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Мәжіліс

Құрметті жерлестер!
Сіздерді Отан қорғаушылар күнімен және Ұлы 

Жеңіс күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Саны жағынан 

жинақы, ұтқыр, жақсы жабдықталған, әзірлігі жоғары 
әскер құру керек» деген ұстанымына сәйкес елімізде 
ұлттық әскердің сапасын арттыруға оң өзгерістер мен 
тың бетбұрыстар жасалуда. Халқымызда «Ер – елінің 
қорғаны» деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың 
ерліктеріне сай сый-құрмет көрсете отырып, олар-
дан өнеге алып өсетін жас ұрпақ Отанына адал қызмет 
етеді деп сенеміз. 

9 мамыр мерекесі  – жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің 
рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Бүгінгі 
Тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы 
да, еліміздің өркендеуі де  батыр бабаларымыздың 
ұлы ерліктерінің жемісі.  Бүгінгі ұрпақ аға буын арда-
герлер танытқан қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі 

алып, бой түзейді. Сондықтан, осынау ерлікке толы 
күн тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып 
қала бермек. 

Қадірлі  ардагерлер! 
Сіздердің және ерлігімен есімдері тарих парағына 

жазылған батыр бабалардың алдында өлшеусіз 
қарыздармыз. Майдан даласында қаза тапқандардың 
рухтарына бас иіп, тағзым етеміз. Елбасымыз майдан-
нан оралмаған жауынгерлеріміздің есімдерін мәңгі ел 
есінде сақтауда және арамызда жүрген ардагерлеріміз 
бен тыл еңбеккерлерін ардақтауда әрқашан мемлекеттің 
қамқорлығы болатынын айтып, жарқын бастамаларға 
жол ашып келеді. 

Осынау айтулы мерекеде отбасыларыңызға аман-
дық, зор денсаулық, бақ-береке тілеймін!

Құрметпен,
Қызылорда облысының әкімі Қ.Көшербаев

облыс әкімінің құттықтауы

Сәрсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев
тың төрағалығымен облыс әкімдігінің кеңей
тілген отырысы өтті. Онда аймақтың ал ғашқы 
тоқсандағы даму қорытындылары талқы ланып, 
алдағы міндеттер сараланды.
Елбасымыздың жыл басындағы кезекті Жолдауы 

елдегі елеулі өзгеріс терге негіз қалады. Аймақ басшы-
сы кіріспе сөзінде Жолдаудың құндылығына тоқталып, 
саяси және экономикалық-әлеуметтік серпілістерге 
жол салғанын атап өтті. Сондай-ақ, облыс әкімі Мемле-
кет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласының келешекті кемелдендіруге қосар үлесін 
тілге тиек етті. Сонымен қатар, жыл басындағы алғашқы 
үш айдың еншісіндегі толымды тірліктерді құнды 
құжаттармен байланыстыра жеткізді. Бұл орайда өңірдің 
макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша республи-
када үшінші орынға тұрақтағанын, бұл жетістікті одан 
әрі жоғарылату қажеттігіне тоқталды. Мәжілісте облыс 
әкімінің орынбасары Қуанышбек Ысқақов баяндама жа-
сап, экономикалық дамуы туралы тарқатып берді.

– Алғашқы тоқсан қорытындысы бойынша об-
лыс экономикасында өсу бар. Мұнай өндіру көлемі 
азайғанымен, экономиканы әртараптандыру мақсатында 
қолға алынған жұмыстар аймақты алғашқы орындарға 
шығарып отыр. Өңдеу өнеркәсібі бойынша республика-
да төртінші орындамыз. Тұрғын үй құрылысы, инфляция 
деңгейі жөнінде осы орынға тұрақтадық. Нақтылағанда, 
2017 жылдың қаңтар-наурызында облыстың өнеркәсіп 

кәсіпорындары 173,3 млрд теңгенің өнімін өндірді. 
Нақты көлем индексі – 95,4 пайыз. Тамақ өнімдері және 
басқалай металл емес минералдық өнімдердің артуы 
есебінен өңдеу өнеркәсібінде өсім 9,6 пайызға жетті, – 
деді облыс әкімінің орынбасары. 

Жалпы, облыс экономикасының маңызды 
бағыттарында өсім бар. Мысалы, негізгі капиталға 
салынған инвестициялар көлемі 26,6 млрд теңгені 
құрап, 4,6 пайызға өсті. Құрылыс жұмыстарының көлемі 
– 5,7 млрд теңге. 137,9 мың шаршы метр тұрғын үй 
пайдалануға берілді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жалпы көлемі – 6,9 млрд теңге. Ал, мемлекеттік бюд-
жетке 24 387,5 млн теңге салық және басқа да міндетті 
төлемдерден түсім түсті немесе болжамға сәйкес 110 
пайызға орындалған. Оның ішінде республикалық бюд-
жетке  14 551 млн теңге, жергілікті бюджетке 9 836,5 млн 
теңге түскен.

Жыл басында облыс әкімінің іс-қимыл жоспа-
ры бекітіліп, онда 310 іс-шара қамтылған болатын. 
Алғашқы тоқсанның еншісіндегі 23 іс-шараның бүгінде 
15-і орындалған, 8-і орындалу үстінде. Облыс әкімінің 
орынбасары, сондай-ақ, осы жылға жоспарланған 
облыстық бюджеттің 217 млрд теңгеге жуықтағанын 
айтты. Аймағымыз жан басына шаққандағы шығыстар 
көрсеткішіне сәйкес республикада үздік үштікті 
қорытындылап тұр. Нақтылай түссек, өңірде жан 
басына шаққандағы шығыс көлемі – 309,4 мың 
теңге. Бұл көрсеткіш республикада 253 мыңнан 
сәл асады.

АЛҒАШҚЫ ТОҚСАН ТАрАзЫСЫ

Сәрсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен облыс 
әкімдігінің кеңейтілген отырысы өтті. Онда аймақтың алғашқы тоқсандағы 
даму қорытындылары талқыланып, алдағы міндеттер са
раланды.

210 МаМЫр
«Сталинград», «В июне 41-го», «Небо в огне», «Ба-

тальон» көркем фильмдерінің көрсетілімі. Қызылорда қ., 
Қарттар үйі.

37 МаМЫр
Сағат 10:00. «Казахстанская армия глазами детей» 

тақырыбында шығармалар және суретшілер байқауы. 
Қызылорда қаласы және аудандық оқушылар үйлері.

6 МаМЫр
Сағат 10:00. Жас ұландықтардың әскери-патриоттық 

слеті. Жалағаш ауданының орталық алаңы.
Сағат 11:00. Облыс әкімі Қ. Көшербаевтың Ұлы Отан 

соғысы ардагерлерімен, әскери қызметкерлермен кездесуі. 
Қызылорда қ., А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйі.

Сағат 11:00. Отан қорғаушылар және Ұлы Жеңіс күніне 
арналған мерекелік шара. Қызылорда қ., А.Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет үйі.

Сағат 11:00. ҚР Қарулы Күштерінің 25 жылдығына 
арналған «Елім деп соғар жүрегім» атты жалпы 
республикалық жастар флешмобы. Қызылорда қаласы және 
аудандардың орталық алаңдары.

Сағат 11:00. «Желбіресін, мәңгі Жеңіс Туы!» атты 
музей қорындағы құнды экспонаттардың фотокөрмесі. 
Қызылорда қ., А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет 
үй.

Сағат 16:00. «Ұранды ердің ұрпағы қайсар» атты салта-
натты жиын. Арал аудандық мәдениет үйі.

615 МаМЫр
Сағат 11:00. «Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы Жеңіс» 

аты кітап және «Ерлік – елдіктің тұғыры» атты виртуалды 
көрмелері. Қызылорда қ., Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
кітапхана.

67 МаМЫр
Сағат 15:00. Ұлы Жеңістің 72 жылдығына орай Кеңес 

Одағының батыры Т.Көмекбаевтың атындағы самбодан 
халықаралық мемориал. Қармақшы ауданы Жосалы кенті, 
аудандық спорт кешені.

7 МаМЫр
Сағат 9:00. Ұлы Жеңіске 72 жыл толуына арналған 

мектеп оқушылары және колледж студенттері арасында 
жеңіл атлетикалық аралас эстафета жарысы. Қызылорда қ., 
«Мәңгілік даңқ» мемориалы

Сағат 10:00. Ауғанстан соғысына, Семей атом поли-
гонына және Чернобыль атом электр станциясы зардабын 
жоюға қатысқан азаматтарға арналған ескерткіштердің ашы-
лу салтанаты. Арал қаласы, Бақтыбай батыр көшесінің бойы.

Сағат 10:30. ҚР Қарулы күштерінің құрылғанына 25 
жыл толуына орайластырылған әскери парадтың тікелей 
эфирдегі көрсетілімі. Қызылорда қ., А.Тоқмағамбетов 
атындағы қалалық мәдениет үйі және аудандардың мәдениет 
үйлері.

Сағат 11:00. Қазақстан Республикасы Қарулы 
күштерінің құрылғанына 25 жыл толуына орайластырылған 
патриоттық шара. Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінің 
орталық алаңы.

Сағат 11:00. «Ел мен ердің жеңісі» атты экскурсия-
сабақ. Қызылорда қ., Облыстық тарихи-өлкетану музейі.

Сағат 11:00. Отан қорғаушылар және Ұлы Жеңістің 
72 жылдығын мерекелеуге арналған ұлттық ат спорты 
түрлерінен жарыстар. Арал қаласының ипподромы.

8 МаМЫр
Сағат 11:00. «Мен – қазақтың сарбазымын» атты 

патриоттық әндер концерті. Қызылорда қ., Облыстық филар-
мония.

Сағат 11:00. Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен, ин-
тернационалист жауынгерлермен, әскери қызметкерлермен 
«Ерлік тағылымы» тақырыбында кездесу. Қызылорда қ., 
Көпсалалы «Ұлағат Қызылорда» колледжі.

813 МаМЫр
Сағат 11:00. «Ұрпаққа ұран болған Ұлы Жеңіс» атты 

фотокөрме. Қызылорда қ., Облыстық тарихи-өлкетану 
музейі.

9 МаМЫр
Cағат 9:00. «Ұлы жеңіс ұрпаққа аманат» атты 

театрландырылған көрініс және мерекелік бағдарлама. Сыр-
дария ауданы, Орталық алаң

Сағат 10:00. Ұлы Отан соғысы ардагерлерін еске 
алуға, ардагерлерді құттықтауға арналған мерекелік шара 
және «Жасампаз жасақ» шеруі. Қызылорда қаласының және 
аудандардың «Тағзым» алаңдары.

10 МаМЫр
Сағат 10:00. «Ғасыр қасіретін арқалаған арыстар» 

тақырыбында интеллектуалдық сайыс. Қызылорда қ., 
Оқушылар сарайы.

7 мамыр – Отан қОрғаушылар күні мен 9 мамыр – Ұлы Жеңістің 72 Жылдығы мерекесіне Орай 
Ұйымдастырылатын іс-шаралар

Бағдарламасы

Кеше «Grand Plaza» мейрамханасында Жеңістің 72 жыл
дығы мерекесіне орай облыс әкімінің қолдауымен Ұлы Отан 
соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне және соғыс ке
зінде қажырлы еңбегі мен мінсіз әс кери қызметі үшін бұрынғы 
КСрО ор дендерімен, медальдарымен ма ра  пат талған тыл 
ардагерлеріне ар налған қабылдау өткізіліп, мерекелік дас
тархан жайылды. Мерекеге облыс әкімінің орынбасарлары 
Қ.Ысқақов пен р.рүстемов қатысты.
 Жиында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Қуанышбек 

Досмайылұлы Ұлы Отан соғысында жауға қарсы жан аямай соғысып, 
елін, жерін, Отанын қорғауда ерекше ерлік үлгісін көрсеткен майдан-
герлер мен тыл ардагерлеріне аймақ басшысының мерекелік құттықтау 

лебізін жеткізді. Аға буынның ел өміріндегі еңбегі мен ерлігін айрықша 
атап өтіп, ардақты ардагерлерге амандық-саулық тіледі. 

Мерекеде облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы С.Шаухаманов 
ерлігімен елге сыйлы майдангер қарттардың, тылда қажырлы еңбек 
еткен ардагерлердің тағылымды жолына ыстық ықыласын, шынайы 
құрметін білдірді. 

Мерекелік шарада Ұлы Отан соғысының ардагерлері Бөрібай 
Құлманов, Любовь Колесник отты жылдар жаңғырығын еске алды. Ар-
дагерлер өздеріне жасалған сый-құрмет үшін батасын беріп, алғысын 
білдірді.

Ғазиза ӘбІЛДа. 
Нұрболат НҰрЖаубай (сурет).

МАЙДАНГЕРЛЕР ЕРЛІГІ 
МӘҢГІ ӨШПЕЙДІ

жЕҢІстІҢ 72-ші кӨктЕМІ!

Қызылорда қаласының жаңа әкімшілік ауданына салынатын 
«Форте Банк» үш қабат ты, ерекше сәулетті болмақ. Банктің облыстық 
филиал директоры Е.Мұсабаев жақын күндері құрылыстың іргетасы 
қа ла на тынын айтты. Жобалаушы компания ғимараттың замана-
уи үлгіге, өңірдің кли маттық ерекшелігіне сай болуына мән бер-
ген. Банктің өңірлерде 19 филиалы бар болғанымен, биыл мұндай 
ғимарат тек Қы зыл ордада ғана салынбақ. Құрылысты  Тәуел сіздік 
мерекесі қарсаңында аяқтау жоспарланған. 

Кеңес мүшелері «Форте Банк» ғимара тының эскиздік жобасын  
мақұлдап, абаттандыру және көгалдан дыру жұмыстарына 
аса мән беруді, тамшылатып суару әдісін кеңінен қолдануды 
ұсынды. 

күре ЖОЛ БОЙЫндағЫ кеШендер 
заманауи талапқа сай болуы керек

Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төраға лығымен 

сәулетқала құрылысы кеңесінің 
отырысы өтіп, онда Қызылорда 

қаласында салынуы жоспарланған 
«Форте банк» аҚ ғимаратының, 

Қармақшы ауданы ІІІ Интернацио
нал ауылы,  Қазалы ауданы, Әйтеке 

би кенті және №99 жол айрығы, 
арал ауданы, шижаға ауылы 

тұсынан салынатын «С», «Д» санат
ты жол бойы кешендерінің эскиздік 

жобалары таныстырылды.
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28 маусым – ҚР ПаРламенті сенатының деПутаттаРын сайлау күні

Сондай-ақ, бюджеттің тоқсанға тиесілі шығыстарының орында-
луы көңіл қуантарлықтай. Әрине, аудандар арасында ала-құлалық 
бар. Аймақ басшысы аудан әкімдеріне бюджет қаржысын уақытылы, 
өз орнымен жұмсауды қатаң тапсырды. Салықтық базаны дамытып, 
бюджетті нығайту әкімдер жұмысының негізгі көрсеткіші екендігіне 
баса назар аударды.

Инвестициялық жобалардың жүзеге асуы аймақтың тыныс-
тіршілігіне тың серпін береді. Бұл бағыттағы атқарылған жұмыстар 
жеміссіз емес. Индустрияландыру бағдарламалары арқылы құны 85 
млрд теңгені құрайтын 20 жоба жүзеге асырылып, алғашқы тоқсанда 
13 жоба өз өнімдерін шығара бастады. Бұл бағыттағы атқарылған 
жұмыстарды облыс әкімінің орынбасары Евгений Ким хабарлады. Оның 
айтуынша, қаладағы шыны зауытының қажетті құрал-жабдықтары 90 
пайыз жеткізілген, жылына 197 мың тоннадан астам өнім шығаратын 
зауыт жыл аяғына дейін өз жұмысын бастауы күтілуде. Бүгінгі таңда 
Қызылорда облысы экономиканы әртараптандырып, экспортқа өнім 
шығаруды жылдан жылға ұлғайтып келеді. Оған алғашқы үш айдағы 
көрсеткіштің өзі дәлел бола алады. Айталық, осы уақыт аралығында 
167 тоннадан астам балық өнімдері Дания, Польша, Ресей елдеріне 
жіберілген. Сондай-ақ, Қытайға 53 тонна қызыл мия тамыры жөнелтілді. 
Қырғыз, Ресей мемлекеттеріне 48 мың тоннадай ас тұзы тасымалданды. 

Аймақ басшысы өз кезегінде индустриялдық аймақтардың 
жұмысын жетілдіруді тапсырды. Әлеуметтің әлеуетін көтеруге тұтқа 
болар жобалардың жүзеге асуын аудан әкімдері қамтамасыз етуге тиіс 
екендігін де жеткізді. Мәжілісте облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Аманжол Ал-
дажаров баяндама жасады.

– Аймақта «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында іс-шаралар жо-
спары бекітілді. Мобильдік топтардың барлық елді мекендерді 
қамтитын жұмыс жасау кестесі бекітіліп, тиісті жұмыстар атқарылуда. 
Бағдарламаға қатысатын оқу орындары мен мамандықтар тізбесі 
айқындалды. Жалпы бағдарламаны жүргізуге республикалық бюджет-
тен 3,7 млрд теңге қаралды. Нәтижесінде мемлекеттік қолдау шарала-
рымен 11 455 адам қамтылатын болады. Бағдарламаның бірінші бағыты 

техникалық және кәсіптік даярлауға  1515 адам, қысқа мерзімді 
кәсіптік оқумен 1335 адам қысқа мерзімдік курстарға жолдана-
ды, – деді басқарма басшысы.

Сондай-ақ, ол жаппай кәсіпкерлікті дамытудың екінші 

бағыты бойынша 487 адамға 2,2 млрд теңге қаралғанын айтты. 
Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту курсы «Бастау-Бизнес» жобасымен 5 
пилоттық аймақта қолға алынған. Ал жастар тәжірибесіне 905 адам 
және әлеуметтік жұмыс орындарымен 505 адам қамтылмақ. Жалпы 
статистикалық мәліметтерге сәйкес, жұмыссыздық деңгейі 4,9 пайызды 
құрап, еңбек нарығында тұрақтылық сақталды.  

Аймақ басшысы алдағы уақытта міндетті медициналық сақтандыру 
жүйесі қолданысқа енетінін, бұл өз кезегінде жұмыссыздар санының 
күрт өсуіне себепкер болуы мүмкіндігін алға тартты. Сондықтан 
да, кәсіпкерлікті дамытуға бар жағдай жасалып отыр. «Қаржы бар, 
мүмкіндік бар, тек оны ұйымдастыруымыз керек», – деді аймақ басшы-
сы. Бұл орайда, әсіресе, ауылдық округтер әкімдеріне көп нәрсе бай-
ланысты. Олардың жұмыстары кәсіпкерлікті дамыту көрсеткішімен 
тікелей бағаланатын болады.

Жиында күн тәртібінде төртінші кезекте аймақтағы агроөнеркәсіптің 
даму жайы талқыланды. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 
басшысы Бақыт Жахановтың айтуынша, аймақта бүгінгі таңда 205 
агроөнеркәсіптік кешен құрылған. Ауылшаруашылық өнімдерін 
экспортқа шығару көлемі де артып келеді. Қазіргі уақытта Сыр 
диқандары күріштің сұранысы жоғары ирандық сортының көлемін арт-
тыруды көздеп отыр. Қытай елі Сырдағы мал етін аттай қалауда. Сондай-
ақ, Бельгия, Франция елдеріне жылқы етін шығару жоспарланған. Ре-
сей Федерациясы болса, өңірде өскен қауын дәміне ерекше сүйсініп, 
экспорттың көлеміне сұраныс артқан. 

Биылғы жылы облыс судан тапшылық көрмейтіні қазірден белгілі 
болып отыр. Дарияға түскен мол су сай-саланы, өзен-көлдерді, 
жайылымдық-шабындық жерлерді суға толтырған. Су мол болса, малға 
да, шаруаға да жайлы болмақ. Бақыт Жаханов су ресурстарын тиімді 
пайдалануға орай атқарылған жұмыстарды саралап берді. Оның айтуын-
ша, республикалық бюджеттен құны 1,5 млрд теңгені құрайтын 3 жоба 
қолға алынған. Ал, облыстық бюджеттен бөлінген 386 млн теңгеге 4 ка-
нал тазартылып, 8 насос алынбақ.

Аймақ басшысы жиын қорытындысында алғашқы тоқсандағы 
даму көрсеткіштеріне оң баға беріп, өңірдің бұдан биік жетістіктерге 
жету мүмкіндігінің зор екендігін айтты. Сондай-ақ, күн тәртібіндегі 
мәселелер бойынша тиісті тапсырмалар жүктеді.

Нағымжан САУЯЕВ.   

АЛҒАШҚЫ ТОҚСАН ТАрАзЫСЫ

Қызылорда өңірлік коммуни-
кация лық қызметінде өткен кезекті 
брифингте Қызылорда облыстық 
сайлау комиссиясының мүшелері 
аталған жоспар аясында атқарылып 
жатқан жұмыстар жайын баяндады. 
Облыстық сайлау комиссиясының 
төрағасы Абайбек Жүнісов  29 
сәуірде Қызылорда облыстық сай-
лау комиссиясының осы сайлауды 
ұйымдастырып өткізуге байланыс-
ты алғашқы отырысы өткізіліп, сай-
лауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі 
негізгі іс-шаралардың күнтізбелік 
жоспары бекітілгенін мәлімдеді. 

2011 жылғы 19 тамызда сайланған 
сенаторлардың өкілеттігінің консти-
туциялық мерзімі ағымдағы жылдың 
31 тамызында аяқталады,  осыған 
байланысты република бойынша 
әрбір облыстан бір депутаттан сайла-
нады. Қызылорда облысынан сенатор 
Бақтиярұлы Мұраттың орнына бір 
депутатты облыс бойынша барлық 
деңгейдегі мәслихаттардың 147 де-
путаты сайлайды. Яғни, алдағы  Пар-
ламент Сенаты депутатын сайлау-
да дауыс беруге тек таңдаушылар 
– мәслихаттар депутаттары ғана 
қатысады.

Хабарламашы Конституцияға 
және заңнамаға сәйкес жасы 30-
ға толған, жоғары білімі бар және 
жұмыс стажы бес жылдан кем емес, 
сондай-ақ еліміздің аумағында 
соңғы он жыл бойы және өзі дауысқа 
түсетін өңір аумағында кемінде үш 
жыл тұрақты тұратын Қазақстан аза-
маты Парламент Сенатының депу-
таты бола алатынын жеткізді. Кан-
дидаттарды ұсыну мәслихаттар сес-
сияларында, сондай-ақ өзін-өзі 
ұсыну тәртібімен жүзеге асырыла-
ды. Сондай-ақ саяси партиялар мен 
қоғамдық бірлестіктердің өздерінің 
мәслихаттардағы өкілдері арқылы өз 
кандидаттарын ұсына алу мүмкіндігі 
бар. Күнтізбелік жоспарға сәйкес кан-
дидаттарды ұсыну 28 мамырға дейін, 
кандидаттарды тіркеу 7 маусымға 
дейін жүреді, ал сайлау алдындағы 
үгіт 8 маусымда басталып, 26 маусым 
күнгі 24.00 сағатқа дейін жүргізіледі. 

Парламент Сенатының депутат-
тығына кандидат ретінде тіркелу 
үшін үміткер өңірдегі барлық мәсли-

хаттар депутаттарының кемінде он 
пайызының қолдауына, яғни кемінде 
15 депутаттың қолдауына ие бо-
луы тиіс. Бұл қолдау мәслихаттар 
депутаттарының тиісті қолдар са-
нын жинау арқылы куәландырылады. 
Дауыс беруді, дауыстарды санау-
ды және нәтижелерін жариялауды 
облыстық сайлау комиссиясы бір күн 
ішінде – 28 маусымда жүргізеді. Сай-
лау заңнамасына сәйкес Сенат депу-
таттарын сайлау балама негізде өтеді. 
А.Жүнісов Парламент Сенатының 
депу таттығына кандидатқа сайлау 
алдындағы үгітті жүргізуге, сон -
дай-ақ көліктік шығындарға рес-
пуб ликалық бюджеттен қаражат 
бөлінетінін айтты.

Облыстық сайлау комиссиясының 
хатшысы Аягөз Сырлыбаева сай-
лауды ұйымдастыру мен өткізуді 
тек облыстық сайлау комиссия-
сы жүзеге асыратынын, ҚР Орта-
лық сайлау комиссиясы жалпы бас-
шылық жүргізетінін хабарлады. 
Облсайлаукомның алғашқы отыры-
сында Күнтізбелік жоспармен қатар 
комиссия мүшелерінің мерекелік 
және демалыс күндердегі кезекшілік 
кестесі мен өзара міндеттер бөлінісі 
бекітілген. 

Сонымен қатар жариялануға жа-
татын ақпараттар облыс әкімдігінің 
интернет ресурсындағы «қоғам» 
бөліміндегі «сайлау» бөлімшесінде 
орналастырылып отыр. Бұқаралық 
ақпарат құралдары эфирден және 
баспасөзден орын беру төлемінің 
мөлшері, шарттары мен тәртібі 
туралы мәліметтерді 8 мамыр-
дан кешіктірмей хабарлауға және 
жариялауға, сондай-ақ облыстық сай-
лау комиссиясына ұсынуы тиіс.

А.Сырлыбаева кандидаттар-
ды ұсынудың мерзімі басталған 
күні, яғни 2017 жылғы 29 сәуірде 
5 кандидат Парламент Сенатының 
депутаттығына өз кандидату-
раларын ұсыну ниетін білдіріп, 
құжаттарын тапсырғанын мәлімдеді. 
Олар – облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Әлназарова 
Ақмарал Шәріпбайқызы, Сырда-
рия аудандық мәслихатының хатшы-
сы Әжікенов Ержан Ертарғынұлы, 
ҚР Парламенті Сенатының депута-

ты Бақтиярұлы Мұрат, «Байкен-Ю» 
ЖШС бас кеңесшісі Жарқынбаев 
Ғайнулла Зейнуллаұлы, «Байқоңыр 
әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация-
сы ұлттық компаниясы АҚ басқарма 
төрағасы Кенжебаев Темірхан 
Бердалыұлы.

Кандидаттардың ұсынылған 
құжат тары тексеріліп, олардың заңна-
мамен қойылған талаптарға сәйкес 
келетіндігі туралы хатта малық шешім 
қабылданып, таңдаушылардың қол-
дауын алу үшін қол қою парақтары 
берілді. Қазіргі уақытта үш кан-
дидат: А.Әлназарова, Е.Әжікенов, 
М.Бақтиярұлын қолдау туралы қол 
қою парақтары облсайлаукомға 
өткізілді. Облсайлаукомға қол қою 
парақтарын қабылдаған соң пас-
порт қызметін тартып, қойылған 
қолдардың растығы тексеріледі.

Тиісті мөлшерде қолдау тапқан 
кандидаттар өздерінің және өз 
жұбайлары немесе зайыптарының 
табысы мен мүлкі туралы деклара-
ция тапсырғандығы туралы анықтама 
мен Ортсайлаукомның шотына депо-
зит ретiнде заңдарда белгiленген ең 
төменгi жалақының он бес еселен-
ген мөлшерiнде, 366885 теңгені (15 х 
24459 теңге) құрайтын сайлау жарна-
сын енгізгендігін растайтын құжатты 
тапсырған соң тіркеледі.

Брифингте облсайлау комиссия-
сының мүшесі Қожамжар Наурыз-
баев ҚР Орталық сайлау комис-
сиясының тарапынан берілген сай-
лауды ұйымдастырып өткізу үшін 
сметаға сәйкес облыстық сайлау 
комиссиясына жалпы 2 млн 133 
мың 770 теңге мөлшерінде қара-
жат бөлінгенін жеткізді. Бұл қара-
жатқа тиісті ақпараттарды жария-
лау, сайлау бюллетеньдері, ша  қыру, 
депутаттыққа кандидаттар мен 
олардың сенім білдірілген адам дары-
ның куәліктері, ақпараттық плакат-
тар және өзге де қажетті блан кі лерді 
әзірлеу бойынша поли гра  фиялық 
шығындар; комиссия мүше лерінің 
жалақысына, көлік, байланыс, іссапар 
шығындары кіреді. 

Мұнан соң брифинг өткізушілер 
БАҚ өкілдері тарапынан қойылған 
сауалдарға жауап берді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ДЕПУТАТТАР СЕНАТОР ТАҢДАЙДЫ

2017 жылғы 28 сәуірде «2017 жылғы 28 маусымға ҚР Парламенті Сенаты депутаттарының кезекті сай-
лауын тағайындау туралы» ҚР Президентінің Жарлығы жарияланып, ҚР Орталық сайлау комиссиясының 
2017 жылғы 28 сәуірдегі №9/157 қаулысымен «2017 жылғы 28 маусымға тағайындалған ҚР Парламенті 
Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспа-
ры» бекітілді.

