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Ќоѓамдыќ - саяси, әлеуметтік - экономикалық газет

МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!
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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Облыс әкімі Қанат Бозым-
баев арнайы жұмыс сапа-
рымен ауданымызға келіп, 
ауданда атқарылып жатқан 
жұмыстармен танысып, 
тұрғындармен кездесті.

Жиын басталмас бұрын 
облыс басшысы аудандық 
"Қобызшы Молықбай 
Байсақұлы" атындағы 
мәдениет үйінің залын-
да орналасқан ауданның 
әлеуметтік - экономикалық 

өсу деңгейін көрсететін 
көрмені аралап өтті. 
Ауданның жетістіктері мен 
даму деңгейі жайлы көрмені 
аудан әкімі Есім Сейілханұлы 
таныстырды. 

Ең алдымен аймақ бас-
шысы Алматы облысының 
әлеуметтік экономикалық 
дамуы, атқарылып жатқан 
келелі жұмыстар мен алдағы 
жоспарды баяндады. 

Ақсу ауданының облыс 

экономикасының дамуы-
на тигізіп жатқан үлесі 
көп екенін де тілге тиек 
етіп, өңірде осы жылы 
атқарылатын ауқымды ша-
руалар жайлы сөз қозғады.

Тұрғындармен кез-
десу барысында облыс 
әкімі аудандағы өзекті 
мәселелерге де баса назар 
аударды. Тиісті мамандар-
дан сол мәселелердің шешу 
жолдарын сұрады.

Жиын барысында 
халықты толғандыратын 
әлеуметтік мәселелерге 
баса назар аударылды. Ау-
дан тұрғындары аймақ бас-
шысына көкейінде жүрген 
сауалдарын қойды. 

Облыс әкімі көтерілген 
өзекті мәселелер шешімін 
табатындығын ай-
тып, тұрғындар қойған 
сауалдардың әр қайсысына 
жеке - жеке тоқталып, орын-
басарлары, аудан әкімі мен 
жауапты мамандарға нақты 
тапсырма берді. 

Жиын соңында тұрғын-
дарды жеке - жеке 
қабылдады.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің де-
путаты, Республикалық пар-
тия штабының мүшесі Әлия 
Маратқызы Әбсеметова  
Есеболатов ауылының 
тұрғындарымен кезде-
су өткізіп,  5 маусым күні 
өтетін жалпы халықтық 
референдум бойынша 
түсіндіру жұмысын жүргізді.  
Кездесуге облыстық 
мәслихат депутаты 
Б.Тынышбаев,  аудандық 
партия филиалының  штаб 
мүшелері  қатысты. 

Р е ф е р е н д у м н ы ң 
мақсаты - саяси, құқықтық 
жүйемізді жетілдіру, 
конституциялық рефор-
ма жасау. Конституциялық 
реформа ел дамуының 
жаңа кезеңі басталғанын 
көрсетеді. Конституциядағы 
98 баптың 33-і өзгертілмек.
Келесі кезекте Мәжіліс де-
путаты, Республикалық 
партия штабының мүшесі 
Әлия Әбсеметова ре-
ферендумды түсіндіру 
мақсатында Қарасу ауылы 
тұрғындарымен кездесу 
өткізді.

Кездесу барысында еліміз 
бойынша 2022 жылдың 5 мау-
сымы күні жалпыхалықтық 
референдум өтетінін, соған 
байланысты штаб мүшелері 
халық арасында кеңінен 
түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуді бастағанын 
жеткізіп, қатысушыларды 
референдумға шақырды.
Облыстық мәслихат депута-
ты Б.Тынышбаев,  аудандық 
партия филиалының  

штаб мүшелері де 
К о н с т и т у ц и я л ы қ  
реформаның маңыздылығы 
туарлы жан - жақты 
түсіндіріп берді.

Референдум дегеніміз 
– бұл Конституцияға 
өзгерістер енгізу қажеттігі 
бойынша бүкiлхалықтық 
дауыс беру рәсімі.

Ж.ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

Салтанатты жиыннан 
кейін аудан әкімі Есім 
Сейілханұлы Базарханов, 
аудан әкімінің орынба-
сары Ғазиз Отарбайұлы, 
аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Айт-
баев Аманкелді, Ұлы 
Жеңістің 77 жылдығына 
орай Қапал ауылындағы 
ауданымыздағы жалғыз 
Ұлы Отан соғысы 
ардагері Моисеев Гаврил 
Степановичті мерекемен 
құттықтап, арнайы сый-
сияпатын табыстап. Жүрек 
жарды жылы лебіздерін 
білдіріп, ардагердің хал-
жағдайын біліп қайтты. 

9 мамыр Ұлы Жеңіс 
мерекесімен  "Ардагерлерді 
ардақтайық!" партиялық 
жобасы аясында "AMANAT" 
партиясы Ақсу аудандық 
филиалы ардагерлерге 
құрмет көрсетті. Алдымен 
Ұлы Жеңістің 77 жылдығы 
қарсаңында аудандық пар-
тия филиалының атқарушы 
хатшысы, фракция 
жетекшісі  К.Дәулетбекова, 
"Қапал" бастауыш пар-
тия ұйымының Бюро 
мүшесі В.Чепель,  Қапал 
ауылдық округінде  тұратын  
Ұлы Отан соғысының 
ардагері Моисеев Гаврил 
Степановичті мерекемен 
құттықтап, сыйлықтар 
табыс етті. Сондай - ақ, 
тыл еңбеккерлері Рабиға 
Нұрғалиева, Х.Шидаевты 
құттықтап, атқарған 
еңбектеріне алғыс білдірді.

Осындай игі шаралар 

РЕФЕРЕНДУМДЫ НАСИХАТТАУ 
ЖҰМЫСТАРЫ ЖАЛҒАСУДА

Облыс басшысы аудан 
тұрғындарымен кездесті

Ұлы Жеістің 77 жылдығы ауданымызда 
зор салтанатпен аталып өтті. Ескерткішке 
гүл шоқтарын қойғаннан кейін аудан әкімі 
Базарханов Есім Сейілханұлы аудан 
халқын мерекемен құттықтады. 

Келесі кезекте сөз алған аудандық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Амангелді Айт-
баев өзінің жастық шағын тілге тиек етті.

Бала кезі Ұлы Отан соғысынан кейінгі 
ауыр жылдарға тап келгенін айта келе, 
соғыстан келген ардагерлер саны ол кезде 
көп болғанын айтты.

Соғыстан аман - есен келгеннен кейін 
халық санын көбейтіп, аналарымыз 

оншақты баланы өмірге әкеліп, арқалап 
жүріп еңбек еткенін көзімен көргенін 
әңгімеледі. Қан майданнан мүгедек бо-
лып оралған аталарымыз денсаулығына 
қарамай еңбекке араласқанын да көзімен 
көрген. 

Бірақ ешқайсысы мен мүгедекпін, мен көп 
балалы анамын, маған көмектесіңдер деп 
үкіметке қарап отырған жоқ, намысқа ты-
рысып еңбек етті,-деп бүгінгі жастарды сол 
аталары сияқты болуға шақырды.

Жиын соңы аудан өнерпаздарының 
концерттік бағдарламасымен жалғасын 
тапты.  

ауыл жастарын қарттарды, 
тыл ардагерлерін, жалпы 
қарт кісілерге қайырымды 
болуға, қоғамдық 
жұмыстарға белсенділігін 
арттыруға көп септігін 
тигізетіні шындық. 

А р д а г е р л е р і м і з д і 
ардақтайық! Ұлы Жеңіс 
күні құтты болсын. Жаңа 
Қазақстанымыз жасай 
берсін.

Ербол СЫМХАНОВ.

АРДАГЕРЛЕРІМІЗДІ АРДАҚТАЙЫҚ!
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Ақсу ауданы, Қапал ауылдық округі әкімі сайлауының, сайлау округін құру туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 

14-бабының 6) тармақшасына, 21-бабының 4-тармағына, 22-бабына сәйкес Ақсу аудандық сайлау комиссиясы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу ауданының Қапал ауылдық округі әкімін сайлау үшін сайлау округі құрылсын:
1) Қапал  ауылдық округі әкімін – Қапал ауылдық округінің шекарасы аумағында Қапал сайлау округі;
2. Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және аудандық «Ақсу өңірі» газетінде сай-

лау округінің тізімі және шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жері көрсетіле отырып, 
жариялансын.

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                                    Б.БАЙБОЛОВ 
Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының хатшысы                                                                         Б.НУРЗОЛДИНОВА 

________________                                №10                            13 мамыр  2022 жыл

Ақсу ауданы, Қапал ауылдық округі әкімінің сайлауын тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 113-1 

бабына сәйкес Ақсу аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ақсу  ауданында:
- Қапал ауылдық округі әкімін сайлау 2022 жылдың 12 маусымына тағайындалсын.
2. 2022 жылғы 12 маусымға тағайындалған Ақсу  ауданының Қапал ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу 

мен өткізу жөніндегі негізгі іс - шаралардың Күнтізбелік жоспары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Осы қаулы Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және аудандық «Ақсу  өңірі» 

газетінде жариялансын.

Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                   Б.БАЙБОЛОВ 
Ақсу аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясының хатшысы                                                        Б.НУРЗОЛДИНОВА 

________________                                      №9                                          13 мая   2022 год

Об образовании избирательного округа по выборам акима Капальского сельского округа Аксуского 
района 

В соответствии с подпунктом 6) статьи 14,  пунктом 4 статьи 21, статьей 22 Конституционного закона Рес-
публики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Аксуская районная избирательная комиссия ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательные округа по выборам акима Капальского сельского округа Аксуского района:
1) акима Капальского  сельского округа – Капальский избирательный округ в границах Капальского сель-

ского округа.
2. Опубликовать список избирательного округа с указанием их границ и места нахождения территориаль-

ной избирательной комиссии на интернет-странице Аксуской районной избирательной комиссии и в районной 
газете «Ақсу өңірі».

Председатель  комиссии                               Байболов Б.Т.
Секретарь  комиссии                                                            Нурзолдинова Б.К.

________________                                  №10                            13 мамыр   2022 год

О назначении выбора  акима Капальского сельского округа Аксуского района 
В соответствии  со статьей 113-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике 

Казахстан» Аксуская районная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить на 12 июня 2022 года в Аксуском районе выборы акима Капальского сельского округа; 
2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выбора акима Ка-

пальского сельского округа Аксуского района, назначенных на 12 июня 2022 года, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Аксуской районной избирательной комис-
сии и в районной газете «Ақсу өңірі».

Председатель  Аксуской районной
территоориальной избирательной комиссии           Байболов.Б.Т.
Секретарь  Аксуской районной
территоориальной избирательной комиссии                                      Нурзолдинова Б.К.

