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Облыс әкімі жұмыс сапарымен ауданымызда болды
Тәңіртау тынысы

Баспасөз-2022 

Аудан өмірінің айнасы, төл газеттеріңіз – «Хантәңіріне» 2022 жылдың екінші жарты жылдығына жазылу жүргізілуде. Жазылу бағасы жеке 
адамдар үшін-2100 теңге. Индексі-65543. Шаруашылық, мекеме, кәсіпорындар үшін-2897 теңге, 40 тиын. Индексі-15543.  

Қ а д і р л і  о қ ы р м а н !
Баспасөз-2022 

Бүгін облыс әкімі Қанат Бозымбаев 
іссапармен біздің ауданымызда болды. 
Облыс басшысы өз жұмысын Ақбейіт 
ауылындағы бастауыш мектептің жайын 
көрумен бастады. Халықтың игілігіне жа-
рап келе жатқанына 54 жылдан асқан бұл 
ғимараттың орнына жаңадан мектеп са-
лынғаны абзал болар еді. Ауыл халқының 
да тілегі сол. Ақбейіт ауылында 50 отбасы, 
260 жан тұрады. 25 жас отау бар. Сонымен 
қатар, мұнда Сарыжаз кәсіптік-техникалық 
колледжі орналасқан. Ауыл тұрғындары-
ның көбі осы колледжде әр түрлі жұмы-
стар істейді. Мектепте 4 сынып бөлмесі, 30 
оқушы бар. 10 мұғалім еңбек етеді. Ауыл 
тұрғындары және ұстаздардың өтінішіне 
орай Ақбейіт бастауыш мектебінің жағдайы 
назарға алынатын болды. 

Облыс әкімі Сарыжаз ауылдық окру-
гындағы ескі мәдениет үйін көзімен көрді. 
Мәдениет ошағы қолданысқа берілгелі 
биыл 66 жыл болыпты. Жылыту жүй-
есі жоқ. Мәдениет үйінің қызметкерлері, 
ауылдық кітапхананың кітапханашылары 
қыста бөлмелерін электр жылытқышымен 
жылытып күн көреді. Күре жолдың бой-
ында, ауылдың орталығына орналасқан 
мәдениет үйінің ескіріп кеткені көрініп тұр. 
Қазіргі жайы аянышты. 2019 жылы аталған 
ғимаратқа техникалық тексеру жұмыстары 
жүргізіліп, оның қорытындысымен ғима-
раттың пайдалануға жарамсыздығы және 
бұзуға жататындығы анықталған бола-
тын. Облыс әкімі мәдениет үйінің ішіне 
кіріп көріп, жағдайымен танысты. Күрделі 
жөндеуге келмейтінін, жаңадан мәдениет 
үйі салынатынын айтып, тиісті адамдарға 
тапсырмасын берді. 

Бұдан кейін облыс әкімінің сапары 
Қарасаз ауылына жалғасты. Қалың қа-
зағының мақтанышына айналған Мұқағали 
Мақатаевтың әдеби-мемориалды музейін 
аралады. Республикамыздағы ең көшбас-
шы, іргелі облыстың тізгінін ұстаған аза-
матқа тоқсанның төріндегі Жұмаш атамыз 
ақ батасын берді.

Аудан халқы ауылшаруашылығы оның 
ішінде егістікпен де жақсы айналысады. 
Ауданда 23401 гектар суармалы егістік 
алқаптары бар. Аудандағы суармалы 
алқаптың ішінде 18080 гектар жер 8 шару-
ашылық аралық каналдар арқылы суары-

лады. Облыс әкімі жолай Қайнар ауылы-
ның маңындағы «Жаңа жеміс» каналының 
жайын көрді.  1987 жылы пайдалануға 
берілген «Жаңа жеміс» каналының ұзын-
дығы 37 шақырымды құрайды. Жалпы, 
Қайнар ауылының тұрғындары, қасиетті 
қара жермен жұмыс істейтін диқандары 
егістік, көп жылдық, шабындық жерлерін 
осы каналдың суы арқылы суарып, өнім 
алуға қол жеткізіп жүр. Канал арқылы жал-
пы көлемі 3940 гектар жер суарылады. 
Ескіріп кеткен канал күрделі жөндеуді қажет 
етіп тұр. Оның жоба-жоспары жасалынған. 

Келесі жылы күрделі жөндеуден өткізу үшін 
1 309 миллион теңге қаражат керек болып 
тұр. Аудандағы «Дараты», «Қаратоған», 
«Қақпақ» секілді шаруашылық аралық ка-
налдар, 12 ішкі шаруашылық каналдары 
күрделі жөндеуден өткізілетін болса, бо-
лашақта 15321 гектар жерді игерудің мүм-
кіндігі туады. Бұл бағытта жұмыстар қолға 
алынуда екен.

Облыс әкімі Қанат Бозымбаев жұмыс 
сапары кезінде аудандық аурухананың 
жайымен танысты. Білікті хирург, білімді 
дәрігер Жантас Әкімбаев басқаратын ау-
дандық аурухана 1989 жылы пайдалануға 
берілген. Қазіргі таңда күрделі жөндеуді 
қажет етіп тұрған жайы бар. Мұнда 120 
төсектік орын бар. 54 дәрігер, 290 орта 
буын медицина қызметкерлері еңбек етеді. 
Биылғы наурыз айында 3 науқасқа өтте-
гі тас ауруына байланысты ота жасалып 

сәтті аяқталды. Жалпы, 6 науқасқа ота 
жасалып, сәтті аяқталғанын орнымен айта 
кеткен жөн. Келесі жылдан  бастап  250 
адамға арналған  жаңа емхана құрылысы 
басталатын болды. 1989 жылы пайда-
лануға берілген аудандық аурухананың 
ғимараты, онымен іргелес орналасқан 
перзентхана ғимараты күрделі жөндеуден 
өткізіледі. Мұның бәрі аудандағы денса-
улық сақтау саласы үшін үлкен жаңалық, 
үлкен жақсылық болып отыр.

Түс кезінде Нарынқол ауылындағы 
Б. Мұқай атындағы аудандық мәдениет 

үйінде облыс әкімі Қанат Бозымбаевтың 
Райымбек ауданының халқымен кезде-
суі болды. Облыс әкімі облыс бойынша 
4 айда атқарылған жұмыстарды жұрт на-
зарына ұсынып, баяндама жасады. Осы 
мерзімдегі ауданның экономикалық және 
әлеуметтік жағдайын нақты көрсетіп берді. 
Қ. Бозымбаев өз сөзінде көпшілікті толған-
дырып жүрген көгілдір отын туралы айт-

ты. Ұзындығы 229 шақырымды құрайтын 
«Шелек-Кеген» магистралдық газ құбырын 
салуға арналған жобалық-сметалық құжат-
тары қыркүйек айына дейін бітеді. Келесі 
жылы республикалық бюджеттен қаражат 
бөлініп, құрылыс жұмыстары басталатын 
болады. Көгілдір отын құбырлары екі жыл-
дың ішінде салынып, Кеген мен Райымбек 
аудандарының тұрғындарына жеткізіледі. 

Облыс басшысымен кездесуге келген 
халық көкейінде жүрген сұрақтарын қой-
ды. Бірінші болып «Мирас» шаруа қожа-
лығының жетекшісі, аудандық мәслихат-
тың депутаты Марат Себдайыров сұрақ 
қойды. Аудандағы «Дараты» су каналын 
күрделі жөндеуден өткізуге қосымша қара-
жат қарастырылса жақсы болар еді деді. 
Облыс әкімі аудандағы су каналдарының 
тоспаларының жайын жақсарту мақса-
тында ауданға жалпы көлемі 6 миллиард 
теңге қаражат қарастырылып отырғанын, 
биылдан бастап 1 миллиард теңге бөлініп, 
ауқымды жұмыстардың басталатынын айт-
ты. Шәлкөде ауылының тұрғыны Мақсат 
Ілиясұлы ортаға шығып, Шәлкөде ауыл-
дық округінде, жалпы аудан аумағында өз 
тұсында мыңдаған гектар жерлерді ием-
деніп алып, не өздері мақсатты істеріне 
пайдаланбай, не өзгеге бермей жүрген 
іргелі құрылымдардың, жекелеген ауқатты 
адамдардың барын тілге тиек етті. Сөзінің 
дәлелі ретінде нақты мысалдарын келтірді. 
Облыс әкімі бұл мәселені жалпы аудан-
дағы осындай жағдайларды анықтап, тиісті 
қорытынды шығаруды аудан әкімі Нұржан 
Құдайбергеновке тапсырды. Өз мақсатын-
да пайдаланылмай жатқан алқаптарды сот 
арқылы қайтарып алып, жерге қолдары 
жетпей жүрген қарапайым халыққа беру 
керек деді. Бұл үшін тамыз айына дейін 
уақыт берді. Осы мерзімде нәтиже болма-
са, облыстан арнайы комиссия жіберетінін 
баса айтты. Тегістік ауылдық мәдениет үй-

інің директоры Қайнарбек Әшімбаев аудан-
дағы апатты жағдайда деп табылған Сары-
жаз, Шәлкөде, Тегістік ауылдық мәдениет 
үйлерінің орнына жаңадан өнер ордалары 
салынса деген мәселені ортаға салды. 
Облыс әкімі өңірге сапары барысында Са-
рыжаз ауылындағы мәдениет үйінің жайын 
көргенін, онда жаңадан мәдениет үйінің 
салынатынын айтты. Ал, апатты жағдай-

дағы қалған мәдениет үйлері кезең-ке-
зең бойынша салынады деді. Жұрт бұған 
да қуанып қалды. Нарынқол ауылының 
тұрғыны Балжан Омарова он мыңға тарта 

халық тұратын аудан орталығы Нарынқол 
ауылынан балалар шығармашылығы 
орталығы ашылса, жақсы болатын еді 
деген ұсынысын жеткізді. Облыстың 
білім басқармасы басшысының міндетін 
атқарушы Жаңыл Сүлейменова шығар-
машылық орталығы ашылғаны дұрыс бо-
лар еді. Бірақ, оған лайық деп танылып 
отырған ғимараттың керегесінен басқа 
ештеңесінің жоқтығын айтты. Жалпы, бұл 
маңызды мәселе назарға алынатын бол-
ды. Тегістік ауылындағы «Олжас» шаруа 
қожалығының жетекшісі Олжас Қанапияев 
ауданда бірде-бір астық оратын жаңа ком-

байнның жоқтығын алға тартты. Ауданда 
осы мақсатта техника алатын орталық 
болса, қаражат бөлінсе, жаңа комбайнға, 
жер өңдейтін техникаларға қол жеткізілсе, 
ауылшаруашылығы кезең келбетіне сай 
дамитын болар еді деді. Облыс әкімі бұл 
мәселе туралы аудан басшыларына тиісті 
қорытынды шығаруды тапсырды. Осы күні 
сөз болған дүниенің бірі әрі негізгісі – На-
рынқолға келетін республикалық маңы-
зы бар, қазіргі таңда әбден ескіріп кеткен 
жолдың жайы болды. Облыс әкімі ауданға 
сапары барысында жолдың жайын көзімен 
көріп келгенін айтты. Бұл мәселені «Қаза-
втожол» мекемесінің басшыларына қатаң 
тапсырды. Тиісті министрліктің басшысы-
на арнайы жолығып, қаражат мәселесін 
шешіп беруге көмектесетінін жеткізді. Көп 
көңілін күпті етіп жүрген жол да жасалатын 
болды. Жамбыл ауылының тұрғыны, ту-
ризм саласында жап-жақсы жұмыс жасап 
жүрген азамат Алтай Ноғайбаев Жамбыл 
ауылдық округінің аумағындағы «Бай-
ынқол» шекара бекеті арқылы Хантәңірі 
шыңының етегіне дейін көруді құмартып 
келетін туристерге, қонақтарға емін-ер-
кін өтіп тұруына жағдай жасалса деген 
жақсы ұсынысын айтты. Облыс әкімі бұл 
мәселені назарға алып, қарайтынын сөз 
етті. Аудандағы «Көлсайирригация» мем-
лекеттік коммуналдық кәсіпорнының өкілі 
су суару науқаны кезінде, әсіресе, көктем 
маусымында қуатты трактор, техниканың 
жоқтығын алға тартып, көмек көрсетуін 
сұрады. Бұған да облыс әкімі толымды 
жауабын берді. Осы мақсатта арнайы 
құрылым жұмысы қолға алынып, тиісті 
қаражат бөлінетін болды. Алдаға уақытта 
аудандағы су шаруашылығы кәсіпорнына 
қажетті техника берілетін болады. Осы күні 
аудандағы Қызылшекара ауылына қазақ 
әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаев-
тың атын беру жөнінде ұсыныс жасалды. 
Аудан әкімі бұл ұсыныс бойынша жұмыс 
жасалып жатқанын, ауыл ғана емес аудан 

орталығынан жаңадан жасалып жатқан 
жастар саябағына да өңірдің біртуар пер-
зенті Бердібектің атын беру үшін қажет-
ті жұмыс қолға алынғанын айтты. Мұны 
көпшілік жылы қабылдады. 

Халықпен жүздесу басқосуында ау-
даннан шыққан ел ағаларының бірі Бо-
сатхан Ұлдарбеков, Нарынқол ауылының 
қадірменді қариясы Медетхан  Абиыров 
сөз алып, облыс әкімінің қолына алып жүр-
гізіп жатқан шаруаларына сәттілік, жұмы-
сына жеміс тілеп, ақ баталарын берді.

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ.
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17 мамыр - Дүниежүзілік телекоммуникациялар және ақпарат қоғамы күні!

«Келісілді»
Райымбек ауданының әкімі
_________ Н. Құдайбергенов
«___»____________2022 жыл

«Бекітілді»
Райымбек аудандық мәслихатының 
хатшысы
____________ Г. Арипова
«___»_________2022 жыл

       VII шақырылған Райымбек аудандық мәслихатының 2021 
жылы  2022   және  жылдың 5 айында атқарған  жұмысы, 

оның  тұрақты комиссияларының қызметі туралы  мәслихат   
хатшысы  Г.Р.Арипованың ауданның  ауылдық округтері     

бойынша жергілікті қоғамдастық жиындарында тұрғындарға 
ұсынатын есебінің  

КЕСТЕСІ 

№

р/н

Ауылдық округтер Жиын өтетін күні,
жиын өтетін орны

Уақыты

1 2 3
Райымбек ауданы

20.05.2022 ж.
1 Шәлкөде ауылдық округі Шәлкөде ауылы, Шәлкөде орта 

мектебі
сағат 1000

Қарасаз ауылдық округі Қарасаз ауылы, М.Мақатаев атындағы 
мемориалдық мұражайы

сағат 15.00

Сарыжаз ауылдық округі Сарыжаз ауылы, Сарыжаз орта мектебі сағат 17.00

                                                    26.05.2022 ж.
2 Қайнар ауылдық округі Қайнар ауылы, мәдениет үйі сағат 10.00

Қақпақ ауылдық округі Қақпақ ауылы, Жәмеңке орта мектебі сағат 15.00

Тегістік ауылдық округі Тегістік ауылы, М.Мақатаев атындағы 
орта мектебі

сағат 17.00

                                                   02.06.2022 ж.
3 Жамбыл ауылдық округі Жамбыл ауылы, С.Әшімбаев атындағы 

орта мектебі
сағат 10.00

Сүмбе ауылдық округі Сүмбе ауылы, Абай атындағы орта 
мектебі

сағат 1500

                                                   07.06.2022 ж.
4 Текес ауылдық округі Текес ауылы, Қ.Шорманов атындағы 

орта мектебі
сағат 10.00

Ұзақ батыр ауылдық округі Сарыбастау ауылы, мәдениет үйі сағат 15 00

                                                          08.06.2022 ж.
5 Нарынқол ауылдық округі Нарынқол ауылы, мәдениет үйі сағат 10 00

Аппарат басшысы                                       Ғ. Саретбаев

Мереке аталып өтілді
2006 жылға дейін, әлемде 17 

мамыр - Халықаралық электрбай-
ланыс күні немесе Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Дүниежүзілік телеком-
муникация күні болып аталып өтіп 
жүрді. 2007 жылдан бастап бұл 
Мереке «Дүниежүзілік телекомму-

никация және ақпарат қоғамы күні» 
деп аталды. Бұл коммуникация мен 
ақпараттық технологиямен байла-
нысты барлық адамдармен атап 
өтіледі. 