Көпшілік Астанада «Ислам және 
Өркениет» атты ІІ имамдар форумы бо-
лып өткенінен хабардар.

Форумға қатысып қайтқан ҚМДБ-ның 
облыстағы өкілі, «Ақмешіт-Сырдария» 
мешітінің бас имамы мен дін мәселелерін зерт-
теу орталығының директоры Б.Камалов өңірлік 
коммуникациялар қызметі орталығында жур-
налистермен брифинг өткізді.

Брифингте дін өкілдері Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында айтылған мәселелердің бірі – 
ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, оны 
үнемді пайдаланып, болашағыңды жоспар-
лай алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, 
даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу 
жөнінде сөз қозғады.

Әсіресе жаназа, той төңірегіндегі 

астатөктік, зираттарды жарыса күмбездеу, 
әсіредіншілдік тұрғысындағы ойлы пікірлер 
ортаға түсті.

Бұл жөнінде облыстық газетте алдағы 

кезеңдерде толығырақ қамтылып, бірнеше 
мақалаларға орын берілмек.

Д.АЯШҰЛЫ.
Н.НҰРЖАУбАй (сурет).

ҚУ ДҮНИЕГЕ АЛДАНЫП, МАЛ ШАШПАҚҚА МАЛДАНЫП...

үмІТКЕРЛЕРгЕ КУӘЛІК бЕРІЛДІ

Жиында  кіріспе сөз кезегін алған 
«Философия және мәдениеттану» 
кафедрасының меңгерушісі, фи-
лософия ғылымдарының кандида-
ты Оңғар Бермаханұлы таяуда ғана 
алғашқы жұмысын бастаған діни-
танымдық «РУХАНИЯТ» клубы-

ның бастамасына сәттілік тілеп, 
оның алдына қойған мақсаты жайлы 
айтып өтті.

– Дәл қазіргі қоғамда дін мәсе-
лесінің ықпалы ерекше. Жасыра-
тыны жоқ, базбіреулер үшін бұл 
адам зат баласының тағдырын ше-
ше тін саясаттың құралына айна-
лып отыр. Сондықтан біздің мақ-
сатымыз – жастарды дінаралық 
және мәдениетаралық диалогқа, 
ынты мақтастық пен төзімділік ру-
хына тәрбиелеу. Әрине, біз құқық-
тық зайырлы елде өмір сүріп жатқан 
соң, қай дінді ұстану әркімнің өз 
қалауы. Дегенмен, ұлт қауіпсіздігі, 
ел тыныштығы, ұлтаралық қарым-
қатынас мәселесі біз үшін ба-
сты ұстаным болуы тиіс,- деді 
О.Бермаханұлы.

Шараның мақ сатына сай 
жоғарыда аталған кафедра 
оқытушысы, дінтанушы Фэриде 
Камалова «Рухани жаңғыру және 
деструктивті діни ағымдардың иде-
ологиясы» тақырыбында баяндама 
жасады. 

– Елбасымыз рухани жаңғыруды 
мемлекеттік саясат ретінде алға тар-
тып отыр. Ал мемлекеттік саясаттың 
рухани тұсын қарастыратын болсақ, 
міндетті түрде дін жайында сөз 
қозғаймыз. Себебі, дін де біздің ру-
хани құндылықтарымыздың бірі. 
Қазіргі таңда жалпы қоғамда діни 
ахуал өзекті мәселелердің бірі -
не айналғаны жасырын емес. 
Атап айтсақ, деструктивті діни 
ағымдардың қарқынды идеоло-

гиясының нәтижесі діни экстремизм 
мен терроризм болып жалғасын та-
буда. 

Егер дер кезінде алдын алмасақ, 
деструктивті діни ағымдардың иде-
ологиясы жастарымызды діни 
экстремизмнің қармауына тү-
сі ре ді. Біздің көпұлтты және 
көпкон фессиялы қоғамымызда 
діни экс тре мизмнің қауіпіне 
немқұрайлы қарауға болмайты-
нын уақыт өзі дәлелдеп келеді. 
Олардың теріс ықпалы сон ша-
лықты, жастар  арасында өзі 
ұстанған жолдағылардан басқа 
мұсылмандармен, туған-туыс та ры-
мен, тіпті әке-шешесімен қарым-
қатынастарын үзу ге дейін алып бару 
тәсілін де қолданады. Нәтижесінде, 
жанына жақын адамдарынан қол 
үзіп қал ған жастар оңай басқарылып, 
экстремистік, лаңкестік мақсатта 
қол данылатын дайын «тірі өнімге» 
айналады. 

Сондықтан Мемлекет басшы-
сы айтқандай, біз өзіміздің ұлттық 
кодымыз арқылы жат пиғылды 
әрекеттерді қабылдамай, руха-
ни күш-қуатымызбен қарсы тұра 
білуіміз қажет, – дейді баяндамашы 
Ф.Камалова.

Бұдан әрі «дөңгелек үсте»л ба-
сында қызу пікірталас туып, сту-
дент жастар ой-пікірлерін ортаға 
салды. Айталық, дін жолындағы қыз 
балалардың хиджап кию мәселесі 
қызу талқыланды. Тақырып төңі-
регінде облыстық ішкі саясат бас-
қармасының «Дін мәселелерін зерт-

теу орталығы» КММ директоры 
Бақытжан Камалов, осы мекеменің 
мониторинг және талдау бөлімінің 
меңгерушісі, әлеуметтанушы Жа-
дыра Жүсіп, орталық «Ақмешіт-
Сырдария» мешітінің наиб има-
мы Бақыт Ұлжаевтар жауап берді. 
Әрқилы пікірлер ортаға салын-
ды. Дегенмен, қорытынды пікір ай-
тушылар  «хиджап» сөзінің түпкі 
мән-мағынасы жайлы кең ауқымда 
түсіндіріп, бұл араб халқының киім 
үлгісі екені, жалпы дін жолындағы 
әйел затына дәл осылай киіну тән 
емес екені айтылды. Сондай-ақ, 
Елбасының өзі атап көрсеткендей, 
«қара жамылу» қазақтың 
табиғатына, болмысына жат деген 
тұжырым жиынға қатысушы жастар 
арасында қолдау тапты. 

Шара барысында жастар 
тара пынан қойылған сауалдар 
төңірегінде сала мамандары жан-
жақты жауап берді. Сондай-ақ, 
ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Қызылорда облысы және Байқоңыр 
қаласы бойынша департаментінің 
бөлім басшысы И.Абулхайыров, 
университеттің оқу-тәрбие жұмыс-
тары жөніндегі бөлім басшысы 
Ж.Базартай  жиында талқыланған 
тақы рып төңірегінде тұжырымды 
пікір лерін айтты.

«Дөңгелек үстел» пікірталасын 
«Философия және мәдениеттану» 
кафе драсының меңгерушісі О.Бер-
маханов қорытындылады.

Ғазиза ӘбІЛДА.

дін – тұрақтылық 
діңгегі

Елбасының 
«болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласын 

болашақтың тізгінін 
ұстар  жастар арасында 

насихаттаудың маңызы 
ерекше.

Осының бір айғағы, 
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 
университеті «Филосо-

фия және мәдениеттану» 
кафедрасының уни-

верситет деңгейіндегі 
діни-танымдық «РУ-

ХАНИЯТ» клубының 
ұйымдастыруымен  «Рухани 
жаңғыру және деструктивті 

діни ағымдардың идео-
логиясы» тақырыбында 
«дөңгелек үстел» болып 

өтті. Онда бүгінгі қоғамның 
өзекті мәселесіне айна-
лып отырған дәстүрлі 

емес діни ағымдар тура-
лы сөз қозғалып, көптеген 
 жастарымыз көкейлерінде 

жүрген  сауалдарына жау ап 
алды. Шараны «Филосо-
фия және мәдениеттану» 

кафедрасының оқытушысы 
 Ә.Жаппасбаев жүргізді.

ҚазаҚстан РесПубликасы ПаРламенті сенаты деПутаттаРының кезекті сайлауына оРай 
«сыР медиа» ЖШс облыстыҚ, ҚалалыҚ Және аудандыҚ газеттеРде

сайлауалды үгіт-насихат матеРиалдаРын оРналастыРу бойынШа өз Қызмет Құнын 
ұсынады

«Сыр бойы» газеті 1929 жылдың 1 шілдесінен шығады.
Газет форматы: А2. Бірінші және соңғы беттер түрлі-түсті.
Шығарылымы аптасына үш рет: сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері.
Таралымы – 29 333 дана.
«Кызылординские вести» газеті 1930 жылдың 1 қаңтарынан шығады.
Газет форматы: А2. Бірінші және соңғы беттер түрлі-түсті.
Шығарылымы аптасына үш рет: сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері.
Таралымы – 9 722 дана.
Газеттің бір шаршы сантиметрінің құны облыстық «Сыр бойы», «Кызылординские вести» газеттеріне, ҚҚС қоса 

есептегенде
• Ішкі беттерде орналастыру – 250 теңге;
• Ең соңғы түрлі-түсті бетте – 300 теңге;
• ТД бағдарламасы бетінде орналастыру – 350 теңге.
Сондай-ақ, облыстық, қалалық және аудандық газеттер бойынша:
Облыстық «Ақмешіт жастары», Қызылорда қалалық «Ақмешіт апталығы», Арал аудандық «Толқын», Қазалы 

аудандық «Қазалы», Қармақшы аудандық «Қармақшы таңы», Жалағаш аудандық «Жалағаш жаршысы», Сырдария 
аудандық «Тіршілік тынысы», Шиелі аудандық «Өскен өңір», Жаңақорған аудандық «Жаңақорған тынысы».

Шығарылымы аптасына екі рет: сейсенбі, сенбі күндері.
газеттердің таралымы – 3000 - 9920 дана.
Газеттің бір шаршы сантиметрінің құны облыстық «Ақмешіт жастары», қалалық және аудандық газеттеріне,  

ҚҚС қоса есептегенде
• Ішкі беттерде орналастыру – 120 теңге;
• Ең соңғы түрлі-түсті бетте – 150 теңге.
мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Сұлтан бейбарыс көшесі, 4 (Назарбаев  Зияткерлік мектебінің жанында). 

Жарнама бөлімі: 8 (7242) 70-00-49, 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

Бейсенбі күні Қызылорда облыстық сайлау 
комиссиясының отырысында ҚР Парламенті Сенатының 
депутаттығына кандидаттар А.Әлназарова, Е.Әжікенов, 
М.Бақтиярұлы, Т.Кенжебаевты қолдап таңдаушылардың 
қолдарын жинауға арналған қол қою парақтарындағы 
қойылған қолдардың тексеру нәтижелері қаралып,  Се-
нат депутаттығына кандидат М.Бақтиярұлын тіркеу туралы 
шешім қабылданды.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша облыстық сай-
лау комиссиясының төрағасы А.Жүнісов ҚР Парламенті 
Сенатының депутаттығына кандидаттар А.Әлназарова (2 ма-
мырда), Е.Әжікенов (3 мамырда), М.Бақтиярұлы (2 мамыр-
да), Т.Кенжебаевты (3 мамырда) қолдап таңдаушылардың 
қолдарын жинауға арналған қол қою парақтары облыстық 
сайлау комиссиясына өткізілгендігін атап өтті.

 Қойылған қолдардың растығы облыстық ішкі істер 
департаментінің көші-қон қызметі басқармасының 
қызметкерлерімен бірлесіп тексерілді, ол туралы өзара акт 
жасалды және тексеру нәтижесінде жарамсыз деп танылған 
қолдар анықталмады. Осылайша, А.Әлназарованы қолдап 
облыс бойынша барлық деңгейдегі 9 мәслихаттың 32, 
Е.Әжікеновті – 32, М.Бақтиярұлын – 32, Т.Кенжебаевты – 31 
депутат қолдап қол қойған. 

Жоғарыдағылардың негізінде аталған кандидаттар 
тіркелу үшін мемлекеттік кіріс органдарына өзіне және 
жұбайына/зайыбына табысы мен мүлкі туралы декларация-
ларды тапсырып, тапсырғаны туралы анықтамаларды, соны-
мен қатар 366885 теңге сайлау жарнасын ҚР Орталық сайлау 
комиссиясының шотына аударғандығын растайтын құжатты 

облыстық сайлау комиссиясына тапсыруына болады.
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша барлық қажетті 

құжаттарды түгел облыстық сайлау комиссиясына тапсырған 
ҚР Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат Мұрат 
Бақтиярұлын тіркеу туралы шешімді қолдап облсайлауком 
мүшелері бірауыздан дауыс берді. Кандидатқа тиісті куәлік 
табысталды.

Үгіт науқаны 2017 жылғы 8 маусымнан басталады. Осы 
уақытқа дейін кандидаттың қандай да бір үгіт жүргізуіне 
заңмен тыйым салынған.

***
 Кеше  Қызылорда облыстық сайлау комиссиясының оты-

рысында ҚР Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат 
Ғ.Жарқынбаевты қолдап таңдаушылардың қолдарын жинауға 
арналған қол қою парақтарындағы қойылған қолдардың тек-
серу нәтижелері қаралып,  Сенат депутаттығына екі канди-
датты тіркеу туралы шешім қабылданды.

Қол қою парақтарын тексеру нәтижесінде кандидат 
Ғ.Жарқынбаевты қолдап облыс бойынша барлық деңгейдегі 
9 мәслихаттың 19 депутаты қол қойған, жарамсыз деп 
танылған қолдар анықталмаған. Кандидат декларацияларды 
тапсырып, сайлау жарнасын енгізген жағдайда осы қолдау 
оның тіркелуі үшін жеткілікті болып табылады.

Қажетті құжаттарды облыстық сайлау комиссия-
сына тапсырған А.Әлназарова мен Е.Әжікенов Сенат 
депутаттығына кандидат ретінде тіркеліп, оларға тиісті 
куәлік тапсырылды.

      
 Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халық-
аралық автокөлік дәлізінің бойында «Рагибов» 
ЖК  салатын жол бойы кешені Қармақшы ауда-
ны, III Интернационал елді мекенінің тұсында 
орналасады. Жеке кәсіпкер Б.Рагибовтың ай-
туынша, кешен 10 нөмірлік қонақ үй мен 
кафе, сауда павильоны, үлкен және жеңіл 
автокөліктерге арналған көлік жуу бекеті, 
автокөлік жөндеу шеберханасы, автотұрақ, 
жылыжай, әжетхана мен жуыну кабиналары, 
жазғы демалыс алаңқайынан тұрады.  

Ғимараттардың қасбеттері замануи, сапа-
лы материалдармен әрленеді. Қонақ үйде зама-
науи нөмірлер, медициналық пункт, кафе, киім 
жуу бөлмесі болады. Кешеннің аумағындағы 
жуыну бөлмелері аз уақытқа аялдаған 
жолаушыларға қызмет етпек. Ал автокөлік ше-
берханасы жолаушылардың көлігін толықтай 
тексеруден өткізуге және істен шыққан 
бөлшектерін ауыстыруға мүмкіндік береді. 

Кешеннің аумағында жеңіл және жүк 
автокөліктеріне, автобустарға арналған 
тұраққа қауіпсіздік бейнебақылау камера лары 
қойылады. Кешеннің аумағы толықтай абат-
тандырылып, көркей тіл мек. Жо лаушылардың 
тынығуы үшін жазғы алаңқай да қарастырылды.

  Кешен іске қосылғанда, құрылыс-монтаж 
жұмыстары кезінде ауыл тұрғындары 
жұмыспен қамтамасыз етіледі. Кейін 
тәулігіне 200-250 автокөлікке қызмет 
көрсету жоспарлануда. Құрылыс жыл 

соңына қарай толықтай аяқталмақ.  
Кәсіпкер Т.Басенов қолға алған Қазалы 

ауданы, №99 жол айрығы тұсындағы ке-
шен құрамына  20 орындық тамақтану орны, 
дүкен, жуыну кабиналары, жеңіл және ауыр 
автокөліктерге арналған автотұрақ, эстакада, 
жазғы демалыс орны кіреді. Құрылыс-монтаж 
жұмыстарын биыл бастап, келесі жылы 
толықтай аяқтау жоспарланған. 

Арал ауданы, Шижаға елді мекені 
тұсындағы жол бойы кешеніне де кафе, қонақ 
үй, жуыну кабиналары, автотұрақ, дүкен, ав-
тошеберхана орналасады. Қазір бұл жерде 
жеке кәсіпкердің тамақтану орны мен жанар-
жағармай құю бекеті  жолаушыларға қызмет 
көрсетуде. Кәсіпкер Т.Әбибуллаев  кешенді 
биыл толықтай іске қосып, қосымша 7 адамды 
жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр.  

Кеңес отырысында «Байсуганова А» жеке 
кәсіпкердің өкілі Ә.Қарымсақ Қазалы ау-
даны Әйтеке би кентінің тұсынан салына-
тын  жол бойы кешені жобасы туралы айтып 
берді. Бұл кешенде де жолаушылар барлық 
қажеттіліктерін өтей алады. 

Ұлы жолдың бойындағы тағы бір нысан 
– Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің тұсында 
бой көтереді. «МКМ Сервис» ЖШС сәулетшісі 
Ғ.Ерікбаевтың айтуынша, қазір бұл аумақта 
1986 жылы салынған ескі жанар-жағармай құю 
бекеті орналасқан. Бекет 2013 жылдан бері 
жолаушыларға қызмет көрсетпейді. Жоба бой-

ынша ескі бекет бұзылып, оның орнына жаңа 
жанар-жағармай құю станциясы салынады.  

Станция ғимаратында тамақтану орны, 
дүкен, жұмысшылардың жуыну кабинасы 
және басқа да қосалқы бөлмелер орналасады. 
Сонымен бірге, оның аумағында жеңіл және 
жүк көліктеріне арналған автотұрақ, қоқыс та-
стау орны да қарастырылған.   Құрылыс 6-8 ай 
ішінде толықтай аяқталады. 

Кеңес отырысында «Батыс Еуропа – Ба-
тыс Қытай» халықаралық автокөлік дәлізінің 
бойында салынуы жоспарланған жол бойы 
кешендерінің эскиздік жобалары мақұлданды. 
Құрылыстарының сапалы жүргізілуі және 
мақұлданған эскиздік жобаларға сәйкес болуы 
туралы тапсырма берілді. Сондай-ақ, тиісті 
тұлғаларға кешен аумақтарын абаттандыру 
және көгалдандыру, қажетті жер учаскелерін 
және рұқсат құжаттарын қысқа мерзімде беру 
жүктелді.  

гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

күре ЖОЛ БОЙЫНдАҒЫ кеШеНдер 
заманауи талапқа сай болуы керек

«ҚазаҚстан РесПубликасындағы сайлау туРалы» ҚазаҚстан 
РесПубликасының конституциялыҚ заңының 73-бабының 6-таРмағы 

2) таРмаҚШасына сәйкес ҚызылоРда облыстыҚ аумаҚтыҚ сайлау 
комиссиясы хабаРлайды:

Қызылорда облысынан Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат бо-
лып тіркелді: 

1. Бақтиярұлы Мұрат, 1958 жылы туылған, қазақ, 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты, 
Қызылорда қаласы, Қазантаев көшесі, 49 үйдің тұрғыны, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі;

2. Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы, 1971 жылы 
туылған, қазақ, Қызылорда облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы, Қызылорда қаласы, Ә.Марғұлан 

көшесі, 1 үйдің тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының мүшесі;
3. Әжікенов Ержан Ертарғынұлы, 1969 жылы туылған, 

қазақ, Сырдария аудандық мәслихатының хатшысы, Сыр-
дария ауданы, А.Тоқмағанбетов ауылы, Ә.Молдағұлова 
көшесі, 5 үйдің тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының мүшесі.

Қызылорда облыстық сайлау комиссиясы.
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2014 жылы ҚР Президенті – Қарулы күштердің Жоғарғы Бас 
қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен ҚР Ұлттық 
гвардия сы «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімінде 
әскери борышын өтеп жүрген жерлестеріміз Жандос Баянбаев – ІІІ 
дәрежелі «Айбын» орденімен, ал Нұрасыл Мүбәраков «Жауынгерлік 
ерлігі үшін» медалімен марапатталды. 

...Оқыс оқиға «Жаңа Семей» станциясын-
да болған еді. «Семей-Алматы» пойызы осын-

да тоқтап тұрған. Оның бір вагоны бас 
бостандығынан айырылғандарға толы. Ба-
сым бөлігі – ауыр қылмысы бойынша жаза-
сын өтеушілер. Бір кезде біреуі «әжетханаға 
барып келейін» деп сұранды. Қатардағы 
Н.Мүбәраков пен кіші сержант Ж.Баянбаев 
оны айтқан жеріне апара жатқан. Жақындай 
берген тұста әлгінің талмасы ұстап, құлады. 
Ойында ештеңе жоқ, қарауыл көмек қолын 
соза бергені сол еді, қылмыскер сарбаздың 
беліндегі табельдік қаруды алып үлгерді. 
Ол өтірік құлап бара жатқандай кейіп та-
нытып, қатардағы сарбазға екі рет оқ атты. 
Қарауыл бастығының көмекшісі, кіші сер-
жант жараланған әріптесін денесімен жау-
ып, қарулы қылмыскерге қарай ұмтылды. 
Әлгі тағы да ештеңеден тайсалған жоқ. 
Ауыр жараланғанына қарамастан, Жан-
дос қосымша қарауыл тобы келгенге дейін оны бөгей тұру үшін күш 
жинап алды. Қос әскеридің денсаулығына зиян келтірген қылмыскер 
бұл әрекеті үшін өз өмірімен жауап берді. Ал ержүрек жігіттер дереу 
ауруханаға жеткізілді. 

Ж.Баянбаевтың жағдайы ауыр еді, өйткені ішкі органдары 
зақымдалған. Н.Мүбәраков болса, екі жерден жараланған. Оқ денесіне 
тиген. Дәрігерлер сарбазға ота жасап, ұзақ уақыт бойы оңалту шара-
ларын жүргізді. «Мен жауынгерлік міндетімді атқардым. Менің ор-
нымда басқа біреу болса да, дәл осылай істер еді. Әскери ант пен 
жауапкершілік әскери маман үшін өте маңызды. Мен бұл әрекетімді 
ерлікке теңемеймін, қызметіме деген адалдық пен азаматтық парызым 
деп білемін», – дейді Ж.Баянбаев. 

Қос сарбаздың ерлігі облыс әкімі Қырымбек Көшербаев тарапы-
нан елеусіз қалған жоқ. Ж.Баян баев ол кезде ем-дом қабылдап жат-
қандықтан аймақ бас шы сымен кездесу ге қатыса алмады. Н.Мүбәраков 
облыс әкімінің Құр мет грамотасы мен 1 миллион теңге кө леміндегі 
қаржылай сыйлығына ие болды. Облыс әкімі бейбіт күннің батырлары-
на: «Бұл – нағыз ұмытылмас ерлік. Осындай ержүрек азаматтарымыздың 
батырлығы мен патриоттығы жастарымызға әрдайым үлгі-өнеге бо-
латыны анық. Отан үшін жастар отқа түсуге дайын екендіктерін 
көрсетуі еліміздің «Мәңгі ел» екендігін айқындайды», – деп баға берді. 
Иә, өмірлеріне қауіп төндірген оқиға кезінде де батылдық танытқан 
жігіттер мақтан тұтуға тұрарлық. 

Н.ИБРАШТЕГІ.

Жақсылық Жан сүгіров жөнінде Орал қала сын-
дағы 5517 әскери бөлімінде Отан алдындағы боры-
шымды өтеп жүр генде білдім. Есімін де, ерлігін де ең 
алғаш рет сол жерде естіген едім. Құжат парақтарын 
ақтара отырып, «Память о павших войнах внутрен-
ных войск на таджикско-афганской границе 7 апре-
ля 1995 года» деген кітап тауып алдым. Сол кітаптан 
Жақсылық Жансүгіров туралы мәліметтер мен қаза 
болғаннан кейінгі ата-анасының айтқан сөздерін 
теріп қағаз бетіне түсірдім.

…Сол күні Табиғат-Ана Тәжік стан елінің осы-
нау бір өлкесіне өзгеше бір тарпаң мінез танытып 
еді. Қатып қалған қойтастар сытырлай тиген там-
шыларды бойына дарытар емес. Ішін тарта ұлы ған 
желмен қосарлана себелеген жаңбыр жаны күйзеле 
Табиғат-Анаға мұң шағып тұрғандай. Бұл кезде 
ұлыған желді де, себелей жауған жаңбырды да еле-
местен Пшихавр шатқалының тар бойымен келе 
жатқан рота бейқам болатын. Тосын тосқауылдың 
соңы орны толмас қайғы мен өкінішке ұрындырарын 
дәл сол сәтте Табиғат-Ана өзінің буырқаған мінезі 
мен көз жасы арқылы жанталаса білдірмек болды ма 
екен?! Қандықол қарақшыларды қойнына жасырып, 
сұрапыл шайқасына селт етпестен мелшиген күйі 
қатып қалған қатыгез шатқалға көз жасын көлдете 
тұрып, аналық жүрегімен лағнет айтты ма екен, кім 
білсін?!

Сол бір жетінші сәуірді есімізге алғанда 
қанаттарын от шалса да жолдастарын жаудан 
қорғап, қаймықпай қарсы ұмтылған он жеті жас 
қыран көз алдымызға келеді. ТМД елдері шека-
расын қорғау мақсатында мемлекеттік тапсыр-

мамен аттанған Қазақстанның ерікті батальоны 
құрамындағы ержүрек жігіттердің өшпес ерлігі 
мәңгілік есте сақталмақ.

1995 жылдың 7 сәуірінде тәжік-ауған шека-
расында, Пяндж өзенінің жанында, Пшихавр тас 
шатқалында жүк тасымалдап келе жатқан ішкі 
әскерлердің жинақталған ротасына жергілікті 
ауғандық «моджахидтер» тосыннан шабуыл жасап, 
қарулы қақтығыс болды. Сол қақтығыста он жеті 
қазақ жауынгері қаза тапқаннан кейін жауынгерлік 
ерліктері үшін орден-медальдармен марапатталды. 
Осы қақтығыста ерлік көрсетіп, қаза тапқандардың 
бірі – қатардағы аралдық жауынгер Жақсылық 
Жансүгіров болатын.

Ол 1974 жылдың 4 маусымында Арал 
қаласындағы Әмірхан аға мен Ұлдай апаның от-
басында дүниеге келген. Қаладағы №220 мектепті 
бітіргеннен кейін Атырауда жұмыс істеп, сол 
жақтан Шымкентке әскерге алынады. Парақ 
беттерін ақтара отырып, Жақсылықтың ата-анасы 
берген сұхбатын тауып алдым. Өшпес бейне тура-
лы мақаламыз татымды болу үшін сол шынайы сөз 
жолдарын ұсынып отырмын.

«… – Жанымның жасауы болған Сәбитім (ана-
сы Жақсылықты кішкентайынан Сәбит деп атаған 
екен) бала шағынан елгезек еді. Буыны қатайып, 
бекігеннен бастап қара жұмыстың қайсысынан да 
бас тартпай құлшына кірісетін. Өзі техника жағына 
да бейім еді. Велосипедтен бастап мотоциклге дейін 
жөндей білетін. «Ер жеткен соң әскерге барып ке-
лем. Сонан кейін милицияға жұмысқа кіремін, не 
ОМОН-ға барамын» деп жиі айтып жүруші еді ғой. 

Атыраудағы ағасы Мұхаммеджанның 
қолында тұрып, жұмыс істеді. Сол 
жақтан әскери комиссариатқа жазы-
лып, армияға кетті. Алғаш келген ха-
тынан оның Шымкентке түскенін 
естідік. Кейіннен әскери ант қабылдау 
салтанатына үйден ағасы барып 
қайтты. Кейін өзім де Шымкентке 
шаруамен барған сәтімде жолықтым. 
Кездескен кезімде «еш уайымдама, 
бәрі жақсы» деді. Өзі бала күнінен 
қаншама көпшіл болғанымен, сөзге 
сараң еді, тұйық мінезді болатын. 
Ал, іске келгенде мүлдем басқа. Жа-
пырып, барлық істі аз уақыт ішінде 
тындырып тастайтын. Тіпті, ағалары 
Бақытжан мен Махамбет те «інісі 
бардың тынысы бар» деп демалып от-
ыратын….»