Ақсу  аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 
2022 жылғы 13 мамырдағы  №10 қаулысына қосымша

2022 ЖЫЛҒЫ 12 МАУСЫМҒА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  АҚСУ  
АУДАНЫНЫҢ ҚАПАЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫН ӘЗІРЛЕУ МЕН 

ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ  ІС-ШАРАЛАРДЫҢ  КҮНТҮЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
1. Ауылдық округ әкімдерінің (бұдан әрі – әкімдерді) сайлауын тағайындау
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы, 
2022 жылғы 13 мамыр  
(113-1-б.2,3-т)
2. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары мен аудандық сайлау комиссиясының 

орналасқан жерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Ақсу  аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 2022 жылғы 23 мамырдан кешіктірмей  
(22-б.)
3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жария-

лау                                         
Ақсу  аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей, 2022 жылғы 23 мамырдан кешіктірмей  
(13-б. 4-т.)
4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау    
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей,  2022 жылғы 28 мамырдан кешіктірмей 
(17-б. 2-т.)
5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау           
Аудан әкімінің аппараты 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімнен кешіктірмей, 2021 жылғы 28 мамырдан кешіктірмей
(23-б. 5-т.)
6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну
Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар. 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен баста-

лады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.
2022 жылғы 14 мамырда басталады және 2022 жылғы 27 мамырда сағ 18-00де аяқталады  
(113-3-б.1-т.)
7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясында, «Қазақстан 

Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында 
(бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында 
және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

Ақсу  аудандық сайлау комиссиясы,
қажетті құжаттарды алған сәттен бастап  
(4-б, 113-5 -б.11 т.2) т)
8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер 

беру
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және  сайлау туралы Конституциялық 

заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап 
(14-б.8-1) тт 31-б)
9. Әкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және Конституциялық заңында, «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тек-
сергеннен кейін үш күн ішінде 

(113-4-б)
10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті 

хаттаманы ресімдеу
Паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып Ақсу аудандық сайлау комиссиясы. 
Қол қою парақтары Ақсу аудандық сайлау комиссиясына тапсырылғаннан кейін үш күн мерзімде 
(113-4-б. 7-т)
11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына әкімдікке кандидаттардың республикалық бюд-

жет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 
ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу.

Әкімдікке кандидатттар, саяси партиялар.
Кандидатты тіркегенге дейін  
(113-5-б. 2-т)
12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың 

бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2022 жылдың 1 
мамырдағы жағдайы бойынша)

Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
кандидатты тіркегенге дейін  
(113-5-б. 3-т)
13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер мен міндеттемелер 

туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру
Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде  
(113-5-б. 4-т)
14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күніне он күн қалғанда жергілікті 

уақытпен  сағ 18-00де аяқталады 
2022 жылы 14 мамырда басталады және 2022 жылы 01 маусымда жергілікті уақытпен сағат 18-00де 

аяқталады 
(113-5-б)
15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жа-

риялау
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Кандидаттарды тіркегеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей  
(113-5-б. 9-т.)
16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды 

жарақтандыру
Ақсу ауданы әкімінің аппараты және аудандық сайлау комиссисясы
Үгіт басталғанға дейін  
(28-б. 6-т.)
17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу
Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі 

жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады. 
2022 жылдың 01 маусым сағат 18.00-ден кейін басталады және 2022 жылдың 11 маусымы  00 сағатта 

аяқталады 
(27-б. 2-т.)
18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру және бөлінген үй-

жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен кездесу 
кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

Ақсу ауданы әкімінің аппараты және аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде  
(28-б. 4-т.)
19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссия-

ларына акт бойынша ұсыну                                                    
Аудан әкімі.
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын, 2022 жылғы 24 мамыр  
(24-б. 5-т)

Утвержден постановлением Аксуской  районной территориальной  
избирательной комиссии от 13 мая 2022 года №10 

КАЛЕНЬДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ АКИМА КАПАЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 

АКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ 
НА 12 ИЮНЯ 2022 ГОДА

1. Назначение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов (далее – аки-
мов)
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия – 13 мая 2022 года
(п. 2, 3 ст. 113-1)
2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов 

с указанием их границ и мест нахождения территориальных избирательных комиссий 
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов – не позднее 23 мая 2022 года
( ст. 22)
3. Опубликование в средствах массовой информации состава территориальных избирательных комис-

сий
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов - не позднее 23 мая 2022 года
 (п. 4 ст. 13)
4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссий
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов - не позднее 28 мая 2022 года
 (п. 2 ст. 17)
5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков
Аппарат акима района
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов
- не позднее 28 мая 2022 года
 (п. 5 ст. 23)
6. Выдвижение кандидатов в акимы
Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке самовыдвижения
Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному 

времени за пятнадцать дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов
Начинается 14 мая 2022 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 27 мая 2022 года
(п. 1 ст. 113-3)
7. Установление соответствия кандидата в акимы  требованиям, предъявляемым к ним Конституци-

онным законом Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36 Закона Республики Ка-

захстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством 
в сфере государственной службы
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
(ст. 4, пп. 2) п. 11 ст. 113-5)
8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений.
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными  Конституционным законом 

о выборах 
(пп. 8-1) ст. 14, ст. 31)
9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора 

подписей в поддержку
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным 

законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы 
(ст. 113-4)
10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соот-

ветствующего протокола
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия с привлечением работников паспортных служб 
В трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в соответ-

ствующие избирательные комиссии. 
(п. 7 ст. 113-4)
11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной 

минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем 
на 1 января 2022 года
Кандидаты в акимы, 
политические партии (за каждого выдвинутого кандидата)
До регистрации кандидата
 (п. 2 ст. 113-5)
12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и 

обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения (на 1 мая 2022 года)
Кандидат и его (ее) супруга (супруг)
До регистрации кандидата
(п. 3 ст. 113-5)
13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и 

его (ее) супругой (супругом)
Органы государственных доходов 
В течение пяти дней со дня регистрации кандидата 
(п. 4 ст. 113-5)
14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за 

десять дней до дня  выборов
Начинается 14 мая 2022 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 01 июня 2022 года
(ст. 113-5)
15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов
 (п. 9 ст. 113-5)
16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение 
Местные исполнительные органы и Аксуская районная территориальная избирательная комиссия
До начала агитации 
 (п. 6 ст. 28)
17. Проведение предвыборной агитации
Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени 

дня, предшествующего дню выборов
Начинается после 18.00 часов по местному времени 01 июня 2022 года и заканчивается в ноль часов по местному 

времени 11 июня 2022 года
(п. 2 ст. 27)
18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубли-

кование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирате-
лями  в выделенных помещениях
Местные исполнительные органы и Аксуская районная территориальная избирательная комиссия
В период проведения предвыборной агитации
(п. 4 ст. 28)
19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по 

каждому избирательному участку
Аким района
За двадцать дней до начала голосования
до 24 мая 2022 года
 (п. 5 ст. 24)

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ20 мамыр 2022 жыл

АҚСУ  АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ 
АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША ӘКІМДЕРДІҢ САЙЛАУЫ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН 

АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ ТІЗІМІН ЖАРИЯЛАЙДЫ (22 БАП)

Ауылдық 
округтің атауы 

Қапал ауылдық 
округі 

Ауылдық округтің 
шекаралары 

Қапал ауылы

Аумақтық сайлау 
комиссиясының орналасқан жері 

Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі, 5, Ақсу ауданы әкімі 

аппаратының ғимараты

№

1

Наименование 
сельского 

округа 
Капальский 

сельский округ

Границы сельского 
округа

с.Капал

Место нахождения 
территориальной избирательной 

комиссии
с. Жансугуров, Желтоксан, 5, 

здание  аппарата акима Аксуского 
района

№
1

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПУБЛИКУЕТ СПИСОК СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ АКСУСКОГО 

РАЙОНА, ГДЕ НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ АКИМОВ (СТАТЬЯ 22)

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ ҚАПАЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ БОЙЫНША САЙЛАУ 
УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ ( БАП.17, 2 Т.)

№31  учаскелік сайлау комиссиясы.
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі №4, Қапал ауылдық мәдениет үйі.
Шекарасы: Қапал ауылы, көшелері: Сейфуллин №1-ден 42-ге дейін, Орманов №1-ден 30-ға 

дейін, Әділбеков № 1-ден 15-ке дейін, Жәлел №1-ден 12-ге дейін, Аққайың №1-ден 15-ке дейін, 
Достық №1-ден 19-ға дейін, Қабанбай батыр №1-ден 30-ға дейін, Ескелді би №1-ден 38-ге дейін, 
Мұқанов №1-ден 34-ке дейін, Аль-Фараби №1-ден 64-ке дейін, Маметова №1-ден 62-ге дейін, 
Абылайхан №1-ден 61-ге дейін, Иманов  №1-ден 61-ге дейін, Алыбаев №1-ден 36-ға дейін, 
Төлебаев №1-ден 26-ға дейін, Тоқтаров №1-ден 16-ға дейін, Майлин №1-ден 8-ге дейін, Дулатов 
№ 1-ден 7-ге дейін, Жандосов № 1-ден 25-ке дейін, Кудерин № 2-ден 16-ға дейін, Ә.Молдағұлова 
№1-ден  61-ге дейін, Бокин №1-ден 22-ге дейін, Абай №1-ден 18-ге дейін, Уалиханов №1-ден 
7-ге дейін, Ақын Сара №2-ден 54-ке дейін (жұп жағы).

№32 учаскелік сайлау комиссиясы.
Орталығы: Қапал ауылы, Жібек жолы көшесі №15, Қапал кәсіптік-техникалық колледжі.
Шекарасы: Қапал ауылы, көшелері: Т. Бигелдинов №1-ден 64-ке дейін, Момышұлы №1-ден 78-

ге дейін, Сәтпаев №2-ден 34-ке дейін, Жұмабаев  №1-ден 57-ге дейін, Жібек жолы №1-ден 51-ге 
дейін, Алдабергенов №1-ден 20-ға дейін, Әубәкіров №1-ден 15-ке дейін, Тәнеке батыр №1-ден 
68-ге дейін, Жансүгіров №1-ден 15-ке дейін, Әуезов №1-ден 18-ге дейін, Алтынсарин №1-ден 12-
ге дейін, Бейбітшілік №1-ден 19-ға дейін, Иманов №40-тан 64-ке дейін, Ақын Сара №1-ден 85-ке 
дейін (тақ жағы), №56-дан 78-ге дейін (жұп жағы).

АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 
Қ Ұ Р А М Ы

Комиссияның орналасқан жері: Алматы облысы Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 5, аудан әкімдігінің ғимараты, телефон: 2-91-02.

