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ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ

Алаштыѕ ардаќтысы  -
Отыншы Јлжанов

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың сарабдал саясатының негізінде,
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай  Тарба-
ғатай күнгейі, Үржар ауданының тарихында, жалпы еліміздің даму
тарихымен сабақтастықта маңызды рөл атқарып, ел қамын ой-
лап, егемендік жолына бар білімі мен білігін, өмірін арнаған ұлттық
тұлғаларымызды ұлықтау, дүрбелеңге толы жылдардағы шешуші
тарихи оқиғаларды зерделеу мақсатында аудан орталығының мәде-
ниет үйінде алаш қайраткері, ағартушы Отыншы Әлжановтың
құрметіне арналған ғылыми конференция өтті.

Ат төбеліндей Алаш зиялыларының
құрамында іргелі істерімен танылып,
Үржар өлкесінде айрықша қолтаңба-
сын қалдырған Отыншы Әлжанов
болған. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ
ғасырдың басында ағартушы педа-
гог, аудармашы, публицист, саясат-
кер, халық әскерін құрушы тарихи
тұлға Отыншы Әлжанов 1870 жылы
12 тамызда Зайсан уезі Нарын болы-

қазақтары үшін білім ордасына ай-
налған Омбы қаласына апарады. ХІХ
ғасырдың аяғында Омбы қаласында
орыстан басқа ұлттарды қабылдай-
тын Кадет корпусы, Мұғалімдер се-
минариясы, орыс-қазақ балаларына
арналған Уездік училище сынды үш
оқу түрі болған. Отыншы Әлжанов
1881-1885 жылдары аралығында
Уездік училищесін  оқып аяқтап,

1885-1891 жылдары Кадет корпу-
сында білім алған. Әрі қарай мұғалі-
мдер семинариясында оқып, жан-
жақты білім алып, орыс-қазақ тілін
еркін меңгеріп, Омбыдағы зиялы топ
өкілдерімен етене-жақын араласады.
Тәжірибелі ғалым-ұстаздары Г.Пота-
нин, А.Алекторов, А.Добромыслов
т.б. қатар "Ақмола облыстық ведо-
мости" газетінде "Дала уәлаяты" га-
зетінде оқу-ағарту, қоғамдық-әлеу-
меттік жағдайлар мен ұлт мәселесіне
қатысты мақалалары тұрақты жари-
яланды. Қарым-қабілеті жоғары,
озық ойлы Отыншы Әлжанов Омбы-
дағы Далалық өлке генерал-губер-
наторы Кеңесінің аудармашы лауазы-
мына, мемлекеттік қызметке қабыл-
данады. 8 ай аудармашы қызметінен
кейін 1895 жылдың наурыз айында
Ақмола облыстық сотының аударма-
шысы болып, орыс-қазақ училищес-
інде мұғалім болған. Халық санағын-
дағы белсенділігі үшін, сауаттылығы
мен тыңғылықты атқарған еңбегіне
орай патшаның жарлығымен О.Әл-
жанов қола медальмен марапатталды.
Ол 32 жасында Ресей патшалығының
сот органында қызмет етіп жүрген
бұратана ұлттардың ішінен "2-дәре-
желі губерниялық хатшы" атағын
алған тұңғыш қазақ болатын. Сот
үдерісінде қазақтардың мүддесін
қорғауға белсене араласқандықтан
зор беделге ие болып, ел арасында
"оқыған қазақ" атанып, халқының са-
уаттылығына алаңдап "Дала уәлая-
ты" газетінде халықты оқу-ағарту,
сауаттылыққа тәрбиелеу және жаңа
үлгіде оқуға үгіттеу мақсатында
көптеген мақала жариялады. Семей
өлкесінің қазақтарын оқыту жөнінде
Дала өлкесінің генерал-губернаторы,
Семей губернаторының атына ұсы-
ныс хаттар жазып, ел болашағы мен
мүддесіне өмірін арнаған, тарихтың
өшпес тұлғасы болып табылады  (бұл
жөнінде "Уақыт тынысы", "Пульс
времени" газетінің №25-26 санында
жарияланған).

/Соңы 2-бетте/

  АУДАН ӘКІМДІГІНДЕ

Сўраныс жоєары
болды

сының №6
ауылында елге
сыйлы да бе-
делді, ауқатты
Әлжан Сақа-
уұлының отба-
сында дүниеге
келген. Әкесі
Әлжан Отын-
шыны жастай-
ынан ғылым
мен білімге ба-
улуға тырыса-
ды. Соның не-
гізінде Зайсан
қаласының ер
балаларға ар-
налған  2 сы-
ныптық орыс-
қазақ учили-
щ е с і н д е
оқытып, 1880
жылы аяқтаған
соң 10 жасын-
да Дала
өлкесінің аста-
насы, Батыс
Сіб ірліктер-
мен  шығыс
және солтүстік
өлкелер ін ің

РЕСПУБЛИКА

ҚАРЖЫНЫ ИГЕРУ ҚАТАҢ

«Нұрлы Жол» бағдарламасын жүзеге асыруға
бөлінген қаржы дер кезінде және тиісті деңгейде иге-
рілуі тиіс. Әсіресе, өңірлердегі әкімдер бұл істе ай-
рықша жауапты болуы керек.Бұған Үкімет айрықша
назар аударып отыр.

БАҚЫЛАУДА
Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов селекторлық режімде

отырыс өткізді. Онда 2015-2019 жылдарға арналған
"Нұрлы Жол" инфрақұрылымды дамыту мемлекеттік бағ-
дарламасын, "100 нақты қадам" Ұлт Жоспарын іске асыру
барысы қаралды. Бағдарлама аясында тұрғын үй салу, жеке
баспана құрылысына қажетті коммуникациялық инфра-
құрылымды тарту, жаңа мектептер мен балабақшалар
тұрғызу және тағы басқа шаралар қарастырылғаны белгілі.

Алайда,  бүгінде жергілікті жерде  қаражатты  игеру
жөніндегі конкурстық жұмыстар баяу жүріп жатыр. Соның
салдарынан бағдарламаға бөлінген қыруар қаржы толық
игерілмеген

ОҚО-да - 61,7 пайыз, Қарағанды облысында - 95,1 пайыз,
Павлодар облысында - 70,7 пайыз, Қызылорда облысында
- 61,3 пайыз. Отырыста бейнебайланыс арқылы сөз алған
әкімдер бұл мәселені 1 қыркүйекке дейін шешуге уәде берді.

ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖҮГІ АУЫР
 Қаржының тиімді әрі дер кезінде игерілуін Үкімет бас-

шы- сы бақылуда ұстайтынын айтты. "әкімдердің назарын
бөлінген қаржының толық және уақтылы игерілуі мәселес-
іне аударамын. Бұл әкімдердің және бюджеттік бағдарлама-
лар әкімшілерінің жекелей жауапкершілігі", деді аралық
қорытындыларға баға берген, сондай-ақ, "Нұрлы Жол"
бағдарламасы бойынша тиімділігі жеткіліксіз жұмысты атап
өткен Кәрім Мәсімов.

«Егемен Қазақстан»№153

ӘКІМДЕР УӘДЕ БЕРДІ
 Ұлттық экономика бірінші вице- министрі Марат Құсай-

ыновтың хабарлауынша, Ұлттық қордан "Нұрлы Жол" бағ-
дарламасына бөлінген қаражатты игеру жұмыстары баяу
жүргізіліп келеді. Сол себепті қаржыны толығымен игеру
үшін  бюджеттік  бағдарламалардың  әкімшілері мен
жергілікті әкімдіктер тиісті конкурстық рәсімдерді жыл-
дамдатып, ақшаны уақытында игеруді қамтамасыз етуі ке-
рек. Биыл "Нұрлы  Жол" бағдарламасын  іске асыруға
Ұлттық қордан 769,6 млрд. теңге бөлу көзделіп, оның
ішінде нысаналы трансферттер түрінде 503,4 млрд. теңге
және ұлттық холдингтердің облигациялық займдары арқы-
лы 266,2 млрд. теңге бағытталды. Алайда, бүгінде барлық
облыстарда "Нұрлы  Жол" бағдарламасының  қаражаты
уақтылы игерілмегені байқалып отыр. Вице- министрдің
мәліметінше, қаражатты игермеу ШҚО-да - 86,3 пайыз,

Өткен аптаның соңында аудан әкімі Серік Зинабекұлы ЗАЙНУЛ-
ДИН ауыл әкімдері,тиісті бөлім басшыларымен үлкен жиын
өткізді.Күн тәртібіне орай "Жұмыспен қамтудың жол картасы-
2020" бағдарламасы аясындағы істелініп жатқан жұмыстар жай-
ында  және 1-ші бағыты бойынша бөлінген қаражаттың игерілуі
жөнінде, берілген несиенің қайтару туралы  мәселелер қаралды.

