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Құттықтау

Құрметті тыл және еңбек ардагерлері!

Сіздерді төл мерекелеріңіз 1 қазан Халықаралық 
қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймын! Сіз
дер дің әрқайсыларыңыздың ауданымыздың өсіп
өркендеуіне қосқан үлестеріңіз бен еңбектеріңіз 
ерен. Аудан экономикасы мен мәдениетінің әр 
саласында еңбек ете жүріп, оның дамуының жаңа 
деңгейге көте рілуіне үлес қосып қана қоймай, 
талай жасты тәрбиелеп, ізбасарларыңызды өсір
діңіздер. Бүгін ең бектеріңіздің зейнетін көріп отыр
ған шақта да сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен 
ізгіліктің, пайымпара саттың үлгісін танытудан жа
лыққан емессіздер. Егеменді еліміздің тілекшісі, 
халқымыздың тыныш тығы мен ауызбіршілігін сақ
тауда ұйтқы болып келесіздер. 

Өмірлік тәжірибелеріңіз мен ақылкеңестеріңіз, 
тәлімтағылымдарыңыздың жастар үшін орны ерек
ше. «Ауылыңда ақсақал қария болса, жазулы хат
пен тең»  деген бабалар даналығы тіршілігіне биік 
мұрат еткен халқымыздың бүгінгі ұрпағы қай кезең
де де үлкенді ұлықтап, кішіге ұлағат қалдырған. 
Ау да ны мызда ардагерлеріміздің әлеуметтік жағ
дайын жақсарту мақсатында түрлі бағытта жұмыс
тар атқарылып, мәдени рухани өмірге белсене ара
ла суына қолайлы жағдай жасалуда. Бүгінгі мерейлі 
ме рекеде баршаңызға зор денсаулық, ұзақ өмір, 
отба сыларыңызға амандық, ұрпақтарыңызға бақ
береке тілеймін.

Ізгі тілекпен, 
аудандық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы Садық Алиев

Ұлағат

1970 жылы Жалағаш ауданы Ақсу сов
хозының жігіті Оңғар Аппазовпен шаңы    
рақ көтерді. Сол жылдан бері табаны 
күректей 52 жыл өтіпті. Өткен өмір көр
ген түстей зырғып барады. Бұл – біздің 
кейіпкеріміздің ішкі жан сарайынан шық
қан өмір өткелдерінің сипаты. Біз дің әңгі
меміздің кейіпкері шынында осын дай қай
ратты да қажырлы жан. Рәзия Аппа зова 
апамыз 1952 жылы 25 қазанда Шым кент 
облысы, Түркістан ауданы, Кен тау қа
ласында дүниеге кел ген. 8 жылдық сы
ныпты тәмәмдап, СПТУда 3 жылдық білім 
алған.

Тұрмыс құрған 1971 жылы өз еңбек 
жолын сауыншылықтан бастады. Араға 
алты жыл салып, Рәзияның та бан дылығы 
мен сауаттылығын бай қа ған жерлестері 
оны қолдап, 1977 жылы маусым айында 
Қазақ ССРның Қызылорда облысындағы 
еңбек шілер депутаттарының Жалағаш ау 
дан дық Советінің депутаты етіп  сай лайды. 

Ерекше белсенділігін ба ға лаған бас
шылық жалынды жас сауын  шыны 1978 
жылы 30 нау рыз да «Еңбекте үздік шық
қаны үшін» ме да лімен марапаттайды. 
Сол жылы 2 қарашада коммунистік пар
тия мү ше лігіне қабылданады. 1987 жылы 
7 наурызда «Коммунистік ең бек екпін дісі» 
куәлігі беріледі. 1997 жылы Ақсу өндірістік 
кооперативінің жеке ше лен діріліп, жеке қо
жа лықтарға бөлініп та ра тылуына байла
нысты жұмысы тоқ тайды. Алайда ақты 
қадірлеп, өзіне табанды еңбекті серік 
қылған абзал ана 2005 жылы зейнетке 
шығады.  Сол кезеңге дейін ширек ғасыр 
сауыншылық жұмысын адал атқарды. 
Зейнетке шық тым деп қарап отырмай, үй 
шаруасында отырса да қазір ол табиғи 
өнімдер құрт, ірімшік, айран, қатық, май 
өнімдерін жасап сатумен айналысады. 

«Күміс алқа» иегері болған апамыздың 
6 перзенті бар. Құдай қосқан отағасы Оңғар 
ағамыз да қарап отырмай мал шаруа

шы лығына қол ғабыс жасайды. Ол кісі 
де 16 жасынан әкесімен бірге қой бағып, 
еңбекпен шың далған жан. Кейін зейнетке 
шық қанша механизатор болып, үздіксіз ең
бек майданында жүріп, алақаны бей нет пен 
ысталған жан. Зерделеп қарап отырсаңыз, 
отбасындағы отанасы да, отағасы да адал 
еңбекпен нәпақасын тапқан адал жандар. 

– Аллаға шүкір, сол кезеңде аса бар
шылық бола қойған жоқ. Бәрі тапшы, қиын 
кездер болған соң, қолда бар нәрсені 
ұқсатып, өмірге келіп жатқан бала
ларымызды асырап, ел қатарлы тіршілік 
етуді қалап, қандай жұмыстан да шалым 
екеуміз тартынбадық.  Бүгінде бейнеттің 
зейнетін көріп отырмыз.  Жұмыс таңдаған 
жоқпын. Ол кезде еңбек адамдарын қатты 
бағалап, қарапайым сауыншыны, меха
низаторды, күрішшіні тіпті жоғары советке 
депутаттыққа сай лай беретін. Белсенді 
жұмыс жаса ған дар коммунистік партия қа
тарына өтетін. Сол құрметтің бәрін көрдім.  

Бү гінде ұрпақтарымыздың рахатын кө ріп 
отырған ақжаулықты әжемін. Ұлқыз да
рымнан 22 немере, 8 шөбере сүйіп отыр
мын. Адал еңбек қашанда адам ды рахатқа 
бөлейді, – дейді бақы тын еңбектен тапқан 
ана. 

Жуырда Отбасы күнінде болған сал
танатты кездесуде облыс әкімі Нұр лы бек 
Нәлібаев Рәзия Аппазованы батыр ана
лар мен бірге қабылдап, әз анаға жылы 
лебізін білдіріп, жолда сы мен отау құр ған
дарына 50 жылдық ал тын тойымен құт
тықтап, сыйсыяпат жасады. 

Міне, қандай керемет сәт. Бақытты 
отағасы мен отанасының отау құрған
да рына 50 жыл толыпты. Біз де тұғыры 
биіктеген мәуелі бәйтеректей өсіпөнген 
әулетке бақыт тіледік. 

Гауһар ҚОЖАХМЕТОВА

Отбасылық ғұмырдың 
алтын тұғыры

Таңертеңгілік саф ауа неткен керемет! Ерте оянып, тысқа шықты. Әлі қараңғылық сейілмеген. Өрімдей жастығы есіне түсті. Уылжыған 18 
жасында осы Аппазовтар әулетінің табалдырығын аттапты. Міне, араға бір жыл салып еңбекке араласты. Ауыл болған соң осы сауыншылықтан 
қолайлы кәсіп кездеспеді. Өзі де еңбек десе, жанары оттай жанып, бейнеттен қашпайтын қасиеті және бар. Көзін ашқаннан ата-анасы да оны 
еңбекке үйретті. Оның үстіне малсақтығы тағы бар. Кішкентай төлдерге сүйсіне қарап, сауырынан сипайды. Тепсініп тұрған асау сиырлар да өзін 
көрсе, жуасып қалады. «Қайнаған тірлік сауынбазда ғана шығар» деп ойлайды өзі ішінен. Мал жүрген жер береке ғой. Сүті қандай қою. Қатығы, 
айраны, сүзбесі, сары майын айтсаңызшы. Сол ағарғанның қадірін жастайынан білгесін ба, осы кәсіпке әбден бойы үйренді. Оны тастағысы жоқ. 
«Аллаға шүкір» дейді іштей. Бәріне үлгерді. 

Қазақ қоғамының 
қазынасы

Құрметті, аудан тұрғындары! 
Қадірлі ардагерлер!

Біз – қай заманда да қарттарын 
сыйлаған, ақсақалды аталары мен 
ақжаулықты аналарын құрмет тұ
тып, алдарынан қия өтпеген халық
тың ұрпағымыз. Қашанда қарт
тарымызды қадірлеп, үлкенді ардақ 
тұтып келеміз. Бұл – біздің сонау 
ықы лым заманнан келе жатқан ұлық 
дәстүріміз. 

Сіздерді берекелі, мерекелі қазан 
айымен бірге келген Халықаралық 
қарттар күні мерекесімен шын жү
ректен құттықтаймын. Қазан айы 
– ша руа үшін қазыналы мезгіл. 
Қарт тар күні мерекесінің жылдың 
осын дай тамаша мезгілінде келуі 
де бұл мерекенің мазмұнын ашып, 
қа рия ларымыздың қашанда ел дің 
тілеу қоры, елдегі бірлік пен ынты
мақтың бастамашысы екенін ай
ғақтап тұрғандай. 

Қадірлі ардагерлер!
Сіздердің орындарыңыз қай кез  

де де төрде. Сіздер өскелең ұр паққа 
патриоттық тәрбие беруде және 
тәуел сіз еліміздің әлеуметтікэко но
микалық, мәденирухани да муы на 
сүбелі үлес қостыңыздар. Қазір де 
қоғамның тамыршысындай аудан 
әлеуетін арттыру жұмыс та рына бел
сене араласып, кейінгі тол қынға ба
ғытбағдар беріп келе сіздер.

Сіздер жүріп өткен жол – елдік пен 
ерлік жолы. Ардагер әкелеріміз бен 
аналарымыздың әділдікті, елдікті ту 
етіп  жүріп өткен осынау жолы жас 
ұрпақты әрқашан ерлікке, Отанды 
сүюге бастайды. Сіздерді айтулы 
ме рекемен құттықтай отырып, от
бас тарыңызға, әулеттеріңізге, аман
шылық, берекебірлік, дендеріңізге 
саулық тілеймін!

Еліміздегі бейбіт, мамыражай 
тір    ліктің куәсі болып, бақытты ғұмыр 
кешіңіздер!

Ізгі ниетпен, аудан әкімі 
Асқарбек Есжанов

Кеше аудандық мәдениет үйінде 1 
қазан – Халықаралық қарттар күніне орай 
сал танатты жиын өтті. Шараны аудан 
әкі мі Асқарбек Есжанов ашып, мерейлі 
мере ке иелеріне жылы лебізін білдірді. 

– Жасы үлкенді сыйлауды, ағаны 
ардақтауды, қарияны құрметтеуді халқы
мыз ешкімнен үйренген жоқ. Бұл – біздің 
қанымызбен бірге жаралып, жадымызда 
жаңғырып, бүтін болмысымызбен жаса
сып келе жатқан тектік қасиетіміз. Өзгелер 
қы зығып та, қызғанып та қарайтын біз дің 
ұлттық ерекшелігіміз де осында. Қа зақта 
«атаңа не істесең, алдыңа сол ке леді» 
деген сөз бар. Бұл жай ғана сөз емес, 
қазақы тәрбиенің тұма бастауы. Осы бір 
ауыз сөзбен алдыңдағы үлкенге қыл ған 
қызметің келешек өзіңе дәл солай қай
та тынын, қартын қадірлемеген ұлттың 
бордай тозып жоғалатынын меңзепті бұ
рын ғылар. Сондықтан әлімсақтан күні 
бүгінге дейін осы ұстанымда келе міз. 
«Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен без» де
генді де айтқан хал қымыз еді. Сон дықтан 
да қарттық – биік мәртебе және үлкен 
жауапкершілік.  

