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АУҚЫМДЫ РЕФОРМАЛАР ЖҮРГІЗУІ 

МАҢЫЗДЫ

Ел жаңалықтары 

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!

“Қазпошта” АҚ-ның тасымалдау және тарату 
қызметі тариф    терінің өсуіне орай, басылымдарға 
жазылу бағасын көтермеу мақ сатында «Сыр медиа» 
ЖШС 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап “Қаз пошта” 
АҚ қызметінен толық бас тартып отыр. Осы ретте 
“Сыр медиа” ЖШС өзіне қарасты басылымдарға 
2016 жылдың екінші жарты жылдығына жазылу, 
жеткізу, тарату қызметтерін өз құзыретіне алатынын 
хабарлайды.

“Сыр медиа” ЖШС-не қарасты газеттердің 
барлығына тек қана серіктестік өкілдері арқылы 
жазылу жүргізілетінін ескертеміз.

“Сыр медиа” ЖШС әкімшілігі.

 Сүйікті басылым да ры ңыз “Қармақ шы таңы” 
га зе тіне 2016 жыл дың екінші жарты жылдығына 
жазылу жүріп жатыр. Сонымен қоса 2016 жылдың 
баспасөз басылымдарына жазылу науқанында 
аудандық газет редакциясы арқылы төмендегі га-
зеттерге жазылуға болады:

БАСПАСӨЗ - 2016 Газеттің индексі Газеттің аты Жазылу мерзімі Жазылу бағасы
15460 Сыр бойы (мекемеге) 6 ай 3750,00
65460 Сыр бойы (жекеге) 6 ай 2750,00
15461 Кызылординские вести (мекемеге) 6 ай 3750,00

65461 Кызылординские вести (жекеге) 6 ай 2750,00
65425
15634

65634

Ақмешіт жастары
Қармақшы таңы (мекемеге)
Қармақшы таңы (жекеге)

6 ай
6 ай
6 ай

1500,00
3000,00
2000,00

Мекен - жайымыз:
Жосалы кенті,
Қорқыт ата 
көшесі, №3 үй.
Анықтаманы 
2-16-01, 
2-14-59 
телефондарынан 
алуға 
болады.

Біздің есеп шотымыз:
“Сыр медиа” ЖШС
СТН 331 000 011 645   
БСН 100 740 005 115   
ҚҚС бойынша тіркеу куәлігі
Серия 33001 №0003930 от 17.08.2012
ИИК KZ 349260701180488005
АО Казкоммерцбанк КБЕ 17, БИК
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№250 мектеп-лицейде ұйымдастырылған  «Сыңғырла, 

соңғы қоңырау» атты салтанатта аудан әкімінің орынбасары 
Әділ Қошалақов сөз сөйлеп,   оқушыларды оқу жылының 
аяқталуымен  құттықтады. 

Елбасының  сара саясатымен елімізде білім саласын дамыту  
мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар мен  өңірімізде сала 
бойынша қол жеткізген жетістіктерді саралады.

Содан соң, сөз алған мектеп директоры Гүлзира Еркебаева 
мектеп-лицей бойынша ағымдағы оқу жылын 928 шәкірт 
аяқтап отырғанын және олардың арасындағы 70 мектеп  
бітіруші түлектің   14-і «Алтын белгіге» және 1-і  «Үздік 

аттестатқа» үміткер екенін айта келе,  аталмыш білім беру 
мекемесінде тәлім алатын   шәкірттерге сапалы білім мен 
саналы тәрбие беру мақсатында атқарылған жұмыстар және 
ұстаздар мен шәкірттердің жетістіктері жайлы  мәлімет берді. 

Сөз кезегінде  аудандық білім бөлімі басшысының 
орынбасары Мұхит Қыпшақбаев, «Алтын белгіге» үміткер 
Анар Төлеуованың әкесі Әнуарбек  Есбаев пен  мектеп бітіруші 
түлектердің сынып жетекшілері Әлия Салқынбаева, Аяткүл 
Бекенова және 1 сынып жетекшісі Гүлнар Бисенбаевалар 
сөз сөйлеп, өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Түлектерге  
алдағы алар асуларына сәттілік тіледі. Сондай-ақ, салтанатта  

бітіруші түлектер атынан Асылхан Асан 10 сынып оқушысы 
Данияр Піртазаевқа «Аманат хат» тапсырса,  ресубликалық 
пәндік олимпиада жеңімпазы Ғалымжан Жолдасбек пен 
Анида Ниязова 1 сыныпты бітірушілер Нұрайлым Тобжанова 
мен Нұржан Маратұлының қатысуларымен соңғы қоңырау 
соғу рәсімі өткізілді.

Салтанат соңы мектеп-лицей өнерпаздарының концерттік 
бағдарламасына ұласты. 

Сонымен қатар осындай салтанатты шара Омар 
Шораяқұлы атындағы №30 орта мектепте өткізіліп, онда 
мектеп директоры Ғарифулла Шарапатов білім беру 
мекемесінің тыныс-тіршілігімен таныстырған соң аудандық 
экономика және жоспарлау бөлімінің басшысы  Ақозбек 
Байсынов, аудандық білім бөлімінің бас маманы Нәзен 
Бахадүрова, еңбек ардагерлері Кенішкүл Қазақбаева, Алмагүл 
Қаспаева, сонымен бірге аталмыш мектепті 20 жыл бұрын 
тәмамдаған түлектер атынан Мұхамедияр  Әбдіқалықов және 
басқалар құттықтау сөз сөйлеп, ізгі тілектерін айтты.

Шара барысында бітіруші түлектер өздерінен кейінгі 
ізбасарларына сый-құрмет көрсетіп, әннен шашу шашты. 

Шара соңында  оған қатысушылар «Алтын белгіге» 
үміткер Бағлан Әбдіраман, Шапағат Пірназарова және 
Бауыржан Иса мен Айлин Серіктердің қатысуларымен 
өткізілген соңғы қоңырау соғу рәсімін тамашалады. 

Осындай салтанатты жиындар  ауданымыздың барлық 
мектептерінде де өткізілді.

Нұрбай ЖАНӘДІЛОВ.
Нарша АЛДАНАЗАРОВ (сурет).

ОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ 
АЛТАНАТЫС Биылғы оқу жылында  аудан бойынша жалпы 

білім беретін 28 орта мектепте 13465 оқушы білім 
алды. Оның 594-і бітіруші түлектер. Олардың 454-
і ҰБТ-ге қатысатын болса, 140-ы мемлекеттік 
емтихан тапсыру арқылы білім туралы аттестат 
алады. Биылғы бітіруші түлектер арасында 
43 оқушы «Алтын белгіге», ал 11 оқушы «Үздік 
аттестатқа» үміткер.

25 мамыр күні еліміздің барлық 
аймақтарындағы орта білім беру мекемелерінде 
биылғы оқу жылының аяқталуына байланысты   
өткізілген соңғы қоңырау салтанаты ауданымызда 
да жоғары дәрежеде аталып өтілді.

“Байқоңыргаз” ЖШС-де он үш жылдан бері табанды еңбек етіп келе жатқан Әлиасқар 
Сермағамбетов газ құюшы маман. Жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайтын оны 
ұжымның әр мүшесі үлгі тұтады. 

-Еңбекпен ширап өскен жандардың қатарындамыз, ердің атын еңбек шығарады,-дейді ол.
Н.ШӘРІҰЛЫ.

Бейсенбі күні аудан әкімінің 
орынбасары Әділ Қошалақовтың 
төрағалығымен аудан әкімдігінің 
мәжілісі болып өтті.

Мәжілістің күн тәртібінде қа-
ралған бірінші мәселе «2015-2016 
оқу жылында Ұлттық бірыңғай 
тестілеуді өткізу және оған дай-
ындық шаралары туралы» ау-
дандық білім бөлімінің басшысы 
Бауыржан Дүйсенбаев хабарлама 

жасап,  ол биылғы оқу жылын бітіретін  
594 оқушының  454-і  ҰБТ-ге өтініш 
бергенін, Жосалы кенті және Ақай 
ауылында орналасқан №73 филиалға 249 
және №155 филиалға 205 бітіруші сынақ 
тапсыратынын айтты. Орташа баллдық 
көрсеткіш қыркүйек айында  64,0 балл  
болса, 17 мамыр күні  өткен тестілеуде  
орташа 83,3 баллды құраған.

Сондай-ақ, негізгі 4 пән бойынша 
сынақ қорытындысымен математика 
пәнінен орташа балл 13,0, қазақ тілінен 
19,5, орыс тілінен 14,6, Қазақстан тари-
хынан 19,4, физикадан 13,4, биологиядан 
18,2, әдебиет пәнінен 20,7, география 
пәнінен 20,2, химия пәнінен 16,9, ағылшын 
тілінен 19,0, сонымен қатар дүниежүзі 
тарихынан 19,0 баллды құрады. 

Биылғы оқу жылында бітірушілер 
арасында 43 оқушы «Алтын белгіге», ал 
11  оқушы үздік аттестатқа  үміткер деп 
ұсынылуда.  

Тағы бір айта кетерлік жайт, би-
ылғы жылғы түлектер арасында ІІ 
республикалық «Яссауи» пәндік олим-
пиадасына қатысқан 11 сыныптың 4 
оқушысы халықаралық Қожа Ахмет 
Яссауи қазақ-түрік университетінің 
оқу грантын жеңіп алса, пәндік 
олимпиаданың республикалық кезеңінен 
ІІІ орын иеленген №250 мектеп-лицейінің 
11 сынып оқушысы Жолдасбеков Ғалым-
жан, республикалық ғылыми жобалар 
конкурсынан ІІ орын иеленген №109 
мектеп-лицейдің  11 сынып оқушысы 
Бижанова Перизаттар жоғарғы оқу 
орнына кон курссыз түсуге жолдама алды. 

Сонымен бірге, республикалық 
«Ы.Алтынсарин-2016» олимпиадасынан 
№250 мектеп-лицейдің 11 сынып оқу-
шысы Жалғасбаева Динара орыс тілі мен 
әдебиеті пәні бойынша оқу орны ректоры-
ның грантына ие болса, Мәскеу Ұлттық 
технологиялық зерттеу университетінің 
грантын 19 оқушы жеңіп алған. 

Әкімдік мәжілісте екінші мәселе- 
«Аудан бойынша қала құрылыстық рег-
ламенттері талаптарының сақталуына 
байланысты атқарылып жатқан жұ мыс-
тардың жайы туралы»  аудандық сәулет 
және қала құрылысы бөлімі бас шысының 
міндетін уақытша атқарушы Ғанибет  
Сағатбекұлы хабарлама жасады. 

-Аудан бойынша қала құрылыстық 
регламенттер талаптарының сақталуын 
анықтау жөнінде құрылған жұмысшы 
топ пен аудандық сәулет және қала құ-
рылысы бөлімі мен облыстық мем-
лекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
бас  қармасымен бірлесе жасаған  қала 
құрылыс регламенттердің сақталуы 
бой ынша мониторингі нәтижесімен 
17 кәсіпкерлік мақсатта салынған ны-
сандардың құжаттары жоспардан тыс 
тексеріліп, тапсырыс берушілер мем-
лекеттік сәулет-құрылыс  бақылауы жү-
зеге асыратын органдарға хабарлама 
жасамаған. Атап айтқанда, құрылыс-
мон таждау жұмыстарын жүргізуді 
бас тағанға дейін тапсырыс берушілер 
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын 
жүзеге асыратын органдарға «Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген 
тәртіппен құрылыс-монтаждау жұмыс-
тарын жүргізу жөніндегі қызметті жү-
зеге асырудың басталғаны туралы ха -
бар беруге міндетті. Алайда, олар 
объ ектіде құрылыс монтаждау жұ-
мы старына хабарлама түсірмей, құ-
рылыс монтаждау жұмыстары жүр-
гі зіліп қойғаны анықталды. Бұл  «Қа-
зақстан Республикасындағы сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс қыз-
меті туралы» №242 Заңына сәйкес 
талаптарының бұзылғандығын көр  сетеді. 
Осыған орай, басқармамен хаттамалар 
толтырылып, әкімшілік іс негізін қа-
рау ға аудандық сотқа жолданып, тиісті 
айыппұлдар салынды. 

Сондай-ақ, Жосалы кентіндегі  Балқы 
Базар және Абай көшелерінде  рұқсатсыз 
орнатылған  сыртқы жарнама объектілері 
анықталып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Байқоңыр өңірлік филиалына ескерту 
жасалып, құжаттары рәсімделіп, қазіргі 
таңда сыртқы жарнама объектісі үшін 
аудандық бюджетке ай сайын 42 420 теңге 
түсірілуде. Кенттің орталық көшелерінде 
орналасқан жеке кәсіпкерлердің ғи-
мараттарының қасбеттерін әрлеу және 
есік алдарын көркейту-көгалдандыру 
жұ   мыстарын жүргізуге ескерту қа-
ғаздары беріліп, оның нәтижесімен 
Абай көшесінің бойында орналасқан 
«Үм іт» кафесі, «Ақсай», «Рүстем»,  
«Жас жұбайлар», «Камила», «Айсұлу», 
«Ұл босын» дүкендері мен «Дәріхана»  
ғимаратының сыртқы келбеттеріне та-
лапқа сай әрлеу жұмыстарын және Абай 
кө шесінің бойында орналасқан  екі 
қабатты тұрғын үйдің 1-ші қабатында 
кәсіпкерлік мақсатта пайдаланылатын 
дүкенге  жүргізілген алдын ала түсіндіру 
жұмыстары нәтижесінде ретке келтірілді.