Бұл – шерлі ананың сөзі. Көз жасын көлдете 
оты рып Ұлдай апа сол әңгімені әзер айтты. Шіркін, 
анадан артық асыл бар ма екен, бұл әлемде. Оның 
баласына деген махаббаты, сүйіспеншілігі өз алды-
на. Марқұм Жақсылықты үй-іші, жора-жолдастары 
Сәбит атап кеткен. Азан шақырып қойған есімі 
құжатта ғана жүрді. Аяулы ұлы туралы асқар тау 
әкесі Әмірхан аға да: «Көзіміздің қарашығынан 
айырылдық қой. Енді Құдайға тәуба дейміз де. 
Жақсылығымның арты қайырлы болып, жақсылығы 
болсын деп қалғанымызға амандық тілейміз», – деп, 
сөзін қысқа қайырған.

Жақсылықтың взвод командирі офицер 

Әбиболла Жайлыбеков «Жалынға 
ай налған жас жүректі көрдім» де-
ген естелігінде былай дейді: «Бір ма-
шинаның арт жағында Ержан Әбдиев, 
Жақсылық Жансүгіров, Жанат 
Несіпов жаумен атысып жатқан еді, 
бір кезде жау жағынан атылған гра-
натометтен түскен граната Ержанның 
дәл қасына түсті де, дүние төңкеріліп 
жүре берді». Міне, осы кішкене ғана 
эпизодтың өзінен көп нәрсені аңғаруға 
болады. Біздің жауынгерлердің қарсы-
ластарына асқан өршілдікпен төтеп 
беріп, қайтпас қайсарлық танытқанына 
куә боласың. Иә, ерлік қашанда өлмек 
емес. Әйгілі шығыс философы Сайф 
Саран: «Нағыз ер болсаң, сол атаққа 
ие бола біл!» деп айтқан екен. Со-

лай демекші, күні кешегідей көз алдымызға еле-
стеген таулы Памир шатқалында, тәжік елінің ше-
карасын Отан тапсырмасымен барып, соңғы демі 
қалғанша қорғаған 17 сарбаздың бірі – Жақсылық 
Жансүгіровтің ерлігі бүгінгі ел қорғаған замандаста-
рына, кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге болып қала бермек.

№220 орта мектепте батыр жауынгерге арналған 
мүйіс бар. Оған оның бүгінгі іні-қарындастары 
алқызыл гүл шоқтарын қойған. Сол шоқ жастық 
өмірін – жауынгерлік қызметін ақырғы сәтіне дейін 
адалдықпен өтеген қайсар жігіттің қайтпас ерлігін 
жалындатып тұр.

Алдияр НұРмАНов.
Арал ауданы

Меймандарды аудан әкімі Ғ.Қазантаев бастап 
жүрді. Жаңа жүйеге көшу барысында аудан көлемінде 
атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде қысқаша баян-
дап берген ол алқа жұмысына сәттілік тіледі. 

Аудан әкімінің орынбасары Б.Өтегенованың ха-
барлауынша, міндетті әлеуметтік-медициналық 
сақтандыру жүйесін енгізуге бағытталған дайындық 
жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жаңа жүйені 
енгізу барысында орын алуы мүмкін кедергілер 
тұрғындарға түсіндіріліп, ақпараттық-насихаттық ша-
ралары қолға алынған. 

–  Қазіргі таңда жаңа жүйе жөнінде тұрғындардың, 
жұмыс берушілердің, жеке кәсіпкерлердің ақ парат-
тануы өте маңызды. Жұмыссыздар мен өзін-өзі 
еңбекпен қамтыған азаматтарды нақтылау, кәсіби 
баулу, кәсіпкерлігін рәсімдеу – өте жауапты міндет. 
Осы орайда жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандарды анықтау үшін кент және ауыл 
округтері бойынша ауылішілік үй аралау, түсіндіру 

жұмыстары жүргізілді, – деп атап өтті Б.Өтегенова.
Жалпы, ауданда 39736 тұрғын бар екен. Оның 

9663-і, яғни, 24 пайызын балалар құраса, зейнеткер-
лер саны 3585, яғни, 9 пайыз. Аудан халқының 18779-
ы экономикалық белсенді болып табылады. Оның 
ішінде 887-сі жұмыссыз, бұл экономикалық белсенді 
халықтың 4,7 пайызын құрауда. 

– Үй аралау барысында өнімсіз өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар саны 948 адамды құрады. Ендігі міндет 
елді мекендер бойынша қалыптасқан осы санаттағы 
азаматтарды бірінші кезекте ауылшаруашылық 
өндірістік кооперативтеріне, шаруашылық 
серіктестіктері мен қожалықтарға жұмысқа орнала-
стырылатын болады. Қазіргі таңда кәсіпкерлердің 
тізімі қалыптастырылып, 83 мекемеге бөлінуде. Бұл 
жұмыстардың барлығы осы міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінің енгізілуі 
қарсаңында арнайы ұйымдастырылған. Өйткені, 
үстіміздегі жылдың 1 шілдесінен бастап еліміз бой-
ынша сақтандыру қорына жарна төлеу бастала-

ды. Ал, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа 
жүйе өз жұмысын бастайды. Жарна төлемеген аза-
мат мамандандырылған  медициналық қызметті ала 
алмайды. Сондықтан әрбір тұрғын өз мәртебесін 
анықтап, жүйеге атсалысуға міндетті. Жоғарыда 
атқарылып жатқан ауқымды шаралардың барлығы 
осы мақсатта қолға алынып отырғаны белгілі. Ертеңгі 
күні тұрғындар тарапынан түсінбеушілік туында-
мас үшін, қапы қалмас үшін тиісті жұмыстар жасалу-
да. Жалпыға ортақ жүйе әлемде өзінің өміршеңдігін 
көрсетіп отыр.  Бұл жүйе денсаулық сақтау 
саласындағы жаңа бетбұрыстың бастауы деп білеміз, 
– деді Б. Өтегенова.

Мекемелер үйінде бірнеше бөлім топтастыры-
лып, халыққа қызмет көрсетуде. Бұл тұрғындардың 
уақытын тиімді жұмсауға әрі қажетті құжаттарын бір 
жерден рәсімдеуге қолайлы жағдай туғызуда.

 Мұнан кейін сала мамандарының қатысуымен 
аудандық мәдениет үйінде кеңейтілген алқа мәжілісі 
өтті. Жиналысты облыстық денсаулық сақтау 

басқармасының басшысы А.Әлназарова ашып, күн 
тәртібіндегі мәселелермен таныстырып, сала бойын-
ша атқарылуы тиіс жоспарларды жеткізді.  Басқосуда 
«Амбулаториялық-емханалық» қызметі бар Сыр-
дария аудандық ауруханасының бас дәрігері Ма-
нат Садықова атқарылған жұмыстар жөнінде баян-
даса, облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
медициналық көмекті ұйымдастыру бөлімінің басшы-
сы Б.Бурамбаева  Сырдария аудандық ауруханасының 
қызметті ұйымдастыру жұмыстарына жасалған тал-
дау қорытындысын таныстырды. 

Алқа мәжілісінде сонымен бірге аудандық ау-
рухана бас дәрігерлері хабарлама жасап, бекітілген 
жоспарлардың орындалу барысын жеткізді. Жиын 
соңында басқарма басшысы А.Әлназарова тұрғындар 
денсаулығын жақсарту басты мақсат екенін атап өтіп, 
сала мамандарына бірқатар тапсырмалар жүктеді.

Айнұр БАТТАЛовА.

Тәуелсіздіктің арқасында Қазақ елі ғасырлар 
бойы ата-бабамыз арман еткен ұлан-байтақ 
жеріміздің шекарасын бекемдеп, мызғымастай 
беріктігі мен тұтастығын дәлелдеді. Еліміздің 
Ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ұлан-
ғайыр мемлекеттік шекарамызды қорғауда 
сарбаздардың сіңірген еңбектері ерлік үлгісімен 
пара-пар. Күнделікті бетпе-бет келетін қауіптің 
алдын алатын шекарашылар өмірінен бір үзік 
сырды назарларыңызға ұсынсақ дейміз. 

Қармақшы ауданының шалғай 
ауылдарының бірі Қуаңдария елді мекенінде 
Қосшың шекара заставасы орналасқан. 
Құмды жердің өзіндік қиындығы көп. 
Былтырғы жылдың шілде айы. Бір күні таңғы 
салқынмен отын жинауға шыққан ауыл адам-
дары әлдебір жақтан дырылдаған мотордың 
үнін естиді. Бұл өңірде өздері секілді сексеуіл 
жинағандар мен шекарашылар ғана жүреді. Со-
сын, дырылдағанына қарағанда көлік емес... 
Осы ауылдың тап іргесінде «Қосшың» шека-
ра заставасы бар. Капитан Алмас Досқараев 
басқаратын шекарашылар мен ауыл адамда-
ры бауырмал, аралас-құралас. Қажет болған 
жағдайда шекарашыларға көмек етіп, қол 
ұшын беру үшін ауыл тұрғындарынан ерікті 
жасақшылар құрылған. Құм ішіндегі мотор 

дыбысын естіген жасақтардың бірі екен. За-
става бастығы алдымен ауыл тұрғыны айтып 
келген аумақты карта арқылы жіті тексерді. 
Мотор үніне қарағанда құдықтан су тарта-
тын немесе жарық беретін құмның ішіне 
ыңғайлы дизельді агрегат сияқты... Ал, мұнда 
отырған шопандар ауылы жоқ. Демек... Бірден 
Қызылорда шекара отрядының бастығымен 
байланысқа шыққан капитан А.Досқараев 
тәжірибелі сардарға болған жағдайды баян-

дап, аумақты барлап шығуға рұқсат сұрады. За-
става бастығын мұқият тыңдаған подполков-
ник Р.Шалахановқа осы оқиғаның астарын-
да әлдеқандай бір қылмыс бұғып жатқандай 
көрінді. Сондықтан, кешеуілдетуге болмайты-
нын түсінген ол сол күні шекара отрядының 
десанттық-шабуылдаушы заставасының басты-
ғын өзіне шұғыл шақыртты...

...Командир берген қосымша күшпен бірге 
учаскеге аттанған «Дабыл» шекара наря-
ды қашан «УАЗ» көлігі мен мотоциклдің ізін 
тапқанша бархандар мен қалың сексеуілдердің 
ішін көп шиырлауына тура келген. Ізге түскен 
шекарашылар ақыры кешкі сағат бестердің 
кезінде бір сайдың ішінде қаңтарулы тұрған 
«УАЗ» көлігі мен «Урал» мотоциклінің үстінен 
түсті. Төбе басына шыға келген шекарашылар-

ды көріп, өздерінің қапы қалғанын сезген бір 
адам дереу мотоциклмен қашпақшы болды. 
Бірақ, кеш қалған еді.

Қалың сайдың ішіне тігілген қоста екі адам 
қолға түсті. Қызылорда қаласының тұрғындары 
екен. Олар қарасораны қалай егіп, қалай 
өсірудің жолдарын өте жақсы білетіндер бо-
лып шықты. Жайқалып өскен улы өсімдікті 
мұқият іздемесе, бірден байқау қиын еді. 
«Бақшаның» басына сексеуілден қос жаса-
лыпты. Бір қызығы, мұнда «диқандардың» 
күнделікті өміріне қажетті жағдайдың барлығы 
дерлік жасалған. Азық-түліктің мол қоры 
жасақталған. Тамақтарын дайындауға газ бал-
лондарын пайдаланыпты. От жақса, түтінді 
байқап қояды деп секемденсе керек. Қостың 
қасында су скважинасы бар. Осыған қарағанда, 
қарасора өсірушілердің жоспарларын іске 
асыруға мұқият дайындалғандары көрініп тұр. 
«Алқапты» суғаруға пайдаланатын дизельді 
агрегаттың үстінен шыққан кездерінде шекара-
шылар мән-жайды бірден түсінді. Дырылдаған 
даусы алысқа кететінін білетін контрабанда-
шылар қылмыстарын жасыру үшін дизельді 
тек таң алдында, маңайдағы ауыл адамда-
ры ұйқыда жатқан кезде қосатын болған. 
Тек, олар өздерінің шекара аймағында 
екенін, мұнда құс ұйқылы шекарашылар мен 
олардың қырағылықты ешқашан естерінен 
шығармайтын көмекшілері бар екенін ұмытып 
кеткен сыңайлы. Ертеңіне келіп жеткен құзыр-
лы мекеме қызметкерлерінің қатысуымен 344 
қарасораның көзі жойылды. Сөйтіп, мол пайда 
табудың жолына түскендердің арам ойлары іске 
аспай қалды. Застава бастығы, капитан Алмас 
Досқалиев басқарған операцияға тәжірибелі 
шекарашылар тартылды. Олар қызмет итінің 
аға нұсқаушысы, сержант Жеңісбек Бектібаев, 
ефрейтор Нұржігіт Жүстаев, қатардағы жауын-
герлер Рамиль Ирисбеков, Темірхан Ильмура-
довтар еді.

Бұл – Қызылорда шекара отряды үшін 
шекара шебінде өрбіген жалғыз оқиға емес. 
Соның ішінде бір ғана «Қосшың» шека-
ра заставасының шекарашылары қаншама 
заңсыздыққа тосқауыл қойды. Бір мысал, өткен 
жылы заставаның учаскесі арқылы үш жарым 
тонна мыс пен 700 келіге жуық спиртті көрші 
елдің аумағына заңсыз асырмақ болған кон-
трабандашылар қолға түсті. Міне, осы жолы 
да шекарашылар академиясының 2011 жылғы 
түлегі капитан Алмас Досқараевтың арқасында 
«ғасыр тажалының» жолы кесілді. Мұны 
біз шекарашылардың қырағылығына, Отан 
алдындағы адалдығына теңейміз. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКов.

«Айбын» Президенттік полкі» 0112 әскери бөлімінің 
командирі Т.Сәрсекеевтен облыс әкімі Қырымбек Көшербаев-
тың атына ризашылық хаты келіп түсті. Хат мәтіні төмен-
дегідей:

«Құрметті Қырымбек Елеуұлы! Қазақстан Республика-
сы Мемле кеттік күзет қызметі объек тілерді қорғау қызметі 
«Айбын» Президенттік полкі 0112 әскери бөлімінің жеке 
құрамы Қазақстан Рес публикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасының қауіпсіздігін тікелей қор ғайтын және Қазақстан 
Қарулы Күштерінің алдыңғы қатарлы әскери құрылымы бо-
лып табылады. Әр мемлекет үшін сыртқы қорғаныс пен ішкі 
қауіпсіздік өте маңызды. Әлемде болып жатқан лаңкестік 
жағдайлар біздің де еліміздің қауіпсіздігін күшейтуді та-
лап етеді. Елбасымыздың да нақты тапсырмасы жыл сай-
ын әскер қатарына шақырылатын Отан қорғаушыларды са-
палы тәрбиелеп, жүректеріне Отанға деген асыл сезімді 
орнату болып отыр. Осы мақсатта,  Қазақстан Респу-
бликасы Мемлекеттік күзет қызметі көктемгі және күзгі 
шақырылымның үміткерлерін бірінші болып іріктеп, 
Қазақстан Республикасының халқы мен Президентіне адал 
қызмет атқаратын ер-жігіттерді «Айбын» Президенттік полкі 
0112 әскери бөлімінің қатарына жасақтайды. 

Әр облыстан ерекше іріктеуден өткен сарбаздар бүгінде 
«Айбын» Президенттік полкі 0112 әскери бөлімінде Отан 
алдындағы әскери борыштарын адал атқаруда. Адалдығымен 
және үлгілі әскери тәртібімен, жауынгерлік даярлық 
сабақтарын үздік меңгеріп жүрген озат сарбаздар бар.

Солардың бірі – Сіздердің жерлестеріңіз, қатардағы жау-
ынгер Жалғасбек Азаматұлы Тұрмахан біздің әскери бөлімге 
келген күннен бастап өзінің Отан алдындағы қасиетті боры-
шын абыроймен атқарып келе жатқанын қуанышпен хабарлай-
мыз.

Жалғасбек өзінің әскери 
қызметінің алғашқы күндерінен 
бастап, әскери өмірдің қыры мен 
сырын үйренуге үлкен ынта білдіріп, 
Отанға деген жоғары патриоттық 
сезімімен қарулас достарына үлгі-өнеге 
бола білді. Өзіне жүктелген мін-
деттерді атқару кезінде тек 
жақсы жағынан көрініп жүр. 
Бөліміміздің жастар бас-
тамашылық орталы ғы   ның 
белсенді мү шесі. Ұйым -
дастырушылық қабі леті 
жоғары. Мерекелік және 
әскери-патриоттық іс-ша  ра-
ларды сапалы ұйым дас тырып, 
өзінің коман дирлеріне тап-
тырмас көмекші болып жүр. 

Жауынгерлік қызметті 
абыроймен атқарғаны үшін бөлім командирінің бұйрығымен 
марапатталып, ата-ана сына «Алғыс хат» жолданған. Қызметте 
қол жеткізген жетістіктері мен үлгілі әскери тәртібі үшін рота 
және батальон командирлерінен бірнеше марапаттары бар.

Жалғасбектің осындай жетістіктерге қол жеткізуінің 
себебі ең алдымен отбасындағы алған өнегелі тәрбиесі, мек-
теп ұжымының және білім алған оқу ордасының берген сапа-
лы тәлім-тәрбиесінің нәтижесі, сондай-ақ жергілікті Қорғаныс 
істері жөніндегі департамент қызметкерлерінің іріктеу 
жұмысын ыждаһаттылықпен өткізуінде.

Сіздерге осындай сарбазды өсіріп-тәрбиелеп, Отан 
қорғаушылар қатарына жібергендеріңізге алғысымызды 
білдіреміз».

мәмс

ЖАҢА ЖҮЙЕГЕ ЖАН-ЖАҚТЫ ӘЗІРЛІК
Сырдария ауданын-

да облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының 

көшпелі алқа мәжілісі 
өтті. Шараға қатысушы 

облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшы-

сы А.Әлназарова бастаған 
Қызылорда қалалық, Сырда-

рия, Арал, Қазалы, Қармақшы, 
Жалағаш, Шиелі, Жаңақорған 

аудандық ауруханаларының 
бас дәрігерлері мен орынбасар-

лары, тиісті бөлім басшыла-
ры және БАҚ өкілдері ең алды-

мен аудандық мекемелер үйінде 
болып, міндетті әлеуметтік- 

медициналық сақтандыру 
жүйесіне көшуге дайындық ба-

рысында атқарылып жатқан 
жұмыстармен және ғимаратпен 

танысты.

ШЕКАРАШЫЛАР

“АЙБЫНдАғЫ” ЖАуЫНГЕР

ЕРЛІК ЖАС 
ТАЛҒАМАЙДЫ

ЖАЛЫНғА АЙНАЛғАН ЖАС ЖҮРЕК

Отанды қорғау – азамат абыройы

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні

Бетті дайындағандар Н.САНИязовА, Ш.БЕКБАН

әскерге 800 жас аттанады
Кеше Қызылорда облысының қорғаныс істері жөніндегі департаментінің бастығы, 

полковник Мұрат Даулетбақов БАҚ өкілдеріне арнап баспасөз мәслихатын өткізді.
Биылғы көктемде облыстан Қорғаныс министрлігіне қарасты қарулы күштерге және 

өзге де әскери құрылымдарға міндетті борышын өтеуге 800-ден аса азамат атта-
нады. Оның тең жарымы 14 команда құрамында аттандырылып, әскери боры-
шын атқарып жүр. Жастарды әскерге шығарып салу іс-шарасы 25 наурыз бен 26 

мау сым аралығында жүреді. Және патриоттық рух беру мақсатында шығарып 
салу шараларын облыс орталығындағы тарихи орындарда, батырлар 

ескерткіштерінде өткізу дәстүрге айналған. 
Полковник М.Дәулетбақовтың айтуынша, облысқа қарасты аудан-

дар мен Қызылорда қаласында әскер қатарына шақырылушылармен ал-
дын ала зерделеу жұмыстары жүргізілген. Бүгінде іріктеуден өткен 1411 
азамат медициналық комиссиядан өтуде. Сонымен қатар, департамент 
бастығы 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні мен 9 мамыр – Жеңіс күнін 
мерекелеуге қатысты жоспарланған шараларға тоқталды. 

 Бүгінде Сыр елінің сарбаздары әскери бөлімдерде Отан алдындағы 
борыштарын абыроймен атқарып жүр. 

Н.САғАТұЛы.

б
ри

ф
и

н
г



Тұрғанбике (Тұрғаш) Жұмабаева 1922 жылы қазіргі 
Қызылорда облысы, Жалағаш  станциясында дүниеге 
келген. 

Аудан орталығында орналасқан Сталин атындағы 
мектептің 1939 жылғы түлегі. Мектепті бітірісімен 
Қызыл Армия қатарында взвод командирі, шені лейтенант 
Қаражігітов Батырхан деген жалағаштық жігітпен бас 
қосып, күйеуінің қызмет атқарып жатқан Белоруссияның 
Борисов ауданына жол жүреді. Жас жұбайлар сол жақта 
1940 жылдың шілде айында ұлды болады.

1941 жылы маусымның 22 күні сағат таңғы төрттер 
шамасында әскери дабылмен қызметіне кеткен Батырхан 
жұбайына: 

– Тұрғаш, тез елге қарай баланы алып қайт. Соғыс 
басталды...  – деп, телефон арқылы айтып үлгіреді. Одан 
әрі қарай ерлі-зайыптылар тағдыр тауқыметімен тек 
соғыс аяқталған соң ғана Жалағашта бір-ақ кездеседі.
Тұрғанбикенің өз естелігінде:
«Соғыстың алғашқы күндерінде әскери қалашықтағы тұр

ғындар мен көптеген әскерилер жақын маңдағы Логайск орманына 
барып паналадық. Аға политрук Оразбаев барлық азаматтар 
мен әскерилердің басын біріктіріп, жасырын қаруланған үлкен 
топқа әкеліп қосты. Біртіндеп тобымыз көбейіп «Большевик» 
деген партизан отряды құрылды. Аз уақыттың ішінде «Щорс» 
атындағы партизандар бригадасы атанды. Осы бригадамыздың 
әскери комиссары Уәли Оразбаев, ал командирі Николай Дорбин 
болып тағайындалды.».

Партизан отрядында радиостанция мен радист болмаған соң 
1942 жылдың алғашқы күндері Мәскеуден арнаулы радиотехника 
мектебін бітірген Нұрғаным Байсейітқызы деген қазақ қызы 
«үлкен жерден» радиопередатчигімен келіп көмек көрсетеді. Үш 
айда Нұрғаным жерлесі Тұрғашты радиотехникаға үйреткеннен 
кейін өзі жауынгерлік тапсырмамен басқа бригадаға ауысып 
кетеді.     

Жалағаштағы мектепте неміс тілі пәні оқытылғандықтан 
Тұрғаш осы үш айдың ішінде немістердің бір-бірімен әуе толқыны 
арқылы сөйлесетін жасырын сөздігін тез арада жетік меңгеріп 
алады. Көбіне радиотехниктердің қасында болып, әуе  толқынында 
«үлкен жерден» келіп жеткен құпия шифровкаларды тәржімалап, 
өте маңызды әрі қажетті ақпарларды өз командирлеріне жеткізіп 
отырады. 

Қолы бос кездерде отрядтың күнделікті шаруашылық жұмыс-
тарына көмектесіп, барлаушылар «тіл» әкелсе, қолға түскен 
тұтқындардан жауап алуға да  қатысады. 

Тұрғанбике, Борисов аудандық астыртын комсомол комитеті-
нің төрағасы болған Төреғали Жангелдиннің қолынан комсомол 
билетін алып, партизан отрядында қабылданады.

Диверсиялық топ мүшелерімен бірге Тұрғанбике немістердің 
тылында әскери тапсырмамен бірнеше мәрте болады. 

Бірде Одер өзенінің маңайына арнайы тапсырмамен бір 
түнде ұшақпен апарып тастайды. Сол жерде соғыстың соңғы 
күніне дейін өздеріне жүктелген жауынгерлік тапсырмаларды 
орындайды. Олардың топтарын күшейту үшін әр күндері белгілі 
мерзімде ұшақпен адамдар тасымалданып, қару-жарақ, тамақ, 
дәрі-дәрмек, киім-кешектер жеткізіліп тұрады. Сонымен қатар 
жарақат алған партизандар госпитальға дер кезінде жөнелтіліп 
отырылады. 

Соғыс жылдарында Тұрғанбике жеті рет ірі шайқасқа 
қатысып, олардың барлығында да табандылық пен ерлік көрсетіп, 
бірнеше фашистің көзін жояды. Ол «Ерлігі үшін», І-ші дәрежелі 
«Ұлы Отан соғысы» медаль-орденмен марапатталған. 

Апайдың жиені, марқұм Шайқы Жүсіпұлы, «...Тұрғаштың 
киген киімдері әлі де көз алдымда. Үстінде гимнастерка, иығында 

погон, шашын қысқа қиған, басы
на қисайтып пилотка киген. 
Юбкасы мен аяғындағы хром 
етігі, белінде былғары белбеуі 
бар болатын. Омырауында 34 
орденмедалі бар. Әскери атағын 
ажырата алмадым. 

Менің есімде қалғаны, бір 
күні партизандар үлкен шай
қас та жаумен бетпебет  келе
ді. Апайдың  арқасында прос
тынямен танып алған баласы 
бар. Қалайда жау қолына түспей 
құтылу керек. Қапысын тауып, 
жаудың тырнағынан сытылып 
шығады. Артынан автоматтың 

оғы жаңбырша жауып тұрғанда, азаралдамен құтылып, өз 
отрядына қосылғанда, «бала ауырлап кетті, әрі қимылдамайды, 
шешіп алып көріңіздерші?», – дейді қасындағыларға. Шешіп көрсе 
балаға оқ тиген екен. Баласын сол майдан даласында жерлейді. 

Бір әңгімесінде, партизан отряды әр уақытта іздерін жасыру 
мақсатында  орманның ішінде кезіп жүреді екен. Сондай сәтте 
апай қасындағы серіктерімен бірге немістердің  жазалаушы 
отрядының  қолына түседі. 

Оларды комендатураға әкеліп, неше түрлі сұрақтар қояды. 
Көпшілігі  әйелдер болса керек, немістер оларды қорқыту үшін 
ішіндегі бірекі ер кісілерді табанда атып тастайды. Бірақ 
ешқайсысы жөндерін айтпайды. Содан соң оларды өлім лагеріне 
айдап кетеді.

Концлагерьде бұларды қара жұмысқа салады. Тұрғанбикені 
неміс офицерлері тамақ ішетін асханасына ыдысаяқ жуатын 
әрі столдарын тазартатын жұмысына орналастырады. Кешке 
қайтарда ол кісі қалған қою тамақ, нан қалдықтарын орамалына 
орап, жасырып ала қайтады екен. 

Бірде, келе жатса, бір шарбақ қораның ішінде біздің өз 
адамдарымыз тұр екен. Солар аштықтан ағаштардың жерге 
түскен жапырақтарын жеп, қорек етіп тұрғанын көріп, аяп 
кетіп, қолындағы оралған тамағын қорадан асырып тастайды. 
Әлгі аш кеңес тұтқындары, тастаған тамаққа үймелеп қалғанда, 
мұнарада тұрған күзетшілер көріп қояды. Екі неміс солдаты 
Тұрғашты ұстап алып, оң қолын бұрап сындырады да карцерге 
қамайды. Қамақтан шыққан соң қасында бірге жатқан тұтқын 
әйелдердің ішінен сынықшы шығып, қолын қалпына келтіріп, 
ағашпен танып береді.  

Арада екіүш айдай уақыт өткеннен кейін кеңестік әскерилер 
лагерьді атқылаған сәтті пайдаланып, партизан отрядында 
бірге болған екіүш әйелмен  қашып шығады. Түнімен жүріп, таң 
ата өз отрядына келіп қосылыпты»,  дейді өз естелігінде.

1945 жылдың тамызында Тұрғанбике елге оралады. Тұрғаш 
апайдың күйеуі Батырхан да бес-алты айдан соң әскер қатарынан 
аман-сау оралады. Сонда Тұрғаш апай, «Мен Батырханды соғыс
та кездестірсем атып тастар едім. Баламен екі жыл азап 
шегіп қанша қиыншылық көрдім. Соғыс басталмай тұрып «елге 
апарып тасташы?» дегенімді тыңдамады. Ақыры баладан 
айырыл дық»,- деп жылап жіберген екен. Сонымен, ерлі-зайыпты 
екеуі қайта қосылады.

Елге келген соң Тұрғанбике жоғарғы орындарға өтініш жасап, 
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Біз өңшең соғыстан оралған ағалар ортасында өстік, тәрбиесін көрдік, 
ақылын тыңдадық. Кеңсе ол кезде қазіргі ескі базар іргесіндегі Дзержинский 
көшесінде болатын. Құрманғали, Досмағанбет, Бөлебай, Әбсадық, Әбділда 
Құрманаевтар бір-бір бөлімді басқаратын. Көп жүк  газеттің ауылшаруашылық 
бөлімінің еншісінен ауыспайтын. Партия тұрмысы, совет құрылысы бөлімінің 
жүгі де жеңіл емес-ті. Қысқасы, газетті өңшең соғыстан оралған жауынгерлер 
атқарды. Біз оларды «қара нар» деп бағалайтынбыз.