Осы залда бүгінгі шараға ауданы мыз
дағы ардагер ағаларымыз, қадірменді 
қарт  тарымыз келіп отыр. Осы кісілердің 
бар лығы да өмірден көргені де, түйгені 
де көп кейінгі буынның ақылшылары. 
Осын да отырған қарияларымыз өткен 
ға сыр дағы аштық нәубетінің, зұлмат со
ғыс тың тірі куәгерлері. Балалық шағы, 
жастық дәурені сол кезеңдерге тұспа
тұс келіп, бейбітшіліктің, тыныштықтың, 
тоқшылықтың қадірін біліп өскен аға 
буын ұрпақтар. Бұл кісілердің әрбірінің 
өмір жолы – көзсіз ерліктің, еселі еңбектің 
жолы. Сондықтан біз алдымыздағы әке 
лерімізге, аналарымызға, ағаапалары
мызға қан дай құрмет көрсетсек те 
лайықты. Біз, кейінгі буын өкілдері 
сіздердің ал да рыңызда қарыздармыз. 
Өздеріңізге де  ген алғысымыз шексіз, 
ыстық ықы ла сымыз бен құрметқоше
метіміз сарқыл май ды. Сіздерге қызмет 
көрсетіп, ақ бата ларыңызды алу біз үшін 
үлкен мәртебе.  

Ауданымызда құрамында төрт мыңға 
жуық зейнет жасындағы ағаапаларымыз 
бар ардагерлер кеңесі жұмыс істеп келе 

жатыр. Садық Әлиұлы басшылық ете тін 
аталған кеңестегі ардагерлер зейнет де
малысына шыққанымен қоғам өмірінен 
тыс қалмай, ауданымыздың әлеуметтік
экономикалық, мәденирухани өміріне 
бел сене араласып отыр. Сондайақ 
өс келең ұрпақтың тәрбиесіне де өз 
үлестерін қосып, ауданымыздың дамып, 
көркеюіне атсалысып келеді. Бұл әрине 
еліміздің келешегіне ардагерлеріміздің де 
бейжай қарай алмайтынын көрсетеді. 

Ендеше құрметті де қадірлі қазыналы 
қариялар, ардақты ардагерлер. Сіздерді 
бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен 
құттықтаймын. Отбастарыңызға аманшы
лық, дендеріңізге саулық тілеймін. Еліміз 
аман, ынтымақ, бірлігіміз нығая берсін, – 
деді Асқарбек Темірбекұлы. 

Сонымен бірге аудан басшысы 
әр салада қызмет еткен бірқатар 
ардагерлерге алғыс хат пен мерекелік 
сыйлық табыстады. Шара барысында 
аудандық ардагер лер кеңесінің төрағасы 
Садық Әлиев те құттықтау сөз сөйлеп, 
жылдағы үрдіс бойын ша атаулы мереке 
қарсаңында өт кізілген аудан ардагерлері 

Қариялар құрмет төрінде
Ақын жырлағандай, дария кеуделі, тау мүсінді, тұлғасын құрыштан құйған қариялары бар ел – 

бақытты ел. Қариясы бар елдің қазынасы ортаймайды. Қариясы бар елдің бірлігі бұзылмайды, 
берекесі кетпейді. Кеше де, бүгін де, ертең де қазақ даласының киесі де, иесі де сол қариялар 
болып қала береді. 

арасын дағы өнер байқауының 
қорытындысымен жеңімпаздарды 
марапаттады. 

Атап айт сақ, «Ардагерлер өнер туын 
көтерген» атты байқаудың бас жүлдесін 
Ақсу ауылы ардагерлері иеленді, І 
орын М.Шәменов ауылдық ардагерлер 
ұжымына бұйырды. ІІ орын Аққұм ауылы 
ардагерлер ұжы мы, ІІІ орынды кент 
ардагерлер ұжымы мен білім саласының 
ардагерлер ұжы мы жеңіп алды. Сондай
ақ топтық орын даудан білім саласының 
вокалды тобы, халықтық орындау жанры 
бойынша Аққұм ауылының ардагері 
Байділда Сәр  сенов, шешендік өнер жанры 
бойын ша кент ардагерлер кеңесінің тө
ра ғасы Қожатай Құлмахан, би жанры 
бойын ша Бұқарбай батыр ауылының 
ардагері Салам Мәжитов, өзге ұлт әнін 
орындау жанры бойынша кент ардагері 
Ұлжаһан Тәжібаева және ән жанры 
бойынша Мәдениет ауылының ардагері 
Кенжегүл Ұзақбаева үздік деп танылып, 
марапатталып, қаржылай сыйлыққа ие 
болды. 

Салтанатты шара соңы ауданы
мыздың өнерлі ардагерлерінің қызықты 
концертіне ұласты. Көрермен құлақтан 
кіріп, бойды алған әсем ән мен тәтті күйге 
сусындап, өрнекті бидің куәсі болды. 

Қуат АДИС



№78 (9861) 01/10/2022

2
www.zhalagash-zharshysy.kz

Кеңес

әлеумет

2022 жылы IV тоқсанда Аламесек ауылдық округі әкімінің азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның 
ішінде осы мекеменің қызметкерлерін жеке қабылдау кестесі

№ Елді
мекен атауы

Жеке қабылдауды жүргізетін 
адамның (тегі, аты, әкесінің аты)

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның

лауазымы

Азаматтарды қабылдау 
күні мен уақыты

Мемлекеттік мекеменің
орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

1 2 3 4 5 6 7
1 Есет батыр 

ауылы
Тажибаев Даулеткерей Уразбекович Аламесек ауылдық округі әкімі Сәрсенбі, жұма 10.00-ден 

12.00-ге дейін
Есет батыр ауылы, К.Әбішов 

көшесі №26
8(724-31)34-3-03

Зымырап жатқан уақыт деген осы 
шығар, сірә. Бауырымыз, ден саулық 
сақтау саласының да муында өзіндік қол
таң басын қал дыр ған қажырлы маман 
Айтбай Кенжебаевтың орта мыз да жүргені 
кеше ғана сияқты еді. Бүгінде сол ардақты 
азаматтан айырылып қал ғанымыздан 
бері де 40 күн өте шығыпты. Қамшының 
сабындай қысқа ғұмыр кімдерге мәңгілік 
бол ған дейсің. Бұл да тағдырдың басқа 
салған сынағы. Ал оған са быр қылмасқа 
пенде шіркінде бас қа шара да жоқ.

Кенжебаев Айтбай Әбса дық ұлы 1962 
жылы 14 мамырда Жа лағаш ауданында 
дү  ние ге келген. Кент орталығындағы №31 
ор та мектептен білім алған бала кейін ме
дицина саласында өзінен білікті кадр қа
лыптастыруды мақсат етеді және сол жол
дағы оның ізденісі де ұшантеңіз бола тын. 

Ол Ресейдің Саратов қаласындағы медициналық уни верситетте 
білім алды. Жас маман алғаш еңбек жолын қазіргі Байқоңыр қаласындағы 
әскери госпиталда хирург болып бастайды. Кейін аудандағы орталық 
ауруханада да біршама уақыт хирург болып еңбек етті, бойында кеселі 
бар қаншама науқасты дертінен айықтырды. 

Антына адал азамат А.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия 
орталығында да хирург болып еңбек етті. Осында жүріп ғылыми 
десертациясын сәтті қорғап шықты. Білікті маман одан кейінгі жылдары 
Алматыдағы ҚазақстанРесей медицина университетінде, Ақтөбе 
облысындағы медициналық университетте студенттерге дәріс берді. 
Қазір білікті маманнан білім алған сол кездегі ізденуші жастардың алды 
Айтбай Кенжебаев секілді тәжірибелі маманға айналған.  

Салада өзіндік қолтаңбасын қалдырған бауырымыздан айырылып 
қаламыз деп кім ойлаған?. 2022 жылдың 17 тамызында Айтбай 
Әбсадықұлы да бақилық болды. Жалған дүние деген осы. Сынаққа 
сабыр қыламыз, тек ендігі жерде ардақты азамат хақында өткен шақпен 
естеліктер айту жанымызға батады. Артында қалған балаларына 
қарап, «орнында бар оңалар» деумен өзөзімізге басу айтамыз. Бақұл 
бол, ардақты бауырым, сен біздің жадымызда ұзақ уақыт сақталасың. 
Өзіңді сағынышпен еске алып, рухыңа құран бағыштаймыз. 

Саладағы еңбек жолың тағылым,
Сені еске алып, қайғырып тұр қауымың.
Жұмақ болып мәңгі мекен өзіңе,
Жатқан жерің жайлы болсын, бауырым.
2022 жылы 1 қазанда сағат 10.00де Жалағаш кенті З.Салықбаев 

көшесі №10 үйде Кенжебаев Айтбай Әбсадықұлының қырық күндік асы 
берілетінін барша ағайынтуыс, құдажекжат, досжаранға хабарлаймыз.

Еске алушылар бауырлары    

Жарқын бейнең 
жадымызда

«Қазақстан Республикасындағы сай 
лау туралы» Қазақстан Респуб ли касы 
Конституциялық заңының 13ба бы ның 
4тармағына, 17бабының 2тар мағына 
және Қазақстан Республикасы Орталық 
сайлау комиссиясының 2022 жылғы 
22 қыркүйектегі №65/538 қау лысымен 
бекітілген «2022 жылғы 20 қарашаға 
тағайындалған Қазақстан Рес публикасы 
Президентінің кезектен тыс сайлауын 
әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс
шаралардың күнтізбелік жоспарының» 
3, 4тармақтарына сәйкес, Жалағаш  
ау  дандық  сайлау комиссиясы аудан
ның аумақтық, учаскелік сайлау ко мис 
сияларының құрамы туралы хабар
лайды.

Аудандық сайлау комиссиясы: 
Бекжанов Бауржан Султанович – тө-
рағасы, Бекмолдаев Умирбек Карие 
вич – төраға орынбасары, Қо жа   құлова 
Даша Нұрмұ ратқызы – хатшысы, 
мүшелері: Джанабергенов Му рат Кай
нашевич, Бектаева Ақбөпе Алмас қы
зы, Кулумбаева Асия Мырза бековна, 
Кенжеғара Ержас Темір ханұлы.

№128  учаскелік сайлау комис-
сиясы: Жамалатов Еркебұлан Сыр ма
ған  бетұлы – төрағасы, Еспен бет Ізбасар 
Жазықбайұлы – төраға орынбасары, 
Арапбайұлы Арман – хатшы, мүшелері: 
Есетов Аслан Рашидұлы, Кайкиева 
Жанагүл Үсем байқызы, Рахметова 
Гульстан Туле ми совна, Шайхысламова 
Гүлнәзия Шайхысламқызы.

№129  учаскелік сайлау комис-
сиясы: Сапанов Орныккан Шертаевич 
– төрағасы, Нургалиева Айкен Сейдах
метовна – төраға орынбасары, Рүс
темова Айгерім Қыстаубайқызы – 
хатшысы, мүшелері: Серікбаева Дина 
Тұрғанбайқызы, Елибаева Шолпан 
Аман гельдиевна, Ержанов Базарбай 
Тасмаханович, Узакбаева  Злиха Мура
товна, Ахметова  Айнур Искаковна,  
Есназаров Мирамбек Аймаганбетович

№130  учаскелік сайлау комис-
сиясы: Кенжегулова Марзия Байтана
товна – төрағасы, Сатова Куралай 
Кенесовна – төраға орынбасары, 
Онгарбаева Мадина Орынбасаровна 
– хатшы, мүшелері: Смаилов Ра
химжан Маратович, Сағындық Рус лан 
Сағынбайұлы, Ешбанова Айна Тұр
ғанқызы, Аяпов Даурен Маликович.

№131 учаскелік сайлау комис-
сиясы: Жапбасбаев Қайрат Ғалиұлы 
– төрағасы, Сарсенов Алтынбек Бал
та байұлы – төраға орынбасары, 

Байтохаева Жадыра Сарсенказиевна 
– хатшысы, мүшелері: Жанибеков 
Бахытбек Нұрлыбекұлы, Құлымбай 
Назерке Нұрханқызы, Жанкуанышев 
Мырзабек Қартқожаұлы, Мырзалиев 
Әлішер Ғабитұлы.