Телекоммуникация – бұл ақпа-
ратты электр сигналдары арқылы 
беру. Бұл сигналдар сымды неме-

се радио сигналдармен, оптикалық 
байланыс жүйелерімен, телефон-
мен, телеграфпен, факспен және 
интернетпен таратылады. Жыл 
сайын телекоммуникацияны енгізу 
саласы кеңейіп келеді. Телекомму-
никация қызметкерлері бізге бүкіл 

әлемдегі адамдармен байланыс ор-
натуға мүмкіндік береді. Біз жер ша-
рының барлық бөліктерінен ақпарат 
аламыз, әлемдегі оқиғаларды бақы-
лап отырамыз. 

Аудан халқын осы қызметтер-
мен қамтамасыз етіп отырған «Ке-
ген-Райымбек желілік-техникалық 

цехының қызметкерлерін аудан 
әкімі Нұржан Құдайбергенов ар-
найы қабылдап төл мерекелерімен 
құттықтады. Аталған мекемеде 
қазіргі таңда жалпы 21 адам жұмыс 
жасайды. Осы мекеменің жетекші 
инженері Әлімтай Талғат Тұрғым-

бекұлы бастаған ұжымға аудан бас-
шысы арнайы марапаттар табыс 
етті. Сонымен қатар, жұмыстарына 
табыс, отбасыларына береке тіледі. 
Телекомуникация саласы қызмет-
керлерінің еңбегі қашанда елеулі 
болып қала бермек. 

«ХАНТӘҢІРІ».

Елді дүр сілкіндіріп, халықты шығынға ұшыратқан Қаңтар оқиғасы еліміздегі саяси жүйені түбегей-
лі өзгеріске  ұшыратты. Өзгерістің тиіміділігі халық тарапынан табылған қолдауға байланысты. Елімізде 
болып жатқан өзгерістердің алпауыты - Конституцияға енгізілетін өзгерістер. Конституция- елдің негізгі 
құжаты, заң актісі екенін ескерер болсақ, ондағы өзгерістердің халық мақұлдауына ие болуы ең басты 
қажеттілік. Конституцияға енгізілетін түзетулер Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы “Жаңа 
Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы ” атты Қазақстан халқына Жолдауында баяндалған саяси бастама-
ларды іске асыру үшін дайындалғанын тағы бір мәрте еске саламыз.

Тікелей халық қолдауына тәуелді өзгеріс

Конституцияға өзгеріс енгізуге қатысты жалпыұлттық 
референдум жөнінде халықпен кездесуге ауданымызға 
арнайы депутаттар келіп, аудандық спорт кешенінде, 
Ораз Жандосов атындағы білім ордасында, аудандық 
мәдениет үйінде тұрғындармен жүздесті. Ауданымызға  
арнайы ат басын бұрған Парламент мәжілісі депутат-
тары Жанарбек Әшімжанов, Зәкіржан Кузиев, Жанна 
Телпекбаева. Алдымен спорт кешенінің мәжіліс залына 
жайғасқан депутаттар отырыс барысында алдымен мін-
берге көтеріліп, Конституцияға енгізілетін өзгерістердің 
қысқаша мазмұнымен таныстырды. Парламент Мәжілісі 
депутаты Зәкіржан Пірназарұлының айтуынша, ал-
дағы уақытта билікте туыстық қатынастарға жол беріл-
мей, биліктегі қызметтік адалдық сақталатын болады. 
Қасіретті қаңтар оқиғасынан кейін әшкере болған билік-
тегі  туыстық қатынастар алдағы кезеңдегі басшылық 
құрамына  сабақ болмақ. Конституцияға енгізілетін өз-
герістердің жай-жапсарынан хабардар болған спорт ке-
шені қызметкерлері өздерінің бірқатар мұқтаждықтарын 
айтып, депутаттардың назарына ұсынды. Кезекті сөзге 
ие болған Қарасаз ауылының тұрғыны халық пен билік 
арасындағы жік мәселесін көтерді. Айтуынша, айтылған 
біраз өтінімдер мен сұраныстар ауыл әкімінің құзырынан 
тыс, облысқа тәуелді. Ал облыс көлеміне ауыл халқы-
ның үні жете бермейді. Халық сұранысын қанағаттанды-
руға міндетті депутаттар осы тұста, ауыл тұрғындарына  
“халықтық бақылау” тобының құрылуы керектігін қадап 
айтты. Бұл тұрғыда аталған топтың құрылуына ешкім 
қарсылық көрсетуге қауқарсыз болып шықты. Халық ара-

сынан құрылған топтың мүшелері ауыл тіршілігіндегі бар-
лық қозғалыстарды бақылап, мұқтаждықты жоғары жаққа 
жеткізуге мүдделі болуға тиіс. 

Депутаттар  Ораз Жандосов мектебінде ұстаздар 
ұжымымен кездесіп, білім берушілермен  еркін диалог 
орнатты. Конституцияның білім саласына әкелер өзгері-
стерін талқылап,  педагогтық тәжірибесін алға тарта оты-
рып, депутат  Жанна Телпекбаева  сөз алды. 

Халықпен кездесудің келесі отырысы аудандық Мә-
дениет үйіне жоспарланып, депутаттар аудандық денсау-
лық сақтау қызметкерлерімен жүздесті. Шенділердің бұл 
сапары “Халықаралық мейірбикелер күнімен” тұспа-тұс 
келгендіктен, мәдениет үйінде арнайы шара ұйымдасты-
рылып, ақ халатты абзал жандар жиналып қалған еді. 
Мерекелік шараға асыққан тұрғындар тарапынан  депу-
таттар қауымына сауалдар мен мәселелер айтылмады.  

Депутаттар қауымы өз міндеттерін орындап, маңы-
зды құжатқа енгізілетін өзгерістерден қалың бұқараны 
хабардар етті. Дегенмен, депутаттар халықтың басым 
көпшілігімен жүздесе алмады. Депутаттармен жүздесу 
сәті бұйырмаған тұрғындар Конституцияға енгізілетін 
өзгерістер жайымен арнайы танысып, өз қолдауларын 
немесе қарсылықтарын білдіре жатар деген сенімдеміз. 
Ең басты ескеретін жағдай - Конституцияға енгізілетін өз-
герістер тек халық тарапынан қолдау тапқан сәтте ғана 
қабылданатын болады. Бұл- демократиясы қарыштап 
даму үстіндегі елдің бірден-бір ұстанымы. 

 
Ақерке БИЖАН.

Заңды біл! Заңды құрметте!

Мал ұрлығы – темір торға апарар жол 
Алты ай қыстан аман шыққан төрт 

түлік - мамыр айында оңалып, жаз жай-
лауына жөнелтіліп жатқан кез де кел-
ді. Осы кезеңде бөтеннің малын оңай 
олжаға балап, көзімен жымқыратын 
тұяғына белгі салып, ойында есебін 
шығарып, бір-ақ күнде қолды қылғысы 
келетіндер де әрекетке кірісе бастай-
ды. Мал иелеріне барлық қауіпсіздік 
шараларын ұйымдастырып, құжатта-
рын заңдастыру қажеттігі айтпаса да 
түсінікті. Ал, жеңіл жолмен пайдаға ке-
нелемін деушілерге  «Қуғынмен келген, 
сүргінмен кететінін» еске алған абзал.

2020 жылдан бері мал ұрлау Қа-
зақстан Республикасы Қылмыстық Ко-
дексінде жеке 188-1 бап болып енгізіл-
ді. Бұл дегеніміз, аталған қылмыстың 
жазасы ауыр, кешірім сұрап татуласа-
тын мүмкіндіктің жоқ екендігін білдіреді. 

Мал ұрлау, яғни бөтеннің малын 
жасырын жымқыру – мүлкі тәркіленіп, 
3000 айлық есептiк көрсеткiшке дей-
iнгi мөлшерде (2022ж АЕК бойынша 
- 9 189 000 тг дейін) айыппұл салуға не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 
5 жылға дейiнгі мерзімге бас бостан-
дығын шектеуге, не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.

Егер, топ болып, алдын ала сөз 
байласып, ірі көлемде мал ұрлығы 
жасалса – мүлкі тәркіленіп, 3 жыл-
дан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бос- 
тандығынан айыруға жазаланады.

Егер, бірнеше рет, тұрғын үй-жай-
дың, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің, 
мал қораның, қашаның немесе өзге де 
қойманың ауласына кiрумен жасалған 
мал ұрлау болса - мүлкi тәркiленіп, 5 
жылдан 10 жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.

Егер, қылмыстық топ жасаған, 
аса ірі мөлшерде жасалған мал ұр-
лау - мүлкi тәркiленіп, 7 жылдан 
12 жылға дейiнгi мерзiмге бас бос-                                                   
тандығынан айыруға жазаланады.

Өрісте еркін жайылып жүрген әр мал-
дың иесі, іздеуі және сұрауы бар. Ауыр-
дың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, 
еңбексіз мал табамын деушілер заң-
ның алдында жауап береді. Сондықтан, 
халқымыздың «Ұрлық түбі - қорлық» де-
ген мәтелін  әрқашан  есте ұстаған абзал. 

             
    Ж.Н.ЖҰМӘДІЛ,

Райымбек аудандық 
сотының жетекші маман,            

                баспасөз хатшысы.     

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республи-
касы Конституциялық Заңының 19-бабы 8-тармағына сәйкес, Райымбек 
аудандық аумақтық референдум комиссиясы аудан аумағынан тысқары 
жаққа кетуіне байланысты №772 учаскелік референдум комиссиясының 
құрамынан Елшібекова Тілеухан Отанқызы шығарылғанын, аталған комис-
сия құрамына Қали Әсия Оразымбетқызы тағайындалғанын хабарлайды.

Райымбек аудандық референдум
комиссиясының төрағасы:                                    Ғ. Саретбаев

Райымбек аудандық аумақтық референдум комиссиясының  
ХАБАРЛАМАСЫ
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Аудандық спорт кешені
Спорт

Бұқаралық спорт- ұлт денсаулығының кепілі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
өзінің әр Жолдауында үнемі бұқаралық спортты дамыту керектігін баса айтып, осы 
салаға жауапты мамандарға, қала, облыс, аудан басшыларына жауапты тапсырмалар 
беріп келеді. Осы мақсатта, ауданымызда ірі спорт кешені бой көтеріп, нәтижелі жұмыс 
жасап жатыр. Спорт кешені тынысынан хабардар болмаққа, кешен ғимаратына арнайы 
ат басын бұрып, жұмыс барысымен танысып қайттық.

Ауданымыздың  спорт са-
ласына үлкен өзгеріс әкелген 
Райымбек аудандық спорт ке-
шенінің  құрылысы 2018 жылы 
басталып,  2021 жылы  мау-
сым айында мәресіне жетіп, 
пайдалануға берілгенімен,  
ұйымдастыру шаралары қыр-
күйек айында толық аяқталып, 
арнайы ашылу салтанаты өт-
кізілді. Ашылу салтанатында 
еліміздің спорт саласының 
үздіктері мен арнайы облыстан 
келген лауазымды тұлғалар қо-
нақ болып, салтанатты түрде 
кешеннің лентасын қиды. Осы 
сәттен бастап, спорт кешені 
аудан халқы игілігіне жұмысын 
бастап кетті. Алматы облысы 
аумағын дамыту бағдарлама-
сы аясында салынған кешен-
нің жалпы ауданы 4257 шар-
шы метрді құрайды. Заманауи 

құралдармен жабдықталған ғи-
марат көрген жанның көз жана-
рын бірден жаулайды. Ерекше 
жарық, әрі кең спорт кешенінің 
жалпы құрылысына бөлінген 
қаражат мөлшері 1,3 млрд. тең-

гені құрайды. Ғимарат құрылы-
сына қарап-ақ,  жұмсалған 
қаржы мөлшерін бағамдай бе-
руге болады. 

Спорт кешені корпусында, 
спорттық ойын түрлеріне қа-
рай,  күрес залы, бокс залы, 
үстел теннисіне арналған 
орын, жаттығу залы, дема-

лыс бөлмесі, киім ауыстыру 
бөлмелері, асхана, гардероб, 
дәрігерлік бөлме, әкімшілік 
орындары бар. Спорт залда-
ры қажеттілігіне орай, арнайы 
заманауи құрал-жабдықтар-
мен жабдықталған. Кешеннің 
сыртқы бөлігінде баскетбол 
алаңы, футбол алаңы, жүгіру 
жолы орналасқан. 

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев 2019 жылдың 2 қыр-
күйегіндегі “Сындарлы қоғам-
дық диалог- Қазақстанның 
тұрақтылығымен өркенде-
уінің негізі” атты Жолдауында 
елімізде бұқаралық спортты 
дамытуға байланысты кешенді 
бағдарлама қабылдау керекті-
гін жеткізді. “Ұлт денсаулығын 
бекемдеу мәселесі де өте 
өзекті. Барлық жас санаттары 
арасында бұқаралық спорт 
түрлерін насихаттай беру ке-
рек. Балалар үшін спорттық 
инфрақұрылымның барынша 
қолжетімді болуын қамтамасыз 
ету керек. Бұқаралық спортты 

дамыту-пирамидаға айналуы 
тиіс. Оның басына чемпион-
дар шықса, оның негізінде біз 
сау әрі саналы ұрпақты, мықты 
ұлтты қалыптастырамыз. Бұл 
бағытты заңнамалық тұрғы-

да жалғастырып, бұқаралық 
спортты дамытуда кешенді 
бағдарлама қабылдау керек”. 
Аудандық спорт кешені мем-
лекет басшысының Жолда-
уындағы бірқатар міндеттерді 
өз дәрежесінде орындап ке-
леді. Кешеннің жұмыс уақы-
ты тұрғындардың кешкі бос 
уақытын ескере отырып, таңғы 

8:00 мен кешкі 23:00 ге дейін 
жұмыс істейді. Күндізгі уақыт-
та жасөспірімдер мен балалар 
спортпен шұғылданса, кешкі 

уақытта ересектер жаттығу 
залдарын, волейбол залын, 
теннис үстелін, қысқы уақытта 
ішкі футбол залын   пайдалана 
алады.

Аумағы ат шаптырым, жұ-

мысы қыруар,  спорт кешенін 
басқарудың өзі үлкен жауап-
ты іс. Мұндай жауапкершілік-
ті арқалап, кешен жұмысын 
нәтижелі дөңгелетіп отырған 
спорт кешенінің директоры              
Әкімханова Динара.

Әкімханова Динара              
Әукенқызы  1969 жылы қазан 
айының 10-шы жұлдызында 
Нарынқол ауылында дүниеге 
келген. 1975 жылы Т. Жанұ-
зақов атындағы орта мектепте 
1 сыныпта орыс сыныбында 
оқыған. 1985 жылы мектепті 
аяқтап, 1989 жылы Қазақ дене 
шынықтыру институтына түсіп, 
оқу орнын 1993 жылы бітірді. 