Кеңсеге сағат тоғыз болмай келеміз. Бәрімізден бұрын қос балдақты 
дүрсілдетіп, осы күнгі «Айтбай» мешітінің іргесіндегі Атбасар көшесінде 
тұратын Ахаң – Ахметжан Нүрекеев ертелетіп келіп, бөлмесіне отырады. 
Үстелін тазалайды, шашын тарайды. Содан соң алдағы нөмірлердің мате-
риалдарына отырады. Бұл Ахаң біз сияқты алдымен қағазға үңіліп, жазбаға 
түсірмейді, бірден диктовка. Кеңседегі диктовканың нағыз майталма-
ны Сыдық Алдабергенов еді. Содан соңғы диктовкамен төгілте материал 
әзірлейтін Ахаң болды. Таңырқаймыз.

Журналист Ахметжан Нүрекеев соғыстан жараланып оралды. Алты ай 
Қарағанды госпиталінде жатты. Содан Қызылордаға оралып, атақты хирург 
Икрам Ыдырысовтың аялы алақанына кезікті. Хирург ә дегеннен Ахаңды 
қамқор құшағына алды. Жамбастан тесіп өткен неміс оғының орнын емдеу 

оңайға соқпады. Хирургтер бір аяқты жоғарғы 
жамбастан кесуді ұйғарды. Ал, хирург Ыдырысов 
бұл ұйғарымға келісім бермей отырып алды.

– Нүрекеевтің аяғын кеспейміз. Бұл жауын-
герді қос аяғымен өмір сүретін етеміз!

Сонымен хирург еңбегі қайтты. Ахаң 1947 
жылы Қызылорданың орталық ауруханасынан 
қос балдақпен шықты. Алдымен соғыс алдын-
да еңбек еткен «Ленин жолына» оралды. Бірер 
ай болмай жатып, «халық жауының» үрім-бұтағы 
деген арыз жазылды. Редакциядан кетуге тура келді. Сауда мекемесінде кадр 
бөліміне жұмысқа тұрды, кейін қаладағы «мұғалімдер үйі» атты кеңседен тұз-
дәм бұйырды. Бұдан соң Жамбыл облысының Мерке аудандық газетіне жол 
тартты.

Елуінші жылдың басында елге оралды. Газеттің редакторы Базарбай 
Сарбасовтың ыстық құшағына бөленді. Сарбасов қаламы ұшқыр, әділдіктің 
дарабозы еді. Ахаңның осылайша еңбек жолы жалғасып, дос-жарандар 
көбейген сәт басталды. Майдангерді редактор Сарбасов өмірден өткенше 
қорғады.

Тектінің тұяғы, атақты Ұлбикемен айтысатын Күдері Нүрекеевтің 
шөбересі Ахметжан Нүрекеевтің қаламы ұштала түсті. Ахаң еңбегі әсіресе, 
редакторлар З.Жарқынбаев, Ұ.Бағаев, Қ.Әбенов, Н.Уәлиев тұсында биікке 
көтерілді. Басшылар «Біздің Ахаң» деп құрметтеді. Жиын-жиналыста Ахаң 
сөйлесін дейтін бедел жинады. Турашыл, тазалықты пір тұтқан аға келбеті  
әлі көз алдымызда.

Қос балдақты жауынгер отбасын құруға бел буды. Бойжеткендерге көз 
салды. Орман, Жарылқасын, Мәлік, Қадыр бастаған замандастары Рабиға 
атты жеңгемізге құда түскені өз алдына жыр. Сонымен Рабиға Нұржанқызы 
жауынгер шаңырағына келін болып түсті.

Жеңгеміз иманжүзді болды, жаралы жауынгердің қас-қабағына қарап, 
қамқорлығына алды. Бауыржан, Бақытжан, Жұлдыз, Құндыз, Батырхан атты 
ұл-қыз сыйлады, немере сүйді. Келіннің басы болып Тұрған отау отын маз-
датты. Жаралы жауынгердің шуақты күндері басталды. Ахаң қос балдақпен 
жүріп институт бітіріп, жоғары білім алғаны, қиналған сәттерін жиі айтатын.

Балалар жас болды. Бәрін тәрбиелеу, оқыту Ахаң мен Рабиға жеңгемізге 
оңайға соқпады. Екі қыз, үш ұлдың жоғары білім алуына жағдай жасауға 
төзімділік танытты. Бәрі де ержетті. Бірі – дәрігер, бірі – инженер, мұғалім 
секілді сан алуан мамандықты меңгеріп, өмірден өз орнын тапты.

Жауынгер Ахаң зейнеткерлікке шықса да, еңбегін одан әрі жалғастырмаса 
болмайтын болды. Балаларды жеткізуді мақсат етті.  Сонымен жетпіс бестен  
асқанша редакцияда жұмыс істеуге тура келді. Тәжірибелі қаламгер жастар-
ды тәрбиелеп, баспасөздің ыстық-суығына баулыды. Қарашаңырақта абыз аға 
атанды. 

Қадірмен аға, сұрапыл соғысты бастан өткізген майдангер 1993 жылы 
дүниеден озды.

Жүйткіген уақыт қалай зымырайды?! Ахаңның дүниеден өткеніне де жи-
ырма бес жылға жуықтап қалыпты.

Ахаңның соңынан ерген інілері ғалым Қазыбай және Аралбай Маханбе-
товтер әулетінің көшбастаушысы Кеңес, Сұлтан, Асқарлар зыр жүгіріп, аға 
есіміне көше беруге аз тер төккен жоқ. Еңбектері қайтты. Жуырда қаладағы 
№1 Сәулет атты көшеге жауынгер Ахметжан Нүрекеевтің есімі берілді. Май-
дангерге лайықты құрмет көрсетілді. 

Осынау рәсімде журналист ардагерді құрметтеу, мәңгі есте сақтаудан 
туған ұлағатты іс болғаны байқалды. Сұрапыл соғыс кезінде еңбек ет-
кен жылдардағы отызға жуық орден-медальдары, екі рет «Қызыл Жұлдыз» 
орденін алған батальон зеңбірекшісінің мергендігі, майданға жазған хаттары 
тілге тиек болғаны аға рухын одан әрі асқақтатты.

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.

БІЗДІҢ 
АХАҢ

журналист Ахметжан Нүрекеев 
жайында толғаныс

 Қазақтың  дүние болмысында батырлық ұғымының алатын орны ерекше. 
Бізге мұра болып қалып отырған дархан даламыз, мол жеріміз осы батырлықтың 
нәтижесі. Осындай жағдайға батыры көп ел ғана қол жеткізген. Қай заманда бол-
масын, біздің ата-бабаларымызға жер кеңдігі қажет болып, келер ұрпақтардың 
еркін өмір сүруі үшін бар күш-жігерін сарқып, белді бекем бууына тура кел-
ген. Сондықтан, қазіргі кезеңдегі ақпараты дамыған қоғамда атамекенді қорғау, 
сақтау үшін бүгінгі ұрпаққа отанымызды қорғаған батырлардың ерлігін, болмы-
сын жастардың бойына сіңіру аса зәру мәселеге айналып отыр. 

Әлем тарихына бір сәт көз салсақ, неге еврей халқы жер бетінен мүлдем жойы-
лып кетпеді деген сұрақ туындайды. Шын мәнісінде 2,5 мың жылдан бері қуғында 
болған  бұл ұлт жойылып бітуі керек еді. Бірақ олар өздерінің өліп қалған иврит 
тілін жандандырып қана қоймай, қазіргі таңда еврей ұлтының өкілдері әлемдік 
капиталдың 30 пайызын бақылап отыр. Неге? Себебі, олар өздерінің ұлттық бол-
мысын ешқашан, ешқандай да жағдайда жоймаған және жойдырмаған батыр 
халық болған. 

Болашақ жастардың бойында отансүйгіштікті, қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыру үшін ел тағдырына жанын пида қылып, жаумен айқасқа түскен ба-
тырларымызды үлгі тұтып, солардың салып берген сара жолын жадымызда мәңгі 
сақтауға міндеттіміз. Сондай батырларымыздың бірі Кеңес Одағының батыры 
Үрмаш Түктібаев еді. 

Үрмаш Түктібаевті елге танытқан, оның ерлігін халыққа паш еткен Қазалы 
ауданының құрметті азаматы, қарымды қаламгер Әлмамбет Әлішовтің еңбегі 
ұшан-теңіз. Әлмамбет ағамыз Үрмаш батыр туралы шығармаларында болмы-
сын, соғыс кезінде жасаған ерліктерін керемет суреттейді. Осылай Үрмашты 
бүкіл қазақ халқына танытты. Батырдың ерлік жасап, қаза тапқан Латыш жеріне 
туысқандарын бастап апарып, елге топырақ әкелуіне бастамашы болды. 

Биыл Үрмаш батырдың туғанына 100 жыл толады. Біз қазіргі жастардың 
сана-сезіміне батыр ағамыздың ерлігін ғана емес, Отанға деген сүйіспеншілік, 
бойындағы күш-қуатын, болмысын, оның тек қана Қазалы жерінің батыры ғана 
емес, бүкіл қазақ халқының батыры екендігін ендіруіміз қажет. 

Ол тумысынан өте қарулы болған, сол кездегі колхоздың ауыр жұмыстарына 
мойынұсынбай еңбек еткен. Сөйтіп 1938 жылдың күз айында Совет Армиясы 
қатарына шақырылып, 1941 жылдың 17 тамызында неміс фашистерімен соғысқа 
аттанған. Майданда жүріп, партия қатарына мүшелікке өтеді. Көрсеткен ерлігі 
үшін «Қызыл Жұлдыз» орденімен марапатталады. 1944 жылы Латыш елінің Нир-
за қыстағы маңында 3 күнге созылған қатты қанды шайқас болды. Жауды ілгері 
жылжытпау үшін пулеметшілер бөлімшесінің командирі, кіші сержант Үрмаш 
Түктібаев ерліктің орасан зор үлгісін көрсетті. 

Фашистер оны орап өтіп, тірідей қолға түсірмекші болды. Мұны сезген Үрмаш 
жауға қарсы оқты бората түсті. Дамылсыз оқ атудан қол пулеметі қызарып, отқа 
түскен көріктей болып кетті. Бір неміс солдаты арт жағынан жасырынып келе 
бергенде, Үрмаш оны пулеметінің  дүмбісімен бір ұрып, жан тапсыртты. Оғы 
таусылған Үрмаш жаумен қолма-қол ұрысқа көшеді. Салмағы жарты пұттан аса-
тын қол пулеметінің дүмбісімен жауға қарсы шығады. Осы шайқаста Үрмаш ба-
тыр жалғыз өзі жиырмадан астам неміс фашисін жер жастандырады. Ажалдың 
таянғанын сезсе де, жау алдында  бас имеді. Ол осындай ерлік жасап, қаза тапты. 
Оның денесі Латыш елінің Нирза қыстағындағы бауырластар зиратына жерлен-
ген. СССР Жоғарғы Советі Президумының 1945 жылғы 24 марттағы Жарлығымен 
Үрмаш Түктібаевқа «Совет Одағының Батыры» деген ең жоғарғы атақ берілді. 

Латыш республикасы Министрлер Кеңесінің 1968 жылғы 25 қаңтардағы 
Қаулысы бойынша Нирза 8 жылдық мектебіне Совет Одағының Батыры Үрмаш 
Түктібаевтың есімі берілді. Сол жылы мамыр айында Үрмаш батырдың қазалылық 
жерлестері Латвия еліне барып қайтты. Сапар барысында Батыр атындағы мек-
тепте болып, Нирза қыстағындағы  бауырластар зиратында жерленген Батыр 
мүрдесіне гүл шоғын қойып қайтты. Сонан бері қаншама уақыт өтті. Алып импе-
рия – КСРО келмеске кетті. КСРО құрамындағы республикалар өз тәуелсіздігін 
алды. Құндылықтар өзгерді. Балтық жағалауы елдерінде, Польшада, Еуропаны 
фашизмнен азат еткен кеңес жауынгерлеріне қойылған ескерткіштер қиратылуда. 
Осындайда ойға келеді, зұлмат соғыстың зардабын көрген адамдар қалай тез 
ұмытылады. Сондықтан да бізді сонау Латыш жерінде Отан үшін ерліктің 
қайсарлық үлгісін көрсеткен қазақ батыры Үрмаш Түктібаев атындағы мектептің, 
ол жерленген бауырластар зиратының тағдыры ойлантады. Биылғы мерейтой ая-
сында батыр жатқан елге іссапар ұйымдастырылса, артық болмас еді. Бұл біздің 
елдігіміздің, ерлік дәстүрін қастерлегеніміздің, қазақтың қайсар батырларының 
рухын жаңғырту болып табылатындығы сөзсіз. 

Рас, батырдың атын иеленген ауыл бар. Қазалы қаласында үлкен көшеге есімі 
берілген. №24 мектеп Үрмаш Түктібаевтың атында еді. Атында еді деу себебіміз, 
жақында ғана белгілі болғандай, бұл мектеп батыр есімін ресми түрде иеленбе-

ген екен. Жергілікті билік бұл мәселенің оңтайлы шешімін табамыз деп отыр. Біз 
бұған сеніммен қараймыз. 

Баймырза ҚОЖАМБЕРЛИЕВ,
Қызылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігінің арттыру институтының кафедра меңгерушісі философия 
ғылымдарының докторы, профессор.

БАТЫР – 
ЕЛДІҢ БАҒЫ

Ұрпағына бейбіт  өмір  сыйлау  үшін жан  
аяма ған  жандардың  бірі – менің атам Манас-
бай Дүйсенов. Ол 1923 жылы Шиелі ауданы 
Сұлутөбе ауылында дүниеге келген. 1942 жылы 
шілде айында соғысқа аттанып, Қарулы күштер 
қатарында атқыштар тобында болды. Сталин-
град, Белоруссия, Орел, Курск, Дон майдан-
дарында ұрысқа қатысты. Сөйтіп 1944-1945 
жылы Польша, Эстония, Латвия, Литва, Ке-
нигсберг, І Прибалтика қалаларын жаудан азат 
етті. 1945 жылы Жеңіс шеруіне қатысып, елге 
1947 жылы оралды. Ерлігін паш еткен «Қызыл 
Ту», ІІІ дәрежелі «Даңқ», «Ұлы Отан соғысы» 
ордендері, «Ерлігі үшін», «Жуков» медальда-
ры оның жауынгерлік «Қызыл Ту» ордені, ІІІ 
дәрежелі «Даңқ» ордені, маршал Жуков, «Ұлы 
отан соғысы» ордені,  «Ерлігі үшін» медалі, май-
дан даласындағы мүлтіксіз қызметін айғақтайды. 
Мен Отанын қорғауға үлесін  қосқан атамды 
мақтан  тұтамын. 

Роза АСАНБАЕВА.

МЕНІҢ АТАМ

Өзіме үлгі-өнеге болған атамыз 
Құдайбергеннің үлкен баласы, Сейдах-
мет әкемнің ұлы Алтынбек аға жайлы 
Жеңістің 72 жылдығына орай жазғым 
келді. Құдайбергеннен тараған Сейдахмет, 
Сейдалы, Асан, Әліқұл «Бірлестік» ауы-
лында еншісі бөлінбей, бір-біріне жақын 
орналасқан қоржын тамдарда тұрған екен.

Алтынбек аға соғыс басталысымен 
1941 жылдың 23 маусымында майданға 
аттаныпты. Орысша білімі болғандықтан, 
кіші командирлер дайындайтын курста 
әскери білім алып, бөлімше командирі 
ретінде Ресей, Беларусь, Украина жерлерін 
неміс басқыншыларынан азат етуге 
қатысады. Кенисберг, Пилау бекіністерін, 
Пултус уезіне қарасты Лиски қыстағын 
азат етуде бес жерден жарақат алып, 
майдан даласынан қайтарылуға бұйрық 
берілсе де жарақатын таңдырып, соғысты 
жалғастыра берген. Көрсеткен ерлігі үшін 
ІІІ дәрежелі «Данқ», «Қызыл Жұлдыз» 
ордендерімен, «Кенигсбергті алған үшін», 
әскери зауытты аман алып қалғаны 
үшін «Ерлігі үшін» медалімен және 
Жоғарғы бас қолбасшы И.В.Сталиннің 
«Алғыс хатымен» марапатталады. Әскер 
қатарында 1941 жылдан 1946 жылға 
дейін болған аға «Германияны жеңгені 
үшін» медалімен марапатталған, бірақ ме-
даль табысталмаған. Бұл мәлімет Ресей 
федерациясының әскери мұражайынан 
2017 жылы алынған.

Соғыстың аса ауыр кезеңінде жара-
қатынан емделгеннен кейін 1942 жылы 
желтоқсан айында елге демалысқа жібе-
рілгендігінің өзі ол кісінің ерлігінің 
нәтижесі деп білемін. Ағаның демалысқа 
келгенін бірінші менің көргенім әлі күнге 
есімде. 

Алтынбек аға соғыс аяқталғаннан 
кейін Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің 
(КГБ-ның) ерекше бөлімінде қызмет 
атқарған. Соғыста алған жарақатының 
салдарынан елге қайтарылды. 

Халық шаруашылығын қалпына кел-
тіру жұмыстарына белсене араласты. 

1950 жылы Орал қаласында партия, со-
вет қызметкерлерінің білімін жетілдіру 
курсында оқып келді. «Құмсуат», «Ай-
дарлы», «Бірлестік» колхоздарында кол-
хоз төрағасы, ауылдық кеңес төрағасы 
қызметтерін 1962 жылға дейін абыроймен 
атқарды.

 Омырауы толған орден-медальдармен 
елге келген ағаның алдында, жан-жағында 
отырып, біз, балалар, үлкен кісілер, әйелдер 
неше неміс өлтіргенін сұрайтынбыз. Аға 
ешқашан айтпайтын. Адам өлтіру оңай 
емес. Олардың басқыншылық соғысы 
әділетсіз еді, басшылардың бұйрығын 
орындаған әскерлері ғой, бастарын 
қорғауға да шамалары келмей қалды. 

Ағадан алған өнегеміздің бірі – 
 үл кенді, әке-шешені құрметтеу, әйел ба-
ласына деген сыйласу. Колхоз жұмысына 
ерте кететін аға, әуелі әке-шешесіне барып 
амандасып, хал-жағдайын сұрап, қандай 
тапсырмалары барын білетін. Бізге бір 
үйде тұрып, қолын алып амандасқаны ерсі 
көрінетін. Әке-шешесінің күтіміне ерекше 
назар аударып, қатты қадағалайтын еді. 
Біздер ержетіп оқу үшін қалаға көштік. 
Әліқұл ағалар да балаларымен қоныс ау-
дарды. Бірлестік пен қаланың арасын-
да көліктер өте сирек болғанмен, аға ай-
ына екі рет Әліқұл ағасының қолын алуға 
біздің үйдегі жеңгесінің амандығын білуге 
келетін. Аға өте мейірімді, жұмысқа талап 
қойғыш, әр істің көзін білетін, қиналған 
жанға қол ұшын беретін. Ағайынның 
ауызбіршілігіне қатты назар аударатын. 
Келеңсіз кикілжіңдерге бақылау жасап, 
оң шешімін шығаратын. Асан аға соғыста 
қайтыс болып, алты, тоғыз жасар бала-
лары Балғабай мен Қыдырбай ағаның 
қарамағында тәрбиеленіп, үйлендіріп 
бір-бір отау етті. Қазір Аманкүл, Әшен 
жеңгелеріміз «Батыр ана» иегерлері 
бәйтеректей жайқалып, немере мен 
шөберелердің қызығын көріп отыр. 
Белгібай аға, Алтынкүл апам, басқа 
ағайындардың да балаларының оқуына, 
азамат болуына көмектесті. 

Алтынбек аға 1937 жылы жеңгеміз 
Жақсыгүлге үйленіп, әскерден оралғаннан 
кейін Оразкүл есімді қарындасымыз 
дүниеге келді. Кейін Айдархан, Еділғазы, 
Әбілхан атты інілеріміз, Сәуле, Зәуре атты 
қарындастарымыз туылды. Жеңгеміздің 
мінезі жұмсақ, мейірімді, еңбекқор, қатты 
сөзі жоқ кісі еді. 

Ағамыз өткен ата-бабаларымыз туралы 
Сейдахмет әкемізден естіген-білгендерін 
әңгімелейтін. Асыра сілтеудің кезінде ата-
ларымыз кәмпескеге ілініп, бай-кулак бо-
лып қудаланғанын, бабаларымыздың 
елдің биі болғанын, әулетіміздің текті 
екендігін, «Дала комиссары» атанған 
халық  комиссары Әліби Жанкелдин 
Құдайберген атамның қарындасы Батсай-
дан туған жиен екенін білдік. 

Алтынбек аға тұрған жерін көгал-
дандыру жұмысына көңіл аударатын, ка-
нал, арық қаздырып, бау-бақша егетін. Ау-
ылдастарына көшет таратып, жасыл же-
лекке орануына  атсалысты. Ерінбей еңбек 
ететін. Аға-жеңгемнің тағы бір қасиеті 
бала тәрбиесіне назар аударуы еді. Сабақ 
оқу, кітапқа құмар болуы, үй шаруасы-
на көмегі, колхоз жұмысына араласуына 
дейін бақылайтын. Інілерін, балаларын, 
әйелдерді колхоз жұмысына араластыр-
ды. Үлгіні біздің отбасымыздан алуы ке-
рек дейтін. Аллаға шүкір! Әулетіміздің 
ұл-қыздары жақсы отағасы,  отанасы бо-
лып, олардан тараған ағаның немере-
шөберелері өмірден өз орындарын тауып, 
өсіп-өніп, үлкен әулетке айналды. 

Мырзалы ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,
Қызылорда қаласының 

Құрметті азаматы,
тыл және еңбек ардагері.

АҢСАУ

ПАРТИЗАН

Ұлы Отан соғысы жылдарында Сыр бойы-

нан елін қорғауға 70 мыңнан астам азамат 

майданға аттанды. Өкініштісі, олардың 30 

мыңнан астамы ұрыс даласынан қайтпай, 

жат жерде мәңгілікке тыным тапты. Ұлы 

Жеңістің 72 жылдық мерекесі қарсаңында об-

лыста 52 майдангер (оның 24-і Қызылорда 

қаласында тұрады) ғана қалды. Бақытты 

ұрпақ майданға қатысқан барша аға ұрпақтың 

рухы алдында басын иеді.



ауданда балабақша ашуды мақсат етеді. Көп ұзамай Тұрғаш аудан 
орталығынан жаңадан ашылған балабақшаға  меңгеруші болып 
орналасады. Сол жұмысын өмірінің соңғы күніне дейін атқарып 
өтеді. 

Ұлы Отан соғысының партизандары туралы кітаптарда 
Тұрғанбике жөнінде аз ғана мағлұматтар кездеседі. Қазақ Совет 
Энциклопедиясының 233-ші бетінде аты аталып өткен. 1965 
жыл дың мамыр айындағы «Қазақстан әйелдері» журналы да 
оның партизандарда радиохабаршы болғанын баяндайды. Аудан 
тарихы туралы «Жалағашым – жасыл бағым» атты кітапта оның 
суреті мен өмір жолы жарты парақ бетке жазылған. Әр жылдары 
облыстық, аудандық басылымдарда ол кісі туралы жарық көрген 
мақалалар Шайқы Жүсіпұлының естелігі негізінде айтылған 
дереккөзі арқылы, көбінесе бірін-бірі қайталап жазылған дүние-
лер. Себебі, ол кісі ауданнан 1939 жылы мектеп бітіре сала 
кеткен. Соғыс аяқталған жылдың тамыз айында елге оралғанымен 

көп өмір сүрмегені белгілі. 
Немістердің адам төзгісіз 
концлагерінде тұтқында бол -
ған кездері денсаулығы бұзы-
лып, соның кесірінен 1947 
жылы 25 жасқа қараған ша-
ғында дүниеден озды. 

Әрине, ол кісіні етене 
жақын танып, араласқан ту-
ған-туыстары, құрдас-құр-
бы лары, замандастары жоқ-
тың қасы. Дегенмен де, ол 
кісімен бір мектепте, бір 
класта, бір партада отырып 
оқыған құрбысы бар екен. Ол 
– Жалағаш кентінің тұрғыны, 
1925 жылы дүниеге келген 
қария Шолпан Байғабылкеліні. 

Шолпан әжейдің естелігі бойынша Тұрғанбике мектепте өте 
жақсы оқыған. Зерек, білімқұмар қыз мектепті бітірісімен сыртта 
әскери қызмет атқарып жүрген жалағаштық жігітке тұрмысқа 
шығады. 

«Батырхан Тұрғаштың ой-зеректігі, өжеттігі, пысықтығы-
на көзі түсті-ау шамасы. Басқаларға қарағанда еті тірі, 
ұйымшыл, өз қатарынан оқ бойы озық, болайын деп тұрған қыз 
еді. Егер оқып алғанда үлкен бастық болар ма еді, кім білсін?! 
Өмірі де қысқа болды. Оқи алмай қалды. Мектеп бітіре сала 
1939 жылы үйленіп, күйеуімен бірге кетті. Сол кеткеннен соғыс 
аяқталған соң бір-ақ оралды. 

Сол жылдары станциядан олай-былай өткен поездарға 
қауын-қарбыз сататынбыз. 1945 жылдың тамыз айының күндері 
алдын ала Тұрғаш келе жатыр деген хабар алдық та, әне-міне 
келіп қалады-ау деп жүрдік. Жалағаш станциясына тоқтаған 
поездарға қауын-қарбыз сататындар көп еді. Тұрғаштың шешесі 
сияқты мен де поезға қауын сататынмын. Оның шешесі Алуа 
деген көрікті әйел еді. Бір күні жақын маңдағы вагоннан әскери 
киім киген қыз түсе бастады. Біреу: 

– Тұрғаш келді! – деп, жар салды. 
Барлығымыз соған қарай ұмтыла жүгірдік. Ол түсе сала 

ешкіммен амандаспастан, ең әуелі оң қолымен жерден бір уыс 
топырақ алып, сол топырақты ерніне тигізіп сүйді. Содан 

соң барып ентігіп келген шешесімен құшақтасып қауышты. 
Соғыс басталысымен күйеуінен ажырап қалып, ормандағы 
партизандарға қосылған. 

Біз, мектепте неміс тілін оқыдық. Неміс тілінен Шауберт 
деген ақсақ неміс кісі сабақ берді. 

Ол неміс тілін жақсы білгендіктен сонда радист болған. 
Соғыста көрмеген қорлығы жоқ екен. 3 жасар баласынан айыры-
лып, концлагерьде де болған. 

Концлагерьде күн сайын көптеген тұтқын ажал қармағына 
іліне берген. Көбісі аштықтан, ауру-сырқаудан, ұрып-соғудан, 
адам төзгісіз ауыр жұмыстан қырылып отырған. Құдай 
қарасып, сол неміс концлагерінде бір қазақ офицері қызмет 
істейді. Сол қазақ Тұрғашты өздерінің асханасына жұмысқа 
қойғызыпты. Сол себептен басқаларға қарағанда жұмысы 
жеңіл деу әрі аштан өлмейтіндей жағдайда болған. Осылайша, 
қандасының арқасында ажалдан құтылыпты. Ол біздің әскердің 
сатқын солдаты емес, Түркиеден Германияға оқуға түсіп, сонда 
әскери қызметте болған, кеңестік қуғыншылық кезінде елден 
ауып кеткен бауырларымыздың ұрпағы екен.

Соғыстан оралғасын, көп ұзамастан күйеуі де келді. Тұрғаш 
соғыстан ауру болып келген еді. Сірә, жақын арада өлетінін сезді-
ау, шамасы. Батырхан, Тұрғашты өзімен бірге қызмет атқарып 
жатқан Өзбекстанға алып кеткісі келгенімен, ол көнбей қойды. 
Әскери адам болғандықтан күйеуі ауылда көп болған жоқ. 

Тұрғаш Жалағашта ең алғашқы балабақшаны ашып, соның 
басшысы болды. Немістердің концлагерінде өкпесіне тиген суық 
асқынып, соның салдарынан қайтыс болды. Күйеуін одан кейін 
көрген емеспін», - деп, сөзін аяқтады қария әжей.

