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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

25 жылдың 25 жарқын жетістігі

ХІХ-ХХ ғасырлардың тоғысында қазақтар өздерінің балаларын Ресей мен 
шетелдердің орта және жоғары оқу орындарына оқуға жіберді. Қазақ жастарының елеулі 
бөлігінің заң факультеттерін таңдауы тегін емес болатын. Көптеген қазақ жастары Санкт-
Петербург, Мәскеу, Томск, Саратов университеттерінде оқыды. Мәселен, М.Шоқай 
мен А. Тұрлыбаев Санкт-Петербург университетінің заң факультетін алтын медальмен 
бітірген. Ал Ә.Бөкейхан Санкт-Петербург Орман институтын, С. Асфендияров әскери 
медицина академиясын, Ж. Досмұхамедовтер де заң факультеттерін бітірді. Сөйтіп екі 
ғасырдың тоғысында Ресейдің түрлі қалаларында 700-ге жуық қазақ жастары білім 
алған болса, олар туған халқын отаршылдықтың буғауынан құтқару үшін, Ресейдегі 
түрлі ағымдардың қызметіне араласып, тәжірибе жинақтады. Бұл – бірақ өткен тарих. 
Ал қазіргі заман тіпті басқаша.

Жас мемлекет Қазақстанды егемен ел атанғалы әлем таныды. Бүгінде сол тәуелсіз 
еліміздің 25 жылында жеткен жетістіктері, жарқын белестері халықтың көз алдында. Бұл 
жылдар ішінде еліміздің білім беру саласында да көптеген реформалар іске асырылып, 
ол өз нәтижесін де көрсетті. Қазіргі таңда «Болашақ» бағдарламасымен алыс және 
жақын шетелде қазақстандық жастар білім алып, тәжірибе алмасып, озық дүниелерді 
игеріп, оны ел игілігіне пайдалануда. 

Біздің Сыр елінің жастары да 2014 жылдан бері  облыс әкімдігі мен Ресей 
Федерациясының университеттері арасында қол қойылған ынтымақтастық 
меморандумына сәйкес Ресейдің ЖОО-ларында білім алуға мүмкіндік алды. Мәселен, 
алғашқы  жылы облыс бойынша Мәскеу қаласындағы Ұлттық технологиялық зерттеу 

университетіне (МИМиС) – 82 бала, Санкт-Петербург мемлекеттік өсімдік полимерлері 
технологиялық университетіне 24 бала  ресейдің тағайындаған гранттарын жеңіп алды. 
Жерлестеріміздің басым бөлігі металлургия, нанотехнология секілді  мамандықтарды 
таңдады. Бұл да себепсіз емес. Өйткені аймақта металлургия саласын дамыту қолға 
алынып жатқаны белгілі. Ал бұл саланы дамыту үшін мамандар керек. Ресейге оқуға 
түскен өзіміздің балалар аталған саланы жандандыруға жігерлене кірісетін болады. 

2015 жылы Мәскеу ұлттық технологиялық зерттеу университетіне – 97 бала, аталған 
университеттің Орынбор қаласындағы филиалға – 20 бала, Мәскеу қаласындағы 
К.А.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік аграрлық университетіне – 54 бала, Санкт-
Петербург мемлекеттік өсімдік полимерлері технологиялық университетіне 33 бала 
Ресей Федерациясы бюджеті есебінен оқуға түсті.

2016 жылы 110 түлек Ресей Федерациясының білім грантын иеленді. Мәскеу 
қаласындағы Ұлттық технологиялық зерттеу университетіне – 23, Мәскеу қаласындағы 
К.А.Тимирязев атындағы ауылшаруашылық академиясына – 44, Санкт-Петербург 
қаласындағы мемлекеттік өндірістік технология және дизайн  университетіне 43 түлек  
оқуға қабылданды. 

Қазіргі таңда жалпы 390 сырбойылық түлек Ресей Федерациясының ЖОО-
ларында білім алуда. Бұл жастарымыздың ендігі бірер жылда аймақ дамуына өздерінің 
зор үлестерін қосатыны анық. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА.

РЕСЕЙДЕ ОҚЫП ЖҮР СЫРДЫҢ ТАЛАЙ БАЛАСЫ

МЕРЕКЕГЕ ОРАЙ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ШАРАЛАР ӨТКІЗІЛЕДІ

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Сыртқы 
істер министрі Ерлан Ыдырысовты қабылдады. Қабылдауда 
Е.Ыдырысов Мемлекет басшысына 2017 жылғы қаңтарда 
басталатын Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне 
мүшелігі аясындағы жұмыстарға әзірлік барысы туралы ба-
яндады.
Елбасы сыртқы саяси қызметті атқару кезінде республика 

тәуелсіздігінің 25 жылдығына баса назар аудару қажеттігін атап 
өтті.

– Елдің халықаралық аренадағы беделін арттыру үшін 
елшілеріміз 25 жылда қол жеткізген жетістіктерімізді, соның ішінде 
Қазақстанның республикадан тыс жерлердегі бейбітшілік пен 
тыныштықты сақтау ісіне қосқан үлесін шетелдік қоғамдастыққа 
көрсетуге тиіс, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Сонымен бірге, Мемлекет басшысы елімізге шетелдік ресми 
делегациялардың келуінің маңыздылығын айтты.

Қазақстан Президенті алдағы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүшелік 
аясында өткізілетін іс-шаралардың басымдығы бар бағыттарына 
тоқталып, бұл мәртебелі міндет әлемдік қоғамдастықтың айрықша 
сенімінің көрінісі болып саналатынын жеткізді.

Сыртқы істер министрі Қауіпсіздік Кеңесіндегі қызметке 
дайындық белсенді түрде жүргізіліп, тұрақты комитеттерге 
басшылық жасау міндеттерінің бөлініп беріліп жатқанын мәлімдеді.

Бұдан бөлек, Е.Ыдырысов республика тәуелсіздігінің 25 
жылдығы аясында аса мәртебелі меймандар қатысатын халықаралық 
конференция өткізу жоспарланып отырғанын мәлімдеді.

Сыртқы саясат ведомствосының басшысы Қазақстан 
Президентін алдағы халықаралық іс-шаралар, соның ішінде басым 
бөлігі «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізуге байланысты 
болатын шаралар туралы хабардар етті.

Нұрсұлтан Назарбаев кездесу қорытындысы бойынша бірқатар 
нақты тапсырма берді.

Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған екі күндік шаралар легі 

Жалаңтөс баһадүрге, Бегім анаға, 
Асандар көтерілісінің құрбандарына 
арналған «Тәуелсіздік тағылымдары 
және мәңгілік ел мұраты» атты 

ғылыми-тәжірибелік конференция-
дан басталды. Оны аудан әкімі Нажма-

дин Шамұратов ашып, облыс әкімінің орын-
басары Руслан Рүстемов мерекеге орай лебіз білдірді. 

Баяндама жасаған ғалымдар тарихтан сыр тарта отырып, 
тұлғалардың тарихтағы орны туралы айтты. Ш.Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология институтының директоры, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор Ханкелді Әбжанов 

«Мәңгілік ел» идеясы – Қазақстан жолы мен жасампаздықтың 
интеллектуалды формуласы», Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің «Қорқыттану және 
өлке тарихы» ғылыми-зерттеу институтының директоры, 
филология ғылымдарының докторы, профессоры Бағдат 
Кәрібозұлы «Бегім ананың тарихи тұлғасы: тағылым мен 
тәрбие», ҚР Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент-
мүшесі, тарих ғылымдарының докторы Берекет Кәрібаев 
«Жалаңтөс баһадүр және ХVІІ ғасырдағы қазақ тарихының 
мәселелері», тарих ғылымдарының кандидаты, облыстық 
мәслихат хатшысы Наурызбай Байқадамов «Қазалы (Асан-
дар) көтерілісі: тарихы мен тағылымы» тақырыптарында 
баяндама жасады.

Кездесуде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
Елбасы тапсырмасына сәйкес бүгінде өңірлерде 
халықаралық қаржы институттары ресурстарын тар-
ту бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды саралап 
өтті.

– Соған сәйкес біз Еуропалық қайта құру және 
даму банкімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс 
жүргізудеміз. Нәтижесінде облыс орталығының 
инфрақұрылымын жетілдіру жөніндегі 10 жоба бой-
ынша келісімге келдік. Оның төртеуін жүзеге асы-
ру басталып та кетті, атап айтқанда, олар – жолау-
шы тасымалы жүйесін жақсарту, облыс орталығының 
коммуналдық инфрақұрылымын (жылу, су, электрмен 
жабдықтау) автоматтандыру және кеңейту жобалары. 
Соның нәтижесінде коммуналдық желілердің тозу-
ын тежеп, жылу, су және электр энергиясы шығынын 
азайтуға қол жеткіземіз. Ал бүгін біз Қызылорда 
қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу жо-
басын жүзеге асыруды бастаймыз. Ол «ЭКСПО-2017»  
жобасының басты мақсатына сәйкес келеді. Аталған 
жобаны жүзеге асыру қаланың санитарлық жағдайын 
жақсартуға, жерасты суы мен жер беті топырағының 
ластануын, сондай-ақ парниктік газдардың шығуын 
азайтуға тікелей әсері болады, жалпы алғанда, 
Қызылорда қаласының экологиялық жағдайын 
жақсартады. Жоба аясында болашақта біз биогаздан 
таза электр энергиясы мен жылу өндіруді де жоспар-
лап отырмыз. Жобаның іске асырылуымен тұрақты 
жұмыс орындары құрылады. Айта кету керек, несие 
Ұлттық валюта – теңгемен берілетін болады. Ол біз 
үшін өте тиімді, – деген аймақ басшысы Еуропалық 
қайта құру және даму банкінің Қазақстан бойынша 
директоры Джанет Хэкман ханымға ризашылығын 
білдіріп, алдағы болатын инвестициялық форумға 

қатысуға шақырды. 
Өз кезегінде Хекман ханым Қызылорда бойын-

ша жүргізіліп жатқан жұмыстарының нәтижелерін 
көріп қуанышта екенін жеткізді. Әсіресе, жаңа зама-
науи автобустар көңілімізден шығуда деген ЕҚДБ 
өкілі бүгінгі жоба құны 26,6 млн еуро тұратынын 
атап өтті. Бұл жоба бойынша Қызылорда қаласында 
қатты тұрмыстық қалдықтары механикалық және 
биологиялық әдістермен өңделіп, қаланың жаңа 
санитарлық полигоны салынады. 

Мұнан соң облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, 
қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, ЕҚДБ-ның Қазақстан 
бойынша директоры Джанет Хекман және 
«Қызылорда тазалығы» ЖШС директоры Талғат 
Құлмағамбетов «Қызылорда қаласында қатты 
тұрмыстық қалдықтарын өңдеу» жобасын жүзеге 
асыру жөніндегі келісімге қол қойды. Қол қою рәсімі 
біткеннен кейін өткен баспасөз мәслихатында об-
лыс басшысы ЕҚДБ басшылығын жобаларға қолдау 
көрсетіп отырғаны үшін алғысын білдірді.

Ал банк өкілі бұл жоба тұрғындар өмірін 
жақсартуға бағытталғанын, сонымен бірге, «ЭКС-
ПО-2017» көрмесінің «болашақтың энергиясы» атты 
тақырыбына сәйкес келетініне назар аударды. Ол, со-
нымен бірге, басымдық берілетін жобалардың бірі 
Қызылорда әуежайы терминалы құрылысы екенін 
атап өтті. Хекман ханым облыс басшылығымен 
арадағы байланыс 2013 жылғы инвестициялық фо-
румда бастау алғанын еске салып өтті. Нәтижесінде, 
он жоба бойынша жұмыстар жүргізілуде деген 
банк өкілі өңірдің тұрмыс-тіршілігін жақсартуға 
бағытталған жобаларға жеке құрылымдардың да ат-
салысуына шақырды.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ ӨҢДЕУ 
ЗАУЫТЫ САЛЫНАДЫ

ТАРИХТЫ ТОЛҒАҒАН ТӘУЕЛСІЗДІК АЛЛЕЯСЫ
Өткен 

аптаның соңында Қаза лы 
ауданында ұлан-асыр той болды. Та-

ғы лымға толы той. Халық ұлыларын ұлық-
тады. Тарихқа тағзым жасады. «Тәуелсіздікке 

тәубе» десті. Қазалы жұртының қуанышына 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 

ортақтасты.