1997 жылы Нарынқол 
ауылында аудандық балалар 
мен жасөспірімдер спорт мек-
тебінде жаттықтырушы бо-
лып жұмыс атқарады. Аталған 
спорт мектебінде, 1998-2006 
жылдар аралығында әдіскер 
болып қызмет атқарған. 

2004-2006 жылдары Абай 
атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетін сырттай оқып  бітіріп, 
2006-2013 жылдары оқу ісі 
меңгерушісі жұмысын істеді. 
2019 жылдан бастап аудандық 
балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінде директор қы-
зметін атқарып келеді.  Мектеп 
жасынан спортқа құмар болған 

Динара Әукенқызы 3 сыныптан 
бастап баскетбол спортымен 
айналысып, тиісінше үздік 
нәтижелер көрсеткен. 

Аудандық балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінің 
спортшыларының ауыз толты-
рып айтарлық жетістіктері де 
жетерлік. Облыстық және ре-
спубликалық чемпионаттарда 
айтарлықтай нәтиже көрсетіп 
жүрген спортшылар жемісті 
жетістіктің айқын дәлелі. Мәсе-
лен, жуырда Алматы облысы-
ның 2006-2009 жылы туылған 
жасөспірім қыздар арасында 
Алматы облыстық чемпиона-
ты өтті. Аталған жарыста Қа-
зақстан чемпионатына іріктеу 
жүргізілді. Жарыстан қалыс 
қалмаған ауданымыздан 15 
қыз қатысса, оның ішінде, 63 кг 
салмақта Толғанай Қасымхан 1 

орын, 46 кг салмақта Жұлды-
зай Мәуленбай 1 орын, 50 кг 
салмақта Аяжан Құдайберген 1 
орын, 44 кг салмақта Ұлпан Әу-
есхан 1 орынды, 66 кг салмақта 
Дария Иманжан 1 орынды  ие-
леніп, жеңіс туын желбіретті. 
Сондай-ақ, 50 кг салмақта Ди-
ана Ұзақ 2 орынға жайғасса, 
бұл қатарды толықтырған 46 
кг салмақта Айнұр Берікқызы 
мен 44 кг салмақтағы Мадина 
Омаржан 2 орынды қанжыға-
ларына байлады. 3 орынды ие-
ленген, 60 кг салмақтағы Анель 
Берікжан, 48 кг салмақтағы Ұл-
пан Әділхан, 40 кг салмақтағы 
Инабат Талғатқызы, 52 кг сал-
мақтағы Дана Ақмолда  сынды 
аруларымыз ауданымыздың 
атын асқақтатып, спорт мәрте-
бесін бір көтеріп тастаған-ды. 
Жүлделі жандардың жеңіс се-
бепкері болған жаттықтырушы-

лары -  Ізбасар Қалқаман мен 
Аида Қожанның шәкірттеріне 
көңілі лық толып, қоржындары 
майланып қайтты.  

Сонымен қатар, биылғы 
жылы аудан спортшылары ер-
кін күрестен  облыстық және 
республикалық чемпионатта 1 
орынға 2 спортшы, 2 орынға 1 
спортшы, 3 орынға 1 спортшы   
ие болса, грек-рим күрескер-
лері  облыстық чемпионатта 
1 орынды 1 спортшы,   және 
3 орынды 2 спортшы  иеленіп 
қайтты. Болашағы зор бокс 
спортынан облыстық чемпио-
натта 1 орынды 7 спортшы, 2 
орынды 3 спортшы, 3 орынды 
11 спортшы қанжығасына бай-
лады.Ауданымыздағы келеше-
гінен зор үміт күттіретін қазақ 
күресі де марапатсыз қалма-
ды. Облыстық чемпионатта 
қазақ күресі спортшыларынан 
1 орынға 2 спортшы, 2 орынға 
1 спортшы, 3 орынға 4 спорт-
шы жайғасты. Күрестің тағы 
бір түрі- белбеу күресінен ре-
спубликалық чемпионатта екі 
бірдей спортшымыз 1 орынның 
тұғырына шықты. Дзюдо мен 
самбо спорты нәтижелеріне ке-
лер болсақ, аудан спортшысы 
дзюдодан облыстық чемпио-
натта 2 орынды иеленсе , сам-
бодан облыстық чемпионатта 1 
орынды 1 спортшы, 2 орынды 
2 спортшы, 3 орынды 4 спорт-
шы олжалады. Дәл осы спорт 
түрінен республика көлеміндегі 
жарысқа қатысқан спортшыла-
рымыз жүлделі 1-ші және 2-ші 
орындарға ие болды. 

Жалпы 2021-2022 жылда-
ры Спорт шеберлігін 1 спорт-
шы орындаса, 23 спортшы 
Спорт шеберлігіне үміткерлер 
қатарында. 1 разрядты -37 
спортшы, 2-3 разрядтарды 105 
спортшы орындап, ойдағы ме-
жені орындады. 

Аталған жетістіктермен қа-
тар, спорт мектебінің өзіндік 
мұқтаждықтары да бар бо-
лып шықты. Спорт кешенін-
дегі ұйымдастырылатын түрлі 
жарыстарға сырттан келетін 
спортшылар үшін жатын орны 
мәселе тудырады. Еліміздің әр 
түкпірінен келетін жарысқа қа-
тысушыларға арналған арнайы 
жатақхана салудың қажеттілігі 
басым болып тұр.

Мінекей, ауданымыздағы 
еңселі ғимараттардың бірі - 
Райымбек спорт кешенінің тір-
шілік тынысы осындай сипатқа 
ие. Ауданымыздағы бұқаралық 
спорттың дамуын ілгерілету-
дегі спорт кешені қызметкер-
лерінің еңбектері ерен, төккен 
терлері жемісті деуге толық 
негіз бар. 

Ақерке НҰРӘЛІМҚЫЗЫ.
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Тұғырлы тұлға

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері.

Даңқ ордені... Соғыс жыл-
дарындағы оған ие болған 
аға ұрпақ өкілдері... Кезінде 
біз оларға қандай құрметпен 
қарадық десеңізші! Әсіре-
се аталмыш марапаттың І, 
ІІ, ІІІ дәрежесіне қол жеткіз-
ген әке-ағаларымызға деген 
сүйіспеншілігіміз ерекше еді. 
Өйткені мұндай жандар ол 
кезде Кеңес Одағының Баты-
ры атты ең жоғарғы атақпен 
қатар теңестіріліп, бағалана-
тын. Бірақ, бұлар, яғни, Даңқ 
орденінің жоғарыдағыдай үш 
түрін қатар еншілеген қаһар-
мандар елімізде онша көп 
емес-тін. КСРО деп атала-
тын 15 одақтас республикада 
олардың саны бар-жоғы 2671 
ғана адам болатын. Бүгін біз, 
құрметті оқырман, солардың 
біреуі туралы сөз қозғамақшы-
мыз. Ол жастайымыздан өзіміз 
көріп өскен, бір ауылда тұрған, 
мектеп бітіріп, қалаға оқуға кет-

кенімізше соғыстың сан қилы 
сәттері туралы әңгімелерін әл-
денеше рет тыңдаған қарапай-
ым еңбек адамы Бейқұтбай аға 
Дембаев дер едік. 

Сонымен...

...1965 жыл. Маусым айы. 
Мектептегі оқу жылы аяқта-
лып, каникулға шыққан біздің 
қуанышымызда шек жоқ. Бірақ 
бұл еркіндік ұзаққа созылма-
ды. Келесі аптада: «Жұмыс 
күші жетіспей жатыр», – деген 
ауылдық кеңес төрағасы пәр-
менімен колхоз даласынан 
бір-ақ шықтық. Біздің көше-
ден тізімге алынған үш бала: 
Тұрбек, Нұрмерден және мен 
бір жерге түсіппіз. Ол Танақо-
ра қыстауы іргесіндегі көкөніс 
плантациясы еді. Міндетіміз 
– 1,5 гектардай жерге егіл-
ген қырыққабат пен сәбіздің 
арамшөбін жұлып, әр жеті сай-
ын суару. Жүйек арасындағы 
топырақты қопсытып, оған 
тыңайтқыш ретінде қорадан қи 
әкеп шашу. 

Төңіректегі осындай 4-5     
топқа жөн-жоба көрсететін бри-
гадиріміз Бейқұтбай аға болып 
шықты. Ол кісіні алғаш келген 
күні-ақ танып, құрметпен қа-
рай бастағанбыз. Себебі, сол 
жылғы қыс, көктем айларында 
Жеңістің 20 жылдығы аталып 
өтілетін болды да Ұлы Отан 
соғысының қаһарманы ретін-
де Бекеңнің суреттері аудан-
дық газетте жиі жарияланға-
ны бар. Ол уақытта баспасөз 
бетіне шыққан адамнан артық 
беделді ешкім жоқ. Керемет 
бағаланады. Айрықша ар-
дақталады. Сондықтан да 6-7 
сынып оқушылары біздер бұл 
ағамызға ілтипатпен қарап, 
берген тапсырмаларын екі ет-
пей орындауға тырысамыз. Өз 
кезегінде ол кісі де солай. Бұта 
көлеңкесінде отырып ішетін 
түскі шай үстінде арқамыздан 
қаға мақтап, бізге деген өзінің 
риясыз көңілін жылы жүз, мей-
ірімді көзқарасымен білдірген-

дей болады. Сондай кезде ба-
тылданып, соғыс кезіндегі өмірі 
туралы сұрайтынымыз бар. 
Ағамыз ондайда бәлсінбейді. 
Бастан кешкенін байыппен ба-
яндап, бітпеген әңгімесін келе-
сі күнгі үзілісте жалғастырады. 
Арада 45 жыл өтсе де ұмытқа-
нымыз жоқ. Бекеңнің сондағы 
айтқаны төмендегі оқиғалар 
еді. 

...Біздер, балалар білмей 
келіппіз. 30-жылдары сонау 
Алматыдан қиян түпкір, қиыр 
шет мына Нарынқолға тұңғыш 
тракторды айдап әкелген осы 
Бейқұтбай аға екен. Бар-жоғы 
бастауыш сыныптық қана 
білімі бар бозбаланы жергілік-
ті мойынсерік белсенділері: 
«Оқығын. Адам боласың», – 
деп Талғардағы техникумға 
жібермей ме?! Міне, сонда он-
дағы механика бөліміне қабыл-
данған ол аз уақыттың ішін-
де-ақ өзінің еңбекқорлығымен 
көзге түседі. Сөйтіп молотил-
ка, лабогрейка және «ЧТЗ» 
атты шағын тракторды шырқ 
үйіреді. Бұған риза болған об-
лыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының уәкілі оны Ең-
бекшіқазақ, Ұйғыр, сондай-ақ 
Кеген мен Нарынқол ауданда-
рына алғаш рет аттандырғалы 
жатқан техника керуеніне қо-
сады. Сонда Талғар МТС-інен 
қозғалған 12 трактордың 1-еуі 
Байсейіт, 3-еуі Жалаңаш, 4-еуі 
Шонжы, 3-еуі Кеген ауылдары-
на қарай бұрылады да, 1-еуі 
жас механазитор Бейқұтбай 
Дембаевтың жүргізуімен 350 
шақырымдық жолдың ең соңғы 
нүктесі Нарынқолға аман-е-
сен жетеді. Әрине техниканың 
түр-түрі көбейген кейінгі заман-
да бұл соншалықты қызықты 
оқиға болып көрінбеуі мүмкін. 
Ал, бірақ сол 30-жылдардағы 
жұрт үшін тасбақа деп аталып 
кеткен қос темір доңғалақты 
«ЧТЗ» тракторын көру, жүргізу 
жер-көкте жоқ жетістік еді. 

Сөйткен жас жігіт жоғары-
дағы «жорықтан» соң көп ұза-
май әскерге шақырылады. Бұл 
1939 жыл болатын. Әп дегенде 
Брест маңына барып түскен 
қазақстандық ұландар ондағы 
артиллерия бөлімдерінде қыз-
мет етеді. Содан кейін Маннер-
гейм бекінісі маңайындағы ақ 
финдер шекарасында тұрады. 
Міне, осы кезде 1941 жылғы 
алапат соғыс басталған еді. 

– Жаумен арадағы шайқа-
сты мен зеңбірекке оқ тасушы 
болып бастадым, – дегені 
есімізде ағамыздың кезекті бір 
әңгіме үстінде. – Уақыт өте 
келе аталмыш қарудың көзде-
ушісіне айналдым. Бір жылдан 
соң біздің 43-танк жойғыш ди-
визионымызды 8-гвардиялық 
армияның құрамынан бөліп 
алды да Сталинградтағы қан 
қасап соғысқа әкеліп салды. 
Осы жерде мен алғаш рет 
ажалмен бетпе-бет кездестім 
қарақтарым. Бірақ, Құдайдың 
құдіретімен одан аман қалдым. 
«Қалай?» – дейсіңдер ғой. Ай-
тайын.

Кейіпкеріміздің сөзіне қа-
рағанда біздің әскерлердің 
шағын тобы қаланың жұмыс-
шылар кенті жағында ұрыс 
жүргізіп жатады. Сонда бір 
бронотранспортерді алдары-
на салған немістер бұларды 
тықсырып, қоршауға алуға 
ыңғайланады. Олар паналап 
келе жатқан анау темір тажал-
ды тоқтатпайынша жағдайдың 
өзгермейтінін білген нысана 
көздеуші Бейқұтбай Дембаев 
оны зеңбірекпен екі рет атып, 
от-жалынға орайды. Осы қи-
мылдан жау жағы сәл ошарыла 
тұрып қалғанда, бұл қасындағы 
көмекшілеріне зеңбіректі кейін-

гі шепке алып кетуді бұйырады 
да өзі снарядтан құлаған кү-
зетші күркесінің ішіне кіріп, фа-
шистерді беттетпеудің қамына 

кіріседі. Сол сәтте... иә, сол ме-
зетте бірдеңе жер-көкті көшіре 
гүрс ете түседі де айналаны 
тастүнек қараңғылық жауып, 
тарсыл-гүрсілге толы төңірек 
тылсым тыныштыққа оранады. 
«Бұл не?» дейді жапырылған 
будканың ішінде денесі қы-
сылып, есі кіресілі-шығасылы 
болып жатқан Бекең. Сөйтсе 
мұның үстіне іргедегі барак 
үйдің терезе жақ қабырғасы 
опырыла құлаған екен. Со-
дан: «Төңіректе біреу бар ма? 
Құтқарыңдар!» – деп ал кеп ай-
қайласын. Бірақ кірпіш басқан 
үйінді арасынан шыққан үнді 
кім тыңдасын. Құмыққан ол 
дауыс кімнің құлағына жетсін. 
Осылай күн батқан. Түн келіп, 
таң атқан. Ал Бекең болса ай-
қайлаудан даусы бітіп, енді ав-
томатының дүмімен күркенің 
қаңылтыр есігін тық-тық еткізіп 
ұрғылауға көшеді. Содан қан-
ша уақыт өткенін білмейді. Әб-
ден әлсіреген ол есі ауып ба-
рып көзін ашса, төбеде аспан 
көрінеді. Төңірегі толған топы-
рақ пен бей-берекет шашылған 
кірпіш сынықтары. Ал жанында 
басын сүйеп, бұған үңіле қа-
раған орыс әжей отыр. Кейін 
білді, бұл Шура Ниловна деген 
осы кенттің тұрғыны екен. Атыс 
тоқтағанда ол кісі шайқас ал-
дында сыртта жүріп, жертөлеге 
қайта оралмаған шалын іздеп 
шықпай ма? Міне, сонда әжей 
құлаған қабырға арасынан 
тық-тық еткен дыбысты естиді. 
Үйілген кірпіштерді жанұшыра 
қопарып қараса...Адам... Иә, 
қаңылтыры қабысқан үйшік 
ішінде бүк түскен жауынгер жа-
тыр. Қызыл әскер!

