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Анам  үйге көрші әжелерді қонаққа 
шақырды. Менің сыңарым Нұрасыл екеу- 
міз оларды қарсы алып, зыр жүгіріп, 
қолдарына су құйып, батиқасын алдық. 
Әжелер әңгіме-дүкен құрды, ұзақ өмір- 
лерінде көрген қиыншылықтарын да, қы- 
зықтарын  да  әңгіме  қылысты.

пОЛяк  ҚЫзЫна 
ғашЫҚ   БОЛған 

Жеңістің  жетпісінші  көктемі

 Бәрекелді!

   Үш  бірдей  бас  жүлде  «Қыз  Жібекте»! «майра» продю-
серлік ор- 

талығының 
ұйымдастыруы- 

мен алматы 
қаласында мәре- 

ге жеткен 
республикалық 

«Самға, жұлдыз!» 
балалар мен 

жасөспірімдер 
байқауында 

Қазталов ауданы 
жалпақтал ауылы-

нан барған «Қыз 
жібек» ансамблі үш 
бірдей бас жүлдені 

еншіледі.

Ансамбль жетекшісі, «Ерен еңбегі үшін» 
медалінің иегері Баян Қабиеваның ай-
туынша, «Қыз Жібек» термешілер ансамблі 
«Домбырамен ән салу» аталымынан, жеке 
орындаушылар арасында жоғары топтан 
Әмина Ғайнединова, орта топтан Мөлдір 
Нұғманова бас жүлдені жеңіп алса, Ве-
нера Асқарова бірінші орынға көтерілді. 
Батысқазақстандық балғын өнерпаздар  
эстрада және «Домбырамен ән салу» ата-
лымы бойынша сынға түсті. «Қыз Жібек» ан-
самблі «Естайдың термесі», Кененнің «Ой, 
жайлау», татар халық әні «Ай былбылым», 
А. Новиковтың «Смуглянка», А. Болтанов- 
тың «Тәуелсіз елім жасасын!» әндерін 
орындап, көпшілік қошеметіне бөленді. 

Сондай-ақ жалпақталдық жас әншілер 
«Құмар термесі», халық әні «Балжан-ай», 
«Желкілдек», Ғ. Құрманғалиевтің «Әнші  
даусы» сынды туындыларды орындап, ал-
дарына жан салмады.

Қазақконцертте өткен, осымен үшінші 
рет ұйымдастырылып отырған атал-
мыш байқауға республиканың түкпір-
түкпірінен жүзден астам өнерлі балалар 
қатысты. Оларға «Майра» продюсерлік 
орталығының директоры, ҚР еңбек сіңір- 
ген әртісі Майра Ілиясова, белгілі әнші, 
актриса Меруерт Түсіпбаева, «Жігіттер» 
квартетінің продюсері Ерғали Әбдіраймов 
сынды өнер майталмандары төрелік етті. 
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АҚПАРАТ
 Бейсенбі,  14 мамыр 2015 жыл

Қазақстан Республикасының мем- 
лекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша департа-
мент басшысының орынбасары – Тәртіптік кеңес төрағасы Н. Сүйін-
баев Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 70 жылдығы мерекесі қарсаңын- 
да соғыс және тыл ардагерлері Х. Әминов, З. Батанова және А. Бі- 
рімжаровты үйлеріне барып мерекемен құттықтады. Ардагерлер- 
ге «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 70 жыл» 
мерекелік  медальды  табыстады. 

«Қан құйлы соғыста елімізді жаудан қорғап, кеудесін оққа тосқан 
аға ұрпақтың ерлігі ешқашан ұмытылмайды», – деген Н. Сүйінбаев 
оларға игі тілектерін жеткізді.

Ұлы Жеңіс күні қарсаңында Орал қалалық  ішкі істер бас-
қармасының ғимаратында  соғыс және тыл ардагерлерінің қа-

тысуымен  ескерткіш  тақта  салтанатты  түрде  ашылды. 
Шараға Ұлы Отан соғысының және ішкі істер органының арда-

герлері Ғабделқайыр Қуаншалиев, Қаби Сәрсенғалиев,  тыл арда-
гері Анатолий Зотов қатысып, жеке құраммен болған кездесуде 
жорық жолдары, қиындықтарды бірге бөліскен замандастары мен 
қаруластары  жайында  әңгімелеп  берді.

P

БҚО жастар саясаты мәселелері басқармасының  қолда-
уымен «Серпін» жастар қоғамдық бірлестігі  облыстық  
техникалық және кәсіптік білім беретін арнаулы орта 
оқу орындарының студенттері арасында бозбала мен 
бойжеткен байқауын  ұйымдастырды.

Бозбала мен бойжеткен 

Жастардың бойына әде-
мілік пен сыпайылық 
қасиеттерді ұялатып, 

ұлттық өнерді  насихаттау мақса-
тында өткен додаға тоғыз жұп 
қатысты. Байқаудың бірінші кезе- 
ңі Ж. Досмұхамедов атындағы пе- 
дагогикалық колледжде өтіп, үміт- 
керлер «Мамандығым - мақтаны-
шым»  тақырыбы бойынша таңда- 
ған мамандықтарының қыр-сыры-
мен таныстырды. Екінші айналы- 
мында жігіттер қол күресінен сы- 
налып, пневматикалық мылтық 
атса,  қыздар тоқыма тоқып, ою 
ойды. Байқаудың Орал газ, мұ-
най және салалық технологиялар 
колледжінде өткен екінші кезе- 

Майдангерлер мамыр- 
дың 6-сы күні «Эйр 
Астана» әуекомпания-

сының ұшағымен Орал әуежайы-
нан аттанған болатын. Теледидар-
дан тамашалау бір бөлек те, 
көзбен көру бір басқа. Өңіріміз- 
ден аттанған делегаттардың ара-
сында Елбасымыздың қолынан 
«Құрмет» орденін алған ҰОС арда-
гері, жерлесіміз Мінжан Абдрах-
манов та бар. Осы сапардан орал- 
ған Жеңіс сарбаздарын оркестр 
мен дің үнімен қарсылап, әскери 
үлгіде киінген қыздар гүл шоқтарын 
ұсынды. Осындай құрметке куә бол-
ған ардагерлер өңір басшылығы- 
на  ризашылықтарын  білдірді. 

– Ардагерлер-
дің басын қосқан 

ұлы мерекені ерек-
ше сезіммен 

қабылда-
дық. Біз се- 
кілді май-
дангерлер-
ге деген 
қамқорлық 

пен ұйымдастырушылардың құр- 
метін жоғары бағалаймыз. Елор-
дамызда өткен салтанатты ше-

Астанадағы 
шеРуді  ТАмАшАлАП  оРАлды

Ұлы жеңістің 70 
жылдығына орай астана 
қаласында болған сал- 
танатты шеруді тамаша- 
лап қайтқан 17 ҰОС ар-
дагерлерін өткен жексен- 
бі күні облыс әкімі н. ноғаев 
бастаған топ ықылас-іл-
типатпен қарсы алды.  

руді тамашалап қайтқаныма қуа-
ныштымын, – деді ҰОС ардагері 
Ибат Абдулов.

–  Ең есте қа-
ларлық сәт, ол 
Президентіміз 
Н. Назарбаевтың 
қ а т ы с у ы м е н 
болған салта-
натты концерт 
еді. Елімізге та- 
нымал сахна 
ш е б е р л е р і 
өнер көрсетіп, 
көңілімізді кө- 
теріп тастады. Кейін салтанатты 
шеруді тамашалап, қазіргі заманға 
сай әскери техникаларды көріп 

қуанып қалдық, – деді ҰОС  арда-
гері Иван Гапич.

Салтанатты шеруді тамашалап 
келген ардагерлерге «Атриум» 
сауда үйінің дәмханасында дас-
тарқан жайылып, қарсылау рәсімі 
емен-жарқын әңгімеге ұласты. 
Осынау мереке күндері ҰОС-ның 
ардагері Николай Ветровқа со- 
нау алыстағы Моңғолияның Қор- 
ғаныс министрлігінен медаль ке- 
ліп, иесін «күтуде» еді. Облыс әкі-
мі Н. Ноғаев аталмыш медальді  
Н. Ветровқа салтанатты жағдайда 
табыс етті. 

Темірболат 
ТОҚМАМБЕТОВ 
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ңінде үміткерлер өздерін таныс- 
тырып, өнерлерін көрсетті. Бай-
қау нәтижесі бойынша I орынды 
Ж. Досмұхамедов атындағы педа-
гогикалық  колледжінің намысын 
қорғаған Ақниет Қайырғалиев пен 
Назгүл Ерболатова иемденсе, II орын- 
 ды Орал ақпараттық технология-
лар колледжінің студенттері Жан-
дарбек Ихсанғалиев пен Бану 
Сайлауова, III орынды Орал гу-
манитарлық-техникалық коллед- 
жінің студенттері Жанкелді Жа-
рылғасын мен Гүлназ Ізмұханова  
жеңіп  алды.

Байқаудың жеңімпаз-жүлдегер-
лері бағалы  сыйлықтармен  мара-
патталды.

Гүлсезім  БИЯШЕВА

Аудан көркемөнерпазда-
рының «Желбіре, Жеңіс 
жалауы!» атты мерекелік 

сазды бағдарламасы көпшілік на- 
зарына ұсынылып, соғыс жыл-
дарындағы әндерге қоса, Отан, 
туған жер тақырыбындағы әсем 
әуендер дала төсін тербеді.

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс- 
тің 70 жылдығына орай ұйымдас-
тырылған өнер фестиваліне қа-
тысушы ауылдық округтер мен 
мекеме-ұжымдар арнайы алғыс- 
х аттармен  марапатталды.

Ат бәйгесінің жүргізушісі Қуа-
ныштың (Дүйсенғалиев) қоңыр 
даусы қоңыраулы тұлпарларды  
лек-легімен бәйгеге қосты.

Ат шабатын айналымның ұзақ-
тығы 25 шақырымды құрады. Жа-
рыс алаңы жанкүйерлерге анық 
көрініп-ақ тұрды.

Сегіз айналымнан тұратын ала-

Ат  шауып,  палуан  күресті
Қаратөбе ауданының 

орталығында да Ұлы же- 
ңістің 70 жылдық мере-
кесіне арналған той 
дүбірлеп өтті.

ман бәйгеге аудан аумағынан ба-
бы келіскен 9 жүйрік қосылды.

Мәреге бірінші болып қоскөл- 
дік атбегі Азамат Әлжанның То-
рыаты келді. Шабандозы Бекзат 
Амангереев. Осылайша ат иесі  
А. Әлжанға басты сыйлық темір 
тұлпардың кілтін аудан басшысы 
Асхат Шахаров табыс етті.  

Екінші орынды атбегі Самал- 
бек Жаймаштың (Сулыкөл ауыл- 

дық округі) Ақтанауы, үшінші орын-
ды Мұхамбетжан Жомартовтың 
(Сулыкөл ауылдық округі) Ақба-
қайы иеленді. ІІ орын иесі түрлі 
түсті теледидар, ІІІ орын иесі то-
ңазытқыш сыйлығына ие болды.

Шара аясында қазақша күрес, 
қой көтеру, бөренеге өрмелеу жа-
рысы ұйымдастырылды.

Ертай БИМҰХАНОВ,
Қаратөбе ауданы

Шараға соғыс ардагері Қалам 
Сүйіншәлиев, тыл ардагерлері 
Мерует Жолдықайырова мен Ма- 
рия Фартушина қатысып, Ұлы  
Отан соғысы жылдарын көздері- 
не жас ала отырып еске түсірді. 

Ұлы Отан соғысы ұрпақтар 
жадында мәңгілік сақталып, жыл 

м. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ғылыми кітапханасында «ер есімі – ел 
есінде» атты  соғыс және тыл ардагерлерімен әдеби 
музыкалық кездесу кеш ұйымдастырылған болатын. 

Кітапханадағы  кездесу

өткен сайын ерлердің ерлігі та-
рихта қалың парақтармен толыса 
бермек.

Т. АЛИМБЕКИРОВА,
БҚМУ кітапханасының 

директоры

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
70 жылдығы мейрамына орай ау-
дан орталығындағы Өлеңті ауы-
лында ескерткіш тақта ашылды. 

Өлеңті ауылындағы әлеуметтік 
қызметтер орталығының ауласын-
да орналасқан ескерткіш тақтада 
Ұлы Отан соғысына қатысқан ауыл 

Ескерткіш  тақта  ашылды
ардагерлерінің есімдері  жазылған. 

Тақтаның салтанатты ашылуын 
аудан әкімі Абат Шыныбеков пен 
еңбек ардагері Жауарбек Алагөзов 
жүргізді. Кейін ауыл тұрғындары 
гүл шоқтарын қойды. 

Бауыржан ШЕРіМ,
Сырым ауданы



Бейсенбі,  14  мамыр 2015 жыл
3

oral_oniri@inbox.ru

нұРлы жол

Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-
тың мемлекеттің алдағы өмірін, 
келешегін айқындайтын «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» Жол-
дауын кеңінен насихаттау, өнер 
арқылы ел жастарының бойын-
дағы патриоттық құндылықтарды 
нығайтуға ықпал ету мақсатында 
«Жасай бер, мәңгі Қазақстаным!» 
атты акция-концерт өткізілді. 

Биылғы жыл елімізге айтулы 
оқиғалар – Қазақ хандығының  
550 жылдығы, Қазақстан халқы Ас-
самблеясы жылы мен Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 
20 жылдығы, Ұлы Жеңістің 70 
жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. 
Осы маңызды оқиғаларды атап 
өте отырып, мәдениет саласының 
барша қызметкерлері егеменді 
еліміздің гүлденуі жолында аян- 
бай атсалысып, еңбек етіп келеді.

Өткен жылдың соңғы айла-
ры мен осы жылдың алғашқы екі 
айында көптеген мәдени-көпші-
лік шара ұйымдастырылды. Ескен-
дір Хасанғалиев әндерін орын-
даушылардың VII халықаралық 
«Атамекен» ән фестивалі, «Арман 
жырым – Ақ Жайық» атты респуб-
ликалық ақындар айтысы, Аста-
на, Алматы, Атырау қалаларында, 
облыс және аудан орталықтарын-
да Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері, «Құр- 
 мет» орденінің және халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 
ақын Ақұштап Бақтыгерееваның 
«Жайықтан ұшқан аққу-жыр» ат-
ты шығармашылық кеші өткізілді. 
Республикалық деңгейдегі мәні 
бар бұл шаралар көрермендердің 
көңілінен шығып, халықтың ыстық 
ықыласымен бағаланды. Бұл ша-
ралар егемендігіміздің алтын қа- 
 зығы – елдік, бірлік жолында жә-
не мемлекетіміздің болашағы 
баянды, ертеңі кемел болуы үшін 
халыққа қалтқысыз қызмет жасау-
дың ерекше үлгісі болды.

Сонымен қатар «Ауғанның от-
жалыны» атты патриоттық әндер, 
«Ғасырлар үні» атты фольклорлық 
ансамбльдердің, «Туған жер, сені 

Жарқын  болашаққа  
жолашар
Облыста 765 мемлекеттік мәдениет 

ұйымы жұмыс жасайды. мәдениет саласы 

қызметкерлері елбасының жолдауында 

айтылған міндеттерді орындауға жұмыла 

кірісіп, барлық мәдениет мекемелерінде 

жолдау талқыланып, бірауыздан қолдау 

тапты. жолдаудың «нұрлы жол» деп 

аталуының өзі бақытты болашағымызға 

бағыт сілтеп тұрғандай әсер қалдырады.

қосам әуеніме» атты әуесқой ком-
позиторлардың облыстық бай-
қауларымен қатар «Халықтық» 
театрлардың фестивалі және «Қай-
ран ерлер, қаһарман ардагерлер» 
атты облыстық фестиваль, хор 
ұжымдары мен вокалдық топтар 
арасында «Елім менің» облыстық 
байқауы жастарды патриот болу-
ға, өз Отанын шын жүректен сүю-
ге, өзіне және өз халқына сеніп, 
қоғамға қызмет етуге тәрбиелеу 
арқылы ұрпаққа ұлағат болары 
анық. 

Астана қаласында Батыс Қа-
зақстан облысының мәдениет күн- 
 дері өтті, әдеттегі қалыптан тыс 
Конгресс-холда қазақ драма те-
атры Иран Ғайыптың «Мәңгілік 
елдің Алтын Адамы» спектаклін 
сахналады. Бірлікке, ынтымаққа 
баулитын қойылымға елордалық 
көрермен жоғары бағасын бер-
ді. Қойылымға ҚР Еңбек ері, ҚР 
Халық жазушысы, ҚР Мемлекет-
тік сыйлығының лауреаты Әбіш 
Кекілбаев, ҚР Мемлекеттік сый-
лығының лауреаты Несіпбек Ай- 
тов қатысып, ізгі тілектерін жеткіз-
ді.

Бұдан басқа М. Горький атын-
дағы орыс драма театрының сах- 
насында А. Островский атындағы 
облыстық драма театрының труп-
пасы В. Шекспирдің «Двенадцатая 
ночь», Т. Габбенің «Город масте-
ров» қойылымдарын көрсетіп, өз 
шеберліктерімен халық жадында 
жатталып қалды.

Облыстық қазақ драма театры-
ның жанынан Жастар театры ашы-
лып, өзінің алғашқы шымылдығын 
Қанат Жүнісовтің «Алғашқы ма-
хаббат» атты комедиясымен аш-
қан болатын. Бұл жалынға толы 
жастық жігерлері бар студенттер 
мен жастардың қоғамға қызмет 
етулерінің лайықты көрінісі деуге 
болады.

Биылғы жылы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының құрылғанына 20 
жыл толып, «Бейбітшілік пен ке- 
лісімнің жол картасы» мегажоба-
сы республикалық деңгейде ме-
рекеленуде. «20 қайырымды іс», 

«Мың бала», «Менің Қазақстаным», 
«Өз мамандығымды мақтан тұта-
мын», «Шаңырақ» атты республи-
калық және облыстық байқаулар  
Е. Хасанғалиевтің «Атамекен» әні-
мен қорытындыланды. 

Тарихи кезеңдерді өскелең ұр-
паққа ұғындыра отырып, халық 
арасында кеңінен насихаттау, қа- 
зақ елі, жері туралы ұлтжанды-
лық, туған жерге, Отанға деген 
сүйіспеншілік рухын көтеру мақ-
сатында Ауған соғысы ардагер- 
лері ұйымдарының “Қазақстан ар-
дагерлер” қауымдастығы төраға-
сы, ҚР Парламенті Мәжілісінің де- 
 путаты Бақытбек Смағұлмен «Жас-
тығын жалын шарпығандар» ат-
ты кездесу кеші өтті. Шараға Ке- 
 ңес Одағының Батыры, Ауған со-
ғысы ардагерлері ұйымдарының 
“Қазақстан ардагерлері” қауым-
дастығы төрағасының орынбаса-
ры Николай Иванович Кремениш, 
ҚР Елтаңбасы авторының бірі  
Мәлібек Жандарбек қатысқаны 
үлкен мәртебе болды. 

Батыс Қазақстан облысы бо-
йынша «Ұлы Жеңістің 70 жылды-
ғына – 70 ізгілікті іс» атты шара 
бастау алды. Акцияны өткізудегі 
басты мақсат ұрпақ тағдырын ой-
лаған асылдың сынығындай ар-
дагерлерімізге әр уақытта құрмет 
көрсету, олардың ерлік істерін 
кейінгі ұрпаққа үлгі ету болды.

Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның жылы, Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығына арналған «70 жылдыққа –  
70 ізгілікті іс» шарасы аясында 
мәдениет саласының ардагері, 
әнші, әуесқой композитор Еділ-
бай Меңдешевтің «Асқақтай бер, 
Оралым!» концерттік бағдарла-
масы, «Өлең сөздің кестесі» облыс 
айтыс ақындарының конферен-
циясы өткізіліп, көпшіліктің ыстық 
ықыласымен бағаланды. 

Еліміздің бейбітшілігі мен тұ-
рақтылығын сақтау, халқымыздың 
ынтымағы мен бірлігін насихаттау 
мақсатында мәдениет саласының 
қызметкерлері өткізілген шара-
ларды ел мүддесімен ұштасты- 
 рып жұмыстана беретін болады.

елбасымыз нұрсұлтан 
Әбішұлы назарбаевтың 
«нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты жол-
дауы егемен еліміздің 
жасампаздық жолын 
жалғастырудың алдағы 
бағыт бағдарын тағы 
да берік белгілеп берді. 
мемлекет  басшысының  
«Қазақстан - 2050» Стра-
тегиясы -  елдің дамуына 
нық қадам бастыратын, 
тарихтың жаңа бетін 
аштыратын, алысты 
жақындататын, жақынды 
жарқын қылатын 
маңызды бағдарламалық 
құжат.

Жолдауда Мемлекет басшы-
сы Н. Назарбаев тәуелсіздіктің 
23 жылы ішінде атқарылған қы-
руар іске де кеңінен тоқтала 
келе «Біз үлгілі дамудың өзіндік 
моделін қалыптастырдық. Әрбір 
отандастарымыздың жүрегінде 
еліне деген шексіз мақтаныш 
сезімін ояттық. Қазақстандықтар 
ертеңіне, елдің болашағына се-
німмен қарайтын болады» деп 
атап көрсетті.

Барша Қазақстан халқы үшін 
стратегиялық маңызды құжат-
та аталып өткендей, жаһандық 
қаржы-экономикалық дағдарыс-
тың салдары белең алған кез-
де тек экономикалық саясатты 
қайта бағдарлап, жеделдетілген 

Дәулеткерей ҚҰСАЙЫНОВ,
БҚО мәдениет, мұрағаттар

және құжаттама
басқармасының басшысы

индустрияландыруды жүргізіп 
инфрақұрылым мен иннова-
цияны дамыта отырып, жоғары 
еңбек өнімділігіне қол жеткіз-
генде ғана Қазақстан қазіргі 
заманғы сын-тегеуріндер мен 
қатерлерге төтеп беріп әлемдік 
қауымдастықта лайықты орын-
ға ие болмақ. Елбасы дағдарыс 
жағдайында қосымша қаржы ре- 
сурстарынсыз межеленген мақ- 
 саттарға қол жеткізудің аса 
қиынға соғатынын атап өтті. 
Осыған байланысты Ұлттық қор-
дан қосымша қаражат бөлу ту-
ралы шешім қабылданды.

Аталған қаражат жолдарды 
және жалға берілетін үйлерді 
салуға, апатты жағдайдағы жә-
не үш ауысымда оқытылатын 
мектептердің проблемаларын 
шешуге, денсаулық сақтау, бі-
лім беру, ауыл шаруашылығы 
және тағы басқа мақсаттарға 
бағытталады. Мемлекет бас-
шысы осы қаражатты ұтымды 
жұмсау мәселесіне баса мән 
берді. «Мен құрған комиссия 
қаржының тиімді жұмсалуын 
қатаң қадағалап, жеке өзіме 
баяндап отыратын болады. Әр 
теңге үшін қатаң сұрау болмақ. 
Барлық әкімдерге айрықша жа-
уапкершілік жүктеледі», - деді  
Н. Ә. Назарбаев.

Осы бір маңызды міндеттерді 
шешу жолында еліміздің мем-
лекеттік қаржы органдарының 
рөлі мен маңызы арта түспек. 
Батыс Қазақстан облысы бойын-
ша қазынашылық департаменті 
кызметкерлерінің жауапкерші-
лігі аясына республикалық бюд-
жетті атқару және жергілікті 
бюджеттердің атқарылуына қыз-
мет көрсету, бюджет қаражатын 
алушылардың қаржы тәртібін 
сақтауын қадағалау сияқты мін-
дет-мақсаттар кіреді.

Жаңа экономикалық саясат-
ты іске асыру жағдайында қазы-
нашылық қызметкерлері әрбір 
қазақстандықтың әл-ауқаты мен 
өмір сүру сапасын арттыруға 
бағытталған бюджет қаражатын 
жұмсалу тиімділігін қамтамасыз 
ету жөніндегі Елбасы белгілеген 
міндеттерді іске асыру үшін бар 
күшін салатын болады.

Дархан ҚУАНЫШЕВ,
БҚО бойынша 
қазынашылық 

департаментінің 
басшысы

Хамза есенжанов 
атындағы облыстық ба-
лалар және жасөпірімдер 
кітапханасында «ХХі 
ғасыр кітапханалары 
жастар көзқарасымен» 
атты кітапханашылардың 
кәсіби кездесуі өтті. 

Конференцияда кітапханашы-
лар құқықтық мәдениет қалып-
тастырудағы кітапхананың орны, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға 
кітапханалық-ақпараттық қызмет 
көрсету бағытында сөз қозғады.

Жас кітапханашылар «PR-ак-

ция өткізудің алгоритмі» сала-
сының маманы Сергей Быков  
пен «Кітапханадағы мерекелер 
мен театрландырылған қойы-
лымдар режиссурасының» ре- 
жиссеры Арай Иксаноның ше-
берлік кластарына қатысты.

Өз тілшіміз

ХХІ  ғасыр  кітапханалары
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БРИФИнГ

«2014-2015  оқу  жылында  білім  саласы 
429  жАс  мАмАнмен  ТолыҚТы»
Сейсенбі күні «Қазақстан-Орал» телеарнасында 

облыстық білім басқармасының басшысы айгүл мыңбаева 
БаҚ өкілдеріне брифинг өткізді. 

Айгүл Әділгерейқызының 
айтуынша, облыстың бі- 
лім беру жүйесінде жал- 

пы саны  397 мектепте  88 628 оқу-
шы білім алуда. Мектепке дейінгі 
білім беретін 465 мекемеде 28105 
бала тәрбиеленуде. Оның ішін-
де 145 мемлекеттік балабақша, 
4 жеке балабақша, 52 мектеп-ба-
лабақша кешені, 260 мемлекет-
тік шағын орталық, 4 жеке шағын 
орталық бар. Сонымен бірге 5 кеш-
кі мектеп, 38 колледж, 57 қосымша 
білім беру ұйымдары қызмет ат-
қаруда. Биылғы жылы білім беру 
саласының нақтыланған бюдже-
ті 47,5 млрд. теңгені құрайды. 
Ағымдағы жылы «Жұмыспен қамту 
2020 жол картасы» шеңберінде 
5 білім беру нысанына күрделі 
жөндеу жүргізуге республикалық 
бюджет есебінен  293105,0 мың 
теңге, жергілікті бюджет есебі-
нен 5 нысанның күрделі жөндеу 
жұмыстарына 346033,0 теңге бө- 
лінді.  Қазіргі таңда  күрделі жөн-
деу жұмыстары аяқталды. Соны- 
мен бірге республикалық бюджет 
есебінен Шыңғырлау ауылында 
290 орындық балабақша құрылы- 
 сы жоспарлануда. Қазір респуб-
ликалық бюджет есебінен 2 мек-
теп, яғни Орал қаласының Зашаған 
ауылында 1200 орындық  және Жа-
ңақала ауданының Жаңақала ауы-
лында 100 орындық интернаты- 
мен 600 орындық мектептің құ- 
рылысы жүруде. Жергілікті бюд-
жет есебінен апатты жағдайдағы 
Жаңақала ауданының Х. Нұрым- 
ғалиев және Абай атындағы жә-
не Теректі ауданының Госплемс-

Айгүл  МЫҢБАЕВА, 
облыстық  білім  
басқармасының  басшысы:

танция негізгі мектептерінің құ- 
рылысы жалғасуда. Шетел инвес- 
тициясы есебінен Жәнібек ауда- 
 нының Жәнібек ауылында 290 
орындық балабақша құрылысы, 
жергілікті бюджет есебінен қала- 
мыздағы дарынды балаларға ар- 
налған мектеп-интернатының спорт 
және акт залдары, Оралда кәме- 
летке толмағандарды бейімдеу 
орталығының құрылысы жүруде. 
Биылғы жылы ҰБТ облыс көлемін-
де 9 тестілеу пункттерінде өтеді. 
2014-2015 оқу жылында жалпы 
білім беретін мектептерді 4581 
түлек аяқтайды, оның 3171-і ҰБТ-
ға қатысуға ниет білдірген. Олар- 

дың ішінде 239-ы «Алтын белгіге», 
114-і  үздік аттестатқа үміткер. Со-
нымен қатар биылғы жылы тест 
тапсырмаларында  логикалық си-
паттағы тапсырмалардың саны 
артады. Тест сұрақтары ҚР «Мем-
лекеттік құпиялар туралы» Заңына 
сәйкес мемлекеттік құпия болып та-
былады. Оны бұзғандар заң талабы 
бойынша жауапқа тартылады. Та- 
ғы бір ерекшелік, ҰБТ-ның нәти-
жесінде бұрын оқушылардың аты-
жөні ілінсе, енді ЖСН-і ғана, жа-
зылатын болады.  

Облыстың білім саласында 
20960 педагог қызметкер жұмыс 
жасайды. Өткен жылы 429 жас ма- 
манның жұмысқа келуі білім са-
пасын көтеруге мүмкіндік берді. 
208 жас маманға тұрғын үй алу 
үшін жеңілдікпен несие бөлініп, 
335 педагог көтерме жәрдемақы 
алды. Тек қана Бөрлі ауданында 
ауылдық жердегі мұғалімдерге 
коммуналдық қызметке 9000 мың 
теңге көлемінде жәрдемақы тө-
ленеді. Оқу жылының аяғында пе- 
дагог кадрларға қажеттілік 83 
маманды құрап отыр. Әсіресе, 
ауылдық шағын жинақты мектеп-
терде математика, қазақ мекте- 
біндегі орыс тілі мен әдебиеті, 
физика, химия, бастауыш, тарих 
пәндерінің мұғалімдері жетіспей-
ді. Осы мәселені шешу мақсатын-
да Астана, Алматы және Ақтөбе 
қалаларындағы ЖОО-мен облыс 
аудандарында сараманнан өтіп, 
кейіннен өңірде қалып, жұмыс- 
қа орналасуы бойынша ынтымақ-

тастық туралы меморандумға қол 
қойылды. Мектеп басшылары үшін 
алғаш рет педагогикалық шебер- 
лік орталығы базасында жаңа фор- 
маттағы курс ұйымдастырылып, 
оған 41 директор қатысуда. Қазіргі 
таңда қала мектептерінің 19 бас- 
шысы сертификат алды. Облыс-
тың 15 педагогы «Болашақ»  бағ-
дарламасы бойынша магистра- 
турада оқуда және тағылымда-
мадан өтті. 

Білім саласындағы жаңалықтар- 
ға кеңінен тоқталғаннан кейін  Ай- 
гүл Әділгерейқызы журналистер-
дің  сұрақтарына  жауап  берді. 

Жаннат  ТОҚТАРОВА,  
облыстық  «Приуралье» 

газетінің  тілшісі:
– Жалпы, бала балабақшада 

неше жасқа дейін болуы керек?  
5 жастан соң бала мектепке баруы 
керек деп балабақшадан шығарып 
жатады. Ата-аналар балалары-
ның 6 жасқа дейін балабақшада 
болғанын қалайды. Бұған сіз не 
дейсіз?

– Балабақша қызметкерлерінің 
мектепке барыңыз деп ұсыныс ай-
татыны рас. Өйткені мектептерде 
5-6 жастан бастап оқытатын мек-
тепалды даярлық топтары бар. 
Мен де маман ретінде балалар- 
дың мектепалды даярлық тобы- 
на мектепке баруына кеңес берер 
едім. Өйткені бұл баланың кейін- 
нен бастауыш сыныпқа бейімде- 
луіне жеңіл болады. Ал ата-ана өзі 
қалап тұрса,  баланы 6 жасқа де-
йін балабақшада  қалдыруға  құқы  
бар. 

Ардақ  МҰРАТҚЫЗЫ, 
«Қазақстан – Орал»  

телеарнасының тілшісі: 
– Қала іргесіндегі Подстепный 

ауылындағы мектепке барып оқи-
тын Тоқпай ауылының балалары 
мектепке бара алмай жатыр де-
ген хабар алдық.  Бұл туралы не 
айтасыз? 

– Брифингтің алдында осы ха-
бар бізге де келіп түскен.  Теректі 
ауданының  Тоқпай ауылындағы 
оқушы таситын «ГАЗель»-дің істен 
шығуына байланысты  36 бала са-
баққа бара алмай қалғаны белгілі 
болды. Жаңа ғана түскен мәлімет 
бойынша  көлік жөндеуден шықты.  
Жалпы, бұл мәселеге жергілікті 
басшылық, соның ішінде аудан 
әкімдері  балалардың уақытында 
сабаққа тасымалдануына тіке-
лей жауап беруі қажет.  Мектепті 
қажетті көлікпен қамтамасыз ету 
аудан әкімдерінің құзырындағы 
мәселе. 

Гүлжамал  ЖОЛДЫҒАЛИ

Суреттерді түсірген  Темірболат  ТОҚМАМБЕТОВ

Экономикалық форум шеңбе-
рінде жоғары деңгейдегі конфе-
ренцияда Үкімет басшылары, ми- 
нистрлер, қаржы институттары- 
 ның өкілдері мен жетекші сарап-
шылар әлемдік экономиканың 
өзекті оқиғаларын, экономикалық, 
қаржы және монетарлық өзгеріс- 
терді талқылайды. Сондай-ақ бір- 
неше сессия «Ұлы Жібек жолын 
жаңғырту» - өзара тиімді сауда-
экономикалық ынтымақтастық ты 
дамыту жолдары мен экономи-
калық әлеует тақырыбына арна-
лады. 

«Invest In Kazakhstan» инвести-
циялық форумында шетелдік ин- 

ҚР Президенті жанындағы
Орталық
Коммуникациялар
Қызметі

мамырдың 21-
22-сі күндері астана 
экономикалық форумы – 
2015 өтеді. Оған әлемнің 
90 елінен 3000 делегат 
қатысады деп күтілуде. 

Астана 
экономИкАлыҚ  ФоРумы өТеді

ғаламдық экономиканың даму бағыттарына жөн сіл- 
тейтін экономикалық форум «инфрақұрылым – экономи-
каның тұрақты дамуының драйвері» флагмандық 
тақырыбының аясында өткізіледі.

весторларға Қазақстанның инвес- 
тициялық климаты мен ынталан-
дырудың жаңа пакеті таныстыры-
лып, спикерлер Қазақстанның ин- 
дустриалды-инновациялық  дамуы-
на тікелей шетелдік инвестиция-
ларды тарту мүмкіндіктерін қарас-
тырады. 

Экономикалық зерттеулер ин-
ституты басқарма төрағасының 
бірінші орынбасары Ә. Ерғалиев-
тің айтуынша, биылғы форумда  
талқыланатын мәселелер саны 
қысқартылып, негізгі мәселелер- 
ге таңдап алынған. Екі күн ішінде 
30 маңызды сессия өтпек.  

Өз  тілшіміз

Таяуда ОКҚ-да өткен брифинг-
те ҚР Энергетика министрлігінің 
Электр энергетикасы департамен- 
тінің директоры Бауыржан Сәр-
сенов «Самұрық-Энерго» АҚ бас-
қарма төрағасы Қаныш Молда- 
баев, «KEGOC» АҚ-ның департа-
мент директоры Нұржан Исенов 
осы жөнінде айтты. 

