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ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 
ЖҮРІП ЖАТЫР!

Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Қапал ауылында 
ауылшаруашылық жәрмеңкесі өтті. Жәрмеңкеге ауыл кәсіпкерлері 
және жақын ауылдардың кәсіпкерлері өз өнімдерін әкелді. Бұл игі 
іске ұйытқы болған ауыл әкімі Жалғас Жарасұлы жәрмеңкені ара-
лап, ауылшаруашылығы өнімін өндірушілермен сөйлесті. Базар 
нарқынан 10-15 пайыз төмен бағамен сатылған өнімді жұртшылық 
талап алып кетті.

- Біздің ауыл аудандағы таулы аймақта орналасқан табиғаты 
ерекеше ауыл. Бұл жәрмеңкені ұйымдастыруда ең алдымен, 
тұрғындардың талап-тілегі ескеріледі. Мереке қарсаңында осын-
дай игі істі бастап отырмыз, алдағы уақытта да бұл бастама өз 
жалғасын табады,-деді ауыл әкімі Жалғас Жарасұлы. 

Шаруашылық иелері сапалы әрі арзан өнімдерін көпке ұсынуда.
Таңертеңгі уақыттан жәрмеңкеге ағылған жұртшылық түске дейін 
арзан өнімдерді алды. Жұмыртқа, сүт, балық, қаймақ, құрт, тары, 
жарма секілді өнімдерді таласып алып жатты. Мерекеге орай ба-
зарда көңілді әуен ойнап тұрды.

Айта кету керек, әр сенбі сайын аудан орталығы І.Жансүгіров 
ауылында да жәрмеңке өткізіледі.

Ауданымызда Жаңа 
жыл қарсаңында бірден 
екі медициналық мекеме 
пайдалануға берілді. 

Ақсу ауданының Сағабүйен 
ауылында дәрігерлік амбула-
тория, ал, Көкөзек ауылын-
да заманауи блок-модульді 
медициналық пункт ауыл 
тұрғындарын қабылдай бас-
тады.

Бұрын науқастарды тар және 
бейімделген ғимараттарда 
қабылдаған медицина 
қызметкерлері бұл жаңалыққа 
тұрғындармен бірге қуанды.

Көкөзек ауылындағы жаңа 
медициналық пунктте алғашқы 
медициналық көмек көрсету 
үшін барлық жағдайлар 
жасалған. Мұнда ем-дом 
көрсететін кабинет, егу және 
басқа да қажетті кабинеттер 
бар, ыстық және суық су, электр 
жылуымен қамтылған. Мұнда 
760-тан астам тұрғын сапалы 
медициналық қызмет ала ала-
ды. 

Естеріңізге сала кетсек, блок-
модульді типтегі медициналық 
пункттер ауыл тұрғындары үшін 
медициналық қызметтердің 
қолжетімділігі мен сапасын арт-
тыру мәселесін қысқа мерзімде 
шешуге мүмкіндік береді. Осы 
әдіспен тұрғызылатын нысан-

дар құрылыс жұмыстарының 
жылдамдығымен және сапа-
сымен ерекшеленеді, сондай-
ақ нысан құрылысының құны 
төмендеу болады. Осы типтегі 
нысандар жобалық - сметалық 
құжаттамаларды әзірлеуді 
қажет етпейді.

Сағабүйен ауылының 2000-
ға жуық тұрғыны жаңа жыл 
қарасыңда жаңа медициналық 
амбулаторияға қол жеткізді. 
Оның құрылысы осы жылдың 
көктемінде басталған болатын. 
Амбулатория бір ауысымда 25 
адамды қабылдауға арналған. 

Аудан әкімінің орынбасары 
Ғазиз Есжанов атап өткендей, 
заманауи медициналық 
жабдықтармен қамтылған 
жаңа әлеуметтік маңызы бар 
нысандардың ашылуының 

арқасында ауыл тұрғындары са-
палы медициналық көмек ала 
алады.

Әкім орынбасары Қаракемер 
ауылында "Ауыл - ел бесігі" 

бағдарламасы аясында тағы бір 
жаңа медициналық мекеменің 
құрылысы жүргізіліп жатқанын 
хабарлады.

Өз тілшіміз.

"AMANAT" партиясы 
Ақсу аудандық филиалын-
да салтанатты жиын өтті. 
Партияның дамуына қосқан 
үлесі үшін Қасымбеков Нұрбек 
Сәрсенбайұлы, Жұмагелдин 
Әшімғали Құсайынұлы, Бегімбек 
Сейфүлмәлікұлы партияның 
жоғарғы наградасы «Белсенді 
қызметі үшін» төсбелгісімен мара-
патталды.

Сондай-ақ, партиямыздың халық 
игілігі үшін жасап жатқан саяси  ба-

стамаларын қолдап, партияның 
жаңару модернизациясын іске 
асыруда аянбай еңбек етіп жүрген 
бір топ партия мүшелеріне ҚР 
Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың, партия төрағасы Ер-
лан Қошановтың "Алғыс хаттары" 
және жаңа үлгідегі партиялық би-
лет табысталды.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті. 2022 жылдың 27 желтоқсан күні «AMANAT» пар-
тиясы Ақсу аудандық партия филиалы жанындағы 
Партиялық бақылау комиссиясының отырысында 
"Өзгеру жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» Сайлау-
алды бағдарламасының Жол картасының 2022 жылғы 
жүзеге асырылуы туралы мекеме басшылары - пар-
тия мүшелері есептері тыңдалды. 2022 жылы Сайла-
уалды бағдарламадағы жоспарланған 50 іс-шараның 
– 35-і немесе 70%-ы орындалды, 15-і орындалу са-
тысында. 

Биылғы жылы Көкөзек ауылында БМК, Сағабүйен 
ауылында дәрігерлік амбулатория салынды. 
Алтынарық ауылында фельдшерлік акушерлік пункт 
салынуда. Сағабүйен ауылында Т.Тоқтаров атындағы 
орта мектеп күрделі жөндеуден өтуде. Сағакүрес 
ауылында жаңа мектеп құрылысы салынуда. Сайлау-
алды бағдарламада көрсетілген шаралар бойынша 
жұмысты ұйымдастыру мекеме басшылары - партия 
мүшелеріне тапсырылды, орындалуы партия филиа-
лы тарапынан бақылауда болады.

Еламан МАРАТҰЛЫ,
аудандық партия филиалының консультанты.

Қапал ауылындағы 
ауылшаруашылық 

жәрмеңкесі 

ЕКІ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
МЕКЕМЕ ПАЙДАЛАНУҒА 

БЕРІЛДІ

Жол картасының 
2022 жылғы жүзеге 

асырылуы

ПАРТИЯНЫҢ ЖОҒАРҒЫ 
НАГРАДАСЫМЕН МАРАПАТТАЛДЫ
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 «Тарас негізгі орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
«Балдырған» шағын орталығында 
«Ғажайып Жаңа жыл» ертеңгілігі өткен, 
осындай шаралар жиі өтуде. 

Мерекелік ертеңгіліктің мақсаты - 
жаңа жыл мерекесі туралы балалардың 
танымдық білімдерін кеңейтіп, мерекелік 
күй сыйлау. Ән, тақпақ айту, би би-
леу, ойын ойнау арқылы балалардың 
шығармашылық дағдыларын дамытып, 
сыйластыққа тәрбиелеу. 

Тарас шағын орталығының 
тәрбиеші апайлары Қалабаева Асыл 

ҒАЖАЙЫП ЖАҢА ЖЫЛ

Тынысбекқызы мен Жүнісова Шарапат 
Жұманазарқызының балаларға арнап 
шараны ұйымдастырып жүзеге асырды.         
«Балдырған» шағын орталығының 
ұжымы, Тарас ауылының тұрғындарын 
Жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз 
және зор денсаулық, қажымас қайрат, 
талмас қанат тілейміз. 

Балаларымыз аман болсын, бақытты 
балалық шақтары көп болсын. 2023 жыл 
барлығымыз үшін ең жақсы тосын сыйға 
толы болсын.

Асыл ҚАЛАБАЕВА,
«Балдырған» шағын орталығының  

аға тәрбиешісі.

Жаңа жыл – барша адамдардың тағатсыздана күтетін таңғажайып қызыққа, 
қуанышқа, сиқырға толы мереке. Кішкене бөбектермен қоса ересек адамдардың да 
ең сүйікті мерекесі десек те болады. Жаңа жыл жақындаған сайын жан – жақтың бәрі 
безендіріліп, жаңа жылдық әуендер ойнатылып, құдды барлық әлем ертегі әлеміне 
айналғандай күй кешеді. Балалар Аяз атаға хат жазып, жыл бойы тәртіптерінің жақсы 
болғанын айтып, қалған сыйлықтарын күтеді.  Барлығымыз да Жаңа жылды ерек-
ше ықыласпен күтетініміз құпия емес. Жаңа жыл жақсылық пен қуанышқа толы бо-
лып, армандарымыз іске асатын мезгіл деп те қабылдаймыз. Жасымыз есейе келе 
ертегіге сенбесек те, Жаңа жылдан бір ерекше сиқырды күтетініміз тағы бар.

Әдетте, Жаңа жыл - отбасымен тойланатын мейрам. Аналарымыз, апала-
рымыз, жеңгелеріміз алдын ала дайындалып, тәттілерін пісіріп, жаңа жылдық 
дастарқан әзірлейді. Барлығымыз осы кең дастарқан басында жиналып, әңгімелесіп, 
қалжыңдасып, бір – бірімзге сыйлықтар сыйлап, естелік суреттерге түсеміз. Жыл 
сайынғы дәстүр бойынша Президентіміздің құттықтауын тыңдап, келер жылға зор 
үмітпен қараймыз. Ал, сағат он екіні соғысымен бір – бірімізді құттықтап, есік алдына 
мерекелік от шашуды тамашалауға шығамыз.  

Жаңа жыл – әлемдегі қуанышқа толы ең ғажайып мерекелердің бірі. Жаңа жыл 
сиқырлы, әрі қайталанбас таңғажайып мереке. Бәріміз келе жатқан жаңа жылдан 
жарқын ертегі, жаңа бақыт күтеміз.

Жұлдызай ТІЛЕКТЕС,
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп - гимназиясының 10 "А"-сынып оқушысы.

«Шекараны бүкіл халық қорғайды» қағидасының мәні мен маңызын әсіресе 
еліміздің қасиетті шекарасының бойында тіршілік кешіп жатқан жергілікті халық 
жақсы біледі. Сосын да тау ішінде немесе жазыз даланың төсінде бейсауат жүрген 
адамды байқап қалса бірден шекарашыларға хабар беруді бұлжымас дәстүрге 
айналдырған. 

Тәуелсіз Қазақстанның шекарасын кірпік қақпай күзетіп жүрген шекарашылар мек-
тептерде тұрақты жұмыс істейтін «Шекарашының жас досы» үйірмесінің мүшелері 
үшін бүгінгі күннің батырлары іспетті. Отан қорғаушыларға қарап бой түзеуге, ше-
карашылар секілді қырағы болуға талпынып тұрады. Сонымен қатар жергілікті 
тұрғындар мен шекарашылар бауырмал, аралас-құралас. Шекара бөлімшелері 
тұрған ауылдарда шекарашыларға көмек етіп, қол ұшін беру үшін құрылған ерікті 
жасақшылар тобы бар.