– «Қырық жыл қырғын бол-
са да ажалды өледі» – деді 
осы араға келгенде әңгіме 
иесі. – Мұны айтып отырға-
ным, соғыста адамдар тек оққа 
ұшып, снаряд жарықшағы тиіп 
қаза таппайды екен. Суға кетіп, 
өрт ішінде қалып, топыраққа да 
көміліп өлетін болып шықты. 
Оның дәлелі менің өз басым-
нан өткен жоғарыдағы жағдай. 
Егер сонда иманды болғыр 
орыс әжей кездеспегенде... Иә, 
кірпіш астындағы болар-бол-
мас дыбысты сол Шура Ни-
ловна естімегенде... Онда 
менің, содан былай жер басып 
жүруім, Жеңіс күнін көріп, елге 
аман-есен жетуім тіпті де мүм-
кін емес еді. 

– Ал, Даңқ ордені ше, аға! 
Оның біреуін ғана емес, үшеуін 
де алуыңыз қалай болып еді? – 
дейміз әңгімеге еліткен біз Бе-
кеңді қаумалай түсіп. 

– 1944 жылы, – деп баста-
ды бұл тақырыптағы әңгімесін 
ол кісі, – біздің 39-гвардиялық 
атқыштар дивизиясының жа-
уынгерлері Польша шекара-

сынан өтіп, Скурча-Вильчко-
вице воеводосы маңындағы 
Висла өзеніне жетіп тоқтады. 
Жаз айы еді. Айдынды су 
жағалауы сыңсыған орман. 
Немістер арғы бетте. Біз бер 
жақтамыз. Өтейік десек, жаң-
бырша жауған оқ маңайлатпай-
ды. Әсіресе солардың ішінде 
темір бетон жиегіндегі төбешік-
тен ыңғайлы орын тапқан ар-
тиллериялық қондырғының қи-
мылы ерен. Қылт еткенді қағып 
тастап тұр. Соның салдарынан 
бір тәулікке жетер-жетпес 
уақыт ішінде біздің жақтағы 76 
миллиметрлік 4 зеңбірек істен 
шығып, адамдары түгел опат 
болды. Бір уақытта: 

– Сержант Дембаев, – деген 
дауыс естілді блиндаж жақтан. 
– Қарсы беттегі дзотқа жапсар-
лас жау расчетін жоюды саған 
тапсырамын! 

– Құп болады, жолдас ко-
мандир! 

...Қолымда дүрбі. Аңысын 
аңдып жатырмын. Ажал аузы 
бізге қарап тұр. Көз жазбайды 
пәтшағыр! Кенет өзенді бой-
лай жүзген бір қайық көрінді. 
Үстінде екі адамы бар. Жаудікі 
ме, біздікі ме, әлде жергілікті 
тұрғындар ма, білмеймін. Менің 
көзім қарсыластардың артил-
лериялық қондырғысында. 
Міне, оның оқпаны бірте-бір-
те су үстіндегі қайыққа қарай 
бұрылды. Иә, сәт! Көмекшім 
екеуміз зеңбірегімізді жанымы-
здағы еңіске қарай итеріп жі-
бердік. Ол сырғып барып қалың 
бұтаның ішіне тоқтады. Жау 
ресчеті мұны байқаған жоқ. 
Қуанып кеттім. Бұршақтаған 
маңдай терімді сүртіп тастап, 
бауырыммен жылжыған күйі 
зеңбірегіме жеттім-ау. Жүрек 
атша тулайды. Қарсы бетте-
гілер көрсе өлемін. «Қош бол, 
туған жер, қош бол, майдандас 
достарым!...», «Жо-жоқ, тапсы-
рманы орындамай жан қиюға 
болмайды. Жауды қалайда 
құрту керек!». Осы оймен бой-
ымды тез жиып, бұта арасынан 
қарсы жаққа дүрбі салып қара-

маймын ба?! Сөйтсем, жау әлі 
де қайық қимылын қалт жібер-
мей аңдуда екен. Дереу ныса-
наға алдым. Снаряд артынан 
снаряд жіберіп, ес жиғызбауға 
көштім дейсің!.. Содан іле-ша-
ла орын ауыстырып, жау рас-
четі жаққа қарасам, төңірегі 
астаң-кестең болған оның күлі 
көкке ұшыпты. Осыны күтіп 
отырған біздің әскерлер: «Ура! 
Ура!» – деп қалқымалы көпірге 
керек резеңке понтондарды кө-
тере өзенге жанұшыра беттеп 
бара жатты. Сонымен, сөздің 
қысқасына келсек, қарақтарым, 
ІІІ дәрежелі Даңқ орденін мен 
міне, сонда алған едім. 

Бекең осылай деп үнсіз 
қалды. Сөйтті де әңгімесін 
қайтадан жалғастырды. Одан 

ұққанымыз, ол кісі тарапынан 
жасалған келесі бір батыл қа-
дам сол жылдың күзінде болған 
екен. Кейіпкеріміз қызмет 
ететін І Беларусь майданының 
жауынгерлері жоғарыда сөз 
еткен Польша жеріне дендей 
еніп, оның Радомское воевода-
сына иек артқанда, немістердің 
қатты қарсылығына ұшырай-
ды. Жау бұларды алдымен 
артиллерия арқылы атқылай-
ды. Содан соң көкке көтерілген 
«Юнкерс» пен «Фокке фульф» 
төбелерінен оқ себелеп бас 
көтертпейді. Осыдан соң ба-
рып Утинки елді мекені жақтан 
өз әскерлерін қолдаған неміс 
танкілерінің қарасы көрінеді. 
Солардың ішінде өзгелерінен 
озыңқырап келе жатқан темір 
тажалды Бекең асықпай бақы-
лап оның қимыл-қозғалысын 
қалт жібермей қадағалаумен 
болады. Ақыры зеңбірек оғы 
жетер жерге келгенде жүргізуші 
отыратын терезе маңайын ны-
санаға ала атпай ма?! Бірақ 
броны мықты екен, былқ ет-
пейді. «Катокты... Иә, катокты 
көздеу керек», – дейді бұл кісі 
осыдан кейін өзіне өзі күбірлей 
сөйлеп. Сөйтеді де зеңбірегін-
дегі оптикалық пульт параме-
трлерін танктің темір дөңге-
лектері тұсына түйістіре бере 
оқпандағы оқты жіберіп кеп қа-
лады. Ойы – жүріс қозғалысын 
қамтамасыз етіп келе жатқан 
шынжырды үзу. «Сонда не 
болды?» – дейсіздер ғой. Сұ-
сты жүзі, қорқынышты үнімен 
жер-көкті көшіріп келе жатқан 
темір тажал төбеге ұрғандай 
солқ етіп тоқтайды да бір ор-
нында шыр айнала бастайды. 
Бірақ, экипажы аман. Оның 
көзін құртпаса жау көздеушісі 
люк кабинасындағы оқпанды 
бұрып, бұларды оқ астына ал-
мақ. Осыны сезіп үлгерген Бе-
кең шыр айналған танктің бүйір 
тұсы өздеріне көлденеңдей 
бергенде: «Иә, сәт!» – дейді. 
Сөйтеді де оның артындағы 
жанармай бөктерген бөшкені 
нысанаға алған бойда жедел-
дете екі рет атып жібереді. Сол 
мезетте бактан қарақошқыл 
түтін көтеріліп, артынша тарс 
етіп жарылған танктің күлі көк-

ке ұшады. 
Осы ерлігі үшін «Даңқ» ор-

денінің ІІ дәрежесіне ие болған 
Бейқұтбай аға арада жылға 
жуық уақыт өткенде атал-
мыш марапаттың ең жоғарғы 
І басқышына да қол жеткізеді. 
Бұл 1945 жылғы сәуір айы-
ның соңғы күндеріндегі Бер-
лин үшін болған шайқастағы 
жанқиярлық ерлік еді. «Басқа-
ша теңеумен айтуға келмейтін 
бұл батыл әрекеттің басы Ра-
туша маңайындағы шабуылда 
бастау алыпты. Көше өте тар 
екен. Әр 50-100 метр қашықтық 
аралығындағы көлденеңінен 
қойылған кедергілерге бекінген 
немістер ешкімді беттетпейді. 
Танкіні алдыға салып жылжуға 

Ажалсыз адам
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мүмкіндік жоқ. Ол тротуар секіл-
ді етіп салынған жіңішке жолға 
сыймайды. Амалы таусылған 
батальон командирі сержант 
Бейқұтбай Дембаевтың рас-
четін шабуылдаушы рота ал-
дына шығарады. Бұйрық бой-
ынша зеңбірек баррикадаға 
ұқсас кедергілерден пулемет 
ұяларын снарядпен жойып 
отыруы тиіс. Ал жаяу әскерлер 
сол мезетте атакаға көтеріліп, 
бекіністі басып алуға үлгеруі 
қажет. Осы әдіспен бұлар өз-
деріне қалқа болады-ау деген 
әр мүйісті паналай отырып, 
немістердің 8 пулемет ұясын 
жояды. Ең соңында көшені тұй-
ықтап тұрған өрт сөндіру меке-
месі үйіне жақындағанда, оның 
өте берік бекініске айналға-
нын байқайды. Айналасы тола 
темір тікенді «кірпілер» мен 
құмқапшықтан тұрғызылған ке-
дергілер. Ал ғимараттың есік, 
терезелері болса, олардан оқ 
дамылсыз борап тұр. 

– Қирату қажет! – дейді 
зеңбірегін көшедегі баррика-
да тасасына орналастырып 
жатқан Бекеңе рота командирі. 
– Иә, құрту керек мына үйді. 
Әйтпесе бұл жерден алға жыл-
жуымыз қиын. Өте қиын!..

Содан не керек, жаяу 
әскерлер алдындағы жалғыз 
расчет қарсы беттегі бір қабат 
кірпіш үй шетін ала бере қос 
снарядты жеделдете жіберіп 
қалсын. Жау жағы у-шу. Осыны 
пайдаланып орын ауыстырған 
Бекеңнің тобы енді өрт сөндіру 
мекемесінің екінші жағын атқы-
лауға көшсін. Ол тұс шаң-то-
заңға оранып жатқанда, рас-
четтегі үш жігіт зеңбіректі қайта 
сүйретіп әкеліп, ғимараттың 
ортаңғы тұсына ойран сал-
сын. Қолдарында автомат пен 
пулемет және ара-тұра тық-

тық еткізіп ататын минометтен 
басқа қуатты қаруы жоқ, тек 
бекіністерінің мықтылығына 
сенген немістер енді не істер-
лерін білмей аласұрсын. Осы 
кезде бастапқыдағы ғаламат 
оқ нөсерінен бас көтере алмай, 
жерге жабыса жатып қалған 

біздің жаяу әскерлер жағдай-
дың өзгергенін біліп: «Алға!» – 
деп атакаға ұмтылсын!...

Сол жазда біз мектеп 
оқушылары Бекеңді өте жақсы 
көріп кеттік. Оған себеп болған 
ол кісінің соғыс туралы жоғары-
дағыдай ғажап әңгімелері ғана 
емес, керемет кішіпейілділігі де 
еді. Қарапайым, момын адам-
тын. Жас айырмашылығы біз-

ден өте үлкен бола тұра бала 
мінез ақкөңілділігін айтсаңы-
зшы! Қателігімізге қабақ шыт-
пайтын. Не бітіп, не қоймайтын 
сансыз сұрақтарымызға да 
ренжімейтін. Бәріне төзімділік 
танытатын асыл адам еді жа-
рықтық. 

Келесі жылғы жазғы кани-
кулда басқа бригадада жұмыс 
істедік. Одан арада екі жыл өт-
кен соң, орта мектепті бітіріп, 
Алматыға оқуға аттандық. 
Содан қыс түссе сессия, жаз 
шықса студенттік құрылыс от-
ряды... Оның соңы мамандық 
алып, жұмысқа орналасуға 
ұласты да ауылға көп бармай-
тын, Бекең сияқты ақсақалдар-

ды жиі көрмейтін болдық. 
Бірақ... иә, бірақ, ол кісімен 

соңғы рет жүздескенім есім-
де. Әлі ұмытқаным жоқ. 1985 
жыл еді. Алматы іргесіндегі 
Қапшағайда мектеп оқушыла-
рының республикалық «Орле-
нок» және «Зарница» ойында-

ры өтті. Жеңістің 40 жылдығы 
құрметіне арналған бұл шара-
да соғыс ардагерлерімен бір-
ге Қазақстан ЛКСМ Орталық 
Комитетінде қарапайым 4-5 
басылымның тілшілері біздер 
де болдық. Сонда кеудесіне І, 
ІІ, ІІІ дәрежелі Даңқ ордендері 
жарқыраған Бейқұтбай аға 
Дембаевты көріп қалмасым бар 
ма?! Бұрылып барып сәлем 

бердім. Ақсақал алғашында: 
«Бұл кім?» – дегендей бетіме 
аңтарыла қарады. Қарияны 
ыңғайсыздандырмайын деп: 
«Сіз біздің ауылдансыз», – 
дедім жазушы Баққожа Мұқаев 
ағам сияқты әзілдеп. Сол кезде 
барып шырамытты-ау деймін. 
«Жоқ, бала! Сен біздің ауыл-
дікісің», – деді ол кісі жымиып. 
Сөйтті де: «Ұста Әлекең – Әли-
хан қарттың ұлысың ғой. Бәре-
келді! Өсіп, ержетіпсің. Риза-
мын, айналайын! Танып,сәлем 
бергеніңе рахмет!» – деді шын 
көңілден. 

...Соңғы кездері елордадан 
ауылым Нарынқолға барған 
сайын оны көп аралайтын 
болдым. Іргедегі өзен жаға-
сынан сонау 60-жылдардағы 
бақытты балалық шағым қол 
бұлғайды. Жол жиегіндегі алып 
ағаштардың әрқайсысы өмір-
ден бір-бір бәйтерек болып 
өткен қарттарды есіме түсіреді. 
Мұндағы көшелер ше?! Иә, кө-
шелер... Олардың да өз айтар 
сыры, шертер шежіресі бар. 
Мәселен бұрынғы Красноар-
мейская орамынан өткенімде, 
ондағы 68-үйде тұрып, өмір 
сүріп, бақилыққа аттанған Бей-
құтбай аға бейнесі алдыма 
келіп тұра қалғандай болады. 
Содан жоғары көтеріліп, келе-
сі көшедегі өзімнің туып-өскен 
үйіме, әкемнің қалдырған қара-
шаңырағы 42-үйге жақындай-
мын. Міне, осы кезде көңілім 
көтеріліп сала береді. Себебі 
бұрын Мир делінетін бұл көше 
қазір Даңқ орденінің толық ие-
гері Бейқұтбай аға Дембаев 
атын иеленген. Осыны көр-
генде: «Тәубе! Батырдың аты 
атаусыз қалмағанына шүкір!», 
– деймін іштей күбірлеп. 

Нарынқол ауылы.

