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Кітап-ақылды 
қуаттандыратын құрал

жұртшылық «жәннатты» тамашалады

жерлестеріміз республика чемпионы

1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні
Құрметті аудан тұрғындары!

Сiздердi ең айтулы мереке - Қазақстан 
халқының бiрлiгi күнiмен шын жүректен 
құттықтаймын!

Қазақстан  халқының  бірлігі  күні 
мерекесі бүгінгі таңда бейбіт өмір мен 
ынтымақта тұрмыс кешіп отырған ел 
тұрғындары үшін ыстық-ықылас пен 
достық ниеттің дәстүрі, асыға күтер 
мейрамы.

Бұл мереке бейбiтшiлiк пен келiсiмдi 
құрметтейтiн барша қазақстандықтар 
үшiн аса қымбат. Қазақстан халқының 
бiрлiгi күнi тамаша дәстүрге  айналды,  
себебi онда ежелгi қазақ жерiн мекен-
деген адамдардың ең асыл армандары 
тоғысқан. 

Егеменді еліміздің татулығы мен 
тыныштығы, тұтастығы мен бірлігі әркез 
басты назарда.  

«Біз Жалпыұлттық идеямыз - Мәңгілік 
Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің 
даму даңғылын Нұрлы Жолға 
айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет 
ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда 
бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз 
керек»,- деп Елбасымыз айтқандай, 
еліміздің әлеуетін әлемге паш етейік. 
Бiздiң елiмiз әрбiр ұлт пен ұлыстың 
тiлi мен дәстүрiн  құрметтеп, қастерлей  
отырып,  бүкiл  әлем қауымдастығына 
достық пен бiрлiктiң нағыз үлгiсiн 
көрсетуде.

Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан - 2050» 
Стратегиялық бағдарламасында 
«Қазақстанның алдағы ауқымды 
келешегін бағамдап, әлемдегі  
дамыған мемлекеттердiң 30-на ену 

- бiздiң мақсатымыз және барлық 
қазақстандықтардың ортақ тағдыры»  деп 
атап көрсеткен болатын. "Бірлік бар жер-
де - тірлік бар" дейді біздің халық. Дана 
жұрт мұны тегіннен-тегін айтпаса керек. 
Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым 
сыйластық үстемдік құрған жерлерге 
қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны 
белгілі. Бiздiң ауданымызда да татулық пен 
достық аясында 40-тан астам ұлт өкiлдерi 
өмiр сүрiп, қажырлы еңбек етуде. 

26 сәуір күні Астанадағы Бейбітшілік 
және келісім сарайында Қазақстан  халқы  
Ассамблеясының  «Тәуелсіздік. Келісім. 
Болашағы Біртұтас Ұлт» атауымен өткен 
кезекті ХХІV  сессиясында  «Ынтымақ 
пен келісім шеңберінде өмір сүру баянды 
бақытқа алып келеді», – деген Мемлекет 
басшысы байлық та, бақыт та, тұрақтылық 
та, тыныштық та бірлікте екенін айтты.

Біз - қазақстандықтармыз! Біз ортақ 
еңбегімізбен, бірлескен ізденісімізбен, 
топтасқан болмысымызбен ортақ үйіміз 
- Қазақстан Республикасын күн санап 
түлетіп, күн санап өркендете түсудеміз. Біз 
елімізбен бірге есейіп келеміз. 

Қымбатты жерлестер!

Бiздiң әрқайсымыздың мiндетiмiз - 
бiрлiктi сақтап, дiнаралық келiсiм мен 
бейбiтшiлiктi нығайтуға өз үлесiмiздi 
қосу. Сiздерге зор денсаулық, ырыс, 
ынтымақ, отбасыларыңызға бақыт, бере-
ке, қуаныш пен шаттық тiлеймiн!

Қазақстан халқының бiрлiгi жара-
сып, Отанымызда әрқашан бейбiтшiлiк 
пен келiсiм, достық пен сенiм орнасын. 
Елдiгiмiз еңселi, мемлекеттiгiмiз мәңгi 
болсын!

 Уважаемые Зеленовцы!
Поздравляю вас 
с Днем единства 

народа Казахстана!

1 мая весь казахстанский народ от-
мечает праздник - День единства на-
рода Казахстана. Праздник несет в 
себе огромную консолидирующую 
идеологическую нагрузку, символи-
зирует духовное единство нашего на-
рода, многообразие культур и их взаи-
мообогащение.

На протяжении веков на истори-
ческой земле казахов перекрещива-
лись судьбы многих народов - носи-
телей различных культур, религий и 
традиций.

Расположенная на стыке двух ци-
вилизаций, эта благодатная земля во 
все времена была связующим звеном 
между разными народами, культура-
ми и религиями, соединяя Восток и 
Запад, мусульманство и христианство. 
И сегодня в условиях современных 
этнополитических тенденций Казах-
стан претендует на выполнение осо-
бой миссии - консолидации народов 
с целью обеспечения мира и согласия 
на евразийском пространстве.

Это один из самых знаменательных 
праздников в нашем календаре, сое-
диняющий в себе идею национально-
го согласия и стабильности общества. 
Именно от чувства единства народа и 
ответственности каждого граждани-
на за судьбу страны зависит будущее 
Казахстана.

Президент Республики Казахстан, 

Лидер нации Н.А.Назарбаев отме-
тил; «Только та страна живет счаст-
ливо и богато, которая сильна своим 
единством, радостна своим трудом, 
дружна своими людьми». И благодаря 
сплоченности всех граждан Казахстан 
войдет в 30-ку конкурентоспособных 
стран мира до 2050 года. Все это будет 
происходить в рамках выполнения на-
ционального плана Главы государства 
«100 конкретных шагов».

26 апреля в Астане начала работу 
XXIV сессия Ассамблеи народа Ка-
захстана: «Независимость. Согласие. 
Нация единого будущего» под пред-
седательством Президента Республи-
ки Казахстан.

«История независимости нашей 
страны - это летопись согласия и 
стабильности, мира и незыблемого 
единства. «И богатство, и счастье 
зиждятся на единстве», - гласит на-
родная мудрость», - сказал Глава го-
сударства.

Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравле-
ния с этим весенним праздником!

В этот весенний день желаю вам 
праздничного настроения, счастья и 
благополучия! Желаю вам, вашим 
родным и близким здоровья, мира, 
успехов и процветания!

Пусть этот праздник остаётся для 
всех нас вечным символом взаимо-
понимания и дружбы народов!

Ізгі ниетпен: аудан  әкімі 
Кәрім ЖаҚыПов

Дорогих наших папу, маму 
ЖУКинУ аКУма исКалиевича и 

ЖУКинУ маДинУ еДгеевнУ 
поздравляем  с днем рождения!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайся,
Столетний встретить юбилей.

 Дети, внуки, правнуки;
Уральск, суровкино, Палласовка, 
чалкар, Переметное, черноярово.

***
Уважаемого 

Киргенева 
есенгельДы мУсановича

поздравляем с 80-ти летием!

Восемь десятков 
прожить 

- это подвиг!
Низкий поклон 

Вам, честь и хвала! 
Мы, без сомнения, 

в день этот чудный 
Самые теплые 
скажем слова!

Нет уж, как 
в юности, резвости 

прежней, 
Мысли все чаще

 - с оглядкой назад. 
Но улыбаться не 

стали Вы реже 
Радует нежность детей и внучат!

Всем бы учиться у Вас долголетию, 
Мудрости, воле, терпению, труду. 

Сто лет живите! Правнуков ждите! 
Близким дарите свою доброту!

с/п коллектив к/х «Киргенев»

Поздравляем!

Айта кетелік, Дүниежүзілік кітап күнінің 23 сәуір 
күні тойлануына себеп болған, көптеген белгілі 
жазушылар (М.Сервантес, В.Шекспир, И.Вега, 
М.Дрюон және тағы басқалар) бұл күні дүниеге келіп, 
дүниеден озды. Мереке Халықаралық Кітап баспа 
Ассоциациасының ынтасымен 1969 жылдан тойланып 
келеді. 1995 жылдың 16 қарашасында өткен ЮНЕСКО-
ның Бас конференциясының 28 сессиясында мереке ту-
ралы Қарар қабылданып, 23 сәуір «Дүниежүзілік кітап 
және авторлық құқық қорғау күні» болып жарияланған 
болатын.

«Жақсы кітап-ақылды адамның әңгімесімен бірдей» 
демекші, балаларды әдебиетке жақын болуға, кітап 
оқуға үндеу, бір сөзбен айтқанда адам өмірінде кітаптың 
алар орны айрықша екенін ту еткен осынау керемет ша-
раны аудандық орталықтандырылған кітапхана ұжымы 

өте жоғары деңгейде ұйымдастырды.
Жиналған жұртшылықтың санында шек болмаған 

шараға  аудан әкімі Кәрім Жақыпов куә болып, 
оқырмандарды аталмыш мерекемен құттықтады.

Бұл шара басқа шарадан өзгерек болды деу-
ге толық негіз бар. Тінін тарқатар болсақ, «Кітап 
оқуға шақырамыз!» библиокеруені көпшілікке «Жан 
сергітер сөрелер», «Туған өлке - тұнған шежіре», «Бір 
ел-бір кітап», «Мәңгілік құндылық», « Жаңа кітаптар», 
«Ұмытылған классика» тақырыбында керемет кеш 
сыйлады. 

Фотосалон «Бір сәтке кідір», библиокафе «Кітаптар 
деликатесі», буккросинг «Бүкіл әлемді кітапханаға 
айналдырамыз», «Кітап ханшайымын таңда!» квик 
акциясы,  «Ауданымыздың құрметті адамдары оқуға 
ұсынған кітаптар» фото жобасы, «25 жыл бұрын: тарих 
толқынында» фото көрмесі, кітап көрмесі, «Сайқымазақ  
Анэта сізді күтеді» библиоквест, «Ғажайып ағаш» жедел 
сұхбаты, «Болашақпен кездесу» кітапханалық шабаш, 
«Бидің сиқырлы әлемі» сынды түрлі-түрлі бөлімдерді 
тамашалаған аудан тұрғындары мен қонақтары жақсы 
әсерлерімен бөлісіп жатты.

