
Жылдағы дәстүр бойынша аудан-
дық Б.Мұқай атындағы мәдениет үйінде 
адам жанының арашасы ақ халатты аб-
зал жандардың мерекесі жоғары дең-
гейде  аталып өтті. Шараның басы  ау-
дан өнерпаздарының арнайы қойылған 
сахналық көріністерінен бастау алып, 
дәрігердің бір күндік жұмыс барысын 
көрсеткендей әсерде болды. Денсау-
лық – адам үшін баға жетпес байлық. 
Бұл күн құрмет пен алғысқа бөленген, 
Гиппократ антын қабылдап, әрқашан 
сенімділікті сақтайтын асқан шеберлік-
тің иесі ақ халат киген абзал жандардың 
төл мерекесі.  Өз кезегіндегі  ұйымдастырылған 
аталмыш мәдени шараның шымылдығын аудан 

әкімінің орынбасары Н. Сағатбекұлы  ашып,  
науқастың дертіне шипа таба білетін  ақ халат-
тыларды мейрамдарымен құттықтады. Мереке 

иелеріне тағайындалған  ау-
дан әкімінің Құрмет грамота-
лары мен  Алғыс хаттарын 
салтанатты түрде табыс етті.  
Сондай-ақ, шара барысында  
аудандық аурухана дирек-
торының емдеу ісі бойынша 
орынбасары Гаухар Бөген-
баева мен  Қақпақ дәрігерлік 
амбулаториясының дәрігері 
Бақытгүл Өзбекова құт-
тықтау сөз сөйлеп, өздерінің 
жүрекжарды лебіздерін біл-
діре отыра, әріптестерін 

келіп жеткен  кәсіби мерекелерімен құттықтады. 
Мамандықтың төресі саналатын ақ халатты 

абзал жандардың  жұмыстары жауапкершілікке 
толы. Адам баласы үшін денсаулық бірінші бай-
лық болып саналса, сол баға жетпес байлықтың 
күтушісі осы медицина қызметкерлері екені 
анық. Өткен тышқан жылындағы әлемді жай-
лаған пандемия салдарынан медицина қызмет-
керлеріне үлкен сенім артылғандай болды. Өз 
антына адал жандар мезгелсіз келген ажалдан 
адамдардың жанын арашалып қалған кездер де 
көп кездесті. Қарусыз майданда өз өмірін қатерге 
тігіп,  аудан халқының денсаулығы үшін әрқашан 
жұдырықтай жұмыла білді. Сондықтан да барын-
ша медицина қызметкерлерін құрметтеп, ақ ха-
латты абзал жандарға деген құрметіміз қашанда 
жоғары болуы керек. 

Елдос АхмЕтжАн, 
«хантәңірі».

Ағымдағы аптаның сәрсенбісі күні, 
яғни 23 маусымда Б. Мұқай атындағы 
аудандық мәдениет үйінде ауданымы-
здағы түрлі салада еңбек етіп жүрген 
мемлекеттік қызметшілер мен ау-
дандық полиция бөлімінің  қоғамдық 
тәртіп сақшылары бас қосып, өздерінің 
төл мерекелерін зор мереймен атап 
өтті. Жөні бөлек, еншісі ерек салтанат-
ты жиын мемлекеттік қызметкерлер 
мен қоғамдық тәртіп сақшыларының 
еліміздің Мемлекеттік Гимніне құрмет 
көрсетумен басталды. Салтанатты 
шарада алғаш сөз тізгінін ұстаған ау-
дан әкімі Нұржан Құдайбергенов қос 
мереке иелеріне деген ізгі тілегі мен 
ыстық ықыласын былайша жеткізді:

-Қайырлы күн,құрметті жиынға қа-
тысушылар! Бүгін біз екі бірдей кәсіби 
мерекені атап өтіп отырмыз. Елге қыз-
мет ету – мәртебелі міндет. Кез келген 
деңгейдегі мемлекеттік қызметші лау-
азымы – жай мамандықпен салысты-

рғанда жауапкершілігі жағынан қастер-
лі мәнге ие. Билікке деген сенім, қазіргі 
қоғам талаптарына сай мемлекеттік 
қызметшіден басталады. Мемлекет-
тік қызметші билік пен халық арасын 
жалғайтын алтын көпір іспетті. Сон-
дықтан, мемлекеттік қызметтің тізгінін 
ұстаған әрбір адам өзінен қолдау мен 
көмек сұрай келгендердің тағдыры 
өзінің шешіміне қатысты болатынын 
есте сақтау керек. Ауданымыздың 
қарқынды дамуы Сіздердің жоғары 
адамгершілік деңгейлеріңізге, өз қыз-
меттеріңізге  адалдықтарыңыз, жауап-
кершіліктеріңіз бен ерік- жігерлеріңізге 

тікелей байланысты,-деген аудан әкімі 
мемлекеттік қызметшілерді төл мере-
келерімен құттықтап, зор денсаулық, 
еңбектеріне табыс тіледі.

- Біз полиция қызметкерлерін 
адамдардың тыныш өмір сүріп, алаң-
сыз еңбек етуіне бірден-бір мүд-
делі жан деп білеміз,- деген Нұржан 
Кеңесұлы аудандық полиция қызмет-
керлерінің қоғамдық тәртіпті сақтаумен 
ғана шектелмей, адамдардың өмірінің 
қауіпсіздігіне де жауапкершілік таныта 
білгендерін айрықша атап өтті. Әлемді 
дүр сілкіндірген аты жаман індетке 
қарсы күрес барысында да өздеріне 

жүктелген міндеттерді адал атқарған-
дарына және бұл жұмысты әлі де мін-
сіз жалғастырып келе жатқандарына 
ризашылық білдірді.

- Қадірменді полиция қызметкер-
лері! Бүгінгі мерекеде Сіздерге қыз-
метте табандылық, мақсатқа жетуде 
жігерлілік, шешімдер қабылдауда па-
расаттылық, барлық істерде табыстар 
тілеймін! Тәуелсіз Отанымыздың тұғы-
рын биіктету жолындағы қиын да күр-
делі, жауапты жұмыстарыңыз сәтімен 
алға баса берсін,-деген ізгі тілегімен 
сөзін түйіндеген аудан әкімі Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жыл-

дығы және 23 маусым мемлекеттік 
қызметшілер мен Полиция қызмет-
керлерінің мерекесі құрметіне міндетті 
жұмыстарын атқару барысында жоға-
ры нәтижелерге қол жеткізгені және 
мемлекеттік қызметтің дамуына елеулі 
үлес қосқан бір топ азаматты ҚР Мем-
лекеттік қызмет істері агенттігі Алматы 
облысы бойынша департаменті бас-
шысының және аудан әкімінің Құрмет 
грамоталарымен, Алғыс хаттарымен 
марапаттады. 

Келесі кезекте мінбеге көтеріл-
ген Райымбек аудандық Ұлттық қа-
уіпсіздік комитетінің бастығы мереке 
иелерін айтулы қуаныштарымен құт-
тықтады. Қоғамның тыныштығы мен 
реттілігін сақтауда лайықты қызмет 
етіп келе жатқан аудандық бөлімше 
қызметкерлерінің жұмыстарын лай-
ықты бағалап, бүгінгідей мерекеде зор 
құрмет көрсетіп отырған аудан әкіміне 
ризашылық білдірді. Сонымен қатар,  
Нұржан Кеңесұлының ұлттық қа-
уіпсіздікті қамтамасыз етуге қосқан 
ерен еңбегі мен үлесі «ҚР ҰҚК Алматы 
облысы бойынша департаменті» бас-
шысының назарынан тыс қалмағанын 
айта келіп, департамент басшысының 
арнайы «Алғысын» табыстады. 

Мінбеден орын алған аудандық По-
лиция бөлімінің бастығы, полиция пол-
ковнигі Мұрат Нұрдәулетов те көпшілік-
ті мерекемен құттықтады. Аудандық 
Полиция бөлімінде атқарылып жатқан 
жұмыстарды тілге тиек етті. Өз қызметін 
атқару барысында ерліктің ерен үлгісін 
көрсетіп қаза болған учаскелік поли-
ция қызметкерлерінің есімдерін атап, 
көпшілікті бір минут үнсіздікпен еске 
алуға жұмылдырды. Аудандық полиция 
бөлімі ардагерлер кеңесінің төрағасы  
Рашид Зординов қазіргі таңда құрмет-
ті еңбек демалысында жүрген бір топ 
полиция зейнеткерлеріне естелік сый-
лықтар табыс етті. Мереке салтанаты 
аудандық мәдениет үйі өнерпаздары-
ның тамылжыта шырқаған әсем әуен-
дерімен әспеттелді.

Өз тілшілерімізден.
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20 маусым – Медицина қызметкерлері күні!

28 маусым - Журналистер күні!
Таулы өңіріміздің айнасы «Хантәңірі» газеті редакциясының қызметкерлерін және бел-

сенді авторларын, мыңдаған оқырмандарын «Журналистер күні» мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын! Бүгінде аудандық «Хантәңірі» газетінің шыға бастағанына 85  жыл толып отыр. 
Осы уақыт ішінде аталған басылым әр кез аудан өмірін қалың оқырманға паш етіп келді. Ел 
мен жердің тағдырын, тірлік-тынысын жарқырата жазды. Биылғы жылы 90 жылдығы тойланға-
лы отырған қалың қазақтың сүйікті ақыны ақиық Мұқағали Мақатаев тағы басқа атақты ақын, 
жазушы ағаларымыз осы газетте абыройлы еңбек еткені белгілі. Сексеннің сеңгіріне шыққан 
газетіміздің бергенінен берері көп деп білемін. 

Қазіргі әлемді ақпаратсыз елестету мүмкін емес. Біз бүгін теледидар мен радио, мерзімдік 
баспасөз, баспахана мен коммуникация саласы қызметкерлеріне және біздің ақпарат кеңісті-

гімізді мазмұнды да мағыналы етіп жүрген барлықтарыңызға асқан құрметпен қараймын. Қа-
зақстанда журналист мамандығы әрқашан ерекше орынға ие болса, ал Бұқаралық Ақпарат 
Құралдарына миллиондаған адам зор сенім артып, айтарлықтай ерекше ықылас танытуда. 
Бүгінгі күні де олардың абырой-беделі ақпаратты берудегі жеделдіктен, болып жатқан оқиға-
ларды терең талдап, бағалаудан да анық байқалып отыр. 

Құрметті Журналистер! Сіздердің нақтылы азаматтық ұстанымдарыңыз, алға қарай 
ұмтылушылық қасиеттеріңіз өз мамандықтарыңыздың басты сипатына айналып отыр. Сіз-
дерге жоғары кәсібиліктеріңіз бен мамандықтарыңызға адалдықтарыңыз үшін шынайы алғы-
сымды білдіремін. Жаңа идеялар мен жобаларды жүзеге асыруда табысқа жете беріңіздер! 
Сіздерге және жақын туғандарыңызға бақыт пен амандық тілеймін! 

Аудан әкімі нұржан ҚҰДАЙБЕРГЕнОВтЫҢ «журналистер күні» мерекесіне орай аудандық 
«хантәңірі» газеті қызметкерлері мен жергілікті тілшілерді кәсіби мерекелерімен Қ Ұ т т Ы Қ т А у Ы

Қос мереке ҚуанышыМемлекеттік қызметте 
жұмыс істеу – маңызды әрі 
жауапкершілігі салмақты  
екені аян. Тәуелсіз еліміздің 
сындарлы саясатының лай-
ықты жүзеге асуы мемлекет-
тік қызметшілер атқарып 
келе жатқан ізгілікті істердің 
жемісі десек қателеспейміз. 
Сондықтан, мемлекеттік 
қызметкер болуды әрқайсы-
мыз абыройлы да қастерлі 
міндет деп қарағанымыз жөн. 
Сонымен қатар, еліміздің 
Ішкі істер саласы да мемле-
кеттік биліктің ең маңызды 
құрылымдарының бірі ретінде 
қоғамда құқықтық тәртіпті 
сақтау мен азаматтардың қа-
уіпсіздігін қамтамасыз етуде 
айрықша мәнге ие.  Осы орай-
да аталған сала қызметкер-
леріне көрсетілетін құрмет 
те зор екенін айтқан орынды.

Мереке мерейі
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы 

Н.Назарбаевтың 2003 жылғы 15 қарашадағы Жарлығына сәйкес, 
елімізде жыл сайын медицина қызметкерлерінің  мерекесі маусым 
айының үшінші жексенбісіне белгіленді. Дәрігерді ұлықтау, оның 
халық үшін еткен еңбегі мен төккен терін құрметтеу – әр на-
уқастың парызы десек, қателеспейтініміз анық. Денсаулығымыз 
сыр беріп, сырқаттанып, суық тиіп қалғанда ақ халат киген абзал 
жандардың алтындай қолдарынан денеміздегі аурудан  құлан-таза 
айығып, жазылып шығатынымыз жүректері  кең, жанарлары мей-
ірімге толы ақ желеңді абзал жандардың еңбегі. 

23 маусым – Мемлекеттік қызметшілер және ҚР Полициясы  күні!

«Журналистер күні» мерекесіне арналған материалдарды 4-5 беттерден оқи аласыздар!



Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер органдарының қызмет-
керлері бүгінгі Қазақстан полиция-
сына 29  жыл толу мейрамын  сал-
танатты түрде атап өтуде.

Қазақстан Республикасы Жоға-
ры Кеңесі  Қазақстан  Республи-
касы Ішкі істер органдары туралы 
заң қабылдады. Бұл Қазақстан по-
лициясының міндетін анықтайтын 
алғашқы құқықтық акт болатын. 
1992  жылы 23 маусым күні мемле-
кет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы  
Назарбаев өз Жарлығымен 23 мау-
сымды Полиция күні деп бекітті. 

Ол өз сөзінде: «Полиция қыз-
меткерлері азаматтардың құқықта-
ры мен бостандықтарын қорғап, 
қылмысқа қарсы күресте алдыңғы 
қатарда тұрған адамдар»-деген 
пікірі  әрбір полиция қызметкеріне 
үлкен жауапкершілік жүктейді. 

2018 жылы 30 наурызда Рай-
ымбек ауданы құрылғаннан кейін 
Кеген АПБ-нен бөлініп шыққан Рай-
ымбек аудандық полиция бөлімі 
2018 жылдың  1 қазан айынан өз 
қызметін бастаған болатын.  Сол 
уақыттан бері полиция бөлімі жаңа 
қызметкерлермен толығып, қыл-
мыспен күресте алдыңғы қатар-
дан көрінуде.  Қазіргі уақытта ау-
дан бойынша -  39 000 тұрғын, 11 
ауылдық округ, 20  елдімекен бар. 
1 кәсіптік колледж, 2 өнер мек-
тебі,  22 орта мектепте 6484 оқушы 
білім алуда. Райымбек аудандық 
полиция бөлімінің   41 қызметкері 
сол елдің ішінде болып тұратын 
әр түрлі құқықбұзушылықтармен 
және  қылмыспен күресте, ел аза-
маттарының тыныштығын күзетіп, 
күнделікті қылмысқа қарсы күрес 
жүргізіп, қалтқысыз қызмет атқарып 
келеді. 

Біз, мемлекеттің конституци-

ялық құқықтарын сақтай отырып, 
азаматтарымыздың бостандығын 
қорғауда халықтың сенімін нығайту 
мәселесіне баса назар аударамыз. 
Қазіргі таңда аудандық полиция 
бөлімінде  алдыңғы буын ағалар-

дың озық дәстүрлерін сақтай оты-
рып, әділдік үшін уақыт пен күш-қу-
атын аямайтын қызметкерлер 
жұмыс атқаруда.

Полиция қызметкерлері ара-
сында  қызметін атқару барысында 
биік жетістіктерге жеткен  қызмет-
керлеріміз баршылық.  Бүгін біз 
қылмыспен күрес  жүргізу жолында 
өз қызметтік борышын адал атқа-
рып, ерлік көрсеткен қызметкер-

лерді құрметпен еске аламыз. Атап 
айтар болсақ, Ерлан Көксубайұлы 
Керімбеков 1966 жылы 14 шілдеде  
Нарынқол ауданы, Қақпақ ауылын-
да дүниеге келген.  Ішкі істер орга-
нында 1990 жылдан  жұмыс істе-

ген. 2007 жылы  Шалкөде ауылдық 
округінің  учаскелік полиция инспек-
торы  лауазымына тағайындалған. 

