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Мал қыстату 

Жабыр  қырқасындағы берекелі тірлік

Биылғы қаңтар айының басы күтпе-
ген жағдайға душар етті. Рас, 4 қаңтар 
күні желіден Жаңаөзен қаласы тұрғында-
рының сұйытылған көгілдір отын бағасын 
төмендету туралы орынды талап қойып, 
бейбіт шеруғе шыққанын көріп қалдық. 
Бұл шерудің соңы Алматы қаласын-
дағы, көптеген облыс орталықтарындағы 
тәртіпсіздіктерге ұласты. Халықтың бей-
біт шеруін ел ішінде жүрген содырлар 
мен лаңкестер пайдаланып, мемлекет 
қарамағындағы ғимараттар, көліктер өр-
теліп, қиратылды. Көптеген сауда орын-
дары зардап шекті. Ел басына түскен 
сын сағатта мемлекетіміздің басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев шұғыл іс-шара-
ларын қолына алып, күні-түні жүргізіп, 
жағдайды назарынан шығармай бақылап 

отырды. Жүрегі жұмсақ, тілеуі ақ, жаны 
ізгі анамызғой, жанымызды шүберекке 
түйіп жағдайдың тұрақталғанын тіледік. 
Интернет өшіріліп, желіден де ештеңе 
біле алмай дел-сал болдық. «Хабар», 
«Хабар – 24», «Қазақстан» арналарынан 
үздіксіз беріліп жатқан хабарларды көріп 
отырдық. Қираған, өртенген, беймезгіл 
қаза тапқан жандар туралы хабарларды 
көріп жүрегіміз ауырды. Жанымызды қо-
ярға жер таппағандай күй кештік. Шын 
мәнінде, Тәуелсіздігімізді аяқ асты ету-
ге, мемлекеттік төңкеріс жасауға бағыт-
талған сойқанды әрекет орын алды. Біз 
шалғайдағы Нарынқол ауылының, таулы 
өңірдің тұрғындары мемлекет басшы-
сының қолына алған шұғыл шараларын 
көріп, жанымызды жұбандырып, жағдай 
неғұрлым тезірек тұрақталса екен, лаңке-
стер ауыздықталса екен деп тілей бердік. 
Бір апта аумағында республика көлемін-
дегі жағдай тұрақталып, көңіліміз орнына 
түскендей болды. Қарапайым халықтың 
аңсайтыны, қалайтыны – тыныштық, 
бейбіт өмір, алаңсыз еңбек, шат тірлік. 
Егер ол бұзылып кетсе, қандай боларын 
сол бір қасіретті қаңтар күндері дәлелдеп 
берді. 

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік 
тарихында біз алғаш рет аса күрделі 
және қатерлі кезеңге тап болдық. Ел ба-
сына түскен осындай сынақты қайыспай 
біртұтас ел болып еңсере білдік. Енді 
біз мұндай жағдайға ешқашан жол бер-
меуіміз қажет. Сондықтан еліміз душар 
болған ауыр қасіреттің себептерін сара-
лап, оның салдарына нақты баға беру 

– алдымызда тұрған өте маңызды мін-
дет»,- деп атап айтты. Мемлекетіміздің 
басшысы сын сағатта халқымызға Үн-
деуін жариялады. Беймезгіл қаза та-
пқандарды аза тұту күні болып өтті. Бір 
қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді 
тербететін аналар мемлекет басшысы-
ның әр ісін, әр қадамын қолдап отырды. 
Елімізде тыныштық орнауын тілей берді. 
Сол үмітіміз ақталғандай көңіліміз тын-
шығандай күнге де жеттік. Жүрегімізді 
жарып шыққан балапандарымыз, өсірген 
ұрпағымыз сыртта жүрген соң жанымыз-
ды қоярға жер таппай, амандығын тіле-
умен болдық. Мемлекетіміздің басшысы 
айтқандай, мұндай оқиға, орны толмас 
қасірет енді қайта болмасын, жауқазын 
ғұмырлар беймезгіл солмасын, кеудеміз-
ге қайғы толмасын!

Атамыз қазақта «Ырыс қайда ба-
расың десе, ынтымақты елге бара-
мын»,-деген жақсы сөз бар. Шын мәнін-
де, ырыс та, құт пен береке де, мереке де 
ынтымағы жарасым тапқан елге қонады. 
Бақыт пен береке -  бірлігі мен тірлігі жа-
расқан жерге дариды. Бірлігі бекем елге 
әрдайым құт қонады. Біз осыны естен 
шығармасақ, әрбір атар таңдарымыз 
арайлы, күндеріміз көркем, кештеріміз 
ғажайып, түндеріміз жайлы болады. Ха-
лықтың, ел мен жұрттың бірлігі, қоғамның 
тұтастығы – тәуелсіздігіміздің мызғымас 
кепілі, мемлекетіміздің баянды бола-
шағы, кемел келешегі. Кеудесі алтын сан-
дық қариялар, ақ жаулықты асыл аналар, 
әр шаңырақтың отағасы мен отаналары 
күнге қарай бойын түзеп өсіп келе жатқан 
балаларымызға туып-өскен бір ғана қым-

батты Отанымызға деген адалдық, сүй-
іспеншілік, перзенттік парыз бен қарыз, 
туған тіл, туған ел, туған жерге деген мей-
ір мен пейіл, құрмет туралы айтқан сай-
ын айта беруіміз керек. Қасіретті қаңтар 
оқиғасы тұсында халықтың шеруіне аса 
мән бермей қосылып кетіп, жанбай жатып 
сөнген, қанаттары күйген жастарды көріп 
жанымыз ауырды. Отан деген қастерлі 
ұғым шын мәнінде әр отбасынан баста-
латынын ойласақ, жастардың тәрбиесін-
де кеткен олқылықтарымыз да көрініс 
беріп жатады. Қасіретті қаңтар – барша-
мызға сабақ болуы керек. Үйің өртеніп, 
қабырғасы күйреп, шаңырағы ортасына 
түсіп жатса, қайтер едің, қандай күйде 
болар едің?! Біз Алматы қаласындағы 
сондай жағдайларды көріп қабырғамыз 
қайысып кетті. Ару Алматы, әсем Алма-
ты бір күннің ішінде бұрынғы ажарынан 
ажырап қалғандай болды. Беймезгіл гүл-
дей солып оққа ұшқан, қаза тапқан жан-
дар – ұлтымыздың ауыр қасіреті. Жанға 
түскен жарасы. Мемлекетіміздің басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, 
баршамыз болып, ел-жұртымыз болып 
Жаңа Қазақстанды құру жолында аянбай 
еңбек етейік! Ақыл-ойымызды, параса-
тымызды, іс-тәжірибемізді жұмсайық! 
Бар қиындықты бір тілек, бір жүрек, жұ-
дырықтай жұмылған білек арқылы жеңіп 
шығуға болады. 

           Балжан ОМАРОВА,
 аудандық аналар кеңесінің 

төрайымы, Райымбек ауданының 
Құрметті азаматы,

Ы. Алтынсарин атындағы 
медальдың иегері.

Күшіміз бірлікте

9-ақпан – Мұқағали Мақатаевтың туған күні

Жыр кеші болған емес жәй 
                                        ғана алаң!
(Ағамдай болу мұнда 
                                   қайда маған.)
Махамбет, Мағжандардың 
                                    сарқыты еді,
Жүрекпен жыр сұлуды 
                                    аймалаған
Жырлар жазып сыр 
                      тартқан айналадан,
Күн күлімдеп жырына 
                                       Ай қараған.
Тірлігінде ақ елге құшақ 
                                    жайған адам,
Алаштың ақ иығы! 
                                    Қайран ағам!

Жаратылған жүрегі 
                                  жалын нұрдан
Жақсы сөзін халқына 
                                   тәлім қылған
Атақ, даңқ, бақ қуып 
                                  шаршамай-ақ,
Ойлы жырмен баршаны 
                                  табындырған
Көргендей боп отырмыз 
                                  сағым қырдан
Бір ауыз лебізіне сағындырған
Алаштың ақ иығы-Мұқағали
Тірлігінде-ақ жыр шыңын 
                                    бағындырған

Ақтарма үмітіңді бір күн осы!?
Ақынсың алынбаған 
                                     жырда үлесі
Шалқыған өлеңдерің 
                                       ел аузында
Ауылдың Айы арайлы,
                                       нұрлы кеші

Шомылып тазалықтың 
                                        тұнығына,
Аласарып тауда алып ірі мына!
Көтермелеп атыңды 
                                        айға балап
Хан-Тәңірде қол соғып 
                                        тұр ұлына

Өлең өзен Ғаламға ашты 
                                              сырын
Балдан тәтті өлеңдер 
                               шашты шырын.
Жырдан дәрия ағызып елің үшін
Шынарға кеп жайғасты 
                                      тас мүсінің

Бой түзеп шыңыраудай 
                                    өткір шыңға
Айналып шұғылалы от 
                                        тылсымға
Өлеңнің құдіреті шыңнан биік
Құзар шың өзі аласа деп 
                                      тұрсың ба?

Өлеңнен болып тәлей,
                                         несібеңде
Жырдың алға сүйредің 
                                       көшін өрге
Жылда ақындар жиналып 
                                     жыр оқысын,
Аға сенің алдыңда,осы жерде!

Келсе мықты бір ақын 
                                      тұсыңа егер,
Оғанда пейіліңді ұсына гөр!
Қанатынан демеде қарлығашты,
Қонатын биігіне ұшыра бер! 
                   

              Мұхтархан ҚАЛИҰЛЫ.

Тәңір таудың етегі - төрт-түлікке жайлы қоныс. 
Тау құшағын мекендеген ел мен жұртта 67 мыңнан 
аса ірі қара, 276 мыңнан аса қой-ешкі, 44 мыңнан 

аса жылқы бар. Өткен жылғы қуаңшылық На-
рынқол топырағына да салқынын тигізбей қойған 
жоқ. Соған қарамастан аудан бойынша 186 мың 
тонна шөп дайындалды. Сырттан шөп сатып алған 
ағайындар да баршылық. 

- Жыл сайын айналадағы сұраныс иелеріне 

біздің ауылдың тұрғындары шөп сататын. Был-
тырғы жылы қуаңшылық орын алып, біраз мал 
азығын сырттан сатып алуға тура келді. Деген-

мен, жалпы жағдайымыз жақсы. Округ бойынша 
21500 тонна мал азығы дайындалды. Биылғы қыс 
жайлы мінез танытып тұр. Қар жұқалау. Аса қатты 
суық та жоқ. 67 жердегі мал отарлары сындарлы 
шақты бастарынан өткеруде. Жұмыстың реті-
не қарай малды ауылды аралап, жайларын біліп 

тұрамыз. Реті келгенде, Қанат Манжуов, Бауыржан 
Мамытов, Жолдыбек Нұрбеков, Махрат Смайы-
лов басқаратын шаруа қожалықтарындағы сәтімен 

жүргізіліп жатқан мал қыстату жұмыстарын орын-
ды айтамыз,-дейді Сүмбе ауылдық округінің әкімі 
Елжан Бестібаев. 

Иә, Сүмбе өңірінде ата кәсібін жалғастырып, 
әкелерінің ақ таяғын қолына алып берекелі тірлік 
жасап жүрген азаматтар баршылық. Солардың бірі 
– Қанат және Болат Манжуовтар. Олар өз тұсын-
дағы атақты шопан, бірнеше орден, медальдардың 
иесі болған Даубай Манжуовтардың ұрпағы. Сонау 
шаруашылықтар тарағаннан кейін «Аман» атты 
шаруа қожалығының жұмысын жүргізіп келеді. 
Күнгейдегі «Жабыр» қырқаларын құтты қоныс етіп 
келе жатқан қожалықта 2000 бас асыл тұқымды 
арқар-меринос саулығы өсірілуде. Қанат пен Бо-
лат бастаған қожалық мал тұқымын оның ішінде, 
ірі қара малын асылдандыру ісіне де ден қойған. 
Қазіргі таңда асыл тұқымды 100 бас аналық «Әу-
лиекөл» ірі қараларын бағып отыр. Жағдайы жақ-
сы. Оның сыртында 100 бас жылқы өрістің сәнін 
кіргізіп тұр. Қожалықта мал азығын дайындауға, 
егіншілікпен айналысуға қажетті трактор, техни-
калардың бәрі бар. Өткен жылы төрт түлік мал 
үшін 1000 дана тайланған дөңгелек шөп дайын-
далыпты. Өріс ашық, мал азығы дені сол қалпын-
да сақтаулы деуге болады. Қожалықтың Қанат                                         
Тұңғатаров, Ержан Шылғаубаев секілді сенімді, 
еңбекқор, малды ауылдың жұмысын, жай-күйін 
жақсы білетін белді малшылары бар. Жаз мау-
сымын «Ойқарағай» жайлауында өткізіп келген 
малдың жайы жақсы. Қожалық мал қыстауындағы 
бірнеше малшы үйін, қой қораларын, мал жайла-
рын заманға лайық жақсылап қамдап алыпты. Мал 
қыстатуды, алдағы төл алу науқанын сәтімен өткі-
зетіндеріне сенімдері мол. 

                                                              
Қ. САТЫБАЛДЫ,

                     Сүмбе ауылдық округі.

Суретте: «Аман» шаруа қожалығының малшылары Қанат Тұңғатаров пен  Ержан Шылғаубаев.
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Біздің жақтың жігіттері

СПОРТШЫ ҰСТАЗАуданымыздың спортын дамытуға және осы 
салада мектеп оқушыларын спортқа дайындау-
да  елеулі үлес қосқан дене пәнінің ұстаздарын  
шәкірттері үнемі еске алып жүреді. Олардың қа-
тарына ауданымыздағы алғашқы спорт шебері  
болған ұстаз Айдаров Асқарбек, тәлімгер әрі бап-
кер Жылкелдиев Кемелхан, көп жыл ұстаз болған 
сүмбелік Айсаев Зкрия, жамбылдық  Абиров Есен 
және нарынқолдық  Сауранбаев Марат сынды ұс-
таздар шәкірттерінің  есінде. Осындай ұлағатты 
ұстаздардың еселі еңбегінің нәтижесінде ауда-
нымыздан  Спатаев Тимур, Елеусізқызы Қымбат, 
Назаров Ардақ пен Бейбіт, Ермекбай Гаухар, Бек-
тұрсынов Сырым, Ержікенов Қайрат, Қыдырбаев 
Жасұлан, Әшімов Қазыбек және Нүрпейісов Нұр-
сұлтан сынды  әлемнің көптеген  чемпиондары 
шығып отыр. Осы чемпиондардың бапкерлері өз 
ауданымыздың ұстаздары. Аудандағы ұлағатты 
ұстаз және қарт спортшы бапкерлердің қатарына  
текестік Сайлаубек  Еңсебаевты қосуға болады.                                                                            

Сайлаубек 1947 жылы 18 ақпанда, атақты 
Мергенбай батырмен бірге  Кеңес үкіметін жау-
ларына қарсы ұрыстарға қатысқан Еңсебайдың 
жанұясында Үлкен Талды сайда дүниеге келген. 
Жасынан спортқа жақын болып өскен Сайлаубек 
өз өмірін жастарды спортқа тәрбиелеу саласына 
арнаған. Мектепті 1955 жылы Текес ауылындағы 
орталау мектебінде бастап, 1966 жылы Нарынқол 
ауылынан 11 жылдықты бітіріп шыққан. Сол жылы 
әскер қатарына алынып, Қиыр шығыста 3 жыл бо-
лып   әскерлік міндетін орындап келген. Оқушы 
кезінде Қожабеков Тұрғанбек ұстазынан спорт 
түрінен тәлім алған Сайлаубек шаңғы спортынан 

Қиыр шығыста Кеңес Армия-
сы сарбаздарының арасында 
өткен шаңғы жарыстарында 
үнемі алда болып,   бірне-
ше мәрте округтің чемпионы 
атанған. Спорттағы жақсы 
көрсеткіштері үшін марапат 
ретінде округ басшыларының 
рұқсатымен ауылына 10 күнге 
демалысқа келіп қайтқан. Озат 
спортшы  Отан қорғаудағы 
азаматтық борышы аяқталған-
ша спорт бөлімінде әскери 
міндетін өтеп келген. Әске-
ри міндетін өтеп елге келген 
соң  еңбек жолын Текес орта 
мектебінде дене тәрбиесінен 
ұстаз болып бастаған. Сол 
жылдары мектеп оқушыларын  
спорттың көптеген түрлерінен 
дайындап, аудандық және 
облыстық жарыстарға апа-
рып қатыстырған. Аудандық оқушылар арасын-
дағы жарыстарда шәкірттері жүлделі орындарға 
ие болып отырған. Шәкірттері Асхат Қаржауов, 
Ерқанат Тілеубердиев, және Е. Қожабергенов пен                                                                           
С.Байтөлековтар облыс көлемінде жүлдегер 
болған спортшылар. Аудандағы спортты дамыту 
барысында, сонымен қатар, Ұлы Отан соғысы ар-
дагерлерін ұлықтау мақсатында  соғыс ардагері 

Бейқұтбай Дембаев атындағы 
спорт жарысын өткізген. Со-
нымен қатар, өзі де ауданның 
намысын қорғап, облыстық 
шаңғы жарыстарында об-
лыстың чемпионы атанған.  
Шаңғы спортымен қатар, Текес 
ауылындағы волейбол коман-
дасының белді мүшесі болып 
ауыл намысын қорғап келген. 
Мектепте ұстаз болумен қатар 
Текес ауылынан спорт клу-
бын ашуға ат салысып, сол 
клубтың жұмысына басшылық 
жасаған. Спорттан  арнаулы 
жоғарғы білімі бар маманды 
аудан басшылары  Жаңа Те-
кес ауылындағы ГПТУ -142 ші  
мамандар даярлайтын учили-
щеге маман етіп жіберген. Осы 
1975 жылы Алматы облысы 
бойынша «Трудовой резерв» 

спорт қоғамының жарысына қатысқан курсантта-
ры жүлделі 1-ші орынға ие болған. Өз жұмысын 
жақсы жағынан көрсете білген маманды Аудан-
дық партия комитеті мен Аудандық Атқару коми-
теті  және Аудандық білім бөлімі 1986 жылы Жаңа 
Текестегі орталау мектебіне  директор етіп тағай-
ындаған. Мектепті заман талабына сай басқарып, 
оқушыларды егеменді еліміздің болашақ түлек-

тері етіп тәрбиелей білген.    1991-1995 жылдары 
Текес ауылындағы «Текес спорт клубын» басқа-
рып, Текес ауылының спортын жақсартуда еле-
улі еңбек еткен. Қызмет барысында  Сайлаубек 
Еңсебайұлы Қазақ ССР Оқу министрлігінің Алғыс 
хаттарымен және аудандық, облыстық спорт ко-
митеттерінің көптеген Мақтау грамоталарымен 
марапатталған. 1996 жылы қызмет бабымен 
Талғар ауданына ауысып, Талғар қаласындағы 
№9-шы орта білім беретін мектепке ұстаз болып 
істеген. Ұстаз бола жүріп мектеп оқушыларына 
қазақтың «Тоғызқұмалақ» ұлттық ойынын үйретіп  
жаттықтырған. 1998 жылы дайындаған шәкірттері 
облыстық жарысқа қатысып облыс  чемпиондары 
болған. Көп жыл «Ақ бидай» спартакиядасының 
тұрақты қатысушысы болып, өнер көрсеткен. 
Спорттағы және мектеп оқушыларына ұстаз-
дық еткен еңбектері бағаланып, ҚР Туризм және 
Спорт министрлігінің «Дене тәрбиесі мен спортқа 
қосқан үлесі үшін» төс белгісімен марапатталған.   
Үстіміздегі жылы аудан спортын көтеруде елеулі 
еңбек еткен облыстың чемпионы болған қарт 
спортшы әрі үлгілі ұстаз Сайлаубек Еңсебайұлы 
75 жасқа толып отыр. Жолдасы жоғарғы білімді 
ұстаз және  ұлағатты ана Қарлығаш екеуі көп жыл 
мектеп оқушыларына білім беріп, еңбек еткен. 
Қазір немерелеріне ұлттық тәрбие беріп Талғар 
қаласында тұрады. Ауылдастары мен спорттағы 
замандастары және шәкірттері үлгілі  ұстаз Сай-
лаубекті туған күнімен құттықтап ұзақ өмір тілейді.