Сонымен бірге,  оқушылар флеш-моб 
ұйымдастырып, аудан өнерпаздары әуезді әндерімен 
әспеттеді. Сондай-ақ, кітапхана директоры 
Ақзира Бекмағанбетова әртүрлі байқаудың бір топ 
жеңімпаздарын, шара соңында марапаттады.

Ақылымызды қуаттандыратын құралымыз, асыл 
қазынамыз - кітап оқудан құр қалмайық! 

айшабибі мӘмеТ

23 сәуір - Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні. атаулы мереке  ауданымызда 
ауқымды түрде аталып өтті.

Қойылымның тақырыбы қоғамды толғандырып 
отырған діндегі адасушылық. Сәллафи, ваххаби, 
таблиғи,  жамағат тәкпіршілер болып исламды жік-
жікке бөліп, отбасының, елдің берекесін кетіріп ұлттық 
құндылықтарымызды аяқ асты етіп, түзу жолдан 
адасқандар жайында.

 Драманың туындауына бір отбасының басынан 
кешкен оқиғасы арқау болған. Асыл дініміз исламды 
бұрмалаушылардың ықпалында кеткен Сүйеніш атты 
жігіттің образы өмірден алынғандығымен құнды. Үш 
ұл мен үш қызды тәрбиелеген отбасының отағасы 
өмірден озған. Қайғыдан қан жұтқан аналарына ба-
лалар демеу көрсетеді. Бұл жерде қазақ отбасындағы 
татулық, әке-шешеге деген құрметтті шағын 
көрініс арқылы шебер көрсете білді. Сүттей ұйыған 
отбасының кешікпей шырқы бұзылады. Сүйеніштің 

кіші қарындасы Гауһарды көлік қағып кетіп, мүгедек 
арбасына таңылады. Қарындасына ота жасатуға қаржы 
іздеген Сүйініш тура жолдан тайып, талай қателіктерге 
сүрінеді.

Театр актерлері шеберлікпен, жат ағымда жүрген 
замандастарымыздың жүріс-тұрысын айнытпай 
көрермен алдына көлденең тартты. Драма соңында 
Асан имамның уағызының арқасында өзінің қате жо-
лын түсінген Сүйеніш өмірге қайта келгендей болады.

Қойылым соңында аудандық мәслихат хатшысы Ра-
мазан Тастайұлы: - Сіздердің өнерлеріңізге шынайы 
ықыласпен тәнті болдық. Өнерлеріңіздің көкжиектері 
кеңейе берсін,-деген  ақжарма тілегімен қоса аудан әкімі 
Кәрім Жақыповтың кең пейілді лебізін де жеткізді.

гүлжан аЯЗБаева

Жақында Дариян ауылдық мәдениет үйінің үлкен залында Батыс Қазақстан облыстық 
қазақ драма театры көрермендерге режиссер мұқанғали Томановтың «Жәннат» атты 
драмасын тарту етті. 

Аталмыш жарысқа барлығы 8 команда қатысып, 
қағылез майталмандар сынға түскен сайыста  
облысымыздың атын қорғап, командалық есепте 
зеленовтықтар чемпион атанып келді. Ал, ІІ орыннан 
Ақмола командасы көрінсе, Жамбыл облысының ко-
мандасы ІІІ орынды қанаған тұтты.   

Атап айтсақ, түрлі жас шамасында кумитэден — 
І.Жеңіс, Г.Габдуллин, Ш.Ғұмаров, Ә.Бержанов, 
Б.Өтеғалиев, Е.Закария, А.Бурыкин, Н.Сеннов, 
Э.Дусупова, П.Уварова, О.Гоголева, А.Есенова, 
А.Имақанова, катадан — Г.Габдуллин, А.Жалмұрзин, 

Н.Саматов, Д.Головченко, А.Имақанова ел чемпион-
дары атағын жеңіп алды. Сонымен бірге, С.Бауыржан, 
М.Аманов, Д.Горелкин, Н.Рагуф, Ф.Нысанбаев, 
А.Хайруллин, Д.Пивень, А.Кубеевалар жүлделі ІІ,ІІІ 
орындарды қанжығаға байлады.

Айта кетейік, Белес, Новенький, Камен, Мичурин 
мектебінің оқушыларын үздіксіз жаттықтырып, бар 
біліктілігін үйреткен қос бапкердің еңбегі зор. Олар 
Фархад Жалмұрзин мен шәкірті Николай Сеннов.

Динара насыр

Таяуда Тараз қаласында каратэ спортынан Қр-ның чемпионаты өтті.
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Қ а з а қ с т а н д ы қ  «KazSat-3» 
жерсерігіне көшу, сондай-ақ отандық 
цифрлық телехабар тарату желісінің 
дамуы мен оның артықшылықтары 
туралы «Қазтелерадио» аҚ Батыс-
Қазақстан облыстық филиалының 
директоры Каюбалиев ильдар 
Талғатұлын айтып беруін сұрадық. 

ильдар Талғатұлы, ең алдымен 
«Қазтелерадио» аҚ қазақстандық 
KazSat-3 жерсерігіне көшуі туралы 
айтып берсеңіз.  

Өздеріңіз білетіндей, «KazSat-
3»жерсерігі ғарыштық қолдануға 2014 
жылдың желтоқсан айында жіберілген 
болатын, соның арқасында Ұлттық 
телерадиохабар таратуды отандық 
жерсерікке көшіруге мүмкіндік туды. 
Қазірдің өзінде 14 қазақстандық 
кәсіпорын KazSat сериясындағы ғарыш 
аппаратын қолдануда, олардың ара-
сында Қазақстан Республикасының 
ірі телекоммуникациялық оператор-
лары, ұлттық компаниялар, әскери 
құрылымдар, тәртіпсақтау органда-
ры, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ 
елміздегі жеке меншік компаниялар да 
бар. 

Қазақстан Республикасының теле-
радиохабар тарату Ұлттық опера-
торы «Қазтелерадио» АҚ да өзінің 
цифрлық телеарналарының хабар та-
ратуын шетелдік жерсеріктен отандық 
жерсерікке көшіруді бастады, ағымдағы 
жылдың 15 наурызынан бастап хабар та-
рату екі жерсеріктен де жүргізіледі, алай-
да бұл уақытша шара, әрі көшу кезінде 
қазақстандық тұтынушылар желіден қол 
үзіп қалмауы үшін қолға алынып отыр.  

Қазақстандық жерсерікке көшудегі 
басты мақсаттар қандай?

«KazSat-3» телекоммуникациялық 
ғарыш аппараты байланыс, телеха-
бар тарату және Қазақстан аумағында 
жоғары жылдамдықты Ғаламтор 
желісі қызметтерімен қамтамасыз ету-
ге бағытталған. Ел аумағында теле-

визияны таратуға жағдай жасаудан 
басқа «KazSat-3» жерсерігі еліміздің 
ақпараттық қауіпсіздігін арттырып, 
мемлекеттік органдарды тәуелсіз бай-
ланыс арналарымен қамтамасыз етіп, 
шетелдік жерсеріктерді жалдауға кететін 
қаражатты үнемдеуге мақсатталған. 
Ал бұл зейнетақы, мұғалімдер мен 
дәрігерлердің жалақысы, жәрдемпұлдар 
және т.б. 

отандық жерсерікке көшу 
– мемлекеттік маңызы бар 
стратегиялық іс-шара. Көшкен 
соң көрермен үшін қандай 
артықшылықтар болады, әлде 
айырмашылық байқалмай ма? 

 
Қазірдің өзінде хабар таратудың 

цифрлық стандарты пайда болғалы, 
телекөрермендер бейне мен дыбыстың 
сапасына жоғары баға беріп жатыр. 
Халыққа «цифрдың» артықшылықтарын 
түсіну үшін уақыт керек. Алайда 
цифрлық хабар тарату сигналының 
болашағы зор екеніне қазірден күмән 
жоқ. Қазақстандық «KazSat-3» 
жерсерігіне көшу біздің «OTAU TV» 
жерсеріктік телевизия абоненттері 
қосымша SD арналарды цифрлық сапада 
көре алады. Сондай-ақ, HD-арналарды 
(жоғары айқындықтағы арналар)  қосу 
мүмкіндігі бар, ол ағымдағы жылдың 
екінші жартысында ақылы топтаманы 
қолданушыларға қолжетімді болады. 

Тіркелген абоненттерді басқа 
жерсерікке көшіру қалай жүргізіледі? 
Тұрғындарға жаңа антенна сатып алу 
керек пе, әлде мысалы теледидарда 
арналарды күйге келтірсе жетіп жа-
тыр ма? 

Бұл жағдайда абоненттерге 
жерсеріктік қондырғыны күйге келтіру 
керек. Өйткені 58,5 градус деген жаңа 
геостационарлық позиция бекітілген 
(«Intelsat 904-тен» хабар тарату кезінде 
60 градустық позиция бекітілген бола-
тын), әйтпесе жерсеріктік антенна қазіргі 
жағдайында сигнал қабылдай алмайды. 

Ол үшін үйретуші материал жасалып, 
бейнеролдик түсірілді. Оны  www.otautv.
kz және www.kazteleradio.kz сайттары-
нан көріп, жүктеп алуға болады. Егер 
үйде түрлі себептермен қондыорғыны 
күйге келтіретін адам табылмаса, 
өзара келісіммен авторластырылған 
дилерлердің көмегіне жүгіне алады. Ди-
лерлер барлық облыстың барлық ауда-
нында бар. Байланыс мәліметтері www.
otautv.kz сайтында көрсетілген.  

Абоненттердің назарына тағы бір 
жәйт, абонент қондырғыны күйге 
келтірген соң, бұл жөнінде 193 не-
месе 7193 телефондары арқылы call-
орталыққа, сондай-ақ өз өңіріндегі Сату 
орталығына хабарласып, дербесшот пен 
байланыс телефон нөмерлерін қалдыруы 
керек. Сонда абонент кепілдендірілген 
сыйлыққа ие болмақ. 