Бөлім басшыларын мұқият тың-
даған аудан басшысы әрбір сұраққа
жеке назар аударып,бақылауына ал-
ды .Мектептерде ,емханаларда
жүріп жатқан жөндеу жұмыстары
жоспарланған уақытында толықтай
аяқталу керектігі айтылып ,
"Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы-2020" бағдарламасы бойынша
алынған несие  қарызды көбейтпей,
дер кезінде қайтарылу мәселесі де
айтылды.Мысалы,Шолпан АО-де 6
адам,Таскескен ауылында 3 адам,-
Мақаншы АО 5 адам, сондай -ақ,
Көктал,Салқынбел, Жоғарғы Егін-
су, Келдімұрат, Үржар АО-де бо-
рышкерлер бар. Бүгінгі күнге алы-
нған несиеден жалпы қарыздары 9
миллионнан астам теңге құрады,ол
бюджеттік кодекске сәйкес қайта-
рылуы керек",-деп баса айтылды.
Осы мәселе жақын арада қарасты-
рылып,18-і тамызға дейін шешілу
керектігі тапсырылды.
Әртүрлі мәселелер бойынша тұты-
нушылардың құқықтарын қорғау
басқармасына  (М .Сайболатов),
мемлекеттік кірістер басқармасы
(Ж.Күнчаев) Алакөл жағалауын-
дағы кәсіпкерлердің  жұмыстары-
на бақылау жасап, салық төлемеген-
дердің тізімі дайындалсын, деп ай-
тылды.
Сондай-ақ, барлық бюджеттік ме-
кемелердің  «Нұр Отан»  мүшелер-
іне 18 тамызға дейін партия жарна-
сын толығымен төлеу керектігі тап-
сырылды. Ол үшін, персоналды ба-
сқару қызметі тексеру акті арқы-
лы қарызы бар мекемелердің жар-
наларын төленуіне бақылау жаса-
лынсын, деп айтылды.
Жиын барысында басқа тапсыр-
малар бойынша да сұраныс жоға-

ры болды. Облыс әкімі Д.АХМЕ-
ТОВТІҢ  тапсырмасына орай
Алакөл жағалауында көптеген та-
залық шаруалары атқарылуы ке-
рек. Әрбір демалыс үйінің ауласы-
на асфальт төселіп,көлік тұрақта-
ры қарастырылып,тазалық жағы
мықты болу керек. "Бұл жерде об-
лыс басшысының қаржылай  көме-
гімен субұрқақ қойылып, демалыс
паркі қарастырылады,-деді аудан
әкімі. Жалпы, ауданымыз таза бо-
луды қажет етеді, сондықтан да, 25
тамыз және 25 қазан аралығын та-
залық  айлығы  деп  жария-
лап,көпшілікті көгалдандыру мен
абаттандыру жұмыстарына  атсалы-
суға шақырып,жұмылдыру керек.
Жұмыс-біздің бақытымыз.  Беріл-
ген тапсырманы орындау-абырой.
Сондықтан, қандай мәселе болма-
сын, оны ойдағыдай атқарып,сөзбен
емес,іспен дәлелдеу керек ,-деді
Серік Зинабекұлы.
Қазақстанның  даму жолын
бірлігімізбен ,тәуелсіз  мемле-
кетіміздің болашағын сапалы да
қажырлы еңбегімізбен қалыптасты-
рып,алда тұрған асуларды бағын-
дыра білейік деген ой тілге тиек
болды.

                        ЗОЯ БУЛАНОВА.



2-бет 2-стрТАМЫЗ 18 АВГУСТ

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ

Алаштыѕ ардаќтысы - Отыншы Јлжанов
/Соңы.Басы 1 -бетте/

Тарихтың тағы бір бетін ашып отыр-
ған маңызды бұл шара Ел Тәу-
елсіздігінің 25 жылдығы мен Алашор-
да қозғалысының 100 жылдық мерей-
тойына тұспа-тұс келіп отырған өмір
өткелдерін даралап, кеңес заманының
аға буын өкілдерінің жанкешті ерлік-
тері мен бағаналы бағытын айқындай-
тын ерлік пен елдіктің, рух пен пат-
риотизмнің айқын көрінісі болып та-
былады . Ел азаттығы үшін құрбан бо-
лған, көп жылдар бойы ерлігі елеусіз
қалған қазақтың ақтаңгер азаматы
Отыншы Әлжановты ұлықтау шара-
ның негізі мақсаты болып табылады.
Ғылыми-конференцияға аудан әкімі
Серік Зинабекұлы ЗАЙНУЛДИН,
аудандық мәслихат хатшысы Қаленбек
Қарашев, Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық университетінің

"Отырар кітапханасы" орталығының
директоры, филология ғылымдарың
докторы Тұрсын Жұртбай, ҚР Пар-
ламент Мәжілісінің депутаты, заң
ғылымдарының докторы Бақытжан
Әбдраймов, қаржы институтының
президенті, экономика ғылымдары-
ның докторы  Нәдір Абсалямов,
алаштанушы, саясаттану ғылымдары-
ның кандидаты, "Отыншы Әлжанов-
Беркут Алаш-Орды" кітабын шыға-
руға ұйытқы болған, қоғам қайрат-
кері Берік Әбдіғали, белгілі алашта-
нушы, ҚР Мәдениет және спорт ми-
нистрлігінің Ш.Шаяхметов атындағы
тілдерді дамыту орталығының дирек-
торы Ербол Тілешов, Л.Н. Гумилев
атындағы ЕҰУ доктаранты, тарихшы,
блогер Еркін Рахметулин, республи-
калық "Теміржолсу" акционерлік
қоғамының президенті, қоғам және
мемлекет қайраткері Қуат Есімханов,
белгілі алаштанушы, филология
ғылымдарының докторы, профессор
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ прорек-
торы Дихан Қамзабек, ҚР инновация
даму министрінің кеңесшісі, академик,
техника ғылымдарының докторы
Бақтыбек Қазымбай, Семей Мемле-
кеттік Шәкәрім атындағы универси-
тетнің ректоры, тарих ғылымдарның
докторы Мейір Ескендіров,Үржар
ауданының құрметті азаматы, қоғам
қайраткері, ақын Құсмілия Нұрқа-
сым, филология ғылымдарының док-
торы, профессор Сағымбай Жұмағұ-
лов, "Егемен Қазақстан" газетінің
тілшісі Талғат Батырхан, "Қазақ ра-
диосының" директоры Махат Садық,
республикалық "Айқын" газетінің бас
редакторы Нұртөлеу Жүсіп, ҚР ин-
вестициялар және даму ми-
нистрлігінің кеңесшісі Берік Уәли,
Abay.kz ақпараттық порталының бас
редакторы Дәурен Қуат, филология
ғылымдарының кандидаты, Л.Н. Гу-
милев атындағы Еуразия Ұлттық уни-
верситетінің қазақ әдебиеті кафедра-
сының доценті Қайырбек Кемеңгер,
тарихи тұлға Отыншы Әлжановтың
ұрпақтары атынан немересі Майра
Төлебаева, шөберелері Гүлфарида
Төлемісова, Әнуар Төлебаевтар қаты-
сты.