Тұрғанбикенің жары Батырхан Қаражігітов 1913 жылы қазіргі 
Жалағаш ауданы Ақсу ауылында дүниеге келген. Соғысқа дейін 
ауылдық кеңестің хатшысы (ауылсовет) болып қызмет атқарады. 
Соғыс басталған жылы Белоруссияның Борисов ауданында ВНОС 
(воздушное наблюдение, оповещения и связи) полкінде взвод 
командирі болған. 

Соғыс жылдары ІІ-ші Прибалтика майданы, 22-ші Армия-
сының, 8-ші дербес әскери ВНОС взводының одан соң ротасының 
командирі. 

1945-1946 жылдар аралығында Самарқанд қаласында орна-
ласқан Түркістан әскери округіне қарасты автобатальонының 
байланыс бастығы. 

1946-1947 жылдары Термез қаласындағы 1103-ші атқыштар 
полкінің байланыс бастығы. 1947 жылы денсаулығына байла-
нысты запасқа шығады да Тұрғанбике қайтыс болған соң екінші 
рет үйленеді. 

Одан кейін Алматыдағы Қазрадиокомитетінде диктор, аға 
диктор, инструктор, корректор болды.

1959 жылы Алматының Фрунзе қалалық кеңесінің жетінші 
шақырылымына депутат болып сайланады. Зейнетке шыққанынша 
Алматы қаласының арнайы байланыс саласында жауапты қызмет 
атқарады.

Бірнеше орден-медальдармен марапатталған майдангер 1989 
жылы қайтыс болады. Артында қалған ұрпақтары Алматы қала-
сында тұрып жатыр.

Батырхан да, Тұрғанбике де Ұлы Отан соғысында елін қорғап 
аудан, облыс тарихында өз есімдерін «алтын» әріппен жазып 
қалдырған Жеңіс солдаттары. Ал енді ерлі-зайыпты болып, 
соғысқа қатысқан қазақ азаматтары елімізде некен-саяқ шығар.

   
Марат ШөМекей,

тарихшы.
Суретте: 1) ҰОС партизаны, 

радиобайланысшы, тілмаш Т.Жұмабаева.
2)Қызыл Армия командирі Б.Қаражігітов.
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ТҰРҒАНБИКЕ

1941 жылдың 22 маусымында фашистік Герма-
ния әскері Кеңес Одағына тұтқиылдан, соғыс жария-
ламастан басып кірді. Кеңес халқының Ұлы Отан 
соғысы, яғни Отанын шетел басқыншыларынан азат 
ету соғысы басталды. 

Осыған қарамастан, шекарашылар, олардың 
қатарында Брест қорғаушылары алғашқы ұрыс тың 
өзінде теңдесі жоқ ерлік көрсетті. Брест шекара-
лық отряды жауынгерлердің құрамында жаудын 
алғашқы соққысына А.Мүсірепов, В.Лобанов, 
К.Абдрахманов, К.Иманқұлов, А.Наганов, Ғ.Жұ-
матов, Ш.Шолтыров, Т.Деревянко, Қ.Батталов және 
басқа қазақстандық жауынгерлер қарсылық көрсе-
тіп, айрықша ерлікпен көзге түсті. 

Соғыс жылдары Қазақстанда 12 атқыштар 
және 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригада-
сы және 50-ге жуық жеке полктер мен батальондар 
жасақталып, майданға аттандырылды. Қазақстан 
территориясында жасақталған әскери құрылымдар 
соғыстың алғашқы күндерінен бастап жаумен 
ерлікпен шайқасты. Әсіресе, Москва түбіндегі 
шайқаста қазақстандықтар үлкен құрметке ие бол-
ды. Москва бағытындағы негізгі жолдардың бірі 
– Волоколамск тас жолын қорғауда Алматыда 
жабдықталған 316-атқыштар дивизиясы генерал-
майор И.В.Панфиловтың басшылығымен теңдесі 
жоқ ерлік танытты. Қысқа уақыт ішінде дивизия 
жауынгерлері жаудың танк, моторлы және екі жаяу 
әскер дивизияларын талқандады. Москва түбіндегі 
шайқаста әсіресе саяси жетекші В.Г.Клочков 
басқарған бөлімше – 28 панфиловшылар жаудың 50 
танкісіне тойтарыс беріп, асқан ерлік көрсетті. 1941 
жылы 17 қарашада дивизияға 8-ші гвардиялық де-
ген атақ беріліп, кейінірек «Қызыл Ту», «Ленин» 
ордендерімен, ал Риганы жаудан азат еткені үшін 
екінші дәрежелі Суворов орденімен марапатталды. 

Панфиловшы аға лейтенант Б.Момышұлы 
Москва түбіндегі шайқаста өз батальонымен 
жау қоршауын үш рет бұзып шықты. Соғысты 
Б.Момышұлы полковник лауазымымен, 9-шы 
гвардиялық атқыштар дивизиясының командирі бо-
лып жүріп аяқтады. Белгілі орыс жазушысы А.Бектің 
“Волоколамское шоссе” повесі Б.Момышұлының 
соғыс жылдарындағы ерлігіне арналды. Сөйтсе 
де, Б.Момышұлының соғыс жылдарындағы ерлігі 
өз дәрежесінде мойындалмай, тек 1990 жылы 
еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тікелей 
араласуымен оған Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілді. И.В.Панфилов дивизиясы құрамында жа-
умен шайқасқан М.Ғабдуллин 1943 жылы Кеңес 
Одағының Батыры атағын иеленді. М.Ғабдуллин 
бастаған жауынгерлер Бородино селосын жау-

дан тартып алып, 7 сағат бойы ерлікпен қорғады. 
Шайқас нәтижесінде немістер шегінуге мәжбүр 
болды. Москва түбіндегі шайқастарда Т.Тоқтаров, 
Р.Жанғозин, Р.Елебаев және т.б. қазақстандықтар 
асқан ерлік танытты. Бұл шайқасқа қазақстандық 
238-ші дивизия, 19-шы атқыштар бригадасы да 
қатысты. 

1942 жылы Германия Кеңестер Одағын ба-
сып алу мақсатында жаңа жоспар қабылдады. Бұл 
жос пар бойынша фашистер негізгі күшін Сталин-
град пен Кавказды басып алуға бағыттады. Ста-
линград пен Кавказды басып алу операциясына фа-
шистер құпия дайындалып, оған “Блау” деген ат 
қойды. Фашистер бұл жерлерді жаулап алуға үлкен 
мән берді. Өйткені фашистерге басып алған мем-
лекеттер территорияларынан мұнай тасу қолайсыз 
болғандықтан, Кавказ мұнайына үлкен үміт артты. 
Кеңестер Одағының Қара теңіздегі порттарын ба-
сып алып, одақтастары – Англия, АҚШ-пен бай-
ланысын үзуді көздеді. Сонымен қатар Сталинград 
қорғаныс өнеркәсіптері көп шоғырланған шикізат 
көзіне бай орталық болды. Жау 1942 жылдың шілде 
айында Сталинград бағытына 42 дивизия, тамыз-
да – 69, ал қыркүйекте – 81 дивизия аттандырды. 
Күш тең болмады. Өйткені кеңестік қолбасшылар 
жау шабуылын Москва бағытында күтіп, негізгі 
әскери күшті осы бағытқа шоғырландырды. 
Өйткені ”Блау” бойынша, Кеңес барлаушыларын 
жалған жолға түсіріп, шабуыл Москва бағытында 
қайта жанданады деген ақпарат таратылған еді. Ста-
линград бағытындағы шайқастарға төмендегідей 
қазақстандық әскери құрылымдар қатысты: 292-ші 
атқыштар дивизиясы ретінде қайта құрылған 74-ші 
Аралдық атқыштар бригадасы, 387-ші атқыштар 
дивизиясы, 27-ші атқыштар кейінгі 72 гвардиялық 
дивизия, 75-ші атқыштар кейінгі 3-ші гвардиялық 
атқыштар бригадасы. 3-ші атқыштар бригада-
сы Сталинград түбіндегі шайқаста 5 мың фашисті 
жойып, 3 мың фашист офицері мен жауынгерлерін 
тұтқынға алды. Сонымен бірге, бұл шайқасқа 81-ші 
атты әскер дивизиясы, 152-ші атқыштар бригада-
сы, 129-шы миномет полкі мен 196-шы жеке көпір 
құрылысы батальоны қатысты. 1942 жылдың 19 
желтоқсанында Боковская-Пономаревка ауданын-
да болған әуе шайқасында қарағандылық ұшқыш 
Н.Әбдіров өзінің оқ тиіп өртенген ұшағын жау 
танктері шоғырланған жерге бағыттап, экипажымен 
бірге ерлікпен қаза тапты. Н.Әбдіров, минометші 
К.Сыпатаев пен Р.Рамазанов Сталинградты 
қорғаудағы ерліктері үшін Кеңес Одағының баты-
ры атағына ие болды. Сталинградта қаланы жаудан 
қорғауда ерлік танытқан қазақстандықтар құрметіне 

“Казахстанская” аталған көше бар. Бірнеше айға 
созылған Сталинград шайқасы 1943 жылдын басын-
да жаудың жеңілуімен аяқталды. 

Шығыс Пруссия территориясын азат етуде 
көрсеткен ерліктері үшін 20 қазақстандық жауын-
гер Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Олар – 
В.А.Андреев, Л.И.Беда, П.Т.Брилин, Т.К.Абилов, 
В.Г.Козенков, И.И.Корнев, И.В.Кутурга және т.б. 
Словакия территориясын жаудан азат етуге 4-ші 
Украина майданы құрамында қазақстандық 8-ші 
атқыштар дивизиясы қатысты. Майданда көрсеткен 
ерліктері үшін 8-ші атқыштар дивизиясының 
құрамындағы 62-ші артиллериялық Карпат полкі 
«Қызыл Ту» орденімен, 151-ші Карпат полкі 3-ші 
дәрежелі «Кутузов» орденімен, 310-шы атқыштар 
полкі 3-ші дәрежелі «Суворов» орденімен марапат-
талды. 72-ші және 73-ші гвардиялық атқыштар ди-
визиялары Венгрия, Оңтүстік Чехия, Австрия тер-
риторияларын жаудан азат етуге қатысты. Австрия 
астанасын жаудан азат етуде алматылық Пупков 
М.А. Кеңес Одағының Батыры атағын алды. Соны-
мен қатар Австрияны азат етуші 105-ші гвардиялық 
дивизия жауынгерлері: А.Мудрагель, Г.Сливных, 
Ж.Аминов қаһармандықтарымен көзге түсті. Пра-
га операциясына 118, 88, 314, 8-ші атқыштар, 72-ші 
гвардиялық атқыштар дивизиясы қатысып, бұл опе-
рацияда 992-ші алматылық авиация полкі асқан ерлік 
көрсетті. Бұл полк екінші дәрежелі Б.Хмельницкий 
және 3-ші дәрежелі Суворов ордендерімен үш мәрте 
марапатталды. 992-ші полк 7642 рет жауға шабу-
ыл жасап, 816 бомба тастап, 3 ұшақты, 19 зенитті 
батареяны, 1000 автомашина, 2 көпірді және т.б. 
жойды. Прага операциясы барысында 52-ші ар-
мия құрамындағы алматылық 556-ші эскадрилия 
ерлікпен көзге түсті. Бұл эскадрилия тұтқиылдан 
4050 шабуыл жасап, 2350 мәрте жау территориясын 
бомбалаған. Құрамындағы 14 адамның 10-ы үкімет 
тарапынан марапатталады. Чехословакия жерін 
азат етуге келген қазақстандық ұшқыштар 2, 8, 5-ші 
әуе армиясының бөлімдерінде жаумен шайқасты. 
Шайқастардағы ерлігі үшін С.А.Батеньков пен 
П.Ф.Железняков соғыстан кейін Кеңес Одағы-
ның Батыры атағына ие болады. Ұшқыштар: 
Т.Я.Бигел динов, И.Павлов, С.Д.Луганский және 
Л.И.Беда 2 мәрте Кеңес Одағының Батыры атағын 
иеленді. Олардың қатарын 56 жыл кешігіп ба-
рып, 1941 жылдың 26-шы маусымында, соғыстың 
бесінші күні-ақ аты аңызға айналған батырлық ка-
питан Гастелло экипажының ерлігі емес, капитан 
А.Масловтың экипажынікі екендігі айқындалып, 
осы экипаж құрамындағы Б.Бейсекбаев 1998 жылы 
Ресей Батыры атағын алып, толықтырылды. Бер-
лин операциясына қазақстандық 118-ші, 313-ші 
атқыштар дивизиялары және 209-ші атқыштар полкі 
қатысты. Берлин ратушасын алуда 118-ші атқыштар 
дивизиясының взвод лейтенанты К.Маденов, ал 
көше шайқастарында И.Б.Мадин, Рейхстагқа ту 
тігуде Р.Қошқарбаев ерлік танытты. Айтпенбет 
Нақыпов Одерден Петерсфельд қаласына дейін 
танкпен келеді. 

Украина территориясындағы партизан бір-
лес  тіктерінде 1500 қазақстандық жаумен шай қас-
ты. Атап айтсақ, М.И.Шукаевтың  партизан отря-
ды құрамында 79 қазақ, Ұлы Отан соғысының Ба-
тыры С.А.Ковпактың партизан  отрядында 70 
қазақ стандық болды. Ленинград  облысы терри-
ториясындағы партизан бірліктері құрамында – 220, 
ал Белоруссия территориясында 1,5 мыңға тарта 
қазақстандықтар  жау мен шайқасты. Қазақстандық 
партизандар жаумен шайқаста үлкен ерлік таныт-
ты. Мысалы, 1941 жылы Киев облысы, Македон се-
лосында жасырын партизан орталығы құрылады. 
Бұл орталыққа соғысқа дейінгі жылдары Павло-
дар облысында оқытушы қызметін атқарған Қасым 
Қайсенов коммунистік жолдамамен жіберіледі. 
1942 жылы Қ.Қайсенов Чапаев атындағы парти-
зан отрядтарының командирі сайланып, Украина 
территориясында жаумен шайқаста үлкен ерліктер 
көрсетті. 

Жаумен шайқаста көрсеткен ерліктері үшін 
қазақстандық партизандар әртүрлі мемлекеттік ма-
рапаттарды иеленді. Олардың қатарында қызыл-
ордалық Байдәулетов болды. Қ.Қайсенов кейін 
«Халық қаһарманы» атағын алды.

Дайындаған Ж.ӘЛМАХАН.

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ
және 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР
Бүгін – Жеңіс күні! Жер жа-

рықтық жасарып, күн көйлегін киіп, 
жайнап, жадырап тұрғандай. Облыс 
орталығындағы «Тағзым» алаңы 
ерекше салтанатқа ие. Мәңгілік 
алауға гүл қойған қала жұрты Ұлы 
Жеңістің қадірін ұрпақ санасына 
қалдырмақ ниетте. Жеңістің жады 
жырларын оқыған ақындар, рух 
ұлықтаған ұландар, жеңіс солдат-
тарына құрмет көр сетіп, тебіреніс 
тілектерін жаудырып жатты.

Менің жанымда тұрған  Тыныс-
бек  ақсақал: 

– Қаншама қайғы, қаншама 
қан төгілді. Біздің әулеттен Ахме-
тов Жалғасбай деген ағамыз елге 
оралмады, – деп ауыр күрсініп, 
көзәйнегін сүрте бастады.

– Қазір іздесе, тауып жатыр, 
қайда жерленгенін білуге болады, 
–  дедім ескерткіш тақтадағы жазуға 
үңіле түсіп.

– Ол жағын білеміз. Бірақ дәйек 
аздау. Батыр бабамыз 1914 жылы 
туылған. Осы Сырдария ауданында 
Киров ауылдық кеңесіне қарайтын 
Жасқайрат колхозында дүниеге 
келген екен. Сырдария аудандық 
әскери комиссариатынан 1941 
жылы 24 жасында қан майданға ат-
таныпты. Соғыстың алғашқы жыл-
дары үшбу хат келген деп ел айта-
ды. Бірақ сақталмаған. Ленинград 
облысы Залучский районы, Вели-

кого селосы аймағында соғысқа 
түскен. Соғыстан оралмағандар 
тізімінде осылай көрсетілген. Кіші  
лейтенант әскери шенінде май-
дан даласында 1942 жылы нау-
рыз айының 12-сі күні ерлік жа-
сап, Отан үшін өмірін беріпті. Има-
ны жолдас болсын, топырағы 
торқа болғай дейміз де. Топырақ 
демекші, Жалғасбай атамыздың 
жерлеген жерін білсек, топырағын 
алып келіп бауырларының қасына 
қойсақ деген ойымыз бар. Кім 
біледі? Ол күн де алыс емес шығар. 
Найман руынан тараған Ахме-
тов Жалғасбай атамыздың артын-
да немере, туыс іздері жетерлік. Тек 
бір өкініштісі, өз кіндігінен ұрпақ 
қалмады. Атамыздың аты өшпесін 
деп Жалғасбай атындағы ағайындар 
арасында қор аштық. Жұмысы жа-
ман емес. Біздің мақсатымыз рухты 
ұмытпау, ұлықтау ғой. Мына Жеңіс 
күні еске түсіп жатқаны. Уақытыңды 
алсам, айып етпе қарағым, – деп 
алыстан көрінген жалғыз бейнеге 
көзін тігіп тұрып қалды.

– «Іздеушің бар ма?» деп 
қазақ тегін айтпаған ғой. Түйсігіне 
тұмарлап жүргенін қарашы. 

– Жақсы кездестік балам. 
Мешітке кіріп Жалғасбай атамызға 
арнайы құран бағыштайық, – деді 
ол. Мен бұл ұсыныстан бас тарта ал-
мадым.

Мешіт іші әдеттегіден адамға 
толы екен. Рухқа бас иіп, иман таза-
лап жүргендер. 

«Мешітке келсем, бір жеңілдеп 
қаламын» деді ағай, төбемізден 
ұшып бара жатқан құстарға қарап.

«Құстар келіп жатыр» – деді 
де түйіліп, әлдебір сөзді тіл ұшына 
тіреп қалды.

Соғыс келіп 
Айналдырды тоз-тозға,
                  «Жасқайрат» дейтін
Біздің колхозда
Бүгін бәрі,
Ертегідей
Сенгісіз.
Жауып еді,
Жерді сыз.
Жыл құстары
Қайтып жатты қиқулап,
Орала ма, 
Оралмай ма, белгісіз.
– «Жоқ, оралады. Ерлік өл-

мейді! Ерлік рухы ұрпақтар санасы-
нан өшпек емес.  Ендеше Жалғасбай 
атамыздың рухы Же ңіс күнінің 
күмбез көгіне шы ғып, айшық болып 
арайланып тұрғандай. 

Ағамызбен қоштасып кете 
бардық. «Біз Сізді ұмытпаймыз, 
Жалғасбай ата» дегендей әлдене-
ден рухтанып ағамыз алшаң басып, 
тағы бір іске асығып бара жатқандай 
көрінді.

Оңталап НҰРМАХАНОВ,
Мәдениет қайраткері. 

Аз емес зар жылаған, егілген жан,

Аз емес өшкен өмір, төгілген қан.

Кеудеге зілді қасірет салды соғыс,

Қирады талай арман көңілге алған.
М. ТеМІРҰЛЫ.

ІЗДЕУШІҢ 
БАР, АТА!

ӘСЕРЛІ 
ӘҢГІМЕ
Әкемдей болған аяулы азамат Жұмахмет Ибрашев 

ағамыздың естелігі  ойыма еріксіз оралады.
– 1938 жылы  Совет армиясы қатарына алынып, 

Польша жерінде атты  әскерлер дайындайтын полкте 
дайындықтан өттік, – деп бастаған еді әңгімесін.

Ауылда атқа мініп өскен маған онша қиын болған 
жоқ. Аттың үстінде келе жатып қылыш сермеуден де 
ешкімнен кем болмадым. 

Бірде мынадай жағдай болғаны бар. Арамызда бір 
жігіт болды. Сол құлағы жымық еді. Жаттығу кезінде 
шаншып қойған шыбықтарды  атпен шауып келе жа-
тып қылышпен қиып түсу керек болатын. Жаңағы жігіт 
жаттығуды жақсы орындап шықты, бірақ атының оң 
құлағынан қан ағып тұр. Сөйтсек атының оң құлағының 
біраз жерін қылыш орып түсіпті. Сапқа тұрғанда өзінің 
сол құлағы, атының оң құлағы жымық болып тұрғанын 
көрген адам еріксіз езу тартатын.

1940 жылы әскерден елге оралдым. Бірақ қарт 
анамның қуанышы ұзаққа бармады. 1941 жылы  сұрапыл 
соғыс басталды. Атты әскер құрамында Қиыр Шығыстан 
бір-ақ шықтық. Қысты күндері аязды, тұман, желі бет 
қаратпайтын суық болады екен. Біз түскен №386-шы 
атқыштар дивизиясының атты әскерлер полкі Жапония-
мен шекараны күзеттік.

Тікелей қырғын соғыстан, оқтын-оқтын күтпеген 
жерден шабуыл жасайтын жапон әскерлерінің әрекеті 
қиындау соғатын. Қолымыздан  келгенше Жапониямен 
шекараны қақыратпай ұстап тұрдық. Жаумен бетпе-бет 
те, аңдысып та айқастық. Сөйтіп жүріп Жеңіс күнін сол 
Жапониямен шекарада қарсы алдық. 

1946 жылдың 17 ақпаны есімде қалыпты. Ке зекшінің 
дабылын естіген біздер сапқа тұра қалдық. Полк 
командирі Ильгачкин жауынгерлерге үкімет наградала-
рын тапсыра бастады.

Кенет:
– Аға сержант Ибрашев Жұмахмет, – деген дауыс 

шықты. Екі қадам алға шыққан менің кеудеме «Үшінші 
дәрежелі Даңқ» орденін  тағып, қолыма «Жапонияны 
жеңгені үшін» медалін ұстатты. Осылайша абыроймен 
елге оралдық қой, – деп әңгімесін аяқтады ол.   

Құдайберген еСекей.
Әйтеке би кенті.

Жеңіс күні – ұлы той, түсінемін,
Не көрмеді осы той үшін елім.
Жеңіс десе майданнан оралмаған,
Боздақтарды есіме түсіремін.

Қасірет пе, бұл соғыс қате ме еді,
Көз алдыма қырғынды әкеледі.
Оралмаған майданнан боздақтардың,
Бірі менің асыл жан әкем еді.

Әке жүзін анықтап көрмедім де,
Көргенім жоқ қайғы, мұң төнгенін де.
Аттанғанда жан әкем қан майданға,
Мен жатыппын оранып жөргегімде.

Көңілімде әлі де көп арманым,
Әке жүзін анық та көре алмадым.
Қан майданға қай кезде аттанғанын,
Анам айтып берген-ді, содан мәлім.

Менен бәлкім болды ма әлде үмітті,
Жыр жырлатып, үйде ән салдырыпты.
Бара жатып соғысқа мені сүйіп,
Үйге жазып атымды қалдырыпты.

Ақтадым ба әкенің аз мұратын,
Көркем жыр мен таптым ба саз қуатын.
Отыз жылдай басшы боп басылымға,
Сан мың рет әкемнің жаздым атын.

Көрдім бұған анамның қуанғанын,
Маған деген бұл да бір сыйы Алланың.
Әке үмітін білмеймін ақтадым ба,
Атын анық әйтеуір шығарғаным.

Ісім қанша әлі де бітірмеген,
Көп жыртықтың кім бәрін бүтіндеген.
Елу жылдай елеңдеп, хабар күтіп,
Анам да өтті жан жарын күтуменен.

Болса шіркін анамдай, жанның бәрі,
Қайғы, мұңға бойын еш алдырмады.
Әке орнына күні-түн еңбек етіп,
Бізді өсірді, қатардан қалдырмады.

Содан бері қанша жыл өтті арада,
Тұлпар уақыт тынған ба, тоқтаған ба.
Жарты ғасыр жан жарын күтуменен,
Мынау жарық жалғаннан өтті анам да.

Ісі бар ма тағдырдың көндірмейтін,
Жазуы көп жалғанның жеңдірмейтін.
Жан да қазір қалмады ауылымда,
Жолыққанда «Әкеңді көрдім» дейтін.

Соғыс деген көрген оқ, от лаңын,
Әке жайлы ой толғап отырамын.
Қайран басы қай жерде қалды екен,
Жамылды екен қай жердің топырағын.

Жеңіс күні – ұлы той, түсінемін,
Не көрмеді осы той үшін елім.
Жеңіс үшін өмірін құрбан еткен,
Әкемді еске еріксіз түсіремін.

Махмұтбай ӘМІРеҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.
Қызылорда қаласы.

Әке туралы 
толғау

Біз соғыс балаларының ауыр тағ-
дыры, кешкен бейнеті туралы Төлен 
Әбдіковтің, Дулат Исабековтың, Қали-
хан Ысқақтың, Әбіш Кекілбаевтың 
шығармаларынан оқыдық. Сол шығар-
малардың кейіпкерлерімен тағдырлас 
адамдарды көп тыңдадық. Тылда табаны 
тілінгенше еңбек еткен жеткіншектерге 
көркем шығармаларымен ескерткіш 
қойған авторларды қазіргі оқушылар оқи 
ма, оқымай ма, білмедім.  

Соғыс балалары… Олар – буыны 
бекіместен еңбекке араласып, майданға 
кеткен әкелер мен ағалардың орнын 
басқан ұрпақ. Азаматтардан «қара қағаз» 
келгенде аналары мен әжелерінің көз 
жасын сүртіп, ертеңгі күнге деген үмітін 
өшірмеген ұл-қыздар.  Олар бала болып 
асыр салып ойнамады, өйткені «бәрі де 
майдан үшін» деп еңбек етті. Жанарлары 
жасқа толып, жолға телмiрiп, әкелерiн 
күтті. Жетімдіктің зарын тартып жүріп 
жетілді, соғыста мерт болған әкелердің 
атын, ошағының отын сөндірмеді. 

Олардың кейбірі әкесін майданға 
шығарып салған күнді есінде мәңгі 
сақтап қалған. Енді біреулеріне әке 
бейнесі еміс-еміс елестейді. Тағы біреу-
лері әкесі соғысқа кеткенде дүниеге 
келіп те үлгермей, ана құрсағында қал-
ған.  Тағдырына соғыс тақсіретін тар-
ту бұйырған ұрпақтың ең жасының өзі 
бұл күндері сексен жастың ауылын еркін 
аралап жүр.  

Жақында белгілі ақын, ұлағатты 
ұстаз Сәнімкүл Желдербаева редакцияға 
соғыс жылдарындағы мына суретті жол-
дады. Сәнімкүл апаның әкесі Байтұрсын 
да 1942 жылы майданға аттанып, содан 
оралмаған.  

– Бұл суреттегі Қармақшы ауданы 
Ақжар ауылындағы «Бестам» мектебінің 
тоғызыншы сынып оқушылары. Сынып-
та кілең жігіттердің арасында екі қыз 
оқитын едік, фотограф келген күні мен 
ауырып сабаққа бармағанмын.  Қазіргі 
тоғызыншы сынып оқитын балалар осы 
суретті көрсе деймін. Мына жердегі 
балалардың көбісінің әкесі соғыстан 
оралмады. Ол кезде оқушы форма-
сы қайдан болсын. Соғыстан келген 
кісілердің гимнастеркаларын ықшамдап 
тігіп береді. Тіпті кейбір ер балалар 
жалғыз шинельмен жүретін, – деді ол.

Балалық шағын соғыс ұрлаған 
буынның тым ерте есейгені байқалады. 
Олардың бет-жүздерінде тартқан бей-

неттерінің табы қалған. Бұғаналары 
қатпастан күріш алқаптарындағы жұ-
мыс қа жегілгендіктен, әбден ысыл ғаны, 
еңбек есейткені көрініп тұр. Бұл 15-16 
жастағы бозбалалар әкелері соғыстан 
қайтпағандықтан, бір отбасына тірек 
болудың жауапкершілігін арқалаған.

– Суреттегі өз сыныптастарымды 
қазіргі 9-сынып оқушыларымен салыс-
тырып, жер мен көктей айырмашылық 
байқадым. Бейбіт, баршылық заманның 
балалары біз сияқты соғыстың зардабын 
тартпаса екен, – деді Сәнімкүл апа.  

Бұрынғы Кеңес одағы құрамында 
болған республикалардың бірқата-
рында, анықтап айтқанда Балтық жаға-
лауы елдерінде, Ресей,  Украина және 
Белоруссияда «Соғыс уақы тындағы 
бала ларды әлеуметтік қорғау тура-
лы» заң қабылданған. Ол заң бойын-
ша соғыс басталған кезде 18 жасқа 
толмаған азаматтарға әлеуметтік қолдау 
көрсетіледі. 