...ҰҚК Шекара қызметі Жетісу облысы бойынша департаментіне қарасты Алакөл 
ауданы бойынша шекара басқармасы мен шекара аймағындағы тұрғындардың ара-
сында өзара тығыз қарым-қатынас орнаған. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 27 тамыздағы «Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасының аумағын 
қорғауға азаматтарды тарту Ережесін бекіту туралы» Қаулысын іске асыру үшін 
ауқымды жұмыстар қолға алынған. Атап айтар болсақ, осы мақсатта құрылған ерікті 
жасақшылар шекарашылармен бірлесіп, түрлі алдын алу шараларына белсене ат-
салысып келеді. Шекара бұзушыларды іздеуге тигізетін көмектері де ересен.

Сөзіміздің нақты дәлелі, 2020 жылдың ішінде жергілікті тұрғындар мен ерікті 
жасақшылардың көмегімен, 20-дан астам мемлекеттік шекара режімін бұзушы 
құрықталды. Бұл – әсіресе ел шебінің бойынша мал немесе егін шарушалығымен 
айналысатын жергілікті тұрғындар үшін «Шекараны бүкіл халық қорғайды» 
қағидасының өміршең екендігін, сондай-ақ Шекара қызметіне жүктелген міндетке 
терең түсіністікпен қарайтынын білдіреді. 

Десекте, Алакөл ауданы бойынша шекара басқармасының басшылығы шека-
ра аймағының әрбір тұрғынын Мемлекеттік шекара күзетін қамтамасыз ету ісіне 
жауапкершілікпен қарап, қырағылық танытуға шақырады. Күдікті тұлғаны байқаған 
бойда бұл туралы аталған шекара басқармасының өңірдегі бөлімшелеріне хабар-
лауын сұраймыз: «Арасан» 8-72832-5-22-72, «Екіаша» 8-72839-5-42-54, «Басқан» 
8-72839-5-42-58, «Лепсі» 8-72833-5-00-77, «Үйгентас» 8-72833-5-01-25, «Достық» 
8-72833-3-13-39, «Сарыбөктер» 8-777-595-20-35, «Жетісу» 8-777-025-37-58, «Айда-
ла» 8-775-865-00-54, «Жалаңашкөл» 8-702-539-52-92 немесе 8-72833-6-00-07 сенім 
телефонына.

Отанымыздың қауіпсіздігі оның қасиетті шекарасынан басталады.    

ҰҚК ШҚ Жетісу облысы бойынша департаментінің 
Алакөл ауданы бойынша шекара басқармасы. 

ШЕКАРАНЫ БҮКІЛ 
ХАЛЫҚ ҚОРҒАЙДЫ 

ОТАН - ШЕКАРАДАН БАСТАЛАДЫ

Жетісу облысы бойынша жыл 
басынан бері 237 интернет 
алаяқтық фактілері тіркелді, 
бұл республика аумағында 
19178 тіркелген алаяқтықтың 
жалпы санының 1,2% құрайды. 
237 интернет алаяқтық 
фактілері өңірлер бөлінісінде: 
Талдыкорған қаласы-180, 
Қаратал-18, Алакөл-16, Пан-
филов аудандары-5, Текелі 
қаласы-4, Кербұлақ-4, Көксу-3, 
Сарқан-3, Ақсу-2 және Ескелді 
аудандары-2.

Көбінде, бұл қылмыстың түрі 
ұялы телефондарды қолдану 
арқылы жасалады. 

Алаяқтар банктік ақпаратқа 
қол жеткізу үшін азаматтардың 
қажетті жеке мәліметтерін 
алудың түрлі тәсілдерін 
қолданады: жоғары лауазым-
ды полиция қызметкерлері 
"WhatsApp" мессенджеріне 
алдын ала қолдан жасалған, 
растайтын құжаттарды тастай 
отырып ұсынады: елтаңбалы 
мөрмен расталған қызметтік 
куәліктерді, қылмыстық іс 
қозғау туралы қаулы түрлі 
банктердің қаржы бөлімдерінің 
қызметкерлері ұсынады.

Мысалы, Талдықорған 
қалалық полиция 
басқармасымен аз. Ф. ары-
зы бойынша тергеп-тексеру 
жүргізілуде, іс құжаттарына 
сәйкес белгісіз тұлғалар оның 
атынан онлайн несие алып, 
алған қаражатты жымқырған. 
Көбінде Сізге несие рәсімделгені 
туралы жаңылыстырады және 

Абайлаңыз - интернет алаяқтар!  

олар  банк картасы бойынша 
мәліметтерді, карточка нөмірін, 
банк картасының артқы жағында 
орналасқан CV кодын хабарлау-
ды сұрайды.

Көбінде алаяқтар "WhatsApp" 
мессенджеріне қонырауларды 
пайдаланады, өткені "WhatsApp 
"қонырауларды бақылау қиын, 
өйткені бұл адамдар ел ішінде 
де, одан тыс жерлерде де болуы 
мүмкін.

Интернет-алаяқтық «Коле-
са», «Крыша», «OLX» интернет-
сайттарын пайдалану арқылы да 
жасалады.

Әлеуметтік желілер арқылы: 
«Инстаграмм», «Телеграмм», 
«Фейсбук», «ВКонтакте», арқылы 
мүлікті сату туралы хабарланды-
руды жариялау кезінде. Сонымен 

қатар, алаяқтар көбінесе қымбат 
заттардың өте төмен құнын пай-
даланады, осылайша сатып алу-
шыларды тартады.

Қазіргі уақытта қылмыстың 
осы түрін жандандыруға бай-
ланысты ішкі істер органдары 
қылмыстың осы түрін жасауға 
жол бермеуге бағытталған 
шаралар қабылдауда. ІІМ 
қылмыскерлердің алаяқтық 
әрекеттері туралы ескерту 
сипатындағы SMS хабарламалар 
жібере басталды.

Республиканың ішкі істер ор-
гандары азаматтарды сақ болуға 
және негізгі сақтық шараларын 
ұстануға шақырады.

ІІМ негізгі ұсынымдары:
1.Ешқандай жағдайда бан-

ктер немесе құқық қорғау орган-

дары қызметкерлерінің несие 
беру, мүлікті сату және ақшасын 
қауіпсіз шоттарға аудару не-
месе несие беру туралы теле-
фон нұсқауларын орындамаңыз. 
Құқық қорғау органдары телефон 
арқылы арнайы операциялар 
жүргізбейді.                  

2.Өзінің дербес деректерін, 
пластикалық карталардың 
деректемелерін ешкімге ха-
барламау, аударымдар туралы 
түбіртектерді, тіпті банк, полиция 
қызметкерлері болып табылатын 
тұлғаларға кодтар мен кодтық 
сөздерді және т.б. бермеуді та-
лап етеміз. 

3.Жеке деректерді белгісіз 
және тексерілмеген сайттарға 
және басқа көздерге бермеңіз. 
Тексерусіз алдын ала төлем 

жүргізбегеңіз. Тауарды 
алғаннан кейін төлем ту-
ралы келісуге тырысыңыз. 
Мұндай қызметтер, мысалы 
Қазпоштамен көрсетіледі.

4.Күмәнді мәмілелер бой-
ынша аударымдарды жүзеге 
асырмаңыз, ашық кіріс көзінсіз 
қаржылық схемалардан сақ 
болыңыз.

5.Қолданбаларды ор-
нату үшін тек ресми "App 
Store", "Play Market" және т.б. 
пайдаланыңыз.

6.Өтпеуге сілтемелер бойын-
ша жіберуді, мысалы жалған 
төлемдер жасалғандай бо-
лып көрсетілуі мүмкін, жеке 
тұлғалар төлем жасау үшін 
жеке ұялы телефондағы 
бағдарламалардың СПАМ-
сілтемесі жеке терезесі арқылы 
белгісіз тұлғалардан хабарлама 
ретінде келу мүмкін.

7.Банкинг қызметтеріне 
қолжетімділік құпия сөздерін 
үнемі ауыстырып отыруді, яғни, 
3D қорғауды және банктер 
ұсынатын басқа да, қауіпсіздік 
шараларын пайдаланып отыру-
ды. 

8.Негізінде тұлғаларға 
өздерінің шоттарындағы ақша 
қозғалысын жиі тексеріп отыру-
ды ескертеміз.  

Талғат ОМАРХАНОВ, 
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  

Жетісу облысы бойынша 
басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық 
ақпаратты қалыптастыру 

прокуроры.

Қуанышқа толы ең ғажайып мереке
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Әлемге танымал, ТМД 
елдеріне белгілі, аса көрнекті 
мемлекет және қоғам 
қайраткері, қазақтың қасиетті 
азаматы Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаевтың туғанына 111 жыл.

Сонау 1912 жылғы 12 қаңтарда 
Алматы қаласында дүниеге 
келіп, 1930 жылы Алматыдағы 
№14 орта мектепті бітіріп, 1931 - 
1936 жылдарда Мәскеудің Түсті 
металдар және алтын институ-
тында білім алған Дінмұхамед 
Қонаевтың әуелде Балқаш мыс 
қорыту комбинатының Қоңырат 
кенішінде тау - кен инженері 
мамандығымен еңбек еткені 
мәлім. 

Іскерлік қабілетімен ерек-
шеленген азамат 1937 - 
1939 жылдарда Қоңырат 
кенішiнде бұрғылау цехының 
бастығы, «Алтай полиметалл» 
комбинатының Риддер кеніші 
басқармасының директоры 
қызметiне жоғарылатылады. 
Сондай - ақ, ол 1939 жылы жары 
Зухра Шәріпқызымен некелесті. 
Осы жылы іскер басшы партия 
мүшелігіне қабылданды.

Біліміне сәйкес тәжірибесі 
де қалыптасқан қайраткер 
Дінмұхамед Ахметұлы 1942 
- 1952 жылдар аралығында 
Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесі Төрағасының орын-
басары қызметін атқарды. 
Сол 1952 жылы Қазақ Ғылым 
Академиясының академигі және 
Президенті болып сайланды. 
1955 - 1960 жылдарда Қазақ 
КСР Министрлер Кеңесінің 
Төрағасы, 1960 - 1962 жылдар 
аясында Қазақстан Компартия-
сы Орталық Комитетінің Бірінші 
хатшысы, 1962 - 1964 жылдары 
Өзбекстанға еліміздің мақталы 
аудандарын қосуға қарсы 
болғаны үшін бірінші билік 
тізгінін И.Юсуповке қалдырып, 
қайтадан Республика Минис-
трлер Кеңесінің Төрағасы 
қызметіне келді.

Кеңес Одағының тізгінін 
ұстаған Н.Хрущев тақтан 
тайған соң, 2 - 3 айдан кейін, 
1964 жылы желтоқсан ай-
ында Дінмұхамед Ахметұлы 
Қонаев Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің Бірінші хат-
шысы қызметіне қайта сайла-
нып, 1986 жылғы 16 желтоқсан 
күні ол қызметінен босатылды.

Осы лауазымға Мәскеудің 
жендеті Г.Колбин сайланды. Бұл 
озбыр саясатқа, қазақты ұлт 
ретінде кемсітуге наразы болған 
қазақ жастары бас көтеріп, 
Желтоқсан оқиғасы орын алды. 
Г.Колбин Республиканы 1986 
жылдың желтоқсанынан 1989 
жылдың маусымына дейін 
тізгіндеп, ақыры керi кайтты... 