Қаржының игерілмеуі жоспардағы 
жұмыстың атқарылмағандығын айғақ-
тай ды. Аймақ басшысы дағдарыс кезін-
де қаржыны игермеу қылмыспен тең 
екендігін айтты. Облыстық қаржы бас-
қар масының басшысы Талғат Жақып-
баевтың айтуынша, облыс бойынша 2016 
жылдың 28 қазанына бюджет түсімдері 
100,6 пайызға орындалған. Ал, шығындар 
жоспарының орындалуы 95,3 пайызға 
жетсе, 9 млрд-ға жуық теңге игерілмей 
отыр. Басқарма басшысы жыл аяғына 
дейін қаржының игерілу көрсеткішін 
99,6 пайызға жеткізуге толық мүмкіндік 
бар екендігін айтты. Ал, қалған 850 млн 
теңге үнемделген қаржы есебіне кірмек. 
Жиында қаржы игеруді уақытынан 
кешеуілдетіп отырған аудан әкімдерінің 
уәжі тыңдалды. Мәселен, Қазалы ауда-
нындағы 7 мектептің ағымдағы жөндеу 
жұмыстарына бөлінген 105,3 млн теңге 
мұрты бұзылмай тұр. Оған мемлекеттік 
сатып алу конкурстарының кеш өткізілуі 
себеп көрінеді. Сондай-ақ, Қармақшы ау-
даны бойынша Байқоңыр қаласында білім 

беру мекемелерінің қызметін қамтамасыз 
ету үшін қаралған 225,8 млн теңге 
қажетке жаратылмаған. Бұған пәндік ка-
бинеттер сатып алуға жоспарланған 21 
млн теңгені қосыңыз. Аймақ басшысы 
бұл мәселе бойынша қала, аудан әкімдері 
мен тиісті сала басшыларына қатаң тап-
сырма берді. Яғни, 12 желтоқсанға дейін 
барлық қаржы игеріліп бітуі тиіс.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе 
қазынашылық жүйесіндегі бюджеттің 
атқарылу барысындағы өзекті мәселелер 
туралы Қызылорда облысы бойынша 
қазынашылық департаментінің басшысы 
Ә.Дүйсенбаев баяндама жасады. Оның 
айтуынша, мемлекеттік мекемелердің 
бюджетті жоспарлауы көбіне тиісті 
дәрежеде жүргізілмейді. Сондай-ақ, 442 
мемлекеттік мекемеге қызмет көрсететін 
департамент басшысы келісімшарттарды 
тіркеуге өтінімдер қатенің кесірінен жиі 
қайтарылатынын жеткізді. Айталық, 
биылғы жылдың 10 айында 12022 келі-
сім шарт тіркеуге келіп түсіп, 21,2 пай-
ызы қателеріне сәйкес қайтарылған. 

Төлеуге берілетін шоттарда да мәселе 
жоқ емес. Облыс әкімі бұл мәселе бойын-
ша сала басшыларына тиісті тапсырма-
лар берді, алдағы уақытта кемшіліктердің 
қайталанбауын қадағалауды тапсырды.

Қазіргі таңда елімізде міндетті әлеу-
меттік медициналық сақтандыруды ен-
гізу қолға алынып жатыр. Күн тәрті-
бінің үшінші мәселесінде осы тақырып 
сөз болды. Бұл орайда баяндама жаса  -
ған облыстық денсаулық сақтау бас-
қар масының басшысы А.Әлназарова 
міндетті әлеуметтік медициналық сақ-
тан  дыру жүйесінде 15 әлеуметтік осал 
топқа мемлекет жарна төлейтінін жет-
кізді. Олардың қатарында балалар, көп-
балалы аналар, Ұлы Отан соғысының 
қатысушылары мен мүгедектері, мүге-
дектер, т.б. бар. Төлейтін жарнаның 
мөл шері 2017 жылы  4 пайыздан бас та-
лып, 2020 жылы 7 пайызға жетпек. Об-
лыс әкімі бұл бастаманы аса 
жауап кершілікпен жүзеге асыру 
қажеттігін, кемшілікке жол беруге 
болмайтындығына назар аударды.

ҚАРЖЫ ИГЕРМЕГЕНДЕРДЕН 
ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚАТАҢ СҰРАЛАДЫ

Кеше облыс 
әкімі Қырымбек 

Көшербаевтың 
төрағалығымен 

мәжіліс өтіп, 
онда күн 
тәртібіне 

бірнеше мәселе 
қойылды. Жи-

ында аймақ бас-
шысы облыстық 

құрылыс, 
сәулет және 

қалақұрылысы  
басқармасы бас-

шысы болып 
тағайындалған 

Мұхамедиса 
Әлсеріковті та-

ныстырып 
өтті. Сонан 

соң, облыстық 
бюджеттің орын-

далу барысы 
талқыға

салынды.

Кеше Қызылорда 
облысы әкімдігі, 

Қызылорда қаласы 
әкімдігі, Еуропалық 

қайта құру және 
даму банкі мен 

«Қызылорда 
тазалығы» 

ЖШС арасын-
да «Қызылорда 

қаласында қатты 
тұрмыстық 

қалдықтарын 
өңдеу» жоба-

сын жүзеге асыру 
жөніндегі келісімге 
қол қою рәсімі өтті.
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Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына орай 
АЙМАҚТА ӨТЕТІН МӘДЕНИ-
КӨПШІЛІК ШАРАЛАР
(31 ҚАЗАН - 6 ҚАРАША)

АПТА АҒЫМЫНДА

АЙМАҚ

Жаңақорған ауданында науқанды 
жұмыстардың қорытындысы бойын-
ша «Алтын дән-2016» мерекесі жоғары 
деңгейде аталып өтті. Тәуелсіздіктің 
25 жылдығы қарсаңындағы орталық 
алаңда ұйымдастырылған шара барын-
ша тартымдылығымен тұрғындарды тәнті 
етті.

Мерекені қызықтаушылар әуелі, 
Жаңақорған кентінің Амангелді Има-
нов атындағы көше бойына қойылған 
ауылшаруашылық өнімдері жәрмеңкесін 
тамашалап, сапасы мен бағасына мән 
берісті. Аудан әкімі Ғалым Әміреев 
жәрмеңкені аралай жүріп, ауыл-
ауылдардан жәрмеңкеге өздері өндірген 
өнімдерін алып келген шаруалар-
мен сөйлесті, еңбек етулерінің қыр-
сырларымен бөлісті. Бұл – бір жағы ме-

реке болса, екінші аудан тұрғындарын 
ауылшаруашылық өнімдерімен қамта-
масыз етудің өзіндік жолы. Әйтеуір, сату-
шы да, сатып алушы да риза кейіпте ат-
танып жатты. Мәселен, Қосүйеңкі ауылы-
нан келген Райымбек Әлімбетов 3 гектар 
жерге пияз егіп, одан 80 тонна өнім алып-
ты. Пиязының әр қабын 800 теңгеден са-
удалады. Бұл сонда оның әр келісі 25 
теңгеден келді деген сөз. Ал Бесарық 
ауылындағы «Тату агро» шаруашылығы 
тұтынушыларға арзан бағада қияр 
ұсынды. Сондай-ақ, осындағы цехтың 
өндірген түрлі жеміс шырыны тез сауда-
ланды. 

Мерекелік шара өз кезегінде орталық 
алаңдағы концерттік бағдарламаға 
ұласты. Жиын барысында Жаңақорған 
ауданының әкімі Ғалым Әміреев сөз 

алып, аудан тұрғындарын мерекемен 
құттықтады: – Ауыл еңбеккерлерінің 
жаз бойғы еткен еңбегі мен терінің өтемі 
оның өнімділігімен бағаланса, көптеген 
дақылдар бойынша жоғары өнім алынды. 
Ауданның әлеуметтік дамуына өзіндік 
үлес қосып жүрген сала озаттары «Алғыс 
хатпен» марапатталып, бағалы сыйлықтар 
табысталды. Олардың қатарында 
ауылшаруашылық жұмыстарын жоғары 
деңгейде ұйымдастырып, жақсы 
жетістікке жеткен Аққорған ауылдық 
округінің әкімі Сардар Садықов аталды. 
Озат күріш өсіруші аталымына Келінтөбе 
ауылдық округіндегі  ҒӨ «Агротехноло-
гия»  шаруа қожалығының звено жеткшісі 
Мұхтархан Барышев, Қожакент ауылы-
нан  озат бидай өсіруші Досқожа Доса-
нов және «Маржан» шаруа қожалығының 
жоңышқа өсірушісі Құрманғазы 
Ақбалаевтар бар.  

Осы күні жаз әлетінде Жаңақорған ту-
ралы әндер байқауының жеңімпаздарына 
да арнайы сыйлықтар табыстал-
ды. Қазылардың шешімі бойынша бас 
жүлде 500 000 теңгенің сертификатын 
жаңақорғандық сазгер Уәлибек Ибраги-
мов жеңіп алды. Бірінші жүлдеге Алма-
ты қаласынан ән жолдаған Дүйсенхан 
Сыздықов ие болды. Бұл екі әннің де сөзін 
белгілі ақын Адырбек Сопыбеков жазған 
екен. Сол секілді өзге де үздік шыққан 
ән авторларына бағалы сыйлықтар табы-
сталды.  

Мереке күні аудандық мәдениет 
үйінің өнерпаздары сахналық көріністер 
қойып, орталық алаңды ән мен күйдің 
шаттығына бөледі. Еңбек шарасы ба-
рысында спортшылар спорттың әр 
түрінен бәсекеге түсіп, мерекенің сәнін 

кіргізді. Сондай-ақ, орталық алаңда еңбек 
ардагерлеріне арнайы мерекелік дастар-
хан жайылып, киіз үйлер тігілді. 

***
Өткен сенбіде дәстүр бойынша Сыр-

дария және Жалағаш аудандарын-
да «Алтын дән - 2016» мерекелік іс-
шаралары өтті.

Биыл сырдариялық диқандар қамбаны 
қызылға толтырып, дәстүрлі егін жи-
нау қорытындысында облыс бойын-
ша ерекше құрметке ие болды. Егін 
шаруашылығында озат аудан атанған 
олар ауыл шаруашылығы саласы бой-
ынша қатарынан екі жыл «Үздік аудан» 
атанды. 

Бүгінде аудан диқандары егіннің бітік 
шығуын қамтамасыз етіп, гектарына 56,7 
центнерден орташа өнім алып, 104214,3 
центнер астықты қамбаға құйды. 

Ауыл шаруашылығы саласының 
жылдық көрсеткіштерін қорытындылауға 
арналған салтанатты жиында аудан әкімі 
Ғанибек Қазантаев аймақтың әлеуметтік-
экономикалық дамуы жаңа белеске 
шығып отырғанын атап өтті. Толағай 
табысқа жеткен аудан халқын мерейлі 
мерекесімен құттықтап, диқандардың 
серпінді тірлігіне ықыласын білдірді. 

Мерекелік салтанатта Сыр салы-
сын күтіп-баптауда мол тәжірибесі бар, 
сол арқылы зор жетістікке жеткен озат 
шаруашылықтар мен сала үздіктері 
марапат тұғырынан көрінді. Оларға 
бағалы сыйлықтар табысталып, аудан 
әкімінің «Алғыс хаты» берілді. Осын-
дай еңбек озаттарының құрметіне арнап 
Қазақстанның эстрада жұлдызы Алты-
най Жорабаева және облыс өнерпаздары 
әннен шашу шашты. Шара барысын-

да арнайы тігілген ондаған киіз үйлерде 
еңбек озаттарына  ақ дастарқан жайылып, 
сый-құрмет көрсетілді. Сонымен қатар, 
ауылшаруашылық құрылымдарының 
жәр меңкесі ұйымдастырылып, аудан 
тұрғын дарына өз өнімдерін арзан бағада 
ұсынды.

Осы күні Жалағаш ауданының 
егінші-механизаторларының мерейін 
тасытқан «Алтын дән» мерекесі де той-
ланды. Шараға орай ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Онда 
күнделікті тұтынатын өнімдер  базар 
бағасынан 10-15 пайыз төмен бағада 
шығарылды. 

Орталық алаңдағы сахнада мәдениет 
үйі көркемөнерпаздарының мере-
келік бағдарламасы көпшіліктің  көңі-
лін қуанышқа кенелтті. Аудан әкімі 
Талғат Дүйсебаев дәстүрлі «Алтын күз» 
мерекесімен құттықтап, диқандардың 
еңбегін құрметпен атап өтті. Ала жаз-
дай аттан түспей, ел ырысын еселеп, 
адал еңбегінің абыройына бөленген аза-
маттарды салтанатты түрде құттықтап, 
оларға лайықты марапаттауларды, бағалы 
сыйлықтарын табыс етті. 

Осылайша қос ауданда өткен «Ал-
тын дән» мерекесі жоғары деңгейде өтіп, 
күріштен тау тұрғызған диқандар алдағы 
уақытта да толағай табыстарға жетіп, ел 
ырысын еселей беретініне уәде берді. 

Айтулы мерекеде өнерпаздар ән 
мен жырдан шашу шашып, жиналған 
жұртшылыққа мерекелік көңіл-күй сый-
лады.

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария, Жалағаш аудандары.