    
Беркін ӘКЕБАЕВ, 
Алматы қаласы. 

Денсаулық – зор байлық

Қай кезеңде де қоғамның басты 
байлығы – адам ретінде қаралға-
ны белгілі. Өйткені, сол қоғам өз 
дәуіріндегі адамдар мен солардың 
тыныс-тіршілігі арқылы көгеріп-көк-
темек. Жаңарып, жасарып, даму 
баспалдақтарына табан тірейді, Ал, 

қоғам байлығы ретінде қаралған 
адамның басты байлығы дүние де, 
мал да, мүлік-мүкамал да емес – 
денсаулығы. Денсаулықтың қасында 
жаңағы дүниелер ешқандай да маңы-
зға ие бола алмайды десек, сөзіміз 
қате болмас. Бұл тәмсіл – өтпелі өмір 
өзі қалыптастырған таза табиғи құ-
былыс нәтижесінде мән-мағынасын 
жоғалтпай келе жатқаны анық.

Ал, басты байлық саналатын 
– денсаулықтың жақсы болуы көп 
жағдайда ақ желеңді абзал жандар-
дың адамға деген сүйіспеншілігі, 
қадір-құрметі, өз мамандығын қа-
стерлеп, қоғамға қажетіне лайықты 
жарата алуында. Оны күнделікті 
өмір ағысында көріп-біліп, куә бо-
лып жүрміз. Сондықтан адам өмірінің 
арашашысы саналатын денсаулық 
саласы қызметкерлеріне ел-жұрттың 
айтар алғысы шексіз. Бұған дәлелді 
алыстан іздеудің қажеті жоқ. Өзіміздің 
қасымыздағы аудандық аурухананың 
іші-сыртында атқарылып жатқан жұ-
мыстарға көз жіберсек те жеткілікті. 
Бұл орайда, «Шаруашылық жүргізу 
құқығындағы Райымбек аудандық ау-
руханасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің емханасындағы халыққа 
көрсетіліп отырған дәрігерлік қызмет-
тің барысын сөз еткен орынды. 

Аудандық аурухананың емхана 
бөлімінде қазіргі таңда білікті қыз-
меткерлер әулеті бір қауым. Қандай 
ем-дом қажет болса, аудан жұрты 
осы жердегі тәжірибелі дәрігерлердің 

қызметіне сүйенеді. Қажетті ем-до-
мын алып, науқасынан құлан-таза ай-
ығып жатады. Сондықтан да олардың 
дәрігерлерге деген ықыласы ыстық, 
қадір-құрметі айрықша. Емхана мең-
герушісі, жас та болса ізденісті ісімен, 
ұтқыр  ұйымдастырушылығымен 

халыққа арналған қызметті жоғары 
деңгейден көрсетуге күш салып келе 
жатқан терапевт-дәрігер Дәулет Ер-
болұлы Қожақовтың (суретте ортада) 
есімін ерекше атауға болады. Дәулет 
Ерболұлы денсаулық сақтау сала-
сындағы өзінің жинақтаған тәжіри-
бесін күнделікті жұмысына жан-жақты 
пайдаланып, сырқат сырын дер 
кезінде анықтауды басты мақсатым 
деп біледі. Және өзінің білгенін әріп-
тестеріне үйретуден, білмегенін сол 
әріптестерінен үйренуден жалыққан 
емес. Әр күнгі еңбек көрігін әріпте-
стерімен бас түйістіре отырып қыз-
дырудың өзі бөлім басшысы үшін бір 
ғанибет. Сол арқылы өткен жұмыс 
күнінің жетістігін саралап, алдағы 
күннің жұмыс жоспары белгіленеді. 
Мына суретте Дәулет Ерболұлының 
емхананың психиатр, аудит-дәрігері 
Әсел Тұрлыбай және акушер-гинеко-
лог Тойлыгүл Байларовамен емхана 
жұмысына құрылған жоспарлы шара-
лар жайлы ой-пікір алмасу сәті бей-
неленген. Осыған қарап, аудан орта-
лығындағы ақ желеңді абзал жандар 
еңбек ететін мекендегі халықтың ден-
саулығына деген қызметтің мүлтіксіз 
жүзеге асырылып жатқанын аңғаруға 
болады. Еңбектеріңіз жана берсін,-
денсаулық сақшылары – ақ желеңді 
абзал жандар дейміз, біз де.

Жұмабек ТӘЛІПҰЛЫ,
Дастан ҚАСЕНҰЛЫ,

 «Хантәңірі».

Ақ желеңді абзал 
жандар мекенінде

Қалдырған ізің мәңгілік
Өмірдің өзі де ұстаз. Бірақ осынау «ұстаз» сөзінің аста-

рында мыңдаған білім мен ғылым, махаббат пен сүйіспен-
шілік жатқанын байқай бермейміз. Ұстаз болу кез келгеннің 
қолынан келе бермейді. Шәкірт тәрбиелеу, оны биікке же-
телеу, қанаттандыру, жаны мен тәнін, болмысы мен барын 

беру тек ұстаздың қолынан келетін қасиеттер. Әрбір көзі 
ашық адам сауатын ашу үшін ең бірінші ұстазға жүгінеді. Ал 
ұстаздың міндеті ештеңеден хабары жоқ шәкірттен тұлға 
дайындау. Қанша ғасырлар өтсе де ұстаздың аты және 
«ұстаз» деген ұғым өлген жоқ. Өйткені қай дәуір болмасын, 

ол қоғамға ұстаздың еңбегі керек-ақ. Тіпті зәру. Әр таңның 
атысы мен әр күннің батысы өзінің емес, сіздің қамыңыз 
үшін қамығып жүретін әрбір ұстаз атаулы жандардың еңбе-
гін ұлы демей не дейсіз.

Бүгінгі әңгімеміздің өзегі   Т. Жанұзақов атындағы орта 
мектебінің жас ұстазы Мадина Шаймер-
денқызы болмақ. 2011 жылы 11 сынып-
ты аяқтап үлкен өмірге қанат қаққан Ма-
дина өзі қызмет етіп жүрген мектептің 
түлегі болғанын мақтан тұтады. Қыздар 
Ұлттық Педагогикалық Университетін 
Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бой-
ынша аяқтаған М. Шаймерденқызы 2018 
жылы осы мектепте жас маман ретінде 
еңбек жолын бастады. Сол жылдан бері 
1-6 сыныптар арасындағы шәкірттерге 
Орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ 
беріп табысты еңбек етіп келеді. Тақы-
рыбымыздың тұздығы болып отырған 
жас маманның әкесі Халықов Шаймер-
ден  Т. Жанұзақов мектебінде ұлағатты 
ұстазы болған. Анасы Қожабасшаева 
Гүлнара қазіргі таңда осы мектептің 
беделді әрі құрметті ұстаздарының бірі. 
Аталған білім ордасында тәжірибесі 
мол, білімдері өте жоғары ұстаздар 
жеткілікті. Жас мұғалімдермен тәжірибе 
алмасып қателескен жерлерінде дұрыс 
бағытта жол сілтеп отырады. Мадина 
жұмыс жолын бастай сала 2018 жылы 
аудандық «Педагогикалық Тандем» 
атты жас мамандар сайысында жүлделі 
екінші орынды жеңіп алды. 2019 жылы 
жастар жылының аудандық «Үздік жас 
ұстаз» номинациясын алды. 2021 жылы 
6 сынып оқушысы Құлжан Нұржігіт ау-
дан мектептерінің арасындағы пәндік 
олимпиадада 1 орынды жеңіп алды. 
Мадина 2021 жылы қараша айында 
Ұлттық Біліктілік Тестілеуден өтіп, пе-
догог-модератор лауазымын алды. Жас 

ұстаздың аз уақыт ішінде жеткен жетістіктерін жіпке тізе 
берсек өте көп. Үнемі ізденіс үстінде жүретін ұстаздар отба-
сынан шыққан жас ұстаздың алар асуы алда, бағындырар 
белестері биік болсын!           

Дастан ЖАНАСЫЛ.

 Ұстаздар отбасыннан шыққан ұстаз

Алғыс
Сарыжаз ауыл-

дық округіне Сарыжаз, 
Ақбейіт және Көмірші 
ауылдары кіреді.Округте 745 отбасы 5 
мыңға тарта адам тұрады. Жүзге тар-
та көпбалалы аналар бар. 26 отбасы аз 
қамтылған. Көп балалы және аз қамтылған 
, басында үйлері жоқ отбасыларға деме-
ушілердің көмегімен Сарыжаз ауылдық 
округі бойынша 2019-2022 жыл аралығын-
да 9 отбасына үй берілді.

Атап айтатын болсақ, Жазықбаева 
Шолпан жеті баласы бар, аз қамтылған 
отбасы. 2019 жылы Әтеев Оралбай, 
Жүнісбеков Ержан, Чубанов Нұрболат, 
Төлемісов Ермек, Азанбаев Мадиярлар-
дың демеушілігімен баспаналы болды. 
Абдилдаева Гүлжахан төрт балалы, толық 
емес отбасы. 2019 жылы Рысбеков Ма-
раттың демеушілігімен баспаналы болды. 
Тыштыбаева Жазира көпбалалы отбасы 
мемлекет қаржысына 2020 жылы үй алып 
берілді. Жексенбаева Анар бес бала тәр-
биелеп отырған отбасы. 2020 жылы Ақ-

бейіт ауылынан мемлекет қаржысына үйлі 
болды. Қабаев Адасбек жеті баласы бар аз 
қамтылған отбасы. 2021 жылы “Aidyn Nury” 
қоры  Ақылбекова Мөлдір Әшімжанқызы 
басшылығымен баспаналы болды. Жұры-
нова Жанат бес балалы, жалғыз басты 
ана 2021 жылы “Aidyn Nury” қоры  бас-
шысы Мөлдір ханым Ақбейіт ауылынан 
үй алып берді. Қоғабекова Жадыра аз 
қамтылған жалғыз басты ана. 2021 жылы 
“Aidyn Nury” қоры  Ақбейіт ауылынан үй 
сатып әперді. Молдақанов Еркін жеті ба-
лалы отбасы. Биылғы жылдың қаңтар 
айында “Aidyn Nury” қоры  басшысы Мөл-
дір ханым бастаған төрт адам Астана қа-
ласынан келіп, Ақбейіт ауылынан үйдің 
кілтін тапсырды. Мысамолдаев Ермек 
аз қамтылған, отбасы жағдайына байла-
нысты биылғы жылдың қаңтар айында 
“Aidyn Nury” қоры  Көмірші ауылынан төрт 
бөлмелі баспана алып берді. Жиналған 

халық, ауыл әкімшілігі, 
ақсақалдар алқа мүше-
лері жүрек жарды құт-

тықтау сөздерін жылы лебіздерін білдірді. 
Осы үйлерде ұрпақтары өсіп-өніп, қазақ 
халқының ұлтжанды, денсаулығы мықты 
азаматтары болып өсуіне тілек білдірді. 
“Aidyn Nury” қоры басшысы Ақылбекова 
Мөлдір Әшімжанқызы Райымбек ауданы 
бойынша тоқсаннан аса үй алып бергені 
туралы айта келіп, мүмкін болып жатса 
тағы көмек қолын созатындықтарын біл-
діріп, келген көліктерімен қайтып кетті. 
Көпбалалы, аз қамтылған отбасыларға 
көмек қолын созған демеушілерге үлкен 
рахметімізді айтамыз! Осы жұмыстың 
басы қасында жүрген, әрі ұйымдастырған 
Сарыжаз ауылдық округі әкімі Азанбаев 
Медет бауырымызға, әкімшілік аппараты-
на алғысымызды білдіреміз.

Тұрсынбай ИСАНБЕКОВ, 
Сарыжаз ауылдық ақсақалдар 

алқасының төрағасы.

Демеушілерге рахмет
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Жалпыға бірдей 
декларация

Тұрғындар назарына!

Маман кеңесі

 «Шанаңды – жазда, арбаңды 
– қыста сайла» деген халықтың да-
налық сөзін жылыту пештеріне не-
месе тоқ көздері арқылы тұрғын үйді 
жылытуға   қатысты айтуға болады. 
Осы мезгілде тұрмыстық пешке на-
зар аударып моржасын тазалау не-
месе жөндеу кезінде тиісті шаралар-
ды атқарған жөн.

Себебі өз уақытында тұрмыстық 
пештер тазаланбай, дұрыс орнатыл-
май және тоқ көздері арқылы жылу 
алатын құрылғылардың істен шығуы 
себебінен, үй жайларда өрт қауіпі 
туындап немесе  көмір қышқыл газы-
на уланып қалған жағдайлар жиі кез-
деседі. Осындай оқиғалардың негізгі 
себебі – тұрмыстық пешті пайдала-
ну кезінде аңғалдық таныту немесе 
пештің дұрыс салынбауы (ағаш еден 
үстіне салынуы, жанғыш қабырғаға 
тақалып салынуы, моржа мен төбе 
жабыны арасында арақашықтық 
сақталмауы) секілді.

Сондықтан тұрмыстық пешке қа-
тысты келесі ереже талаптары ұсы-
нылады:

Жылыту жүйелерi дұрыс жұмы-
стық күйiнде болуға тиiс.

Түтiн арнасының құрастырылы-
мында оларды күйеден кезеңдiк 
тазартуға арналған технологиялық 
тесiктер қарастырылуға тиiс.

Жылу өндiргiш аппараттардың 

күлдiктерiн еден астындағы ал-
шақтық кеңiстiгiмен қосуға тыйым 
салынады.

Жылу өндiргiш аппараттардың 
күлдiктерiн жертөлелiк және цоколь-
дық үй жайлармен қосуға жанбайтын 
материалдардан жасалған арналар 
арқылы ғана рұқсат етiледi.

Пеш есігінің алды ауданы 0,5 х 
0,7 м оттық алдындағы металл та-
бақпен қорғалған болуға тиiс.

Қаңқалы пештер астындағы 
жанғыш едендер балшық ерiтiндiсiне 
көлденең төселген кiрпiштердiң бiр 
қатарымен немесе үстiнде қаңылты-
рмен жабылған, қалыңдығы 12 мм 
кем болмайтын таскендiр картонмен 
оқшаулануға тиiс, мұндайда пеш 
түбiнен еденге дейiнгi арақашықтық 
100 мм кем болмауы керек.

Жылыту пештерi мен жүйе-
лерiнiң түтiн құбырлары, түтiндiк-
терi және басқа элементтерi тiкелей 
жылыту маусымының алдында, сон-
дай-ақ көлемiнде:

1) үш айда бiр реттен кем болмай 
– жылыту пештерi үшiн;

2) екi айда бiр реттен кем бол-
май – үздiксiз әрекеттегi пештер мен 
ошақтар үшiн тазартылуға тиiс.

Асхана плиталары және үздiксiз 
(ұзақ мерзiмде) от жағылатын басқа 
пештер айына бiр реттен кем болмай 
тазартылып тұруы керек.

– Пешті пайдалану кезiнде:
1) жағылатын пештi қараусыз 

қалдыруға;
2) жағу үшiн дайындалған отын-

ды, сондай-ақ басқа жанғыш заттар 
мен материалдарды пештiң алдын-
дағы табаққа орналастыруға;

3) қатты отын жағылатын пеш-
тердi жағу үшiн тез тұтанатын және 
жанғыш сұйықтықтарды қолдануға;

4) пештердi пайдалану жөнiндегi 
нұсқаулықтарда қарастырылмаған 
жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ 
тәрiздi) отын ретiнде қолдануға;

5) пештi пайдалану жөнiндегi 
нұсқаулықта белгiленген уақыттан 
артық жағуға;

6) жанғыш заттар мен материал-
дарды (аяқ киiм, киiм, ағаш) пештер 
мен түтiндiктердiң беттерiнен 0,5 м 
кем болатын арақашықтықта кептiру-
ге тыйым салынады.

–  Пештiң оттығынан шыққан қы-
зып тұрған немесе бықсып жатқан 
күлді өрттің туындауын болдырмай-
тындай етіп арнайы қашықтатылған 

жерге әкетiлуі керек.
Жанғыш заттарды, материал-

дарды, бұйымдар мен жабдықтарды 
пештердiң оттығының саңылаула-
рына дейiн 1,25 м болатын және 
пештiң басқа қыздырылатын бөлiк-
терiне дейiн 0,7 м кем болатын 
арақашықтықта орналастыруға тый-
ым салынады.

Уақытша металл пештердi ор-
натқан кезде, мынадай өрт қауiпсiздi-
гi талаптары сақталуы керек:

1) металл пештердiң табандары-
ның биiктiгi 0,2 м кем болмауы керек;

2) металл пештер мыналардан 
кем болмайтын арақашықтықта ор-
натылуға тиiс:

1 м – ағаш құрастырылымдар-
дан, жиһаздан, тауарлардан, көрме-
лерден, сөрелерден, сатушы үстел-
дерiнен және басқа жабдықтардан;

0,7 м –  лапылдап жанудан 
қорғалған құрастырылымдардан;

1,25 м –  оттық саңылауларынан 
бастап ағаш құрастырылымдары мен 
басқа жабдықтарға дейiн.

Металл түтiндiк құбырларды те-
резе арқылы шығарған кезде оған 
өңдеудi ауыстыратын өлшемi түтiн-
дiк құбырдың үш диаметрiнен кем 

болмайтын төбе жабатын темiрден 
жасалған жайма қоса салынуға тиiс.

Құбырдың ұшы ғимараттың қа-
бырғасына 0,7 м кем болмай орна-
тылып, биiктiгi 0,5 м қысқа құбырдан 
жоғары бағытталуы қажет. Жоғарғы 
қабаттан шығарылған қысқа құбыр 
ернеуден 1 м кем болмай шығып 
тұруға тиiс. Қысқа құбырға қақпақ ор-
натылуы керек.

Жоғарыда көрсетілген норма 
талаптарын орындамай өрттің туын-
дауына себепкер болған тұлғаларға 
ҚР әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы кодексінің      410 бабы бойынша 
әкімшілік айыппұлдар салынады.

Сол себепті жоғарыда көрсетіл-
ген ереже талаптарын орындап тұр-
мыстық пештеріңіздің қыс маусымы-
на әзірлігін тексеріп немесе жаңадан 
салынатын пешті білікті мамандарға 
салдырғандарыңыз өздеріңіз бен 
жақындарыңыздың өмірі мен денса-
улығына және дүние мүліктеріңізді 
өрттен қорғауға бірден-бір себебі бо-
лар еді.

Төтенше жағдай орын алған 
жағдайда 101 немесе 112 телефоны-
на хабарласыңыздар!

Қ. БАРАТОВ, 
«Сүмбе ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ-нің 
бас маманы.

Ыстан уланудың  алдын алу

Қышыма 
қотыр туралы

Аурудың негізгі белгілері 
қышыну және папуловези-
кулездық бөртпе, қасыну 
қайталануда іріңді жұқпалы 
элементтер болады. Қышы-
ма ауруы көбінесе күз, қыс 
маусымдарында жиі болады. 
Маусымдық аурушаңдық қоз-
дырғыш құртшалардың био-
логиялық ерекшеліктерімен 
түсіндіріледі, өйткені қыркүй-
ек, желтоқсан айларында кө-
бейеді. Салқын жағдайларда 
қоршаған ортада қышыма-
ның жақсы сақталуына әсер 
етеді.