Аталған желілерді салу екі 
кезеңнен тұрады. Біріншісінде,  
500 кВ-тық «Екібастұз – Семей - Өс-
кемен»  электр желісі салынады. 
Оны іске асыру мерзімі 2011-2017 
жылдар аралығы болып табыла- 
ды. Соған орай «KEGOC» АҚ нысан-
дарды салып, оларды толыққан-
ды тапсыру қарастырылған келі-
сімшарттарға қол қойды. Жалпы 
ұзындығы 600 шақырымды құрай-
тын жоғары вольтті желінің қазір 
130 шақырымының құрылысы аяқ-
талды. Екінші кезеңде 500 кВ-тық 
Семей-Ақтоғай-Талдықорған-Ал-
маты жоғары вольтты электр же-
лісі  салынбақшы. Іске асыру мер-
зімі 2012-2018 жылдар аралығы. 
Бүгінгі таңда электр тасымалдау 
желісін салуға жер учаскелерін 

Электр  қуаты 
эксПоРТҚА  шығАРылмАҚ

мемлекет басшысы өз жолдауы арқылы солтүстік, 
шығыс және оңтүстік өңірлердің электр энергетикалық 
байланысын күшейту жөнінде тапсырма берген болатын. 
Бұл мәселе қалай шешілуде?

бөлу жүзеге асырылды. Сондай-
ақ 220 кВ, 500 кВ және қосалқы 
станциялар салынатын жолдарда 
жобалық жұмыстар мен инженер-
лік ізденіс жұмыстары жүргізілуде. 

Жоғарыда аталған жобалар іс- 
ке қосылған соң еліміздің барлық 
өңірін теңестірілген энергиямен 
қамтамасыз ету мәселесі ғана ше- 
шіліп қоймай, сондай-ақ бірқатар 
темір жолдардағы энергия тап-
шылығы байқалатын жерлерді 
электрификациялау үшін қолайлы 
жағдай жасалады. 

– Бұл жобалар Қазақстанның 
электр қуатын экспортқа шығару-
ға, соның ішінде Қытайға сатуға 
мүмкіндік бермекші. Сонымен қа-
тар CASA-1000 жаңа электр жүйесі 
салынып жатыр. Бұл желі қысқы 
мерзімдерде қазақстандық электр 
қуатын Қырғызстан, Тәжікстан ел-
деріне, ары қарай Ауғанстан мен 
Пәкістанға да сатуына мүмкіндік 
береді. Бұл әзірге жоба ретінде 
ғана, бірақ оны іске асырсақ, Қазақ-
станның экспорттық әлеуеті арта 
түседі, – деді Бауыржан Сәрсенов. 

Мәди  ЫҚЫЛАС
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дАлА-ҚАлА

Отағасы Жәнібектен 35 
шақырым қашықтықта- 
ғы Ресей селосы Кай-

сацкінің тумасы болып шықты. 
1961 жылы Жәнібекке қоныс ауда-
рыпты. Бүгінде бұл дүниеде жоқ 
әкесі  Григорий Горбачев Ұлы Отан 
соғысына қатысқан. Ұзақ жылдар 
аудан орталығындағы автобазада 
автокөлік жүргізушісі болып жұ- 
мыс істеді. Николайдың осыдан 
бірер жыл бұрын дүние салған 
анасы Валентина әжейді бұрын- 
нан білуші едік. Ол саналы ғұмы- 
рының басым көпшілігін аудан- 
дық тұрмыстық қамту комбина- 
тында бухгалтер болып өткізді. 
Аракідік көшеден көріп қалған- 
да, шынайы көңілімен бар ниетін 
салып  амандасушы  еді  марқұм. 

Жәнібекке көшіп келгенде Ни-
колай алты жастағы бала екен. Ки-
ров көшесіндегі (қазір  Ш. Мәжитов 
атында) өзі құралпы қазақ бала-
ларымен құлын-тайдай тебісіп ой- 
нап өсіп, аудан орталығындағы №1 
орта мектептің табалдырығын бір-
ге аттады. Аталған мектепті 1972 
жылы ойдағыдай аяқтап, Астра- 
 хан қаласындағы байланыс техни-
кумына түсті. Техникумды тәмам- 
дағаннан кейін ауылға келіп, ал-
ғашында поштада телефоншы, со- 
дан кейін телестансада электр- 
механик болып қызмет істеп, тұр- 
 ғындарды теледидар жөндеу жұ-
мыстарымен қамтыды. Соңғы үш 
жыл Жалпақталда мамандығы бо- 
йынша жұмыс істеп, қазір Жәні-
бектегі тұрғындардың үйлеріне 
«Отау TV» қондырғысын орнатып 
берумен  шұғылданады.           

– Жақында 60 жасқа толдым, – 
дейді Николай, – Мерейтойымды 
үйімде өткіздім. Менің шақыруым- 
 ды қабыл алып, Қазталовтан, Жал-
пақталдан өзіммен бірге істеген 
басшыларым, қызметтестерім кел-
ді. Қуанышыма ортақтасып, алыс-
тан ат сабылтып келген оларға 
алғыстан басқа айтарым жоқ.  

Үй иесінің отызға келіп қал-
ған ұлы Дмитрий әке жолын қу- 
ған. Электрик. Орал қаласындағы 
колледжді 2003 жылы бітірді. Қа- 
зір ол да әкесімен бірге тұрғын- 
дардың мекенжайына «Отау ТV» 
қондырғысын орнатуда. Үй иесі- 
мен сөйлесіп отырғанда бөл- 
медегі сықасқан ойыншықтары-
ның арасында отырған  кішкентай 
бөбек біздің жанымызға жылжып 

жәнібек ауылының 
байырғы тұрғыны николай 
горбачевтің  үйіне бар-
ғанымызда, сыртқы есіктен 
жап-жас қазақ қызы қарсы 
алды. ибалылық көрсетіп, 
бізді үйге бастады. Ортаңғы 
бөлмеде үй иелері шай 
ішіп отыр. Қонақжайлық  
танытып, үстел басына 
шақырды. ерлі-зайыпты 
николай мен Ольга 
екеуімен жайғаса отырып 
әңгімелестік. 

келіп, қолындағы қолтырауынын 
ұсынды. Осы сәтте әңгімеге үй 
иесінің жұбайы Ольга араласты. 
Әңгіменің майын тамыза айта-
тын Ольга бірден шешіле сөйлеп 
кетті. Сәби олардың немересі 
екен. Дмитрий 2012 жылы үй-
ленген. Ольга мана бізді тыста 
ибалылық танытып қарсы алған 
қазақ қызын келінім деп таныс-
тырды. Аты Айсұлу. Ольганың ай- 
туынша, келінінің түп-төркіні Күй-
генкөл ауылдық округіндегі Өне- 
ге елді мекенінен. Немерелері Ар- 
тем бұрнағы жылы дүниеге келіп-
ті. Біз барған күні бір жас төрт 
айға толып, үй иелері немересі- 
нің қылығын қызықтап,  мәре-сәре 
болып жатқан жайы бар. «Келіні-
міз әдепті де инабатты, ұлымыз- 
ға осындай жанды тап келтіргені-
не қуанып отырамыз.  Ата-әжесі- 
нің қолында өскенін сыпайы, ізет-
ті мінезінен аңғаруға болады», – 
дейді ол.

Ольганың өзі де осыдан 53 
жыл бұрын Жәнібек ауылында 
дүниеге келді. Николай екеуінің 
үйленіп, үй болғанына биыл таба- 
ны күректей 35 жыл толады. 
Оның аудан орталығындағы те-
леорталықта кезекші болып істе-
геніне де биыл сонша жыл толып 
отыр. Олардың отау құрғанына 
бір жыл болған соң, тұңғышы Га-
лина дүние есігін ашыпты.  Жоға-
ры оқу орнын бітірген ол  бүгінде 
Ресейдің Волгоград облысына қа- 
расты Волжск қаласында сауда 
саласында қызмет істейді. Сауда 
саласында жұмыс істеп жүрсе де, 
әкесінің электриктік қабілеті оған 
да  жұғысты  болыпты. 

Горбачевтар  Жәнібектегі тату-
тәтті отбасылардың санатында. 
Қазақтың салт-дәстүрін қадір тұ-
тады. Халқымыздың көрісу айт, 
Наурыз мейрамдарына белсене 
атсалысады. Еліміздегі халықтар 
достығының бекемдігін, соның ар- 
қасында ешқандай дау-дамай бол- 
май, сан ұлт өкілдерінің ынтыма- 
ғы жарасып тірлік қылып жат-
қандарына шүкіршілік етеді.  

– Өзімнің түп-тамырым Жә-
нібектен таралады. Біздер тұрып 
жатқан осы көшенің тең жарты-
сына жуығы менің туысқандарым 
болды. Уақыт, шіркін, ешкімді де 
аямайды ғой. Жылдар өте келе 

олардың қатары өте сиреп қалды. 
Өткен жылы Украинадағы жағ-
дайдың шиеленісуіне байланыс-
ты Луганск қаласында тұратын 
апам Люба күйеуімен бірге жазда 
Жәнібекке келіп, біздің үйде екі-
үш ай тұрды. Қызы да олармен бір-
ге шыққан екен, шетелдік төлқұ- 
жаты болмай, Волгоградта қалып-
ты. Үшеуі де Украинадағы жағдай 
аздап оңалып, келісім орныққан 
соң елдеріне кетті. Тіл-көз ти-
месін дейік, олар Қазақстандағы 
халықтар арасындағы татулық пен 
тыныштықтың жарқын лебі ес- 
кен самалға қатты қызығып, ра- 
зы болды. Жәнібекте бізді ұлты, 
діні мен діліне бөліп, ешкім рен- 
жітпейді. Қазақ пен орыс халық-
тарының  мейрамдарын бес сау- 
сағымыздай жақсы білеміз. Ежел- 
ден қазақтармен қоңсы қонып, 
аяқ-табағымыз араласып жатқан-
дықтан шығар, күн сайын ет 
жемесек, бірдеме жетіспей тұр- 
ғандай болады. Қора-қопсымызда 
жыл сайын кемінде 20 қой қыс- 
 татылып шығады, – дейді Ольга  
бізбен  әңгімесінде.    

Николай мен Ольга қазіргі өмір-
леріне бек разы. Өздерінің та-
мыр жайып, ұрпақтарын өрбіткен 
Жәнібек ауылының жыл сайын 
жақсарып, жаңарып келе жатқа-
нын көріп, көңілдері бірленеді. 
Олармен болған әңгімеміз белгілі 
бір межеге жеткенде шаңырақ-
тың отағасы алдағы жылы аудан 
тұрғындарының сандық теледи-
дарды тамашалауға қолы жететі- 
нін қуана жеткізді. Жәнібек, Жақ-
сыбай, Талов, Тау ауылдары мен 
Өнеге елді мекенінде сандық те- 
ледидар қондырғысының құжат-
тары жасалып қойылған.

– Негізінде сандық теледидар 
аудан аумағына биыл келуі тиіс 
еді. Дағдарысқа байланысты аз-
дап кешігіп жатыр, – дейді ол. 
Сөз соңында ерлі-зайыптылар ау- 
данымыздың одан әрі құлпырып, 
жайнай түсуіне шын жүректен ті- 
лектестіктерін білдіріп, ата-қо-
ныстары – Жәнібектен артық  еш 
жер жоқ екендігін, одан басқа 
жерге қозғалу ойларына мүлдем  
келмегенін айтып, бізбен қош-
тасты.

   
Нұрымбек ЖАПАҚОВ,

Жәнібек ауданы

Украиналықтар
ТАТулығымыЗғА  сҮЙсінді

Тәртіпбұзушылықты жасаған 
адам, оған итермелеген факторлар 
болады. Бірі заңды абайсыздық- 
пен бұзса, басқасы «Ойыма келге-
німді жасаймын» деп заңды бел-
шесінен басып, кінәсін мойын-
дамай жататыны бар. Бұл орайда  
«Адам теріс қылықты не себеп-
ті жасады?», «Бұл әрекеттердің 
психологиялық астары неде?» де-
ген сынды сауалдар туындайды. 
Қалай дегенмен миллиондаған 
азаматтар ішінде әрқалай тәрбие, 
білім алып, түрлі ортада өскен 
адамдар болады. Ал оғаш әре- 
кеттерімен қоғамға зиянын тигі- 
зіп жүрген азаматтармен күресу- 
ді қалай жүргізуге болады? Әри-
не, бұл ретте қолданыстағы заң- 
дарды күшейту тығырыққа тіре- 
ген мәселенің бір шешімі болмақ.  
БҚО ішкі саясат басқармасының 
қолдауымен «Заман» жастар қо- 
ғамдық бірлестігі Жәңгір хан атын-
дағы БҚАТУ-дың кіші мәжіліс за-
лында «Заң – тәртіп кепілі» атты  
дөңгелек  үстел  ұйымдастырды.

Шараның мақсаты жастар ара- 
сында тәртіпсіздік пен ұсақ құқық- 
бұзушылықтарға «нөлдік төзім- 
ділік» қағидатын қалыптастыру, 
азаматтардың құқықтық танымы 
мен құқықтық мәдениетін көте- 
ру және елеусіз құқықбұзушы- 
лықтарды анықтау бойынша жұ-
мысты жандандыру, елжандылық- 
қа, құқықтық сауаттылыққа тәр-
биелеу болып табылды.

Басқосуға қатысқан БҚО ішкі 
саясат басқармасының  жетекші 
маманы Ерген Рахматуллин, Қа- 
зақстан Республикасының Мем-
лекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің БҚО бойынша 
департаменті кеңесшісі Біржан 
Хайруллин, Орал қаласы әділет 
басқармасының басшысы Естай 
Рашқалиев, Орал студенттер альян- 
 сының қалалық омбудсмені Асы- 
лан Бекмырза, М. Өтемісов атын-
дағы БҚМУ-дың оқытушысы Наз-
гүл Сабырғалиева, «Ғасыр» жастар 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Болатбек Сахипов, қауіпсіздік жә-
не тәртіп сақтау қызметі жетек-
шісі Талғат Баянтасов ойларымен 
бөлісті.

Шара қонақтары заң сақтауда 
азаматтарымызды «нөлдік төзім- 
ділікке» үйретуіміз қажет дегенді 
жиі атап, АҚШ-тағы «Zero tolerance» 
дәстүрін мысал ретінде атап көр- 
сетті. Сонымен қатар жуырда ға- 
на еліміздің Қылмыстық кодексі 
бірқатар баптармен толықтыры- 
лып, кей заңбұзушылықтар үшін 
жауапкершіліктер күшейтілгенін 
ескертіп, қоғамдық тәртіпті бұз- 
ғандар әкімшілік құқықбұзушы- 
 лыққа тартылатындықтарын атап 
өтті. Шара соңында студенттер- 
дің талап-тілектері мен ұсыныс-
тары назарға алынып, қойылған 
сұрақтарына  жауап  берілді. 

Өз тілшіміз

Заң  –  тәртіп  кепілі

Шара барысында «Таза сессия» 
акциясы, «Жастар жемқорлыққа 
қарсы» флешмобы, жастар ара-
сында сауалнамалар жүргізу тура-
лы ой-пікірлер айтылды.

«Жас Отан» жастар қанатының 
белсенділері «Тәрбие отбасынан бас- 
 талады» демекші, жанұяда адам-
гершілік мәселесіне көп көңіл бө- 
 лу қажет екендігі жөнінде өз ой-
ларын білдірді.

Олар сонымен қатар тренинг 
өткізу қажеттілігіне, өйткені әр 
адамның адамгершілік қасиетте-

Жемқорлық – індет, оны жою – міндет!

«Таза  сессия»
БАсТАЙды

жуырда «нұр Отан» партиясы «жас Отан» жастар 
қанатының белсенділері, Қазақстан студенттер альян-
сы көшбасшыларының қатысуымен «Қазақстан респуб-
ликасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жем- 
қорлыққа қарсы стратегиясын» насихаттауға арналған 
дөңгелек үстел өтті.

рін арттыруда тренингтің рөлі зор 
екендігіне тоқталып өтті. Басшы-
ларды қарапайым адамның орны-
на қою, яғни рөлде ойнату арқы- 
лы өзгелердің жағдайын түсінеді 
деп ой бөлісті.

Сонымен қатар әлеуметтік бей-
нероликтерді телеарналарда, кө- 
шедегі экрандарда көптеп көрсе- 
ту, жас ұрпақты тәрбиелеуде мульт- 
фильмдердің персонаждарын пай-
далану, қоғамдық көмекшілерді 
енгізу ұсыныстары ортаға салын-
ды.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және  
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің  

БҚО бойынша департаменті
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Химия ғылымы «ғажа- 
йыптан» пайда бол-
ған ілім ғой. Сол ға-

жайыптың қыр-сырын зерт- 
теп, бүгінде отандық химия 
ғылымы саласында өз қолтаң-
басын қалдырып үлгерген 
жанның бірі – профессор, 
химия ғылымдарының док-

торы Дина Меңдәлиева. Оның 
физхимия, қосымша топша метал-
дары, мұнай химиясы салалары 
бойынша жарық көрген бірқатар  
еңбектері республика көлемінде 
жоғары бағаланды. Сапалық ана-
лиз, аналитикалық химиядан қол- 
 даныстағы оқу құралдарының  
мектеп оқушылары, студенттер  
үшін  көмегі  зор. 

ғылыммен айналысып, дүниені әр қырынан таныған 
ғалымдарымыздың дені елордамыз бен оңтүстік аста-
нада, қала берді облыс орталықтарында еңбектенуде. 
кейде қаймағы бұзылмаған қазақ ауылындағы нақты 
ғылымдардың жағдайын ойлайсың. кімге қарап бой 
түзейміз? кімнен үйренеміз? кімнен бағыт алып, қа-
лайша жұмыстанамыз? Осы бірнеше сауалдың жауабын 
бір-екі жылдың турасында тапқандай болдым. 

Бірақ бүгін мен Дина Кенже-
бекқызының  өзге де игі бастама- 
ларына ой жүгіртпекпін. М. Өте- 
місов атындағы БҚМУ-да 4-курс-
та оқып жүргенімде, ол химия ка-
федрасы меңгерушісі қызметіне 
келген еді.  Біз үнемі оған кез кел- 
ген мәселе бойынша еркін жо-
лыға алатынбыз. Өйткені ол сені 

Ол 1922 жылы Жаңақаланың  Жуантөбе  
ауылдық советінің «Жаңаталап» колхозында 
туып, С. Киров  атындағы орта мектепті бітірген 
соң,  Орал педагогикалық  институтының қазақ  
тілі мен әдебиеті  факультетіне  оқуға  түскен. 
1942 жылы әскерге шақырылып, Воронеж, Смо-
ленск  түбіндегі  ауыр  шайқастарға  қатысып, 
Белоруссияны азат ету үшін болған  жойқын  
ұрыстардың ортасында жүрген жан. «Герма-
нияны  жеңгені  үшін» медалімен наградталып, 
1945 жылы елге оралады. Ағайымның мен бі-
летін марапаты осы ғана. Басқа да медальдары 
болған, бірақ  олар қазір есімде жоқ. Ауылға 

жеңістің 70 жылдығына  орай майдангер Қайырғали 
есқайыров ағайды есіме алып отырмын. 

оралысымен, Жігер жетіжылдық  мектебінде 
мұғалім, кейін мектеп директоры  болып  жұмыс  
істейді. Бірнеше жылдан соң Ұялы ауылында  
мектеп директоры, 1957-1958  жылдары  аудан 
орталығында мектеп инспекторы болып қыз-
мет атқарған. 1958-1960 жылдары Құрманғазы 
мектеп-интернатында директор болды, кейін 
қызмет бабымен Қисыққамыс ауылына ауысты-
рылады. Қисыққамыс ауылына келгеннен ке- 
йін денсаулығы күрт сыр беріп, дүние салды.

Соңында  шулап  шиеттей төрт  баласы, зар 
еңіреп жары Әсима қала барды. Шүкір, бұл 
күндері Отан үшін от кешкен азаматтың соңын- 
да қалған перзенттері жетіліп, өздері  ұрпақ 
өрбітіп отыр. Менің аналық ақ тілегім, бүгінгі 
жастар мен келер ұрпақ соғыс сұмдығын еш-
қашан сезінбесін, майдандағы жанқиярлық ер- 
лік және тылдағы жанкешті еңбекпен келген 
Жеңісті,  бейбіт  өмірді  бағалай  білсін!

 
Меңдеш  НЕТҚАЛИЕВА,

«Халық  ағарту  ісінің  озық 
қызметкері»,
«Батыр ана», 
Орал  қаласы

Майдангер-ұстаз  болатын

Туған  жеріне
жанашыр  ғалым

алдымен зейін қойып тыңдап, 
кейін байыппен өз ойын білді-
ретін. ЖОО-дағы соңғы жыл бол- 
 ғандықтан, көп уақытымды мек-
тептегі сараман, дипломдық жұ- 
мыс дайындауға жұмсадым. Дина 
Кенжебекқызының студенттерге 
сонша қамқорлық танытып, ба-
ғыт бергенін көре жүріп, әттең, 
осындай мүмкіндіктің менде енді 
болмайтындығына налитынмын...  
Себебі оқу бітіріп, «Дипломмен 
ауыл ға» бағдарламасымен түлеп 
ұшқан мектебіме кеттім. Оқушы-
ларды химия ғылымының нәрі-
мен сусындатып, еңбек етіп келе 
жатқаныма бес жыл. 

Мұғалімнің  оқыту үдерісі  нәти-
жесінің бірден-бір көрсеткіші – 
оқушы жетістігі. Ол сабақтан тыс 
түрлі деңгейдегі сайыстар мен 
олимпиадалар, турнирлерден кө- 
рінеді. 2012 жылы әл-Фараби атын- 
дағы ҚазҰУ-дың химия және хи-
миялық технология факультеті  
ұйымдастырған аудандық олим-
пиадасы үлкен игі істің бастама-
сы болды. Оның себепшісі - Дина 
Кенжебекқызы. Туған өңірінде хи- 
мияның маңызы мен мүддесін 
еселеу үшін,  еліміздегі іргелі оқу 

орнының артқан зор жауапкер-
шілігін ол мойнына алды. Осы кез-
де Дина Кенжебекқызымен қай- 
та қауышуға мүмкіндік туғанына 
шын қуандым. Үлкен қажырлылық 
пен мол жауапкершілікті талап 
ететін осы бастама, міне, үшінші  
жыл сәтті жүзеге асып келеді. «Әл-
Фараби олимпиадасына» өтініш 
білдірген кез келген оқушы жы- 
лына екі мәрте өтетін олимпиа-
даға қатысуына мүмкіндігі бар. 
Ал жалпы жинақ ұпай бойын- 
ша алға шыққан мектеп оқушы-
лары командасына арнайы ку-
бок тағайындалған. Бұл – ерекше 
мүмкіндік.  Дина Кенжебекқызына 
олимпиаданың тиісті деңгейде әрі 
уақтылы өтуіне қолдау көрсетіп 
отырған – аталмыш ЖОО аспи-
ранты  Руслан  Ермағамбетов. 

Мектеп бітірушілер мен  қосым-
ша ізденістегі оқушыларға Дина 
Кенжебекқызының жұмыс кабине-
ті үнемі ашық. Қызмет кестесінің 
өте тығыз екендігіне қарамастан, 
білімге құлшынысы зор жастан ол 
уақытын аяған емес. 

Дина Кенжебекқызының әкесі 
Кенжебек Меңдәлиев – осы өңірдің 
өркендеуіне зор үлес қосқан аза-
мат. Оның атқарған абыройлы іс- 
тері үшін халқы көшеге, Қазталов 
ауданында мектепке К. Меңдә-
лиевтің есімін берді. 

Чапаев ауылындағы Абай атын-
дағы мектеп-гимназия бұрынғы 
қазақ орта мектебінің ғимара-
тында қоныстанған. Дина Кенже-
бекқызы бір жылдары осында бі- 
лім алған. Ұстазым қанаттанған ал- 
тын ұяда бүгіндері мен қазақ ба-
лаларын химияның таңғажайып 
әлеміне жетелеудемін.

Әсима ҚАДЫРБАЕВА,
Абай атындағы мектеп-

гимназиясының  
химия пәні мұғалімі,

Ақжайық ауданы

Таяуда Атырау қаласында ере- 
сектер арасында бокстан VII ха-
лықаралық турнир аяқталды. Ар- 
насын кеңге жайып, деңгейі жо-
ғарыдан көрінген халықаралық 
ауқымдағы бұл спорт сайысының 
басты ерекшелігі – оның Иса-
тай мен Махамбет батырлардың 
өшпес рухына тағзым ретінде 
өткізілуінде. 

Турнирге Қазақстан мен Орта 
Азия республикаларынан, Ресей 
мен Қытайдан және Моңғолиядан 
сайдың тасындай іріктелген 86 
былғары қолғап шеберлері келді. 
Халықаралық сайысқа Батыс Қа-

Исатай  мен  Махамбет 

рухына  арналды
зақстан облысынан да үш спорт-
шы қатысып, бақ сынады. Олар 
Мейрамбек Мәжитов, Алмазбек 
Орынғалиев және Жарас Жүсіпов. 
Турнир қорытындысында алғаш-
қы екеуі 52 және 75 киллограм-
дық салмақ дәрежелері бойынша 
екінші және үшінші орындарды 
иеленді. Айта кету керек, бұл бокс-
шылар – Азия  чемпионы, Афи-
ны олимпиадасына қатысушы 
Нұрлан Кәрімжанов басшылық 
ететін Оралдағы облыстық жоға-
ры спорттық шеберлік мектебінің 
тәрбиеленушілері.

Т. ҒАЛИЕВ
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Облыстық мәдениет, мұ- 
рағаттар және құжат-
тама басқармасы, қала 

әкімдігі және Жұбан Молдағалиев 
атындағы облыстық әмбебап-ғы- 

лыми кітапхана ұжымы бірлесе 
ұйымдастырған шараға жоғары 
және арнаулы орта білім беру 
орындарының ғалымдары мен 
оқытушылары, «Жайық Пресс» 
ЖШС, Жәнібек, Қазталов ауданда-

«Жойылмаса  игі  еді,
артта  қалған  ізіміз...»

кеше қаламыздағы 
ғарифолла Құрманғалиев 
атындағы облыстық 
филармонияның концерт 
залында алаш қайраткері, 
ойшыл ақын, ағартушы 
ғұмар Қараштың туғанына 
140 жыл толуына орай 
«ғұмар Қараш – тарихи 
тұлға» атты облыстық 
ғылыми-практикалық 
конференция өтті.

рының өкілдері, ақын-жазушылар, 
қоғамдық ұйымдар мен мекеме 
басшылары қатысты.

Конференция жұмысын облыс- 
тық мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасы басшысы-
ның орынбасары Әбіл Жолама-
нов жүргізді. Философия ғылым-
дарының докторы, Жәңгір хан 
атындағы БҚАТУ профессоры Ті- 
лекжан Рысқалиев, филология ғы-
лымдарының кандидаты, Махам-
бет Өтемісов атындағы БҚМУ про-
фессоры Серікқали Шарабасов, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 
БҚГА доценті Бақтылы Боранбаева, 
тарих ғылымдарының кандида-

ты, БҚГА профессоры Дәметкен 
Сүлейменова, белгілі журналист 
Қазбек Құттымұратұлы, сондай-ақ 
«Жайық Пресс» ЖШС-ның бас ди-
ректоры Жантас Сафуллин баян-
дама жасап, ұлы тұлғаның ұрпақ- 
қа үлгі етерлік жан-жақты қырла-
рына жаңаша тоқталды.

Ғұмар Қараштың бірқатар өлең 
жолдарына пәлсапалық талдау 
жасаған философия ғылымдары-
ның докторы Тілекжан Рысқалиев 
«Менің ойымша, Ғұмар Қараш – есі-
мі тасада қалып, қазақ мәдениетін- 
дегі орны әлі де лайықты баға-
сын алып үлгермеген ұлы ойшыл-
дардың бірі. Оның мұраларының 

халқымызға, әсіресе, жас- 
тарға бергенінен берері  
көп. Тек оған қайта оралуы- 
мыз керек» деген түйін жа- 
сады. «Ғұмардың «Неден 
қорқам?» деген жалғыз-ақ 
өлеңінің өзінде тұтас адами 
философиялық даналық жа- 
тыр» деген Серікқали Шараба-
сов аталмыш өлең жолдарын ар-
қау ете отырып, бүгінгі таңдағы 
қоғамда орын алып жатқан ке- 
леңсіздіктердің бетін ашты. Бақ-
тылы Сансызбайқызы Ғұмар Қа- 
раштың өмірі мен қоғамдық сая-
си қызметі, ал Дәметкен Сүлей-
менова Алаш қозғалысы және 
Ғұмар Қараш тақырыбында ой 
толғады. Журналист Қазбек Құт- 
тымұратұлы Ғұмар Қарашты қа- 
зақ журналистикасының негізін 
салушылардың бірі ретінде қарас-
тырса, «Жайық Пресс» ЖШС-ның 
бас директоры Жантас Сафуллин 
«Ғұмар Қараш рухының парасаты: 
өткеннен үлгі – болашаққа өне- 
ге» атты баяндамасында ұлы тұл- 
ғаны ұлықтау бағытында өзі бас- 
қаратын мекеме қызметкерлері 
атқарып келе жатқан бірқатар нақ- 
 ты істерге тоқталды. Ол сондай-
ақ жиылған көпшілікке Ғұмар 
Қараштың Мәскеуде тұратын не- 
мересі Надежда Қарашеваның өз 
атасы, шыққан әулеті жайында әң- 
гімелеген бейнесұхбатын тамаша-
лауға  мүмкіндік  жасады.

– Бүгінгі конференцияны ұйым- 
дастырудағы мақсатымыз Ғұмар 

Қараш сынды ұлы ойшыл, ағарту-
шы тұлғаның кейінге қалдырған 
мұралары арқылы өскелең ұрпақ- 
ты тарихын, Отанын сүюге жете-
леу болатын. Осы бағыттағы шара- 
лардың легі конференция жұмы-
сымен тәмамдалып қалмақ емес. 
Бұл Ғұмарды танудағы кешенді, 
жүйелі шаралардың бірі ғана деп 
есептейтіндеріңізге сенемін, - деді 
конференцияны қорытындылаған 
облыстық мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама басқармасы бас-
шысының орынбасары Әбіл Жола-
манов.

Аталмыш шара аясында Ғұмар 
Қараштың өмірі мен шығармашы-
лығы туралы деректерді қамтитын 
«... Жойылмаса игі еді, артта қал-
ған ізіміз» атты кітап көрмесі кон-
ференцияға қатысушылардың на-
зарына ұсынылды.

Нұртас НАБИОЛЛАҰЛЫ,
«Орал өңірі»

Суретті түсірген  
Медет ДОСУМОВ

Ескерткіш тұғырдың орта-
сында мәрмәрға қашап 
жа зылған «Елмен бірге 

мәңгілік,  рухың тұрар жаңғы- 
рып!» деген сөз, оның астында 
6 тақтаға осы ауылдан сұрапыл 
соғысқа аттанған 65 азаматтың 
есімі жазылған. 

Аудан басшысы Жеңіс күні қар-
саңында осындай игілікті іс ат- 
қарғаны үшін ел азаматтарына 
алғыс айтты, бұл майдангерлер-
ге құрмет, ұрпаққа мирас  болар 
рухани дүниелердің айнасы екен-
дігіне тоқталды. Н. Төреғалиев пен 
ауылдық округ әкімі Б. Қыдыр- 
ғожин ескерткіштің орнауына ті- 
келей атсалысқан ауыл азамат-

ақжайық ауданы 
Тайпақ ауылдық округінің 
шабдаржап ауылында Ұлы 
жеңістің 70 жылдығына 
орай соғысқа қатысқан 
жерлестер мен майданнан 
оралмаған боздақтарға 
арналған ескерткіш тақта 
салтанатпен ашылды. Бұл 
шараға аудан әкімі нариман 
Төреғалиев қатысты. 

Салтанатта әскерге шақыры-
латын жас азаматтарға тіркеу куә-
лігі берілді. Сондай-ақ «Жас қы- 
ран», «Жас ұлан» ұйымының мү-
шелеріне қабылдау өтті. 

Бір кезде Харькин мектебінің 
алғашқы меңгерушісі болған май-
дангер Нұғман Досқалиевтің не-
мересі Надежда Досқалиева, май- 
дангерлер Георгий Бакиров, Кузь- 
ма Башеньятов, Николай Егоров-
тың да ұрпақтары осы ұлағатты 
шарада болды. 

Майдангерлер рухына бағыш-
талып ас берілді.

Тілес  ЖАЗЫҚБАЙ,
Ақжайық  ауданы

тарына алғысхат пен естелік сый-
лықтар табыстады. 

Майдангер Айтжан Жұбанов-
тың қызы Светлана Жұбанова, ау-
дандық қорғаныс істері жөнінде- 
гі бөлім басшысының орынбаса-
ры Қадырбек Бегманов, майдан-
гер Баянғали Мұқановтың қызы 
Рысты Мұқанова т.б. осы құрмет- 
ті орынның ашылуына бастамашы 
болған мектеп директоры Бек-
зат Ығылманқызына, қаржылай 
көмек көрсеткен шаруа қожалық-
тарына, кәсіпкерлерге, майдан- 
гер ұрпақтарына және осы құры- 
лысты жүргізген мектеп кіші қыз- 
меткерлеріне зор ризашылықта-
рын білдірді.

«... рухың тұрар жаңғырып!»Оларды  бір дастарқан басына 
тоқайластырған – облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасы. Оның 
басшысы Марат Оңғарбеков шы- 
райлы кездесудің тізгінін қағып, 
көгілдір көктем айында жүйеме-
летіп тойланатын мерекелерді 
санамалап, әсіресе, Жеңістің 70 
жылдық мерекесіне ерекше тоқ- 
талды. Осы отырғандардың ара-
сында сонау соғыс жылдарында 
балалық шақтарымен ерте қош-
тасып, табанын  тасқа  тілдіріп, үл-
кендермен бірге  еңбек еткен ар-
дагерлер де бар еді. Олар туралы  
Оңғарбеков тебірене әңгімеледі. 
Шынында да,  бір дастарқан ба- 
 сында кездескендердің  бәрі де об-
лыстың ауыл шаруашылығының 
ыстығы мен суығын татудай-ақ  
татқан майталман жандар. Тіпті  
көп әріге бармай-ақ,  колхоз-сов- 
 хоз тарап, арендалық жүйеге кө- 
шу, оны аяқтамай жатып коопера-
тивтік шаруашылықтар құру, се- 

Жаңбыр  жауды  
мамырдың  жылы  жаңбыры  себелеп тұр еді сол 

сәтте. алды сексеннің сеңгіріне шыққан соңы жетпісті 
желкелеп жүрген ақсақалдар мен ақ жаулықты  әжелер,  
яғни облыстың ауыл шаруашылығы саласының бір топ  
ардагерлері «наурыз» мейрамханасына  жиналды. 

ріктестікке бірігу сияқты алақұ- 
йын уақыттарды бұл жандардың 
бәрі басынан кешкен. Экономика- 
лық қиындықтар жан-жақтан қыс- 
паққа алған кездегі орасан зор 
ауыртпалықтар осы отырған бүгін-
гі ағаларымыздың мойнына түс-
кен еді. Сол кезде аудан, шаруа- 
шылық, серіктестік басқарған олар 
не көрсе де,  ауыл  халқымен бір- 
ге көріпті. Сөйтіп, бүгінгі шүкір 
дегізген күндерге іргетас қалап-
ты. Қимылдары шау тартса да, қау-
қарлары қайта қоймаған, өмірге 
құштарлықтарын жоймаған қария-
лар әңгіме тиегін ағытты. Ара-
сында өнерлі жастар ән шырқап, 
отырысты  одан сайын құлпырт- 
ты. Сыртта мамырдың  жылы жаң-
быры себелеп тұрды. «Биылғы 
жыл берекелі болғалы тұр» деп  
ырымға  балаған  қариялар қуанып 
жатты...