Ол басқарған мерзімде 
төменгі, орта және жоғарғы 
эшелондағы 112 басшы қуғын 
- сүргін көріп, тағдырлары 
тәлкекке айналды. Желтоқсан 
окиғасына қатысқан 99 азамат 
сотталып, екеуі өлім жазасына 
кесілді. Бірнеше жүздеген жас 
жігіттер мен қыздар мүгедек 
болып, күні бүгінге дейін жан 
азабын тартып келеді. Мұнан 
өзге де қанқұйлы әрекеттері аз 
емес еді. Мәскеудің қолшоқпары 
«Желтоқсан оқиғасын» 
әлдекімдердің айла – шарқысы 
деп жорамалдап, арсыздыққа 
барғанын да білеміз.

Бұл күндері Дінмұхамед 
Ахметұлының туғанына 111 жыл 
толу қарсаңында осынау дара 
тұлға, дана қайраткердің елімізді 
өркендетудегi ерен еңбегін бы-
лайша сипаттауға болады: 

Қазақстан екі дүркін Ленин 
орденімен, Халықтар Достығы 
және Қазан революциясы 
ордендерімен, сондай - ақ, Ал-
маты облысы Ленин орденімен 
екі рет, Талдықорған облысы 
(бүгінгі Жетісу) Ленин орденімен 
бір рет марапатталғанын бәріміз 
де білеміз.

- Мен қанша биікке көтерілсем 
де халқымнан төмен екенімді 
ұмытқаным жок, - деп жүрек 
сырын жеткізген Д.А.Қонаевтың 
жеке дара еңбегі үш мәрте 
Социалистік Еңбек Ері атағына 
лайықты болса, сегіз рет Ле-
нин, бiр дүркін Еңбек Қызыл Ту 
ордендерімен аталып өтілді. 
Үлкен Кісінің Қоңырат кенішінде 

қалды. Қазақ жерінің Өзбекстанға 
кеткен бөлігін қайтадан алуға 
қол жеткізді. Ақын Олжас 
Сүлейменовты «сұр кардинал» 
М.Сусловтың қатаң жазалау 
әрекетінен аман алып шықты. 
Бұл мәселеде Д.Қонаев өзінің 
сенімді досы Л.И.Брежневтің 
көмегін пайдаланды.

Қазақстан картасынан 
Торғай, Жезқазған, Маңғыстау, 

Талдықорған облыстарының 
орын алуы Үлкен Кісінің жұмысы 
екенін Қазақстан жұрты жақсы 
біледі. Осы және айтылмаған 
басқа да нәтижелі қызмет 
бүгінгі және келер ұрпақ үшін 
атқарылған баға жетпес ұлы ерлік 
дегеніміз жөн. Бұл тек Димекеңе 
ғана тән ерекшелік, асыл қасиет 
болып төл тарихқа терең бойлап 
кетті.

- Мақтансаң да жарасқандай, 
өз басым мұрат тұтқан мынадай 
бес сипатқа тоқтала кеткім келеді, 
- деп жазған екен Д.А.Қонаев ата 
өзінің «Өтті дәурен осылай» деп 
аталатын естелік - эссесінде. 
Оқып отырып жаныңызға жылы 
леп, бойыңызға күш - жігер 
алғандай боласыз.

Сол сипаттың біріншісі - біреуге 
тіл тигізуден сактану. «Ақыл - 

дос, ашу - дұшпан» дегеннің 
мәні осы. Екіншісі - әдептілік. 
Қазақ әдептен аспай, кішілік 
көрсету арқылы кісілік танытқан. 
Үшіншісі - өзің өзгеге күдіктенбе, 
өзге өзіңе күдіктенбесін. Иман 
жиям десең, ниет - пиғылынды 
таза ұста. Күпірліктен ада 
боласың. Төртіншісі – не істесең 
де зеректікпен тындыра біл, 
аяғына жеткізе біл. Ал, ең 
соңғысы - өз басыңа тілемейтін 
істі біреуге iстеме, қиянаттан 
асқан қылмыс болмайды.

Мен Димаш ата Ахметұлының 
кітабын оқып отырып, тұңғыш 
қазақ ғарышкері Тоқтар 
Әубәкіровтың Үлкен ақсақалға 
өзінің балаларымен келіп, 
сәлем бергенін білдім. Ұзақ 
әңгіме соңында Тоқтар 
Әубәкіров Димекеңе өзімен 
бірге ғарышқа ырым етіп алып 
ұшқан кішкентай ботаның 
мүсінін сый етіп ұсыныпты. 
Екеуара өткен күндерді еске 
алыпты. Осыдан бұрын 
Дінмұхамед Ахметұлы КСРО 
Қорғаныс министрі А.Гречкоға 
ғарышкерлер құрамына қазақ 
жастарын қабылдау тура-
лы хат жолдаған екен. Сөйтіп 
ғарышкерлер құрамына қазақ 
жастарын іріктеу мәселесі 
қолға алынады. Бірақ ғарышкер 
болуға ұсынылған ұшқыш қазақ 
жігітінің денсаулығы сыр беріп, 
бұрынғы әскери қызметіне 
қайта оралып, оның орнына 
Тоқтар Әубәкіров лайықты деп 
ұйғарылады. Сөйтіп, ғарышқа 
ұшу бақыты Тоқтарға бұйырған 
екен.

Сонау 1960 жылы Қазақстан 
Компартиясы Орталық 
комитетінің Бірінші хатшы-
сы қызметіндегі Д.А.Қонаев 
мемлекеттік делегацияның 
құрамында Америкада болып, 
сол жылдағы ел Президенті 
Дуайт Эйзенхауэр мырзаның 
қабылдауында өзара пікір 
алысқаны тарихтан белгілі. 
Осыдан соң АҚШ - тың бұрынғы 
Президенті Д. Эйзенхауэр 
Қонаев туралы былай деген:

Бүгін мен керемет бір адам-
мен таныстым. Ол - кеңестер 
Одағындағы терең білімді сая-
саткер, халқының даналығын 
терең меңгерген сирек 
кездесетiн тұлға. 

Айтса айтқандай, Дінмұхамед 
Ахметұлы шын мағынасында 
еліміздің еңсесін биіктетіп, 
Қазақстанды қуатты мемлекетке 
айналдырған тұлға. Оның Рес-
публиканы өркендетудегі ұлан - 
ғайыр еңбегін, кісілік келбеті мен 
адами қасиеттерін айтып тауысу 
ұзақ уақытты қажет етері ақиқат.  
Сол ұлы тұлға, Қазақстан аза-
маты бүгін 111 жаста.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым - Жомарт 
Тоқаев Алматы облысына ар-
найы келіп, жұртшылықпен 
кездесуінде былай деді:

Жұрттың өтінішіне сай қалаға 
Дінмұхамед Қонаев есімі 
берілді. Бұны шын мәнінде, та-
рихи әділдіктің орнауы және 
халықтың ортақ қалауы деу-
ге болады. Облыс орталығы 
мәртебесіне ие болған Қонаев 
қаласы енді тың қарқынмен 
дамитын болады. Мемлекет 
басшысының бұл айтқаны 
байтақ елімізге ғана емес, бау-
ырлас, тату - тәтті көршілес 
мемлекеттерге, Әлемге тарады. 
Әділетті Қазақстан осындай бо-
луы тиiс деп білем

Болат БИСҰЛТАНҰЛЫ,
Жетісу облыстық 

«Дінмұхамед Қонаев» 
қоғамдық қоры

төрағасының орынбасары, 
баспасөз хатшысы,

«Дінмұхамед Қонаев - 110 
жыл» мерекелік медалінің 

иегері.
Талдықорған қаласы. 

СУРЕТТЕРДЕ: 
1. Д.А.Қонаев.
2. Халқымыздың мақтан 

тұтар азаматтары (сол-
дан оңға қарай) – Жазылбек 
Қуанышбаев, Дінмұхамед 
Қонаев, Ыбырай Жақаев және 
Нұрмолда Алдабергенов 
(1961 жыл).

3. АҚШ Президенті Д.Эйзен-
хауэрмен кездесу (1960 жыл).

ДІНМҰХАМЕД ҚОНАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 111 ЖЫЛ!

еңбек етіп жүргендегі тұңғыш 
марапаты – «Үздік еңбегі үшін» 
медалі екен.

Құдіретті Д.А.Қонаев ширек 
ғасырға жуық Қазақстан Ком-
партиясы Орталық Комитетінің 
Бірінші хатшысы, 21 жыл үздіксіз 
СОКП Орталық Комитеті Сая-
си Бюросының мүшесі болып 
сайланды. Бұл оның Одақтағы 
беделді тұлға екенін көрсетеді. 
Сонау 1974 жылы Монғолия 
тәуелсіздігінің 50 жылдығы 
тойланғанда, Бас хатшы 
Л.И.Брежнев, КСРО Сыртқы істер 
министрі А.Громыко, Қорғаныс 
министрі М.Малиновский, 
Д.Қонаев қатысып, Монғолияның 
мемлекеттік туына Ленин ордені 
тағылған болатын.

Осы салтанатты жиында 
Д.А.Қонаев Кеңес делегация-
сы атынан сөз сөйлеп, Монғол 
жұртшылығын сүйсіндірген екен.

Осы ардақты азаматтың 
өзіне ғана тән қайраткерлігінің 
мынандай дәлелдерін айту 
да маңызды. Кезінде Павло-
дар қаласын Хрущевград деп 
өзгертуден, Маңғыстау облысын 
Түркменстанға беруден сақтап 

ДАРА ТҰЛҒА, 
ДАНА ҚАЙРАТКЕР
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Қабан десе танауы талпиған, азу 
тістері сойдиған, жолындағының бәрін 
жапыратын  жабайы шошқаның еркегі көз 
алдымызға келері анық. Қамыс арасын-
да қорсылдап тұмсығымен тамыр қазып, 
өзімен өзі жүретін сол бәтшағардың 
былайғы күнде ешкімге қастығы жоқ.  

Бірақ, олжалы аңшылықтың көзіне 
айналған соң  жер-жерде жүрегінің 
түгі бар аңшылар әлгінің қыр соңынан 
қалмай, қайткенде қарауылына іліндіруге 
тырысады. Он жылдан бері  бізде сол 
үрдіске еліктеп, талпақ танаудың соңына 
шырақ алып түсіп жүрген жайымыз бар.

Жыл сайын аңшы жолдастар жиылып, 
қабан атуға рұқсат алу үшін   кәдімгідей 
қаржыға жолдама іздеп әбігерге түсеміз. 
Ол анау-мынау емес, шетелдегі ең мықты 
курорттарға жолдама табумен пара-пар.  
Мұның басты себебі, жылдан жылға 
жабайы шошқаның саны күрт азайып 
бара жатыр, содан болар оған жолда-
ма беретін аңшы шаруашылықтарының 
саны да өте  шектеулі. Аға-көкелер мен 
таныстарымызды  қосып жүріп әрең 
алатын  жолдамамыздың мерзімі тым 
қысқа, жыл соңында жабылуы тиіс. 
Соны ескеріп, желтоқсанның ортасы ауа 
алғашқы қар жауған күні таңға жақын 
бригада мүшелері тайлы-тұяғымызбен 
шұбырып,  Алматыдан шошқалар мекені 
Қопаға қарай бет алдық.

Сүттігеннің құйқалы қыры мен жазық 
жотасы биыл да  ақшаңқан қарымен 
алыстан шағылысып, күміс қырауын 
қылаулатып  қарсы алды. Бұл маңайдың 
ауа-райы да, жері де жан-жануар мен аң-
құсқа өте қолайлы. Түгін тартсаң, майы 
шығатын құнарлы өлкеде олар үшін 
азық пен қорек түрі өте  мол. Қашқан 
шошқа тығылатын  қамысы да жетерлік, 
сондықтан  оның толас таппай іздейтіні 
де осындай қорыстың арасы. 