Таралу жолдары: 
1. Қышыма қотырды 

жұқтыру тері мен терінің жа-
насуының ұзақ мерзімділігі-
нен;

2. Жыныстық қатынас 
кезінде;

3. Балалар ата-анамен 
бір төсекте ұйықтауынан;

4. Топтасқан ұжымда 
және басқа да терінің тура 
жұғысуынан (спорттық жана-
су, балаларды тасымалдау, 
жиі-жиі қол алысу);

Қышыма қотыр құртша-
лары күндіз белсенді емес. 
Ұрғашылары терінің бетіне 
кешке және түнде көтеріледі. 

• құртшаларға адам терісі-
не жету үшін  30 минут жет-
кілікті. 

• қоршаған ортада жылы 
және құрғақта құртша (21С 
кезінде және 40-80%) ылғал-
дықта  (24-36 сағатта параз-
ит) тез өледі, белсенділігін 
жояды.

Жалпы  емдеу ережелері:
• емдеуді тек қана дәрі-

гердің жетекшілігімен жүргізу 
қажет.

• бірге тұратын, барлық  
науқастар бір мезетте емде-
луге тиіс.

• препаратқа жазылған 
нұсқаулықпен, өңдеу сыз-
басын нақты сақтап немесе 
дәрігер тағайындалымымен 
жүргізу қажет.

• препарат бет пен  ба-
стың шашты бөлігінен басқа 
барлық дене терісіне жағы-
лады, ал 3 жастағы баланың 
барлық осы бөліктері өңде-
леді.

• тырнақты алып оның 
астына препаратты қоюлап 
жағады (тырнаған кезде ты-

рнақ астында қоздырғыш жұ-
мыртқалары қалады).

• қышыма қотыр қозды-
рғыштары буынды жерлерге 
көптеп жол салатындықтан, 
кез келген препарат қолмен 
жағылады. Егер шапта және 
шашты жерлер түкті болса 
онда шөткемен жағу керек.

• қоздырғыш түнде бел-
сенді болатындықтан, емдеу-
ді кешке жүргізген абзал.

• науқасты жуындыру ем-
деу курсының басында және 
аяқталу кезеңдерінде жүр-
гізіледі, қажетті жағдайларды 
науқас терідегі экспозицияны 
сақтай отырып таңертең жүр-
гізуіне болады, бұл мезетте 
12 сағаттан кем болмауы ке-
рек, алдағы толық түн кезеңін 
қосқанда.

• денедегі киім-кешекті 
ауыстыру тек емдеу курсы те-
рапиясынан кейін жүргізіледі.

• балаларға, оқушыларға, 
солдаттарға және т.б. 10-күн-
дік карантин қажет.

• екі аптадан кейін дәрі-
гердің қайталай қарауы 
жүргізіледі, өйткені  емдеу-
ді қайталау қажет пе жоқ па 
шешіледі.

Алдын алу.
Қайталай жұқтырмау үшін 

жұқтыру көзіндегі тұлғалар 
толығымен емделуге тиіс. 
Құршаларға қарсы қолданы-
латын препараттармен бар-
лық жұқтырушылар тері қа-
батын өндеуден өткізеді.

Емдеу аяқталған соң нау- 
қастың қолданған киім-ке-
шектері мен заттары (арнайы 
спрейлер, ыстық сумен жуу) 
өңдеуден өткізіледі. Матрац- 
тарды, жұмсақ жиһаздар 
және кілемдер; төсек жайма-
лары мен ішкі киімдер ыстық 
сумен жуған дұрыс.

Ескерту: қышыма қотыр 
төмен сақталған гигиенамен 
байланысты емес. Қышыма 
қотыр қоздырғышы ыстық 
суға және сабынға бой алды-
рмайды. Күнделікті душ /ха-
уыз қабылдау, жұқтыру мен 
қоздырғышты төмендетпейді.

Назгүл КӨПБОСЫНОВА,
Албан Асан 

Барманбекұлы 
атындағы орта           

мектеп-гимназиясының 
мейірбикесі. 

Жирен-жаман әдеттен
Жемқорлық мемлекетке қарсы жасалатын қылмыс

Қоғамның жегіқұртына айналған сыбайлас жемқор-
лықпен күрес бүгінгі күннің аса маңызды мәселесі. 
«Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты, үздіксіз, ашық 
әрі әділетті түрде жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға 
қойған биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз» деген 
Елбасымыз, мемлекеттік құрылымдардан сәйкесінше 
тиімді және нақты жұмыс күтетінін білдірді.

Жаңадан қабылданған Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінде  сыбайлас жемқорлық және 
пара алу, пара беру қылмыстары бойынша тағайын-
далған жаза әлде қайта қатаңдатылған. Бұз өзгерістер 
қоғамда сыбайластықтың жолын кесуге ықпал ететін 
факторлардың бірі болмақ.  Республика судьяларының 
VI съезінде көтерілген басты мәселенің бірі соттардың 
ашықтығы мен объективтілігін айқындайтын электрон-
ды  инновациялық жүйені енгізу және сот жүйесінің 
халыққа барынша қолжетімді болуын  қамтамасыз ету 
болады. Осы орайда  Елбасы сот жүйесінің алдына 
бірқатар өзекті  мәселелерді жүктеген болатын. Соның 
бірі  сот отырыстарында дыбыс-бейнежазба жұмыста-
рын жүргізу. Сот жүйесінде жемқорлықпен күресудің ең 
негізгі жолы ашықтық пен жариялық болғандықтан, сот 
процестері дыбыс-бейнежазба құралдарына жазылып, 
кез келген азаматтың және БАҚ өкілдерінің қатысуымен 
өткізілуде. Биыл жыл соңына жеткізбей, мемлекет 

басшысының тапсырмасын орындау мақсатында ре-
спублика соттарындағы сот мәжіліс залдары 100 пай-
ызға дыбыс-бейнежазба құралдарымен жабдықталды. 
Сот ғимараттарының ішкі сыртқы бөліктерінде  бейне 
бақылау орнатылып, ішкі қауіпсіздік және сыбайлас 
жемқорлықпен күрес бөлімі осы бағыттағы жұмыстар-
ды насихаттау, алдын алу, бақылау жұмыстарын жүр-
гізуде. Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес бойынша Қазақстанның тәжірбиесінде жи-
нақталған үш негізгі шартты атап айтты: «Біріншіден, қа-
тал әрі әділ заңдар қажет. Екіншіден, күшті сяси жігер қа-
жет. Үшіншіден, барынша қоғам сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тұруы қажет». Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік 
билікке  қарсы жасалған қылмыстар қатарына жатады.  
Бірқатар жағдайда сыбайлас жемқорлық деректері аза-
маттардың құқықтық сауатының жеткіліксіздігінен орын 
алады. Сондықтан, «Қазақстан-2050»Стратегиялық 
бағдарламасында жан жақты тұжырымдалған сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес  қағидаттары  үнемі  наси-
хатталып, алдын алу шаралары үздіксіз жүргізіледі. Қы-
змет барысында жемқорлыққа жол бермеу, заңдылықты 
сақтау  соттардың басты міндеті.

  
Бауыржан ӘУЕЛБЕКОВ, 

аудандық соттың кеңсе меңгерушісі.                           
Салық және халық

2022 жылы декларация 
тапсыратын азаматтардың са-
наты өзгермейді. Алайда есеп 
беру нысаны өзгереді. Қаржы 
министрлігінің мемлекеттік кірі-
стер комитеті баспасөз қыз-
метінің мәліметінше, 270 декла-
рация нысаны 2022 жылдың 1 
қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізіледі. Бұған дейін шенеунік-
тер мен олардың жұбайлары 
декларацияның 250 нысанын 
тапсырған.

 "2021 жылы активтері мен 
міндеттемелері туралы деклара-
цияны (250) ұсынған жеке тұлға-
лар 2022 жылдан бастап жыл 
сайын кірістері мен мүлкі тура-
лы декларацияны (270) ұсынуы 
қажет, онда жеке тұлғалар жыл 
ішінде елде және Қазақстаннан 
тыс жерлерде алынған кірістер 
туралы, салықтық шегерімдер 
туралы, мүлікті сатып алу және 
(немесе) иеліктен шығару және 
(немесе) өтеусіз алу туралы, 
Қазақстаннан тыс жерлердегі 
шетелдік банктердегі шоттар-
дағы ақша туралы және басқа 
да мәліметтерді көрсетуі қажет".

Райымбек ауданы 
бойынша кірістер 

басқармасы. 

Білгеніңіз жөн
Жануарлар топтары (эпизооти-

ялық бірлік) – бір орында орналасу 
(бір өрісте, жайылымда және басқа 
орындарда) немесе бір басқаруда 
тұру (топ, табын, отар, шаруашылық 
жүргізуші субъекті және басқа жану-

арлар топтары) себебінен аурулар 
қоздырғыштарының әсер ету тәуе-
келіне ұшырау ықтималдылығы бір-
дей, эпизоотиялық байланыстағы 
жануарлардың тобы.

Жануарлар ауруларының түріне 
байланысты және Қазақстан Респу-
бликасы Ауыл шаруашылығы мини-
стрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы 
№ 7-1/587 бұйрығымен бекітілген 
Ветеринариялық (ветеринари-
ялық-санитариялық) қағидаларға 
сәйкес ветеринариялық іс-шара-
ларды жоспарлау, бекіту, жүргізу 
қолда бар жануарлар басының 
ветеринариялық іс-шаралармен 
толық қамтылуын және олардың қа-
лыптастырылған жануарлар топта-
рында (эпизоотиялық бірліктерде) 
бір уақытта жүргізілуін қамтамасыз 
етеді:

1) бір орында орналасу (бір 
өрісте, жайлауда, жайылымда, 
мал жаю орнында, үй-жайда, ша-
руашылық жүргізуші субъектіде 
және басқа орындарда) немесе бір 
басқаруда тұру себебінен аурулар 
қоздырғыштарының әсер ету тәу-
екеліне ұшырау ықтималдылығы 
бірдей, эпизоотиялық байланы-
стағы жануарлардың тобы (эпизо-

отиялық байланыс әртүрлі болуы 
және ауру қоздырғышының биоло-
гиялық қасиетіне (жұқтырғыштық, 
инфективтілік, контагиозділік, виру-
ленттілік), оның берілу механизмі-
не (берілу факторлары және та-

сығыштар), әр түрлі жануарлардың 
сезімталдығына байланысты болуы 
мүмкін);

2) эпизоотиялық байланысы 
бар (ортақ жайылымдар, мал жаю 
орындары, мал өткізгіштер мен ті-
келей және тікелей емес (сыртқы 
ортадағы заттар арқылы) байланы-
стағы басқа да орындар) бір елді 
мекеннің тұрғындарына тиесілі жа-
нуарлардың тобы;

3) күтіп-бағу үшін бір жабдық 
және (немесе) мүкәммал пайдала-
нылатын жануарлар тобы.

Жануарлардың топтарын (эпи-
зоотиялық бірліктерін) қалыптасты-
ру (тарату) Қазақстан Республика-
сы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2014 жылғы 30 маусымдағы № 16-
07/332 бұйрығымен бекітілген Жа-
нуарлардың аса қауіпті ауруларына 
қарсы ветеринариялық іс-шаралар-
ды жоспарлау және өткізу қағидала-
рының талаптарына сай жүргізіледі.

Сайлаубек САЙЛЫБАЕВ, 
ҚР АШМ Ветеринариялық 

бақылау және қадағалау 
комитетінің Райымбек 

аудандық аумақтық 
инспекциясының басшысы. 

Эпизоотиялық бірлік
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Қазақ жерінің ең биігі - Нарынқол, Мұқағали-қазақ жырының Хантәңірі.                     
Әкім Тарази.

Ақиық
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Мен өмірді жырлау үшін келгемін          №1(6)

        Қарт ақынның дегені
Көбелек деп жүрсің бе отты айналған?
Қуатым бар кеудемде щоқтай жанған.
Кер бестімін кермеде қаңтарылған,
Бәйге болса қалайда шаппай қалман.

Шаппай қалман және де озбай қалман,
Бәсіңді қой нанбасаң сөз байланған,
Жебесімін жез таңдай бабалардың,
Қынабында тыныстап, тозбай қалған.
Артықпын деп айта алман, алайда мен,
Алдымда аға, артта іні қарайлап ем.
Қалған адам, әдетте, көз жазбайды,
Озған адам артына қарайды әрең.

Шаппай бермен бәйгені ала ғой деп,
Жүрмісің жүйрік емес, шалағай деп?!
Ұл тапқанда ұлы анам боза ішіпті,
Қалжасына бақандай қара қой жеп.
...Кер бестімін кермеде қаңтарулы,
Дүбір шықса үзермін арқаныңды.

Қалмаспын орта жолда омақасып,
Тамсантып таңдандырмай бар қауымды.

                  Мұқағали Мақатаев.

1977 жылдың шілде айы еді. Жұ-
мыс күні аяқталып қалған кез. Жазушы    
Баққожа Мұқай ағамыз телефон соқты. 
«Ертең, – деді ол кісі, – Мұқаңның Панфи-
лов пен Шевченко көшелерінің қиылы-
сындағы үйіне кел. Ақынның зираты 
басына қойылатын белгітас дайын бо-
лыпты. Кеңсайға барар алдында Лашын 
апай, Тоқтарбай, Бексұлтан ағаң бар, 
бәрімізге үйге кіріп шығыңдар дейді. 
Кешікпегін. Жарай ма?»

Ертесінде сағат 9-дарда айтқан жерге 
жиналдық. Бюст Алматы көркемсурет учи-
лищесінің шеберханасында екен. Үй иелері 
мен ағаларымыз: «Біз өзара ақылдасып 
болғанша, оны мұнда алып келіңдер», – 
деді. Осындай ұйғарымнан кейін есік ал-
дындағы жедел жәрдем сияқты машинаға 
мініп, мүсінді жасаған суретші-скульптор жі-
гіттің бастауымен АХУ ғимаратына бардық. 
Ондағы шеберханадан алғаш рет ақынның 
бейіт басына қойылатын бюстін көрдік. Гип-
стен жасалған оны жоғарыдағы санитарлық 
көлікке тиеп, ақынның үйінің алдына келдік. 
Сол жерде үлкендер бастаған топ Нағиман 
әжемізді қолтықтап, машинадағы мүсінге 
беттеді. Ол уақытта апайдың көзі көруден 
қалған-ды. Қарт ана саусақтарымен ақын-
ның тас бейнесін іздеді. Сосын оны аялай 
сипап, көңілі босады.

…Сағат 11-ден аса бере Кеңсайға кел-
геніміз есімде. Артымыздан іле-шала үлкен 
жүк машинасы да жетті. Оған бюст қойыла-
тын тұғыр тас тиелген екен. Көз өлшемімізге 
салып қарап тұрмыз. Мұқаңның бейіті мен 
зираттағы қара жол жиегінің арасы 150 ме-
трдей жер сияқты. Іші қуыс гипс бюстті үш 
адам қаумалай көтеріп, орнататын тұсқа 
оңай жеткізгенімізбен, жүк машинасындағы 
гранит тұғыртасты түсіру мен апару өте 
қиын болды. Темір сүйемендермен демей 
жылжытайық десек, екі жағы жып-жылтыр 
боп өңделген тас қырлары мен қасбеттегі 
жазу бүлінуі мүмкін. Бексұлтан, Баққожа, 
Жамбылбек ағалар және полковник шенін-
дегі бейтаныс әскери адам өзара ақылдаса 
келіп, тұғыртасты туристердің қоналқалық 
шатыры ма, әлде сулық шинель ме, әйтеуір 
сондай бір кенепке орап, арқанмен алға тар-
туға шешім қабылдады.

Тұғыртас өте ауыр. Бір метрдей жер-
ге сүйретіп барып бір тоқтаймыз. Тағы да 
бір метрге жуық жылжытып, қайта дамыл-
даймыз. Күн болса шыжып тұр. Өстіп оты-
рып зират ортасындағы 150 метр жерді үш 
сағат жүргеніміз бар. Келсек, Мұқаңның інісі 
Тоқтарбайдың ұйымдастыруы бойынша 
ақынның үлкен ұлы Жұлдыз екі жолдасымен 
цемент лай әзірлеп, онымен қоршау діңгек-
терінің түбін бекітіп жатыр екен. Постамент-
тегі темір шынжырлар Мәскеудегі А.Пушкин 
ескерткішінің айналасындағы көріністі көзге 
елестеткендей. Сәулетші мына үлгіні соған 
еліктеп алды ма екен деген ой келді оны 
көргенде.

Сәл дамылдап алған соң бәріміз жа-
былып жүріп, тұғыртасты тіктеуге кірістік. 
Содан соң оған кеудемүсін – бюстті орнат-
тық. Бізбен бірге жүрген суретші-скульптор-
дың айтуынша, ескерткішті бекіткен цемент 
пен асбестің қатуы үшін екі сағат уақыт 
керек екен. Бейіт басындағы күрек, ше-
лек, басқа да заттарды жинастырып жүріп, 
міне, сол уақытты тостық. Сағат кешкі 5-тен 
аса бергенде мүсінші жігіттің: «Бітті. Бәрі 

дұрыс», – деген даусы естілді. Мұны құлағы 
шалған ақынның інісі Тоқтарбай аға ескерт-
кіш маңайын асықпай көріп шықты. Сөйтті 
де көңілі толқып тұрып бәрімізге рахмет 
айтты. Бұл жерде бәріміз деп отырғанымыз: 
кейін Мемлекеттік сыйлықтың лауреатта-
ры атанған жазушылар Бексұлтан Нұржеке 

мен Баққожа Мұқай, ақын өмірге келген На-
рынқол өңірінің тумасы, сол кезде Алматы-
да экспедитор-жабдықтаушы болып жұмыс 
істеп жүрген Жамбылбек Нұрдәулетов және 
аты-жөнін біз білмейтін полковник ағай бола-
тын. Бірде жерлес әріптестерім Рысбек Сәр-
сенбаев пен Батық Мәжитұлына жоғарыдағы 
әңгімені айтқанымда: «Ол бейтаныс әскери 
адам ақынның туысы, кейін Семейге ауысып, 
генерал-майор шенінде отставкаға шыққан 
Әбдіқайым аға ғой», – деді. Мұны Мұқаңның 
ұлы Жұлдыз да солай деп растайды.

Сөз орайында ақын Мұқағали          Мақа-
таевтың бейіт басындағы орнатылған бел-
гінің авторы туралы аз-кем әңгіме айтсақ 
дейміз. Тұғыртасты орнатып болып демалып 
отырғанымызда, бір-бірімізден жөн сұрасқан-
быз. Сонда ол өзін қысқаша таныстырғаны 
бар. Ұмытпасам, 1947 жылы өмірге келдім 
деген сияқты. Аты – Еламан. Фамилиясы – 
Қасымбаев. Түркістанда туыпты. Мәскеу мен 
Ленинградтағы иә Суриков, иә Репин атын-
дағы ма екен, жоқ әлде Львовтағы жоғары 
кәсіптік көркемсурет училищесі ме, әйтеуір 
сол жоғары оқу орындарының біреуін бітір-
ген. Бұл жерде аталмыш оқу орындарының 

бәрінің атын айтып отырғанымыз, мүсіншінің 
зайыбы, башқұрт қызы да суретші еді. Сөз 
арасында ол оны да таныстырып, жарының 
Ресей не Украинада оқығанын айтқан.