АУДАНДАРДАҒЫ «АЛТЫН ДӘН» МЕРЕКЕСІ

Ханкелді Әбжанов «Мәңгілік ел» тіркесін 
идея, манифест дегеннен гөрі ауқымды 
түрде тұжырымдама деп атауды және оған 
конституциялық мәртебе беруді ұсынды. Нау-
рызбай Байқадамов Кеңес өкіметінің күштеп 
ұжымдастыру, алым-салық, мал жинау саяса-
тына қарсы бас көтеруге әртүрлі ру өкілдерінің 
қатысқанын ескеріп, «Асандар көтерілісі» де-
геннен «Қазалы көтерілісі» деп атау орынды 
екенін жеткізді. Бағдат Кәрібозұлы: «Тұлғатану 
– ұлт танудың төте жолы. Өйткені тұлғаның 
бойында ұлтқа тән қасиеттер түгелімен бола-
ды», - деді. Конференцияда, сондай-ақ, фи-
лология ғылымдарының докторы, профес-
сор Тынысбек Қоңыратбай, республикалық 
«Ана тілі» газеті бас редакторының орынба-
сары Нұрперзент Домбай, тарихшы, ардагер-
ұстаз Гүларша Құсайынқызы және тағы басқа 
ғалымдар ой-пікірлерімен бөлісті. 

Сенбі күні түс ауа қазалылық ағайын жыр до-
дасына жиналды. Жүрсін Ерман жүргізген «Ба-
балар ерлігі – тәуелсіздік тірегі» атты айтыста 
бес жұптың ішінен кестелі сөз, орамды ой айта 
білгендер екінші айналымға шығып, үздіктердің 
үздігі сол жерде анықталды. Нәтижесінде бас 
жүлдеге тігілген темір тұлпарды павлодарлық 
Аспанбек Шұғатаев тізгіндеді. Бірінші орынды 
– қызылордалық Мұхтар Ниязов, екінші орынды 
– астаналық Сырым Әділбеков, үшінші орынды 
тараздық Рай Дөңбай иеленіп, оларға ақшалай 
сый-сияпат көрсетілді. Аудан әкімі Нажмадин 
Шамұратов елдік пен ерлікті жырлап, қазақ 
жырының мәртебесін көтергені үшін ақындарға 
ризашылығын білдірді.

29 қазан – Комсомолдың құрылған күні. 
Ресми мәртебесі болмаса да, осы күнді 
қазалылықтар Орталық Азия мен Қазақстандағы 
жастар қозғалысын ұйымдастырушылардың 
бірі, Қазақстан Жастар одағының жетекшісі әрі 
алғашқы комсомол Ғани Мұратбаев есімімен 
байланыстыра отырып қайта жаңғыртты. Об-
лыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
аймағымызда жастар саясатын жүзеге асы-
ру бағытында ауқымды жұмыс атқарылып 
жатқанын айта келе, сол кездердегі ком-
сомол комитеттерінің хатшыларын Ғани 
Мұратбаевтың 114 жылдығына арналған 
мерекелік төсбелгімен марапаттады. Сал-
танатты шарада Ғани Мұратбаев атындағы 
облыстық жастар сыйлығының алғашқы 
иегерлері анықталды. Ұрпақтар сабақтастығын 
жалғастыру мақсатында байқау жеңімпаздарына 
төсбелгі, ақшалай және естелік сыйлықтарды 
комсомол комитеттерін басқарған аға-апалары 
табыстады. Байқауға 70 үміткер қатысып, соның 
21-і лайықты деп танылды. Ғани сыйлығын 
алғандардың арасын-
да «Сыр медиа» ЖШС-
на қарасты «Сыр бойы» 
газетінің тілшісі Назер-
ке Саниязова, «Қармақшы 
таңы» газетінің тілшісі 
Тұрар Бекмырзаев, Сыр-
дария аудандық «Тіршілік 
тынысы» газетінің тілшісі 
Ақтөре Ибрагимұлы, 
Қазалы аудандық «Қазалы» 
газетінің тілшісі Есет Та-
бынбаев бар. Шара соңында 
әнші Гүлнұр Оразымбетова, 
«Азия» тобы әннен шашу 

шашып, көпшілікке 
керемет көңіл-күй 
сыйлады.

Мерекелік шаралар жексенбіде жалғасты. 
Осы күні Әйтеке би кентінің Қашақбай 
Пірімов көшесі бойынан «Тәуелсіздік» аллея-
сы пайдалануға берілді. Онда Бегім ана, Асан-
дар көтерілісінің құрбандарына арналған 
ескерткіштер, Жалаңтөс батыр мавзолейі 
мен Тәуелсіздік монументі орналасқан. 
Сондай-ақ, тұрғындар мен қонақтардың де-
малысы үшін жағдай жасалған. Бұл жобалар-
ды жүзеге асыруға бюджеттен 470 млн теңге 
қаржы бөлінген. Мавзолейді салуға Жалаңтөс 
баһадүрдің ұрпағы, кәсіпкер Ербоздақ Өтеев 10 
млн теңгеден астам қаржы бөліп, игі іс жасады.  
Аллеяның ашылуына қатысқан аймақ басшысы 
Қырымбек Көшербаев Қазалы жұртын мерейлі 
мерекемен құттықтады. 

– Елдікті сақтау жолында құрбан болған ба-
балар рухын қастерлеу – өскелең ұрпақ үшін па-
рыз. Тарихын таныған тұлғаларды тәрбиелеу 
арқылы ғана ел тәуелсіздігін баянды етуге бола-
ды. Ал бүгінгі буын керегін кенен тарихымыздан 
алары белгілі. Баршаңызды ел мүддесін қорғауда 
жанымызды талмай еңбектенуге шақырамын. 
Тәуелсіздігіміз тұрақты, болашағымыз баянды 
болсын! – деді облыс әкімі. 

Шара барысында білім беру мекемелері 
Қазақ елінің 25 жылда жеткен жетістіктері ту-
ралы көріністерді сахналады. Айта кетейік, 
Жалаңтөс Сейітқұлұлының асыл сүйегі жерлен-
ген мәңгілік мекеніндегі топырағы туған жеріне 
жеткізіліп, батырдың мавзолейіне қойылды. 
Аллеяның ашылу салтанатынан соң көше 
жағалай тігілген жүзден астам киіз үйде бабалар 
рухына құран бағышталып, ас берілді.

Түстен кейін ат жарысы ұйымдастырылып, 
аламан бәйгенің бас жүлдесін Жамбыл облысы 
Қордай ауданының шабандозы иеленді. Оған 
жеңіл автокөліктің кілті табысталды. 

Ал Алмас Алматов жүргізген жырау-
лар фестивалінен көпшілік құлақ құрышын 
қандырып қайтты. Еліміздің түкпір-түкпірінен 
жиналған жыраулар ұлт ұлыларын жырға 
қосты. Сүлейлердің жалғасындай боп жүрген 
Элмира Жаңабергенова, Ұлжан Байбосыно-
ва, Ақмарал Ноғайбаева, Шолпан Бейімбетова, 
Серік Жақсығұлов, Күнсұлу Түрікпенова, Дина 
Нұрабаева, Сандуғаш Бисембаева, Әзілхан 
Мақсатбаев, Айбек Тәңірбергенов, Бидас 
Рүстембековтер көрерменге термелерін тарту 
етті. 

Мерекелік шара Әйтеке би кентінің орталық 
алаңында әнші Қайрат Нұртастың, «Нұр-
Мұқасан» тобының қатысуымен өткен гала-
концертпен және отшашумен қорытындыланды. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

ТАРИХТЫ ТОЛҒАҒАН ТӘУЕЛСІЗДІК АЛЛЕЯСЫ
– Өзін-өзі жұмыспен қамтып отырғандарды жарна төлеуге 

міндеттеу күтпеген қиындықтарды тудыруы мүмкін. Олар 
жұмыссыз ретінде тіркелген жағдайда облыстағы жұмыссыздар 
саны бірнеше есеге өседі. Бұл бюджетке салмақ түсіреді, - деді об-
лыс әкімі.  

Сондықтан да, аймақ басшысы Үкіметке тиісті ұсыныстар 
дайындау қажеттігін айтты. Бұл орайда облыстың бас дәрігері 
Ақмарал Шәріпбайқызы МӘМС-ні енгізу кезінде өнімсіз 
еңбекпен қамтылғандардың белсенді жұмыссыз ретінде тіркелуі 
жұмыссыздар санын 17%-ға дейін өсіруі мүмкін екендігін айтты.

Келер жылы Астанада «ЭКСПО-2017» көрмесі өтеді. Қазақ 
елінің абыройын аспандатар айтулы шараға Сыр елі қандай 
дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр? Аппарат мәжілісі төртінші 
кезекте осы сауалға жауап іздеді. Бұл орайда облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының басшысы Нұржан Өмірсерікұлы ба-
яндама жасады. Ол 93 күнге созылатын халықаралық көрмеге Сыр 
елінен 75 мың адамның қатысуы жоспарланып отырғанын айтты. 

– Көрмеге дайындық жұмыстарын жүргізу облысымыз-
да да басталып кетті. Қазіргі таңда басқарма тарапынан 
тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп ішкі ілгерілету, өңір 
тұрғындарын көрмеге кіру кестесін әзірлеп бекіту, барушылардың 
сапалы және сандық құрамын анықтау, көлікпен қамтамасыз ету, 
Астана қаласында қабылдау және орналастыру, еріктілер корпу-
сын қалыптастыру, туристердің келуін қамтамасыз ету, турис-
тер пакетін қалыптастыру, ағымдағы жылдың 10 маусымынан 
басталған көрменің электрондық билетін сату бойынша жұмыстар 
жүргізілуде, – деді басқарма басшысы.

Нұржан Өмірсерікұлы көрмеге қатысушылардың сандық 
және сапалық  құрамы бойынша дәйексіз ақпараттардың беріліп 
отырғанын жеткізді. Сондай-ақ, бірнеше аудандарда осы уақытқа 
дейін билбордтар ескі үлгідегі логотиппен ілініп тұрғанын, онлайн 
билеттердің біреуі де сатып алынбағанын, насихат жұмыстарының 
өз деңгейінде жүргізілмей жатқандығын айтты.  Облыс әкімі ау-
дан әкімдеріне бұл кемшіліктерді қысқа мерзімде жою керектігін 
тапсырды. Көрмеге қонақ ретінде қатыспай, өз күшімізбен барып-
келуге жағдай жасалу керектігін айтты. 

Мәжілісте тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асыры-
лу барысы жайында облыстық ішкі саясат басқармасының бас-
шысы А.Қайруллаев баяндады. Баяндамашы 9 айда мемлекеттік 
тіл саясатын жүзеге асыру, мемлекеттік тіл мәртебесін артты-
ру бағытында барлығы 140 шара өткізілгенін айтты. Аймақ бас-
шысы қазақылықтың қаймағы саналатын Сыр елі мемлекеттік 
тілдің аясын кеңейтуге келгенде өзгелерге үлгі болуы қажеттігіне 
тоқталды.

Мәжіліс соңында облыс әкімі Қырымбек Көшербаев күн 
тәртібіне қойылған барлық мәселе бойынша тиісті жұмыстардың 
тиянақты жасалуын, кемшілікті түзетпегендердің жауапкершілігі 

қаралатынын мәлімдеді.

Нағымжан САУЯЕВ.

ҚАРЖЫ 
ИГЕРМЕГЕНДЕРДЕН 
ЖАУАПКЕРШІЛІК 
ҚАТАҢ СҰРАЛАДЫ

1 қараша. Гандболдан әйелдер арасында клубтар лигасының І 
Азия чемпионатының финалы, Қызылорда қаласы, «Мұз айдыны» 
спорт кешені. 

2 қараша. Қызылорда облысының қолөнер  шеберлерінің респуб
ликалық көрмежәрмеңкесі, Қызылорда қаласы, А.Тоқмағамбетов 
атындағы қалалық мәдениет үйі.

2-5 қазан. Жалаңтөс баһадүр жүлдесіне арналған бокстан рес
публикалық турнир, Қызылорда қаласы, «Жалаңтөс Сейтқұлұлы 
атындағы Қызылорда облыстық спортта дарынды балаларға арналған 
мектеп-интернаты».

2-6 қазан. Ә.Қалымбетовты еске алуға арналған футболдан 
республикалық турнир, Қызылорда қаласы, «Локомотив» стадионы.

4 қараша. Белгілі батыр, би, халық қайраткері Тұрсынбай 
Бүркітбайұлы туралы «Тұрсынбай датқа» тақырыбындағы 
танымдық конференция, Қызылорда қаласы, А.Тоқмағамбетов 
атындағы қалалық мәдениет үйі.

5 қараша. Ұлы Отан соғысы ардагері, Социалистік Еңбек Ері 
Алдаберген Бисеновтің 90 жылдығына арналған еске алу шарасы, 
Жалағаш ауданы, Аққұм ауылы.

6 қараша. Спорттық жекпежек және күш қолданылатын спорт 
түрлерінен Конфедерация кубогы, Қызылорда қаласы, «Еуразия» спорт 
кешені.