2016 жылдың 26 сәуірінде Қармақшы 
ауданы әкімі жанындағы сәулет-қала 

құрылысы кеңесі мәжілісінің қа ралуына 
аудан бойынша 6 жеке кәсіпкердің 
жаңадан салынатын құ рылыс нысан-
дарының орналасу сызбалары мен қас 
беттерінің жобалары келісім алуға ұсы-
нылды. Күн тәртібінде 6 мәселе бойынша 
жеке кәсіпкерлердің жобалары қаралды.  
Осы жобалар  бойынша салынатын құ-
рылыс нысандарының ор наласу сыз-
балары мен қасбеттеріне келісім алуға 
ұсынылған жобалары талқыланып, ма-
құлданды. 

 Сондай-ақ, «Мекен-жай тіркелімі» 
ақпараттық жүйесімен мемлекеттік қала 
құрылысы кадастры автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесімен сәйкестендіру 
бойынша жұмыстар жүргізілуде.  Нақ-
ты рақ айтқанда, Қар мақ шы ауданы бой-
ынша 114 көшенің 44 көшесінің  мекен-
жай тіркелімі мен салыстырылып жүйеге 
енгізілді. Білім, денсаулық, шағын және 
орта бизнес, су жүйелері, байланыс жүйесі 
нысандарынан толық ақпараттар алынып, 
жүйеге енгізілу жұмыстары жүргізілуде.

Осыған орай, республика  көлемінде  
жүргізіліп  жатқан  «Электрондық  үкі-
мет» бағдарламасының  бір  бөлігі  бо-
лып  табылатын  «Мекен-жай  тір келімі»  
ақпараттық  жүйесімен  жұмыс  жасалуда. 
Яғни, аудан  бойынша  барлық  елді  
мекендердегі  тұрғын  үй, қоғамдық, 
өндірістік  ғимараттар  аталған  жүйеге  
тір келіп, «Жылжымайтын мүлік тір-
келімі» мемлекеттік деректер қоры 
жүйесімен толығымен сәйкестендірілді. 
Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Экономика министрлігі ста-
тистика комитетінің Әкімшілік-аумақтық 
объектілер ұлттық жіктеуішімен сәй-
кестендіру жұмыстары жүргізілуде. 

Алайда, Жосалы  кентіндегі геонимдер 
(көше) атауларының қайталануы яғни 
бір көшенің атауы бірнеше көшеге 
берілуі, көшелерге атау берілмеуі мекен-
жай анықтамасын беру барысында 
көптеген кедергілер келтіруде. Атап 
айтар болсақ, Е.Қойшыбаев, Теміржол, 
Т.Сегізов, Құдабаев көшелері бірнеше рет 
қайталанса, «Мөлтек» ықшам ауданының 
бірнеше көшелері, Н.Нақыпов, Сәрке 
батыр, І.Мүсірбаев көшелерінің  тұйығы 
болып табылатын көшелерге мүлде атау 
берілмеген. 

Осы ретте хабарламашы осындай 
кемшіліктерді алдағы уақытта болдырмау 
мақсатында кент, ауылдық округ әкімдері 
аудандық ономастикалық комиссияға 
ұсыныстарын әзірлеп, геоним (көше) 
атауларын бекі тулері қажеттігін атап өтті. 

Әкімдік мәжілісінде қосымша ау-
дандық қорғаныс істері жөніндегі бөлі-
мінің бастығы Д.Айдарәлиевтің  18 жә-
не одан жоғары жастағы азаматтарды 
көктемгі мерзімді  әскери қызметке ша-
қы рудың барысы жайлы хабарламасы 
тың далды.

Әкімдік мәжілісінде  аудан әкімінің 
орынбасары Жалғас Сүйеубаев, аудандық 
жер қатынастары бөлімінің басшысы 
Бақытжан Өтегенов,  Жосалы кентінің 
әкімі Асқар Мерековтер сөз сөйлеп, ұсы-
ныс-пікірлерін зерделеді.

Қаралған мәселелер бойынша тиісті 
қаулылар қабылданды.

Әкімдік мәжілісін аудан әкі мі-
нің орынбарасы Ә.Қошалақов қоры-
тындылап, күн тәртібінде қаралған  мә-
селелерге жауапты сала басшыларына 
тиісті тапсырмалар берді.

Н.ӘБІЛАХАТҰЛЫ.
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і КЕНТ КЕЛБЕТІНЕ КӨЛЕҢКЕ ТҮСПЕЙДІ

Астана экономикалық форумының пленарлық сессиясында сөз ала 
отырып, Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
осындай пікірін айтты.

«Әрине, әрбір елдің ұлттық деңгейде ауқымды құрылымдық реформалар  
жүргізуі маңызды. Қымбатты достар, Қазақстан тіпті картада шекарасы 
жоқ болған  жас мемлекет. Биыл егемендігіміздің 25 жылдығын тойлаймыз. 
Тарих үшін жылт еткен бір сәтке тең ширек ғасыр уақытта біз картада 
шекарасы жоқ мемлекеттен  әлемнің бәсекеге қабілетті ел қатарынан 
табылған мемлекетке айналдық. Осы уақыт ішінде дамымаған экономикалық  
жүйеден ашық нарықтық экономикаға көштік. Бұл өзгерістер әрине қиын 
болды, бірақ, біздің ел үшін пайдалы өзгерістер еді. Алда атқарар жұмыс та 
көп. Тәуелсіздіктің таңы енді атқанда Қазақстанның осындай жетістікке 
жететініне сенгендер аз еді...», - деді Мемлекет басшысы Н.Назарбаев.

«Қазақстанның институттары мен экономикасын іс жүзінде 
нығайту оңайға соқпады. Оны түсінесіздер деп ойлаймын. Біз жүргізген 
реформалардың басты нәтижесі – халқымыздың әл-ауқаты жақсарды. 
Тәуелсіздік жылдарында доллармен есептесек, Қазақстанның жалпы ішкі 
өнімі 2014 жылды қоса санасақ, 20 есеге, орташа жалақы 17 есеге артқан. 
2 млн. халықты жұмыспен қамтыдық. Осы мінберде тұрып, қазақ халқы мен 
қазақстандықтар дәл қазіргідей жақсы өмір сүрмегенін мәлім ете аламын», 
- деді Н.Назарбаев.

СЫНДАРЛЫ ИДЕЯЛАР МЕН 
КӨЗҚАРАСТАРДЫ ТАЛҚЫЛАУҒА 

ӘРҚАШАН ДАЙЫН
Қазақстан өңірдің және тұтас әлемнің әл-ауқатын қамтамасыз ету 

жайлы сындарлы идеялар мен көзқарастарды талқылауға әрқашан дайын. 
Астана экономикалық форумының жалпы отырысында ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев айтты.

-«Құрметті Астана экономикалық форумына қатысушылар және біздің 
еліміздің қонақтары! Қонақжай қазақ жеріне бүгінгі форумға қатысу үшін 
баршаларыңыздың уақыт бөліп, біздің елді құрметтеп келгендеріңіз үшін 
шын жүрегімнен ризашылығымды білдіремін. Астана  экономикалық форумы 
сан түрлі мәселелерді талқылаудың және нақты шешімдер қарастырудың 
маңызды алаңына айналып келеді. Біріккен Ұлттар Ұйымы, Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымы, Дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты 
жаһандық, халықаралық ұйымдар мен қатар Дүниежүзілік банк, Еуропалық 
қайта құру және даму банкі, Азия даму банкі сияқты халықаралық қаржы 
ұйымдарының өкілдері осы форумның тұрақты қонақтары болып келеді», - 
деді Елбасы.



Төскейде төрт түлік малын өргізіп, мамыражай отырған қазақ 
даласы қайта дүрбелеңге ұшырады. 1917 жылы патшаны тақтан 
тайдырған пролетариат диктатурасы өмірге келді. Жаңа режим 
ескі режимнен де сорақы болды. Елім, ұлтым дегендер түрмеге 
тоғытылып, байлардың малы тәркіленді, бұрын-соңды ешкім естіп-
білмеген Сібірдің қарасуығына айдалды. 

73 жыл билік құрған Кеңестік Одақ орыстан басқа ұлты бөлек 
халықтарды бұратана  санап, дініне, тіліне, салт-дәстүріне шектеулер 
қойды.

Бұл жаңа мемлекеттік құрылым-“социализм” деп аталды. 
Оның “Шаш ал десе, бас алатын” жандайшаптары социализм құру 
жолындағы барлық кедергілерді аяусыз қырып-жойды. Мыңдаған 
адамдар жазықсыз аштан қырылды. Қылышынан қан тамған 
диктаторлық жүйе қазақ халқының бетке ұстар беделді адамдарын 
жоюды көздеп, Алаш арыстарын сот үкімінсіз темірторға жапты. 

Сондай сұрапыл жылдарды, алғашқы қуғын-сүргінді көрген 
менің туған нағашы әкем Нұртаза Домалақұлы еді.

Домалақ атам кіші жүз Алтын Айдар аталығынан, мыңғырған 
мал біткен бай әрі жомарт кісі болған. Өз заманында Жүсіпқажыға 
мол қаражат беріп, бедел қажы атанған атамды ел құрмет тұтқан, 
әділ сөзіне тоқтаған. 

Қуғын-сүргін уақытында Нұртаза нағашым Ақтөбе облысы, 
Ырғыз ауданының Тәуіп деген жерінен Сыр бойына Қармақшы елді 
мекеніне ауа көшеді.

-Қараша айының ортасына таман “Қарадүзген қабақ” деген жерге 
жолми тігіп қоныстадық,-деп бастады әңгімесін анам Ұлжан. -Мен 
ол кезде 10-11 жас шамасындамын. Екі апам тұрмыста. Анамыз 2-3 
жасымызда қайтыс болған. Сол күн менің бала санамда жатталып, 
өшпес із қалдырды. Ана мейірімінен ерте ажыраған біздерге табиғат 
ана да қаталдық танытқандай айналаны аппақ қар басып, шөгерілген 
түйенің мұрнынан бу бұрқырайды. 

-Нұреке, айдап келген 5-6 үйір жылқы жерсінбей, қайыруға 
көнбей кетті. Үйірден тек тұсаулы мініс аттар қалды,-деді інісі 
Мақаш.

-Артынша аудан орталығынан шошақ бөрікті әскери адамдар 
келіп, үй-мүліктің барлығын хаттап, тәркілеп, әкемді аудан 
орталығындағы НКВД-ның түрмесіне жапты. Біздер шулап далада 
қала бердік. Сөйтіп, Кеңестік империяның ұзын құрығы біздің 
отбасымызды да айналып өтпеді. Шешеден өлідей, әкеден тірідей 
айырылдым. Арып-ашыған күймен ортаншы апам Торташтың 
қолына келдім. Жездем Пірман Байсалбаев ауылдық кеңестің 
төрағасы болып жұмыс атқаратын. Әкемнің Қармақшыда НКВД-ның 
түрмесінде қайтыс болғанын жездем Пірманнан естідік,-деді анам 
көзі жасаурап.

Сол бір зұлмат жылдардың ауыр азабы мен дәулетті отбасылар 
тартқан тауқымет тағдырын ана аузынан есту бізге де оңай емес еді. 

Нұртаза нағашымның күйеубаласы Пірман арбакеш жалдап, 
әкемді біреулерге кебіндетіп, орталық қорымға апарып жер қойнына 
тапсырыпты. Сөйтіп, алыстан қол жайып, жаназасыз жерлепті. 
Қазіргі уақытта ол кісінің бейітінің қай жерде екенін ешкім де 
білмейді. 

Тек орталық қорым сыртындағы қоршауға асылып, дұғасын 
оқып, көз жасын төгіп тұрған анамның мұңды бейнесі әлі көз 
алдымда. 

Арада көп уақыт өтпей-ақ жазықсыздан-жазықсыз, бай-құлақтың 
күйеубаласы деген айып тағылып Пірман Байсалбаев та “Халық 
жауы” ретінде тұтқындалып, хабарсыз кеткен.

Туған перзенті әкесінің басына белгі қоюға да атын атауға да, 
басқа туған-туысқандарына зияны тиер деп қорыққан анамның 
өкініш, арманы ішінде кетті.

Уахитбек СҰҢҒАТОВ.

