашықтықтан оқытылған балалар мектеп қабырғасында өткізілетін 
сабақтарға белсене қатыса отырып, сабаққа деген қызығушылықтары арта түсуде. 

Жанар БАҚЫТ,
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары.
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Қ ұ т т ы қ т а й м ы з !

Көңілін тауып туған-туыс, бауырдың, 
Өмір көштің арқалаған ауырын.
Алтын қазық, ұйытқысы əулеттің,
Қорғаған шаңырақтың ынтымағын.

Қарты бар үй қашанда қазыналы,
Өмір-өзен толысар мағыналы.
Ана жаны қашанда мөлдір бұлақ,
Жағасында жайқалса жапырағы.

Құдағи, сексен жасың құтты болсын,
Қуанышқа бөленсін нұрлы жүзің.
Алланың берген жасын жасағайсыз,
Ортасында немере, шөберенің.

Айқара есік ашық қашан барсаң,
Қарсы алған құдаларын құрақ ұшып.
Шүкір Алла, ризамын қосқаныңа,
Иман жүзді жандармен құда қылып.

Ақылшы боп аялаған келіндерін,
Салт-дəстүрді үйреткен мейіріммен.
Мол болсын, ырыстары Қызыр қонып,
Ұрпақтың дəу Əжесін құрметтеген!

Ортамызда жақсы қартая біліп,
Ниетіңіз қабыл болсын əрқашан.
Деніңіз сау, ұзақ ғұмыр сүруді,
Роза апа, нəсіп еткей, Алладан! 
Ізгі тілекпен: құда-құдағиыңыз – Мадат-Зияш 

Мамедовтер əулеті.

Қарғалыда 1994 жылға дейін тұрмыстық 
қызмет көрсету комбинатында тігінші болып 

жұмыс жасаған. 1994 жылы зейнеткерлік 
еңбек демалысына шыққан болатын. Отбасы 
бақыт ордасы десек, Роза Дəулетпақызы 1961 

жылы жүрек қалауымен Орақбаев Мамытбекке 
тұрмысқа шығады. Анамыз екі қыз, бір ұлды 

өмірге əкеліп, олардан 7 немере, 8 шөбере 
сүйді. Осылайша, аяулы анамыз бесік тербеп, 

ұрпақ өсіріп, ел құрметіне бөленді. Сексен 
жастың сеңгіріне шыққан анамызды мерейлі 

қуанышымен құттықтап, деніне саулық, отбасына 
амандық тілейміз. Ортамызда бай-қуатты өмір 

сүріп, жыр алыбы Жамбыл бабамыздың жасына 
келуіне тілектеспіз.

Бақыт құсы самғасын сізге қарай, 
Құшағыңыз толған еді гүлге талай.
Сексен жастың биігінен еркін асып,
Алға қадам жасаңыз жүзге қарай.
Той төрінде қуаныңыз, күліңіз,
Мерейіңізде сізге дайын гүліміз.
Немере мен шөберенің қасында,
Алла қолдап, аман-есен жүріңіз – 

деп құттықтаушылар: ұлы – Ерлік, күйеубаласы 
– Əділхан, қыздары – Мақпал, Жанна, келіні – 
Гүлзира жəне немере-шөберелері.

Қарғалы ауылының 
тұрғыны, 

Орақбаевтар 
əулетінің алтын 

қазығы, иман жүзді, 
жүрегі жақсылыққа 

толы, аяулы ана, 
асыл əже,  аса 
құрметті үлкен 

құдағиымыз  
ОРАҚБАЕВА Роза 
Дəулетпаққызын
80 жас мерейімен

құттықтаймыз!

Қарғалы ауылының 
тұрғыны, асыл анамыз 
бəріміз үшін құрметті 
ОРАҚБАЕВА Роза 
Дəулетпақызын 26 
маусымда 80 жасқа 
толған мерейімен 

құттықтаймыз. 
Анамыз 1941

жылдың 26 маусы-
мында Қарғалы

ауылында дүниеге 
келген. Мектепті 

бітірген соң 17 жасынан 

ЕСКЕ  АЛУЕСКЕ  АЛУЕСКЕ  АЛУ
Бұрған ауылының 

тұрғыны, 
аяулы əпкеміз 

ҚОЖАМБЕРДИЕВА 
Орынкүл 

Шүкірбайқызын
сағынышпен еске 
аламыз. Өмірдің 

ащысын да, 
тəттісін де қатар 
татқан ол ағайын 

туыс, дос-жаранға 
сыйлы жан еді. Айналасына жылы шуағын 

шашып, жарқылдап жүретін Орынкүл 
əпкеміз сүйікті əже, мейрімді ана деген 
атқа лайық болатын. Балалары, немере-

шөберелерінің қызығына бөленіп, бейнетінің 
зейнетін көріп отырған шағында мəңгілік 

мекеніне кете барды.  Ізгі қасиетімен сіңлі, 
іні-бауырларын баурап отыратын əпкеміздің 

нұрлы жүзі жадымызда мəңгі сақталады.
Сағынышпен өзіңді еске аламыз,
Келмепті ғой деген ой кеш қаламыз.
Мына өмірдің тым тəтті сəттерін де, 
Кермегін де амал не, кешті Анамыз.