Есенжол ҚЫСТАУБАЕВ       

сол  кҮні
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Елімізде қолға алынған үдемелі 
индустриалдық-инновациялық 
бағдарлама шеңберінде кәсіп-
орынның технологиялық желілері 
толықтай жаңғыртылды. Осы жұ- 
мыстар барысында компания бас- 
шылығы «Mori Seiki», «Fanuc», 
«Schenck», SULZER METCO және  
өзге де әлемдік танымал өндіріс- 
шілердің заманауи қондырғыла- 
рын орнатуға қол жеткізді. За-
уытта газ айдайтын агрегат-
тар мен газтурбиналық  электр 
стансалар жасау өндірісі игерілді. 
Сондай-ақ өндіріс ошағындағы- 
лар авиақозғалтқыштарды жөн- 
деумен айналысады. Компания- 
ның мамандары зауыттың бола- 
шағын инновацияға негізделген  
жоғары технологиялармен байла- 
ныстырады.  Өндірісті әртараптан- 
дыру шараларының нәтижелері 
қазіргі қиын кезеңде компания- 
ның жұмысын ылдиға емес, өрге 
сүйреуде. 

Технологиялық жаңғыртудан 
өткен өндірістік цехтардың бірін-
де болғанымызда, зауыттағылар 
лазерлік кешен және беттік ме-
талды майыстыру құрылғысының 
жұмысымен таныстырды.

- Лазерлік кешен жабдығы 
өте күрделі. Беттік металды түрлі 
қажетті қалыпта өлшеп кеседі.  
Озық технология уақытты үнем- 
дейді әрі өңдеуді аса жоғары дәл- 
дікпен орындайды. Құрылғылар 
сандық бағдарламалардың көме- 
гімен басқарылады. Майыстыру  
құрылғысы жазық металл жай- 
маларын түрлі қажетті градуста  
майыстырып, иіп береді. Мұның 
да тиімділігі сол, жұмысты өте 
дәл әрі шапшаң орындайды.  
Қондырғылардың жұмысын мең- 
геру үшін Мәскеуде өндірістік 
тәжірибеден өттім, - деді инженер-
технолог, бағдарламашы Рамиль 
Рахымбердин. 

Ол – Жәңгір хан атындағы Ба- 
тыс Қазақстан аграрлық-техникалық 
университетінің машина жасау фа- 
культетінің түлегі. Бүгінгі білікті  
маман тапсырыс қазіргіден де 
молырақ болып жатса, мынадай 
заманауи кешенде үш ауысымда 
жұмыс істеуге әбден болады деген 

пікірін іркіп қалмады. 
Ыстықтай бүрку цехында тех-

нолог болып еңбек ететін Алек-
сандр Өтебалиев шетелдерде 
арнайы курстарда оқып, білім-
біліктілігін шыңдады. Кәсібіне деген  
құштарлығының арқасында  жаңа  
технологиялық үрдістерді тез мең- 
геріп алған, термоөңдеу жабдығы- 
ның «құлағында» ойнайды. Ол ни-
кель мен хромның қорытпасынан 
алынатын ыстыққа төзімді және 
тот баспайтын жабынмен қаптау 
вакуумды кеңістікте жүзеге аса-
тынын іс жүзінде көрсетіп берді. 
Александрдың айтуынша, осы тех- 
нологиялық үрдістің нәтижесінде 
металл бөлшектерді пайдалану 
мерзімін ұзартуға болады.  

Зауыттың өндірістік базасында  
АҚШ-тың «General Electric» компа- 
ниясының лицензиялық техноло- 
гиясы негізінде газ-турбина құрыл- 
ғыларын, автоматика мен бас- 
қару жүйесін жөндеу және күтім 
жасауға арналған сервистік ор- 
талық ашылған. Заман көшінен 
қалыс қалмай, алға ұмтылған 
өндіріс орны жаңа көкжиектерге 
ұмтылуда. 2010 жылы Индустрия- 
ландыру картасы аясында құны 3 
млрд. теңгеге бағаланған газ айдау 

агрегаттары мен газтурбиналық 
электр стансаларын өндіру жо-
басы жүзеге асырылды. Бірақ 
«БҚМК» АҚ жеткен жетістіктерге 
тоқмейілсімей, өндіріс көлемін 
арттыруды көздейді. 

- Өнімдерімізбен Атырау, Маң- 
ғыстау, Ақтөбе облыстарын қамту- 
дамыз. Негізгі серіктестеріміз -  
«Маңғыстаумұнайгаз»,  «Өзенмұ- 
найгаз», «Ембімұнайгаз» компа- 
ниялары. Әрине, әлемдік эконо- 
микалық дағдарыс жағдайында 
жаңа жолдарды іздестіріп, жаңа 
өнімдер өндірісін игеруге мән бе-
рудеміз. «General Electric» компа- 
ниясының лицензиялық техно-
логиясы негізінде газтурбина құ- 
рылғыларын, автоматика мен бас- 
қару жүйесін жөндеу және күтім 
жасауға арналған сервистік орта- 
лық жұмыс істеуде. Ресейдің Са- 
мара қаласындағы «АэроВолга»  
авиациялық компаниясын авиа- 
циялық техникамен қамту жөнінде 
келісім бойынша өнімдерімізді өт- 
кізудеміз. Негізінен шассидің бөл- 
шектері, өзге қосалқы бөлшек- 
тер жасалуда. Зауытта АҚШ-тың 
«LANC AIR» компаниясымен бір-
лесіп құрастырылған отандық тә- 
жірибелік ұшақ сынақтан өткізі- 
луде. Өнімдерімізге сұраныс бар. 
Еліміздегі ұлттық компаниялар- 
мен де меморандумдар жасалған, –  
деді «БҚМК» АҚ-ның маркетинг  
бойынша директоры Диас Айдар- 
ғалиев. 

Газ айдау агрегаттарының қоз- 
ғалтқыштарын жөндеумен айна- 
лысатын цехқа тапсырыстар кө- 
лемі сәл-пәл азайған. Қазіргі уа- 
қытта цехтағы жұмысшылар «Ин- 
тергаз Орталық Азия» компания- 
сының тапсырыстарын орындау-
да. Зауыт басшылығы негізгі серік-
тестерімен 2014-2019 жылдарды 
қамтитын өнім өткізу жөніндегі 
келісімшарт жасаған. Нарықтағы 
мұнай бағасының құлдырауына 
байланысты мұнай компания-

лары көрсетілген қызмет үшін 
төленетін ақыны кешіктіреді. Мұн- 
дай жағдайлар Ұлттық компани-
ялар тарапынан да байқалуда. 
Бірақ мұның барлығы келісім-
шартта қарастырылғандықтан, 
оны түбегейлі өзгерту мүмкін емес 
деседі.  

Кәсіпорын жоғары парафинді 
әрі қою мұнайды жылытып ай-
дайтын пештің 9 түрін шығарады. 
Тапсырыстар Атырау, Маңғыстау 
облыстарындағы мұнай компа-
нияларынан түседі. «Биыл жыл 
басынан бері үшінші көлемді пеш- 
ті құрастырудамыз. Шағын көлем- 
дісінің 60 шақтысы жиналды. 
Цехта 100 адам, дәнекерлеу- 
шілер, слесарьлар жұмыс істейді. 
Дәнекерлеушілеріміз жыл сайын 
арнайы оқу орталығымыздағы оқу  
курсында оқып, аттестациядан  
өтеді. Жұмысқа жіберілер алдын- 
да сынақтан өтеді. Шығарылатын 
өнімнің міні болмауы керек, -  
дейді №2 өндірістік механожинақ- 
тау цехының  басшысы Мереке  
Шәкенов. Цехта түрлі көлем- 
дегі сыйымдылықтар «Маңғыстау- 
мұнайгаз» компаниясына дайын-
далуда. Зауытта тапсырыс бере-
тін компаниялардың техникалық 
талаптарына сай жұмыс істейтін 
конструкторлық бюро жұмыс іс-
тейді.  

- Зауытта слесарь болып еңбек 
еткеніме 25 жыл болды. Мұнайды 
жылытатын пешті құрастырып, 
отқа жанбайтын плита материа-
лымен қаптаудамыз. Жалақымыз 
тұрақты. Жаңа тапсырыстар түсе 
берсін дейміз, нанымызды осы 
жерден тауып отырмыз, - деді за-
уыт жұмысшысы Мұрат Жанесе-
нов.

Қазір компанияда 500 адам 
нәпақасын тауып жүр.

 Гүлбаршын ӘЖІГЕРЕЕВА,
«Орал өңірі»

Келешегін  инновациямен 
      БАЙлАнысТыРғАн ЗАуыТ

еліміздің индустрия-
лық-инновациялық әле- 
уетін көтеру өзекті. мә- 
селе елбасының халыққа 
арнаған жолдауында бұ- 
ған ерекше мән берілген. 
аузын айға білеген озық 
елдердің қатарынан орын 
алу үшін де  индустриал-
ды-инновациялық эконо- 
миканы қалыптастыру 
міндеті күн тәртібіне қо- 
йылып отыр. Бұл бағыт- 
тағы ізденістер ақ жа- 
йық өңірінде де табыла- 
ды. Бұрын әскери өнер- 
кәсіптік техника шығару- 
мен аты шыққан «ме-
таллист», яғни бүгінгі 
«Батыс Қазақстан маши-
на жасау компаниясы» 
аҚ ғылымға сыйымды, 
технологиялық өңделу 
деңгейі жоғары өнімдер- 
ді шығаруға ұмтылуда. 

Облыс әкімдігінің бас- 
пасөз қызметі ұйымдас- 
тырған пресс-турда елі- 
міздегі машина жасау 
саласының көшбасшысы 
саналатын кәсіпорынның 
тыныс-тірлігін бағамдап 
қайттық.  

Осы Заңға байланысты  өткен жылдың 1 қыркүйегінен бас-
тап елімізде жария ету науқаны басталды және бұл науқан 2015 
жылдың 31 желтоқсанына дейін созылмақ. 

Осыған орай, аталмыш Заңды түсіну мақсатында Орал қаласы 
аумағында  мүлікті жария ету бойынша құрылған комиссия 
қызметіне 1171 адам жүгінді. Қала бойынша күні бүгінге дейін 560 
млн. теңгенің мүлкі жарияланды. 

Мүлікті жария ету бойынша түскен өтініштерді комиссия бір 
ай мерзімде қарап, шешім шығарады. Аталмыш мәселе бойынша 
азаматтарды қабылдау күн сайын Орал қаласы әкімдігінде №6 
бөлмеде жүзеге асырылады. Байланыс телефоны: 500-789.

елбасы 2014 жылдың 30 маусымында “Қа- 
зақстан республикасының азаматтарына, орал- 
мандарға және Қазақстан республикасында тұру- 
ға ықтиярхаты бар тұлғаларға олардың мүлікті 
жария етуіне байланысты рақымшылық жасау 
туралы” заңға қол қойған еді.  

560 млн. теңгенің 
       мҮлкі жАРИялАнды

Қр Қаржы министр- 
лігінің мәліметіне сү- 
йенсек, жекешеленді- 
рудің 2014-2016 жыл- 
дарға арналған ке-
шенді жоспарына сәй- 
кес 160 нысан саты- 
лып, 122 нысан (бірін-
ші рет не қайталама) 
сауда-саттыққа шыға- 
рылды.  

Сондай-ақ 210 нысан баға- 
ланады және ағымдағы жылдың 
соңына дейін сатуға шығарыла- 
ды.  Өткізілген 160 нысанның  
88-і қазіргі бірлесіп иелік ету- 
шілеріне 22,4 млрд. теңгеге, 39 

азаматқа, яғни жеке тұлғаларға 
1,2 млрд. теңгеге сатылды. 32 
нысанды инвестор компаниялар  
6,2 млрд. теңгеге сатып алды 
және 1 нысан «KEGOK» АҚ-ның 
халықтық IPO бағдарламасы 
бойынша 13,1 млрд. теңгеге 
халықтың қалың жігіне бұйырды. 

Жалпы сату шамасы 42,9 млрд. 
теңгені құрап, оның 730 млн. 
теңгесі республикалық бюджет-
ке түсті. Жергілікті бюджет 745 
млн. теңгеге толықты, 2,9 млрд.  
теңге әлеуметтік-кәсіпкерлік кор- 
порацияға, 38,6 млрд. теңге хол- 
дингтердің есепшоттарына түсті. 
Осылайша, жекешелендіруден 
түскен қаражаттың 89%-ы хол-
дингтерге түсті. Негізінен бұл  
(38 млрд.теңге) «Самұрық-Қа- 

зына» ҰӘҚ» АҚ-ның нысандары 
болып табылады. 

Қазіргі таңда «KEGOK» АҚ 
ең қымбат нысан болып табы-
лады. Халықтық IPO-да оның 
акцияларын сату шамасы 13,1 
млрд. теңгені құрайды. Бұдан 
әрі «Қазақстан Темір Жолы» АҚ 
бес нысаны бар, олар «Теміржол 
Энерго» ЖШС – 6 млрд. теңге, 
«Қамқор Локомотив» ЖШС - 5 
млрд. теңге, «Қазақстанның ва- 
гон құрастыру компаниясы» 
ЖШС – 3,5 млрд. теңге, «Көліктік 
сервис орталығы» – 1,8 млрд. 
теңге, «Теміржол Жөндеу» - 1,7 
млрд. теңге. 

 Өз  тілшіміз 

Екінші толқын: 
       АРАлыҚ  ҚоРыТындылАР
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Жанқиярлық  ерлік  пен  
жАнкешТі еңБекТің жеңісі!

Қазталов ауылы. 9 мамыр. Ау-
дан орталығындағы Ұлы Отан 
соғысына қатысқан жерлестер-
ге арналған ескерткіштерге қо-
ғамдық ұйымдар өкілдері және 
соғыс, еңбек ардагерлері гүл 
шоқтарын қойды. Жиналған жұрт-
шылықты аудан әкімі Нұрлан 
Бекқайыр құттықтады. Сондай-
ақ көрші Ресейдің Александров-
Гай ауданы әкімшілігінің аппарат 
басшысы Евгений Буц арнайы 
келіп, мерекелік тілегін жеткізді. 
Аудан көркемөнерпаздарының 
ұйымдастыруымен соғыс пен 
бейбітшілік театрландырылған 
көріністер қойылды.

Бұдан әрі жұртшылық ауыл-
дың күншығыс жағындағы ар-
найы жабдықталған мерекелік 
алаңға қарай ағылды. Бәйге десе, 
қай қазақтың қаны қозбаған?! 
Белгі берілісімен-ақ, сәйгүліктер 
додаға араласып кетті. Аламан 
бәйгеге қосылған жүйріктерден 

көктеректік Қолғанат Әдиетов-
тың сәйгүлігі озып, бас бәйгеге 
тігілген аутокөлікті иесіне сый-
лады. Екінші орынды бостандық-
тық Нұрлан Нұғмановтың, үшінші 
орынды көктеректік Әнуарбек 
Жайлаубаевтың жүйріктері енші-
леді. Құнан бәйге де тамашалаған 
жұрттың делебесін қоздырды. 
мұнда әжібайлық Өтеу Бекжа-
новтың құнаны бірінші келді. 

Балуандар сайысында ақпә-
терлік Аңсар Хамзин “Түйе па-
луан” атанды. Веложарыста бірін-
ші орынды Жандарбек Өзенбаев 
алса, жаяу жарыста ерлер ара-
сында бостандықтық Еділжан 
Егізеков, әйелдер арасында қаз- 
 таловтық Ботагөз Хафизова бі- 
рінші орынды иеленді. Қатысу-
шылардың барлығы да бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Серік ЖҰМАҒАЛИЕВ,
Қазталов ауданы

мамырдың 9-ы күні  
Сырым ауданының 
орталығында Ұлы жеңістің 
70 жылдық мерейтойы-
на арналған салтанатты 
жиын өтті. жиында аудан 
басшысы абат шыныбеков 
құттықтау сөз сөйледі. 

- Сұрапыл соғыс қазақ ұлтына 
үлкен қасірет алып келді. Азама-
тын майданға аттандырған талай 
шаңырақтың оты сөнді. Бүгінгі бей-
біт күннің өтеуін жауынгер атала-
рымыз жанымен берді, елде қалған 
қарттар мен балалар еңбегімен 
берді. 

Отаны үшін отқа түскен арда-
герлеріміздің алдында біз ұдайы 
перзенттік құрметімізді сезінеміз. 
Кейінгі ұрпақтың еңбек ардагер-
леріне де айтатын алғысы мол. 
Бейбіт күніміз мәңгі болсын! - деді 
аудан басшысы өз сөзінде. 

Салтанатты жиында Ұлы Отан 
соғысының ардагері Латифолла 
Кереев Сырым аудандық мәсли-

хатының шешімімен «Сырым ауда-
нының құрметті азаматы» атағын 
алды. 

Ұлы Отан соғысына қатысушы 
жауынгерлерге арналған ескерт-
кішке ардагер Латифолла Кереев 
пен аудан басшысы Абат Шыныбе-
ков гүл шоғын қойды. Аудандағы 
мекеме ұжымдары осы рәсімді 
жалғастырды.

Салтанатты жиыннан кейін аудан орталығындағы 
даңқ саябағында мерекелік концерт өтті.

Концертте аудан кәсіпкерлері 
Ұлы Отан соғысының ардагері 
Латифолла Кереевке 100 мың 
теңге көлеміндегі қаржылай сый-
лық ұсынды. 

Кәсіпкерлер атынан Айсұлу 
Ихсанова аудан тұрғындарын Ұлы 
Жеңіс мейрамымен құттықтады. 
Осы күні еңбек ардагерлері үшін 
киіз үйде қонақасы берілді.

* * *

жымпитыда Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 
жылдық мерекесіне орай аудандық театр фестивалі 
өтті. ауданға қарасты ауылдық округтерден келген 
жергілікті ұжымдар соғыс жылдарының әр кезеңін бей-
нелейтін қойылымдар мен майдан қаһармандарының 
ерлігін көрсететін көріністерді қойды.

Бір қуантқаны, әрбір округ 
өз қойылымдарына барынша 
жауапкершілікпен дайындалып-
ты. Ол анық көрініп тұрды. Кә-
сіби әртіс болмаса да, ауыл тұр- 
 ғындары мен жергілікті жердегі 
мекемелердің қызметкерлері өз- 
деріне берілген рөлдерді үлкен 
ынтамен ойнады. Көріністер сах-
налық реквизиттердің шынайы-

лығымен әсерлі болды. 
Шара соңында аудан басшысы 

Абат Шыныбеков фестивальге 
қатысушы барлық ауылдық ок-
ругті мерекелік алғысхатпен  ма-
рапаттады.

Бауыржан  
ШИРМЕДИНҰЛЫ, 

Сырым  ауданы

«Жеңіс  тойы, 
жаса  мәңгі!»

Іс-шарада барлық балалар Ұлы 
Жеңіс күніне арналған «Майдан», 
«Жойылсын жалғыз сөз «соғыс» де-
ген», «Соғыстан қайтқан солдаттар», 
«День Победы», «Әрқашан күн сөн-
бесін» әндерін шырқап, «Катюша», 
«Синий платочек» билерін билеп, 
өнерлерін ортаға салды. Сондай-ақ 
ерлікпен қаза тапқан аға-әпкеле-
рімізге арналған өлең шумақтарын 
оқыды.  

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс 
жайында шағын мағлұматтар бе-
ріліп, «Қазақстандықтар Ұлы Отан 
соғысында» атты бейнеролик тама-
шаланып, барлық батырлар құрметі-
не бір минут үнсіздік жарияланды.

Р. РАХМЕТУЛЛИНА,
Б. ДАВЛЕТОВА,

№1 «Айгөлек» мектепке 
дейінгі ұйымының 

тәрбиешілері

Ұлы жеңіс күнінің 70 жыл-
дық мерекесіне орай №1 
«айгөлек» мектепке дейін-
гі ұйымында «жеңіс тойы, 
жаса мәңгі!» атты шара 
өткізілді.

жеңістің 70 жылдығы 

қарсаңында “Қазавтожол” 

Ұк аҚ Батыс Қазақстан 

облыстық филиалы ұжымы 

өкілдері Орал қаласында 

тұратын қос майдан-

гер Қайыржан Бәйменов 

пен Ысқақ Өтеповтердің 

үйлеріне барып, жеңіс ме-

рекесімен құттықтап, сый-

сияпат жасады.

Доғарыстағы ішкі істер қызме-
тінің полковнигі, отыз жылдан 
астам ғұмырын құқық қорғау сала-
сына сарп еткен Ысқақ ақсақал 
сол сәтте әкімдікте өткізілетін құр- 
меттеу рәсіміне кеткен екен. Сон-
дықтан жаумен шайқаста көрсет-
кен батыл қимылдары мен ерлігі 
үшін “Қызыл Жұлдыз” және Отан 
соғысы ордендерімен марапаттал-
ған майдангермен кездесе алмай 
қалғанымызға сәл өкініш те білдір-
ген едік. Алайда мұның орнын 
тоқсанның өткел бермес асуын 
емін-еркін бағындырған екінші 
майдангер Қайыржан Бәйменов 
толықтырды. 

- Мен соғысқа 1942 жылдың 
тамыз айында алындым деп бас-
тады әңгімесін “Ерлігі үшін” ме-
далі мен Отан соғысы орденінің 
иегері Қайыржан Бәйменұлы. Көп 
кешікпей маршал Баграмян бас-
қаратын Балтық бойындағы екін- 
 ші майданға қарасты алпыс се-
гізінші полктің құрамында Ле-
нинград қаласы мен Балтық бойы 
маңында қиян-кескі шайқастарға 
кірісіп кеттік. Біздің екінші май-
данның Новосокольники түбінде 
Балтық бойындағы үшінші май- 
 данның жауынгерлерімен бетпе- 
бет кездесіп қалған сәттері де  
бар. Осыған бір тамаша мысал кел-
тіргім келеді.

1943 жылы ауыр жарақат алып 
госпитальда емделіп шыққаннан 
кейін соғысқа қайта кірдім. Бұл 
кезде мен снайперлер сапында 
болатынмын. Қанды жорық кезін-
де бір терең сайдың ішімен келе 
жатып, сәл мызғып алуға тоқтаған 
едік. Бір кезде өкпе тұсымнан: “Ба-
уырым, қазақпысың” - деп тіл қат- 
 қан әйел адамның дауысы естілді. 
От пен оқтың ортасында бұл не 

істеп жүрген әйел деген ой санам-
нан жүгіріп өтті де, дауыс шыққан 
жаққа қарай жалт бұрылдым.  
Әйел дегенім өрімдей қыз екен. 
Көздері оттай жайнап тұр. Үстін-
де гимнастерка. Аяғында керзі 
етік. Қапелімде не дерімді білмей 
кідіріп қалдым. Тек содан кейін 
ғана:

- Иә, қазақпын, - дедім.
- Қайдансың? деп ол тағы да тіл 

қатты.
- Оралданмын, - дедім мен бұл 

жолы еш іркілместен.
- Тіпті жақсы, мен де сол жақ-

танмын. Ордада туып-өстім. Есі-
мім Мәнсия, - деді ол маған жылы 
жүзбен. Біздің бұл тіл қатысуы- 
мыз ұзаққа созылмады. Соғыс жағ-
дайы ұзақ әңгімені көтермейді  
ғой. Бұл қазақтың батыр қызы 
Мәншүк Мәметова еді. 

– Осы қайталанбас көрініс пен 
кездейсоқ кездесу көңілімде мәң-
гі ұмытылмастай болып жатталып 
қалды, - дейді Қайыржан аға.

Темір ҚҰСАЙЫН,
Орал қаласы

Ж

  Жаңажол ауылында Социалис-
тік Еңбек Ері, Ұлы Отан соғысының 
ардагері Бақтығали Кенжеғұлов-
тың тұрған үйіне ескерткіш тақта 
орнатылды. Оның  ашылу салтана-
тына «Нұр Отан» партиясы Жаңақа-
ла аудандық филиалының төраға-
сы Р. Саматов, Жаңажол ауылдық 
округінің әкімі Ә. Иманғалиева, 
ауыл тұрғындары мен ардагердің 
ұрпақтары қатысты.

Бақтығали Кенжеғұлұлы 1908 
жылы Жаңақала ауданына қарас-
ты «Қарасамар» ауылында дүние-

ге келген. Еңбекке жастайынан 
араласқан. 20 жасында Қисық-
қамыс ауылдық кеңесіне мүше 
болып сайланған. 1934 жылы 
ауылдастары оған үлкен сенім ар- 
 тып, Айдарханда ұйымдасты- 
рылған «Ортақшы» серіктестігі-
не басқарма төрағасы етіп сай-
лаған. 1942-44 жылдары Кеңес 
армиясы қатарында болып, Ұлы  
Отан соғысына қатысты. Соғыстан  
оралған соң да басшылық қызмет-
тер атқарып, 1965 жылы КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президумының 

Жарлығымен Б. Кенжеғұловқа Со-
циалистік Еңбек Ері атағы беріл- 
ді.

Ескерткіш тақтаны ардагердің 
үлкен қызы Клара Кенжеғұлова 
мен тыл ардагері Жүзжасар Ша-
бақов ашып, естелік айтты. Р. Са-
матов ескерткіш тақтаны орнатқан 
ұрпақтары Мәлік Кенжеғұловқа, 
басқа да ұл-қызына алғыс білдір- 
ді. 

Надежда ЕСЕТОВА,
Жаңақала ауданы

* * *

* * *
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Сталинградты қорғап қалуда 
стратегиялық мәні зор болады. 
Одан кейін Киев қаласы түбінде  
болған ұрыста аға сержант Иман-
бай атаның бөлімшесі ерлік 
көрсетеді. Ол кезде Иманбай рота 
комсоргі еді. Иманбай атаның 
патриоттық рухтағы өлеңдері жас 
жауынгерлерді ерлікке үндеді, 
Отан қорғауға шақырды. Жас ком-
сорг өзінің тәрбиелік мәні зор 
өлең-жырларын соғыста  жүріп  
майдандық газеттерге әлденеше 
рет бастырады. Олардың ішінде 
«Ағаның аманаты», «Жас едің сен», 
«Белгісіз солдат бейіті» және басқа 
да өлеңдері жарияланады.

Біздің облысымызда  Иман-
бай Әбекешевтің  «Поляк қызы» 
әні кеңінен танымал. Бұл ән 1944 
жылы тамыз айында Польша-
ны азат ету соғысында туылған. 
Құрамында  Иманбай ата бар ди-
визия   Польшаның Мазура деген 
деревнясын фашистерден азат 
етеді. Оған мәтіндегі:

«Мазура селосында болдым та-
ныс,

Болса да Қазақстан ауылым 
алыс», – деп келетін шумағы дә- 
лел. Фашистік жендеттер деревня 
тұрғындарын  айуандықпен азап-
тап, қанды іздерін қалдырған екен.  
Деревня түгел тоналған, өртелген. 
Сұлаған өлік, қайсыбірін атқан, 
қайсыбірін дарға асқан. Бәрі де – 
жергілікті тұрғындар. Деревняға 

туған-туыстары бар еді. Олардың 
барлығын қыздарды тауып бер-
мегені үшін азаптап өлтірген екен. 
Мұңын шаққан үш поляк қызының 
қайғысын Кеңес жауынгерлері тең 
бөліседі. Жауынгерлер осы ауыл-
да бір апта тұрады. Бір-бірімен 
достық пікірде болып, жылы шы-
раймен сыйласады. Жас қазақ сол-
даты Иманбай әдемі поляк қызы 
Броняға ғашық болып қалады. 
Қоштасарда Броня Иманбайға 
ілтипат көрсетіп, өзі кестелеген 
орамалын ескерткішке ұсынады. 
Поляк жерінде ұмытылмас әсер 
қалдырған осы кездесуден кейін 
Иманбай «Поляк қызы» деген өлең 
шығарады. Үлкен тебіреніс үстінде  
туған өлеңнің көп ұзамай әні де 
дайын болады.  

Ай нұрлы, сұлу жүзді поляк 
                                                   қызы, 
Мөлдіреп қарақаттай екі көзі.
Жігіттің ер жүрегін леппен 
                                              тартқан,
«Пан» деген ерке назды, сұлу 

сөзі – деп басталатын елімізге кең 
танылған  жауынгерлік  ән әуелі  
майданға тарап, кейін елге де же-
теді. 

Поляк   қызына  
ғашық   болған 

Анам  үйге көрші әжелерді қо- 
наққа шақырды. Менің сыңарым 
Нұрасыл екеуміз оларды қарсы 
алып, зыр жүгіріп, қолдарына 
су құйып, батиқасын алдық. 
Әжелер әңгіме-дүкен құрды, 
ұзақ өмірлерінде көрген қиын- 
шылықтарын да, қызықтарын да 
әңгіме қылысты. Бір кезде сөз ауа- 
ны соғыс тақырыбына ауысып, 
сол уақыттағы елдегі тұрмыс-тір-
шілік сөз болды. Бір кезде бір 
әже «қойыңдар тегі, өткенді ай-
тып сұңқылдай бермей, одан да 
Имекеңнің әнін шырқайық» деп, 
қарлығыңқы дауысымен бір әнді 
бастап кетті:

Ай нұрлы, сұлу жүзді 
                                      поляк қызы,
Мөлдіреп қарақаттай екі көзі.
Жігіттің ер жүрегін 
                               леппен тартқан,
«Пан» деген ерке назды, 
                                            сұлу сөзі.
Әжелер ұзақ әңгіме айтып, ескі 

әндерді шырқап, шай ішіп, ас жеп, 
тарқарда төрде отырған Меруерт 
әже Нұрасыл екеумізге «Имекең- 
нің жасын берсін, абыройын 
берсін» деп бата берді. Қонақтар 
кеткен бойда әкемнен «Имекең  
деген кім? Оның қандай әні 
бар?» деп сұрақ астына алдым. 
Әкем «Имекең деп үлкендердің 
құрметпен айтып отырған кісісі 
біздің нағашымыз, соғыс ардагері 
Иманбай Әбекешев, ол кісі ақын 
болған, соғыста жүріп біршама өлең 
жазған, поляк қызына ғашық бо-
лып, «Поляк қызы» әнін шығарған. 
Бұл ән елге кең тараған», – 
деп түсіндірді. Осы әңгімеден 
кейін Ұлы Отан соғысы туралы 
кітаптарға зер салып оқитын бол-
дым. Нағашымның соғыстағы 
өміріне өзімше зерттеу жүргіздім. 
Иманбай Әбекешевтің жан жары 
90-ға келген Жәнипа әжеміздің 
әңгімесін тыңдап, қызы Роза апа-
мыздан мәліметтер алдым. Иман-
бай Әбекешевтің «Шалқар» деген 
шағын өлеңдер жинағы бар екен. 

1941 жылдың желтоқсан айын-
да Шалқар он жылдық мектебін 
бітірген Иманбай өзі сұранып, 

әкесі Әбекеш екеуі бір арбаға 
отырып, майданға аттанады.  Аз 
уақыт дайындықтан өткен соң ол 
Воронеж  түбінде болған ұрысқа 
қатысады. Оң аяғынан жараланып, 
госпитальде емделіп шығады. 
Екінші рет Сталинград түбінде 
болған қанды қырғынға араласа-
ды. Осы соғыста Иманбай атаға ең 
қауіпті де жауапты барлау жұмысы 
тапсырылады. Бұл тапсырманың 

біздің жауынгерлер кіргенде тірі 
жан жоқ, өлі тыныштық орнайды. 
Жауынгерлер «Біз Кеңестік жауын-
герлеріміз, жасқанбаңыздар!» – 
деп жар салады. Бірнеше  сағаттан 
кейін қараңғы қапастан үш по-
ляк қызы шығады. Бүкіл ауылдан 
тірі қалған сол үшеуі екен. Олар 
өліп жатқан туыстарын көріп зар 
илейді. Өлген кісілердің ішінде 
қыздардың әкелері, аға-інілері, 

1948 жылы ауыл көркемөнер- 
паздарының Алматыда өткен бай- 
қауында Абай атындағы опе-
ра және балет театрының сах-
насында осы әнді оралдықтар 
шалқыта орындап, байқаудың қо- 
рытындысында мақтаулы баға 
алады. Сонау соғыс жылдарында 
қан майданда дүниеге келген  ән 
Қазақстанның еңбек сіңірген әр- 
тісі, әнші Жұмағаным Рахимова- 
ның репертуарында әлі күнге 
дейін бар. Бұдан  басқа Иманбай 
атамыздың 12 өлеңіне компози- 
тор Әшірбек Молдағайынов ән 
жазған екен.

Ұлы Отан соғысында қазақ қыз- 
дары ерлермен бірге қару алып, 
Отан қорғаған. Мәншүк, Әлия, 
Хиуаз сияқты батыр қыздар –  
ел мақтанышы. Иманбай Әбе- 
кешевтің 1943 жылы Украина 
майданынан жазған «Қазақ қызы» 
өлеңі де – қыздардың майдан 
даласындағы орнын айқындайтын 
туындылардың бірі. Иманбай ата 
елге 1946 жылдың сәуір айында 
оралады. Оның  бірнеше  орден-
медальдары  бар. Сол  жылы  шіл-
де айында Жәнипа апамызбен 
отау көтереді. Иманбай ата Орал 

қаласындағы педагогикалық 
институттың тарих бөліміне оқуға 
түседі. Оқуын тәмамдап, ұстаздық 
қызметін Чапаев ауданында, 
Қамыстыкөл мектебінен бастай-
ды. Зейнеткерлікке шыққанша 
мұғалім, мектеп директоры, ин-
спектор қызметтерін атқарды. 
Ұлағатты майдангер аузы дуа- 
лы ел ағасы,  ел құрметтеген 
қадірменді ақсақал  болды.  Иман-
бай ата мұғалімдік қызметте 
жүріп, шығармашылықпен де ай- 
налысқан. Өлеңдері кезінде об- 
лыстық газеттерге жиі жарияла- 
нып тұрған. Иманбай Әбекешұлы 
бұл күнде ортамызда жоқ бол- 
ғанымен, оның жалынды ән- 
дері, өлеңдері халық аузында, ұс- 
таздық үлгілі еңбегі ел есінде. 
Майдангердің асыл жары Жәнипа 
апамыз аман-есен, ұл, қыз, неме- 
ре, жиендерінің ортасында ел  
анасы болып отыр. 

Ерасыл  БӨКЕНБАЙ,
С.  Сейфуллин  атындағы  

мамандандырылған
№11  облыстық  қазақ  
мектеп-интернатының

9-сынып  оқушысы

Ел басына күн туған шақта қолына 
қару алып, 1943 жылы Тайпақ ауданынан 
майданға аттанды. Әкеммен майданға бір-
ге аттанған соғыс ардагері, бүгінде көзі тірі, 
ақжайықтық ақсақал Қ. Қоспаев: «Тамыз 
айында 35-40 жігітті баржаға тиеп, Жайық 
өзені арқылы әскерге жөнелтті. 4-5 күн 
ашық аспан астында кемемен жүзіп, Оралға 
жеттік. Сөйтіп, Орал қаласындағы әскери 
байланыс оқуын тәмамдап, желтоқсан 
айында пойызбен Уфаға аттандық. 
Жәрдеммен таныстығым осы пойызда бас-
талды. Уфада оқуымызды жалғастырып, 
старшина әскери атағын алып, майданға 
жол тарттық. Яготин стансасынан Жәрдем 
екеуміздің жолымыз екіге айырылған еді» –  
деп еске алады. 