ҚАРМАҚШЫ òàңû2 28 мамыр, 2016 жыл

Исі қазақтың Бейімбет Майлинді 
білмейтіні кемде-кем болар. Біз бүгін оның 
сырбойылық досы, ХХ ғасырда өмір сүрген 
Медет баласы Шоңмұрын туралы әңгіме 
өрбітпекбіз.

Алдымен қазақ әдебиетінің негізін 
салушылардың бірі, заманымыздың 
талантты суреткері Бейімбет Майлин туралы 
қысқаша дерек беріп кетейік. Бейімбет 
Жармағанбетұлы Майлин 1894 жылы 
Қостанай уезі, Дамбар болысында дүниеге 
келген. Әкесі Жармағанбет те, атасы Майлин 
де өте момын, кісі есігінде тапшылықпен 
күнін көрген кедейлер болыпты. Әкесі Бейім-
бет тің алты айлығында қайтыс болған, 
шешесінен де ерте айырылғандықтан әжесінің 
қамқорлығына біржола көшеді. Ақылды 
әже ағайындарын жинап, Бейімбетті оқыту 
қажеттігін айтады. Алдымен ол өз ауылында 
сауатын ашады. Содан кейін іргелес ауыл-
дағы Арғынбай қажының медресесінде 
оқиды. Троицкідегі “Уазифа” медресесінде 
оқып, Уфадағы “Ғалия” медресесінде екі 
жылдай оқуын жалғастырады. Сол медреседе 
оқып жүріп, “Қазақ” журналын шығаруға 
қатысқан. Журналдың редакторларының бірі 
болған.

Бейімбет өлең жазумен тым ерте айналыс-
қан. 43 жыл ғана өмір сүрген дарынды жазушы 
өлеңдерімен қатар 14 поэма, жүздеген очерк, 
повесть жазған.

Бейімбеттің Сыр бойындағы досы Шоң-
мұрынмен таныстығына қарай ойыссақ, 
Ыбырай Алтынсариннің ашқан мектептерінің 
фи лиал дары Ырғыз, Торғай, Троицк, Орск 
(Жаманқала) қалаларында жұмыс істеген. 
Шоңмұрын Торғай қаласындағы мектепте 
оқыған. Бейімбет те сол мектепте оқып, 
екеуінің таныстығы осы жерде басталған 
болуы мүмкін.

Біздің әкеміз айтып отыратын. 
«Шоңмұрын ағамыз бас болып, Орск 
(Жаманқала) қаласына кіре тартқанда 13 
жастағы бала едім. Үлкендер ат үстінде, 
балалар жүк тиелген түйелерді жетелейміз, 
мал айдаймыз. Шоңмұрын ағай көп адамды 
таниды екен. Біріне түстеніп, екін шісіне қонып, 

“Жаманқалаға” жеткенбіз. Сол адамдардың 
арасында Бейімбет те болуы мүмкін ғой».

Шоңмұрынның Бейімбет досымен қаты-
насы үзілмеген. Бір жылы Шоңмұрын 

Б.Майлинді өз ауылына қонаққа шақырады. 
Ол кезде Қазақстанның астанасы Орынбор 
қаласы екен. Көлікті Қорқыт стансасына 
әкеліп, қонақтарды сонда күтіп алады. 
Бейім бетпен бірге оқу комиссары Темірбек 
Жүргенов те келіпті. Т.Жүргенов біздің 
ауылға бұрыннан құда. (Ол туралы “Қар-
мақшы таңы” газетінің 2013 жылғы 15 
мамырдағы санында жазылған болатын) 
Б.Майлин осы сапардан соң “Шоңмұрынның 
қыз дары” деген тақырыппен өлең жазған. 
(Б.Майлин “Ел сыры” кітабы 47 бет) Жазушы 
жазған «Шоңмұрынның қыздары» туралы да 
дерек бере кетейік.

Қыздарының үлкені Кәкіш төре Махмұтқа 
тұрмысқа шыққан. Олардың 3 баласы болды. 
Үлкені Сапабек, мамандығы журналист, Ұлы 
Отан соғысына қатысқан. Аудандық газетте 
тілші, редактордың орынбасары қызметтерін 
атқарды. Екінші ұлы Мұхаметжан мұғалім, 
аудандық оқу бөлімінде әдіскер, мектеп 
директоры болып еңбек етті.

Екінші қызы Дәмек, Жапалақ алтын 
Шерубайға тұрмысқа шыққан. Раушан 
есімді қызы болды. Үшінші қызы Күлсара. 
Күлсара ның баласы болмаған. Төртінші қызы 
Айымкүл Шиелі ауданына тұрмысқа шыққан. 
Ол көрікті қыз болған деседі. “Бейімбеттің 
көзі түсіпті” деген әңгіме айтылады. Ақын, 
жазушы, өнер адамдары әдемілікті бойына 
сіңіріп, болашақ кейіпкерлерін жасайтын 
болса, жазушыны сұлулықты ұнатқаны үшін 
кінәлауға еш болмас.

Жазушының “Ел сыры” кітабында Шоң-
мұрынның Қаламқас есімді қызы туралы да 
жазылған.

Тарихтан белгілі болғандай 1937 жылы 
қуғын-сүргін басталып, Алаш арыстарының 
бірі ретінде Бейімбет те ұсталып, 1938 жылы 
атылған. Әйелін “Карлагқа” айдаған.

Бейімбет ұсталғаннан кейін Шоңмұрын 
да ұсталып, Қызылорда түрмесіне қамалған. 
Шоңмұрын ел арасында би, айтарлықтай 
дәулетті болыпты. “Халық жауы” атануының 
негізгі себебі Бейімбетпен етене достығынан 
болуы керек. Шоңмұрын түрмеде қайтыс 
болған. Оны жерлеуге Байсүгір баласы Іс-
кендір, Байзақ баласы Ахметбек барыпты. 
“Қарауылтөбе” ауылының қорымына жер-
леген. 

Әкелері Медеттен үш ұл тараған. Үлкені 
Сейітқара батырлығымен аты шыққан. Оның 
Әбжан атты баласы бар. Жаманқара есімді 
немересі Ұлы Отан соғысында мерт болған. 
Екінші немересі Жамантай Қорқыт теміржол 
стансасында  бекет бастығы қызметін атқар-
ды. Қазір оның отбасы аталған бекетте тұрып 
жатыр.

Шоңмұрынның ұлы Сақы Ұлы Отан 
соғысына қатысқан. КСРО Жоғары Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен “Сталин град-
ты қорғағаны үшін” медалімен марапат тал-
ған. Елге оралып, теміржол отын базасын 
басқарды.

Шоңмұрынның немере інісі Бозайғыр 
баласы Төрехан Ұлы Отан соғысына аттанып, 
қан майданда хабарсыз кеткен деседі. Қызы 
Балташ Қызылорда қаласында тұрады.

Біз бұл мақала аясында жерлесіміз Шоң-
мұрынның көрнекті жазушы Бейімбет Май-
линмен достығы туралы сыр шерттік. Әрине, 
мұндай тарихи тұлғамен достықты мақтан 
тұтуға әбден болады.

Сәдуәқас ТҰРСЫНБАЙ, 
тыл ардагері.
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Егерде ел тарихын зерделер болсақ, кеңестік үлгідегі 
тоталитарлық тәртіптің ұлт санасына салған жараларының 
жеткілікті екендігіне көз жеткізуге болады. Солардың ішінде 
халыққа келтірілген ірі алапаттардың бірі-кеңестік жүйенің 
1920-1930, 1937-1938 және 1950 жылдардың басында 
жүргізген репрессия және сол арқылы ел зиялыларын ату, 
түрмеге жабу арқылы халықты қорқытып, елді тізгіндеп ұстау 
арқылы көрер көзге қиянатқа жол берілген саясаты болды.

Бұл добалаң елдегі жұртшылыққа зардабын тигізді. Қазақ-
тың небір маңдай алды арыстарымен бірге елді, ең алдымен 
аудандық, облыстық басшы қызметкерлер, ел басқарған аза-

мат тар осы солақай саясаттың құрбаны болды.
Мұндай жағдай барлық жердегі сияқты Дауылкөл ауыл-

дық округі құрамындағы №10 және 12 ауылдарда да орын 
алып, бірнеше адам, оның ішінде ел басқарған 15 адам 
қуғынға ұшырады. Олар қоғамға қарсы зиянкестік ұйым-
дастыру шылардың басшылары деп танылды.

1938 жылдың тамыз айында ұжшар құрылысына 
қолдан зиянкестік келтіріп, егін егуді мерзімінен кеш 
аяқтады, егінді дұрыс суармады, мал санын азайтты 
деген айыппен №10 ауылдың мұрабы Үбісұлтан Аяпов, 
“Түпбөгет” ұжшарының төрағасы Мырзабек Байсақалов, 
ауыл белсенділері Мәдір Дайрабаев, “Ақжар” ұжшарының 
төрағасы Тілеу Ерекешов, Есбол Бұхарбай, Тілеу Жұбаев, 
“Өндіріс” ұжшарының төрағасы Нұржан Құтышов, ұжшар 
төрағасы Ақбала Күнтуарова,  №12 ауыл кеңестік төрағасы 
Байділда Найзабиев, “Егінші” ұжшарының төрағасы Назар 
Тұрабаевтар мен мектептің жөндеу жұмыстарын негізсіз 
12 қыркүйекке дейін созды, оқушыларға сынып бөлмесі 
30-35 балаға емес 25 балаға есептетілген, мектептегі 
интернационалдық тәрбие нашарлап, ұйымшылдық бағытта 
сабақ берілген, оқушылардың тәртібі нашарлап, кейбір 
сыныптарда парта, столдар сынған деген айыппен сол кездегі 
“Ақшкол” деп аталатын жеті жылдық мектептің  директоры, 
белгілі жауынгер-ақын Әбзәли Егізбаев, оқытушы Бисары 
Кентібаев, осылардың ұйымдастырушысы болып жүр деген 
жаламен аудандық атқару комитеті кадр дайындау бөлімінің 
бастығы Қожамшар Жүсіпов 1939 жылдың 17-20 қаңтар 
аралығындағы өткен облыстық соттың шешімімен РСФСР 
Қылмыстық кодексінің 58 бабының  10 тармағы бойынша 
үкім шығарылып, Қожамшар Жүсіпов, Мәдір Дайрабаев, 
Мырзатай Байсақов, Үбісұлтан Аяпов, Тілеу Ерекешов 
20 жылға, Әбзәли Егізбаев, Нұржан Құмышов, Бейсары 
Келтібаев, Тілеу Жұбаев, Тебеген Қожамжаров, Өміртай 
Қаражанов 15 жылға, Байділда Найзабаев, Назар Тұрабаев 10 
жылға, сонымен бірге  Бұхарбай Есқараев, Ақбала Күнтуарова 
5 жылға сотталып, Шымкент қаласындағы түрме арқылы 
Қиыр Шығысқа жазаларын өтеуге жіберілді.

Бірақ, 1939 жылдың 13 тамызында  ҚазССР-ның прокуро-

рының жоғарғы сотқа облыстық соттың үкімін бұзып, істі 
қайта тексеруге жолдаған  наразылығымен  жоғарыда есімдері 
аталған  азаматтардың  іс-әрекетінде қылмыстық сипат жоқ 
деп танылады.

Нәтижесінде 1940 жылдың 18 қарашасында НКВД 
тергеушілері істі қысқартып, бұл кісілерді тез арада қамаудан 
босату туралы қаулы шығарды. Сонымен 1940 жылдың 
басында Ү.Аяпов, Н.Тұрабаев, Б.Кентібаев, М.Байсақалов, 
Т.Жұбаев елге оралса, Н.Құтышов, Ө.Қараманов, М.Дайра-
баев, Т.Қожаназаров, Б.Есбаев және Т.Ерекешовтер Сібірдегі 
азап пен ашаршылықтан қаза болып, сол елден мәңгілікке 
мекен табады.

Міне, осы тозақты күндерді бастарынан өткеріп қайтқан 
Ақжар ауылының тұрғыны Баян Жүсіпов бірде Тілеу 
Ерекешовтің белбаласы Мұхамбетқалидың үйіне келіп, 
әңгімелесіп отырып, өздері Магадан қаласының Лена өзені 
бойындағы “Одинокии”, “Партизанскии” прискілерінде кен 
қазып жұмыс істегендерін, 1938  жылдың қысында өздерімен 
бірге болған 140 адамның 100-і суыққа шыдамай өлгендігін, 
оларды топырақпен көме салғандары туралы әңгімесін 
тыңдаған едім. Мүмкін әлі де осы аталған жерлердің 
мұрағаттарын іздестірсе сол жазықсыз жапа шеккен адамдар 
туралы деректер табылар ма еді. Ал, сол жазықсыз жапа 
шеккен адамдардың бірі, жерлесіміз Ақбала Күнтуарованың 
Қызы лорда қаласындағы  түрмеде ауыр азапқа шыдай алмай 
қайтыс болғаны жайлы 2013 жылы аудандық “Қармақшы 
таңы” газетінің №55 санындағы “Жазықсыз жапа шеккен  
әйел-ана” тақырыбымен жарияланған мақаламда кеңінен 
тоқталған болатынмын.