   
сіз цифрлық телевизия 

тақырыбын да қозғадыңыз. «Жаңа 
технологиялар» заманында уақыт 
талабына сай өмір сүруіміз қажет 
екені белгілі. «Цифрлық стандартқа 
көшу» - сәнге еліктеу ме, әлде әлемнің 
барлық мемлекеттеріне қойылатын 
талап па? 

Ең алдымен цифрлық хабар 
таратудың не екеніне тоқталғым келеді, 
бұл – бейнесигнал мен дыбыс сигна-
лын кодтау арқылы телевизиялық бей-
не мен дыбысты цифрлық арналардың 
көмегімен тарату технологиясы. Зама-
науи цифрлық телевизияның негізі бо-
лып – MPEG мәліметтерін сығу стан-
дарты табылады. Қарапайым тілмен 
айтқанда, «цифрдың» артықшылықтары 
бірден көрінеді. Цифрлық сигнал ин-
тервалмен беріледі, сондықтан, түрлі 
кедергілер оған аз ықпал етеді, әрі жыл-
жып келе жатқан нысандарға хабар 
таратуға мүмкіндік беріп, бейне мен 
дыбыстың жоғары сапасын қамтамасыз 
етеді. Цифрлық сигнал қуат көзін аз пай-
даланады, ал бұл үнемдеу тұрғысында 
өте тиімді. Цифрлық хабар тарататын 
мультиплекстің бір арнасы арқылы 15 
телерадиоарнаны жеткізуге болады, 

ал аналогтық жүйеде бір арна бір жиілікті алатын. 
Цифрға көшу аналогтық жиіліктерді босатады. 
Оларды басқа да телекоммуникациялық мақсаттарда 
қолдануға болады. 

Цифрлық телевизия үшін жиіліктерді үлестіру 
Женевада өткен Аймақтық радиобайланыс конфе-
ренциясында жүргізіліп, «Женева-2006» келісімі 
бекітілген. Оған 100-ден астам әлем мемлекеті 
қол қойды, арасында Қазақстан Республдикасы 
да бар. Әрбір мемлекет цифрлық телехабар тарату 
желісіне көшудің өз тәсілін таңдады. Халық саны, ел 
аумағы, нақты бір елдің қаржылық және техникалық 
дайындығы секілді факторлар ескерілді. Сондықтан 
да әлемде «цифрға» көшудің ортақ нұсқаулығы жоқ. 

Тағы қосатын бір жәйт, отандық телерадиохабар 
тарату саласын дамыту – бұл ең алдымен әлеуметтік 
мәселе, өйткені телевизия – ойын-сауық мақсаттан 
бөлек, әлеуметтік маңызы бар ақпаратты дер кезінде 
жеткізіп, қоғамның рухани дамуы мен экономикалық 
тұрғыдан гүлденуіне ықпал етеді. 

Әңгімеңізге рахмет!
«ауыл тынысы»

Бағдарламаға өзгерістер енгізілді

Оптимизация 
бюджетной политики

Білікті боламын десеңіз,
 ісіңізді түзеңіз

За строкой ПосланияБасқосу
Отандық KazSat-3 жерсерігіне көшуде

Цифрлық телехабар 

УТери

Утерянное решение акима Переметнинского 
сельского округа (№51 от 07.09.2009г.) о вы-
делении дополнительного земельного участка 
по адресу: Зеленовский район, с.Переметное, 
ул.Зеленая, 12, выданное на имя Морозовой Ма-
рии Алексеевны, считать недействительным. 

***
Утерянный акт на земельный участок по адресу 

РК, ЗКО, Зеленовский район, с.Первосоветское, 
улица Северная, д.14, кв.1, кадастровый номер 
08:118:001:539:14:1, выданный решением ко-
миссии по легализации №4517 от 19.03.2007 
года на имя Аслугужиевой Макбал Ажимовны, 
считать недействительным.

ПроДаеТсЯ
Тяжелый полевой культиватор «Агритон» КП 

-14,2-68, 2012 года выпуска.
Топливозаправщик на базе Газ-5201, 
1990 года выпуска.
Культиватор со сцепкой КПЭ-38. 
Опрыскиватель прицепной, емкость бака 4000 

литров, ширина захвата 24 метра,  производство 
Германия. 

Обращаться по телефону: 
8 777 649 11 31, 8 777 194 19 34.                  (3-4)

Аудандық жастармен жұмыс жөніндегі 
ресурстық орталықтың әдіскері Алма 
Төлепқалиеваға

әжесі Зиаданың
қайтыс болуына байланысты қайғысына 

ортақтасып көңіл айтамыз.
аудандық ішкі саясат бөлімі,

аудандық жастармен жұмыс жөніндегі 
ресурстық орталық

ТаКси «наДеЖДа» 
приглашает на работу водителей с личным 
автотранспортом. 

Контактные телефон: 8 705 512 04 61.

БлагоДарносТь
В нашу семью пришла беда. С нашей мамой 

и женой Анной Александровной Гришиной про-
изошел несчастный случай. Она с переломами 
позвоночника и руки попала в больницу, пере-
несла несколько операций и лечение заняло пол-
тора месяца.

Совет общественности нашего села во главе 
с С. Ефимовым обратился к односельчанам с 
предложением оказать нам материальную по-
мощь для продолжения лечения. Многие одно-
сельчане откликнулись и оказали помощь в тя-
желую для нашей семьи минуту.

Мы благодарны всем, кто пришел на помощь, 
особенно приятно то, что зеленовцы не оставили 
в беде человека, проработавшего медицинской 
сестрой более сорока лет и всегда старавшего-
ся оказать помощь другим. Сердечное спасибо 
вам, односельчане, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям.

Выражаем благодарность за помощь семье 
Залмуканова Тлека Дюйсеновича.

семья гришиных,
село Зеленое

Мұғалім жұмысы. Тынымсыз тірлік. 
Ал, нәтиже қандай? Осы орайда облыстық 
білім басқармасы жанынан құралған 
алқа мүшелері ағымдағы жылдың ақпан 
айының 15-20 күндері ауданымыздағы 46 
мектепке кешенді бақылау  жүргізген бо-
латын. Мектептердегі білім сапасын арт-
тыруды көздеген бұл бақылаудың нәтижесі 
жарияланды жуырда. 

Аудан басшысына, ауыл әкімдеріне, 
қалалық, аудандық білім беру бөлімдерінің 
басшыларына, мектеп директорла-
ры мен орынбасарларына бақылаудың 
қорытындыларын құлақтандыруды құп 
көрген алқа мүшелері Мичурин ауылына 
жиылды.

Батыс Қазақстан облыстық білім 
басқармасының басшысы Айгүл 
Мыңбаеваның төрағалығымен өткен 
басқосудың күн тәртібінде бір-ақ мәселе, 
яғни  ауданның білім беру ұйымдарында 
жүргізілген кешенді бақылаудың 
қорытындылары қаралды. 

Жиын барысында мектепке дейінгі және 

орта жалпы білімді дамыту бөлімінің бас-
шысы С.Темірғалиева, мектепке дейінгі, 
жалпы орта, техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарының облыстық 
оқу-әдістемелік кабинеті директоры А. 
Хамзина, инклюзивті, арнаулы білім 
беру, қорғаншылық және қамқоршылық 
бөлімінің басшысы Н.Лебедева, өзін-өзі 
тану, адамгершілік рухани даму және 
балалардың құқықтарын қорғау бөлімінің 
басшысы Х. Ескендірова, әкімшілік 
бөлімінің басшысы Ж. Әбдірахмановалар  
бақылау барысында ұшырасқан қателіктер 
хақында бүге-шігесіне дейін айтып өтті. 

«Бес саусақтың бірдей емесітігі» секілді 
тексеріс нәтижесінде бірқатар мектептер-
де олқылықтар орын алған. Қай кезде де 
білім сапасы өзекті мәселе. Ал, осындай 
маңызды мәселенің, яки білім сапасының 
жоғарғы деңгейде болуына көңіл 
бөлмейтініміз қалай болғаны? Сондай-ақ, 
үйірме, факультатив жұмыстарының атауы  
о баста оқу жоспарында басқа тақырыппен 
тіркелсе, ал сынып журналына тағы да 
басқа тақырып жазылғандығын қалай 

түсінеміз?
«Бүркітбаевтың» бағасы дәптерде 

«3», журналда «4»? Екі жерде екі түрлі. 
Мектепішілік жиналыстардың  хатта-
малары бір жылда біреу-ақ па? Сон-
да мектеп ұжымы ешқандай мәселені 
талқыламай, бір жылда бір рет ғана жи-
налыс өткізеді ме? 

«Сапалы тамақ-денсаулық кепілі» 
демекші, мектеп асханасындағы балалар-
ды тамақпен қамту мәселесі де қозғалды. 
-Тамақтың берілу жағдайын, қауіпсіздігін 
қадағалау тек мектеп басшысының, я бол-
маса аспаздың міндеті емес, сонымен қатар 
ауыл әкімдерінің де тексеруге толық құқы 
бар, - деді облыстық білім басқармасының 
басшысы А.Мыңбаева.

Педагогтардың өзінің озат іс-
тәжірибесін тарату туралы жұмыстарының 
аздығы, әдістемелік сабақтардың басы-
лым беттеріне жарияланбауы, мектеп 
кітапханасы, үйден оқыту т.б. мәселелер 
жәйі талқыланды.

Айтпақшы, біздің ауданымыздың 
мұғалімдері, мектеп басшылары өз 
мамандықтарына, лауазымына сәйкес  
біліктілігін тұрақты түрде көтеріп отыра-
ды екен. Бұл турасында ұстаздар ұжымы 
көш бастап келетіні көңіл қуантарлық 
жәйт. Десек те, кей мектептердің білім 
сапасының төмендігі алаңдатады, әрине. 
Біліктілігімізді көтеріміз-ау, алайда ісіміз 
оң жемісін бермесе, не пайда? Әр істің 
нәтижесі болмай ма?

Жиын соңында сөз алған облыстық 
басқарма басшысының орынбасары 
Зәуре Ғұмарова кешенді зерделеудің 
қорытындысын баяндап  білім сапасын 
көтеру бағытында бірлесіп нәтижелі 
жұмыстар жүргізейік дегенді тілге тиек 
етті.