Салтанатты жиын барысында алға-
шқы құттықтау сөз Серік Зинабекұ-
лына берілді. Қастерлі Тәу-
елсіздігіміздің 25 жылдығына келіп
отырған бұл мерейлі күн, қаншама
қиын-қыстау кезеңнің ауыртпалығын
көтеріп, халқының болашағын ойла-
ған алаш қайраткері, ағартушы, пе-
дагог, саясаткер Отыншы Әлжанов-
тың хас батырлығы мен алаш зиялы-
лары арасында оқу-ағарту ісіне
сіңірген еңбегін даралайтын күн.
Қазақ халқының маңдайына біткен
А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов М.Ду-
латов сынды зиялы қауым өкілдері-
мен қоян-қолтық араласып, білімі мен
білігін шыңдап, оқу-ағарту саласына,
еліміздің азаттығына өлшеусіз үлесін
қосқан Отыншы Әлжанов өзінің
ғұмырын ел мүддесі мен болашағына

сарп еткен қайталанбас тұлға болып
саналады. О.Әлжанов жайында ең ал-
ғаш Құсмілия Нұрқасым бастама
көтеріп, алаштың азаматы Қуат Есім-
ханұлының қолдау көрсетуімен
Отыншы Әлжанов атындағы ес-
керткіштің тұғыры бекіп, игілігі мен
сауабы мол келешек жастарға үлгі-
өнеге болатын іс жасады. Елбасымыз
Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы саяса-
тының арқасында елімізде бейбітшілік
пен тұрақтылық мәңгі болып, бақуат-
ты еліміз өсіп-өркендеп, ел болашағы
жарқын, нұрлы болуын айтып, жина-
лған көпшілікке алғысын білдірді
аудан әкімі.
Бұдан кейін сөз алған Тұрсын

Жұртбай барша жиылған көпшілікті
мерекелі де берекелі күнмен құттық-
тап, жылы лебізін білдірді.

 Дана халқымыз айтқандай: "Жерге
қараған жеті ұлың болғанша, елге
қараған бір ұлың болсын"демекші,
Отыншы Әлжановтың бір ісінің өзі
замана толқынында мәңгіге сақталып,
ұлт болашағы мен рухын аспандатқан
болатын. Отыншы орыс тілін еркін
меңгерген білімдар азамат болғандық-
тан, халықтың ауыр жағдайын тын-
бай жоғары басшылыққа жеткізіп,
өзекті мәселелерді шешуге тырысқ-
ан. Осындай іс-әрекеттері жергілікті
атқамінерлерге, орыс ауқаттыларына,
ескіше оқудан айырылғысы келмеген
дін өкілдері, татар молдалары мен са-
удагерлеріне ұнамаған. Солардың
бірлесіп арыз жазуының нәтижесінде
"саяси сенімсіз адам" ретінде тұтқын-
дап, Семейдің түрмесінен Далалық
өлке бастығының жарлығымен 5 жы-
лға Түркістан өлкесі Жетісу болысы-
ның Лепсі қаласына жер аударылған
болатын. Алайда одан да босап шы-
ғып, 1915 жылы Верный округінің со-
тында қызмет атқарып, ұлт-азаттық
көтерілістің басшылары: Б.Әшекеев,
Ұ.Саурықов, Ж.Мәмбетов, Қ.Шор-
мановтарды жақсы білген.

 1916 жылғы көтерілісте елге тоқ-
тау айтып, бос қан төгілуден сақтан-
дырады. Патша өкіметі құлағанда,
О.Әлжанов Уақытша өкіметтің Лепсі
уезі комиссарының орынбасары бо-
лады. Жетісу жеріндегі Алаш қозға-

лысына белсене араласады. О.Әлжа-
нов және оның "Алаш" атты әскері
ұлттық мүддені, жергілікті қазақтар-
ды казак отряды мен ақ гвардияшы-
лардың, большевиктердің басқыншы-
лығынан қорғау жолында Тарбағатай
бөктерінде Үржар, Науалы, Мақан-
шы, Бақты ауылдары аймағында жан
аямай ауыр ұрыстар жүргізген. Қан
төгіп, алаш жолында жанын берген
Отыншы өзінің жігіттерімен Жетісу
өлкесінен Қытай аспақшы болып
Үржар маңайындағы Науалы қыста-
ғында қызыл партизандармен қақты-
ғысады. Отыншы Көктұма өзенінің
бөгетіне салынған су диірменінің ба-
сына шығып, асқан ерлік көрсетіп көп
тайталас жүргізді. Жау диірменге от
қояды. Отыншы сол отта ерлікпен
қаза тауып, алаш жүрегінде мәңгі
орын алған болатын. Біз өзіміздің
өткенімізді еске алу арқылы, ертеңге
құрмет көрсетеміз, бүгінгі халқымы-
зға рух береміз-деп сөзін аяқтады.
Келесі сөз кезегі Бақытжан Жарыл-

қасынұлына берілді. Бүгінгі еге-
мендіктің арқасында біз ата-бабала-
рымыздың, бұрынғы алаш азаматта-
ры мен зиялы қауым өкілдерінің ел
ертеңіне қосқан ұшан-теңіз үлесін
көріп, мерекелі жиында бас қосып
отырмыз. Биыл Тәуелсіздігіміздің 25
жылдығына аяқ басып келеміз. Әлбет-
те, ол үлкен қуанышты тарихи оқиға.
Міне, Отыншы Әлжанов алаштың
батыры тәуелсіздіктің белгісі деп ай-
туға болады. Ол қыршын кетсе де, сол
заманда мемлекеттік қызметте жүріп,
құнарлы-шұрайлы қазақтың жер
мәселесін көтеріп, белсенді қимылда-
рымен көзге түскен. Елбасымыз
"Мәңгілік Ел" идеясында айтып кет-
кендей зиялы қауым өкілдері мен ба-
тырларының және Алаш орданың та-
рихын келешек ұрпаққа жеткізу ба-

яндалғандай, О.Әлжанов сынды алаш
қайраткерін ұлықтау, жастарға
түсіндіру арқылы таным мен
түсініктің үлкен қайнарынан сусын-
датып жатырмыз дей келе, аудан әкімі
Серік ЗАЙНУЛДИНГЕ алғысын ай-
тып, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ мен
аудан жастарына ризашылығын
білдірді.
Әрі қарай "Отыншы Әлжанов-Бер-

кут Алаш Орды" кітабын шығаруға
ұйытқы болған Ерік Әбдіғали сахна
төріне шақырылды. Қазақ халқының
ХХ ғасырдың басында елге еңбек ет-
кен Отыншы Әлжановтың бел-
сенділігін арнайы үлкен қазақ сьезін-
де ескеріп, Алаш өкіметінің мүшесіл-
ігіне тағайындалған ірі тұлға. Аса
білімді, көзі ашық азамат болғандық-
тан, қазақ халқының құқығын қорғ-
ап, Көкпекті, Семей, Өскемен өңірле-
рінде өзінің ағартушылық қызметін
жүргізіп, сауаттылыққа баса назар
аударған ұлы адам болған. Патша
өкіметі құлағаннан аласапыран кезде
уақытша өкімет құрылып, О.Әлжа-
нов елдің қамын ойлап жауап-
кершілікті өз мойынына алады. Ол

кезде Лепсі уезіндегі арнайы уақыт-
ша өкіметінде қызмет етіп, алғашқы
болып елді қорғау үшін жасақтар құра
бастайды. Сол аласапыран уақытта
Ә.Бөкейханов сынды алаш азаматта-
ры елді аман-есен алып қалу үшін от-
ряд жасақтар құру шешімін қабыл-
дайды. Кейін бұл отрядтардың не-
гізінде Отыншы қаза болғаннан кейін
де, қазақ әскерінің негізі қалан-
ды.Бүгінгі күні табылған дерек көздері
бойынша осы өңірде алаштың бес пол-
кы соғыс жүргізіп, әр полкта 400 ада-
мға дейін болған. Биылғы жылы Алла
сәтін салса, Үржар,Аягөз, Бақты,
өңірлерінде алаш әскері құрамында
қызмет еткен жауынгерлердің тізбесін
шығарып, болашақта олардың ұрпақ-
тары қалса, алаш үшін қабырғадан қан
кешкен О.Әлжанов, Ә.Бөкейханов ба-
стаған ұранда қызмет еткен батырлар-
дың аты-жөндері шығарылып, елі мен
халқы үшін асқан қайсарлық көрсет-
кендер дараланбақ. Көптен бері өзекті
мәселе болған алаш қайраткері Отын-
шы Әлжановтың есімін елге жаңғыр-
тып, ұйымшылдық пен береке-бірлік
көрсеткен Серік Зинабекұлы мен

аудан әкімшілігіне және шараның
басы-қасында жүрген барлық азамат-
тарға үлкен алғыс білдіремін-дей келе
бүгінгі тарихи оқиғаға жиналған көпті
құттықтады.
Сонымен қатар, сүбелі ойы мен ма-