Жабайы шошқалар қамыс ішінде өсетін 
әртүрлі шөп пен өсімдіктердің тамырын 
қазып жейді, сондағы балшықты кешіп,  
шалшыққа аунап ем-домын қабылдайды. 
Қалың қамыстың адам аяғы баспайтын 
түкпіріне кәдімгідей үйшік жасап, осын-
дай қауіпсіз жерде тыныстап демала-
ды. Оның үйшігінің астына қамыстың 
үлпілдегін жинап, жұп-жұмсақ етіп 
төсеніш төсеп қоятын әдеті де  бар. 

Жалпы, жабайы шошқа - айыртұяқты 
сүтқоректілер отрядына жататын жа-
нуар, түр-тұрпаты үй шошқасына ұқсас 
болғанымен, дене тұрқы одан қысқа 
әрі дембелшелеу. Еркек қабандарының 
салмағы 75-100 килодан бастап, кейбір 
аса ірілері үш центнерге дейін тар-
тады, ұрғашы мегежіндері 60-100 
килограммның ар жақ, бер жағында бо-
лады. Алып қабандардың жотасын қоса  
алғандағы биіктігі 120 см, ал құйрығын 
қоспағандағы  ұзындығы 65-тен 200 сан-
тиметрге дейін жетеді. Осыдан-ақ оның 
кәдімгідей ірі жануар екендігін байқай 
беріңіз.

Шошқаның аяғы жуандау болғанымен, 
быртық әрі қысқа болып келеді. Қашқанда 
адымы еркін ашылмай, екі жағына теңселе 
жүгіреді. Жай көзге зымырап бара жатқан 
сияқты көрінгенімен, ол соншалықты 
жүйрік емес, дегенмен жаны қысылғанда 
сағатына қырық шақырым  жылдамдықты 
алып жібереді. Ұзын құлақтары қашанда 
тікірейіп тұрады, денесін тұтастай басып 
тұратын қылшықтарының түрі қоңырқай, 
ара-тұра саршулан тартады. 

Қабанға аса қатты сұс беретін, әрине, 
оның қанжардай өткір азу тістері. Жабайы 
шошқа тамақ талғамайды, өсімдік тамыр-
ларынан басқа жеміс-жидекті де сүйсіне 
жейді. Күз айларында шошқаны таулы 
аудандардағы бау-бақтың арасынан жиі 
ұшырастыруға болады. Жаңғақ жабайы 
шошқаның тамақ рационындағы негізгі 
қоректердің бірі болғандықтан, жаңғақты 
орман оның сүйікті мекені. Ыңғайы кел-
генде ұсақ насекомдар мен бақа-шаяннан 
да бас тартпайтын талпақ танау, қарны 
ашқанда өлексені де талғажу ете береді.

ҚАРУ СЫЙЛАҒАН ҚАБАН

Олар таңертеңгілік және кешкілік 
уақытта тамақтанады, ал күндіз және түнде 
жатып демалғанды ұнатады. Негізгі өмір 
сүру ареалы балшықты,  қамысты жерлер 
болғанымен, тоғай арасындағы бұталы 
аймақты да мекендейді. Ондай жерлер-
ден көп қуғын көрсе, ара-тұра қырат пен 
адырларды аралап шығандайды. Дене 
тұрқы ебедейсіз болғанымен, жабайы 
шошқалар суда еркін жүзеді, ені ұзын 
терең өзендердің өзінен еш қиналмай 
арғы бетке өте шығады.

Жабайы шошқаның ұрғашылары мен 
торапайлары  топтасып өмір сүреді, ал 
еркек қабандар болса, жалғыз жортқанды 
ұнатады. Қабандардың кеудесі мен қос 
қабырғасындағы қалың май және қатты 
шеміршек оларға өзара төбелес кезінде 
қалқан рөлін ойнайды. Жұптасу кезінде 
осы шеміршектер қатая түседі. Ондай 
қалқанды алыстау жерден атылған оқ та 
оңайлықпен тесе алмайды. Сондықтан, 
аңшылар кез келген жабайы шошқаны  
жеке оқ немесе картечьтің ең үлкен 
нөмірімен атуға мәжбүр. Қабан үйірге 
тек шағылысатын кезде ғана қосылады. 
Мұндайда ұрғашы шошқаның «назарын» 
өзіне аудару үшін ересек қабандардың 
арасында «қанды қырғын соғыстар» 
жиі орын алады. Жеңген жағы үйірдің  
ұрғашыларына уақытша иелік етеді. 
Аналығы өмірге ең аз дегенде төрт, 
көбінесе алтыға дейін торапай әкеліп, 
әлгілер тез өсіп жетіледі. 

Табиғаттағы жабайы шошқалар жи-
ырма жылға дейін өмір сүретіні белгілі. 
Ал, көптеген Европа елдерінің гераль-
дикасында бейнеленетін қабан  көзсіз 
батырлық пен ерліктің символы іспеттес. 
Осындай қорқынышты хайуанмен сан 
мәрте жекпе-жек келіп, олжалап жүрген 
жүрген біздің  бригада жігіттері де оңай 
шағылатын жаңғақ емес.    

Бүгінгінің жабайы шошқалары жиі 
қуғын-сүргін көретіндіктен, кез-келген 
жер жағдайына тез бейімделіп, аңшының 
психологиясын жақсы меңгеріп алған. 
Оларды аулау жылдан жылға қиындап 
бара жатқаны шындық. Мұны осындай 

аңшылықтан мол тәжірибе жинақтаған 
аңшылар жағы ғана жақсы біледі. Соның 
бәрін ескере отырып, әрбір аңшылыққа 
сақадай сай дайындалатын біздердің бес 
қаруымыз бүгінде түгел болатын. Алдын 
ала жергілікті жерлердегі барлаушылар 
мен шолғыншылардан алынған «мәлімет» 
бойынша, Сүттігеннен Алтай көліне бағыт 
алған тұстағы бізге белгілі қалың қамыста 
көктемнен бері бір үйір шошқа мекендеп 
жүрген көрінеді.

Жол бойы түнде жауған  қардан кейінгі 
жаңа іздерді шалып, бағытымыздан кезде-
скен  қорыстарды адақтап, межелі жерге 
жеткенімізде қыстың қысқа күні еңкейіп, 
кеш батуға айналды. Алдымыздағы ала-
са қоғаның арасында сайрап жатқан 
іздерге көзілдірігінің үстінен үңіле қараған 
бригадиріміз Ерлан мұнда бір дәу қабан, 
аналық және төрт биылғы торапайдың 
«тығылып» жатқанын жеткізді. Ауруға 
анық  диагноз қоятын мықты дәрігер 
сияқты, кез келген шошқаның ізін тайға 
таңба басқандай оқи алатын Ерланға еш 
шүбәсіз сендік. 

Қас қарайып бара жатқан соң, сол 
маңайға жақындау таныс малшының 
фазендасына «құдайы қонақ» болып 
қону ұйғарылды. Жабайы шошқалармен 
айқасты келесі күннің еншісіне қалдырдық.

Жігіттер кешкі астың үстінде  ертеңгі 
қабан қамаудың жоспарын құра бастады. 
Ерлан әр аңшыға мылтықтарын тағы бір 
тексеріп өте сақ болуын тапсырды, себебі 
мұндай қауіпті аңшылыққа атылуына кәміл 
сенетін  кепілдігі бар қарумен шыққан жөн.  

Бастарын бәйгеге тігіп, іштегі «айдауға» 
кіретін жүрегінің түгі бар  Ақан мен Ерлан 
сиқты көкжалдардың еңбегін еш қылып, 
шошқа сенің алдыңнан шыққан сәтте 
мылтығың атылмай қалса, құрыдым дей 
бер. Беті-қолын қамысқа тілгілеткен, бол-
маса  күн бойы әуре-сарсаңға түсіп, қабан 
қуалаған еңбектерін еш кетірген сені 
ешкім аямайды. Бүкіл бригада болып жа-
былып, кінәлі аңшыны түтіп жейтін кездер 
жиі кездеседі. Сын сағатында сасқалақтап 
тигізе алмай мүлт кетсең, тіпті «қораға» 
кіргенің. Ондай құр адам санын көбейтіп 

жүргендер бірден айдаудың  шошқа 
шықпайды-ау деген ең алыс керексіз 
тұстарына қойылады.  

Кейде бірінші оқпен қабанды жара-
лап, екінші мәрте мылтығың от алмай 
қалса, тек өзіңді ғана емес бүкіл бри-
гада  мүшелерінің басын қауіпке бай-
лап бергенің. Жаралы қабан жолын-
да көлденең тұрған аңшыны аямайды 
және  ештеңеден тайынып тайсалмайды. 
Қанжардай қылпылдаған азу тістерімен 
аңшы итін  жарып немесе ішек-қарнын 
ақтарып кететін дойыр неме, мұндайда 
өшін сеннен алады. Кәрі аңшылардан 
қабанның адамды астына басып алып, 
қол-аяғын шайнап тастайтыны жөнінде 
сан мәрте естіп жүрміз. Бақанас жақта 
жаралы қабан аяғын қақ бөліп кеткен, 
Бөрлі өңірінде арқасы мен құйрығының 
етін екі айырып кеткен сақа аңшылармен 
бірнеше рет ауызба ауыз сөйлескенім 
бар.

Осының бәрін жақсы білетін кәнігі 
аңшыларға соңғы ескерту жасау 
-Ерланның тікелей міндеті. Елге ақыл  
айтқанда керемет, сөйте тұра былтырдан 
бері бригадирдің  ескі қосауыз ТОЗ-ының 
өзі сыр беріп жүр. Көктемде мылтығының 
бір ұсақ бөлшегі сынып қалып, бүкіл Ал-
маты, Талдықорғаннан табылмай, ақыры 
Асқар таныстарына тапсырып сонау 
алыстағы Оралдан әзер алдырып беріп 
еді.

Мылтығы бірде атылып, бірде 
қырсығып атылмай қытығына тие берген 
соң Ерланның көзі Асқардың жап-жаңа 
бесатар «Retay Masai Mara» мылтығына 
түсіп жүрген. Бұл екеуі  бір-біріне жерлес,  
Бөрлітөбе өңіріндегі Көкжиде ауылының 
тумалары. Осы жолы Ерлан ағасына ер-
келеп, астына көпшік қоя сөйледі: 

- Арамызда «Магнат» деген мәртебелі 
атыңыз бар, Асеке деген затыңыз бар, 
қашанғы түкке тұрмайтын түрік мылтығын 
ұстайсыз? Анығын айтыңдаршы, жігіттер, 
мына мылтық Асқар ағама түк жараспай-
ды ғой? Мұндай көсеу ауыл арасын-
да жүрген біз сияқты «бракаштардың»  
деңгейі. Сіздей атпал азаматтар  қымбат 
итальяндық «Benelli» мылтығын, тым 
құрығанда сапалы  неміс маркасы 
«Sauer» ұстаса керекті?! 

Дастархан басында ерігіп  отырған 
жігіттер дуылдап Ерланды қоштап ала 
жөнелді. Бәрі жанын қоймай жабылып 
Асекеңді «көкпар» қылып тартуға айнал-
ды. Асқар амалсыздан  ойлана баста-
ды. Сан жорықта дәмдес, үзеңгілес бо-
лып бірге жүрген аңшы жолдастарының 
ыңғайына жығылып көңілдерін қимай 
бесатарын ауылдасына бере салайын 
десе, мұны сатып алғанына көп бола 
қойған жоқ. Өзі де әлі жарытып қызығын  
көріп үлгермеді. 