Иә, сол бір зұлмат жылдары жазықсыз жапа шеккендердің 
әрқайсысының өмірлері  бір-бір тарих. Бірақ, қазіргі таңда бұл 
кісілер туралы деректердің жойылып бара жатырғандығын 
осы мақалаға деректер іздеген кезде байқадым.

Сонымен жоғарыда есімдері аталған жазықсыз жандар 
арасында деректері сақталған екі кісі туралы оқырмандарды 
таныстыра кетуді жөн санадым.

Оның бірі халық ауыз әдебиетінің білгірі, құйма құлақ 
шежіреші, сөйлесе шешен, топқа түссе көсем, Сыр сүлейлерінің 
мақамдарын жатқа білетін, фольклоршы, халық ауызында 
“Тірі энциклопедия” деп аталып кеткен Үбісұлтан Аяповтың 
өзін көріп, әңгімесін тыңдап өстік.

1890 жылы ауданымызға қарасты  №10, яғни Тұрмағамбет 
ауылында кедей отбасында дүниеге келген Үбісұлтан Аяпов 
ескі және жаңаша заман бойынша сауатын ашып, 1922-
30 жылдары ауылдық кеңесте қызмет етіп жүрген кезінде  
арандатушылардың ұйымдастыруымен түрлі жаламен 1933 
жылы 2 айдай қамауға алынса, 1938 жылы  мұрап болып 
еңбек етіп жүрген кезінде арықтарды таяз етіп қаздырып, 
суды керек еткен ұжшарларға емес, керісінше суды керек 
етпейтін ұжшарларға берді. Сол себепті 150 гектар егін судан 
қалды деген жаламен “Халық жауы” атанып, сібірге айдалып 
кете барады. Ол түрмеде жүріп, Сібірдің қақаған суығында 
азап шегіп, бар қиындыққа төзеді. Үбекең бұл жаладан 
да ақталып, елге аман-есен оралады. Елуінші жылдардың 
басында ағайынның көре алмаушылығынан ел ішіндегі 
НКВД-шылардың жаласынан қайта түрмеге қамалады. Бірақ, 
ол жаладан да  ақталып, елге оралды. 

Міне, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Үбісұлтан 
Аяповты өскелең ұрпақ жадында сақтауда облыс орталы ғын -
дағы көшелердің біріне есімін беріп, мемориалдық тақта ор-
на тылды. 

Сонымен қатар, туған елінің болашағы үшін  аянбай еңбек 
еткен, озық ойлы азаматтардың бірі, сол кездегі аудандық кеңес 
атқару комитетінің кадрлар даярлайтын бөлімін басқаруға 
дейін көтеріліп, ел құрметіне бөленген, бірақ  Қармақшыда 
Кеңестер өкіметіне қарсы ұйымдастырылған ұйымның бас-
шысы деген жаламен жазықсыз жазаланған Қожамжар  
Жүсіпов бар еді.

Ол да 1907 жылы қазіргі Тұрмағамбет ауылы кедей 
отбасында дүниеге келген. 1931-34 жылдары ауылдық 
кеңестің хатшысы, 1934-35 жылдары ұжшар басқармасы 
төра ғасы, 1935-37 жылдары ауылдық кеңес төрағасы болып 
қызмет етсе,  ал 1938 жылы аудандық кеңестің кадр даярлау 
бөлі мінің бастығы етіп тағайындалды.

Қожамжар Жүсіпов 1938 жылдың 25 қазанында  жоғарыда 
айтқан жаламен қамауға алынып, Магадан қаласына айдауға 
жіберіледі. 

Қожамжар өзінің соты өтіп жатқан кезде “Тегім кедей, 
Кеңес үкіметінің арқасында көзімді аштым, сол үшін  қарсы 
шығуды өңім түгел түсіме де алған емеспін. Ендігі жерде 
менің сіздерден сұрайтыным жалпы жағдайымды жете 
тексеріп,  маған жабылған қылмыстан мені ақтауларыңызды 
сұраймын”-деп жауап берген екен. Бірақ, оны 20 жылға 
соттап жібереді. Ол бұл жалған жаладан 1941 жылдың 22-і 
сәуір күні ақталып, туған жерге оралады. Елге келген соң  
алғашында аудандық тұтынушылар одағында қызмет етсе, 
Ұлы Отан соғысы басталған жылы ұжшарына төрағасы 
қызметіне тағайындалады. Соғыс кезіндегі тәртіп бойынша 
ел басшыларына соғысқа бармау туралы бронь берілгеніне 
қарамай, ол 1942 жылы өзі сұранып майданға аттанады. 
Майданда рота  бөлімшесінің саяси жетекшісі, кейін бөлімше 
командирі қызметтерін атқарады. Аға сержант шенінде 
1943 жылдың 10 қазаны күні Витебск маңында ерлікпен 
қаза табады. Қазір оның мүрдесі ұрыс өткен осы облыстың 
Дубровенок ауданы, Рылехи деревниясы, Пухин стансасында 
жатыр.

Жоғарыда айтқанымдай, зұлмат жылдары жазықсыз  жапа 
шеккендердің есімдері жыл өткен сайын ұмытылып келеді. 
Сондықтан тарихшылар осы тақырыпты тереңірек зерттеу 
керек сияқты. Сол сияқты дәулеті мен сәні қатар дамып келе 
жатқан сүлейлердің қара шаңырағы Тұрмағамбет ауылы 
орталығында Отан соғысында мерт болғандар мен жазықсыз 
саяси  қуғын-сүргінге ұшырап, азап көргендерді мәңгі есте 
қалдыру мақсатында тағзым алаңын салу, көшелерге олардың 
есімдерін беру туралы ауыл басшыларына ой салып отырмын.

Сұлтанбек МЫРЗАБАЕВ. 

АЗЫҚСЫЗ 
АЗАЛАНҒАНДАРЖ

ÇÀÐ ÇÀÌÀÍ ÆÛËÄÀÐ

Аудан әкімінің 24 ма мыр 
2016 жылғы №119-Ө өкімімен 

Байсынов Аққозбек Сәдуақасұлы 
“Қармақшы ау дандық экономика 

және бюджеттік жоспарлау бөлімі” 
мемлекеттік мекемесінің бас шысы 

қызметіне тағайын далды.

Қызылорда облысының әкімі Қ.Е.Көшербаевтың 2016 
жылғы 17 мамырдағы №291-ө өкімін іске асыру мақсатында 
және аудан орталығы мен барлық елді мекендердің аумақ тарын 
көркейту, көгалдандыру және санитарлық тазалық жұмыстарын 
жандандыру мақсатында:

1. Аудан орталығы мен барлық елді мекендерде жария-
лан ған көркейту, көгалдандыру және санитарлық тазалықтың 
екі айлығының мерзімі 2016 жылдың 15 маусымына дейін 
ұзартылсын.

2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қармақшы ау-
да ны әкімі орынбасарының міндетін уақытша атқарушы 
Ж.Сүйеубаевқа жүктелсін.

3. Өкім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгі зіле ді.

Ә.ҚОШАЛАҚОВ, 
Қармақшы ауданы әкімінің міндетін атқарушы.                            

Биыл да балалар мен жасөспірімдердің асыға күткен жазғы 
демалысы да келіп жетті. Жаз-жыл көлемінде білім ошағында 
білім нәрімен сусындаған мектеп шәкірттері үшін тыңғылықты 
демалып, алаңсыз асыр салатын уақыт. Суға шомылады, көлге 
қармақ салады. Доп қуады, асық ойнайды. Баланың аты-бала. 
Оны өз бетін ше қалдыруға, жіберуге болмайды. Әрбір баланы 
ұқыппен қадағалау-бірінші кезекте оның ата-анасы мен білім 
ордасы қызметкерлері үшін жауапкершілігі бұрынғыдан арта 
түспесе, кемімесі анық. Бала қауіпсіздігінен, бала өмірінен 

артық не болуы мүмкін. Баланы қадағалаусыз қалдыру 
салдарынан өзекті өртер жағдаяттарға жол беріп, бармақ 
тістегеннен оның алдын алып, бала демалысының салауатты да 
сауатты ұйымдастырылғаны жөн.   

Оқушылардың жазғы демалысын және бос уақыттарын 
ұтымды ұйымдастыру, жазғы тынығу лагері жұмысын тиімді 
ұйымдастыруға әдістемелік көмек беру және күндізгі тынығу 
лагеріне тиісті санитарлық-эпидемиологиялық талаптармен 
таныстыру мақ са тын да  23 мамыр күні аудандық оқушылар 

үйінде аудандық білім бө лімінің басшысы Бауыржан 
Дүйсенбаевтың басшылығымен “Мейірімді жаз-2016” 
тақырыбында семинар болып өтті.

Семинардың күн тәртібіне сәйкес, аудандық білім 
бөлімінің әдіскері А.Тоқшылықова “2016 жылы балалар 
мен жасөспірімдердің жазғы демалысын ұйымдастыру мен 
өткізу жайлы”, аудандық тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау басқармасының бөлім басшысы Г.Медеуова “Балалар 
мен жасөспірімдерді тәр биелеу білім беру объектілеріне 
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар”, осы басқарманың 
бас маманы С.Сайымбетова “Тамақтан уланудың алдын алу”, 
аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері, азаматтық 
қорғау аға лейтенанты Н.Амандықов “Өрт, су қауіпсіздік 
ережелерін қамтамасыз ету”, аудандық ішкі істер бөлімінің 
жергілікті полиция қызметінің ювеналды полиция тобының 
аға инспекторы Қ.Қоңырбаев “Жазғы демалыс уақытында 
жасөспірімдердің құқық бұзушылықтың алдын алу”, облыстық 
“Жастар денсаулығы орталығы” Қармақшы құрылымдық 
бөлімшесінің дәрігері Ұ.Тұрмағамбетова, аудандық оқушылар 
үйінің педагог-психологі М.Аяшова “Жазғы уақыттағы “Жас 
толқын” аулалық клуб жұмысының маңызы” тақырыптарында 
хабарламалар жасап, қажетті мағлұматтар берді.

-2016 оқу жылында 1-10 сынып аралығында 12837 оқу шы-
ның 10664-нің жазғы демалыс және еңбекпен қамту жұмыс та-
рын жүзеге асырылуы жоспарлануда. 629 оқушы (589 оқушы 
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, “Тау самалы”, 40 оқушы 
Астана қаласына саяхат) сыртқы тынығу орнына, мектеп 
жанындағы күндізгі тынығу лагеріне 1807 оқушы қамтылады. 
Жалпыға міндетті оқу қорынан мектеп жанындағы лагерьге 8 
млн. 780 мың, сыртқы лагерьге 7 млн. 639 мың теңге, барлығы 
жазғы тынығуға 16 млн. 419 мың теңге қаржы бөлінді,-деп 
хабарлады білім бөлімінің әдіскері А.Тоқшылықова.

Семинар қорытындысында аудандық білім бөлімінің 
басшысы Б.Дүйсенбаев аудан мектеп директорларына, олар-
дың оқу, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарларына, лагерь басшы-
ла рына, жалпы жазғы тынығу маусымына жауапты адамдарға 
нақты тапсырмалар жүктеді.

Сәрсенкүл АҚКІСІ.

“ÌÅÉІÐІÌÄІ ÆÀÇ – 2016”ТА�АЙЫНДАУ

АУДАН ӘКІМІНІҢ ӨКІМІ

«Аудан елді мекендерінде көркейту, 
көгалдандыру және санитарлық 

тазалықтың екі айлығын өткізу туралы» 
2016 жылғы 4 наурыздағы №47-ө/нқ өкіміне 

өзгерістер енгізу туралы

24 мамыр 2016 жыл     №63-Ө



ҚАРМАҚШЫ таңы 328 мамыр, 2016 жыл

Жаратылыс заңы бойынша ұрпақ 
пен ұрпақ алмасып жатады.  Осы 

аралықта өзінің өнегелі  ісімен көптің 
жүрегінде қалатын тұлғалар болады. 

Міне, өмірде көргені мен түйгені  
мол, қызметтің талай  сатыларынан 

өтіп, мақтан тұтарлықтай 
шәкірттер тәрбиелеген, адамгершілік 

пен азаматтықты бәрінен биік 
қойып,  қандай  бір  жеткен 

жетістігі болмасын мақтануды 
білмейтін, ішкі сырын айтып жар 
салмайтын азаматтардың бірі  де  

бірегейі менің бүгінгі мақалама  арқау 
болып  отырған ауданымыздың   

құрметті азаматы болған
Жаңаберген Сәденов. 