ғыналы сөздің ұшпағын илеген Ербол
Тілешов, Қуат Есімханұлы, Гүлфари-
да Төлемісова, Құсмілия Нұрқасым,
Әнуар Төлебаев, Нәдір Абсалямов
азаттықпен жаны егіз, жүрегі алаш деп
соққан Отыншы Әлжановтың өмірі мен
өткенін саралап, батыл қадамдары мен
басымды бағыттарын айта келе, 1900
жылы Ақмола облысы, Омбы уезінің
беделді тұлғасы, Арғын-Қаржас
Дүйсебай қажы Кемеңгеровтің қызы
Нұржамиляға үйленіп, төрт қыз, үш
ұл сүйгенін жеткізіп, бүгінгі таңда
ұрпақтары ғылым мен білім жолына
түсіп, немере-шөберелерінің арасын-
да ғылым кандидаттары мен академик-
тер бар екенін тілге тиек етіп, Отын-
шы Әлжановтың жеті атасы: Найман-
Қаракерей-Мұрын-Жолымбет-Назар-
Жанболат-Тоқабай-Жомарт-Байел-
Нұран-Сақау (Мұхамеджан)-Әлжан
екенін ауқымды түрде түсіндіріп, та-

рих кезеңінің соқтықпалы соқпалы
жолдарына тоқталып, ел мақтанышы
О.Әлжановтың ерлік істерін кеңінен
айтып өтті.
Әрі қарай келген қонақтар мен ауыл

тұрғындары аудан орталығының Абы-
лайхан даңғылынан ойып тұрып орын
алған алаш қайраткері Әлжанов Отын-
шы Сақауұлы ескерткішінің ашылу
салтанатына қатысты. Ескерткіштің
ашылу салтанаты барысында аудандық
мәслихат хатшысы Қарашев Қаленбек
Бақтығазыұлы келгендерді тарихи мәні
зор, маңызды шарамен құттықтап, ха-
лқының қамын жеп, елінің ертеңін ой-
лаған, сол жолда басын бәйгеге тіккен
Отыншы Әлжановтың ерлігі мен оқу-
ағарту саласына баса ден қоюы аудан
жұртшылығына үлкен үлгі, тәлім-
тәрбие екендігін айтып, жастар өз
елінің тарихын, салт-санасын жетік
білген азамат пен азаматша болып ел
ертеңіне, болашағына үлес қосып, О.Ә-
лжанов сынды тар жолда тайғақ кеш-
кен ұлт зиялыларынан сусындап, қад-
ірлеп-қастерлеуі тиіс деді. Ол қазақ ха-
лқының кеңес заманындағы ауыр
тіршілігі мен әлеуметтік жағдайына о
бастан алаңдаған ел мүддесі мен келе-
шек керегін ойлаған дана, ойшыл, көзі
қарақты адам болуы арқасында қазақ
халқының мұң-мұқтажын жоқтап ола-
рға үлкен көмек берген ержүрек ба-
тыр, ұлағатты жан иесі екендігін
жеткізіп, алғысын білдірді.
Содан кейін О.Әлжановтың ес-

керткішін тұрғызуға негіз болған, қар-
жылай көмегін көрсеткен Қуат Есім-
хановқа сөз кезегі берілді. "Әр қазақ
өз ерлерін ескермесе, өз елі қайдан алар
кемеңгерді?",-демекші осы істі қолға
алуыма себепкер болған өзінің ұлтжан-
дылық өр мінезімен белгілі тарихшы
Тұрсын Жұртбай болған. Қазақ еліне
рухы мықты, биік азаматтар керек.
Елбасымыздың "Мәңгілік Ел" ұлттық
идеясы, "Мәдени мұра" мемлекеттік
бағдарламасы халықты ауызбіршілік-
ке шақыратын салиқалы саясаттың
нәтижесі. Елімізде рухы биік, ұлтжан-
ды Отыншы Әлжановтай алаш айна-
сына айналған тарихи тұлғамыздан үлгі-
өсиет алатын азамат көп болсын-деді
Қуат Есімханұлы. Сол сияқты Дихан
Қамзабекұлы, Майра Төлебаева жылы
лебіздері мен ізгі тілектерін білдірді.
Әлжанов Отыншы Сақауұлының ес-

керткішін ашу құрметі Құсмілия
Нұрқасым, Қуат Есімханұлы, Майра
Төлебаеваға беріліп, салтанатты түрде
ашылды. Сонан соң Серік Зинабекұ-
лы, Қаленбек Бақтығазыұлы, Құсмілия
Жырғалыұлы, Сағымбай Жұмағұлов,
Гүлфарида Төлемісовалар ескерткіш-
ке гүлдесте мен гүлшоқтарын қойып,
О.Әлжановтың рухына тағзым етті.
Мерейлі күннің жалғасы "Жерұйық"
хатымқанасында жайылған ақ дастар-
ханда жалғасып, ас берілді.

НҰРСҰЛТАН ЕСЕМБАЕВ.
Суреттерді түсірген

Мадина Құрманбекова.
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО: С УЧАСТИЕМ ДЕПУТАТОВ

ДОРОГИ СТАЛИ ЛУЧШЕ
От имени жителей Баркытбельского СО я хочу сказать, что дороги по
маршруту Урджар - Ново-Андреевка - Покровка - Некрасовка -  Благодат-
ное - Ново - Троицк нынче радуют нас качеством. Отремонтированы  ас-
фальтированные участки, сделаны грейдеровка и подсыпка гравия. И за
всей этой работой, конечно же, стоят люди: начальник участка Б.Балажанов
и рабочие: грейдерист Альмухамбетов, водители Увалиев, Жунусбаев, Ома-
ров, Нугуманов, Токтаров, Омарбеков, тракторист Пугачёв.
Большую помощь оказывает и депутат областного маслихата,  глава КХ

"Некрасовка и К" Б.Мусабаев, депутат районного маслихата по Бестерекс-
кому избирательному округу № 9, начальник комхоза А.Зарипов, в чьих
предвыборных программах был пункт о том, что они внесут вклад в улуч-
шение качества дорог. Не был в стороне и руководитель отдела жилищно-
коммунального  хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных до-
рог Д.Хамитов.
Благодарные некрасовцы надеются, что у всех этих людей найдутся сред-
ства и время улучшить и центральную улицу села Некрасовка.

НИКОЛАЙ ЛАПШИН.
с.Некрасовка.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Летнее великолепие...
...в чём оно заключается это великолепие для детей? Конечно же, в отдыхе
на озере, в саду, парке, у реки, в прохладном мороженом и душистой ягоде,
гонках на "великах" и роликах, это в конце концов, свобода от звонков на
уроки, решения примеров, написания сочинений...
Именно так проходит лето и у наших урджарских ребят, а позаботился об
этом весь коллектив отдела образования и школ. Были задействованы при-
школьные лагеря с охватом учащихся 1-4 классов. В 41 школе, где есть
столовые, 2778 детей были обеспечены горячим питанием. В 10 школах ра-
ботали клубы по интересам с охватом 1994 ребенка и для 7-8 классов -
различные кружки.