КОМИССИЯ ҚҰРАМЫ:
Комиссия төрағасы                                    -     Байболов Берік Тұрлыұлы
Комиссия төрағасының орынбасары        -     Абдикерова Гуля Жалимханқызы                                                            
Комиссия хатшысы                                     -     Нурзолдинова Баян Қыдырқожақызы
Комиссия мүшелері                                    -    Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы
                                                                     -    Исанова Орал 
                                                                     -    Қойшыбаева Кеукер Нұртайқызы
                                                                     -    Оразғалиева Сая Әдбиқызы

АҚСУ АУДАНДЫҚ  УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ 
КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ Қ Ұ Р А М Ы

№31 учаскелік сайлау комиссиясы  
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі, 4, Қапал ауылдық мәдениет үйі,тел.: 8 (72832) 3-11-

49.
Комиссия төрағасы - Қасымова Алима Саятқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Жүнісова Рысалды Шәймұратқызы
Комиссия хатшысы – Батқалова Айнұр Жазайбекқызы
Комиссия мүшелері: Көбенбеков Нұрғали Биғалиұлы, Баянова Айсұлу Сансызбайқызы, Же-

секбаев Абылай Дүйсенбекұлы, Жақсыбекова Гүлзада Балтабайқызы 

№32 учаскелік сайлау комиссиясы 
Орталығы: Қапал ауылы, Жібек жолы көшесі 15, Қапал кәсіптік-техникалық колледжі, тел.: 8 

(72832) 3-12-75  
Комиссия төрағасы - Асылханов Ерболат Омарұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Баянова Сандугаш Есенкельдіқызы
Комиссия хатшысы - Күнболатова Күлән Құрманбекқызы
Комиссия мүшелері: Көкенова Айгүл Қожаназарқызы, Ашимова Әсел Рашидқызы, Мұхиев 

Сәбит Байытұлы, Есжанова Бәтима Мақатайқызы 

20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну
Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда, 2022 жылғы 28 мамыр  
(26-б. 1-т.)
21. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                             
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей,  2022 жылғы 02 маусымнан кешіктірмей
(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)
22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу                           
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлауға үш күннен ерте емес және кемінде бір күн қалғанда, 2022 жылғы 09 маусымнан ерте емес және 

11 маусымнан кешіктірмей  
(37-б. 3-т.)
23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
Егер дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе, 2022 жылғы 12 маусымда жергілікті уақыт бойын-

ша сағат 06:00-де 
(40-б. 1-т.)
24. Дауыс беруді өткізу                                               
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе,  2022 жылғы 12 маусымда жергілікті уақыт бой-

ынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін  
(38-б. 1-т.)
25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті әкімдер сайлауы бойынша дауыс беру 

нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беруді аяқтаудың басқа уақыты белгіленбесе, жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де баста-

лады 
(18-б. 8) т., 43-б.)
26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында 

жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  
(43-б. 8-т.)
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды аудандық сайлау комис-

сиясына ұсыну                                                
Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу  
(113-8-б. 1-т.)
28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2022 жылғы 15 маусымынан кешіктірмей  
(113-10-б.)
29. Әкімдерді сайлау қорытындылары  туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей. 2022 жылғы 16 маусымынан  кешіктірмей  
(44-б.)
30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру 
Ақсу аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға 

сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді өздерінен алып тастау туралы жазбаша өтініш алғаннан 
кейін. 2022 жылғы 18 маусымынан кешіктірмей

(45-б, 2-т, 46-б, 113-11-б)

ЕСКЕРТПЕ: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам
Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования 
с 28 мая 2022 года
 (п. 1 ст. 26)
21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 
до 02 июня 2022 года
 (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)
22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов 
Не ранее 09 июня и не позднее 11 июня 2022 года
 (п. 3 ст. 37)
23. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протокола 
Участковые избирательные комиссии
За один час до начала голосования
12 июня 2022 года в 06.00 часов по местному времени 
(п. 1 ст. 40)
24. Проведение голосования
Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени
(п. 1 ст. 38)
25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на из-

бирательном участке
Участковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов по местному времени 
(пп. 8) ст. 18, ст. 43)
26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в 

специально установленном месте для всеобщего ознакомления
Участковые избирательные комиссии 
После подписания протоколов – немедленно 
(п. 8 ст. 43)
27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответству-

ющие районные (городские) избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 113-8)
28. Установление итогов выборов акима
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее чем в трехдневный срок после выборов 
Не позднее 15 июня 2022 года
(п.1 ст. 113-10)
29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
Не позднее четырех дней со дня проведения выборов 
Не позднее 16 июня 2022 года
(ст. 44)
30. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений 
Аксуская районная территориальная избирательная комиссия 
В семидневный срок со дня проведения выборов
После получения от избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязан-

ностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима. 
Не позднее 18 июня 2022 года
(ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11)

ПРИМЕЧАНИЕ: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 

АКИМ АКСУСКОГО РАЙОНА ПУБЛИКУЕТ ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ КАПАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА (П.2, СТ.17)

Капальский сельский округ
Участковая избирательная комиссия  №31.
Центр: село Капал, улица Алыбаева №4, Капальский сельский дом культуры.
В границах: село Капал, улицы: Сейфуллина с №1 по 42, Орманова с №1 по 30, Адильбекова 

с №1 по 15, Жалел с №1 по 12, Аккайын с №1 по 15, Достык с №1 по 19, Кабанбай батыра с №1 
по 30, Ескелди би с №1 по 38, Муканова с №1 по 34, Аль-Фараби с №1 по 64, Маметовой с №1 по 
62, Абылайхана с №1 по 61, Иманова с №1 по 61, Алыбаева с №1 по 36, Толебаева с №1 по 26, 
Токтарова с №1 по 16, Майлина с №1 по 8, Дулатова с №1 по 7, Жандосова с №1 по 25, Кудерина 
с №2 по 16, А. Молдагуловой с №1 по 61, Бокина с №1 по 22, Абая с №1 по 18, Уалиханова с №1 
по 7, Акын Сара с №2 по 54 (четная сторона).

Участковая избирательная комиссия №32.
Центр: село Капал, улица Жибек жолы №15, Капальский профессиональный-технический кол-

ледж.
В границах: село Капал, улицы: Т. Бигелдинова с №1 по 64, Момышулы с №1 по 78, Сатпаева 

с №2 по 34, Жумабаева с №1 по 57, Жибек жолы с № 1 по 57, Алдабергенова с №1 по 20, Ау-
бакирова с №1 по 15, Танеке батыра с №1 по 68, Жансугурова с №1 по 15, Ауэзова с №1 по 18, 
Алтынсарина с №1 по 12, Бейбитшилик с №1 по 19, Иманова с №40 по 64, Акын Сара с №1 по 
85 (нечетная сторона), с №56 по 78 (четная сторона).

СОСТАВ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Местоположение комиссии: Алматинская область, Аксуский район, с. Жансугурова, 
ул. Желтоксан 5, здание аппарата акима Аксуского района, телефон: 2-91-02.

СОСТАВ КОМИССИИ:
Пердседатель комиссии                                    -     Байболов Берик Тұрлыевич
Заместитель председателя комиссии              -     Абдикерова Гуля Жалимханқызы                                                            
Секретарь комиссии                                         -     Нурзолдинова Баян Кыдыркожановна
Члены комиссии                                                -    Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы
                                                                             -    Исанова Орал
                                                                             -    Койшыбаева Кеукер Нуртаевна
                                                                             -    Оразгалиева Сая Адбиевна                                                                          

СОСТАВЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ПО АКСУСКОМУ РАЙОНУ

Участковая избирательная комиссия №31
Центр: село Капал, улица Алыбаева 4, Капальская сельская дом культура, тел.: 8 (72832) 

3-11-49. 
Председатель комиссии – Касымова Алима Саятовна
Заместитель председателя комиссии– Жунисова Рысалды Шаймуратовна
Секретарь комиссии – Баткалова Айнур Жазайбековна,
Члены комиссии: Кобенбеков Нургали Бигалиевич, Баянова Айсулу Сансызбаевна, Жесекба-

ев Абылай Дюсенбекович, Жаксыбекова Гулзада Балтабаевана 

Участковая избирательная комиссия №32
Центр: село Капал, улица Жибек жолы, 15 Капальский профессионально-технический кол-

ледж, тел.: 8 (72832) 3-12-75  
Председатель комиссии – Асылханов Ерболат Омарович
Заместитель председателя комиссии – Баянова Сандугаш Есенкельдиевна
Секретарь комиссии – Кунболатова Кулян Курманбеовна.
Члены комиссии: Кокенова Айгуль Кожаназаровна, Ашимова Асель Рашидқызы, Мухиев Са-

бит Баитович, Есжанова Батима Макатаевна
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КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ НҰРСҰЛТАН ЕСЕБОЛАТОВҚА АРНАЛҒАН 
Ұлы Жеңістің 77 жылдығы 

қарсаңында 5 мамыр күні Кеңес 
Одағының батыры Нұрсұлтан 
Есеболатовқа арналған бас-
кетболдан ауданаралық ұл, 
қыз оқушылар арасында аудан 
әкімінің ауыспалы Супер кубогы 
бастау алды. 

Жарысты ұйымдастырушы 
Ақсу ауданының бұқаралық 
спорттық іс – шараларды өткізу 
орталығы. Демеушісі Ақсу, Талғар 
аудандарының "Құрметті азама-
ты", Алматы облысының баскет-
бол федерациясының президенті, 
жерлесіміз Қалимолда Байболов. 

Шараға аудан әкімі Есім 
Сейілханұлы, аудандық мәслихат 
хатшысы Сүлейменов Бейбіт 
Жаңылысұлы, батыр атамыз 
Нұрсұлтан Есеболатовтың 
туыстары, Бекбатыр мен 
Нұрбатырдың ұрпақтары Айт-
жамал Есеболатова, Тілеухан 
Есеболатов, Төлеуғали, Нұртай 
Есеболатовтар мен Айтжамал 
апамыздың ұлы Алтай. 

Сондай – ақ, Алматы 
облысының, Аксу ауданының 
"Құрметті азаматы" Қасымбеков 
Нұрбек Сәрсенбайұлы, аудандық 
ардагерлер және Қоғамдық 
келісім кеңестерінің төрағасы 
Айтбаев Амангелді, Ақсу, Сарқан 
аудандарының "Құрметті азама-
ты" Исанова Орал Сердалықызы, 
Ақсу ауданының аға буын азамат-
тары Исаев Асқар Дүйсенбайұлы, 
Фазылжанов Мұрат 
Фазылжанұлы, Абдрахманов 
Қадыр Сәкенұлы және тағы басқа 
ауданның дамуына еңбектерімен 
үлес қосқан азаматтары мен 
спорт ардагерлері қатысты. 

Алдымен жиналғандар 
батырдың туған топырағындағы 
ескерткішке гүл шоқтарын қойып, 
жеті шелпек таратып, ауыл имамы 
Малтүгелов Тұрғанбай ақсақал 
құран бағыштады. Одан соң 
Ж.Сыдықов атындағы мектепте 
турнирдің ашылу салтанаты өтті. 
Аудан әкімі Есім Сейілханұлы сөз 
сөйлеп, қатысушыларға сәттілік 
тіледі. Аталмыш мектептің 
11-сынып оқушысы Серікқызы 
Мадинада салтанатты жиында 
сөз сөйлеп, осындай игі - ша-
раны ұйымдастырып жатқан ел 
ағаларына алғысын білдірді. 
Жерлесіміз, ақын Ербол Оразбе-
ков Нұрсұлтан батырға арнаған 
арнау өлеңін оқып, мектеп ди-
ректоры Жаухар Әлімғалиқызына 
табыстады. Осы арада сол арнау 
өлеңнен үзінділер келтіре кетсем:

Соғыс оты жер әлемді 
                                          шарлады,
Қала - дала бәрін түгел 
                                        жалмады.
Ата-ана, туғандардан  
                                       айырылып,
Ұлар - шу боп елдің бәрі 
                                              зарлады.