Жарық болсын жатқан жер, мəңгілігің,
Орның енді ойсырап қалды бүгін.
Алла өзіңе жұмағын нəсіп етсін,
Тілейтіні осы ғой барлығының.

деп еске алушылар – сіңлілері мен күйеу 
балалары – Қасымхан-Назымкүл, 
Сайлаубай-Гүлжан, келіні – Райхан, інісі 
мен келіні – Əділет-Ақмарал. А.С.

алдымен денсаулық, баянды бақыт, ұзақ ғұмыр.
Құтты болсын ана туған күніңіз,
Туған күнде сыйланар бар гүліміз.
Ұрпағыңыздың бақытына куə боп,
Айналаға шуақ шашып жүріңіз.
Айтқан тілек сізге деген қабыл боп,
Деніңіз сау боп, бақытты өмір сүріңіз, – деп 

Асыл текті аяулы анамыз
ТІЛЕГЕНОВА

Күлімхан 
Мақұлбекқызын                   

25 маусымдағы  туған 
күнімен құттықтаймыз. 
Анамыздың біздер үшін 

орны бөлек. 
Мерейлі сəтінде 

анамызға тілеріміз ең

Н А С Л Е Д С Т В О
*** Открылось наследственная масса на 

имущество после смерти гр.Еспенбетова 
Нурмуханбета Мухамеджановича, 4.02.1942 
года рождения, умершего 2 января 2017 
года, наследникам обращаться нотариусу 
Малаевой Б.Н. по адресу: село Узынагаш, 
улица Мажитова дом 12, Жамбылского района, 
Алматинской области тел: 87017286297.

Жамбыл аудандық «Атамекен» газеті 
редакциясының ұжымы Алматы  облысының  
жəне  Жамбыл ауданының құрметті азаматы, 
қай ортада жүрсе де таным-парасатымен 
танылған елағасы Абаев Əскербек 
Көкеұлына заң саласында ұзақ жылдар бойы 
жемісті қызмет атқарған ардақты əпкесі 

ТОРЫБАЕВА Нұржамал 
Көкеқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақ екенімізді білдіре келе, марқұмның 
топырағы торқа, жаны жаннатта болсын 
дейміз.

Нұржамал əпкеміздің отбасы мен туған-
туыстарының орны толмас қайғысына 
ортақтасып көңіл айтамыз.

Қарызымды  қалай  
өндіремін?  Атқарушылық  
жазбаның  ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының Нотариат 
туралы 1997 жылғы 14 шiлдедегі N155 Заңына 
2021 жылдың 24 мамырында өзгеріс енгізілді. 
92-1-бабының негізінде борышкерден ақшаны 
өндіріп алу немесе өзге де жылжымалы 
мүлікті талап ету үшін нотариус тиісті белгі 
қойылатын, берешекті белгілейтін төлнұсқа 
құжат көрсетілген кезде электрондық түрде 
атқарушылық жазба жасайды. 

2. Атқарушылық жазба негізінде мынадай 
даусыз талаптар бойынша берешекті өндіріп алу 
жүргізіледі:

1) нотариат куəландырған мəмілеге негіздел-
ген міндеттемені орындау туралы; 

2) орындау мерзімі басталған жəне міндет-
теменің орындалмауын борышкер мойындаған, 
оның ішінде дауды сотқа дейін реттеу тəртібімен 
өндіріп алушыға жіберілген наразылыққа 
жауапта мойындаған, жазбаша мəмілеге негіз-
делген міндеттемені орындау туралы;

3) нотариус жасаған, төлем жасалмауына, 
акцептінің болмауына жəне акцепт күнінің 
белгіленбеуіне вексель наразылығына негіздел-
ген міндеттемені орындау туралы;

4) лизинг шартына немесе Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес лизинг 
нысанасын талап ету туралы;

5) ломбард кепіл беруші-борышкерге қойған, 
кредитті қайтару мерзімі өткен соң кепіл 
нысанасына өндіріп алуды қолдану туралы;

6) қосымша шығыстарды өндіріп алу туралы 
талаптарды қоспағанда, «Тұрғын үй қатынастары 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
бекітілген кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күтіп-ұстауға арналған міндетті шығыс-
тарға қатысудан жалтаратын үй-жайлар (пəтер-
лер) меншік иелерінен берешекті өндіріп алу 
туралы;

7) төлеу мерзімі басталған, жария шарттар 
негізінде нақты тұтынылған көрсетілетін 
қызметтер (электрмен, газбен, жылумен, сумен 
жабдықтау жəне басқалары) үшін, сондай-ақ 
өзге де шарттар негізінде белгіленген тарифтерге 
сəйкес көрсетілетін қызметтер үшін берешекті 
өндіріп алу туралы;

8) жалдау төлемдерін жалдау шартында 
белгіленген мерзімдерде төленбеуіне байла-
нысты өндіріп алу туралы;

9) жұмыскерге есепке жазылған, бірақ 
төленбеген жалақы мен өзге де төлемдерді 
өндіріп алу туралы.