- «Мешкей»деген атақ кімге жақсы? 
Алдымызда отырған баланың білімін 
көтерейік, ізденейік, жұмыстанайық. 
Бұл ең бірінші маңызы зор мәселе. 
Сіздердегі білім басшысы өте сауатты, 
білімді, тәжірибесі көп білікті басшы, ол 
кісіден үйренерлеріңіз мол, -деп жиынды 
қорытқан аталмыш басқарманың басшы-
сы А.Мыңбаева  алдағы уақытта үш тілде 
оқыту, мектептегі киім формасы, оқулық 
жөнінде жиналғандарға қосымша хабар-
лама жасады.

сӨЗ соҢынДа:  - Жалпы, білім 
мекемелеріндегі бақылау, тексеру-сынау, 
ұрысу емес. Олқылықтардың орнын 
толтыру, бағыт-бағдар беру, бір сөзбен 
айтқанда жұмысты оңтайландыруға 
жәрдемдесу. Жүйелі жұмыстан жүлделі 
жеңістерді көру.

«Ерінбей еңбек етсең егер, тікен де 
гүлге айналып шыға келер» деген сөз бар 
халық даналығында. Әр ұстаздың ұраны 
осы сөз болса дейміз.

самал  ЖамеТ

Әр шәкірттің тірегі, мектептің жүрегі - ұстаздардың еңбегі әркез 
орасан. Күндіз-түні жарғақ құлақтары жастыққа тимей, балаға сапа-
лы білім мен саналы тәрбие беруде алдына жан салмайтын ұстаздар 
қауымының жұмысы оңай емес, әрине.

Ежегодное обращение Президента 
страны к народу ожидаемо и давно уже 
стало этапным рубежом развития нашего 
государства, стратегически важным до-
кументом. Глава государства отметил, 
что в ближайшее время необходимо осу-
ществить комплексные и структурные 
антикризисные преобразования по пяти 
направлениям. 

второе направление - это оптимиза-
ция бюджетной политики. Назрела не-
обходимость пересмотра всей системы 
государственных доходов и расходов, в 
первую очередь, за счет расширения до-
ходной базы бюджета. Проанализировав 
бюджет района, мы наблюдаем увеличе-
ние поступление собственных доходов. 
Так объем бюджета района в 2015 году со-
ставил 5320,8 млн. тенге, в том числе соб-
ственные доходы 1449,1 млн. тенге, или 
27,2% к бюджету района. По сравнению с 
2014 годом объем бюджета вырос на 5,9% 
(5025,2 млн. тенге), рост собственных до-
ходов составил 15,1%. В 2013 году бюджет 
района составлял 4457,3 млн.тенге, где на 
долю собственных доходов приходилось 
1161,6 млн.тенге.

В районе в соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан «Об амнистии граж-
дан Республики Казахстан, оралманов и 
лиц, имеющих вид на жительство в Ре-
спублике Казахстан, в связи с легализаци-
ей ими имущества» от 30 июня 2014 года  
№213-V ЗРК создана комиссия по легали-
зации имущества.

С начала легализации с 1 сентября 2014 
года по 7 апреля 2016 года поступило 58 
заявлений (56 заявлений за период 2014-
2015 гг., 2 - в 2016 году) по легализации 
недвижимого имущества общей стоимо-
стью 645837,29 тыс.тенге (жилые объекты 
– 5, нежилые объекты – 15, коммерческие 
объекты - 38), по которым протоколами за-
седания комиссии 30 отказанно в легали-
зации, 28 - легализовано.

Третье направление - приватиза-
ция и стимулирование экономиче-
ской конкуренции.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 31 
марта 2014 года № 280 «О некоторых во-
просах приватизации» и постановления 
акимата Западно-Казахстанской области 
от 9 июня 2014 года №150 был сформи-
рован перечень коммунальной собствен-
ности, подлежащих приватизации, куда 
включен  ГККП «Жігер» спорт клубы» 
отдела культуры, развития языков, физи-
ческой культуры и спорта Зеленовского 
района». В 2015 году была проведена ра-
бота по ликвидации данного предприятия.

В рамках дня Индустриализации в 
декабре 2015 года во Дворце независи-
мости Республики Казахстан состоялся 
общенациональный телемост «Новая Ин-
дустриализация Казахстана. Результаты 
2015 года» с участием Президента РК, в 
ходе которого Глава государства Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев в режиме онлайн 
дал старт 18 новым индустриальным объ-
ектам. В числе презентованных проектов - 

газотурбинная электростанция (ГТЭС 200 
МВт) в с. Белес Зеленовского района, где 
в этот день состоялся запуск первого пу-
скового комплекса мощностью 100 МВт. 
Общая стоимость строительства первого 
пускового комплекса составила 17,1 млрд. 
тенге. В рамках карты Индустриализации 
в июне 2015 года открылся завод по про-
изводству питьевой бутилированной воды 
ТОО «Фирма Родник» в Мичуринском 
сельском округе. Стоимость проекта со-
ставила 978,0 млн. тенге. Дополнительно 
создано 20 новых рабочих мест.

Пятое направление - новая социаль-
ная политика.

Хотелось бы отметить, что несмотря 
на все экономические трудности, выпол-
нение социальных обязательств остается 
в числе основных приоритетов, так в те-
кущем году на социальные выплаты пред-
усмотрено 56,2 млн. тенге. За последние 
годы расходы на социальную сферу имеют 
положительную динамику. При уточнении 
бюджета района в рамках программы До-
рожная карта занятости-2020, выделены 
целевые трансферты по следующим на-
правлениям:

-проведение капитального ремонта 
Переметненской СОШ в с.Переметное – 
138,8 млн.тенге;

-проведение капитального ремонта 
сельского клуба в с. Рубежинское - 21,5 
млн.тенге (завершение работ);

- субсидии на переезд – 2,0 млн. тенге;
- передготовка и повышение квалифи-

кации частично занятых работников, в том 
числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 
– 1,3 млн. тенге;

- гранты на переподготовку и повыше-
ние квалификации частично наемных ра-
ботников - 0,7 млн.тенге;

-передготовка и повышение квалифика-
ции частично занятых работников для лиц 
в возрасте от 55 до 64 лет – 0,6 млн. тенге. 

Кроме того, с текущего года повышена 
заработная плата работникам здравоохра-
нения, образования, социальной защиты и 
государственным служащим корпуса «Б». 
На эти цели выделено из средств респу-
бликанского бюджета 1247,8 млн.тенге.

с. айТКалиева,
руководитель районного отдела 

экономики и финансов

Зеленов аудандық мәслихат сессиясы төрағасының шешімі

Переметный ауылы  27 сәуір 2016 жыл

аудандық мәслихаттың кезекті сессиясын шақыру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының 10- бабына сәйкес ШеШІм ҚаБылДаДым:

Аудандық мәслихатының кезекті  3-ші  сессиясы 2016  жылдың
13 мамырында  аудан әкімдігінің мәжіліс залында сағат 11.00-ге  шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне ұсынылатын мәселе:
1. « 2015 жылға арналған аудан бюджетінің атқарылуы жылдық
есебін бекіту туралы».
2. Басқа да мәселелер.

в. КоЗин,
 сессия төрағасы  

Құлаққағыс

Жуырда Қазақстан Республика-
сы Үкіметі шешімдерінің кейбірінің 
күші жойылған болатын. Атап ай-
тар болсақ,  «Бизнестің жол картасы 
-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі кейбір шаралар туралы» ҚР  
Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы 
№ 556 қаулысы, «Бизнестің жол 
картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасын 
бекіту, «Бизнестің жол картасы 2020» 
іске асыру жөніндегі кейбір шаралар 
туралы» ҚР Үкіметінің  2010 жылғы 
10 маусымдағы № 556 қаулысына 
өзгерістер енгізу және ҚР Үкіметінің 
кейбір шешімдерінің күші жойыл-
ды деп тану туралы» ҚР Үкіметінің 
2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 
қаулысының 2-тармағы, ҚР Үкіметінің 
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі 
кейбір шаралар туралы» 2010 жылғы 
10 маусымдағы № 556 және «Бизнестің 
жол картасы -2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасын бекіту, «Бизнестің жол 
картасы -2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі кейбір шаралар 
туралы» ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 
10 маусымдағы № 556 қаулысына 
өзгерістер енгізу және ҚРҮкіметінің 
кейбір шешімдерінің күші жойыл-

ды деп тану туралы» 2015 жылғы 
31 наурыздағы № 168 қаулыларына 
өзгерістер енгізу туралы», ҚР 
Үкіметінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі  
№ 368 қаулысының 1-тармағының 
1) тармақшасы, «Облыстық бюджет-
терге моноқалаларда кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесуге кре-
дит берудің 2015 жылға арналған 
негізгі шарттарын бекіту және ҚР 
Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 
28 қазандағы № 848 қаулысымен 
бекітілген ҚР Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне енгізілетін өзгерістер 
мен толықтырулардың 1-тармағы, 
ҚР Үкіметінің «Бизнестің жол кар-
тасы- 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі кейбір шаралар 
туралы» 2010 жылғы 10 маусымдағы 
№ 556 және «Бизнестің жол кар-
тасы -2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасын 
бекіту, «Бизнестің жол картасы -2020» 
іске асыру жөніндегі кейбір шаралар 
туралы» ҚР Үкіметінің 2010 жылғы 
10 маусымдағы  № 556 қаулысына 
өзгерістер енгізу және ҚР Үкіметінің 
кейбір шешімдерінің күші жойыл-
ды деп тану туралы» 2015 жылғы 
31 наурыздағы № 168 қаулыларына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 11 

желтоқсандағы № 1001 қаулысының 
1-тармағының 1) тармақшасына 
өзгерістер енгізілді.

Сондай-ақ, «Бизнестің жол картасы 
-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін 
субсидиялау қағидалары Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік 
кодексіне сәйкес әзірленді және жеке 
кәсіпкерлік субъектілеріне екінші 
деңгейдегі банктердің кредиттері/
лизингтік компаниялардың қаржылық 
лизинг шарттары бойынша сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидия-
лау шарттары мен тетігін айқындайды. 