Жұмыр басты пенде емес пе, бес жүз 
мың теңгеге алған мылтығын жерлесім 
екен деп Ерланға ұстата салғанға іші 
қимай тұр.  Десе де, бүкіл Жетісудың 
аңшыларына керемет «қабаншы» де-
ген атағы шыққан осы бауыры қанша 
жыл бойы қасына серік болып, бұған  
аңшылықтың сан түрлі қызығын көрсетіп 
жүргені ақиқат. Өзіне деген көңілі, сыйы 
мен қызметі де ерекше. Айнала қоршаған 
он бес шақты аңшылар Асқарды 
қолпаштап, жер-көкке сыйғызбай мақтап, 
үйіріп әкетіп бара жатыр. Оның үстіне 
тоңып қалмайын деп бағана далада 
тартып жіберген екі жүз грамм да бой-
ын балбыратып, емешегін елжіретіп тұр. 
Мақтағанды кім жек көрсін?! Асекеңнің 
іші біртүрлі жылып бара жатқан секілді, 
Ерланға қарап:

- Ертең ана қамыстағы «секачты» тура 
алдыма айдап шықсаң, мылтық сенікі 
- деген сөздің аузынан қалай шығып 
кеткенін өзі де аңдамай қалды.  

Отырғандардың мына мәрттікке сөзге 
риза болғандары соншама, орында-
рынан атып тұрып  ду қол шапалақтап 
жіберді. «Асекеңнің жомарттығы үшін 
алып қою керек» деп стаканға қол жүгіртіп 

АҢШЫНЫҢ ӘҢГІМЕСІ
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жатқандардың қарасы да  жетерлік. 
Ағасының бұлай сылқ етіп бірден көне 

салғанына әлі сене алмай тұрған Ерлан 
«сақтандыру шараларын» күшейте түсті:

- Аңшы мырзалар, шуламай тоқтай 
тұрыңдар, тыныш! Бәрі еркекше болсын! 
Асеке, қабанды тура алдыңызға айдап 
алып шықпасам, маған серт. Тимей кет-
се, мылтығыңызға серт. Алдап бермей 
кетсеңіз, Сізге серт!

Содан кейін асықпай, алпамса денесін 
осы жердегі аңшылардың жасы үлкені 
Талғатқа қарай бұрып, ол кісіге салмақ 
сала сөйледі:

- Басымды бәйгеге тігіп тұрмын. 
Сенетін сыйлас ағам болса да, жігітше 
бәстесем, жолыңыз үлкен,  қолымызды 
қиып жіберіңіз.  

Қос жерлес құшақтасып қол алысты. 
Қысылған қарымды қолдар  қиылды. 
Айтылған сөз, атылған оқ. Әркімнің ойы 
әр саққа жүгіріп, мына ерекше бәске 
сенер сенбестерін білмей, бәрі бір сәт 
тыныштала қалды. Сәл үнсіздікті қайта 
Ерланның өзі бұзды:

- Ағалар, Сіздердің алдарыңызда 
жігітше уәде беремін, егер ертең 
Асекеңнің бесатары маған бұйырып жат-
са, өзімнің қосауызымды Ақан досыма 
сыйлаймын!

- Ой, еркек!
- Жарайсың, Ереке!
- Міне, азамат!
- Ей, сен алдымен өзіңді жарылқап 

алсаңшы! - деген секілді марапат пен  
қалжың аралас сөздер әр жерден бір 
естіліп жатты.  Ақан ғана үнсіз жымиып,  
басын изеп, келіскендей төмен қарады. 
Бұл ақылды әрі тәжірибелі аңшының 
«барлығын ертеңгі қырғын  көрсетер» 
деген ишарасы болатын. Жолдан шар-
шап келгеніне қарамай, аңшылар түннің 
бір уағына дейін әңгіме соғып, өздеріне 
тиген орындарына қисая кетті. Кішкене 
екі бөлмелі жұпыны малшы үйінің әр 
жерінен бірде ақырын, бірде қатты  қорыл 
естіліп, түрлі жағымсыз иістер мен дыбы-
стар шығып жатты.

Таң атысымен оянған жігіттер  шай-
ларын асықпай  ішіп, қансонар қамына 
кірісті. Бәрі артынып-тартынып кешегі 
шошқалар табылған жерге жеткенде, 
күннің көзі әжептәуір көтеріліп қалған 
еді. Қар жауған күннің ертеңіндегі мұндай 
уақытта сары аяздың сақылдап күшейе 
түсетіні  ежелден белгілі. 

Қамысты айнала із кесіп, орағыта 
«қиюға» кеткен әккі аңшы Қожабек жа-
байы шошқалардың таңға жақын осы 
маңайға жайылуға шыққанымен,  қорысқа 
қайта кіргені жайлы хабар әкелді. Ерлан 
енді аңшыларды ыңғайлап, қамысты 
қоршай тездетіп «номерлерге» орнала-
стыра бастады. Номерге тұрдың екен, 
қаққан қазықтай қатуың керек. Ол жерде 
темекі тартпақ түгіл, түшкіруге құқығың 
жоқ. 

Қабанның көзі керемет көрмегенімен, 
иісшілдігінде шек болмайды. Есту 
қабілеті де ерекше жетілген. Аяқ 
астыңдағы қардың ақырын сықыр ете 
түскенін  ести сала, саған келе жатқан 
бағытынан басқа жаққа кілт бұрылып 
кететін болғандықтан, номерге қойылған 
бетте, бірден тұрған орнымызды  таптап 
тастаймыз. Шама келгенше маскиров-
ка жасап, жер бедері мен реңкіне  сай 
киім, не ақ маска-халат киіп шошқаның 
көзіне түспеуге тырысамыз. Себебі, бұл 
сенің жауынгерлік шебің, әскери тілмен 
айтқанда номерге тұрдың, яғни караулды 
қабылдап алдың деген сөз.

Біздің арамыздағы тәртіп тым қатты. 
Атақ-даңқы, абыройы мен  лауазымына 
қарамай бәрі сол тәртіпке тырп етпей 
бағынады. Әу баста  құрылғанда ережеміз 
солай қабылданған. Бригаданың идеоло-
гиясы мен ұйымдастыру жұмыстарына 
тікелей жауап беру маған, ал тәртібін 
қадағалау жауапкершілігі Ерланға сеніп 
тапсырылған. Бұл аңшылықтың басқадан 
бөлек, қауіпі мен қатері көп - ұжымдық 

аңшылық екенін барлығымыз жақсы 
білеміз әрі мойындаймыз.

Қанша жыл қабанның  соңында жүріп бір 
байқағаным, неге екені белгісіз, артынан 
ит қуалаған кезде қоршаудағы шошқаның 
біреуі міндетті түрде кірген сүрлеуімен кері 
қарай қашып шығады. Олардың осы әдетін  
жақсы білетін Ерлан кірген ізге Асқарды 
тұрғызды. Оның басты себебі белгілі - бәс 
бәйгесінде бес жүз мың теңгенің мылтығы 
тұр. Ерлан қашқан қабанның Асқардың 
тура алдынан шығуына өте-мөте мүдделі 
болса, ал Асекеңнің ойында не бар екені 
бір Аллаһқа ғана аян.

Әне-міне дегенше, айғай-сүреңге толы 
қырғын қабан айдау басталып кетті. 
Қамыстың ішіне кірген беттте, Ақан мен 
Ерланның бірден іздегені  қабанның ізі бо-
латын. Қабан шамасы келгенше  үйірден 
бөлектеу, жау келеді-ау деген жаққа бетін 
беріп өте сақ жататыны бесенеден белгілі. 
Ерланның неше жылдан бері шошқаға са-
лынып әбден әккі болған кәрі иті Рекс ізге 
түсіп, ақсаңдап алға қарай тұра жүгірді. 
Өткен қыста Қожабек осындай айдау-
да тұрған кезде алдынан атып шыққан 
Рексті шошқа екен деп абайламай атып,  
мертіктіріп жіберген. 

Құдай сақтағанда, әбден шүріппені ба-
сар кезде ғана ит екенін байқап, мылтығын 
сәл жерге қаратып үлгергенімен, қатқан 
тоң  жерге тиіп рикошетпен қайта ұшқан 
картечьтің бірі Рекстің алдыңғы аяғын тура 
буыннан сындырып жіберген болатын. 
Бригада болып әжептәуір ақша жинап, 
Рексті арнайы Талдықорғаннан Алматыға 
алдырып, бір жеті ақылы ветеринарлық 
клиникаға жатқызып, ота жасатқанымыз 
бар. Сонда ғой, жетісулық жігіттердің: 
«алматылықтар, бригаданың бір белді 
мүшесі, больницада жатқан Рекске кезек-
кезек ыстық сорпа, қазы-қарта алып 
барыңдар» деп  әзілдейтіні.  

Рекстің ерекше бір жақсы қасиеті  - 
жақында жүріп өткен  шошқа ізін таба салы-
сымен  үріп хабар береді.  Әлден уақытта 
ит абалауды бастады. Бұл аңшыларға  
«шошқа табылды, дайындалыңдар»  деп 
берілген  белгі. 

Рекстің белгісін естіген бойда Ерлан 
дауыс шыққан жерді анадайдан орап өтіп, 
оның екінші жағынан келуге күш салды. 
Мұнысы - әккі қабан айдаудың сыртына 
адам жоқ жақпен шығып, қашып кетпесін 
деген сақтығы. Енді бірер минутттан соң, 
қамысты басына көтере жанталасып үріп 
тұрған Рекстың нобайы көзге шалынды. 
Иесі айлалы итінің дәу қабанға бата ал-
май алдында ойқастап жүргенін бірден 
түсінді.

Сөйткенше болған жоқ, арт жағын бір 
шоқ қалың қамысқа беріп, азу тісін арси-
тып алдындағы итке тап-тап беріп тұрған 
тайыншадай қабанды көрді. Осы кезде 
Ерланның қасына қолына ұзын қанжар 
қабанды қыса  ұстаған Ақан да келіп жетті. 
Оны уақыт оздырмай, шығатын сүрлеудің 
аузында тұрған Асқарға қарай көмекке 
жіберді. Егер, Асқар бірден атып құлата 
алмаса, әбжыландай Ақанның құлағына 
жармасса да, қабанды құр  жібермейтінін 
анық. Былтыр ескі мылтығын аңшы ин-
спекторларына алдырып қойып, мүлде 
қарусыз жүрген Ақанның мотивация-
сы ерекше мықты. Ерлан секілді оған 
да  Алла тағалла бүгін  зор мүмкіндік 
беріп тұр. Ал, сыралғы досының бұл 
мүмкіндіктен өлгенше оңайшылықпен 
айырылмайтынын басқа басқа, Ерлан 
жақсы біледі. Сондықтан, оның беліне 
ұзын  өткір қанжар байлап Асқардың ту 
сыртына  қойғаны, біріншіден, сақтық ша-
расы болса, екіншіден ағасына айырықша  
бақылауды күшейту.

Қабанның арт жағынан  әбден жақын 
келген Ерлан оны үркіту мақсатында 
аспанға қаратып тарс еткізіп мылтық атты. 
Іштей «Ия, Жаратқан ием, қанды басың, 
бері тарт!» - деп күбір етіп үлгерді.  