№132 учаскелік сайлау ко мис-
сиясы: Айбусинова Айнур Шингисовна 
– төрағасы, Дүйсенбай Жанар Ба зар
тайқызы – төраға орын ба сары, Прма
ганбетова Манат Узак баев на – хат-
шысы, мүшелері: Еділ байұлы Нұрбол, 
Астанакулова Гулнәз Асқарқызы, Шуак
баев Сейлхан Нау кан баевич, Токмыр
заева Орынтай Абдибековна.

 
№133  учаскелік сайлау комис-

сиясы: Ералиева Гулнар Байдосовна 
– төрағасы, Есетов Кенжебек Сарбас
ұлы – төраға орынбасары, Досжа нов 
Ерболат Бақытжанұлы – хатшысы, 
мүшелері: Сейтжанова Тамара Кожа
му ратовна, Құрманбаев Тәліп Мұхан
бетқалиұлы 

№134  учаскелік сайлау комис-
сиясы: Жусупова Мирамкул Тыны
бе ковна – төрағасы, Жанабаева  
Кул дарай Сарсенбаевна – төраға орын -
басары, Ізбасханова Марина Ораз  тай
қызы – хатшысы, мүшелері: Жәр  ме
нов Жасұлан Асылбекұлы, Қана лиев 
Нұржан Мақсұтұлы.

 
№135  учаскелік сайлау комис-

сиясы: Рыспанов Кудайберген Абено
вич – төрағасы, Оразалиев Орынтай 
Дерипсалиевич – төраға орынбасары, 
Нысанбай Индира Ма рат қызы – 
хатшысы, мүшелері: Омаров Касым
хан, Жалгасбаев Умирзак Жумабекович.

 
№136 учаскелік сайлау комис-

сиясы: Еспенбетов Ролан Ерданұлы 
– төрағасы, Әбдиев Нұрбек Мұрат
ұлы – төраға орынбасары, Жанибе
кова  Жанат Амирбековна – хатшысы, 
мүшелері: Садуова Жамиля Нурыл
даевна, Есжанов Жақсыбек Оразбекұлы

№138 учаскелік сайлау комис-
сиясы: Боранбаев Ерлан Өміртайұлы 
– төрағасы, Ибраев Дәурен Сәбитұлы 
– төраға орынбасары, Ешмаханова 
Акмарал Танкаевна – хатшысы, мү ше-
лері: Жубанова Шарайна Изба са ровна, 
Садыкова Надежда Мерга лиевна, Ес қа
лиева Нұржайна Елеусінқызы, Жаба гиев 
Абдысадык Абилкасимович.

№139 учаскелік сайлау ко мис -
сиясы: Орынбасарова Индира Нагашы

баевна – төрағасы, Этезова  Сауле 
Абдуллахқызы – төраға  орын басары, 
Қалыбай Нұрбала Әбілкәрімқызы – хат-
шысы, мүшелері: Темірхан Нұр ту
ған Мұхамбетжанұлы, Хамитов Арман 
Алданышұлы, Бек ти баева Гульнур Ба
кыт бековна, Шай хиева Айгул Тыны
бековна.

№140 учаскелік сайлау комис-
сиясы: Орынбаева Гулбану Абуба ки
ровна – төрағасы, Сисенова Шынаркуль 
Каипназаровна – төраға орынбасары, 
Куттыбаева Майра Келдибековна – 
хатшысы, мүшелері: Абдиева Акайша 
Абилтаевна, Парахатова  Багия.

  
№141 учаскелік сайлау комис-

сиясы: Абжамилов Курмангазы Жа ги па
рович – төраға, Турмаханова  Жа   мила 
Абдихаликовна – төраға орын басары, 
Әбілтаева Жазира Аман   тайқызы – хат-
шы, мүшелері: Ап ти  халова Гульмира 
Жумагалиевна, Сарым  бетова  Майра 
Акзамовна.

 
№142 учаскелік сайлау комис-

сиясы: Ембергенов Еркин Бухарбаевич 
– төрағасы, Кызбалаев Молыбек 
Заркумович – төраға орынбасары, 
Байниязов Галимбек Кантаевич – хат-
шысы, мүшелері: Нурылдаев Улык
бек Махсутович, Калданова Кул паш, 
Қалдығұлов Мұхит Дәуренұлы, Исова 
Гулнар Абатовна

№144 учаскелік сайлау комис-
сиясы: Абдреева  Бахыт Токтасиновна 
– төрағасы, Нысанбаев Болат Ма
ратович – төраға орынбасары, 
Зарлық Бақытжан Сексембайқызы 
– хат шысы, мүшелері: Махмудова 
Акбаян Махмудовна, Кулжанова Акнур 
Аблаевна, Танибаева Бериккуль Жора
бековна, Алиева  Бакыткул Косна
заровна.   

№146 учаскелік сайлау комис-
сиясы: Нуратаева  Гаухар Турабаевна  
– төрағасы, Қуаңбаева Гүлстан Орын
бекқызы – төраға орынбасары, 
Изтаева  Тоти Султановна – хатшысы, 
мүшелері: Жармаханов Аблахат Жол
дас  байұлы, Диханбаев Кайрат Батыр
бекович.

 
№147 учаскелік сайлау комис-

сиясы: Ибраев Абзал – төрағасы, 
Кузеков Байгасыр Умиртаевич – төраға 
орынбасары, Сарсенбаева Айдын Куа
нышбаевна – хатшысы, мүшелері: 
Ембер генов Болатбек Кожантаевич, 
Рысмаханова Гульдана Берикболовна, 

Коздыбаева Рая Турмахановна, Әлібек 
Нұрлан Ермекбайұлы.

№149 учаскелік сайлау комис-
сиясы: Алпысов Данбай Бекхожаевич  
– төрағасы, Шарапаев Жалгас 
Серикбаевич – төраға орынбасары, 
Аукенова Маржан Айтмагамбетовна 
– хатшысы, мүшелері: Ерназарова 
Куанышкул Абдикадыровна, Ешнияз  
Гүлмира Жалғасқызы, Айтимова Ку
ляй хан Кенжебаевна, Карабай  Мақсат 
Төребекұлы.

 
№151 учаскелік сайлау комис-

сиясы: Айтимов Абдикайыр – тө рағасы, 
Калменова Райкуль Айт баев на – төраға 
орынбасары, Кожа  муратова Есенкул 
Оразбековна – хатшысы, мүшелері: 
Аманкелді Нұрбек Аман кел діұлы, 
Науханбаева Лаззат Аб дул лаевна, 
Ермаханов Нұрғазы Жақ сы лықұлы, 
Казибекова Гульзада Арып жановна 

 
№152 учаскелік сайлау комис-

сиясы: Жусупбеков Ерлан Косымович 
– төрағасы, Пирназарова Бекзат 
Га ниевна – төраға орынбасары, 
Жума таева Айкерим Алиаскаровна – 
хатшысы, мүшелері: Әйтімов Рама
зан Әбдуәліұлы, Хамитова Айжан 
Серікқызы

№153 учаскелік сайлау комис-
сиясы: Бақбергенұлы Ерхан – төра-
ғасы, Канатбаева Гульжамал Картан
баевна – төраға орынбасары, 
Жа     рас   баева Айгуль Керейтбаевна –
хатшысы, мүшелері: Төралиев Ғафур 
Әскербекұлы, Майбасаров Берик Сат
баевич, Турсынбаева Мадина Ба  хыт
бековна,  Буркитбаев  Ермек Алпыс
баевич.

 
№377 учаскелік сайлау комис-

сиясы: Байымбет Нұрлан Ержанұлы 
– төрағасы, Ермаханов Галымбек 
Кырбаевич – төраға орынбасары, 
Кулум баев Гани Нурханович – хат-
шысы, мүшелері: Ахылов Нұрғиса Сұл
танбекұлы, Әбілқасымов Олжас Әбты
қалықұлы.

№378 учаскелік сайлау комис-
сиясы: Құттымбетова Эльмира Мер  
ген   байқызы – төрағасы, Махан
бетова Аманкүл Өтегенқызы – төраға 
орынбасары, Төбетбаева Әсел Шо
ман қызы – хатшысы, мүшелері: Бай
маханова Ирина Умирзаковна, Мадел
ханова Гульмира Онайбековна

Сайлаушылар назарына!
2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған Қазақстан республикасы 

Президентінің кезектен тыс сайлауы бойынша Жалағаш  ауданының 
аумақтық, учаскелік сайлау комиссияларының құрамы туралы хабар

Иә, Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Тоқаев өз Жолдауында келер жылдан бастап 
ұлттық жобаны жүзеге асыруды тапсырды. 
Бұл құжат ең алдымен ауыл тұрғындарының 
сұранысын қанағаттандыруға арналған. 
Яғни ұлттық жоба аясында шалғайдағы 
бірнеше елді мекендегі аурухана заманға сай 
жаңарып, көпбейінді мекемеге айналады. 
Онда инсульттен емдеу орталықтары, 
хирургия, жансақтау және оңалту бөлімдері 
ашылады. Бұл төрт миллионнан астам адамға 
көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын 
арттырады. Сонымен қатар телемедицина 
ба ғытын дамыту да қолға алынады. Сол ар
қылы шалғайда тұратын халыққа сапалы 
медициналық қызмет көрсетіледі. Жалпы айт
қанда, денсаулық сақтау саласын да мытуда 
нақты қадамдар жасалатын іспетті.

Кешегі кездесуде аудандық аурухананың 
бас дәрігері Ерке бұлан Мақсұтов биыл 8 айда 
саладағы атқарылған жұмыстарды саралады. 
Бас дәрігердің айтуынша, ауруханаға түскен 

науқастар саны былтырғымен салыстырғанда 
84 жағдайға артқан. Науқас тардың ауруханаға 
жату көрсеткішінің артуына байланысты 
ауруханада биыл қаңтар айынан бастап 
реабилитация, яғни қайта оңалту бөлімшесі 
20 төсекорын болып жұмыс атқаруда. 
Аталған бөлімше барлық заманауи құрал
жабдықтармен және арнайы оқытылған 
мамандармен қамтылған. 

– Статистикалық деректерге сәйкес, 
бүгінгі таңда есепке алғанда 530 медицина 
қызметкері жұмыс істейді. Оның 91і дәрігер, 
439ы орта медицина қызметкері және 
бастапқы медициналықсанитариялық көмек 
ұйымдарында 52 дәрігер, 157 орта медицина 
қызметкері бар. Биыл 1 қыркүйектегі жағдай 
бойынша дәрігерлер тапшылығы 8 адамды 
құрады. Шалғай орналасқан елді мекендердегі 
халыққа медициналық қызмет қолжетімді 
болуы үшін былтыр наурыз айынан бастап 
жылжымалы медициналық көлік қызмет 
көрсете бастады. Осылайша бүгінде аталған 

жылжымалы медициналық кешен 16 шалғай 
ауылдық елді мекеннің 6 607 тұрғынын 
қамтып, 130ға жуық науқас анықталды. 

Ауданда инфекциялық аурулардың көбі 
бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақ
ты. Биыл халық арасында тырысқақ, оба, 
паратиф, іш сүзегі, сіреспе, дифтерия, 
полиомиелит, қызамық, висцеральды лейш
маниоз, пастереллез, трихинеллез аурулары 
тіркелген жоқ. Аудан бойынша 2022 жылдың 
басынан корона вирус инфекциясы бойынша 
оң мәнді 184 жағдай тіркелген. Оның 
ішінде симптомды – 49 симптомсыз – 135. 
Қазіргі таңда аудандық аурухананың КВИ 
бөлімшесінде және Қызылорда облыстық КВИ 
модульды ауруханасына жатқан науқастар 
жоқ, – дейді Еркебұлан Мақсұтов.

Баяндаманы толық тыңдаған өңір 
басшысы бас дәрігер атап өткен қажетті 
жұмыстарды жүзеге асыру үшін бірқатар 
нақты тапсырма берді. 