Қызылорда облысының әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың өкімімен 
Әлсеріков Мұхамедиса Абдрахманұлы 
Қызылорда облысының құрылыс, сәулет 
және қалақұрылысы басқармасының 
басшысы лауазымына тағайындалды.

Мұхамедиса Әлсеріков 1962 жылы 
туған. Ферғана политехникалық институ-
тын «инженер-құрылысшы» мамандығы 
бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1986 жылы Сама-
ра облысындағы Өндірістік-азаматтық 
құрылыс трестінің құрылыс шебері ретінде 
бастаған.

1988-1994 жылдары «Бәйгеқұм» 
кәсіпорнында техникалық бақылаушы, 
құрылыс шебері және аға прораб болған. 

1994-2006 жылдары Бәйгеқұм ауылдық 
округінің әкімі, 2006-2011 жылдары Шиелі 
аудандық құрылыс бөлімінің бастығы 
қызметтерін атқарған.

2011-2013 жылдары Шиелі кентінің 
әкімі, ал 2013 жылдың ақпан айынан бас-
тап осы кезге дейін Қызылорда қалалық 
құрылыс бөлімінің басшысы қызметін 
атқарып келді.

ТАҒАЙЫНДАУ
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3ЕЛ МЕН ЕР

Аққұм ауылының киелі топырағынан 
шыққан, бақытын еңбектен тапқан азаматтар көп. 
Солардың қатарында бірнеше шаруашылықтарға 
басшылық жасап, аудан экономикасын дамытуға 
атсалысқан Социалистік Еңбек ері Алдаберген 
Бисеновтің есімі ел арасында құрметпен 
аталады. Ол 1926 жылы Қызылорда облысы, 
Жалағаш ауданы Аққұм ауылында дүниеге 
келген. Сегізжылдық мектепті бітірісімен 
колхоз жұмысына араласқан. 1944 жылы Ұлы 
Отан соғысына қатысып, 1951 жылға дейін 
шекаралық әскер белімінде қызмет атқарады.

1952-1955 жылдары Қызылорда ауыл-
шаруашы лық техникумын үздік бітіріп, еңбек 
жолын Жалағаш ауда нының Мәдениет МТС-
нің, Жалағаш МТС-нің, Еңбек колхозының бас 
инженері болып қызмет атқарады. 1962 жылы 
ауданның «Жаңаталап» совхозында директор 
болды. Алдаберген ағамыз басқарған жылдары 
бұл шаруашылық, ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндірудің қай саласынан болса да алдыңғы 
қатарына қосылды.

1970 жылы шаруашылық жақсы көрсеткіш-
тері үшін КСРО Министрлер кеңесі мен 
БПРОК-тың арнаулы дипломын алып «Құр мет 
гра мотасымен» марапатталады. Егін шаруа-
шы лығын механикаландыру, жаңа техника 
ж етістік терін пайдалану жалпы ғылыми жаңа-
лық қа деген құштарлығының нәтижесінде 
бұл ша руашылық облыс, республика көлеміне 
таныл ды.

1971 жылы Алдаберген Бисеновке бесжыл-
дықтың қорытындысы бойынша КСРО Жоғарғы 
Кеңесі төрағасының Жарлығымен «Социалистік 
Еңбек Ері» құрметті атағы беріліп, «Ленин» 

ордені тапсырылды. Сол кездері Қазақстан 
Министрлер Кеңесі әрбір облыста, келген 
қонақпен төңіректегі елге өнеге болатындай 
совхоз болу керек деген ұйғарым жасаған ғой. 
Қызылорда облысындағы шаруашылықтардың 
ыңғайын қарастырып келгенде ең қолайлысы 
Қазақстанның 50 жылдығы атындағы 
шаруашылық болған. А.Бисенов 1972 жылдан 
Тереңөзек ауданы (қазіргі Сырдария) Қазақ ССР-
ның 50 жылдығы (қазіргі Н.Ілиясов) атындағы 
совхозға зейнеткерлікке шыққанға дейін үздіксіз 
17 жыл басқарды. Бұл уақыт аралығында егін 
шаруашылығын 2600 гектардан 3500 гектар 
көлеміне, әр гектардан 30-35 центнерден 50 
центнердің үстіне, яғни 75 мың центнер орнына 
150 мың центнер астық тапсырылды. Мал 
шаруашылығында жетістіктерге жетті.

Сол кездері Украина, Беларусь Республика-
ла  ры нан асыл тұқымды мал алдырды. Со-
ның нәтижесінде шаруа  шылық облыстың 
ВЦСПС-тің ауыспалы туын бірнеше рет жеңіп 
алды. Бесжылдықтар қорытындыларымен 
республикалық ауылшаруашылық көрмесінде 
«Қазақ ССР-ның 50 жылдығы» атындағы 
совхоздың аты «алтын» әріппен жазылды. 
Осын шама атақ, даңқ, абырой жетістіктер 
оңай келген жоқ. Бұл табысқа батыр ағамыз 
ыжда ғаттылығы, қатаң тәртібі, талап қоя білуі, 
маман кадрларды дұрыс таңдап, жұмсауының 
нәтижесінде қол жеткізді. Алдаберген ағамызбен 
сол кездері бірге қызмет атқарғанымды өзім 
мақтан тұтамын. Ол кісінің әрбір тапсырмасын 
айтқанындай орындауға тырысатынбыз. Көзбен 
көрмей, ешкімге сенбейтін. Таңертең ауылдағы 
қай саланың маманына қандай тапсырма берсе, 

кешке орындағанымыз туралы ақпарын беретін 
едік, соның бәріне уақыт тауып үлгіретін. Берген 
тапсырмаларын артығымен орындауға тырысып, 
таңғы сағат 6-да сауын басында болып, түнгі 
сағат 12-де демалуға келеміз. Егін шаруашылығы 
көктемде егінді егерде, күзде жинауда – науқан, 
қыста демалады. Ал мал шаруашылығында жыл 
он екі ай науқан жұмыстары жүріп жатады.

Сондай жұмыстардың арқасында ауыл дың 
мәдени-тұрмыстық, әлеуметтік және эконо-
микалық жағдайы жақсарды. Сол ауыл дағы 400-
дей отбасындағы еңбектеген баладан еңкейген 
қарттарына дейін жақсы біліп, әлеуметтік 
жағдайларына да көмектесіп отырды. Ауылда 
қаншама игілікті істердің атқары луы батыр аға-
мыздың тәжірибесі, ақылы, қайраты, тынымсыз 
еңбегі, талапшылдығы мен ыждағат тылығының 
арқасы деп білемін. Ағамыз зейнеткерлікке 
шығып, арада 3-4 жыл өткенде Н.Ілиясов 
ауылына келіп, аралап көрді. Мал шаруашылығы 
кешені жанында орналасқан үлкен ғимарат мал 
бордақылау алаңы бұзылып, тек бетон қоршауы 
ғана қалғанын көріп: – Мыналар не істеген-
ай, не істеген? – деп қатты ашуланғанын өз 
көзіммен көрдім.

Қазіргі кезде сол ауылдан заманауи 
нақыштарға толы мекен келбетін көреміз. Ауыл-
дың осындай  жетістігіне Алдаберген Бисеновтің 
де қомақты үлес қосқанын мақтанышпен айта 
аламыз. Ол кісі өте еңбексүйгіш, еңбекке ғашық 
жасампаз адам еді. Батыр ағамыз қандай іске 
болса да, шығармашылықпен өз колтаңбасын 
қалдырып отырды.

Ол тәрбиеші ұстаз еді. Қоршаған ортаға, 
ауыл-аймаққа өмір сабақтарын үйреткен тәлім-

гер. Ел басына күн туған Ұлы Отан соғысына 
қатысқан жауынгер. Соғыстан күйзелген шаруа-
шылықты қалпына келтіруге, ауыл жағдайын 
жақсартуға барынша мол үлес қосты. Жасынан 
бейнет көріп, еңбекті өмірінің мәні деп 
түсінді. Басшылық қызметте жүрген кезіндегі 
қаталдық, талап етушілікті өмірді сүйгендіктен 
деп білеміз. Ол кемшіліктерге, жалқаулыққа, 
көзбояушылыққа төзген жоқ. Сонысымен де 
батыр ағамыз елдің құрметіне бөленді. Өзі 
басқарған шаруашылықты істің көзін тауып, 
ілгері жылжытты. Асқар таулар алыстаған 
сайын асқақтайды. Арамыздан кеткеніне 14-15 
жылдай болған абзал ағамыздың бейнесі, өмір 
жолы мен қызметі бізге өмір сүруді, еңбек етуді 
үйретеді. Тәуелсіз Қазақстанның келешегін ата-
баба дәстүрінен, тәжірибесінен нәр алған жастар 
жасайды. Олай болса, Еңбек ері Алдаберген 
ағаның ісі де мәңгілік. Оның өмір жолы мен 
қызметі жастар үшін әрқашанда үлгі-өнеге.

Тоқсан ауыз сөзіміздің тобықтай түйіні 
бүгінде жер-жерде атақты ауыл батырлары 
мен билерінің есімдерін елді мекендерге беріп 
жатыр. Ағамызға көзі тірі кезінде Қазақстанның 
50 жылдығы атындағы ауылдан бір көшенің аты 
берілді. Енді туған ауылына Алдаберген Бисенов 
есімі берілсе, ер еңбегінің ұлықталғаны болар 
еді. Аққұм ауылы тұрғындарының тілегі осы. 
Бұрындары ауылдың аты сол ауылға белгілі, 
құрметті ауыл ақсақалының, би болыстарының 
атымен аталады екен. Бұқарбай батыр ауылы, 
Мөрәлі Шәменов ауылы, Кеңес Одағының 
Батыры Нағи Iлиясов ауылдарының қатарында 
Еңбек Ері Алдаберген Бисенов ауылы тұрса 
ерлер есімі ел есінде қалары анық.

Өміртай ӘБЖӘЛИЕВ, 
Аққұм ауылының тұрғыны,

зейнеткер шәкірті.

Еңбегімен ер атанған, Ұлы Отан соғысының 
ардагері, Социалистік Еңбек Ері, ауыл 

шаруашылығының озат ұйымдастырушысы 
Алдаберген Бисенов көзі тірі болғанда бұл 

күндері 90 жасқа келер еді.

1926 жылы Жалағаш ауданы, Аққұм ауылында дүниеге келген 
Алдаберген  Бисенов  ағамыз  Ұлы Отан соғысы басталғанда  15 
жасқа енді толған еді. Алдекең де ауыл балалары сияқты асық 
ойнады, тайға мініп жарысты. Табиғатынан шымыр, әрі өжет 
болып өсті. Аққұм мектебінде өте жақсы оқыды, әрі колхоз 
жұмысына да белсене қатысты. Осылайша, Алдекең бір әулеттің 
келешектен күткен үміті, арман-мұраты, қайрат-жігері еді.

1944 жылы сегізжылдық мектепті бітіріп, енді колхоз 
жұмысына есепші болып араласа бастаған Алдекеңді Ұлы Отан 
соғысына қатысу үшін әскерге алды да кетті.

Ұлы Отан соғысын жеңіспен  Германияның  Магдебург 
қаласында қарсы алған соң, тағы 6 жыл өмірін әскери қызметке 
арнады. Соғыста көрсеткен  ерліктері  үшін  1-2  дәрежелі “Отан 
соғысы” орденімен марапатталды. Ата-анасының ниетін Алла 
қабыл етіп, Алдекең әскерден аман келіп, отбасы-отанымен қайта 
табысты.

 1955 жылы Қызылорда ауыл шаруашылығы техникумын 
техник-механик мамандығы бойынша бітіріп шықты. Әрине, 
білім алу оңай болған жоқ, кедергілер көп кездесті, бірақ 
тығырықтан шығар жол тауып, біліктілігі, табандылығының 
арқасында мамандығы бойынша еңбекке араласты.

 Еңбек жолын Жалағаш ауданындағы Мәдениет машина-
трактор стансасында бөлімше механигі болып бастаған жігітті 
1958 жылы “Еңбек” колхозына бас инженер-механик қызметіне 
ауыстырады. Осы жылдары Алдекең шөп жинау, жер жырту 
істеріне өндіріске жаңашылдық енгізіп, өнертапқыштық қырынан 
таныла бастады.

Талапты жас аудан, облыс басшыларының көзіне тиянақты 
ісімен көрінді, көп ұзамай 1960 жылы оны “Жаңаталап” 
ұжымшарына  басқарма төрағалығына сайлады, ал кейін осы 
аталған шаруашылық 1964 жылы совхоз болып құрылып,  оны 
8 жыл басқарды.

Осы  шаруашылықта  жүрген  кезінде  өндірістен  қол  үзбей  
қазақтың  Ауыл  шаруашылығы  институтын  ғалым-агроном   
мамандығы  бойынша  бітіріп  шықты.