Көпшілік осы бір қара торы жүзді ел аға-
сын Қален, Қален аға дейді. Иісбаев Хай-
рулла Құрақбайұлын Аспантаулар өлкесін-
де танымайтын адам сирек. Биыл жетпістің 
бесеуіне келетін еңбекқор ағамыз әлі де 
қырықтың қырқасындағы азаматтай. Ширақ 
қозғалады. Сергек қимылдайды. Жүріс-тұры-
сынан істің, шаруаның адамы екені атойлап 
тұрады. Басын мәңгілік қар басқан асқақ 
тауларындай ақ араласқан қайратты шашы 
өңін ашып тұрады. Қою қабақты, жайдары 
жүзді, жүрегі жылы жан. Жетпістің бесеуіне 
келсе де ширақ та қунақ жүретіні өз тұсын-
да спортпен айналысты. Алматыдағы № 12 
қазақ орта мектебін бітірген. Малды ауылда 
еңбекпен шыңдалып өскен азамат жүрегінің 
қалауымен Киев қаласындағы физкультура 
және спорт институтын, одан кейін Алматы 
халық шаруашылығы институтын бітірді. 

Жастайынан спортты серік еткен Қален 
аға өткен ғасырдағы алпысыншы жылдары 
еркін күрестен Қазақ КСР –нің чемпионы 
атанды. 1968 жылы жастар арасында еркін 
күрестен өткен жарыста КСРО-ның күміс 
жүлдегері болды. 1970-1971 жылдары Укра-
инаның чемпионы атанғаны бар. Осындай 
жетістіктері үшін халықаралық дәрежеде-
гі спорт шебері атанды. Спортты, еңбекті 
серік еткен ағамыз Алматы қаласындағы 
Балуан Шолақ атындағы спорт сарайын бір-
неше жыл басқарды. Тоқсаныншы жылдар-
дың аумағында «Қаламгер» коммерциялық 
кәсіптік бірлестігінің директоры қызметін 
атқарды. 1999 жылдан бері қарай Райымбек 
ауданындағы Шәлкөде ауылдық округіне қа-
расты «Айғайтас» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің төрағасы. 

Қайда жүрсе де қымбатты Шәлкөдесін, 
Айғайтасын, Шәкірамбалын, Қабанды мен 
Қарағайлысын, Жайдақ, Түзу, Қисық деп 
аталатын өңірлерін жанынан шығармай, 
жүрегінің төріне ғана қонақтатып, түйіп 
ұстап жүретін Қален ағамыз өзіне тартқан 
еңбекқор ұлдарымен ақылдасып, атамекені-
нен шаруасын маздатты. Серіктестік құрып, 
оның жұмысын өрге домалатты. Тұзкөл, Жа-
быр өңірлерінен көп жылдардан игерілмей 
жатқан мыңдаған гектар жерлерді қарамағы-
на алып, қасиетті қара жердің тамырына 
қан жүгіртті. Міне, содан бері мал шару-
ашылығын, одан бөлек егін шаруашылығын 
қатар өрістетіп, мыңдаған гектар жерге арпа, 
бидай, күздік бидай өсіріп, ел игілігін құрауға 
атсалысып келеді. «Айғайтас» серіктестігі 
аудандағы ең алдыңғы қатарлы серіктестік. 
Заманауи трактор, техникаларымен қамта-

масыз етілген. Астық оратын комбайндары 
да шетелден әкелінген. Бір ғана мысал, көк-
темгі егіс жұмысы озық технологиямен бір 
мезгілде жер жыртылып, қопсытылып, дәрі 
мен тұқым себіліп кете барады. Ал, мұндай 

дүниенің берері көп, берекесі тасып жата-
ды. Қален аға басқаратын серіктестік Текес 
ауылындағы бос тұрған астық қабылдау 
пунктінің бірнеше ғимаратын өз қарамақта-
рына алып, астық сақтайтын қоймаларына 
айналдырды. Сарыбастау өңіріндегі жабыр 
қырқаларынан машина-трактор тұратын 
мекен-жайларын тұрғызып алды. Серікте-
стіктің Шәлкөде жайлауының төрінде 5 мың 
гектар жайылымдық жері бар. Өрісіне үй-
ір-үйір жылқысы, табын-табын сиыры көрік 
беріп тұр. Мал қоралары, малшы үйлері, 
мал азығын сақтайтын дүниелері бәрі-бәрі 
талапқа сай салынған. Дәл қазіргі өскелең 
уақытқа сай тіршілік жасап келе жатқан 
серіктестіктің барлық шаруасы, қолға алып 
жатқан істері, келешегін қамдаған дүниелері 
қуантпай, жан жылытпай қоймайды. 

Қален аға көпшіл, қарапайым мінезді. 
Айналасындағыларға шуағын шашып 

жүреді. Бір қонақ дүниеде адамдарға жақ-
сылық жасағанды жаны қалап тұрады. 
Содан да болар, серіктестік Райымбек ау-
данының бар жақсылығынан, мерейлі қуа-
ныштарынан сырт қалмайды. Қолдарынан 

келгенінше қолдауын көрсетіп жатады. Қа-
лен аға ерен еңбегі үшін ІІІ дәрежелі «Еңбек 
даңқы» орденімен, бірнеше медальдармен 
марапатталды. Райымбек ауданының Құр-
метті азаматы, ҚР Ауылшаруашылығы сала-
сының үздігі атанды. Ақ жарқын, қарапайым 
мінезді асыл ағамыз ұрпағымен өсіп-өнген, 
немере-шөбересін сүйіп отырған мейірбан 
әке, бақытты ата. 

Осыдан бірсыпыра жылдар бұрын аға-
мыздың мерейлі қуанышында, ауылшару-
ашылығы қызметкерлерінің үлкен басқо-
суында ағамызға арнап «Жер қадірін білген 
ер» атты өлең жазып, көпшіліктің алдында 
оқып бергеніміз бар. 

    Алыс кетсе ортайып әлденесі,
    Жылыұшырап кетеді әр төбесі.
    Аман болса жанынан тастамайды,
    Көз алдында тұрады Шәлкөдесі.
    Салған талай осынау дала сынға,

     Шөлін басқан Ақбұлақ жағасында.
     Қарашығы секілді жанарының,
     Құшағына тартады Таласын да.
     Шаруасы көп, әлі де бар қаншасы,
     Тек соныкі – ғұмыры, қалған жасы.
     Тіршілігін паш етіп, ісін бәрін,
     Әйгілеп тұр Әлемге «Айғайтасы»
     Жалтақтықты, жеңілді 
                                             қаламайды,
     Ерен істі, еңбекті жағалайды.
     Жан-жүрегі секілді мынау өлке,
      Қабанды мен құт қоныс 
                                             Қарағайлы.
     Туар талай, туады неше дастан,
     Елжіреп кеп бауырын төседі 
                                                      аспан.
     Көрінеді мәрт мінез көңіліндей,
      Шоқан асқан сайы мен 
                                          Есекартқан.
     Бар үмітін осы өлке жалғап 
                                                    тұр-ау,
     Арманы – асқақ, ойлары 
                                          салмақтылау.
      Адал досқа жайылған құшағындай,
      Түзу сайы, керемет Жайдақ 
                                                    мынау!
      Ен тоғайын қалайды, тасты 
                                                     жаны,
      Осы өлкеде қуаныш, бақ құрады.
      Ел-жеріне деген бір ақтығындай,
      Ағып жатыр сыңғырлап Ақбұлағы!
      Жазы келсе, көліне қаз қонады,
      Қырқасында құралай назданады.
      Осы өлкемен қуанып, жүзі жайнап,
      Шәлкөдемен әрдайым жаз болады.
     Төрт түлік мал, ақ бидай – 
                                            асып- толса,
      Адал еңбек басына бақыт қонса.
      Жер қадірін білген ер – Қален аға,
      Жарасады бар ару ғашық болса.
      Еңбек етпей көңілі жай таба ма,
      Дән толқытты қажыры 
                                             сай-салаға.
      Аман-есен тік басып Жүзге келші,
   Қара нардай қайыспас қайсар аға!,-деп 

жазыптық. Сол айтпақшы, асыл ағамызды 
сексен мен тоқсанның төрінен, жүз жастың 
өзінен көрейік! Аспантаулар өлкесіндегі 
шаруаның басын ұстаған барша азаматтар-
дың,еңбекқор інілерінің көшін бастап, көшін 
көрікті етіп алға бастай берсін!

                                                        
Қанат БІРЖАНСАЛ,                                                        

Шәлкөде ауылдық округі.

Жер қадірін білген ер
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Інім Нұрсұлтан қалаға келгенде жақсы ой салып кетті. 
Ескі естелік - жаңа идея. Артынша уатсапты аштым.

- Дөнәй әпке, қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы 
ма? Үй іші аман ба? Әпке, мен бір әңгіме жазсам деп едім 
Құтаяқ туралы. Сол қайдан келген күшік еді? Толық айтып беріңізші маған. 

- Ено, бәрі жақсы. Әй, одан да мен туралы әңгіме жазбадың ба? - деді.
Мен үндемедім…
- Өжеттегі Бекболат көшесімен келе жатсам, өзі доп-домалақ күшік алдымнан шығып, 

артымнан қалмай мен тұратын пәтерге ілесіп келді. Содан өзім жалдамалы пәтерде тұр-
сам да, асырап баға бердім. Сол кезде ауылға бару керек болды, ол уақытта автобус 
жүретін еді ғой ауылға. Күшікті қорапқа салып алып кеттім. Тастап кетуге үйде қарайтын 
ешкім болмады…- деп хатын аяқтады Гүлнар әпке.

Гүлнар әпке - көрші үйдің кіші қызы. Біздің әкемізбен жасы 
шамалас. Біз ес білмей тұрғанда баласы шетінеп, артынан күй-
еуі қайтыс болыпты. Содан бері тағдырдың тауқыметін талғамай 
көтерген табанды қыз әке-шешесі мен бауырының бала-шағасын 
бағуды өз міндетіне алған. 

Иә, әпкеміздің қаладан әкелгені осы жалғыз домалақ күшік 
емес. Бар тапқан таянғанын Мақсат ағаның топты бала-шаға-
сына деп таситын. Өзі келе алмаса, автобустан сөмке-сөмке, 
тең-тең қылып салатын да жататын. Өзі келгенде екі үйдің ба-
ла-шағасы орталық көшеге қарай “Ооо, Дөнәй тәтем, Дәу тәтем, 
келе жатыр!” деп көшені басымызға көтере жүгіретінбіз. Арты-
нып-тартынып жеткен әпкемнің әрқайссымызға үлестіретін ба-
зарлығы болатын. Екі езуіміз құлағымызға жетіп, бізден бақытты 
адам жоқтай болып үйге келеміз. Дегенмен ұры көңіл алып ұшып 
“Қалған сөмкелерінде не бар екен? Оларды неге ашпады екен?” 
деп қайтатынбыз.

Ертесі көрші үйдің бала-шағасы бізде болмаған жарқыраған жап-жаңа киімдерін 
киіп шығатын. Сонда ішімде қызғаныштың оты тұтанып, бораны ұлып “Біз қашанғы қа-
лалықтардың қысқарғанын киеміз, а? Шіркін, бізде де осындай асыраушы әпкеміз болар 
ма еді?” деген арызқой арманның жетегінде кететінмін. Еее, балалық-ай, қыздың бергені 
құмға құйған су сияқты көзге көрінбейтінін қайдан біліптік? Әпке-қарындас деген халықтың 
еңбегі - жат жұртта ғана еленетінін қайдан біліптік? Бұның бәрі Дәу әпкемнің “мен көрген 
таршылықтың дәмін осылар татпасын” деп, өз жастығын шиеттей бауырларының бола-
шағы жолында құрбан еткен ерлігі екенін қайдан біліптік. Сізді қатты жақсы көрем, Әпке!

Бір күні әпкеміз қаладан күшік алып келді. Бұл енді екі үйге бөлінбейтін базарлық екені 
бесенеден белгілі. Жамалқан апа күшіктің атын “Құтаяқ” деп қойды. Қазақ босағадан оң 
аяғымен аттаған келіннің аяғынан ғана емес, босағаның түбіне біткен иттің аяғынан да құт 
күтетін халық.

Сағыныш досым “Гамаз” деп сымға байлап салдырлатып сүйретіп жүретін темір дөң-
гелегін тастап, кәндек күшігін сүйретуін бастады. Гүлнар әпкем келесі келгенінде Құтаяқ 
сары автобустың аялдамасына бізбен бірге бара алатын, бір қар басқан ит болып күтіп 
алды. Әпкем басынан сипаған сайын ескі досын танып, құйрығын бұлғаңдата берді.

Сол үйден өскен әрбір қарадомалақтың қолынан сүйек жеп өскен Құтаяқ текті ит бо-
лып шықты. Ауыл-үйді аралап сүмелеңдейтіндердің маңына да жуымайтын. Құтаяқ десе, 
дегендей-ақ, осы шаңыраққа құт болды, береке келді. Қоңыр ғана тіршілігі бар қарапайым 
шаруаның мал басы да, жан басы да өсті. Қатар өсіп келе жатқан төртеу едік, бір күні олар 
алтау болып шыға келді. Соған қарай Дәу тәтемнің сәлем-сауқаты да көбейе түсті, келуі 
де жиілей берді. Сан жағынан қалып қалғанымызға ішім удай ашыды. Сәлемдеме туралы 

айтпасам да белгілі ғой.
Не керек, текті ит иесін жақсы көретінін олардың аяқ 

киімдерін ұясына тасып, бауырына басып жататынынан 
байқататын. Үйіне құт кіргізген Құтаяқ аулаға кірген есек 
пен сиырдың құтын аямай-ақ қашыратын. Сонда Құта-

яқтың тілеуі осы қоршауда өсіп жатқан бір тал картошканың бүлінбей, бір тал өріктің 
мыжылмай бала-шағаның аузына жеткені секілді көрінетін.  

Сол үйдегі кенже қыз Ханымның тілі “Дұтаяқ” деп шыққан. Кейін “Құтаяқты байла” 
дегенді “Дұтаяқты майла, майла” деп бәрімізді күлкіге қарық қылған. Бұдан айтайын де-
генім: өзі адам қаппайтын итті кейде байлап қоятынын қазір ойласам күлкім келеді. Сосын 
оны Нұрсұлтан мен Серікбол шынжырымен сүйретіп шығып шанаға қосады. Бойы бал-

тырдан келетін байғұс қарға малтығып жүре алмай ышқынады. 
Шаршаған жерінде аяғын көтеріп “Жібер” дегендей жалынып 
жата қалады. Екі шатпақ үйден ұзатып алып шығады да, шанасын 
шешпей қоя береді. Босай салысымен омбы қарда қомпаңдап 
үйге қарай шанасын сүйретіп дедектеп барады. Анау екеуі күлкіге 
қарық болады. 