Расында, соғыс ардагерлерінің қа-
тары жыл өткен сайын сиреп барады. 
Шетелдік БАҚ сарапшыларының айту-
ынша, таяу жылдары екінші дүниежүзілік 
соғыс тарихының жаңа жылнамасы бас-
талатын сыңайлы. Жаңа жылнама тыл-
да жұмыс істеген еңбек адамдары мен 
соғыс жылдарындағы балалардың өмірі 
мен тағдырын қамтитын болады. 

Біздің елімізде де соғыс өрті шар-
пымаған шаңырақ кемде-кем. Майданға 
аттанған миллионнан астам боздақтың 
жартысының сүйегі жат елде қалды. 
Елде қалған еңкейген кәрі де, буыны 
бекімеген бала да еңбек майданында тер 
төкті. Соғыс жылдарында қазақ жерінде 
500-ге жуық зауыт шұғыл жағдайда іске 
қосылған екен. Олардың негізгі жұмыс 
күші – кәмелет жасына толмаған ба-
лалар мен әйелдер болғаны белгілі. 
Соңғы жылдары біздің елімізде де тыл 
еңбеккерлерін соғыс ардагерлеріне 
теңес тіріп, 1936-1945 жылдары туған 
аза маттар үшін «соғыс балалары» тер-
минін енгізу ұсынылып жүр. 

Ересектермен бірдей еңбек етіп, 
жеңісті жақындатуға бар күш-жігерлерін 
жұмсаған жандардың жүрегінде соғыс 
салған жара бар. «Жас ұрпақ  соғыс 
дегеннің не екенін білмесе екен» деген 
тілек бар. Әумин дейік.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

СОҒЫС 
БАЛАЛАРЫ



АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР 

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың 
құқықтарын қорғауды күшейту үшін 

«ҚҰБ «Online» мобильдік қосымшасында 
жаңа бөлім пайда болды

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
«ҚҰБ «Online» мобильдік қосымшасында 2017 
жылғы 3 мамырда жаңа «Қаржылық қызмет
терді тұтынушылардың құқықтарын қорғау» 
бөлімі іске қосылды. 

Бұл бөлімде пайдаланушылар сұрақ қоя 
 отырып, екінші деңгейдегі банктер, сақтандыру 
ұйымдары, зейнетақы қорлары, бағалы 
қағаздар нарығының субъектілері көрсететін 
қызметтерге жататын қаржылық қызметтерді, 
сондайақ микроқаржы ұйымдары көрсететін 
қызметтерді алу кезінде өздерінің құқықтары 
туралы түсініктеме ала алады. 

«ҚҰБ «Online» қосымшасы құқықтық көмек 
сұрап, кеңестер алу үшін өтініш жасауға бола
тын Қоғамдық қабылдау бөлмесінің (Ұлттық 

Банкте 2015 жылдан бері жұмыс істейді) 
мобильдікнұсқасы болып табылатынын атап 
өткен жөн.

Бұл ретте жауаптары заңнамамен қорғала
тын құпияны (банк құпиясын, сақтандыру 
құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы 
құпия, зейнетақы жинақ ақшасы құпиясы және 
т.б.) құрайтын конфиденциалды сипаттағы 
сұрақтарды Ұлттық Банкке ресми жазба
ша сұратулар арқылы қойған дұрыс. Мұндай 
жағдайларда Ұлттық Банк қызметкерлері «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» ҚР Заңына сәйкес бел гі ленген 
мерзімдерде ресми жауап немесе түсініктемелер 
дайындайды. Қазақстан аймақтарында мұны 
Ұлттық Банк филиалдарына жүгіне отырып 
істеуге болады.

Сонымен қатар, Ұлттық Банк «ҚҰБ «Online» 
мобильдік қосымшасын және оның бөлімдерін 
оңтайландыру жөніндегі ұсыныстарды қарауға 
дайын. «ҚҰБ «Online»ға жаңа бөліммен қатар 
мынадай бөлімдер енгізілген: «Банкноттар мен 
монеталар»; «Ипотекалық кредиттер»; «Ай
ырбастау операциялары»; «Банктерде қызмет 
көрсету»; «Төлемдер»; «Банкоматтардың жұ
мысы» және «Өзге». 

Ұлттық Банктің қызметі және қаржылық 
қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау мәселелері бойынша халықпен жедел іс
қимыл жасауға арналған «ҚҰБ «Online» сервисі 
2016 жылғы қарашада іске қосылғанын еске са
ламыз. «ҚҰБ «Online» Whatsapp, Viber немесе 
Telegram сияқты танымал сервистер сияқты за
манауи мессенджерді білдіреді, оның көмегімен 
пайдаланушы сұрақтары, проблемалары, 
ұсыныстары бойынша Ұлттық Банкке тікелей 
жүгіне алады. 

Осы қосымшаның пайдаланушыларына 
алғашқылардың бірі болып KASEдегі сауда
саттық нәтижелері, валюталар бағамдары ту
ралы ақпарат, қаржы нарығы бойынша дерек
тер және Ұлттық Банктің басқа жаңалықтары 
қолжетімді болады.

«ҚҰБ «Online» мобильдік қосымшасын 
AppStore және PlayMarket дүкендерінде мем
лекеттік тілде және орыс тілінде көшіріп алуға 
болады.

Толығырақ ақпаратты мына телефон 
арқылы алуға болады:

+7 (727) 270 45 85
e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz
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мерей

Өткен жылдарға бұрылып қарайтындай жасқа 
келгендіктен бе, кезінде бірге оқып, арманға бірге 
қол созған достарың, қызметтес болған әріптестер 
мен жырақ кеткен құрбықұрдастар бейнесі 
кейде сағынышпен ойға оралады. Қарбалас 
тіршілік кейде жаныңдағы жандарға жақсы 
тілеклебіздерімізді білдіруге мұрша бермейтіні 
шындық. Дегенмен, айналамдағы  аяулы жан
дардың біріне айналған Жамал Әбенова зейнет 
жасына келді дегенде өткен өмірге зер салдым. 
Себебі, ол кісі ақылкеңесін айтып, қолымнан же
телеп жүріп үлкен өмірдің есігін аштыртып, биік 
асуларға бағыттаған жетекшім, жасым кіші болса 
да, сырлас досым... 

Мектеп бітіргеннен кейін 1989 жылы 
Қызыл  ордадағы А.Пушкин атындағы орталық
танды рылған кітапханалар жүйесіне қарасты 
кітапханаға қызметке орналастым. Аталған кітап
ханада Жамал Әнуарқызы да қызмет атқарады 
екен, алғашқы жүз таныстығымыз сол уақыттан 
басталды.  Кейін Әл Фараби атындағы Шым
кент педагогикалық мәдениет институтына 
оқуға түсіп, оны 1994 жылы бітіріп келгенімде 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда гуманитарлық 
университеті кітапханасының директоры қыз
метінде жүрген Жамал Әнуарқызы мені жас ма
ман ретінде қызметке шақырды. Үлкен ұжымға 
имене кірген мені өзінің ақжарқын мінезімен 
қарсы алған басшы тәлімгерлік қамқорына 
бөледі. Осы кісінің бастауымен уақыт өткен 
сайын жас деңгейіміз қатарлас Гүлмариям 
Түбекбаева, Бағдат Төлепбергенова, Айгүл Шәді
бекова секілді мамандар кәсіби біліктілігімізді 
шыңдап, кітапхана ісінің дамуына үлес қосуға 
талпындық. Өз қызметіне жантәнін салатын 
басшымыз бізден үлкен жауапкершілікті та
лап етіп, ақылкеңесін аямады. Ол кісінің бойы

нан өмірде кездесетін түрлі 
сәтсіздіктерге мойымауға, 
басқа түскен қиыншылықты 
жеңе білу ге жәрдемдесетін 
 ерекше күшжі гер екпіні 
сезіледі. Осындай қасиет
тері қандай жанды бол
масын жанына жіпсіз байлануға ық пал етеді, 
қазіргі күнге де йін қатар жүріп, қызмет етіп, 
өмір мектебін қалып тастырып жатқанымыз сол 
әсердің күші болса керек. 

Қорқыт ата атындағы ҚМУдың ғылымитех
никалық кітапханасын ширек ғасыр басқарып 
отырған  Жамал Әнуарқызының ерек шелігі – 
жаңа шылдыққа жаны құмар, республи ка ның 
түпкіртүпкіріндегі ЖОО кітапханалары мен 
аймақтық, облыстық, ұлттық рухани ордаларын
да өткізілетін түрлі деңгейдегі конференция, се
минар жұмыстарына қатыса жүріп, болып жатқан 
заманауи жаңалықтарды өз ортасында жүзеге 
асыруға зор жауапкершілікпен талпыныс таны
туымда деп ойлаймын.

1998 жылы кітапханалықақпараттық ин
но    ва циялық жұмысты енгізу мақсатында 
ЖОО кітапханалары Ассоциациясы көмегі мен 
М.Ло моносов атындағы Мәскеу мем лекет  тік 
университетінің ғылымитехникалық кітап
хана сының «Кітапхана4.02» бағдарламасын 
қол да нысқа енгізді. Кітапхана қызметкерлерін 
жаңа тех нологияны меңгеруге үндеп, өзі ба
стап компьютер әліппесін игерді. Осы жылы 
“Share International” гуманитарлық ұйымы 
ар қылы барлық ғылым саласын қамтитын 
ағылшын тіліндегі 5000 дана басылыммен шет ел 
әдебиеттерінің қорын толықтырды. 1999 жылы 
«ҚМУ ғылыми кітапханасының деңгейін көтеру  
және одан әрі дамыту» тақырыбына «Еуразия» 

халықаралық қайрымдылық қорынан 31 624 
АҚШ долларына бағаланған Интернет орталығын 
грант шарты бойынша жеңіп  алды. Осы арқылы 

ҚМУ студенттері, оқытушыпрофессорлары 
және облыстағы бес білім ошағы, эко
номика саласындағы мекемелер де 
әмбебап ақпарат көзін тегін пайдалануға 
мүмкіндік алса, ал Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ ғы лымитехникалық кітапханасы 
об лыстағы жоғары және орта кәсіп тік 
білім беру мекемелерінің үйлестірушісі
әдістемелік орта лы ғына айналды. Мұны 
үлкен еңбек пен табындылықтың нәти
жесі деп айтуға болады. 

Осы жылдары кітапханада электрон
ды оқу залдарын қам ты ған «Кітап хана ісін ав
томаттандыру бөлімі»  ашылып, қызметімді осы 
бөлімде жалғас тырдым. Бұл салада бірнеше жыл 
жұмыс атқарып, жаңа ақпараттықинновациялық 
технология қызмет түрлерін меңгеруге мүмкіндік 
алдым. 2003 жылы «РАБИС» бағдарламасы іске 
қосылды, барлық кітапхана бөлімдерінің жұ
мыс орындары автоматтандырылып, «РАБИС
Каталогизатор», «РАБИС – Іздеу және тапсы
рыс» модульдерімен жұ мыс жасау күнделікті 
үрдіске айналды. 

Жамал Әнуарқызының тікелей  басшылығы
мен  республикалық жоғары оқу орындары ара
лық (РЖООЭК) және Қазақстан Ұлттық Элек
тронды кітапханаларымен серіктестік байла
ныс орнатылды. Қазіргі таңда РЖООЭК қорына 
өзіміздің білім беру ресурстарымызды толассыз 
жіберудеміз, ал ҚазҰЭК авторлармен жасалған 
келісімшарт негізінде ғаламтор желісінде элек
тронды еңбектерін еркін жариялауға мүмкіндік 
туып отыр. 

«Жақсы адам ғана жақсы басшы бола ала
ды» демекші, білікті басшы, ұжым мақтанышы 
Әбенова Жамал Әнуарқызы өзі басқарып отыр
ған ұжымды тек биік белестерге жетелеп келе 
жатқанын ерекше атап өтуді  жөн көрдім. 

Гүлмира САТБАЕВА,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ 

ғылыми-техникалық кітапхана 
директорының орынбасары.

БІЛІКТІ БАСШЫ, 
ШЫНАЙЫ ДОС...

     редакцияға хат

Ішкі мемлекеттік аудит депар таменті басшы-
сының орынбасары  Марат Егембер диевтің 
төраға лығымен жиын өтіп, қаржы герлерге тү-
сін дірме жұмыстары жүргізілді. Басқосуда бө-
лім басшысы Майрамкүл Өмірбаева департа-
мент пен өткен жылы және ағымдағы жылдың 
қаңтар-наурыз айларында атқарылған жұмыстар 
нәтижесіне тоқталды.
Департамент тарапынан 2016 жылы облыстық бюд

жеттен қаржыландырылған мәдениет және білім саласы 
бойынша 37 мемлекеттік мекеме мен кәсіпорынға  тексе
ру жұмыстары жүргізіліп, 618 329,5 мың теңгеге қатысты 
қаржылық бұзушылықтар анықталды. Тиісті қаржының 
бюджетке өтеуге және қалпына келтіруге жататын барлық 
бұзушылықтар сомасы  551 101,9 мың теңгеге жетіп отыр. 
Өткен жылы жоғарыда аталған бұзушылықтар бойынша 
бюджетке 538 198,5 мың теңге қайтарылып, 10 186,7 мың 
теңге  қалпына келтірілді. Бақылау нәтижелері бойынша 
66 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тарты
лып, 9 лауазымды тұлғаға 1 357,4 мың теңге сомасындағы 
әкімшілік айыппұл салынды. Тиісті процессуалдық 

шешім дер қабылдау үшін 39278,7 мың теңгенің 3 аудит 
материалы құқық қорғау органдарына жолданды.

Ал, ағымдағы жылдың 1 тоқсанында 15 аудиторлық іс
шара жүргізіліп, 36 390,9 мың теңгеге қатысты қаржылық 
бұзушылықтар анықталған. 2017 жылдың 1 тоқсанында 
анықталған бұзушылықтар бойынша бюджетке өтеуге 
және қалпына келтіруге жататын барлық бұзушылықтар 
сомасы 36390,9 мың теңгені құрады. Бүгінде тиісті 
қаражаттың 34756,8  мың теңгесі бюджетке қайтарылып, 
420,8 мың теңгесі қайта қалпына келтірілді. Үстіміздегі 
жылдың алғашқы тоқсанындағы бақылау нәтижелері бой
ынша 20 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке,  4 
лауазымды тұлға 272 мың теңге сомасындағы әкімшілік 
жауапкершілікке тар тылды. Сондайақ, процессуалдық 
шешімдер қабыл дау үшін 1015,1 мың теңгенің аудит мате
риалы құқық қорғау органдарына жолданды.

Жиын соңында Ішкі мемлекеттік аудит депар таменті 
басшысының орынбасары М.Егембердиев пен бөлім бас
шысы М.Өмірбаева қатысушылардың бірқатар сауалына 
жауап берді. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙ.

ҚАРЖЫ МАҚСАТТЫ ИГЕРІЛУІ ТИІС

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының
2017 жылғы «17» сәуірдегі №2 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 27.04.2017 жылы № 5814 тіркелген

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссия» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусының 

мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың  әдістемесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» Заңының 33бабы 5тармағына, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі төр ағасының 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 110 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мем лекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік әдістемесіне сәйкес, Қызылорда облысы бойынша 
тексеру комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік 
мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі 
бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аппарат басшысы М.Жумадуллаевқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Төраға                       Қ. Мүбараков

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясының
2017 жылғы «17» сәуірдегі №2 қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің «Б» 
корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі – 
Әдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңының 2015 жылғы 23 қарашадағы 33бабының 5тармағына сәйкес әзірленді және «Қызылорда 
облысы бойынша тексеру комиссиясы» (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) мемлекеттік мекемесінің 
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының қызметшілері) 
қызметін бағалау алгоритмін айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан әрі – бағалау) олардың жұмыс 
тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызметінің нәтижелері 
бойынша:

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – есептік тоқсаннан кейінгі айдың 
онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес өткізілетін төртінші тоқсанды 
қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма 
бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан кем 
болған жағдайда, сондайақ сынақ мерзімі кезеңінде өткізілмейді.

Әлеуметтік демалыстағы немесе еңбекке уақытша қабілетсіздігі кезеңіндегі «Б» корпусының 
қызметшілерінің бағалауы жұмысқа шыққаннан кейін 5 жұмыс күні мерзімінде өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді және «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық 
міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.

«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес аталған 
қызметші бағынатын тұлға болып табылады.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2) Осы Әдістеменің 1қосымшасына сәйкес нысан бойынша «Б» корпусы қызметшісінің жеке 

жұмыс жоспарын орындау бағасынан құралады.
6. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындау және 

мемлекеттік лауазымнан босату құқығы бар лауазымды тұлғамен Бағалау жөніндегі комиссия 
құрылады, кадр қызметі оның жұмыс органы болып табылады.

7. Бағалау жөніндегі комиссияның отырысы оның құрамының кемінде үштен екі бөлігі 
қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі.

Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру 
Бағалау жөніндегі комиссияны құру туралы бұйрыққа өзгертулер енгізу арқылы уәкілетті тұлғаның 
шешімі бойынша жүзеге асырылады.

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 

айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып 
табылады.

Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып кадр қызметінің қызметшісі табылады. 
Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

2. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру

10. Жұмыстың жеке жоспары «Б» корпусы қызметшісімен және оның тікелей басшысымен 
бірлесіп бағаланатын жылдың оныншы қаңтарынан кешіктірілмей осы Әдістеменің 1қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша құрастырылады.

11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Әдістеменің 10тармағында көрсетілген 
мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы қызметшісі 
жұмысының жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке жоспарындағы мақсаттық көрсеткіштердің 
саны төрттен көп емес және олар нақты, өлшенетін, қолжетімді, белгілі бір орындау мерзімдермен 
болу қажет.

13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана  кадр қызметіне беріледі. Екінші дана «Б» 
корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше басшысында болады.

3. Бағалауды жүргізуге дайындық

14. Кадр қызметі Бағалау жөніндегі комиссия төрағасының келісімімен бағалауды өткізу 
кестесін қалыптастырады.

Кадр қызметі бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін және бағалауды іске асыратын 
тұлғаларды бағалау басталмастан күнтізбелік он күн бұрын бағалау туралы уақытылы хабардар 
етуді қамтамасыз етеді және оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді.

4. Лауазымдық міндеттерді орындаудың тоқсандық бағалауы

15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу және айыппұл балдарынан 
құралады.

16. Қызметшінің өз лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін негізгі балдар 100 балл 
деңгейінде белгіленеді.

17. Көтермелеу балдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері, 
сондайақ мазмұндық және/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып табылатын қызмет 
түрлері үшін қойылады.

18. Ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері және күрделі 
қызмет түрлері Тексеру комиссиясымен салалық ерекшеліктеріне сүйеніп өз бетімен белгіленеді 
және атқарылған жұмыстың көлемі мен күрделігінің өсу тәртібімен бес деңгейлік шәкіл бойынша 
орналастырылады. Бұл ретте көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне Электронды 
құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде және Тексеру комиссиясының Интранетпорталында 
белгіленетін де, белгіленбейтін де құжаттар мен ісшаралар кіре алады.

Әр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей 
басшымен бекітілген шәкілге сәйкес «+1» ден «+5» балға дейін иеленеді.

19. Айыппұл балдары орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін қойылады.
20. Атқарушылық тәртібін бұзуға жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган 

басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын және бақылаудағы құжаттар мен жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу жатады.

Атқарушылық тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде құжатайналым 
қызметі және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дәлелденген мәліметі 
саналады.

21. Еңбек тәртібін бұзуға:
1) дәлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
2) қызметшілердің қызметтік әдепті бұзуы жатады.
Еңбек тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде кадр қызметі және «Б» 

корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дәлелденген мәліметі саналады.
22. Әр атқарушылық және еңбек тәртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне әр бұзу 

фактісі үшін «2» мөлшерінде айыппұл балдары қойылады.
23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін, «Б» корпусының 

қызметшісі тікелей басшыға осы Әдістеменің 2қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған 
бағалау парағын келісу үшін ұсынады.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек және атқарушылық тәртібін бұзғаны 
туралы кадр, құжат айналымы қызметтері берген мәліметтерін есепке ала отырып, бағалау 
парағында берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған жағдайда) енгізеді 
және онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағына «Б» корпусы қызметшісімен қол 
қойылады.

«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда кадр қызметінің 
жұмыскері және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас тарту 
туралы акт құрастырады.

26. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын 
келесі формула бойынша есептейді:

 – тоқсандық баға;
a – көтермелеу балдары;
в  айыппұл балдары.

27. Тоқсандық қорытынды баға келесі шәкіл бойынша қойылады: 80 балдан төмен – 
«қанағаттанарлықсыз», 80нен 105 (қоса алғанда) балға дейін – «қанағаттанарлық», 106дан 130 
балға дейін (қоса алғанда) – «тиімді», 130 балдан астам – «өте жақсы».

5. Жылдық бағалау

28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу үшін 
осы Әдістеменің 3қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған жеке жоспарды орындау 
бағалау парағын жолдайды.

29. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мәліметтердің анықтылығы тұрғысынан 
қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) және оған келісім береді.

30. Жұмыстың жеке жоспарының орындалуын бағалау келесі шәкіл бойынша қойылады:
жұмыстың жеке жоспарымен көзделген мақсаттық көрсеткіштің орындалмағаны үшін 2 балл;
мақсаттық көрсеткіштің жартылай орындалғаны үшін – 3 балл;
мақсаттық көрсеткіштің орындалғаны (күтілетін нәтижеге қол жеткізгені) үшін – 4 балл;
мақсаттық көрсеткіштің күтілетін нәтижесіне асыра қол жеткізгені үшін – 5 балл.
31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі 

растайды.
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 

жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда кадр қызметінің 
жұмыскері және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы танысудан бас тарту туралы еркін 
нысанда акт құрастырылады.

32. Кадр қызметі «Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын келесі формула 
бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

 
– жылдық баға;

 
 – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мән). Бұл ретте тоқсандық 

бағалардан алынған орта арифметикалық мәні осы Әдістеменің 27тармағында көрсетілген шәкілді 
есепке ала отырып, бес балдық бағалар жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 балдан төмен) – 2 балл;
«қанағаттанарлық» мәнге (80нен 105 балға дейін) – 3 балл;
«тиімді» мәнге (106дан 130 балға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл;
«өте жақсы» мәнге (130 балдан астам) – 5 балл;

– жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мән).

33. Жылдың қорытынды бағасы келесі шәкіл бойынша қойылады: 3 балдан төмен – 
«қанағаттанарлықсыз»; 3 балдан бастап 3,9 балға дейін – «қанағаттанарлық»; 4 балдан бастап 4,9 
балға дейін – «тиімді»; 5 балл – «өте жақсы».

6. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы

34. Кадр қызметі Бағалау жөніндегі Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сәйкес бағалау 
нәтижелерін қарау бойынша Бағалау жөніндегі Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.

Кадр қызметі Бағалау жөніндегі Комиссияның отырысына мынадай құжаттарды: 
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
3) осы Әдістемеге 4қосымшаға сәйкес нысан бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысы 

хаттамасының жобасын тапсырады.
35. Бағалау жөніндегі комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады және мына шешімдердің 

бірін шығарады:
1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды. 
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Бағалау жөніндегі 

комиссия хаттамада тиісті түсіндірмемен бағаны түзетеді.
36. Кадр қызметі бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде «Б» 

корпусының қызметшісін таныстырады.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электронды 
нысанда жүргізіледі.

«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның қызметтік тізіміне 
енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда кадр қызметінің қызметкері танысудан бас тарту туралы 
еркін нұсқада акт құрастырады.

37. Осы Әдістеменің 34тармағында көрсетілген құжаттар, сондайақ Бағалау жөніндегі 
комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы кадр қызметінде сақталады.

7. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

38. Бағалау жөніндегі комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық бөлімшесіне шағымдануы шешім шыққан 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

39. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі «Б» 
корпусы қызметшісінен шағым түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағымды қарайды 
және заңнамамен белгіленген бағалау жүргізу тәртібінің бұзушылықтары анықталған жағдайда, 
Тексеру комиссиясына Бағалау жөніндегі комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

40. Қабылданған шешім туралы ақпаратты Тексеру комиссисына екі апта ішінде мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық бөлімшесіне береді.

41. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар.

8. Бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау

42. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып 
табылады.

43. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау нәтижелері бар «Б» корпусы қызметшілеріне 
төленеді.

44. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың 
қорытындылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған 
қызмет бағыты бойынша жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісі Бағалау жөніндегі комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың 
нәтижелерін бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.

45. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағат
танарлықсыз» мәндегі бағалау нәтижесі оның лауазымын төмендетуге негіз болып табылады. 
Кезкелген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі заңнамамен 
белгіленген тәртіпте жұмыстан шығарылады.

47. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нәтижелері олардың қызметтік тізімдеріне 
енгізіледі.

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне 1қосымша

Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

__________________________________жыл 
(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдай
да)___________________________________________________________________________
 
Қызметшінің лауазымы: _________________________________________________________
 
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің 
атауы:_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

№ Мақсаттық көрсеткіштер* Күтілетін нәтижелер
1. Мақсаттық көрсеткіш 1
2. Мақсаттық көрсеткіш 2
3. Мақсаттық көрсеткіш 3
4. …

Ескертпе: 
*Мақсаттық көрсеткіштер мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), олар 
болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сәйкестігін есепке ала отыра 
анықталады.
 Мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен аспайды, оның ішінде кемінде жартысы өлшенетін 
болуға тиіс. 

Қызметші
___________________________
(тегі, атыжөні)
күні _______________________ 
қолы ______________________
 

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, атыжөні)
күні _______________________
қолы ______________________
 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне 2қосымша

Нысан

Бағалау парағы

_____________________тоқсан_____жыл
    (бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда):___________________________________________________________________
 
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: __________________________________________________
 
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
___________________________________________________________________________________

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы: 

№ 

Қызметшінің өзінөзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы

Ескерту

Көтерме
ленетін 

көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері 
туралы 

мәліметтер

Орындау 
тәртібін 

бұзу 
туралы 

мәліметтер

Еңбек 
тәртібін 

бұзу 
туралы 

мәліметтер

Көтерме
ленетін 

көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері 
туралы 

мәліметтер

Орындау 
тәртібін 

бұзу 
туралы 

мәліметтер

Еңбек 
тәртібін 

бұзу 
туралы 

мәліметтер

1.        

2.        

3.        

 Өзінөзі бағалау нәтижесі:
 

Бағалау нәтижесі:
 

 

Қызметші
___________________________
(тегі, атыжөні)
күні _______________________ 
қолы ______________________
 

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, атыжөні)
күні _______________________
қолы ______________________
 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне 3қосымша

Нысан

Бағалау парағы

_______________________________ жыл
    (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдай
да):______________________________________________________________________________
 
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: __________________________________________________
 
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің 
атауы:__________________________________________________________________________  

Жеке жоспарды орындау бағасы 

№ 
Мақсаттық 

көрсеткіштің 
нәтижесі

Маңызы
Қызметшінің 

өзінөзі бағалау 
нәтижелері

Басшының 
бағалау 

нәтижелері
Ескерту

1. 1 мақсаттық 
көрсеткіштің 

нәтижесі
2ден 5ке дейін    

2. 2 мақсаттық 
көрсеткіштің 

нәтижесі
2ден 5ке дейін    

3. 3 мақсаттық 
көрсеткіштің 

нәтижесі
2ден 5ке дейін    

4. …     

Қызметші
___________________________
(тегі, атыжөні)
күні _______________________ 
қолы ______________________
 

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, атыжөні)
күні _______________________
қолы ______________________
 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне 4қосымша

Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
____________________________________________________________________ 

       (мемлекеттік органның атауы) 
____________________________________________________________________ 

      (бағалау түрі: тоқсандық/жылдық және бағаланатын кезең (тоқсан және (немесе) жыл) 

Бағалау нәтижелері 

№
 

Қызметшілердің
тегі, аты, әкесінің аты 

(болған жағдайда)

Бағалау 
нәтижелері 

туралы мәлімет

Комиссиямен бағалау 
қорытындыларын 

түзеу (болған 
жағдайда)

 

Комиссияның 
ұсыныстары

1.    

2.    

...    