2011 жылдың 22 ақпанында  
өз қызметтік міндеттерін орындау 
барысында  учаскелік полиция ин-
спекторы, полиция аға лейтенанты  
Ерлан Көксубайұлы Керімбеков 
Шалкөде ауылы Нұрақын көшесін-
де бұрын сотталған, мас күйіндегі  
М.Қасымқұловқа қоғамдық орында 

спирттік ішімдік ішкен күйде жүру-
ге болмайтындығы туралы ескерту 
жасайды. М.Қасымқұлов  полиция 
қызметкерінің заңды талаптарына 
бағынбай,  тәртіп сақшысын, өзімен 
бірге алып жүрген ас үй пышағымен 
жарақаттаған. Ерлан Көксубайұлы 
Керімбеков алған ауыр жарақаты-
на қарамастан қылмыскерді ұстап,  
бұғаттап тиісті орынға хабар беріп, 
өз қызметін өмірінің соңғы сәтіне 
дейін атқарып, алған жарақатының 
салдарынан көз жұмды. Оның ар-
тында әйелі мен бес баласы қалды. 

Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің 2011 жылғы 5 мамырдағы  
Жарлығымен  учаскелік  полиция 
инспекторы, полиция аға лейтенан-
ты  Ерлан Көксубайұлы Керімбеков 
ІІІ  дәрежелі  «Айбын»  орденімен 
(қаза болғаннан соң) марапаттал-
ды. 

Ерлан Көксубайұлы Керімбе-
ков Райымбек  ауданы полиция 
бөлімінің  қызметкерлерінің мәңгі 
есінде сақталады, жеке құрамға 
әрқашан үлгі болады.

Әділдік пен заңның салтанат 
құруы үшін ерлік көрсеткен немесе 
өмірін қиған азаматтардың есімі тек 
полиция қызметкерлері ғана емес, 
барлық халықтың есінде мәңгі 
сақталмақ.

Полиция бөлімінің ардагерлері, 
бүгінгі күні бейнетінің зейнетін көріп 
отырған аға буын өкілдері де ор-
тамызда. ІІО қызметкерлерін тәр-
биелеу, олардың ізгілігін, адамгер-
шілігін, дәстүр және салт-санасын, 
заңдылығын сақтауға, әскери -қы-

зметтік тәртібін нығайтуға, заң-
дылықты бұзуға қарсы күресуде 
ішкі істер органдарының зейнеткер-
лері, ардагерлері әлі де болса өз 
үлестерін қосуда.  Сондықтан,  зей-
неткерлердің қай кезде де біз үшін 
орны - ерекше. Атап айтсам, бү-
гінде отставкідегі Сырғабаев Нұр-
болсын Дайырманұлы, ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Зординов Ра-
шид Нариманұлы, Атеев Оразбай, 
Зординова Мейманхан Нариманқы-
зы, Сатылғанов Саят Нақысбекұлы, 
Дүйсенбайұлы Советбек,  Алимов 
Рысбек. Сіздерді бүгінгі күнгі  айту-
лы мерекемен құттықтай отырып,  
жас ұрпаққа жол көрсетіп, ортамы-
зда аман-есен жүре берулеріңізге 
тілектеспін.  

Қазіргі таңда полиция бөлімінде  
өз қызметтік міндеттерін адал атқа-
рып, халықтың алғысына бөленіп 
жүрген қызметкерлер бар. Атап ай-
тсам,  криминалдық полиция бөлім-
шесінің бастығы полиция майоры 
Демеуов Санат Жұмашұлы,  же-
дел-уәкіл полиция лейтенанты 
Жамбулов Ұлан, тергеу бөлімше-
сінің тергеушісі полиция капитаны 
Зинаудинова Альбина Сраждинқы-
зы, кезекші бөлімшесінің  қызмет-
кері  полиция старшинасы Ұзақба-
ев Айдар Кемелқожаұлы, тылмен 
қамтамасыз  ету тобының аға сер-
жанты Жұмашұлы Айбол  үлкен 
үміт күттіреді.  

Құрметті әріптестер! Осынау 
мерекелік күнде Сіздерді шын 
жүректен құттықтай отырып, Сіз-
дерге зор денсаулық пен бақыт 
тілеймін! Отбасыларыңызда бере-
ке – бірлік пен сүйіспеншілік орнық-
сын! Ойға алған арман тілектеріңіз 
орындалсын! 

Еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл 
қарсаңында демографиялық, әле-
уметтік маңызы зор жалпыұлттық  
статистикалық байқау халық санағы 
жүргізілмекші.  Халық санағы елдің 

бүкіл тұрғындарының белгілі бір уақыт ішіндегі жедел суреті. 
Санақ бұл жалпы ел бойынша, қалалық және ауылдық жерде 
және өңірлік бөліністе жынысы мен жасы, неке жағдайы, ұлт-
тық құрамы, азаматтығы, ұстанатын діні, білім деңгейі, тілдерді 
меңгеруі, үй шаруашылықтарының (және отбасылардың) саны 
мен көлемі, тұрғын үй жағдайлары және басқа да сапалық және 
сандық белгілері бойынша халық санының құрылымындағы 
өзгерістер сияқты халықтың демографиялық және әлеумет-
тік-экономикалық дамуында өткен 10 жыл ішіндегі Қазақстан 
Республикасында болған экономикалық, демографиялық және 
әлеуметтік өзгерістерін көрсетеді. Санақ нәтижелері үй шару-
ашылықтарының жағдайларын, некелік-отбасылық қатынастар-
ды жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірін, халықтың 
тұрғын үй жағдайларын жақсарту бойынша мемлекеттік бағдар-
ламаларды әзірлеу үшін, сонымен қатар білім, жұмыспен қамту, 
туу және көші-қон мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау 
үшін қажет.

2021 жылы  Қазақстан Республикасының Ұлттық халық 
санағын өткізу уақыты мен кезеңі Қазақстан Үкіметінің  2019 
жылғы 19 маусымдағы № 419 қаулысына сәйкес 2021 жылғы 
1 қыркүйектен 30 қазанға дейінгі кезең аралығында өтеді. 
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, ҚР Премьер – 
Министрінің өкімімен, Премьер–Министрінің бірінші орынбаса-
рының басшылығымен арнайы комиссия құрылды. Іс-шаралар 
жоспары бекітілді. Өткізілетін ұлттық санаққа арнайы санақтың 
логтипі мен ұраны жасалып  бекітілді. Логотип санақшылардың 
реквизиттарында, билбордтарда, баннерлерде, кеңсе тауарла-
рында, сонымен қатар халық санағының барлық іс-шараларын-
да қолданылады. 

Санақ  ұраны: ҚАЗАҚСТАНДА  ӘРКІМ  МАҢЫЗДЫ!    «2021 
жылғы халық санағы»  логотипі  шанырақ астындағы халықтар 
бірлігі мен отбасылық құндылықтарды бейнелейді, көтерілген 
қолдар «адамдар бейнесі» іс шараның ашықтығын, қауіпсіздігін 
және маңыздылығын білдіреді.

2021 жылғы халық санағы 2 кезеңнен тұрады. Биылғы ұлт-
тық халық санағының ерекшелігі жаңа заманауи ақпараттық 
технологияларды интернет желісін пайдалану арқылы sanaq.
gov.kz онлайн режимінде өтуі. Әлемде болып жатқан COVID-19 
эпидемиологиялық жағдайы ескеріліп 1 қыркүйек пен 15 қазан 
аралығында тұрғындар өздігінен өзіне және отбасы мүшелері-
не санақ парақтарын sanaq.gov.kz онлайн режимінде толтыру 
арқылы жүзеге асыруға мүмкіндіктері болады. Аталған сайт 
2021 жылдың  1 қыркүйегінен қазан айының 15-не дейін тәулік 
бойы жұмыс істейді және санақ кезінде халыққа санақ бойынша 
туындаған сұрақтарға стационарлық нөмірлерінен Call-центрге  
«1446» нөміріне хабарласу арқылы көмек алуға болады. Сон-
дай-ақ, ұялы байланыс операторларынан ақысыз 88000800878 
телефон арқылы онлайн-кеңес беру қарастырылған. Респон-
дент Call-центрға  белгілі бір сұрақтар бойынша хабарласқан 
кезде аймақтар мен Бюроның орталық аппаратымен   қосылуы 

автоматтандырылған  түрде жүзеге асырылады.
1-кезең 01-30 маусым аралығында өтеді. 1 маусымнан бері 

аудан бойынша 7 санақ персоналдары яғни, тіркеушілер елді 
мекендерді аралауда. 1-кезеңнің негізгі жұмыстары тұрғын үй 
ретінде пайдаланылатын тұрғынжайлар, тұрғын үйлер мен 
тұрғын емес үй жайлардың тізімдерін сондай-ақ, олардың 
әрқайсысында тұрақты тұратын халық санын нақтылау болып 
табылады. 

2-кезең ағымдағы жылы 1-30 қазан аралығында тіркеушілер 
планшеттерді пайдалану арқылы санитарлық нормаларды 
сақтап, сұрау арқылы жалпылама әдіспен өткізіледі. Бұл он-
лайн режимінде санақтан өтпеген респонденттер арасында 
жүргізіледі және  деректердің қамтылуы мен дәйектігін тексеру 
үшін 31-қазаннан 7 қараша аралығында респонденттердің 10%-
ын  аралап, бақылау жұмыстары жүргізілетін болады. Бұл екі 
түрлі әдістер  санақ қызметкерлерінің жұмысын жеңілдетуге,  
ЖСН қолдана отырып алынған деректерге адам факторының 
әсерін барынша  азайтуға, халық санағы деректерінің сенімділік 
деңгейін арттыруға, қағаз бен кеңсе тауарларын үнемдеу-
ге мүмкіндік береді.Қысқаша санақ парақтарына тоқталсақ: 
электронды санақ парақтары заңнамаға сәйкес дайындалып 
бекітілді.  Санақ парағы негізі 4 сауалнамадан тұрады, жалпы 
87 сұрақ қойылады. Ондағы 67 сұрақ- негізгі және оған қосым-
ша 20 нақтылаушы сұрақ бар.

1. 1-ПП «Тұратындар және (немесе) келушілер тізімі» бұл 
тізімді елімізде тұрақты тұратын, уақытша тұрмайтын және 
уақытша тұратын үй шаруашылығының құрамына кіретін ре-
спонденттер толтырады. Сол сияқты, шетел азаматтары, 
азаматтығы жоқ адамдар тұрақты негізде шет елде тұратын 
ҚР-ның азаматтары, ҚР аумағында 12 айдан кем уақытша тұра-
тын тұрғындар толтырады. Респондент 12 ай және одан артық 
уақыт тұратын елді мекен тұрғылықты жері болып саналады.

2. 2-Ж «Тұрғын үй жағдайлары»  санақ парағын әр үй ша-
руашылығының құрамына кіретін респонденттің біреуі  толты-
рады.

3. 3-И «Жеке» ҚР аумағында тұратын үй шаруашылығының 
құрамына кіретін әрбір респондентке толтырылады.

4. 4-В «Қазақстан Республикасының аумағында уақытша, 
12 айдан кем жүргендер» (шетел азаматтары, азаматтығы жоқ 
адамдар, тұрақты негізде шетелде тұратын ҚР азаматтары) 
толтырады. Негізгі сұрақтардан басқа көші-қон, еңбекпен қамту, 
неке жағдайы, бала туу және тіл білуі бойынша сұрақтар ая-
сында кеңейтілді.

2021 жылы Ұлттық санағының жүру барысы туралы ақпа-
раттандыру мақсатында мемлекеттік және орыс тілдерінде 
ақпараттық бейнеклиптер көрсетілу басталды. Бейнематериал-
дардың тақырыптарына ұлттық санақтың мақсаттары мен нәти-
желері, интервьюерлермен кездесу (олардың сырт келбетімен 
танысу), санақты өткізу әдістері туралы бейнероликтер әлеу-
меттік желілерге дайындалып, жүктелуде.

Сіздердің берген ақпараттарыңыз мемлекет үшін, бола-
шағымыз үшін маңызы өте зор. Еліміздің болашағы үшін бірге 
атсалысайық!  Қазақстанда әркім маңызды!

А.ДӘулЕтБАҚОВА,
         аудандық статистика басқармасының  басшысы.  

Биылғы жылдың орны бөлек, 
жөні ерек. Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығы! Орда бұзар отыздағы 
ер азаматтың жасындағы қымбат-
ты Отанымыздың алар асулары, 
шығар биіктері алда. Тұңғыш Пре-
зидентіміз, Елбасы Н.Назарбаев  
«Тәуелсіздік – маңдайымызға 
біткен бағымыз», - деп атап айт-
ты. 1991 жылдан бері қарай дү-
ниеге келген жаңа да жас ұрпақ 
үшін Тәуелсіздігіміз шын мәнінде 
үлкен бақыт, ерен қуаныш бол-
ды. Осынау күнді, осынау сәт-
ті ата-бабаларымыз сан ғасыр 
аңсады. Хангелді, Райымбек, 
Қабанбай, Бөгенбай, Қарасай, 
Малай, Жетен секілді батыр ба-
баларымыз кең байтақ қазыналы 
жерімізге сан жылдар көздерін 
алартып келген жауларына қарсы 
күресті. Қасиетті жерімізді най-
заның ұшымен, білектің күшімен 
қорғады. Батыр бабаларымыз 
жаудан қорғап, аманаттап кеткен 
жерімізде бақытты ғұмыр кешіп 
келеміз. Мемлекетіміздің басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәу-
елсіздік  бәрінен қымбат» атты 
мақаласында «Біздің бабалары-
мыз «Ақтабан шұбырындыны, 
Алқакөл сұламаны», аталарымыз 
алапат ашаршылықты, қуғын-сүр-
гінді, дүниежүзілік соғысты көрді. 
Тоталитарлық кезеңде ұлттық 
құндылықтарымыздан, тілімізден, 
діліміз бен дінімізден айырылып 
қала жаздадық. Оның бәрі Тәуел-
сіздіктің арқасында халқымызға 
қайта оралды»,-деп бастан кеш-
кенімізге тоқталып өтті. Басқаны 
айтпағанның өзінде таулы өлкенің 
құшағында болған 1916 жылғы әй-
гілі Албан – Қарқара көтерілісінде 
Ұзақ пен Жәмеңке, Әубәкір мен 
Тұрлықожа, Қазыбек, Монай мен 
Мұқан Ұзақбайұлдары секілді 

ата-бабаларымыз Ресей патша-
сының жарлығына қарсы шықты. 
«Бала өлгенше, шал өлсін»,-деген 
ұранмен қолдарындағы барымен 
патшаның әскеріне қарсы күресті. 
Бұл да батыр бабаларымыздың 
Тәуелсіздігімізді аңсаған, соған 
жасаған қадамының бірі болып та-

рих бетінде қалды. Араға тұп-тура 
70 жыл салып 1986 жылы болған 
Желтоқсан көтерілісі де ел жадын-
да ұмытылмастай болып қалды. 

Қылышынан қан тамған Мәскеудің 
билігі тұсында «Өз елі-жерімізге өз 
қандасымыз бірінші басшы бол-
сын!»,-деген студент және жұмыс-
шы жастардың көтерілісі де Тәу-
елсіздігімізді аңсаған жастардың 
бір мақсат, бір тілек, бір жүректегі 
бұлқынған білегі, қайралған на-
мысы, Отанға деген патриоттық 
сезімінің жарқын көрінісі болды. 