Мен Жәкеңді сонау бала кезімнен білемін. 
Бір ауылдың түлегіміз. Кезінде ағамыздың 
ізін қуып жұмыс жасасақ, кейіннен қоян–
қолтық қызметте болдық. Ол кісі туа  бітті 
мұғалім, аудан  кадрларының ұстазы болды.  
Мен «Сіз маған сабақ берген жоқсыз, сон
дықтан да маған ұстаз емессіз»десем, 
Иә,  сен дұрыс  айтасың,деп сыпайы ғана  
жауап қайтаратын. Бірақ, ол кісі өмірде мен 
үшін шынайы ұстаз болғаны анық. Сондай  
ұзақ  жылғы қызметтік кезеңде алған әсе
рімді жоғарыда келтірдім. Ол кісінің өмір 
жолы мен  атқарған  істері жайлы бір қалың 
том  кітап жазуға да болады. Бірақ, ол  
менің қолымнан келмейтін іс. Олай болса  
ұстазымды мақтан тұта отырып, өзім куә  
болған оның  қызметтері жөнінде  қысқаша  
хабардар етуді жөн көрдім.

Сәденов Жаңаберген 1934 жылы 
Ақ  жар ауылында дүниеге келген. Ау
ыл мектебінен орта білім алған соң 
Қызылорда қаласындағы педагогикалық 
институтында  физикаматематика пәнінің 
мұғалімі мамандығын алды. 1955 жылы  
өзі  оқыған  №28 орта мектепте  мұғалім 
болып, ұстаздық жолын бастаған. Ол өз 
мамандығын сүйетін, жауапкершілігі 
жоғары  мұғалім болып қалыптасып, көп  
ұзамай оқу ісінің меңгерушісі қызметіне 
жоғарылатылды. Осы қызметте  абыройлы  
жұмыс жасауының нәтижесінде Ақжар  
кеңшары кәсіподақ комитетінің төрағасы  
болып сайланып өндіріске араласса, 1965 
жылы  мәдениет саласына,  яғни аудандық  
киножүйесінің  директоры  қызметіне 
келді. Білімі мен күшжігерін өзінің оқыған, 
қызмет бастаған ауыл халқының мәдени, 
рухани өсуіне, шаруашылықтың дамуына 

арнап, аянбай қызмет жасады. Адал еңбегі 
ескерусіз, еленбей қалған жоқ.

Жалпы Жәкеңді толығырақ тану үшін 
оны кейінгі лауазымды қызметтерінен  
бұрын алдымен алғашқы өмір бастауына  
үңілу қажет сияқты. Үлкен  азаматтық жол 
сол балалық шағынан, оның  шыққан тегі, 
алған тәрбиесінен басталады. Негіз сонда 
жатыр. Сол негіз болмаса, қазақ отбасының 
асыл қасиеттері атаанаға, үлкенге құр
мет, бауырға қамқорлық, ағайынға рақым
шылық, азаматтық әліппелері адалдық, 
әділдік, мәрттік сияқты  қасиеттерді бой

ына сіңірмеген болар  еді. Ойөрісі кең, 
жалпы адамдар алдындағы борышын, жау
ап кершілігін жете түсінетін.

Жәкеңнің Назымкүл апайдай жар тау
ып отбасын құруы өмірлік мақсатына 
же туде өзіндік негіз болғандай, өміріне 
мән бергендей. Сол отбасындағы береке 
арқасында  жайсаң жандармен танысып, 
керемет достар тапты. Біртіндеп қызмет 
сатыларымен биіктеді. Қамқор адамдар, 
берекелі отбасы, өзін қаумалаған достары 
мен күнделікті тіршілікте жанжақты ара
ласқан азаматтары қызметте абырой биі
гінде жүруіне негіз болған. Кадр мә селесін 
іріктеуде, олардың қарымқа білетін жан
жақты зерттеп, зерделеуде, жауапкершілік 
сұрауда сол кезде қалып тас қан тәртіп 
ерекше болатын. Ілуде біреу болмаса  
онда кездейсоқ кадрларға есік жабық еді. 
Қармақшының «Ақ үйі» атанған  аудандық 
партия комитетінің кадрмен  айналасатын 
бөлімге қызметке алынды. Сон дағы 
сатылардан өтті. Нұс қаушы, аудандық 
ұйымдастыру және партия жұ мысы  
бөлімінің меңгерушісі, бюро  мү шесі болды. 
Аудандық партия  комитеті ау дандағы ақыл
ой орталығы болса, оның ұйымдастыру 
және партиялық жұмысы, яғни кадр  бөлімі 

оның  жүрегі болып саналатын. 
Міне, аудандағы барлық басшы кадрлар 

есебі  осы  бөлімнің қолында, соның  сүзгісінен 
өтеді. Ол кезде қазіргідей командамен 
жүру жоқ, тамыртаныстық тежелген, 
кейбір мансапқорлар мен пысықайлардың 
өзі осы сүзгіден өте алмаушы еді. Содан 
да бұл бөлімінің орны ерекше болатын. 
Жәкеңнің жиырма жыл бойы сол кездегі 
аудандық партия комитетінің бірінші 
хатшылары А.Жанпейісов, Е.Көшербаев 
және одан кейінгі аудан басшыларымен 
қоянқол тық жұмыс жасауы, өзінің іскерлік, 
ұйымдастырушылық, прин ципшілік, жағ

дайды жанжақты байыптап, нақты жағ
дайды көре және оны  зерделей білуі, жауап
кершілікті жете сезіну қасиеттеріне тікелей  
байланысты болды. Сол жұмыс тарды қалай 
атқарғанының өл шемі жоқ, оны метрмен 
немесе келімен не болмаса  көлеммен өлшей 
алмайсың. Тіпті, ал ған марапаттаулары да  
өлшем  бола ал майды. Басты бағажұрттың 
бағасы, айнала  бірге қызмет жасағандардың 
ба ға сы. Олар дың қайқайсысын сөйлетсең 
де Жәкеңнің жақсылығы жағын, оның 
парасаттылығы мен ұйымдастыру қабілетін, 
қарапайымдылығы мен сыпайылығын, 
іскер лі гі мен кішіпейілдігін, таза да адал  
екенін шын ықыласпен айтады.

Әрине, кадрларды бюро бекітеді, бірақ 
сол бюроға мәселені дайындайтын бөлім 
қызметкерлері.  Олар негізінен басшылардың  
назарындағы кадрлар. Бірақ, кадрлардың 
ішек–қарнын ақтарып, зерттейтін осы  
бөлім. Сол кезде жақсы адамның аяғынан 
шалуға да болады, кейбір пысықайларды 
өткізіп жіберуге де болады. Жұмыс жасаған  
кездерінде алдынан  жүздеген адам өтті. 
Алғашында кейбіреулері жанжақты пісіп
жетілмеген  жас болса да, кейін байсалды 
басшыға айналып, Жәкеңнің көз  алдында 
өсті. Олардың көпшілігі өмірде, қызметте 
өз орындарын табуға көмек берген, жол 
сілтеген ұстазы есебінде  сыйлап, құрмет 
көрсетті, әркез жолы түскенде арнайы 
келіп сәлем беріп, ықыласын білдіретін. 
Ал, Жәкең  болса қызмет солай, болды 
ғой, солай етуге тиісті едік қой деумен  
шектелетін. Сол адамдардың өмірлері мен 
тағдырлары оған өзінің араласқаны  туралы 
жазса, ол бір ғибратты  дүние болып шығар 
еді. Ал, қазір өз  өмірінен естелік жазып, 
әйтпесе  біреуге жаздырып,  болмағанды 
болғандай, бар істі өзі атқарғандай, бар
лық адамға  қамқоршы да қолдаушы, бі

реу лердің өскеніне  өзі тікелей себепші 
болғанын көрсете  отырып, кітап шығарып 
жатқандар көп. Ал, біздің Жәкең олардың 
ауылынан емес. Жазатыны,  айтатыны көп. 
Айту өз алдына, жазу да қолынан  келетіні 
баршаға  белгілі. Қандай бір анықтама, 
ақпарат, хабарлама, қатынастырды  жедел 
жазса, баяндамаларды да тез арада дайын 
ететін. Әрбір баяндаманы ой елегінен өткізіп 
жүріп, екіүш күнде жазып тастайтын. Ол 
кезде баяндамалар машинкаға басылған  
3045 бет аралығында болатын. Міне, 
соларды тасқа басқандай, өшірмей, қайта 
көшірмейтіндей етіп жазып дайын еткенінің 

куәсі болдық. Сол кезеңдерде біз аудандық 
партия комитетінде Жәкеңе Жомартов 
Әмірханға, Бекпанов Тұрсынбекке кез 
келген уақытта маңдай тіреп барып, ақыл
кеңес алатынбыз. Әсіресе, дайындаған 
анықтамалар мен қаулыларымызды, хабар
ламалар мен баяндамаларымызды апарып, 
олардың кузеуі мен түзеуінен шыққаннан 
кейін, тіпті  басқаша  сипаттағы мазмұнға 
мазмұн қосылған, сөзі де  сөйлемі де  жатық 
ерек ше дүние болып  шығатын. Олар менің  
уақытым жоқ, болмаса менің жұмысым емес, 
міндетті емеспін деген сөз  айтпайақ ағалық 
көмектерін көрсететін. Әбекең Жомартов 
аупарткомның бірінші хатшысының көмек
шісі, әрі жалпы бөлім меңгерушісі есебінде 
келіп түскен барлық қаулылар мен хат
хабарларды және  өздерінен шығатын бүкіл 
ақпаратты өзі тіркеп, конференция, пленум, 
бюро  қаулыларын таратып, бақылау  орна
тып, хатшының  жұмыс кестесін жасап, 
өткізген түрлі мәжілістердің  хаттамаларын 
жазып, қабылдауларын ұйымдастырып, 
кеңсенің бүкіл шаруашылық жұмыстарын 
бір өзі үйлестіріп отыратын. Сөйтіп отырып 
біздің ақпараттарымызды, әсіресе орыс 
тілінде жазылғандарды қарап  беруге қалай 
уақыт табатынына таңғалмасқа  болмайтын. 
Соның бәрі  ағалардың біліктілігі мен қа
білеттерінің нәтижесі ғой деп ойлаймын. 
Жәкең сезімтал, қандай басшы немесе 
қызметкер болмасын  оның психологиясын 
зерттеп, олардың айтар сөздерін алдын
ала сезе білетін. Көп оқып, көп ізденетін. 
Оның ойлау қабілеті өте жоғары  болатын. 
Басшылықтың көзқарасын, жұмыс бағы
тын алдынала түсініп, ой  елегінен өткізе 
отырып, көп мәселенің шешімін жасай бе
ретін. Қай саланың мәселесін сол саланың 
маманымен пікір алмасып тең сөйлесетін, 
тіпті ақылкеңестерін беретін. Күріш 

егісінің агротехникасында «Ипатов» әді
сін қолдануды зерделеп, оны аудандық 
семинаркеңестерде хатшының аузымен 
сөйлетіп, бүкіл аудан егіншілеріне жеткізіп,  
оны қолданысқа енгізуі Жәкеңді ауданның 
«Ипатовы» атандырды. Міне, мұндай  
жағдайларды ол кісінің қызметтік өмірінде 
көптен кездестіруге болады. 

Еліміз егемендік алып, дербес саясат 
жүргізе бастаған кезеңде әлеуметтік сая
сатқа байланысты үкіметке берілген тап
сырманы жергілікті жерде үйлестіріп, ұй
ымдастыруда Жәкеңнің аудандық еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау  бөлімінің 

меңгерушісі қызметін атқаруы өзіндік 
бір белес болды. Сол кезеңдегі елдегі 
экономикалық, әлеуметтік мәселелердің  
күрделі болып, зейнеткерлеріміз, білім 
мен денсаулық, мәдениет пен әлеуметтік 
салалардың қызметкерлері  зейнетақылары 
мен жалақыларын, мүгедектер мен аз 
қамтылған отбасылар жәрдемақыларын 
бесалты айлап ала алмай, біздің еге
мендігімізге   сызат  түсіріп жатқан уақытта  
ауданымызда Жәкеңнің атқарған қызметін 
ерекше  атауға  тұрарлық болды. Жоғарыда 
аталған топтардың қандай бір өкілі  ашу
ызамен барып, ештеңені қолына ұстап 
шықпаса да  алғандай болып риза болып 
қайтатын. Ол кісі  қабылдауға  келгендердің  
өтініштілектерін байыпты тыңдап, жете 
түсін діріп,  ел ағасы ретінде  өзінің  білік
тілігі мен  тәжірибелігін көрсетті. Ол кісі

нің қабылдауынан кейін, аудан әкіміне 
шағыммен келетіндер санаулы болатын. 
Сөй  тіп, өзіне түскен жүкті,  жауапкершілікті 
уақытпен санаспай еңбек етіп, қызмет 
биігінен көрінді. Ал, зейнет демалысына 
шыққаннан кейін де ол  ауданның қоғамдық 
саяси  өміріне белсене араласты. 2011 жылға 
дейін «Отан» саяси партиясының аудандық 
ұйымы төр ағасының орынбасары, атқарушы 
ди рек торы, халықаралық «Қазақ тілі» қо
ғамы аудандық филиалының төрағасы 
қыз мет терін атқарды. 1998, 2005 жылдары 
Қа зақстан Республикасы Президентiне 
Н.На зарбаевтың кандидатурасын қолдау 
жө нiндегi аудандық штабты басқарып, зор 
ұй   ым  дастырушылық жұмыстар жүргiзiп, 
екi рет Ел Президентiнiң алғыс хатына ие 
болды.