Ерен  еңбегінің  арқасында  совхоздағы  1300 гектар  күріш  
көлемін  2800  гектарға  жеткізіп,  әр гектардан 50 центнерге дейін 
өнім алды. Мал шаруашылығын жолға қойды, шаруашылықтың 
экономикасы көтерілді, совхоздың  көрсеткіштері  аудан, 
облыс, республика  көлемінде  алдыңғы  қатарда  болды. Ауыл 
тұрғындарының  әл-ауқаты  жақсарды, тәртіп  жолға  қойылды, 
білікті басшы өзінің  тынымсыз  еңбегі  арқасында ауыл 
шаруашылығының барлық саласы бойынша жоғары көрсеткіш-
терге қол  жеткізді. 1971 жылдың 8  сәуіріндегі  КСРО  Жоғарғы  
Кеңесі  Президиумының жарлығымен Алдаберген  Бисеновке  
Соцалистік  Еңбек  Ері  атағы  берілді.

Сол  кездегі  облыстық  партия  комитетінің  бірінші  хатшысы  
Хасан Шаяхметұлы  Бектұрғанов  қалаға  жақын  жерден  үлгі  
ететін  бір  шаруашылық  жасағысы  келді. Ол  үшін әрине  
шаруашылық  табысты  болуы  керек. Қала тұрғындарына  сүт, 
көкөніс, бақша  дақылдары  жетіспейді.  Осыған  сәйкес  таңдау 
облыс орталығына жақын Қазақ ССР-нің 50 жылдығы  атындағы  
совхозға түсті. Облыс  басшысы  ұйымдастырушылық  қабілеті  
бар, халықты соңына ерте  білетін, іске  берілген  Алдаберген  
Бисеновті  таңдады.

Осылайша  Алдекең   1972  жылы  Қазақстанның  50  
жылдығы  атындағы  совхозға  директор  болып  тағайындалды. 
Ол  кезде  егілетін  күріш  көлемі  2000 гектар, гектарына  30-35  
центнерден  өнім  алып  келген  еді, мемлекетке  орта  есеппен 
75  мын  центнердей  астық  сатқан. Сүт  өндіру  аз, мал  қорасы  
ескі, асыл  тұқымды  мал  жоқтың  қасы. Оның  үстіне  құрылыс  
қарқыны  мардымсыз болатын.

Директордың  алдында  жаңа  сүт  кешенін  салу, мәдениет  үйін, асхананы 
бітіру, ауыл  тұрғындарына  жағдай  жасап әл-ауқатын  көтеру, егіс  көлемін  
арттыру міндеттері тұрды.

Бұл 1975 жылдың қараша айы болатын. Мен 11 қараша күні облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасына бастықтың құрылыс жөніндегі орынбасары 
болып қызметке кіріскенмін. Ертеңіне 12 қараша күні облыстық атқару комитеті 
төрағасының орынбасары Рябов Вячеслав Васильевич телефон соғып:

– Нұрлыбай, сен казір Тереңөзек ауданы, Қазақстаның 50 жылдығы  атындағы 
совхозға барып, директормен кездес. Проблемаларын  анықтап, шара  қолдан, 
сосын  маған  айтарсың! – деді.

Ойыма жұмысқа қабылдар алдында обкомның бюро мүшелерінде  
болғанымда обкомның  екінші  хатшысы  Сәрсенбаев  Сұлтан  Момынұлының  
аталған  совхозда тауарлы-сүт кешенінің салынып жатқаны, соны  бақылауыңа  
ал, көмектес  деген  сөзі  есіме түсті.

Сонымен  кеңшардың  кеңсесіне  келсем  партия  ұйымының  хатшысы  
Сражадин Балмағамбетов    отыр  екен. Өзімді  таныстырып,  Алдекеңді   сұрадым. 

– Ол сүт кешенінде жүр, ертіп барайын, – деді.
Амандық  сұрап, танысқан  соң, Алдекең: «Обком да қызық, жұмысқа  кеше  

ғана  кіріскен  адамды  жібере ме  екен?!», – деді.
– Аға, айта  беріңіз, не проблемалар  бар, ерте ме, кеш  пе мен  айналысуым  

керек, бұл  жұмыстар   менің  қызметтік міндетіме  кіреді, – дедім.
– Жылқыбай, әй,  Жылқыбай, – деп  Алдекең  әлдекімді  дауыстап  

шақырды. Бұл  жігіт  совхоздың  бас  электригі  екен. Кездесу  барысында  
байқағаным,техникалық  жағынан  сауатты, істеліп жатқан жұмыстардың  ретін 
білетін, әрі Алдекеңнің сенімді  адамы екен. Төртеуміз  сүт кешенін  түгел  аралап  
шыққан соң:

– Аға, маған  бір  күн  мерзім  уақыт  беріңіз, ертең  мен  барлық  мердігер 
мекемелердің  басшыларын  осы  жерге  шақырып   қайта  келемін, тиісті  шара   
қолданамын, – дедім.

Ертеңіне  «Қызылордасельстрой»  тресінің  1608-ЖМК  бастығы  Ыбырай 
Сейпұлов  ағамыз және қосалқы мердігер мекемелердің басшыларымен   кездесіп, 
ақауы  бар  жерлерді  жөндейтін  болып  келістік, бітіру  мерзімін   белгіледік. 
Негізгі кемшілік салынып  жатқан  құрылыстағы малдың  қиын  айдайтын  және  
жиналатын траншеялардағы судың тұрмауы еді. Жаңа технология  бойынша   
облыста  бірінші  қолға  алынған жоба. Бірнеше  айқайдан  кейін, ақыры  жөндедік.  
Қорытындысын Алдекең  өзі  көріп, істеуге  болады  екен  деп  тұжырым  жасады.

– Маған  тағы  бір  жәрдемің  керек, – деді Алдекең.
– Иә, айта беріңіз!
– Бұл сүт кешені біткенше ашық таза ауада сиырларды сауатын көлеңке 

(навес) астауымен салдыртып бер, мәдениет үйінің құрылысын да  бітіруге  
көмектессең...

– Ойланып көрейін, шешімін  айтамын. Ол қаржы жағынан да, қажет құрылыс 
материалдары жағынан да біраз жұмыс еді.

Мамандарға  есептетіп, жоба  жасатып, жедел  түрде  бұл  ұсынысын да  
орындап  бердім, ал  400  орындық  мәдениет үйі  және сүт кешені 1976  жылы 
пайдалануға  берілді.                                               

Көп ұзамай обкомның екінші хатшысы  менен  істелініп жатқан жұмыстар 
туралы мәлімет алды да, Қазақстанның 50 жылдығы және Киров атындағы 
совхоздардың директорларын ертіп Целиноград облысына іссапарға баруды 
тапсырды. Сол жақтағы сүт өндіру технологияларын көріп, жаңалықтарын 
өзімізде ендіруді зерттейтін болдық. 

  Обкомның  тапсырмасы  бойынша  50 жылдықтан – Алдекең, Жылқыбай, 
Кировтан Өзбекбай Досмағамбетов маманымен, Целиноград қаласының 
төңірегіндегі совхоздардың құрылыстарын 2-3 күн аралап көріп қайттық. 
Келгеннен кейін Алдекең механикаландырған сүт кешенін істетті, қиды 
насоспен (самосплав системы навозоудаления) далаға айдатты. Жемшөпті турап, 
булап беруді шешті, азық цехын іске қосты, асыл тұқымды малды көбейтті, 
сауыншыларға барлық жағдайды жасады. Жалпы  аталған  кешенде  жас  төл, 
бұзау  барлығын  қосқанда  3000  басқа  дейін сиыр ұсталды.

Шаруашылықтың экономикасы көтеріліп, ауылдағы тауарлы-сүт кешені 
облысқа өнеге боларлық деңгейге жетті. Облыстық семинар өз дәрежесінде өтті.

Орталық Комитеттің бірінші хатшысы Дінмұхаммед Қонаев, обкомның 
бірінші хатшысы Исатай Әбдікәрімов  ағаларымыз совхозда болып,  көптеген 
жұмыстарды – мәдениет үйі, сауда орталығы, сауын сүт кешені, машина-трактор 
шеберханасын көріп, ризашылықтарын білдірді.

Алдекең алдына қойған максатын орындады да, күріш егісінің көлемі 3300 
гектарға жетті, өнім  гектарына  50  центнерден  кем болған  жоқ, асыл тұқымды 
сауын сиыр 600-800 басқа өсті, тәулігіне 7-8 тоннаға дейін сүт сауылып тұрды.

Істеліп жатқан жұмыстарды тағы бір көруге келгенімде Алдекең, қырманда 
екен, бұл 1977 жылдың күз айы еді. 

– Рахмет саған, Нұрлыбай, – деді Алдекең. – Әдепкі сені көргенімде 
жассынып, “осының жұмысы қалай болар екен” деп ойлағанмын. Жоқ, сен менің 
айтқан ұсынысымның бәрін орындадың. Жүр, вагон-асханадан шәй ішіп отырып 
әңгімелесейік!

Мен де жүрегімдегі шын сөзімді айттым. – Алдеке, Сіздің тәжірибеңіз, 
талапшылдығыңыз, әр нәрсеге өзіңіз көз жеткізбейінше сенбейтініңіз маған 
өмірлік сабақ болды. Мен сізден көп нәрсе үйрендім, – деп мен де рахметімді 
айттым.

Иә, Алдекеңнің істері мен ерен еңбегі, халыққа қамқорлығы өскелең ұрпақ 
үшін тәрбиелік маңызы зор. Ол  отбасында  да  үлгі-өнеге көрсете білді. Зүбайра  
апай   екеуі  9  бала  тәрбиелеп  өсірді. Олар  тәлімді  тәрбиенің  арқасында 
өмірден өздерінің  лайықты  орындарын  тапты.

Осындай аяулы азамат 2002 жылы Жалағаш ауданы, Аққұм ауылында 
дүниеден озды. Оның өнегелі өмірі мен халыққа жасаған ерен еңбегі туралы 
“Нартұлға”,  “Рухқа тағзым”, “Аққұм – атақоныс”, “Батырлар басқарған ауыл” 
атты естелік кітаптар баспадан шықты. 

“Жақсының көзі кеткенмен, аты өшпейді” – дегендей, осындай абзал азаматты 
мәңгілік есте сақтау мақсатында “Аққұм” ауылын “Алдаберген Бисенов” ауылы 
деп атаса деген ұсынысымыз бар. Оны ауыл шаруашылығының ардагерлері 
қолдап отыр, халық қашанда арда туған азаматтарын ардақтап өткен. 

Нұрлыбай ҰЛЫҚБАНҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті құрылысшысы, облыстық ауыл 

шаруашылығы басқармасы ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Сыр бойының қайраткер 
азаматы, ауыл шаруашылығы 

өндірісінің ірі ұйымдастырушы 
маманы, Социа листік Еңбек Ері 

Бисенов Алдаберген ағамыздың 
туғанына 90 жыл толуына 

арналған тойы өтіп жатыр.

Бұл той – Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің  25 жылдығымен тұспа-тұс келіп 
отыр. Мұны жақсылықтың нышаны деп, жақсы 
ырымға жатқызуға болады.

Алдаберген ағамыз туралы Сыр бойы 
қаламгерлері талай-талай кітаптар, мақалалар 
жазды, ақындар өлең-дастандар арнады. 

Бұл – ағамыздың еңбегін көрген, ықыласын 
сезген, қамқорлығына бөленген адамдардың 
ыстық ықыласы, жүрекжарды сөзі. Ал адал ең-
бе гімен адамның құрметіне бөленгеннен артық 
қошемет бар ма адамға?!

Осы жерде сөз зергері Ғабит Мүсіреповтің 
«құрмет құрметті адамдарға жасалады»  деген 
сөзін еске алсақ, Алдаберген ағамыздың өмір 
бойы орны төрде – халықтың құрметті адамы 
болып өткенін де білгеніміз дұрыс болады.

А.Бисенов ағамыздың арғы тегі – керейт, 
Қонақбай Сатыпалды, Өтепәлі, оның ішінде 
кәрі – одан Қошқар, Малай – Ес, Бисен – 
Алдаберген, Серікбай болып таралады.

Алдабергеннен Қылышбай, Қынәбіл, Жан-
әбіл, Марат – әрқайсысы бір-бір отау құрып, 
балалы-шағалы болып өсіп-өркендеп келеді. 

Бұрынғылар «орнында бар – оңалар» деп 
осындай жағдайларды да түйіп айтып кеткен. 
Білетіндердің айтуына қарағанда, ағамыздың 
аталары ауылдың жөн білетін беделді кісілері 
болған, орта шаруа – аздап мал бағып, егін 
егіп, үй іргесіне бақша егіп, өнімін пайдаланып, 
өз күнкөрісі өзіне мол жеткендей жағдайы 
болған. Өз еңбегімен өмір сүрген, ой-ниеті та-
за, еңбеккер болып өткен. Алдаберген ағамыз 
осын дай ата тәрбиесінде ертерек еңбекке ара-
ла сып, ата-анасына көмектесіп, еңбекке қалып-
тасады. 