     Қазақстан!
Пай, пай, пай!
Ардағым-ай!
Сен менің Шолпанымсың, 

жанған ұдай.
Өзіңде өмір сүрген қандай 

бақыт,
Өлмейтін махаббатым, арма-

ным-ай!, - деп ақиық ақынымыз 
Мұқағали Мақатаев жырлағанын-
дай, туған Тәуелсіз Отанымыздан 
ыстық, туған мекенімізден артық, 
туған елі-жерімізден қымбатты 

да құдіретті ештеңе жоқ! Біздің 
бар бақытымыз да, бар байлығы-
мыз да осынау сүйікті Отанымыз! 
Отыз жылдың ішінде Райымбек-
тей батыр бабамыздың атындағы 
ауданымыз қайта қалпына келді. 
Оның орталығы Нарынқол ауылы 
күн өткен сайын жаңғырып, жай-

нап келеді. Жақында ғана респу-
бликада жоқ жаңа жобалы үлкен 
спорттық - сауықтыру кешені пай-
далануға берілді. Биыл күн сайын 
250 адам қабылдайтын емхана-
ның құрылысы басталмақ. Мұның 
бәрі көңілімізге қуаныш ұялатуда. 
Тәуелсіз елімізге 30 жыл толғалы 
тұрса, жерлес ақынымыз, «ХХ 
ғасырдың таңғажайып, ұлы ақы-
ны» атанған Мұқағали Мақатаев-
тың 90 жылдығы іс-шараларына 
толы. Ақын дүниеге келген Қара-
саз ауылына дейінгі жол былтыр 
жасалды. Биыл ақынның мемо-
риалдық музейі мен ауылдық мә-
дениет үйіне, мектеп гимназияға 
ағымдағы жөндеу жұмыстары 
жүргізілмек. Біз үшін үлкен қуа-
ныш – осындағы балалар өнер 
мектебіне жаңадан ғимарат салып 
берудің жұмыстары қолға алыну-
да. Бұл үшін облысымыздың әкімі  
Амандық Ғаббасұлының, ауданы-
мыздың әкімі Нұржан Кеңесұлы-
ның атына алғысымызды айтамыз. 

Тәуелсіздік- еліміздің жарқын 
болашағының тұтқасы. Қазіргі 
бейбіт күннің көрінісі кешегі аққан 
тер мен төгілген қанның арқасы. 
Ұрпақтардың қайғысыз күлкісінің 
себепкері талай жол торабындағы 
сан соқпақта салы суға кетпей жа-
уға қарсы найза ұстап, атқа қонған, 
білек пен білімдері сыналған ата-ба-
баларымыз. Сол жандардың еңбе-
гімен келген тәуелсіздік әрине бізге 
аса бағалы. Барымыз, бақытымыз, 
маңдайдағы бағымыз – Тәуелсізді-
гіміздің тұғыры биік, ғұмыры мәңгілік 
бола берсін!

Бақытгүл РАЕВА,
аудандық мәслихаттың 

депутаты,
Қарасаз өнер 

мектебінің директоры.
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Мұрат НҰРДӘУЛЕТОВ, аудандық Полиция бөлімінің бастығы, полиция полковнигі

Қоғамдық тәртіптің сақшылары 

ТӘУЕЛСІЗДІК – МАҢДАЙДАҒЫ БАҒЫМЫЗ!

23 маусым – ҚР Полициясы күні!

Ұлттық халық санағы  - мемлекеттік 
маңызды мәселе



Атамыз қазақта; «Жақсы туса 
елдің ырысы, Жаңбыр жауса жердің 
ырысы» деген мақал бар. Өмірдің түр-
лі соқпағынан өткен бабаларымыздың 
әрбір сөзі кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге. 
Осы мақалда айтылғандай ұлтымыз-
дың арасынан  жақсылар туып, елдің 
ырысы болып жүрген азаматтарымыз 
баршылық. Сондай азаматымыз-
дың бірі сарыбастаулық  СуАНБЕК 
Бақытжан - деп айтсақ қателеспейміз. 
1951 жылы  18 маусымда Сарыбастау 
ауылында дүниеге келген. Мектепті 
бітіріп, өз ауылында механизатор бо-
лып жұмыс істеген. Тиісті жұмысын  
атқара жүріп, өз  халқына  пайдасын 
тигізу мақсатында «Ұлағатты ұрпақ» 
атты қор құруды жүзеге асырған. Осы 
құрылған қордың жобасы бойынша  
ауданымызда айтарлықтай игі істерді 
жүргізіп келеді. Соңғы жылдарда 

оқушылардың білімге деген ынтызар-
ларын  арттыру мақсатында  мыңнан 
аса жақсы оқыған мектеп оқушылары-
на  шәкіртақы 
т а ғ а й ы н -
даған. Кеген, 
Тарбағатай 
және Райым-
бек ауданы-
ның көптеген 
мектептеріне 
«Роботтехни-
ка», «Линга-
фон» сынып-
тарын ашып, 
қазіргі заман 
талаптарына 
сай техника-
лармен  сон-
дай-ақ еңбек 
сыныптары-
на қажетті ті-
гін машина-
л а р ы м е н 
қамтамасыз 
еткен. Еліміз-
де тұңғыш 
рет мектеп 
оқушылары 
үшін «Еңбек 
және кәсіп-
керлік» олим-
п и а д а с ы н 
және «Ба-
балар ама-
наты»  атты 
оқушыларға 
а р н а л ғ а н 
жыр бәйгесін 
өткізіп, озат 
ж е ң і м п а з -
дарға сый-
лықтар тағай-
ы н д а ғ а н . 
Мектеп кітап-
ханасын  халқымыздың жыр –дастан-
дар кітаптарымен қамтамасыз еткен.  
Қарасаз ауылдық ауруханасына мүм-
кіндігі шектеулі  ерекше туған балалар 
үшін құны екі миллионнан асатын ар-
найы оңалту бөлмесін ашып берген. 
Екі жүзге тарта шалғай аудандардағы 
озат оқушыларды еліміздің астансы 
Нұр-Сұлтан қаласына өз күштерімен 
апарып, жаңа астанамыздың көрікті 
жерлерін  аралатып қайтқан. Кейінгі 
жас ұрпаққа бабамыздан келе жатқан 
қолөнер түрлерін, атап айтқанда 
қамшы өру, кесте тігу, киіз басу, сой-
ылған малдың етін мүшелеп бұзу, 
киім тігу түрлерін үйрету сонымен 
қатар имандылыққа тәрбиелеу мақ-
сатында Сарыбастау ауылынан ме-
дрессе ашып берген. Жаз айларында 
сарыбастаулық жастар  ұлтымыздың 
салт- дәстүрлерінен  тегін  сабақтар 
алуда.  Елімізге келген пандемия 

кезінде Райымбек, Кеген, Ұйғыр, Ең-
бекшіқазақ және Талғар ауданы ауру-
ханаларына арнайы оттегі концентра-
торлары мен қажетті дәрі-дәрімектер 

және бетперделер мен антисептиктер 
жеткізіп берген. Қырыққа жуық цере-
балды паралич ауруы бар балаларға 

б е р і л е т і н 
квота санын 
к ө б е й т у г е 
м ү м к і н д і к 
ж а с а ғ а н . 
С о н ы м е н 
қ а т а р , 
к ө п т е г е н 
м ү м к і н д і г і 
ш е к т е у л і  
б а л а л а р -
ды қамқор-
лықтарына 
алып, ма-
териалдық 
к ө м е к т е р 
беріп ке-
леді. Үйі жоқ 
ж а ғ д а й ы 
төмен отба-
сыларды үй-
мен қамта-
масыз етуді 
өз жоспар-
л а р ы н а 
к і р г і з г е н . 
Сарыбастау 
а у ы л ы н а 
талапқа сай 
мешіт са-
лып, оның 
б а р л ы қ 
жағдайла -
рын (жылы-
ту мен 
электр жа-
рығын және 
қызметкер-
лерінің ең-
бекақысын 
т ө л е у д і , 
тағы басқа 
ш ы ғ ы н д а -

рын өтеу) жасап беруді «Ұлағатты 
ұрпақ» қоры өз мойындарына алған. 
Оның сыртында ауылды көгалданды-
ру жайы да ескерусіз қалмаған. Биыл 
елімізге танымал дарынды ақынымыз 
Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 
жыл толу қарсаңында  мектеп бітірген  
оқушыларға  қор атынан  90  грант 
бөлуді де жоспарларына кіргізген.  
Осындай игілікті істерді жүзеге асы-
рып отырған «Ұлағатты ұрпақ» қоры-
ның құрылтайшысы Бақытжан биыл 
70 жасқа толып отыр. Жерлесіміз 
Бақытжанды туған күнімен құттықтай 
отырып, өзінің және «Ұлағатты ұрпақ» 
қор қызметкерлерінің   бақытты бо-
луына тілектеспін! Егеменді елімізде 
бейбітшілік болып, Алланың көзі түзу 
болсын! 

Беркін ӘКЕБАЕВ, 
Алматы қаласы.
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Жарқын бейне
МЕнІҢ өМІрІМДІ өЗгЕрТКЕн 

АДАМ ТУрАЛЫ ЕСТЕЛІК
Бұл 1963 жылдың күз айы еді. 

Отан алдындағы үш жылдық әскери 
борышымды Совет Армиясы қатарын-
да қазіргі Петроград бұрынғы Ленин-
град қаласында  өтеп келген кезім еді. 
Келсем анам Үміт жаман аурумен ауы-
рып төсек тартып жатыр екен. Балам 
мен жаман ауруға шалдықтым. Қанша 
уақыт жатарымды бір Алла біледі, сен 
үйлен. Соғыста өлген әкеңнің шаңы-
рағына мен тірі тұрғанда келін түсір, 
көріп кетейін,-деді. Менің сүйген қызым 
бар еді. Ол қазіргі жан-жарым Шариза 
Мәдәлімқызы Есжанова еді  (үйлен-
генімізге 56 жыл болды).

Шешемнің арманын орындау үшін 
1964 жылы қаңтар айында Шариза-
мен отау құрдым. Шешем болса ауру, 
шешемнен басқа жұмыс істеп семья-
ны асырайтын адам жоқ. Сол кездегі 
Ленин атындағы колхоздың бастығы 
Нүсіпбек Әшімбаев еді. Сол кісінің 
басқаруымен колхоздың экономикасы 
артып Нарынқол ауданындағы ең жақ-
сы іргелі шаруашылық болып қалыпта-
сып келе жатқан кезі. Жұмыс іздеп сол 
кісінің кабинетіне имене басып кірдім. 
Ол кісі адамның жанын түсінетін психо-
лог, қағылез адам екенін түсіндім. «Кел, 
Қанат кел»-деп түрегеліп саламымды 
алды. Неге келдің, жайыңды айт?-деді. 
Ол кісі бүкіл Сарыбастау адамдарының 
жайын жатқа білетін адам ғой. Мен жұ-
мыс істейін деп жұмыс сұрап келгенімді 
айттым. - Қанат, сен ауылда шоферлер 
дайындайтын курс ашылды, мұғалімін 
Алматыдан әкелді. Төрт ай оқытып ма-
мандық береді, соны  оқып бітіріп ал. 
Шофер болып жұмыс істейсің. Колхоз 
атынан оқисың. Айына 100 сом степен-
дия төлейміз деді. Ол кездегі 100 сом 
бір семьяны еркін асырауға жетеді. Ка-
бинетінен риза көңілмен шықтым. Үйге 
келіп шешеме, Шаризаға айтып едім 
олар да қуанып кетті. - Ол да бір жақсы 
мамандық оқып ал,- деді. Сөйтіп, төрт 
ай шоферлік курсты жақсы оқып бітіріп 
права алдым. Нүсікеңе тағы да жұмыс 
сұрап келіп едім, сол кездегі автоме-
ханик Елеусізді шақырып алып: мына 
Қанатқа бір машина бер, шофер болып 
семьясын асырасын, шешесі болса 
осы колхозда аянбай еңбек етіп, бүкіл 
ғұмырын еңбекпен өткізді. Озат кол-
хозшы еді, қазір ауру екен деді. Мені 
Елеусізге табыстады. Елеусіз гаражға 
ертіп келіп Текестен қою (автол) май 
тасыйтын 93-20 АТП деген газ51 авто-
машинасын берді. Шофер болып шыға 
келдім. Қуанышымда шек жоқ. Ішімнен 
Нүсікеңе бар алғысымды айтып ри-
залығымды білдіріп қоямын. Шофер 
болып жұмыс істеп 4 ай Текестен қою 
май тасыймын. Бір күні механик Елеусіз 
сені бастық конторға шақырып жатыр 
деді. Неге шақырды екен, нені бүлдіріп 
қойдым екем-деп қалың ойдың жетегін-
де контордағы кабинетіне тағы бардым. 
Бұрынғы әдетінше кел, Қанат деп маған 
байланысты жұмысын айтты. Қанат бір 
мамандық алып шофер болып жұмыс 
істеп жүрсің. Енді сені бухгалтерлік 
мамандыққа баулыйық. Бухгалтерияда 
счет-расчетқа (колхозшылардың еңбек 
ақысын түсіретін) бухгалтер жетіспей 
жатыр, сен сол жерге бухгалтер бо-
ласың. Бас бухгалтер Сыдық Омаров 
тапсырма береді. Білмегеніңді сол үй-
ретеді, барып жолығып айтқан тапсы-
рмасын орындайсың-деп  шығарып жі-
береді. Бухгалтерлік білімім жоқ екенін 
айтайын деп едім,  оны да айтқызбады. 
Сыдық оқытады, үйретеді деді. Сы-
дыққа барып айтып едім, ол кісі екеуміз 
келісіп сені лайық көрдік. Сен жассың, 
тез үйреніп жұмыс істеп кетесің деп 
счет-расчетта істейтін Ермекбай, Жұ-
мақадыр, Әкімбектердің қасына қосып 
берді. Содан солардан үйрене істей 
жүріп қазақша айтқанда дыңдай бухгал-

тер болып шыға келдім. Өзімнің қағы-
лездігімнен жатпай -тұрмай шот қағу-
ды үйрендім. Бухгалтер болып жұмыс 
істеп жүргенде 1965 жылы кабинетіне 
мені тағы да шақырып алып - Қанат 
сен Жамбыл қаласындағы Гидромело-

ративный институтқа оқуға бір адамға 
шақырту қағаз келді, сен соған барып 
оқып кел. Стипендияңды колхоз төлей-
ді,- деді. Мен шешемнің ауырып өлім 
халінде жатқандығын айттым. Қап әтте-
ген-ай, сен жоғары білімді маман бол-
сын деп едім деп қынжылыс білдірді. 
Қандай қамқоршы адам едіңіз Нүсі-
ке?!.. әкесі Ұлы Отан соғысында өлген, 
жалғыз шешесі колхоздың қара жұмы-
сын істеп жүріп жетімдерді қайтсем де 
асыраймын, адам етемін, ел қатарына 
қалай қосамын деп жүріп ауру тауып 
өлім  халінде жатыр. Баласы оқып адам 
болсын, дегені ғой Нүсікеңнің! 

Алтын анам 1965 жылы 59 жа-
сында 8 март күні келмес сапарға кет-
ті...1966 жылы балалық кезде арман-
даған арманым журналист  болғым 
келіп КазГу-ге оқуға кеткім келді де 
Нүсікеңе тағы да кіріп оқуға баратын 
ойымды айттым. Жұмыстан босатуды 
сұрадым. Ол кісі сенің оқимын дегеніңе 
қарсылығым жоқ, бара ғой деп жылы 
жүзімен ұлықсат берді. Алматыға келіп 
КазГу-дің журналистика бөліміне оқуға 
емтихан тапсырдым. Менімен бірге 
емтихан тапсыруға жазушы , драмма-
тург Баққожа Мұқай да бар еді. Конкурс 
жоғары. Бір орынға 5 адамнан келеді. 
Бәрін тапсырып конкурстан өтпей қал-
дым. Баққожа түсіп кетті. Атамекен 
ауылға қайта келдім. Енді жұмыс істе-
уім керек!... жұмыс сұрауға Нүсікеңе 
кіруім керек. Салым суға кетіп сүмірейіп 
кабинетіне кірдім. Бұрынғы әдетімен 
кел, Қанат не болды, оқуға түстің бе?-
деді Аға (ол кісіні аға деуші едім) оқуға 
түсе алмай қалдым деп мұңайып едім, 
ешнәрсе етпейді, енді саған бухгалте-
рияда орын жоқ. Орныңа адам алып 
қойдық. Шөп шабуға барып ат маши-
на айдап қара жұмыс істе, сонда өмір 
сүрудің не екенін үйренесің деп шөп 
шабыс науқанына жіберді. Ат машинаға 
парлап үш ат жегіледі. Соны меңгеріп  
жұмыс істеуің керек. Ат машина айдай-
тын жігіттер денелі еңгезердей жігіттер. 
Мен болсам қаршығадай ғана жігітпін. 
Намыстанып тез үйреніп айдап кеттім. 
Бір ай өткеннен кейін тағы да сені Әшім-
баев шақырып жатыр деп атқарушы Бо-
лат Құрықбаев келді. Кабинетіне кіріп 
едім. Қанат мектептің бухгалтері жұмы-
стан босапты, мен мектеп директоры 
Төленбайға Қанат істесін деп айттым, 
мектепке барып бухгалтер бол деді. 
Мен директорға барып колхозда бух-
галтер болып жұмыс істегенімді, істей 
алатынымды айттым. Сөйтіп, мектепке 
бухгалтер болып жұмысқа орналастым. 
1967 жылы мектепке Қаскелең қала-
сында жаңадан физкультура пәнінің 
мұғалімдерін даярлайтын училище 
ашылыпты. Соған оқитын оқушылар 
керек деген шақыру қағаз келіпті. Соған 
баруға лайық адам таппай тұр екен. 