Еламан шалт қимылды, тез ашулана-
тын, мінезі шәлкес жан еді. Сәл нәрсеге 
абыржып, күйгелектеніп ренжігеніне немесе 

аяқ астынан қуанып, жадырап сала беретіні-
не сол кезде біздер түсіністікпен қараған-
быз. Өйткені, ол суретші, өз әлемімен өмір 
сүретін, өзгеше болмыс-бітімге ие шығар-
машылық адамы ғой. Ал, ондай талант ие-
лерінде былайғы жұрт көп түсіне бермейтін 
мінез-құлықтар болатыны табиғи жағдай.

Сөз соңында осы мақаламен бірге 
беріліп отырған сурет туралы да бір-екі ауыз 
сөз айта кетейік. Ақын бейіті басындағы бел-
гі орнатылған соң 1977 жылғы шілде, тамыз 
айларының бірінде «Лениншіл жас» газетінің 
соңғы бетіне осы фото жарияланған. Оның 
астындағы 10-15 жолдық мәтінде жұрт-
шылыққа Мұқағали Мақатаев зиратының 
басы қарайтылып, ескерткіш тұрғызылғаны 
туралы айтылған еді. Фототілші Алашыбай 
Есмағамбетов түсірген бұл рәсімнің редак-
циядағы артық данасын сол кездері жастар 
газетінде жұмыс істейтін осы жолдар авторы 
өзіне сақтауға алып қойған болатын. Арада 
40 жыл өткенде, оны оқырмандарға ұсынуды 
жөн көрдік.

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері.

Бейіт басындағы белгі
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  Мұқаңның небәрі 45-ақ жасында 
өмірден өтуі оның отты жырына іңкәр 
қалың оқырманға, әсіресе, оған жақын 
жүретін жырқұмар жастарға, бұралаң  
тағдыр кешіп жүрген ақынның достарына, 
отбасына ауыр соққы болған  еді!..

Атақты ақынды Кеңсайдағы қабір-
станға жерлеу кезінде Әбділда Тәжібаев, 
Әбу Сәрсенбаев секілді жастарға қо-
лынан келген жәрдемін жасап, ақыл-кеңе-
стерін айтып жүретін ел таныған әйгілі 
қаламгерлермен қатар, Мұқағали  по-
эзиясын ерекше бағалайтын жастар, 
студенттер де көп болғаны есімізде?! 
Ардақты ақынды Жер бесікке тапсырар 
алдындағы соңғы қаралы жиында Әбділ-
да ақын жанарын жасқа малып тұрып, 
талантты інісін өлімге қимай, тебіреніп, 
егіліп, толқып, абыз ақын ретіндегі жоқтау 
сөзін айтқан еді?! Жалған дүние-ай! Со-
дан бері соққан желдей, аққан селдей 
боп, 46 жыл өтіпті?!

... Әбекеңнің Кеңсайды күңірен-
те сөйлеген, Мұқағали ақынға арнаған 

сол ақырғы азанама сөзі қалың Қазақ 
оқырмандарына, отбасына Қазақстан  
Жазушылар одағының, қаламдастары-
ның атынан «Қазақ  әдебиеті» арқылы 
көңіл айтуы болды. Бұл 1976 жылғы нау-
рыз айының 27-сі болатын. Мен сол ауыр 

қазанама шыққан газеттің екі-үш данасын 
жеке архивіме сақтап, Әбекеңнің ақынды 
жоқтауын, ақынға берген әділетті баға-
сын бірнеше қайталап оқып шықтым. 
Соның әсері ме, бір қарекет жасап, ақын 
туралы  естеліктерді жинап, жақын ара-
ласқан қаламгерлермен сөйлесіп, зайы-
бы-Лашын жеңгеммен ақылдасып, іске 
кіріскім келген. Расы, алғаш тартындым  
бұл ойдан. «... Менің ойлап жүрген бұл 
ісімді танымал қаламгерлер  , сыншылар 
қолға алатын шығар. Менікі бос әурешілік 
емес пе?.»,- деген  кездерім де болды. 

Басыма неше айдан бері маза бер-
мей жүрген осы ойымды белгілі  жазушы, 
«Жалын» баспасының тізгінін ұстап 
отырған Бексұлтын Нұржекеұлы ағама 
айттым. Әбділда Тәжібаев, Мұқаметжан 

Қаратаев, Фариза  Оңғарсынова,Зенол-
ла Серіқалиев, жақсы сыйласқан балды-
зы Генерал-майор  Әбдіқайым Исабав, 
Лашын жеңгем, өзіңіз бар естеліктеріңізді 
жинастырсам,-деп жоспарымды айтып 
біттім-ау дегенімде:

Нұрғиса Тілендиев ағаң неге жоқ?,- 
деп маған сынай қарады Бексұлтан ағам.

Сен ол кісімен Мұқаң бір айдай 
Нұрағаңның шаңырағында бірлесіп 
шығармашылық жұмыс жасағанын 
естімеп пе ең? Жазды ғой газеттер. 
Естелік кітап бастасам дегеніңе қуанып 
отырмын. Шығара алсаң ел көңілінен 
шығатындай болсын. Осыны ескер, ба-
уырым!

Әйгілі композитор Нұрғиса Тіленди-
ев ағамызбен Мұқаңның отыз күндей бір 
шаңырақта үзіліссіз шығармашылық жұ-
мыспен айналысқанын ақпарат құралда-
рынан оқығаным бар еді. Ақын ағамыз 
сөзін жазып, әйгілі композитор оның 
музыкасын төгілідіріп отырған екен. 
Тәуекел деп «Отырар сазын» басқара-
тын Нұрағама жолығудың ыңғайын іздей 
бастадым. Ол кезде бұл өнер ошағы 
бұрынғы Өкімет үйінің күнбатыс жағын-
дағы Абылайхан даңғылының бойына  
орналасқан қазіргі «Қазақ концерт» ғима-
ратында болатын.

Қабылдау бөлмесіндегі қыз бала 
қандай шаруамен келгенімді сұрады да:

- Ағамыз бір-екі әртіске тапсырма 
беріп жатыр еді. Сәл күтесіз. Сосын кір-
гізем, - деді.

- Кел ей, бала! Мұқағалиды жоқтай-
мын дейсің бе? Жақсы талпыныс екен! 
Сонда бұған менің қандай қатысым бол-
мақ? Түсіндірші былай,..

- Ініңіз екеуіңіз бір ай шамасы сіздің 
үйде ол кісі әннің сөзін, Сіз музыкасын 
жазып, небір ғажап туындыларды қалың 

елге тарту еткен екенсіздер, Сол бір тәтті 
сәттер туралы естелік жазып бересіз бе,- 
деп алдыңызға келіп отырмын, аға!

- Жазып бер,-дейді ей мынау! Сонда 
мен  сенің писарың ба? Өйтіп былжыра-
ма! Жазып ал үйдің телефонын! Алдағы 
аптаның сәрсенбі күні хабарлас,- деді өзі-
не жарасып тұратын өктем үнмен. 

Бір апта өтпей қойғандай болды. Ай-
тқан күні телефон шалдым.

- Нұраға, бір 
балаға к е л 
д е - ген -

с і з б е ? 
Н е д е й -
ін?,- деген сөзі маған 
естіліп тұр. Келеберіңіз. Адресті білесіз 
ғой,- деп тұтқаны қойды. 

Қуанышым қойныма сыймай бүгінде 
мұражайға айналған Нұрағаңның үйіне 
жеттім. Есікті жас келіншек ашты. Балды-
зы, немесе қарындасы ма екен деп ойла-
дым. Сөйтсем, осы Дариға жеңгем екен. 

Сөзді Нұрағаң бастады: - анау 

күні мен сенің писарың емеспін деген 
сөзіме ренжіген жоқсын ба, інім? Мен 
сенің сұрақтарыңа жауап беремін. Сен 
конспектілеп жазып ал. Үйіңе барып 
менің айтқандарымды қағазға түсір. 
Өңде! Жөнде! Тағы да не айту керегін 
пунктеп қой. Сенің жазғаныңды келесі 
келгенде оқимын. Ұмыт қалғандарын қо-
самыз. Оны тағы да үйіңе барған соң өң-
деп, жөндеп, қосып, қағазға түсір. Соңғы 
рет келгенде мен айтқан естелікті дұры-
стап оқып бересің. Жап-жақсы дауысың 
бар екен ғой. Екеуміз бірігіп жазған дү-
ние шынайы болса менің жырым-жырым 
жүрегімді бірде жібітіп, бірде жылатуы ке-
рек! Міне нағыз естелік деп сонда айтуға 
болады, бала!

Нұрағаң Мұқағалимен бірге өткен 
отыз күнді, сол кездерде туған небір 
ғажап әндерді, Бауыржан Момышұлы-
ның үйінде екеуінің қалай болғанын, 
«Сағынамын сендерді» атты майдан-
герлерге арналған әннің қалай туға-
нын бірде шалқып тасып, енді бірде 
көзге жас алып отырып әңгімелегені әлі 

есімде. Ол сәттер Мұқаң туралы бұрын 
шыққан кітабымда болғандықтан қай-
таламай-ақ қоюды жөн көрдім.   (Мұқаң 
туралы Нұрғиса ағамыздың естелігінің 
толық нұсқасын 1995 жылы «Жалын» 
баспасына шыққан «МҰҚАҒАЛИ» естелік 
кітабімнан оқи аласыздар.) Түйіндеп ай-
тар болсақ, шын талантты аға талант дәл 
тапқан екен. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйіні осы деп ұқанымыз жөн болар. 

Айтақын  ӘБДІҚАЛ,
                    Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, ақын,
                  Мұқағали Мақатаев 

атындағы сыйлықтың лауреаты, 
Мұқағалитанушы.

Мұқағали мен нұрғиса

Қазақ поэзиясына ерекше құбылыс 
әкелген Аспантаудың ақиығы атанған ақын 
Мұқағали Мақатаев Хантәңірінің етегінде, 
Райымбек батыр мекенінде, Елшенбүйрек та-
уының баурайында, қасиетті Қарасаз ауылын-
да 1931-ші жылдың 9-шы ақпанында дүниеге 
келген. Биылғы жылы ақиық ақынның туғаны-
на 91 жыл толып отыр. 

«Поэзия – махаббаттан басталып, пара-
сатпен аяқталуы тиіс» деген Мұқағали ақын-
ның өлеңдері ең әуелі адамдарды адалдыққа, 
тазалыққа, мейірімді болуға, жас ұрпақты 
Отанын сүюге, туған жерін құрметтеуге, ана 
тілін ардақтауға, қарттарын қадірлеуге және 
дәл осындай бейбіт күннің қадірін білуге 
шақырады. 

Тұңғыш Президент  Нұрсұлтан Әбішұлы: 
«Біздің бір ғана Отанымыз бар ол – тәуелсіз 
Қазақстан» деген. 

Ендеше жас ұрпақтың санасына жалғыз 
Отанымыз тәуелсіз Қазақстанды сүюді 
Мұқағали ақынның жырлары арқылы сіңіруге 
болады. 

Қазақстан! Пай-пай-пай! Ардағым-ай!
Сен менің Шолпанымсың жанған ұдай.
Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт,
Өлмейтін махаббатым, арманым-ай!
Мұқағали ақынның осы өлеңін оқыған кез кел-

ген адамның жүрегінде өзінің туған жеріне, байтақ 
Отанына, қасиетті Атамекеніне деген перзенттік 
сезімнің оянбауы мүмкін емес. 

Ақиқатында Отанды сүю тек қана тілмен 
айтыла салмайды. Отанын сүйген перзент-
тің бойынан мына қасиеттер кездессе ғана 
ол өз елінің патриоты бола алады. Ол үшін 
кез келген адамның бойында ең әуелі:

Адалдық, Мейірімділік, Кішіпейілділік, 
Ар, Намыс, Ұят.

Мұқағали ақын өзінің күнделігінде:
«Ей, қалам ұстаған, қаламдас бауыр-қа-

рындастарым, халықты ұмытпаңдар! Халық-
сыз күндерің қараң! Оны сүйемін деп байбалам 
салмаңдар. Оған тек ғашық бола біліңдер!», – дейді.

Ақынның осы сөзін тек қаламгерлерге ғана емес, 
мемлекеттік қызметкерлерге де қаратып:

 Ей, биліктің тізгінін ұстаған, мемлекеттік қызметкерлер, ха-
лықты ұмытпаңдар! Халықсыз күндерің қараң!», – деген мағынада 
айтсақ, керемет әсер етпей ме?!

Әрине, ақынның өлеңі қай дәуір, қандай кезең болмасын дәл 
сол уақыттың тамырын дөп басатындығымен құнды. Мұқағали 
ақынның күнделігіндегі оймақтай ойы Президентіміз Қасым-Жомарт      
Кемелұлы Тоқаевтың мына сөзімен ұштасып тұрғандай:

«Халық - үніне құлақ асатын мемлекет» – бұл, шын мәнісінде, 
«Әділетті мемлекет» құру тұжырымдамасы. Азаматтардың мәселе-
лерін тыңдап, көріп қана қою жеткіліксіз. Ең бастысы – дұрыс және 
әділ шешім шығару қажет».

Ақиық ақынның асқақ жырына арқау болған атамекенімізді, 
туған Отанымызды сүю, оның өркендеуіне үлес қосып, әр-

бір түйір тасы мен қасиетті топырағын қастерлеу және 
осы елде тұратын барша Қазақстан халқына адал 

қызмет ету әрбір мемлекеттік қызметкердің ар 
алдындағы азаматтық  парызы! 

Өйткені, біздің халық тағдырдың сан 
түрлі сынағынан өтіп, қилы заман мен, қиын 
кезеңді бастан өткерген жұртпыз. Және 
тамыры терең, тарихы  мәуелі мәдениеті 
мен мазмұнды әдебиеті, ұрпағын тәрбие-
лей алатын салт-дәстүрі мен ұлттық құн-
дылықтарға бай елміз. 

Ендігі жерде бабаларымыз аңсап, 
біздің бақытымызға бұйырған тәуелсізді-

гімізді көздің қарашығындай сақтап, бола-
шаққа тапсыру жолында: адалдықпен, пара-

саттылықпен, әділдікпен елімізге қызмет етуіміз 
керек.
Мұқағали ақынның жырларымен сабақтасқан ойы-

мызды Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының мына 
сөзімен түйіндейміз:

«Біз төл тарихымызда тағдырдың түрлі сынынан әрдайым 
сүрінбей өттік. Еліміз ең күрделі деген міндеттерді шеше алады. Біз 
бұған дайынбыз. Біз – халқымыздың тәуелсіздік жолындағы сан ға-
сырлық арман-тілегіне қол жеткізген ұрпақпыз».

Мемлекетіміз қуатты, әр күніміз шуақты... Тәуелсіздігіміз тұғыр-
лы, тыныштығымыз ғұмырлы болсын!

Әділет БАТТАЛ,  
М.Мақатаевтың әдеби – мемориалды 

музейінің ғылыми қызметкері.                   

Әлі есімде, 
1950 жылдың бас кезі. 

Мұқағали екеуміз Қазақ ра-
диосында бірге жұмыс істедік. 

Мен – әншімін, ол – диктор. Біз 
секілді студенттер үшін бұл деген 

– үлкен олжа. Менің байқағаным, ол 
қашанда кеудесін тік ұстайтын. Көңіліне 
кір жасырмайды. Кімнің алдында болса 
да пікірін ашық, әрі нық айтады. Бірақ 

шуағы мол. Әдемі қалжыңдайды. Тектілігі 
көрініп тұрады. Әйтеуір өзіме деген 
сый-құрметінен басқа бөгде қылығын 

көрген емеспін. Талантты, өнерді 
өте жоғары бағалайтын.

  Бибігүл 
Төлегенова

Мұқағали – қазақ 
поэзиясының ұзақ сағынып 
көрген асыл перзенттерінің 

бірі. Ол – шын мәніндегі ұлттық 
құбылыс… Ол халық болмысымен біте 
қайнасып кеткен ұлы тұлға. Ұлы құбылыс. 
Ұлы ақын. Мұқағалиы бар халық өлмейді. 

Мұқағалиы бар әдебиет күннен-күнге жаңа-
ра, жасай береді. Тіршіліктің тәттілігі мен 
ақиқаттың ащылығынан мейірі қанғанша 
дәм татқан қауымның өскелеңдігі мен 

өміршеңдігі де осында. Мұқағали 
халқымен бірге мәңгі өмір сүреді.

Әбіш Кекілбаев

Мұқаң мен жұбайы Лашынның суретін 
алғаш рет көршіміздің үйінен көрдім. Төр-
гі бөлмедегі рамада қыстырулы тұрған 
суреттегі жандар осы шаңырақтың үлкен 
ұлы- Шынәділдің таныс достары болып 
шықты. Ол кезде Мұқағали аға Қазақ ра-
диосында диктор  болып істейтін. 

Бірде Сарыжаздан Қайнарға жол то-
сып тұрғанымда, Алматы-Нарынқол бағы-
тындағы шағын автобус келіп тоқтады. 
Автобус адамға лық толы. Маған бұйырған 
орын-есік жақтағы тіреуіш темір болды. 
Шофердың артындағы екі кісілік орынға 
жайғасқан екі адамның біреуін сол мезет-
те таныдым. Ол- Әбдіке Асанов болатын. 
Әбдіке ағайды Қайнар мектебінде дирек-
торлық қызметте болғаннан танитынмын. 
Бір сәтте, Әбдіке ағай жолаушыларға 
қасындағы бейтаныс жанды таныстыра 
бастады. Бейтаныс жан дегенім, өзіміздің 
жерлесіміз, ақын ағамыз Мұқағали Мақа-
таев еді. Ақынға ерекше таңқалыспен қа-
рап қалдым. “Құлақ естігенді көз көреді” 
деген осы болса керек. Жасы қырыққа 
толмаған шағы, ақсары өңді, кең иықты, 
шашы иығына төгілген, мығым денелі 
адам. Әттең,  қалта телефон болғанда, су-
ретке түсіріп алар едім деп ойлап қоямын. 
Суретке түсіре алмасам да, ақынның дәл 
сол бейнесі көз алдымда әлі күнге дейін 
сақталған. 

1967 жылдың тамыз айының бесінші 
жұлдызында “Үш ұрпақтың” кездесу тойы 
өтті.  Аудан өнерпаздарының қатысуымен 
үлкен концерт дайындалды. Оның ішінде, 
Алмахан, Сұлушаштармен қатар менде 
қатыстым. Концертті Алматыдан келген 
Сұлтанғали Лұқпанов атты композитор 
жоғары деңгейде ұйымдастырды. Келетін 
қонақтарды ресми қарсы алу мақсатында 
бізді тойдан бір күн бұрын апарған еді. 
Түс ауа шақырылған қонақтар келе баста-
ды. Ұзын "Икарус" келіп тоқтап, Хамит  
Ерғалиев бастаған Бердібек Соқпақбаев, 
Асқар Сүлейменов, Фариза Оңғарсынова, 
Мұқағали Мақатаев, сынды ақындар түсе 
бастады. Нұрғожа Жұбанов түсірген су-
реттерімен әр ауылға жеке-жеке альбом 
жасап берген еді. Сол суреттер әр ауыл 
мұрағаттарында әлі күнге сақтаулы. Ер-
тесіндегі кездесудің салтанатты ашылуын-
да аудан басшылары Т. Кәріпжанов пен 
Т. Нүсіпақыновалар сөз сөйлеп, соңынан 
ауданның еңбек озаттары марапатталды. 
Концертке қатысушы бірнеше адам сах-
нада қол соғып қошемет жасап тұрмыз. Н. 

Әшімбаевқа Ленин орденін, Қ.Диханбаев, 
А. Аманжоловқа Еңбек, Қызыл Ту орден-
дерін табыстады. 

Кезек ақындарға келіп жетті. Х. Ерға-
лиев пен А. Шамкенов бастаған бірқатар 
ақындар арнау өлеңдерін оқып,ел ықыла-
сына бөленді. 