Шаруаның баласы болғасын ба,   
Шаруаға айналдым он жасымда.
Майдандағы әкеме оқ жібердім,
Күлшемді айырбастап қорғасынға, – деп, 

Мұқағали ақын жырлағандай, Алдаберген 
ағамыз да еңбекпен есейіп, шыныға бастайды. 
Мектеп жасына жеткен соң ауылдағы 
«Шымбөгет» орта мектебін оқып бітіреді. 
1944 жылы Совет Армиясы қатарына алынып, 
қолына қару алып, Отан қорғауға атсалысады. 
Қарша бораған оқтың астында байланысшы 
қызметінде болып, небір қиын, қырғын 
кезінде де байланыстың үзілмеуін қамтамасыз 
етеді. Ұланғайыр майдан жолдарынан өтіп, 
1945 жылғы Жеңісті Берлиннің оңтүстік 
батысындағы Магдебург қаласында қарсы 

алады. Ұлы Отан соғысындағы еңбегі мен ерлігі 
ескеріліп, Отан алдындағы борышына адалдығы 
арқасында І-ІІ дәрежелі «Отан соғысы» 
ордендерімен және бірнеше жауынгерлік 
медальдармен марапатталады. 

Алдекең соғыстан кейін де шекарада 
қызмет етіп, елге 1951 жылы келді. 1952 жылы 
Қызылордадағы ауылшаруашылық технику-
мының механизация бөліміне оқуға түсіп, 1954 
жылы үздік дипломмен бітіріп шығады.

Одан соң Қарауылтөбе МТС-на учаскелік 
механик болып, кейін Еңбек колхозында 
инженер-механик болып жұмыс істейді. 

Осы жылдары ескі бульдозер, скреперлерді 
жөндеп, ұзындығы 20 шақырым Тасжарма 
каналын қаздыруға атсалысады. Тасжарма 
Еңбек пен Ақарық ауылдарының егістерін 
суғаруға осы кезге дейін қызмет етуде. 

Алдаберген ағамыз жыл өт кен сайын 
тәжірибе жинап, қандай жұмысты да атқара 
алатын қабілетін көрсете бастайды. Мұны 
байқаған аудан басшылары 1962 жылы А.Бисе-
новті «Жаңа талап» совхозы директо рының 
орынбасары етіп қызметке қоя ды. Көп ұзамай 

ағамыз совхоз дирек торы қызметіне кірісті.
Алғашқы 4-5 жылдың ішінде-ақ егілген 

егіннен жоспарлы өнім алынып, шаруашылық 
эконо ми касы көтеріліп, табысы арта бастады. 
Орталықта тұрғын үйлер, тұрмыстық комбинат 
салы нып, іске қосылды. А.Бисенов Жаңаталап 
совхозында қызмет етін жүргенде Алматыдағы 
ауылшаруашылық институтының агрономия 
факультетін сырттай оқып, бітіріп, жоғары 
білім алды. Бұл да ол кісінің өмір талабын 
дер кезінде түсініп, өз қатарларынан қалмай, 
дер кезінде жоғары білім алудың қажеттілігін 
түсінген сезімталдығының бірі еді. 

1970-ші жыл ағамыздың өміріндегі 
табысты, қуанышты жыл болды. 1966 жылы әр 
гектардан, 27 центнер өнім алынса, 1970 жылы 
егілген 1600 гектар күріштен 49,3 центнерден 
өнім алынды. Осы жылы совхоз КСРО 
Министрлер Советімен одақтың кәсіподақ 
комитетінің мерекелік Құрмет грамотасымен 
марапатталды. 

Ол кісінің іскерлік ізденімпаздығына мысал 
болатын бір нәрсе – МТС төңірегінде қирап 
жатқан экскаваторға Красноярсктен керекті 
қосалқы бөлшектер алдырып, құрастырып, іске 
қосқанын айтуға болады.     

1971 жылы ауылшаруашылық өнімде-
рін өркендетуде және егіншілік пен мал 

шаруа шылығы өнімдерін мемлекетке сату-
дың бесжылдық жоспарын орындауда аса 
көр некті табыстарға жеткені үшін Сыр саң-
лақ тары – Жалағаш аудандық партия коми-
тетінің бірінші хатшысы Исатай Әбдікәрімов 
ағамыз, «Жаңаталап» совхозының директо-
ры Алдаберген Бисенов, Жаңақорған ауданы, 
«Красная звезда» колхозының аға шопаны 
Ж.Әбжалов және Қызылорда су шаруашы-
лығына қарасты №29 Тасбөгет мехколон-
насының скреперисі Б.Серімбетовке КСРО 
Жоғарғы Кеңесінің 8 сәуір 1971 жылғы 
Жарлығы бойынша «Социалистік Еңбек Ері» 
атағы, «Ленин» ордені және орақ пен балға 
алтын медалі қоса берілді. И.Әбдікәрімов 
Москвадан «Жұлдыз» тағып оралса, 29 сәуір 
күні облыстық партия комитетінің мәжіліс 
залында жиналғандар тік тұрып қарсы 
алған үш кісіге обкомның бірінші хатшысы 
Хасан Бектұрғанов наградаларын тапсырып, 
атақтарымен құттықтады.  

Адал еңбектерінің арқасында олардың 
омыраулары осылай жарқыраған еді. Үшеуінің 
жүздері жадырап, қуанышта тұрған кезіндегі 
бірге түскен суреті сол кездегі «Ленин жолы» 
газетінің 1971 жылы 30 сәуірдегі санында 
жарияланды. 

Ағамыз бір сөзінде «менің кеудеме 
жұлдыз тағып, абыройға ие болуыма осы 
елдегі бөлімше бастығы болып қызмет еткен 
Бердалы Мәмбетов пен Ахатай Рахметовтың 
едәуір көмегі болды» деп айтып отыратын,- «ол 
кісілер бұрын шағын колхоздарды басқарған 
елдің, жердің, судың, каналдардың жайын жетік 
білетін еді. Осы тәжірибелерін пайдаландым, 

біраз жұмыстардың жайын үйрендім», – дейтін.
Ешкім де барлық жұмысты бірден біліп, 

меңгеріп кетпейді, оларды бірте-бірте өмір 
үйретеді. Осы жерде алдыңғы аға буынның өмір 
тәжірибесіне сүйеніп, олардан керегін ала білу 
де Алдаберген сияқты дара басшылардың ғана 
қолынан келетін жұмыс. Батыр  ағамыз осындай 
үлгі-өнеге беретін өз ағаларының қызметі 
мен әңгімелеріне 15-16-дағы бозбала кезінен 
құлақ түріп өсті. Олар жиналған жерге барып, 
қолдарына су құйып, сүлгі әперіп, қызмет 
жасады, әңгімелерін тыңдады. Олар Аққұм 
еліндегі Жаппас, Жүніс, Майданның Жаханы, 
Балмағамбет Ералы, Бимұрат Салмахан, т.б. 
еді. Бұлардың барлығы колзоз бастығы, ауыл 
совет, сельпо бастығы болып қызмет еткен 
болатын. Жаппас әкеміз Шіркейліден саға алып, 
ауыл орталығына қарай арық қаздырған. Әуелі 
Жаппас арық деп, кейін Ақарық деп аталып 
кеткен. Арықтың екі жағасындағы 70-80 үй, осы 
арықтан аяқсу алып, бау-бақшаларын суарып, 
осы кезге дейін игілігін көріп келеді. Алдекең 
тәрбие де, өмір тәжірибесі де сабақтас дегенді 
осылай түсініп өсті.

Кім біледі, ағамыздың сол балаң жігіт, 
бозбала кезінің өзінде жоғарыдағы аталған 
әке-ағаларымыздай ел басқарсам деген қиял 
ұшқынының көңіліне орнауы әбден мүмкін 
ғой. Маған ағамыздың осы қиял арман-ойы 
келешекте іске асқандай болып көрінеді. Абай 
айтқан «болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды 
көрсеңіз» деген сөзі осындай жағдайлардан 
айтылғаны ақиқат. 

Ағамыздың қызмет бабындағы 
ерекшеліктерінің бірі – берілген тапсырмасын 
кім қалай орындап жатыр, оны көзімен көрмей, 
тексермей тыным таппайтыны. «Күріштің 
маши намен көре алмайтын жерін атпен 
аралайтын едім», – деп отыратын. Өзі инженер-
механик болғандықтан техника саласындағы 
қызметкерлер  ол кісіні өтірік айтып шығарып 
сала алмайтын. Мал шаруашылығына байла-
нысты жұмыстарды да байыпты біліп, басшы-
лық жасағанын халық осы кезге дейін айтып 
отырады. 

Совет өкіметі жылдарындағы «барлық істің 
тетігін техниканы меңгерген кадрлар шешеді» 
деген тұжырымды қорытындының осы кезге 
дейін маңызын жоймағанын Алдаберген ағамыз 
сияқты білікті мамандардың қызметінен көруге 
болады. 

1972 жылы Қызылорда облыстық партия 
комитеті А.Бисеновті Тереңөзек ауданындағы 
«Қазақстанның 50 жылдығы» атындағы сов-
хозға директор етіп жіберді. Алдекең осы 
сов хозды 1988 жылға дейін басқарды. Бұл 
совхоз да ірі-ірі экономикалық табыстарға 
жетті. Күріш егу технологиясын жетіл діруді, 
бригадаларды еңбек етудің әмбебап жүйесіне 
көшіруді, орталық қырманды механикалан-
дыруды, жұмысшыларға жалақы төлеудің 
ресейлік жетілген жүйесіне көшіруді жүзеге 
асырды. Батыр ағамыз бұл совхоздың мал 
шаруашылығын, өркендетуде де елеулі 
табыстарға қол жетікізді. Совхозда 3500 бас 
ірі қараға арналған мал шаруашылығы кешені 
салынды. Күніне 3000 литр сүт өткізіліп, етке 
өткізілген ірі қараның салмағы 400-500 кг дейін 
жеткізіліп, әр жүз аналықтан 90 бұзау алынып, 
жоспар артығымен орындалды.  

Ауылды гүлдендіріп, қала үлгісіндегі 
әсем ғимараттармен орталықты көркейтті. 
Шаруашылық басшыларын көп сөзден көп 
іске көшіп, қарамағындағыларға тәрбиеші 
болуға үндеді. Алдекеңнің осы жылдары саяси-
теориялық білімі де толысып, «Социалистік 
Қазақстан» газетіне «Басшы болсаң, тәрбиеші 
бола біл» деген тақырыппен мақаласы 
жарияланды. Бұл газеттің 1979 жылғы 3 
қазандағы санында жарық көрді.

Совет өкіметі жылдарындағы басшыларға 
қойылатын басты талаптың бірі – алдымен 
өз отбасыңды, одан соң бүкіл ұжымды 
дұрыстыққа тәрбиелеу болатын. Бұл ережені де 
ағамыз дұрыс түсініп, қызмет еткен жерлерінде 
халықтың қалыпты тіршілігіне кедергі 
жасап, кемшілік жібергендердің талайларын 
тәрбиелеп, дұрыс жолға, жөнге салды. 

Газетте Алдекең жазған бас мақала – 
аудандағы, облыстағы кейбір басшыларға 
ұнамады. Олардың кейбіреулері көре алмаушы-
лық, қысастық, қызғаныштан жалған арыз 
ұйымдастырды, обкомның көшпелі бюросында 
Алдекеңді қызметтер босату да ойларында 
болды. Бірақ осы бюрода ағамыздың сағы сынған 
жоқ, қайта ол алған бетінен қайтпай, өзінің ел 
алдында іске берілген адалдығын дәлелдеп 
шықты. Осы мәселеге байланысты 1980 жылғы 
15 сәуірдегі «Социалистік Қазақстан» газетінде 
тілші Байжігіт Әбдіразақовтың «Парасаттылық 
парызы» деген мақаласы ақ-қараның бетін 
айқара ашып, өмірге сабақ боларлықтай 
қорытынды жасады. 

Кемеңгерлік те, қайраткерлік те, еңбегімен 
иеленген атақ-абыройы да жетіп-артылатын, 
алтындай жарқыраған біртуар ағамыз А.Бисенов 
2002 жылы 23 маусымда дүниеден өтті. 

«Жақсы менен жайсаңнан жан-жағына нұр 
шашырайды» деген. Еңбек көгінде жұлдыздай 
жарқыраған ағамыз өмірден өткенмен, оның 
нұры, жарығы өшкен жоқ. Қайта жыл өткен 
сайын жарқырап, жайнап келеді. Өмірден өткен 
адам туралы Мұқағали ақын:

Өмір деген тірлікте сірә жетер ме ой
Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой,
Бекер ғой, бәрі бөтен ғой,
Өмір дегенің бір күндік сәуле екен ғой, – 

дейді. 
Бұған: 

Мың күндік жорға мініп сүрген дәуірің,
Көрінер түстігіндей ішкен шәйдің, – деген 

сөзді қоссақ, жоғарыдағы сөздің ауырлығы, 
қиындығы тереңдей түседі. Мұндай кезеңде 
адам баласының шарасыздығы да байқалады.