Әкем бірден Беларусь майданына 
түсіп, соғысты Чехияның астанасы – Пра-
гада аяқтап, қаланы қаруластарымен бірге 
сақтап қалды. Әйтпесе, чехтың көне қаласы, 
өздері «Алтын Прага» мақтанышпен атай-
тын елді мекен немістер жермен-жексен 
еткен Варшаваның кебін киер еді. Дәл осы 

қала үшін болған шайқаста ол өте ауыр жа-
раланып, біреулер оны қаза тапқандардың 
арасына салып жіберген. Сәтін салғанда 
майдан даласындағы жауынгердің бірі 
оның тірі екенін аңғарып,  дер кезінде 
госпитальға жеткізді. Ұзақ емделіп, бір 
аяғынан жараланған әкем 1947 жылы ғана 
елге оралды. Оның кеудесіне тағылған  
екінші дәрежелі Отан соғысы, үшінші 
дәрежелі «Даңқ» ордені мен бірнеше жа-
уынгерлік медальдар әкеміздің майдандағы 
жолының куәсі ретінде күні бүгінге дейін 
қара шаңырақта сақтаулы.

Майдан даласында елін қорғап қалу үшін  
жауға қатал болғанымен, бейбіт өмірде ол 
отбасына өте жайлы адам еді. Әрдайым 
төзімділік пен сабырлылықтың тұғырында 
болған жан. Бар саналы ғұмырын ұрпақ 
тәрбиесіне арнап, адал еңбек етуден 
еш айныған жоқ. Әкенің адамгершілік 
тәрбиесінің сол бір ұлағатын біз күні бүгін- 
ге дейін әулетімізбен жалғастырып келе- 
міз, яғни халық даналығында айтылған- 
дай, жақсы әкенің өнегесі – бізге әлі азық. 

Әрине, ажалдың алдында адамның бәрі 
қауқарсыз. Дегенмен сол сұм соғыс салған 
жараның зардабынан әкемнің бақиға ер-
терек аттанғаны, Ұлы Жеңістің жемісті 
жылдары мен ұрпағының өсіп-өнгенін 
көре алмағандығы күні бүгінге дейін 
көңілімді мұң мен шерге толтырады. Май-
дан даласындағы сұрапыл оқиғалардың 
бел ортасынан аман-есен оралып, қырық 
жылдай халық ағарту саласында қызмет 
атқарған әкемнің тек рухымен ғана сырла-
са алатындығым өкінішті. Алайда өзінің ар-
тына өшпейтұғын ізін қалдырған әкеміздің 
мағыналы өмірін ұрпақтары жалғастыру- 
да. Мен оның мамандығын игеріп қана 
қоймай, қарбалас өмірдің қайнаған іс-
әрекеттерінің ортасында жүріп, есімін 
өшірмеуге қолымнан келгенше тырысып 
келемін. Өйткені әкемнің өнегесі – менің 
өмірімнің бағдаршамы.

Гүлнәр  ӘЛЖАНОВА,
 Орал  қаласы

Есіміңді өшірмеймін, жан әкем!

Әкем Әлжанов 
жәрдем Ұлы жеңісті 
жақындатуға үлес 
қосқан майдангердің 
бірі еді. 



ғашық   болған 
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жеңімПАЗдАР

Есенғазы атаның екінші әйелі Нұрымнан 
Жанна, Тойдық, Жаңыл, Ұлбосын, Қымбат, 
Кенже деген алты қызы болды. Алғашқы 
жарынан Дариға, Нұржамал, Сайын, 
Сақыпжамал, Сара деген балалары бар еді. 
Осыларды ойлағанда, есіме илікпейтін ағаш 
аяғын кеште бір шешетін еңбекқор атамыз 
түсті. Бір күні  сол ағаш аяқты шешкенде, 
шолтаң ете қалған шолақ аяқтың бүрісіп 
шорлана біткен домалақ тұрқы, қанталап 
кеткен жұқа терісін көріп, шошып кет-
кенмін. Сірә, ағаш аяғы өз аяғына жұмсақ 
паролон салынған былғарымен қиюласа 
байланғанымен, ауыр жұмыс кезіндегі оқыс 
қимылдар ескі жарасын қажап қанатады-
ау сонда. “Қалай жүреді екен?” деп қатты 
аяғаным әлі есімде. Атаның Жаңыл деген ұл 
бала секілді ерке қызымен ойнап жүріп, сол 
үйге бардым, білемін. Содан соң көпке дейін 
Жаңыл шақырса, ойнауға шықпай қалғаным 
да есімде.

“Орал өңірі” газетінің үстіміздегі жылғы 
26 ақпандағы санында профессор Мұрат 
Сабырдың “Солдат ізі” деген мақаласында 
атасы Сабыр Мұқанбетқалиевпен бірге 
соғысқа аттанған Есенғазы Жұмашевтың 
өздерінің отбасы үшін құрметті адам 
болғандығы айтылған. Сонда ол Есенғазы 
атаның әңгімелеріндегі Аңқатыдан 1942 
жылы қыста майданға аттанған 40-50 жігіттің 
тірі оралғаны некен-саяқ екенін жазыпты. 
Менің нағашы атам Миржанов Қуанышкерей 
де осы кісілермен бірге аттанып, бірақ ар-
тынан “қара қағаз” келгендігін әжеміз Күміс 
айтып отыратын. «Қуақаңды бізден бөліп 
жіберді, кездесе алмадық», - дейді екен 
Есенғазы ата.

Біз Чапаев ауданының майдангерлері 
қатарында атамыздың есімі жазылған ес-
керткіш тақтаға тағзым етеміз. Жайық жа- 
ғасындағы ескерткіш жанындағы мәңгілік  
алау алаулағанда, атамыздың да ел қорғаған 
ерлермен бірге екендігін мақтан тұтамыз. 
Міне, Ұлы Жеңістің 70 жылдығы да дүркіреп 
өтті. Соғыс ардагерлері де, солдат жесір-
лері де азайып барады. Қиындық зардабын 
тартқан олардың балалары, біздің ата-ана-
ларымыз да сексенге таялып қалды, көбісі о 
дүниелік.

Көзі тірісінде анамыз Есенғазы атаны 
“Әке” деуші еді. Дариға есімді үлкен қызы- 
мен, Нұржамалымен бірге оқығандығын 
айтатын. Ал Есенғазы атаның жалғыз ұлы  
Сайынды көп көрмедік, басқа облыста тұ- 
ратын. Қыздары қайратты да қайсар, табан-
ды да жігерлі болып өсті. Олардың ішінде 
он бала тәрбиелеген “Батыр ана” Дариға, 
“Еңбек даңқы” орденін таққан, облыстық, 
аудандық кеңес депутаты болған механиза-
тор Тойдық, спортшы мұғалім Жаңыл, тігін- 
ші шебер Сақыпжамал, медбике Сара -  
Есенғазы атаның сүйікті қыздары. Әкесі- 

нің құжаттары мен орден-медальдарын 
сандықтан шығарып, Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына дейін естелік айтуды парыз 
көрген қызы, бүгінде немересін бағып, 
әже болған Тойдық Жеңіс күні жақындаған  
сайын мазасыз күй кешеді. Бірде телефон 
шалып: “Теледидардағы соғыс туралы жар-
намалар, үзінділер, жаралыны майдан да-
ласынан арқалап шыққан солдаттар бейнесі 
әкем айтқан әңгімелерді еске түсіреді”, – деп 
үзік-үзік сыр шертті.

«...Аңқатыдан соғысқа бірге аттанған 
№2 фермадағы Тілекқабыл атаңды оқ пен 
оттың арасынан арқалап алып шығып, 
госпитальға жеткіздім. Аяғы қара санынан 
кесіліп, өлімнен аман қалды, соғыстан аман- 
есен келіп, ұрпақ сүйді, еңбек етті. “Қырық 
жыл қырғын болса да, ажалды өледі” деген 
емес пе? Ауылдан бірге аттанған аңқатылық 
Бимағамбет деген жігіттің көз алдымда қаза 
болғаны әлі күнге ұйықтасам, түсіме кіреді...

Соғыста мерген болдым. Немістердің 
аңдитыны, көзін құртуға құштар болатыны 
да мергендер. Бір күні дәл шүріппені баса-
тын саусағымды оқ жұлып әкетті. Бұдан әрі 
мерген болу мүмкін емес, мен асханадан 
тамақ тасушы міндетін атқардым. Арқама 
асынған багыма сорпа-суды толтырып, 
еңкеңдеп жауынгерлерге асығамын. Неміс 
мергендері де қу, бакты көздеп атып, талай 
рет сұйығы ағып кетіп, түбінде ғана қоюы 
қалған жартымсыз асты арқалап, ызадан 
жылағанмын», – дейді екен қарт майдангер.

1911 жылы Орда ауданының Жеті-
бай ауылдық кеңесінде дүниеге келген 
Есенғазы ата соғыс басталмас бұрын Чапаев 
ауданының Қандық ауылына қоныс аудар- 
ған. Өйткені 1938 жылы дүниеге келген үл- 
кен қызы Дариға апай да, бауырлары да 
соғыстан кейінгі ауыр жылдары көршілес 
Талпын мектебінде оқыған. Соғысқа бір 
аяғын беріп, 1943 жылы елге оралған атаның 
омырауында «Қызыл Жұлдыз» ордені жар- 
қырайтын. I дәрежелі Отан соғысы ордені 
1985 жылы 14 наурыздағы СССР Жоғарғы 
Кеңесі Президиумы Жарлығымен 1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Кеңес 
халқы Жеңісінің 40 жылдығын атап өтуге 
және неміс-фашист басқыншыларымен 
күресте көрсеткен батырлығы мен ерлігі 
үшін берілген.

Майдангердің бейбіт өмірдегі жетістік-
тері – “Аңқаты” мемлекеттік асыл тұқымды 
мал зауытының әкімшілігі мен партия коми-
теті тапсырған ескерткіш белгі мен Чапаев 
аудандық халық депутаттары кеңесінің және 

ауыл шаруашылығы кәсіподақ комитетінің 
“1974 жылғы социалистік жарыстың 
жеңімпазы” төсбелгісі.

Ардагер атамыздың Подстепный орта 
мектебінде дене шынықтыру пәні мұғалімі 
болып жұмыс істейтін қызы Жаңыл: “Әкеміз 
өте адал да еңбекқор адам болды. Бізді 
де солай тәрбиеледі. Біздің анамыздан 
ұл баласы болмағандықтан, бәрімізді де 
ұлша тәрбиеледі десе болады. Өзінің  аяғы 
ауырып, жарасы сыздағанда, бізді үй ша-
руасына, тіпті қора мен ауланы жөндеуге 
де қатыстырды. Одан біз жаман болған 
жоқпыз. Қазір бір-бір отбасының анасы бо-
лып, өмірдің қиындықтарын да, қызықтарын 
да бір кісідей көтердік. Өйткені біз – қарт 
майдангердің қайсар қыздарымыз,” – деп 
еске алады. Есенғазы ата 1990 жылы 79 жа-
сында өмірден өтті.

Иә, қайыспас қара нардай қарт май- 
дангердің соғыстағы қанды қырғында 
аяғынан айырылғаны туралы Қандық 
ауылының бүгінгі ақсақалы Самат Абдрах-
манов былай дейді: “Есақаңмен жұмыстас 
болғанымызда, біз жас жігіт едік қой. Бірде 
соғыс туралы сұрағанымызда, ол: “Е-е, со- 
ғыс деген қанды қасап қой. Мына аяғымнан 
жараланып, госпитальда дәрігерлер оны 
кесу керек деп шешті. Ал мен кесілген 
аяғым қан-жоса болып, бүлкілдеп секіргенін 
көргенде, есімнен танып қалдым”, – дегені 
әлі есімде.

Біздің ауылдан соғысқа қатысқан, не-
міс тұтқынында болған Зейнолла Ахме-
тов, Тұрсын Орынғалиев аталарымыз 
Есенғазы атамен бірге жұмыс істеді. Бірақ 
мектептегі кездесулерге алдыңғы еке-
уі шақырылмайтын. Біздің бала жүрегіміз 
соғыс мүгедегіне көбірек елеңдеп, нағыз 
батыр осы кісі деп қабылдайтын. Бірақ кейін 
өсе келе байқағанымыз: соғыста көрместі 
көрген, әйтеуір, елге аман келгеніне риза 
алдыңғы екі атамыз журналистерге сұхбат 
беруге, еңбектеріне марапат дәметуге де 
қарсы болатын. Осылайша Зейнолла Ах-
метов тек тәуелсіздік келген соң ғана ұзақ  
жыл іште сақтаған майдан жолы туралы ай-
тып, журналист Серік Ихсанғали ол кісі ту-
ралы жазып еді.

Майдангер Есенғазы Жұмашев туралы 
бұл естелікті жазу арқылы өмірде елеусіз 
өткен аталарды да еске алуды жөн көрдім. 

Ақмаржан ТАУБАЕВА,
ҚР Журналистер одағының 

мүшесі 

Ағаш  аяқ

ағаш аяқ есенғазы ата. ауыл адамдары да оны осылай атайтын. 
Біздің бала кезімізде ең жақыннан, күнде дерлік көріп өскен екін-
ші дүниежүзілік соғыстың мүгедегі. көп күлмейтін, түсі суықтау, 
ұзын бойлы, атжақты, ақсары кісі болатын. арықша, ұзынтұра 
болғанымен, қайратты, ширақ адам еді. Олай дейтінім, бір аяғы ті-
зеден төмен жоқ бұл кісінің ауыл шетіндегі ұстаханада көрік басып, 
балға соққанын талай көрдік. Бізбен шамалас қызы Тойдық: “иә, 
дұрыс есте сақтапсың, әкем мүгедектігіне қарамай, күш-қайратты көп 
қажет ететін ауыр жұмыстардан қашпайтын. Ол кезде “ударник” деп 
аталатын сенбіліктерге қатысып, далалық жұмыстарды бір кісідей-ақ 
атқарып, айырмен шөп лақтырғанын да, құлаштап балға соққанын да 
көрдік. кейінірек совхоз басшылары, оның мүгедектігін ескеріп, мал 
дәрігерінің көмекшісі қызметін берді. ауылда еш үйде машина жоқ 
кезде біз, майдангердің қыздары, әкеме әлденеше рет жаңартылып 
берілген “мотоколяска”, “запорожец” көліктеріне мініп өстік”, –  
деп әкесіне деген сағынышы мен мақтаныш сезімін де білдіре 
сөйлейді. 

Тек  қана  деректер...
Қаһарман сардар, қазақтың батыр 

ұлы Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан 
соғысында тұңғыш рет Мәскеу түбіндегі 
шайқаста бір батальон (шамамен 600 
адамдай) сарбазды жау қоршауынан алып 
шыққан. 

* * *
Өртеніп жатқан Рейхстагқа алғаш рет 

басып кіріп, ту тіккендердің қатарында 
сардар Рамазан Исатаев бастаған әскери 
бөлімше де болған. Өкініштісі сол, бұл ер-
лік кезінде елеусіз қалғанға ұқсайды. Ра-
мазан – қазақтың  батыр ұлы, қол бастаған 
баһадүр Исатай Таймановтың немересі. 

* * *
Қазақтың батыр ұлы Талғат Бигелдинов 

әуе соғысының тарихында тұңғыш рет 
шабуылдаушымен (штурмовик)  жаудың 
құртушы ұшағын (истребитель) атып 
түсірді. Әдетте әлсіздеу болғандықтан, 
шабуылдаушы ұшақ құртушыдан аулақ 
жүреді. Жерге түскен қандыбалақ дұшпан 
ұшқышы өзін атып түсірген Талғат екеніне 
мүлдем сенбепті. Өйткені ол бұған дейін 
109 ағылшын, орыс, француз ұшағының 
көзін құртқан екен.

* * *
«Соғыстың алдында қазақтың өз жерін-

дегі саны 3 миллион 250 мың адамды 
құраған. Майданға 500 мың қазақ азаматы 
аттанды. Соның 350 мыңы, яғни 70 пайы-
зы қайтып оралмаған. Яғни халқымыздың 
12 пайызы құрбан болды. Ал орыста 
бұл көрсеткіш 6, украинда 8 пайызды 
құрайды». («Жас Алаш», 2006 жыл, 6 ма-
мыр).

* * *
1942 жылы майдан шебі өңірімізге, 

әсіресе, Жәнібек, Бөкей ордасы ауданда-
рына таялып келгенде, дұшпан тек бом-
ба тастап, атқылаумен шұғылданып қана 
қойған жоқ. Сонымен бірге бүлдіргі топ-
тарын жерге түсіріп, аспаннан жергілікті 
халықты бүлікке шақырған үнпарақтар 
шашқан. Бір қызығы сол, әлгі үнпарақтар... 
әзірбайжан тілінде жазылған екен. Сірә, 
немістер түбі түркі болғандықтан, екі 
халықты бір ұлтқа санаған сыңайлы.

* * *
1941 жылдың қазанында түрік генера- 

лы Хусни Эркилет неміс әріптестерімен 
кездескенде, кеңестік соғыс тұтқында- 
рына арналған қамау орындарында азап 
шеккен, ажал тапқан қазақ, қырғыз, өзбек, тағы 
басқа түркілердің тағдырына жанашыр- 
лық білдіріп, олардың жағдайын жеңіл- 
детуді сұраған. Кейін сол кездегі Түркия- 
ның қорғаныс министрі Әнуар Нури Паша 
және түріктің тағы бір генералы Әли Фуад 
Эрден де осындай өтініш білдіріпті. Арада 
ұзақ уақыт өткен соң, немістің құрғақта- 
ғы қарулы күштерінің бас қолбасшысы  
В. Кейтель жауапты адамдарына жағдай- 
ды тексеруді тапсырды. Кезінде осын-
дай өтінішті Мұстафа Шоқай да жасаған 
екен. Нәтижесінде дұшпан түркі текті 
тұтқындарды ажал мен азаптан біртін-
деп босатып, қара жұмысқа салды. Олар 
шахтада кен қазды, жүк тиеп-түсірді және 
көпір салды. Есесіне жау оларға тамақ пен 
киім, баспана ұсынды. Өйткені нацистік 
Германия қара жұмыс қолына тым ділгер 
болатын.

Ғаламтор деректері  
бойынша даярлаған  

Серік ИХСАНҒАЛИ 
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Бейсенбі,  14  мамыр 2015 жыл

9  мамыр  -  адамзат тарихындағы ең бір қастерлі де құрметті, киелі 
де құдіретті күн. дәл осы күні 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысына 
ең соңғы нүкте қойылды. жиырмасыншы ғасырда ғаламшар тағдырын 
айқындап берген бұл ұлы оқиға шежіре түгілі, адамзат жүрегінде 
мәңгілік жазылып қалды. 

                               Жеңістің

иеленді. Сұрапыл соғыстан келіп, 
елдің экономикасын дамытуға өз 
үлестерін қосып жүрген соғыс ар-
дагерлері мен тыл еңбеккерлеріне 
Елбасының тапсырмасы бойын-
ша қамқорлық көрсетіліп келеді. 
Бұл игілікті шара болашақта да 
жалғасын таба береді. Соғыс жыл-
дары тылда буыны қатаймаған 
баладан бастап нәзік жандылар, 
қариялар облысымызға көшіріл- 
ген зауыттар мен фабрикаларда 
таңнан қарақұрым кешке дейін 
«Барлығы майдан үшін! Барлығы 
Жеңіс үшін!» деген ұранмен жұ- 
мыс жасады. Біздің қазіргі пары- 
зымыз – аға буын өкілдеріне қол- 
дау білдіріп, қамқорлық жасау. 
Елімізде отандастарымыздың ын- 
тымағы нығайып, сыйластығы ар- 
тып, Елбасымыздың Қазақстан 
халқына жолдаған Жолдауында  
көрсетілген тапсырмаларды ұл- 
тына, нәсіліне, дініне қарамастан, 
бір атаның баласындай ұйымшыл- 
дықпен атқаруға үлес қосайық, 
ағайын! – деді облыс әкімі Нұрлан 
Асқарұлы. 

Осы күні сәске түсте ардагер-
лер бастаған шаһар тұрғындары 
мен қонақтары  қалалық демалыс 
саябағына жиналды. Оларға мере-
келік дастарқан жайылып, сарбаз 
ботқасы ұсынылды. 

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы- 
на арналған шаралар тізбегі  Абай 
алаңында жалғасты.  Қала жаста-
ры мерекелік флэшмоб биледі. 
Өңірімізге  белгілі  Айбар Хайыр-
ханов, Дамир Сәтібаев, Қуаныш 
Қисметов, Салауат Мұхаметжанов, 
Жаңылсын Хасанова, Динара Шо-
ханаева секілді дарынды әнші- 
лер оркестрдің сүйемелдеуімен 
«Майдангерлер», «Ардагерлер», 
«За того парня», «Ана туралы  
баллада», «Әлия», «Ән салшы, 

сарбаз», «Сағыныш», «Ағаларым», 
«Кестелі орамал» әндерін әуеле- 
те шырқаса, «Салтанат», «Назер-
ке» би ансамблінің бишілері мың 
бұрала биледі.

Мерекелік кеш отшашумен 
аяқталды. 

Гүлсезім  БИЯШЕВА,
«Орал өңірі»

Суреттерді түсірген Т. ТОҚмАмБЕТОВ,  
м. ДОСУмОВ

Ұлы Жеңіс мейрамымен жиылған 
қауымды құттықтады. 

- Елбасымыз, Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы күштерінің жоғар- 
ғы Бас қолбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде 
«Алдыңғы буын ағаларымыздың 
соғыстағы жеңісі мен біздің қазіргі 
жетістіктеріміз бір-бірімен тығыз 
байланысты. Егер олар өз ерлік-
терімен елімізді қорғап қалмаса, 
біз бүгінгідей мемлекет құра алмас 
едік» деген болатын. Біз соғыс ар-
дагерлері мен тыл еңбеккерлері- 
нің ерен ерлігі мен қажырлы 
еңбегіне мәңгілік қарыздармыз. 
Ұлы Отан соғысына 76 мың 
батысқазақстандық қатысса, оның  
36 мыңнан астамы майдан да-
ласында мәңгілікке қалды. Біз 
әрқашан ерлікпен қаза болған 
жауынгерлердің рухының алдын-
да басымызды иіп, тағзым етеміз.  
«Арын – байрақ, намысын – найза» 
қылған ерлердің қаһармандық ер-
лігі аңызға айналды. Әрбір бесінші 
қазақстандық соғысқа қатысса, 
528 отандасымыз Ұлы Отан со- 
ғысының Батыры атағын иелен-
ді. Солардың ішінде  шығыстың 
қос шынары, Әлия Молдағұлова 
мен Мәншүк Мәметова да бар. 
Төрт қазақстандық екі дүркін 
Кеңес Одағының Батыры атағын 

Ұлы Жеңіс мейрамы өңір жұрт- 
шылығының бауырластар зи- 
ратына, Кеңес Одағының Баты-
ры Темір Масиннің, қазақтың 
қаһарман қызы Мәншүк Мәме- 
тованың, Кеңес Одағының мар-
шалы Георгий Жуковтің ескерт- 
кіштеріне және «Ол күндердің 
даңқы өшпейді» монументі-
не гүл шоқтарын қоюдан бас-
талды. Салтанатты шара Жеңіс 
алаңында жалғасты. Мерекелік 
жиынға соғыс ардагерлері, тыл 
еңбеккерлері, сондай-ақ олардың 
ұрпақтары мен қала тұрғындары 
қатысты. Ұлы Отан соғысында 
құрбан болған боздақтарды еске 
алу үнсіздігінен соң сөз алған 
облыс басшысы Нұрлан Ноғаев 
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Осылайша шара шымылдығы 
сонау соғыс жылдарын арқау ет-
кен көрініспен түрілді. Одан әрмен 
Кеңес Одағының Батырлары, жер-
лестеріміз Ерденбек Ниетқалиев, 
Николай Чуриковтың ерліктері  
баяндалып, КСРО Жоғарғы Ке- 
ңесінің алғашқы шақырылымы- 
ның депутаты, шекарашылар пол- 
кінің комиссары Хаби Халиуллин 
бейнесі сомдалды. Сонымен қатар 
қан майданда елі үшін от кешкен 
ару қыздарымыздың бірі – Мәншүк 
Мәметованың әпкесіне жазған 
хаты оқылып, қызын сарғая күткен 
анасы Әмина Мәметованың жан 
жарасы сахна төрінде бейнеленді. 
Осы көріністерден кейін аудан әкімі 
Мұрат Мұқаев жұртшылықты Жеңіс 
күнімен құттықтады. Ол өз сөзінде 
«Құрметті жерлестер! Баршаңызды 
Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерей-
тойымен құттықтаймын! Уақыт 
өткен сайын кешегі соғыстың 
дүрбелең оқиғалары да арасын 
аулақ салып алыстап барады. Бірақ 
қаншалықты алыстағанмен, ол 
көңілден кетіп жүректерден өшпек 
емес. Сол соғысты майданның 

алдыңғы шебінде жүріп басынан 
кешкендер де, солардың тілеуін 
тілеп, тылдағы бар ауыртпалықты 
иығымен көтерген тыл арда-
герлері де, жетімдік тауқыметін 
тартып өскендер де арамызда 
жүр. Сондықтан да біз олардың 
ерлігін ешқашан ұмытпауымыз 
керек. Иә, бүгінгі 9 мамырдағы 
мереке – соғыс ардагерлеріне 
көрсетілген құрмет. Сіздердің 
қайтпас қайсарлықтарыңыз бен 
Отанға шынайы сүйіспеншілігіңіз –  
жас ұрпақ үшін өнегесі мол үлгі. 
Бүгінгідей айтулы мереке күні 
өздеріңізге зор денсаулық, жарас-
ты көңіл күй, отбасыларыңызға 
амандық тілеймін», – деді. 

Ақтоты Ешматованың орын- 
дауындағы «Бейбітшілік сақтала- 
ды» әні хореографиялық қойылым- 
мен үйлесім тапты. Сонымен қатар 
көңілге демеу, жанға қуат берген 
Тимур Хамитовтың орындауында- 
ғы «Майдангерлер», Райымбек 
Каримовтың орындауындағы 
«Әлия, Мәншүк», Тамара Кафа- 
рованың орындауындағы «Эхо 
любви», Нұргүл Қуанованың орын- 

дауындағы «Цвети земля моя»,  
Сағаден Кенжеғұловтың орында- 
уындағы «Отаным, қазақ елі» 
атты әндері шырқалды. Бұл кеш- 
те «Ана туралы баллада» (Р. Ка-
римов, А. Ешматова), «Туған 
жерім» (Қатаповалар) сынды 
әндер дуэтпен тамаша орында-
лып жатса, №1 ЖОББМ құралған 
квартеттің шырқауындағы «Жу-
равли» әні мен оқушылардан 
құралған вокалдық топ та көпшілік 
көңілінен шықты. «Жәнібек сазы» 
халықтық-фольклорлық ансамб-
лі З. Блантердің сөзіне жазылған 
Исаковскийдің «В лесу при фрон-
товом» атты әнін орындады. Сол 
кездегі жауынгерлерге бойға жі- 
гер, жүрекке жалын берген «Яб-
лочка», «Синий платочек», «Смуг-
лянка», «Катюша» билері биленді. 

Концерттік бағдарлама «День 
Победы» әнімен қорытындыланып, 
Жеңіс күніне арналған отшашумен 
аяқталды.

Арайлым  КЕСЕКОВА,
Жәнібек  ауданы

Көзге жас, көкірекке шаттық 
ұялатар мерекеде осы күнді  
көре алмай кеткен ата-әкелерін 
ұлықтаған тұрғындар «Мәңгі 
өлмейтін полк» шеруіне сап түзеп, 
тағзым етті. 

Аудан әкімі Кәрім Жақыпов Ұлы 
Жеңісін ұлықтаған жұртшылыққа 
арнаған құттықтауында: «Бұл ме- 
реке – өшпес ерлік пен қаһар- 
мандықтың мерекесі. Бұл – туған  
жерді, Отанды шынайы қастерле- 
ген қайсар рухымыздың белгісі. 
Бұл күні бойымызда жалынды жі-
гер толқып, қасірет пен қуаныштың 
салмағын терең сезінеміз. Біз бүгін 
сұрапыл соғыста шейіт болған 
боздақтар мен ортамыздағы ар- 
дақты ардагерлерге, аға буынға 
алғыс айтып, басымызды иеміз. 
Бүгінгі ұрпақтың абыройы да, 
мақтанышы да сіздер. Сіздердің 
ерен еңбектеріңіз, ерліктеріңіз әлі 
талай ұрпаққа үлгі-өнеге болары 
сөзсіз. Сіздерге зор денсаулық, 
ұзақ ғұмыр тілеймін. Ашық аспан 
астында көк туымыз желбіреп, еге-
мендігіміз нығая берсін!» деп тілек 
білдірді. 

Келесі болып сөз алған аудан- 
дық ардагерлер кеңесінің төраға- 
сы Марат Есқалиев пен аудандық 
қорғаныс істері жөніндегі бөлім 

басшысы Денис Садыков соғыс 
жылдарының зұлмат оқиғаларын 
сөз етіп, жас ұрпақты бейбіт күннің 
қадірін бағалауға шақырды.  

Мерекелік шарада осыдан 10 
жыл бұрын ел жастарына ама-
нат хат салынған құты ашылып, 
көпшілікке жария етілді. Ұрпақтар 
сабақтастығын дәріптеп, ел жаста-
рын отансүйгіштікке тәрбиелейтін 
игі дәстүр жалғасын тауып, ар-
дагерлер 2025 жылғы жастарға 
арнаған аманат хат салынған 
құтыны салтанатты түрде табыста-
ды. 

 «Жеңіс» саябағындағы тағзым 
ету рәсімінен соң халық орталық 
алаңға ойысты. Ол жерде қоғам- 
дық негізде құрылған тұңғыш 
аудандық музейдің лентасы қиы- 
лып, таныстырылым жасалды.   
Көптен бері көңіл түкпірінде 
жүрген игі бастаманың жүзеге 
асқанына риза болған ардагерлер 
музей жұмысына сәттілік тіледі. 
Одан әрі Ұлы Отан соғысы ардагер-
лері далалық асүйге дайындалған 
сарбаз ботқасынан дәм татты.   

Мерекелік шара аудан өнер- 
паздары мен мектеп оқушылары 
қойған концертке ұласты.

Нұржан ДҮЗБАТЫР,
Зеленов ауданы

аудан орталығына 
жиналған қауым сахна  
төріндегі театрланды- 
рылған шеруге назар 
аударды. Сахнада бей-
біт күндегі бақытты 
өмір бейнеленіп, мек-
теп бітіруші түлектер, 
ауылдағы тірлік, бәрі 
шат-шадыман күйде 
еді. кенет «бүгін фа-
шистік германия кең- 
байтақ Отанымызға 
тұтқиылдан шабуыл 
жасады» деген халық- 
қа тасталған ащы үннен 
кейін, жас жеткіншек- 
тің барлық арманы тап-
талып, ананың зары,  
әке мен баланың қош- 
тасуы бәрі-бәрі бойды 
шымырлатып жіберді.

зеленов тұрғындары әлемді тажал отынан арашалап, 
тіршілік нұрын сыйлаған Ұлы жеңістің 70 жылдығына 
ерекше дайындықпен келді. Биыл ауданда орталық 
жеңіс саябағы күрделі жөнделіп, дариян ауылында гри-
горий Чумаев, павел Садомсков, Қасым ахмиров, иван 
мордасов сынды кеңес Одағының Батыры атанған жер-
лес жауынгерлерге мүсіндер қойылды. «Бұл – батырлар 
рухына тағзым, бүгінгі жастарға тағылым, келер ұрпаққа 
өнеге» десті ескерткіш мүсіндердің салтанатты ашылуы-
на жиылған жұртшылық. 

Үлкенді-кішілі аудан тұрғында- 
ры гүл шоқтарын ұстап, Даңқ ме-
мориалына  қарай беттеді. Соғыс 
ардагерлері Сүйеу Ығылманов 
пен Андрей Рудь бастаған  жер-
лестеріміз ескерткішке қарсы 
орналасып, әскери-патриоттық 
шерудің басталуына назар аудар-
ды. Аудандық қорғаныс бөлімінің 
басшысы Оралбек Қарашолақов 
парадтың дайындығы жөнінде 
аудан әкімі Алдияр Халеловке 
баяндағаннан кейін парад баста-
лып кетті.

Алғашқы кезекте Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
Туы енгізіліп, содан соң жекеле-
ген топтар алаңнан салтанатты 
марш әуенімен өте бастады. Ше-
руге қатысқандар арасынан ше-
кара заставасы жауынгерлерінің 

нақпа-нақ әскери қадам басуы, 
өздерін ұстауы жұртшылыққа  
ерекше рух беріп, Ұлы Отан 
соғысы батырларының ерлігі-
не көрсетілген құрметтей әсер  
еткенін атап өткен ләзім. Осыдан 
соң аудан басшысы сөз алып соғыс 
ардагерлеріне, тыл еңбеккерлері- 
не халықтың ризашылық сезі- 
мін жеткізді. Соғыс ардагерлері  
С. Ығылманов, А. Рудь, аудандық 
соғыс және еңбек ардагерлері 
кеңесінің төрағасы С. Сәмиев 
жерлестерімізді құттықтап, Жеңіс 
күнінде жақсылықтар тіледі.

Мерекелік шара орталық сая- 
бақта көркемөнерпаздар концер-
тімен, ұлттық ойындармен жал- 
ғасты.

Адақ ШОТПАНОВ,
Шыңғырлау ауданы

адамзат тарихында ерекше орын алатын қасиетті 
күнді шыңғырлаулықтар биыл жаңаша реңмен, көтеріңкі 
көңілмен қарсылады. Барлық мекеме мен ұжымдар, 
аудан халқы бұл күні орталық алаңға жиналып, жеңіс 
тойының басталуын асыға күтті. 

Аудандағы мекеме-кәсіпорын 
ұжымдары сап түзеп, шерулетіп 
Достық үйі алаңымен жүріп өтті.  
«Азат етуші жауынгер» ескерткіші-
не аудан басшысы Ж.  Серікқалиев, 
ауданның құрметті азаматы  
А. Кушнер бастап гүл шоқтарын 
қойды. Шараға жиналғандар 
бір минөт үнсіздікпен майдан- 
нан оралмаған қалған боздақ- 
тарды еске алды. Аудан басшысы  
Ж. Серікқалиев, Теректі ауда- 
нының құрметті азаматы А. Попов 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығымен,  
ұлық мерекемен құттықтап, игі 
тілектерін білдірді.

Мереке күні аудан орталығын- 
да Ардагерлер үйі салтанатпен 
ашылды. Бұрынғы саз мектебінің 
ескі ғимараты күрделі жөндеуден 
өткен соң жаңарып сала берген. 
Оны жөндеу жұмыстарына қаржы  
аудандық бюджеттен бөлінген.  
Аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы С. Қоқашев бұл үйдің 
ардагерлердің тек бас қосатын 
орны ғана болмай, жастарға 

Теректі ауданының 
тұрғындары да Ұлы 
жеңіс күнін кең кө- 
лемде атап өтті.  

ақыл-өнеге беретін ортаға айна-
латынын айтты. Жабдықталған 
жаңа ғимаратқа ғаламтор желісі 
тартылған. Шахмат және дойбы, 
тоғызқұмалақ сияқты ойындарды 
ойнауға, газет-журналдар оқуға 
арналған бөлмелер бар. 

Осы күні аудандық мәдениет 
үйінде Ұлы Жеңіске арналған 
бұрыш ашылды. Онда аудандағы 
барлық ардагерлердің ерлігі мен  
өмір жолдары баян етілген ақ- 
параттар ілінген, теректілік Кеңес 
Одағының батырларының шағын 
ескерткіштері, соғыс кезіндегі 

қару-жарақтар, майдангерлердің 
жеке бұйымдары қойылған. 