Яғни, атқарушылық жазбаның шарттары 
бойынша жоғарыда көрсетілген даусыз 
талаптар бойынша нотариуске арыз жазасыз, 
атқарушылық жазбаның көшірмесін борышкерге 
табыс ету туралы хабарлама келіп түскен кезде 
жəне егер белгіленген мерзімде борышкерден 
нотариусқа қарсылық келіп түспеген жағдайда, 
нотариус өндіріп алушыға атқарушылық 
жазбаны береді не оның өтініші бойынша 
оны тиісті əділет органына не аумақтылығы 
бойынша жеке сот орындаушыларының өңірлік 
палатасына немесе өндіріп алушы таңдаған жеке 
сот орындаушысына орындау үшін жібереді.

Айнұр  КƏРІМЖАНОВА.

Хабарландыру

Объявление

    Құрметті Қарасу, Еңбекшіарал, 
Ұзынағаш, Жаңақұрылыс, Қайназар, 
Ынтымақ, Үмбетəлі, Шолаққарғалы, 

Мыңбай, Қасымбек тұрғындары! 
«Алматы» Магистральды газ құбырлары 

басқармасы» филиалы 25 мамыр 2021 
жылы № 46-46-19-366 хат негізінде 

табиғи газды тұтынушылардың назарына 
2021 жылы 28 маусымнан 30 маусымға 

дейін  сағат 09.00-дан  профилактикалық 
жөндеу жұмыстарын жүргізу мақсатында  
табиғи газы өшіріледі. Уақытша болатын 
жайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

Ізгі ниетпен ЖШС «Тауекел
 газ құбыры».

Уважаемые жители на основании 
письма Филиал «Управление 

магистральных газопроводов «Алматы» 
от 25 мая 2021 года № 46-46-19-366 в  
селе Карасу, Енбекшиарал, Узынагаш, 

Жанакурлыс, Кайназар, Ынтымак, 
Умбетали, Шолаккаргалы, Мынбай, 

Касымбек в связи с проведением 
ремонтно-профилактических  работ 
28 июня по 30 июня 2021 г. С 09.00 

будет временно приостановлено подача 
природного газа. Приносим свои 

извинения за временные неудобства.
                      С уважением ТОО «Тауекел
                                              газ құбыры».

 газ құбыры».

ақылшы тірегі, туған-туыстың құрметіне бөленген 
əкеміздің өмір жасы ұзақ болсын. Деніне саулық, 

алдағы күндеріне жақсылық тілейміз. 
Туған күніңіз қуанышқа жалғассын,
Арайланып алдыңыздан таңда атсын.
Өзіңізге деген ізгі тілекпен,
Немерелер əн мен жырын самғатсын.
Айналаға шуақ нұрын шашыңыз,
Жақсыларға тола берсін қасыңыз.
Айтқан тілек бірауыздан қабыл боп,
Ғұмырлы боп, ұзақ болсын жасыңыз, 

– деп құттықтаушылар: зайыбы – Гүлмира, 
қызы – Лəйла, күйеубаласы – Дəурен, ұлы – 
Жақсылық, келіні – Меруерт, немерелері, А.К

Жаңақұрылыс 
ауылының тұрғыны, 
асыл жар, ардақты 

əкеміз
СҮМЕСІНОВ  

Əжібай 
Мақұлбекұлын                

26 маусымдағы туған 
күнімен құттықтаймыз. 

Отбасымыздың 

құттықтаушылар: келіні – Гүлмира, 
ұлдары – Айбек, Азамат, қыздары, 
келіндері, немерелері, А.К.

ТАПСЫРЫС  АЛАМЫНТАПСЫРЫС  АЛАМЫН
ГАЗ пешін орнатамын, сантехникалық жəне 

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

дəнекерлеу (электросварка) жұмыстары 
бойынша хабарласуға да болады.

Тел: 87474606295.

ЖЕР  ТЕЛІМІ  САТЫЛАДЫ
Қарақыстақ ауылы, Рахметолла көшесіндегі 
№ 17 А ж екешелендірілген (0,2059 га) жер 

телімі жедел түрде сатылады. Газ желісі 
тартылған, жарығы бар. Бағасы 2 млн. теңге.

Тел: 87755989033.