Тәуелсiздiгiміздің алғашқы жыл да
рында халықтың  еңсесін түсірмей, ұй
ымшылдықпен еңбек етіп, Елбасы сая
сатын қолдауға шақырып, Тәуелсіздігімізді 

нығайтуға бағытталған насихаттық 
шараларға белсене араласты. Облыстық, 
аудандық ақпарат құралдарына  ұлттық рух 
пен туған тіліміз жайлы мақалалар жариялап, 
ана тіліміздің өз орнын алуы жолындағы 
кедергілер мен қиыншылықтарды ашық 
көрсетіп, жұртшылықты тілді құрметтеуге, 
оның болашағына жол ашуға шақырып, тіл 
үшін күрес, тәуелсіз еліміздің болашағы 
үшін, оның қалыптасқан, мықты ел болуы 
үшін күрес екенін жанжақты түсіндірді. 
Газет бетінде жарық  көрген мақалалары  
қомақты  еңбек деуге болатындай. Адам 
баласы тіршілігінің  тұтқасы арұят екенін, 
рақымшылдыққа, қанағатшылдыққа үйрену  
керек екендігін ескерту арқылы  әркімді өз 
орнын табуға шақырады. Сөз ұғатын, ой 
қадірлейтін әр адамның таным көкжиегін 
кеңейтуге атсалысар қадауқадау ой түй
індері, өмір таным толғамдары тек  қана 
ұлт тық емес, жалпыадамзаттық биіктіктен 
үн қатады. 

Ол өзінің  парасатты  адамгершілігімен, 
әділ де таза жүрегімен атқарған істерімен 
халыққа қамқоршы болып, есімі елдің 
есінде қалды. Ол туған  халқына қалтқысыз 
қызмет еткен, өзі де,  жүрегі де таза, әділетті, 
принципшіл, жұмыс істеудің тамаша  үлгі
лерін көрсеткен адал адам. Әңгімені тауып 
айтуымен, отырған ортаны тарта білетін 
қасиетімен ерекшеленетін. Қандай бір кісі
лермен қалжың айтса да  қарапайым ғана 
сыпайылығы мен парасаттылығы көрі ніп 
тұратын. 

Жәкең отбасын қасиетті санап, қай 
уақытта да жоғары қоятын. Жалпы үлгілі 
шаңырақ иелеріне айналған зайыбы  На
зымкүл екеуінің өзгелер үшін де берер 
өнегелері жетерлік. Жәкеңнің жеткен биігіне 
апайдың сүбелі үлесі бар екенін жоғарыда 
атап өттім. Ол үйге қашан барсақ та, қанша 
отырсақ та қабақ шытпай  ақ жарқын 
қалпында  үлкен ілтипатпен, ақ дастарханын 
жайып, ас мәзірін жасап, ыстық пейіл 
көрсетіп отырады. Отбасының тәрбиесін 
бойына сіңіре білген балалары, немерелері  
ешқандай  ушусыз ашықжарқын қызмет 
көрсетеді. Әке өмірінің жалғасы  Қайраты, 
қыздары Анар, Айна, Алма, Айнұр, Ақ
боталар жоғары білімді мамандық иелері 
атанып, еліміздің әр қалаларында мем ле
кеттік қызмет пен ұстаздықты кәсіп етіп, 
атаана атына сын келтірмей абыроймен 
еңбек етуде.

Жалпы атабабаларымыз жақсыларға 
«Сегіз қырлыбір сырлы»деп баға  беретіні 
белгілі. Мен де Жәкеңдей «Сегіз қырлы
бір сырлы» азаматтың иманы жолдас, алды 
пейіш, арты кеніш болып, ұрпақтары ата  
жолын биіктете берсін  демекпін.

Ә.ҚҰЛДҮЙСЕНОВ,
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
аудандық филиалының төрағасы.

АРДАҚТЫ АЗАМАТ, 
ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

СЕНІ ІЗДЕЙМІЗ САҒЫНЫП
Балаларының аяулы анасы, немерелерінің мейірімі 

мол әжесі Күнзада Әбдіхалықованың өмірден 
өткеніне бір жыл өтіп барады. 
Өзінің кеңдігімен, жанының 
тазалығымен, адал дығы, әділ  
дігімен бәріміздің үлгі тұтарымыз, 
сүйенер қам қоршымыз болып еді. 
Анамыздың жай саң да жайдары 
мі незін қа бырғамыз қайыса еске 
аламыз.

Өсірдің ұрпақ мәпелеп,
Орның да қалды бәрі де.
Қызығын көріп ортада,

Жүрмедің неге әлі де,деп аяулы анамыздың Сегізов 
кө ше сі, №12 үйде 4 маусым күні сағат 11.00де жылдық 
асын береміз. Асқа ағайынтуыс, құдажекжат, сыйластар 
мен көршікөлемді түгел шақырамыз. 

Еске алып, асқа шақырушы 
Әбдіхалықовтар отбасы. 

АСҚА ШАҚЫРАМЫЗ
Аса қадірлі әкеміз Орынбаев Тұрсын Дүйсен

бай ұлының арамыздан кеткеніне жылдың жүзі болды. 
Айналасына мейірім мен шуағын шашып, татулық пен 
бірліктің, қамқорлық пен берекенің ұйытқысы болған 
әкемізді сағына еске аламыз. Ақылы мен адалдық 

қасиетін ешқашан ұмытпаймыз.
Бір өзіңді еске алып 
                           отырамын,
Асыл әке, торқа болсын 
                              топырағың.
Ойда жоқта айырылып 
                             қалдық сізден,
Ағаштардай жоғалтқан 
                               жапырағын.
Әкеміздің Иіркөл ауылы, 

Р.Доспанов көшесі, №9 үйде 3 
маусым күні сағат 18.00де қонақасы, 4 маусым күні сағат 
11.00де жылдық асын береміз. Асқа ағайынтуыс, құда
жекжат, сыйластар мен көршікөлемді түгел шақырамыз. 

Еске алып, асқа шақырушы зайыбы, бауырлары, 
балалары, немерелері.

ЕСІМІ ЕСТЕН КЕТПЕЙДІ
Қимас бауырымыз, бір от басының үміті болған 

Ерә лиев Талғаттан мәңгілікке айы рылғанымызға 
да жыл жуық тапты. Өлшеулі өмір оған бұл дүниенің 
қызығын көруді жаз бағаны ғой. Жанұядағы жы лылығы, 
жақындарына деген жанашырлығы, ерекше орны ойсырап 

қалды.
Жас едің ғой, қимайтын ек 
                                      не шара,
Амал бар ма, жазуына 
                                тағдырдың.
Бүгін сені отырмыз тек 
                                     еске ала,
Бізді неге жабырқаулы 
                                 қалдырдың.
Қимасымыздың Сейітжан 

ақын көшесі, №68 үйде 4 маусым 
күні сағат 17.00де қонақасын, 5 маусым күні сағат 11.00
де жылдық асын береміз. Асқа ағайынтуыс, сыйластар 
мен құдажекжаттарды, жолдастарын, көршікөлемді 
шақырамыз. 

Еске алып, асқа шақырушы анасы, бауырлары.
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А Жалюзге (роллрим шторы, күндізтүн, бамбук), 
пластик терезеге  (автоматтық станогында жасалады), 
керме төбе (натяжной потолок), жұлдызды аспан, фото 
обойға (5 түрлі фактура) тапсырыс қабылдаймыз. 
Сапалы, тез арада, қолжетімді бағамен. Хабарласу 
телефондары: 87782261715, 87752260582 
Серік.

***
Кермелі төбелер (натяжные потолки). Шаршы 

метрі 1200 теңге. Елді мекендерден де тапсырыс 
қабылдаймыз. Хабарласу телефоны: 877538529
99 Бекарыс.

Пластик есік, терезелер мен витраждарға 
тапсырыс қабылдаймыз. Терезе алды тақтайшасы мен 
маскитті сеткасы сыйлыққа беріледі. Тапсырысты 
елді мекендерден де қабылдап, барып жұмыс 
жасаймыз. Хабарласу телефоны: 87752627373 
Мұқан.

***
Терезе жалюздеріне тапсырыс қабылдаймыз. 

Бізде жалюздің тканді, тігінен, көлденең, күндізтүн, 
фотожалюз, пластикті, алюминді барлық түрлері бар. 
Апарып құрып беру тегін. Хабарласу телефондары: 
31382, 87781887707, 87024046308 Мәди.

Сегізов көшесі, №14 үйдің 1 пәтері сатылады. Үй 3 бөлмелі. Терезесі пластик, 
есігі темірден салынған. Қорасы қоршалған. Сарайы бар. Бағасы келісім бойынша, 
жалға да беріледі. Хабарласу телефондары: 87710277494, 87755915389.

***
Көшербаев көшесі, №37 үйдің 13 пәтері сатылады. Үй 4 бөлмелі, сарайы бар (ха

лық банкінің жанында). Бағасы 2 млн. теңге. Хабарласу телефоны: 87057297575.
***
Жедел түрде Ораз ахун көшесі, №61 үй сатылады. 6 бөлмелі, сарайы, калонкасы 

бар. Бағасы келісім бойынша, қымбат емес. Хабарласу телефоны: 87774562492 
Үміт.

ТАПСЫРЫС ҚАБЫЛДАЙМЫЗ
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СҮЙІНШІМ БАР

ЖОСАЛЫ КЕНТІ ТҰРҒЫНДАРЫНА 2016 
ЖЫЛҒА БЕРІЛЕТІН АЯҚ СУ КЕСТЕСІ

Орналасқан орындар Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі Жексенбі 
Шығыс + + + +

Аманкелді + +
Рысқұлов + +
Мұратбаев + +

Батыс + +

Жақын арада “iPhone 5s” ұялы телефоным жоғалды. Тауып алған кісіге сүйіншім бар. Сіздің адалдығыңыз 
бен адамгершілігіңізге, имандылығыңызға сенемін. Телефон қызметі IMEI коды арқылы тоқтатылған. 
Хабарласу телефондары: 21961, 87023749551, 87056772758.

Жуырда бар саналы өмірін туыпөскен Ақжар 
және Қуаңдария ауылдарының  өсіпөркендеуіне 
арнап, ел құрметіне бөленген, Ұлы Отан соғысында 
Ленинград, Киев және басқа да қалаларды неміс 
фашистерінен азат етуге қатысып, көрсет кен 
ерліктері үшін «Қызыл Жұлдыз», «Отан со
ғысы» ордендерімен,  «Ерлігі үшін» және бас
қа да медальдармен  марапатталған Есдәулет 
Шөкеевтің есімін өскелең ұрпақ жадында мәңгі 
сақтау мақсатында Қуаңдария ауылындағы бір 
көшеге оның есімін беру салтанаты болып өтті.

Салтанатты ауыл әкімі Асқар Дәндесов 
ашып, майдангердің соғыс және одан кейінгі 
бейбіт жылдардағы еңбек жолдары жайлы айтса, 
одан кейін сөз алған Қуаңдария және Көмекбаев 
ауылдық ардагерлер кеңестерінің төрағалары 
Ешмағамбет Дүйсебаев, Сайлау Жанбаев, еңбек 

ардагерлері Әлиакбар Сұлтанов, Кеңшілік 
Ақбасов, Сәдубай Елеуов, Қазтай Қанатов, 
Әбдіраман Тұр ғанов, Серікбай Шамшатов  және 
басқалар  осындай  тағылымды да тәрбиелік мәні 
зор бо лып өткен шараны ұйымдастырушыларға 
өз де рінің ыстық ықыластарын білдірді. Сонымен 
қатар, майдангер ұр пақтары Тәжімұқан 
Шындәулетов пен Қаршыға Есдәулетовтер сөз 
сөйлеп, әкелері жайлы естеліктер айтты.

Шара аясында майдангерге мемориалдық 
тақта мен көшедегі әр тұрғын үй маңдайшаларына 
нөмірлер ілінді.

Шара соңыңда Ұлы Отан соғысының ардагері  
Есдәулет Шөкеевтің рухына арнап ұрпақтары ас 
берді.

Нұрбай ЖАНӘДІЛОВ.