80 учащихся выехали в лагеря Усть-Каменогорска, Семипалатинский ла-
герь "Строитель", в Зыряновский район. Выезжали юные урджарцы и в
Астану, в музеи Жидебай Абайского района, села Тансык Аягозского райо-
на. И конечно же, дети не обошли вниманием музей, что в райцентре, "Ал-
лею батыров", парки отдыха, как в Урджаре, так и в с.Маканчи, музей
А.Найманбая и т.д. В лагере "Үржарайым" за 8 сезонов отдохнули  более
1400 учащихся, по 180 детей за каждый сезон. Для их доставки на озеро и
обратно была  предусмотрена  техника, а для содержательного отдыха -
полная материальная база и финансовое обеспечение.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

КОРРУПЦИЯ - КАК
СОЦИАЛЬНОЕ  ЗЛО

В течение всего исторического пе-
риода развития человечества дея-
тельность государственного аппара-
та сопровождалась негативным яв-
лением как коррупция. Коррупцион-
ные проявления ослабляли эффек-
тивность функционирования госу-
дарственного механизма, нарушая
нормальное функционирование пуб-
личной власти, создавая препятствия
развитию легальных общественных
отношений. Несмотря на это, корруп-
цию не удалось окончательно иско-
ренить еще ни в одном обществе.
Проблема коррупции в современ-
ном мире превратилась в проблему
мирового масштаба, так как она при-
суща всем странам, независимо от их
политического устройства и уровня
экономического развития.
Сегодня, Республика Казахстан,
путем ужесточения мер по противо-
действию с коррупционными пре-
ступлениями ищет свою модель
борьбы с этим проявлением. В целях
нахождения новых путей противодей-
ствия коррупции глава государства
Н.А. Назарбаев поставил перед все-
ми казахстанцами задачу, заключаю-
щуюся в создании условий, делаю-
щих коррупцию максимально непри-
емлемой на законодательном и испол-
нительном уровне, с формировани-
ем морально-этической атмосферы,
делающей коррупцию аномалией в
нашем обществе.
Противодействие коррупции в на-
шей стране является одной из самых
главных задач и приоритетов госу-
дарства. Коррупционное проявление
является одной из значимых угроз
для национальной безопасности и
конституционного строя. В нашей
стране и за рубежом коррупция вос-

принимается как социальное зло. В
современном Казахстане сформиро-
вана многоуровневая правовая база
в сфере противодействия корруп-
ции.
Антикоррупционная политика
включает в себя меры, направленные
на решение задач по организации
борьбы с коррупцией на всех ее уров-
нях, сужение поля условий и обстоя-
тельств, благоприятствующих кор-
рупции, увеличение вероятности
выявления коррупционных действий
и наказания за них, влияние на моти-
вы поведения должностного лица,
создание атмосферы общественного
неприятия коррупции во всех ее про-
явлениях.
Главным достижением в противо-
действии коррупции является изме-
нение сознания населения - корруп-
ция стала восприниматься им не про-
сто, как нарушение закона, а как опас-
ность, угрожающая развитию госу-
дарства. Борьба с коррупцией не ста-
нет результативной, если само обще-
ство, каждый гражданин не проявит
решимость противостоять корруп-
ции, а государственное управление
не будет компетентным и эффектив-
ным. Победить коррупцию невоз-
можно лишь усилиями государствен-
ных и правоохранительных органов,
необходимо наладить взаимодействие
с институтами гражданского обще-
ства и средствами массовой инфор-
мации.

Л.МАГЗАТОВА.
Главный специалист Управле-
ния профилактики  коррупции

Департамента Министерства по
делам государственной службы

РК по ВКО

К 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РК

Медиация - путь к демократии
"День медиации", так называлась
акция, прошедшая недавно в здании
Урджарского районного суда. В це-
лях пропаганды здесь были предус-
мотрены бесплатные консультации и
приём граждан. Организаторами
выступили Урджарский районный
суд и местный исполнительный
орган.
В работе акции приняли участие
представители Ассамблеи народов
РК по Урджарскому району, замес-
титель акима района С.Садвакасов
представитель национальной палаты
предпринимателей "Атамекен" С.Ен-
себаев, общественные медиаторы
М.Саркулов, Г.Каленова, С.Жексем-
баев, председатель  общественного

объединения "Үржар мүгедектері"
А.Серикказыулы,  пресса и другие.
Со вступительным словом высту-
пил председатель районного суда
Даурен Серикбай. Он рассказал о ме-
диации, акцентируя внимание на том,
что закону о медиации ныне испол-
няется 5 лет. Цели медиации - прими-
рение конфликтующих сторон путем
их вступления в добровольные пе-
реговоры с привлечением нейтраль-
ного лица-медиатора, минуя судеб-
ное разбирательство.
Осуществляют деятельность меди-
ации - медиаторы, то есть - независи-

мое физическое лицо, привлекаемое
сторонами для проведения медиации
на профессиональной и непрофесси-

ональной основе в
соответствии с
требованиями на-
стоящего Закона.
Во-первых, бу-
дет повышена эф-
фективность рабо-
ты судебной систе-
мы РК. Часть дел
будет рассматри-
ваться посред-
ством медиации,

суды будут существенно разгруже-
ны.
Во-вторых, медиация имеет явные
преимущества в области решения
корпоративных споров. Более высо-
ка вероятность удовлетворения ин-
тересов обоих сторон.
В третьих: конфиденциальность
процедуры медиации, тогда как су-
дебные споры неизменно становятся
достоянием общественности.
В четвертых: дела, рассматривае-
мые с привлечением медиаторов, а
не посредством обращения в суд,
экономят массу времени и денег кон-

фликтующих сторон, т.е. медиация
это - путь к демократии и цивилизо-
ванности, - сказал председатель рай-
онного суда, одновременно отвечая
на вопросы участников акции.

-Мы регулярно выезжаем на пери-
ферию, встречаясь с населением сель-
ских округов, ведём разъяснитель-
ную работу, как поступить в тех или
иных случаях тем, у кого возникла
проблема и необходимость обратить-
ся в судебные органы, - сказал он и
призвал участников акции по мере
возможности вести разъяснительную
работу здесь, в здании суда, где со-
ответственно оформлен кабинет ме-
диации.
За последние месяцы путем медиа-
ции в районном суде были рассмот-
рены 17 уголовных и 8 гражданских
дел, что подчеркивает осведомлён-
ность населения в данном вопросе.
И работа в этом плане будет продол-
жена.В целом акция "День медиации"
прошла активно.

САУЛЕ БАУТИНОВА,
главный специалист Урджарс-

кого районного суда.
фото Мадины Курманбековой.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: "ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА-2016"

Кубок победителя у урджарцев

В областном центре в г.Усть-Каме-
ногорске, при организации Палаты
предпринимателей ВКО прошёл
традиционный очередной регио-

нальный конкурс- выставка
"Лучший товар Казахстана-
2016". Подобная выставка
лучших товаров в республи-
ке проводится ежегодно. В
этом году на участие в дан-
ном конкурсе по области по-
дали заявки более 60 предпри-
ятий. Конкурс проводился по
трем номинациям: товары
производственного назначе-
ния, продовольственные и
продукция для населения.
По приглашению палаты
предпринимателей Урджарс-
кий район в данном  конкур-
се представляли три участни-
ка:  ТОО "Арыстанбек-Урд-
жар",  ТОО "Акберлі", ИП
"Сарсенов Е.А.".
Посетители конкурса - пред-
ставители торговых сетей г.
Усть-Каменогорска проявили
большую заинтересован-
ность к натуральной продук-
ции из молока, производимой
ТОО "Арыстанбек-Урджар"

и выразили свои намерения к сотруд-
ничеству.
Гости выставки  не обделили внима-
нием и продукцию молодого пред-

принимателя Ертая Сарсенова, кото-
рый представил на обозрение юве-
лирные изделия из серебра в нацио-
нальном стиле и казахские музыкаль-
ные инструменты (кобыз) изготовлен-
ные им самим.
По результатам оценки экспертной
комиссии в номинации "Лучший то-
вар для населения" ИП "Сарсенов
Е.А." признан победителем с вруче-
нием Кубка победителя выставки и
денежного сертификата. Теперь ИП
"Сарсенов Е.А." будет представлять
Восточный Казахстан на республикан-
ском конкурсе "Лучший товар Казах-
стана-2016", который состоится в г.
Астана.

КЕНЖЕБЕК БАПИНОВ,
директор филиала палаты

предпринимателей ПП ВКО по
Урджарскому району.

Я хочу обратиться к предпринимательскому классу, всем состоятельным казахстанцам,
всем бизнесменам и деловым людям. Государство идёт на беспрецедентные в нашей истории
меры по приватизации и экономической либерализации. Страна уже дала многим из вас воз-
можность зарабатывать и быть на первых страницах деловых журналов. Я призываю вас
активно участвовать в легализации капиталов, приватизационных тендерах. Этим вы помо-
жете себе и Казахстану, всему нашему народу.