Өстіп жүріп бәріміз ержеттік. Дәуілдек атамыз дүние салған 
соң көршілер көшуге бекінді. Азғантай малды сатып, бар-дүни-
есін буып-түйіп “Қайдасың, Алматы” деп үйірлі жан үйінен ат-
танып кетті. Бала-шағаны Гүлнар әпкенің кең құшағы Алматы 
болып қарсы алды. Жалғыз Құтаяқ қана қарашаңырақты күзетіп 
қалып қойды. "Итті иесімен қинасын" деуші еді. Обал болды ғой! 
Неге алып кетпеді екен?" деген сұрақ көршілердің бәрін мазала-
ды. Мүмкін иелері “Ағайын-туыстың бірінің үйіне сіңіп кетер” деп 
ойлаған болар. Бірақ өз босағасына құт болып біткен ит оны істей 
қоймады. Ол тұрмақ азуы түсіп қартайған Құтаяқтың сүмелеңдеп 

барып ас ішуге арланған тектілігіне қайран қалдық. 
Күндіз-түні табалдырыққа жатып алып қобыздай күңіреніп ұлуды бастады. Аштықтан 

болар деп көршінің көзі болған көк итке кезек-кезек жуынды тасыдық. Осы үйге туысқан 
Әбдіқадыр ата да анда-санда тамақ әкеліп, “Еее, жарықтық-ай” деп ұзақ ойға шомып, иесіз 
мекенге  қайта-қайта бұрылып қарап, ағасының үйінде өткен ескі күннің ескірмес естелік-
терін есіне алып, көзін сүртіп қойып, қайтып бара жататын. Сонда менің ойыма Мұқағали-
дың “Қайтқан құстың қария қанатына Қарайды көзін сүртіп жеңіменен” деген өлең жолы 
орала беретін.

Кей күндері иесіз итті біздің үйдің төбеттері желкеден алып жерге соғып, жанын көзіне 
көрсете керіп жатқан жерінен ажыратып алатынбыз. “Бөрінің тәңірі бар, иттің иесі бар” 
деуші еді. Ол сорлы не бөрі емес, не ит емес. Ит те иесі барда сол отбасының бір мүше-
сі секілді екен ғой. Ал бұның көргені нағыз "ит өмір" болды. Тағдырына налып ұлығанда 
жан-жүйеңді қозғап, сай-сүйегіңді сырқырататын. Кейде баладай жыласа, кейде қариядай 
күңіренетін. 

Кімге барып мұңын шағарын білмей жүрген диуана екі-үш айда-ақ аяғынан күш кетіп, 
алжып қалды. Көшеге тәлтіреңдеп шығып, басы ауған жаққа жүреді. Әлден уақытта тұм-
сығын діңгекке ұрғанда немесе азуын айға білеген төбеттер бас салғанда барып аз-маз 
есін жиғандай болады да, қайта қалпына келеді. Қарасаң, жүрегің қарс айырылады…

…Қазақ босағасына құт болып біткен итті “жақсы ит” дейді. Сосын “Жақсы ит өлігін 
көрсетпейді” дейтіні тағы бар. Иә, қазақ айтса, қалт айтпайды. Біз содан кейін көршінің үй-
іне құт болып біткен Құтаяқтың өзі түгіл, өлігін де көрмедік. Кішкентай қарындасым “Құтаяқ 
аспанға ұшып кетіпті” деп жүрді.

Солай да солай... Дәу тәтемнің "ең құтты" базарлығы  көзден ғайып болды.

 САҒАТБЕК  Ернұр                          
Нұрданбекұлы  1993 жылы 22 
наурызда Қарасаз ауылын-
да дүниеге келген. 2001 
жылы Талас ауылындағы 
Ш. Уәлиханов атындағы 
орта мектептің 1-сыныбы-
на қабылданып, 2011 жылы 
аталған мектепті бітіріп 
шыққан. 2011-2015 жылдары 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың бакалавр бөлімін, 2015-
2017 жылдары магистрату-
ра бөлімін аяқтаған. Оқуын 
бітіре салып Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-де 3 жыл, 
ҚазМҮБУ-да 2 жыл ұстаз бо-
лып жұмыс істеген. Ұстаз-
дықпен қоса қазіргі таңда 
қолына қалам алып тың 
туындыларды өмірге әкелу-
де. Ернұр Нұрданбекұлының 
шағын әңгімелер топтама-
сын оқырмандар назарына 
ұсынғанды жөн көрдік.  Жер-
лес бауырымыздың қала-
мы қарымды, жазары көп        
болсын!

Тақ-тұқ, тақ-тұқ, тақ-тұқ... Апамның тігін 
мәшинесі күнұзаққа бір тынбайды. Қашан көр-
пенің тысын тігіп бітпейінше, әрине. Көрпенің 
тысы біте салысымен жүн салады. Аударатын 
кезде мені шақырады. Екеуміз шиыршықтап 
орап-орап аударамыз. Не болғанын өзім де 
түсінбей қаламын. Жаңа ғана терісінен тұрған астар енді жүннің бәрін іші-
не алып қампияды да жатады. Енді қабу керек. Тебенді алып: «Ей, бері 
кел бері. Мына көзім көрмейді. Кел, сабақта мынаны», - дейді апам. Ора-
улы жіптен тарқатамын да, ұшын сілекейлі ерніме бір жүргізіп өтіп, иненің 
көзіне сұғам да, желкесінен бірақ суырып алам. «Бері әке. Өзім түйем», 
- деп әжем жіптің ұшын түйеді де, - «Түүүу, сонша ұзын сабақтапсың, алыс 
жерден қыз аларсың. Құдалыққа бара алмай жүрмейік!» - деп күліп алады 
да, борбиған бос көрпеге тебенін астынан бір, үстінен бір піскілей береді, 
піскілей береді. Мен енді жүн сырғып кетпеу үшін апамның алды жағын-
дағы бұрышын басып отырам.

Ойымда алыс мекеннің қызы. «Алыс деп қай жақты айтады сонда?.. 
Бір рет әкеліп алсақ болды емес пе?!». Сөйтіп арманымның ұшығына шыға 
алмай отырғанымда апам маған тақау  келіп қалады да: «Ей, ұйықтап қал-
дың ба, ей?!» - деп саныма тебенінің ұшын бір сұғып алады. Денем дір ете 
түсіп, барша маубас клеткаларымның ұйқысы шайдай ашылып, тіпті алыс 
мекеннің қызы да қияли басымнан безіп кетеді. Орнымнан шапқа түрткен 
құлындай бұлқынып, мөңкіп тұрам. Жооқ, шапқа түрткен емес, желібау ба-
сына найзағай түскендегі желіні қазық-пазығымен жұлып әкеткен құлын-
дай.

- Апаааа!
- Бас ана бұрышын! Не ойлап отсың енді өзің?!
- Баспаймын, баспаймын! - деп жұлынып есікті бар пәрменіммен сер-

піп жақтауына кигізіп бірақ тастаймын да, үйден шығып кетем.
Тебеннен кейін сергіп қалған бала қиял қораға сүйеулі сатыағаштың 

ең ұшар басына отырып алып тағы да алыс мекеннің қызын ойлаймын... 
Ойлай берем...

Мен үшін ауыл баласының ойынынан қызық ештеңе жоқ еді. Қу-
лық-сұмдықсыз, атыс-шабысы да адам шошырлық емес, қазір бұртисаң, 
қазір күліп шыға келетін пәк көңілдің ойыны еді ғой, шіркііін... Бірде досым 
екеуміз менің ақ сым темірден жасалған жетпіс жылқыммен ойнап жүрген-
біз. Екі-үш үйірге бөлдік те, қыстың қамы деп жем-шөп дайындауға кірістік. 
Жұламыз, орамыз, шөмелелейміз. «Көкті жұлма» дейтінге қарайтын біз 
бе?! Досым шөп жұлып отырып: 

Мынау - Тартар жапырақ. Қарашы, қолыңды кесіп алсаң осыны тарту 
керек», - деп сәл ойланып қалып: «Қара, мен саған бір қызық көрсетей-

ін. Тартар жапырақтан біреуін жұл. Жұлдың ба? Енді қара мынау өзегіне, 
міне, бір, екі, үш, төрт, алты, жеті... О, жеті балаң болады! Енді тағы жұл 
қанша әйелің болатынын көрейік!» - дейді жымиып. 

Жұлам, жұлам да жапырақтың үзілген жердегі өзектерге қараймын, 
кейде төртеу, кейде бесеу, үшеу. Маған бәрібір қаншау шықса да әйелге 
келгенде тек біреуін қалдырып, қалғанын досыма көрсетпей пырт-пырт ет-
кізіп үзіп алып тастаймын. Біреу де жетер, көп болса, алыс мекеннің қызын 
ренжітіп алармын... 

*****
Сондай бір шаруасы шаш етектен келетін шабытты ойынның соңынан 

үйге кіре су іздедім. Кеуіп барам. Су емес сумай берсе де ішіп жіберетін-
деймін. Дүниені тындырып келгендеймін. Шелектегі мөп-мөлдір шөлбасар 
ынтықтырып бара жатқанымен ішерге шыны таппадым-ау, шамасы, тамақ 
құятын шөмішті ала сала судан іліп алдым. Басыма көтеріп, бір іштім, екі 
іштім, үш... Әй, жоқ болмады. Тура сол мезетте үйге кіріп келген апам: 
«Үүй, андағы шөмішпен ішпе, қызыңның мұрыны шөміштей боп қалады», - 
деді. Сол-ақ екен шөмішті суымен қоса лақтырып кеп жібердім де, сыртқа 
тұра ұмтылдым. Арттан апамның «шақ, қират, жаудың дүниесі ғой, жау-
дың дүниесі!» деген дауысы естілді. Содан мен «алыс мекеннің қызының 
сұлулығына нұқсан келтіріп алдым-ау» деп көпке дейін өзімді кінәлі сезініп 
жүрдім...

*****
«Әжесі баққан бала мейірімді, шешесі баққан бала қайсар болып 

өседі» деп белгісіз бір автор айтқандай, менің інім үйде қашанда өз ойын 
ашық айтып, өз дегенімен жүруге тырысатын. Мен оған қарағанда момын-
дау болдым. Шешесі қазанға ет сала бастағанда-ақ, «маған жалғыз өзіме 
бір қазыны бірақ асыңыз», - дейді. «Қой оның болмайды, өле жегенше, 
бөле жеу керек!». Шаһар мінезді шатпақ: «Ыхы, жоқ!» – деп отырып ала-
ды. «Жарайды, бопты!» - дей салмайынша тырысқаны тырысқан. Сөйтіп 
қарынды мешкейге ет салынып, бауырын от жалайды.

Бәлкім жас соғым, бәлкім ұзынсары, әйтеуірі алдыға үйеме табақ ет 
келеді. Атам ортадағы табақтан бір сүйекті алады да, етінің қалың жері-
нен майдалап, баппен турап отырып, өзі де бәкі ұшымен майлы жері-
нен сақалына сүйкеп, аузына салып қылғытып отырады. Сүйекте бәкінің 
рақымы түсіп кесілмеген ет қана ілініп қалады да, сүйек бізге кезек-кезек 

ұсынылады. Інім «қазыны жалғыз өзім жей-
мін» деп қоймайды. Атам мен апам : «Өй, 
мына тұқымың өскір! Мә, саған!» - деп ұзы-
нырақ кесіп береді. Дегенмен «қайсар бала» 
шал-кемпірдің қаһарынан қаймығатын. Не 
дымы құрып ет жейді, не көзі мөлтілдеп түп-

кі бөлмеге сүңгіп кетеді. Мен көзімді ашып, бауырымды көтергеннен еттің 
арасында өскендіктен ет көрсем жемтік көрген бөрідей бас саламын да, бір 
екі май жұтып, қаракесек қаужағасын  барып аранымның арыны  басылып 
қалады. Ет мен үшін көргенше ғана болатын. Дегенмен алдыма қойылған 
сүйекті  тәптіштеп мұжып, етінен таза арылтып бірақ бетімді сипап, орным-
нан көтерілетін едім. Жалтыратып таза жейтінімнің себебі бар. Жәй себеп 
қана емес, үлкен себеп. Сүйекті ұсынып жатып бәкінің иесі атам: «Мә, та-
залап мұжы, қызың сұлу болады», - деп күліп қояды.

Кейде ағам «о, ана өрмекшіні қара», - деп артқы бұрышты нұсқап, 
аузымды аңқайтып, сүйегімді іліп түсіп тығып тастайды. «Қайда, қай-
сы өрмекші?!» - деп жалт бұрылған аңқау басым, еншімнен айырылып 
қалғанымды бірақ білем де, ашуға басам. Өзім күн астындағы Күнікейді 
армандааап мұжып отырған сүйегімді тартып алса қоярмын ба? Қалай-
да айқай-шу шығарып, шал-кемпірді болыстырып жатып қайтарып алам. 
Енді айырылмай отырып, жалбыраған сіңірді тып-типыл етіп, еттен жұғын 
қалдырмай, омыртқаның қуыс бұрышына дейін кішкене тістерімді қыдыр-
тып, жұлынына дейін сорып бітірем. Бітіремін де қараймын. Жып-жылтыр. 
Сыбағасынан сылынған жалаңаш сүйек. «Дәл осындай сұлу болады!» деп 
топшылаймын да, қолымдағы ұзын омыртқаны пұшық верталетке ұқсата-
мын. Ұқсатамын да: «Оооо, верталёёёт, вер-та-лёёёт!» - деп екі қолыма 
кезек-кезек ұшырып ойнаймын...

Мен алыс мекеннің қызы үшін не істемедім, тіпті сол сүйекте ит үшін 
іліп алар сіңір де қалмайтын.

****
Атам әлдеқашан дүние салған. Әлі де шал-кемпірдің баласымын. 

Апам қалаға келген сайын кітап кеміре бермей үйлену керек екенін жүз 
рет ескертті. Әрине, алыс мекеннің қызы, сені айтады. Мен сені Алтайдағы 
омарташының қызы, әлде Атыраудағы мұнайшының қызы боларсың деп 
ойладым. Бірақ сен Алматыдан 50-ақ шақырым жердегі ауылдың қызы бо-
лып шықтың! Ал ол менің апам үшін ит өлген жер іспетті.

Расымен-ақ, сен «алыс мекеннің қызысың». Өйткені темір қанат құсқа 
мініп ұшпаған, шалғай кезіп пойызбен саяхаттамаған әжем қашықтықты 
шақырыммен емес, ауыл арасымен өлшеген екен.

Талас ауылы.

Құтаяқ

Алыс мекеннің қызы
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Сүйінші!

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес баршамызға ортақ іс

Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының 
әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Заңының 13-бабына cәйкес, Алматы қаласы тұрғында-
рының пікірін ескере отырып, Алматы қаласы әкімдігі жанындағы ономастика комиссиясының 
2021 жылғы 22 ақпандағы және Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Республика-
лық ономастика комиссиясының 2021 жылғы 7 сәуірдегі қорытындыларының негізінде, Алма-
ты қаласының әкімдігі ҚАУЛЫСЫМЕН және VІІ сайланымның Алматы қаласының мәслихаты 
ШЕШІМІМЕН, жерлесіміз, көрнекті жазушы-драматург, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
Баққожа Мұқайға өзі 40 жылдан астам үздіксіз тұрып, шығармашылықпен айналысқан Алматы 
қаласының Алатау ауданы "Алғабас" шағын ауданындағы бір көшесіне жазушы есімі берілді.

Жазушыға көше аты берілді
Жас буынды білім нәрімен сусындатып қана қоймай, адами құндылық атты қасиетті дүниелерді де бойына сіңіруге барынша мүд-

делі болып, сол жолда тер төккен ұлағат иелері таулы өңірімізде көптеп саналады. Қазіргі таңда солардың көпшілігі өмірден озғанымен 
артына қалдырған мұрасы, шәкірттеріне шашқан үлгі-өнегесі әлі де кәдеге асып, тәлім-тәрбиенің қайнар көзі болып келе жатқаны жасы-
рын емес. Өткен аптаның  қасиетті жұмасы күні Қарасаздағы А. А. Барманбекұлы атындағы орта мектепте биология пәнінен 11 сынып 
оқшылары арасында өткен Мұқан Түңлікбаев атындағы аудандық пәндік өребәйге жоғарыдағы ойымызға дәлел болғаны анық.