АРДАГЕР  ЕСІМІ 
ҰЛЫҚТАЛДЫ

Жақында Жо
салы кен ті әкі
мі ап па ра тының 
мәжі ліс залында 
аудандық проку

ратураның ұйым дастыруымен “Заңға тағзым” 
атты ашық есік күні акциясы өткізілді. Акцияға 
ау  дандық прокуратура, “Нұр Отан” партиясы ау
дандық филиалы, сонымен қатар мекеме, бө лім 
басшылары мен қызметкерлері, үкіметтік ем ес 
ұйымдар өкілдері және кент тұрғындары қа тысты.

Халықты толғандырып жүрген жер мә се
лесіне байланысты өткен семинарды кент әкімі 
А.Мереков ашып,  шараның өткізілу мақсатымен 
таныстырды.

Содан соң сөз алған аудандық проку
ратураның аға прокуроры Руслан Алатаев жер 
қатынастары мәселесіне байланысты қабылданған 
ҚР Жер кодексінің кейбір бап тары бойынша 
хабарлама жасады. Жер мә селесіне қатысты 
реформа ең алдымен еліміздің болашағы үшін 
жасалып жатқан шара. Мен мемлекет өкілі 
болғаныммен, осы елдің азаматымын. Сондықтан 
мен үшін еліміздің болашағы маңызды. Халық 
арасына “шетелдіктерге ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді сату туралы” шын дыққа 
сәйкес келмейтін арандатушылық си пат тағы 
ақпарат таратылуда.

ҚР Жер кодексіне 2015 жылғы 2 қарашада 
енгізілген өзгерістерге сәйкес, жер тек   
Қазақстан азаматтарына жеке меншікке бері леді. 
Шетелдіктерге жалға беру 2011 жылдан бері заңда 
бар. 10 жылға дейін жалға беру мерзімін 25 жылға 
ұзарту мәселесі 2014 жыл дың желтоқсанында 

Заңмен бекітілді. Атабабаларымыз білектің кү ші 
мен сақтап қалған, ұрпаққа аманат етіп қал дырған 
жеріміздің бүтіндігіне ешкім қол сұқпайды. 
Мәселе тек бос жатқан жердің бізге пайда әкелгені 
дұрыс,деді ол.

Шарада “Нұр Отан” партиясы аудандық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
К.Раева пікірін білдіріп, Жер атабабамыздан 
қалған байлығымыз. Жер халықтың меншігі. Оны 
ешкім тартып алмайды. Әуелі мәселенің байыбын 
терең біліп алғанымыз жөн. Баршаңыз білесіздер, 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылы ішінде еліміз еңсесін 
тіктеді, шекарамыз шегенделді, тұрмысымыз 
түзелді. Азғантай уақыттың іш інде бақуатты елге 
айналдық. Мұның барлығы тәуелсіздігіміздің 
арқасы. Жерді игілігімізге пайдаланайық, 
тұтастығымызды көрсетіп, күшімізді бірігуге 
жұмсайық,деді.

Акция барысында аудандық жер қатынастары 
бө лі мінің басшысы Б.Өтегенов, ау дан дық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Қ.Ес дәу летов, 
Жосалы кенті ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Ж.Жәкеев, аудан әкімінің кеңесшісі Д.Нәзікбаев, 
кент тұрғындары Қ.Төреев, А.Пі рім жаров және 
басқалар көкейлерінде жүрген сұ рақтарын қойып, 
ұсыныспікірлерін ортаға салды.

Дәл осындай акция ауданның барлық елді 
мекендерінде өткізіліп, оған аудан прокуроры 
Б.Мырзабаев, аудандық мәслихат хатшысы 
М.Наятұлы және мекеме, бөлім басшылары  
қатысып, халықтың ұсыныстарын зерделеп, 
түсініктемелер берді.

А.КЕТЕБАЙ.

Ғибрат



Үсен Көлдейұлы Томанов атындағы №183 орта 
мектептің бірқатар озат оқушылары (мектеп директоры 
Алтынша Кенжеева) Халықаралық экология және 
инженерия ғылым академиясының ұйымдастыруымен 
математика пәні бойынша өткізілген халықаралық 
қашықтық олимпиадасында жұлдыздары жанып, білім 
бәсекесінде жүзден жүйрік шықты. Олардың қатарында 
9 сынып оқушысы Өркен Ақылбекұлы (ұстазы Гүлнара 
Әшірова) ІІ орынды, 8 сынып оқушысы Аружан 
Қалыбаева (ұстазы Перуза Сайдалиева) мен 7 сынып 
оқушысы Мирамбай Диас (ұстазы Гүлшат Нәукебаева) 
ІІІ орындарды иеленіп, жақында Ақтөбе қаласында өткен 
халықаралық олимпиаданың қорытынды конфе рен ция-
сын да марапатталып қайтты.

Болашақ математиктер Ө.Ақылбекұлы мен М.Диасқа 
оқу сертификаты мен “Олимпиада үздігі” төсбелгісі та-
быс етілді. 

Алдағы күндері үздік оқушы Ө.Ақылбекұлы Алматы 
қаласындағы жазғы тынығу лагерьлерінің біріне тегін 
жолдамамен демалып қайтатын болады. 

Жүлдегерлер Ақтөбе қаласының тарихи-мәдени 
орын дарына саяхаттар жасап, қала өмірімен танысып 
келді.

“Білімдінің күні жарық...” деген. Міне, ұстаздарына 
бір сәт бақыт пен қуаныш сыйлап, білімнің арқасында 
басқа аймақ аралап, көңіл көкжиектерін кеңейтіп қайтқан 
жүлдегерлеріміздің үлкен жетістіктері осымен тоқтап 
қалмасын және олардың жолдары өзге де балаларға 
жұғысты болсын,  деп тілейміз.

Сәрсенкүл ЖАУДАТБЕКҚЫЗЫ.

Көрдім деп ем сосын көктен 
басқа Күн,

Аспа күннің күлгін сәуле
 шашқанын.

«Жаманшылық шақырма!» - деп
 шошынды ел

Бетін қағып қиялшылдау
 қасқаның.

Бас аманын тілесем де әр үйге,
Пенде болам періштедей сәбиге.
Қиялидың қиянаты жоқ қой деп
Өзімді – өзім жұбатамын,

 әрине.

...Жезқазғанда жез сапырған 
тасқын боп,

Жүргенімде...
Жолым тосқан жас қыз көп.
Тезге салар тентегін де түсініп
Ағаларым айтқан емес

 «бассыз!» - деп.

Еркектік тән болғаннан соң
 маған да,

Ал, қаптырдым қармағымды 
сазанға.

Адал доспен араздасып
 көрмеппін,

Қос қошқардай басы сыймас
 қазанға.

Өтінбеппін бұл басымды «бас» 
қылып,

Әкім ет-деп, әлдекімге 
тапсырып.

Жыр тербесе жапырағын 
жаныңның

Жақсылыққа жұғыспас па
 тәтті үміт.

Ақ-қараң да бітімі жоқ
 майдандас,

Болса қалай қамкөңілім қайғы
 алмас.

Кең көшеге сыймай кетіп бір 
күні

Қаңғалақтап қалармысың
 қайран бас.

Көк бөрім-ай...
Бабамды еске алдырып,
Көрінуші ед,
Қай шоқыда қалды ұлып?
...Түн баласы болып келіп

 қонақта
Енді мынау отырғаным

 мәңгіріп.

V
Түнгі елестің есте ұстамай 

бірін де,
Түс әлеті әзер тұрғам бүгін де.
Марқұм әкем айтқан ұлдың түрі

 осы –
«Талантымен тас жармақ – деп 

–
 түбінде».

Денем дел-сал, сау еместей
 дүреден,

(Сау басыма сақинаны тілегем).
Төрт құбылам түгел емес
Әйтпесе,
Әпендіше әйбат өмір сүрер ем.

Бір білгішім: «бас жазу жөн» -
 дегенде,

Тесік қалтам жарата алмақ
 нені емге?

Шаршап жаттым,
Шалғы қанат шабыттың
Шұғыласын түсіре алмай өлеңге.

Омал енді,
Шарасыз ой жеп тынып,
Күн қонақтап қалған кез-ді кеш

 кіріп.
Есендік жоқ, енбей жатып 

есіктен
Тарлан достың тарғыл даусы 

естіліп, 
Ірей кірсін, «іздегенге – сұраған»
Бар екен-ау «бармысың!»-дер

 бір адам.
- Тыныштық па?
Қарап қаппын аңырып
Еңселіме екі иіні құлаған.

- Өй, қайдағы, -
Баса алмай тұр солығын –
Білесің бе, басшы қойған соны

 кім?
- Кімді айтасың?
Сұлап түсті сауалым
Құлықсыздау сілтеуінен

 қолының.

- Өктем екен, кеткен екен
 күпініп,

Қопаңына қойғаным бар түкіріп.

Байсалды еді, айтар да еді
 анықтап

Тұңғыш көрдім сөйлегенін 
тұтығып.

Сөзін сүзіп, тұжырымдап
 тұспалын,

Мең-зең күйде менің мынау
 ұққаным:

Билігі бар басшы қызметшісінен
Қалайды екен қарсы келмей 

ыққанын.

Сабазымнан сосын мынау
 ұққаным:

Тал қармаған үйіргенде мықты
 ағын.

-Е, мұнысы жарамады, - деп
 қоям

Кабинеттен қалай қуып
 шыққанын.

Оқиға емес - көз шығарып, бас
 жарған,

Болғандай іс бәсекеден
 басталған.

Ошақтағы ұшқын оның мысалы
Жел тигенде қоздап-қоздап

 шоқтанған,

Кеңесім жоқ, қысылғанда
 қарадай,

Терезеден қып-қызыл боп қарады
 Ай.

«Басың болса байқап сөйлес
 бастықпен»-

Десем бе екен, өз артыма
 қарамай. 

Келеңсіздік күйдіре ме әлі ішін,
Баянының боямасыз бәрі шын.
...Сілтедік кеп сеп болар деп

 сабырға
Ащысынбай ала келген «дәрісін».
                         VI
Мен болмайын,
Сен аман бол Көк пен Жер!
Қайыра айда қара бұлтты ескен

 жел.
Көш бастаған көсеміміз көп

 дейміз
Қадіріне жете алған ба 

көшпенді ел?

Ажал құшқан атуы үшін ақ  
таңның,

Арыстар-ай ... 
Ал, бүгінгі жастар кім?
Жарасы көп жарым жандай

 қоғамның
Бағасы жоқ алтынға тең

 бастардың.

Байшікеш жүр байлығына бек
 сенген,

Тоғышарда тойым бар ма
 шектелген?

Асыл тасты қанша жақсы
 көрсе де

Алтын басты неге сонша жек 
көрген?

Именер ме ең,
Итті көрсең талаған,
Иесі кім? Соған назар сал, адам!
Поштабайдың елестейді 

пошымы
Басын жарып, Біржан салды

 сабаған.

Ізгі үмітті жалғап келер
 күндерге,

Оңашада ой аулаймын түз-
белде.

Біз таппаған Кенесары хан
 басын

Білсем етті,
Ертеңгі ұрпақ іздер ме?

Ұрпағыңды кешіре алсаң кеш, 
 көкем!

Ықылымнан Ықыластар епті
 екен.

Қапияда қалтырамай қылышы
Махамбеттің басын қалай

 кесті екен?

Ғасырға еніп ала шапқын, тасыр
 күн,

Ей, Уақыт, нені ішіңе
 жасырдың?

Қапелімде кескілеттік қалайша
Алтын басын Кейкідейін 

батырдың.

Тек жүруден таба алмасам
 басқа айла,

Мені де ертең төбет талап
 тастай ма?

Зиялыңды заман жоқтар зар
 илеп,

Арысыңның алтын басы...
Айт, қайда?
Ғұламаң да тірісінде қадірсіз,

Ғұмырлы ісін жоққа шығар, 

бәрін сыз.
Түнде тағы түсіме еніп

 түршіктім
Қай-қайдағы қалған бастар

 қабірсіз.

Танымаса Алаш ұлын желөкпе,
Тұнжырайды тұнған ТАРИХ

 дерекке.
Еліме осы таза алтынмен

 апталған
Бас сүйектің ескерткіші керек 

пе.

Сайғақ сынды саяқ жүріп түзде
 өрген,

Мен де сезем сыз бергенін 
іргемнен,

Тұнжыр баққа ала жаздай құс
 қонбай

Біздің жаққа күреңітіп күз
 келген.

Күйім қашып,
Жадырап бір күлмеймін
Таңдайымда тұрған сынды

 тілдей мұң
Қараталды қажайды кеп қара

 жел
Ұшар басы сынар ма екен...
Білмеймін.

Қай жылдары сонау баққа құт 
дарып,

Өскен талға кесел құрты түсті
 анық.

Жаным менің жылайды рас,
Сенің ше?
-- .................................................. 
Түсінемін, үндемейсің тіс

 жарып.

P.S. Толған бала ауламызға бүгін
 көп,

Келді ойнауға «Месси – менің 
пірім» деп.

Жер жұтпаса, жатқан әлгі доп
 қайда

Ұнжырғасы түскен ұлым жүр
 іздеп.