Ақынды үшінші мәрте көргенімде, 
Алматыдағы Түркістан қонақ үйінің астын-
дағы асханада біздің ұстазымыз Омар Нә-
биев ағаймен тамақтанып отырған сәтінде 
қол алысып амандасып, сыртқа шықтық. 
Ақынды жақыннан көргеніме қатты қуан-
дым. Бір өкініштісі, қарапайым тау тұлғаны 
соңғы көруім осы екен.  

Қазақта “Көп жасағаннан емес, көп 
көргеннен сұра” деген бар. Қарапайым 
еңбектің арқасында көп ел көрдім. Москва, 
Украина, Ташкентте үш мәрте болдым. 
Халық театрында жүргенімде облыс, ау-
дандарды аралап, ірі тұлғалармен таныс 
болдым. 1991 жылы 2-шілдеде М.Мақа-
таевтың 60 жылдығында Шәлкөде жай-
лауында үлкен тойда Қайнар ауылының 
үйінде ақын-жазушыларды күттік. Ә. Кекіл-
баев,        Қ.Мырзалиев, Ә. Тарази, Р.Тоқта-
ров, т.б. ақындарға шай құйған едім. Сол 
тойда Л. Әзімжанова және Мұқағалидың 
шешесі Нағима апамен естелік суретке 
түстім.

Мұқағали аға туралы айтар дүниені 
шеті мен шегі жоқ  дәрия дерсің. Қазақ 
халқы ақынды  қалай мақтасақ та, мақта-
уға тұрарлық екені дәлелді шындық. 

Күлшархан АТАЖАНҚЫЗЫ,
Сарыжаз ауылы.

Ақынды үш рет көрдім
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Ауылдық округ әкімдерінің 2021 жылғы ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша тұрғындар алдындағы есебі
 Шәлкөде ауылдық округінің әкімі қ. қуаныШұлының баяндамасы

Құрметті ауылдастар!  Бүгінгі таңда біз үшін 
басты міндет – ауылымыздың ішкі тұрмыс – тірлі-
гін түгендеп, оның әлеуетін асыру және қалыпты 
өмірін қамтамасыз ету болып табылады. Шәлкөде 
ауылдық округі бойынша 2021жылы атқарылған жұ-
мыстар мен 2022 жылы атқарылатын жұмыстарға 
тоқталар болсақ:

Салық мәселесі
Еліміздің    әл    ауқатының   артуы, эконо-

миканың  қарыштай өсуі оның  салық   саясатына  
байланысты екені сөзсіз. Округіміз бойынша көлік 
салығы  8 642 000 теңге болып орындалды. Елдіме-
кендердің жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын   
жер   салығын  қоспағанда, жер салығы болжаммен   
502  000   теңге болып  100 пайызға орындалды. 
Мүлік салығы   бойынша   болжам   233 000 теңге 
болған, ол 233 000 теңге болып толық орындалды. 
Барлық салық  түрінен берілген болжам 735 000 
теңге,болса (көлік салығынан болжам берілмеген)8 
642 000 теңге  болып   орындалды.  Мүлік, жер, са-
лықтарынан қарыздарымыз    жоқ.    Берешек     қа-
рыздар     бойынша    аудандық  кірістер басқарма-
сымен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз.

«Шәлкөде ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесіне 2021 жылға бөлінген қара-
жат бойынша қысқаша тоқталар болсам, ауылдық 
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қы-
зметтерге 45 892 000 теңге бөлінген,  оның ішінде, 
мемлекеттік қызметкерлердің жалақысына 11 867 
000 теңге, техникалық қызметкерлердің жалақысы-
на 4 349  000 теңге,  мемлекеттік  қызметкерлердің 
қосымша өтемақы төлемдеріне 1 158 000 теңге 
және іс сапар шығындарына 421 000 теңге бөлінген. 
Сонымен қатар,  коммуналдық қызметтерге 690 000 
теңге,  Интернет  желісі және байланыс  қызметтері-
не 600 000 теңге, өзге де қорларды сатып алуға 525 
000 теңге, отын, жанар-жағар  май материалдарын 
сатып алуға 659 000 теңге бөлінген.

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 
жұмыстары, шамдарды ағымдағы жөндеу жұмы-
стары мен елді мекенді электроэнергиямен қамта-
масыз етуге 525 000 теңге және елді мекендердің 
санитариясын қамтамасыз етуге 130 000 теңге қа-
ражат бөлінген. Бөлінген қаражат заң талаптарына 
сай өз мақсатында жұмсалды.

       Ауылшаруашылық саласы
Шәлкөде ауылдық округінде барлығы 106 

шаруақожалық тіркелген, оның 106 қазіргі уақытта 
жұмыс істеп тұр, 2 шаруақожалықтың төрағалары 
қайтыс болуына байланысты құжаттарын мұра-
герлеріне рәсімдеу жұмыстары жүргізілуде. Қай-
талап айтып кетсем, өткен жылда ауылдық округ 
аумағынан ауыл тұрғындарының мал жайылымы-
на 2282 га жайылымдық  және 600 га жайлаулық 
жердің құжаттары рәсімделіп, жасалынды.  Шәл-
көде ауылдық  округінде 4933 га егіс алқабы бар. 
Оның 1964 га жері суармалы егістік. Барлық игеріл-
ген жер 3022 га.Жалпы округ бойынша 490 га жерге 
дәнді-дақыл егіліп, 317 га  жерге отырғызылған кар-
топ ысырапсыз  жиналып алынды. Осы жылға  650 
га дәнді дақыл,  250 га картоп егуге жоспарлануда.  
Округімізде 1838 га көпжылдық шөптен 20 967 тон-
на шөп даярланып, малшы отарларымен жеке ауыл 

тұрғындары аулаларына жеткізілді. Елді мекендер-
де егін алқаптарын суару уақытында су ұстайтын 
тұрғындарды кезекке қоюға екі ауылға екі (сумраб) 
қойылған. Бұл кісілер суға байланысты дау-дамай 
туындамауын, су кезегінің сақталуын қадағалайды.

Ауылдық округ бойынша  29 дана ауылшару-
ашылық техникалары бар. 2020 жылы  17 қазанда 
«Талас Агро» кооперативі құрылды,  2021 жыл-
дан өз жұмыстарын бастаған болатын. Ауылдық 
округ бойынша 2021 жылы шаруа қожалықтар 
1 дана МТЗ -82, 2 дана МТЗ-80 тракторы, 3 дана 
пресс-подборщик,  5 дана шөп жинайтын өрмекші 
тырмақты өз қаражаттарына сатып алды. Дала жұ-
мыстарының барлығы дерлік осы техникалармен 
атқарылуда. Көктемгі егіс үшін 50 га сүрдігер жыр-
тылып дайындалды,бұған қосымша 80 га жерге көп 
жылдық шөп егу жоспарлануда.

Мал шаруашылығы
Округте      барлығы      33146    бас   қой-ешкі,  

5175   бас ірі  қара, 4071 бас жылқы  малы бар. Жал-
пы  мал  өсірумен 78 шаруақожалығы айналысады. 
Шаруақожалықтармен   сатып алынған 9 бас асыл 
тұқымды бұқалар бар. Осы жылға тұқымды түр-
лендіру бойынша ірі қара мал басына 13 бас асыл 
тұқымды бұқалар алу жоспарлануда. 

Жыл басынан бері мал дәрігерлерімен егу, 
емдеу жұмыстары тұрақты  жүргізілуде. Бұл сала-
да 3 мал дәрігері, 3 фельдшер, 2 санитар болып, 
барлығы 8 адам тұрақты жұмыс атқарады.  Ел-
дімекендер  аса қауіпті  жұқпалы аурулардан таза. 
Қолда бар  малдың  30 пайызы ауылдық   жерлер-
де   бағылуда, қалған 70 пайызы шаруа қожалықта-
рында, нақтылап айтқанда, 78 малшы отарында  
топтастырылған. Талас аймағында 33, Шәлкөде 
аймағында 45 малшы  отарлары бар. Округіміз бой-
ынша 2021 жылдың басынан бері 505 бас жылқы, 
923 бас ірі-қара, 5648 бас қой - ешкі малы сатылып 
559 030 000 теңге кіріс кірді.

Мал қыстату мәселесі де ойдағыдай өтіп жа-
тыр. Округ бойынша даярланған    20 967  тонна 
мал азығының  10 100 тоннасы мал қыстауларына  
жиналған және биылғы жылғы қыстың қолайсыз-
дығына байланысты қыстаулық малшылар жайла-
уға көшіп төл мен аналық малды аман алып қалуда.

Білім саласы
Шәлкөде орта мектебінде 41 мұғалім жұмыс 

істейді,   6-декреттік демалыста, 22-техникалық қыз 
меткер жұмыста, 2-декреттік демалыста, 11-шағын 
орталық қызметкерлері жұмыс істейді. Барлығы 
-82 қызметкер бар. Жалпы 233 оқушы бар, мектеп 
бітіруші  5 оқушы, даярлық тобында 15 бала, шағын 
орталықта тәрбиеленуші 30 бала бар.

 Талас ауылындағы Ш. Уалиханов атындағы 
орта мектебінде 37 мұғалім жұмыс істейді, 4-де-
креттік демалыста, 26-техникалық қызметкер, 
шағын орталықта 5 адам жұмыс жасайды. Жалпы 
оқушы саны-204, 11 сыныпта 7 оқушы. Даярлық 
тобында 16 бала, шағын орталықта тәрбиеленуші 
25 бала бар. Мектептерде, шағын     орталықтарда 
ыстық су, суық су, жүргізілген. Арнайы бойлерлер 

орнатылған. Жуынатын орын, унитаз жұмыс істеп 
тұр. Асханалармен жабдықталған.

Жалпы мектептерде аз қамтылған отбасы, 
көп балалы отбасы балаларымен қатар жартылай 
жетім балалар назардан тыс қалмайды. Биылғы 
жылы мектептерде ауыл тұрғындары  мен кәсіп-
керлердің  демеушілігімен «Мектепке жол» акци-
ясы   ұйымдастырылып, 320 000 теңге көлемінде 
ақшалай, заттай көмек көрсетілді. Оқушыларды оқу-
лықпен қамтамасыз етуде    дұрыс  жолға қойылған. 
Биылғы  жылы округіміздегі Шәлкөде, Талас елді 
мекендерінде    ауыл    демеушілігімен салынған    
спорт кешендері де толығымен жұмыс істеп тұр. 
Мектептер от жағу маусымына сұйық отынмен 
қамтамасыз етілген. Шәлкөде орта мектебіне 33291 
литр сұйық отын әкелінген, қазіргі кезде қалғаны – 
11 627 литр. Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебіне 
29 824 литр сұйық отын келген, қазіргі уақытта 13 
200 литр қалды.  Жылу қазандықтары жақсы жұмыс 
істеп тұр.

Әлеуметтік сала
     Округімізде    үйден    әлеуметтік    көмек 

көрсетілетін  адам саны-12, оның ішінде мүмкіндігі 
шектеулі балалар  саны 2 адам, I-топ мүгедегі  1 
болса, II-топ мүгедегі 4 адам, 6 адам жалғыз басты 
қарттар. Бұл адамдардың тыныс-тіршілігін окру-
гіміздегі  2 әлеуметтік қызметкер назардан тыс қал-
дырмай, үнемі қадағалап, жәрдемдесіп отырады. 
Қысқы от жағу маусымына  жалпы көлемі 20 тонна 
көмір әкелініп берілді. Қарттар күні мерекесіне орай 
әкімшіліктің ұйымдастыруымен ауыл жастарының 
қолдауымен ауылдардағы жалғыз басты қарттар-
дың үйлерін әктеп, ауласын тазалап, қоқыстарын 
арнайы орындарға төгіп   көмек   көрсетілді. Ақылы 
қоғамдық жұмысқа 40 адам тартылып оның ішінде 
10 адам келісім шартты мерзімінен бұрын бұзуы-
на байланысты жұмыстан шығарылды. Қалған 30 
адам ай сайын 85 000 теңгеден    8 ай жалақы алып 
қоғамдық жұмыс мерзімі аяқталғаннан кейін толық 
жұмысқа орналастырылды. Жастар тәжірибесі 
бойынша 1 адам айлық тәжірибеден өтіп, тұрақты 
жұмыспен қамтылды. Шағын және айлық кәсіпкер-
лікті қолдау  «Бизнес бастау» жобасы бойынша 
11 адам 583 400 теңге қайтарымсыз ақша қаража-
тын алып жұмыстарын жүргізуде. Қысқа мерзімді 
кәсіптік оқыту бойынша 2 адам оқытылды. Төтенше 
жағдайды алдын алу мақсатында аудан әкімі аппа-
ратының ықпалымен 4 адамды қамтитын төтенше 
жағдай пункті салынып, қазіргі уақытта халықтың 
қауіпсіздігі үшін тәулік бойы  жұмыс істеуде. Аудан 
әкімінің және аудандық әкімшіліктің қолдауымен 
«Біз біргеміз!» акциясы ұйымдастырылып, округ 
бойынша жағдайы төмен бірнеше отбасыларға 
көмектер көрсетілді.  Ауылдық әкімшіліктің  де-
меушілігімен Шәлкөде, Талас ауылдарындағы 
жағдайы төмен отбасылар мен   жалғыз   басты 
қарттардың үйлеріне отын және көмір  түсіріліп, 
көмек көрсетілді. 8-наурыз Халықаралық әйелдер 
мерекесі қарсаңында 60 жастан асқан 40-тан астам 
аналарымызға сый-сияпат көрсетілді. Шәлкөде 

ауылының 20 жылдық түлектерінің демеушілігімен 
1 000 000 теңге көлемінде ауыл тұрғындарының 
игілігі үшін заманауи шатыр (палатка) ішкі жаб-
дықтарымен қолданысқа берілді. Талас ауылының 
20 жылдық түлектерінің демеушілігімен Талас 
ауылындағы ескі мешіт ғимаратына 1 100 000 мың 
теңге көлемінде қаражатқа ішкі жөндеу жұмыста-
ры жүргізіліп,қатымхана ел игілігіне берілді. Талас 
ауылының 10 жылдық түлектері орталықтағы екі қа-
батты әлеуметтік нысанды қоршауға 200 мың теңге 
көлемінде көмек көрсетті. 1 маусым «Балаларды 
қорғау» күні мерекесі қарсаңында демеушілердің 
көмегімен 30-дан астам бүлдіршінге сыйлықтар та-
бысталды. Ауылдың қоғамдық саяси өміріне белсе-
не ат салысып, түрлі салаларда елеулі еңбек еткен 
және қайырымдылық көрсетіп, демеушілік танытқан 
ауыл тұрғындары «Жаңа жыл» мерекесі қарсаңын-
да ауыл әкімінің «Жыл үздігі» атты арнайы марапа-
тымен марапатталды. 

Елді мекендерімізде 2 Казпочта бөлімшелері 
бар, оның 1-і халыққа қызмет етіп тұр. Шәлкөде 
ауылының Казпочта қызметкерінің зейнетке шығуы-
на байланысты қазірше бос. Ауыл тұрғындары 
зейнетақысын, мұғалімдер мен мекеме қызметкер-
лерінің  жалақысын және де басқа ақша беру, алу 
операциялары осы бөлімше арқылы атқарылады, 
баспасөз басылымдарына жазылуға көмектеседі.

Елді мекендерде  Қазақтелеком  АҚ-ның 377 
телефон нүктесі бар. Шәлкөде ауылында 200 үйде  
телефон нүктесі болса, 140 үй кабельді интернет-
пен. Талас ауылы бойынша 177 телефон нүктесі 
бар оның 128-не кабельді интернет жүргізілген. 
Көрсетілетін қызмет түрлерін қадағалау үшін 1 
электромантер жұмыс атқарады. Сонымен қатар 
елдімекендерде Beeline, Tele 2, Altel мобильді бай-
ланыстарына Н + және 4 G интернетмобильді жүй-
елері іске қосылып жұмыс жасап тұр.

Денсаулық саласы
Амбулаторияда 3 дәрігер, 12 орта буын қы-

зметкерлері, 6 кіші буын  қызметкерлері жұмыс 
істейді.

Жыл басынан   бері  емдеу амбулаториясы  
жұмыс көрсеткіштері бойынша  жалпы    әр түрлі 
аурулармен қаралған адамдар саны - 8429  адам. 
Емделгені – 4198, үйден қаралу – 656. Күндізгі ста-
ционарда 118 науқас емделді. Туу жасындағы әйел-
дер саны – 420. Зейнеткерлер саны – 612, жалғыз 
басты ана -2. Жүкті әйелдер саны – 7. Диспансер-
лік есепте 265 адам тұрады. Үлкен  адамдар 210, 
жастар - 6, балалар - 49.    Жалпы адам    өлімі    
16 адам.    Туылған сәбилер - 18 бала, шетінеген 
бала саны жоқ. 

Пандемияға байланысты вакцина алуға РПН 
бойынша 18-100 жас аралығындағы халық саны 
-1420, оның 1 этап вакцина алғаны-1164 адам, 2 
этап вакцина алғаны-1137 адам, ауылдық округтен 
көшіп кеткен тұрғындар саны-118 адам. Ревакцина-
ция бойынша алған-226 адам, вакцина алуға жат-
пайтындар саны 33 адам. Шәлкөде және Уалиха-
нов орта мектебінен Комирнати вакцинасын алуға 

12-17 жас аралығындағы балалар  204 оқушы, оның 
1 этап комирнати дозасын 185 оқушы алды. Комир-
нати 2 -этап дозасын 150 оқушы алды.

Тазалық көркейту, көгалдандыру
Ауылымызда көркейту, көгалдандыру жұмы-

старына байланысты жыл басынан бері 149 -тонна 
күл-қоқыс шығарылды. Шәлкөде және Талас ауыл-
дарының кіреберістеріне 2 саябақ және жаттығу 
құрылғылары орнатылып халық игілігіне берілді.  
Шәлкөде ауылына кіре берісінде мал ұрлығының 
алдын – алу және басқада сақтық шараларына бай-
ланысты бейне бақылау қондырғысы тәулік бойы 
жұмыс жасауда. Шәлкөде ауылына кіре беріс қақпа 
(аркасына) құны 300 000 теңге тұратын «Шәлкөде 
ауылы» деген заманауи жазу орнатылды. Ауыл-
дық округ бойынша көше қиылыстарындағы көше 
атаулары жаңартылып, 8 көшеге  аншлагтар ілінді. 
Шәлкөде, Талас ауылдарында орналасқан көше 
жарығы бағаналарына ағымдағы жөндеу жұмыста-
ры жүргізіліп, қосымша заманауи 65 бағана орталық 
көшелерге орнатылды. Шәлкөде ауылында Жусан-
бай атамыздың ұрпақтарының демеушілігімен  құны 
2 000 000 теңге тұратын «Жусанбай ата» саябағы 
салынып, 600 түп тал-терек ағаштары Шонжы ау-
данынан әкелініп ауылдық округке қарасты меке-
мелер және саябақтар алаңдарына  отырғызылып 
күтілді. Шәлкөде ауылы орталығынан саябақ және 
шағын футбол алаңын салу үшін арнайы орын 
белгіленіп құжаттары рәсімделді, осы жылдың 
көктемінен құрылыс жұмыстары жүргізіледі деп 
жоспарлануда. Ауылдық әкімшілік тарапынан 200 
метр заманауи қоршау материалдары алынып, 
ауылдағы жағдайы төмен отбасылар мен қараусыз 
қалған бос үйлер  қоршалды. Арнайы орындарға 
4  бильборд орнатылды. Барлық көмек көрсетіп, 
демеушілік танытқан және ауылдың қоғамдық жұ-
мыстары мен әлеуметтік дамуы жолында ауыл 
әкімішілігімен бірлесе жұмыс атқарған ауыл аза-
маттарын Мемлекетіміздің Тәуелсіздігіне - 30 жыл 
толу мерекесі қарсаңында ауыл әкімінің арнайы 
алғыс хаттарымен қоса сый- сияпаттарымен мара-
паттады.