– Денсаулық сақтау саласы бәсекеге 
қабілетті болуы үшін дәрігерлерді дайындау 
жүйесін жетілдірген жөн. Ауданнан биылдың 
өзінде жоғары оқу орындарына денсаулық 
сақтау саласы бойынша оқуға түскен түлектер 
саны көп. Келешекте сол жастарды ауданға 
жұмысқа тартуды қарастырғанымыз дұрыс. 
Қазір жас маманға әлеуметтік жағынан 
ауданда біраз көмек жасалады. Яғни тұрғын 
үй сатып алуға қаржылай көмек, сондайақ 
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша 
төменгі мөлшерлемемен несие беріледі. 
Осының бәрін жастарға түсіндіруіміз керек. 
Тағы да бір айта кететін жайт, емхана ақпарат 
құралдарымен тығыз жұмыс жасауды қолға 
алуы керек. Себебі қазір өздеріңіз байқағандай 

ақпарат алмасу заманы. Халықпен етене 
араласып, солардың мұңмұқтажын тыңдап, 
жанына ем іздеген адамға шипа болатын 
сіздер. Сондықтан тұрғындармен байланыс 
жасағанда салмақты, кәсіби тұрғыда жауап 
берулеріңіз қажет. Біз де, сіздер де халыққа 
қызмет ететін қызметкерлерміз. Осыны 
ұмытпайық, – деді Асқарбек Есжанов.

Денсаулық саласындағы жасалып жатқан 
реформа ұлт денсаулығын сөз жүзінде емес, 
іс жүзінде жақсартуға септігін тигізеді деп 
ойлаймыз. Дегенмен әрбір азамат өз денсау
лығына жауапкершілікпен қарап, уақытылы 
дәрігерге көрінгені абзал.

Жандос ЖАЗКЕН

Сала еңбеккерлерінің 
жұмысы сараланды

Елінің кемел келешегін ойлаған мемлекет ең алдымен азаматтарының денсаулығына аса көңіл бөледі.  Себебі ұлт 
саулығы жақсы болса, қоғам орнықты дамиды. Осы орайда қазірге дейін бірнеше реформа жүргізілген денсаулық 
сақтау саласы ел саясатының басты бағыттарының бірі болып табылады. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау саласын 
жетілдіру үшін қомақты қаржы бөлінуде, дәрігерлерді оқыту мен олардың қызығушылығын арттыру бойынша жаңа 
кадр саясаты қалыптасуда, саланы цифрландыруға толықтай өткізу жұмыстары да қарқынды жүруде, осының бәрі 
дені сау, қуатты, бәсекеге қабілетті мемлекет құруға ерекше әсерін тигізетін болады. Апта басында аудандық емхана 
қызметкерлерімен өткен кездесуде аудан әкімі Асқарбек Есжанов осылай деді.

2022 жылы IV тоқсанда Қаракеткен ауылдық округі әкімі аппаратында ауылдық округ әкімінің азаматтарды 
және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде аппарат қызметкерлерін 

қабылдау кестесі

№ Жеке қабылдауды жүргізетін адамның (тегі, аты, 
әкесінің аты)

Жеке қабылдауды жүргізетін адамның 
лауазымы

Жеке қабылдау күні мен уақыты Қабылдау мерзімі

1 2 3 4 5
1 Тоқтаров Аділ Тоқтарұлы Ауылдық округ әкімі Сейсенбі, жұма күндері сағат 15:00-

17:00 аралығы
Апта сайын

Құрметті азаматтар! 

Отандық ақпараттық кеңістікте және әртүрлі әлеуметтік 
медиада түрлі тақырыптар бойынша көрінеу жалған ақпарат 
тара  ту жағдайлары жиілеп кетті. 

Бұл ретте олар жекелеген блогерлердің арандатушылық 
мәлім демелерімен және әлеуметтік желілер пайдалану шы ла
рының ұлттық алауыздықты тудыратын белгілері бар коммен
тарийлерімен бірге жүреді. 

Нақты азаматтардың арнамысы мен қадірқасиетіне нұқсан 
келтіретін, сондайақ бірқатар танымал адамдарды ұстау және 
қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы жалған хабарламалар 
жариялануда. 

Мұндай фейктік мәліметтер қоғамдық жалған пікірді қалып
тастырып ғана қоймай, сонымен бірге қоғамдық тәртіпке де теріс 
әсер етуі әбден мүмкін. 

Осындай шынайлыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді тара
туды көбіне блогерлер қасақана, өздерінің және үшінші тұлға
лардың мүдделері үшін жүзеге асырады. 

Олардың мақсаты – жеке пайда табу және бопсалау арқылы 
материалдық табыс көру. 

Көрсетілген ұлттық алауыздықты қоздыруға, қорқытып алу
ға, көрінеу жалған ақпарат таратуға бағытталған ісәрекеттер 
Қа зақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 174, 194 және 
274баптары бойынша қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады. 

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Бас проку
ратурасы ел азаматтарын, бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдерін, әлеуметтік желілердің пайдаланушыларын заңнаманы 
бұлжытпай сақтауға және жоғарыда келтірілген кез келген құқық 
бұзушылықтардың жасалуына жол бермеуге, арандатушылыққа 
бой бермеуге және тек ресми ақпарат көздеріне ғана сенуге 
шақырады. 

26.09.2022 ж.

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 
орынбасары Ж.Ж.Өмірәлиевтің 
«Прокуратура туралы» Заңның 

31-бабы тәртібінде үндеуі
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сайлау – 2022

«Қазақстан Республикасындағы сай
лау туралы» Қазақстан Респуб ли касы Кон с
титуциялық заңының 23ба бының 5тар мағына 
және Қазақ стан Республикасы Ор та лық сайлау 
комис сиясының 2022 жылғы 22 қыркүйектегі 
№65/538 қаулысымен бе кітіл ген «2022 жылғы 
20 қарашаға тағайын далған Қазақстан 
Республикасы Президен тінің кезектен тыс 
сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі 
ісшаралар дың күн тіз белік жоспарының» 
4тар мағына сәйкес Жалағаш ауданы әкімі нің 
аппараты сайлау учас келе рінің орналасқан орны 
және шекара лары тура лы хабарлайды.

№128 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Желтоқ сан 
көшесі №7, «Жалағаш аудандық мә де  ниет және 
тілдерді дамыту бөлімінің Қонысбек Қазантаев 
атындағы Мәдениет үйі» ком муналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіп орн ының ғимараты.
Телефоны: 8(724 31) 31540, электрондық 
поштасы: zhalsay128@mail.kz.

Шекарасы: Жалағаш кентінің Мөрәлі Шә
менов көшесінен оңтүстікке қарай, Желтоқсан, 
Нефтебаза көшелерінен шығысқа қарай, Сәрке 
батыр көшесінен батысқа қарай және Ақсу ауылы 
шекарасынан солтүстікке қарай те мір жолға 
дейін орналасқан аумағы.

Абай көшесі: тақ жағындағы №3559 үй лер, 
жұп жағындағы №2458 үйлер;

Әйтеке би көшесі: тақ жағындағы №1355 
үйлер, жұп жағындағы №1244 үйлер;

Абдулла Нұрғалиев көшесі;
Аманкелді Иманов көшесі: тақ жағындағы 

№113 үйлер, жұп жағындағы №226 үйлер;
Аяған Боханов көшесі;
Бұқарбай Естекбайұлы көшесі: тақ 

жағындағы №69105 үйлер, жұп жағындағы №74
124 үйлер;

Дауылбай Байниязов көшесі;
Досбол Қуанбаев көшесі;
Желтоқсан көшесі: тақ жағындағы №123 

үйлер, жұп жағындағы №234 үйлер;
Қазыбек би көшесі: тақ жағындағы №4577 

үйлер, жұп жағындағы №4456 үйлер;
Махметхан Әбішев көшесі;
Нысанбай жырау көшесі: тақ жағындағы 

№4993 үйлер, жұп жағындағы №4696 үйлер;
Темірбек Жүргенов көшесі: тақ жағындағы 

№3975 үйлер, жұп жағындағы №50102 үйлер;
Төле би көшесі: тақ жағындағы №113 үйлер, 

жұп жағындағы №226 үйлер;
Төлеубай Үркімбаев көшесі: тақ жағын да ғы 

№3137 үйлер, жұп жағындағы №2430 үйлер;
Жамбыл Жабаев көшесі;
Орынбай Сарманов көшесі;
Өмірзақ Тұңғышбаев көшесі;
Пірман Жылкелдиев көшесі;
Сауда Орманов көшесі.

№129 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Жеңістің 
50 жылдығы көшесі №20, «Қызылорда облы
сының білім басқармасының Жалағаш ауданы 
бойынша білім бөлімінің «№202 Зейнолла 
Жарқынбаев атындағы орта мектебі» ком
муналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Телефоны: 8(724 31) 21071, электрондық 
поштасы:zhalsay129@mail.kz.

Шекарасы: Жалағаш кентінің темір жол
дан оңтүстікке қарай және Нефтебаза, Аб
дулла Нұрғалиев көшелерінен батысқа қарай 
орналасқан аумағы.

Амандық Бектібаев көшесі;
Әлия Молдағұлова көшесі;
Айтбай Қазбеков көшесі;
Ақназар Бектасов көшесі;
Алиулла Байсопақов көшесі;
Ғани Мұратбаев көшесі;
Дәуімбай көшесі;
Ердәулет Құрманбаев көшесі;
Ілияс Нүркенов көшесі;
Жаңа көшесі;
Жеңістің 50 жылдығы көшесі;
Зияда Ижанов көшесі;
Конституция көшесі;
Қаныш Сәтпаев көшесі;
Келменбет батыр көшесі;
Мәншүк Мәметова көшесі;
Мысық би көшесі;
Нәзтай Сермаханова көшесі;
Нефтебаза көшесі;
Несіпбай Әпрезов көшесі;
ПМК9 көшесі;
Иван Панфилов көшесі;
Сәкен Сейфуллин көшесі;
Тілек Әбжалиев көшесі; 
Шоқан Уәлиханов көшесі;
Ыбырай Алтынсарин көшесі;
Ыбырай Алтынсарин тұйық көшесі;

№130 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Қазыбек 
би көшесі №40, «Қызылорда облысының білім 
басқармасының Жалағаш ауданы бойынша 
білім бөлімінің «№31 мектепгимназиясы» ком 
му налдық мемлекеттік мекемесінің ғи ма ра
ты. Телефоны: 8(724 31) 32574, элект рондық 
поштасы: zhalsay130@mail.kz.

Шекарасы: Жалағаш кентінің темір жол
дан солтүстікке және Сәрке батыр көшесінен 
шығысқа, Мөрәлі Шәменов көшесінен оң түс тікке 
қарай орналасқан аумағы. Абай көшесі: тақ 
жағындағы №133 үйлер, жұп жағындағы №222 
үйлер;

Әйтеке би көшесі: тақ жағындағы №111 
үйлер, жұп жағындағы №210 үйлер;

Бұқарбай Естекбайұлы көшесі: тақ жағын
дағы №167 үйлер, жұп жағындағы №272 үйлер;

ДЭУ көшесі;
Қазыбек би көшесі: тақ жағындағы №143 

үйлер, жұп жағындағы №242 үйлер;
Қали Нұрпейсов көшесі;
Мәдібай Байтөреев көшесі;
Мүбарак Тәйтіков көшесі;
Нысанбай жырау көшесі: тақ жағындағы №1

47 үйлер, жұп жағындағы №244 үйлер;
Сәрке батыр көшесі: тақ жағындағы №123 

үйлер, жұп жағындағы №232 үйлер;
Темірбек Жүргенов көшесі: тақ жағындағы 

№137 үйлер, жұп жағындағы №248 үйлер;
Төлеубай Үркімбаев көшесі: тақ жағын да ғы 

№129 үйлер, жұп жағындағы №222 үйлер;
Ұлмекен Төлегенова тұйық көшесі;
Шоңбай ақын көшесі.

№131 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Мө
рәлі Шәменов көшесі №124, «Қызылорда об 
лысының білім басқармасының Жалағаш ауданы 
бойынша білім бөлімінің «АльФараби атындағы 
№201 мектеплицейі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты.Телефоны: 8(724 31) 323
17, электрондық поштасы: zhalsay131@mail.kz.