Ерлер біткен түгел кетті 
                                              қалмады,
Ауыр тиді бұл ұрыстың 
                                           салмағы,
Әйелдер мен бала біткен 
                                           тылдарда, 
Киім  -  кешек, ас - ауқатпен  
                       қамдады - 

деп бастап, батырлар мен тыл 
еңбеккерлерінің ерліктерін айта 
келе, 

Зеңбіректің дауыстары 
                                      күркіреп,
Оқтар жауды көк аспаннан 
                                       сіркіреп.
“Қас батырлар” Ер Панфилов 
                                     бастаған,
Москваның амандығын тұр 
                                      тілеп - деп 

Отан үшін от кешкен 28 
қазақстандықтың ерлігін 
суреттейді.

Жаудың оғы Нұрсұлтанды 
                                       жалмады,
Асыл ердің таусылды демі, 
                                           арманы,
Көз алдынан зулап өтті 
                                         бір мезет,
Діңгек, Ақсу, Қызылқайың, 
                                     Тамдары.
Құштар еді бала кезден өмірге,
Ұмтылатын бар нәрсені көруге,
Ізі қалды бала біткен 
                                           шомылып,
Жүрген кезі 
            Қызылқайың көлінде, 
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Қиналса да ішке тартып бір демін, 
Есіне алды елін, жерін, Діңгегін, 
Жалаң аяқ топырағын шаңдатып, 
Асыр салып Ақсуында жүргенін. 
 
Қимай отыр басын сүйеп арысты, 
Санитарлар күшін салып алысты. 
Нұрсұлтандай текті туған асыл ер, 
Кәлима айтып соңғы демін 
                             тауысты… - деп 
ойын қорытындылайды. 

Сонымен қатар жа-
рыс демеушісі Қалимолда 
Байболовтың мектепке арнаған 
сыйлықтары, Нұрсұлтан 
Есеболатовтың үлкейтілген 
портреті мен спорттық жабдықтар 
да мектеп ұжымына тапсырылды. 
Келесі кезекте батыр ата ұрпағы 
ретінде Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі Тілеухан Есе-
болатов, аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Амангелді 
Айтбаевтар құттықтау сөз 
сөйлеп, жарысқа қатысушыларға 
сәттілік тіледі. Шара командалар 
арасында тартысты ойынмен 
жалғасты.

Түс мезгілінде батыр атамызға 
арналып ас берілді.

Жарыс екі күнге созылды. 
Нәтижесінде ұлдар арасында 
жүлделі орындарға ие болған ко-
мандалар:

І орын Ж.Сыдықов атындағы. 
орта мектебінің спортшы ұлдары, 
ІІ орын Жансүгіров атындағы орта 
мектебі, ІІІ орын Б.Садырбайұлы 
атындағы орта мектебі иеленді.

"Үздік шабуылшы" номина-
циясымен Тоқай Айсері, "Үздік 
орталық шабуылдаушы" номи-
нациясымен Медетұлы Мағжан, 
"Үздік қорғаушы" номинациясы-
мен Бейсенбек Мейір марапат-
талды. 

Қыздар арасында ІІІ орын 
Ғ.Мұратбаев атындағы орта 
мектебі, ІІ орын Е.Сиқымов 
атындағы орта мектебі, І орын 
Н.Есеболатов атындағы орта 
мектебінің ару қыздары жеңіп 
алды.

Бас жүлде - Ауыспалы "Супер 
кубокты" Е.Сиқымов атындағы 
орта мектебінің командасы 
иеленді.

Жарыс соңында ардагерлер 
командасы жастарға үлгі - өнеге 
ретінде тартысты ойын көрсетті.

Ұлы Жеңістің 77 жылдығына, 
Кеңес одағының батыры 
Нұрсұлтан Есеболатовты еске 
алуға арналған баскетболдан 
ауданаралық жасөспірімдер 
арасындағы Ақсу, Талғар 
аудандарының "Құрметті аза-
маты", Алматы облысының 
баскетбол федерациясының 
президенті, жерлесіміз 
Қалимолда Байболовтың 
қолдауымен өткен турнир, ау-
дан әкімінің ауыспалы кубогы өз 
мәресіне жетті.

Ербол СЫМХАНОВ.
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Ел іші ДАТынан. Жетісудағы Ақсу 
өңіріне Ташкент күшбегіне бағынышты 
Ташкения даласынан Аллаоңғар есімді 
азамат келіп жүреді. Ол Ноғас елі ішіндегі 
Байқошқардың Маймылының қызы Ес-
бикеге суға салса батпайтын, отқа сал-
са күймейтін мәңгіліктің символындай 
өлердей ғашық болып тұрмыс құрмаққа, 
сол елдің игі жақсылары алдында қыз 
әкесінен рұқсат сұрайды. Есбикенің 
туған ағасы Ноғас Досай батыр: «Рұқсат! 
Біздің елде тұрақтап қалар болсаң!» – де-
ген Аллаоңғарға шарт қояды. Аллаоңғар 
кері кетпесіне серт беріп, Есбикеге 
үйленіп, Ноғас елінде қалады. Аллаоңғар 
Ташкент жаққа барғанында ондағы 
Меңлібай, Қосым есімді ұлдарын өзімен 
ертіп әкеп, Есбике тәрбиесіне береді. 
Есбике Аллаоңғардан Қожамсейіт деген 
ұл туып, баласына есі  кірген шағында 
шешесі жейде тігіп кигізсе, ол нағашы 
атасына барғанында жаңа жейдесіне 
«байғазы» сұрайды. Атасы жиен 
немересіне «жейдеңнің байғазысы» деп 
бір тай мінгізеді. Қожамсейіт нағашы 
атасы берген тайды үлкен тойда тай 
бәйгесіне қосады. Тайына өзі мініп шау-
ып, бәйгенің алды болып келеді. Ол кезде 
бәйге мәресінен ұрандап өтетін дәстүр 
бар екен. Қожамсейіт астына мінген 
тайы байғазыға келгендіктен «Байғазы! 
Байғазы!» деп ұрандап, мәреден өтеді. 
Сол салдардан Қожамсейіттің есімін 
ел «Байғазы» деп атап кетеді. Байғазы 
ұрпағы Кенже-Матай, Ноғас табына жа-
татын ел болып өркендеп өседі. 

«Елім-ай» дастанынан. Қожаберген 
жыраудың «Елім-ай» дастанында Әз-
Тәуке, кіші жүз Әбілқайыр хандарға, 
Әнет, Қазыбек, Әйтеке, Малайсары, 
Ақсуат билерге, Дат палуанға, Бөгенбай, 
Жайнақ, Ақпанбет батырлармен қатар 
Байғазы батырға арнап айтқан:  «Жасы-
нан ер жүрегі шерге толған,

Еліне өлгенінше қорған болған», 
- деген  өлең шумақтары кездеседі. 
Алладан артық анық жоқ. Байғазы ба-
тыр Жоңғармен соғыста бес қару бел-
де шіріген, жас батырдан - қарт батыр 
болғанынша еліне қорған бола білгендігі 
аңғарылады. 

«Теріскей Алатауды қалмақ алды,
Найман мен Қоңыратты қуып салды.
Қайран жер жау иелігіне көшкен соң,
«Жоңғардың Алатауы» деп аталды», 

- деп Қожаберген жырау «Жоңғар Ала-
тауы» деп неге аталғанын және Найман-
дар қонысы Жоңғар шаппай тұрып қайда 
болғанын өлеңмен айтып жеткізеді.  

Жұмаділ, Иемберген аталар 
шежіресінен. «Атаның белінен, ананың 
рақымынан» демекші, Байғазы ба-
тырдан - Сүйіндік, Сайғазы, Аткелдір. 
Аткелдірден - Лаққара, Есенберлі, Бо-
стан, Жалғыз. Бостаннан - Құлбай, 
Асау, Айтбай, Мәмбетқұл палуан, Лау. 
Құлбайдан - Тобан, Уықбай, Қаңтарбай, 
Бабақбай, Қалдыбай, Көбет, Қартабай. 
Тобаннан Байтулақ, Байбөрі, Мыңбай 
– үшеу, яғни үшем туады. Тобанның 
әйелі Қойман елге қасиетті ана атанған 
екен. «Жаратқан ием! Екі емшекке 
екеуін берсең де болмас па еді?» - деп 
қынжылғанында, Қойманның төсіндегі 
үлкен меңінен үшінші нәрестесіне ем-
шек сүті шығып, анасын үш ұлы қатар 
жармаса еміпті. Байтулақтан - Өскенбай, 
Сүлеймен, Мүсәпір, Орысбай, Ор-
ман, Молдабай, Құнанбай, Тұрысбай, 
Дәулетбақ тарайды. Жақсының өрісі 
мыңға татыр. Байтулақ батырдың 
ұрпағынан өсіп, өнгендер баршылық.

1910 жылғы мәліметтен. Қопалы уезі. 
Төменгі Ақсу болысындағы № 1 ауыл-
ды Байғазы ру қауымы құрайды. 18 
ауыл, 121 шаңырақ, 544 адам. Қосағаш, 
Шолақөзек, Қожамберлі, Жайнақ, 
Құмжарған шатқалдарында қыстап, 
жазда Бүйен-Ақсу болысына қарасты 
Аманбөктер, Ақшолақ жайлауына 
көшеді. Көктемде Қожамберлі, Жайнақта 
отырады. Сонда егін салады. Күздеуі де 
Қожамберлі, Жайнақ. Бүйен, Тентексу, 
Сарытоғай құмдары. Ақсу, Жайнақтан 
шөп шабады. Арықтары Басқан өзені 
бойынан бастау алып жасалған. «Қызыл 
алған, қылыш батар дәуір соқты, за-
ман өтті жылдар аттап» демекші, 1910 
жылғы мәліметтен «Байғазы ру қауымы» 
аталғаны, саны бір болыс елге тақағаны 
байқалады.