Директор Төленбайға мен барайын 
дедім. Себебі, мен армияда жүргенде 
спорт ротасына түсіп спортпен жақсы 
айналысып жүгіруден, еркін күрестен, 
штанга көтеруден, шаңғымен жүгіруден 
разряд алдым. Әскери бөлімде, округте 
жарыстарға қатынасып жүлделі орын-
дарға да ие болғам.  Мектеп директоры 
менің оқуыма қарсы болмай жолдама-
мен оқуға жіберді. Емтихан тапсырып 
оқуға түсіп кеттім. 1969 жылы бітіріп 
келіп өзіміздің Ленин атындағы орта 
мектепке дене тәрбиесінің мұғалімі бо-
лып орналастым. Оқушыларды жеңіл 
атлетика, шаңғымен жүгіру, қазақша 
күреспен спорт кружоктарын ашып ба-
улып терімді төктім. Қазақша күрестен 
жаттығатын арнайы күрес кілемі жоқ 
болғандықтан интернат меңгерушісі 
Мақайдан 10 матрац сұрап алып соған 
жаттықтырдым. Оқушылармен бірге 
ауыл азаматтарын да жаттықтырдым. 
Матрацта жаттығу қиын болды, тарлық 
етті. Күрес кілемін алу үшін ақша сұрап 
Нүсікеңе кірдім. Барлық жағдайды түсін-
діріп едім сұңғыла адам ғой, өтінішімді 
тыңдап бас бухгалтер Сыдықты шақы-
рып алып ақша беруге тапсырма берді. 
Мен Алматыға спорт товарын сататын 
магазинге барып күрес кілемін алуға 
счет-фактура жаздырып алдым. Күрес 
кілемінің біреуі 2х2 метр биіктігі 10 см 
салмағы ауыр төрт оқушы төрт жағынан 
әрең көтеріп төсейді. Барлығы 30 штук 
18х9 метр спорт залға түгел жетеді. Ақ-
шасын счет-фактура арқылы магазинге 
аудартып Сәрсенбай деген ЗИЛ айдай-
тын машинасын берді. Сонымен барып 
басын әкелдім. Бұл 1972 жылдың шіл-
де айы болатын. Сол кілемде жаттығып 
күрескен қаншама Сарыбастаулық па-
луандар шықты.  70-80 жылдары мен 
жаттықтырған оқушыларым жарыстар-
да үлкен жетістікке жетті. 

Қазақстан Республикасының бас-
шысы, ақылшысы, қамқоршысы бы-
лайша айтқанда данагөйі Дінмұханбет 
Ахметұлы Қонаев Нүсікеңнің еңбегін 
ерекше бағалап Социалистік Еңбек Ері 
атағын берді. Одан үлкен сый, одан 
үлкен құрметті атақ жоқ. Туған елі өзі 
өмірден өткеннен кейін мәңгі есте 
сақтау үшін Сарыбастаудың төріне үл-
кен ескерткіш мүсінін орнатты. Туған 
елінің үлкені де кішісі де мүсініне ба-
рып тағзым етіп гүл шоқтарын қой-
ып тұрады. Елге барсам мен де сол 
кісінің мүсініне тағзым етпей кетпеймін. 
Сөзімнің соңында қайта еңсе көтеріп 
келе жатқан Нарынқол ауылында спорт 
кешенінің құрылысы аяқталып жатыр 
екен. Құтты болсын! Мен осы спорт 
кешеніне Нүсіпбек Әшімбаевтың атын 
беру жөнінде ойымды ортаға салғым 
келеді. Өйткені, ол кісіге сол кешеннің 
атын беру, еңбегіне берілген әділ баға 
болары сөзсіз.  

Сізсіз менің өмірімді өзгерткен,
Сізсіз менің қиялымды тербеткен.
Ақылшым боп, қамқоршым боп жаныма,
Сізсіз менің жан-жүйемді тербеткен.

Өткізбедім содан бері бекер күн,
Өз әлімше өмір жүгін көтердім.
Адалдықтан, адамдықтан таймайтын,
Баласы едім сіз сияқты осы елдің.
Сіздің маған бергеніңді үлгі етіп,
Арттағыға аманат қып кетермін.

Жетем бе деп биігіне арманның,
Шабыт келсе өлең жаздым, толғандым.
Бұл дүние алдамшы ғана екен ғой, 
Көзім жетті екеніне жалғанның.

Қанат тӘліпҰлЫ, 
ақын,  

Райымбек ауданының 
Құрметті азаматы, 

Қазақстан Республикасының 
оқу ісінің үздігі.

Б а қ ы т ж а н н ы ң 
б а қ у а т т ы  ж о л д а р ы

Мерей  

Құттықтаймыз!

Құрметті 

Бақытжан 

СуАнБЕК! Сізді 70 жасқа толған ме-
рейлі қуанышыңызбен құттықтай-

мыз! Адам баласы үшін айналасына мейірімнің 
шуағын шашып, туған елі мен жеріне, Отан- 
анасына адал қызмет еткеннен асқан бақыт 
жоқ. Біз өзіңізді сондай абзал азаматтардың 
бірі әрі бірегейі ретінде бағалаймыз. 

Құрметті Бақытжан! Ұрпақ тәрбиесі, халқы-
мыздың ең басты және маңызды мәселесі 
болып саналатыны белгілі. Өйткені, елдің бо-
лашағы, түлеп-түрленуі, әлеуметтік тұрғыда 
дамуы оның салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ділі мен 
тілі, діні сол ұрпақ тәрбиесіне тікелей байла-
нысты. Осы мақсатта өзіңіз құрған «Ұлағатты 
ұрпақ» атты қоғамдық қор көптеген игі істерге 
бастамашы әрі көптеген жұмыстарға ұйытқы 
болып келе жатқаны анық. Қазір аталған қор 
тарапынан жүзеге асырылып жатқан қайырым-
дылық шаралары көптің қолдауына ие болып, 
ризашылық сезімін тудыруда. Ертеңге деген 
сенімдерін арттыруда. Әрине, осынау ізгілікке 
толы игілікті істердің уақыт талабынан көріне 
алуы, оны басқарып отырған өзіңіздің еліңізге 
деген сүйіспеншілігіңіз бен парасаттылығыңы-
здың жемісі десек, қателеспейміз.

Құрметті Бақытжан Суанбек! 70 жасыңыз 
құтты болсын! Денсаулығыңыз зор, өміріңіз 
ұзақ, шаңырағыңыз шаттыққа тола берсін. 
Тәуелсіз еліңіздің болашағының баянды, ұр-
пағының ұлағатты болып қалыптасуы жолында 
тынбай еңбек ете беруіңізге тілектеспіз!

Зор құрметпен: 
«хантәңірі» газетінің ұжымы.



Тоныкөк, Күлтегін ескерткіштеріндегі тасқа қашалып жазылған таңбалардай 
газет бетіндегі жазулардың да құны мәңгілік. Сарғайған газет беттері тарих төрі-
нен теуіп орын алады. Хантәңірінің де архив санатында қалған көлдей қазына-
сы күні бүгінге дейін әр редактордың есімімен сақтаулы. Таулы өлкенің тұтқасы 
талай соқпақ жылдарда сойыл соқса да берері таусылмай, редакция басынан 
шығармашылық бедеуліктің белең алуына мүмкіндік тудырмаған өз газетінде 
сараланатын жазушы-журналистердің алымды ойы мен қарымды қаламының 
арқасында осы уақыт шеңберіне дейін асу бермей ұзақ жасап келеді. Ғұмырлы 
жастық желінде газет 1936-1993 жылдар аралығында «Советтік шекара», 1993 
жылдардан бастап «Хантәңірі» атауларына ие болып, затына сай қызмет етуде. 
Газет беті танымдық-ақпараттық материалдарға толы. Қоғамдық саяси газет-
тің көпшілік руханиятына берері мол. «Хантәңірін» аудан халқының арасында 
еңбектеген баладан, еңкейген қартқа дейін сүйіп оқиды. Әр шаңырақ үстелін-
дегі, оқырман көзәйнегінің жанындағы бұл қолжетімді ақпарат көзіне сұраныс 
та жоғары десек қапыда 
айтпағандық болар. Бү-
гінде газет беттерін па-
рақтасақ, «Бәрекелді», 
«Мұқағали-90», «Көктемгі 
егіс», «Маман кеңесі», 
«Қазақстан тәуелсіздігі-
не 30 жыл», «Қалдырған 
ізің мәңгілік», «Тілің-тұғы-
рың!»  және т.б. айдар-
ларын байқаймыз. Тілге 
орамды, көкейге қоным-
ды мақалалар тізбегі әр 
санында өз жалғасын 
табуда.   Газет ауданның 
өзекті мәселелерінен, 
атқарылған іс-әрекеттері-
нен де халықты қараң 
қалдырмайды.

Газеттің ғасырға 
жуық өмір сүруінің мәні 
журналистердің ұшқыр 
ойы мен жүйрік қаламы-
ның шеберлігінде жатыр. 
Шер ағаша айтқанда, 
«Жегені- жантақ, арқалағаны-алтын» қалам иелері «Хантәңірі» ұжымының еле-
улі еңбегіне алғыс білдіремін. Ал, Сіздерді, құрметті оқырман! Төл газетке бір-
кісідей жазылады деп сенемін! 85 жылдық мерейің үстем болғай газетім.

Еңлік нҰРБОлҚЫЗЫ,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰу-дың 1курс студенті, 

Сүмбе ауылы.

Сұхбат Жыр шашу
ТОҚСАНЫНА ТАЯҒАН АЙШЫҚТЫ БАСЫЛЫМ
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Халық үні- «Хантәңірі»

Аспантаудың айшықтаған тынысын,
«Хантәңірі» ауданымның үнісің

Биылғы жылдың орны бөлек. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы! Мерейлі жыл аясында ХХ ғасырдың таңғажайып 
ұлы ақыны Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы аталып өтілуде. Оның сыртында Мұқағалидай ақиық ақын-
дарымыз жұмыс істеген өз тұсындағы Нарынқол, қазіргі Райымбек аудандық «Хантәңірі» газетінің жарыққа 
шыға бастағанына 85 жыл толып отыр. Өз тұсындағы «Советтік шекара», қазіргі «Хантәңірі» газеті шын 
мәнінде Нарынқол өңірінен шыққан қара ормандай журналистердің, қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің қала-
мына қуат берген, қадамына сәттілік тілеген бірден бір басылым болды.  Кешегі «Советтік шекара», бүгінгі 
«Хантәңірі» газеті 85 жылдық тарихында соқтықпалы-соқпақты жолдарынан өтіп келеді.  2015 жылдан ЖШС 
болып құрылды. Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, Қазақ Журналистикасының қайраткері, Райымбек 
ауданының Құрметті азаматы Жұмабек Тұрдиев бастаған газет ұжымы шығармашылықпен еңбек етіп келеді. 
Газеттің бас редакторы Жұмабек Тәліпұлымен екеуара әңгімеміз ауданның айнасы, халықтың көзі мен тілі, үні 
іспетті басылым туралы өрбіді.

- ж ұ м а б е к 
тәліпұлы, Ас-
пантаулар өл-
кесінің айна-
сы, үнжариясы 
болған, көзіміз-
ге сондайлық 
ыстық газеттің 
кешегісі туралы 
әңгімелеп бер-
сеңіз?

-85 жыл-
дық тарихы 
бар өз тұсын-

дағы «Советтік шекара», бүгінгі «Хантәңірі» газеті 
ең алғаш 1936 жылғы 1 қыркүйектен бастап жа-
рық көре бастады. Өңірдің алақандай басылымы-
на Әріпбай Сәтбаев редактор болып басшылық 
жасады. Одан кейін Ө. Құлмырзаев, Б. Атшабаров,  
Ш. Әміров, И. Құлжабаев, М. Түменов газеттің редак-
торы болып қызмет атқарды. Әсіресе, аты аңызға ай-
налған майдангер, жазушы-журналист Қазақстанның 
Құрметті Журналисі, ауданның Құрметті азаматы Әл-
нұр Мейірбековтың тұсында газеттің қара шаңырағын-
да Мұқағали Мақатаев, Бердібек Соқпақбаев, Баққожа 
Мұқай, Еркін Ібітанов, Батық Мәжитұлы, Рысбек Сәр-
сенбаев, Жанболат Аупбаев, Мінуар Әкімханов, Әбітай 
Әденов, Алдаберген Жандаралов, Айтақын Әбдіқа-
лов, Дәулет Желдікбаев, Рысбек Сүгірбеков, Жолым-
бет Кейкелов тағы да басқа көптеген ақын-жазушы-
лар, журналистер алғашқы еңбек жолдарын бастады 
немесе тәжірибеден өтті.  Әлнұр ағамыздан кейін 
көрнекті журналист, публицист қаламгер, білікті ұй-
ымдастырушы Дәулет Желдікбаев газеттің редакторы 
болып елеулі еңбек етті. Жалпы, өткен ғасырда На-
рынқол аудандық «Советтік шекара», шығармашылық 
еңбектері, уақытқа қарай жүргізген айтулы жұмыстары 
арқылы Бүкілодақтық, республикалық, облыстық бай-
қаулардың жеңімпазы атанып жүрді. Ол кезде газеттің 
оқырманы көп болды. Басылымда жарық көретін әр-
бір дүниеге, әсіресе, әдеби шығармаларға, өлеңдер-
ге ерекше мән берілді. Тек болашағынан үлкен үміт 
күттірер деген жас ақындардың өлеңдері жарық көріп, 
сәттілік тілеп отырды. Жалпы, аудан аумағынан қа-
наттанған көптеген ақын-жазушылардың тырнақалды 
дүниелері осы газетте жарық көрді. Әлнұр Мейірбеков 
ағамыздың көзі тірісінде, Дәулет Желдікбаев бастаған 
Еркін Ібітанов, Батық Мәжитұлы, Әбітай Әденов, Міну-
ар Әкімханов, Қанат Тәкебаев, Рысбек Сүгірбеков 
секілді мүйізі қарағайдай журналистер, ақындар газет-
те еңбек етіп жүрген кезде көптің ұсынысымен ауда-
нымыз Райымбек бабамыздың атымен аталды. Тәу-
елсіздік жылдарымен аудандық басылым «Хантәңірі» 
деген тамаша атауға ие болды. 

-Газеттің қазіргі жағдайы қалай?
-Өздеріңіз жақсы білесіздер, 1997 жылғы мамыр 

айында Тұңғыш Президент - Елбасы Н. Назарбаевтың 
Жарлығымен Кеген ауданы таратылып, Райымбек 
ауданының орталығы Кеген ауылына көшірілді. Сол 
кезден бастап Райымбек аудандық «Хантәңірі» газеті 
Кеген ауылынан шыға бастады. Оған өз тұсындағы Ке-
ген аудандық «Қарқара» газетінің бас редакторы бо-
лып еңбек етіп жүрген Жолшы Бікебаев басшылық жа-
сады. Газетіміз Кеген ауылынан шыға бастаған тұста 
журналистеріміздің дені қала жаққа қоныс аударды. 
Дүйсен Досымбаевтай журналист ағамыз Кегенге қо-
ныс аударып жүріп, зейнет демалысына шықты. 2015 
жылдың соңына қарай «Хантәңірі» газеті ЖШС болып 
құрылды. 2018 жылғы сәуір айында Тұңғыш Прези-
дент - Елбасы Н. Назарбаевтың Жарлығымен ауданы-
мыз қайта қалпына келді. Өңір тұрғындарының жан-
дарына жақын басылымдары Нарынқол ауылынан 
қайтадан шыға бастады. 