Жеңіс мерекесімен тұспа-тұс 
өзінің 90 жасын тойлап жатқан 
Ұлы Отан соғысының ардагері, Те-
ректі ауданының құрметті азама- 
ты, Ақсуат ауылының тұрғыны 
Таңқаш Құбаевты шаңырағына ба-
рып құттықтаған  аудан  әкімі Жеңіс 
Серікқалиев облыс әкімі  Нұрлан 
Ноғаевтың атынан құттықтау хат 
табыс етті. 

Әділет ОРЫНБАСАРОВ,
Теректі ауданы

жетпісінші  көктемі
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ИмАн

Қазақстанда Халил деген есім-
мен белгілі Абдул Жаппар Абдул-
халил Пәкістаннан келіп, еліміздің 
батыс өңірінде болғаны белгілі. Ол 
2007 жылы Арабияға кетіп, қайта 
оралмаған. Бірақ Е. Ахатов оны-
мен ұялы байланыс арқылы сөй-
лесіп отырған. «Дінсіздер мен кә-
пірлерге соғыс жариялаймыз, әр 
мұсылман жиһадқа өз мүлкімен 
қатысуға міндетті» деген Ахатов 
бейне-ролик түсіріп, Халилге жі-
берген. Халил оған: «Мемлекет 
басшысы көтеріліске шық деген 
жоқ немесе елдеріңде сендерге 
қысым жасалып жатқан жоқ. Сон-
дықтан Қазақстанда жиһад жа-
самаңдар» деп бұйрық берген. Бі-
рақ оны тыңдамаған Е. Ахатов өзі 
шешім алып, жақтастарын жары-
лыс жасауға, адамдарды өлтіруге, 
мемлекет меншігіндегі мүлік пен 
ғимараттарды қиратуға саналы 
түрде үгіт-насихат жүргізген. Ол 
2007-2008 жылдары Египетте рес-
ми емес діни оқу орнында бірге 
оқыған Дәурен Алдамжаровты 
топқа тартқан. Қазақстанда жары-
лыс жасауды жоспарлаған «Ли» 
экстремистік ұйымы Атырау қа-
ласында теракт жасау үстінде 
қолға түскені белгілі. «Ли» ұстал-
ған соң Дәурен Египетке қашып 
кеткен. Оның жиһадқа берілгені 
соншалықты, үйін сатып, 2 млн. 
теңгені топ басшысына қалдырып 
кеткен. Жалпы, топ мүшелері 15 
мың теңге ақша тапса, оның 5 

мыңын отбасына беріп, 10 мыңды 
ортақ кассаға салып отырған. Жи-
наған ақшаны жарылыс жасауға 
қажетті нәрселерге ғана жұмсаған. 
Қаржының тең жартысы заңсыз 
қару-жарақ дайындауға кеткен. 
Топ мүшелері барлық мәліметті, 
соның ішінде Орал қаласында тер-
рорлық акті дайындалып жатқа-
нын құпия ұстаған. Терроризмді 
және қарулы жиһадты уағыздап, 
осы бағыттағы басылымдарды 
көбейтіп, таратып, ғаламтор арқы-
лы басқа жерлермен хабар алып 
отырған. Олар бір үйде бір күннен 
артық түнемеген, телефон нөмі-
рін жиі ауыстырып, есімдерін жа-

лог Мақсат 
Раманқұлов 
( с у р е т т е ) 
былай дей-
ді: «Қасиетті 
Қ ұ р а н 
К ә р і м д е 
жиһад сөзі 
35 жерде 
а й т ы л а д ы , 
бірақ 4 жер-

де ғана соғыс мағынасы берілген. 
Исламдағы жиһад – мемлекетке 
басқа ел басып кірсе, қауіп төндір-
се, қорғану үшін жиһад жасау әр 
мұсылман баласына парыз деген. 
Пайғамбар өз заманында өзінің 

бастауынсыз (яғни басшының рұқ- 
сатынсыз) мүшріктермен соғыса-
йық дегендерге тыйым салған. 
Күпірлік жиһад жасаудың негізгі 
себебі болып табылмайды. Пай-
ғамбардың кезінде де басқа дінді 
ұстанатындар (христиандар т.б.) 
өмір сүрді, олармен ешкім соғы-
сып, мәжбүрлеп дінге кіргізген 
жоқ. Керісінше, Пайғамбарымыз: 
«Кімде-кім зиммиге (мұсылман 
мемлекетінде тұратын өзге дін-
дегі адам) жәбір көрсетсе, онымен 
қияметте өзім есептесемін» де-
ген. Бақара сүресінің 256-аятын-
да «дінге зорлық жоқ» делінген. 
Жиһадқа қатысамын деп лаңкестік 

жасаушылардың ең басты қателігі 
- Құрандағы соғысқа қатысты 
аятты үзіп-жұлып, толыққанды 
түсінбей, шетелде отырған дін бұ-
зушылардың әлеуметтік-экономи-
калық саясатының қолшоқпары 
болуында жатыр. «Кәпірлермен 
күресуіміз керек, оларды қырып, 
мұсылман жасауымыз керек» - 
дейді олар. Құрандағы мұмтәхина 
деген сүренің 8-ші аятында: «Ал-
лах дін жайында сендермен со-
ғыспаған және жұрттарыңнан 
шығарылмағандарға жақсылық 
қылуларыңа, әділдік етулеріңе ты-
йым салмайды» делінген. Қате тү-
сінікпен уланған адасушы топтар 
хиджра деген терминді дұрыс тү-
сінбейді. Ол дін үшін көшіп кету де-
генді білдіреді. Мемлекет мешітті 
талқандап, азаматтарын намаз 
оқығаны үшін түрмеге қамаса ғана 
дінді, өзіңді сақтап қалу үшін бас-
қа жаққа көшіп кетуге рұқсат бар. 
Қазақстан керісінше зайырлы мем-
лекет, елімізде адам құқығын бұзу 
заңмен қудаланады. Ал олардың 
хиджрасы Сирияға, соғыс болып 
жатқан басқа мемлекеттерге кету. 
Бұған адамдардың діни дұрыс ба-
ғытты мешіттен алмай, ғаламтор 
немесе таныстары арқылы шала-
шарпы, жүрдім-бардым үйренуі 
себеп болуда. Құранның қағидасы 
бойынша «Кімде-кім біреуді жа-
зықсыз өлтіретін болса, ол бар-
лық адамды өтіргенмен бірдей». 
Жиһад жасау, өзін- өзі жару сырт-
тағы бір белгілі топтардың мақсат- 
мүддесін орындау. Өзін- өзі өлтіру, 
жару әрекетін ислам ғұламалары 
бірауыздан харам дейді». 

 Теологтың айтуынша, Е. Ахатов 
бүгінде Маңғыстау облысындағы 
69-шы колонияда жазасын өтеу-
де. Орал қаласындағы РУ- 170/2 
мекемесінде экстремизм мен тер-
роризмге байланысты сотталған 
10 адам отыр. Бұдан үш жыл бұрын 
түрмеде діни жағдай қиын бол-
ған. Басқа қылмыспен сотталған-

АдасқандарСайдың тасындай ірік-

телген, тепсе  темір үзетін  

жас  жігіттер өз Отанына, 

ұлтына  қарсы шықты.  

2012  жылы  4 ақпанда 

Оралда  ернұр ахатовтың  

тобы  қолға  түсті.  Олар 

Батыс Қазақстан облысы  

әкімдігінің  ғимаратында,  

БҚО  ішкі  істер департа-

ментінде,  прокуратура-

да  жарылыс  жасауды  

жоспарлаған. мемлекетті  

кәпірлер басқарып отыр 

деген  топ мүшелері  қоғам 

қайраткерлерін, зиялы-

ларды, өнер шеберлерін 

кәпірлер деп, өнер кеш-

терін өткізуді, ізгілікті 

үндейтін игі істерді  ха-

рам  деп  үгіт-насихат  

жүргізген. Топ басшысы 

ернұр ахатов 1984  жылы  

туған.  жоғары білімді, 

үйленген, 3  баласы бар. 

Бұл топтағы  8  жігіт 

қылмысты деп таны-

лып,  түрлі мерзімге  бас  

бостандықтарынан айы-

рылды.  

Ұлдай САРИЕВА,
«Орал өңірі» 

сырын ұстап, бір-бірін «Карлик», 
«Голова» т.б. деп атаған. 

Қолға түскен олардан 10 схрон, 
2 блиндаж тәркіленді. Жарылыс-
тан соң бой тасалау үшін қала 
сыртынан қазған блиндаждары-
на азық-түлік, газ плитасы, дәрі- 
дәрмек, құрал-сайман, байланыс 
құралдарын толтырып қойған. 

Қасиетті ислам діні атын жа-
мылған теріс ағымдардың экс-
тремистік іс-әрекеттерінен туын- 
даған халықаралық лаңкестік сал- 
дарынан бүгінде жазықсыз адам-
дар ажал құшуда. Еліміз бойынша 
150-ден астам адам осындай со-
ғысқа қатысу үшін шетелге жиһад-
қа кетіп қалғаны белгілі. Жиһад 
деген сұраққа бүгінгі көзі ашық 
кез келген адам «Жиһад - ең ал-
дымен өз нәпсіңмен күресу» деп 
жауап берері анық. Бұл туралы Ба-
тыс Қазақстан облыстық дін істері 
басқармасының бас маманы, тео-
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дін-діңГек

Ақгүл ҚАРАСАЕВА, 
БҚО қылмыстық істер жөніндегі 
ауданаралық мамандандырылған соттың 
төрайымы: 

- Сотта қылмыстық ісі қаралған 8 жігіттің кей-
бірі өз кінәсін мойындағысы келмеді. Алайда Ер-
нұр Ахатовтардың топ құрғаны, террорлық әре-

кетті қаржыландыруға қатысты қылмыстық істері толық анықталды. 
Бұл абайсызда жасалған қылмыс емес, ұйымдасып, әзірленген қыл-
мыс. Егер олар ойға алған мақсатына жеткен болса, қандай жағдай 
болатынын көзге елестетудің өзі қорқынышты. Болғалы тұрған қыл-
мыс уақытында әшкереленіп, тоқтатылды. 

Ренат ТІЛЕУБАЕВ, 
жазасын өтеуші: 

- Бізге ислам діні туралы қате түсінік беріп, 
соңына ерткен адамдар «имамды тыңдамаң-
дар» - деді. «Полиция, ұлттық қауіпсіздік ко- 
митеті мұсылманды қинайды, түрмеге жауып, 
қорлық көрсетеді, түрмеде шірітеді» деп бізді 

қорқытты. Менің әкем болған жоқ, әлпештеп өсірген анамды жақсы 
көремін. «Жәннат ананың аяғының астында» деген. Ата-анаға де-
ген махаббатты өз балаң болғанда түсінеді екенсің. Осындай іске 
барғаныма, ашық күнде адасқаныма қатты өкінемін. Балаларымды 
өзім тәрбиелей алмағаныма, құшақтап сүйе алмағаныма қиналамын. 
«Алтынның қолда барда қадірі жоқ» деген. Бармақ тістеп қалдым. 
Иншалла, бостандыққа мүлде басқа адам болып шығамын.

Редакциядан: Мақала БҚО дін мәселелерін зерттеу орталығының 
тілегімен және орталық ұсынған «Жат ағымға арбалғандар» атты дере-
кті фильмнің желісімен жазылды.

дар да түрмедегі сәләфилердің 
ықпалына түсіп, олардың қатарын 
толықтырған. Бүгінде аталмыш 
мекемеде 500-ден астам жазасын 
өтеуші бар. Оның 20-сы – дәстүр-
лі исламды ұстанушылар. Қал- 
 ғандары сәләфилерге еріп кет-
пеу үшін мекемеге Нұр-Мүбәрак 
ислам университетін бітірген, бұ-
рын шекарада әскери борышын 
өтеген, бүгінде ҚР Ішкі істер ми-
нистрлігінің академиясын бітір-
ген маман жедел аға уәкіл болып 
қызметке алынған. 

- Абақтыда апта сайын 2-3 са- 
ғат бойы дәріс оқимын. Сотта-
лушылармен сөйлесемін. Дәстүр- 
лі ислам, ұлт құндылықтары тура-
лы түсіндіргенімде, олар көзде- 
ріне жас алып: «Бізге ешкім бұған 
дейін дінді дұрыстап түсіндірген 
жоқ. Біз енді дәстүрлі Ханафи маз-
һабынан айнымаймыз» деп дұрыс 
жолға түсуде, - дейді М. Раман-
құлов. 

Қысқасы, жүргізілген нәтижелі 
жұмыстың арқасында абақтыда-
ғылар өздерінің адасқандарын 
түсініп, тәубеге келіп, отбасына, 
дәстүрлі исламға оралуда. Үш жыл 
бойы Оралдың түрмесінде діни 
сауатсыздықпен күресіп жүрген 
теолог Мақсат Раманқұловтан 
басқа облыстағы әріптестері ар-
найы келіп, тәжірибе алуда. Бас-
қа облыстағы түрмелерде дінге 
көнбей, теріс бағыттағы көзқара-
сынан айнымай отырған сотталу-
шыларды Оралдағы РУ-170/2 ме- 
кемесіне ауыстырып жатқан кө-
рінеді. М. Раманқұловтың жұмыс 
тәжірибесін басқа облыстағы жа-
засын өтеу мекемелеріне тарату 
керектігі айтылуда. 

Ахатовтың тобында болған-
дардың бірі - Ренат Тілеубаев 6 
жылға сотталған. Кезінде анасы-
на тумалары «Балаң сақал қойды, 
дұрыс жолда жүрмеген сияқты» 
деп ескертіпті. Бірақ намаз оқып 

жүрген соң бөтен ойы болмас  
деп ойлаған ана бүгінде «Ұяттан  
тірілей өліп отырмын» – дейді.  
«Егер балам жарылыс жасағанда 
не болар еді? Нақақ кісі өлімі 
болса, ана үшін одан өткен мас-
қара жоқ қой» – дейді көз жасын 
көлдеткен ол. Анасы кішкентай 
немерелерінің орамал тартуына 
қарсы болыпты. Бірақ ұл-келіні 
тыңдамаған. Ренаттың әйелі Гүл
мира Баймағанбетова (сурет

те) алдағы 
ө м і р і н і ң 
қалай өрби-
тінін білмей-
ді. «Балалар 
үшін қатты 
қайғырамын, 
т ү р м е д е 
отырған әке-
сін сұрайды, 
сағынады... Бә- 

рін іште сақтайсың, 5 баламен өте 
қиын» – деп жылайды. Оның ай-
туынша, кішкентай қызы мектеп-
ке орамалмен барады екен. Бірақ 
мектеп рұқсат етпегендіктен, мек-
тепке кірерде шешіп алып, шыққан 
соң қайта тартатын көрінеді. «Уа-
қыт келгенде мұсылманшылықты 
толық үйренеді, бүгінгі орамал 
тарту соған әзірлік қана» - дейді 
Гүлмира. Олар ешкіммен аралас-
пайды, бес бала қоғамнан бөлініп, 
томаға-тұйық өмір сүруде. Басты-
сы - әкелері Ренаттың түрмеден 
түзеліп, дәстүрлі исламды ұста-
нып, отбасы құндылықтарын тү-
сініп шығатыны қуанышты. Олар 
өз қателіктерін түсінген. Темір 
тордың ар жағында отырып, жас-
тарға: «Жат ағымға ілеспеңдер! 
Ата-аналарыңды сыйлаңдар! Ота-
ныңды сатпаңдар!» - дейді. Және 
ең бастысы - «Сәләфи, таблиғи, 
тәкпіршілер санатында адасып 
жүрген азаматтарға түсіндіріп ай-
тыңдар!» - деп сырттан барғандар-
ға қатты өтінеді. 

Отансүйгіштік қай елдің бол-
масын алтын босағасы. Елбасы-
мыздың Қазақстан халқына Жол-
дауында «Өз бойымызда және 
балаларымыздың бойында жаңа 
қазақстандық патриотизмді тәр-
биелеуіміз керек. Бұл ең алды-
мен елге және оның игілікте-
ріне деген мақтаныш сезімін 
ұялатады», – деп айтқанындай, 
қазіргі таңда жас ұрпақты отан-
сүйгіштікке тәрбиелеу ең бас-
ты міндеттердің бірі болып тұр. 
Біздің ата-бабаларымыз өз ұр-
пағын туған топырақты шексіз 
сүюге, қастерлеуге, құрметтеуге 
тәрбиелеген. Ұлан-ғайыр дала-
мызға көз тіккен сырт көз дұш-
пандарға қарсы тойтарыс берді. 
Сынық сүйем жер үшін қасық қа-
ны қалғанша қолына қару алып, 
жауына қарсы тұрды. Соның бәрі 
осы ақ топырақ пен жаздақтар 
және құнсыз жайлаулары мен 
қасиетті шаңырақтары үшін екен. 
Қазір арғы-бергі қиырына ат тұя-
ғы сүрініп, әрең жететін кең бай-
тақ даламыз сондай жанқиярлық 
ерліктің арқасы деп нық сенім-
мен айта аламыз.

Асыл дініміз Исламда да отан-
сүйгіштікке, туған жерді қадір-
леуге айрықша мән берілген. 
Алла Тағала Қасиетті Құранда 
былай дейді: «Әй, адам бала-
сы! Күдіксіз, сендерді бір ер, 
бір әйелден (Адам, Хауадан) 
жараттық. Сондайақ бірбі
ріңді тануларың үшін сендер
ді ұлттар, рулар қылдық»1. 
Ешбір адам өзінің ұлтын таңдап 
дүниеге келмеген. Адамдардың 
ұлттарға, руларға бөлінуі Алла-
ның қалауымен болды. Алла Та-
ғала адамдарды әр түрлі ұлт етті, 
әр түрлі халық етті. Әрбір ұлтқа 
өзіндік ерекшеліктер дарытты. 
Әрбір халықтың тұрғылықты 
мекенін беріп, шекарасын бел-
гіледі. Біз Алланың қалауымен 
қазақ жерінде, қазақтың топыра-
ғында дүниеге келдік. Бізге өз 
ұлтымызды, тұрғылықты меке-
німізді таңдау еркі берілмеген-
мен, дүниеге келген қасиетті 
жерімізді сүюге, қастерлеуге, 
оны қорғауға ерік берілген. Пай-
ғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.)2 
Отаныңды, яғни тарихи меке-
ніңді сыртқы дұшпаннан қорғау-
дың қаншалықты сауап екендігі 
жайында бірнеше хадистер қал-
дырған. Бірде бір сахаба Пайғам-
барымыздан (с.ғ.с.): «Иә, Расул
уллаһ! Ең абзал амал не?» – деп 

сұрағанда, пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.): «Шекараны, Отанды 
қорғау үшін бір күн, бір түн 
күзетте тұру бір ай нәпіл ора-
за ұстап, түнде намаз оқудан 
қайырлы», – депті. Басқа бір 
хадисте: «Екі көз ақыретте 
тозаққа күймейді: біріншісі 
күнәсына өкініш білдіріп, оңа
шада егіліп жылаған көз, екін-
шісі Отанды қорғап шекара 
күзеткен көз» делінген. 

Өз заманында пайғамбары- 
 мыз (с.ғ.с.) өзі дүниеге келген қа-
ласы Меккедегі мүшіріктерден 
(пұтқа табынушылардан) көп жа-
па шегіп, Мединаға қоныс ауда-
рып бара жатып, бір тауға шығып, 
артына қараса, Мекке көз ал-
дында ап-анық көрініп тұр екен. 
Сонда Алла елшісі: Ей, Ибраһим 
(ғ.с.) дұға қылған шаһар, жет-
піс алты пайғамбар өткен 
шаһар, Құран аяттары түскен 
шаһар, ей, Алланың үйі Қағба 
орналасқан шаһар, кіндік 
қаным тамған шаһар, сені тағы 
көруді Алла Тағала нәсіп етсін!» 
– деп көзіне жас алып, сағынышы 
мен қимастығын жасыра алмай, 
Аллаға дұға етеді. Басқа бір ри-
уаятта: «Уаллаһи, сен жер бе
тіндегі ең көрікті, ең сүйікті ме
кенсің. Мен үшін сенен артық 
жер жоқ. Егер тағдыр тауқыме
тіне ұшырамағанымда, өзің
нен бір сәтке де алыстамас 
едім», – дейді. Туған жер мұнша-
ма ыстық болмаса, Отан соншама 
қадірлі мекен болмаса, екі дүние-
нің сардары, адамзаттың ардақ-
тысы болған Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбарымыздың өзі сонша-
лық толқымас еді ғой.

Отанға деген сүйіспеншілікті 
сахабалардың3 да бойынан көру-
ге болады. Сахабалардың Отан- 
ға деген сүйіспеншілігін «Худай-
бия келісімі» оқиғасынан аңғару-
ға болады. Меккелік мүшріктер 
мұсылмандарды қатты қысымға 
алғаннан соң, меккелік сахаба-
лар Медине қаласына қоныс ау-
дарады. Алты жылдан соң Алла-
дан мұсылмандардың Мекке 
қаласына бейбіт түрде кіретіндігі 
жайлы аят түседі. Өздерінің ту-
ған жеріне қайта оралатындығы 
жайлы хабарды естіген меккелік 
сахабалар қуанышын жасыра ал-
маған болатын.

Туған ел, туған жер үшін жа-
салатын жақсылықтардың бар-
лығы ізгі ниеттен, иманнан туа-
тынын біздің пайғамбарымыз 

(с.ғ.с.) да, оның сахабалары да іс-
әрекеттерімен көрсетіп кетті. Сол 
себепті «Отанды сүю иманнан» 
деген қанатты сөз бекер айтыл-
маса керек. 

Алланың жеке адамға бер-
ген нығметі иман байлығы мен 
деннің саулығы болса, жалпы 
халыққа, елге берген нығметі 
халықтың әл-ауқатының артуы 
мен қауіпсіздікте, бейбітшілікте 
өмір сүруі. Бұл жайлы Алла Та-
ғала Құранда былай дейді: «Қу
раиштың бейбітшілігі үшін. 
Олардың қысыжазы көшу бей
бітшілігі. Сондықтан олар осы 
үйдің (Кағбаның) Раббысына 
құлшылық қылсын. Ол олар-
ды аштықтан тамақтандырып, 
қауіпқатерден аман қылған»4. 
Бұл сүреде Алла Тағала Қураиш5 
тайпасына берген нығметтерін 
естеріне түсіріп жатыр. Бейбіт-
шілік, қарынның тоқ болуы, қауіп-
қатерден аман болу, бұл үшеуі 
бір-бірімен тығыз байланысты. 
Осы үш нығметті Алла біздің елі-
мізге де нәсіп етті. Осындай бей-
бітшілік өмірді ары-қарай жал- 
 ғастыру үшін, әрбіріміздің жүре-
гімізде туған жерге деген ыстық 
ықылас болу керек. Өйткені кім-
нің жүрегінде Отанға деген сүйіс-
пеншілік болса, ол Отан үшін 
шын ықыласымен аянбай еңбек 
етеді, Отан үшін отқа түсуге әзір 
болады. 

Ерекше мейірімді Алла елдің 
амандығын, Отанымыздың ты-
ныштығын, халқымызға иман бай- 
 лығын нәсіп қылып, қиямет күні-
не дейін елімізді Өзінен басқа еш-
кімге тәуелді етпесін!

[1] – («Хужурат» сүресі, 13-аят).
[2] – Пайғамбарымыздың 

атын айтқанда немесе естігенде 
салауат айтуымыз керек. (с.ғ.с.) –
(Оған Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын).

[3] – Сахабалар: пайғамба-
рымыздың (с.ғ.с.) көзін көрген 
мұсылмандар.

[4] – Қураиш сүресі.
[5] – Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.)  

шыққан тайпасы.

Н. МИРЗАХМЕДОВ, 
БҚО дін істері 

басқармасының 
«Дін мәселелерін зерттеу  

орталығы» МКМ-ның  
инспекторы, 

исламтанушы

Ислам  және  отансүйгіштік

Хабарласыңыздар, егер:
- Сізді немесе Сіздің жақында-

рыңызды түсініксіз діни ойларды 
қабылдауға мәжбүрлеген болса;

- Сізге көшелерде, кіреберіс-
терде, пәтерлерде, көліктерде 
күдікті діни кітаптардың, журнал-
дардың, кітапшалардың, парақ-
шалардың таралуы туралы бел-
гілі болса;

- Сізбен немесе Сіздің жақын-
дарыңызбен діни тақырыпта кү-
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дікті үгіт жүргізгісі келсе;
- Сізге немесе Сіздің жақында-

рыңызға діни жоралар мен іс-
шараларға қатысуды ұсынған 
болса;

- Сізді діни бағыттағы күдікті 
жиындар мазалаған болса;

- Сіз немесе Сіздің жақында-
рыңыз күдікті адамдардың не 
діни бағыттағы ұйымдардың 
ықпалына түскен болса;

- Сіз немесе Сіздің жақында-

рыңыз діни мәселелерге байла-
нысты қиын жағдайларға ұшы-
раған болса;

- Сіз немесе Сіздің жақында-
рыңыз дін саласындағы маман-
дардың кеңесі мен көмегін қажет 
ететін болса.

- Біз Сіздердің барлық сұрақ-
тарыңызға жауап береміз және 
көмек көрсетеміз!

Сіздер үшін заңгерлер, 
теологтар, дінтанушылар, пси-

хологтар жұмыс істейді.
Кеңес беру тәулік бойы 

және дербес жүргізіледі.
Қоңыраулар Қазақстанның 

кез келген нүктесінен тегін 
қабылданады.

азаматтар мен ұйымдардан діни салаға қатысты бар-
лық мәселелер бойынша ақпарат қабылдауға, сондай-ақ 
деструктивті қызметтен зардап шеккендерге кеңесшілік 
және психологиялық көмек көрсетуге арналған.
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БұҚАРА

Жасыл желек 
жайқала  берсін  десек

...
Қазақтың өлең-жырлары, дастандары, шешендік 

сөздері, күмбірлеген күйлері қандай жағдайда да,  
табиғатпен тілдесу, қоршаған дүниені қадірлеу, 
соған ұқсауға ұмтылу  арқылы туындаған.

Алысқа бармай-ақ қоялық, Қыз 
Жібек пен Төлегеннің махабба- 
тын жырлайтын халқымыздың жа- 
құт жырын алайықшы. «Қыз Жі-
бектің ақтығы – наурыздың ақша 
қарындай, ақ бетінің қызылы – ақ 
тауықтың қанындай, екі беттің ажа-
ры – жазғы түскен сағымдай» - деп 
термелетпеуші ме еді? Осы жырда 
Төлеген Жібекке ғашықтық үміт-
пен бағы өрлеген бұла шағында, 
табиғаттың  сән-салтанатымен та-
мылжып, күн жарқырап тұрған тал 
түсте жолықпаушы ма еді. Ал ба- 
ғы қайтқасын шара бар ма, күн ба- 
та, қараңғылық қаумалағанда, жа- 
рық дүниемен қоштаспай ма? Қай 
кезде де, өзін табиғаттан бөліп- 
жарып қарамаған халқымыз қуа-
нышын да, қайғысын да, махабба- 
тын да сол табиғаттың тілімен, та- 
биғаттың көрінісімен суреттеп ке- 
 ліпті. Мұнда үлкен бейнелік мән  
жатыр  ғой.

Таудың көркі – тасы мен бұлағы, 
көлдің көркі – жайқалған жасыл 
құрағы, адам көркі – шүберек, 
ағаш көркі  - жапырақ, дала  көркі 
- мал, қала көркі – тал. Ата-баба-
мыз мұны ежелден айтып кеткен. 
Мен де сондай көркі келіскен На-
рынның жалпақ жонында туып-
өстім. Сол Нарынға алғаш рет хал-
қын әкеліп қоныстандырған хан 
алысқа атағы кеткен бір ақылман 
қариядан сұраған екен дейді біз-
ге жеткен аңыз. «Сізге халқымның 
Ақ Ордасына (Астраханға) бірге 
сапарлайық дегенде бармадыңыз. 
Тұзды жерге тұз түсті Көк Ор- 
да  тұрғызбақшымын, бірге бара-
йық  дегенде тағы бармадыңыз... 
Мына құмның ортасына Орда са- 
лып шақырғанымда келдіңіз. Мың 
мәрте рақмет!!! Көшпелі құм сізге 

несімен ұнады?..» – дегенде ақыл-
ман ақсақал айтқан екен: «Бұл жер 
халқымның қағанағы қарық бо-
лып, тұрмыс кешетін, жоқшылық 
көрмей дүрілдеп өсіп-өнетін жері 
болайын деп тұрғасын, келдім» – 
деген екен. Шынында да, сол өл-
кеден небір дүлдүлдер шықты. Қа- 
зақтың атын алысқа жеткізетін 
білімге жетелеген Жәңгір, еуро-
палық мәдениеттің дәнін сепкен 
Фатима, бірі күй атасы, екіншісі күй 
анасы Құрманғазы мен Дина, оның 
бер жағында өткен Бисен мен 
Сейітқали Меңдешев айта берсек, 
біртуар тұлғалар баршылық қой, 
бұл өлкеден, қазақтың бағына туып 
кеткен. Осындайда ойдан ой туа- 
ды. Анабір  жылдары қазіргі әкім- 
діктің айналасы ол кезде облат- 
ком – асфальт құрсанып жататын. 
Соның алдына  Жәнібектен  азамат 
басшы болып қанаттанған Нәжі- 
меден Есқалиев қырмызы гүл-
дердің неше атасын еккізіп, көз- 
дің жауын алатындай жерге ай-
налдырды. Сол жер көргеннің кө- 
зін суырып, әлі құлпырып тұр.     

Шіркін, жоғарыда айтқан қыр-
мызыдай құлпырған Нарынға ен-
ді уайым болып тұрғаны – судың 
тапшылығы. Бізге жеткен дерек-
терге қарағанда, Нарынның жер 
асты сулары көп төмен түсіп кет-
кен. Соған қарамастан бұл жерден 
Жәнібек пен Сайқынға, тағы бас- 
қа елді мекендерге су тасылып 
жатыр. Мұны тоқтатып, қайта сол 
Орданың өзіне бағыттау керек 
сияқты тіршілік көздерін. Бұған 
эколог  мамандар, ғалымдар не 
дейді?..

Хайролла ИСМАҒҰЛОВ,
кәсіпкер

Бүгінде жұмыстарын жаңа- 
дан бастағалы отырған-
дармен қатар, ісін жол- 

ға қойған әйел-кәсіпкерлер де 
түрлі кедергілермен бетпе-бет 
келуде. Ондай түйткілдердің қата-
рында мүліктік (қолайлы кеңсе- 
лік немесе өндірістік орынның 
болмауы), ақпараттық (мемлекет-
тік бағдарламалар мен мемлекет-
тік қолдау шаралары жайындағы 
ақпараттарға қолжетімсіздігі), бі-
лім-біліктілік ( өз ісін ашуға қажетті 
білім беретін бағдарламалардың 
жоқтығы), қаржылық (бастапқы ка-
питалдың және кепілзаттың бол-
мауы) мәселелері бар.

– Әйел-кәсіпкерлердің осын-
дай жағдайы ескеріле отырып, 

Облыстық кәсіпкерлер палатасы директорының 
орынбасары айгүл Әбілқайырованың айтуынша, елімізде 
әйелдердің белсенділігінің күшеюіне орай Ұлттық палата 
іскер ортадағы әйелдерді қолдауға мән беріп отыр. 

Іскер  әйелдер  кеңесі  құрылды

оларға түрлі бағдарламалар жа- 
салады. Ауылдағы және ауылдық 
округтердегі ісін жаңадан бастай- 
тын әйелдерді оқыту тренингте- 
рі, семинарлар ұйымдастырыла- 
ды. Жұмыстарын жолға қойған 
әйел-кәсіпкерлерге аудан орта-
лықтарында олардың кәсіби бі- 
ліктіліктерін көтеретін семинар- 
лар өткізіледі. Облыстық деңгейде 
жұмыс істейтін әйел-кәсіпкерлер-
дің экономикалық мүмкіндіктерін 
кеңейту мақсатында шетелдік әріп- 
тестерімен байланысты нығай-
туы бағытындағы бағдарламалар 
жасақталады. Осы мақсаттарды 
іске асыру үшін кәсіпкерлер па-
латасы жанынан іскер әйелдер 
кеңесі құрылды, – деді Айгүл 
Әбілқайырова. 

Іскер әйелдер кеңесінің мүше- 
лері болып өңірдегі белгілі кәсіп-
кер және басшы 24 әйел кірген. 
Кәсіпкерлер палатасының аймақ- 
тық кеңесінің мүшесі, Орал қала-
лық мәслихатының депутаты Ва- 
лентина Михноның айтуынша, ау- 
дандық мәслихаттардың құра- 
мындағы әйелдердің үлесі 30 па-
йызды, облыстық мәслихаттар-
дың құрамындағы  нәзік жанды-
лардың үлесі 6 пайыздың үстінде. 
Сондықтан кеңес өңірдегі әйел-
дердің белсенділігін арттыруға 
көмектеспек. 

Кеңестің алғашқы отырысында 
кеңес мүшелері кеңестің төрайы-
мы етіп  «Delta банк» АҚ-ның об-
лыстағы филиалының директоры 
Айсұлу Аманғалиеваны сайлады.

Гүлбаршын  
ӘЖіГЕРЕЕВА,
«Орал өңірі»

Айдос Сәрсенғалиев Жалпақтал 
ауылы үшін көптеген игі істер 
жасады. 2013 жылы өз қаражаты 
есебінен Жалпақтал мешітінің қос 
мұнарасын салғызып, өткен  жылы 
Жаңажол ауылының қақ ортасы-
нан жаңа мешіттің бой көтеруіне 
де өзінің үлесін қосты. Биыл Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында 
тағы бір игі істі қолға алған бола-
тын. Жалпақтал орталық саяба-
ғының Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқан майдангерлердің ескерт-
кіш тақтасын өз қаражаты есебі- 
нен  қайта  жаңғыртқызғанына  ауыл 
тұрғындары  куә.  

Тұрарбек АҚМУРЗИН, 
Жалпақтал ауылы,

Қазталов ауданы 

Ауылына қамқор Айдос

жалпақтал ауылдық округінің әкімі данияр Қайратов 
ақтау қаласының тұрғыны, жеке кәсіпкер, жерлесіміз 
айдос Сәрсенғалиевті қабылдап алғысхат табыс етті.

Ол жылыжайды 2012 жы- 
лы мемлекеттік комму- 
налдық кәсіпорыннан 

сенімді басқаруға алып, жұмыста-
нып келеді. Жылыжайда қияр, 
шалқан, аскөк, салат жапырағы, 

Қаратөбелік кәсіпкер 
руслан Серікқалиев жы-
лыжай шаруашылығын 
дамытуды жоспарлап отыр.

жуа өсірілуде. Сонымен қатар 
ауыл-аймақты  абаттандыруға тап- 

сырыс бойынша гүл түрлерін өсі- 
ру де жолға қойылған. 

– Жылыжай шаруашылығы ты-
нымсыз еңбекті қажет етеді.  Таң-
сық кәсіпті игеру оңайға түспеді, 
бірақ еңбек еткен мұратқа жетеді. 
Енді жылыжайымның аумағын ке-
ңейтіп, көкөніс түрлерін молайту-
ды жоспарлап отырмын, – дейді 
бағбан жігіт. 

Русланның жылыжайда өсір-
ген көз қуантар гүлдері мен көкө-
ністерінің бағасы қолжетімді. Сон- 
дықтан өнімі өтімді, сатып алушы-
лар  қатары  көбейіп  келеді. 