Мәдениет  саласы
Округ    елді    мекендерінде 1 мәдениет үйі, 

1 кітапхана халыққа қызмет  көрсетеді. Бұл меке-
мелерде барлығы 6 адам жұмыс істейді. Ауылы-
мыздағы барлық мерекелік шаралар, салтанатты 
жиындардың жоғары деңгейде ұйымдастырылуына 
ат салысады. Мәдениет үйі жанында  домбыра үй-
ірмесі жұмыс істейді. Ауылдық кітапхананың кітап 
қоры-6027 дана, оқырман саны-517 адам. Биылғы 
жылы келіп түскен кітап саны-403 дана. Кітапхана-
да әр мерекелік шараларға  байланысты  тақырып-
тық көрмелер жасалып, шаралар өткізіліп тұрады.

Сөзімді қорытындылай келе айтарым, өткен 
жылдың еншісіндегі жұмыстар легі осындай. "Жұ-
мыла көтерген жүк жеңіл" демекші, бірлікпен атқа-
ратын алдағы жұмыстарымыз сіздердің қолдаула-
рыңызбен өз деңгейінде өткізілетініне сенімім мол! 

   сүмбе ауылдық округінің әкімі е. бесТібаеВТың баяндамасы
Бүгін округ аймағының бір жыл ішінде істелген жұмыста-

ры мен үстіміздегі жылда істелетін жұмыстар жайлы айтып 
өтпекпін.

Ауылымыздың басты драйвері ауыл шаруашылығы сала-
сы болып табылады. 

Ауылдық округтің жалпы жер көлемі – 41025 га, оның ішінде - егістік-7100 га, суар-
малы-2625 га, жайылым -15038 га, шабындық-933 га, көпжылдық шөп-3000; 

Бүгінгі күні ауылдық округ бойынша 318 шаруа қожалығы заңды түрде тіркелген. 

2021 жылы ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы жиналғаны

Мал шаруашылығы
Өздеріңізге белгілі, 2021 жылы ауа райының қолайсыздығы, жауын-шашынның 

болмауы салдарынан жалпы елімізде құрғақшылық болды. Осы құрғақшылық салда-
ры ауылымыздың шаруаларының картоп, астық, көпжылдық екпе шөптеріне, тағы да 
басқа салаларға айтарлықтай зиян келтірді. Өнім көлемі жылдағыдан айтарлықтай 
төмен болды. Қуаңшылық мал шаруашылығын да айналып өтпеді. Жайылымдардың 
аптап ыстықтан құрғап күйіп кетуіне әкеп соқты. Осыған қарамастан шаруаларымыз-
дың қажырлы еңбегінің арқасында мал азығын басқа аудандардан сатып алып мал ба-
сын аман-есен алып шығуға жұмыстар жасады. Алдағы уақытта мал басын жайлауға 
көшіруді мықтап қолға алуымыз керек. 2021 жылы болған құрғақшылық жалпы мал ша-
руашылығына да үлкен зардабын тигізді. Оны барлығымыз көзімізбен көріп отырмыз. 
Қазірдің өзінде шаруалардың бірді-екілі малдары қондылығы төмендеп біраз шығынға 
жол берілді. Сонда да болса ауыл тұрғындары жағдайдан шыға отырып, аналық мал 
басын сақтап қалудың әрекетін жасауда. 

Қолымыздағы табыс көзі болып саналатын мал басын аман сақтаудың тиімді жолы- 
жаз айларында малды жайлауға апарып бағу, болмаса еңбегіне келісе отырып жайлауға 
қосып баққызу болып табылады. Осы тұрғыда жоспарлы түрде әрекет жасаудың орнына 
бейқамдыққа, жайбарақаттыққа салынып шаруамызды артқа тартамыз. Сондықтан ал-
дағы уақытта қолдағы малды жайлауға көшіруді мықтап қолға алуымыз керек.

Айта кететін жағдайдың бірі, ауыл тұрғындары өлген мал өлексесін, құрылыс 
қалдықтарын ауыл сыртындағы қоқыс төгетін орынға тастауға болмайтынын біле тұра 
апарып тастап заң бұзушылыққа баруда. Ауылымыздың 2012 жылы салынған мал өлек-
сесін тастайтын орын толып бара жатқандығына байланысты, аудан әкімдігіне сұраныс 

беріліп, қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттары дайындалуда. Биылғы жылы мал 
өлексесін тастайтын орын жаңадан салынатын болады.  

Егіс алқаптарының жағдайына келсек, Сүмбе, Қызылшекара ауылы бойынша 
шаруашылық біртұтас болып тұрған кезде 2625 га суармалы егістік болған. Ауа райының 
күрт өзгеріске ұшырап су тапшылығы елеулі түрде байқалып отырғандығына байланыс- 
ты округ аймағында суармалы жердің көлемі азайып кетті. Биылғы жылы тау бөктерінде 
қардың түсуі өте аз мөлшерде. Ауа райын болжайтын мамандар құрғақшылық алдағы 
жылдарда да болатындығын айтып ескертуде. Сондықтан көктемнің бір күні жылғы азық 
демекші алдағы көктем маусымында ерте қимылдап, бір тамшы суды далаға жібермей, 
егіс суын өз уақытында, тиімді, күндіз де, түнде де ауыспалы кезекпен суғаруды ой-
лағанымыз жөн. Биылғы жіберген жайбарақаттығымызбен енжарлығымызды, жіберген 
кемшіліктерімізді қайталауға да, өзімізді өзіміз кешіруге болмайды деп есептеймін. Осы 
тұрғыда округ аймағындағы су бөліп беру мамандарына ұтымды жұмыс ұйымдастыру 
жоспарын жасауды тапсырамын. Су беру науқанын үстіміздегі жылдың бірінші сәуірінен 
кешіктірмеуіміз керек.

Егістік алқаптарын суландыру мақсатында Сүмбе ауылынан бастау алатын ұзын-
дығы 15 шақырым «Белтоған» каналынан берілетін су Сүмбе, Қызылшекара ауылы 
тұрғындарына мүмкіндігінше берілді. Қызылшекара ауылына су келетін Дараты кана-
лына отыз жылға жуық су келмеді. 2021 жылы күрделі жөндеуге 47 млн. теңге бөлініп 
«Ақсұңқар» фирмасы қазіргі уақытта тоғыз шақырымын тазалады. Күннің суып, тоң тү-
суіне байланысты жөндеу жұмыстары кейінге қалдырылып, көктем шығысымен қайта 
қолға алынып биылғы жылғы егіс суғару маусымына кешіктірмей су беруге мүмкіндік бар. 
Белтоған каналының Қызылшекара ауылының үстінен өтетін ұзындығы екі шақырым бо-
латын бөлігі қайта тазаланып, дамбы соғылатын болады. Аталған жерден қатты нөсер 
жауындарда сел жүріп ауылды алып кету қауіпі өте жоғары, жаз уақыттарында осындай 
төтенше жағдайлар қайталанған болатын. Осы мәселені аудан әкімшілігі қолға алып 
қазіргі уақытта жобалық сметалық құжаттары жасалуда.

Ауыл шаруашылығы бірден ілгері басып кетуі қиын сала. Қиындықтарға қарамастан 
табысты еңбек етіп жүрген шаруа қожалықтарымыз да аз емес. 

2021 жылы «Ақжол» шаруа қожалығы құны-710 мың теңгеге шөп шабу машинасын 
алды. «Ділмұрат» шаруа қожалығы құны-2 млн. 900 мың болатын шөп орағыш рулон 
пресс сатып алды. Элиталы картоп тұқымын өсіру, мал басын асылдандыруда көңіл қу-
антарлықтай жұмыстар атқарылуда.

Мал тұқымын асылдандыруда «Ақжол», «Аман», «Ақбұлақ», «Бірлік», «Сырым», 
«Нұрбосын», «Айару», «Ирек», «Санжар», «СПК Қызылшекара» шаруа қожалықтары 
айтарлықтай табыстарға жетуде. Қазіргі уақытта 15 бас әулиекөл, 3 бас ақбас бұқасы 
және 1 бас санта гертруда бұқалары қолда бар. Қыстауларға 21533 мың тонна мал азығы 
дайындалып жеткізілді. 

Өздеріңізге белгілі ауылымыздың ең түйткілді мәселесі жас отбасылардың егістік 
жер алуы болып отыр. Шекаралық аймақ болғандықтан ауылшаруашылық жерлерін 
конкурспен алу мүмкін емес. Соған қарамастан, ауылдық әкімшілік тарапынан Сүмбе 
ауылынан егістік жерлері жоқ жеті жас отбасыға, Қызылшекара ауылынан екі азаматқа 
егістік жерге уақытша пайдалану мүмкіндігі берілді.. Алдағы уақытта да бұл мәселені 
біртіндеп шешетін боламыз.

Әлеуметтік сала
2021 жылы Ұлы Отан соғысының ардагері-1, зейнеткерлер саны-370, «Күміс алқа» 

және «Алтын алқа» наградаларымен марапатталған батыр аналар саны-109, ауған соғы-

сы ардагерлері саны-2, Чернобыль апатына қатысқан-1 адам.
Аталған азаматтардың денсаулығы, азық – түлікпен қамта-

масыз етілуі, тұрмыс жағдайы округ әкімі аппаратының үнемі 
басты назарынан түскен емес.

2021 жылы ауылымызда 39 отбасына нақтырақ айтатын болсақ, 184 адамға ата-
улы әлеуметтік көмек көрсетілді.Әлеуметтік бағдарламалар бөлімі арқылы 1 мен 3 жас 
және 3 пен 6 жастағы балаларына арналған әлеуметтік пакеттер, гигиеналық құралдар 
ай сайын беріліп отырды. Және де 2021 жылы  мүмкіндігі шектеулі 2 адамға кресло қо-
рап, міндетті гигиена -3 адамға, протез ортопедиялық бұйымдар-4 адамға, жеке көмекші 
қызметі-4 адамға, үйден әлеуметтік көмек 2-қартқа, 3-мүгедек, 3 балаға әлеуметтік көмек 
көрсетіліп, 9 адамға жолдамалар берілді.

2021 жылы  2– жалғыз басты, 3-мүмкіндігі шектеулі және көп балалы, аз қамтылған 
отбасыларына Аудандық «Әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»  мемлекеттік мекемесі 
арқылы 14 тонна, ауыл жастарының демеушілігімен аз қамтылған 50 отбасына 60 тонна 
көмір, 10 отбасына әкімшілік тарапынан ағаш отын жеткізіліп берілді.

Балалар күніне және Жаңа жыл мерекесіне орай  мүмкіндігі шектеулі балаларға 
Әлеуметтік бағдарламалар бөлімі және округ кәсіпкерлері арқылы жаңа жылдық сый-
лықтар таратылды.

«Жартас Райымбек» қоры арқылы Сүмбе, Қызылшекара ауылдарындағы аз 
қамтылған отбасылардың балаларына он ұл балаға, он қыз балаға қыстық аяқ киімдер 
берілді. Онымен қоса Сүмбе ауылында орналасқан шекара бекетінің қызметкерлері Сүм-
бе ауылының он отбасының балаларына қыстық киімдер мен аяқ киімдерге              де-
меушілік жасады.

Коммуналдық сала
2021 жылы Қызылшекара ауылына ұзындығы 2,3шақырым болатын Бекдайыр, 

Қонысбай, Молдағұлова көшелеріне 69,7 млн. теңгеге орташа жөндеу жұмыстары жүр-
гізілді.

Қызылшекара ауылына биыл 2022 жылы ұзындығы 3,6 шақырым болатын жолға ас-
фальт төселетін болады. Жобалық сметалық құжаттары дайын. Сүмбе ауылы бойынша 
асфальт төселмеген 6,434 шақырым болатын көшелердің жобалық сметалық құжаттары 
дайын. Алдағы уақытта қаржы қарастырылса Сүмбе ауылы толығымен асфальтталады.

2021 жылы Сүмбе ауылының кіре берісіне көгалдандыру үшін қоршау орнатылып 
жұмысы толығымен аяқталды. Көктем шығысымен 200 түп шырша отырғызылатын бо-
лады.

Сүмбе ауылы Абай, Тұрлықожа, Далабаев, Күмісбек және мектеп айналасына, 
ауылдық ауруханаға баратын көшелерге алдағы уақытта көше жарықтары орнатыла-
тын болады. Сүмбе ауылындағы қырық сегіз көше шамдарының жарықтары заманауи 
үлгідегі лед жарықтарына ауыстырылды. Алдағы уақытта Қызылшекара ауылының да 
жарықтары заманауи үлгіге ауыстырылады.

Ауылда  әрбір мерекелік шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылып отырады. 
Бір мәдениет үйі жұмыс жасайды. Қазіргі уақытта әкімшілік ғимаратында отыр. 2021 
жылы Сүмбе ауылынан құны- 475,085  мың теңге болатын 180 орындық мәдениет үйінің 
құрылысы басталды. Мердігер «Golden Caty DS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 
Құрылыс жұмысы биылғы жылы аяқталып пайдалануға беріледі. Бұл дегеніміз ауылдық 
округ үшін жақсы қуаныштардың бірі деп есептеймін. Себебі ауыл тұрғындары концерттік 
бағдарламалар әр түрлі іс-шараларды көруіне, ауылымыздан шыққан өнерпаздардың 
кәсіби шыңдалуына, уақыттарын тиімді пайлануға, әр түрлі деңгейдегі іс-шараларды өт-
кізуге үлкен мүмкіндік береді. 

 

№ Атауы га Түсім Барлығы 

1 Бидай 170   

2 Жаздық арпа 900   

3 Картоп 856   

Оның ішінде: 

 
 
 
 
 
№ Малдың түрі Жалпы басы Аналығы  

1 Ірі қара 6616 4321  

2 Жылқы 4173 2462  

3 Қой 28951 17371  

4 Құс 4579 3946  
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Ауылдық округ әкімдерінің 2021 жылғы ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша тұрғындар алдындағы есебі
 Жамбыл ауылдық округінің әкімі р. қоЙлыбаеВТың баяндамасы

Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты мем-
лекеттік мекемесі өз жұмысын ҚР Заңдарын, ҚР  Пре-
зидентінің Жарлықтарын, жыл сайынғы жолдауларын, 
Үкімет Қаулыларын, облыс және аудан әкімінің қаулы, 
шешім, өкімдерін басшылыққа алып жұмыс істеуде.

Ауылдық округ әкімінің аппаратында 12 адам жұмыс 
істейді. Сонымен қатар ауылдық округ тұрғындарына 1 
учаскелік полиция инспекторы, 1 ветеринариялық пункт, 
2 әлеуметтік қызметкер қызмет етсе, екі аңшылық үйі, 
үш туристік мақсаттағы қонақ үйлер халыққа қызмет көр-
сетеді. Ауылдық округке қарасты екі елді мекенде 3380 
халық тұрады.

2021 жылы ауылдық округ әкімінің жылдық бюджеті 
37 млн 302 мың тг болып белгіленген. Бөлінген қаражат 
толығымен игерілді.

Округ тұрғындарына 1 дәрігерлік емхана, 1 амбу-
латориялық пункт, 1 ӨК, 223 шаруа қожалығы, 10 дүкен     
қызмет етеді. Өткен жылы жеке құрам бойынша 30 өкім, 
негізгі қызмет бойынша 40 өкім, 31 шешім шығарылып, 
142 кіріс хаттар келіп түссе, 546 шығыс хаттар, 1163 
әртүрлі анықтамалар берілді. 

Салық түсімдері
2021 жылы округ бойынша салық түрлерінен яғни, 

көлік салығы бойынша 4 696 000 теңге болжам болса, 
7 328 000 теңгеге орындалды,  мүлік және жер салығы 
бойынша 695 000 мың болжам болса, 730 000 теңгеге 
орындалды, табыс салығы бойынша 200 000 теңге бол-
жам болса, 168 000 теңгеге орындалды. Барлық салық 
түрінен болжам 5 591 000 теңге болса, орындалғаны 8 
226 000 теңге болды. Алдағы уақытта салық көздерін кө-
бейту және кіріс басқармасына тіркелмеген жер, көлік т.б. 
анықтап тіркеу өзекті мәселелердің бірі.

Ауылшаруашылық саласы
Өткен жылы округ бойынша,  600 га картоп, 15 га 

көкөніс, 2150 га көп жылдық шөп, 100 га күздік, 310 га жаз-
дық арпа, барлығы 410 га жер дәнді-дақыл толығымен 
жиналды, 105 350 т шөп қоры дайындалды.

2021 жылы мал басы бойынша, 3357 бас жылқы, 
2054 бас ірі-қара, 18 360 бас қой- ешкі тіркелген.  2021 
жылы округ тұрғындарының 218 бас жылқы, 610 бас 
ірі-қара, 951 қой малдары тірі салмақта, 117,5 т еттей, 
оның ішінде қой еті 30 т, сиыр еті 47,5 т, 40 т жылқы еті, 
130 000 т картоп өз қажеттіліктері үшін Алматы қаласы 
т.б. сыртқа шығарылса, осы ауыл шаруашылық өнімдерін 
орташа есеппен ақшаға айналдырсақ 241 млн 370 мың 
теңгенің өнімдері өндірілген. 2021 жылғы егулер мен про-
филактикалық іс-шаралар толығымен орындалып, осы 
жылы иесіз қаңғыбас 25 бас иттер өлтірілді.

Аталған салалар бойынша шешімін таппай келе 
жатқан мәселелер көп. Атап айтсақ, жер мәселесі оның 
ішінде, суармалы, жайылымдық жерлер, мал жай-
ылымдарын өз мәнінде пайдалану бүгінгі күннің өзекті 
мәселелерінің бірі. Жаз жайлауға, күз күздеуге, қыс қыс- 
тауға деген сияқты, бойдақ малдарды жайлауға шығару, 
кезекті ерте көктемде ұйымдастырып, бағуды кезекпе-   
кезек тәртіппен жалғастыруымыз қажет.

Ауылдағы тұрмыс-тіршілік, мал, егін шаруашылығы 
болғандықтан, мал басын асылдандыруда, жерді пай-
далануда көптеген кемшіліктерге жол берілуде. Асыл 
тұқымды мал өсіруге, мал бордақылауға, жаңа жұмыс 
орындарын ашуға несиелер берілуде.Ауылдық округіміз-
де қазіргі уақытта ірі-қара малын асылдандыру жұмы-
стары бойынша «Дархан», «Дана», «Жұлдыз», «Алғыс», 
«Мақсат», «Дархан» шаруа қожалықтары айналысуда.

Өткен жылы жайлау бағдарламасына сәйкес округ-
тегі бойдақ ірі-қара, жылқы малдары Ақкөл, Асутөр, 
Жарбұлақ жайлауларына топтастырылып шығарылды. 
Дегенмен  де аталған сала бойынша кемшіліктер жетер-
лік.  Ел-жұрт болып өз мерзімінде малды жайлауларға 
шығарсақ, жайлауларды мал өлекселерінен таза ұстап, 
ұйымдастырылған жұмыстарды ары қарай жалғастырып,  
ауылдың маңына сауын  сиыр, мініс аттарды ғана ұстауы-
мыз қажет. Жекеменшік мал отарларын жайлауға жіберу-
ді жалғастыруымыз қажет. 

Қазіргі уақытта округ бойынша 298 нүкте болса, 285 
нүктесі жеке тұрғындарда орналасқан. 150 ге жуық үйде 
интернет желісі орнатылған.

Білім саласы
"Білім инемен құдық қазғандай" демекші, жас ұр-

паққа сапалы білім берудің қайнар көзі ол - мектеп, он-
дағы мұғалімдердің білім деңгейі. Мектептерде 258/192 
оқушыға 42/37 мұғалім дәріс береді. Интернетке қо-
сылған-2, компьютерленген мектеп-2.