 /Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана./
НАШ КОРР.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБ  УЧЕБНИКАХ  И
ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЕ

Как  ложка дорога к обеду, так и сентябрь ждет нужные ему свои
атрибуты, а они, как правило, ассоциируются с подготовкой к новому
учебному году. Лето еще играет своими красками, а родители, обеспо-
коенные вопросами подготовки своих  детей к школе, уже пошли по
торговым точкам, с целью приобретения обуви, портфелей, канцто-
варов…

К 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РК

ТРИ ПОБЕДНЫХ МЕДАЛИ
В городе Алматы прошла восьмая
спартакиада  Казахстана по боксу
среди  юношей и девушек   1999-
2000 года рождения.  В спартакиаде
приняли  участие  команды 12 облас-
тей Казахстана. По итогом  І -е место
заняла Алматинская область , ІІ мес-
то- Тараз, ІІІ-е  место- ВКО, в копил-
ке области 9 медалей. У девушек  из
Урджарского района  3 медали- одна
серебрянная и две бронзовых. Су-

дьей на спартакиаде была  двухкрат-
ная чемпионка мира  Назым Кызай-
бай. Организатор бокса среди деву-
шек по нашему району- старший
тренер спортивной школы Ерзат Ка-

утанов. В весе 63 кг  ученица из СШ
им. Б.Момышулы  Гульдана Калму-
рат стала двухкратным серебрян-
ным призером  спартакиады  Казах-
стана, завоевав  серебрянную  ме-
даль. Тренер - Тусупов Талгат.

 В весе 57 кг  ученица СШ им. Б.
Момышулы Жулдыз Тойкова завое-
вала бронзовую медаль .  Тренер -
Канат Альмаганбетов. В весе +81 кг
бронзовая медаль  у Асар Толеубе-

ка . Она 2015 году на чемпионате
Казахстана завоевала  бронзовую
медаль.  Асар раньше  училась в
средней СШ им. Ауэзова ,  затем 2016
учебном году  перевелась в СШ им.

Крупской.  Начальные  тренеры -
учителя  СШ.  им Ауэзова А.Сарсе-
нов, Е.Сарсенов.   Тренеру спортив-
ной школы Талгату Тусупову , спон-
сорам ТОО "Урджар Пласт" Ю.Чур-
синовой,  депутату районного мас-
лихата по Кабанбайскому избира-
тельному округу №6 М.Акпекову и
акиму Жана тилекского СО А.Ома-
рову выражаем  огромную  благо-
дарность,  а также благодарим учи-
телей  и тренеров,  которые  уделяют
много времени на тренировки детей.
Желаем девчатам успехов, чтобы они
достигали больших достижений в
спорте, как двухкратная чемпионка
мира Назым Кызайбай.

ДИДАР АЛТЫНБЕКОВ,
завуч по учебной части детско-

юношеской спортивной школы.

Данную тему подсказали цветы и
не только они, а ещё и композиции
и поделки из природного материа-
ла. Этот яркий и сказочный мир
расположен на территории детско-
го сада "Ер Төстік", что каждое
утро встречает десятки, сотни ма-
лышей и большой коллектив работ-
ников.
Начиная от калитки и до самого
дальнего уголка двора-всё в цве-
тах радуги, среди которых гармо-
нично вписываются поделки, ком-
позиции, тематические участки, как
например, "Мөлдір бұлақ"-"Про-
зрачный родничок", закрепленный
за группами "Балапан" и "Айгөлек";
"Нұрлы таң" - "Лучистый рассвет",
ответственные группы "Балдырғ-
ан" и "Қарлығаш"; "Алтын елім" -
группа "Еркем-ай" и "Ақбота сая-
бағы "-от группы "Ақбота".
Возглавили эту оформительскую

работу опытный педагог с
24-летним стажем Қ.Момба-
ева и У.Қалиева, заинтересо-
вав молодые кадры коллек-
тива. Здесь же - террасы для
игр и отдыха детей младшей,
средней и старшей групп.
Вот  среди яркой  зелени

"ползёт" сытая гусеница, в
"болотце" с лилиями сидит
жаба с лягушатами, на лу-
жайке "бегают" зайцы, поро-
сята. Фантазии и мастерству
воспитателей нет предела. В
ход пущены пластиковые бу-
тылки, камень, шины, дос-
точки, запчасти списанных
машин, песок, фанера, крас-
ка, клей, гвозди... И всё это

составляет разные композиции с на-
циональным колоритом и стилем,
глядя на которые отдыхаешь душой

и радуешь взор.
-Композиции дополняются цвета-

на английском, казахском и русском
языках - это тоже плод стараний на-
ших работников. Астры , розы ,

мальвы, львиный зев, ромашки - по
несколько видов, золотой шар, пе-

ми и на каждой клумбе - табличка с
их названиями и пояснениями к ним

туния, шафран, канны, лилия, ге-
оргин, гортензия, маргаритки... 32

вида цветов! Расцветая по очере-
ди, одни сменяются другими с ран-
ней весны до поздней осени. Луч-
шие из них будут культивировать-
ся в следующем году,- говорит за-
ведующая  детским садом "Ер
Төстік" Қабаева Гүлнар Жақанов-
на. (на снимке).
В жаркие дни на террасах дети за-
нимаются закаливанием: солнечные
ванны, свежий воздух, хождение бо-
сиком, обливание, обтирание…

-Нашлось место и для клубники,
кустарниковых ягод, овощей - яб-
лони , вишня , клубника, виног-
рад,… дети нынче отведали первый
урожай и он, кстати, был неплохим.
Здесь  постарались воспитатели
Г.Токтиева, С.Жумагулова, медсе-
стра К.Икласова, техперсонал в
лице Б.Кожагуловой, М.Жумагази-
евой, за полив и чистоту двора от-

вечают К.Мусагалиев - рабочий с
27-летним стажем, А.Рыспаев, К.
Аринов, Е.Шалгынбаев, электрик
А.Киселёв, М.Тогызбаев. А сказоч-
ные герои, занявшие свои места
среди этой красоты - дело рук вос-
питателей групп "Балдырған" и
"Қарлығаш" Г.Курмангалиевой ,
Ж.Серикбаевой, А.Бекбосовой, ко-
торым помогали их мужья, друзья,
родители, -рассказывает заведую-
щая.
То, о чём говорится здесь, это все-
го лишь толика от общей картины,
которую можно видеть сегодня как
в райцентре, так и по всему райо-
ну, что меняет облик в лучшую
сторону. В цветочный наряд обла-
чаются парки и скверы, улицы и
арки. И это ничто иное, как жела-
ние людей поддержать инициативу
первого руководителя  района
С.ЗАЙНУЛДИНА в вопросах бла-
гоустройства и озеленения, сделать
край ещё привлекательнее. Ведь
такие жизнеутверждающие краски
и фантазии делают мир богаче и
краше. И нашу жизнь тоже.

ЗОЯ БУЛАНОВА.
фото Мадины Курманбековой.

Но сентябрь, беспокойный и щепе-
тильный, несет с собой множество и
других вопросов: хватит ли учебни-
ков, как решается вопрос о форме,
войдут ли в учебную программу но-
вые предметы…
Именно с этими вопросами мы и об-
ратились  к ответработникам  отдела
образования и получили  следующие
ответы.
В этом году из местного бюджета на
приобретение  школьных учебников
было выделено около  65-ти  милли-
онов тенге.  Тендер на 333 тысячи тен-
ге выиграла ИП "Тоганаева". Из шес-
ти издательств были закуплены все
необходимые книги, среди них и учеб-
ники по обновленной программе. Как
известно в этом году первоклассники
будут изучать три языка: казахский,
английский и русский, также в  8 - 9
классы в этом году введен новый
предмет - религиоведение. Книг  дол-
жно хватить всем, уверяют  в  район-
ном отделе образования, в связи с
увеличением числа учащихся, учеб-

ники   были приобретены с запасом.
Помимо этого, в этом году в связи с
изменениями в школьной программе
учителя казахского,  русского и  анг-
лийского языков  прошли месячные
курсы  по обновленной программе.
Все учителя, которые будут препо-
давать в первых классах, также про-
шли специальную подготовку и сда-
ли   тесты.
Что касается школьной формы,
Министерством  науки и образования
был издан  приказ о введении  единой
школьной  формы  темно - синего цве-
та в целом по Казахстану, говорят спе-
циалисты. Однако,  все кто купил в
прошлом году школьную форму
других  цветов и фасонов,  при жела-
нии могут  их донашивать.
В целях поддержки отечественного
производителя родителям  рекомен-
дуется приобретать школьную фор-
му  для  девочек  в  фирме "Сымбат",
для  мальчиков  в  фирме  "Гласман".

Записала   ЖАНАР   ЖАХАТ.