                           Достық 
ТІЛЕУБЕРГЕНОВ.
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Соңы. Басы өткен санда. 

Сізді 60 деген мерейлі жасқа абыройлы 
жетуіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Зор 
денсаулықтың арқасында балаларыңыздың қызық-
қуанышына куә болып, немере-шөбере сүйіңіз. 
Өзіңізге осындай айту лы мерекеңізде жақсылық 
пен ізгі лікті, мейірім мен сәттілікті тілеп, әрдайым 
жолыңыз ақ, көңіліңіз шат, жанұяңыз ауызбірлік пен 
шадыман шаттыққа толы болсын демекпіз. Әдемі 

қалпыңыздан танбай, жадырап жүре беріңіз.
Сыйлаймыз өмірдің бар жақсылығын,
Тілейміз арайлы таң, жақсы күнін.
Ортамызда аман-сау жүріңізші,
Берсін Алла өмірдің сәттілігін.
Ізгі ниетпен құттықтаушы Ш.Уәлиханов атындағы №26 

орта мектепті 1991 жылы бітірген 11 “Б” сынып түлектері.

Өткізілген салтанатты шара ларда  
мектеп оқушылары және бітіруші тү-
лек термен бірге  5, 10, 20, 25, 30, 40 
одан да  бұрын тәмамдаған түлектер өз-
дері білім алған алтын ұя мектептеріне 
келіп, ұстаздарына құрмет көрсетті.  
Бірге білім алып, бірақ өмірден  озған 
құрбы-құрдастарына ас беру және бас-
қа да   игі істер жасауда.

Солардың қатарында №105 және 
№30 орта мектепті осыдан 10 жыл 
бұрын тәмамдап,  бүгінде әрқайсысы  
өмірден өз орындарын тауып, туған 
елі нің өсіп-өркендеуіне  үлестерін қосып 
жүрген түлектердің ұйымдастыруымен 
аудан орталығындағы 10 тұрмысы 
төмен отбасыға ұн, сонымен бірге нан 
өнімдері және басқа да азық-түлік  
тауар  лармен қайырымдылық көмектер 
көрсетті.

Міне, жастардың осындай игі іс-
теріне риза болған тұрғындар атынан 
өзінің жүрекжарды жылы лебізін біл-
дірген Е.Жармаханов: -Мен жас тардың 
көпке үлгі боларлықтай осындай іс-
те ріне айтар ағалық алғысым шексіз. 

Қазақ ұлты ежелден өзінің халқына 
жа на шырлықпен, бауыр         малдықпен 
қа ра ған. Қазір де сондай. Міне, жас-
тарымыздың бүгінгі іс тері осыған 
дәлел. Егемен елі міздің жастарының 
дендері сау, бо ла шағы жарқын болсын,-
деді.

Осы ретте, қайырымдылық шара ны 
ұйымдастырушылардың бірі Ғалымжан 
Райымбаевты сөзге тарт қа нымызда ол: 
-Біздің көрсетіп жатқан қайы  рым дылық 
шарамыздай игі істерді өзге мектептер 
түлектері де өткізуде. Өткізіліп жатқан 
шара лар аясында жастарды бұқаралық 
спорт қа баулу мақсатында спорттық 
жа рыс тар мен мәдени байқаулар ұйым-
дас тырылуда. Сонымен қатар, «Өлі 
разы болмай, тірі байымас» деп қазақ 
даналығында айтылғандай, өмір ден 
ерте озып, бақилық болған сынып тас 
достар мен ұлағатты ұстаз дарға арнап 
ас берілуде. Бізде өз сыныптас досы мыз 
Абзал Игібаевтың рухына ар нап құран 
бағыштап, дұға жасадық,-деді. 

Нұрбай ЖАНӘДІЛОВ.

Ұлағатты ұстаз, ардақты сынып жетекшіміз 
Ұзақова Майраға!

Сіздерді мамыражай айда 
асқаралы 60 жасқа толған мерей -
тойларыңызбен құт тықт аймыз. 
Ба ла бақшаны кәсіби деңгейде қа-
лыптастырып, оның ішкі жұ мы-
сына қосқан еселі еңбек теріңізді 
мақтаныш ете отырып, ден-
деріңізге саулық тілейміз. Өмір 
атты ға жайып теңізде шалқып 
жүзіп, бақытты ғұмыр кешу-
леріңізге, балаларыңыздың қы-
зығын ұзағынан көрулеріңізге шын 
жү рек тен тілек теспіз. Әлі де талай 
асуларды та бан  ды лықпен асып, 

алға қойған асыл мұраттарыңызға сүрінбей жете беріңіздер демекпіз.
Бүгін бізде ерекше мереке күн,
Бастауы бақ пен байлық, берекенің.
Әнге толып әрдайым өмірлерің,
Жалғасы көп болсын бұл мерекенің.
 Ізгі ниетпен құттықтаушы №20 “Толғанай” ясли-бақша ұжымы.

№20 “Толғанай” ясли-бақша ардагерлері 
Оспанова Үріш пен Сайлыбаева Маржанға!

ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – 
ÀÑÈÅÒÒІ ІÑ
ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – 
ÀÑÈÅÒÒІ ІÑÀÑÈÅÒÒІ ІÑҚ

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Мен сіздерге, жаңа буын 
қазақстандықтарға сенім артамын, сіздер жаңа бағыттағы 
қозғаушы күшке айналуға тиіссіздер»,-деген болатын. 
Міне, мемлекет басшысының жастарға артқан сенімін 
ақтау мақсатында Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-
лицейі оқушылары  2010  жылдан  бастап бастауыш сынып 
оқушыларының математикалық білімін, математикаға 
деген қызығушылығын арттыру, ізденушілігін және 
шығармашылық қабілетін ынталандыру мақсатында 
Қызылорда қаласында бастауыш сы нып оқушыларына 
арналып өткізілетін «Бастау» мате ма ти калық турниріне 
қатысып келеді. Нәтижесінде өткен 2014-2015 оқу  
жылында 4 «а» сынып оқушысы Ұ.Әуез /жетекшісі 
Г.Еркебаева/, 3 «а» сынып оқушысы Н.Муслимова                 
/жетекшісі Г.Бердібаева/ қатысып, жүлделі  ІІ орынды 
иеленсе, 2015-2016 оқу жылында 3 «а» сынып оқушысы 
А.Ақжігітова /жетекшісі Г.Бисенбаева/ ІІ орын иегері 
атанды.

Сондай-ақ, мектеп–лицейі бастауыш сынып оқу-
шылары халықаралық, республикалық интел лек туал-
ды ойындарға да қатысып, жүлделі орындарды иеленіп 
келеді. Олар «Кенгуру», «Русский медвежонок»,  «Зо ло тое 
руно», «Ақбота» республикалық байқаулары. Ф.Оспанова 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына ар налған «Ғылым  
және қоғам» атты ғылыми–техникалық  конференциясында 
«Біз тәуелсіз елдің болашағымыз» атты тақырыпта  
жасаған баяндамасы үшін бірінші дәрежелі  дипломға 
ие болды. Сонымен қатар Ж.Хабидолла ау дандық би 

байқауында І орынды, Ә.Әптайжан /Ә.Оңайсынова/ 
бастауыш сынып оқушыларының  дәстүрлі «Абай және 
Шәкәрім» оқуларында ІІІ орынды, облыстық «Білім 
жолы» зияткерлік марафонына қатысқан 2 «г» сынып 
оқушысы Қ.Карабдинов /Л.Туматова/ «Алтын тұғыр» 
кубогын жеңіп алды.

Сонымен бірге жуырда өткізілген республикалық 
«Музыка әлемі» балалар мен жасөспірімдер байқауында 
«Бейнелеу өнері» айдары бойынша Гүлнұр Алмасбекова 
мен Айсұлу Көбеновалар І орынды, Елжас Таңатаров ІІ 

орынды иеленіп, ұстаздарының мерейін тасытты. 
Ұстаздың басты мақсаты әрбір оқушының жеке 

басының қасиеттерін дамытып, шығармашылық та лан-
тын ұштау. Сонда  ғана мектептерден өз өміріне өзгеріс 
енгізе алатын, өз бетінше өмір сүру жолдарын таңдай 
алатын Мәңгілік Елдің болашақ білімді жаңа тұлғалары 
тәрбиеленіп шығады. Біз сол жолда еңбек ете береміз.

Л.ТҰМАТОВА,
бастауыш сынып мұғалімі.

Ба
йқ

ау
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øәêіðò æåңіñі ұñòàç åңáåãіíің æåìіñі
Ìіíå, ìåêòåï îқóøûëàðûíûң àñûғà êүòêåí îқó 

æûëû äà àÿқòàëûï, åëіìіçäің áàðëûқ îðòà áіëіì áåðó ìåêåìåëåðіíäå  äәñòүðëі 

ñîңғû қîңûðàó ñàëòàíàòû  өòêіçіëäі. Àëäà îқóøûëàðäû  қûçûқòû äà êөңіëäі 

æàçғû äåìàëûñ êүòіï òұð.

Ұлағатты ұстаз, ардақты сынып жетекшіміз Ұлағатты ұстаз, ардақты сынып жетекшіміз 

Сіздерді мамыражай айда Сіздерді мамыражай айда 

Өткізілген салтанатты шара ларда  Қазақ ұлты ежелден өзінің халқына 

Ìіíå, ìåêòåï îқóøûëàðûíûң àñûғà êүòêåí îқó 

æûëû äà àÿқòàëûï, åëіìіçäің áàðëûқ îðòà áіëіì áåðó ìåêåìåëåðіíäå  äәñòүðëі 

ñîңғû қîңûðàó ñàëòàíàòû  өòêіçіëäі. Àëäà îқóøûëàðäû  қûçûқòû äà êөңіëäі 

æàçғû äåìàëûñ êүòіï òұð.

Ìіíå, ìåêòåï îқóøûëàðûíûң àñûғà êүòêåí îқó 

æûëû äà àÿқòàëûï, åëіìіçäің áàðëûқ îðòà áіëіì áåðó ìåêåìåëåðіíäå  äәñòүðëі 

ñîңғû қîңûðàó ñàëòàíàòû  өòêіçіëäі. Àëäà îқóøûëàðäû  қûçûқòû äà êөңіëäі 

æàçғû äåìàëûñ êүòіï òұð.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Мен сіздерге, жаңа буын 

асқаралы 60 жасқа толған мерей -асқаралы 60 жасқа толған мерей -
тойларыңызбен құт тықт аймыз. тойларыңызбен құт тықт аймыз. 
Ба ла бақшаны кәсіби деңгейде қа-Ба ла бақшаны кәсіби деңгейде қа-
лыптастырып, оның ішкі жұ мы-лыптастырып, оның ішкі жұ мы-
сына қосқан еселі еңбек теріңізді сына қосқан еселі еңбек теріңізді 
мақтаныш ете отырып, ден-мақтаныш ете отырып, ден-
деріңізге саулық тілейміз. Өмір деріңізге саулық тілейміз. Өмір 
атты ға жайып теңізде шалқып атты ға жайып теңізде шалқып 
жүзіп, бақытты ғұмыр кешу-жүзіп, бақытты ғұмыр кешу-
леріңізге, балаларыңыздың қы-леріңізге, балаларыңыздың қы-
зығын ұзағынан көрулеріңізге шын зығын ұзағынан көрулеріңізге шын 
жү рек тен тілек теспіз. жү рек тен тілек теспіз. 
асуларды та бан  ды лықпен асып, асуларды та бан  ды лықпен асып, 

алға қойған асыл мұраттарыңызға сүрінбей жете беріңіздер демекпіз.алға қойған асыл мұраттарыңызға сүрінбей жете беріңіздер демекпіз.

байқауында І орынды, Ә.Әптайжан /Ә.Оңайсынова/ орынды иеленіп, ұстаздарының мерейін тасытты. 

ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – ҚҚÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – ÀÉÛÐÛÌÄÛËÛҚ – ҚҚҚ

бір сәт бақыт пен қуаныш сыйлап, білімнің арқасында 
басқа аймақ аралап, көңіл көкжиектерін кеңейтіп қайтқан 
жүлдегерлеріміздің үлкен жетістіктері осымен тоқтап 
қалмасын және олардың жолдары өзге де балаларға 
жұғысты болсын,  деп тілейміз.

Ұстаз қай кезде бақытты? Әлбетте, жылдар бойғы бала санасына сепкен білім сәулесі өз нәтижесін беріп, 
адал еңбегі ақталған сәтте бақытты. Ұстаз қай кезде қуанышты бола алады? Әлбетте, білім нәрімен су сын-
датқан білімдар шәкірті топты жарып, ұстазының мерейін үстем еткенде жас балаша қуана алады. Ұстаз 

қай кезде көзіне жас алады? Әлбетте, тарыдай оқушысы таудай болып ер жетіп, белгілі 
мамандық иесі атанып, өмірден өз орнын тапқанын көргенде  мейірімді  

жанары жасқа толады.