-Аудандық газетке өзіңіз басшылыққа келгелі 
қандай жұмыстар атқарылуда?

-Аудандық «Хантәңірі» газетінің Нарынқол 
ауылынан шыға бастағанын ауыл тұрғындары қуана 
қарсы алды. Газет пен оқырман арасындағы байланыс 
жақсарды. Таралымы да жаман емес. Ел-жұртымыз 
бір қуаныш, бір қайғы жағдайларын да газет арқылы 
бөлісіп, тілек-ниеттерін көптеп білдіре бастады. Кей-
де газетіміздің соңғы беті мерейлі қуанышқа толы құт-
тықтаулар болып шығады. Жалпы, газеттің әр саны 
жоспарланып шығарылады. Мерекелерге, атаулы күн-
дерге орай арнаулы номерлер жарық көріп отырады. 
ХХ ғасырдың таңғажайып, ұлы ақыны Мұқағали Мақа-
таевтың 90 жылдығына орай «Ақиық» деген атпен 
газет ішіндегі газетті шығарып келеміз. Редакцияның 
жанынан қазақтың көрнекті ақыны Еркін Ібітановтың 
атындағы әдеби бірлестік құрылып, жұмысын жүргізіп 
келеді. Ауданымыздың әкімі, өлең мен өнерді жоғары 
қоя білетін, ақыны мен батырын ардақ тұтқан Нұржан 
Құдайбергеновтей азаматқа айтар алғысымыз шексіз. 
Өңірдің айнасына лайықты назарларын аударып 
отырады. Өңір басшысының ұсынысымен Сарыжаз 
ауылының топырағында дүниеге келген ақын Мұқа-
тай Жылқайдаров туралы да игілікті ісімізді қолға ал-
дық. Ақынның қос томдық шығармалар жинағы жарық 

көрген кезде, ауданда өткен тұсаукесер салтанатына 
орай «Мұқатай мұраты» атты газет ішіндегі газет оқыр-
манға жол тартты. Газетіміздің  ұстаздарға, ақ халатты 
абзал жандарға, ардагерлерге, жастар мен балаларға 
арналған арнаулы беттері бар. Жас дарындардың 
қаламын ұштап, қадамына сәттілік тілейтін әдебиет 
бетінің де берері көп.

-Газетті жекешелендіру мәселесі қалай жүріп 
жатыр?

-Шын мәнінде газетті аукцион арқылы сатып алай-
ын деп ұмтылып тұрған ешкім жоқ. Сондықтан ешкім 
ала алмаса, редакция ұжымы болып сенімді басқа-
руды қолымызға алсақ деген ойда, мақсаттамыз. Қа-
лай десек те, әр ауданға өзінен шығатын газет керек. 
Ұлт мүддесін қолдайтын, мемлекет саясатын наси-
хатттап отыратын газет қажет. Жеке адамның қолы-
на өтіп кетсе, газет соның әулетінің, соның руының 
газеті болып шықпасына, көптеген мақала, басқа да 
дүниелердің тек ақылы болатынына кім кепілдік бере 
алады?! Сол жағын ойласақ, газетті бұрынғы қалпын-
да қалдырудың берері көп. Газетіміздің 85 жылдығын-
да қарашаңырақта жұмыс істеген журналистерге, 
ақын-жазушыларға амандық-есендік, шығармашылық 
табыс тілеймін! 

әңгімелескен,
Қанат БіРжАнСАл,

облыстық «жетісу» газетінің меншікті тілшісі.                      

Үнің  жетсін  ғасырларға!

Туған жерім, топырағым,
Бәрін ойлап отырамын.
«Советтік шекара» газеті еді,
Алғаш көріп оқығаным.
Толған кітап жан-жағымыз,
Асқақ еді арманымыз.
Тұңғыш рет бұл газетке,
Шығып еді жазғанымыз.
Үлкен мақсат жолымызда,
Ақын болу ойымызда.
Мұқағали, Еркінді оқып,
Қалам алдық қолымызға.
...Екі аудан қосылғанда,
Ел Кегенге жосылғанда.
«Хантәңірі» болып жеттің,
Райымбектік оқырманға.
...Қателіктер сөгілгенде,

Аудан қайта бөлінгенде.
«Хантәңірі» болып қайттың,
Сені күткен көп үйлерге.
Бөлінбейтін жанымыз бір,
Бөліп жейтін нанымыз бір.
Бір көк тудың астындамыз,
Намысымыз, арымыз бір.
Бірге бақыт, шаттығымыз,
Болса қайғы, зарымыз бір.
Бірге айтар жыр-әніміз,
Жалғыз Алла мадағымыз.
Бірге иман, құранымыз.
Бөлінсек те аймақтарға,
Жалғыз – Отан тұрағымыз!
Жаңа жолға аттағасын,
Жаңа тірлік бастағасын.
Әр ауданның басшысы бар,
Барлық істі басқаратын.
Жақсылықтар болсын асқақ,
Бірге жүріп мақтанатын.
Алдыға қол созу керек,
Биіктерді шолу керек.
Өмір-бәйге, тірлік-тартыс,
Қай кезде де озу керек.
Озу үшін шабыс керек,
Жанды жұмыс, табыс керек.
Жеңістерге жетелейтін,
Әр жүрекке намыс керек.
Жазатының мықты болсын,
Оқыған ел күпті болсын.
Үнің жетсін ғасырларға,
85 жас құтты болсын!

Шеризат мЕКЕБАЕВ,
Кеген ауылы.

Құйындай желіп, желден де жүйрік келетін ақпараттар легі әлемде 
көп-ақ. Минут демей, секундқа да ілескен толассыз жаңалықтарды қағаз 
бетіне түсіріп, шуақты таң атысынан кештің батысына дейінгі қайнаған тір-
лікпен халықты хабардар етуші баспасөз құралы- газет. «Газет-халықтың 
көзі, һәм құлағы». Жәһәннамда көгершін құстай жаршылық ететін газеттің 
орны айшықты. Райымбек ауданы тұрғындары үшін де дәл солай. Орта-
лық Нарынқол ауылында жарыққа шыққан халықтың тұрмыс-тіршілігінің 
айнасы болып, сүйікті жұртшылықпен әр аптада сағыныстыра қауышатын 
«Хантәңірі» газеті биыл сеңгір 85 жастың белесіне де келіп қалыпты.
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Таулы өлкенің соғып тұрған жүрегі,
Оқырмандар сырласым деп біледі

Осынау бейбіт күннің құсқанат 
хабарын елден-елге, жерден-жер-
ге жеткізіп, алғыс арқалап жүрген 
журналистер қатарында аудан-
дық «Хантәңірі» газетінің ұжымы 
да бар. Алдыңғы буын ағалардың 
көргені мен тергенін  баспасөздің 
өркендеуіне барынша жұмсап, 
бағалай білгенін – жастардың жа-
уапкершілікті жанымен ұққаны 
деп сеземіз. Талай таланттың то-
мағасын сыпырған  ұстахананың 
отымен кіріп, күлімен шығып жүр-
ген жас буын артылған міндетті 
абыроймен арқалап келеді. 

2841 данамен жарық көретін 
бүгінгі «Хантәңірінің» «асхана-
сында» жеті адамнан құралған 
шығармашылық топ жұмыс жасай-

ды. Олар: бас редактор, жауапты 
хатшы, бөлім меңгерушісі, тілші, 
дизайнер,  фототілші, корректор 
және жарнама менеджері. Міне, 
осы команда аудан айнасының 
нөмірден нөмірге дейінгі шаруасын 
бас қосып, тізе түйістіріп тындыра-
ды.

Алдымен жылдық, айлық, ап-
талық жоспар пысықталып,  редак-
тордың талқылауында бекітіледі. 
Сосын, журналистер, фототілшілер 
өздеріне міндеттелген тапсырма-
ларды орындайды. Тапсырмалар-
дан тыс, он бір ауылдық округ пен 
елдімекендердегі оқырмандардан 
келіп түсетін хат-хабарлар, жаңа-

лықтар, шаралар журналист на-
зарында болады. «Қасқырды да, 
журналистті де екі аяғы асырай-
ды». Қатқан қағидадан жазбайтын 
тілшілер бал тасыған арадай мате-
риалды редакцияда өңдеп-түстеп, 
таспаға әзірлейді. Осы  аралықта,  
жауапты хатшы апталықтың се-
гіз бетін макеттеп, қай мақала қай 
бетке орналасатынын белгілейді. 
Оны редактор алдында қорғап, 
дизайнерге ұсынады. Дизайнер 
компьютер көмегімен арнайы га-
зет беттейтін бағдарламаға салып, 
кескіндейді. Индизайын арқылы 
жасалған газет қағазға көшіріліп, 
корректор мен кезекшінің қолына 
өтеді. Олар үш процесс арқылы: 
корректура, қатесін түзеп басуға, 

жарыққа оқып, газет сауаттылығын 
алдын ала тексереді. Көздің майын 
тауысқан үш қайтара сүзгіден кейін 
редактор қол қойып, нөмірді бас-
паға әзірлейді. 

Газетті бастан-аяқ қатеден та-
зартып, үтір-нүктесін түгендеп, 
бояқ пайызы мен қанықтығын, фо-
толардың орналасу тәртібін және 
қарап шыққан соң  электронды 
пошта арқылы баспаға жолдайды. 
Міне, апта ішінде шығармашылық 
топ дүйсенбіден-бейсенбіге дейін 
қарбалас қарекетпен газетті сүйікті 
оқырманына осылай  жеткізеді.                   

С. мурасилов.

ДОСТЫҚ  ӘЗІЛДЕР

жауапты хатшы Дастан Қасенұлына:

Газет жақсы болсын деген тілегі ,

Бұрқ-сарқ етіп арпалысып  жүреді,

Сол газеттің – дыр-дыр еткен моторы,

Сол газеттің лүп-лүп еткен жүрегі.

Бөлім меңгерушісі Серікжан мурасиловқа: 

Атағы жоқ бөлімді меңгереді,

Атақтымен сонда да  тең беделі.

Мақаласын мәйекті жазады да,

Өзгелерге үлгі етіп, дем береді.

Алда алар асулар көп, тілеп жүрміз

Алқынбаса екен деп өрде демі.

Хантәңірі газетін оқудың 
5 себебі

Хантәңірі газеті - 1936 жылдан бастап шығарыла бастаған Райымбек ауданының басты 
ақпарат көзі. “Газет – халықтың көзі, құлағы, һәм тілі ” демекші, бүгінде 85 жылдық тарихқа 
ие болып отырған “Хантәңірі” газеті аудан халқын ақпаратпен сусындатып, оқырмандардың 
рухани мәдениетін қалыптастыруға зор ықпал етуде.  

  Олай болса, газет маңыздылығын сараптау мақсатында оны оқудың 5 себебін анықтап 
көрдік.

1. Аудан өмірі мен халық тынысынан хабардар болу;
2. Рухани мәдениет қалыптастыру;
3. Қоғаммен қатар ілгерілеу;
4. уақытты тиімді өткізу;
5. Хабарландырулардан құлағдар болу.
1. Аудан өмірі мен халық тынысынан хабардар болу
  Ауданның әр тұрғыны әлеуметтенуші тұлға ретінде қоршаған орта тынысынан, яғни 

аудан жаңалықтары мен халықтың тіршілік тынысынан хабардар болғаны абзал. Себебі, 
аудан тынысы әрбір тұрғынның тіршілік сипатымен тығыз байланысты. 

2. Рухани мәдениет қалыптастыру
  Адам баласы тіршілікте материалдық қажеттіліктен өзге рухани қажеттілікті де қанағат-

тандыра білуі тиіс. Қазіргі заманның ақпаратқа негізделгенін ескерсек, адамның өз-өзін 
ақпаратпен сусындатып, рухани қор жинауының маңызы зор. Хантәңірі газетін оқу арқылы 
мәдени шаралар мен сырлы сұхбаттармен танысып, қоғам мәдениетінен нәр алып, таным 
көкжиегін кеңейту.

3. Қоғаммен қатар ілгерілеу
  21 ғасыр тынымсыз ілгерілеу мен үзіліссіз дамудың заманы. Қоғам да заман талабына 

сай өзгеше сипатта. Қазіргі қоғамда қалыпты өмір сүру үшін жаңашылдықтарға сәйкес әре-
кет ете білген жөн. Әрекет үшін ақпараттанудың рөлі айтпаса да белгілі

4. уақытты тиімді өткізу
  Қарбалас тіршілікте зырғи өтетін 24 сағаттың шамалысын танымдық сағат ретінде газет 

оқуға арнасақ, бұл аса тиімді өткен уақыт болмақ. Кейбір адамдар үшін газет оқу арнайы 
уақыт арнамай ақ, керісінше бос уақытты жоспарлау ретінде пайдаға асары да сөзсіз. 

5. хабарландырулардан құлағдар болу
Газеттің оқырманға ерекше пайдалы айдарларының бірі-хабарландыру. Хабарландыру-

дың адам ізденістеріне тигізер пайдасы мол екені дәлелді. Осы тұста журналистика сала-
сының жарнамалық қызметінің тиімділігін ерекше атап өтуге болады.

Ақерке БижАн, 
«хантәңірі».

Дизайнер мақпал тобажановаға: 
Мінезімен жағымды әріптеске,

Көркемдейтін газетті түрлі-түске
Қиялы ұшқыр Мақпалдың газет үшін,

Төккен тер мен еңбегі әр кез есте.

Веб-редактор: Айгүл Бақытқызына:

Газет сайтын ақпаратпен әрлейтін,

Жұмысы тек биіктерге өрлейтін.

Айгүл атты ерекше жан бар бізде,

Ай жүзінде сәулесі бар сөнбейтін.

Бас есепші перизат нұрланқызына:

Мамандықта мақтаулының бірісің,

Сондықтан да мойныңа алған ірі ісің.

Молшылыққа малындыру- мақсатың,

Шығысынан қаражаттың кірісін.

Қызметін жүрген мінсіз атқарып,

Өзіңменен келеміз біз мақтанып.

Жолын тауып көбейткін де ақшаны,

Ұжымыңа сарқылмайтын бақ дарыт.

Фототілші Елдос Ахметжанға:

Түсірем деп адамдардың бейнесін,

Естіп жүрмін кейде мақтау, кейде сын.

Фотоаппарат асынғанды жалқау деп,

Жұмыстарын жеңіл-желпі дейме шын?!
Корректор Ақмарал тұрғанбековаға:

Санамыздан жат ұғымдар тыс қалып,

Корректордың оңды істерін құптадық.

Сауаттының сауаттысы болуы,

Газет үшін қажеттігін ұқты анық.

Сызықша, үтір, нүктеге де құт дарыт,

Әріпке тек қарай бермей сұқтанып.

жас тілші Ақерке Бижанға: 

Редактордың түспейін деп көзіне.

«Жау хатшының» қалмайын деп тезіне,

Тілші байқұс тыраштанып жүреді,

Бар міндетті жүктеп алып өзіне.



Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі 
күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып та-
былатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  әлем-
дегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  
анық.

Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, сыбай-
лас жемқорлық қылмыстарға негізінен лауазымды қылмыстар 
жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, 
билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара 
беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік жалғандық жасау, көрі-
неу жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп 
алу немесе ысырап ету, көрінеу жалған жауап беру, сарапшының 
жалған қорытындысы немесе қате аудару, жалған жауап беруге 
немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге не 
қате аударуға сатып алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот 
шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, осындай қылмы-
стардың барлығы жемқорлық сыбайластық байланыстарды пай-
далану арқылы жасалады. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – 
экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру инвестициялар 
тарту процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық институттарына кері әсер ететін, елдің даму 
болашағына айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс.