НА ОСНОВАНИИ ПОРУЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАМЕТНО ИЗМЕНИЛИСЬ
Рассмотрена информация об итогах мониторинга промежуточ-
ных результатов исполнения поручений Генерального Проку-
рора Республики Казахстан по снижению давления на бизнес в
рамках досудебного расследования по фактам лжепредпринима-
тельства, а так же уклонения от уплаты налогов. На основании
поручения Генерального прокурора Республики Казахстан дан-
ного на форуме "Надзор прокуратуры в сфере предпринима-
тельства" с участием Национальной Палаты предпринимателей

РК "Атамекен", был проведен анализ обстоятельств способству-
ющих неправомерному вовлечению субъектов бизнеса в уго-
ловный процесс.
Мониторинг промежуточных результатов исполнения данных
поручений свидетельствует о следующих положительных тен-
денциях. В рамках вышеуказанного поручения удалось вывести
из стадии досудебного расследования необоснованно вовлечен-
ных в него предпринимателей: по заданию Генеральной проку-

ратуры (от 21.06.2016 г.) В июне т.г. Прекратили, необоснован-
но зарегистрированные в ЕРДР, 65 уголовных дел о лжепредп-
ринимательстве и 63 об уклонении от уплаты налогов, что в два
раза больше, чем в предыдущие 5 месяцев 2016 года.
В 2,5 раза сократились проверки субъектов бизнеса налоговы-
ми органами (с 73 до 29 ежедневно), в том числе в 3,5 раза-по
поручению органа следствия (с 4,4 до 1,2в день).

Филиал Урджарского района Палаты
 предпринимателей ВКО
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АУЫЛЫНА ҚАРАП - АЗАМАТЫН ТАНЫ

  Ауылын пір тўтќан азамат

БІЛІМ САЛАСЫ ТӘРБИЕ КӨЗІ - МЕКТЕПТЕ
Бүгінгі ұрпақ - ертеңгі ел болаша-

ғы.Сондықтан әр ұстаз, бала тәрбие-
сіне аса мән беруі қажет.Сондай- ақ
Көкөзек орта мектебінде "Жас Ұлан"
ұйымы тәлімгерінің ұйымдастыруы-
мен  тәрбие жұмыстары, сыныптан
тыс іс- шаралар үздіксіз жүргізіліп
отырады. Оған дәлел 5-11 сыныптар
арасында "Құқықтық тәрбие",
"Әдептілік- тәрбие бастауы", "Қыз -
көрінер қылығымен", "Ұл -ұлт мақ-
танышы" атты тағы баяндамалар
оқылып, талданып отырады. Соны-
мен қатар, "Жас Ұлан" ұйымының
мектепішілік іс- шаралары: "Қызға-
нәзіктік", "Ұлға -батылдық", "Жігітке
жеті өңер де аз"   (сурет салу, гүлдер
дестесін жасау), "Шебер қолдар" (ке-
сте ою, бисер) сияқты "Жас Ұлан"
ұйымының ұйымдастыруымен іс-

шаралар өткізіліп, спорттық ойын-
дар, компьютерлік ойындар, әдеби
кітаптар оқу, мектептегі биологиялық
мұражайға саяхат жасау, шығарма-
шылық Кәп Құмарұлы атындағы
дәрісханадан әдеби кітаптар оқу  си-
яқты іс- шаралар жүргізіледі. Дені
сау ұрпақ-ел тірегі дегендей салауат-
ты өмір салтын сақтау мақсатында:
жол жүру ережесі туралы түсініктер
жүргізіліп, тұмаудан, жұқпалы ауру-
лардан сақтану жайлы баяндамалар,
диспуттар, дөңгелек үстелдер ұйым-
дастырылады. "СПИД - ке қарсы
күрес", "Темекі шегу әдет пе, әлде
ауру ма?"  тақырыбында түсініктер
жүргізіліп , оқушылар пікірі тыңда-
лады. "Жас Ұлан" ұйымы мерекелік
іс - шараларға да белсене қатысып,
әр мерекелік шараларды жоғары

деңгейде ата - аналармен бірлесе оты-
рып өткізеді. Сонымен қатар "Жар-
қын балалық шақ"   тақырыбындағы
аймақтық флеш - моб сайысына
Қаратұма орта мектебіне барып, сай-
ысқа қатысып "Жас Ұлан" ұйымы  І
орын алып қайтты,  "Тарихынды та-
нып біл"  атты  "Жас Қыран"," Жас
Ұлан" ұйымдары бірлесе отырып, әр
сынып өздеріне берілген тақырып-
ты макет түрінде қорғап, 2016 жы-
лғы өткізілетін іс- шараларды қамти
отырып, барлық мерекелік даталар-
ды енгізді.

5-7 сыныптар арасында  аудандық
" Қозғалыс жас инспектор"  конкур-
сына қатысып,   "Строевой  смотр"
атты сайыстан ІІІ орын иелендік .
Мектеп тәлімгері осы барлық іс-
шараларды өткізе отырып, біршама

табыстарға жетті. Оған дәлел: ҚР
Тәуелсіздік күніне орай, ҰОС -71
жылдығына орай  "Жарқын балалық
шақ" тақырыбындағы флеш - моб
сайысына белсене қатысып Көкөзек
орта мектеп - бақшасы І орынға шық-
ты. Аудандық "Қозғалыс жас инспек-
торы" сайысында  "Строевой смотр"-
ІІІ орынмен марапатталды.  Сонымен
қатар, қоғамдық іс - шараларға  бел-
сене қатысқаны үшін,білім саласын-
да жас ұрпақты оқыту мен тәрбиеле-
уде атқарған еңбегі үшін  облыстық
Семей қалалық кәсіподақ ұйымының
төрағасы С.Ибраевтың «Құрмет»
грамотасымен марапатталса, ҚР Тәу-
елсіздігіне 25 жыл толуына, аудан-
дық білім бөлімі кәсіподақ ұйымы-
ның төрағасы  Ж. Жынғылбаевтың
мақтау грамотасымен жеке- жеке ма-

рапатталды.
Бүгінгі таңда  әр оқушының жеке

тұлға болып қалыптасуына әр ата-
ана, әр ұстаз жауапкершілікпен қара-
са, болашақ ұрпағымыздың ертеңі
жарқын болмақ.

ҒАЛИЯ АЛПЫСБАЕВА.
Көкөзек ОМ - бақшасының

тәлімгері және информатика
пәні мұғалімі.

  Үлкен бір кездесуде аудан әкімі Серік Зинабекұ-
лы ЗАЙНУЛДИН "еңбегімен елге сыйлы,
жұртты жақсы іске жұмылдырып, жарғақ құлақ-
тары жастыққа тимей жүрген жандар жайында
неге жазбасқа, солардың бірі - Дәгеш ағамыз
бар",- деп, тікелей тапсырма берген.
  Өткен жылы мақаншылық кәсіпкер Жұман
Майхаев бір шаруамен осында келген Дәгешті
көрсетіп, "менің осы досыма бір мақала арна-
ңызшы!" деген еді. Қандай ойлы пікір! Жан досы
да, ел тізгінін ұстап отырған азамат та Дәгешті
жалпақ жұрт таныса екен деп игі тілек білдіріп
отыр.
    Сөз жоқ, "халық қаласа, хан түйесін сояды"
деген бар. Осы оймен қолымызға қалам алып,
аты көпшіліктің аузына ілінген, ісімен дүйім елге
үлгі болып жүрген Дәлелқан Рамазанұлы Тіле-
убердинов туралы оқырмандармен ой бөлісуді
құп көрдік.
   Бүгінде Дәгеш деп атанып жүрген кәсіпкер аза-
маттың азан қойып атаған аты - Дәлелқан. Бұл ат
тегін емес. Дәлелқанның әкесі Рамазан көзі ашық,
көкірегі ояу адам болған. Өмірден ерте озған
Рамазан ағамыз қайтыс болғанда "жігіттің төресі
еді" деп жылаған ауыл адамдарын жас болсақ та
көзіміз көрген.
   Атының Дәлелқан қойылуы көрші елдегі жер-
суды мекендеген қазақ, қалмақ, ұйғыр сібе,
солаң, дүнген т.б. халықтар Гоминьдан үкіметінің
басқыншылық саясатына қарсы бас көтеріп, бұл
көтеріліс "Шархи, Түркістан" деген атаумен та-
рихта қалды. Осының ең басында отаншыл аза-
мат Дәлелқан Сүгірбаев, Ахметжан Қасым, Ыс-
қақбек Мунинов сынды азаматтар болды.
Көтеріліс жеңіске жетіп тұрған кезде оның бас-
шыларымен келіссөз жұргіземіз деп Бейжіңге
шақырып, апара жатқан ұшақтың ұшқышы
жерге секіріп, көтеріліс басшылары түгелдей
апатқа ұшырады. Бұл  көзі ашық жандардың,
"елім" деген азаматтардың жүрегін жаралады.
Осындай ойдағы Рамазан жұбайы Қайныш екеуі
алдындағы Еркіннің соңынан ерген ұлды халқ-
ына қадірі өткен, үлкен істі бастап, аяқтай алмай
кеткен есіл азаматтың аты өшпесін деп Дәлелқ-