Айта кетейік, жеке кәсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдаудың кейбір шара-
лары туралы бекітілген қаулы бойын-
ша субсидиялау номиналды сыйақы 
мөлшерлемесі 19 %-дан аспайтын, 
оның 10 %-ын мемлекет субсидиялай-
тын, ал айырмасын кәсіпкер төлейтін 
кредиттер/қаржылық лизинг шартта-
ры бойынша ғана жүзеге асырылады, 
ал, кепілдік беру жүзеге асырылатын 
кредиттер бойынша банктердің номи-
налды сыйақы мөлшерлемесі 19 %-дан 
аспайды. Жалпы, осы бағыттағы 
толық мәліметті білу үшін аудандық 
кәсіпкерлік бөліміне хабарласуыңызға 
болады.

Бағдат ТоҚЖанов,
аудандық кәсіпкерлік

 бөлімінің басшысы
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Украин халқын ғана емес, 
ғаламшарды үлкен апаттан аман 
алып қалған ерлердің біразымен 
тілдесудің сәті түсті. Алғашқысы 
Көшім ауылының тұрғыны - 
Темірхан Закарин. Ол 1946 
жылы Орда ауданында дүниеге 
келген. Кейін қазіргі Теректі 
ауданына қоныс аударып, 1982 
жылға дейін сол жақта тұрады. 
Содан соң жұмыс барысымен 
Көшім ауылына қоныс аударған 
Темірхан аға 1986 жылға дейін 
қызмет жасайды. Темірхан аға 
жарылыс орын алған 4-ші ре-
акторда қызмет жасай жүріп, 
төбесі мен жары көкке ұшқан 75 
метрлік қабырғаны тұрғызған 
бетоншылар бригадасының 
құрамына түседі. Чернобыльге 
қалай кеткендігі жайында: - 1986 
жылдың 23 мамыры күні үйіме 
әскери комисариатқа шақырған 
қағаз келді. Барғанымызда 
бізді кезекті оқу-жаттығу жиы-
нына шақырыпты-мыс. Содан 
пойызға отырғызды да Мәскеу 
түбіндегі Серпухов қаласынан 
бір-ақ шығарды. Бір ай бойы 
машықтандық. Чернобыльге 
аттанатымызды оқу-жаттығу 
жұмыстары тәмамдалған сәтте 
бір-ақ білдік. Тіпті үйімізге, 
жақын-жуығымызға хабарла-
сып та үлгермедік. Біз жұмыс 
жасаған жерде радиация мықты 
болатын. Таңнан кешке дейін 
жұмыста болғанымызбен 20 ми-
нуттан артық бір орында жұмыс 
жасатқызбайтын. Ал кей жер-
лерде тек 2 минут қана болатын-
быз. Радиацияның мықтылығы 
сондай, адам түгілі бетон тиеген 
арнайы техника тым жақындап 

кетсе, өшіп қалатын. Ал кей 
жігіттер естерінен танып құлап 
қалатын,  - дейді. Алты ай бойы 
жарықта болып, елге оралған 
соң өзімен бірге қызметтес 
жолдасының бір ай өтпей жа-
тып өмірден өткендігін, тағы 
бірнешеуінің жазылмас дертке 
шалдыққанын күрсініспен еске 
алады. Қазіргі таңда отбасында 

екі ұл тәрбиелеп, өсірген  ағамыз 
«Чернобыльдей апаттың зарда-
бын енді  әлем көрмесе екен...» 
деп тілейді. 

Келесі батырымыз да 
апат болған орынға барған 
құтқарушылардың алдынғы 
легінде болыпты. Ол 1956 жылы 
Көшім ауылында дүниеге кел-
ген Александр Раннев. Аталмыш 
мекенде білім алып, бар өмірін 
ауылына өміріне арнаған жанды 
1986 жылдың желтоқсан айында 
шақырыпты. - Әскери комиса-
риаттан қағаз келді. Ойланба-
стан бардым. Неге? Не үшін? 
шақырғандығын айтпастан 
пойызға отырғызды да әкетті. 
Барлығы жасырын түрде болды, 

артық сұрақ қойғызған жоқ. Чер-
нобыльге бара жатқанымызды 
сезгенімізбен, сұрау салуға 
қорықтық, - деп еске алатын ол 
апат орнынан 1 шақырым жер-
де радиацияланған техникнаны 
көмуге арналған орында еңбек 
еткен. - Біз жұмыс жасаған жерде 
тек солдаттар ғана жүретін. Айна-
лада басқа ешкімді көрмейтінбіз. 

Қаңыраған қала көрінісі әлі есімнен 
кетпейді, - дейді. Елге келген соң 
буындары сырқырап, көз көруі 
нашарлаған. Қазіргі таңда жары 
Нұрсұлу екеуі бір ұл тәрбиелеп 
отыр. - Өз денсаулығымды адам-
затты апаттан құтқару үшін 
жоғалтқаныма еш өкінбеймін. Тек 
бір ғана тілегім бар, мұндай апат 
болмаса екен, - дейтін Алексан-
дрдай адамдардың ерлігі өскелең 
ұрпаққа үлгі болса екен. 

Чернобыль апатының зардабын 
өз көзімен көріп, сезінген тағы бір 
жан - Сабыр Мұхамадиев. Қазіргі 
Ресей Федерациясы, Сарытау 
облысының тумасы. Жұмыс ба-
бымен Көшім ауылына шопыр 
болып орналасқан. Ол апат ор-

нына 1989 жылы түседі. Сабыр 
ағамыздың да Чернобыль жеріне 
барған оқиғасы басқалардан 
өзге емес. Әдеттегідей әскери 
комисариат, пойыз, Чернобыль. 
- 1989 жылы бізді «оқу-жаттығу 
жиындарынан өтулерің ке-
рек» деген желеумен әскери 
комисариатқа шақырып алды 
да Орал қаласынан бір күннің 
ішінде алып кетті. Бірнеше 
күн жүрістен соң Гомель 
қаласына да жеттік. Ол жер де 
уланған болса керек, жігіттер 
бірінен соң бірі ауыра баста-
ды. Сонда ғана Чернобыльге 
бара жатқанымызды түсіндік. 
Офицерлер де жасырмай айт-
ты, - дейді. 

-Қаңыраған қала ішіндегі 
ғимараттарды арнайы залал-
сыздандыру жұмысында бол-
дым. Жанталаса көшірілген 
қала ішінде бірен-сараң адам 
ғана кездеседі. Оның өздері 
туған жерін қимай қалып 
қойған кемпір-шалдар. Тіпті 
көшірілген жерге қайта ора-
лып, өзінің жанұясын іздеген 
адамдар да кездесті. Жары-
лыстан соң қаланы түгелдей 
көшіргенде үкімет асықса ке-
рек. Бір жанұя мүшелері ұлан-
ғайыр елдің екі шетіне кетіп 
қалыпты. Жары мен балала-
рын қайта оралып іздеп жүрген 
ер азаматтар көп болды, - деп 
апат әкелген зардаптың екінші 
жағын да айтады, - ол. Арнайы 
жаттығудан өтпеген Сабыр 
ағамыз уланған жерге барған 
кезде қатты ауырып қалған. Де-
генмен өзіне жүктелген міндетті 
абыроймен атқарыпты. Тіпті үш 
айдан соң кері қайтасын деген 
үкімет уәдесіне тұрмай, тағы 
үш  ай бойына сол жерде қалып 
қойған. Белгіленген мерзімнен 
артық жұмыс жасағаны үшін 
ешқандай қаражат та төленбепті. 
Қазір ағамыздың да денсаулығы 
сыр берген. Бындары сырқырап, 
көз көруі нашарлаған. Айтпай 
келген тілсіз жаумен алысқан 
ерлердің ерлігі ұмытылмауы 
керек. Жыл сайын оларға 
төленетін жәрдемақы мөлшері 
өсіп, санаториялық емдеу кур-
стары тегін көрсетіліп отырады. 
Бірақ бұл шаралардың барлығы 
Чернобыль жарасын толық ем-
дей алмас. 

Түгелбай Бисен

Жаңғырық

Чернобыль - 
азап пен ерлік белгісі

Талайдың тағдырын шайқаған апат

Сұм апат зардабында қаза болғандарды 
еске алу күніне орай аудан әкімі Кәрім 
Жақыпов апатты залалсыздандыруға 
қатысқан жерлес азаматтарды қабылдап, 
құрмет көрсетті. 

-Осыдан 30 жыл бұрын Чернобыль 
қаласындағы апат мыңдаған адамның 
өмірін қиды. Жарылыс зардабын 
жоюға 32 мың қазақстандық қатысқан 
болатын. Адамзат тарихындағы ең 
ірі техногенді-радиациялық  апат 
әр қазақстандықтың жадында мәңгі 
сақталмақ. Қазіргі кезде ауданымызда 
Чернобыль апатын залалсыздандыруға 
қатысқан 27 жауынгер өмір сүруде. 

Бүгінгі жүздесуді пайдалана оты-
рып, ауданымыздың қоғамдық сая-
си жұмысында белсенділік танытып 
жүргендеріңіз үшін ризашылығымды 
білдіргім келеді. Егемен еліміздің игілігін 
бірге көрейік, - деді аудан басшысы.

Жүздесу барысында ғасыр апаты жай-
лы айтылып, еркін әңгіме өрбіді. 

Сондай-ақ, Кәрім Кәрімоллаұлы апат-
ты залалсыздандыруға қатысқан барлық 
азаматтарға «Ақ Жайық» сауықтыру 
кешеніне  жолдама берілетіндігін 
жеткізді.

Динара ДерБІсалы

Биыл чернобыль атом электр станциясында болған қайғылы 
жағдайға 30 жыл. Қанша уақыт өтсе де оқиғаның жаңғыры ұмытылмақ 
емес.