Ілгері заманда өткен ақыл-ойлы дана 
бабаларымыз  «Адам туылғанда өмірге төрт 
түрлі қасиетпен келеді екен: жақсылығы, 
жамандығы, ырысы, өміржасы. Мұның бәрі 
өзінікі, өзгеге өлшем болмайды» деп айтып 
отырады екен. 

Алдекеңнің жеке басының ерекше 
жаратылысы туралы журналист-жазушы 
Қ.Данабаев «Рухқа тағзым» деген кітабында: 
«Ақиқаты да сол, Алдекең тастан құйғандай 
қайратты да қажырлы кісі болатын. Өмірде 
оның жасып, жабырқағанын көрдім деп 
замандастары да айта алмас. Қайта оның 
қиналған сайын ширыға түсетін қасиеті бар еді. 
Қауырт жұмыс кезінде де күндіз күлкіні, түнде 
ұйқыны білмейтін, бір орында отырмайтын, 
сол кезде жараған сәйгүліктей ширығып, 
бойындағы бар күш-жігерін егілген егіннің бір 
дәнін де қалдырмай жинап алуға жұмсайтын. 

Осы жолға кедергі болып, кесе тұрғандарды – 
ханды да, қараны да тыңдамай, керек жерінде 
кесіп айтатын, өзіне де, өзгеге де талап қойып, 
сол талапты орындатушы еді деп, үзеңгілес 
болған аға-інілері еске алатын еді» – деп 
жазады. 

Бұл ағамыздың қайрат-қажыры мен ерік-
жігеріне берілген жоғары баға деп түсінемін. 
Өмірге келіп, өз күш-жігерімен бүкіл елге 
танылып, жарық жұлдыздай болып ағып өткен, 
сөз қадірін де терең білетін қажымас қайраткер, 
ар мен намыс туын барынша асқақтата 
желбіретіп кеткен ержүрек азамат еді.

Алдекең әдемі қартаюдың шет-жағасын 
көріп, тұз-дәмін татып өтті, бірақ үлкендіктің 
қиыншылықтарын көрген жоқ. Күш-қуатының 
мол кезінде өмірі бітіп, дүниеден өтті, бұл да ол 
кісіге бір жағынан құдіреттің берген абыройы 
болуы мүмкін.

Ағамыз зейнеткерлікке шыққан соң ауыл 
орталығындағы атақонысына келіп, жаңа үй 
салып, көшіп келді. Осы кезден бастап ол 
кісімен жиі араластым. Құдайы-тойларға бірге 
бардық, қонақ келсе бір-бірімізді шақырып 
алып, отырыстарды бірге өткізіп жүрдік. Бірге 
жүрген адамдардың бір-біріне білімі, ақыл-ойы, 
адамгершілік тәрбиесі, мінез-құлқы, кісі күтуі, 
қоғамдық өмір құбылыстарына көзқарасы 
үйлесіп отыратыны болады. Мұның соңы өзара 
түсіністікке, сыйлас-сырластыққа, сәлемі түзу 
жолдастыққа, бара-бара достыққа да айналуы 
әбден мүмкін. Мұның бәрін айтып отырғаным, 
Алдаберген ағаммен осындай қарым-қатынаста 
болдым. 

Ол кісінің бойындағы асыл қасиеттерінің 
бірі – кісі күтуді жақсы көретін, жақсы білетін. 
Қызылорда облысына келген кезде ағамыздың 
үйінде Д.Қонаев, Р.Бағланованың қонақта 
болып, ағамыздың отбасына жақсы тілек тілеп, 
рахмет айтқанын да талай естідік.

Алдекеңнің және бір ерекшелігі – өнер 
адамдарына жақындығы, оларды құрметтеп, 
тыңдайтыны дер едім.

Ол кісі Рүстембек, Әбілда, Балқашбай, 
Рахмет, Шамшат секілді жүйріктерді тыңдап 
өсті, өз үйінде талай жырлатты. Осылармен 
бірге Мырзағали Ақжолов деген дарынды 
талантты жырауды үйінде жырлатқанда бірге 
болып, тыңдап риза болған едік.

Алдаберген ағамыздың 90 жылдық ас-тойы 
үстінде: алтын асықтай ұл мен қыздың анасы, 
отбасының қанша жел болса да қозғалмайтын 
алтын-діңгек ұстыны, ағамыздың өмірлік жары, 
серігі, жолдасы болып өткен Зүбәйра жеңгеміз 
туралы сөз қозғамау мүмкін емес.

Жеңгеміздің бойында қазақ әйеліне тән 
ұлттық тәрбиенің тұнып тұрғанын, араласа 
жүріп көрдік. 

Жеңгеміздің ең басты жақсы қасиеті – 
жайдары, мінезі ашық, кеуілі кең сарайдай 
дархан, отбасы кіршіксіз таза. Келген қонақты 
жақсы тамағымен де, ақжарқын ашық 
қабағымен де қарсы алып күтетін. Соның бәрін 
күндіз-түні күтіп жайғайтын. Ағайын-туыспен, 
құда-жекжаттармен қарым-қатынасы, сыйласуы 
да жоғары дәрежеде болды. Қазақтың ұлттық 
дәстүр тәрбиесінда әйелдің пірі – өзінің ері. 
Егер ол еріне адал қызмет етіп, қабақ шытпаса, 
барлық сауапты содан табады деген ұғым бар.

Зүбәйра жеңгеміздің қасиеттерінің барлығы 
Алдаберген ағамыздың еңбекте табысқа ие 
болып, ел-халық алдында беделінің артуына 
қызмет етті. 

Сөзімнің соңын Батыр ағамыз туралы мына 
өлең жолдарымен аяқтасам:

Жақсының өзі де алтын, сөзі де алтын,
Болады екі дүниеде де жүзі жарқын.
Жарқырап тым алыстан көрінеді,
Өзінің әу бастағы бұзбай қалпын.
Қойылып орталыққа мүсін-бюсті,
Бұрынғыдан жарқыратты мектеп алдын
Сол жарықтан айнала нұр шашырап,
Талайларға тигізер шарапатын.
Осындай ғибратты ұлы жұмыс,
Қуанышқа бөледі Аққұм халқын.
Алтындай жарқыраған ағамыздың,
Ардақтасақ болады – адам атын.
Күндіз ашық күн көзіндей, түнде толған 

аймен жарық, жұлдыздай жарқырап, ел-
халқымен, келер ұрпақтармен тарихтың төрінен 
орын ала бер, Батыр аға!

Науқанбай ШУАҚБАЕВ, 
зейнеткер, еңбек ардагері.

Аққұм ауылы.
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БЕКЗАТ ТЕКТІ 
ДЕГДАР ТҰЛҒА ЕДІ

ЕЛ   ЕСІНДЕГІ   ҚАЙРАТКЕР

Қазақстан Компартиясы ОК 1-хатшысы Д.Қонаевтың 
шаруашылыққа келген сәті



Жексенбіде 
Ғ.Мұратбаев атындағы 

орталық стадионда 
үстіміздегі жылдың Бірінші 

Лига маусымындағы  
клубтардың соңғы матчы, 

«Қайсар» және «Алтай» 
командалары арасында 

өтті. Жерлестеріне қолдау 
көрсетуге ауыр атлеттер 
Илья Ильин, Александр 

Зайчиков, футбол 
ардагерлері және «Дала 

қасқырлары» фанклубының 
мыңдаған жанкүйерлері 

келді. 

«Қайсар» бұл маусымда алғаш 
рет Семейдің «Алтай» командасын 
1:0 есебімен жеңді. 12-минутта 
соғылған жалғыз голдың авторы 
– жартылай қорғаушы Матич Ма-
рушко. Нәтижесінде «Қайсар» 
67 ұпай жинап, Қазақстан фут-
болының премьер-лигасына жол-
дама ұтып алды. 

Футбол додасына келген облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев және 
«Қазақстанның кәсіпқой футбол 
лигасының» президенті Бағлан 
Ергешов «Қайсар» ойыншыларын 
Қазақстан футболының элитасына 
оралуымен құттықтады. 

– Сіздерді «Қайсар» футбол 
клубының маусымды абыроймен 
аяқтап, жоғары дивизионға жол-
дама алуымен шын жүректен 
құт тықтаймын! Былтырғы сәтсіз 
маусымнан кейін «Қайсардың» 
алдында үлкен сынақ тұрды. 
Себебі, команда өзінің Премьер-
лигада өнер көрсетуге лайықты 
екенін дәлелдеуі қажет еді. 
Сындарлы кезеңде «Қайсар» сыр 

білдірмеді. Жанкүйерлерінің қол-
дауын сезінген команда Премьер-
лигада ойын көрсетуге әбден 
лайық екендігін дәлелдеді.   

Жеңіс құтты болсын, жер-
лестер! Көкбөрі бейнеленген 
«Қай  сар дың» байрағы көкте жел -
біре сін! – деген облыс әкімі ойын-
шыларға жаңа жеңістер тіледі. 

Бүгінгі «Қайсардың» жеңісі-
не бас бапкер Сұлтан Әбіл-
даев тың қосқан үлесі зор. Ай-
мақ басшысы атап өткендей, 
мау  сымның басында команданы 
кім алға шығарады деген мәселе 
туындаған сәтте таңдау елімізге 
белгілі футболшы-бапкер, көп 
жыл дар бойы «Қайсарда» қызмет 
еткен С.Әбілдаевқа түсті. Ол осы 
клубтың капитаны және жетекшісі 
болды. Биыл бапкер өзіне артылған 

сенімді ақтап, команданы жоғары 
кәсіби деңгейге шығарды. 

Маусым қорытындысы бо-
йын  ша облыс әкімі «Қай сар» 
ко мандасына жалпы сомасы 20 
млн теңге болатын сер ти фикатты 
табыстады. Бұдан бөлек, аймақ 
басшысы клуб ойын шыларын ҚР 
Біріншілігінің ме дальдарымен 
марапаттады. «Қай сардың» капи-
таны Р.Сақал баев өз кезегінде 
қолдау көр сет кені үшін облыс 
әкіміне және барша қызылордалық 
 жан  күйер лерге алғысын білдіріп, 
футболшылардың қолтаңбалары 
қойылған допты сыйға тартты. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ. 
Суретті түсірген: 

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.
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Өңірімізде тұңғыш рет өткізіл-
ген фестивальға келушілердің 
қа тары қалың болды. Өнерімен 
ғана емес, қарапайымдылығымен 
қалың елді өзіне еліте білген 
әнші сахна төріне көтерілісімен-
ақ көпшілік қошеметіне бөленді. 
Тыңдарман қол соғып, ерекше 
құрметпен қарсы алды. Облыстық 
мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов мерейтой иесіне 
деген жылы лебізін білдіріп, еселі 
еңбегі үшін облыстың “Құрмет 
грамотасын» табыстады.

– Сыр өңірінің киелі топыра-
ғында өскен өнер тарландарының 
есімі ел асып, әлемге әйгілі 
болды. Бүгін, міне, солардың бірі 
де бірегейі, қазақтың күміс көмей 
әншісі Бибігүл Төлегенованың 
тұңғыш шәкірті – Қаракөз Ақдәу-
летова асқаралы алпыс жасқа 
то лып отыр. Ән өнерінде өз 
орнын қалыптастырып, шабыт 
ша ғаласын биікке ұшыра білген 
әнші-ұстаздың бұл салада еңбегі 
бір төбе. Өнер әлемінде өрісіңіз 
кеңейіп, шабытыңыз шарықтай 
берсін, – деді Н.Байқадамов құт-
тықтау сөзінде. 

Өнер жолындағы тұңғыш шә-
кіртінің шығармашылық кеші-
не КСРО-ның халық әртісі, 
Мем лекеттік сыйлықтың ие-
гері, “Қазақтың бұлбұлы” атан-
ған Бибігүл Төлегенова, белгі-
лі композитор, Қазақстан 
Рес  пуб ликасының еңбек сіңірген 
қай рат кері Кеңес Дүйсекеев те ар-
найы келіп, құттықтауы мен ізгі 
тілектерін арнады.

– Алматы мемлекеттік консер-
ваториясындағы алғашқы шәкіртім 
Қаракөз маған өз баламдай ыстық. 
Қазақ өнерінің қадір-қасиетін 
арт тырып, сән-салтанатын асы-
рып жүрген осындай шәкір-
тіммен мақтанамын. Оқу ор-

нын бітірісімен туған еліне 
ат басын бұрып, еңбек жолын 
осында бастады. Бүгінде Сыр 
бойының өнерпаз өрендерін 
шыңдап, оларды республикалық, 
халықаралық деңгейдегі үлкен 
додаларға қатыстырып, жүлделі 

орын иеленуіне еңбек сіңіріп келе 
жатқан шәкіртіме шығармашылық 
табыстар тілеймін, – деді Б.Төле-
генова. 