Шекарасы: Жалағаш кентінің Әйтеке би 
көшесін солтүстікке және Төлеген Қыстаубаев 

көшесінен батысқа қарай орналасқан аумағы. 
Айымкүл Ізтелеуова көшесі: тақ жағын дағы 

№5595 үйлер, жұп жағындағы №52106 үйлер;
Алдаберген Бисенов көшесі: тақ жағын дағы 

№1337 үйлер, жұп жағындағы №1820 үйлер;
Әбшекен Әбжаппаров көшесі;
Байбол Соппеков көшесі: тақ жағындағы 

№511 үйлер, жұп жағындағы №812 үйлер;
Ілияс Қабылов көшесі;
Кенжебай Рахимов көшесі;
Мөрәлі Шәменов көшесі: тақ жағындағы 

№95179 үйлер, жұп жағындағы №94170 үйлер;
Нұрылда Әлмағанбетов көшесі: тақ жа ғын

дағы №1521 үйлер, жұп жағындағы №210 үйлер;
Нығмет Мырзалиев көшесі: тақ жағын дағы 

№5785 үйлер, жұп жағындағы №46114 үйлер;
Нысанбай жырау көшесі: тақ жағындағы 

№95175 үйлер, жұп жағындағы №98186 үйлер;
Өмірбай шешен көшесі: тақ жағындағы №25

45 үйлер, жұп жағындағы №2030 үйлер;
Сақыбай Қалыбаев көшесі: тақ жағындағы 

№987 үйлер, жұп жағындағы №282 үйлер;
Сейтнәби Мұқашев тұйық көшесі;
Сырмағамбет Отарбаев көшесі, тақ жа ғын

дағы №3135 үйлер, жұп жағындағы №4850 
үйлер;

Темірбек Жүргенов көшесі: тақ жағындағы 
№77173 үйлер, жұп жағындағы №104190 үйлер;

Тоғанас батыр көшесі: тақ жағындағы №27
53 үйлер, жұп жағындағы №1638 үйлер.

№132 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Абай 
көшесі №61, «Қызылорда облысының білім 
басқармасының Жалағаш ауданы бойынша 
білім бөлімінің «Шекер Ермағанбетова атын дағы 
№246 орта мектебі» коммуналдық мем лекеттік 
мекемесінің ғимараты. Телефоны: 8(724 31) 32
580, электрондық поштасы: zhalsay132@mail.kz.

Шекарасы: Жалағаш кентінің Әйтеке би 
көшесінен оңтүстікке, темір жолдан солтүс тікке, 
Төлеген Қыстаубаев көшесінен батысқа қарай 
орналасқан аумағы. 

Абай көшесі: тақ жағындағы №61113 үйлер, 
жұп жағындағы №60152 үйлер;

Айтбай Күзенбаев көшесі;
Алдаберген Бисенов көшесі: тақ жағын да ғы 

№111 үйлер, жұп жағындағы №216 үйлер;
Ахмет Тілеулиев тұйық көшесі;
Әйтеке би көшесі: тақ жағындағы №57159 

үйлер, жұп жағындағы №46146 үйлер;
Байбол Соппеков көшесі: тақ жағындағы 

№13 үйлер, жұп жағындағы №26 үйлер;
Болат Алтынбаев көшесі;
Бұқарбай Естекбайұлы көшесі: тақ жағын

дағы №107203 үйлер, жұп жағындағы №126240 
үйлер;

Зордан Салықбаев тұйық көшесі;
Қазыбек би көшесі: тақ жағындағы №7989 

үйлер, жұп жағындағы №5862 үйлер;
Нұрылда Әлмағанбетов көшесі: тақ жа

ғындағы №113 үйлер;
Өмірбай шешен көшесі: тақ жағындағы №1

23 үйлер, жұп жағындағы №218 үйлер;
Тоғанас батыр көшесі: тақ жағындағы №125 

үйлер, жұп жағындағы №214 үйлер;
Төле би көшесі: тақ жағындағы №1585 

үйлер, жұп жағындағы №2896 үйлер;
Төлеген Қыстаубаев көшесі: тақ жағын дағы 

№123 үйлер, жұп жағындағы №222 үйлер.

№133 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: М.Шәменов ауылдық 

округі, М.Шәменов ауылы, Бұқарбай батыр 
көшесі №6, «М.Шәменов ауылдық округі әкімі 
аппаратының «М.Шәменов ауылдық мәдениет 
Үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты.Телефоны: 8(724 31) 37
606, электрондық поштасы:zhalsay133@mail.kz.

Шекарасы: М.Шәменов ауылы, №5 «Қа
раиірім» разъезі.

№134 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Қаракеткен ауылдық 
округі, Қаракеткен ауылы, Абай Құнанбаев 
көшесі №26, «Қызылорда облысының білім 
басқармасының Жалағаш ауданы бойынша білім 
бөлімінің «№114 орта мектебі» комму налдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты.Телефоны: 
8(724 31) 37401, электрондық поштасы: zhal
say134@mail.kz.

Шекарасы: Қаракеткен ауылы, Ақшал елді 
мекені.

№135 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Қаракеткен ауылдық 
округі, Далдабай ауылы, Далдабай Жалтынов 
көшесі №49, «Қызылорда облысының білім 
басқармасының Жалағаш ауданы бойынша білім 
бөлімінің«№115 негізгі мектебі» комму налдық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты.Телефоны: 
8(724 31) 40403, электрондық пош тасы: zhal
say135@mail.kz.

Шекарасы: Далдабай ауылы.

№136 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Таң ауылдық округі, 
Таң ауылы, Орынбай жырау көшесі №12, «Таң 
ауылдық округі әкімі аппаратының «Таң ауыл
дық мәдениет Үйі» коммуналдық мемле кеттік 
қазыналық кәсіпорнының ғимараты. Телефоны: 
8(72431) 37112, электрондық пош тасы:  zhal
say136@mail.kz.

Шекарасы: Таң ауылы, Жаңақоныс елді 
мекені.

№138 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Бұқарбай батыр ауыл дық 
округі, Бұқарбай батыр ауылы, Бұқарбай батыр 
көшесі №21, «Бұқарбай батыр ауыл дық округі 
әкімі аппаратының «Бұқарбай батыр ауылдық 
мәдениет Үйі» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнының ғи ма раты.Телефоны: 
8(724 31) 36216, электрон дық поштасы: zhal
say138@mail.kz.

Шекарасы: Бұқарбай батыр ауылы.

№139 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Ақсу ауылдық округі, 
Ақсу ауылы, Тұршабек Елеусінов көшесі №14, 
«Қызылорда облысының білім басқар ма сының 
Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің 
«№116 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты.Телефоны: 8(724 31) 220
25, электрондық поштасы: zhalsay139@mail.kz.

Шекарасы: Ақсу ауылы, Қорғанша, Бос тай, 
Ахметбаза елді мекендері.

№140 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Аққыр ауылдық ок ругі, 
Аққыр ауылы, Нұрылда Таспенов кө шесі №4, 
«Қызылорда облысының білім басқар масының 

Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің «№188 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекеме
сінің ғимараты. Телефо ны: 8(724 59) 33340, 
электрондық пош тасы: zhalsay140@mail.kz.

Шекарасы: Аққыр ауылы.

№141 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жаңаталап ауылдық 
округі, Жаңаталап ауылы, Әбжәлел Қожабаев 
көшесі №21, «Қызылорда облысының бі лім бас
қар масының Жалағаш ауданы бойынша білім 
бөлімінің «№119 орта мектебі» коммунал дық 
мемлекеттік мекемесінің ғимараты.Телефоны: 
8(724 31) 35142, электрондық пош тасы: zhal
say141@mail.kz.

Шекарасы: Жаңаталап ауылы.

№142 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Мақпалкөл ауылдық округі, 
Темірбек Жүргенов ауылы, Мақсұт Нұрылдаев 
көшесі №38, «Мақпалкөл ауылдық округі 
әкімі аппаратының «Темірбек Жүргенов ауыл
дық мәдениет Үйі» коммуналдық мемле кеттік 
қазыналық кәсіпорнының ғимараты.Телефоны: 
8(724 31) 35100, электрондық поштасы: zhal
say142@mail.kz.

Шекарасы: Темірбек Жүргенов ауылы.

№144 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Мәдениет ауылдық округі, 
Мәдениет ауылы, Қалдан батыр кө ше сі №11 «А», 
«Мәдениет ауылдық округі әкімі аппаратының 
«Мәдениет ауылдық клу бы» ком муналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіп ор нының ғимараты.
Телефоны: 8(724 31) 35490, электрондық 
поштасы:zhalsay144@mail.kz.

Шекарасы: Мәдениет ауылы.
 

№146 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Мырзабай ахун ауылдық 
округі, Мырзабай ахун ауылы, Әбділда Жүр
генбаев көшесі №28, «Қызылорда облысының 
білім басқармасының Жалағаш ауданы бойын
ша білім бөлімінің «№122 орта мектебі» ком
му налдық мемлекеттік мекемесінің ғи ма раты. 
Телефоны: 8(724 31) 35406, элек трондық 
поштасы: zhalsay146@mail.kz.

Шекарасы: Мырзабай ахун ауылы.

№147 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Аққұм ауылдық округі, 
Аққұм ауылы, Бейбітшілік көшесі №7 «А», «Аққұм 
ауылдық округі әкімі аппаратының «Аққұм ауыл
дық клубы» коммуналдық мемле кеттік қазыналық 
кәсіпорнының ғимараты.Телефоны: 8(724 31) 38
388, электрондық поштасы: zhalsay147@mail.kz.

Шекарасы: Аққұм ауылы.

№149 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Еңбек ауылдық округі, 
Еңбек ауылы, Төлеген Дәуітбаев көшесі №5, 
«Еңбек ауылдық округі әкімі аппараты  ның 
«Аққошқар ауылдық мәдениет Үйі» ком муналдық 
мемлекеттік қазыналық кәсіп орнының ғимараты.
Телефоны: 8(724 31) 33231, элек трондық пош
тасы: zhalsay149@mail.kz.

Шекарасы: Еңбек ауылы.

№151 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Аламесек ауылдық ок
ругі, Есет батыр ауылы, Кенесбай Әбішов 
көшесі №26, «Аламесек ауылдық округі әкімі 
аппаратының «Есет батыр ауылдық мәдениет 
Үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кә
сіпорнының ғимараты. Телефоны: 8(724 31) 34
321, электрондық поштасы: zhalsay151@mail.kz.

Шекарасы: Есет батыр ауылы.

№152 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жаңадария ауылдық 
округі, Жаңадария ауылы, Достық көшесі №20, 
«Қызылорда облысының білім басқар ма сының 
Жалағаш ауданы бойынша білім бөлімінің«№203 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғимараты. Теле фо ны: 8(724 31) 42
346, электрондық пош тасы: zhalsay152@mail.kz.

Шекарасы: Жаңадария ауылы.

№153 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Айым күл 
Ізтелеуова көшесі №18, «Қызылорда облысының 
білім басқармасының Жалағаш ауданы бойынша 
білім бөлімінің «Темірбек Жүр генов атындағы 
№123 мектеплицейі» ком  муналдық мемлекеттік 
мекемесінің ғи мараты. Телефоны: 8(724 31) 32
587, элек трондық поштасы: zhalsay153@mail.kz.

Шекарасы: Жалағаш кентінің Төлеген Қыс 
таубаев көшесінен шығысқа, Мөрәлі Шә ме нов 
көшесінен солтүстікке қарай орна лас қан аумағы. 

Аманкелді Иманов көшесі: тақ жағындағы 
№1561 үйлер, жұп жағындағы №2870 үйлер;

Айымкүл Ізтелеуова көшесі: тақ жағын дағы 
№153 үйлер, жұп жағындағы №250 үйлер; 

Желтоқсан көшесі: тақ жағындағы №2533 
үйлер, жұп жағындағы №3652 үйлер; 

Мөрәлі Шәменов көшесі: тақ жағындағы №1
93 үйлер, жұп жағындағы №292 үйлер; 

Нығымет Мырзалиев көшесі: тақ жағын дағы 
№155 үйлер, жұп жағындағы №244 үйлер;

Сақыбай Қалыбаев көшесі: тақ жағындағы 
№17 үйлер;

Сәрке батыр көшесі: тақ жағындағы №2543 
үйлер, жұп жағындағы №3450 үйлер; 

Сырмағамбет Отарбаев көшесі: тақ жа ғын
дағы №129 үйлер, жұп жағындағы №246 үйлер;

Төлеген Қыстаубаев көшесі: тақ жағын дағы 
№2545 үйлер, жұп жағындағы  №2434 үйлер.