2021 жылы округ бойынша 17/14 бала ҰБТ тапсы-
рды 67 пайызды құрады. 4 алтын белгі алды. Жамбыл 
ауылынан  бітірген 17 оқушының  12 жоғарғы оқу орнын-
да оқыса  1 колледжда оқып жатыр. Қаратоған ауылын-
да бітірген  14 оқушының 3 колледжда, 2 подкурста, 9 
жоғарғы оқу орнында оқып жатыр. Нұрбапа Өмірзақов 
атындағы орта мектепте шағын орталық жұмыс істейді, 
онда 2 топта 65 бала тәрбиеленуде. Мектеп асханала-
рында көп балалы және жетім балалы отбасыларының 
205 балалар бір мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етіл-
ген. Оған 4 млн 205 мың теңге қаржы бөлінген. Округтегі 
140 балаға арналған «Таугүл» балалар бақшасында 135 
бала мектепке дейінгі балалар тәрбиеленеді, оның ішін-
де, атаулы әлеуметтік көмек арқылы 13 бала ыстық тамақ 
ішіп, тәрбиеленіп жатыр. Болашақта мектеп жасына дей-
інгі балаларды тәрбиемен қамту мақсатында жұмыстар-
ды жандандыруымыз қажет.

2021 жылдың жаз айларында 45 бала әр түрлі         
лагерьлерде  демалып қайтты.

Ауылымызда 1 кітапхана жұмыс істейді. Кітап қоры 
5484 дана, 470 оқырманы бар. Кітапхана оқырмандармен 
тығыз жұмыс істеп, әр апта сайын шара өткізіп, Райымбек 
аудандық кітапханасының ресми парақшаларына салып 
отырады. Оқырмандарға кез – келген уақытта есігі ашық. 

Денсаулық сақтау саласы
Денсаулық сақтауда 1 дәрігерлік емхана, 1фельд-

шерлік пунктте10 арнаулы орта буынды дәрігерлер тиісті 
жұмыстарын жүргізуде. 2021 жылы 45 бала өмірге кел-

ген. Оның 20 бала Жамбыл ауылынан, 25 бала Қаратоған 
ауылынан дүниеге келді. Ауылдық округ бойынша 1387 
адам вакцина алса, оның III- этапын 307 адам алды. 9 
жүкті және бала емізетін аналар «Файзер» вакцинасын 
алды. Мектеп оқушыларынан 73 оқушы вакцина алды. 
Жалпы 4502 адам ем қабылдап, көмектер көрсетілді.  
Дәрігерлік амбулатория сұйық отынмен жылығандықтан 
осы жылға 28 800 литр сұйық отын келіп түсті, ауыл 
жастары атынан құны 20 000 тг тұратын 2 өкпе аппараты 
дәрігерлік амбулаторияға табысталды. 

Әлеуметтік сала
Өткен жылы уәкілетті органға 34 адам тіркелсе, УО 

арқылы 34 адам қоғамдық жұмысқа орналастырылды. 2 
адам кәсіптік оқуға жіберіліп, 15 адам жұмысқа орнала-
стырылды. 

2021 жылы тағайындалатын мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмекті 12 отбасы алады.Қысқы қатты отын 
көзі ретінде 16 отбасына 256 000 теңге коммуналдық 
тұрғын үй көмегі көрсетілді. Ауылдық округте «Мектепке 
жол» акциясы бойынша 13 отбасыға көмек көрсетілді.  
Ауыл Жастарының атынан аз қамтылған отбасы балала-
ры қыстық киіммен қамтамасыз етілді. Жамбыл ауылы-
ның 2006 жылғы мектеп бітірген түлектері көп балалы 8 
отбасыға азық-түлікпен, 6 отбасыға көмір таратып көмек 
көрсетті. 8-наурыз Халықаралық әйелдер күнінде ауылы-
мыздың жеке кәсіпкері Тұрғынбаев Серікжан әлеуметтік 
санатта тұратын 4 қыз балаға сыйлық жасап құттықтады. 
Ауылдық жерде тұратын білім беру, медицина, әлеумет-
тік салаларында жұмыс істейтін қызметкерлерге отын 
үшін төленетін қаржы жанұя саны 102 жан санына 1 289 
752 теңге, мүгедек балаларды үйден тәрбиелеп, оқыта-
тын отбасыларына төленетін әлеуметтік көмек 4 жанұя 
санына 240 000 теңге төленді.

Тәжік, Ауған шекарасында борышын өтеген Құдай-
берген Сағадат Елетайұлына денсаулығын түзеп қай-
ту үшін «Жаркент» санаториясына 10 күнге жолдама 
беріліп, демалып қайтты. Қаратоған ауылының ақсақал-
дар алқасының төрағасы Әлімбеков Мэлс атаға «Нұр 
Отан» партиясы тарапынан 10 күнге «Жаркент» санато-
риясына жолдама берілді.

Қылмыс
2021  жылы  ауылдық округ бойынша ешқандай қыл-

мыс тіркелгент жоқ. Мал жоғалу фактілері орын алмады.  
Малдарды түнде қораға қамап, иесіз өріске қалдырмауға 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Атқарылған жұмыстар
Ауылдық округтегі Байынқол өзінінде орналасқан 

ағаш көпір ауылдық округтің балансына алынды. Алдағы 
уақыттарда күрделі жөндеу жұмыстарына бюджеттік 
өтінімдер беріледі.

2021 жылы жекеменшіктің мал жайылатын жерлері 
анықталып, ауыл тұрғындары пайдалануына 1780 га жер 
аудан әкімінің өкімімен бекітілді.

2021 жылы қыркүйек-қазан айлары аралығында өт-
кен жалпы халық санағында ауылдық округте орналасқан 
екі елді мекендегі жеке тұрғын үйлердің номерлерін ау-
дандық архитектурамен келісе отырып түзетілді және 
ауылдық округтегі 10 (он) көшенің аншлагтары жаңар-
тылып қойылды.

Жамбыл , Қаратоған ауылдарындағы саябақ орын-
дары анықталып мемлекеттік акті алынды.  Сол сияқты 
екі ауылға да салынатын Strееt Workount орындары 
анықталып мемлекеттік акті алынды.

Қаратоған ауылынан 80 адамға арналған шағын 
спорт комплексінің орны дайындалып мемлекеттік акт 
алынды және ауылға тәулігіне 15 адам қабылдайтын ам-
булаториялық пункттің жері анықталып, мемлекеттік акт 
дайындалды.

2021 жылы даталы мерекелерде мекемелер ара-
сында округ, аймақ бойынша және аудан көлемінде 
әртүрі спорттық жарыстар ұйымдастырылып, орын алған 
командалар ақшалай, заттай силықтармен марапаттал-
ды. 

Атап айтсақ, ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 
жылдық мерейтойында ауылымыздың азаматтары бәйге 
жарысында  жүлделі орынға автокөлік тікті. Бұл дегеніміз 
ауыл азаматтарының ақынға деген құрметі.

Ауылымыздың тумасы Асыл Айтақын  Сербияның 
Белград қаласында өткен әлем чемпионатында еліміздің 
қоржынына Еркін күрестен 61 келі салмақта қола жүлде-
гері атанды. Осы жеңісіне орай ауданымыздың ең жас 
құрметті азаматы атанды. Ауыл азаматтары жеңісінің 
құрметіне ат мінгізіп, ас берді.  Бұл жеңіс ауылымыз үшін 
орасан зор қуаныш, өскелең ұрпаққа үлгі, өнеге болатын-
дай іс болды.

Батыр ел қорғаны.  XVII-XVIII ғасырларда Жетісу 
өлкесін қасық қаны қалғанша жаудан қорғаған батыр 
бабамыз Байсейіт батырдың ұрпақтары батырдың 340 
жылдығына орай ескерткішіне күрделі жұмыс жүргізіліп, 
аудан көлемінде іс-шара өткізіліп ас берілді. Батыр рухы-
на арнап қазақтың ұлттық ойыны көкпар додасы ауқымды 
түрде өтті. Дода республика көлемінде ұйымдастырылып 
жалпы жүлде қоры 2 500 000 мың теңге тігілді.

Ауыл жастарының ынтымағы мен ұйымшылдығы-
ның арқасында аудан көлемінде төс көкпары ұйымдасты-
рылды. Жалпы жүлде қоры 1 000 000 теңге.

Округтегі қандай жұмыстар болмасын ауыл аза-
маттары, қариялар, ауыл жастары «Бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол» шығарып атсалысып, азаматтық танытып 
жүрсіздер.

Округ бойынша әлі де болса шешімін таппай тұрған 
өзекті мәселелер жетерлік. 

- Қаратоған ауылының ауыз су жүйесінің жаңғыр-
тылуына қаражат бөлінгенімен, ауыз су жүйесінің толық 
аяқталмауы халықтың шаруа істеуіне көп кедергісін ти-
гізуде. 

- Ауылдық округ әкімі аппаратының жеке балансын-
да ғимараттың болмауы.

Аталған проблемалардан басқа да істейтін жұмы-
стар жетерлік. Сіздер мен біздер болып атқарамыз деп         
сенемін.

 қақпақ ауылдық округінің әкімі Ж. әлімқоЖаеВТың баяндамасы
Қақпақ ауылдық округіне қарасты 

екі елді мекендегі  халық саны – 2669.
Округ бойынша жалпы жер 

көлемі – 89915 га. Оның ішінде: егістік 
жер - 3796 га, суармалысы - 1569 га, 
жайылымдығы – 84303 га, шабындық 
- 46 га, 1770 га – ауылдық округтің 
жері.

Бүгінгі таңда округте 2 орта мек-
теп, 2 пошта бөлімшесі, 2 ауылдық 
дәрігерлік амбулаториясы, 1 полиция 
тірегі, 1 вет пункт, 1 мәдениет үйі, 1 
кафе, 2 тойхана, 10 дүкен, 1 шашта-
раз, 1 тігін шеберханасы, 1 ұстахана, 
2 мешіт халыққа қызмет көрсетеді. Екі 
елді мекен бойынша 185 шаруа қожа-
лығы тіркелген. 

2021 жылы көктемгі егістік жұмы-
стары уақытында басталды.  Шаруа 
қожалықтары мен ауыл тұрғындары 
көктемгі егіс науқанына қажетті жа-
нар-жағармай, астық, картоп тұқымда-
рын дайындап, мерзімінде еккенмен 
биылғы жауын-шашын мөлшерінің аз 
түсуі айтарлықтай әсер етті. Соған 
қарамастан, ауыл тұрғындарының        
тынымсыз еңбегінің нәтижесінде 702 
га   картоптың әр гектарынан 217 ц/н,  
537 га жаздық арпаның әр гектарынан 
28 ц/н, 1705 га көпжылдық шөптен 
орташа түсім 50 центнерден өнім 
алынып, 85250 тонна мал азығы жи-
налды. Көктемгі дала жұмыстарына 
37 әртүрлі маркадағы тракторлар, 42 
агрегат, күзгі астық оруға 2 комбайн  
жұмылдырылды. Осы тұрғыда ауыл 
шаруашылығын дамытуға байланы-
сты  «Бастау» шаруа қожалығы ірі 
қара малын өсіру үшін 2,5 миллион 
несие алып, өз кәсібін бастады. «Қа-
зАгроҚаржы» АҚ арқылы «Әлем-А-
гро» шаруа қожалығы 9 миллион 
теңгеге жаңбырлатқыш машина, 9 
миллион 230 мың теңге қаражатқа 
«Беларусь-892» маркалы трактор, 
«Бірлік» шаруа қожалығы 9 милли-
он 670 мың «Беларусь-82» маркалы 
трактор мен 250 мың теңге өз қара-
жатына шым уатқыш техника сатып 
алып, ауыл шаруашылығы саласына 
9,6 млн теңге инвестиция құйды.

Өткен жылы Қақпақ, Көкбел 
ауылдарындағы жеке сектор мал-
дарының жайылымы үшін 1400 га 
жайылымдық жердің құжаттары жа-
салынды. 

Жылдан-жылға ауыл тұрғында-
ры мен шаруа қожалықтарындағы 
төрт түлік мал басы да көбейіп келеді. 
Мәселен:

Ірі қара – 5864 бас болып, 110 
пайызға, жылқы – 3786 бас - 126 пай-
ызға, қой-ешкі 14201 басқа өсті.

Округте мал бордақылаумен 
айналысатын шаруа қожалықтары 
мен жеке тұрғындар саны көбеюде. 
Шаруа қожалықтарында 336 бас ірі 
қара малы тұқымдық түрлендіруге 
қатысты. Былтырғы жылы 9 шаруа 
қожалығы мал бордақылаумен айна-
лысса, биылғы жылы олардың саны 
11-ге жетті. 

Екі елді мекенде 2450 бас ірі 
қара, 6512 бас ұсақ мүйізді малдың 
төліне құлақ жапсырмалары салын-
ды. 800 бас жылқы төлі бірдейлен-
діріліп, компьютерлік дерекқорға ен-
гізілді. 

2021 жылға жоспарланған шаруа 
қожалықтары мен ауыл тұрғындары 
малдарының алдын алу, егу, профи-
лактикалық және диагностикалық 
зерттеу жұмыстары толығымен орын-
далды. Қой тоғыту орны және мал 
дәрілейтін орын ағымдағы жөндеу жұ-
мыстарынан кейін талапқа сай жұмыс 
істеп тұр. 

Екі елді мекенді абаттандыру, кө-
галдандыру мақсатында 200 000 (екі 
жүз мың) теңге көлеміндегі қаражатқа 
тал-терек пен жеміс ағаштары алы-
нып, отырғызылды.

 «Қақпақ ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесіне 
қаралған 32 млн 226 мың теңге қаржы 
толық игерілді. 

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға ар-
налған бағдарламасының 1-бағыты 
- техникалық, кәсіптік біліммен және 
қысқа мерзімді кәсіптік оқумен қамта-
масыз ету болса, бұл бағытта 2 аза-
матша оқытылып, 2 азамат тұрақты 
жұмысқа орналастырылды. Сонымен 
қатар аз қамтылған 1 отбасы шағын 
бизнесті дамыту үшін берілетін 555 
мың 600 теңге  грант алып, өз кәсібін 
бастады. Бағдарламаның 3-бағыты 
бойынша ақылы қоғамдық жұмыста 
жұмыссыз есебінде тіркелген  25 адам 
8 ай бойы еңбек етті. Жыл соңында 
17 адам жұмысқа орналастырылып, 
жоспар 68 пайызға орындалды. Әлеу-
меттік жұмыс орны бойынша, 2 адам, 
алғашқы жұмыс орнына 1 адам, Ұр-
пақтар келісімшарты бойынша 1 аза-
мат жұмыспен қамтылған.

Екі ауыл бойынша І-ІІ-ІІІ топта 
60 мүгедек тіркелген. Оның ішінде 
,балалар – 10, жалғызбасты қарт - 2, 
мүмкіндігі шектеулі бала 2-еу және 
бір 18 жастан асқан мүгедек азамат 
үйден әлеуметтік көмек алады. 5 аза-
мат протез-ортопедиялық бұйымдар-
мен қамтылды. Санаторлы курорттық 
емделуге жыл басынан 10 азамат 
жіберілді. Жыл басынан 15 отбасы 
жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік 
көмек алды. 

2021-2022 оқу жылында Жәмең-
ке және Көксай орта мектептерінде 
422 оқушыға 84 ұстаз білім береді. 
Оқу жылының басынан жаңартылған 
бағдарлама бойынша пән мұғалім-
дері білімдерін жетілдіруде аудандық, 
облыстық семинарларға қатысып, 
тәжірибе алмасып отырады. Екі мек-
теп ұстаздары білім беру саласын 
дамытуда жас ұрпаққа сапалы білім 
мен саналы тәрбие беруде қол жет-
кізген табыстары мен шығармашылық 
жетістіктері үшін түрлі марапаттарға 
ие болса, мектеп оқушылары жыл 
бойы ауылдық, аудандық және ре-
спублика көлеміндегі түрлі білім 
бәйгелері, өнер және спорттық түрлі 
жарыстар мен байқауларға қатысып, 
мақтау қағазы, диплом, сертифи-
каттармен марапатталды. 1 оқушы 
«Алтын белгі» иегері атанды. Екі 
мектептің шағын орталықтарында 80 
бала тәрбиеленуде. Жәмеңке және 
Көксай орта мектебі мұғалімдері тү-
гелдей дерлік вакцина қабылдаған.    

2021 жылы салық түсімдері 100 
пайызға орындалды. Жеке тұлғалар-
дың мүлік және жер салығынан 525 
мың, көлік салығы бойынша 8 млн 501 
мың теңге салық құйылды. 4-5 жыл 
көлемінде көлік салығын құймаған 
қарыз азаматтар тізімі жасалып, ауыл 
ішіне ілініп қойылды. Соның нәтиже-
сінде, көлік салығы бойынша қарыз 
сомасы азайып, салық төлемі ар-
тығымен орындалды. 

Округ бойынша денсаулық 
сақтау саласында да жұмыстар та-
лапқа сай жүргізілуде. Қақпақ, Көкбел 
ауылдық емханаларында 1 дәрігер, 2 
фельдшер, 2 акушерка, 7 мейірбике, 
1 лаборант халық үшін қалтқысыз қы-
змет көрсетуде. Екі ауыл емханасын-
да 0 - 1 жасқа және 1-5 жасқа дейінгі 
балаларға, жүкті аналар және «Д» 
есепте тұратын науқастарға алғашқы 
дәрігерлік көмекке тегін дәрі-дәрмек 
көлемі - 3 млн 891 мың 427 теңге 
қаржы қаралып, игерілді. Екі ауылда 
44 бала дүниеге келді. Сәби өлімі тір-
келген жоқ. Туберкулез ауруымен 1, 
қатерлі ісік ауруымен 1 адам есепте 
тұр.

Дүниежүзін дүрліктірген панде-

мия кезінде ақ халатты абзал жандар 
короновирус ауруының алдын алу 
мақсатында екі елді мекен бойын-
ша 18-100 аралығындағы 1252 ауыл 
тұрғынына вакцинация жасады. 

Қақпақ ауылдық округінде Қазпо-
чта» АҚ-ның телефон байланысы 
мен пошта бөлімшесі тұрақты жұмыс 
істейді. Қақпақ, Көкбел ауылдарында 
177 телефон нүктесі бар және Қақпақ 
ауылында 52 үйге интернет желісі қо-
сылған.  

Жыл сайын Қақпақ ауылдық окру-
гі бойынша  қамқорлық пен қолдауды 
қажет ететін мүмкіндігі шектеулі жан-
дар, көпбалалы және аз қамтылған 
отбасыларға қайырымдылық көмек-
тер көрсетіліп келеді. «Мейірбандық 
– жүректен, қайырымдылық білектен» 
дейді халқымыз. Олай болса, ортамы-
зда туған жердің өркендеуіне елеулі 
үлес қосып, қамқорлыққа зәру жан-
дарға қол ұшын созып жүрген, туған 
жерін абаттандырып, гүлдендіруге 
күш салып, өзге де қайырымдылық 
істерге қаржылық демеу көрсетіп жүр-
ген азаматтар аз емес. Атап айтар 
болсақ, ауыл кәсіпкерлері, демеуші 
азаматтар, ерікті жастар, мекеме қы-
зметкерлері, «Атамекен» шаруа қо-
жалығы, әкімшілік аппаратынан жыл 
бойы 193 мың теңге көлеміндегі қара-
жатқа азық-түлік, 6 куб отын мен 405 
мың теңгені құрайтын 27 тонна қатты 
отын көмегі берілді.