 Байтулақ батырдың жерленген жері. 
Байтулақ Ой-Найман, Матай-Кенже 
елінің өз заманындағы басты батыры, 
ел арысы. «Батырдың бақыты – елінде» 
дегендей, Байтулақ батырдың зираты 
қазіргі Ақсу ауданы Кеңқарын мен Басқан 
ауылдары аралығында «Тақия (өсімдік 
атауы)» деген киелі жерде орналасқан. 
Ол жерді қазір көпшілік «Қарауыл» деп 
атайды. Өмірден өтер алдында Байтулақ 
батыр: «Елу үй Садыр-Қарлығаш болар? 
Бара менің атым шығады!» - деп Тақияға 
жерлеуін ұйғарып кетіпті. Айтқаны дәл 
келгені ақиқат. Зиратты тұрғызған сімер 
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ақын Сараның әкесі Сұлтанбектің (Тастан-
бек) әкесі Жанқұлы болады. Ел ішінде: 
«Байтулақтың асында шаппағанда, бай-
кулактың тойында шабасың ба?» - деген 
сөз қалған. Байтулақ батырдың асында ат 
бәйгесі шөл далада ұзақтан жіберіліп, атқа 
шапқан алты бала мертігіп, оның біреуі 
қаза болып, мәреге екі жүз аттан бес-алты 
ат ғана жетеді. Байтулақ батыр зираты 
басына бесіктің қойылуы сол салдардан 
екен. Осыны бұрындар алғаш газеттерге 
жазған едім. Бірақ, дерек көзі интернетте: 
«Байтулақ батыр кесенесі – Укипендия, 
Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандары, 
Астана, Флориат, 2017 жыл, 504 бет», - 
делінеді. Н.Н.Пантусов: «Байтулақ зират 
бауын (урочище) 1898 жылы 29 шілдеде 
барып, зерттеп көрдім», - деп деректейді. 
Шіркін, осы еңбекті бұрынғы Ресей 
императорлық жағрафия қоғамынан іздеп 
тауып, Санкт-Петербургтан алдыртса 
ғой? «Қазақнама» кітабында Тәңірберген 
Қалилаханов: «Жетісу жерінде Жәнібек, 
Төлебай, Құланбай, Малайсары, Райым-
бек, Байтулақ батырлардың қабырлары 
жатыр. Молалары әр биіктің басында 
күні бүгінге дейін қазақ жерін қорғап, 
қарауылдап тұр. Байтулақ батырдың мо-
ласы қазіргі Талдықорған облысы, Ақсу 
ауданының жерінде орналасқан», - деп 
жазады. Байтулақ батырдың зираты 
1916/1917 жылдары, 1931/1932 жылдарғы 
ашаршылықта, қуғын-сүргін жылдарында 
көпке пана болғаны ел аузында сақталып 
қалған. Сарқан қаласының солтүстігінде 
20 шақырымдай жер «Байтулақ жазығы» 
деп аталыпты. 

Құжат.  1843 жыл, 24 сәуір. Аягөз 
сыртқы округі приказы шегаралық Сібір 
қазақтарының басқармасы. Қосымша. 
Сұлтан, би, старшиналар мен беделді 
елге бас тұтқалардың тізімі. Көбісі 1842 
жылға дейін ерекше бақылауға алы-
нып, Ресей құзырлы органдарының қара 
тізіміне енгізілгендер.  

 1842 жыл. Байтулақ Тобанұлы. Старши-
на. 47 жаста. Баршылықты бай. Айлакер 
батыр. Қайнар-Матай болысы, руы Кен-
же, Байғазы бөлімі. 1839 жылдан ауыл 
старшинасы. Марапаты – жоқ. Сотталып 
істі болмаған. 1841 жылы дала түкпірі 
Ташкенияға қарасты жерлерде көшіп 
жүрген. 1842 жылы өз руластарымен ме-
кенге оралған. Бұл құжаттан: 1. Байтулақ 
батырдың 1795 жылы өмірге келгендігін. 
2. Қайнар-Матай болысы болып, Кенже 
елі соның құрамында болғандығын. 3. Ма-
тай елі ақ патша құзырына бағынбай ығып, 
амалсыз Ташкения даласына кеткендігін 
ұғамыз. Марқұм «Матай» станциясының 
тұрғыны, елі Тақет, Мұхамедше Балаубе-
ков:    

«Үш Матайда айтулы-ақ,
Айлакер батыр Байтулақ», - деп адам-

дар қайтыс болғанында «Жоқтау» дауысқа 
тастамай қосатын. Азада «Жоқтау» ай-
тылмай жүр. Сол бекер деп еді. «Айла-
кер батыр» делінгені келтірілген құжатпен 
сәйкес келіп-ақ тұр. 

Тарих. Ақ патшаның казак-орыстары 
1846 жылы Лепсі, Ақсу, Қопал өңіріне 

кіре бастайды. 1846 жылы 27 тамызда 
Нюхалов басқарған отряд Лепсі өзенінен 
өтіп, 1 қыркүйек күні Қызылағашқа жетеді. 
Қызылағашты ұнатпай, Алатау бөктеріне 
үш Қопалыға барады. Сонда  отрядқа Қарақ 
сұлтан 200 кісімен қосылады. Қыркүйек 
айының 8 күні Нюхалов отрядымен 
Қараталға барады. Онда оған аға сұлтан 
Бөлен Шанқаев 400 кісімен қосылады. 
Үлкен орда сұлтандары Әли Әділев пен 
Сөк Абылайханов та кісілерімен келіп 
отрядқа қосылып, Кенесары хан он мың 
қолмен Қамауда орныққанын жеткізеді. 
Нюхалов отрядымен Балқаш көліне дейінгі 
аймақты бағдарлап барып, кері Қопалға 
оралады. Сонда қыстайды. Үш Матайдың 
басын Тәнеке батыр құрап, «орысқа не 
қыламыз» деген істі ақылға салады. Ол 
жиынға Аталықтың игі жақсыларын ба-
стап Шоқпар Мұнайтпас батыр, Кенженің 
он бес адам бетке ұстарларын бастап 
Байғазы Байтулақ батыр, Мұжық би, Бек-
шойын келеді. Үш күн дуылдасып, ақыры 
Тәнеке батырдың «елді зеңбірекке босқа 
қырдырмай, орыстың айтқан жөніне 
көнейік» деген шешіміне бәрі қосылады. 
Осы кезде Үш Матай елі ішінде: «Қаржауды 
- епке қой, Ақтілесті - етке қой, Тасыбайды 
- сепке қой, Төртсарыны - шепке қой», - 
деген нақыл сөз тарапты. 

Арсалаң мен Қымбат оқиғасынан. 
Қаракерей Ақ-Найман жағының сыр, 
мінезін біліп отырған Матай-Кенже жағы 
еліне келген Арсалаң мен Қымбаттың 
жағдайын шешу үшін Тобанұлы  Байтулақ 
батырдың ақылымен, үш Матайдың ба-
сты адамдарын шақырып, шабарман 
шаптыртады. Шақыруға Аталықтан: 
Рай (Қонақбай), Сатыбалды батыр 
(Қайнар), Тілеуке қажы, Малай, Шиыр-
бай шешен, Шөтік (Шоқпар), Атыхан төре, 
Қаптағайдан: Маман, Толқын, Мүсіреп би, 
Былшық, Бейбіт би, Сәреке, Күшік, Сек-
сенбай батыр, Кенжеден: Байтулақ батыр, 
Мұжық би, Бекшойын болыс, Шоңды би, 
Байтілеу батыр, Қаден, Тұрғанбай келіп, 
Қасқалдақтың (Қаракөз) сазында кеңесте 
бас қосады. 

 -  Ал, ағайындар! Бәріңді іске шақыртқан 
мен. Себебі, Матай-Кенженің баласы, 
сан кәделі айтысқа түскен, Матайдың 
атағы мен ұранын көтерген белгілі, таны-
мал ақынымыз Арсалаң Қаракерей Ақ-
Найман Серікбай қажының Қымбат атты 
қызын алып қашып, Қызай еліне өтіп, ол 
жақта он сегіз ай жүріп, Ақ-Найманда бес 
жыл тұрып, бала-шағалы болып, одан ел 
мен жерді сағынып, елге оралды. Бәріңе 
мәлім, оларды іздеп бірнеше кісі келді. 
Көрсетпей, тығып бақтық. Ертең дауға 
келеді. Біз «не» деп жауап береміз? Ма-
тай елі намысын, аруағын қорғаймыз ба? 
Жоқ қашқындарды ұстап беріп, қарап от-
ырамыз ба? Ақылға салып, жөніне келісіп, 
дайын отыралық, - деді Байтулақ батыр 
шақырған салдарын түсіндіріп.

- Қолымыздан өлімге ұстап беріп, ертең 
бүкіл Арғын, Найманға не бетімізбен 
қараймыз? Ата намысын аяққа салып, 
аруақтан қорықпай, қайтып ел боламыз? 
Бітім малмен тынатын болсын! Неше 
қалындық малын салса да көтереміз. 
Үш Матай осы сөзбен тоятталуы керек! 
Бөлінгенді бөрі жейді. Бірлік бар жерде 
- тірлік бар, - деп Сексенбай батыр нық 
айтып қайырды. Бөтен керіс болмады. 
Келісім дәл осымен тамам болды. 

- Матай жағынан Аталық аға баласы, 
Шиырбай шешен сөз баста? – деді төре 
бидегілердің бірі. Біраз отырып, толғанып 
барып:

- Бұрын алған батаны, бабам Төлек ата-

дан,
Ағадан кім асады? Қаракерей үлкен 

Матайдан.
Салтанат емес, сән емес.
Жөнсіз сөйлеу мән емес.
Дау иесі Сізден! Кешуін сұрау бізден.
Серікбай қажы, сөйлеңіз? – деп Шиыр-

бай шешен ізет қылды.
- Даушы біз болсақ, жығынды сіздер. 

Суреттеп, мәрлейтін несі бар? Дау 
бітсін десең, келісіміңді өзің айт? – деді 
нығырланып Серікбай қажы.

- Айталық келісімді. Неше қыздың 
қалың малын сұрайсың? Біз көтердік. 
Ақылға, берекеге келіп, кесіп айт. Бітімді 
малмен шешелік? – деді Матай жағынан 
Байтулақ батыр. Іс насырсыз игі Матай 
елі жақсыларының арқасында Қаракерей 
Ақ-Найманмен татуласып бітеді. 