Комиссия қорытындысы:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________

Тексерген: 
Комиссия хатшысы: ___________________________ Күні: _____________
                                        (атыжөні, қолы) 
     
 Комиссия төрағасы: ___________________________ Күні: _____________
                                      (атыжөні, қолы) 
     
 Комиссия мүшесі: _____________________________ Күні: _____________ 
                                      (атыжөні, қолы) 
 

«Мен, осы жылдың 1 наурызы күні Жалағаш 
кенті, Қазбек би көшесіндегі «Бейбарыс» жа
нармай құю бекеті маңында орналасқан 
 «КазАвтоГазСервис» ЖШС газ құю калонкасы
нан көлігіме толық газ құюды сұрағанмын. Ол 
жерде маған 3610 теңгеге 72,20 литр газ құйды. 
Менің автокөлігімнің багының сыйымдылығы 
65 литр. Сонда бұл қалай болғаны? Анығы, мені 
алдап, 7,20 литр газға артық төлем алып отыр. 
Осыдан кейін Техникалық реттеу және метро
логия комитетінің облыстық департаментіне, 
Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
комитетінің облыс бойынша департаментіне, 
Жалағаш аудандық ішкі істер бөліміне шағым
дандым. Олардан жауаптар да келді. Қорыта 
айтқанда, алдағы уақытта мен секілді басқа да 
тұрғындар алданбаса екен» дейді тұтынушы.

Айталық, тұтынушы ретінде жоғарыда 
айтылған мәнжайды баяндаған Б.Садуақасовқа 
Техникалық реттеу және метрология комитеті

нің облыстық департаменті жүргізілген тек
серу нәтижесінде көрсетілген мәліметтер рас
талғандығын айта келе, заң бұзушылыққа жол 
берген «КазАвтоГазСервис» ЖШС кәсіпорны 
әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы жө
нін де жазбаша хабарлаған. Ал, Жалағаш аудандық 
ішкі істер бөлімі жинақталған құжаттарды қарай 
келе, тұтынушы тарапынан түскен шағымға сәй
кес тексеру жұмыстарын жүргізген. Құзырлы ме
кемеден келген хатта осы жағдайға байланыс ты 
тексеру жұмыстары жүргізілгендігі айтылып, 
өл шем құрылғылары тексеруден өтпегендігі, 
метрологиялық ережелер мен нормалар талап
та рын сақталмағандығы көрсетілген және кә сіп
орынға әкімшілік айыппұл салынғандығы ай
тылған.

Онсыз да темір тұлпар тізгіндеген тұрғындар 
мезгiлсiз құбылатын бензин бағасынан ығыры 
шы ғып, көліктерді газбен жүргізуге көшкенде, 
мұн дай әрекеттер көпшілікті қынжылтатындығы 
анық. 

Мұнан бөлек, тағы бір мәселе, аталған газ құю 
бекеті көліктерден бөлек тұрмыстық баллондарға 
да газ құюда екен. Осы жөнінде Индустриялық 
даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті об
лыс бойынша департаментінің кент тұрғыны 
Б.Садуақасовқа жолдаған хатында: «ҚР Үкі
меті нің 2014 жылғы 5 тамыздағы №906 газбен 
жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі 
жөніндегі талаптарының 141тармағына сәйкес, 
АГҚС (автомобильге газ құю станциясы) авто
мобильге пайдалануға арналмаған баллондарды 
толтыруға жол берілмейтіндігін хабарлаймыз» 
– деп жазылған. Шағым білдіруші азаматтың 
сөзінше, әлі күнге дейін аталған кәсіпорын тексе
руден қорытынды шығармай отыр.

– Осы мәселенің аныққанығын АІІБ қыз
мет керлері анықтауда. Алдағы уақытта бұл кә
сіпорын қауіпсіздік пен тұтынушы талабын ес
керіп, тұрғындарға сапалы қызмет көрсетсе екен, 
– деді Б.Садуақасов.

Хатты қорытқан
Н.ҚАЗБЕКОВ.

ҚҰЙЫЛҒАН ГАЗ БЕН ӨЛШЕМ БІРЛІГІ СӘЙКЕС КЕЛМЕЙДІ
Жалағаш кентінің тұрғыны Бақытбек Садуақасов есімді азамат осыдан бірнеше күн 

бұрын редакцияға хат жолдады. Хат мазмұнында былай делінген:

Елу жылдық тарихы бар Қожакент ауылдық округінде ел 
ардақтысы Ергеш Үсеновтің 85 жылдығына арналған рухани
мәдени және спорттық шаралар кең көлемде аталды. Алдымен 
көшенің ашылу салтанаты өтіп, көпшілікке  қоғам қайраткері Ер
жан Уайс, аудандық мәслихат хатшысы Ерғали Ілиясов, Бақыт 
Рүстемов, Тұрғанбек Әсенов, Тоқташ Рүстемов, Тұрлыбек Үсенов 
баталы ойын білдірді. Ауылдық мәдениет үйінде қаламгер Қаныбек 
Әбдуовтің «Нұрлы жүрек» атты кітабының тұсаукесері,  кейіпкер 
туралы театрландырылған көрініс, жазба ақындар мүшәйрасы 
«Еңбегімен елге еленген» атты шара аясында ұйымдастырылды.  

 Кезінде дәндік жүгеріден жоғары көрсеткішке жетіп, одақта оза 
шапқан Ергеш Үсенұлының Қожакент ауылының өсіпөркендеуіне 
қосқан орасан үлесі, ел басқарудағы, еңбек етудегі жарқын үлгісі 
жанжақты дәріптелді. 

Ергеш Үсеновті еске алуға арналған спорттық сайыстар екі 
күнге созылды. Футбол, волейбол, қол күрес, арқан тартыс, қаппен 
ұру және жаппай көкпар сайысында 600ден аса спортшы бақ сы
нады. Жүлденің алды болып автокөлік қойылды. Көкпардың көсе
гесін көгерткен келінтөбелік Асxат Мырзакелдиевке басты сыйлық 
табысталды. 

Айта кетейік, ауқымды шараның өткізілуін ұрпақтары көтерді, 
әсіресе Ізатулла Ергешұлының орны жоғары.

Қ.ҚҰРБАН.

ЕЛ АРДАҚТЫСЫ
«Мәртебелі Қазақстан» қоғамдық 

қоры Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің оқытушы
лары мен студенттері арасында «Заң – 
тәртіп таразысы» тақырыбында «дөңге
лек үстел» ұйымдастырды. Шараға 
об лыстық прокуратураның өкілдері, 
жоғары оқу орындарының заңгерлері, 
ОІІД Жергілікті полиция қызметінің 
ювенальды полиция бөлімшесі қызмет
керлері мен «Жастар ресурстық орта
лығы» мекемесінің мамандары қаты
сып, хабарлама жасады. Шара бары
сында жастар сауалдарын жолдап, 
олар ға заңгер мамандар құқықтық сау
атты болуға кеңес берді.

Сонымен бірге, аталған қоғамдық 
қордың ұйымдастыруымен қылмыс тық 
атқару жүйесі департаментінің қалалық 
пробация қызметі мекемесінде «Заңгер 
маман кеңес береді» тақыры бында 
кеңес беру шарасы мен «Заңды зерде
лей білесіз бе?» тақырыбында ашық 
есік күні өтті. Кездесуге облыстық 
қылмыстық атқару жүйесі депар та
ментінен, «Даму» кәсіпкерлікті дамы
ту қорынан келген  мамандармен бірге, 
облыстық  «Сыр аналары» қоғамдық 

қорының төрайымы, психолог маман
дар қатысушыларға кеңес берді.

– Әлеуметтік жоба аясында об
лыс тұрғындарын құқықтық сауаттан
дыру мақсатында ұйымдастырылған 
шара барысында заңгер мамандар
мен қоғамның әр саласында кездесетін 
мәселелер төңірегінде ой бөлісті. 
Заңгермамандардың кеңесін тыңдап, 
сұрақтарына жауап алды. Облыс 
орталығындағы жастар көп жиналатын 
орындарға түнгі рейдтер жүргізілді. 
Жоба жоспарына сәйкес тұрғындардың 
құқықтық сауаттылығын арттыру бағы
тындағы кездесулер, кеңес беру жұ
мыстары, ашық есік күндері, акциялар, 
түнгі рейдтер жүйелі жүргізілетін бола
ды, – дейді ұйымдастырушылар. 

Айта кетейік, облыстық ішкі 
 сая сат басқармасының тапсырысы
мен  «Мәртебелі Қазақстан» қоғамдық 
қоры «Тұрғындардың құқықтық сауат 
тылығын арттыруға  байланысты 
ақпараттықнасихаттық  шараларды 
ұйым дастыру» әлеуметтік жобасы қыз
метін жүзеге асыру аясында түрлі ша
ралар өткізіп келеді.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТТАНУ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

САМБОДАН СЫНғА ТүСЕДІ
Мамыр айының 6-7 күні  Қармақшы ауданының Жосалы кентінде  

Ұлы Жеңістің 72 жылдығына арналған Кеңес Одағының Батыры Тәйімбет 
Көмекбаев атындағы самбодан халықаралық мемориал басталады. 
Осымен 22 жыл қатарынан жалғасып келе жатқан дүбірлі бәсекеге Әзербайжан, 

Белоруссия, Грузия, Моңғолия, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан мемлекет
терінен және елімізден барлығы 23 команда, 200дей самбошы 9 салмақ дәрежесінде 
жүлделерді сарапқа салады. Сонымен қатар, турнир соңында қазақ күресінен «Түйе 
палуандар» сайысы ұйымдастырылмақ.

Айта кетейік, бұл дүбірлі доданың ашылу салтанаты 6 мамыр күні сағат 10.00де 
болады.

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.
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Артрит пен Артроз: 
буындардың күйін қалай жақсартуға болады?

Қолдану көрсетімдері:

– артрит, артроз
– остеохондроз
– варикоз, тромбоз, 
    тромбофлебит
– неврит
– I-II сат. гипертония, 
   жүректің ишемия аурулары
– сынықтар, 
   жарақаттар және т.б.

ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігімен мақұлданған.  

РК-МТ-7 №001382 21.08.2020 ж. дейін.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР БАР. 
МАМАННЫҢ КЕҢЕСІНЕ ЖҮГІНІҢІЗ.

Қолданар алдЫнда 
нҰсҚаулЫҚПен танЫсЫҢЫЗ.

тек қана 25 мамырға дейін ал-
маГ-01  аППаратЫн мерекелік 

жеңілдікпен сатып алу мүмкіндігін 
жіберіп алмаңыз

Қызылорда қаласында 
«доктор плюс» 

дәріханалар желісінде 
мына мекен-жайлар бойынша:

• а.тоқмағанбетов көшесі, 1; 
• м.Шоқай көшесі, 21;

• Шұғыла ы/а, 19;
• абай даңғылы, 39. 

сонымен қатар, аппараттарға 
жеңілдікпен салынған төлеммен 
біздің сайт www.almag.kz  арқылы 

тапсырыс бере аласыз:

теГін анықтамалар 
жедел желі телефоны бойынша:

8-8000-80-40-40  
(барлық қоңыраулар 

Қр бойынша тегін)

Қазіргі таңда артрит пен артроз буындардың ең көп таралған 
аурулары. Және бұл ауруға қартайған шақта ғана емес, одан ер-
терек шалдығу әбден ықтимал.

артроз, артрит – буын ауруы
Артроз жылдар бойы дамиды. Тізесінде немесе бармақта рында, 

жамбастың буындарында ауыруды, қозғалған кезде «қытырлағанды» 
сезген кезде бірден дәрігерге қаралатындар жоқтың қасы. Ал бұлар 
осы аурудың алғашқы белгілері болып табылады, оларды байқаған 
кезде тез арада қимылдау қажет. Себебі артроз кезінде буындарда 
орын алған өзгерістердің алдын алуға болмайды және қолдан келер 
жалғыз шара – олардың бұзу үдерісін тежеу.

Ал артрит соңғы кезде жас адамдар ды «жаулап» жатыр. Ауру 
 буындарда қайта ланып зақымдалған кезде,  шамадан тыс салмақ 
түскенде, салқын тиген кезде туындайды. Артриттің қаупі бас кезінде 
бастың ауруы ретінде туындаған инфекция жақын арада күрделі 
ауруларға: бауырдың, бүйректің, жүректің ауруларына әкеп соғуына 
негізделеді.

магниттік терапия – 
аурумен күресудің маңызды шарты
Заманауи медицина адамдарға 

белсенді өмірге оралуға көмек тесу 
арқылы артроз бен артритті жеңуге 
үйретеді. Қазіргі таңда буын ау-
руларын емдеуде магниттік те-
рапияны міндетті пайдаланыла-
тын шаралар кешені қолданылады. 
Магниттік терапия буынның айналасындағы қан 
айналымын бірнеше рет күшейтуге, зат алмасуын белсендіруге 
мүмкіндік береді. Зақымдалған буынға оттегі мен қоректендіргіш зат-
тар арқылы ауру мен қабынуды тудыратын және қолдайтын ыдырау 
өнімдері жойылуы ықтимал. 

алмаГ буындарды қалай 
қалпына келтіру керектігін біледі

Буындардың сауығуы үшін ЕЛАМЕД компаниясы АЛМАГ-01 
әмбебап аппаратын жасап шығарды. Аппараттың әрекеті жүгіртпе 
импульстік магниттік өрісті пайдалануға негізделді. АЛМАГ-01 
аппаратының емдік импульстері денеге 8 см-ге дейін сіңе алады! Бұл 
зақымдалған буынға тікелей әсер етуге мүмкіндік береді. АЛМАГ 
зақымдалған дене бөлігіндегі ауруды жылдам басу үшін, қабыну 
мен ісінуді кетіру үшін қажет.  Бастысы, АЛМАГ буындардағы бұзу 
үдерістерін тоқтатуға және қозғалыс еркіндігін беруге мүмкіндік 
береді. 

АЛМАГ – 01 аппаратын әсіресе созылмалы аурулар кезінде, 
ұзақ мерзімді терапия қажет болған кезде, артрит, артроз, остео-
хондроз, гипертония кезінде пайдалануға кеңес беріледі. Сонымен 
қатар, АЛМАГ аппаратының дәрілердің әсерін күшейтіп, олардың 
мөлшерін азайтуға, ал кейде дәрілерді қа был даудан бас тартуға 
мүмкіндік беретін қасиеті бар. 

Аппаратпен емделу оңай әрі жайлы, қолдану үшін арнайы 
білім қажет емес. Аппаратты ауырған жерге басып, күнделікті 
жұмысыңызды істей бересіз, яғни сүйікті фильміңізді көруге немесе 
компьютерде жұмыс істей беруге болады.

Тәжірибе көрсеткеніндей, егер АЛМАГ-01 аппа ратының 
көмегімен қолдану рәсімдерін жүйелі түрде орындаған кезде буын-
дар мәңгілік мәселе болуы тоқтатады.

Көңілден өшпес нұрлы бейнең
Өткен күнде белгі жоқ деген осы екен. Ортамыз-

да жарқылдап жүрген балаларының аяулы анасы, 
немерелерінің сүйікті әжесі, асыл жар, ардақты бау-
ырымыз Сәбира Өндірісқызы Әбдірайымованың бұл 
фәниден өткеніне де бір жылдың жүзі болып қалды.

Өткен жылдың 31 шілдесінде бауырымыз Сәбира 
небәрі 57 жасында ауыр науқастан кейін дүние сал-
ды. Амал не, сұм ажал оны аямады, дертіне дауа тап-
пады... Ол барынша қарапайым, ақкөңіл, мінезге 
бай, дос-бауырға адал, отбасының ұйтқысы еді. 
Ата-анасына қалтқысыз перзенттік қызметін аямай, 
ағайынмен де, қайын-жұртымен де етене араласып, 
сыйласып, ыстық ықыласына бөленген жан болатын. 
Анамыз Мейірбан дүниеден өткенде әкеміздің қас-

қабағына қарап, бәрімізден көбірек жанында болып, көңілін аулауға тырысатын, 
жүрегі жылы, бауырмал еді. Адал жары Серікпен мағыналы ғұмыр кешіп, ұлын 
ұяға, қызын қияға қондырып, немере сүйді. Бірақ балаларының рахатын көре ал-
май кеткені жанға батады.

Алланың дегеніне қарсы келер кім бар? Шүкір ғой, артында қалған жары 
Серік пен балалары дұғасын үзбей бағыштап келеді. Ендігі жерде бауырымызды 
сағынышпен еске ала отырып, жатқан жері жайлы, иманы жолдас болсын дейміз. 

Сәбира Өндірісқызының жылдық асы 13 мамыр күні сағат 13.00-де 
«Ақмешіт-Сырдария» мешітінің асханасында берілетінін барлық ағайын-туыс, 
құда-жекжат, дос-жарандары мен сыныптастарына хабарлай отырып, қасиетті 
құранның ішінде болуға шақырамыз.

еске алушылар: бауырлары, жұбайы, балалары, немерелері.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мем лекеттік университетінің ректора-
ты мен ұжымы университеттің ардагер 
ұстазы, филология ғылымдарының кан-
дидаты

Мансұр Қаржауовтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына қайғы-
ларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«ҚТЖ ҰК АҚ» Ірілендірілген Қазалы 

жол дистанциясы филиалы басшылығы, 
кәсіподақ комитеті  Ұлы Отан соғысының 
ардагері 

ділімов Төремұраттың
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына  қайғы-
ларына ортақтасып, көңіл айтады.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС әкімшілігі 
және кәсіподақ ұйымы Қауіпсіздік тех-
никасы, еңбекті қорғау және экология 
департаментінің басшысы Мурсалиева 
Жаннаға әкесі

Мурсалиев Әужан 
Әлимжанұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады. 

* * *
«Қазгермұнай» БК» ЖШС әкімшілігі 

және кәсіподақ ұйымы «Нұралы» кен 
орны ның жетекші инженер-электригі 
Мур салиев Жәнібекке әкесі

Мурсалиев Әужан 
Әлимжанұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Ахметова Лаура Дүйсенбіқызының 
атына Қызылорда облысы, Шиелі ау-
даны, Ә.Тәжібаев ауылындағы №214 
орта мектебін 19.06.2006 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОБ 1614851 аттеста-
ты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

* * *
Құдайбергенов Мұхтар Орынбасар-

ұлының атына Қызылорда облысының 
ішкі істер департаментінен  берілген КЗ 
№08776 қызметтік куәлігі жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Ибраев Мүзаппар Құрманұлының аты-

на Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
А.Тоқмағамбетов а/о, А.Тоқмағамбетов 

ауылы, Қызылорақ көшесі №28 үйге бе-
рілген жер учаскесіне жеке меншік құ-
қығын беретін актісінің (кадастрлық №10-
153-012-230, №0033230 03.09.2007 ж.) 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп есептелсін.

* * *
«Қызылорда Престиж Фуд» ЖШС-

нің (БСН 081140006841) заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің 
(тіркеу №7481-1933-ЖШС (ШҚ), серия В 
№0321171), қосылған құн салығы бойын-
ша тіркеу есебіне қою туралы куәлігінің 
(сериясы 33001 №0003496), Жарғысының 
(құрылтайшының шешімімен 24.10.2008 
ж. бекітілген) түпнұсқалары жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

– Қауын шыбыны Қызылорда облысы-
на 2005 жылдан бастап карантиндік зиянкес 
ретінде қауын егісіне зиян келтіруде.

– Бұл – алақанаттылар тұқымдасына жа-
тады. Шыбындар жемістің шырынымен 
қоректенеді. Нақтырақ айтсақ, олардың 
жұмыр тқалаған жерлерінде тесіктер пай-
да болады, сол тесіктерден шыққан жеміс 
шырынының тамшыларымен қоректенеді, 
әсіресе таңертең. Түйнектің қабығының 
асты на салынған жұмыртқалардан 5-7 күн-
нен кейін дернәсілдер пайда болады. Олар 
қауынның жұмсағымен қоректенеді. Қорек-
теніп болғаннан 10-15 күннен кейін олар 
түйнекті тесіп, топырақтың бетіне шығып, 
қуыр шақ күйге айналады. Құрттар жер-
ге 10-15 см тереңдікте кіріп жатады. 20-30 
күннен кейін жаңа шыбын ұрпақтары ұшып 
шығады. Қуыршақ кезеңінің ұзақтығы 10-13 
күн. Бір жылда шыбын 3 ұрпақ береді. Соңғы 
ұрпағы қыстайды.

Қыстау кезеңіне кетерде шыбындардың 
дернәсілдері қуыршаққа айналып, 10-20 
см топырақ тереңдігіне енеді. Мәліметтер 
бойынша шыбын қыстау кезеңінде 30 см 
тереңдікке дейін кетеді. Дернәсілдердің 
(куколка) қозғалуынан қауынның шы-
рынында тат сияқты дақтар пайда бо-
лады. Дернәсілдердің сыртқа шыққан 
кезінде зақымдалған орындар қатты тесік 
 болып, қарайған реңге өзгеріп шіриді. Осы 
тесіктерге микроорганизмдер түседі де, 
соның арқасында 5-7 күн ішінде шіриді және 
өте жағымсыз иіс шығарады.

Зиянкес дернәсілінің дамуы залал данған 
жемістің ішінде таралады, ал купария 
ішіндегі қуыршақтың дамуы – өсімдік тамы-
рында жабысқан топырақ құрамында өтеді.

Қауын шыбынымен күресу шаралары
Қауын шыбынымен күресу агротехни-

калық және химиялық тәсіл арқылы жүр-
гізіледі.

Агротехникалық шаралар:
- Күнделікті егістікті тексеріп, зақым-

данған қауындардан тазалау;
- Зақымданған түйнектерді жою және 55 

см тереңдікте көму;
- Күзде 25-30 см тереңдікте сүдігер жыр-

ту, суару;
- Қауынның ерте пісетін сорттарын егу;
- Былтырғы егілген жерден 15-30 

шақырым жерге егу.
Химиялық шаралар

- Қауын шыбыны қуыршақтан алғаш 
ұшып шыққан сәттен бастап, инсектицид-
термен (Д.Нурелл, Комбат) таңғы сағат 5-8 
аралығында химиялық өңдеу жұмыстарын 
жүргізу (дәл сол уақытта шыбындар жапы-
рақта қонып отырады, таңғы салқында 
қоректенеді және шағылысады);

- Қауын егілген жерді айналдыра (барьер-
ный) тәсілмен өңдеу жүргізу;

- Мамандардың болжамына сүйене 3 
қайтара өңдеу жұмыстарын жүргізу;

- Бірінші өңдеу жұмыстарын гүлдеу 
дәуірінен, алғашқы түйнек пайда болған кез-
де жүргізу;

- Удың иісінен қашатындықтан арасына 
10-12 күн салып өңдеу жүргізу;

- Қауын пісерден 20-25 күн бұрын өңдеу 
жұмыстарын тоқтату.

е.АлЬМАХАнОВ,
Қызылорда облыстық аумақтық 

инспекциясының өсімдіктер
карантині және Фбб жөніндегі 

мемлекеттік инспекция
бөлімінің басшысы.

Бақша дақылдарының қауіпті зиянкесі

арзан БаҒа қаЙда Бар?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 

ақпараттық-маркетингтік жүйесі арқылы күнделікті 
негізгі азық-түлік өнімдерінің бағаларына монито-
ринг жүргізіліп отыр. нәтижесінде бүгінгі күні ең ар-
зан өнімдерді аудандар мен Қызылорда қаласының 
төмендегі сауда үйлері мен базарларынан алуға 
болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда. «дәмді» әлеуметтік дүкен-
дерінде күріш –120, нан – 50, қант – 235, тұз 
– 45, сары май – 450, өсімдік майы – 310, 
картоп – 120, сәбіз – 100, 1 сұрыпты ұн – 85 
теңгеден сатылса, ал «Мирас» сауда үйінің 
ауласында орналасқан қоймада картоп  – 
130, пияз – 110-115, сәбіз – 110, қырыққабат 
– 130, қызылша 130 теңгеден сатылуда. 

Арал. Арал қаласының жеке кәсіпкері 
С.Саяновтың «Әлеуметтік», «Қуантқан» 
дүкендерінде 1 сұрыпты бидай ұныкг – 90, картоп – 
135-140, пияз – 170, сәбіз – 120, қант – 235, күріш – 135 
теңгеден, «Алтай» базарының жанындағы жеке кәсіпкер 
Т.Исмайлованың дүкенінде өсімдік майы – 320-350, мака-
рон өнімдері – 115-125, қант 215-230 теңгеден.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде қант – 230, ұнтақ 
жармасы  – 150, арпа жармасы – 100 теңге, қарақұмық жар-
масы – 270, жұмыртқа – 20, тауық еті – 550, пияз – 150, кар-
топ – 160, сәбіз – 110, қызылша –130 теңгеден болса, «нұр-
дәулет» әлеуметтік дүкенінде 1 сортты ұн 85, күріш – 135, 
өсімдік майы – 310, қант – 230, «Пиала» шайы 250 гр – 500, 
макарон өнімдері – 140, ұнтақ жармасы – 120, қарақұмық 
жармасы – 280, құс еті – 650, жұмыртқа – 22, картоп – 100, 
жуа – 80, сәбіз – 90, қырыққабат – 80, сары май – 380-450 
теңгеден сатылуда. 

«Айнұр» сауда орталығында күріш – 150, өсімдік 
майы – 360, қант – 240, «Пиала» шайы 250 гр – 530, рожки 
– 150, ұнтақ жармасы – 150, арпа жармасы – 120, қарақұмық 
жармасы – 260, құс еті – 550, жұмыртқа – 22, картоп,  – 150, 
жуа – 170, сәбіз – 110, сарымай – 450-650 теңге. 

Қармақшы. «Сұлтан», «Орда» көтерме сауда орталығы 
және «Жандос» дүкендерінде картоп – 130, сәбіз – 120, жуа 
– 100-110, жұмыртқа – 25-26, ұн – 94-96, нан – 60, тауық 
еті – 540,  өсімдік майы – 310-390 теңгеден. «Таңсықбай», 
«Бибінұр» базарларында картоп – 130-140, жуа – 110-115, 
сәбіз – 120-130, қырыққабат 100-110 теңгеден сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында  кар-
топ – 170, сәбіз – 120, пияз – 120, ет – 1400, жұмыртқа – 
23, қырыққабат – 150, «Ақниет» дүкенінде І сұрыпты би-

дай ұн – 100, нан – 50, жұмыртқа – 23, өсімдік 
майы – 360, пияз – 120, сәбіз – 120, картоп – 
170,  тауық еті – 550, қырыққабат – 150 теңге. 
«Әзиза» әлеуметтік дүкенінде ұн 1 сортты – 
89, нан – 50, өсімдік майы – 370, картоп  – 120 
теңгеден сатылуда.

сырдария. «Өркен» және «Серікбол» 
дүкендерінде нан – 55 теңге, өсімдік майы – 
360-380, қант – 240, картоп – 120-150, сәбіз 
– 100-110, пияз – 90-110, қырыққабат – 90-
100, тауық еті – 520-550, жұмыртқа – 240-

250, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде жұмыртқа – 25, 
өсімдік майы – 360-400, қант – 250 теңгеден сатылуда. 
«Коммуналдық» базарында нан – 55, өсімдік майы – 400,  
қант – 250, жұмыртқа – 24-25, бірінші сортты бидай ұны – 
87 теңге. 

шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 110-140, 
пияз – 80-100, сәбіз – 90-110, қырыққабат – 100, өсімдік 
майы – 350-390, қант – 230, жұмыртқа – 22, тауық еті – 550, 
ет – 1300-1400, тұз – 45 теңгеден  алуыңызға болады. Соны-
мен қатар, І сортты бидай ұнның кг – 98-100  теңге.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», 
«Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде ұн 1 
сорт – 88-96 теңге, нан – 50-65, өсімдік майы – 310-370, кар-
топ  – 130-140, пияз – 90-100, сәбіз – 90-110, қырыққабат 90-
100, тауық еті – 480-540, жұмыртқа 18-20, ет – 1250-1400, 
«Нұр» базарында  бірінші сортты ұн – 96-100, өсімдік майы 
– 310-380, жұмыртқа – 20 теңге, тауық еті – 500-530, ет – 
1250-1400, жуа – 100-110, сәбіз – 90-110, қырыққабат – 110, 
картоп 140-150 теңгеден сатылуда. 

ЖАрАМсыз деп есепТелсін

«Ұстаз болу – бақыт әрі абырой». Са-
налы ғұмырын әрбір оқушыға бағдар 
беріп, жөн сілтеуге, адамгершілікке, еңбек-
қорлыққа тәрбиелеуге жұмсаған өнеге иесі 
Гүлдірайхан Махмудова осылай есептейді. 

1966 жылы қаладағы №112 мектепті 
тәмамдай салысымен еңбек жолын түлеп 
ұшқан білім ордасында пионер жетекшісі 
болып бастаған кейіпкеріміз зейнеткерлікке 
шыққанға дейін игі шара мен жарқын 
істердің жанынан табылуымен ерекшеленді. 
Н.В.Гоголь атындағы педагогикалық 
институттың филология факультетін үздік 
аяқтап, №№140, 253, 12 мектептерде қызмет 
еткен ұстаз білім ордаларының  биіктен 
көрінуіне күш-жігер жұмсады, оқу ісінің 
меңгерушісі секілді қызметтерді абырой-
лы атқарды. Мәртебелі ұстаздан білім алған 
оқушылар да шәкірттік алғысын әлі күнге 
дейін айтудан жалықпайды. Елеулі еңбегі 
үшін кейіпкеріміз бірталай мақтауға ие бол-
ды. 