№377 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Неф
тебаза көшесі №1 «А», «Қазақстан Рес пуб
ликасы Ішкі істер министрлігі Қызылорда об
лысының полиция департаменті Жалағаш 
ау данының полиция бөлімі» мемлекеттік ме ке
месінің уақытша ұстау изоляторының ғима раты. 
Электрондық поштасы: zhalsay377@mail.kz.

Шекарасы: Уақытша ұстау изоляторы.

№378 сайлау учаскесі

Орналасқан жері: Жалағаш кенті, Нығы
мет Мырзалиев көшесі №73, «Қызыл орда 
облысының денсаулық сақтау басқар ма сының 
«Жалағаш аудандық ауруханасы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы комму налдық мемлекеттік 
кәсіпорнының ғимараты.Телефоны: 8(724 31) 21
653, электрондық поштасы: zhalsay378@mail.kz.

Шекарасы: Аудандық аурухана.

2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған Қазақстан республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауы бойынша сайлау учаскелерінің орналасқан орны мен 

шекаралары туралы хабар

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 
Конституционного закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» и пунктом 
4 «Календарного плана по подготовке и про
ведению внеочередных выборов Президента 
Рес публики Казахстан, назначенных на 20 ноября 
2022 года», утвержденного постановлением Цен
тральной избирательной комиссии Респуб лики 
Казахстан от 22 сентября 2022 года №65/538,  
ап парат акима Жалагашского района сооб щает 
о местах нахождения и границах изби рательных 
участков.

Избирательный участок №128 

Местонахождение: поселок Жалагаш, ули
ца Желтоксан №7, здание комму нального го
сударственного казенного  предприятия “Дом 
куль туры имени Конысбека Казантаева Жала
гаш  ского районного отдела культуры и развития 
языков”. Телефон: 8(724 31) 31540, электронная 
почта: zhalsay128@mail.kz.

Границы: территория поселка Жалагаш, рас
положенная к югу от улицы Мурали Шаменова, к 
востоку от улиц Желтоксан, Нефтебаза, к западу 
от улицы Сарке батыр и к северу от границ села 
Аксу до железной дороги. 

Улица Абая: дома №3559 по нечетной 
стороне, дома №2458 по четной стороне;

улица Айтеке би: дома№1355 по нечетной 
стороне, дома №1244 по четной стороне; 

улица Амангельды Иманова: дома №113 
по нечетной стороне, дома №226 по четной 
стороне;

улица Аягана Боханова;
улица Бухарбая Естекбайулы: дома №69

105 по нечетной стороне, дома №74124 по 
четной стороне;

улица Дауылбая Байниязова;
улица Досбола Куанбаева;
улица Желтоксан: дома №123 по нечетной 

стороне, дома №234 по четной стороне; 
улица Казыбек би: дома №4577 по нечетной 

стороне, дома №4456 по четной стороне;
улица Махметхана Абишева;
улица Нысанбай жырау: дома №4993 по 

нечетной стороне, дома №4696 по четной сто
роне;

улица Темирбека Жургенова: дома №3975 
по нечетной стороне, дома №50102 по четной 
стороне;

улица Толе би: дома №113 по нечетной 
стороне, дома №226 по четной стороне;

улица Толеубая Уркимбаева: дома №3137 
по нечетной стороне, дома №2430 по четной 
стороне;

улица Абдуллы Нургалиева; 
улица Жамбыла Жабаева;
улица Орынбая Сарманова; 
улица Омирзака Тунгышбаева;
улица Пирмана Жылкелдиева;
улица СаудыОрманова.

Избирательный участок №129

Местонахождение: поселок Жалагаш, улица 
50 лет Победы №20, здание коммунального 
государственного учреждения “Средняя школа 
№202 имени Зейноллы Жаркынбаева” отде ла 
образования по Жалагашскому району Управ
ления образования Кызылординской области”.
Телефоны: 8(724 31) 21071, электронная почта: 
zhalsay129@mail.kz.

Границы: территория поселка Жалагаш, рас
положенная к югу от железной дороги и к западу 
от улиц Нефтебаза, Абдуллы Нургалиева. 

Улица 50 лет Победы;
улица Акназара Бектасова;
улица Алии Молдагуловой;
улица Амандыка Бектибаева;

улица Айтбая Казбекова;
улица Алиуллы Байсопакова;
улица Гани Муратбаева;
улица Дауимбай;
улица Ердаулета Қурманбаева;
улица Ибрай Алтынсарин;
переулок Ибрая Алтынсарина;
улица Ивана Панфилова;
улица Ильяса Нуркенова;
улица Жана;
улица Зияды Ижанова;
улица Конституции;
улица Каныша Сатпаева;
улица Келменбет батыра;
улица Маншук Маметовой;
улица Мысык би;
улица Назтай Сермахановой;
улица Нефтебаза;
улица Несипбая Апрезова;
улица ПМК9;
улица Сакена Сейфуллина;
улица Тилека Абжалиева; 
улица Шокана Уалиханова.

Избирательный участок №130
 
Местонахождение: поселок Жалагаш, улица 

Казыбек би №40, здание коммунального государ
ственного учреждения “Школагимназия №31” 
отдела образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской об
ласти”. Телефоны: 8(724 31) 32574, электронная 
почта: zhalsay130@mail.kz.

Границы: территория поселка Жалагаш, 
рас положенная к северу от железной дороги и к 
востоку от улицы Сарке батыр, к югу от улицы 
Мурали Шаменова.

улица Абая: дома №133 по нечетной 
стороне, дома №222 по четной стороне;

улица Айтеке би: дома №111 по нечетной 
стороне, дома №210 по четной стороне;

улица Бухарбая Естекбайулы: дома №1
67 по нечетной стороне, дома №272 по четной 
стороне;

улица ДЭУ;
улица Казыбек би: дома №143 по нечетной 

стороне, дома №242 по четной стороне;
улица Кали Нурпеисова;
улица Мадибая Байтореева;
улица Мубарака Тайтикова; 
улица Нысанбай жырау: дома №147 по 

нечетной стороне, дома №244 по четной сто
роне;

улица Сарке батыра: дома №123 по не
четной стороне, дома №232 по четной стороне;

улица Темирбека Жургенова: дома №137 
по нечетной стороне, дома №248 по четной сто
роне;

улица Толеубая Уркимбаева: дома №129 
по нечетной стороне, дома №222 по четной сто
роне;

переулок Улмекен Толегеновой;
улица Шонбай акына.

Избирательный участок №131 

Местонахождение: поселок Жалагаш, улица 
Мурали Шаменова №124, здание коммунального 
государственного учреждения “Школалицей 
№201 имени альФараби” отдела образования по 
Жа   ла  гашскому району Управления образования 
Кы зылординской области”. Телефоны: 8(724 31) 
32317, электронная почта: zhalsay131@mail.kz.

Границы: территория поселка Жалагаш, рас
положенная к северу от улицы Айтеке би и к за
паду от улицы Толегена Кыстаубаева.

Улица Абшекена Абжаппарова;
улица Айымкул Изтелеуовой: дома по №55

95 нечетной стороне, дома №52106 по четной 
стороне;

улица Алдабергена Бисенова: дома №13
37 по нечетной стороне, дома №1820 по четной 
стороне;

улица Байбола Соппекова: дома №511 
по нечетной стороне, дома №812 по четной 
стороне;

улица Ильяса Кабылова;
улица Кенжебая Рахимова;
улица Мурали Шаменова: дома №95179 

по нечетной стороне, дома №94170 по четной 
стороне;

улица Нурылды Алмаганбетова: дома №15
21 по нечетной стороне, дома №210 по четной 
стороне;

улица Ныгмета Мырзалиева: дома №5785 
по нечетной стороне, дома №46114 по четной 
стороне;

улица Нысанбай жырау: дома №95175 
по нечетной стороне, дома №98186 по четной 
стороне;

улица Омирбай шешена: дома №2545 по 
нечетной стороне, дома №2030 по четной сто
роне;

улица Сакыбая Калыбаева: дома №987 
по нечетной стороне, дома №282 по четной 
стороне;

переулок Сейтнаби Мукашева;
улица Сырмагамбета Отарбаева: дома 

№3135 по нечетной стороне, дома №4850 по 
чет ной стороне;

улица Темирбека Жургенова: дома №77173 
по нечетной стороне, дома №104190 по четной 
стороне;

улица Тоганас батыра: дома №2753 по не
чет ной стороне, дома №1638 по четной стороне.

Избирательный участок №132 

Местонахождение: поселок Жалагаш, ули
ца Абая №61, здание коммунального госу дар 
ственного учреждения “Средняя школа №246 
имени Шекер Ермаганбетовой” отдела обра
зования по Жалагашскому району Управления 
об  разования Кызылординской области”. Теле
фоны: 8(724 31) 32580, электронная почта: zhal
say132@mail.kz.

Границы: территория поселка Жалагаш, рас
положенная к югу от улицы Айтеке би, к северу 
от железной дороги, к западу от улицы Толегена 
Кыстаубаева.

Улица Абая: дома №61113 по нечетной 
стороне, дома №60152 по четной стороне;

улица Айтбая Кузенбаева;
улица Алдабергена Бисенова: дома №1

11 по нечетной стороне, дома №216 по четной 
стороне; 

улица Айтеке би: дома №57159 по нечетной 
стороне, дома №46146 по четной стороне;

переулок Ахмета Тилеулиева;
улица Байбола Соппекова: дома №13 по 

нечетной стороне, дома №26 по четной стороне;
улица Болата Алтынбаева;
улица Бухарбая Естекбайулы: дома №107

203 по нечетной стороне, дома №126240 по 
четной стороне; 

переулок Зордана Салыкбаева;
улица Казыбек би: дома №7989 по нечетной 

стороне, дома №5862 по четной стороне;
улица Нурылды Алмаганбетова: дома №1

13 по нечетной стороне;
улица Омирбай шешена: дома №123 

по нечетной стороне, дома №218 по четной 
стороне; 

улица Тоганас батыра: дома №125 по нечет
ной стороне, дома №214 по четной стороне; 

улица Толе би: дома №1585 по нечетной 
сто роне, дома №2896 по четной стороне;

улица Толегена Кыстаубаева: дома №123 
по нечетной стороне, дома №222 по четной сто
роне.

Избирательный участок №133 

Местонахождение: сельский округ М.Ша ме
нова, село М.Шаменова, улица Бухарбай батыра 
№6, здание коммунального государственногока
зенногопредприятия “Сельский Дом культурыМ.
Шаменова” аппарата акима сельского округаМ.
Шаменова”. Телефоны: 8(724 31) 37606, элек
тронная почта: zhalsay133@mail.kz.

Границы: село М.Шаменова, разъезд №5 
“Караирим”.

Избирательный участок №134

Местонахождение: сельский округ Каракет
кен, село Каракеткен, улица Абая Кунанбаева 
№26, здание коммунального государственного 
учреждения “Средняя школа №114”отдела обра
зования по Жалагашскому району Управления 
образования Кызылординской области”.Теле
фоны: 8(724 31) 37401, электронная почта: 
zhalsay134@mail.kz.

Границы: село Каракеткен, населенный пункт 
Акшал.

Избирательный участок №135

Местонахождение: сельский округ Кара
кеткен, село Далдабай, улица Далдабая Жал
тынова №49, здание коммунального госу дар
ственного учреждения “Основная школа №115” 
отдела образования по Жалагашскому району 
Управления образования Кызылординской об
ласти”.Телефоны: 8(724 31) 40403, электронная 
почта: zhalsay135@mail.kz.

Границы: село Далдабай.