- Ата-мұра азбасын! Алысты 
жақындатып, жақынды туыстыралық! 
Ата жолына, адамгершілік құрметің үшін 
сыйлығымызды қабыл ал! - деп Матай 
жағынан Байтулақ батыр сый-сияпат, 
тарту жасауға ниет білдірді. Қаптағайдан 
Маман құт Серікбай қажыға жанат ішік 
жауып, тайтұяқ алтын жамбы ұсынды. 
Аталықтан Сатыбалды батыр Серікбай 
қажыға толық ер-тұрманды құла жорға 
ат мінгізді. Кенжеден Байтулақ батыр 
Серікбай қажыға жібек кілем жапқан 
боталы інген тарту етті. Бұдан Байғазы 
Байтулақ батыр Үш Матай елінің намыс-
кер, басты ақылшы, тұлғасы болғаны 
байқалады. 1845 жыл, 28 қыркүйек.  
Әскери шегара басқармасының Сібір 
қазақтарын басқару журналынан. 
Басқарманың шенеунігі Белаштың 
қазақтардан заңсыз алған алымдары 
туралы. Аягөз аймақтық приказының аға 
сұлтаны Бексұлтан Ағадаевтың әскери 
шекара бастығына жеткізуінде заседа-
тель Белаш қазақ ауылдарын аралап, 
заңсыз алымдар алуға жол берген. 12 
қаңтар 1844 жылы № 170 бұйрығымен 
генерал-майор Вишневский Белаштың 
қызметін уақытша тоқтатып, тергеу 
амалдарын жүргізу үшін әскери шекара 
хатшысы Сердюковты Батыс-Сібір гу-
бернаторына жұмсайды. Батыс-Сібір гу-
бернаторы 22 қаңтар 1844 жылы № 261 
бұйрығымен тергеу амалдарын жүргізуге 
титулярлы кеңесші Сердюковке рұқсат 
етеді. Заседатель Белаштың үстінен 
жазылған арызда көрсетілгені: Наурыз 
айында Белаш заседатель Бекқожа 
Үйсінбаев, болыс Жақсылық Базаев, Са-
дыр елі болысы Ибақ Жабаевтың ауы-
лына келеді. Матай руынан Байтулақ 
Тобановты, Есенаман Естемесовты, 
Тәнеке Досетовты, Мұжық би Байжа-
новты, Садыр руынан Ерденбек Бар-
манбековты шақырып алдыртып, тырп 
еткізбей, бір отауға қамап, үстінен 
күзет қарауылын қояды. Белаштың бұл 
жасаған ісінің куәгері Бекқожа Үйсінбаев 
пен Жақсылық Базаев. Заседатель Бе-
лаш пасха мейрамында Мұжық би Бай-
жановтан, Байтулақ Тобановтан, Найза-
бек Сартовтан, Қалқабай Досетовтан 150 
бастан қой алып, Ташкенттік саудагер 
Тұрсынбай Ниязов арқылы Шәуешекке 
айдатып сатқызып, пайдасын көреді. Ти-
тулярлы кеңесші Сердюков куәгерлерді 
зерделі, қатаң сұрайды. Куәгерлер 
көрсетуімен Белашқа  тағылған айыптың 
барлығы дәлелденеді. Құжатта есімдері 
аталған Матай, Садыр елінің адамдары 
сол кездегі ел тұлғалары болады. Бұл 
басқару журналынан түсінеріміз сары 
алтынның буындай елдің бет тұтар 
жақсыларымен бірге Тобанұлы Байтулақ 
батыр залым адамның зұлымдығын 
әшкерелеп, адалдық үшін күрескер, жау-
ына қатты болғанын да айғақтайды.      

***
Өткен күн оралмайды, жарық дүние 

жоғалмайды. Байғазы, Байтулақ, 
Мүсәпір батырлар рухын «Ата мұра», 
«Рухани жаңғыру» аясында теріден 
телшік сыдырғандай, майдан қылшық 
суырғандай, қара қылды қақ жарғандай 
үлес сала жаңғыртып, жақсылық 
қуып, ағайын-туыстарына бас болып 
бірлестіріп, жүгіріп жүрген ұрпақтары 
Қайрат Мұқашбаев, Қасен Қошманұлы, 
Еркін Тұрысбайтегі асыл туғандарын 
көрсетіп, еңбектері жанып, Байтулақ 
батырдың зираты басына Қордай қызыл 
гранит тасынан зәулім белгі, рәміз ер 
қойып, мерейін асырып, маңайын за-
манауи үлгіде темірмен, көлемі 25х30 
метр, түгелдей қоршады. Ағайын-туыс, 
ұрпақтары ырысты бірлесіп, көпке 
жасаған істерін көктегі ілбісін ілердей 
2022 жылы Ақсу ауданының орталығы 
Жансүгіровте танымды конференция 
мен тәлімді ән өнерін ұйымдастырып, 
ата-бабалар даңқын ұлықтап, көпшілікке 
нәзір ас беріп, рухтарына иман келтіріп, 
құран дұғаларын бағыштады. Тәңір кем 
қылмас. Талпынған мұратқа жетеді. 
Болашақпен болған іске берекет берсін.                                  

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

ТАҚИЯДАҒЫ БАЙТУЛАҚ БАТЫР КЕСЕНЕСІ
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Мамыр айы аудан бойынша 
түрлі мерекелік шаралармен 
басталды. 1 мамыр Қазақстан 
халықтарының бірлігі күні 
мерекесін өткізе салысымен, 
ауданымызда өтетін дәстүрлі 
Республикалық Ілияс оқуына 
дайындық басталып кетті. Алыс 
өңірлерден келетін қонақтардан 
ұят болмасын, «Ауылы-
на қарап азаматын таны»,-
дегендей аудан тұрғындары 
қызу дайындықты тазалықтан 
бастады. Көптен күткен күн 
де жетіп, 5 мамырда кешкі 
салқынмен орталық алаңда 
қонақтарды күтіп алдық. Алды-
мен келген қонақтар орталық 
алаңдағы Ілияс атамыздың 
ескерткіші алдына гүл шоғын 
қойып, сол жерде салтанатты 
шараның ашылу салтанатына 
куә болды. Салтанатты шара 
аяқталғанша қараңғы да бат-
ты. Келген қонақтар самаладай 
жарқыраған орталық алаң мен 
арбатта қыдырып, бір - бірімен 
танысып үлгерді. Арнайы 
дайындалған жатақханада 
қонақ асы беріліп, Ақсу 
политехникалық колледжіне 
орналасты.

Ертеңінде аудандық 
"Қобызшы Молықбай 
Байсақұлы" атындағы мәде-
ниет үйінде Республикалық 
Ілияс оқулары өтті. 

Еліміздің түкпір - түпкіріннен 
келген 42 қатысушы бақ сына-
ды. 

Республикалық байқауға 
елімізге танымал ақын - жазу-
шылар қазылық жасады. 

Нәтижесінде «Сұлу сөздің 
сүлейі» кезеңі бойынша 
Алматылық Ғизатұлы Санат 

жеңімпаз атанды. Павлодар об-
лысы, Баянауыл ауданынан кел-
ген ару Шәкен Айсәуле жүлделі 
І орынды иеленсе, Нұр - Сұлтан 
қаласынан Сапарбек Нурай мен 
жерлесіміз Әмірбек Гаухар 
ІІ орынға қол жеткізді. Осы бағыт 
бойынша Шұрайлы Шымкент-
тен келген Шерездан Нұрдәулет, 
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен 
қаласы нан Орақбай Жаңыл 
және Қостанай облысы, Рудный 
қаласынан Токкожаев Жамбыл 
ІІІ орынға табан тіреді. Сонымен 
қатар, «Жас үміт» номинациясы 
бойынша атыраулық Мадилано-
ва Меруерт, «Жас жыршы» но-
минациясын Қарағанды облысы, 
Жезқазған қаласынан Мухамед-
жанова Айым иеленді. 

Келесі «Ілияс эпик ақын» 
бағыты бойынша Маңғыстаудан 
келген Аманбай Шынар Бас 
жүлдені иеленді. І орынды  
Түркістан облысы, Отырар ауда-
нынан келген қатысушы Әубәкір 
Мерейлім, ІІ - орынды Жам-
был облысы, Т.Рысқұлов ауда-
ны Ақтайлақова Жас-
мин мен Қызылорда облысы, 
Жалағаш ауданынан Алматқызы 
Гүлім, жүлделі ІІІ орындарды 
Нұр - Сұлтан қаласынан Кази-
мова Ақерке, Алматы қаласынан 
Аманбек Айнара және А л м ат 
облысы, Жамбыл ауданынан 
келген қонақ Жиенбаева Зерда 
теңдей бөлісті.

Осы бағыт бойынша, «Жас 
үміт» номинациясын Шымкент 
қаласынан Үйболсын Сымбат, 
«Жас жыршы» номинациясын 
Қостанай облысы, Амангелді ау-
данынан Нұрлыбекова Аруай ие-
ленсе, Екі «Тасқын» номинация-
сын Атырау облысы, Қызылқоға 

ауданынан Қабыл Нұрдана 
мен Павлодар облысы, Ақсу 
қаласынан Темиргалиева Аяу-
лым жеңіп алды.

Үшінші кезең «Ағынды менің 
Ақсуым» бағытында жерлесіміз 
Ж.Сыдықов атындағы орта 
мектептің оқушысы Қимыран 
Жарқын Бас жүлдені иеленді. 
жүлделі І - орынды Түркістан 
облысынан  Асан Ағажан ие-
ленсе, Талдықорған қаласынан 
Қылышхан Шолпан мен Аты-
рау облысы Исатай ауданынан 
Амангелді Дана, ІІ - орын иегері 
атанды. ІІІ - орынды Шымкент 
қаласы Амангелді Мөлдір, 
Шығыс Қазақстан облысы,  
Аягөз ауданы Мейрамханқызы 
Аяулым және Алматы об-
лысы, Іле ауданы, Боралдай 
кентінен келген Шаукен Ерасыл 
қанжығалады. 

Аталмыш бағытта «Жас үміт» 
номинациясын алматылық  
Тәжіқұл Нүрила, «Жас жыр-
шы» номинациясын Павлодар 
облысынан Рафаилов Бейба-
рыс және Қостанай облысынан 
Дускеева Камилла «Тасқын» 
номинациясының иегері болды.

Барлық жүлдегерлерге баға-
лы сыйлықтар табысталып, 
қатысушылардың бәріне алғыс 
хаттар тапсырылды. 

Аудан әкімі Есім Сейілханұлы 
өз атынан арнайы 3 оқушыға 
қаржылай сыйақы табыстады. 
Аудан басшысы әр өңірден 
келген ұстаздар мен жарыста 
төрелік еткен әділқазыларға 
естелік сыйлықтар тарту етті.

Е.ӘБДІКӘРІМҰЛЫ,
арнаулы тіліші.

XVII - ШІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ІЛИЯС ОҚУЫ

Осыдан 45 жыл бұрын 1977 
жылы Қаракөз ауылындағы 
орта мектепті бітірген жылы 
аудандық «Өмір нұры» газетіне 
«Соңғы қоңырау» деген өлеңім 
шығып еді – дейді дарынды 
актер. Осы мақаланы жазар-
да менің Болат ағамызбен 
ұқсастығымды байқадым. Менің 
де «Өмір нұры» газетіне ең 
алғаш шыққан өлеңім «Соңғы 
қоңырау» болатын:

Ғарыштағы арманды,
Қол созым жерге ту етіп.
Қоңырау соңғы соғылды – 
Мектептің алды ду етіп – деп 

басталатын. Сосын тағы бір 
алғашқы өлеңім бар:

Алтын ұям мектебім,
Өзіңде өстім, көктедім.
Тоғыз жыл бойы уақыттың,
Білмеппін қалай өткенін.
Енді Болат ағамыздың 

өлеңіне назар аударайық:
Асқар биік алтын ұя мектебім,
Өзіңде өтті небір ерке 
                                        көктемім.
Алдым білім он жыл оқып 
                                          саяңда,
Енді міне аштым өмір беттерін 

– дейді. Иә, мектептен алған 
біліммен, соңғы қоңырау үнімен 
өмірдің жаңа беттерін ашады. 
Ары қарай:

Есімде алғаш күміс қоңырау 
                                        сыңғыры,
Ұласты оған соңғы қоңырау 
                                        мұңды үні.
Ұстаздармен қоштасамыз 
                                       соңғы рет,
Алда өмір асқаралы, дүбірлі – 

деп қорытындылайды. Өмірдің 
жаңа беттерін ашып, асқаралы 
дүбіріне дүбір қосып, болашаққа 
жол тартқан ағамыз, осындай 
беделді азамат боларын сол 
кезде білгендей.