Құдай қолдап, орнынан атыла секірген 
дүлей күш шығатын сүрлеуге қарай тура 
салды. Абырой болғанда, қарсысындағы 
Рекс тұрған жерінен солға қарай ыты-
рыла ыршып, жанына секіріп үлгерді. 
Әйтпесе, қақ бөлінген котлетке айнала-
ры сөзсіз еді. Алып қабанның екпінінен 
жуан қамыстар қоғадай жапырылып жа-
тыр. Қабанның адамның жанын ұшырып 
қорқытарлық қорсылы, бытырлап сынып 
жатқан бұтақ пен қамыс дауысын естіген 
сыртта тұрғандардың біразының жүйкесі 
жұқарып, дегбірі қашты.  Кейбірі алда-
жалда қабан тұра қуса, басына  шығып 
кеткенге дайын тұрайын дегендей  жан-
жағына алақтап, айналасынан биік жиде 
іздей бастады. Нағыз ажал және тажал-
мен бетпе-бет келу басталып кеткендей.

Мылтығының сақтандырғышын 
аса сақтықпен ептеп шешкен Асқар 
алдындағы сүрлеуден көз алар емес. 
Тұрған жерінде тапжылмай қатып қалған. 
Аяғы аздап дірілдей бастаған сияқты. 
Талай  шошқаны бір атқаннан тоңқалаң 
асырып жүрген сабазың осы жолы қатты 
қобалжулы ма, қалай? Абдырап сасқаны 
соншалық, аузынан «ах, ты проклятый 
кабан» деген сөздің оқыс шығып кеткенін 
өзі де байқамай қалды. Сонда деймін-ау, 
орысша оқығандардың қарғысы да орыс-
ша болғаны ғой.

Құйрығына түскен ызалы ит өкшелеп, 
оның сәл соңында жүз қырық кило-
дан артық салмағы бар Ерлан бар да-
уысымен ащы айғайын салып қабанды 
ышқына қуып келе  жатыр. Жан керек 
екен, кәрі қабанның да, Асқар секілді  есі 
шыға бастады. Құлағын тікірейтіп алып  
алға қарай өлермендене  ұмтылады. 
Шыбын жаны көзіне көріне ұшып келеді. 
Қараптан қарап тұрып, жан беру ешкімге 
оңай емес. Екі жаққа жапырылып сынып 
жатқан қамыста есеп жоқ. Айнала әлем 
тапырық. Алдыда жанұшырған қабан,  
соңында тілі салақтаған Рекс, оның ар-
тында ырсылдаған Ерлан. Тура бір жаңа 
түсіріліп жатқан триллер дерсің.

Сүрлеудің аузына сатырлатып келіп 
қалған дәу қабан қамыстан ашық 
алаңқайға шыққан бетте, өзінен сәл 
қиыстау он метр жерде тұрған аңшыны 
көзі бірден шалды.  Енді кілт бұрылып, 
солға қарай көлденеңдеп жосылды. 
Асқардың күткені де сол болатын. Тіке 
келген  қабанға қанша жақын болса да,  
оқ дарыту оңай шаруа емес. Әрі тайқы 
басына жалай тиген картечь тайып кет-
се, тажалды құр ызаландырған болып 
шығасың. Оның арты немен аяқталатыны 
айтпаса да түсінікті.

Өзінен жиырма метрдей жерге ұзатып 
барып тура қос өкпеден көздеп шүріппені 
басқан Асқардың оғы сәл артқа қалып 
барып, қабанның бел  омыртқасын бырт 
еткізіп үзіп жіберді. Қабан шоңқиып ор-
нында отырып қалды. Оған жақын тұспа-
тұс  тұрған Қожабекті көре сала:

- Қожеке, атпайсың ба, бол!  Бастан ат 
енді. Анау тұрып кетсе, қәзір бәрімізді 
жарады» - деп Асқар жанұшыра айғай 
салды. 

Ондағы  ойы, егер ешкім байқамаса 
Қожабекпен ауыз жаласып келісіп, 
«қабанды мен емес, Қожабек құлатты» 
деп құтылып кету еді. Олай болған күнде, 
бесатары өзінде қалмақ. Сол кезде оның 
желке тұсында әдейі аңдып тұрған Ақан:

-Асеке, Сіз енді «секіре» алмайсыз, 
- дей бергенше құлаған орнынан қайта 
атып тұрып, бұларға өлермендене  
ұмтылған  қабанды Қожекең бастан бір 
атып үлгерді. Айналаны жаңғыртып гүрс 
етіп құлаған алып қабан жер жастанды.

Армандап жүрген мылтығы үшін басын 
қауіпке тігіп, қабанды Асқардың тура тап 
алдына тыпырлатып қуып шыққан Ерлан 
өз  еңбегінің ақталғанына дән риза. Ау-
зынан шыққан ыстық демі буға айналып,  
бұрқырай  ырсылдап әлі солығын баса 
алар емес. Жоқ  жерден жолы болып, 
қосауыздың иесі атанған Ақан да үйдегі 
келін  ұл  тапқандай мәз-мәйрам. Айтқан 
сертінде тұрып жерлес бауырына елдің 
көзінше судай жаңа бесатарын амалсыз 
сыйлаған Асекең бұдан былай «Атымтай 
Асқар» атанып, аңшылардың арасындағы 
мәртебесі  одан ары асқақтай түсті.   

Жабылып жүріп алған жолдаманы 
сәтті  жапқан аңшы қауым Алматыны 
бетке алып, қуана қауқылдасып үйлеріне 
қайтып бара жатты. 

...Жаңа жылдың алдында  тағы да 
жаңадан  мылтық  сатып алу үшін Асқар 
аңшы дүкеніне қарай басын төмен са-
лып, ақырын ілбіп келе  жатыр. Ілбіп 
жүргеніне қарағанда, қатты ойланып келе 
жатқан болуы керек. Кәнігі қабаншының 
ойы шарқ ұрып сан-саққа жүгіруде. Миы 
жаңа ғана шошқа аунаған шалшықтай 
шайқалып тұрғаны шындық. Оның елудің 
қырқасына шығып, бүгінде селдіреген, 
бұрындары  бұйра болған шақшадай ба-
сында нендей арпалыс болып жатқанын 
кім білген?!  

Мүмкін, өзі ажал құшқанымен қоймай, 
су жаңа мылтығын  бауырына сыйла-
тып кеткен құрып кеткір қабанды тағы да 
бір мәрте іштей орысша сыбап, бәлки 
қиналғаннан  қазақша қарғап бара жатқан 
шығар... 

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.
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АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

________________                               №49                 30  желтоқсан  2022 жыл

Ақсу аудандық мәслихаттың депутаттарын сайлау бойынша аумақтық сай-
лау округтерін құру туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңның 9-бабының 
4-тармағына, 14-бабының 6) тармақшасына, 21-бабының 1-тармағына, 22-бабына 
сәйкес және «Сайланатын мәслихатттар депутаттарының санын айқындау туралы» 
Орталық сайлау комиссиясының 2020 жылғы 15 қыркүйектегі №21/323 қаулысының 
негізінде Ақсу аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу аудандық мәслихаттың депутаттарын сайлау бойынша осы Қаулының 
қосымшасына сәйкес шекараларда 12 бірмандаттық сайлау округтері құрылсын.

3. Қаулы Ақсу аудандық мәслихатқа жолдансын.
4. Осы қаулы Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және 

аудандық «Ақсу өңірі» газетіне жариялансын.
5. Осы қаулы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы                              Б.БАЙБОЛОВ.

Аудандық сайлау 
комиссиясының хатшысы                              Б.НУРЗОЛДИНОВА.                              

Ақсу аудандық сайлау комиссиясының 2022 жылғы 
30 желтоқсандағы №49 қаулысына қосымша

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫН САЙЛАУ БОЙЫНША
БІРМАНДАТТЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ ОКРУГТЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ

№1 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Жансүгіров ауылы, О. Жұмашев 

көшесі, №49, Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен: 

Шекаралар:№1, №5 сайлау учаскелері кіреді.
№2 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 

көшесі, №6, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мектеп-гимназиясы. 
Шекаралар: №2 сайлау учаскелері кіреді.
№3 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Жансүгіров ауылы, Қабанбай ба-

тыр көшесі, №43, «Ақын Сара» мәдени жастар орталығы.
Шекаралар: №3 сайлау учаскелері кіреді.
№4 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Есеболатов ауылы, Жамбыл 

көшесі, №8, Н.Есеболатов атындағы орта мектеп.
Шекаралар: №6, №7, №8, №9,  №10, №11 сайлау учаскелері кіреді.
№5 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Қаракөз ауылы, Жансүгіров 

көшесі,  №11, Қызылорақ орта мектебі.
Шекаралар: №12, №13, №14, №17, №18 сайлау учаскелері кіреді.
№6 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Сағабүйен ауылы, Абылайхан 

көшесі, №24, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйі.
Шекаралар: №15, №16, №19, №20 сайлау учаскелері кіреді.
№7 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Ақсу ауылы, Жансүгіров көшесі, 

№21, Мамания орта мектебі.
Шекаралар: №4, №21, №22, №23 сайлау учаскелері кіреді.
№8 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Суықсай ауылы, Қызайбек көшесі, 

№5,  Ю.Гагарин атындағы орта мектебі.
Шекаралар: №24. №25, №26, №27, №28, №29, №30 сайлау учаскелері кіреді.
№9 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі, 

№4, ауылдық мәдениет үйі.
Шекаралар: №31, №32,  сайлау учаскелері кіреді.
№10 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Қызылағаш ауылы, Жастар 

көшесі, №10, ауылдық мәдениет үйі
Шекаралар: №35, №36 сайлау учаскелері кіреді.
№11 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Егінсу ауылы, Алтынсарин 

көшесі, Егінсу орта мектебі, 
Шекаралар: №33, №34, №37, №38, №39, №40 сайлау учаскелері кіреді.
№12 сайлау округі
Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Матай  ауылы, Депо   көшесі,  

№26  ПЧ, тел. 87284362897.  
Шекаралар: №41, №42, №43 сайлау учаскелері кіреді.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

________________                               №49                30  желтоқсан  2022 жыл

Об образовании территориальных избирательных округов по выборам депу-
татов Аксуского районного маслихата

В соответствии с пунктом 4 статьи 9, подпунктом 6) статьи 14, пунктом 1 статьи 
21, статьей 22 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и на 
основании постановления Центральной избирательной комиссии от 15 сентября 2022 
года № № 21/323 «Об определении количества избираемых депутатов маслихатов» 
Аксуская районная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать 12 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Аксуского районного маслихата в границах согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Направить постановление в Аксуский районный маслихат.
3. Разместить настоящее постановление на интернет-странице Аксуской районной 

избирательной комиссии и в районной газете «Ақсу өңірі».
4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года. 

Председатель избирательной 
комиссии                                                                       Б.БАЙБОЛОВ.
Секретарь  избирательной 
комиссии                                                                      Б.НУРЗОЛДИНОВА. 
 

Приложение к постановлению Аксуской районной 
избирательной комиссии от 2022 года №

ГРАНИЦЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 

Избирательный округ №1 
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Жансугурова, улица 

О.Жумашева №49, средняя школа имени Есмурата Сикымова с дошкольным мини-
центром.