2014 жылы «Қазақстан Республикасының 2015-2025 жыл-

дарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы» 
қабылданды. Осы стратегияда да қоғамда сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінеді. 
Дамыған елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске 
асыру барысында сыбайлас жемқорлықты рухани жағынан қа-
былдамауға мән беріледі. Сондықтан, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениеттің қалыптастырылуын оқу орындарынан бастаға-
нымыз дұрыс. Жас ұрпақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мүл-
дем төзбеушілікке тәрбиелеуіміз керек. Қазір сыбайлас жемқор-
лықтың барлық түрлерін жою үшін Қазақстан азаматтарының 
құқықтық санасын арттыру жүргізілуде. Өйткені олар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы білімінің болмауына байланысты абайсызда 
сыбайлас жемқорлықтың қатысушылары болып қалады. Бүгінде 
мемлекеттік органдарда сенім телефондары орнатылған. Сы-
байлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен 
жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі болып 
осы зұлымдықпен күресу болып табылады. Біздің қоғамда сыбай-
лас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін бірік-
тіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық 
амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қар-
сы тұруға болады.

ж. БЕРіКБАЙ,                
аудандық  «жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы.

Дәл қазіргі уақытта  мал-
шылар қыстан аман шыққан 
мал жанын жинап, жайлауға 
шығуға дайындық жасауда. 
Жадыраған жазда жайлауға 
барып мал бағып демалғанға 
не жетсін. Таза ауа, мөлдір 
бұлақ, аңқыған қарағайдың 
иісінің баурайында дема-
лу кімге болса да пайдалы. 
Алайда, орманды алқапқа мал 
бағып не болмаса демалуға 
барсақ та санитарлық ереже-
лерді сақтап, өрт қауіпсіздік 
талаптарын сақтай отырып, 
орман заңдылықтарының бұ-
зылмауына  жол бермеуіміз 
керек. Ормандағы өрт табиғат 
апаты десек те, оның себебі 
мен салдары көп жағдайда өрт 
қауіпсіздікті сақтамағандықтан 
болатыны сөзсіз.

Орманда өрт шығу себеп-
терін сараптағанда, ол көбіне-
се адамдардың өз кінәсінен 
болатыны анықталып жатады. 
Жекелеген тұрғындардың не-
месе орман жұмысшылары-

ның бұл мәселеге үнемі бей-
қамдық танытатыны өкінішті. 
Сондықтан, өрт қауіпсіздігі ере-
желерін үйрететін үгіт-насихат 
жұмыстарын тек орманшылар 
мен өрт сөндіру қызметкер-
лері ғана емес, олармен қатар 
қоғамдық мекемелер де жүр-
гізуі тиіс.

Орман шаруашылығының 
жұмысында өрт қауіпсізді-
гі - бірінші кезектегі мәселе. 
Орман шаруашылықтарының 
барлығында орманды өрт-
тен қорғау жоспары болады. 
Жоспарда орманның түрі, 
ортаның рельефі, су, авто-
мобиль жолдарының жақын-
дығы ескеріледі. Орман шару-
ашылығын өрттен қорғаудың 
сызбасы жасалады.

Өртке қауіпті орман 
өсімдіктеріне қарағайлы, жа-
пырақты ағаштар, қыналар, 
аршалар жатады. Орман өрт-

терінің өзі бірнеше түрлерге 
бөлінеді. Олар: төселе жана-
тын, шарпи жанатын және да-
уылды өрттер. Әр өрттің жану 
жолы әр түрлі деңгейде қара-
стырылады. Орман өрттерінің 
алдын алу шараларының ең 
маңыздысы – қолдан жасалған 
өртті азайту.

Ормандағы өрттердің бәрі 
сыртқы себептерден болады. 
Әйтпесе, орманның ішінде 
өрттің көзі жоқ. Рас, орманның 
жануы кейде найзағайдан да 
болады, бірақ өртті орманға 
негізінен адамдар әкеледі.

Орман өртін сөндіру оңай 
шаруа емес. Сол себепті, оған 
жол бермеудің алғышарттарын 
қатаң сақтау қажет. Орман өрті 
жедел өтеді және тез тарала-
ды. Қалың ағаш ішіндегі өрт 
минутына 3-4 метр жылдам-
дықпен таралып, 10-14 сағат-
та үлкен аумақты шарпиды. 

Оның ішіне кіру де, өрт сөн-
діру техникаларын енгізу де – 
қиын шаруа. Жаз айларында 
қай жерге барып демалсақ та 
бірінші кезекте өрт қауіпсіздігі 
ережелерін сақтаған абзал. 
Өрт тілсіз – жау. 

Орманды өрттен және 
басқа да апаттардан сақтау, 
өрт қауіпсіздігі ережелерін 
ескеру біздің әрқайссымыздың 
азаматтық жауапкершілігіміз, 
табиғатты аялау жолындағы 
борышымыз. Сондықтан, Құр-
метті аудан тұрғындары! Ор-
манды өрт шалуын болдырма-
уға, тазалықтың сақталуына ат 
салысуға шақырамыз.

Е.жҰмАҚАнОВ,
нарынқол орман шару-

ашылығы Кмм-сінің
орман қорғау инженері, 

аудандық 
мәслихаттың депутаты.

g.hantaniri@mail.ru 6 www.hantengrigazeti.kz
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Жадыңда тұрар жақсылар

ЕЛІМ-ЖЕрІМ ДЕгЕн АЗАМАТ ЕДІ

Озық тәжірибе-ортақ қазына

КүЛІМДЕ Күн
Мақсаты: алақанмен сурет салу қа-

білеттерін бекіту. Күннің шуақтарын 
түсіне сәйкестендіре жылдам басып са-
луға үйрету. Күн шуағын әсем бейнелей 
отырып, табиғатты аялауға тәрбиелеу.

Шаттық шеңбер 
Табиғат ана.  Н.Жанаев
Табиғат біздің анамыз,
Табиғатқа баламыз.
Иіліп сәлем береміз,
Біз әдепті баламыз.
  Қызығушылықтарын ояту.
Жұмбақ жасыру.
Таңертең көзін ашады,
Әлемге нұрын шашады.

2.1 Ой қозғау 
Күн туралы түсінік беру. Сұрақ-жа-

уап
- Табиғат нешеге бөлінеді
- Тірі табиғат өсіп өну үшін не керек? 

Жарық, жылу, су, ауа.
- Олар жылуды қайдан алады?
- Күннің шуағы деген не?

2. Жұмыс жасаудың әдіс – тәсілін 
түсіндіру, көрсету.

Дидактикалық ойын: «Қандай 
түс?»

Ұжымдық жұмыс жасау: қадағалау, 
көмектесу.

Саусақ жаттығуы: «Дос болайық»
Торғайлармен дос болайық
Көңілдірек, кәнекей!
Жем береміз, бәріміз.

Егер жаңбыр жауа қалса,
Тығыламыз бәріміз.
Күн шуағын шашса бізге,
Қуанамыз бәріміз.
Сергіту сәті:
«Біз кішкентай баламыз»
Біз кішкентай баламыз
Өсіп өніп толамыз
Көкке қолды созамыз,
Құстай қанат қағамыз.
Қарлығаш боп ұшамыз
1-2-3 өсеміз де,толамыз
Дидактикалық ойын: «Біздің  

көрме»
Балалардың  жұмысын мадақтау.
МҰҚаШОва аян Серікбайқызы, 

«Көмірші орта мектеп мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» ком-

муналдық мемлекеттік мекемесінің 
тәрбиеші. 

Туған аяң-табиғат!

Аялай білейік!

Жирен-жаман әдеттен!
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті

Аспантаулар өлкесінің тұрғын-
дары Нүсіп Сүйіндіковтей азамат-
ты, ел ағасын ұмытқан жоқ. Қаси-
етті Қақпақ ауылында өсіп-өнді. 
Бар ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнады. Шәкірт-
теріне тарих пәнінен дәрісін берді. Неше жүз-
деген шәкірттерін түлетті. Жалпы, Нүсіп ағаның 
Қақпақ ауылындағы орта мектептің өркендеуіне 
қосқан үлесі қомақты. Аталған білім ордасы-
ның толқын-толқын түлектері, ұстаздар ұжымы 
ардақты ағамыздың еңбегін, жайдары жүзін 
жадыларынан шығармасы анық. Зейнеткер-
лікке шықаннан кейін Қақпақ ауылындағы тура 
мінезді, айтқанынан қайтпайтын, ауылы үшін 
отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын ақ-
сақалдар алқасының төрағасы ретінде де көптің 
көңіліне жылы ұялап қалды. Өткен жылдың жаз 
маусымында асыл ағамыздан айырылып қал-
дық. Көптен бері мазалап жүретін сырқаты ал-
май тынбады. Сөйтіп, елім-жерім деп жүретін, 
ұлттық мақсат-мүддемізді бір сәт те ойынан 
шығармайтын ұлағатты ұстаз, ақ жарқын азамат 
мәңгілік бесігіне бөленді.

Нүсіп ағамызбен бір ауылда, бір көшеде, өте 
жақын көрші тұрдық. Тумаса да туған ағамдай 
сондайлық қамқор болды. Жетістігіме қуанды. 
Әр аттаған қадамыма сәттілік тіледі. Орнымен 
ақылын айтты. Соның бәрі күні кешегідей көз 
алдымда қалып қалды. Өзімізден бір-екі жейдені 
бұрын тоздырған ағамыз бауырмал еді, көпшіл 
болатын. Қарапайым мінезімен көпке жақты. 
Бастамашыл, ұйымдастыру қабілеті де мол бо-
латын. Ешкімді алаламайтын, бөлелемейтін. 
Үлкенге ізетті, кішіге қамқор, ақылшы бола білді. 
Кім болса да танысқан сәттен-ақ бауырына кіріп, 
әп-сәтте жақын адамдарының біріндей болып 
кететін. Бұл танымы мен талғамы бөлек, түсінігі 
мол ағамыздың ақ жарқын, жайдары, бауырмал 
мінезінің жақсы көрінісі еді. Тарих пәнінің мұғалімі 
болғандықтан айналасындағыларға да, шәкірт-
теріне де айтары көп, ұсынары жетерлік болды. 
Әсіресе, мемлекеттік тіліміз, дініміз бен діліміз, 

салт-дәстүрімізге сондайлық адал, сондайлық 
жақын еді. Ұлттық мүдде тұрғысында көп-көп 
әңгіме айтатын. Тілімізді қорғау, жерімізді қорғау 
жайлы ұрандата әңгімесін айтатын. Өсіп-өнген 
ауылының кем-кетігі, толғандырар тұстары, бо-
лашақ-келешегі де ағамызды аз ойландырған 
жоқ, көп толғандырды. Бар өмірін сол Қақпақтай 
ауылының жақсы болуына, көштен қалмауына 
арнады десек, артық айтпаймыз. Нүсіп ағамыз 
ауылдың басты-басты жиындарынан қалмай-
тын. Өзгелер сияқты бұғып, «иә» деп бас шұлғып 
отыра бермей бірден сөз алып, ойындағысын 
ірікпей, бүкпей айтып, ұсыныс-тілегін жеткізіп 
жүре беретін. Ағамыз шындықты сүйді. Әділдікті 
қалады. Сол мінезімен ауылдың, ауданның бас-
шыларына жақпай да жүрді. Бірақ, халықтың ай-
тарын айтатын, жұрттың сөзін жеткізетін ағаның 
жүзі жарық, мерейі үстем болып жүретін. Сол 

үшін де көптің қалауымен ауылдағы ақсақалдар 
алқасының төрағасы болып адал да абырой-
лы жұмыс жүргізді. Әлі есімізде, Нарынқол мен 
Кеген ауданы бір аудан болып тұрған кезінде 
Кеген мен Нарынқол ауылында өткен, онда 
облыс әкімі Амандық Баталовтың өзі қатысқан 
жиналыста сөз берілмесе де суырылып шығып, 
қолын көтеріп, мінбеге шығып, ауылының 
жай-күйін айтып, жеткізгені, аудандағы кейбір 
көңілге қаяу түсіретін мәселерді қозғап кеткені 
көз алдымызда қалып қалды. Ағамыз көршілес 
Қайнар ауылындағы төрт мүшесі түгел сай дүни-
ені өз ауылымен салыстырып, Қақпақ ауылын-
дағы мәдениет үйін, мектеп ғимаратын күрделі 
жөндеуден өткізуді сөз етті. Ауылдағы ауыз су 
мәселесін қозғады. Шүкір, ағамыздың жанын 
ауыртып жүрген Жәмеңке орта мектебі күрделі 
жөндеуден өткізіліп, ұстаздар мен оқушылар, 
ата-аналар үлкен қуанышқа кенелді. Ағамыз-
ды толғандырып келген ауыз су мәселесі де 
шешімін тапты. Қақпақ ауылындағы әр шаңырақ 
таза ауыз суға қолдарын жеткізді. Ағамыздың 
жүрегіне салмағын түсірген ауылдағы мәдениет 
үйі биыл күрделі жөндеуден өткізілуі тиіс. Әділ-
дікті қалайтын, шындықты сүйетін, адалдықты 
жақсы көретін асыл ағамыз биік мінберлерден 
халық көңілінен шықпай жүрген, дұрыс жұмыс 
істей алмай жүрген ауыл, аудан әкімдерін де 
сын тезіне алатын. Халықтың, көптің жағындағы 
ағамызды ешкім мұқалта алған жоқ. Мұғалімдік 
жұмысынан алып тастай алмады. Егер ағамыз 
басқа салада жүрсе жұмыссыз қалуы да кәдік 
еді. Ауылым деп, ел мен жер деп шапқылаған 
кездері аз болған жоқ. Ауылдың түрлі толғақты 
мәселелерімен аудан әкімінің қабылдауында 
болып, айтарын айтып, ұсынысын жеткізіп қай-
татын. Келіп-кетіп, ауысып жататын ауыл әкім-
деріне де арнайы кіріп, ауылдың жайын айтып, 
мынаны былай істесек, мынаны былай шешсек, 

мына мәселеге назар ауда-
ру қажет деп жарғақ құлағы 
жастыққа тимей жүруші еді. 
Ауылының кем-кетігіне жанын 

ауыртып жүретін, сол үшін  отқа да түсуге дай-
ын тұратын ағамызды осы мінезі үшін қалың 
көпшілік жақсы көрді. «Жұбайы екеуі де мұғалім. 
Жағдайлары жақсы. Не жетпейді? Неге басын 
ауыртады? Тыныш жүрсе болмай ма?»,-деген 
сөздер де сыртынан айтылып қалатын. Бірақ, 
ағамыз елдің сөзін елемейтін. Кеген мен Райым-
бек аудандарын қайта қалпына келтіру туралы 
да орынды мәселелер көтеріп жүрді. Ақордаға, 
Елбасыға, Парламент Мәжілісінің депутаттары-
на дейін хат жолдауға Қақпақ ауылы тұрғындары 
атынан қолдаушылығын көрсете білді. Ағамыз 
аңсаған сәт те орын алды. Екі ауданның қайта 
қалпына келгеніне биыл үшінші жылдан асты. 

Жәмеңке орта мектебінің өз тұсындағы 
білімді, білікті, тағылымы мол мұғалімі, арда-
гер ұстаз Нүсіп Сүйіндіков өзінің бар мәнді де 
мағыналы ғұмырында Айман Шорманова атты 
мұғаліммен отау құрып, Марғұлан, Роллан, Мә-
лике атты ұлдары мен қызын қанаттандырды. 
Бәрі бір-бір шаңырақтың иесі болды. Нүсіп аға 
мен Айман жеңгеміз ұрпағынан немере сүй-
ді. Білім саласының майталмандары, жоғары 
дәрежелі мұғалім атанып, абыройлы, ақ жүз-
дерімен зейнет демалысына шықты. Қос ұстаз-
дың Жәмеңке орта мектебіндегі тәлім мен тәр-
бие ісіне қосқан еңбектері елеулі. Ал, жиғаны 
көп, тергені жетерлік, ұлтын сүйген, елі-жерін 
ту етіп өмірден өткен Нүсіп ағамыздың ауылы-
на сіңірген еңбегі ұмытылмақ емес. Артында ақ 
жеңгеміз қалды, отын жағып, ғұмырын ұзартып 
жүрген өзі мен көзіндей ұлдары бар, алтындай 
немерелері өсіп келеді. Сол көңілге демеу, сол 
жанымызға медеу.Ағамыздың жасамаған жа-
сын, көрмеген қызығын алтын жеңгеміз көрсін! 
Ұрпағына бұйыртсын! 