Ақсу ауданы қаншама 
дарындардың киелі мекені, Ілияс 
атамыз Қазақтың үш арысының 
бірі. Осы Ақсудың топырағынан 
нәр алған Болат ағамызда 
Республикамызға, тіпті шет ел-
дерге танымал актер, тума та-
лант. Сондықтан ағамыз тура-
лы әңгімемізді Республикалық 
Ілияс оқуларымен қатар салып 
отырмыз. 

Болат ағамыз 1960 жылы 
12 қарашада Алматы облы-
сы, Ақсу ауданы, «Кеңқарын» 
ауылында дүниеге келген. 
1977 жылы Қарагөз ауылының 
«Қызылорақ» орта мектебінде 
10 - жылдық мектепті бітірген. 
1978 - 1982 жж Т.Жүргенов 
атындағы өнер академиясын 
бітірген.1982 - 1984 жылда-
ры Совет армиясы қатарында 
Отан алдындағы борышын 
өтеген. 1984 жылдан бастап 
Ғ.Мүсірепов атындағы жа-
стар театрында қызмет жасап, 
Театрдағы қызметі барысын-
да актерлік шығармашылығын 
шыңдап, шеберлігімен көзге 
түсті. 1993 жылдан бастап 
М.Әуезов атындағы Ұлттық 
театрдың актері.

30 жылда кино саласы-
на сіңірген еңбегі үшін «30 
жылға 30 есім» атты Ұлттық 
жобаның жеңімпазы Тәуелсіздік 
тарландарының бірі, нағыз 
Тәуелсіздік тұлғасы. «Құлагер» 
сыйлығының, «Құрмет» және 
«Парасат» ордендерінің 
иегері, «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері», Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың, 
Президентіміз Қасым - Жо-
март Тоқаевтың «Алғыс хат-
тарымен» марапатталған, 
Тәуелсіздікке 10 жыл, 20 жыл, 

Қазақ киносының саңлағы, жерлесіміз, Абай рөлін 
нақышына келтіріп сомдаған дарынды актер,  тума та-
лант иесі -  Болат Мәзімбайұлы Әбділмановтың  Қаракөз 
ауылындағы орта мектепті бітіргеніне биыл 45 жыл 
толады екен. 25 мамырда мектепте өтетін «Соңғы 
қоңырау» шарасына бірге оқыған қазіргі тілмен айтсақ 
сыныптастарымен бірге 45 жылдық кездесуге келеді. 

Жерлесімізді баска жұрт құрметтеп жатқанда біздің 
үндемей жатқанымыз шынымен де ұят болар, Ілияс ата-
мыз айтқандай «Өз елі ескермесе өз ерлерін, ел тегі алсын 
қайдан кемеңгерін»,-дегендей осы мерекеде Кенғарын 
ауылындағы мектептен Болат Әбділмановқа арналған 
кабинет ашылғалы жатыр екен... 

Бұл да бір қуанышты сәт. 

25 жыл медальдарының иегері. 
«Жерұйық» фильміндегі Орын-
бай рөлі үшін «Жылдың ең 
үздік киноактері» және Абай 
рөлі үшін «Театрдың ең үздік 
актері» номинациясын жеңіп 
алған. (2001 - 2020 жылдар) 
Өз мамандығының хас шебері 
ретінде Болат Мәзімбайұлы 
Әбділманов ағамыз өз 
кейіпкерлерін сомдағанда оның 
ішкі дүниесін ашуға тырысты. 

Театрда 100-ге тарта, кинода 
100-ден аса рольдер ойнаған, 
оның ішінде Одақтың және 
шетелдік кинолар бар. Абай, 
Сұлтанмахмұт, Мұқағали, Пет-
ручио, Фрунзе, Сталин, Ли-
зандр, Жошы хан, Арыстан, 
Қодар, Қожажас мерген, Адам 
Ата, Баймағамбет, Орынбай, 
Жанбай, Бөгенбай, Ералы т.б 
рөлдерді сомдаған. Ілиястың 
100 жылдығында «Ілияс», 
Абайдың 150 жылдығында 
«Абай», Жамбылдың 150 
жылдығында «Жамбыл», 
М.Әуезовтың 100 жылдағында 
«М.Әуезов», Сәтбаев мерейтой-
ында «Сәтбаев», Тәуелсіздіктің 
10 жылдығында «Абылай-
хан» рөлдерін сомдаған және 
тағы басқа да мерейтойлар-
да атсалысқан. 2021 жылы 
«Абайдың 175 жылдығына» ар-
нап, «Алаш» әдеби сый иегері 
Мадина Омаровамен бірігіп 
«Абайдың жұмбағы» атты 
пьеса жазған. Сол пьесадағы 
Абай рөлі үшін «Қарашаңырақ» 
фестивалінде  «Ең үздік актер» 
номинациясын жеңіп алған. 5 
баланың әкесі. Ұлы Иманғали 
Мәзімбаев әке жолын қуған 
актер. «Аңшы бала», «Махам-
бет», «Балтакөлде бақытым», 
«Қазақ хандығы», «Туған жер», 
«Ақжауын», «Бақытсыздар 
бағы» сияқты басқа да филь-
мдерге түскен. Басқа балала-
ры әр саланың жоғарғы білімді 
азаматтары.

Үржар қаласының атын 
Қаракерей Қабанбай атына 
ауыстыру туралы мәселені  
көтеріп, ел ағалары мен та-
рихшылар басын қосып жи-
ындар өткізуші бастамашы 
белсенділердің бірі...

Болат ағамыз мереке 
қарсаңында білім нәрімен 
сусындаған өскелең ұрпаққа 
Жаңа Қазақстанның жаңаруы 
үшін, соның кірпіші болып 
қаланатын әрбір білімді, на-
мысты, саналы түлекке ақ жол 
тілеп, Тәуелсіздігіміз тұғырлы, 
мемлекетіміз ғұмырлы бол-
сын. Күніміз шуақты болсын, 
Қазақстанымыз қуатты болсын 
деген тілегін білдіреді.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі. 

ТУМА ТАЛАНТ, 
ДАРЫНДЫ АКТЕР
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Құттықтаймыз!

1. ҚР Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыз 
№281 Қаулысы негізін басшылыққа ала от-
ырып, мектептің атын өзгертуге   ұсыныс 
жасалынғана  және де Қарасу округі  Еңбек 
ауылы Қарасу  негізгі орта  мектептебіне  
атау берілу немесе  өзгерту туралы түскен 
ұсынысты қарау.   

Мектеп директоры М.Л.Сағадиев өз 
сөзінде жиналған ауыл тұрғындарына 
мектептің атауына  Мейірман  Ермектасов 
есімі және  Мәкей Еркінбеков  сияқты  та-
рихи тұлғалардың  есіміне  өзгерту туралы 
ұсыныс түскенін хабардар етті.

Қымбатты ауылдастар! Тарихымыздың 
жабулы беттерімен таныса отырып, 
халқымыздың сан қырлы өмір жолына терең 
көз жүгіртуге қол жеткен уақытта найзаның 
ұшымен, білектің күшімен кең-байтақ 
жерімізді біздерге мұра етіп қалдырған ата- 
бабаларымыздың атымен елді мекендерді, 
көшелерді тарихи атымен атау – біздің 
азаматтық борышымыз.

Ауыл тұрғындарына Мейірман  Ермектасов  
жәнеи  Мәкей Еркінбековтың өмірбаянымен 
таныс, осы  кісілердің  еңбегі ескерусіз қалмау 
керек деді. Осы уақытқа дейін бірнеше рет 
осы мәселе көтерілген.

ХХ ғасырдың  басында  қазақ халқы    аса 
ірі  қоғамдық  -  саяси өзгерістермен  қатар  
ауқымды рухани жаңғыруларды да ба-
стан кешті. Ұлттық  мәдениет білім мен  
ғылымның туын көтерген,  жұртшылықтың  
санасына демократиялық ойлар сіңіріп, 
алға жетелеуге ұмтылған зиялы топ 
қалыптасты.  Халықтың зердесіне  сәуле 
түсіріп, санасын  оятқан  осы  рухани  
топтардың бірі де,  бірегейі Мейірман Ермек-
тасов және Мәкей Еркімбеков.

МЕЙІРМАН ЕРМЕКТАСОВ
1888 жылы 2 қыркүйекте ҚазССР  

Талдықорған облысы, Ақсу ауданында Еңбек  

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ АҚСУ АУДАНЫ  ЕҢБЕК АУЫЛЫНДА  
ОРНАЛАСҚАН  «ҚАРАСУ НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ», 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ШАҒЫН ОРТАЛЫҒЫМЕН» 
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ АТАУЫН     

ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ ТҮСКЕН ҰСЫНЫСТЫ ҚАРАУ
ауылында Қашқынбай деген  кедей шаруаның 
шаңырағында дүниеге келген 

1900 жылы Мейірманды Қапалдағы  
жетіжылдық  татар  метебіне береді.

1908 жылы Қапал уезіндегі жеті жылдық  
мектепті үздік  аяқтап, алғашқы  ұстаздық жо-
лын  Мамания мектебінен бастайды

1910-1914 жылдары Уфа қаласындағы  
«Ғалия  Бану  медресесін» үздік бітіреді

1921 жылы Ораз Жандосов  басшылығымен 
ірі  байларды  конфескелейді сол байлардың 
үйлерінен  үш  бастауыш мектеп  ашады 

1922 жылы Талдықорған уезінің, уездік  оқу – 
ағарту мекемесінің  жұмысын басқарады.      

1922 жылы «Діңгек» ауылы мектебі аталатын 
3 класстық бастауыш білім ошағын тұрғызды 
да, өз басы 3 жылдай елдің сауатын ашты.

1922 жылы    Басқан - Сарқан  (қазіргі Қаракөз 
совхозы) 

1923 жылы  Лепсі уезінің ағарту мекемесінің  
жұмысын басқарады.

1924 жылы Еңбекте «Шаруа жастар мектебі»  
(«Қызыл мектеп» Қарасу советіне қарасты Ле-
нин атындағы совхоздың  Еңбек бөлімшесінде 
қазіргі Қарасу сегіз жылдық  мектебі) 

 1930 жылы  Құлжада «Жырғалаң  мектебін 
ашу  жұмысын қолға алуды жоспарлайды

 1932 жылы Іле аймағының Жырғалаң ауда-
нында жаңа тәріптегі ауылдық мектеп ашады. 
Бұл жердегі ашқан тұңғыш мектебінде алғашқы 
жылдың өзінде небәрі 12 бала ғана оқиды. 