Границы: входят избирательные участки №1, №5.
Избирательный округ №2
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Жансугурова, улица 

Желтоксан № 6, средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сатбаева.
Границы: входят избирательные участки №2.
Избирательный округ №3
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Жансугурова, улица Ка-

банбай батыра № 43, молодежный культурный центр «Акын Сара».
Границы: входят избирательные участки №3.
Избирательный округ №4
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Есеболатово, улица 

Жамбыла,  8, средная школа им. Н.Есеболатова.
Границы: входят избирательные участки №6, №7, №8, №9, №10, №11.
Избирательный округ №5
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Каракоз, улица Жансу-

гурова, 11,  средная школа Кызылорак.
Границы: входят избирательные участки №12. №13, №14, №17, №18.
Избирательный округ №6
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Сагабуиен, улица Абы-

лайхана, 1, средная школа им. Токтарова.
Границы: входят избирательные участки №15, №16, №19, №20.
Избирательный округ №7
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Аксу, улица Жансугуро-

ва,  21, средная школа Мамания.
Границы: входят избирательные участки №4, №21, №22, №23.
Избирательный округ №8
Местонахождение окружной избирательной комиссии: Суыксай, улица Кызайбека,  

5, средная школа им. Ю.Гагарина.
Границы: входят избирательные участки №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30.
Избирательный округ №9
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Капал, улица Алыбае-

ва, 4, дом культуры.
Границы: входят избирательные участки №31, №32
Избирательный округ №10
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Кызылагаш, средная 

школа им.И.Жансугурова.
Границы: входят избирательные участки №35, №36.
Избирательный округ №11
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Егинсу, улица Алтынса-

рин, 22, средная школа Егинсу.
Границы: входят избирательные участки №33, №34, №37, №38, №39, №40.
Избирательный округ №12
Местонахождение окружной избирательной комиссии: село Матай, улица Депов-

ская, 26, ПЧ №26.
Границы: входят избирательные участки №41, №42, №43.

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

________________                               №50                30  желтоқсан  2022 жыл

Ақсу аудандық мәслихаттың депутаттарын сайлау жөніндегі бірмандаттық 
сайлау округтері бойынша округтік сайлау комиссияларын құру туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының 
10-бабының 3-тармағына сәйкес, және  Ақсу аудандық сайлау комиссиясының 2022 
жылғы 30 желтоқсандағы №49 «Ақсу аудандық мәслихаттың депутаттарын сайлау 
бойынша аумақтық сайлау комиссияларын құру туралы» қаулысына сәйкес ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Ақсу аудандық мәслихаттың депутаттарын сайлау бойынша тиісті бірмандаттық 
сайлау округтерінде 10 округтік сайлау комиссиясы құрылсын.

2. №9-№10, бірмандатты аумақтық сайлау округтерінде, округтік сайлау комиссиясы 
өкілеттіктерін тиісті аудандық аумақтық сайлау комиссиясы жүргізеді деп белгіленсін.

3. Ақсу аудандық мәслихат депутаттарын сайлау жөніндегі бірмандаттық сайлау 
округтерінің, округтік сайлау комиссияларының құрамын қалыптастыру үшін қаулы  
Ақсу аудандық мәслихатына жолдансын.

4. Осы қаулы Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және 
аудандық «Ақсу өңірі» газетінде жариялансын.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы                              Б.БАЙБОЛОВ.

Аудандық сайлау 
комиссиясының хатшысы                              Б.НУРЗОЛДИНОВА.                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

_______________                                   №50                30  желтоқсан  2022 жыл

Об образовании окружных избирательных комиссий по одномандатным из-
бирательным округам по выборам депутатов Аксуского районного маслихата 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона «О выборах в Ре-
спублике Казахстан» и постановлением Аксуской районной избирательной комиссии 
№ 49 от 30 декабря 2022 года «Об образовании избирательных округов по выборам 
Аксуского районного маслихата» Аксуская районная избирательная комиссия ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать 10 окружных избирательных комиссий в соответствующих одноман-
датных избирательных округах по выборам депутатов Аксуского районного маслиха-
та.

2. Определить, что по одномандатным территориальным избирательным  округам 
№9-№10, полномочия окружных избирательных комиссий осуществляют соответству-
ющие территориальные комиссии.

3. Направить постановление в Аксуский районный маслихат для формирования   
составов окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Аксуского районного маслихата.

4. Разместить настоящее постановление на интернет-странице Аксуской районной 
избирательной комиссии и в районной газете «Ақсу өңірі».

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 

Председатель избирательной 
комиссии                                                                      Б.БАЙБОЛОВ.
Секретарь  избирательной 
комиссии                                                                      Б.НУРЗОЛДИНОВА. 



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ6 қаңтар 2023 жыл

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ  

________________                                 №1                            04 қаңтар  2023 жыл

Ақсу ауданы Матай ауылдық округі әкімі сайлауының, сайлау округін құру  ту-
ралы

«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 Матай ауылдық округі әкімін сайлау үшін сайлау округі құрылсын:
1) Матай  ауылдық округі әкімін – Матай ауылдық округінің шекарасы аумағында 

Матай сайлау округі;
2. Ақсу аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және аудандық 

«Ақсу  өңірі» газетінде сайлау 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

________________                                   №1                          04 қаңтар  2023 год

Об образовании избирательного округа по выборам акима Матайского сель-
ского округа Аксуского района 

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

1. Образовать избирательные округа по выборам акима Матайского сельского окру-
га Аксуского района:

1) акима Матайского  сельского округа – Матайский избирательный округ в границах 
Матайского сельского округа.

2. Опубликовать список избирательного округа с указанием их границ и места на-
хождения территориальной 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.

________________                                 №2                        04  қаңтар  2023 жыл

Ақсу ауданы Матай ауылдық округі әкімінің сайлауын тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 

Конституциялық заңының 113-1 бабына сәйкес Ақсу аудандық сайлау комиссиясы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Ақсу  ауданында:
- Матай  ауылдық округі әкімін сайлау 2023 жылғы  12 ақпанға тағайындалсын.
2. 2023 жылғы 12 ақпанға тағайындалған Ақсу  ауданының Матай ауылдық округі 

әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік жос-
пары 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. 

________________                                  №2                04 января   2023 год

О назначении выбора  акима Матайского 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 февраля 2023 года в Аксуском районе выборы акима Матайского 
сельского округа; 

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выбора акима Матайского сельского округа Аксуского района, назначенных на 12  
февраля 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Аксуской район-
ной избирательной комиссии 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 САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКСУСКОЙ РАЙОННОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Жұмыс берушілер қызметкерлері үшін 
- жалақының 3% мөлшерінде 10 ЕТЖ 
артық емес немесе 21 мың теңге.

Қызметкерлер, оның шінде АҚС 
шарты бойынша жұмыс істейтіндер - 
табысының 2%, 10 ЕТЖ артық емес не-
месе 14 мың теңге.

Жеке кәсіпкерлер (ЖК) ЕТЖ-ның 1,4 
еселенген мөлшерінің 5%-ы немесе 4 
900 теңге.

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат-
тар немесе БЖТ төлеушілер:

Республикалық және облыстық 
маңызы бар қалалардың тұрғындары 
үшін БЖТ көлемі 1 АЕК құрайды, яғни 
3 450 теңге. Қалған елді мекендердің 
тұрғындары үшін БЖТ көлемі 0,5 АЕК 
құрайды, яғни 1 725 теңге.

Құжаттарды қабылдау: «Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ;

 Пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, Жетісу облысы, 
Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 26;

Электрондық пошта мекен-жайы:upravlenie.pred@zhetysu.gov.kz; 
Толық ақпаратты: Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі 26, 3 

қабат, 303 каб.; немесе байланыс телефондары арқылы білуге болады: 87479090902, 
87472100700.; 

Нысанасы: 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 
кодексінің 20-бабына және 79-4-бабының 1-тармағына сәйкес және  Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 2021 жылдың 28 қазандағы №773 Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 2021 жылдың 09 қарашадағы №795 дара кәсіпкерлер мен 
заңды тұлғаларды (ірі кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда)  әлеуметтік кәсіпкерлік 
субъектілерінің тізіліміне енгізуге арналған өтініштерді «Жетісу облысының кәсіпкерлік 
және индустриялық – инновациялық даму басқармасы» ММ  қабылдайды.

Өтінім берілетін жер: «Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық – 
инновациялық даму басқармасы» ММ.

Құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2023 жылдың «04» қаңтардан бастап «10» қаңтар 
аралығында. 

Өтінімдерді берудің басталу күні: 2023 ж. «04» қаңтар. 
Өтінімдерді берудің аяқталу күні 2023 ж. «10» қаңтар.
Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер қабылдауға жатпайтынын 

атап өтеміз. 
Кәсіпкер құжаттар топтамасын толық ұсынбаған не анық емес деректерді немесе 

қағидалардың талаптарында белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттарды 
ұсынған жағдайда ұйымдастырушы ұсынылған құжаттарды кәсіпкерге қайтарады.

Конкурстық құжаттамамен Сіз мына сілтеме бойынша таныса аласыз: https://adilet.
zan.kz/kaz/docs/P2100000773.

АҚСУ АУДАНДЫҚ КӘСІПКЕРЛІК БӨЛІМІ.

Дербес төлеушілер - 1 ЕТЖ 5% немесе 
3 500 теңге.

Мемлекет 15 жеңілдік санатына 
кіретін азаматтар үшін төлем жасай-
тынын еске сала кетейік. 2023 жылғы 
1 қаңтардан бастап азаматтардың 
жеңілдікті санатындағы 1 адамға жарна 
мөлшері Мемлекет жарналарын есеп-
теу объектісінің 1,8% құрайды.  Бұл 
мемлекеттік статистика саласындағы 
уәкілетті орган айқындайтын ағымдағы 
қаржы жылының 2 жылының алдындағы 
орташа айлық жалақы.

"ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ" КЕАҚ

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 
ФИЛИАЛЫ.

Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды 
(ірі кәсіпкерлік cубъектілерінің қоспағанда) 

әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің 
тізіліміне енгізу үшін өтінімдерді қабылдау 

туралы 
Прием документов: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-

инновационного развития области Жетісу»;
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 040000, область Жетісу, г.Талдыкорган, 

ул.Кабанбай батыра, 26;
Адрес электронной почты: upravlenie.pred@zhetysu.gov.kz;
Подробная информация: город Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, 3 этаж, каб. 

303; или по контактным телефонам: 87479090902, 7472100700.;
Предмет: В соответствии со статьей 20 и пунктом 1 статьи 79-4 Предпринима-

тельского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, постановлением 
Правительства Республики Казахстан №773 от 28.10.2021 года, постановлением 
Правительства Республики Казахстан №795 от 9.11.2021 года  ГУ «Управление пред-
принимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу» прини-
мает заявления на включение  индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц (кроме субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъектов социально-
го предпринимательства. 

Место подачи заявки: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития области Жетісу».

Срок предоставления документации: с «04» января по «10» января 2023 года. 
Дата начало подачи заявок: «04» января 2023 г. 
Дата окончания подачи заявок: «10» января 2023 г. 
Отмечаем, что заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не под-

лежат.
В случаях представления предпринимателем неполного пакета документов, либо 

представления недостоверных данных или документов, не соответствующих уста-
новленным условиями Правил формам, организатор возвращает предпринимателю 
представленные документы.

 С конкурсной документацией вы можете ознакомиться по ссылке: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773.

ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АКСУСКОГО РАЙОНА.

О приеме заявок для включения 
индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц (за исключением субъектов 
крупного предпринимательства) в реестр 

субъектов социального предпринимательства

БІЛГІМ КЕЛГЕН БІР СҰРАҚ?
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Байланыс, ақпараттандыру    және     
ақпарат      комитеті 2015 жылы 16 қараша 

айында есепке ќойылды.  Куєлік №15701-Г

БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

Желтоќсан кµшесі, №5 "В",
аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланған 
мақалалар авторының пікірі редакция 

көзқарасы болып табылмайды. 
Мақалалар  өңделеді, авторға 

қайтарылмайды.
Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

таралымы 1927 Индекс: 65750
Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.