Қанат БіРжАнСАл,
 Қақпақ ауылы.
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мұқатай жЫлҚАЙДАРҰлЫ

Қ А Р Қ А Р А 
(Тарихи дастаннан үзінді)

КҮРЕС
Бұлт та-бұлт,
Бұлшық еттер тырсылдаған,
Ортада екі палуан ырсылдаған.
- Іштен шал!
- Қағып жібер!
 - Қайырып соқ!
Пысығы-ай, қарап тұрып былшылдаған.

Қос палуан,
Текетірес істері де,
Шамалас,
Әдіс-айла, күштері де.
Ала алмай бірін-бірі, аңдысумен, 
Қолайлы сәтті күтіп, тістенуде.

Біреуі Құдайберген- Қызылбөрік,
Жылда жұрт қызықтаған күшін көріп. 
Қарсылас - Садыр палуан Матайдағы, 
Қүрескен Іле жақтан іздеп келіп.

Атағы Алатаудай Құдайберген,
Құдаңа кім қелсе де құлай берген. 
Сан тойда бәйгі алса да момын жігіт, 
Шалқымай, шаруасымен күнін көрген.

Сал Садыр өз елінде сері жігіт,
Ел кезген күш кернесе, пері буып.
Дөп келіп Құдекеңмен күресуде, 
Маңдайын моншақтаған тері жуып.

Күшпен де Құдайберген ала алмады, 
Іштен де бұрынғыдай шала алмады.
Жығу ед іздеп келген бар арманы, 
Садыр да жамбасына сала алмады. 

- Апыр-ау, Құдекеңнің күші қайда?
Үйіріп былтырғыдай ұшырмай ма?!. 
Тағатсыз тықыршиды Қызылбөрік,
Жүлде алып  дәндеп қалған осындайда.

Әуп!- деді шалт қимылмен Құдайберген,
Садыр да оң жамбасқа құлай берген.
Қазақы, кәнігі әдіс күрескенде, 
Қарсылас палуандардан талай көрген.

Еңкейе  жалт бұрылды Садыр кенет, 
Құдакең зорға қалды бір тізерлеп. 
Қонақтың құдіретін енді көрді, 
Жықпаса, жер түбінен кім іздемек?! 

Атағы Алатаудай дүрілдеген, 
Тайсақтап, талай палуан дірілдеген. 
Тізерлеп зорға тұрды Құдайберген,
Бір рет бұған дейін сүрінбеген. 

Садырдың көз жеткен соң сыңайына,
Сыйынып аруағы мен құдайына.
Дем берді  палуанына Қызылбөрік,
Күрестің бұл да сүйеу райына.

Қос жігіт апыр-топыр алысады,
Аңдысып, әдіс қылып шалысады.
Сартта-сұрт аяқтары қағысады, 
Қолдары тиген жерде карысады. 

Түйе де төтемес ед мұндай іске,
Өгіз де шыдамас ед мына күшке.
Қос палуан діңкеледі  қара тер боп,
Қарқара жазығында, шаңқай түсте. 

Қазақтар көрді күрес арыстарын,
«Маладес!» Таңдай қақты орыстарың. 
Жиылған қалмақ, қырғыз, татар, өзбек,
Тең жыртты екі жақтың намыстарын.

Құдекең жықса енді жығар еді,..
- Айтшы оған, қандай палуан шыдар еді? 
- Жаңағы қағысына Садыр емес,
Басқаның жіліншігі сынар еді!

Дәл осы кезде болды тосын қылық, 
Айнала Құдайберген жалт бұрылып,
Садырды көк шалғынға бір-ақ ұрды, 
Құлаштай иығынан асылдырып. 

Дөп басты күткен сәтін кәрі тарлан, 
Әттең-ай, қапы қалды Садыр палуан.
Лап қойды «а, құдайлап» Қызылбөрік, 
Айнала разы жұрт, топыр толған.

Көтеріп кетті халық екеуін де, 
Садырдың бағалады төтеуін де.
Ат болсын, атан болсын бәрі лайық,
Бүгінгі бір күрестің өтеуіне.

***
Қарқара іргесінде гүрілдеген,
Қызған шақ ойын-сауық дүрілдеген. 
Жамбы ату, арқан тарту, тыйын ілу,
Кезекпен өтіп жатыр біріндеген.

Бай, кедей бәрі келіп жайраңдаған,
Бозбала қыз-қырқынмен сайрандаған. 
Көркімен кемеліне келді жаңа,
Шаттығы шүпілдеген қайран дала. 

Қуаныш құндақтаған айналаны,
Жазықта жасыл шалғын жайқалады. 
Байлығын тойлап жатыр байтақ өлке,
Толтырып төрт түлікке сай-саланы.

Құздардан құлап аққан сарынымен, 
Іргеде асау өзен арынымен.
Ағады  өз думанын дуылдатып, 
Жаһанға жар салғандай бар үнімен.

Самалмен Сарыжаз сәлем жолдағандай, 
Сартасу сарынымен қолдағандай. 
Құлжадан жетті бүгін соңғы керуен,
Түн қатып жәрмеңкеге, жолға қонбай. 

Аулақтау шығып алып, оңашаға, 
Көкбиік көз салады тамашаға.
Мыңжылқы қақ төрінде Қарқараның, 
Бұл таусыз жасыл жайлау жараса ма?!

БАЗАРДА
Бәйгіде,
Есебі жоқ тау, тасыңда,
Қызығы жәрмеңкенің саудасында,
Түймеден түйе жасап алмаса да,
Бір пысық саудагермен дауласуда.

Бұл жерде кездеседі еріккен де, 
Қызара қымыз ішіп, желіккен де.
Айтылып жатар кейде артық сөз де, 
Су бүркіп қолтығына бөріккенге. 

Қызса да шаңқай түсте ойын-сауық,
Кей пысық саудасының жайын тауып, 
Ойысты енді міне, тамақ жаққа,
Ет, қымыз, сорпасының майын сауып. 

Сыртында жәрмеңкенің мал базары,
Қалмақтың  жорғасында жұрт назары.
Мінген ат бағаланар жүрісімен, 
Әуелден аян- жорға - ат ажары. 

-Тәуекел,
Елу сомнан  аттың алды!
-Қырық, - деп, алушы да қойып қалды.
-Елуге оны алмасан, мынаны көр, 
Саудагер жирен атқа ерін салды.

Жирен ат жұрт алдында жорғалады, 
Талайға мына жорға арман әлі. 
Жануар қылқұйрықтың ақпасы екен, 
Ат емес, кілем жапқан нар бағалы! 

Разы сатушы да, алушы да,
Араға қызыл тілін салушы да.
Сауданың бісмілла-басы да осы,
Әзірге түк түскен жоқ торушыға,

Әзірге түк түскен жоқ торушыға,
Сауда мен саудагерді қорушыға. 
Момынға қателессе, жала жауып,
Ебімен екі жақты сорушыға.

Жәрмеңке дүкендерге жайды барын,
Көрер көз, алушыға сайлыларын.
Қамқа тон, қалың кілем, шәйі орамал,
Қант, шәй, еттің семіз майлыларын.

Ташкен мен Самарқанның жемістері, 
Құранды ер, кемпір-шалдың кебістері.
«Арзан» деп алып жатыр қыз-келіншек,
Орыстың қасық, табақ, шөміштерін. 

- Ойбай-ау, кеуіп өлдік, қымыз қайда? 
- Мұнда, ағай, бұрылыңыз біздің жайға.
Ойысты бір топ адам ақ боз үйге,
Шөл басар жан саясы осындайда.

Төрде отыр кейбіреулер кекірелеп, 
Желпиді орамалмен бетіне леп. 
Тыстағы тамашадан оралғандар, 
Жайғасты дастарханның шетіне кеп. 

Жәрмеңке енді кірді қызығына,
Әйда, жүр, қырғыздардың қымызына.
Әр жерде алуан дауыс даурығады,
Қымыздың желпінгендей қызуына.

Бай да жүр, бәйбіше жүр балпаңдаған, 
Аңқау жүр аузын ашып, талтаңдаған.
Сақтар жүр сауысқандай жалтаңдаған, 
Қу да жүр құрық салар жар таңдаған.

(жалғасы бар).

Covid-19Жыр-ғұмыр

Вакцинациялаудың 
электронды паспорты

Қазіргі таңда елімізде ауыр жағдайлар белең алып жатыр. Айдаһар елінен 
шыққан тажал халықты есеңгіретіп, Қазақстандағы біршама салалардың тоқыра-
уына алып келді. Тосыннан келген індетпен күресу шаралары жалғасын тапқанымен 
ауруға шалдыққандар қарасы азаймады. Қасқайып қарсы тұруға қауқары қалмаған 
қалың жұрттың ендігі үміті «Спутник-V» және «QazCovid-in» вакциналарында.

Соңғы жаңалықтар легіне 
сүйенсек, аталмыш індетке қар-
сы тұру мақсатында вакцина 
егу науқаны 2021 жылдың ақпан 
айында басталған болатын. Та-
яқтың екі ұшы болатыны секіл-
ді халық пікірі қақ жарылып, 
вакцинацияларды жақтағаннан 
бөлек даттаушы көзқарас та 
табыла кетті. Түптің түбінде 
халық ойы бір арнаға тоғысады 
деген үміт басым. Вакцинация-
лау бағыты қоғамда тың ақпа-
раттарға толы. Соның бірі де 
бірегейі- екпенің  медициналық 
тарихы көрсетілген төлқұжат. 
Денсаулық сақтау министрі 
Алексей Цой ҚР-ның үкімет 
отырысында Covid-19 инфек-
циясына қарсы вакцина алған 
азамат электронды төлқұжат  
алатынын, онда адамның вак-
цинацияланғандығы туралы 
мәліметтер көрсетілетіндігінен 
хабардар етті. Төлқұжат індет-
ке байланысты тыйым салына-
тын жағдайларда еркін жүріп 

тұруға мүмкіндік береді және 
індетке қарсы екпе алған аза-
маттарды жүйелі есепке алу 
үшін әзірленген. Электронды 
төлқұжатты қалай алуға бо-
лады?  Бұл мәселе штаттық 
жүйеде жүзеге асырылады. Ол 
үшін Сізге eGqov mobile элек-
тронды базасына тіркелу қажет. 
Кабинетіңізге өтіп, жеке де-
ректер бөлімінен цифрлық құ-
жаттар деп аталатын құралды 
ашсаңыз қай уақытта вакцина 
салынғандығы, екпе салынған 
мекемесі, дәрігердің аты-жөні 
жазылған вакцинаның меди-
циналық төлқұжаты  беріледі 
немесе QR- код арқылы білуге 
болады. Айта кетерлік жайт, 
аталған құжат екпенің екі доза-
сын алғаннан кейін қолжетімді 
болады. Төлқұжат болмаған 
жағдайда  шектетулер әзірге 
қарастырылмаған.

Елемеген ауру жаман. 
Қандай жағдай болмасын ауы-
рмайтын жол іздеп барынша 

өз денсаулығымызды қорғаға-
нымыз абзал. Сақтанғанды 
сақтайтынын басшылыққа ала 
отырып салауатты өмір салтын 
ұстанып, иммунитетті күшейтіп 
індетке бірге қарсы тұрайық!

Еңлік жҰмАШ,
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰу-дың 1-курс студенті.

Еске алулар
Аузын ашса жүрегі көрінетін, ақ пейілді жанашыр жан, 

орны бөлек қария, асқар тау әкеміз немерелері мен шөбе-
релерінің ақылшы атасы болған Еркінбек жҰмАҚАнҰлЫн 
сағынышпен еске аламыз. Тірісінде адалдықтың ақ жолынан 
айнымаған, елінің тілекшісі бола білген бәйтерегіміз шілде 
айының 2-жұлдызында өмірден озғанына бір жыл толғалы 
отыр. Амал қанша, Жаратушының әмірімен  мәңгілік мекеніне 
аттанып кете барды. Көзі тірісінде артында қалған ел-жұрты-
ның амандығын тілеп, көзі жұмылғанша дұғада болған әкеміз 
артында қалған ұрпақтарына сарқылмас қазына мен тағылы-
мы мол тәлім –тәрбие қалдырып кете барды. Жатқан жеріңіз 
жайлы болсын, иманыңыз саламат болғай. Анам екеуіңіз Жұ-
мақтың төрінен орын алып, Алланың рахымына бөленіңіздер.

Сағыныштан жанарыма жас толды,
Амал барма еске алғаннан басқа енді.
Тіршілікте көп батасын алып ең,
Жаның жанат, тәнің рахат тапса енді.

Еске алушылар: бауырлары, ұлдары-келіндері, күйеубала-қыздары, немере-шөбе-
релері, құдасы Қуатқұл.

Сумбе ауылының тұрғыны болған, көзінің тірісінде туған-
туысқа жанашыр бола білген, немере-шөберелеріне асыл 
әже атанған, ұл-қыздарына ақылшы ана болған, Күлсімхан 
ҚАБЫлБЕКҚЫЗЫн сағына еске аламыз. Амал нешік, Жа-
ратқанның әмірімен қайтпас сапарға аттанып кете барды. 
Шілденің 11-ші жұлдызында қайтқанына бір жыл толғалы 
отыр. Амал нешік, Алланың көрсеткеніне көнбеске шарамыз 
жоқ, жатқан жері жайлы болып, жаны Жәннатта болғай. Жа-
ратушы өз мейіріміне алып, рахымына бөлесін дейміз.

Жан ана жұма сайын еске аламыз,
Өйткені біздер үшін текті анасыз.
Ұмытпайды артыңда ұрпағың бар,
Сағынышпен әрқашан еске аламыз.
Еске алушылар: жары Құатқұл, ұлдары-келіндері, күйеубала-қыздары,  

немере-шөберелері, құда баласы Ербол-Үміт.

Х а б а р л а н д ы р у л а р!
ХирургиялыҚ Қызметтер
«А.Н. Сызғанов ат. Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ 

МӘМС және ТМККК шеңберінде стационарлық, стационарды 
алмастыратын, жоғары технологиялық медициналық көмек, сон-
дай-ақ консультативтік және емдік-диагностикалық қызмет көрсе-
тетін жетекші көп бейінді медициналық мекеме.

Орталық мынадай медициналық қызметтерді ұсынады:
• Жүрек-қантамыр хирургиясы, гастроэнтерология, гепатоло-

гия, жалпы және торакалды хирургия, трансплантология, урология 
және гинекология саласындағы мамандардың консультациясы.

• Диагностикалық зерттеулер: Кеуде және құрсақ қуысы уДЗ-ы, 
қантамырлардың уДДГ-ы, ЭХОКГ, КТ және МРТ.

• Хирургиялық бағыттар: Кардио хирургия; Ангио хирургия; 
Абдоминалды хирургия, Торакалды хирургия, урология; Шұғыл 
гинекология; Ересектер мен балаларға ағза трансплантациясы 
(бүйрек, бауыр).

Байланыс телефоны: +7 (727) 225 09 30.

«ҚР Ұлттық экономика 
Министрлігі Табиғи  монополи-
яларды реттеу комитетінің  
Алматы облысы бойынша  Де-
партаментінің» 18 наурыз  2021 
жылғы  № 44- НҚ бұйрығының 
тоқтатылуына байланысты, 
2021 жылдың мамыр айының 17-
ші жұлдызындағы №  81- НҚ бұй-
рығына сәйкес, Райымбек ауданы 
«Колсайирригация»  мемлекет-
тіккоммуналдық кәсіпорнының 
суды арналар арқылы  беру қы-
зметі бойынша  2021 жылдың 
1-ші шілдесінен  1 текше метр 
судың бағасы 0,448 теңге болып  
бекітілгенін  хабарлайды.

«Колсайирригация» мемле-
кеттік коммуналдық кәсіпорны.

Жарамсыз деп табылады
Нарынқол ауылының тұрғыны Кузембаев 

Мауталиге 14.12.2012 жылдан бастап берілген 
№8233 сатып алу-сату келісім шарты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп табылады. 

Сарыбастау ауылында орналасқан Акылдосов  
Мухитжанның атындағы Абай көшесінде орналасқан №69 
үйдің кадастрлық нөмірі 03-050-017-519, №297825 гос  
актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылады.  