осыдан тура 30 жыл бұрын адамзат 
тарихындағы ең ірі техногенді-радиациялық 
апат орын алды. мыңдаған адамның 
өмірін қиған чернобыль атом электростан-
циясында болған жарылыстың зардабын 
жоюға қатысқан Кеңес үкіметінің 800 мың 
адамының 32 мыңы - қазақстандықтар. 
Қазіргі таңда ауданымызда сол бір зұлматты 
құрықтауға қатысқан 27 тұрғын бар.

Темірхан Закарин

александр раннев

сабыр мұхамадиев

Земля для него - все!
Человек труда

Верно сказано: «В жизни всегда есть 
место подвигу». В этом нас убеждает 
жизнь ветерана труда, знатного земле-
дельца и хлебороба Киргенева Есенгель-
ды Мусановича. 63 года трудового стажа, 
но он по сей день совершает каждоднев-
ный трудовой подвиг, из них 25 лет во бла-
го Независимого Казахстана.

А два слова «земледелец» и «хлебороб» 
означают для Киргенева очень много. Он 
умеет хорошо обрабатывать землю и по-
лучать от неё хороший урожай. «Жер ана 
(матушка – земля) для меня является всем 
содержанием моей жизни», - говорит он. 
И не на словах, а на деле доказывает это 
всю свою сознательную жизнь.

Годы не изменили его добрый и спо-
койный характер. В свои восемьдесят лет, 
несмотря на седину, которой не стесняет-
ся, настоящий труженик земли выглядит 
энергичным, активным, моложе своих 
лет. Секрет, наверное, в том, что он ведет 
трезвый образ жизни, и никогда не курил, 
чему учит и своих детей. 

Есенгельды родился 3 мая 1936 года в 
селе Коцюба Перелюбского района Са-
ратовской области в крестьянской семье 
Киргеневых. Отца семейства в самом на-
чале войны забрали на фронт. Все тяготы 
по содержанию семьи легли на плечи ма-
тери Есенгельды Узины. Ему тогда было 
пять лет, а двум его братишкам и того 
меньше.

О том, чтобы стать механизатором, 
Есенгельды мечтал с детства. Нелегкие 
будни крестьянского труда, особенно зем-
ледельца, проходили у него на глазах и 
это не оставляло выбора. 17 летний Есен-
гельды поступает на трехмесячные курсы 
механизаторов при совхозе «Красноар-
меец». Он успешно заканчивает курсы, 
исполнилась его детская мечта: он стал 
трактористом широкого профиля. Работал 
на тракторах «Беларусь», ДТ-54, набрался 
опыта. 

Здесь, в совхозе «Красноармеец» он 
встретил свою спутницу жизни простую, 
открытую, веселую и красивую девушку 
по имени Мака. Вскоре поженились, пош-
ли дети. Директор совхоза Куликов Иван 
Александрович, направляет Есенгельды 
как лучшего механизатора на курсы по 
освоению трактора «Кировец» в город 
Пугачев. И эта чудо-техника 60-х годов 
с успехом была освоена Есенгельды, он 
становится первоклассным трактористом.

Есенгельды подает в первичную пар-
тийную организацию заявление о приеме 
его в члены Коммунистической партии. 
Рекомендацию ему дает никто иной, как 
сам директор совхоза и районный комитет 
ВЛКСМ. А через год он становится чле-
ном партии.

«В 1966 году моя жизнь круто поменя-
лась, - вспоминает Есенгельды Мусано-
вич, - весной, побывал у своего товарища 
в целинном совхозе «Ульяновский» Зелё-
новского района Западно-Казахстанской 
области. Меня уговорили переехать в это 
хозяйство». Директор совхоза Черковец 
Григорий Сергеевич, ознакомившись с 

биографией молодого человека, дал согла-
сие принять его на работу и обещал дать 
квартиру. Совхоз ему понравился, окры-
ленный, радостный Есенгельды вернулся 
домой и подал заявление об увольнении. 
Но ни тут-то было. «Что тебя не устраи-
вает? - спросил директор совхоза. - Все 
у тебя есть: хорошая работа, квартира, 
почет и уважение». - И размашистым по-
черком написал на заявление: «Отказать». 
Затем продолжил: «А ты подумал как 
коммунист, даст ли согласие партийный 
комитет совхоза?». Конечно же, секретарь 
парткома не дал согласие, советовал тоже 
хорошенько подумать.

Есенгельды решил идти до конца, раз 
уж заварил кашу. Проходили дни, прошел 
месяц, вопрос не решался и он поехал к 
первому секретарю Перелюбского райко-
ма КПСС. 

- Секретарь был рассудительным, с до-
брыми чертами лица, человеком в годах, 
- вспоминает Есенгельды. - Побеседовав 
со мной, поднял трубку и сказал: «Здрав-
ствуйте, Иван Александрович, у меня на 
приеме ваш Киргенев, наверное догады-
ваетесь по какому поводу. Сами мы были 
молоды и искали где лучше. Да отпусти-
те вы его с добром! Родители также одо-
бряют его выбор, обиды на вас не имеет, 
наоборот, только благодарен». Встав из-за 
стола, подошел ко мне и сказал: «Ну, с бо-
гом молодой человек, успехов тебе в жиз-
ни!» Вот так одним добрым словом был 
разрублен «гордиев узел», такова история 
со счастливым концом. 

Прошло 50 лет, как Е. Киргенев связал 
свою судьбу со ставшим для него родным 
целинным совхозом «Ульяновский», от 
которого сегодня нет и следа. Директор 
совхоза Черковец Г.С., как и обещал, вы-
делил новый дом, своим приказом напра-
вил Есенгельды в бригаду Героя соцтруда 
Овчаренко Тимофея Кирилловича, поля 
которой расположились рядом с централь-
ной усадьбой совхоза. Работа нашлась и 
его молодой жене Мака.

В 1975 году руководство совхоза (ди-
ректор Вислин Михаил Гаврилович) са-
мую дальнюю шестую бригаду укомплек-
товало тракторами К-700 и направило туда 
Киргенева, где он проработал 18 лет под 
руководством Жангазиева Кабыша, одно-
го из авторитетных и опытных бригади-
ров совхоза, до выхода на льготную пен-
сию. Сидеть долго не пришлось. В 1997 
году старший сын Каиржан организовал 
крестьянское хозяйство «Киргенев», где 
и продолжает трудиться отец большого 
семейства Есенгельды Мусанович, помо-
гает, как он говорит, чем может. Конечно, 
он скромничает, это присущая ему черта. 
Вот что об отце говорит Каиржан: «Папа 
для нас является примером как в жизни, 
так и на работе. Я не помню случая, что-
бы он опаздывал на работу, с кем-то грубо 
разговаривал, воспитывал нас в строго-
сти, но когда надо и ласкал. Мама была 
нашей защитницей, но не всегда у неё это 
получалось. Мы очень сожалеем, что она 
рано ушла из этой жизни, оставив нас ше-

стерых детей. Все мы были взрослыми и 
сплотились вокруг папы, учились хорошо 
и на работе сумели показать себя. Сейчас 
у нас у самих взрослые дети». 

Всеми работами в крестьянском хозяй-
стве руководит Есенгельды Мусанович. С 
раннего утра до позднего вечера он объез-
жает поля, контролирует ремонт техники, 
следит за качеством сева и хлебоуборки, 
готовит поля под урожай следующего 
года и все у него прекрасно получается. 
В хозяйстве обеспечены работой 35 чело-
век, т.е. 35 семей получают стабильную 
зарплату.

На сегодня крестьянское хозяйство, 
возглавляемое молодым и энергичным 
Киргеневым Кайржаном с большими 
организаторскими способностями, явля-
ется лучшим не только в районе, но и в 
регионе.

Утекло много воды, прошло много лет. 
Есенгельды Мусанович с огромным удо-
вольствием вспоминает тех людей, кото-
рые ставили его на ноги. «Это, прежде все-
го, Овчаренко Тимофей Кириллович, мой 
первый руководитель, человек - эталон 
честности, доброты, порядочности и чело-
вечности. Он просто родился земледель-
цем и его сыновья в отца, специалисты-
сельхозники высокого полета. Вторым 
моим руководителем является Жангазиев 
Кабыш, бригадир бригады №6». У этих 
двух руководителей начал и закончил 
свою трудовую деятельность Есенгель-
ды в совхозе «Ульяновский». Многому он 
научился у своих товарищей по работе: 
Погодаева Павла Аникеевича – управ-
ляющего отделением, Золотова Николая 
Николаевича – завмастерской, Куршина 
Василия, Мальченко Василия, Дичанско-
го Ивана, Разорвиной Анны. С уважением 
говорит о директорах совхоза Черковце 
Григории Сергеевиче и Вислине Михаиле 
Гавриловиче, гл.специалистах Матушки-
не Н.Г., Глебском Т.Д., Недопекине А.Г., 
Сигунове А.К., Асмольском Г.Н.

Государство по достоинству оценило 
труд Есенгельды Мусановича. Он награж-
ден двумя орденами Ленина, Орденом 
Трудового Красного Знамени, восемью 
медалями, в том числе Золотой и Сере-
бряной медалями ВДНХ, медалью «За 
освоение целинных земель». Эти высокие 
советские награды свидетельствуют о его 
исключительном трудолюбии. 

За 25 лет Независимой Республики Ка-
захстан  наш герой не отмечен никакими 
наградами, а он, думаю, заслуживает их.

Есенгельды со своей супругой Мака 
родили и воспитали шестерых детей, дали 
им образование, с ранних лет приучили к 
труду и уважению старших, все они наш-
ли свое место в жизни и оправдали дове-
рие родителей. Старший сын – руководи-
тель крестьянского хозяйства, Насанбай-
агроном. Максот и Ермек находятся под 
крылом отца - работают в крестьянском 
хозяйстве механизаторами. Дочери Алия 
и Жанша закончили медицинский инсти-
тут и работают врачами: Алия в Уральске, 
а Жанша в Астане, растут внуки.

Завершая нашу беседу, Есенгельды Му-
санович говорит о своих детях: «Дети вы-
росли, стали самостоятельными, они мое 
продолжение и украшают мою жизнь, я 
радуюсь их успехам. Они дают нам по-
нять в чем смысл жизни. Дочери улетают 
из родного гнезда, а сыновья вьют гнездо 
в родном шаныраке (отчий дом). Дети мои 
сами стали отцами и матерями. Я счаст-
лив в этой жизни, я очень богат, а богат-
ство мое - в моих детях. Я молю Аллаха, 
чтобы у них было все хорошо, мои дети и 
внуки живут счастливо в этой прекрасной 
стране».