Серікбай  ХАСАНОВ,
Қаратөбе  ауданы 

Жылыжайда
өнім  мол  

Жалпыға  ортақ  еңбек  қоғамына  қарай  20  қадам

Р.S. Мақала авторы Нарын құмының перзенті болғасын, ту- 
ған жерінің тағдырына бей-жай қарамауы түсінікті. Полигон мен 
әскери сынақтардан зор зардап шеккен Нарынның ендігі тағдыры –  
бүгінгі ұрпақтың өз қолында. Тіршілік көзі – жері асты су қоры мүлдем 
сарқылып  қалмауы  үшін қандай қам-қарекет керек?..

Су шаруашылығы саласы мамандары мен эколог ғалымдардың осы 
мәселеге қатысты ой-пікір, ұсыныстарының біздің газет арқылы қа- 
лың   бұқараға   жетуіне  редакция   да   мүделілік   танытпақ.
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ел-жұРТ

Қысылатын түгі жоқ, 
інім. Дұрысы, атам-
ның аты Төбет екен. 

Бірақ ол – лақап атауы. Кезін-
де отбасында бір ұл, тоғыз 
қыз дүниеге келген екен. Ме-
ніңше, бүркеншік аттың да өз 
сыры бар. Сірә, сол кезде қа- 
зақта баланың шетінеуі жиі 
болса керек. Әсіресе, ұлдар-
дың. Ал ұлтымыздың ырымы 
бойынша нәрестеге нашар 
есім берсе, соғұрлым бала ғұ- 
мырлы. Кезінде ол сан рет 
дәлелденген де. Не жеңгенің 
қайнысына қойған аты сақта- 
лып қалады. Әйтеуір, атамыз 
бір Жаратушының рақымы- 
мен өзіне берілген өлшемді 
өмірін сүріп, соңына біз се- 
кілді ұрпағын қалдырып кет- 
ті, - дейді бүгінде Жағыпар аға 
күлімсіреп.

Тасқала ауданының бұрын- 
ғы Логашкино ауылында 1945 
жылы мамырдың ақ таңында  
дүниеге келген Ж. Төбетовтің 
өмір жолы қалыпты болып-
ты. Әке-шешесі – қарапайым  
ауыл адамдары. Түрлі себеп-
ке байланысты жоғары түгілі, 
арнаулы орта білім де алма- 
ған абзал әке барлық ата-ана 
сияқты осы жігерлі ұлының 
ел таныған азамат болуын ар- 
ман еткен. Әке арманы бүгін- 
де толық орындалды да. Ал  
сол жылдары Мұхтар жасөспі- 
рім Жағыпарды қолымен же-
тектеп, облыс орталығына 
әкеліп, Орал ауыл шаруашы- 
лығы техникумына оқуға түсі- 
ріп кетті. Атауы орысша бол-
ғанымен, ауылында ұлт мек-
тебінде оқыған жас бозбала 
қатты қиналды. Пәннің бәрі 
ресми тілде жүреді. Соған қа- 
рамастан қайсар бала сыннан 
қаймықпай өтіп, оқуды үздік 
бітірді. Еңбек жолын Шыңғыр-
лау ауданында қатардағы аг-
рономдықтан бастады. Сол ау-
дан Жағыпарға әбден жақты. 
Осында жүріп, өндірістен қол 
үзбестен жоғары экономистік 
білім алды, мансабында өр- 
леді. Ауыл агрономынан бас- 
тап, сол аудан әкімінің бірінші 
орынбасарлығына дейін жо- 
 ғарылады. Сол лауазымында 
жүріп, көршілес Ресейдің Орын-
бор қаласында ғылыми еңбе-
гін қорғап, ауыл шаруашылы-
ғы ғылымдарының кандидаты 
дәрежесіне ие болды. Кейін 
биік лауазымды қызметі об-
лыстық басқармада жарасым-
ды жалғасын тапты.

Ардақты азамат 2008 жыл-
дан бастап еңбек демалы-
сында. Алайда сан жылғы 
өмірлік тәжірибесі, білімі және 

Жасқайрат Жолымбетұлы – Ақы- 
рап ауылының тумасы. Орал қаласын-
дағы С. Сейфуллин атындағы №11 орта 
мектепті 1985 жылы бітірген соң Ал- 
матыдағы Ғарифолла Құрманғалиевтің  
сыныбына құжатын тапсырғанмен, «Жа- 
сың 18-ге толмаған» деген себеппен 
байқаудан  өте  алмады. Өнерге құштар 
Жасқайрат бұған мойымастан ауылына 
оралып, қолына құрық  алып, қиқула- 
та әнін сала жылқы  бақты. Жолы бо- 
лайын дегені осы шығар, бірде облыс 
орталығына Алматыдан Мұрат Кари- 
муллин (марқұм) келіп, «Біз талант-
тарды іздейміз» атты облыстық бай- 
қауды өткізгелі жатыр деген хабарды 
Жасқайраттың да құлағының шалғаны 
бар. Іле-шала өзіндік берік сеніммен 
аталмыш байқауға қатысты. Үміті ақ-
талды, байқауда жүлделі 3-орын ие-
леніп, шырқаған әндері телестудияда 
бейнетаспаға жазылды.

Жігіттің өнеріне тәнті болған аудан  
басшылығы Жасқайрат Кенжебаевты   
мәдениет саласына қызметке ауыстыр-
ды. Ол Ақырап, Жаңаөңір, Қарағанды 
ауылдарындағы мәдениет үйлерінде 
көркемдік жетекші қызметтерін атқар-
ды.

1987 жылы Жасқайрат Көгеріс ауы-
лының мұғалім бойжеткені Баян Санақ- 
қызымен шаңырақ құрып, өнердегі жо-
лына ендігісін қол ұстаса бірге шыға- 
тын болды.

Сахнаны киелі орын ретінде санай-
тын Кенжебаевтардың отбасындағы ұр-
пақтары да шеттерінен өнерге бейім.  
Жасқайрат пен Баян Кенжебаевтардың 
шаңырағында 7 ұл мен қыз тәрбие-
леніп, үлкен өмірге қанаттанса, қос 
өнер иесі шаңырағына 2 келін түсіріп, 
қызын ұзатып, біраз немере-жиеннің 
қызығына бөленіп отыр. Өнер деген-
нен шығады, Жасқайрат пен Баянның 
ұлдары Темірлан бармағынан күй там-
ған дәулескер домбырашы болса, егіз 
қыздары Айман мен Шолпан – күміс 
көмей,  жезтаңдай  әншілер.

15 мамыр  – Халықаралық отбасы күні

Өнерге  құштар 
отбасы

жетікөлдік ерлі-зайыпты жасқайрат пен Баян кенжебаевтар – 
түрлі  байқауларда өнер көрсетіп, жұртшылықтың ықылас-ілти-
патына бөленіп жүрген жандар.

Өнерлерімен халықты тәнті еткен 
Кенжебаевтардың отбасылық ансамб-
лі 2010 жылы Орал қаласындағы мек- 
 тепаралық отбасылар байқауында жә- 
не облыстық отбасылар арасында өт- 
кізілген байқауда жүлделі І орынды ие-
ленсе, Жалпақталда өткізілген «Өнер 
шамшырағы» атты байқауда дипло- 
мант атанып, бағалы сыйлықпен мара-
патталды.

Өткен жылдың желтоқсан айында тә- 
уелсіздік мерекесі қарсаңында «Өнер-
ден таптық бақытты» атты Кенжебаев-
тардың мерекелік концертіне қалың 
қауыммен бірге аудан әкімі Абат Шы-
ныбеков қатысып, өнер иелеріне ар-
найы сый-құрмет көрсетті.

Иә, өнерден өз бақыттарын тауып 
отырған Жасқайрат пен Баян Кенже-
баевтар бүгінде Қосарал ауылында 
тұрады, бірі мәдениет саласында, енді 
бірі педагогтық салада қызметтерін 
атқаруда.

Өткен жылы «Қазақстан-Орал» теле-
арнасындағы «Жұрт мақтаса» атты ар- 
найы хабар Кенжебаевтардың отбасы-
лық  ансамблі  жөнінде  тұшымды  берілді.

Ел-жұрты, ауыл-аймағы  қоштап, қол- 
дау көрсетіп отырған Кенжебаевтар- 
дың отбасылық ансамблі жуырда об- 
лыс орталығында өткізілгелі отырған 
«Мерейлі отбасы» байқауына  қатысқа-
лы  отыр.

– Жаңақала ауданында тұратын на- 
ғашы апам Уасиха Ғарифолла Құрман-
ғалиевтен дәріс алған  дәстүрлі әнші 
болса, анам Насиха да, әкем де өнерлі 
жандар еді. Сондықтан өнер жолы-
на түсуіме осы тұлғалардың, өнер жо-
лындағы аға-апаларға еліктеуім де бас- 
ты себепкер болғандығы рас. Ең бас-
тысы, өнердегі жолымды өмірлік жо- 
лым, жан серігім ретінде бағалай біле-
мін, – дейді Жасқайрат Жолымбетұлы 
әңгіме арасында.

Мүсірбек АЙТАШЕВ,
Сырым ауданы

Орал қаласының тұрғыны, бұл күндері 
мерейлі 70 жасқа толған жағыпар мұхтарұлы 
қағілез, әңгімешіл жан екен. Бұрын-соңды 
сыртынан көріп жүрсек те, оның мұндай адами 
қасиеттерінен хабарсыз едік. Сондықтан сәл 
батылдау болып, оқыс сұрақты да қоя алдық. 
мәселен, оның тегінің неліктен «Төбетов» 
аталуы хақында.

білігін ҚазИИТУ ғылыми-бі-
лім кешеніндегі жастармен 
бөлісіп, дәріс беріп жүр. Аға 
оқытушы. Сондай-ақ «Қазақ 
табиғат қорғау қоғамы» об-
лыстық бөлімшесінің төр- 
ағасы, 2001 жылы жарық көр- 
ген «БҚО-ның Жасыл кітабы» 
жарияланымының қосалқы 
авторы. Өзі Алматы қаласын- 
да 2003 жылы өткен халық-
аралық экологиялық семи-
нарға қатысыпты. Бір сөзбен 
айтқанда, өңірге, қала берді 
елімізге танымал азамат.

Бұрынғы ауыл шаруашы-
лығы саласының тәжірибелі 
маманы Ж. Төбетовтің эколо-
гия саласында әрекет етуі те- 
гін емес. Біріншіден, ауыл 
шаруашылығы мен экология – 
ыңғайлас  ұғым, екіншіден, ол 
көп жыл бойы балық қорғау, 
жануарлар дүниесі мен өсім- 
дік қорғауды бақылау басқар-
маларында алғашында инс-
пекция, кейін басқарма бас- 
шысы болып еңбек етті. Айта-
рымыз, Жағыпар Мұхтарұлы 
қаншалықты лауазымды қыз-
метте болса да, ешқашан «асы- 
ра сілтемеген». Табиғат жады- 
ғаттарын қадағалау, қорғау 
тікелей міндеті болса да, ха- 
лыққа шектен тыс қытымыр-
лық жасаудан тартыныпты. 
Тартынып қана қоймай, өзіне 
бағынышты адамдардан да 
соны талап етті. 

– Атам қазақта «Артық қы-
ламын деп, тыртық жасайды» 
деген сөз бар. Әрине, өңірдің 
табиғи байлығын қорғау ке-
рек, заңдылық та сақталынуы 
тиіс. Бірақ «Шаш алудың ор-
нына бас алудың» қажеті жоқ. 
Мен сол елімізге ауыр тиген 
өткен ғасырдың аяғында Шал- 
қар көлінің жиегінде тұратын 
адамдарды жалғыз күнкөрі-
сінен айырып, қармақ-ауын, 
ұстаған балығын тартып ал- 
ған кейбір қызметкеріме қат-
ты ренжідім. «Ау, сендердің 
бұларың не? Қатаң талап қо-
йыңдар. Алайда елді жалғыз 
нәпақасынан қағып, қажеті 
қанша? Балығын ауласын, өзін- 
өзі асырасын. Әрине, заңда 
белгіленген мөлшерден ас- 
паса. Асса да, ештеңе ете қой- 
мас. Ең бастысы, халық ашық-
пасын-тарықпасын әрі бізге 
өшікпесін» деп айттым. Кейін 
жағдай біртіндеп реттелді ғой. 
Әсіресе, балықшылардың жұ-
байлары риза болып, маған 
алғыс айтты. Сөйтіп, соңымда 
жаман атым қалмағанына қуа-
намын, – дейді Жағыпар аға 
жымиып.

Қаскүнем браконьердің қо- 
лынан ажал тапқан, қазақтың 
кең даласының сүйкімді пер- 
зенті – әр  киіктің өлігін көр-
генде, ол қатты қынжылады 
екен.

– Жанары жәудіреген та-
маша хайуанды қалайша көзі 
қиып, нысанаға алады екен? 
Жауыздық қой ол. Жақсы, бір- 
екі киік атып алған делік, со- 
ңынан оларды жаппай қына-
дай қырудың қандай қажеті 
бар. Тек мүйізіне бола?! Өз 
басым бірде-бір рет киік атып 
көргенім жоқ. Атпаймын да,  – 
дейді салиқалы азамат бү-
гінде.

Жағыпар Мұхтар-
ұлының тағы бір 
қасиеті – өзімен  

үзеңгілес болып, іске баулы- 
ған әрі тілекші жандарды жа- 
дынан шығарған емес. Әңгі-
месінде өзінің ел таныған аза- 
мат болып қалыптасуына мол 
үлес қосқан С. Рәшев, Ж.  Қады-
мов, Н. Азовский, В. Тамбовцев 
және басқаларының аты-жө-
нін айрықша құрметпен ата- 
ды. Олардың ішінде бүгінде кө- 
зі тірісі де, о дүниелік болғаны 
да бар. Несі бар, жақсылықты 
ұмытпау – бүгінде кез келген 
жұмыр басты пенденің сана- 
сында жоқ қасиет. Сондай-ақ 
халықта «Шәкіртсіз ұстаз – 
тұл» деген де бар. Өз кезегін- 
де Ж. Төбетов А. Баянов және 
Т. Әжіғожиев сынды азамат-
тарды тәрбиелеп, басшылық 
қызметке баулып шығарды. 
Еңбегі еш кетпепті. Амангелді 
қазір облыстық жалпы үлгіде- 
гі қариялар үйінің директоры, 
көп жыл бойы басшы болған 
Темірбай бүгінде Ақтөбе қа- 
 ласында  тұрады,  зейнеткер. 

Әрине, Ж. Төбетовтің аяу- 
лы жар, абзал әке, сүйікті ата 
екенін де айтпай кетуге бол- 
майды. Жан жары Мәриямен 
екеуі бір ұл, екі қызды әл- 
пештеп өсірген. Қазір сол ұр- 
пағынан немере-жиен сүйіп 
отыр. Ал  92 жасқа келген 
анасы Рысты әлі ширақ. Кө- 
зі көреді, құлағы естиді. Жү- 
рістен де жаңылған емес. Кү-
ні-түні ұрпағының аманды- 
ғын тілеп, Аллаһтан сұрап 
отырады. Демек, осындай да 
жерлес ақын Қайрат Жұмаға-
лиевтің: «Анасы бар адамдар 
ешқашан қартаймайды» атты 
жыр жолдары еріксіз есіңе тү-
седі. Шынында да, жасы жет-
піске келсе де, Жағыпар аға 
қартаймайды... 

Серік ИХСАНҒАЛИ

–

«Анасы  бар адамдар
ешқашан  қартаймайды»

Жасыл желек 
жайқала  берсін  десек

...
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Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман пайдалану төлемақысының ставкаларын
(түбірімен босатылатын сүрек үшін белгіленетін ставкаларды қоспағанда) бекіту туралы

Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, марқұм 
Бақтығұл Ойшыбаевтың 75 жылдығына орай жазушы-
ның ұрпақтары және «жайық пресс» медиахолдингі 
блогерлерді қолдау мақсатында әлеуметтік желі бел-
сенділері арасында республикалық байқау жариялан-
ғандығын хабарлайды.

Бәйге жеңімпаздарын арнайы құрылған тәуелсіз 
қазылар алқасы анықтайды. Жеңімпаздарға берілетін 
бәйге көлемі:

I орын – 300 000 (үш жүз мың) теңге
II орын – 200 000 (екі жүз мың) теңге
III орын – 100 000 (бір жүз мың) теңге
Жеңімпаздарға Бақтығұл Ойшыбаев атындағы бәйгенің 

символдық белгісі бірге тапсырылады.

БӘЙГЕГЕ  ҚАТЫСЫП,
БАҒЫҢДЫ  СЫНА!

Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, марқұм 
Бақтығұл Ойшыбаевтың 75 жасқа толуына байла-
нысты жазушының ұрпақтары барша қаламгерлерді, 
әсіресе, жастарды қолдау мақсатында проза жан-
рында үздік шығармаларға республикалық жабық 
бәйге жариялайды.

БАБЫҢДА  БОЛ, 
БЛОГЕР!

Байқау ережесімен толығырақ www.zhaikpress.kz сайтынан 
таныса аласыздар. Қосымша ақпарат алу үшін «Жайық Пресс»  
ЖШС-ға (Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1) келіп жолығуға немесе  
8 (7112) 51-25-81 телефонына хабарласуларыңыз сұралады. 

Бәйге қорытындысы 2015 жылғы 28 маусымда Баспасөз қыз-
меткерлері күніне орай жарияланып, жеңімпаздардың жүлделерін 
жазушы Бақтығұл Ойшыбаевтың ұрпақтары табыс етеді.

Ұйымдастыру жұмысы және марапаттау:
I орын – 300 000 (үш жүз мың) теңге
II орын – 200 000 (екі жүз мың) теңге
III орын – 100 000 (бір жүз мың) теңге
Жеңімпаздарға Бақтығұл Ойшыбаев атындағы бәйгенің 

символдық белгісі бірге тапсырылады. Байқауға блогерлер-
дің авторлық жұмыстары қабылданады. Материалдарды 
zhaikpressaudan@mai.ru электронды поштасына немесе 
Facebook әлеуметтік желісінің «Б. Ойшыбаев. Блогерлер бай- 
қауы» парақшасына жолдауға болады.

Байқаудың шарттарымен  
www.zhaikpress.kz сайтынан 

егжей-тегжейлі таныса аласыздар. 
Қосымша ақпарат алу үшін  

«Жайық Пресс» ЖШС-ға 
(Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1) 

келіп жолығуға немесе  
8 (7112) 51-25-81 телефонына хабар-

ласуларыңыз сұралады. 
Бәйге қорытындысы 2015 

жылғы 28 маусымда Баспасөз 
қызметкерлері күні жарияланып, 

жеңімпаздардың жүлделерін 
жазушы Бақтығұл Ойшыбаевтың 

ұрпақтары табыс етеді.

Әдеби шығармалар бәйге жарияланған күннен бастап 
2015 жылдың 20 маусымына дейін қабылданады. Мате-
риалдарды zhaikpressaudan@mai.ru электронды пошта-
сына немесе Facebook әлеуметтік желісінің «Б. Ойшыбаев. 
Журналистер байқауы» парақшасына жолдауға болады.

2015 жылғы ___  __________ №___
Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  шешімімен бекітілген

1-қосымша
Орман қоры учаскелерін жанама пайдаланғаны үшін төлемақы ставкалары

№ Атауы 
Өлшем 

бірлігі 

Төлемақы ставка-

сы, теңге
1 Шөп шабу, соның ішінде шабындық жерлердің сапалық жай-күйі бойынша 

1.1 жақсы (коэф.1,2) га 1984
1.2 қанағаттанарлық  (коэф.0,9) га 1488
1.3 қанағаттанғысыз (коэф.0,7) га 1157

2
Мал жаю, соның ішінде топтар бойынша ауыл шаруашылығы жануарларының бір басын 

жаю үшін 
2.1 түйе бір бас 1157
2.2 Ірі қара мал, жылқы бір бас 926
2.3 Ірі қара мал төлі бір бас 463
2.4 ешкі бір бас 810
2.5 қой бір бас 231
3 Көкөніс өсіру, бақша дақылдарын өсіру және өзге ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру га *
4 Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде бір ара ұясын орналастыру га 1653
5 Жаңғақтар және жемістер кг 0
6 Дәрілік өсімдіктер және техникалық шикізат кг 0
7 Саңырауқұлақтар кг 0
8 Жидектер және өзге де өнімдер кг 0
9 Мүк, орман төсемдері мен түскен жапырақтар, қамыс және т.б. кг 0

Ескерту: * Көкөніс өсіру, бақша дақылдарын өсіру және өзге ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін мемлекеттік 
орман қоры учаскелерін пайдалану төлемақысының ставкалары салық заңнамасымен топырақтардың сапасы бойынша 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төлене-
тін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексін (Салық кодексі), Қазақстан Республикасының 
2003 жылғы 8 шілдедегі Орман Кодексіне, 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы-
ның «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңын басшылыққа ала отырып және Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы жә-
не жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясымен келісе отырып, Батыс Қазақстан облысының 
жергілікті атқарушы органы жасаған есептеулер негізінде облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман пайдалану төлемақысының ставкалары 
(түбірімен босатылатын сүрек үшін белгіленетін ставкаларды қоспағанда) бекітілсін:

1) орман қоры учаскелерін жанама пайдаланғаны үшін;

2) қосалқы сүрек ресурстарын дайындау үшін;
3) мемлекеттік орман қоры учаскелерін аңшылық шаруашылығы қажеттілігіне, ғылыми-

зерттеу, мәдени-сауықтыру, туристік, рекреациялық және спорт мақсаттарында пайдаланғаны 
үшін;

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыстық мәслихаттың экология, табиғи және 
техногендік үрдістер бойынша тұрақты комиссияға жүктелсін.

3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап күшіне 
енеді және алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі. 

Сессия төрағасы:

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
га – гектар;

АЕК – айлық есептік көрсеткіш;
коэф. – коэффициент;

орналастырылған бонитеттердің балына сай анықталған жер салығы деңгейінде белгіленеді.
2015 жылғы ___  __________ №___

Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  шешімімен бекітілген
2-қосымша

Қосалқы сүрек ресурстарын дайындау үшін төлемақы ставкалары 

№ Атауы Өлшем 
бірлігі Төлемақы ставкасы

1 Қабық тонна Түріне байланысты отындық сүректің 1 тығыз текше метрі үшін төлемақы базалық ставкаларынан 10% пайызы мөлшерінде 
2 Бұтақтар тонна Түріне байланысты отындық сүректің 1 тығыз текше метрі үшін төлемақы базалық ставкаларынан 20% пайызы мөлшерінде
3 Түбірлер тонна Түріне байланысты отындық сүректің 1 тығыз текше метрі үшін төлемақы базалық ставкаларынан 15 % пайызы мөлшерінде
4 Тамырлар тонна Түріне байланысты отындық сүректің 1 тығыз текше метрі үшін төлемақы базалық ставкаларынан 10 % пайызы мөлшерінде
5 Жапырақтар тонна Түріне байланысты отындық сүректің 1 тығыз текше метрі үшін төлемақы базалық ставкаларынан 5 % пайызы мөлшерінде
6 Бүршіктер кг Түріне байланысты отындық сүректің 1 тығыз текше метрі үшін төлемақы базалық ставкаларынан 30 % пайызы мөлшерінде

 

2015 жылғы ___  __________ №___
Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының  шешімімен бекітілген

2-қосымша
Мемлекеттік орман қоры учаскелерін аңшылық шаруашылығы қажеттілігіне, ғылыми-зерттеу, мәдени-сауықтыру, 

туристік, рекреациялық және спорт мақсаттарында пайдаланғаны үшін  төлемақы ставкалары

№ Атауы

Өлшем бірлігі Төлемақы ставкасы
қысқа мерзімді 

орман 
пайдалану

ұзақ мерзімді 
орман  

пайдалану

қысқа мерзімді 
орман пайда-

лану (АЕК)

ұзақ мерзімді 
орман пайда-
лану (теңге)

1 Ғылыми зерттеу және мәдени-сауықтыру мақсаттары үшін пайдалану 1 адам-күн га 0,1 826

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекет-
тік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 
23 қаңтардағы, «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 
27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңдарын 
басшылыққа ала отырып және «Мемлекеттік мүлікті мүліктік 
жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын бекіту туралы» 
2015 жылғы 17 наурыздағы №212 Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің бұйрығына сәйкес Батыс 
Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2014 жылғы 16 қыркүйектегі №238 «Облыстық ком-
муналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру 
кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу қағидала-
рын бекіту туралы» (Нормативтік-құқықтық актілерді мем-
лекеттік тіркеу тізілімінде №3650 тіркелген, 2014 жылғы 18, 

23 қазандағы «Орал өңірі» және «Приуралье» газеттерінде 
жарияланған) Батыс Қазақстан облысы әкімдігі қаулысының 
күші жойылды деп танылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің 
орынбасары М.Ш.Кәрімовке жүктелсін.

Облыс  әкімі                              Н.НОҒАЕВ

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2014 жылғы 16 қыркүйектегі №238 «Облыстық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға  
(жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу қағидаларын бекіту туралы» қаулысының күші  

жойылды деп тану туралы

Батыс  Қазақстан  облысы  әкімдігінің  қаулысы
2015 жыл 5 мамыр                    №123               Орал қаласы
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ҚАулы-ҚАРАР

2015 жылғы 17 наурыз №69
Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысына

1-қосымша
нысан 

Аудандық (қалалық) ауыл шаруашылығы
бөлімінің басшысына

______________________________
кімнен

Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру 
шартын жасасу туралы ақпарат
20_____ жылғы  «____» __________

р/с
№

Дақылдар
атауы

Барлық егілген 
көлемі, гектар

Барлық сақтандырыл-
ған көлемі, гектар

Сақтандыру  компа-
ниясының атауы

Шарт
№

Жасасу
күні

       Басшы  ______________________      ___________________________  
                  (сақтанушының атауы)                         (А.Т.Ә., қолы)

                                        ___________________________  
                                                           (жылы, айы, күні) 

2015 жылғы 17 наурыз №69
Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысына

2-қосымша
нысан 

Аудандардағы  (қаладағы)  сақтанушылар қимасында күшіне енгізілген
  өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттары туралы ақпарат

(20__  жылғы ____ _______________ жағдай бойынша)

№

Аудандағы 
(қаладағы) 
сақтанушы 

атауы

Шарт 
№

Шарттың 
жасалған 
күні, айы, 

жылы

Шарт бойын-
ша сақтандыру 

сыйлықақысының 
жалпы сомасы, теңге

Шарт бойынша 
жалпы 

сақтандыру 
сомасы, теңге

Барлық сақ-
тандырылған 
көлемі, гектар 

1 2 3 4 5 6 7 
1 

Барлығы 
аудан (қала) 

бойынша
кестенің жалғасы

Оның ішінде
дәнді дақылдар, гектар

барлығы, 
гектар

оның ішінде

бидай арпа сұлы қара-
құмық тары бұршақ ноқат қара 

бидай күріш астыққа арнал-
ған жүгері

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

кестенің жалғасы

Оның ішінде
майлы дақылдар, гектар

қант қызылшасы, гектар мақта, гектар
барлығы, гектар

оның ішінде
рапс күнбағыс соя мақсары

19 20 21 22 23 24 25 

______________________________      __________________ 
       (А.Т.Ә., басшының лауазымы)                   (қолы) 

Жергілікті  атқарушы  органның  бақылау  функцияларын  жүзеге  асыруы  үшін  қажетті  ақпарат  пен  құжаттарды  сақтанушының, 
сақтандырушының,  агенттің  және  қоғамның  ұсыну  нысаны  мен  мерзiмдерiн  белгілеу  туралы

Батыс  Қазақстан  облысы  әкімдігінің  қаулысы
2015 жыл 17 наурыз                    №69               Орал қаласы

БҚО әділет департаментінде  
20.04. 2015 жылы №3890 болып тіркелді

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 27-бабына,  Қазақстан  Республикасының 
2004 жылғы 10 наурыздағы «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті 
сақтандыру туралы» Заңының 5-бабының 2-1 тармағының 5) тармақ-
шасына сәйкес  Батыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Берілетін ақпарат пен құжаттың мынадай нысандары белгі-
ленсін:

1) сақтанушы үшін осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес;
2) сақтандырушы және өзара сақтандыру қоғамы үшін осы 

қаулының 2, 5, 6-қосымшаларына сәйкес;
3) агент үшін осы қаулының 3, 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес.

2. Ақпарат пен құжатты:
1) сақтанушының - осы қаулының 1-қосымшасы бойынша аудандық 

(қалалық) ауыл шаруашылығы бөлімінің атына сақтандырушымен 
немесе өзара сақтандыру қоғамымен міндетті сақтандыру шартын 
жасасқаннан кейін бір айдың ішінде;

2) сақтандырушының және өзара сақтандыру қоғамы - осы қаулы-
ның 2, 5, 6-қосымшалары бойынша агентке және 3, 5, 6-қосымшалары 
бойынша аудандық (қалалық) ауыл шаруашылығы бөліміне апта са-
йын;

3) агентпен – апта сайын «Батыс Қазақстан облысының ауыл шар-
уашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесіне осы қаулының 3, 4, 
5, 6-қосымшалары бойынша, аудандық (қалалық) ауыл шаруашылығы 

бөліміне осы қаулының 4, 5, 6-қосымшалары бойынша ұсынатындығы 
белгіленсін.

3. «Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі (М. К. Оңғарбеков) осы қаулының әділет ор-
гандарында мемлекеттік тіркелуін, «Әділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жа-
риялануын қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші 
орынбасары А. К. Өтеғұловқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі

Облыс әкімі   Н. НОҒАЕВ
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Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысына

3-қосымша
нысан 

Аудандардағы  (қаладағы) сақтанушылар қимасында күшіне енгізілген
өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттары туралы ақпарат

20___ жылғы «___»_________ жағдай бойынша

№
Аудандардағы (қа-
ладағы) сақтанды-
рушының  атауы

Оның ішінде

Шарттың 
№

шарттың жа-
салған айы, 
күні, жылы

Барлық сақтан-
дырылған көле-

мі, гектар

дәнді дақылдар, гектар
Барлығы, 

гектар
оның ішінде
бидай арпа

1 2 3 4 5 6 7 8
1 
2 

Барлығы аудан 
(қала) бойынша
кестенің жалғасы

Оның ішінде
дәнді дақылдар, гектар

оның ішінде
сұлы қарақұмық тары бұршақ ноқат қара бидай күріш астыққа арналған жүгері

9 10 11 12 13 14 15 16

кестенің жалғасы

Оның ішінде
майлы дақылдар, гектар

қант қызылшасы, гектар мақта, 
гектарБарлығы, 

гектар
оның ішінде

рапс күнбағыс соя мақсары
17 18 19 20 21 22 23 

_______________________________      __________________ 
       (А.Т.Ә., басшының лауазымы)                                   (қолы)
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4-қосымша
нысан 

Аудандар (қала) қимасында күшіне енгізілген
өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттары туралы ақпарат

20 __ жылғы «___» _____________ жағдай бойынша

р/с
№

Аудан 
(қала) 
атауы

Сақтанды-
руға жата-

тын барлық  
егілген 
көлем, 
гектар

Барлық 
сақтан-
дырыл-

ған 
көлем, 
гектар

Сақтан-
дыру 
мен 

қамтыл-
ғаны, %

Жасас-
қан 

шарт-
тар 

саны, 
бірлік

Сақтанушылар-
мен жасасқан 

шарттар бойынша 
сақтандыру 

сыйлықақысының 
сомасы, теңге

Сақтанушылар-
мен жасасқан 
шарттар бо-

йынша жалпы 
сақтандыру 

сомасы, теңге
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5

Барлығы

       Басшының  А.Т.Ә. _____________     Қолы ________________
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5-қосымша
нысан 

Аудандар (қала) және сақтандырушылардың қимасында сақтандыру жағдайлары 
жөнінде ақпарат

20___ жылғы ____________ жағдай бойынша

р/с 
№ 

Аудан (қала) 
атауы

Сақтандырыл-
ған егістіктер-

дің барлық 
көлемі

жойылған егістіктердің көлемі
дәнді 

дақылдар
майлы 

дақылдар
қант 

қызылшасы мақта

толы-
ғымен

ішін-
ара

толы-
ғымен

ішін-
ара

толы-
ғымен

ішін-
ара

толы-
ғымен

ішін-
ара

гектар гектар гектар гектар гектар гектар гектар гектар гектар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Аудан (қала) бо-
йынша барлығы

кестенің жалғасы

Қолайсыз 
табиғат 

жағдайы

Зерттеуге 
келіп 

түскен 
барлық 

өтініштер

Құрасты-
рылған 
зерттеу 

актілерінің 
саны

Сақтандыру компаниясына немесе 
өзара сақтандыру қоғамына сақтандыру 

төлемін жүргізу туралы өтініштердің саны
Жүргізілген 
сақтандыру 

төлемде-
рінің сомасықабылдан-

ған
қабылдан-

баған
қарасты-
рылуда

дана дана дана дана теңге
12 13 14 15 16 17 18 

Басшының А.Т.Ә. _____________    Қолы ________________

2015 жылғы 17 наурыз №69
Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысына

6-қосымша
нысан 

20___ жылы өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы шартын жасаушы-
лар жөнінде аудандар (қала) қимасында сақтандыру жағдайлары бойынша анықтама

20___жылғы «___»_________ жағдай бойынша

р/с 
№

Сақтандыру 
компаниясының немесе 

өзара сақтандыру 
қоғамының атауы (аудан 

(қала) атауы) 

Зерттеуге 
келіп 

түскен 
барлық 

өтініштер, 
бірлік

Құрастырылған 
зерттеу актіле-

рінің саны

Сақтандырушылардың 
немесе өзара сақтандыру 
қоғамдарының сақтану-

шыларға жүргізген сақтан-
дыру төлемдерінің сомасы

саны, 
бірлік

көлем, 
гектар саны, бірлігі сомасы, мың 

теңге
1 2 3 4 5 6 7

Сақтандыру ұйымының немесе өзара сақтандыру қоғамының атауы
1 
2 
3 
4 
5 

Барлығы

одан әрі
Барлығы
Барлығы сақтандыру компа-
ниялары бойынша
кестенің жалғасы

Агенттің сақтандырушыға немесе өзара сақтандыру қоғамына сақтандыру 
төлемдерінің бөлігін өтеу сомасы Ескерту

саны, бірлік сомасы, мың теңге
8 9 10 

Басшының  А.Т.Ә. _____________     Қолы _______________

«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 
жылғы 23 қаңтардағы, «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңдарын басшылыққа ала отырып, Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған Батыс Қазақстан облысының елді мекендерінде жануарларды асырау қағидасы 
бекітілсін.

2. Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты (А. Сұлтанов) осы шешімнің әділет органдарында тіркелуін, 

«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жарияла-
нуын қамтамасыз етсін.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа ен-
гізіледі.

Сессия төрағасы      В. ГОЛОУХОВ
Облыстық мәслихат хатшысы     М. ҚҰЛШАР

Батыс Қазақстан облысының елді мекендерінде жануарларды асырау қағидасын бекіту туралы

Батыс  Қазақстан  облысы  мәслихатының  шешімі
2015 жыл 27 наурыз                    №23-4               Орал қаласы

БҚО әділет департаментінде  
27.04. 2015 жылы №3904 болып тіркелді

1. Жалпы ережелер

1. Батыс Қазақстан облысының елді мекендерінде жа-
нуарларды асырау қағидасы (бұдан әрі - қағида) «Қазақстан 
Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы және 
«Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақ-
стан Республикасының Заңдарына сәйкес әзiрленді және 
Батыс Қазақстан облысының елді мекендерінде ауыл 
шаруашылығы жануарларын асырау тәртібін анықтайды.