   Электрондыќ пошта: 
aksuoniri@mail.ru 

Газет Сарќан ќаласы, Тєуелсіздік, 108,  ЖШС  - "Ербол - Али" баспаханасында басылады. 

Директор - бас редактор 
- 2-12-90,
жауапты хатшы  
- 2-12-90.

"АҚСУ ӨҢІРІ" 
Меншік иесі - ЖШС 
"Ақсу өңірі" газеті"

Құрылтайшы, директор - 
бас редакторы 

ҚАСЫМБЕКОВА 
ЛӘЗЗАТ 

ҚАЛМҰХАМБЕТҚЫЗЫ Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

Редакция алқасы:
Жауапты хатшы - 

Ербол СЫМХАНОВ,

Құттықтаймыз!

Қоғам өміріне қайта  бейімделу 
бас бостандығынан айырылған 
азаматтар үшін маңызды 
қадам. Осындай азаматтардың 
қалыпты өмірге қайта ора-
луына қатысты  атқарылып 
жатқан жұмыстар жайымен 
«Талдықорған аймақтық еңбекке 
орналастыруға жәрдем көрсету 
қоры» қоғамдық қорының ди-
ректоры, жоба жетекшісі Свет-
лана Сәдуақасова өңірлік ком-
муникациялар алаңында өткен 
брифингте таныстырды. 

Жазаға тартылған аза-
маттар мерзімін өтегеннен 
кейін бостандыққа шығады. 
Олардың қоғам өміріне қайта 
оралғанда қайта қалпына 
келуі, өмірге белсене арала-
сып, еңбектенуі өздеріне де, 
қоршаған ортасына да байла-
нысты. Осындай азаматтарға 
қолдау таныту мақсатында «Бас 
бостандығынан айыру орын-
дарынан босатылған адамдар-
мен жұмыс жөніндегі қызметті 
ұйымдастыру» жобасы іске 
қосылған болатын. 

Бұл жоба бас бостандығынан 
айыру орындарынан 
босатылған адамдар үшін 
және ондай азаматтардың 
әлеуметтенуіне және еңбекке 
бейімделуіне мүмкіндік жасай-

тын қоғамдық ұйымдар үшін 
таптырмас коммуникациялық 
алаң болып табылады, - дейді 
Светлана Сәдуақасовна. Свет-
лана Олегқызының айтуынша,  
жоба аясында түрмеден шыққан 
азаматтардың әлеуметтенуіне 
қатысты түрлі әдістер 
қолданылып, жаңа өмір бастауға 
мүмкіндік беретін бастамалар 
көп. 

«Жобаның мақсаты - жұмысқа 
орналасуға ықпал ететін 
әлеуметтік бағыттағы биз-
нес жобаларды іске асыруға 
3 шағын грант бере отырып, 
сотталғандарды пенитенциар-
дан кейінгі оңалту үшін қолайлы 
жағдайлар жасау. Пенитенциар-
дан кейінгі қайта әлеуметтену 
дегеніміз бұл әлеуметтік 
көмектің, қолдаудың, қорғаудың 
және белгілі бір адамға тәрбиелік 
әсер етудің кешенді жүйесі мен 
нәтижесі», - дейді спикер.

Жобаны іске асыру бары-
сында сотталған азаматтарды 
нәтижелі жұмыспен қамтуға 
тарту, оқыту және өз ісін ашу, 
жаңа жұмыс орындарын құруға 
мүмкіндіктер жасау сынды 
бағыттарда жұмыс жүргізіледі. 
Жоба қатысушыларына 
шағын грант беру үшін 20 
бизнес-жоба дайындау үшін, 

2 білікті жаттықтырушының 
көмегімен 5 күндік бизнес-курс 
ұйымдастырылды.

«Барлығы 32 сотталған не-
месе пробация қызметінде 
есепте тұрған азамат оқуға 
қатысты. «Екінші мүмкіндік» 
байқауының ережесі әзірленіп, 
БАҚ және әлеуметтік желілер 
арқылы жарияланды. 
Бизнес-жоспарлар қорғалды, 
сұхбаттар мен жобалардың 
тұсаукесерлері өткізілді. 
Нәтижесінде, әлеуметтік жо-
баны іске асыру үшін шарттық 
негізде жалпы гранттық қоры 3 
млн. теңгені құрайтын 3 шағын 
грант берілді», - дейді Светлана 
Сәдуақасова.

Сотталған және пробация 
қызметінде есепте тұрған 
282 адам әлеуметтену және 
еңбекке бейімдеу қызметтеріне 
қол жеткізді. Сонымен қатар, 
жобаларды сүйемелдеу бойын-
ша 2 тәлімгерден тұратын ко-
манда құрылды. 2 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылды. 

Түрмеде болған азаматтар-
ды әлеуметтік оңалту - жал-
пы қоғам үшін, әлеуметтену 
институттары мен әлеуметтік 
топтарға,  қауымдастықтарға, 
әсіресе отбасы үшін маңызды 
міндеттердің бірі. Ондай 
азаматтардың өздері үшін де, 
олардың психикалық және 
физикалық  денсаулығы, 
тұрмыстық және отбасылық әл - 
ауқаты үшін де маңызды мол», 
- деп атап өтті спикер.

Әлеуметтік оңалту мәселесі 
қазіргі жағдайда қылмыстардың 
азаюына ықпал ететіндігін 
ескерсек, қоғам үшін ерекше 
маңызға ие. Әлеуметтік оңалту 
жұмысы - бұл бостандыққа 
шыққан адамның қоғамға қайта 
оралып, әлеуметтік байланы-
стар мен азаматтың құқықтық 
мәртебесін қалпына келтіруіне 
мүмкіндік беретін ең дұрыс 
шешім. 

Светлана САДУАҚАСОВА,
жоба жетекшісі.

Қайта бейімделуге жаңа қадам

Газ құю станциясына оператор қажет. Төлем ақысы әңгімелесу 
кезінде.

***

Требуется оператор на АГЗС п. Жансугуров. Оплата при собесе-
довании. 87078272944, 87054605327.

Аудан әкімдігінің кіші залында 2022 жыл-
дың соңында Ақсу ауданының әкімі, тер-
роризмге қарсы комиссиясының төрағасы  
Базарханов Есім Сейілханұлының 
төрағалығымен аудан әкімдігі жанындағы 
терроризмге қарсы комиссияның кезекті от-
ырысы өткізілді.

Комиссия отырысына Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Қауіпсіздік 
Комитетінің Жетісу облысы бойынша 
департаментінің Сарқан аудандық бөлімінің 
басшысы Тұрсынбаев Арман Мұратбекұлы, 

аудан прокурорының орынбасары Сабыр-
баев Әділет Асқарұлы, терроризмге қарсы 
комиссия мүшелері, ауылдық округ әкімдері 
қатысты.

Отырыс қорытындысы бойынша баянда-
малары тындалып, ауданның терроризмге 
қарсы комиссиясының төрағасы бірқатар 
хаттамалық шешімдер орындау үшін тап-
сырды, онда тиісті мемлекеттік мекемелерге 
нақты міндеттер белгіленді.

М.НҰРҚАСЫМОВА.

Терроризмге қарсы комиссиясының 
кезекті отырысы

Өткен жылдың соңында аудан әкімдігінің 
кіші мәжіліс залында аудан әкімінің орын-
басары Ғ.Есжановтың төрағалығымен 
аудан бойынша қылмыстық жазасын 
өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге 
де көмекті ұйымдастыру жөніндегі 2022 
жылға арналған жоспарлы IV - тоқсанының 
қорытынды консультативтік - кеңесші 
органының кезекті комиссия отырысы өтті.

Баяндамашылар: 
1.Қылмыстық атқару жүйесінің 

департаментінің Ақсу аудандық проба-

ция қызметі бөлімінің инспекторы, әділет 
аға лейтенанты Мұхаметқалиев Данияр 
Садақбайұлы.

2.Жансүгіров ауылдық округ әкімінің орын-
басары Бекбулатов Сағит Жанғазыұлы.

Қорыта айтқанда, 2022 жылы белгіленген 
жоспар бойынша 4 отырыс өз деңгейінде 
өтті. Жыл басынан тіркелген 19 адам Ақсу 
қант зауытына, орталық ауруханаға, ша-
руа қожалықтарына, жеке кәсіпкерлерге 
тұрақты жұмысқа орналасты.

Өз тілшімізден.

Қылмыстық жазасын өтеген 
адамдарға әлеуметтік көмек

"Қарлығаш" бөбекжай балабақшасының тәжірибелі, аға 
тәрбиешісі ЕРМЕКОВА АРДАҚ БЕЙМЕСБЕКҚЫЗЫ қаңтар 
айының 1 жұлдызында 60 жасқа келіп отыр. 

Бір басында тектілікті, ірілік пен іскерлікті асқақтатар сан 
қасиеттер тоғысқан, сонысымен де елінің ардақты азаматшасы 
болып, есімі жақсылар мен жайсаңдардың қатарында аталып 
жүрген ардақты әріптесіміз Ардақ бұл күнде 60 жастың асқарына 
шығып, бәрімізді қуантып отыр.

Жасынан бала тәрбиелеу, жас ұрпққа бағыт - бағдар беру 
ісіне араласып, осы жолда көп белес – биіктерден өткен 
қымбатты әріптесімізге алда да тасыңыз осылай өрге дома-
лай берсін, көргеніңіз тек қызық болып, ел - жұртыңызды жаңа 
табыстарыңызбен қуанта бергейсіз демекпіз. 

Сізді 60 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!
Сіз өз мерейтойыңызға лайықты да қошеметтеуге тұрар 

жетістіктермен келіп отырсыз. Өз еңбек жолыңызда талай белес-
ке шығып, ұжымның және достарыңыздың құрметіне бөлендіңіз. 
Таңдаған жолыңызды абыроймен жалғастырып келе жатқан та-
маша балаларды тәрбиелеп, өсірдіңіз.

Сіздің өрелі істеріңізді айтқанда ауыз толады, өйткені Сіздің 
өміріңіз нағыз майталман маманның, ұлағатты ұстаздың, 
еліміздің абзал азаматының өнегесі. Отанымыздың өркендеуі 
және халқымыздың игілігі жолында әлі де талай тәнті істерді 
атқарарыңызға кәміл сенімдіміз. 

Алпыс - тал түс. Алда әлі талай асулар мен белес-беделдер 
бар. Сізге жарқын да мағыналы өмір, көтерінкі де кіршіксіз көңіл, 
денеңіздің саулығың, отбасының амандығың, қызыққа толы ғұмыр 
кешіп, көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына 
бөлене беріңіз. Құтты болсын қуанышты күніңіз,

Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.

                                   Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
                                   Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
                                   Бала - шаға қызығына кенеліп,
                                   Ортамызда аман - есен жүріңіз!

Ізгілікті нұрын шашар маңайға,
Адамсыз ғой үлгі болар талайға.
Жақсылықты өзінізден көп көрген,
Ұмытпайды туған - туыс қалайда!

                                   Үлгі болған үлкенге де жасқа да,
                                   Сыйлар Сізді туған - туыс, басқа да.
                                   Бақытты боп бұл өмірде мәңгілік,
                                   Қуатыңыз таусылмасын 100 жаста да!

"ҚАРЛЫҒАШ" БӨБЕКЖАЙ 
БАЛАБАҚШАСЫНЫҢ ҰЖЫМЫ.