Қалдырған ізің мәңгілік...

Ұлғатты ұстаздың отбасы бастама кө-
теріп, аудандық білім бөлімі мен ұстаздар 
тарапынан үлкен қолдауға ие болған тәлімдік, 
танымдық маңызы зор шараның шымылдығы 
Е. Ібітанов атындағы мәдениет үйінде ашыл-
ды. Шарапатты шараға ауданның жалпы білім 
беретін барлық мектептерінен өребәйгеге 
үміттерін үкілеп келген білімгерлер мен олар-
дың жетекшілері, кезінде Қарасаз орта мек-
тебінде Мұқандай білімді, білікті ұстазбен қа-
тар еңбек етіп, осынау қасиетті мамандықтың 
жүгін қатар көтеріскен әріптестері, туған-туыс, 
бала-шағалары қатысты. Қай қырынан ал-
саң да ардақ тұтуға лайық, ортасында қол 
бастар көсем, сөз бастар шешен бола білген, 
ақыл-парасатқа бай абзал азаматтың өнегелі 
өмір жолын, білім саласына, елі мен жерінің 
түлеп-түрленуіне қосқан үлесін ойларына өр-
нек, сөздеріне арқау етісті. 

Алғаш сөз тізгінін ұстаған А.А. Барман-
бекұлы атындағы мектеп-гимназиясының ди-
ректоры Ринат Шағанбаев Мұқан Түңлікбаев-
тың өмірі мен қызметі туралы мәнді де нәрлі 
баяндама жасады.

1938 жылы дүниеге келген Мұқан Түңлік-
байұлының білім-ғылымдағы сүрлеу соқпағы 
Қазақтың Абай атындағы педагогикалық ин-
ститутынан басталған екен. Аталған жоғары 
оқу орнының биология факультетін бітір-
ген маман ұстаздықтың қабырғасын Талас 
ауылындағы қазіргі Ш. Уәлиханов атындағы 
сегізжылдық мектептен қалапты. 1967 жылы 
«Тұзкөл» орта мектебінде оқу-тәрбие ісінің 
меңгерушісі болып қызмет атқарған білікті 
ұстаз бұдан кейінгі еңбек жолын Қарасаздағы 
«Энгельс» атындағы орта мектепте жалғасты-
рады. Аталған білім ордасында 40 жылға тар-
та қызмет атқарып, ұстаз атты ұлағатты ұғым-
ның айрықша қасиетке ие екенін сөзімен де 
ісімен де дәлелдей білді. Ұстаздық қызметінің 
35 жылын оқу ісінің меңгерушілігіне арнаған 
Мұқан әріптестеріне методикалық көмек көрсе-
туден жалыққан жоқ. Әрқайсысына мұғалімдік 
мамандықтың қыр-сырын үйрете жүріп, әр 
өтілер сабақты шығармашылықпен үйлестіре 
білуге бағыт-бағдар берді. Жан-жақты дамуы-
на жол ашты. Халық педагогикасын байыпты 
зерттеп, құнды дүниелерді оқу-тәрбие жұмы-
сына кеңінен ендіруге барынша атсалысты. 
Өмірлік тәжірибесінде жинақтаған ұлттық 
тағылымдарды жас буынның бойында қалып-
тастыруға айрықша мән берді. Әсіресе, иман-
дылық, тектілік, бауырмалдық, сүйіспеншілік 
бағытындағы рухани тәрбиемен шәкірттердің 
молынан сусындауына жол ашты. Ауылдың 
тыныс-тіршілігіне, өсіп-өркендеуіне, мәдени-
етінің көтерілуіне, тарихи танымдық дүние-
лердің қайта жаңғыруына қоян-қолтық арала-
сты. Көргені, көккірекке түйгені арқылы ағалық 
ақыл қосып, оңды бағыт нұсқады. 

Қарасаз орта мектебінің А.А. Барман-
бекұлының атымен аталуындағы, Сарыжаз 
аумағындағы Райымбек батыр ескерткішінің 
орнатылуы мен Қызылбұлақтағы Жанғабыл 
шешен Әтікеұлының күмбезін қалпына кел-
тірудегі жүйесін тапқан жұмыстардан бейтарап 
қалмай, бел ортасында жүрді. Мұқағали Мақа-
таев шығармашылығына қатысты шараларды 
ұйымдастыруға да білек сыбана атсалысып, 
тың бастамаларды кірістірді. «Қазақстан 
мұғалімі», «Бастуыш мектеп», «Қазақстан мек-

тебі» сияқты газет-журналдарға ұдайы мақа-
лалар жариялап, іс-тәжірибесін еліміздің әр 
қиырындағы ұстаздармен бөлісті. Ұлағат иесі, 
білім-білігімен ұстаздардың ұстазы атанған 
Мұқан Түңлікбаевтың шәкірт тәрбиелеу ісін-
дегі ұшан-теңіз еңбегі орынды бағаланды. «ҚР 

Халық ағарту ісінің үздігі», «Ыбырай Алтынса-
рин медалінің» иегері, «Методист мұғалім», 
Райымбек ауданының Құрметті азаматы атан-
ды. Саналы ғұмырымен өрнектелген оқу-тәр-
бие саласындағы іс-тәжірибесі жинақталған 
әдістемелік кітапшасы баспадан 2007 жылы 
«Білім айдынының ақ желкені» деген атпен  
жарық көріп, ұстаздардың игілігіне айналу-
да. Осылайша айналасына білімнің арайлы 
шуағын шашып, қарапайым да салмақты, 
кешірімді, биязы мінезімен әдемі әсерге 
бөлей білген, ерекше қарым-қабілеті арқылы 
болашақ ұрпаққа жарқын із қалдырған Мұқан 
Түңлікбаев өткен жылы 84-ке қараған шағын-
да өмірден озды.

Мұқандай өнегелі жанның құдай қосқан 
қосағы Зоя Нұғманова да өмірін ұстаздықпен 
өткізген аяулы жан. Оқу ісінің үздігі. Ерлі-за-
йыпты ұстаздардың отбасында өмірге келіп, 
көзі ашық көкірегі ояу әке мен шешенің тәлімін 
алған Мәрлен, Ұлан, Нұрлан, Эльмира, Эльзи-
ра, Жазира, Альфия атты ұл-қыздары да мек-
тепті үздік бітіріп, «Алтын медаль» иегерлері 
атаныпты. Бәрі де жоғары білімді. Алған ма-
мандығына сай қоғамның әр саласында еселі 
еңбек етіп жүрген азаматтар.

Келесі кезекте мінберден орын алған 
аудандық білім бөлімінің әдіскері Мираш Қо-
жамолдаева құттықтау сөз сөйледі.Оқушы-
лардың алған биологиялық білімдерін өмірдің 
түрлі жағдаяттарында қолдана алу біліктерін 
арттыру, дарынды балаларды анықтау және 
қолдау, оқушылардың өз бетімен білім алуға 
бағытталған дағдылары мен Ұлттық бірыңғай 
тестілеуге дайындығын пысықтау мақсатында 
ұйымдастырылған Мұқан Түңлікбаев атын-
дағы өребәйгеге үкілі үміт арқалап келген 
11- сынып оқушыларына алдағы үлкен сында 
сәттілік тіледі. А.А. Барманбекұлы атындағы 
мектеп-гимназиясы директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары Меруерт Мұхаметжано-
ва өребәйгенің ережесімен таныстырды. Сах-
на төрінен орын алған Мұқанның күні кешегі 
үзеңгілес әріптестері, бүгінгі зейнеткер ұстаз-
дар Әділжан Нөкеев, Мұхаметжан Ахметов, 
Дәриға Саламатова, Әлия Сәленова, Тілеухан 
Мергенбаева, шәкірті әрі әріптесі, Сарыжаз 
кәсіптік-техникалық колледжі директорының 
орынбасары Нұрбосын Әліпбаев, ауыл имамы 
Нұрболат Сүлейменов, інісі әрі көршісі Ақан 

Қиқымов, інісі, білікті дәрігер Болат Түңлік-
баевтар сөйлеп, ақжарма тілектерін айтты. 
Осынау шараның ұтымды ұйымдастырылуы-
на қолдау білдірген аудандық білім бөлімі 
басшылығы мен мектеп ұжымын жүрекжарды 
алғыстарымен алқады. Дәриға Саламатова  

ауыл тұрғындары атынан Мұқанның зайыбы 
Зояға шашақты салы орамал салып, баласына 
шапан жауып, құрмет көрсетті. Мектеп бүлдір-
шіндері халық әні «Беу-айдайды», 10-сынып 
оқушысы Мереке Тілеуберді М.Мақатаевтың 
өлеңіне жазылған «Күрең күз» әнін. 3-сынып 
оқушысы Іңкәр Мәлік «Туған жер», 6-сынып 
оқушысы Ермұрат Жолшыбай шырқаған ән-
дер әуезділігімен тыңдармандарын желпін-
дірді. «Сәулем-ай» бишілер тобы орындаған 
«Қызғалдақ» биі мен балғын бишілердің мың 
бұрала билеген билері де көрерменнің көзай-
ымына айналды. 

Мәдениет үйінде өткен салтанатты 
шара бұдан кейін мектепте биология пәнінен 
өтетін өребәйгеге жалғасты. Үміткерлер екі 
кезең бойынша білім-біліктерін ортаға сал-
ды. Бірінші кезең бойынша бірнеше нұсқадан 
тұратын тест сұрақтарын шешуде сынға түсіп, 
деңгейлерін байқасты. Екінші кезең бойынша 
экологиялық шығармашылық логикалық есеп-
тер шығаруда баптарын сынасты. Қорытын-
дысында екі кезеңде де білімділігін танытып, 
шашасына шаң жұқтырмаған Қ. Шорманов 
атындағы орта мектептің оқушысы Жасмин 
Қырғызбай бас жүлдені жеңіп алды. 1-орынды 
Көмірші орта мектебінің оқушысы Ақнұр Құлан 
иеленсе, 2-орынды С. Сауранбаев атындығы 
орта мектебінің оқушысы Жанура Қалел мен 
С. Әшімбаев атындағы орта мектептен келген 
Саяла Үмбетжан қанжығаларына бөктерді. Ал, 
жүлделі 3-орын Б. Соқпақбаев атындағы орта 
мектептің оқушысы Нұржан Болатжан, Шәлкө-
де орта мектебінің оқушысы Анель Литпин, Н. 
Өмірзақов атындағы орта мектептің оқушысы 
Ақжүніс Ғабиденнің еншісіне бұйырды. Жеңім-
паздар аудандық білім бөлімінің дипломдары 
мен ұстаздың отбасы тағайындаған бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. Осылайша 
11-сынып оқушыларына арналып биология 
пәнінен өткізілген «Шұғылалы білім иесі» атты 
өребәйге өз мәресіне жетіп, озаттар мен жүй-
ріктерді анықтады.

Бұл күні Мұқан Түңлікбаевтың отбасы 
мен бауырлары ұлағатты ұстаздың әруағы-
на Құран бағыштатып, ас берді. Жиналған 
көпшіліке ақ ниетке жайылған дастарханнан 
дәм ұсынды.

     Жұмабек  ТӘЛІПҰЛЫ,
              Қарасаз ауылы.

Байқау
“Ең мейірімді жанды” анықтады

Жирен жаман әдеттен!

1965 жылдан бастап, көптеген елдер-
де Халықаралық мейірбике күнін атап өтеді.  
Бұл кәсіби мереке Халықаралық мейірбике-
лер кеңесімен құрылған және осы күн деп 
белгіленген.  Дәл осы күні Қырым соғысына 
қатысқан,  қайырымдылық мейірбикелер қы-
зметінің негізін қалаған Флоренс Найтингейл 
дүниеге келген.

Биылғы жылы ауданымызда Халықара-
лық мейірбикелер күнінде ерекше мерекелік 
шара ұйымдастырылды. Аудандық мәдени-
ет үйі ғимаратында ұйымдастырылған “Ең 
мейірімді жан” атты  байқау көптің көңілінен 
шығып, көрермендерді ерекше көңіл-күйге 
бөледі. Байқау 7 сайыстан тұрады. “Сәлем 
– сөздің анасы” демекші, алғашқы сайыста 
көрерменмен сәлемдесіп, өзін-өзі танысты-
рған қатысушылардың екінші сайысы- өлең 
оқу. Үшінші сайыс - денсаулық сақтау сала-
сына байланысты сұрақ-жауапқа жауап беру 
арқылы, қатысушылардың кәсіби біліктілігі 
сынға түседі. Төртінші сайыс - флешмоб, 
бесінші сайыс - жеке өнерін паш ету. Алтыншы 
сайыс сипаты тіптен ерекше. Сайыстың бұл 
сатысында қатысушылар топпен қара жорға 
биін биледі. Соңғы сайыс- дастархан мәзірі. 
Сайыс сатыларына назар аударсақ, медицина 

қызметкерлерін әр қырынан сынға алып, олар-
дың ішінен үздікке лайықтысын анықтады. 
Байқау нәтижесінде, бас жүлдені Мұрат Әсел 
Көркемжанқызы  қабылдау бөлімі мейірбикесі 
иеленіп, “Ең мейірімді жан” атағын жеңіп алса,  
1 орынды Кулшаева Тоғжан   Әбдірашитқызы  
терапия бөлімі мейірбикесі, 2 орынды Қасым-
жанова Алтынай  Қанатқызы перзентхана 

бөлімі мейірбикесі  иеленді. 3 орынға Рүстем 
Бағланұлы Қызылшекара амбулаториясы 
қатысушысы   жайғасса, 4 орынды Шоғанба-
ева Гүлназира Әукенқызы емхана мейірбикесі  
қанжығасына байлады. «Ең мейрімді жан»  
атты аудандық байқауда «Епті мейірбике» 
Әбдіжан Жанар Тұрсынәліқызы,  «Өнерлі 
мейірбике» Исамолда Айгерім Маратқызы 
хирургия бөлімінің ота жасау мейірбикесі, 
осы шараға жақсы атсалысқаны үшін Нұрға-
зиева  Ардақ Көксай ДА -ның аға мейірбикесі, 
Розбакиева Арзиям Сүмбе А. А мейірбикесі, 
"Ең үздік таныстыру" номинациясы бойынша 
Бексұлтан Жансерік Бақытжанұлы Текес ДА 
мектеп мейірағасы дипломмен марапаттал-
ды. "Ұлттық үздік киім үлгісі" номинациясы 
бойынша Нұрділдаева Зиякүл Қарасаз ДА 
мейірбикесі дипломмен марапатталды.

Ақерке БИЖАН.

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық 
– заманмен бірге өсіп - өркендеп, небір тегеурінді қар-
сылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда болса, 
сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған 
қауіпті кеселдің бірі. Қазіргі заманғы сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы заңнама жұмыс істеуде, оның негізі «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» және «Мемлекет-
тік қызмет туралы» заңдар болып табылады, бірқатар 
бағдарламалық құжаттар іске асырылуда. Мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл са-
ласындағы іске асыратын арнайы уәкілетті орган құрыл-
ды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы 
халықаралық ытымақтастық белсенді жүзеге асырылуда.

«Сыбайлас-жемқорлық» деген «параға сатып алу», 
«пара» ретінде, «corruptio» деген латын сөзін алып, 
анықтауға мүмкіндік береді. Орыс тілінің түсіндірме сөзді-
гі сыбайлас-жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауа-
зымды адамдардың, саяси қайраткерлердің сатқындығы 
ретінде сипаттайды. 