Избирательный участок №136 

Местонахождение:сельский округ Тан, село 
Тан, улица Орынбай жырау №12, здание комму
нального государственногоказенногопредприят
ия “Сельский Дом культуры Тан”аппарата акима 
сель ского округа Тан”.Телефоны: 8(724 31) 371
12, электронная почта:  zhalsay136@mail.kz.

Границы: село Тан, населенный пункт Жана
коныс.

 Избирательный участок №138

Местонахождение: сельский округ Бухар бай 
батыр, село Бухарбай батыр, улица Бухарбай 
батыра №21, здание коммунального госу дар
ст венного казенного предприятия “Сельский 
Дом культуры Бухарбай батыр” аппарата акима 
сельского округа Бухарбай батыр”.Теле  фоны: 
8(724 31) 36216, электронная почта: zhal
say138@mail.kz.

Границы: село Бухарбай батыр.

Избирательный участок №139

Местонахождение: сельский округ Аксу, село 
Аксу, улица Туршабека Елеусинова №14, здание 
коммунального государственного учреждения 
“Средняя школа №116” отдела образования по 
Жа ла гашскому району Управления образования 
Кызыл ординской области”.Телефоны: 8(724 31) 
22025, электронная почта: zhalsay139@mail.kz.

Границы: село Аксу, населенные пункты Кор
ганша, Бостай, Ахметбаза.

Избирательный участок №140

Местонахождение:сельский округ Аккыр, 
село Аккыр, улица Нурылды Таспенова №4, 
здание коммунального государственного учреж
дения “Средняя школа №188”отдела обра
зования по Жалагашскому району Управления 
об разования Кызылординской области”.

Теле фоны: 8(724 59) 33340, электронная 
почта:zhalsay140@mail.kz.

Границы: село Аккыр. 

 Избирательный участок №141 

Местонахождение: сельский округ Жана
талап, село Жанаталап, улица Абжалела Ко
жа  баева №21, здание коммунального госу
дарственного учреждения “Средняя школа 
№119” отдела образования по Жалагаш скому 
райо  ну Управления образования Кызыл ордин
ской области”.Телефоны: 8(724 31) 35142, элек
тронная почта:zhalsay141@mail.kz.

Границы: село Жанаталап.

Избирательный участок №142 

Местонахождение: сельский округ Мак
палкол, село Темирбек Жургенов, улица Максута 
Нурылдаева №38, здание коммунальногогосуд
арственногоказенного предприятия “Сельский 
Дом культуры Темирбека Жургенова” аппарата 
акима сельского округа Макпалкол”. Телефоны: 
8(724 31) 35100, электронная почта: zhal
say142@mail.kz.

Границы: село Темирбек Жургенов.

Избирательный участок №144 

Местонахождение: сельский округ Маде
ниет, село Мадениет, улица Калдан батыра №11 
“А”, здание коммунального государственного ка
зенного предприятия “Сельский клуб Мадениет” 
аппарата акима сельского округа Мадениет”. 
Телефоны: 8(724 31) 35490, электронная 
почта:zhalsay144@mail.kz.

Границы: село Мадениет.

Избирательный участок №146

Местонахождение: сельский округ Мырза
бай ахун, село Мырзабай ахун, улица Абдилды 
Жургенбаева №28, здание коммунального госу
дарственного учреждения “Средняя школа 
№122” отдела образования по Жалагаш скому 
райо ну Управления образования Кызыл ор дин
ской области”.Телефоны: 8(724 31) 35406, элек
тронная почта:zhalsay146@mail.kz.

Границы: село Мырзабай ахун.

Избирательный участок №147

Местонахождение: сельский округ Аккум, 
село Аккум, улица Бейбитшилик №7 “А”, здание 
ком мунального государственного казенного 
пред   приятия “Сельский клуб Аккум”аппарата 
аки  ма сельского округа Аккум”.Телефоны: 8(724 
31) 38388, электронная почта: zhalsay147@
mail.kz.

Границы: село Аккум.

Избирательный участок №149 

Местонахождение: сельский округ Енбек, 
село Енбек, улица Толегена Даут баева №5, 
здание коммунального государственного ка
зен  ного предприятия “Сельский Дом культуры 
Аккошкар” аппарата акима сельского округа 
Енбек”. Телефоны: 8(724 31) 33231, элек трон
ная почта: zhalsay149@mail.kz.

Границы: село Енбек.

Избирательный участок №151 

Местонахождение: сельский округ Ала ме
сек, село Есет батыр, улица Кенесбая Абишева 
№26, здание коммунального государственного 
казенного предприятия “Сельский Дом культуры 
Есет батыр” аппарата акима сельского округа 

Аламесек”. Телефоны: 8(724 31) 34321, элек
тронная почта: zhalsay151@mail.kz.

Границы: село Есет батыр.

Избирательный участок №152

Местонахождение: сельский округ Жана
дария, село Жанадария, улица Достык №20, 
здание коммунального государственного учреж
дения “Средняя школа №203” отдела обра
зования по Жалагашскому району Управления 
образования Кызылординской области”.
Телефоны: 8(724 31) 42346, электронная почта: 
zhalsay152@mail.kz.

Границы: село Жанадария. 
 

Избирательный участок №153 

Местонахождение: поселок Жалагаш, улица 
Айымкул Изтелеуовой №18, здание комму
нального государственного учреждения “Школа
лицей №123 имени Темирбека Жургенова”отдела 
образования по Жалагашскому району Управ
ления образования Кызылординской области”.
Телефоны: 8(724 31) 32587, электронная почта: 
zhalsay153@mail.kz.

Границы: территория поселка Жалагаш, рас
положенная к востоку от улицы Толегена Кыстау
баева, к северу от улицы Мурали Шаменова. 

Улица Амангельды Иманова: дома №1561 
по нечетной стороне, дома №2870  по четной 
стороне;

улица Айымкул Изтелеуовой: дома №153 
по нечетной стороне, дома №250 по четной 
стороне;

улица Желтоксан: дома №2533 по нечетной 
стороне, дома №3652 по четной стороне;

улица Мурали Шаменова: дома №193 
по нечетной стороне, дома №292 по четной 
стороне;

улица Ныгмета Мырзалиева: дома №155 
по нечетной стороне, дома №244 по четной 
стороне;

улица Сакыбая Калыбаева: дома №17 по 
нечетной стороне;

улица Сарке батыра: дома №2543 по 
нечетной стороне, дома№3450 по четной 
стороне;

улица Сырмагамбета Отарбаева: дома №1
29 по нечетной стороне, дома №246 по четной 
стороне;

улица Толегена Кыстаубаева: дома №2545 
по нечетной стороне, дома №2434 по четной 
стороне.

Избирательный участок №377

Местонахождение: поселок Жалагаш, улица 
Нефтебаза №1“А”, здание изолятора времен
ного содержания государственного учреждения 
“Отдел полиции Жалагашского района Депар
тамента полиции Кызылординской области Ми
нис терства внутренних дел Республики Казах
стан”. Электронная почта: zhalsay377@mail.kz.

Границы: Изолятор временного содержания.

Избирательный участок №378

Местонахождение: поселок Жалагаш, 
улица Ныгымета Мырзалиева №73, здание 
ком мунального государственного пред прия тия 
на праве хозяйственного ведения “Жала гаш
ская районная больница” управления здраво
охранения Кызылординской области”. Телефоны: 
8(724 31) 21653, электронная почта: zhal
say378@mail.kz.

Границы: Районная больница.

Сообщение о местах нахождения и границах избирательных участков по  
внеочередным выборам Президента республики Казахстан, 

назначенным на 20 ноября 2022 года
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Тағылым

«Шежіреден сыр шертіп жатқан ұдай,
Кеудесі алтын қазына қарттарымай.
Арамызда тірі боп жүре берші,
Қуат бер қарттарыма патша Құдай! 
Ақсақалдар сарқылмас дариялар,
Әр сөзінен көңілге бақ ұялар.
Сіздерді құрметтейміз, қадірлейміз,
Аяулы ардагерлер, қариялар» 

деп ақын жырлағандай, ауылына 
ақыл айтар, өскеніне демеу болар, 
адас   қанын жолға салар қазыналы 
қарт    тар – біздің баға жетпес рухани 
қуа тымыз. Олардың жүріп өткен тау
қы метке толы жолы – ұрпаққа үлгі, 
істеген еңбегі – болашаққа өнеге, 
бер ген батасы – сарқылмас қазына.

«Килігіп жас жетпіске толығып тұр,
Өр көңіл жеңбес жауға жолығып тұр.
Талпынған әр тарапқа таудай көңілім,
Жабығып осы бүгін торығып тұр.
Жиырма бес көз ұшында елестейсің, 
Бір келіп енді бізбен кеңеспейсің» 

деген өлең жолдары да кезінде атақ
ты Базар жырау бабамыздың қарт
тыққа наз қылып жеткізген жүрек жар
ды жыры екен. 

Шынында жас ұлғайған сайын 
адам ның парасатпайымы жоға ры
лап, өткен өмір жолдарына сағы ныш
пен қарайды. Қайта оралып келмейтін 
жастықтың жалынды сәттері кімкімге 
болсын алыстағы армандай жүректі 
шымырлатады. Алайда өз сәнімен, 
мезгілінде әдемі қарттықты ғибратты 
ғұмыр баспалдақтарымен күтіп алу да 
үлкен бақыт. Зейнет жасын салиқалы, 
сабырлы, абыройлы тосып алып, 
кейін гі буынға ақылшы, қамқоршы, 
да на гөйлікпен ардақталып жүрген 
абыз қарттарға қарап сүйсінеміз. Шір
кін сол кісілердің жолын берсе деп, 
Алладан тілек тілейміз. 

Біздің қоғам да ондай сөзі баталы, 
жолы ғибратты ақсақалдарды, ақ
жау лықты әжелерді өнеге мектебін
дей құрметтеп, олардан тәлім алу
ды кейінгі буынға насихаттап ке ле ді. 
Алайда өмірде ақ пен қара алма сып 
отыратындай, жақсылық пен жа
мандық қатар жүреді. Кейбір за ман
дастарымыз атаанасын хан кө те ріп, 
мәпелеп, аялап, мейірім тө гіп, олар
дың батасын алады. Ал үлкен нен бата 

алғанның азыптозып, күйреген жерін 
көрмедік. Қайта мерейі өсіп, дәулеті 
тасып, көсегесі көгеріп, босағасына 
несібе мен бақыт байланады. 

Өмірдің парағы көшкен керуен жо
лындай, үздіксіз өзгеріп отырады. 
Кей  біріміз сол ат басындай алтынға 
айырбастамайтын қарттарымызға 
ме йі   рім шуағын себуге келгенде ен
жар    лығымыз адам жанын жабыр
қатады. 

Шынында өзімізді ертеңгі күні 
кәріліктің ауылына ат шалдыр май
тындай кеуде керетініміз бар.  «Атаңа 
не істесең, алдыңа сол келеді» дейді 
қазекең. Жағалауда жаны жабырқап, 
жалғыздықпен қауышып, жастық 
дәурені бастан өткен кеудесі алтын 
сандық қарттарға біздің бірауыз жылы 
сөзіміз бен ыстық ілтипатымыздан 
артық сыйсыяпат болмайды. 

Олар жастардан аялы алақан 
мен қамқорлықты күтеді. Ал біз олар 
артықтау сөйлеп, дұрыс емес жері
мізді бетімізге айтып, ақы лын берсе, 
шыныдай шытынап, шамда нып қала
мыз. 

Дария кеуде, тау мүсін Не дегенмен тағдырдың небір те
періш тезінен өткен, өмір жолының  
ащы сабағын алып, қиынқыстау за
манның өткелін артқа тастап,  өзі нен 
кеткен кейбір қателікті кейінгі буын 
көрмесе деп ақылкеңес бермек бол
са, оған намыстанып қаламыз. 

Баяғыда аналарымыз «Өзім білем 
деген адам өзен судың түбіне кетеді, 
еш қашан білгішсініп үлкендердің ал
дында сайрама, төменшіктеп тұр, 
әдеп ті бол» деп үйрететін.  Ал қазіргі 
жас тардың кейбіреуі қария есіктен 
кіргенде ол кісіден өзіне рухани азық 
алмақ түгілі, жасы үлкенмен аман
дасып, халін сұрауды да білмейді. 
Әй теуір бір бәріміз асығыпаптыққан 
замананың басыбайлы құлы секіл
діміз. 