2. Осы қағидада мынадай негізгі ұғымдар пайдаланы-
лады:

ауыл шаруашылығы жануарлары - адамдар өсіретін 
ауыл шаруашылығы жануарларының және құстардың 
ауыл шаруашылығы өнімдеріне тікелей қатысы бар барлық 
түрлері;

ветеринария саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі 
- уәкілетті орган) - ветеринария саласында басшылықты, 
сондай-ақ өз өкілеттігі шегінде салааралық үйлестіруді 

жүзеге асыратын жергілікті мемлекеттік басқару органы;
жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган – қаланың, 

ауданның жер қатынастары саласындағы функциялар-
ды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдарының 
құрылымдық бөлімшелері.

3. Қағида меншiк түрiне қарамастан ауыл шаруашылығы 
жануарларын асырайтын барлық жеке және заңды 
тұлғаларға қолданылады. 

4. Осы қағида Батыс Қазақстан облысының елді 
мекендерінің аумақтарында ауыл шаруашылығы жануар-
ларын асырауды реттеу мақсатында әзiрленді.

2.  Ауыл шаруашылығы жануарларын асырау

5. Ауыл шаруашылығы жануарлары арнайы оқшаулан-
ған немесе көршiлерге кедергi келтiрмейтiндей ыңғай-
ландырылған аулада ұсталуы тиiс.

6. Ауыл шаруашылығы жануарларын асыраудың мін-
детті талаптары:

1) қолданыстағы заңнамада белгіленген мерзімдер-
де міндетті ветеринариялық-санитарлық шараларды өт- 
кізу;

2) карантин және шектеу іс-шаралары белгіленген 
жағдайда олардың талаптары мен шарттарын сақтау;

3) ветеринария саласындағы қолданыстағы норматив-
тік құқықтық актілерді сақтау;

4) он жұмыс күнінен кешіктірмей ветеринариялық 
мекемеде төлді және жаңадан сатып алған ауыл шаруашы-
лығы жануарларын тіркеу, сондай-ақ ветеринариялық-
санитарлық шараларды жоспарлау мақсатында жаңадан 
сатып алынған ауыл шаруашылығы жануарларының түрі 
мен саны жөнінде нақты ақпарат беру;

5) ветеринар мамандарға ветеринариялық шараларды 
өткізу үшін қажетті жағдайлар жасау, жануарларды қарау, 
диагностикалау, зерттеу және емдеу-алдын алу шарала-
рын жүргізу үшін уақтылы алып келу;

6) барлық ауыл шаруашылығы жануарларын бірдей-
лендіруді қамтамасыз ету;

7) ауыл шаруашылығы жануарларын қараусыз қал-
дырмау;

8) ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алған, 
жоғалтқан немесе өлім-жітімі орын алған кезде ветерина-
рия саласындағы уәкілетті органға уақтылы хабарлау;

9) ауыл шаруашылығы жануарлары адамға және басқа 
жануарға зақым келтірген кезде жақын маңдағы медицина 
мекемесіне және ветеринар мамандарға хабарлау қажет.

7. Ауыл шаруашылығы жануарларын тасымалдау әуе, 
су, темір жол және автокөлік түрлерімен Қазақстан Респуб-
ликасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес жүзеге 
асырылады.

3. Ауыл шаруашылығы жануарлары иелерiнің ереженi 
бұзғаны үшiн жауапкершiлiктерi

8. Осы қағида талаптарын бұзғаны үшін жеке немесе 
заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамаларына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 23-4 шешімімен бекітілген

Батыс  Қазақстан  облысының  елді  мекендерінде  жануарларды  асырау  қағидасы



ҚАЗАҚСТАН

6.00 «ТАҢШОЛПАН».
9.00, 20.50 «Көк тарландары».
9.50, 20.05 «Айтуға оңай...» 
10.35, 18.35 «Қыздар».
11.30, 16.30, 19.30, 23.00, 2.00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
11.45 «Қылмыс пен жаза»
12.10 «Поэзия әлемі» 
12.40 «Қытай дәмі». 
13.30 «Айдаһар мінген 
шабандоздар».  
13.55 «Джунгли кітабы».  
14.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ».  
15.10 «КЕЛІН».  
16.00 «Ұлт мақтанышы».  
18.10 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ»
21.40 «КЕЛІН».  
22.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23.35 «Өзекжарды»
23.55 «Журналистік зерттеу» 
0.20 «Еңбек түбі - береке» 
0.25 «Ұлт мақтанышы».  
0.55 «Поэзия әлемі» 
1.25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 
2.30 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ОрАл
16.50 «Ақжайық» жаңалықтары

17.15 «Бәрекелді»
17.40 «Жұрт мақтаса»

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл
07.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
07.30 “Телемаркет”, жарнама 
07.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  
08.05 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
08.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  
09.05 “Жайық жауһарлары” 
09.35 “Бозторғай” 
10.15 “Открытая студия” 
10.50 “Ғаламтор ғажайыбы” 
11.05 “Білгіштер” мультсериалы 
11.30 “Балапаннан базарлық” 
12.25 “Телемаркет”, жарнама 
12.30 Сериал “Парыз” 
13.30 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 
13.45 Новости “АҚЖАЙЫҚ” 
14.00 “Телемаркет”, жарнама 
14.05-17.55 Үзіліс 
17.55 Аңдатпа 
18.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары. 
18.20 “Телемаркет”, жарнама 
18.25 “Сіз қайда жүрсіз?” 
19.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”.  
19.20 “ВРЕМЯ ВАШЕГО 
ВОПРОСА”.  
19.50 Деректі фильм 
20.20 “СОҒЫСТАН ҚАЙТҚАН 
СОЛДАТТАР” 
20.35 “АТАМЕКЕН” 
20.55 “Телемаркет”, жарнама 

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 
21.30 “Телемаркет”, жарнама 
21.35 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
22.00 “Маруся”.  
23.00 “Смерть шпионам” 
00.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
00.30 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
 

ХАБАр 

06.02 «Айтұмар»
07.00 «Жаңа күн» 
9.00, 12.00, 16.02, 19.00, 23.35, 
01.05 Жаңалықтар
9.15 М/с «Маша и медведь» 
9.25 М/с «Мишки Гамми»
9.50 «Мен көрген соғыс» 
10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.05 
Новости
10.15, 00.35 «Әр үйдің сыры 
басқа» деректі драмасы
10.45 «Магия кухни»
11.20 «Незабытые истории...» 
11.25, 20.30 «Достық жәрмеңкесі 
или Базар на улице Мира»
12.15 «Семейные мелодрамы» 
13.00 Т/с «Верь мне» 
14.15, 22.50 «Бұйымтай»
14.55 «Өмір сабақтары» 
15.25 Т/с «Ұзақ жол»
16.15 «Көзқарас»
16.50 «Незабытые истории...»
17.15 Т/с «Сұлтан Сүлейман»

18.05 «Біздің үй»
19.30 «100 бизнес тарихы». 
21.10 Т/с «Гречанка»
22.00 «Біздің үй»

ЕУрАЗИЯ

5.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН»  
5.50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 
6.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10.00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 
10.55 «ПАУТИНА-6». 
11.50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»  
12.45 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13.35 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
14.30 «112» 
14.40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
17.55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 
19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
19.40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
20.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21.20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
22.20 «П@УТINA» 
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
0.40 «П@УТINA» 
1.00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»  
1.40 М/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН»  
2.30 «Контрольная закупка»  

ҚАЗАҚСТАН

6.00 «ТАҢШОЛПАН».
9.00, 20.50 «Көк тарландары».
9.50, 20.05 «Айтуға оңай...» 
10.35, 18.35 «Қыздар».
11.30, 16.30, 19.30, 23.00, 2.00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
11.45 «SPORT.KZ» 
12.10 «Еңбек түбі - береке» 
12.15 «Алаң» ток-шоуы 
15.00 «Еңбек түбі - береке» 
15.10 «Келін».  
16.00 «Жарқын бейне» 
18.10 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»
21.40 «КЕЛІН».  
22.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23.30 «Өзекжарды»
23.50 «Сыр-сұхбат» 
0.25 «Шарайна».  
0.55 «Жарқын бейне» 
1.25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 
2.35 «Қылмыс пен жаза»

ОрАл
16.50 «Ақжайық» жаңалықтары
17.15 «Арнайы репортаж»
17.35 “Сыр толғау”

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл
07.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
07.30 “Телемаркет”, жарнама 
07.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  
08.05 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
08.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  
09.05 “Заңға сүйен” 
09.35 “Бәрекелді” 
10.00 “Арнайы репортаж” 
10.20 “Замансөз” 
10.50 “Жұрт мақтаса” 
11.10 “Білгіштер”  
11.30 Деректі фильм 
12.00 “БЕТПЕ-БЕТ”.  
12.45 “Парыз” 
13.30 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 
13.45 Новости “АҚЖАЙЫҚ” 
18.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары.  
18.20 “Телемаркет”, жарнама 
18.25 “Сіз қайда жүрсіз?” 
19.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”.  
19.20 “Бетпе-бет”.  
20.00 Деректі фильм 
20.20 “САМОПОЗНАНИЕ” 
20.40 “ЖАНДАУА” 
21.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
21.35 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
22.00 “Маруся”.  
23.00  “Смерть шпионам” 

00.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
00.30 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

ХАБАр 
06.02 «Айтұмар»
07.00 «Жаңа күн» 
9.00, 12.00, 16.02, 19.00, 23.15, 
00.45 Жаңалықтар
9.15 «Маша и медведь» 
9.25 «Мишки Гамми»
9.50 «Мен көрген соғыс» 
10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45 
Новости
10.15, 00.15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
10.45 «Магия кухни»
11.20, 20.30 «Достық жәрмеңкесі 
или Базар на улице Мира»
12.15 «Семейные мелодрамы» 
13.00 «Верь мне»
14.15, 22.30 «Бұйымтай» 
14.55 «Өмір сабақтары» 
15.30 «Ұзақ жол»
16.15 «Көзқарас»
16.45 «Экономкласс»
17.15 «Сұлтан Сүлейман»
18.05 «Біздің үй»
19.30 «Бюро расследований»
21.10 «Гречанка»
22.00 «Арнайы хабар»

ЕУрАЗИЯ

5.00 М/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН» (каз.) 
5.50 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6.00  «ДОБРОЕ УТРО» 
10.00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 
10.55 «ПАУТИНА-6». 
11.50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»  
12.40 «П@УТINA» 
15.00 Новости 
15.05 «ДОСКА ПОЧЕТНЫХ» 
15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
17.55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 
19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
19.40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
20.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21.20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
22.20 «П@УТINA» 
22.45  «СЛАВА»
0.40 «П@УТINA» 
1.00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА»  
1.40 «ДЖЕНТЛЬМЕН»  
2.30 «Контрольная закупка»  

ДҮЙСЕНБІ,  18  МАМыр 
ҚАЗАҚСТАН
16.00 «Менің Қазақстаным» 
16.30, 19.30, 23.00, 1.50 
ЖАҢАЛЫҚТАР
18.10 «Текті қазақ, «Темір» 
генерал».  
18.35 «ҚЫЗДАР». 16-бөлім 
20.05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
20.50 «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». 
21.40 «КЕЛІН».  
22.30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
23.35 «Өзекжарды»
23.55 «Көкпар». Ұлттық ойын
0.40 «Дауа» 
1.15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
2.20 «Менің Қазақстаным» 

ОрАл
16.50 «Ақжайық» жаңалықтары
17.15 «Жан сәулесі»
17.35 “Тарихтан тағылым”

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл
06.55-17.55 ПРОФИЛАКТИКА 
18.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары.  
18.20 “Телемаркет”, жарнама 
18.30 “Сіз қайда жүрсіз?” 
19.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”.  
19.20 “ЗАҢҒА СҮЙЕН” 
19.55 Деректі фильм 
20.15 “ҒАЛАМТОР ҒАЖАЙЫБЫ” 
20.30 “ЖАЙЫҚ ЖАУһАРЛАРЫ” 
21.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
21.35 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
22.05 “Маруся”.  

23.00 “Смерть шпионам” 
00.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
00.30 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

ХАБАр 

16.02, 19.00, 22.45, 00.15 
Жаңалықтар
16.15 «Мен көрген соғыс» 
16.30 «Қызық times»
17.00, 20.00, 23.15 Новости
17.15 «Қызық times»
18.00 «ТВ Бинго»
19.30 «Арнайы хабар»
20.30 «Достық жәрмеңкесі или 
Базар на улице Мира»
21.10 Т/с «Гречанка»
22.00 «Бұйымтай» 
23.45 «Әр үйдің сыры басқа»

ЕУрАЗИЯ

16.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 
16.10 «ДОСКА ПОЧЕТНЫХ» 
16.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
17.55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 
19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
19.40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
20.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21.20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
22.20 «П@УТINA» 
22.45 «СЛАВА»
0.40 «П@УТINA» 
1.00 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
1.40 М/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН» 
2.30 «Контрольная закупка»

СЕЙСЕНБІ,  19  МАМыр

СәрСЕНБІ,  20  МАМыр
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ТележосыҚ
Бейсенбі,  14  мамыр 2015 жыл

САУДАСАТТЫҚ
Медколледж аумағынан 10 со- 

тық  жер  сатылады,  барлық  жағдай  
бар.

Тел.: 87781482016, 
87776712051

Бударин ауылында 15 сотық 
жері бар үй сатылады. Газ, су, теле-
фон өткізілген. Қора, бақша, құдығы 
бар. Жедел, арзан.

Тел.: 87751355230,
87778720300

Тез арада пед.институт ауданы-
нан  пәтер сатылады, 3 (5) кірпішті, 
аумағы 87,7 м2, үлгісі жақсартылған, 
бөлмелері бөлек, бұрышта емес, 
металды есік, 2 раковина, 2 кабель-
ді телеарна, лоджиясы 6,5, балконы 
– 3,5, әйнектелген. Бағасы 58 800$. 
Ипотекаға, саудаласуға болады. 

Тел.: 260644, 87052012439.

Ақжайық ауданы Чапаев ауылы 
Гагарин көш., 12/1 мекенжайында 
үй сатылады. Су, газ іште. Жазғы 
ас үй, моншасы, гаражы, қора-
қопсысы бар. Бақша 8 сотық. 

Тел.: 87113691374, 
87113691077, 

87112281205,
87013188295

Ақжайық ауданы Самал ауы-
лынан жедел түрде 4 бөлмелі 
газдалған үй сатылады. Бағасы 
келісім бойынша.

Тел.: 8 702 790 32 03,  
8 747 537 59 96

Орал қаласынан 46 ш/мда Вла-
димировка ауылынан (МАЙ посты, 
«Көшім») Орал-Атырау трассасы 
бойында орналасқан 2 бөлмелі үй 
сатылады. Гаражы, моншасы, жазғы 
асүйі, мал қоралары  және жертөле 
мен бау-бақшасы бар. Жері жеткілік-
ті, тоғай, Жайық, Көшім өзендері 
өтіп жатыр. Шаруашылыққа өте 
ыңғайлы және болашағы зор ме-
кенжай. Бағасы 1 млн. 200 мың 
теңге. 

Телефондары: 87051505257, 
87024414195, 
87753002040.

Зеленов ауданы Переметный 
ауылынан бір бөлмелі пәтер саты-
лады. Барлық жағдайы жасақтал- 
ған, салқын, ыстық суы, душқа 
арналған кабина, санторап, кон-
диционері бар, пластикті терезе, 
балкон әйнектелген. Жақсы күйде. 
Жақын жерде балабақша, мектеп 
бар. 

Телефондар: 8 777 872 14 80,  
8 7113023385

Детсад ауданынан 2 бөлмелі 
пәтер сатамын, 2-қабат (5). Облыс- 
тық ГАЙ ауданынан 3 бөлмелі 
пәтер стамын, 10-қабатта. Лифт  
күндіз-түні жұмыс істейді. Жаңа үй, 
жөндеуді қажет етпейді. «Тойота 
фартунер» джипін сатамын, 2010 ж. 
Құрастырған Жапония. 

Телефондар: 87771123108, 
87017162653, 285201. 

Жүн түтетін аппарат сатылады, 
және жүн түтеміз. Бөліп төлеу және 
несиеге 6 айға дейін.

Тел.: 87776718829,
87011538986



ҚАЗАҚСТАН
6.00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт
7.10 «Қымызхана» 
7.40 «АГРОБИЗНЕС» 
8.00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
9.05 «ДАУА» 
9.40 «ҚЫТАЙ ДӘМІ». 
10.35 Мультфильм
10.50 «Ұлттық шоу. Роза шақырады»
12.00 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 
12.45 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»
13.15 «Құбылай хан».  
15.40 «Қайтқан кек» мелодрамасында. 
16.30, 19.30, 23.10, 2.10 ЖАҢАЛЫҚТАР
16.50 «Қайтқан кек» 
18.35 «Жүрек назы». 
20.00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 

21.35 «ЖАЙДАРМАН».  
23.40 «Суық тау» мелодрамасында 
2.40 «Агробизнес» 

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл

09.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
09.35 “Индустриальный Приуралье” 
10.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
10.35 “Время вашего вопроса” 
11.10 “Тарихтан тағылым” 
11.40 Мультфильм 
12.10 Көркем фильм 
13.55 “Телемаркет”, жарнама 
14.00-16.55 Үзіліс 
17.00 “Балапаннан базарлық” 
17.40 “Шалқар шабыт” 
19.00 “АПТА”.  
19.40 “ЖҰРТ МАҚТАСА” 

20.00 “ПАНОРАМА НЕДЕЛИ”.  
20.40 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”.  
21.10 “СЫР ТОЛҒАУ” 
21.40 “Телемаркет”, жарнама 
21.45 Көркем фильм 
23.35 Көркем фильм 
 

  ХАБАр 
06.02 «Ду-думан»
07.00 «Сиқырлы ас үй»
07.30 «Әсем әуен»
08.00 «Бармысың, бауырым?»
08.45 «Продвопрос»
9.05 «Спорт без границ» 
9.30 «Тор. Легенда викингов»
10.55 «Джонни-Цунами»
12.30 «Орталық Хабар»
13.25 «Жеті ән»
14.55 «Бұйымтай» 

15.45 «Всегда Ваш, Арман 
Давлетьяров»
16.15 Бокс. Всемирная серия бокса. 
Полуфинал. Прямая трансляция из 
Астаны
19.00 «Бенефис-шоу» 
20.00 «Жетi күн» 
21.00 «Академия вампиров»
22.50 «Ерлік ережесі»
00.50 «Ботокс туралы аңыз» 
02.20 «Арнайы хабар»

ЕУрАЗИЯ
5.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН»  
7.00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
7.30 «П@УТINA» 
7.50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8.00 Новости
8.10 «СМАК»

8.45 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
10.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
11.05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12.00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
12.30 «101 КЕҢЕС» 
13.00 «П@УТINA+» 
13.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
14.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
19.00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 
19.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ».  
20.30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
21.50 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22.10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 
22.35 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22.55 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
0.45 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
1.30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
2.00 «101 КЕҢЕС» 
2.20 М/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН» (каз.) 

БЕЙСЕНБІ,  21  МАМыр
ҚАЗАҚСТАН
6.00 «ТАҢШОЛПАН».
9.00, 20.50 «Көк тарландары». 
9.50, 20.05 «Айтуға оңай...» 
10.35, 18.35 «Қыздар».
11.30, 16.30, 19.30, 23.00, 2.00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
11.45 «Еңбек түбі - береке»
11.50 «Агробизнес».
12.15 «Журналистік зерттеу» 
12.35 «Сіз не дейсіз?»
13.10 «Жан жылуы»
13.35 «Айдаһар мінген шабандоздар».
13.55 «Джунгли кітабы».
14.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
15.10 «Келін».  
16.00 «Қазақ даласының құпиялары».  
16.30 ЖАҢАЛЫҚТАР
18.10 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ. ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 
21.40 «КЕЛІН».  
22.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23.35 «Өзекжарды»
23.55 «Еңбек түбі - береке»
0.00 «Қылмыс пен жаза»

0.25 «Қазақ даласының құпиялары».  
0.55 «Мәлім де беймәлім Қазақстан»
1.25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 
2.30 «Сіз не дейсіз?» 

ОрАл
16.50 «Ақжайық» жаңалықтары
17.15 «Жандауа»
17.35 «Замансөз»

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл
07.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
07.30 “Телемаркет”, жарнама 
07.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  
08.05 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
08.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  
09.05 “Самопознание” 
09.25 “Жандауа” 
09.45 “Сыр толғау” 
10.15 “Білгіштер” мультсериалы 
10.40 “Балапаннан базарлық” 
11.30 Деректі фильм 
12.30 “Парыз” 
13.30 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 

13.45 Новости “АҚЖАЙЫҚ” 
13.55 “Телемаркет”, жарнама, аңдатпа 
14.00-17.55 Үзіліс 
17.55 Аңдатпа 
18.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары.  
18.25 “Сіз қайда жүрсіз?” 
19.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”. 
19.20 “ЕЛ АЛДЫНДА”. Прямой эфир 
19.50 Деректі фильм 
20.05 “ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ” 
20.35 “ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПРИУРАЛЬЕ” 
21.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
21.35 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
22.05 “Маруся”.  
23.00 “Смерть шпионам” 
00.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
00.30 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

  ХАБАр 
06.02 «Айтұмар»
07.00 «Жаңа күн» 
9.00, 12.00, 16.02, 19.00, 23.25, 00.55 
Жаңалықтар
9.15 М/с «Маша и медведь» 
9.25 М/с «Мишки Гамми»

9.50 М/с «Белка и стрелка» 
9.55 «Подари детям жизнь»
10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55 
Новости
10.15, 00.25 «Әр үйдің сыры басқа»
10.45 «Магия кухни»
11.20, 20.30 «Достық жәрмеңкесі или 
Базар на улице Мира»
12.15 «Семейные мелодрамы» 
13.00 Т/с «Верь мне»
14.15, 22.40 «Бұйымтай» 
14.55 «Өмір сабақтары»
15.25 «Ұзақ жол»
16.15 «Көзқарас»
16.45 «Бизнес сыры»
17.15 «Сұлтан Сүлейман»
18.05 «Жекпе-жек»
19.30 «Моя история войны»
19.45 «Жерұйық»
21.10 «Гречанка»
22.00 «Біздің үй»

ЕУрАЗИЯ
5.00 «ДЖЕНТЛЬМЕН» (каз.) 
5.50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 
10.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 
10.55 «ПАУТИНА-6». 
11.50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
12.45 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13.35 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
14.30 «112» 
14.40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
17.55 Х/ф «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 
19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
19.40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
20.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21.20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
22.20 «П@УТINA» 
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
0.40 «П@УТINA» 
1.00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-
ШОУЫ 
1.40 «ДЖЕНТЛЬМЕН» (каз.) 
2.30 «Контрольная закупка» (каз.) 

ЖұМА,  22  МАМыр
ҚАЗАҚСТАН
6.00 «ТАҢШОЛПАН».
9.00, 20.50 «Көк тарландары».
9.50, 20.05 «Айтуға оңай...» 
10.35, 18.35 «Қыздар».
11.30, 16.30, 19.30, 23.00, 2.00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
11.40 «ИМАН АЙНАСЫ» 
12.05 «Индустрияландыру. Ұлттық 
өндіріс»
12.25 «Көкпар»  
13.10 «Баламен бетпе-бет» 
13.30 «Айдаһар мінген 
шабандоздар».  
13.50 «Джунгли кітабы».  
14.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
15.10 «Келін».  
16.05 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
18.00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 
20.50 «Шын жүректен!».  
21.40 «КЕЛІН».  
22.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23.35 «Өзекжарды»

23.55 «Еңбек түбі - береке»
0.00 «Тел өскен ұл» 
1.25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 
2.35 «Индустрияландыру. Ұлттық 
өндіріс» 

ОрАл
16.50 «Ақжайық» жаңалықтары
17.15 “Соғыстан қайтқан 
солдаттар”
17.30 «Атамекен»

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл
07.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
07.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  
08.05 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
08.35 “АРАЙЛЫ АҚЖАЙЫҚ”  
09.05 “Ел алдында” 
09.35 “Атамекен” 
09.55 “Соғыстан қайтқан 
солдаттар” 
10.15 “Білгіштер” мультсериалы 
10.35 “Балапаннан базарлық” 

11.30 Деректі фильм 
12.30  “Парыз” 
13.30 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары 
13.45 Новости “АҚЖАЙЫҚ” 
14.00-17.55 Үзіліс 
18.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары.  
18.20 “Телемаркет”, жарнама 
18.30 “Сіз қайда жүрсіз?” 
19.00 Новости “АҚЖАЙЫҚ”.  
19.20 “ВРЕМЯ ВАШЕГО ВОПРОСА”.  
19.50 Деректі фильм 
20.15 “ЖАСАМПАЗДЫҚ БЕЛЕСІ 
- 2050” 
20.35 “ЖАН СӘУЛЕСІ” 
21.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
21.30 “Телемаркет”, жарнама 
21.35 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  
22.05 “Маруся”.  
23.00  “Смерть шпионам” 
00.00 “АҚЖАЙЫҚ” жаңалықтары  
00.30 Новости “АҚЖАЙЫҚ”  

  ХАБАр 
06.02 «Айтұмар»
07.00 «Жаңа күн» 

9.00, 12.00, 16.02, 19.00, 02.00 
Жаңалықтар
9.15 «Маша и медведь» 
9.25 «Мишки Гамми»
9.50 «Белка и стрелка» 
9.55 «Подари детям жизнь»
10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.30 
Новости
10.15, 00.25 «Әр үйдің сыры басқа» 
10.45 «Магия кухни»
11.20 «Незабытые истории...»
11.25, 20.30 «Достық жәрмеңкесі 
или Базар на улице Мира»
12.15 «Семейные мелодрамы» 
13.00 «Верь мне» 
14.15 «Бұйымтай» 
15.00 «Өмір сабақтары» 
15.30 «Ұлт саулығы»
16.15 «Бармысың, бауырым?»
17.15 «Сұлтан Сүлейман»
18.05 «Орталық Хабар»
19.30 «Сильные духом» 
20.30 «Жеті ән»
22.00 «Дети Хуанг Ши» 
00.10 «Тыныш жүргенге не жетсін» 

ЕУрАЗИЯ
5.00 М/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН» (каз.) 
5.50 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 
10.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
11.00 «ПАУТИНА-6». 
11.55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
12.10 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 
12.45 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13.35 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
14.30 «112» 
14.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».  
15.40 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 
16.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
17.55 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 
19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
19.40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
20.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21.20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
22.20 «П@УТINA» 
22.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ».  
1.00 «П@УТINA» 
1.20 М/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН» 

СЕНБІ,  23  МАМыр

ЖЕКСЕНБІ,  24  МАМыр
ҚАЗАҚСТАН
6.00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт
7.00 «Қымызхана» 
7.30 «АҚСАУЫТ» 
8.00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
9.30 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 
9.50 Мультфильм
10.20 «КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ». М/ф 
10.55 «НҰРСӘУЛЕМ-АЙ» 
12.15 «Шарайна». 
12.45 «КЕЛБЕТ» 
13.15 «Құбылай хан».  
15.40 «ӘНДЕР МЕН ЖЫЛДАР».  
17.50 «Әзіл әлемі»
19.00 «АПТА. КZ» 
20.05 «ҰЛТТЫҚ ШОУ. РОЗА 
ШАҚЫРАДЫ»

21.15 «АЛАҢ» ток-шоуы 
22.05 «Қайта түлеу» комедиясында 
0.45 «КӨКПАР».
1.30 «Шарайна». 
2.00 «АПТА. КZ» 

ҚАЗАҚСТАН-ОрАл

08.55 Аңдатпа 
09.00 “Апта”. Сараптамалық шолу 
09.40 “Телемаркет”, жарнама 
09.45 “Панорама недели”.  
10.30 “Жасампаздық белесі - 2050” 
10.50 “Жан сәулесі” 
11.10 “Балапаннан базарлық” 
12.30 Көркем фильм 
13.50 “Телемаркет”, жарнама 
14.00-16.55 Үзіліс 
16.55 Аңдатпа, “Телемаркет” 
17.00 “Балапаннан базарлық” 

18.00 “Шалқар шабыт” 
19.15 “Телемаркет”, жарнама 
19.20 “БОЗТОРҒАЙ” 
20.00 “АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ” 
20.20 “БӘРЕКЕЛДІ” 
20.40 “ЗАМАНСӨЗ” 
21.10 “Телемаркет”, жарнама 
21.15 Көркем фильм 
23.30 Көркем фильм 
01.00 Аңдатпа 

  ХАБАр 
06.02 «Ду-думан»
07.00 «Магия кухни»
07.30 «Айбын»
08.00 «Жетi күн»  
9.00 «Ас арқау»
9.20 «Спорт әлемі»
9.50  «Мистическая пятерка» 
11.25 «Морская бригада» 

13.00 «Бенефис-шоу»
14.15  «Бәйтерек»
15.45 «Всегда Ваш, Арман 
Давлетьяров»
16.15 Бокс. Всемирная серия бокса. 
Полуфинал. Прямая трансляция из 
Астаны 
19.00 «Қызық times»
20.00  «Жетi күн»
21.00 «Неудержимый» 
22.40  «Періште»  
00.50  «Демалыс...» 
02.20 «Спорт әлемі»

ЕУрАЗИЯ
5.00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
5.20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 
5.45 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
6.00 М/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН» (каз.) 
7.35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7.45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
8.00 Новости
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» 
9.10 «КАЗЛОТО». ПРЯМОЙ ЭФИР  
9.45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ».  
10.55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
12.05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
12.40 «101 КЕҢЕС» 
13.05 «ӘН ДАРИЯ» 
14.00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
14.40 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
15.50 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
20.00 «АНАЛИТИКА» 
21.00 «П@УТINA+» 
22.05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
1.10 «ӘН ДАРИЯ» 
2.00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
2.30 «101 КЕҢЕС» 
2.50 М/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН» (каз.) 
3.35 «Контрольная закупка» (каз.) 
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хАТ-хАБАР
Бейсенбі,  14  мамыр 2015 жыл

1. Медициналық көмекті ұйым 
дастыру бөлімінің бас маманы, DO
4 санаты. 

Лауазымдық жалақысы еңбек сі 
ңірген жылдарына байланысты 
64063 теңгеден 86485 теңгеге дейін.

     Функционалдық міндеттері: 
– Облыс МҰ-лары үшін медицина- 

лық жабдықтарды сатып алу бойынша 
даярлық жұмыстарын уақтылы жүргізу.

– Мемлекеттік сатып алулар проце- 
сін жүргізу үшін дайындалған құжатта- 
маны уақтылы ұсыну; 

– жоғары ұйымдарға медициналық 
жабдықтарды сатып алу бойынша есеп 
берулерді тиісті дәрежеде толтырып, 
дер кезінде ұсыну;   

– облыс емдеу-профилактикалық 
ұйымдарындағы медициналық жаб- 
дықтарды тиімді пайдалану бойынша 
мониторинг пен талдаудың жүргізілуін 
қамтамасыз ету.

Конкурсқа қатысушыларға қойы 
латын талаптар: Білімі - жоғары неме-
се орта кәсіптік (медицина мамандығы 
бойынша). Мемлекеттік қызмет өтілі бір 
жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда екі жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда орта кәсіптік білімі барларға 
рұқсат етіледі. Дербес компьютерде 
жұмыс істей білуі.

2. Медициналық көмекті ұйым 
дастыру бөлімінің жетекші маманы, 
DO5 санаты (негізгі қызметкердің 
бала күту демалысы мерзіміне).

Лауазымдық жалақысы еңбек 
сіңірген жылдарына байланысты 
57657 теңгеден 78157 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: 
ТМККК шеңберінде босатылатын 

дәрілік заттардың қолжетімділігі, са- 
пасы мен тиімділігін бақылау. Рес- 
публикалық және жергілікті бюджет- 
тер есебінен жүзеге асырылатын дә- 
рілік заттарды сатып алудың ай са- 
йынғы мониторингін жүргізу; жоғары 
ұйымдарға есеп берулердің дер кезін-
де ұсынылуын қамтамасыз ету; облыс 
ЕПҰ-ларының нысаналы ағымдағы 
трансферттер бойынша дәрілік заттар, 
иммунобиологиялық препараттар мен 
медициналық жабдықтарды сатып алу 
жоспарларын құрастыру және олардың 
орындалуын бақылау. 

ТМККК шеңберінде бөлінген ақысыз 
және жеңілдікті дәрілік қамтамасыз 
ету бойынша бюджеттік қаржының 
тиімді игерілуін, сондай-ақ УБеЛЛо 
және тағы да басқа бағдарламалардың 
орындалуын бақылау. Облыс және 
қала тұрғындарының денсаулығы 
көрсеткіштерін, оларға көрсетілетін 
медициналық көмек сапасын зерделеу.

Конкурсқа қатысушыларға қойы 
латын талаптар: Білімі – жоғары неме-
се орта кәсіптік (медицина мамандығы 
бойынша). Мемлекеттік қызмет өтілі бір 
жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда екі жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда орта кәсіптік білімі барларға 
рұқсат етіледі. Дербес компьютерде 
жұмыс істей білуі.

3. Ішкі бақылау бөлімінің бас ма-

маны, ДО4 санаты. 
Лауазымдық жалақысы еңбек 

сіңірген жылдарына байланысты 
64063  теңгеден  86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:
– Тегін медициналық көмектің кепіл-

ді көлемі шеңберіндегі мемлекеттік тап-
сырысты орналастыру бойынша кон-
курсты ұйымдастыру және өткізу;

– Медициналық ұйымдарды аккре-
диттеу бойынша дайындық жұмыста- 
рын жүргізу;

– Басқармаға қарасты кәсіпорын- 
дардың байқау кеңесінің жұмысын мни-
торингілеу;

– Есеп берулердің сапалы түрде және  
уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;

– Талдай білу қабілеті, тіл табыса білу 
және атқаратын жұмыстарына жауап-
кершілікте болу. 

Конкурсқа қатысушыларға қойы 
латын талаптар: Білімі - жоғары немесе 
орта кәсіптік (медициналық). Мемлекет-
тік қызмет өтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес об-
лыстарда екі жылдан кем емес жұмыс 
өтілі бар болған жағдайда орта кәсіптік 
білімі барларға рұқсат етіледі. Дербес 
компьютерде жұмыс істей білуі.

4. Ана мен бала денсаулығын 
қорғау бөлімінің бас маманы, ДО4 
санаты. 

Лауазымдық жалақысы еңбек 
сіңірген жылдарына байланысты 
64063  теңгеден  86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:
– Туу, сәбилердің сырқаттануы (со- 

ның ішінде жұқпалы аурулар), сәби 
және ана өлімін талдау;

– Туылғандар мен қайтыс болған- 
дардың тіркелуі жағдайын бақылау. 
Сәби мен бала өлімін, олардың сыр- 
қаттанушылығын (соның ішінде жұқпа- 
лы аурулар) төмендету бойынша нақты 
іс-шараларды әзірлеу және жүргізу; 

– Балалар мен жасөспірімдер ден- 
саулығын қорғау саласындағы мемле-
кеттік және салалық бағдарламалардың 
орындалуын талдау және бақылау;  

– Амбулаторлық-емханалық меке-
мелер мен балаларға және босануға 
жәрдемдесетін стационарлардағы ба- 
лаларға көрсетілетін медициналық кө- 
мек сапасына бақылау жасау;

– Жаңадан туылғандар және ерте 
жастағы балалардың саулығын қорғау 
саласындағы мемлекеттік, облыстық 
және ұлттық бағдарламалардың орын-
далуын бақылау;

– Педиатрия мәселелері жөніндегі 
конференцияларды, семинарларды,  
мәжілістер мен симпозиумдарды ұйым- 
дастыру және өткізуге қатысу;

– Мүгедек балаларды оңалту, 
санаторлық-курорттық  емдеуге сұрып- 
тау және жолдау;

– Талдай білу қабілеті, тіл табыса білу 
және атқаратын жұмыстарына жауап-
кершілікте болу. 