Өнер саңлағының кешінде 
өзі мен қатар ұстазы, түрлі бай-
қаулардың лауреаты атанған 
шә кірттері А.Зацепиннің “Көк-
тем вальсін”, Қазақстан компо-
зи торлары әндерінің шеруін 
на  қышына келтіре орындады. 
Со  ны мен қатар, композитор 
Кеңес Дүйсекеевтің “Есіңде 
ме?”, “Күз” атты  сиясы кеппе-
ген шығармалары алғаш рет 
тыңдарманға жол тартты. Осы-
лайша әдемі әнге бөлеген фес-
тиваль көрерменін бей-жай 
қалдырмай, кеш соңында жұрт-
шылық көтеріңкі көңіл-күймен 
әндетіп тарқасты.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ. 
Суретті түсірген: 

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

«ҚАЙСАР» 
ПРЕМЬЕР-ЛИГАДА

Қазақтың Қаракөзі
Қоңыр даусы

мен, жүрек ке жылы  үні мен 
көрер мен ықыла сына бө лен 

ген өнер иесі, Қазақ станның ең
бек сіңірген әртісі Қаракөз Ақдәу
летова биыл – 60 жаста. Осы ған орай 
Н.Бекежанов атындағы қазақ му зы

калық драма театрында тәлімгер
ұстаз дың шығарма шылығына ар

налған клас сикалық ән өнері 
фес ти валі өтті.

ХАБАРЛАНДЫРУ
2016 жылдың 15 қарашасында  сағат 10:00-де «Нұр Отан» 

партиясы Қызылорда облыстық филиалының ғимаратында 
«Қызылорда облысы ның мемлекеттік сатып алу басқармасы» мем-
лекеттік мекемесінің басшысы Ерсейітова Жанзира Қазиқызы 
қоғамдық қабылдау жүргізеді.

Мүлікті сыйға тарту шарты негі-
зінде беру Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі 
№1103 «Сыйға тарту шарты бойынша 
мемлекеттің мүлік құқығына ие болу 
қағидасын бекіту туралы» қаулысының 
(бұдан әрі - Қағида) талаптарына сәйкес 
жүргізіледі. 

Қағиданың 2-бөлімінің 3-тармағына 
сәйкес, мемлекеттік меншікке берілетін 
мүліктің иесі сыйға тарту шарты бойынша 
мемлекетке мүлік құқығын беру туралы 
ұсыныспен мемлекеттік мүлік жөніндегі 
уәкілетті органға не оның аумақтық бө-
лімшесіне, не облыстың жергілікті атқа-
рушы органдарына жүгінеді.

Сонымен бірге, Мемлекеттік емес 
заңды тұлғалардың және жеке тұлға-
лардың мүлікке құқығын сыйға беру 
шарты бойынша көрсетілетін қызмет 
ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 
сәуірдегі № 285 бұйрығымен мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет реестріне енгізілуіне 
орай, ұсынылып отырған  нысандар об-
лыс әкімдігінің 2015 жылғы 24 шіл-
дедегі №95 қаулысымен бекітілген «Мем-
лекеттік емес заңды тұлғалардың және 
жеке тұлғалардың мүлікке құқығын 
сыйға беру шарты бойынша Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген 
Қазақстан Республикасының қабылдауы» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регла-
ментіне сәйкес қабылданады.

Қызылорда облысының деңгейінде 
көрсетілетін қызметті беруші «Қызылорда 
облысының қаржы басқармасы» мемле-
кет тік мекемесі болып табылады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының көр се-
тілетін қызметті берушіге сыйға тарту 
шарты бойынша мүлік құқығын мем-
лекеттік меншікке беру туралы ұсыныс 
білдіруі. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсе-
ті летін қызметті берушіге келесі құжат-
тарды ұсынады:

сыйға тарту шарты бойынша мүлік 
құқықтарын мемлекетке беру туралы 
ұсыныс (бұдан әрі - ұсыныс);

жылжымайтын мүлік құқығына 
мемле кеттік тіркеу туралы ақпарат, жыл-
жы майтын мүлікке техникалық пас-
порттың, жер учаскесіне сәйкестендіру 
құжатының, жылжымайтын мүлікке құ-
қық белгілейтін құжаттың (құқық бел-
гілейтін құжаттарының) көшірмелері;  

көлік құралына техникалық құжаттың 
көшірмелері (егерде көлік құралы сыйға 
тарту шартының нысаны болса); 

берілетін мүлікке құны туралы де-
ректер (бухгалтерлік теңгерімнен үзінді 
немесе бағалау туралы есеп); 

мемлекеттік емес заңды тұлғалар: 
құзыретіне Жарғыға сәйкес мүлікті 

иеліктен шығару, оның ішінде оны сыйға 
тарту бойынша мемлекеттік меншікке 
беру мәселелері жататын мемлекеттік 
емес заңды тұлға органының шешімі.

Жыл басынан бері Қызылорда облысы 
бойынша барлығы 12 мемлекеттік  қызмет 
көрсетілді.

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

Мүлікті сыйға тарту шарты негізінде
мемлекеттік меншікке беру туралы

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы облыс әкімінің баспасөз қызметі 
маманы Бағдат Есжановқа әкесі

Кемел ЕСЖАНҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Облыстық ішкі саясат басқармасы және «Сыр медиа» ЖШС ұжымы 

облыс әкімінің баспасөз қызметі маманы Бағдат Есжановқа әкесі
Кемел ЕСЖАНҰЛЫНЫҢ

қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 

ректораты мен ұжымы университеттің педагогика және психология 
кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты Ағыбаева 
Ұлтусын Бектібайқызына жұбайы

Елібай Зұлқарнайұлы Жікібаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 

ректораты мен ұжымы университеттің қаржы кафедрасының меңгерушісі, 
э.ғ.к. Жырауова  Құралай Серікқызына ағасы

Түркпенбаев Өмірзақ Жырауовичтің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Қазақстан халқы Ассамблеясы – Елбасы Н.Назарбаевтың 
бастамасымен құрылған, қазіргі таңда қоғамдағы тұрақтылық 
пен келісімді, бейбітшілік пен достықты сақтауда маңызды 
орын алатын, әлемде теңдесі жоқ құрылым екені белгілі. 
Қазақстан халқы облыстық ассамблеясының жұмысын жан-
дандыру, жан-жақты ету, қызмет ету аясын кеңейту мақ-
сатында оның жанынан қоғамдық кеңестер, клубтар мен 
корпустар құрылды. Солардың бірі – Аналар кеңесі. 

Қазіргі таңда облыста 114 кеңес жұмыс жасайды. Оның 
1041 мүшесі бар. Құрылған уақытынан бастап Аналар кеңесі-
мен көптеген игі шаралар атқарылып, қоғамның түйткілді 
мәселелері талқылануда. Бастысы – «Аналар – аналарға» 
қайы рымдылық акциясы. 

Акцияны ұйымдастыру барысында Аналар кеңесі 
«Жомарт» қайырымдылық үйімен бірлесіп жұмыс істеді. 
Онда тұрмысы төмен 10 отбасына қажетті заттардың тізбесі 
жасалды. Сонымен қатар кеңестің әр мүшесі өзі қызмет 
ететін ұжымға акция жайлы ақпарат беріп, мекемелерімен 
атсалысты. Атап айтар болсақ, №9 мектеп-гимназияның 
ұжымы Аналар кеңесінің мүшесі, мектеп мұғалімі Мария 
Семеникина көмектерін заттай және ақшалай ұсынса, 
«Сервис ЛТД» ЖШС әкімшілік-шаруашылық жұмыстары 
бойынша директорының орынбасары, Аналар кеңесінің 
мүшесі Манзура Абдугафарова 10 отбасына жетерлік көрпе-
төсек және төсек-орын жабдығын, киімдер мен аяқ киімдерді 
үлестірді. 

Осылайша, Аналар кеңесінің мүшелері мұқтаж отбасы-
ларға қажетті азық-түлік, қыстық киімдер, аяқ киімдер, 
тұрмыстық заттарды жинап, белгіленген жанұяларды аралап 
шықты. Әрқайсысы түрлі саланың жетекші мамандары бо-
лып табылатын Аналар кеңесінің мүшелері отбасылардан 
өзге әлеуметтік мәселелермен танысып, өз көмектерін 
ұсынды.

«Аналар – аналарға» қайырымдылық акциясы дәстүрге 
айналып, алдағы уақытта да жалғасын табатын болды. 

Cара АДАЙБАЕВА.

ЖАРҚ ЕТіп ӨТКЕН ЖАСЫНДАЙ
Жалған өмір-ай десеңші... Кеше ғана ортамызда 

жадырап жүрген отбасымыздың ардақты ұлы, асыл 
жар, балаларының сүйікті әкесі, қимас бауырымыз 
Рүстем Әбдімұхтарұлы Ибраев үстіміздегі жылдың 
8 қаңтарында өмірден озды. 

Баламыз Рүстем Әбдімұхтарұлы 1974 жыл-
дың 18 қыркүйегінде Жалағаш ауданында дүниеге 
келген.  Жеке кәсіпкерлікпен айналысқан  Рүстемнің 
келер күннен күткен үміті, алға қойған арман-
мақсаттары көп еді. Ағайын-туыстың ортасында  
сыйлы, үлкенге іні, кішіге аға бола білді. Артында 
ата-анасы, жары, балалары қалды. Сол алтындай 

перзенттерінің қы зығын көруді жазбады. Амал қанша, ажал құрығына 
ерте ілінді. «Жазмыштан озмыш жоқ» дегендей, ендігі жерде ардақты 
бауырымыздың рухына құран бағыштап, қол жайғаннан басқа не амал?! 
«Жатқан жерің жайлы, иманың жолдас болсын» дей отырып, Рүстем 
Әбдімұхтарұлының жылдық асы 4 қараша күні сағат 11.00-де Жалағаш 
ауданы, Шәменов көшесі №145 үйде болатынын барлық ағайын-туыс, 
құда-жекжат, тілеулес жандарға хабарлай отырып, қасиетті құранның 
ішінде болуға шақырамыз.

Еске алушылар: Ибраевтар әулеті, бауырлары.

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ ӨТКіЗЕДі
ҚР Экологиялық кодексінің 57-2-бабының 3-тармағына сәйкес «ПҚҚР» АҚ «Оң-

түстік Құмкөл кен орнын өнеркәсіптік игеру жобасына» арналған «Қоршаған ортаға 
әсерін бағалау жобасын» құжат материалдарын талқылау үшін қоғамдық тыңдау 
өткізеді.

Нысандар бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге барлық мүдделі 
азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік беріледі.

Қоғамдық тыңдау өткізілетін уақыты мен орны: 2016 жылдың 22 қарашасында, 
сағат 11.30-да, Қызылорда қаласы «ПҚҚР» АҚ-ның мәжіліс залы.

Материалдар электронды түрде орналасқан Интернет-ресурс мекен-жайы: 
www.tabigat.e-kyzylorda.gov.kz.
Жобаның баспа түрімен танысу үшін: Қызыл орда қаласы, Әуезов көшесі, «ПҚҚР» 

АҚ.
«петроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ

(жобаны орындаушы – «Каспиймұнайгаз» ҒЗИ ЖШС)

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
АКЦИЯСЫ 

ЖАЛҒАСАДЫ

ЖАРАМСЫЗ ДЕп 
ЕСЕпТЕЛСіН
Наурызбаев Асылбек Ураза-

лиевичтің атына Қызыл орда 
об лысы, Қызылорда қаласы, 
Есқараев көшесі №39 уйге бе-
рілген жер учаскесіне жеке 
меншік құқығын беретін актісінің 
(№0177776 08.07.2010ж.) түп-
нұс қасы жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін. 

ТҰМАН БОЛАДЫ
1-3 қарашада Қызылорда 

облысының кей жерлерінде 
тұман сақталады.

«Қазгидромет» РМК
облыс бойынша филиалы.

Өнер десе ішкен асын жерге қоятын, елге танымал 

әнші, ұстаз Қаракөз Ақдәулетова 35 жылдан бері Қазан

ғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжінің ака

де миялық ән салу бөлімін басқарып келеді. Құдіретті 

өнерді арқалаған тәжірибелі ұстаз бүгінде балалар 

студиясының шәкірттерін дүниежүзінің Эстония, 

Түркия, Франция, Армения, Болгария, Ресей елдеріне та 

нытты. “Super Star KZ” мегажобасының алғашқы жеңім

пазы Алмас Кішкенбаев та – Ақдәулетованың шәкірті. 

Музыкадағы кәсіби деңгейдің биіктігін қолдап, 

өнер тазалығын қорғайтын Қаракөз Ақдәулетова 

осы ған дейін Білім және ғылым министірлігінің 

Құрмет грамотасымен, Елбасының алғыс хатымен 

марапатталған.