26 маусым, сенбі, 2021 жыл

g.hantaniri@mail.ru 8 www.hantengrigazeti.kz

сыйлықтар берілді

Рухани қазына

«Условник» жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде!

 Кітапхана  кәсібінің 
қайта  жаңғыруы

Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция  

көзқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 

қайтарылмайды және оған  жауап  

берілмейді.  Жарнама мен 

хабарландырудың мазмұны мен 

мәтіні, суреттеріне жарнама 

беруші жауапты.

  Нарынқол ауылы, 
Б.Соқпақбаев көшесі, 20/1, 

1- қабат

Байланыс телефондары:  
Бас редактор 2-20-92,  

Жауапты хатшы 2-20-34 

Редакцияның 
мекен-жайы:

Нөмірдің кезекші редакторы 
Дастан ҚАСЕНҰЛЫ.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ: РАЙЫМБЕК    

АУДАНЫНЫҢ ӘКІМДІГІ.

МЕНШІК ИЕСІ: «ХАНТӘҢІРІ  

РЕДАКЦИЯСЫ» ЖШС. 

Директор-Бас редактор –
Жұмабек ТҰРДИЕВ

Хантәңірі Редакция алқасы: 

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ – 
жауапты хатшы,

Серікжан  МУРАСИЛОВ – 
бөлім меңгерушісі,

Ақерке БИЖАН –
тілші,

Мақпал ТОБАЖАНОВА –
дизайнер-оператор, 

Ақмарал ТҰРҒАНБЕКОВА  –
корректор

Елдос АХМЕТЖАН -фототілші.

Қазақстан Республикасы 
ақпарат және коммуникация 

министрлігі
байланыс, ақпараттандыру 

және бұқаралық ақпарат 
құралдары саласындағы 

мемлекеттік бақылау коми-
тетінде 2017 жылғы 13 сәуірде 

тіркеліп, №16447-Г куәлігі 
берілген.

 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 

Газет айына төрт рет шығады. 
Бағасы келісімді.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
 баспаханасында басылады. 

Алматы қаласы. 
С.Мұқанов көшесі, 223 «Б»

Таралымы 2841  дана. 
Индексі 6543.

Т у ғ а н   к ү н і ң і з б е н!
Нарынқол ауылының 

тұрғыны, ардақты әже, әу-
летіміздің киесі, шаңырағымы-
здың ұйытқысы болып отырған  
БӨлЕГЕнОВА ілімхан апа-
мыз 1 шілде күні 100 жасқа то-
лады. Жатса да тұрса да біздің 
тілеуімізді тілеген, еркелігімізді 
көтерген, біз ауырсақ жаны 
ауырған көрмей қалса сағынған 
әжемізге көрер қызығыңыз та-
усылмасын дейміз. Көңілі кең, 
жүрегі мейірімді, кеудесі қа-
зына, сөзі қасиетті әжеміздің 
нұрлы жүзіне жарасқан ақ жау-
лығы әулетіміздің баға жетпес 

байлығы. Беліңіз қайысқанша еңбек етіп, қанаттыға қақтырмай, 
тұмсықтыға шоқтырмай, мейіріміңізді төге жүріп өсірген ұл-қызда-
рыңыз өркен жайып, бүгінде бір-бір шаңырақ болып, өсіп-өніп қара 
орманға айналды. Ұл-қыздарыңыз бен немере-шөбере, шөпшек-
теріңіздің ортасында әрдайым жүзіңізден нұр төгіліп, қызығына 
тоймай жүре беріңіз. Алла сізге күш-қуат берсін! 

Аман қыл деп Алладан қайталадың,
Қартайыпсың қалай ғана байқамадым, 
Сан жетпейтін байлықтан артықсың сен,
Осы менің бүгінде байқағаным.
Ойлағанда айтатын әнім апа,
Жарығымсың жаңа атқан таңым апа, 
Ақ орамал жайқалған сәнім апа, 
Шырылдаған кеудемдегі жаным апа.
Аман болшы ақ  маңдай бағым апа.  

Құттықтаушылар: ұлы-келіні, қыздары-күйеубалалары, 
немерелері, шөберелері, шөпшектері.

Қақпақ ауылының ақ ха-
латты абзал жаны, анамыз 
БижАнОВА майгүл  Кінаш-
байқызын медицина қызмет-
керлері күнімен құттықтай-
мыз! Медицина саласына 
35 жылдан астам енбегіңізді 
сіңдіріп, талай жанның өмірі-
не араша болдыңыз! Әкем 
Болатбек екеуіңіз тең жасап, 
тең қартайыңыздар! Ауыр-
маңыздар, Сіздерге барлығы 
үшін рахмет! Сонымен қа-
тар, Қақпақ ауылының барша 

дәрігерлерін медицина қызметкерлері күнімен құттықтаймыз! 
Жұмыстарыңызға сәттілік мол табыс тілейміз! 

Қас-қабағын бағып ұдай науқастың,
Ағаруы тегін бе еді тал шаштың.
Қарсы тұрып ажал дейтін дүлейге,
Денсаулықтың майданында шайқастың.
Демейсің-ау, шаршасаң да шаршадым,
Бір басында жүрер сенің қанша мұң.
Жүрегіңнің бар жылуын жеткізіп,
Тұрғандай-ақ дірілдейді саусағың.
тілек білдірушілер: күйеубалаңыз тілек, қызыңыз 

маржан, немереңіз Ахмед. 

Сарыжаз ауылының ту-
масы ағайын туысқа сыйлы 
асқартау әке, білікті кәсіп-
кер тЕРліКБАЕВ Айдын 
Әбілұлын жаймашуақ жаз-
дың 26-шы жұлдызында 
толған жарты ғасырлық 50 
жасымен құттықтаймыз. 
Саған зор денсаулық, 
шаңырағыңа бақ пен береке 
тілейміз. Бейнетті еңбегің 
мен төккен теріңнің зей-
нетін көріп, ұзақ өмір сүруді 
нәсіп етсін. Қашанда ұл-қы-
здардың ортасында бақыт-
ты күндердің куәсі болып, 

амандықта жүре бер. Ел-жұрттың, дос-жаранның алдында 
мерейің үстем болсын.

Қызық-шаттық жақсылықты көре бер,
Жұртшылықтың алғысын тек тере бер.
Беделің де артсын ылғи ортада,
Еңбегіңмен алда өсіп  өне бер.
Құтты болсын 50 жасың белесің,
Барлық жаннан мақтау алып келесің.
Аман болып жасыңа жас қосылсын,
Алла жазса, талай тойды көресің.
Құттықтаушылар: достары- Қуаныш-Салтанат,  

Бағлан -Күлаш, Бағдат-Аян, Рашид-назира.

Сарыжаз ауылының 
тұрғыны аяулы ана, асыл 
жар жЕКСЕнОВА Күләш 
Сейітқалиқызын маусым 
айының 26-жұлдызында 50 
жасқа толған туған күнімен 
құттықтаймыз. Ана атты аяу-
лы ақ дидарыңды, күлімдеген 
мейірімді жүзіңді мұң шалма-
сын. Кең пейілді, жанұяның 
ұйытқысы болған отбасының 
отанасына он сегіз мың ға-
ламның жақсылығын, мына 
өмірдің шаттығы мен қызығын 
тілейміз. Бағлан екеуіңнің 
денсаулықтарың мықты бо-
лып, ұзақ ғұмыр кешіңдер. Перзенттеріңнің игілігін көріп, 
немере-шөбере сүйіңдер. Төріңе бақ қонақтап, ырыс 
тұрақтасын.

Құтты болсын мерей той, 50 жасың
Әр уақытта домалап өрге тасың,
Қосағыңмен қоса ағарып, шөбере сүй,
Ешқашанда көңіліңді кір шалмасын.
Құттықтаушылар: достары- Қуаныш-Салтанат, 

Бағлан-Күлаш, Бағдат-Аян, Рашид-назира.

Пробация қызметі

Маусым айының 18-
ші жұлдызында аудан-
дық спорт мектебінде 
Райымбек ауданы “Дене 
шынықтыру және спорт 
бөлімі” ММ-сінің ұйымда-
стыруымен 2021 жылға 
арналған “Пробация қы-
зметінің есебінде тұрған 
азаматтарға әлеуметтік 
құқықтық көмек көрсету 
туралы іс-шаралар жоспа-
рына сәйкес” спорттық сай-
ыстар өткізілді. Алғашқы 
сайыс түрі- шағын фут-
болдан 1 орынды “Тұл-
пар” командасы иеленсе, 2 
орын “Бәйтерек” команда-
сына бұйырды, ал 3 орын 
“Қыран” командасының 

қанжығасына байланды. 
Футбол ойыны мәресіне 
жеткен шақта, денесі шы-
нығып, қызу дайындықта 
тұрған қатысушыларды 
“Қол күрестіру” турнирі 
күтіп тұрды. Қол күштері 
сынға түскен бұл сайыста 
1 орынды Бақыт Ахметов, 
2 орынды Еркін Мейірбек, 
3 орынды Думан Сәдуақас 
иеленді. 

Жоғары деңгейде ұй-
ымдастырылған сайыс 
соңы жүлдегерлерді ар-
найы дипломмен және ме-
дальдармен марапаттап, 
естелік суреттерге түсумен 
өз мәресіне жетті. 

Ақерке нҰРӘлімҚЫЗЫ.

Алматы облысы бойынша Қылмыстық- 
атқару жүйесі департаментінің Райымбек аудан-
дық пробация қызметінде қоғамнан оқшаула-
умен байланысты емес жаза түріне сотталып, 
есепте тұратындардың жүріс тұрыстарына 
бақылау жасауды, Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің  2014 жылғы 18 тамызында 
бекітілген № 517 бұйрығына сәйкес, Райымбек 
ауданының полиция бөлімінің жергілікті поли-
ция қызметімен бірлесе отырып, Қазақстан Ре-
спубликасы Ішкі істер министрінің 2019 жылғы 
30-шы желтоқсандағы №185 бұйрығымен 
бекітілген 2020 жылға арналған жоспарының 
86 тармағын орындауға байланысты,   Алматы 
облысы бойынша ҚАЖ  департаментінің  нұсқа-
масына сәйкес, 2021 жылдың маусым айының 
21  мен 27-і аралығында өткізілетін «условник» 
жедел профилактикалық іс-шарасы  өткізілуде, 
осыған байланысты есепте тұратын сотталған 
адамдардың жүріс-тұрысына, жұмыс орында-
рын, тұрғылықты мекен-жайлары бойынша қа-
дағалау жұмыстары ұйымдастырылып, есепте 
тұратын тұлғалар тарапынан жасалынатын 

қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын - алып, 
олардың жолын кесу негізінде жұмыстар жүр-
гізілуде. 

Пробация қызметінің есебінде тұратын 
сотталған адамдардың тұрғылықты мекен-жай-
лары бойынша ауылдық округтер бойынша қы-

змет атқаратын учаскелік полиция инспектор-
ларымен бірлесіп арнайы тексеру жұмыстары 
жүргізіліп, олардың жақын туыстарымен әңгіме 
сұхбат өткізіліп, сотталған адамдардың өздері-
не, сотпен жүктелген міндеттерімен жаза өтеу 
тәртібі түсіндіріліп, ҚР ҚК-нің 44-63 баптары бой-
ынша жаза тағайындалған сотталғандардың, 
қоғамдық тәртіп бұзбаулары, әкімшілік және 
қылмыстық жауапкершілікке тартылмауларын 
және жаза өтеуден жалтарынбаулары туралы 
ескертіліп, профилактикалық жұмыс  жүргізілу-
де. Райымбек аудандық пробация қызметінің 
есебінде тұратын адамдар тарапынан қайталап 
қылмыс жасап, әкімшілік және қоғамдық тәртіп 
бұзған жағдайда жаза түрлері өзгертіліп, бас 
бостандығынан айырылып, жаза мерзімдерінің 
ұзартылатындығы  жайында үнемі ескертіліп, 
түсіндіру жұмысы жүргізіліп тұрады.  

ж.Е.ӘлімтАЙ,
аудандық  пробация  

қызметінің аға инспекторы, 
әділет аға лейтенанты.                                                               

Әр ұлттың, елдің келешегі мен болашағын баян еткен, та-
рихы мен өткенін жыр еткен  - кітап болатын. Сондықтан да, 
"кітап әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі", - дейді Горь-
кий. Кітаптан біз әлі білмейтін, естіп оқымаған қыр-сыры көп ақпа-
раттар легін таба аламыз. Оны тек кітаппен дос болған адам ғана 
шын түсінер, ғажабын танып білер. Қоғамның дамуы ақпараттың 
кең етек алуымен, мәдениет мәйегін халыққа тереңдетіп түсін-
діру мәселелерімен қабат  дамиды. Осындай маңызды істерге 
шам шырақ болып,  жол нұсқайтын мекеменің бірі – кітапхана. 
Әбіш Кекілбаевтай алып жазушымыз, халық жазушымыз: «Мен 
кітапхананы ақыл-білім, адамгершілік ордасы деп білемін. Ал 
кітапханашыларды ешқашан жоғалмауға тиісті сол асыл қазына-
ның сақшылары санаймын» -деп дана ойын білдірген екен. 

Кітапханашы тек қана оқырманға кітап беріп қана қоймайды, 
ол көптеген маңызды жұмыстарды да қатар атқарады. Заманға 
сай  күнделікті  оқырман сұранысынан қамтамасыз ету оңай 
шаруа емес. Сонымен қатар, кітапхананың бай қорын көз қа-
рашығындай сақтап, сақтап қана қоймай насихаттап, сол бағытта 
түрлі іс-шаралар мен әдеби кештер ұйымдастыру үлкен күшті 
қажет етеді. Бұл әрине, кітапханашының білім-білгірлігімен ұшта-
сатын ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында жүзеге асады.     
Көптеген ұлағатты істер кітапханашылардың еңбегінің арқасында 
жемісті жолға қойылып келеді. Солардың ішінде елімізде ресми 
түрде бекітілген атаулы күндер мен белгілі ақын-жазушылардың, 
ғалымдардың мерей тойларына арнап түрлі шаралар оқырман 
назарынан тыс қалған жоқ. 

Қазіргі таңда теледидар, радио және интернет  желілері 
бойынша сағат сайын берілетін толассыз жаңалықтар легін қа-
нағат тұтқан жұртшылық кітап оқуды сиретіп бара жатқаны жа-
сырын емес. Сол интернеттегі ақпараттың бәрі алдымен кітап-
тардан, энциклопедиялардан алынғанын оқырман онша білмес. 
Сондай-ақ, интернеттегі ақпарат бір минуттан кейін ескіріп, 
үстіне жаңа ақпарат жамалып, мың құбылып өзгеріп жататыны 
жалған ақпараттардың көбеюіне жол ашқанын айтқан жөн болар. 
Нақтылы, дәлелді ақпарат көздерін кітаптардан, газеттерден та-
батынымызды ескерсек, кітапхананың рөлі қай кезде қай қоғамда 
болмасын жоғары екеніне көз жеткіземіз. Бұндай көзқарасқа еш-
кім талас тудыра қоймас деп ойлаймын.

«Дүние – үлкен көл, заман – соққан жел» дейді дана Абай. 
Соққан желдей соқтыға өтетін заман адамды өзгертсе өзгертер, 
ал кітапты, кітаптағы жазбаны өзгерте алмасы анық. Бұл жайын-
да ұлылардың ұлағатты сөзінде Шекспир «Кітап – маған тақтан 
да қымбат», – десе, еврей мақалы «қағаз – адамнан да төзімді» 
деп түсінеді. Ал қазақ халқы «қаламмен жазғанды қанжармен 
өшіре алмайсың» деп кітапты көкке көтереді. Міне, жоғарыда 
өзіміз айтқандай кітап пен кітапхана қай қоғамда да, қай елде  
болмасын өз құнын жоғалтпайтын мәнге ие екенін түсінеміз.   

Яғни, өмірде бар нәрсе өзгереді, тек қана кітапхана халық қа-
жетіне жарап, ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа жалғаса бермек.

Айтолқын ӨтЕміС, 
аудандық кітапхананың 

әдіскер-редакторы.
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