Конкурсқа қатысушыларға қойы 
латын талаптар: Білімі - жоғары немесе 
орта кәсіптік (медициналық). Мемлекет-
тік қызмет өтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес об-
лыстарда екі жылдан кем емес жұмыс 
өтілі бар болған жағдайда орта кәсіптік 
білімі барларға рұқсат етіледі. Дербес 

компьютерде жұмыс істей білуі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті 

құжаттар:
- өкілетті орган белгілеген нысанда- 

ғы өтініш;
- 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган 

белгілеген нысандағы толтырылған са-
уалнама;

- бiлiмi туралы құжаттардың нота- 
риалдық куәландырылған көшiрме- 
лерi немесе өзге де заңдарда белгі-
ленген тәртіппен куәландырылған 
көшірмелері /мемлекеттік қызметшілер 
тапсыратын құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың кадр 
қызметі куәландыра алады/;

-  еңбек қызметін растайтын құжат- 
тың нотариалдық куәландырылған кө- 
шiрмесi немесе өзге де заңдарда бел-
гіленген тәртіппен куәландырылған 
көшірмелері /мемлекеттік қызметшілер 
тапсыратын құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың кадр 
қызметі куәландыра алады/;

-  Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 
қарашадағы №907 бұйрығымен бекітіл-
ген (Қазақстан Республикасының Нор-
мативтік-құқықтық актілердің тізілімін- 
де 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697  
болып тіркелген) нысандағы денсаулы- 
ғы туралы анықтама;

- Қазақстан Республикасы азаматы- 
ның жеке куәлігінің көшірмесі;

- құжаттарды тапсыру сәтінде уә- 
кілетті органмен белгіленген шекті 
мәннен төмен емес нәтижемен тесті-
леуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат қабылдау мерзімі конкурс 
өткізу туралы хабарландыру соңғы 
жарияланған күнінен бастап 10 жұмыс 
күнінің ішінде, көрсетілген мекен-
жай бойынша сәйкесті мемлекеттік 
органға тапсырылуы тиіс. Конкурс 
комиссиясының қарауына құжаттарды 
қабылдау мерзімінде азаматтардың 
өздері әкеліп берген, поштамен не-
месе электрондық мекенжайға жі-
берілген (қоса тіркелген құжаттардың 
тізбесі көрсетілген құжат тігілетін пап-
када орналастырылған) құжаттары 
қабылданады.

Құжаттардың толық емес пакетін 
ұсыну конкурс комиссиясының олар-
ды қараудан бас тартуы үшін негіз 
болып табылады. Конкурсқа қатысу 
үшін құжаттарды электрондық пошта 
арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күні бұрын кешік-
тірмей береді. Осы құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Әңгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды әңгімелесуге 
жіберу туралы хабардар ету күнінен 
бастап бес күн ішінде конкурс жарияла- 
ған «Батыс Қазақстан облысының ден- 
саулық сақтау басқармасы» ММ-да 
өтеді.

Аталмыш лауазымдарға орналаса- 
тын үміткерлер үшін көтермеақы  
шығындары, тұрғын үй және жеңілдік- 
тер берілмейді.

Конкурстық комиссия отырысына 
бақылаушылар мен сарапшылар қатыса 
алады.

«Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ: 090001, Орал қаласы, 
ДостықДружба даңғылы, 201, 1қабат, 115бөлме, анықтама үшін телефондар: 8(7112)24 55 25, 

факс: 8(7112)24 55 08, электрондық мекенжайы: oblzdrav@westkaz.kz 
«Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы»  ММ «Б» корпусы бойынша 

бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды :

Мемлекеттік ресурстарға 2015 жылғы өнімнен көктемгіжазғы 
қаржыландыру арқылы Triticum aestivum L. 3 класты бидайды 

сатып алу басталғанын хабарлайды
Мемлекеттік ресурстарға 2015 жылғы өнімнен көктемгі-жазғы қаржыландыру 

арқылы дәнді сатып алу  алдын ала қаржыландыру есебінен Triticum aestivum L. 3 
класты бидайдың 1 тоннасына 20 000 теңге, Қазақстан Республикасы заңнамасына 
сәйкес рәсімделген екінші деңгейлі банктің кепілдемесімен  жүргізіледі.

Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің міндеттерінің орындалуы Қазақстан 
Республикасы басшылығымен күзгі науқанда белгіленген, сатып алу бағасынан 
3% көлемде дисконттық есебімен  2015 жылдың 1 желтоқсанындағы дән көлеміне 
сәйкес  жеткізу арқылы жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік ресурстарға көктемгі-жазғы қаржыландыру арқылы дәнді сатып 
алу  бағдарламасына қатысу туралы өтініштер «Азық-түлік келісімшарт корпора-
циясы» ҰК» АҚ-ның облыстық (аймақтық)  өкілдерінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Ғұмар Қараш көшесі, 33/2, 
телефон: 8 (7112) 50-08-34. 

Қосымша ақпаратты мына мекенжайдан алуға болады: Астана қаласы, Москов-
ский көшесі, 29/3, телефон: 8 (7172) 59-12-48, 59-12-73, 59-12-65.

1. Жер кадастры бөлімінің бас ма-
маны (1 бірлік) санаты “DО4” (ин-
декс №24)  лауазымдық жалақысы 
қызмет өткерген жылдарына байла-
нысты 64063 теңгеден  86485 теңгеге 
дейiн.

Функционалдық мiндеттерi: 
Батыс Қазақстан облысы бойын-

ша әскери сынақ полигон жерлерінің 
пайдалануы жөнінде талдау жасайды. 
Жайылымдық алқаптарының пайда-
ланылуы бойынша ұсыныстар енгізеді 
(жерлердің сапалы жағдайына, мал 
басы санына және т.б. параметрлер-
ге  талдау жасау).  Облыс аумағындағы 
барлық санаттағы пайдаланылатын 
жерлерге талдау жасауды жүзеге асы-
рады. Аудандар мен қала бөлімдерінің 
берген мәліметтері бойынша облыстың 
жер балансының жасалуын  жүзеге асы-
рады. Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштеріне жауап дайындайды. Жер 
қатынастарын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру. Өз 
құзыреті шегінде мемлекет жеке мен-
шікке сататын нақты жер учаскелерінің 
кадастрлық (бағалау) құнын бекіту. 
Облыстың жерді аймақтарға бөлу 
жобаларын, жерді ұтымды пайдала-
ну жөніндегі жобалары мен схема-
ларын әзірлеуді ұйымдастыру. Өз 
құзыреті шегінде жер сауда-саттығын 
(конкурстар, аукциондар) жүргізуді 
ұйымдастыру. Жерді пайдалану 
мен қорғау мәселелерін қозғайтын, 
облыстық, қалалық, аудандық маңызы 
бар жобалар мен схемаларға сарап-
тама жүргізу. Аудандардың, облыстық 
маңызы бар қалалардың деректері 
негізінде облыстың жер балансын жа-
сау. Ауыл шаруашылығы алқаптарын 
бір түрден екіншісіне ауыстыру 
жөнінде ұсыныстар дайындау. Орталық 
уәкілетті органға Қазақстан Республи-
касы Жер кодексінің 92 және 93-бап-
тарына сәйкес заңды күшіне енген сот 
шешімінің негізінде жер учаскелері 
мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар 
туралы ақпарат ұсыну. Жылжымай-
тын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу саласындағы уәкілетті органға 
Қазақстан Республикасы Жер кодексі- 
нің 94-бабы 2-тармағының үшінші бө- 
лігіне сәйкес жер учаскесіне ауырт- 
палықты белгілеуге және тоқтатуға 
өтініш беру жатады.

Конкурсқа қатысушыларға қойы
латын талаптар:

Білімі: Жоғары кәсіби. Мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес об-
лыстарда екі жылдан кем емес жұмыс 
өтілі бар болған жағдайда орта кәсіптік 
білімі барларға рұқсат етіледі.

Мамандығы бойынша: инженер 
жерге орналастырушы, жер кадастры 
инженер немесе «Ауыл шаруашылығы 
ғылымдары» (агрономия, агрохимик-
топырақтанушы), жерге орналастыру 
мамандығы бойынша бакалавры. Мем-
лекеттік тілді және компьютерде жұмыс 
істей білу.

Қазақстан Республикасының Конс- 
титуциясын, Қазақстан Республикасы- 
ның «Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті туралы», «Қазақстан Республи- 

касының Парламентi және оның де- 
путаттарының мәртебесi туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі 
туралы» Конституциялық заңдарын, 
Қазақстан Республикасының «Мем-
лекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның ма-
мандануына сәйкес облыстардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқық- 
тық актілерін, «Қазақстан – 2050» стра-
тегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жа- 
ңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар:

1) Өкілетті орган белгiленген нысан- 
дағы  өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен,  белгіленген 
нысандағы сауалнама;

3) Білімі туралы құжаттардың но- 
тариалдық куәландырылған көшірме- 
лері;

4) Еңбек қызметін растайтын құ- 
жаттың нотариалдық куәландырылған 
көшірмесі;

5) Қазақстан Республикасы Денсау- 
лық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекітілген (Қазақстан Республикасының 
Нормативтік-құқықтық актілердің тізі- 
лімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда 
№6697 болып тіркелген) нысандағы 
денсаулығы  туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азама- 
тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде бас- 
қармада белгіленген шекті мәннен 
төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы  сертифи-
кат. 

Азаматтар біліміне, еңбек тәжiри- 
 бесiне, кәсiби шеберлігіне және беделі-
не қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылы- 
ми дәрежелер мен атақтар берiлуі  
туралы құжаттардың көшірмелері, мi-
нездемелер, ұсынымдар, ғылыми жа-
рияланымдар және өзге де олардың 
кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттай- 
тын мәліметтер) қосымша ақпараттар- 
ды бере алады.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжат- 
тар кұжат тігілген папкада конкурс 
туралы хабарландыру жарияланған 
сәттен бастап 10 жұмыс күнінің ішін-
де мына мекенжайда қабылданады: 
090006, Батыс Қазақстан облысы, 
Орал қаласы, Х.Чурин көшесі, 116-үй,   
4-қабат. Анықтама алу үшiн телефон  
8-(7112)-513652,  e-mail: uzo_zko@mail.ru

Электрондық пошта арқылы кон- 
курсқа қатысуға құжат тапсырған аза-
маттар  әңгімелесу бастағанға дейін 
бір жұмыс күнінен кешіктірмей құжат 
түпнұсқаларын тапсырады.

Әңгімелесуге жіберілген кандидат-
тар одан кандидаттарды  әңгімелесуге 
жіберу туралы хабардар ету күнінен 
бастап бес жұмыс күні ішінде Батыс 
Қазақстан облысының жер қатынаста- 
ры басқармасында өтеді.  Конкурстық 
комиссия отырысына байқаушылар 
мен сарапшылар қатыса алады.

«Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі «Б» корпусы бойынша бос әкiмшiлiк мемлекеттiк 

лауазымына орналасуға конкурс жариялайды:
090006, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Х.Чурин көшесі, 

116үй, 4қабат. Анықтама алу үшін телефоны: 8(7112) 513652, 
email: uzo_zko@mail.ru

Ол 63 келі салмақта солтүстіккореялық қарсыласын 7:2 есебімен ұтты.
Айта кетейік, кішкентайынан әкесі Алексей жаттықтырып келе 

жатқан Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Е. Ларионова 2011 
жылы кадеттер арасында Азия, әлем біріншіліктерінде топ жарған 
болатын. 2013 жылы ересектер сапында да өнер көрсеткен Екате-
рина Будапешт қаласында өткен әлем чемпионатының қола жүлде- 
сін жеңіп алды. 2014 жылы жастар арасында Азия біріншілігінің жеңімпазы 
атанған ол биыл Минск қаласында үш мәрте Олимпиада чемпионы Алек-
сандр Медведьтің жүлдесі үшін ересектер арасында халықаралық Гран-
при турнирінде күміс жүлдені еншілеген еді. 

Екатерина – Рио-де-Жанейрода 2016 жылы өтетін Олимпиадаға бару-
дан басты үміткерлердің бірі.

Арман БОЛАТҰЛЫ

Катя  –  қола  жүлдегер
Батысқазақстандық 

палуан, Орал қалалық  
ішкі істер басқарма- 
сының қызметкері ека-
терина Ларионова до-
хада өтіп жатқан азия 
чемпионатында қола 
жүлдегер атанды.

нирге 60-қа тарта спортшы 
қатысты. Бұл додада біздің тәр- 
биеленушілеріміз табысты өнер  
көрсетті. Атап айтсақ, 25 келі-
де І орынды Жалғас Унаталиев, ІІІ 
орынды Роман Павлов, 28 келіде  
І орынды Нұрислам Өтеғалиев, 
ІІІ орынды Сұлтан Ескендіров, 31 
келіде  ІІ орынды Асылан Бауыр-
жан, 34 келіде  ІІ орынды Медет 
Мақсот, 38 келіде І орынды Жәңгір 
Ескендіров, 42 келіде  ІІ орынды 
ордалық Нұрсұлтан Саху, +42 келі-
де ІІ орынды Фархат Сердіғалиұлы 
иеленді.

Н. САРИЕВ,   
Бөкей  ордасы  аудандық  

БЖСм  директорының 
оқу-ісі жөніндегі 

орынбасары

«Диана-сервис» еншілес жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  серіктестік қатысушыларына 
жалпы жылдық жиналыстың  өтетіндігін хабарлайды. Жиналыс 2015 жылдың 29 мамыры күні 
сағат 14.00-де Орал қаласы, Еуразия даңғылы, 59/1 мекенжайында өтеді. 

Күн тәртібінде:
1. 2014 қаржы жылының есебі;
2. Қазіргі директордың өкілеттілігін тоқтатып, орнына жаңа директорлыққа үміткер 

тұлғаны тағайындау.
Серіктестік қатысушыларын тіркеу жергілікті уақытпен 13.00-де басталады.

Балғындардың 
табысы

Ресей Федерациясы Астрахань  
облысының Ахтуба қаласында 
самбо күресінен 2005-2006 жылы 
дүниеге келген жасөспірімдер 
арасында Ұлы Жеңістің 70 жыл- 
дығына орай оздырылған тур-

«Азықтүлік келісімшарт 
корпорациясы» Ұлттық 

компаниясы» Акционерлік 
қоғамы



23
oral_oniri@inbox.ru Бейсенбі,  14  мамыр 2015 жыл

хАБАР-ошАР

«ОРАЛ ӨҢіРі» Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті. 090000, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. Е-mаіl: оral_oniri@inbox.ru

Газет облыстық «Орал өңірі» газетi редакциясының компьютерлiк 
орталығында терiлiп, беттелдi.
"Жайық Пресс" ЖШС баспаханасында басылды
Индексі: 65533 Таралымы: 15 703, 6 баспа табақ. 
Газет аптасына үш рет шығады.
Корректорлар: Н. СҰЛТАНОВА, Д. ШАНКИШеВА
Кезекшi редактор: Т. КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Меншік иесі: 
«Жайық Пресс» ЖШС 

Бас директор
Жантас Набиоллаұлы 
САФУЛЛИН

Бас редактор Бауыржан Файзоллаұлы 
ҒҰБАЙДУЛЛИН

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде
2006 жылғы 4 мамырда тіркеліп, №7201-г куәлігі берілген

Бас редактор 51-25-80, 
Бас редактордың 
орынбасарлары 24-17-08,
                            54-18-08,

Редакция алқасы: Есенжол ҚЫСТАУБАЕВ,
Сырымбек ТҰЯҚОВ
                   (бас редактордың орынбасарлары), 
Жаннат ЕСПОЛАЕВА (жауапты хатшы),
Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ (қоғамдық-саяси бөлім), 
Сәкен ӘБіЛХАЛЫҚОВ (экономика бөлімі),
Нұрлыбек РАХМАНОВ (гуманитарлық бөлім).

Қолжазбаларға пiкiр айтылмайды және пайдала-
нылмаған хат авторларына жауап қайтарылмайды. 
Деректердің дәлдiгi үшiн автор жауапты. Жарияланым 
авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiр-
мейдi. Редакция тапсырысымен жазылмаған мате-
риалдар үшін қаламақы төленбейді. «Орал өңірінде» 
жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басу-
ға болмайды. Мақалалар электрондық нұсқада қабыл-
данады.

белгісімен жарияланған материалдар ақылы 
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Телефондар:

Өшпейді асыл бейнең жады-
мыздан!

(Марқұм Жеңіс Қажғалиұлы 
Қажиақбаровтың 70 жылдығына 
орай.)

Арманда кеткен арыстардың ор-
нына өмірге келген сәбидің есімін 
үлкендер жақсылыққа жорып Жеңіс 
қойған болатын.

Отбасының тірегі, адал жар, 
балаларының асқар тауы, мейірбан-
ды әкесі, аяулы азамат, жан жолдас, 
қимас досымызды мейірімсіз ажал 

арамыздан алып кетпегенде 70 жасқа толар еді. Өмірден 
өткеніне төрт жылдың жүзі болды. 70 жылдығы тойланып 
жатқан Ұлы Жеңіс күнін де көре алмай ерте кетті. Басымызға 
қайғының қара бұлты үйірілді. Жайраңдап ортамызда 
жүрмейтін болдың. Жүзіңді көруге, дауысыңды естуге зар 
болдық.

Жар жүрегі қайғыдан қарс айырылды. Құстар ора-
лар көктемде іңгәлап дүние есігін ашқан ғұмыр, қоңыр 
күзде үзіліп, сағынышқа айналып кете барды. Бірақ біз 
үшін өзіңмен бірге болған, күнделікті тірліктің қуанышын 
бөліскен бақытты мезеттер мен сәттер естен кетер ме?! 
Жеңіс жанымызда, сезімімізде де, бізбен бірге өмір сүріп 
келесің. Достары үшін Сені ұмыту өткенімізбен қоштасу. 
Өмірдің өкініштілігі мұңды жоқтауға ұласты. Жүрегің таза, 
пейілің кең еді.

Жоғары оқу орнын бітірісімен, Сырым ауданына жолда-
мамен келіп, жігеріңді жанып еңбек еттің. Бойыңда үнемі 
ілгері жаңалыққа бастап, құлшынып тұратын бұла күш бола-
тын. Жастарды соңыңнан ерте білдің. Олар да саған үлкен 
сеніммен қарайтын. 

Аудан басшылығы үлкен сеніммен екі шаруашылықтың 
тізгінін ұстатты. Халықтың мұң-мұқтажына көңіл бөлуіңнің 
арқасында, біздің Жеңіс деген атаққа ие болдың. Сірә, 
елдің берген бағасынан, алғысынан артық марапат бола 
ма екен? Халықтың берген бағасына жан дүниең сай еді-ау! 
Бізге айқара ашылатын құшағыңды сағындық. Сұлулық пен 
әдемілікті аялап, өнерге жаның құмар еді. Олай болмаса, 
ауыл өнерпаздары Алматы сахнасынан өнер көрсетпес еді.

Сіз басқарған ұжым жетістіктері ырыстарыңа ырыс қос- 
ты, ниеттеріңе берді. Абыройларың биіктей түсті. Осының 
бәрі жұртшылықтың көз алдында, естерінде қалды.

Сансыз жақсылықты істерің, жарқын жүзді бейнең, біздің 
жүрегімізде әрдайым сақталады, жаныңыз пейіштің нұрына 
бөленсін.

Өзіңді сағына еске алушылар: үлкен мамасы, 
жары, балалары, достары, туыстары

Бөкей ордасы Бөрлі ауылының 
тұрғыны болған бірімізге  ата, біріміз-
ге сүйікті  әке  Қуан Сабырұлы 
Сабыровтың бақилық болғанына 
7 мамырда 20 жыл болуына орай 
сағынышпен еске аламыз.

Адал жар, аяулы әке, асыл арман,
Сағыныш сізге деген басылар ма!
Көз жұмдың дүниеден өттің ерте,
Тағдырдың жазғанына шара 
                                                     бар ма?!

Еске алушылар: балалары, 
немерелері, жиендері

Қазталов ауданы Ақпәтер ауы- 
лының тұрғыны болған, ұл-қыз- 
дарының сүйікті анасы, немере- 
жиендерінің ақ әжесі болған ана-
мыз Батима Жақсылықова ара-
мызда жүрсе, 17 мамырда  92 жасқа, 
қымбатты ініміз, өзінен кейінгілер-
ге аға болған Асқар Алданұлы 
Әлмұқанов 19 мамырда 60 жасқа 
толар еді, осыған орай сағынышпен 
еске аламыз.

Жатқан жерлері жайлы, топы- 
рақтары торқа, жандары жәннатта және иманды болсын.

Сағына еске алушылар: қыз-күйеу балалары 
Клара, Қадер-Нұрия, Әнуар-Света, бала-

келіндері Абай-Аққаным, Тимур-Күнғаным, 
немере-жиендері

Қаратөбе ауданының тұрғыны 
болған бірімізге адал жар, сүйікті ана, 
қамқор әже болған Мақпал Қасым 
Асқарқызы бүгінде арамызда бол-
са, 12 мамырда 62 жасқа толар еді. 
Анамыздың топырағы торқа, иманы 
жолдас болғай деп сағына еске ала-
мыз.

Асыл ана, сөнбейді шырағыңыз,
Өмірде биік тұрар Құраныңыз.
Алдың жарық, ал артың пейіш 
                                                      болып,
Жәннатта болсын орын, тұрағыңыз.

Еске алушылар: жұбайы Алтынбек, бала-
келіні, қыз-күйеу балалары, немере-жиендері

Сырым ауданы Тасқұдық ауылы- 
ның тұрғыны болған, зайыбына адал 
жар, балаларына сүйікті әке, ата бола 
білген Еркін Дарбаевты сағына 
еске аламыз. Өмірінің бар ғұмырын 
жүргізуші болып қызмет еткен 
әкеміздің мәңгілік сапарға аттанып, 
енді ортамызға оралмасына әлі де 
сене алар емеспіз.

Аузынан «айналайын» түспеп еді,
Соққысын бұл өмірдің күтпеп едік.

                Сұм ажал арамыздан алып кетті,
                Амал қанша, тағдырға көндік енді.
Әкеміздің жаны жәннатта болып, топырағы торқа, иманы 

жолдас болсын. 

Еске алушылар: зайыбы мақфуза, ұл-
қыздары және немере-жиендері

Қазталов ауданы Жұлдыз ауы- 
лының тұрғыны болған Асылхан 
Суеуғалиұлы Гумаровтың жарық 
дүниеден өткеніне  7 мамыр күні 10 
жыл болуына орай сағына еске  ала-
мыз. Өзінің  ақжарқын мінезімен, таза 
көңілімен айналасына шуақ шашып 
жүретін жүрегі таза, пейілі кең аяу-
лы ұлым, сені жоқтап, сағынышпен 
еске алып келе жатқанымызға да 10 
жылдың жүзі болды. Жатқан  жері 

жарық, иманы жолдас болсын!  
Көре алмай тіршіліктің көп қызығын, 
Тата алмай шаттық өмір тәттілігін. 
Жарқырап келе жатқан жұлдызым ең, 
Әттең-ай, ерте сөнді-ау от-ғұмырың.
 Қыраным ең шырқар биік аспанға, 
Айналардай  ұлым едің мақтанға. 
Пенделіктің ашпай жатып пердесін.
Періште боп ұшып кеттің аспанға. 

Еске алушылар: анасы Айғанша, қызы 
Айымгүл, зайыбы Жадыра,

бауырлары Ағеділ-Үнзила, Айдар-Анаргүл, 
Арайлым-Елемес, Айымжан-Айдын

ҚР Экологиялық кодексінің талаптары- 
на сәйкес (57-бап), «Жайықмұнай» ЖШС   
«Азия Технолоджи Групп» ЖШС дайында- 
ған «ЧМГККО. МДҚ-да автоқұю қондырғы- 
ны орнату» жұмыс жобасын, «Сапалы Тех-
нология» ЖШС дайындаған Қоршаған 
ортаға әсерін бағалау материалдарымен 
қоса (қоршаған ортаны қорғау бөлімі) БҚО 
бойынша экология департаментіне мемле-
кеттік экологиялық сараптама жүргізу үшін 
ұсынуды жоспарлауда.

Барлық мүдделі тұлғалар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік экологиялық 
сараптама жүргізу барысында келесі ме-
кенжай бойынша өз пікірлерін білдіруге 
мүмкіндік беріледі: БҚО, БҚО бойынша эко-
логия департаменті, Орал қаласы, Л. Толс-
той көшесі, 59. Телефон: 50-04-81, 51-92-98, 
факс: 51-29-81. 

Батыс  Қазақстан  облысының  жұртшы- 
лығы орны толмас ауыр қайғыға душар 
болды.

2015  жылдың 12 мамырында сұм ажал 
көп жыл білім саласында аянбай еңбек ет-
кен Мария Қойшыбайқызы  Шәпкенованы  
арамыздан алып кетті. 

Ол сұрапыл соғыстың  ауыр кезеңі, 
1943 жылы 8 қаңтарда Шыңғырлау ауда-
нында дүниеге келген. 1962 жылы мектеп 
бітірген соң Мария апа екі жылға жуық 
Қаратөбе  ауылында  кітапханашылық 
қызмет атқарды. Жасынан іскер, асқан 
алғырлығымен, зейінді зеректігімен көзге 
түскен  Мария Қойшыбайқызы 1962-1966 

жылдары  Оралдағы А. Пушкин атындағы 
педагогикалық институттың филология 
факультетін ойдағыдай бітіріп, сол жылы 
өзі туып-өскен Шыңғырлау  ауылына 
мұғалімдік қызметке орналасады. Бұл 
жерде 1970 жылға дейін жемісті еңбек 
етеді. 1970-1980 жылдары Қаратөбе  
ауданындағы  Мұхит  атындағы орта мек-
тепте, 1980-1983 жылдары Қалдығайты 
орта мектебінде ұстаздық қызметтерді 
абыроймен  атқарады. 1983 жылдан  зей-
неткерлікке  шыққанға  дейін Қаракөл орта 
мектебінде белсенді жұмыс жасайды.

«Ұстаздық  еткен  жалықпас» дегендей, 
ол білім саласында ұзақ жыл еңбек етіп, 

талай шәкірттердің жүрегіне жол тауып, 
оларды білім нәрімен сусындатты. Бүгінде 
Мария Қойшыбайқызы Шәпкеновадан 
тәлім-тәрбие алған түлектер еліміздің 
түкпір-түкпірінде мемлекеттің дамуына 
зор үлес қосып жүр.

Бірнеше  жыл  білім  саласында аянбай  
еңбек еткен адал жар, аяулы ана Мария 
Қойшыбайқызының өзі де екі ұл, бір қыз 
тәрбиелеп  өсірді. Қазіргі таңда олар да 
еліміздің дамуына өз үлестерін қосуда.

Марқұмның жарқын бейнесі білім  
саласының білгірі, тамаша жан, үлгілі  
отбасының ұйытқысы ретінде батысқазақ- 
стандықтардың жүрегінде ұзақ сақталады. 

Мария   Қойшыбайқызы   ШәПКЕНОВА

Н. НОҒАЕВ, м. ҚҰЛШАР, А. ӨТЕҒҰЛОВ, А. БАДАШЕВ, м. КӘРІмОВ, Б. мӘКЕН, И. СТЕКСОВ, 
м. ТОҚЖАНОВ, Е. САЛЫҚОВ,  С. СҮЛЕЙмЕН, Ғ. ҚАПАҚОВ, А. КӨЛГІНОВ, 

А. ШАХАРОВ, А. ХАЛЕЛОВ, м. мҰХАмБЕТОВ, А. мЫҢБАЕВА



Құттықтаймыз!
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кеРуен сАРАЙ
Бейсенбі,  14  мамыр 2015 жыл

Орал қаласының «№1 Олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мек- 
тебі» директоры Қанат Дүйсенұлы РАХМЕ-
ТОВТЫ мерейлі 55 жасымен құттықтаймыз. Сіз 
еңбек өтіліңіздің ширек ғасырға жуығын спорт 
базалардың  және  спорттың  өркендеуіне арнап, 
аянбай еңбек етіп келесіз. Сізге зор денсаулық, 
ұзақ өмір тілейміз!

Құтты болсын бүгін туған күніңіз,
Әріптеске биік тұлға – ұстазсыз.
Қуанамыз өзіңізбен біз бүгін,
Шықсын ылғи алдыңыздан ізгі күн.

Алғы күннен күтер әркім жақсы үміт, 
Келе берсін Сізге ылғи бақ күліп.
Шаттықпен көріп таңның арайын, 
Жаратушы төксін игі жақсылық. 

Құттықтаушылар: «№1 Олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған балалар-жасөспірімдер  

мектебі» ұжымы

Ақсай қаласының тұрғыны Ғәлім Ихсанұлы 
ҚҰТХОЖИНДІ мерейлі 63 жас туған күнімен 
құттықтап, деніне саулық, бақытты өмір, жайлы де-
малыс тілейміз.

Еленді еңбек қуанышты бәріміз,
Зейнет жаспен құлпырады сәніңіз.
Жалынды жас кейпін әлі сақтапсыз,
Қуанышқа ортақ кіші-кәріміз.

Құттықтаушылар: тума-туысқандарыңыз

Ақжайық ауданы Жанама ауы- 
лының тұрғындары, сүйікті әке- 
міз Кенжеғали Төкенұлы ТҰ 
МАНБАЕВТЫ 20 мамырда тола- 
тын мерейлі 60 жасымен, анамыз 
Ажар Қойбағарқызы ЕСҚАЙЫ 
РОВАНЫ 58 жасымен құттықтай- 
мыз.

Жан әке, құтты болсын 
                                             60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.

Анажан, өрлей берсін өр кемеңіз,
Ақтауға ақ сүтіңді тер төгеміз.
Мың жасап үрім-бұтақ ортасында, 
Мәңгілік үстем болсын мәртебеңіз.

Құттықтаушылар: балаларыңыз, қыз-күйеу 
балаларыңыз, немере-жиендеріңіз

Бөрлі ауданы  Қызылтау ауылының тұрғыны Темірлан Темірханұлы 
САҒЫНҒАЛИЕВТЫ 9 мамырда толған 18 жасымен және оқу бітіруімен 
шын жүректен құттықтаймыз. Дені сау болып, оқуын ойдағыдай аяқтап, 
жаңа өмірге қадам басып, өмірің ғұмырлы болсын. Жүзіңнен шуақ кет-
пей,  арамызда ойнап, күліп жүре бер. Бақытты бол. Әр уақытта жо-
лын ашық болсын. Ата-әжеңнің, бауырларыңның көз қуанышы болып 
жүре бер. 

Тілек білдірушілер: ата-әжең, ата-анаң, ағаларың, 
апаларың, жезделерің, інілерің

Облысымызды абаттандыру, көгалдандыру, санитарлық тазалау мақсатында жыл сайын 
облыстық санитарлық-экологиялық айлық жарияланып, сенбіліктер өткізу дәстүрге айналып 
келеді. Осындай айтулы шараларды жалғастыру мақсатында 16 мамыр күні облыс орталығының 
іргесіндегі мемлекеттік орман қоры аумағының, әсіресе, республикалық және жергілікті маңы- 
зы бар автокөлік жолдарының бойларын қураған және құлаған ағаштардан, сонымен қатар 
тұрмыстық қалдықтардан тазарту  бойынша облыстық сенбілік өтеді.

Аталған шара «Қазақ хандығының» 550 жылдығына және Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 20 жылдығына ұштастырылуда. Шараны өткізудегі мақсат - елді мекендерді 
көріктендіру, экологиялық ахуалын арттыру, жастарды туған өлкеге және еліміздің болашағына 
қамқорлық жасау рухында тәрбиелеу, тазалықты сақтауға шақыру. 

Орал қаласы аумағында сенбіліктің өтетін жерлері туралы ақпаратты Батыс Қазақстан 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасынан 26-52-57, 50-
92-70 нөмірлері арқылы алуларыңызға болады.

Туған өлкеміздің тамаша табиғатын таза сақтау мақсатында барлық Ақ Жайық өлкесінің 
тұрғындарын айналамызды, қоршаған табиғатымызды сақтауға, тазарту жұмыстарына белсене 
қатысуға шақырамыз.

Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

Табиғат  қорғау  акциясына  шақырамыз!

жақында  шыңғырлау 
ауданындағы балалар саз 
мектебінің оқушылары Қа-
рағанды қаласында өткен 
халықаралық «Тұлға» бай- 
қауына  қатысып, олжалы 
оралды. 

Атап айтар болсақ,  4 жасар За-
рина  Асқар (жетекшісі А. Ураза-
лина) вокалдан І  орын, скрипка 
сыныбының 1-сынып оқушысы  
Сабрина Өтебаева  І орын (же-
текшісі Д. Халиуллина), скрипка 
сыныбының 2-сынып оқушысы 
Құралай Мырзағалиева ІІ орын, 
домбыра сыныбының 3-сынып 
оқушысы Сабрина  Кужиева ІІ 
орын (жетекшісі У. Темірова)  
иеленді. Байқау соңында же-
текшілері мен концертмейстер  
З. Жармағанбетова «Үздік ұстаз» 
дипломдарымен  марапатталды. 

Д. ХАЛИУЛЛИНА,
Шыңғырлау ауданы

Шыңғырлаулықтар 
                      олжАлы оРАлды

Мамырдың 9-ы күні сағат 18.00 шамасында 
Ақжайық ауданының Көнеккеткен ауылындағы 
бір тұрғынның шаруашылық құрылыстарында өрт 
оқиғасы орын алды. 40 шаршы метрді құрайтын пі-
шен ауласындағы 6 тонна шамасындай шөп, 2 жазғы 
мал орны (40 ш.м.) және қорасы (15 ш.м.) түгел отпен 
жойылды. Ұйғарылып отырған себеп – адамдардың 
отпен абайсыз болуы. 35 км жердегі Қарауылтөбе 
ауылындағы өртке қарсы қызмет бөлімшесінен 
көмек жеткенше көнеккеткендіктер ұйымшылдық- 
пен «тілсіз жаумен» күресіп, көршілес қора-
қопсыларды аман сақтап қалды. Ауданда жыл 
басынан болған 9 өрт оқиғасының ішінде бұл –  
Көнеккеткендегі екінші осындай оқиға. 27 сәуірде 
осы елді мекенде үш үйдің қора-жайлары күлге 
айналған болатын.

Болат ҚОСЖАНҰЛЫ,
Ақжайық ауданы

Аудандағы  биылғы 
            ТоғыЗыншы өРТ оҚИғАсы

Ришат Гальянович Махмутов атына Шыңғырлау ауылдық әкімшілігі 
әкімінің 1994 жылғы 1 қазанның №31 шешімі негізінде жер жеке 
қосалқы шаруашылығын жүргізу жөніндегі 3КN 0129191 мемлекеттік 
актісінің жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

 Мекенжайы ҚР, БҚО, Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау ауылдық 
әкімшілігі , Шыңғырлау ауылы, Луговая көшесі. 

Біздің газетіміздегі жарнамаңыз –  
сіздің табысыңыз.

Тел.: 51-51-09