Жемқорлық қылмыстары көбіне пара алу жер телім-
дерін бөлуде, субсидия беруде теріс мақсатты көздеу, 
мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде бюджеттік қара-

жатты ұрлаумен байланысты болып жатады.
Бюджет қаражатын дұрыс мақсатта пайдаланбау 

фактісі бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 
лауазымды тұлғаны ұстап, оның біршамасы сотталды. 
Жемқорлықтың жалпылама белгілері: лауазымды адам-
ның өзінің немесе делдал арқылы пара берушінің немесе 
оның өкілі болған адамның пайдасына жасаған іс-әрекеті 
үшін ақша, бағалы қағаздар, өзге де мүлік, мүлік құқығы 
немесе мүлік сипатындағы пайда түрінде пара алу, туы-
стық, жерлестік т.б жақындықтарына байланысты қыз-
метке ретсіз қабылдау және көтермелеу, сондай-ақ, мем-
лекеттік және қоғамдық мүліктерді талан-таражға салу. 
Мемлекет басшысы жолдауында: «Заңды бұзған екенсің, 
оның баптарына сәйкес жауапқа тартыласың» дейтін 
нақты ережесі бар.

Мемлекеттiк органдарда сыбайлас жемқорлықты 
жоюға ықпал ететiн факторлардың бiрi-алдын-алу жұмы-
стары, мемлекеттiк қызметшiлердi мемлекет заңнамала-
рында болып жатқан барлық өзгерiстер туралы ақпарат-
тандыру,сыбайлас жемқорлық туралы нақты мысалдар 
келтiру, талқылау жүргiзу, кешендi жоспарларды әзiрлеу 
болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

жұмысын күшейту мақсатында, 2021 жылғы 05 қаңтарын-
дағы № 2-н бұйрығымен бекітілген  Алматы облысы бой-
ынша қазынашылық департаментінің сыбайлас жемқор-
лыққа  қарсы іс-қимыл жөніндегі 2021-2023 жылдарға 
арналған iс -шаралар жоспары бекiтiлген.

Сондай-ақ, Райымбек ауданының қазынашылық 
басқармасында техникалық сабақтар өткiзу жоспарлары-
на сәйкес басқарманың мемлекеттiк қызметшiлерi ара-
сында бекiтiлген iс-шара тақырыбында құқықтық оқулар 
тұрақты өткiзiлiп тұрады.

Райымбек ауданының қазынашылық басқармасы 
қаржылық құжаттарды бұрмалау белгілері бар құжат-
тарды ұсынудың әрбір жағдайы туралы Алматы облысы 
бойынша қазынашылық департаментінің басшылығын 
хабардар ету бойынша жұмыс жүзеге асырылды. Бұл 
ретте 2022 жылы бұл фактілер түындаған жоқ.

Алматы облысы бойынша қазынашылық департа-
ментінің Ведомстволық бақылау бөлімінің негізсіз қайта-
рымдарды  аңықтау  және алдағы уақытта жол бермеу 
бойынша шаралар қабылдау  мақсатында  мемлекеттік 
мекемелер ұсынған қаржылық құжаттардың  қайта-
рылуына тұрақты негізде қашықтықтан  бақылау жүргі-

зеді. Қайтарулар  талданады, бұл ретте, қайтарымдарды 
азайту бойынша қызметкерлермен үнемі жұмыс жүр-
гізіледі, мемлекеттік мекемелердің  қаржы қызметкер-
лерімен  семинарлар өткізіледі.

Райымбек ауданының қазынашылық басқармасы-
ның қызметкерлері  мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатына енгізілген өзгерістер мен толықтыру-
лар туралы, сондай-ақ қазынашылық қызметкерлерінің 
сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің көріністері  туралы 
уақытылы және жедел хабардар етіледі. Дәрістер, се-
минарлар, ақпараттық кенестер және техниқалық оқу 
өткізіледі. 

Жалпы Райымбек ауданының қазынашылық басқар-
масының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы 
бұзушылықтардың  алдын алуға және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл бойынша  алдын алу шараларын 
қабылдауға бағытталған  жұмыс жүргізіліп жатыр  және 
одан әрі жалғастырылатын  болады .

С.Ш. МОЛДАБЕК, 
аудандық қазынашылық 

басқармасының бас маман-бас қазынашысы.

Құрметті аудан тұрғындары! 16-22 мамыр аралығында пәтер ұрлығы жедел      
сауықтыру іс - шаралары өтетіні туралы хабарлаймыз! 

 С. ДЕМЕУОВ, Райымбек АПБ КПБ бастығы, полиция майоры.

Хабарландыру!   
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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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 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 
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Суға шомылғанда абай болыңыз!

Есте сақтаңыз!

Қ ұ т т ы қ т а й м ы з !

Қақпақ ауылының мәдениет үйінің 
көркемдік жетекшісі Ерлік АТАШЕВТІ 
19 мамыр күні 50 жасқа толған туған 
күнімен құттықтаймыз. Елуді еңсеріп ел 
ағасы болған қуанышты күніңіз құтты 
болсын! Әріптесімізге зор денсаулық, 
мол бақыт, қажымас қайрат, жұмысын-
да табыс тілейміз. Жақсылыққа толы 
күндеріңіз таусылмасын. Босағаңыздан 
бақ-береке кетпесін. Отбасыңыз аман, 
деніңіз сау болсын!

50 деген ердің жасын еңсеріп,
Еңбегіңмен Сіз келесіз тер төгіп,
Армандардың аттанғанда 
                                             шыңына,
Қызыр өзі болсын Сізге жол серік.

Суға шомылу маусымы: Қауіпсіздік 
ережелерін қаншалықты сақтап жүрсіз?

Жыл маусымының қай-қайсысының да 
өзіне тән ерекшеліктері болады. Әсіресе,  күн 
жылынған шақта адамдар еңбек демалыста-
рына шығып, жастың да, кәрінің де су жаға-
сына барып, балаларымен, достарымен бірге 
табиғат аясында серуендеуді, құмдауыт жаға-
лауларда күнге қыздырынып, демалып,суға 
шомылғысы келетіні, жанға сондай жайлы 
екені анық. Әрине, уақытыңды қызықты өткіз-
генге не жетсін, алайда суға шомылу мезгілін-
де су атты тілсіз жаудың торына түсіп қалмас 
үшін қашанда қауіпсіздік шараларын қатаң 
сақтағанымыз абзал.

Суда шомылу кезіндегі қауіпсіздік ереже-
лері:

- Ең алдымен рұқсат етілген жерлерде 
ғана шомылыңыз(алдын-ала жағажай түбі 
тексерілген жерлерде және төтенше жағдай 
кезінде көмекке келетін адам бар жерде).

- Шомылатын орынға тыйым салынбаға-
нын тексеріңіз.

- Шомылатын орынның тереңдігін біліп 
алыңыз;

- Тамақтанып болғаннан соң бірден суға 
беттемеңіз;

- Су ішінде алысып ойнамаңыз;
- Еш уақытта қараңғы уақытта,сондай-ақ,-

масайған күйінде шомылмаңыз.
- Егер жалғыз шомылсаңыз,жақсылап ой 

таразысына салыңыз,төтенше жағдай бола 
қалса,сізге кім көмектесетінін ойлаңыз. 

- Судағы төтенше жағдайдың басты 
себептері:азаматтардың құтқарушылар кү-
зетпейтін су айдындарында демалуынан, 
шомылуға жабдықталмаған және арналмаған 
жерлерде шомылуынан ,судағы қауіпсіздік та-
лаптарын білмеуінен әрі ұстанбауынан,ішімдік 
ішіп алып шомылуынан ,жүзе білмеуінен,ба-
лалардың су жағасында ересектердің бақыла-
уынсыз қалуынан болып тұр.

- Тым ұзақ шомылмаңыз, тоңып қалуға 
дейін жеткізбеңіз, аяқ – қолыңыздың тырыспа-
уын қадағалаңыз;

- Қоршау белгілерінен алыстап кетпеңіз;
- Шомылу кезінде судың суық болмауын 

байқаңыз, себебі, суық суда тоңудың әсерінен 
өлім саны көп болады. Суық суға түскен адам 
10 – 30 минутта суық өтіп қайтыс болады. Ор-
ганизмнің тез салқындауы ашыққан кезде, тым 
тойынған кезде, шаршаған кезде және адам-

ның мас күйінде болады. Тұщы суда адам 1 – 
3 минутта, ал теңіз суында 7-8 минутта қайтыс 
болады. 

- Ерекше көңілді балаларға бөліңіз,үл-
кендердің қарауынсыз жеке қалдырмаңыз,-
шомылу білмейтін балаларды суға мүлдем 
жақындатпаңыз.

Суға батушының қорқынышы-құтқарушы 
үшін үлкен қауіп төндіреді.Зардап шеккен 
адамға көмек көрсетерде өз қауіпсіздігіңізді 
естен шығармаңыз.Сабыр сақтап,егер суға ке-
туші су бетінде болса,онда оны артқы жағынан 
ұстау қажет.Ал суға кетсе судың астынан із-
деп,шашынан не қолынан тартып,су бетіне 
шығару керек.Өзіңіз не айналадағылардан 
«Жедел жәрдем», яғни «103-ті» шақыртыңыз.
Алғашқы медициналық көмекті 4-5 минут ішін-
де көрсетіп үлгеру керек.Қатерге ұшыраған 
адамға көмек көрсету мүмкіндігінше тездетіп 
оттегі жеткіліксіздігін қалпына келтіруден тұра-
ды.

Б. СӘКЕН, 
Райымбек ауданы әкімі 

аппаратының жалпы 
бөлімінің бас маманы. 

Суға шомылудың негізгі ережелері
– Суға шомылатын жерді, оның тазалығын, тереңдігін мұқият тек-

серіңіз;
– Тамақ ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз;
– Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шо-

мылыңыз;
– Суға абайлап кіріңіз. Денеңіздің суға бейімделуіне мүмкіндік 

беріңіз;
– 10-15 минутқа дейін ғана шомылыңыз;
– Аяқ-қолыңыздың сіңірі тартылған жағдайда сасқалақтамаңыз, су 

бетінде қалып, адамдарды көмекке шақыруға тырысыңыз;
– Мас күйде суға шомылуға болмайды;
– Қоршау белгілерінен тыс аумаққа шықпаңыз;
– Техникалық ескерту белгілерінің үстіне шықпаңыз.
Неге тыйым салынады?
Балалармен бірге демалған кезде оларды қараусыз қалдырмау 

керек.
Бассейн, теңіз бен көлдерге мас күйде шомылмау қажет. 
Суда аяқ-қолдың сіңірі тартылса, не істеу керек?
Суық суда шомылу аяқ-қол сіңірінің тартылуына әкеп соғуы мүмкін. 

Егер ондай жағдайға тап болсаңыз, төмендегі іс-әрекеттерді жасаңыз:
1. Егер сіңір тартылса, жүзуді тоқтатып суға шалқадан жатыңыз;

2. Қолыңыздың сіңірі тартылса, жұдырығыңызды түйіп, қолыңызды 
бір жаққа қарай серпе лақтырып, жұдырығыңызды ашыңыз;

Алғашқы көмек көрсету жолдары
Зардап шегушіні судан шығарғаннан кейін оған тезірек оттегі беру 

шарт. Сондықтан зардап шегушінің дем алуын және тамыр соғысын 
анықтаңыз. Тамыры соқпаса, ауызбен дем беру қажет.

Бас бармақ және сұқ саусақпен адамның мұрнын қатты қысып, 
демді ішке терең алып, оның аузына минутына 18-20 рет дем жіберу 
керек.

Сонымен қатар оның жүрек соғысын ұдайы қадағалап отыру керек. 
Егер оның жүрек соғысы тоқтап қалса, массаж әдісін қолданған дұрыс. 
Ол үшін адамның жүрек тұсына екі қолды айқастырып қою керек. Одан 
соң, сол жерді минутына 70 рет жиілікпен басқан жөн (5 рет басып, 1 
рет ауа үрлеу керек).

Зардап шегушінің жүрек соғысы мен тыныс алуы қалпына келген 
соң, оның ішіндегі суды сыртқа шығаруға тырысу қажет. Осы қарапайым 
ережелерді сақтау Сіздің және жақындарыңыздың өмірін сақтайтынын 
естен шығармаңыз.

Е. ҚОЗЫБАҚОВ, 
«Текес ауылдық округі аппараты» 

ММ-нің жетекші маманы.

Құттықтаушылар: Қақпақ ауылдық округі әкімдігінің ұжымы, Мәдениет   
үйінің қызметкерлері және ветеринария бөлімі.

Нарынқол ауылының тұрғыны, әу-
летіміздің абыройлы күйеубаласы, не-
мерелерінің қамқоршы атасы, отбасы-
ның тірегі, ақкөңіл азамат БАЙДІЛДАЕВ 
Талғат Мәсімбайұлы мамыр айының 23 
жұлдызында бір ғасырдың жартысы, ер 
азаматтың кемел жасы 50 жасқа толға-
лы отыр. Туған күн иесін мерейлі мере-
кесімен шын жүректен  құттықтай оты-
рып, әрдайым шаңырағымыздың тірегі, 
қамқоршысы, отбасыңыздың берік діңгегі 
болып, денсаулығыңыз күйлі-қуатты, ғұ-
мырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз 
молынан болсын демекпіз.

Құтты болсын мерейтой, 
                                             50 жасың
Әр уақытта домалап өрге тасың,
Қосағыңмен қоса ағарып, 
                                         шөбере сүй,

                                                                         Ешқашанда көңіліңді кір шалмасын.
Құттықтаушылар: Рахымжан әулеті.

Нарынқол ауылының тумасы, еңбе-
гі адал, ісі өнімді әріптесіміз ЕГІЗЕКОВ 
Дәулеткелді Әділханұлы мамыр айы-
ның 16-шы жұлдызында адамзат өмірінің 
айтулы белесі саналатын 60 жастың 
асуын бағындырды. Қуаныш иесін шын 
жүректен туған күнімен құттықтай оты-
рып, жүзіңізден күлкі, басыңыздан бақ  
кетпесін дейміз. Отбасыңызға ынтымақ 
пен береке нәсіп етсін. Перзенттеріңіз 
үлгілілер қатарынан болып, мерейіңізді 
үстем етсін. Айналаңызға абыройыңыз 
артып, жемісті күндеріңіз көп болсын! 

   
Еңбек жолың татиды сан аңызға,
Саған қарап күлімдеп қаламыз да.
Отбасында бақытты ғұмыр кешіп,
Аман-есен жүре бер арамызда.

Құттықтаушылар: “Байынқол су құбыры” МКК ұжымы

Жанұямыздың алтын діңгегі, асқар 
таудай айбынды әкеміз, ЕГІЗЕКОВ                
Дәулеткелді Әділханұлын келіп жеткен 
төл мерекесі - туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Деніне саулық, ашық аспан, 
сарқылмас шаттық пен бақыт  тілейміз. От-
басымыздың берік тірегі болып, өнегесін 
үйретуден жалықпай ұзақ ғұмыр кешсін. 
Ардақты жанның әр ісі Жаратушының оң 
назарына ілініп, жұмысы жемісті, абыройы 
асқақ болғай. Өмірінен сән, тіршілігінен 
мән кетпей, адамзаттың асылына сай ғұ-
мыр кешсін.

Жаныңыз жаз, шуақ сепкен жүрегіңіз,
Бір әулеттің ұйтқысы бір өзіңіз.
Ақылшы боп, қамқор  боп, 
                                              пана болып,
Жүзге жеткін осы біздің тілегіміз.

 Құттықтаушылар: жары Эльмира, балалары.