Сондай-ақ, Г.Махмудова – қоғамдық ша-
раларда да белсенділік танытып, от ба сы лық 
құндылықты насихаттаған, құрыл ғанына 
25 жылдай уақыт болған «Сыр сандық» 

клубын құрушылардың бірі. 
Оның құрамында қазір же тіс-
тіктер төрінен көрінген сан алуан 
мамандық иелері бар, клуб бүгінде 
өңір қыз-келіншектерінің басын 
қосып, ашық диалог алаңы на ай-
налуда.

– Институтты тәмамдай 
салысыммен алғаш рет №12 
мектепте бастауыш сынып 
мұғалімі болып қызмет еттім. Сол сәттен 
бастап оқушылардың білімін толықтыруға, 
сабаққа деген ынта-қызығушылығының ар-
туына күш салдым. Мақсатым – өз ісін жетік 
білетін, оқу әдістемесін жеткілікті деңгейде 
игерген тәжірибелі маман атану болды. 
Сол үдеден шықтым деп есептеймін. Кей 
шәкірттерімнің білім биігін бағындырғанын 
көргенде бойымды қуаныш билейді. Нағыз 
ұстаз бақыты осы, – дейді Гүлдірайхан. 

Ұстазбен тілдескеннен кейін біз оның 
сөйлеу мәнеріне тәнті болып, «ұстаздың шы-
найы бет-бейнесі осындай болса керек» де-
ген пікірге тоқталдық. Оны көкейіндегісін 
бүкпесіз жеткізетін дағдысы, қайсарлық 
пен өткірлік, кішіпейілділік секілді қасиеті 

ерекшелендіріп тұр. Терең білімі, 
ақыл-парасаты, өмір жолы мен 
еткен еңбегі де кейінгі жастарға 
үлгі боларлықтай. Себебі отба-
сында аяулы жар, ардақты әже 
атанған Гүлдірайхан Махму-
дова жұбайы Бейсенбай Жи-
енбавпен бірге бүгінде 4 бала 
тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын 

қияға қондырды. Қазір олар 
– 13 немере, 2 шөбересінің 
қызығын көріп отырған ата-
әже. Балалары ананың аяу-
лы махаббаты мен әкенің әділ 
де әдепті тәрбиесін, асыл па-
рызын өтеуде. Ал ең бас тысы, 
ұлағатты ұстаз жуырда  өмірдің 

жеті белесі, жетпіс жасқа аяқ басты. Оның 
жастарға тәлімді тәрбие берудегі ерен еңбегі 
ерекше. «Сыр сандық» клубының мүшелері, 
Алма Шалқыбаева, Рыскүл Нұ рымбетова, 
Айткүл Садықова, Рәзия Қал жанова, Райхан 
Садықова, Шынар Мұх таршинова, Қазына 
Қойшыбаева, Ақнұр Қалдыбекова сын-
ды құрбы-құрдастары ерен еңбегін ерекше 
бағалайды.

Өмірде жарық болды жұлдыздардың
Артта қалып асу бел шың құздардың 
Немере шөберені сүйгізуде, 
Алтындай жарқыраған ұл-қыздарың, – 

деп жырлағандай, кейіпкерімізге шаңырақ 
шаттығына бөлене беріңіз деп тілейміз. 

Мөлдір снАдИн.

     өнеге

ШАҢЫРАҚ ШАТТЫҒЫ

Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті Қызыл-
орда тұрғындары мен қонақтарына Сырдария жағалауына  
демалысқа шығудың қауіпті екенін ескертеді.  Мол судың келуіне 
орай  аймақты су алу  қаупі бар. 

Су тасқыны болған жағдайда, қала тұрғындары мен қонақ-
тарына тыныштық сақтап, су тасқыны кезінде жедел қауіпсіз жерге 
орналасуға кеңес береді.

Тәуліктік қауырт желі телефоны: 30-71-54.

Баршаңыздың назарыңызға!
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өнер

«Саган Дали» табиғи топтамасы –  
өміріңізді сақтап, денсаулығыңызды нығайтады!

«Бұл өсімдікті алғаш рет сонау жастық 
шағымда, Байкалдың оңтүс тігінің өсімдік терін 
зерттеп жүргенде кездестірген бола тынмын. 
Таулы аймақта табанымнан то зып, ұзақ жүріп, 
кешке қарай қой бағып жүрген шопанға кез 
болдым. Ол маған иісі жұпар аңқыған шай ұсынды. 
Шайға керемет дәм берген бұл қай өсімдік екен деп 
ойладым. Бір шыны шай ішкеннен-ақ бойымдағы 

шар шаңқы сезімнің бәрі жоғалып, көңіл көк жиегім 
кеңіп, ойымның ұштала түскенін сезінгендей 
болдым.  Шопан маған мұның «Саган Дали» деп 
аталатын өсімдік екенін айтты. Содан бері бұл 
өсімдік менің сенімді серігіме айналды...» 

 
«Саган Дали» өсімдігінің емдік қасиеттері туралы 

сібірлік халық емшісі А.В. Емельянцев осылай айтады.

 «Саган Дали»  бальзамын 
мынадай ауру түрлеріне 

қолдануға болады:
- қан қысымын реттеу үшін, тіпті 

созылмалы гипертонияда да;
- қан айналымын реттеу және қал-

пына кел тіру; 
- жас ұлғаюына байланысты түрлі 

өзгеріс терге қарсы;
- қант диабетіне;
- ми қызметінің бұзылуына;
- жүрек-қан тамыры қызметінің бұ-

зылуына қарсы, атап айтқанда, 
атеросклероз, инфаркт пен ин сульт 

алу мүмкіндігін жояды; 
- ісіктік өзгерістердің алдын алады;
- қалқанша безінің қызметі бұзы-

луына;
- ағзадағы зақымданған жасушалар-

дың қалпы на келуін қамта масыз етеді;
- белсіздікке қарсы, қалпына келтіру 

әсері жоғары;
- көздің көру қабілетінің төмен деуіне;
- өкпе мен тыныс жолы мүшелерінің 

өзгеріс теріне;
- тірек-қимыл аппараты кеселдері 

мен артрит, ревматизмге;
- жыныс және зәр шығару жүйесі;
- бауыр өзгерістері;
- ас қорыту органдары мен ұйқы безі 

қыз метінің бұзылуына;
- терідегі өзгерістерге (ақтаңдақ, 

безеу, аллергия, дерматит, псо риаз);
- ұйқының бұзылуы мен ашушаң-

дыққа;
- ұмытшақтық пен аутоиммунды 

ауру  ларға (эпилепсия, полиартрит 
т.б.).

«Саган Дали» табиғи компоненттер 
жиынтығы ауру ағзаға саулық дәнін 
сеуіп, науқастың әрбір жасушасына 

жаңа өмір сыйлайды. 

«Саган Дали» немесе «Рододендрон Адамс» ата латын бұл өсімдік өзінің пайдалы қасиет терімен ерекшеленеді. Ал 
өсімдіктің атауын бурят тілінен аударғанда «өмірді ұзартушы» дегенді білдіреді. Сондай-ақ, тибеттіктер де бұл 
өсімдікті емдік мақсатта пайдаланады. Олардың тілінен аударғанда «Ақ қа наттар», өмірді ұзартушы деген мағына 
береді. Бұл өсімдіктің пайда болуы туралы мынадай қызық аңыз да бар. Аңыз бойынша, ертеде жеңімпаз болып, 
жауды жеңіп келе жатқан жауынгерлер бойларында тасыған күш-қуаттарын жерге сіңіру үшін Саян қыраттарына 
найзаларын шаншиды. Арада бірнеше уақыт өткен соң әлгі жерге адамның бойына күш-қуат беретін, денсаулығын 
нығайтатын өсімдік өсіп шығады. 

Бүгінгі медицина тұрғысынан алып қарасақ, «Саган Дали» өсімдігі нен жасалған бальзам керемет қуаттан-
дырғыш зат. Ол бүйрек пен жүректің, мидың жұмысын жақсартады. Ер аза маттардың жыныс бездерінің жұмысын 
қалыптандырып, қуатын арттырады. Шар шауды басып, алкогольді ішім діктен болатын бас ауруын басады.

«Саган Дали» бальзамы  кө не Сібір емшілерінің білімі негізін де айрықша рецепт бойын ша дай  ындал ған. Заманауи 
техно ло   гия ларды қолдану арқылы жа салған бальзамның құрамын да өсімдіктің барлық табиғи компо ненттері мен 
пайдалы қасиеттері сақталуымен қатар, ағзаға кері әсер тигізуі ықтимал спирт, қант және өзге де консерванттар 
жоқ. Бальзам құрамындағы таби ғи ком позицияның негізгі компо ненті – «Саган Дали» дәрілік шөбі болып табылады. Ал 
құрамындағы өзге табиғи компоненттер ағзаның сауы ғуын жеделдетеді.  «Саган Дали» бальзамының емдік қасиеті 
аса жоғары. Оны қатерлі ісік (он кологиялық) ауруларының алдын алуға және емдеуге де қолданады. 

«Саган Дали» табиғи ком позициясы адам ағза сындағы ау ру дың негізгі себебін анықтап, со ған қарсы әсер етумен 
бірге, көп теген жанама кеселдерді де емдейді.

КелгенДерге  Сыйлыққа «Брагшун» таС майы БерілеДі.

қызылорда қаласында 15 мамыр күні сағат 10.00-11.00 
аралы ғында Ә.тәжібаев атындағы кітапханада. 

абай даңғылы, 53 д, 1-қабат, конференц зал.

мына телефонДар арқылы 
маманнан КеңеС алып, тапСырыС Беріңіз:

8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20, 8 727 327 88 02
«Саган Дали» топтамаСының қаСиеті туралы 

Сәйкестік сертификаты №РОСС RU.MH08.H29129. 04.02.2016 жылдан 03.02.2019 жылға дейін жарамды.

назар ауДарыңыз!

Бір қораптың БағаСы — 4000 теңге.

АКЦИЯ 
3+1

Бір курсқа 
бальзамның 

6 қорабын 
қабылдау 

ұсынылады.
4-ші қорапша тегін

3 қорапша 

алсаңыз  

тұтынушыларымыз Біз туралы:

сіз мына күні өткізілетін сатылым кезінде біле аласыз:

Мен Ишенбаев Өтеген 
Қожах метұлы, зейнет кер
мін, жасым 80де. Бұрын 
асқазаным тесіп қатты ауы
ратын. Басымда шу болып, 
айналып, қан қысымым 
бір қалыпта тұрмай, бірде 
жоғары, бірде төмен бо
лып өзгере беретін. Қан
шама дәрідәрмек іштім, 
нәтижесі болмады. «Са
ган Дали»  баль замын алып, 

пайдаланып жатырмын. Осы  бальзамды қабыл
дағалы ішкен асым дұрыс қорытылып, асқа
занымның ауырғаны басылды. Бас ауруы мен қан 
қысымы өз қалпына келгендей. Қазіргі уақытта 
денсаулығым жақсарып, өзімді жеңіл жақсы 
сезінудемін.

Ақтөбе обл.,
Мұғалжар ауд.,

Ақкемер а/ округы.

Өмір бойы ұста болып халыққа қызмет етіп, 
жұмыс атқардым. Жас келген соң, көп ауру
лар сыр берді. Оның ішінде асқазаным, бауырым 
қатты ауырып, өт жолым толып, тас пайда болып, 
ақыры ота жасап өт жолын алдыртып тастадым. 
Ота жасағаннан кейін де, ас  қорытылмай, көп ма
зам кететін. Оның үстіне 2 аяғым қақсап, жауы
рыным шаншып қиналатынмын. Көзімнің көруі 
күннен күнге нашарлап жұмысыма  ке дергі жа
сайтын. Көзәйнек кигеннің өзінде, суланып, көзім 
бұлдырайтын. Минус 2.5, минус 3 мөлшерінде 
көзәйнек киіп жүретінмін.

Жолдасым Алматы қаласы барған сапарын
да «Саган Дали» сататын орталыққа соғып, осы 

дәрінің қасиетін біліп, маған 1 курсын сатып әкеліп берді. Осы кезде  «Саган 
Далидің» үшінші курсын қабылдап жатырмын. Жағдайым өте жақсарды. 
Ішкен тамағым қорытылып, асқазанның ас қорту жолдары түзеліп, жеңіл 
сезіндім. Аяққол сырқырағаны да кетті. Көзімнің көруі дұрысталып, жұ
мысымды көзәйнексіз жасап жүрмін. Ұйқым дұрысталып, көңіл күйім көте
ріңкі болып, өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Алғысым шексіз!

Рахымжан Күлжанов, 
ОҚО,  Шардара қ.

Құрметті Ұлы Отан соғысы 
және тыл ардагерлері!

«ҚТЖЖүк тасымалы» АҚ «ГП Қызылорда бөлімшесі»  филиалы «Қазақ
стандық салалық теміржол, автомобиль, әуе және су көлігі қызметкер лерінің 
кәсіби одағы» қоғамдық бірлестігінің Қызылорда филиалының басшылықтары  
мен ардагерлер кеңесі  Жеңістің 72 жылдығымен шын жүрек тен құттықтайды!

Отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі үшін шайқастардағы теңдес
сіз ерліктеріңіз бен табандылықтарыңыз ғасырлар бойы жасай береді. 
Ұлы Жеңісті жақындатуға абзал арыстандарымыздың майдан даласында, 
отандастарымыздың тылда қосқан еңбегі өлшеусіз.

Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!  Ауыр 
күндердегі адал еңбектеріңіз бен белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз үшін 
бас иіп, алғыс білдіреміз. Ізгі ниетпен адамзат баласы мерекелейтін осы күннің 
тууына еліміздің айтулы үлес қосқанын біз әрқашан да мақтан тұтамыз. 

Сіздерге  мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол қуаныш пен  жақсылық және 
елімізге бейбіт өмір тілейміз!

Ұлы Жеңіс  мерекесі құтты болсын!

Хабарландыру
«Нұр Отан»  партиясы 

Қызылорда облыстық фили-
алы ескі  қызметтік автокө
ліктерді сатуға қайта аукци-
он өткізілетінін хабарлай ды. 
Аукцион ағылшын әдісі мен 
жүргізіледі. Аукционға қаты
сушылар өз баға ұсыныстарын 
12.05.2017 жылғы сағат 13:00
ге дейін мына мекенжайға 
жабылған конвертке салып 
жолдауы тиіс: Қызылорда 
қа ласы, Жақаев көшесі 
н/з, «Нұр Отан» партиясы 
Қызылорда облыстық фили-
алы ғимараты, 3қабат, есеп 
бөлімі.

Толық ақпаратты 
27-00-45 қызметтік нөміріне 
 хабарласып алуға болады.

Қызылорда облысы, Жалағаш кенті не орнатылатын Ілияс 
Қабылов мүсінінің ең үздік эскиздік жобаларына ашық кон-
курс жариялайды.

Конкурсты «Ілияс Қабылов» қоғамдық қоры ұйым
дастырады.

Конкурстың мақсаты – мүсіннің бейнесін ашатын, аса 
мәнерлі мүсіндік – көркемдік шешімді анықтау. Ұсынылған 
жобалар жоғары идеялық және сәулеттіккөркемдік деңгейде 
орындалуы тиіс.

1. Конкурстың бағдарламасы 
Конкурстық құжаттардың құрамы және оларды 

рәсімдеуге қойылатын талаптар

1.  Мүсіннің жобасын іріктеу талаптары: 
көркемдік деңгейі жоғары, эстети калық мәнерліліктің бо-

луы;
идеялық мазмұны, көркемдік тұтас тығы мен бітімі ерек-

ше болуы;
мүсін алыстан көз тартуы;
орналасатын жердегі көріністің (панорама) басым компо-

зициясына айналуы керек.
2. Конкурстық материалдар құ рамын да ұсынылатын 

құжаттар:
1) Орналасу сызбасы М1:500
2) Бас жоспар  М1:500
3) Нұсқа макет  М1:10
4) Мүсін қасбеттері М1:10
5) Мүсіннің эскизі – Н0,500,60 см.
6) Мүсіннің көркемдік шешімі мен кеңістікті ұйымдастыру 

қағидалары және негізгі идеясы мазмұндалған №14 өлшемді 
«TimesNewRoman» шрифтімен бірінші жоларалығымен 
басылған 2 беттен аспайтын мәтіннен тұратын, 2 дана 
қысқаша түсініктеме жазба.

3. Мүсіннің орналасу сызбасы ау дандық сәулет және қала 
құрылысы бөлімімен келісілуі тиіс.

4.  Барлық графикалық жұмыстар 60х90 см планшетте 
беріледі.

Графикалық орындау әдістері – макеттің түсі, техникасы, 
материалы және мүсін – автордың өз қалауы бойынша орын-
далады.

Көрнекті түрде назарға ұсыну үшін барлық материалдар 
электрондық нұсқада қосымша ұсынылады.

2. Конкурстық шарттары

1. Конкурсқа қатысуға мүсіншілер және авторлық ұжымдар 
шақырылады.

2. Мүсіннің материалы – гранит. Натуралдық мөлшері – 
2,5. Мүсіннің орнатылатын жері – Жалағаш ауданы Жалағаш 
кенті.

3. Конкурсқа ұсынылатын материалдар облыста жаңа 
ескерткіштерді орнатуды реттеу және тарихимә дени мұра 
объектілерін тарих және мәдениет ескерткіштері деп тану, 
сондайақ оларды мәртебесінен айыру туралы қорытынды 
әзір лей тін облыстық комиссияда қара лып, аталған 
комиссияның оң қо ры тындысымен Монументті өнердің жаңа 
құрылыстарын орнату жөніндегі комиссияның қарауына 
ұсынылатын болады.

4. Авторлар конкурс материалдарын «Қызылорда облысы
ның мәде ниет басқармасының Қызылорда облыстық тарихи 
және мәдени ескерт кіштерді қорғау жөніндегі» ком муналдық 
мемлекеттік мекемесіне 2017 жылдың «04» маусым айына 
дейін ұсынулары қажет.

5. Конкурс жобалары алты таңбалы сандармен белгі
лен ген шифрмен ұсынылады. Шифр – конкурсқа ұсы
нылған жоба материалдарының, сондайақ конверттің оң 
жақ жоғарғы бұрышына жазылады биіктігі 1 см. Жобаға 
қосымша желімделген конвертте авторлардың  атыжөні, тегі 
көрсетілген ақпараттық парақ тірке леді.

Конкурс шарттары сақталмаған жобалар байқауға жіберіл
мейді және комиссияда қаралмайды.

6.  Бағдарлама және конкурс шарттары бойынша ақпарат 
алу үшін төмендегі мекенжайға хабарласуға болады:

120001, Қызылорда қаласы, 3 ірілендірілген квар-
тал н/з (бұ рынғы әскери комиссариаттың ша қыру 
пункті ғимараты) «Қызыл орда облысының мәдениет 
басқар масының Қызылорда облыстық  тарихи және 
мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі 25, 26 бөлме, тел.: 8 7242 27-86-84, 
26-41-93, e-mail: ohranakzl@mail.ru

КонКурсқа қатысыңыз

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52 телефон да ры арқылы байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru

қоғамдық тыңдау өтКізеді
«СНПСАй Дан Мұнай» АҚ  «Арыс» 

кен орнының суландыру жүйесін қайта 
құрудың» жұмыс жобасына қоршаған орта
ны қорғау бөлімі талқылау үшін қоғамдық 
тыңдау өткізеді. 

Өткізілетін орны мен күні: 26 мамыр 
2017ж. сағ. 16:00де Қызылорда қ., Жібек 
Жолы көшесі, «СНПСАй Дан Мұнай» АҚ 
конференц залы 

Материалдардың электронды түрде 
орналасқан Ин тер нетресурс мекенжайы: 
www.tabigat.ekyzylorda.gov.kz.

Барлық сұрақтар мен ұсыныстар 
gulnura010387@mail.ru поштасына хабарла
нады, тел.: 8 (7132) 908241.

Барлық қызығушылық танытқан тұлға
ларға және қоғамдық бірлестіктерге осы 
жоба бойынша ақпаратты алуға және өз 
пікірін білдіруге мүмкіндік беріледі.

Сіздерді Жеңіс күнімен шын жүректен құттық
таймыз. Жеңіс күні – тарих төрінен орын алатын 
үлкен мереке. Жеңісті жақындату үшін жан аямай 
шайқасып,қан майданнан оралмай, еліміздің берік 
қорғанындай болып қалған арыстарымыздың 
ерлігінің арқасында біз бүгін бейбіт өмір 
сүрудеміз. Сіздерге ұрпақтарыңыздың атынан  
шексіз алғыс білдіреміз. Тарих бетінде өшпес 
таңбасын қалдырған осы айтулы күн отбасы
ларыңызға бақыт, дендеріңізге саулық әкел сін. 
Еліміздің ертеңі еңселі, болашағы жарқын бол
сын. Ардагерлеріміздің ерліктерін жүрегімізде мәңгі сақтап, майдан 
даласын мекен еткен боздақтарға тағзым етеміз. Әрқашан аспанымыз 
ашық болсын. Бәріңізге бақыт пен қуаныш, денсаулық тілейміз.  

«Қазгермұнай» БК» ЖШС
Бас директоры                Жэнь Лисинь

«Қазгермұнай» БК» ЖШС
Бас директорының 
бірінші орынбасары                       Кәрім Медет Сапиұлы

Құрметті сырбойылықтар!

1925 жылы 15 сәуірде Қызылордада өткен 
ҚКСР Қырғыз (Қазақ) Кеңестерінің V съезінде 
қазақтарға «қазақ» деген тарихи атауы қай та
рылды. Маңызды шешім қабылданған ғима
рат Сырдарияның сол жағалауында қайта 
жаңғырады. Бұл туралы республикалық сурет
ші лер симпозиумының жабылу рәсімінде облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев айтты. 
– Ғимарат кезінде бұзылып кеткен. Бірақ біз соның 

сызбасын тауып алып, жобасын қалпына келтірдік, – 
деді аймақ басшысы. 

Еске салсақ, еліміздің 10 аймағынан келген сурет
шілердің басын қосқан ауқымды жиын 27 мамыр

да басталған болатын. Ол 3 мамырға дейін жалғасып, 
қатысушыларға шабыт сыйлады. Қылқалам шеберлері 
Сыр елінің көрнекті жерлерін аралап, тарихи өлкенің 
аңызбен астасқан тарихын, қиялға бағынбайтын 
көріністерін бейнелеп, өміршең дүниелерді көркем
сурет галереясына тарту етті. Шараның қорытынды 
сәтінде облыс әкімі көрмені аралап, аймақ тарихына 
қызығушылық танытқан суретшілерге алғыс білдірді. 

– Сырдың қасиетті де қастерлі топырағы көркем
өнер саласында атағы көпке жайылған таланттар
ды дүниеге әкелді. Қазақтың тұңғыш ұлттық драма 
театрының сахна көркемдеушісі болған халық шебері 
Ләтипа Қожықовадан бастап ағайынды Қожахмет 

және Құлахмет Қожықовтар, Сахи Романов пен Са
лихитдин Айтбаевтар қазақ бейнелеу өнерінің дамуы
на үлес қосып, қайталанбас өнер өрнегімен айрықша із 
қалдырды. ХХ ғасырдың басында Қазақ елінің астана
сы болған киелі өлке – Қызылорда қаласының 200 жыл
дығы қарсаңында ұйымдастырылған республикалық 
симпозиум бүгін мәресіне жетіп отыр. Еліміздің 
түкпіртүкпірінен келген республикаға есімдері 
мәшһүр суретшілер Сыр елінің тылсым табиғатына 
тәнті болып, тарихымен, әдетғұрыптарымен тереңірек 
танысты деп ойлаймын. Танысып қана қоймай, кенеп 
бетіне түсіріп, қайталанбас туындылар жазып, осы 
бір ұлы кездесуді тасқа қашап қалдырғандай болды 
есептеймін, – деді аймақ басшысы Қ.Көшербаев. 

Өнер иелері Сыр еліне алдағы уақытта тағы келіп, 
дарияның сол жағалауындағы жаңаша көріністі бейне
леуге ниетті екенін жеткізді. Әнеміне дегенше өзеннің 
осы бетінде көпқабатты үйлер, жас жұбайлар сарайы, 
университет қалашығы, онкологиялық орталық сияқты 
ғимараттар салына бастайды. 

Симпозиумда Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат
кері, ҚР Суретшілер одағының мүшесі Өсербай 
 Шоранов апта бойы шалқар шабыт, ерекше әсер сый
лаған шараны ұйымдастырушыларға рахмет айтты. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.
Б.еСЖАНОв (сурет).

Сырдың табиғаты сүйсінтті

Өткен жұма күні ережесіз жекпе
жектен әлемнің үш дүркін чемпионы 
Ардақ Назаров Шиелі ауданында бо
лып, жергілікті жұртшылық өкілдерімен 
кездесті. 

Қазақ халқының атын шартарапқа 
паш еткен батыр да палуан ұлан әуелі 
Шиелі ауданының Жаңатұрмыс ау

ылына ат басын бұрды. Себебі, осы 
ауылдың тумалары Бекболат пен Жан
болат – атақты спортшымен досжаран 
ретінде араласатын, көзқарастары қа
быс қан азаматтар. Осы жігіттердің 
шақы руымен Сыр өңіріне табан тіреген 
әлемнің үш дүркін чемпионы осындағы 
№207 ауыл мектебінде оқушылармен 

жүздесті. Шәкірттердің шынайы сауал
дарына ықыласпен жауап берген Ардақ 
дүниенің кілті білімде екендігін, сол 
үшін мұғалімді тыңдап, жақсы оқыған 
жетістіктерге жететіндігін айтты. Со
нан соң ауылдың мәдениет үйінде Отан 
қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңістің 72 
жылдығына ұйымдастырылған «Ерлік 
– елге тағзым, ұрпаққа – мұра» атты  
шараға қатысты. Онда да Отанды сүю, 
елге қызмет ету тұрғысындағы әсерлі 
әңгіме өріс алды. Шаршы алаңда та
лай жуан жұдырықтың көкесін көзіне 
көрсетіп, кілем сабалатқан жеңімпаз 
жігіт өзінің жан сарайының да кең 
екендігін аңғартты: «Несін жасырай
ын, ережесіз жекпежекке әуелгіде 
әкешешеме салмақ салмай, табыс табу 
үшін, өзімнен кейінгі бауырларымды 
жетілдіру мақсатында барсам да, мұрат 
пен  ұлт намысының  биік екендігін 
сезіндім. Әр сайыстан соң қарсыласыңды 
жеңіп, Қазақстанның көк Туын аспан
да желбіретуден артық қандай бақыт, 
қандай міндет болуы мүмкін?! Мен 
солай еттім деп ойлаймын», – дейді 
ол. – Жасөспірімдерді басқа бағытқа 

бұрып жіберетін алданыштар қазір өте 
көп, сондықтан әркім өзіне мықты бо
лып, қызылжасылға алданбай, өмірлік 
мақсатына ұмтылғаны жөн. Ол үшін 
жастарымыз кітап оқып, ілгергідегі ұлт 
көсемдерінің өмір жолынан үлгі алып, 
табандылық танытуы шарт. Мәселен, 
Бауыржан Момышұлы атамыздың ме
муарларынан өзім көп өнеге алдым, 
үнемі білгенімді осылай айтып жүремін, 
– дейді Ардақ Назаров. Ауыл әкімі 
Мейірхан Қазыбай мен мектеп дирек
торы Мұрат Көпешбаев тұрғындар аты
нан алғыс айтып, палуанға сыйсияпат 
көрсетті.

Жақаев ауылындағы күріш өсіру та
рихы музейінің жұмысымен танысқан 
чемпион сонан соң Шиелі ауданының 
әкімі Қайратбек Сәрсенбаевпен де 
кездесіп, пікірлесті. Орталық мешітте 
жұма намазына қатысты. Ең қызықты 
да әсерлі кездесу «Салтанат сарайында» 
және аудандық мәдениет үйінде аудан 
спортшылары және жастармен кездесу 
барысында өрбіді.

Нұрмахан еЛТАЙ.
Шиелі ауданы.

ӘЛЕМНІҢ ҮШ ДҮРКІН ЧЕМПИОНЫ ШИЕЛІГЕ КЕЛДІ

Газетіміздің келесі нөмірі
11 мамыр, бейсенбі күні шығады.