Вот что говорят об Есенгельды Муса-
новиче его верные товарищи, курдасы, 
вместе проработавшие много лет. Куршин 
Василий Александрович:

 - Мой друг Есенгельды никогда не пря-
тался за чужой спиной, честно отработал 
свой трудовой стаж, он всегда говорил то, 
что думал, ни под кого не подстраивался, 
в совхозе его называли первым и это он 
заслуживал. Я желаю ему долгой жизни.

Жангазиев Кабыш:
- Есенгельды – настоящий трудоголик, 

он не может сидеть без дела, он ни разу 
не был на курортах, хотя ему предлагали 
бесплатные путевки, не был, слава Алла-
ху, и на больничном. Для него отдых – это 
поля им же вспаханные, им же выращен-
ные хлебные нивы, земля для него - всё. 
Действительно, прав Куршин, Есенгельды 
никогда не был вторым, только первым.

80 лет для истории – один миг, а для 
человека - это немало, не каждому суж-
дено дожить до такого возраста, да ещё 
продолжать работать. Поздравим Есен-
гельды Мусановича с юбилеем, пожелаем 
ему долгих лет жизни на радость детям и 
внукам.

майдан ДЖУБанДыКов,
ветеран труда

Өткен аптада аудандық мәслихатта «Нұр 
Отан» партиясы фракциясының отыры-
сы өтті. Отырысқа төрағалық еткен фрак-
ция жетекшісі, мәслихат депутаты Нұржан 
Дүзбатыров алдымен әріптестеріне фрак-
ция ережесін таныстырып, жылдық жұмыс 
жоспарына тоқталды.

 – Фракция өзекті мәселелер төңірегінде 
ой-пікір алмасатын диалог алаңы. Мұнда 
фракцияның әр мүшесіне өзі сайланған 
округ тұрғындарын мазалаған сұрақтар 
төңірегінде мәселе көтеруіне, жауапты сала 
басшыларын шақыртып сауалына жауап 

алуға, сондай-ақ қоғамға ортақ түйткілдер 
туралы ортақ шешімге келуге мүмкіндік 
мол, - деген жетекші депутаттарды әр 
істе белсенді болуға шақырды. Фракция 
жұмысының жүйелі жүруі әр депутаттың 
азаматтық белсенділігіне байланысты 
екендігін сөз еткен Нұржан Тоғызбайұлы 
жұмыс нәтижесінің есебі партия бюросының 
отырысында тыңдалып, баға берілетінін 
қаперлеп өтті.  Сөз алған өзге депутаттар 
партияның сайлауалды бағдарламасында 
көзделген межелердің тиімді орындалуын 
бақылау, іске асырылуын қадағалау, 

сәйкесінше халыққа уақтылы есебін 
беру ісінде қалыс қалмайтындықтарын 
жеткізді. Отырыс барысында «Нұр Отан» 
партиясының «Қазақстан – 2021: Бірлік, 
Тұрақтылық, Жасампаздық» сайлауал-
ды бағдарламасының бағыттары бойын-
ша сараптама топтарының аумақтық 
тәлімгерлерін бекіту туралы бюроға 
ұсыныс жасалды. Бағдарламаның жеті 
бағыты бойынша тәлімгерлікке сала-
да мол тәжірибелері бар депутаттар 
ұсынылды. Атап айтсақ, білім бағытына 
депутат Ботагөз Исламова, жұмыспен 
қамту және халықтың әлеуметтік тұрғыдан 
әлсіз тобын қолдауға Тілек Залмұқанов, 
денсаулық сақтауға Ғабитжан Исламов 
тәлімгерлік жасайды. Сондай-ақ инду-
стриалды даму бағытына Валерий Козин-

ге, аграрлық сектор бойынша Нұрлыбек 
Хайруллинге, мемлекеттік қызмет көрсету 
бағытына мәслихат хатшысы Рамазан 
Исмағұловқа, жоғары технологиялардың 
дамуына тәлімгерлік жасау Қайрат 
Дильмановқа ұсынылды. Ең жас депу-
тат Нұржан Ешмұратов жастарды қолдау 
шараларына тәлімгерлік етсе, филиал 
төрағасының бірінші орынбасары Нұржан 
Дүзбатыров кәсіпкерлікті қолдауға бақылау 
жасайтын болды.   

Халық қалаулыларының атқарған 
жұмысын саралап, ұсыныс-пікірлерін тара-
зылап отыратын диалог алаңынан ауқымды 
істер күтеміз.

Қызғалдақ БиКеева,
«нұр отан» партиясы аудандық 

филиалының кеңесшісі 

Фракция - ашық диалог алаңы
Басқосу
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1 мамыр - Қазақстан Халқының бірлігі күні. «Береке бастауы бірлік, ел 
іші тату тірлік» қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерек. 
Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. 

Қазіргі заманда Қазақстан үшін ынтымақ пен тыныштықтың маңызы өте 
зор. Егер еліміз тыныш болып, ортақ отанымызда өмір сүріп жатқан халық 
бірлікте болып, қоян-қолтық жұмыс жасаса, бір-біріне мейірім төгіп жүрсе, 
әлбетте, еліміз экономикалық, мәдени тұрғыда да дами түсіп, өркендейді. 

Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым сыйластық үстемдік құрған жер-
лерге қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде 
қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында 
бүгінде мемлекетіміз өркендеп, ілгері басып келеді. 

Мемлекетіміздің басты жетістігі еліміздегі халықтардың ұлтаралық және 
конфессияаралық келісімі, өзара түсіністігі мен сыйластығы болып табыла-
ды. Бүгінгі күн көпұлтты мемлекетімізді мекендейтін халықтар достығының, 
бірлігінің және бейбітшіліктің символы.

«Ел бірлігі - ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлылық пен 
парасаттылық, ең алдымен өзімізге - қазақтарға керек» деп көргенділікпен 
Елбасымыз айтқандай, біз сияқты көп ұлтты мемлекеттің даму болашағының 
бір көзі - Қазақстан халқының бірлігі.

Бiздiң ауданымызда да татулық пен достық аясында түрлі ұлт өкiлдерi 
өмiр сүрiп, қажырлы еңбек етуде. Этно-мәдени орталықтар қоғамдық және 
мәдени iс-шараларда үлкен белсендiлiк танытып келедi, олардың негiзгi 
мақсаты барлық құндылықтарды, дәстүрлердi, достықты сақтау.

Бiздiң әрқайсымыздың мiндетiмiз - бiрлiктi сақтап, дiнаралық келiсiм мен 
бейбiтшiлiктi нығайтуға өз үлесiмiздi қосу. 

Қазақстан халқының бiрлiгi жарасып, Отанымызда әрқашан бейбiтшiлiк 
пен келiсiм, достық пен сенiм орнасын. Елдiгiмiз еңселi, мемлекеттiгiмiз 
мәңгi болсын!

«ауыл тынысы» газетінің ұжымы

Қош келдің, ынтымақ күн, бірлік күн,
Берекесі замананың, тірліктің

Братья Пановы 
Круглый стол Ко Дню Победы

Крестьяне района: 
«мы все понимаем, но необходимо 
дать нам возможность рассчитаться 

с долгами»

В районной территориальной инспек-
ции прошел круглый стол по вопросу 
введения нового механизма, позволяю-
щего проводить государству принуди-
тельные химические обработки против 
особо опасных вредных организмов, 
за исключением саранчовых вредите-
лей на сельхозугодиях, находящихся в 
собственности и (или) землепользова-
ние физических и юридических лиц, 
по предписаниям государственных ин-
спекторов по защите растений. В ра-
боте круглого стола приняли участие 
руководители и специалисты районной 
территориальной инспекции и район-
ного филиала центра фитосанитарной 
диагностики и прогноза, районного фи-
лиала палаты предпринимательства и 
главы сельхозформирований района.

Первой выступила руково-
дитель Зеленовско-
го филиала 
РГУ «Ре-
спубликан-
ский мето-
д и ч е с к и й 
центр фито-
с а н и т а р н о й 
диагностики и 
прогноза» КГИ 
в АПК МСХ РК 
Б. Галиева. Она 
проинформиро-
вала участников 
круглого стола о проделан-
ной центром в 2015 году работе и озна-
комила с планами обследования и обра-
ботки на текущий год.

Руководитель отдела по защите рас-
тений территориальной инспекции по 
ЗКО Ф. Тюлегенев отмеил, что цель 
сегодняшней встречи – это выяснение 
точки зрения крестьян района.

- Дело в том, - продолжил он, - что 
до этого года мы работали по госпро-
грамме по обработке сельхозугодий 
против опасных вредителей. Сейчас 
разрабатываются новые положения и 
со следующего года предполагается все 
обработки, кроме стадных саранчовых, 
проводить за счет сельхозтоваропроиз-
водителей. В случае чрезвычайных си-
туаций, при которых может быть нане-
сен огромный вред посевам, обработки 
будут проводиться за счет государствен-
ных средств с последующим возвратом 
от пользователей земли. Ваше мнение, 
вопросы и предложения  мы запротоко-
лируем и представим в соответствую-
щие заинтересованные органы.

Чем же мотивирует минсельхоз вво-
димые изменения? Ежегодно для борь-
бы с особо опасными вредными орга-
низмами из бюджета выделяется от 4 до 
6 млрд. тенге. Однако этих средств не 
хватает на обработку всех выявленных 
зараженных площадей. Так, химиче-

ской обработкой в 2010 году были охва-
чены только 12,7% от прогнозируемой 
для обработки площади, в 2011 – 50,3%, 
в 2012 – 58,7%, в 2013 – 51,1%, в 2014 
– 75,9%, в 2015 – 58,2%. Несмотря на 
выделяемые государством огромные 
средства, учитывая и удешевление сто-
имости гербицидов и протравителей 
семян, наносимый ущерб опасными и 
особо опасными вредителями остается 
высоким. Кроме того, ежегодное выде-
ление бюджетных средств на борьбу с 
вредителями и субсидирование отдель-
ных пестицидов привели к полной без-
ответственности и безынициативности 
многих сельхозтоваропроизводителей, 
которые считают, что это дело государ-
ства. Но мы живем и работаем 

в условиях рыночных 
отношений, поэтому 
и ответственность за 
борьбу с вредителя-
ми должны нести те, 
кто обрабатывает 
землю и получает с 
нее урожай.