1934 жылдың жазында Жырғалаңда мектеп 
салу жұмысын қолға алды. Бұл жерде сегіз 
бөлмелі мектеп залы мен екі жүз адам сиятын 

клуб, балалар жатақ үйі, мұғалімдер жатақ үйі 
салынады.    Сонымен бірге тазалық жұмысын 
қорғап, балалардың тазалығын жақсы ұстау 
мақсатында алғаш рет арнаулы бес бөлмелі 
жаңа типті монша салдырды.осы жұмыстардың 
барлығын Мейірман өзі жобалап, өзі басқарды

1944 жылы Демократиялық азаттық 
қозғалысына  мүшесі және Шығыс Түркістан 
халық  сотының  председателі, совет  азаматтық 
қозғалысының  басқарма  мүшесі.

Бұл уақытта Шығыс Түркістан өкіметін тек-
серу комиссиясының мүшесі болып қызмет 
атқарды. 1945 жылдың 2-айынан бастап оқу-
ағарту мекемесін басқарып, жұмыс істейді.

1932 -1946 жылдары Іле аймақтық сот 
мекемесінің орынбасары болып істейді. 
Және Іледегі совет азаматтары қоғамының 
правление мүшесі болып белгіленеді. Бұл 
уақытта Шығыс Түркістан өкіметін тексеру 
комиссиясының мүшесі болып қызмет атқарды.
сол уақытарда  Савет адамдарына СССР   Кон-
сульство в  Кульджа  Вид на жительство ПАС-
ПОРТ  Қызыл паспортты енгізді. Мейірман  
Ермектасов  Қытайдағы  Совет  азаматтарына 
құжат  жасап өз Отанына  қайтуына  ықпал жа-
сады(1954 жылдардан  бастап халық отанына  
яғни Қазақстанға  қайтқан)

1947 жылы сәуір Үрімжіде Гоминдан мен 
Шығыс Түркістан өкіметінің арадағы соғысты 
тоқтатып, келісім шарт жасау тұрғысындағы 
өлкелік съезге халық өкілдері екі жақтан да 
шақырылды. 1947 жылы  сәуір   Үрімші қаласы 
Бейбітшілік келісіммен Гоминданға жіберілді

1946-1950 жылдары 3 округтік Сот 

Органының председателі қызметін атқарады.  
1950 жылдың 3 майында  Мейірман Ермек-

тасов Қашқынбайұлы қаза болады.

МӘКЕЙ ЕРКІМБЕКОВ 
1895 жылы туған.
1905 - 1911 жылы Алматы обылысы Талды-

курган уезі, Қапал ауылында, татар мектебінен 
білім алды. 

1911 жылдан - 1918 жылға дейін Шко-
лы частного характера н.ш. Ақсу ауданы, 
Қамыстыда  мұғалімдік  қызмет істеді.

1920 жылы 18 сентябрь, март айына дейін 
Старших пастух интендинство Семиереченс-
кого фронта с Капал Талдыкурганский ройан  
Алматинского обл Каз ССР  «Кратко срочный  
пед  курс 

Май 1922 –агусть год окончен» «Кротка 
срочный пед курс Май 1924 – Августь 1924 
окончен»  «Кротка срочный пед курс Июнь 
1927 – Августь 1927»  

1920 -1924 Март Зав. школлой  Верхно  Ка-
раталский, Капальский, Сагабуенская началь-
ных  школ 

1924–1926 Октябрь Талдықорған уезінің 
ағарту бөлімінің басшысы,

1926-1927   августь учитель Сагабуиенская 
начальный  школа  Аксуский район, Алматинс-
кой Облость. 1927 -1929 Августь Февраль учи-
тель  Баласазская Аксуский ройон Алматин-
ский  облость.  

1932 жылы  ақпан айынан қыркүйек айына 
дейін Ақсу ауданында  ағарту бөлімің инс-
пекторы болды. 1932 -1933 жылы Сентябрь-
Августь Зав. Карагачский  школы.

1933 год  Август Зав районо  1933-1936 Зав-
уч. Карагачская сред. школа    

1936 жылдан Августь бастап  Алматы обы-
лысы Ақсу ауданы, Қарасу ауылында 1952 
жылы қаза болады

Мұхтар Лебекұлы САҒАДИЕВ,     
мектеп директоры. 

Құдіретіне Құдайдың қандай мықты тең келер,
Біссіміллә деп іс қылсаң
сол құдірет дем берер.
Бұлдыр-бұлдыр заманнан, 
кешегі өткен бабамнан,
Бізге жеткен аңыз бен дерек болған термелер.

Батыр жайлы дастанда суреттейді ғажап тым,
Ерлігімен солардың келген жоқ па, Азат күн.
Қайқы қылыш үшімен, ақыл-айла күшімен,
Сақтап қалған даламды 
ерлері  ғой қазақтың.

Сол батырлар ішінде, алып тұлға мүсінде,
Ер Байтулақ бар еді, әулиелік пішінде.
Өзі батыр, өзі би жақтас болған жарлыға,
Ғұмыр кешкен нар екен 
әділеттің күшінде.

Жаугершілік кезеңде жауын оттай шарпыпты,
Жастайынан арқаға елдің жүгін артыпты.
Ер жігіттің жақсысы нағашыдан деуші еді,
Ер Байтулақ ержетіп, 
Ер Досайға тартыпты.

Бір сүйем де жер бермей,
қазағының төрінен ,
Дұшпан бетін қайтарған 
азынаулақ қолымен .
Ел-жұртына қамқор боп, 
ізгілікке ұмтылған ,
Байғазыдай батырдың жүріп дара жолымен .

Ер Байтулақ! Байтулақ! Ерлігіне жұрт куә.
Ер Байтулақ -айтулы-ақ, Өрлігіне ұлт куә.
Алға бастап ел көшін үлгі болған ұрпаққа,
Бастырмаған кеудесін менменсінген «мықтыға»

Әр шөбінен гүл шығар, әр тасынан сыр тұнар,
Ақсу елі аяулы - шеттерінен жыр құмар.
Жетісудың жерінде, 
үш Матайдың елінде,
Байтулақтың рухы бар, баһадүрдің жұрты бар.

Ерлігі мен өрлігін қанша айтсақ та айқындап,
Біз тауыса алмаспыз апта жырлап, ай тыңдап.
Ұрпағына дем беріп, жер бесікте тербеліп,
"Тақияның" жерінде
Жатыр таудай Байтулақ!

Жангелді НЕМЕРЕБАЙ,
ҚР Жазушылар одағының мүшесі, ақын.

Ер 
Байтулақ!

«Қарлығаш» балабақшасының 
меңгерушісі, 40 жыл өмірін 
бүлдіршіндердің тәрбиесіне 
арнаған Қойшыбаева    Кеукер 
Нұртайқызы мамырдың 26 
жұлдызында асқаралы 60 жасқа 
толады.
Бүгінгі күн - бөлектеу күн, 
                                              маңызды,
Маңыздысы - бүгін туған жан ізгі!
Алпыс мәрте Күнді айналған 
                                       жұмыр Жер,
Сізге бақыт тілеп тұрған тәрізді.

Ренжітпей үлкенді де, кішіні –
Жүрегімен түсінетін кісіні.
Мынау өмір жұмақ болып 
                                              кетер ед,
Сіздей болса бар адамның 
                                                   пішіні.

Қарапайым қалпын сақтап 
                                                  биіктік,
Ұл – қызы мен отағасын иітіп.
Ана болып, пана болып 
                                        отырсыз,
Бір әулетті ұйытқыдай  ұйытып.

Сізге қарап бой түзейді 
                                           қыздар да,
Сіз күлгенде ерімейтін 
                                     мұз бар ма!
Иман бар деп, иба бар деп 
                                               иланам,
Ортамызда күлімдеген Сіз 
                                            барда.

Бүгінгі күн – бөлектеу күн, 
                                             маңызды,
Маңыздысы – бүгін туған жан 
                                                 ізгі!
Төбеңізге Құдай келіп, шашу 
                                                    қып,
Аппақ нұрын шашып тұрған 
                                                     тәрізді.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: 
«Қарлығаш» балабақшасы 

ұжымы.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Ақсу ауылдық округі, Ақсу ауылы, Есеболатов көшесі, №18 

мекен-жайда орналасқан «Арай» балабақшасы және Есебола-
тов көшесі №16 мекен-жайда орналасқан «Сусындар дүңгіршегі» 
коммуналдық меншікке тану бойынша сотқа талап арыз 
берілетінін хабарлайды. Жоғарыда көрсетілген балабақша мен 
сусындар дүңгіршектің иелері табылған жағдайда, Ақсу ауылдық 
округ әкімшілігіне келіп жолығуларыңыз сұралады. 

Байланыс телефон нөмірі: (872832)24-1-06/ 24-1-07.

Ақсу ауданының 2023-
2025 жылдарға арналған 
әкімшілік бюджеттік 
бағдарламалар жобаларын 
қалыптастыру сатысында 
жария талқылауларының 
басталғаны туралы жария-
лаймыз.

Ақсу ауданының 2023-2025 
жылдарға арналған әкімшілік 
бюджеттік бағдарламаларын 
қалыптастыру сатысындағы 
азаматтық бюджеті.

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары!

Ақсу ауданы әкімдігінің 
«Жансүгіров ауылдық округі 
әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, ағымдағы жылдың 
29 сәуірінде Көкөзек елді 
мекенінің егін алқаптарына 
түскен 14 бас жылқы арнайы 
орынға қамалғаны туралы ха-
барлайды.

Қазіргі кезде азықпен және 
сумен қамтамасыз етіліп тұр. 
Осы күнге дейін іздеушісі 
келмегендіктен, осы хабарла-
маны газетке жариялап отыр-
мыз.

Жылқылардың "О" деген 
таңбасы бар. Ақсу ауданының 
коммуналдық меншігіне келіп 
түскен, қараусыз қалған жану-
арларды келіп түсу және пай-
далану Қағидаларының 2 та-
рау, 3 – тармақшасына сәйкес, 
қараусыз қалған жануарлар 
Ақсу ауданының коммуналдық 

меншігіне келіп түсуі қабылдау - тапсыру актісі негізінде жүзеге 
асырылады. Қағиданың 5 және 6 тармақшаларына сәйкес, Ақсу 
ауданының коммуналдық мүлiктер тiзбесiне енгiзу және бағалау 
жүзеге асырылғаннан кейiн, жануарларды аудан әкiмдiгінің 
қаулысы негізінде тиiстi әкiмдер аппараттарының теңгерiмiне 
бекiтiлiп берiлетінін хабарлаймыз.

ЖАНСҮГІРОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМДІГІ.

Бүгін аудан әкімінің аппарат 
жиынында осы мәселе сөз 
болды. Аудан орталығындағы 
саябақтар мен гүлзарларға 
жайылған малдарды да осы-
лай қамап, айыппұл салып, 
немесе осы жоғарыдағы 
айтылған қағидалар бойын-
ша ауданның коммуналдық 
мүлiктер тiзбесiне енгiзу және 
бағалау жүзеге асырылатынын 
ескертеміз. Малдарыңызға ие 
болыңыздар!