Жетімсіреген көңілді жұбату,  жылы 
сөйлеу, тіпті жымиюдың өзі садақаға 
жатады. Садақаны ақшалай, заттай 
бере алмасаң да, жүрек түкпіріндегі  
жылы сөзіңді арнаудың өзі үлкен кісі
нің мерейін өсіріп, көңілін көтереді. 

Біз үшін ең қымбат асыл қазына
ларымыздың тағдырына абай бо
лайық. Бұл бізге Алладан – аманат, 
Пайғамбардан – сүннет!

Г.ҚОЖАХМЕТОВА

Бұрын жасы жетпістің желкесіне шық қан 
кез келген ер азамат ел ағасынан қарт тыққа 
бет бұрып, бір ауылды жалғыз ауыз сөзімен 
ұйытып, елдің бірлігін ұстап, берекесін кіргізіп 
отырыпты. Бар бол мысы тілегінде тұратын 
қазақтың кез кел ген қариясы өз отбасының 
ғана емес, тұтас елдің тыныштығын ойлап, 
аман  дығын бір Алладан тілеп отырады. 
Бас қасын айтпағанда, ақсақалдардың 
ау  зын дағы шүкірі мен тобасының өзі ұр
паққа бір мектептің тәрбиесіндей өнеге 
беріп келеді. Қадірқасиетіне қарай төр
ден төмендеу отырған үлкен кісілердің өзі 
қолына су құйған балаға берген бір ауыз 
алғысбатасыменақ бойына нұр, санасына 
ақыл құйып жіберетін. Бұның барлығы – 
хал қымыздағы ұрпақтанұрпаққа жалғасып 
ке ле жатқан ұлтымызды сақтап қалатын үр
діс. Осындай қариялары бар елді кезінде 
қанша шапса да жау ала алмады, мызғымас 
бірлігін бұза алмады. Ендеше қарты бар 
ел дің қазынасы ғана емес, қамалы да бар 
екен. 

Көпті көрген, туыстық тұтастыққа дәне
кер болып, әлеуметтің басын бірік тіруде 
маңызды рөл атқарған, баба жолын берік 
ұстанып, жоғары мәртебеге ие болған 
абыздар әлі де бар арамызда. Елдің сөзін 
айтып, бірлігіне, ынтымағына, татулығына, 
тұтастығына қыз мет қылып, әдемі қар
тайып келе жатқан ел ағаларынан да кенде 
емеспіз, шүкір. Тек сол кісілердің сөздерін 
тыңдап, өздерін үлгі тұтуға келгенде кеже
геміз кейін тартады да тұрады...

Ақсақалдық – адамның кемеліне келіп, 
әбден толысқан кезеңі. Ендеше бұл кезеңді 
жасына лайық өткізу – әрбір адам үшін 
үлкен жауапкершілік. Соның ішінде біздің 
халқымыз үшін қарттық кезең – үлкен сынақ. 

Жазушы, қоғам қайраткері Шерхан 
Мұртазаның адам өмірінің осы кезеңіне 
қатысты айтқан сөзі бар. Қаламгер елжұрт 
сөзіне құлақ асып, қоғадай жапырылып 
ақылкеңесіне жүгінетін қартты абыз, 
ауылаймаққа бас болған қартты ақса
қал, тек өзінің отбасының ғана шаруасын 
күйттеп жүретін қарт кісіні шал, ал еш 
себепсіз үйүйдің арасына қыдырып жү ре
тін қазымыр қартты шауқан депті. Бүгінгі 
қазақ қоғамында абыздар азайған шығар, 
бірақ біржола жоғалып кеткен жоқ. Текте 
бар қасиет сақталады. Бұны генетика 
ғылымы дәлелдеп қойған. Тиісті жерінде 
ақсақалдық жасай алатын қазынакеуде 
қарияларымызды құрметтеп, бата сын алып 
жүрміз. Тек жоғарыда айт қа  нымыздай, 
бір әттегенайы, қа зіргі жас  тардың сол 
ақсақалдарды жағала майтыны.

 Ауданымызда Өміртай деген ақсақал 
бар. Темірбек Жүргенов атындағы ауылда 
тұрады. Өзі туыпөскен сол топырақта 
шаруашылықтың түрлі салаларында ел 
қатарлы қарапайым ғана еңбек еткен. 
Алайда ол кісінің білетінінің көбін қазіргі 
тарихшылар білмейді десек, сөзіміз жалған 
шықпайды. Шежіреші, кеудесін түртіп 
қалсаң, тілінен маржан төгіледі. Жады – 
көне күндер естелігінің қоймасы. 

Таңғаласың. Есті әңгімеге шөліркеп 
жүр гендер араның шалғайлығына қарамай 
Өміртай ағамызды арнайы іздеп барады. 
Ақсақал өзіне сәлем бере барғандарды 
қазақы жөнжоралғымен қарсы алып, 
төрінде күтеді. Бір бағланын сойып, қазан 
көтереді. Үлкен асқа дейін шәй дас
тарханының басында жайланып оты
рып, амандық біліседі, шаруа жайын 
сұрайды. Бүгінгі күндегі еліміздің жайкүйін 

бағдарлайды. Содан соң жаймен жылыс
тап, бүгінге өткен замандарды сабақ қыла 
отырып, біржола көне күндерге ойысады. 

Бұл әңгімешіл қарттың тыңдаушысын 
ал дына отырғызып қойып, ә дегеннен әңгі
ме бастап кетпей, алдымен жадын та за
лап, дайындап алу тәсілі болса ке рек. Өзім 
де бірнеше мәрте барып, ескі әңгімелерін 
жазып алғанмын. 

Шыны керек, Өмір тай ағамыздың шаңы
рағына бір кіріп шықсаң, өткен ғасырларға 
ба рып кел ген дей ғажап әсер аласың. Осы 
Өміртай сын ды ақсақалдар – біздің бай
лы ғымыз, қазы намыз. Жастарымыз жа
һанға жұтылып бара жатқан дәл қазіргі 
кез де сол кісілердің кө кі рек сарайына 
жиған жауһарларын алып қалып, кейінгі 
ұрпақтың кәдесіне жарату өте маңызды 
міндеттеріміздің біріне айналуы тиіс.

Алматыға барғанда уақыт тауып Жазу
шылар Одағына кіріпшығуға тырыса мын. 
Қаламгер ағаларыма сәлем беремін. Сол 
Жазушылар үйіне бір барғанымда қазақтың 
белгілі ақыны, Қазақстан Жазушылар 
Одағы төрағасының орынбасары Бақыт 
Бе делханның кабинетіне кіріп, замандас 
ақынмен біршама әңгімелестім. Мен 
барғанда Бақыт өзінің жан досы, өмірден 
ерте кеткен алдаспан ақын Оразалы 
Досбосынов жайында бастаған көлемді 
поэмасын жазып отыр екен. Әңгіме бары
сында Бақыттан бір топырақта туыпөскен 
досы жайында жан тебірентер естеліктер 
естідім. 

Ақынның айтуынша, Оразалы 5ші 
сыныптан соң мектепте оқуға аса құлықты 
болмапты. Алғашында мұғалімдер Дос
бо сыновты шақырып келіңдер деп оқу
шы ларды жібереді екен. Бірақ Ораза лы 

үйінде болмайды. Бірде көрші ауылдағы 
пәлен деген ақсақалдың үйінен, енді бірде 
арғы ауылдағы түген деген ақсақалдың 
үйінен дерегі шығады. Қыдырып бар
майды, кәріқұлақ, көнекөздерден әңгіме 
тыңдауға барады. Құймақұлақ бала «Сәлем 
бере келдімді» сылтау етіп барған әлгі 
ақсақалдардың кеудесіндегі көмбені ашып, 
қауашағына құя беріпті. 

Сөз тың дайтын бала болса, қариялар 
іркіліп қала ма?! Не керек, болашақ ақтаңгер 
айтыс ақыны өзі түнеген үйлерінде екеуара 
бол ған сүбелі әңгімені талмап таңды 
атырып, бір мектептің бір жыл беретін 
білімін бір күндеақ алып қайтады екен. 

Кейінірек Оразалы марқұм айтыс 
өнеріне құбылыс болып келіп, атағы ас
пан дап тұрғанда өзінің білім алған мектебі 
– ауылдың ақсақалдары екенін, сол 
абыздардың шапаны мен сақалына ора нып 
өскен бала екенін талай мәрте айтты. Бірде 
үлкен сахнада айтысқа түскенде:

«Атым Ораз болғанмен,
Отыздан жасым аспаған.
Иегімді сақал жаппаған.
Сүйінбаймын, Жамбылмын,

Таңжарықпын, Шарғынмын,
Басынан сөзі аспаған.
Көдектен қалған бір ұлмын,
Қызай мен Қытай арасы,
Жырларын жата жаттаған.
Құлмамбеттен қалған құлынмын,
Халықтың өзі баптаған» деп сөз бастады. 
Өткінші жаңбырдай төпелеген осы 

өрнекті шумақтардан бүгінгі Оразалыны 
емес, сол ақынды баптап өсірген кешегі 
қасиетті қарияларды көргендей боласың. 
Сосын бүгін біз байыбына бара алмай 
жүрген «қарты бар елдің қазынасы бар» 
деген сөздің тереңіне бойлай түсесің. 

Адамның жасы қариялыққа өлшем 
бола алмайды. Ол – жай ғана биологиялық 
үдеріс. Ақын Мұхтар Шаханов айтпақшы, 
аузында бәтуалы сөзі жоқ, артында 
ілкімді ісі жоқ, сақалшашын күнге ағарт
қан қарттар да бар. Әйтпесе Абай «қар
тайдық, қайғы ойладық, ұлғайды ар ман» 
деген өлеңін небары қырықтың қырқа сынан 
асқанда жазыпты...

Қуат АДИС

Қазақ қоғамының қазынасы
Қариясы бар елдің қазынасы бар. Қазақ үшін қадірлі екі тәмсіл болса, соның бірі – осы. Дәстүрлі қазақ 

қоғамында ғана емес, барлық ұлттарда да қарт адам қашанда кейінгі буын үшін үлгі, өнеге және қадірлі, құрметті. 
Десе де біздің халқымызда қарт адамды құрметтеудің ерекше үлгісі, өзіндік дәстүрі қалыптасқан. Содан да болар 
қария десе, көз алдымызға басында тақиясы, үстінде шапаны, ақ сақалы алқымын жапқан, төр алдында отырып 
алқаған көпке ақыл айтып отырған бедерлі бейне елестейді. Шындығында қазақ қариясы сондай еді.

Дүниеге келер бір рет,
Дария кеуде,
Тау мүсін,
Құрыштан құйған құдірет –
Қарттарым, аман-саумысың?

Өздерің болсаң жанында,
Ел іші жомарт,
Еңселі,
Дән иісі жүрген қанында
Даламның бір-бір бөлшегі.

Арада жылдар жөңкіліп,
Алыстап кеттім біртіндеп,
Айта алмай ауыз толтырып
«Ассалаумағалейкүм!» деп.

Өзге бір менде жоқ тілек,
Өздерің көзбен баққаным,
Жайлы жер іздеп кетті деп,
Жазғыра көрме, қарттарым.

Ердім бір сиқыр қаламға,
Шығардым белге жыр көшін.
Болғам жоқ алаң,
Даламда
Әулие қарттар жүргесін.

Жанды ғой бағы даланың,
Сендерге қуат, дем берсін.
Киесі де оның сендерсің,
Иесі де оның сендерсің.

Алдында жүрші көзімнің,
Асылым, алтын қазынам.
Ауыра қалсам, өзіңнің
Пейіліңмен-ақ жазылам.

Сағынтып талай жыр туар,
Оралар әлі-ақ сан жыршы.
Даламның иісі бұрқырап,
Қарттарым, аман-сау жүрші!

Сағи Жиенбаев

Ауыл 
қарттары