В своих высту-
плениях на кру-
глом столе главы 
крестьянских хо-
зяйств Т. Залму-

канов и А. Доценко 
отразили, на наш взгляд, точку 

зрения большинства сельхозпроизво-
дителей района. По их мнению, сейчас 
перекладывать на плечи крестьян хими-
ческую обработку преждевременно. И 
если сказать в нескольких словах, то вот 
почему. Многолетние неблагоприятные 
погодные условия и, как следствие, неу-
рожай привели к тому, что большинство 
крестьянских хозяйств по уши влезли в 
кредиты и долги, многие из них даже на 
посевную занимают деньги под буду-
щий урожай. И если обязать их сейчас 
за свой счет проводить химические об-
работки, то большинство из них ее не 
будут проводить, а предусмотренные 
в этом случае штрафы попросту при-
ведут их к разорению. Поэтому необ-
ходимо крестьянам дать еще несколько 
лет, чтобы они смогли подготовиться к 
введению новых правил.

Подвел итоги рабочего стола руково-
дитель Зеленовской районной террито-
риальной инспекции КГИ в АПК МСХ 
РК Р. Мусакулов. Он сказал, что мне-
ние крестьян будет передано в соответ-
ствующие инстанции. Также он проин-
формировал участников мероприятия 
о правилах осуществления перевозки 
подкарантинной продукции и проверок 
объектов внутренней торговли.

н. БеренДЯев
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На бетонных плитах 
двух обелисков нашей об-
ласти «Стелы Славы» го-
рода Уральск и памятника 
землякам, не вернувшимся 
с полей сражений, уста-
новленным у околицы села 
Январцево, высечены две 
строки с одной фамилией: 
Панов Борис Алексеевич и 
Панов Николай Алексеевич. 
Это родные братья моей 
мамы - Ермиловой Марии 
Алексеевны - мои дяди.

В год празднования 71-я 
Победы в Великой Отече-
ственной войне я хочу рас-
сказать о них - простых сол-
датах, отдавших свои  жиз-
ни за Родину, за свободу, за 
нас с вами. Мобилизованы 
братья Пановы были в том 
же злочастном июне 1941 
года - оба в один день. Как 
и многих других призив-
ников провожали их почти 
все жители села Рожково. 
Перед отправкой на фронт 
они проходили обучение в 
Тоцких лагерях.

В начале сентября, как 
лучших курсантов, бра-
тьев Пановых поощрили 
краткосрочным отпуском 
и они пешком пришли до-
мой, где двое суток прове-
ли в крестьянских заботах. 
Уходили с хутора так же 
пешком. В этот раз их про-
вожали только родные, в 
колхозе полным ходом шла 
страда - убирали урожай. За 
поселок на один из холмов 
вышли дядя Борис и дядя 
Николай, которые несли 
на рука своих малолетних 
детей, их жены несли сол-
датские вещмешки, рядом 
с ними шла и моя мама со 
своим сыном. Замыкал эту 
процессию как-то сразу по-
старевший их отец – Панов 
Алексей Егорович.

Уходили братья по доро-
ге на хутор Чигрин и пока 
их силуэты не исчезли за 
самым дальным холмом, 
никто из провожающих не 
ушел домой, будто чувство-
вали, что видят самых род-
ных своих людей в послед-
ний раз...

Через несколько недель 
от них пришли первые ве-
сточки, это уже были пись-
ма с фронта. Естественно, 
о том, где они находятся и 
в каких событиях участву-
ют из писем понять было 
невозможно, для родных в 
письмах было главным то, 
что они живы.

К сожалению, просле-
дить весь боевой путь, ко-
торый прошли мои дяди 
пока не удается, но то, что 
он был далеко нелегким - 
это точно! А прошли они 
его от начала и до конца 
честно исполнив свой 
воинский долг.

Еще в советское время 
в районной газете «Сель-
ский труженик» была опу-
бликована статья, которую 
подготовили кружковцы-
краеведы Январцевской 
школы. В ней они рассказа-
ли о своем земляке Панове 
Борисе Алексеевиче, о том, 
как он в одном из боев уни-
чтожил гранатой фашист-
ский дзот, но при этом сам 

был тяжело ранен. Где взя-
ли эти сведения Январцев-
ские краеведы, мне узнать 
не удалось.

О дяде Николае, вообще, 
долгое время ничего не 
было известно, последнее 
письмо от него получили 
в феврале 1945 года и все. 
Отгремели победные са-
люты, с фронта возвраща-
лись те, кто долгое время 
лечился после тяжелых ра-
нений и освобожденные из 
фашистских концетрацион-
ных лагерей. Все это давало 
надежду, что он жив и толь-
ко не имеет возможности о 
себе собщить.

Только в 1947 году при-
шло известие о том, что 
красноармец Панов .Н.А, 
находясь на фронте, пропал 
без вести в апреле 1945 года. 
Это буквально за несколько 
недель до окончания войны. 
Естественно, поверить в то, 
что его нет в живых, род-
ным было трудно. До конца 
своих дней в гибель сына 
не верил его отец. Он неод-
нократно обращался в раз-
ные инстанции с просьбой 
его найти, но, увы, ответ 
был один: «Пропал без ве-
сти». И буквально недавно 
с помощью интерната мне 
удалось найти место гибели 
дяди. Вот выписка из имен-
ного списка безвозвратных 
потерь личного состава 342 
Гвардейского артиллерий-
ского полка Центрального 
архива Советскои Армии: 
«Старший сержант Панов 
Н.А. 1915 г.р., призванный 
Приуральным РВК Зап.
Казахстанской области сго-
рел в экипаже самаходной 
артиллерийской установке 
в районе г. Дембогуже - 
Польша».

1 апреля 1945 года. Вот 
так, никогда дядя Николай 
не пропадал безвести он до 
конца выполнил свой сол-
датский долг. Просто штаб-
ной бюрократ не счел нуж-
ным выполнить свой долг 
и своевременно сообщить 
о его гибели. Возможно, 
тем самым убил еще двух 
человек. У дяди Николая 
в поселке Петрово остава-
лись две малолетние дочки, 
которым сразу же должна 
была назначена пенсия за 
погибшего отца, а вот де-
тям солдата, считавшегося 
пропавшим без вести, по-
добной выплаты не полага-
лось и из-за недоедания и 
болезни дети умерли.

Дядя Борис воевал до 
Победы, еще в мае 1945 
года от него было несколь-
ко писем. Возвращения его 
с фронта ждали все родные 
и близкие, ждала и жена 
- Марфа Максимовна, с 
двумя малолетними деть-
ми, всю войну работавшая 
председателем Рожковско-
го сельсовета. Она первой 
получила все сообщения из 
райцентра, первой узнава-
ла, кому пришло страшное 
известие о гибели отца, 
сына или мужа, и о том, 
что ее мужа больше нет в 
живых, она узнала тоже 
первой…

Извещение пришло в 

конце сентября 1945 года. 
Привожу полное его содер-
жание: «Ваш муж, парторг 
217 армейского запасного 
стрелкового полка старший 
сержант Панов Б.А. умер 
30 августа 1945 года. Похо-
ронен Германия г. Росслау, 
Пионер-легерь могила № 
1.» Вот так дядя Борис до-
шел по дорогам войны до 
победного дня.

Традиционно 9 мая 
наша многочисленная се-
мья Ермиловых: племян-
ники, внуки и правнуки 
братьев Пановых возложат 
цветы к памятнику, увеко-
вечившему подвиг солдат, 
не вернувшихся с войны, 
установленному в с Январ-
цево, а также к памятнику 
Героя Советского Союза 
И.А. Мордасова. Судьбы 
братьев Пановых и Мор-
дасова И.А. были связаны, 
они жили в одном селе, 
под одной крышей в са-
манной мазанке, с общим 
входом и разделенной об-
щими сенями.

На этом я хотел закон-
чить рассказ о близких мне 
людях, с честью выполнив-
ших свой долг защитников 
Родины. Но пришла мысль 
посмотреть на сайте «Под-
виг народа» в разделе «На-
градные документы». Не 
верилось, чтобы пройдя 
всю войну, они не имели 
каких-либо поощрений и 
наград. И оказался прав - 
дядя Николай за два меся-
ца до своей гибели был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Далее, я приведу 
выписку из наградного ли-
ста: «Участвуя в боях с не-
мецкими захватчиками с 14 
января 1945 года по 10 фев-
раля 1945 года, товарищ 
Панов Н.А. проявил себя 
исключительно смелым, 
мужественным, знающим 
свое дело воином. В боях 
за овладение городом Хо-
хенштайн и деревней Грис-
линен товарищ Панов, дей-
ствуя смело и решительно 
в составе экипажа уни-
чтожил: 2 средних танка, 
5 ПТО (противотанковые 
орудия), 2 артиллерийские 
батареи, 8 пулеметных 
гнезд, 3 зенитных пушки 
и до 80 солдат и офицеров 
противника, проявляя при 
этом мужество и отвагу».

В преддверие праздника 
Дня Победы я призываю 
всех, кому дорога память о 
родственниках, проливав-
ших кровь в боях с самым 
отвратительным злом - фа-
шизмом, рассказывать сво-
им детям, внукам о слав-
ных подвигах их предков. 
Это необходимо делать 
сейчас, чтобы не дать со-
временным новоявленным 
их последователям делать 
героями предателей, типа 
С. Бандеры.

Пусть наследники тех, 
чьи имена выбиты на обе-
лисках, отдавших жизни 
за их свободу, знали цену 
словам: Никто не забыт и 
ничто не забыто!

а. ермилов,
с.  Дарьинское