Қасиетті Құрбан айт мерекесіне 
орай үнемі қайырымдылық көмек-
терімен ауыл тұрғындарының алғы-
сына бөленіп жүрген Әбдікерімов 
Нұрлан, Нұрғазиев Жарас, Майра 
Саудабайқызы және ізгілікті істердің 
ұйытқысы болып жүрген азаматтар 3 
ірі қара мен 1 қой етін көпбалалы, аз 
қамтылған, жалғызбасты отбасыла-
рына таратып берді. 

8 наурыз – Халықаралық әйел-
дер күні мерекесі,  9 мамыр – Жеңіс 
күні, 1 қазан – Қарттар күні мерекелері 
округ көлемінде аталып, қайырым-
дылық көмектер мен сый-сияпаттар 
жасалды. 16 желтоқсан - Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығы мерекесі жоғары деңгейде 
ұйымдастырылып, әр түрлі сала бой-
ынша ел дамуына өз үлестерін қосып 
жүрген ауыл азаматтары аудан және 
ауыл әкімінің марапаттары мен «Ата-
мекен» шаруа қожалығы атынан түрлі 
сый-сияпатқа  ие болды. 

Бәріңіз білетіндей әлеуметтік 
желі арқылы Кеген ауданы Кіші Жа-
лаңаш ауылы азаматының жаз бойы 
жинаған бүкіл шөбі қыстың көзі қырау-
да өртеніп кеткені жарияланған бола-
тын. Қақпақ ауылының қайырымды, 
жомарт жүректі азаматтарының көме-
гі арқасында 100 мың теңге ақшалай 
қаражат, 43 рулон шөп пен 8 қап арпа 
жем жиналып, көмек қолын созғанын 
айтпай кетуге болмас. 

Ауыл азаматы Нұрлан Әбді-
керімұлының бастамасымен ауыл-
дағы және туған жерден жырақта 
жүрген ауыл азаматтарының деме-
ушілігімен Қақпақ ауылында сала-
уатты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатында әкімшілік ғимаратының 
1-қабатынан балалар мен жасөспірім-
дерге арналған күрес залына 3,5 млн 
теңге қаражатқа күрделі жөндеу жұ-
мыстары жүргізіліп, заманауи үлгідегі 
жаңа күрес залы пайдалануға берілді. 
Қазіргі уақытта 6 топта 80 бала грек-
рим күресінен жаттығуға қатысып, ал-
дағы уақытта ел намысын қорғайтын 
жарыстарға дайындалуда.  

Округ бойынша 3 қылмыс тір-
келіп, үшеуі де ашылды. Қылмыс 
пен құқықбұзушылықтың алдын алу-
да учаскелік инспектор ауыл ішінде 
рейдке шығып, ел тыныштығының 
сақталуын қадағалайды.

Сарыбастау ауылында ғұмыр 
кешкен ДҮЙСЕНҒАЗЫ Думан 
Бақытұлы тірі болса, 20 ақпан күні 
20 жасқа толып, бәрімізді қуанышқа 
бөлер еді. Тағдырдың жазғанына 
шара бар ма. Небәрі 19 жасында 
жарық дүниемен қош айтысып, 
мәңгілік мекеніне бет түзеді. 

Жатқан жайың жарық, иманың 
қасыңда, мәңгілік мекенің пейіштің 
төрінде болсын, Думанжан! Асыл 
бейнең көз алдымыздан кетпесе, 
адами құндылыққа толы асыл қа-
сиеттерің жүрегімізде мәңгі сақта-
лады.       

Ақ жүзіңді беймезгіл кеп  
                                 жасырған,

     
 Топырағың торқа болсын,   

                                  асыл жан.
      

Өкіндірдің, маңдайымызға 
                                сыймадың,

      
Жаның Жәннат, досың  

                 болсын, иманың.

Сағына еске алушылар:  
Әжесі Зәбилахан, анасы Съезгүл, 
туған-туыс, бауырлары.
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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, 
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Қ ұттықта ймыз !
Тегістік ауылдық округінің әкімі Б. СЕБДАЙРОВТЫҢ баяндамасы 

«Шаруашылық жүргізу құқығын-
дағы Райымбек аудандық ауруханасы» 
КММ-де ұзақ жылдан хирург-дәрігер 
болып жемісті еңбек етіп келе жатқан  
ТАЛАСБАЕВ   Иманалы Қатубекұлы 
қаңтардың 30-жұлдызы күні 63 жасқа то-
лып,зейнеткер атанды. Өз мамандығын 
жете меңгеріп, білімі мен білігін, жи-
нақтаған тәжірибесін адамдардың ден-
саулығының жақсаруына жұмсап келе 
жатқан әріптесіміз, әрі ақылшы ағамызды 
осынау қуанышымен шын жүректен құт-

тықтаймыз! Адам жанының арашашысы 
атанып, бар қажыр-қайратын денсаулық 
күзетіне арнаған Иманалы Қатубекұлы-
ның еселі еңбегі аудан жұртшылығына 
кеңінен танымал. Сондықтан, қасиетті 
мамандық иесін таулы өңірдің барша 
жұрты қадірлеп, құрметпен қараса, әріп-
тестері өздеріне үлгі-өнеге тұтады. 

Құрметті Иманалы ҚАТУБЕКҰЛЫ! 
Зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын. 
Өміріңіз ұзақ, денсаулығыңыз зор, бұдан 
кейінгі жасыңызда да бай-қуатты ғұмыр 
кешіп, адам жанының арашашысы атты 
ұлағатты есімді ардақ тұта, халқыңызға 
әлі де шипалы қолыңызбен қызмет көр-
сетіп, абырой арқалай беруіңізге тілек-
теспіз!

Құтты болсын, зейнеткерлік 
                                               жасыңыз,
Әрқашанда бағалансын басыңыз.
Денсаулықтың күзетшісі атанып,
80-90-100 жастан да асыңыз.
Әр ісіңіз болған бізге өнеге,
Беріңізші, көктеңіз де көгере.
Отбасыңыз толып дәйім 
                                           шаттыққа,
Немереге жалғассыншы шөбере.

Ыстық ілтипатпен: Аудандық ау-
рухана ұжымы атынан аурухана ди-
ректоры Әкімбаев Жантас Нұрланұлы.

Ауылдық округ әкімдерінің 2021 жылғы ауылдық округтің
 әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша тұрғындар алдындағы есебі

«Шаруашылық жүргізу құқығындағы 
Райымбек аудандық ауруханасы» КММ ди-
ректорының орынбасары, травматолог-хи-
рург АЙНАБЕКОВ Төлебай Қанапияұлы 
ақпан айында асқаралы  60 жасқа толды.

Құрметті Төлебай Қанапиялы! Сізді 
осынау Барыс жылымен орайласа 60 жасқа 
толған қуанышыңызбен шын жүректен құт-
тықтаймын! Адам өмірінің биік белесі са-
налатын осынау тал түстегі жасыңызға Сіз 
денсаулық сақшысы деген мамандықты 
абыроймен атқарып, ел-жұртыңыздың 
алғысы мен ыстық ықыласына бөлене оты-
рып келгеніңізді әріптестеріңіз жақсы біледі. 
Адам үшін ең қасиетті ұғымның бірі – адам-
дық атына кір шалдырмау дейтін болсақ, Сіз 
осынау ұлағатты ұғымға өзіңіздің бойыңы-
здағы асыл қасиетіңізбен, білім-білігіңізбен 
жауап бердіңіз. Ендігі қалған өміріңізде де 
халқыңызға адал қызмет етіп, адам жаны-
ның арашашысы, қолы шипалы дәрігер 
деген абыройлы атағыңызды ауырсынбай 
арқалап, мерейіңізді үстем ете беріңіз. Ден-
саулығыңыз зор, өміріңіз ұзақ болып, шат-
тыққа толы шаңырақтың қызығын көре бе-
руіңізге, еңбегіңіздің жемісін тере беруіңізге 
шын жүректен тілектеспін.  

Қолы алтын ,қоғамға жаны ашыған,
Айналдым Қарасаздың баласынан.
Төлебай хирургің келді алпысқа,
Мінезі қарапайым дара туған.

Уа,Төке, алпысыңыз құтты болсын!
Бақ қарап, басыңызға қызыр қонсын.
Адамың ем жасаған шипалы боп,
Қонғаның биіктегі тұғыр болсын!
Алпысың бұйым емес  ағамызға,
Жүреді ақыл айтып арамызда.
Зейнетке тоқсан жаста 
                                           шығарамыз,
Бұйырса асыл шапан жабамыз да!

Зор құрметпен: Аудандық ауруха-
на ұжымы атынан аурухана  директоры   
Әкімбаев  Жантас Нұрланұлы.

Ақбейіт ауылының тұрғыны, қадірлі 
әріптесіміз, Ақбейіт бастауыш мектебінің 

шаруашылық жөніндегі меңгерушісі, ар-
дақты азамат Әмірхан Нұрқал ақпан 
айының 12-жұлдызында асқаралы              
60 жасқа толмақ. Сізді туылған күніңіз-
бен шын жүректен құттықтай отырып, 
жарқын да мағыналы ғұмыр жалға-
стығын, көпшіліктің ыстық ықыласы мен 
ризашылығына бөленіп, жолыңыздың  
ақ болуын тілейміз. Отбасыңыз аман, 
деніңіз сау болсын! Басыңыздан бақ кет-
песін, мерейіңіз үстем болып, ұзақ өмір 
сүріңіз. 

   “Алпыс- тал түс” дейді 
                                      халық данасы,
    Алпыс деген өң мен 
                                      түстің арасы,
    Бір әулеттің өзің алтын қазығы,
    Аман болшы, аяулы ел ағасы!

Қ ұ т т ы қ т а у ш ы л а р :                                                        
Ақбейіт  бастауыш мектебінің ұжымы.

Жеке тұлғалардың мүлік салығынан жылдық жоспар –77,0 мың 
теңге, орындалғаны 85,0 мың теңге; 110 % құрады.

Жеке тұлғалардың жер салығынан жылдық жоспар – 202,0 мың 
теңге, орындалғаны 206,0 мың теңге; 101 % құрады.

Жеке тұлғалардың көлік салығы бойынша жылдық жоспар – 2 млн 
509 мың теңге, орындалғаны – 2 млн 800 мың теңге; 111 % құрады. 

Барлық салық түсімдері 122 % құрады.
Бюджет

2021 жылы Тегістік ауылдық округіне 148 млн 984 мың теңге 
жоспар бекітілді.

001-Бағдарламасы бойынша мемлекеттік қызметкерлер мен тех-
никалық қызметкерлер жалақысы және қосымша шығындарға 29 млн 
419 мың теңге.

008-Бағдарламасы бойынша көшелерді жарықтандыру, күтіп бап-
тау ұстауға және электр энергиясы мен қамтамасыз етуге 650,0 мың 
теңге.

009-Бағдарламасы бойынша елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз етуге 730,0 мың теңге.

011-Бағдарламасы бойынша елді мекендерді абаттандыру мен кө-
галдандыру  жұмыстарына 1 млн 600 мың теңге.

013-Бағдарламасы елді мекен шегіндегі көше жолдарын күтіп бап-
тауға 800,0 мың теңге.

022-Күрделі шығыстар үшін 107 млн 244 мың теңге.
013-Бағдарламасы бойынша өңірлерді дамытуға 8 млн 200 мың 

теңге.
Ауыл шаруашылығы 

Ауыл тұрғындары мен шаруа қожалықтарындағы мал басы 2723 
бас ірі-қара, 10308 бас қой-ешкі, 1575 бас жылқы,1585 үй-құсы есепте 
тұр.

«Қымбат», «Кенже», «Мирас» шаруа қожалықтары гектарына кар-
топ алқабынан орта есеппен 200-250 центнерден өнім.

«Ынтымақ» ШҚ2 бас, «Жанат» ШҚ2 бас, «Олжас» ШҚ 6 бас, «Жан-
серік» ШҚ 4 бас асыл тұқымды бұқа алып мал басын асылдандыруда.

Жайылымдарды тиімді пайдалану мақсатында ауыл тұрғындары-
на ортақ жайылымға аудандық жер қорынан 1000 га ортақ жайылым 
(инсектор)жері құжаттары заңдастырылды. Игерілмей жатқан ауыл 
шаруашылығы мақсатында суармалы жерлерге түгендеу жұмыстары 
жүргізіліп, 52 га суармалы жерлер конкурс арқылы ауыл тұрғындарына 
үйлестіріп беріліп, құжаттарын заңдастыруда.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік сала 
2021 жылы жұмыссыз азамат пен азаматшаларды жұмыспен қамту 

мақсатында 29 адам ақылы қоғамдық жұмысқа тартылып жұмысқа ор-
наластырылды.«Жасыл ел» бағдарламасы бойынша  2 адам 2 айға 
көгалдандыру жұмыстарына жіберілді.Жастар тәжірбиесі бағдарлама-
сы аясында 3 жас маман тәжірбиеден өтіп жұмыспен қамтылды. Жаңа 
форматтағы арнайы әлеуметтік көмек 15 отбасына тағайындалып, әле-
уметтік пакеттер таратылды.2021 жылы көпбалалы, жалғызбасты, әле-
уметтік жағынан аз қамтылған отбасыларына әлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімінен 5 тонна, ауыл әкімдігінен 2 тонна қатты отын таратылды.

Білім 
2020-2021 оқу жылында М. Мақатаев  орта  мектебінде 31 мұғалім 

176 оқушыға білім берілді. 10 оқушы  11-сынып бітіріп, 8 оқушы Ұлттық 
бірыңғай тестіге қатысты, жоғары бал 112. 

Төрт түлек жоғарғы оқу орнына грантқа, үш түлек колледжге 
грантқа, екі түлек ақылы оқуға түсті. 

2021-2022 оқу жылында 32 мұғалім 179 оқушыға білім берілуде, 
11-сынып бітіруші 8-оқушы. Олардан 4 бала бес пәннен, 3 бала екі пән-
нен, яғни шығармашылық тест тапсыруға дайындық үстінде.

Денсаулық 
Тегістік дәрігерлік амбулаториясының құрылыс жұмыстарына жо-

балық сметалық құжаттары жасалуда. РПН базасы бойынша 935 адам 
тіркеуде тұр. Оның вакцина алуы тиіс жоспар 623 адам болса, 730 адам 
вакцина алып 115 % құрады. Қайтыс болған адамдар саны-9, 14 жасқа 
дейін бала өлімі жоқ. 2021 жылда туылған бала саны 12. 

Шағын және орта бизнес 
Шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында 1 адам кәсіптік 

оқуға жіберілді және «Бизнес бастау» жобасы аясында 1 адам 583 мың 
400 теңге мемлекеттік грант алып, кәсіптерін бастауда. Құрылыс мате-
риалдарын «Текес Строй» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі 40000 
мың дана сплинтер кірпіш және тағы басқа құрылыс материалдары ау-
дан тұрғындарына өндіріп сатылды.

Ауыз су жүйесі
Тегістік ауыз су жүйесі 2021 жылы мемлекеттік сараптамадан өтіп, 

Республикалық  бюджетке өтінім берілді. Жоба құны 623 млн 586 мың 
теңге.

Елді мекенді көгалдандыру, абаттандыру, санитария 
Ауыл әкімдігі, мектеп және мәдениет үйі ауласына 200 түп терек, 

200 түп жеміс, 100 түп ясин, 50 түп тұя ағашы отырғызылды. Көше  
шамдары жаңартылып 40 жарық шамдар үнемді (диоттық) шамдарға 
ауыстырылды, қосымша 15 үнемді (диоттық) шамдар, бағаналар ор-
натылды. Күл-қоқыс тастайтын орын арнайы техникамен күреліп 150 
тонна күл-қоқыс қалдықтары  жинастырылды.   

2021 жылғы атқарылған 
жұмыстар және ағымдағы жұмыстар 

Аудан аппаратымен 530-ға жуық хат алмасып, жүйелі жұмыстар 
жүргізілді. Ауыл тұрғындарының өтініші негізінде 5 жеке тұрғын үйге 
жекеменшік, 4 жер теліміне уақытша өтеусіз жер беру туралы шешім 
беріліп, құжаттары заңдастырылып мемлекеттік акт алынды. Ауыл 
әкімдігінің күрделі жөндеу жұмыстары толық аяқталды.

Орталық Биеке көшесі бойынан шағын футбол алаңының құрылы-
стары жүргізілді, алаң қоршалып, көгал (газон), құрылыс материалдары 
алынды. Ағымдағы жылы толық аяқтау жұмыстары жүргізіледі.       

Ауыл жастарының көмегімен жалпы алаңы 2 га шағын саябақ үшін 
сыртқы қоршауы қоршалды, қосымша шағын сахна құрылысы жүргізілу-
де. Алдағы уақытта толық аяқтау жұмыстары жүргізіледі.Осы аталған 
алаңға жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында (Street 
workout) спорттық жаттығу құрылғылары орнатылды. 

Ауыл жастарының көмегімен қара жамылған 9 отбасына 1 млн 
800мың теңге көлемінде азық түлік пакеттері, 200,0 теңге күрес залына 
матрас, көпбалалы, жалғызбасты, әлеуметтік жағынан аз қамтылған 15 
отбасыларына 150,0 мың теңге. Жалпы көлемі 5 млн-ға жуық қаржылай 
көмек көрсетілді.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР!
ЖОБА 
Райымбек ауданының әкімдігінің 28 ақпан 2017 жылғы № 40 

қаулысының күшін жою туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 37-бабын, 
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 
6 сәуірдегі Заңының 27-бабына сәйкес аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Алматы облысы Райымбек ауданы әкімдігінің Райымбек ауданы 
бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру 
тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың 
ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» 2017 жылғы 28 ақпанындағы  № 40 
қаулысының (Аматы облысы Әділет департаментіндегі 2017 жылғы 4 
сәуірдегі № 4169 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбаса-
ры Н. Сағатбекұлына жүктелсін.

3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі. 

Райымбек ауданының әкімі                      Н. Құдайбергенов

ПРОЕКТ 
Об утрате силы постановления акимата Райымбекского 

района № 40 от 28 февраля 2017 года
В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «О 

местном государственном управлении и самоуправлении в Республи-
ке Казахстан» от 23 января 2001 года, со статьей 27 Закона Респу-
блики Казахстан «О правовом акте» акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утраченным силу постановление акимата Райымбек-
ского района № 40 от 28 февраля  2017 года «Об утверждении госу-
дарственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и 
обучение, размера родительской платы по Райымбекскому району» 
(зарегистрированное за № 4169 от 04 апреля 2017 года в государ-
ственном перечне регистрации нормативных правовых актов).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя акима района Нурбола Сагатбекулы.

3. Настоящее постановления вступает в силу со дня государ-
ственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого офици-
ального опубликования.

Газетіміздің №5-санында, жетінші бетте «Гаджеттердің бала психикасына әсері» тақырыбында жарық көрген мақаланың авторы    
«Райымбек аудандық №21 Психологиялық-педогогикалық түзеу кабинетінің педогог-психологы» деп түзетіліп оқылсын.

 

 

«Акция  Азиялық Несие Қорынан» 
ЖЫЛДАМ, ЫҢҒАЙЛЫ, КОМИССИЯСЫЗ 

Досыңызды ертіп келіп, бізден сыйлыққа 3 000 (үш мың) теңге алыңыз! 
Шағын несие 2 000 000 теңгеге дейін, кепілсіз! 

53 000 000 теңгеге дейін, кепілді несие 
60 айға дейін 

Акция туралы достарыңызға, көршілеріңізге айтыңыздар! Сіздер сыйлықсыз 
қалмайсыздар! 

Біз сіздерді күтеміз! 
Біздің мекен-жайымыз:  
Кеген ауылы, Райымбек көшесі,   Шалкөде дәмханасының қасында 
Байланыс телефоны: 5061 мобильдик телефоннан тегін 
8 (7277) 72 10 76, 8 771 762 15 51, 8 708 690 12 99 

 

 