ан қойды.
    Қазақта не көп, мақал-мәтел сөз өте көп.
Мазмұнына ой жіберіп, мағынасын бойлай
қарасаңыз, көптеген мағлұматтарға кезігесіз.
Мәселен, "тақыр жерге шөп шықпайды", не-
месе "тегіне тартпай тұрмайды", - дейді.
Қисынды сөз. Дәлелқанның әкесі Рамазан осы
өлкеден шыққан Иса қажының немересі. Иса
қажы маңайына беделді, айтары бар, аузына
ел қараған сыйлы адам болған. Бала кезінде
Иса қажыны көзі көрген Иманғазы ақсақал
(1910ж.) - Иса осы өңірден алғашқы болып
қажыға барып қайтқан адам еді. Осы кісінің
екі қолын айқастырып, бас бармақтарын бір-
біріне соқпай: "Иірімі жоқ суларға иірілген
шабақ не табар. Қайыры жоқ жігітке қайы-
рылған жігіт не табар. Үміт үзбе, Алладан
бір қайыры мың болар» -  деп отырады екен.
   Сол Иса қажыны сексен жастан асқанда жаңа
өкімет "байсың, қажысың" деп кәмпескілеп,
жер аударып, ол ата мекенге жете алмай
қалды.
   Иса қажының кіндігінен Сыматай, Шалма-
тай атты балалары болса, қажының үлкені

жылқыдан үкілеп жүйрік мінген, сұлуды тан-
дап сүйген Сыматайдан Рамазан, Жұмаш атты
тетелес екі ұл болды. Сол Рамазан ақсақалдың
ұлы, Иса қажының шөбересі - Дәлелқан - мақа-
ламыздың кейіпкері.
   Дәлелқанның балалық шағы Егінсу ауылын-
да өтті. Жалпы жотасының бауырындағы аяққа
құйған астай Егінсу ауылының ізденген кісіге
тарихы бай. Үржар өзенінің батысындағы жал-
пақ жазық кезінде "Қырық ошақ" атанған қырық
ошақ қазып, ат шаптырып, балуан күрестіріп,
үлкен той жасаған. Кейін жаңа үкімет егінсу-
лықтарды осы күнгі орынға көшіріп-қондырғ-
ан. Кезінде өткенге тас атып байды, биді, ба-
тырды, қажыны, молданы жаман дедік. Бұл
біздің өткен өміріміз. Жүріп өткен жолымыз
ертеңгі тарихымыз деп айтқандар да болды-ау!
  "Рухы өткендердің бізді айт деп сыбырлай-
ды", - деп жазды қазақтың көрнекті ақыны Иса
Байзақов өз кезінде.
   Шежірелі Егінсудың тұрғындары қиындық-
ты көп көрді. Үшарал жақтан ақ-казак, орыс-
тар Қарақолдан тік шығып, осы ауылға қонаға
жетіп, жығылып, тамақтарын тартып алып, жақ-
сы аттарын мініп кетсе, «сендер ақтарға көмек
бердіңдер» деп қызыл солдаттары келіп әңгір
таяқ ойнатты. "Ақты жақтайсың" деп қызыл-
дар, "қызылды жақтайсыңдар" деп ақтар осы
ауылдың жас-кәрісін қырып бітірудің аз-ақ ал-
дында қалды. Семейлік этнограф, жазушы
Әзімқан Сәдуақасовтың "Тарихыңды танып
біл" деген кітабында Егінсу ауылының бойжет-
кені Біржан Қилыбайқызының ақша бетін
қылышпен осып жіберген. Оның аталас бауы-
ры сегіз жасар Иманғазыны қысқа найзамен
белден шаншып жібергенде жерошақтағы күлге
құлап, қан тоқтап тірі қалыпты. Марқұм "көрер
жарығым бар екен" деп отыратын.
   Дәлелқан шындықты, тарихты жақсы көреді.
Кісінің кемшілігін көрмеуге, оның тек жақсы
жағын байқауға қарекет жасайды.
   Себебі, ол анасына жастай көмекші болуға
ұмтылды. Бос жатқан дүние жоқ. Рамазаннан
ерте қалған балаларын асырау үшін Қайныш
Досымбекқызы аянып қалған жоқ. №3 брига-

дадағы науқандық жұмыстардың бәрін атқар-
ды. Аналарына ес білгеннен бастап  он баласы
да қолдан келген көмектерін беретін. Көпбала-
лы үйдің берекесі мол. Барды қанағат тұтып,
жоқты іздемейтін.
    Егінсу ауылының оңтүстік төменгі жағына
қатарлас орналасқан Сыматай, Смағұл ақсақал-
дардың ұрпақтары қозы-лақтай бір-бірімен ара-
ласып жататын. Рамазанның інісі Жұмаштың
әйелі Үрімкеш қайтыс болып, Қайныш  тәте ба-
рымен болысты. Ырыс қонған береке дарыған
қос шаңырақтың балалары араласып, бірге
жүрді, бірге тұрды. Бүгінде өмірден өз орнын
тапқан жандар. Жұмаштың үлкені Дәулетқажы
Егінсу ауылында есепші, ауылдық кеңестің төра-
ғасы болып жемісті жұмыс істеді. ҚАЗГУ-дің
журналистика факультетінің түлегі, бүгінде
Шәкәрім университетінде жас журналистерге
тәлім-тәрбие беріп жүр. Облысқа тарайтын
"Нұр-Ислам" діни-танымдық газеттің редакто-
ры. Оның інісі Талғат Тілеубердин Мақаншы
полиция бөлімшесін, Абай аудандық ішкі істер
бөлімшесін басқарды. Полиция подполковнигі
шенінде жастай өмірден озды.
   Тағдыр адамға бәрін тосады. Қуаныш құша-
ғына алып тұрып, тұңғиыққа тастап жібереді.
Дәлелқан осының бәрін көрді. Өзінің де денсау-
лығы сыр берген кезі болды. Құдай қосқан
қосағы Жаңыл Жұмекеқызы екеуі бірлесіп, бұл
қиындықты да жеңді.
  Қыс бойы қолдан жасаған шанамен қырдан
төмен сырғанаса, жазда жолдың жалаң аяқ суық
топырағын бұрқылдатқаны ұмытылмақ емес.
Осындағы талай балапанды ұшырып шығарған
алтын ұя Шоқан Уәлиханов мектебі жанына
ыстық. Өзі аудан орталығында тұрғанмен, тай-
құлындай тебісіп, жастайынан бірге өскен құрбы-
достары осы ауылда тұрады. Ауылын мақта-
ныш көреді. Дәлелқан "Қазақ батырлары" атты
республикалық журналдан Қазақ қолының да-
рабоз батыры Қаракерей Қабанбайдың жанын-
да Қасабай Баян, Алдияр батырлар тізе қосып
соғысып, жоңғардың қалың қолын талқандауға
үлкен үлес қосты, - деп жазғанын оқыды.
    Дәлелқан рушыл емес, көптеген  рудың басы
қосылып, құда-жекжат туыс-туған болып кет-
кен бұл ауылдың әр адамы, әр талы оған ыстық.
Өткенге ой жіберетіні де бар Дәлелқан осы ауыл-
дан он қажының, Абайдың Қарамолла съезінде
алдын көрген Сүлеймен би, Шыбынтай бидің,
қос болыстың шыққанын мақтан етеді. Алға-
шқы мойынсерікті ұйымдастыруға дәл осы жер-
ге атақты жазушы Бейімбет Майлин, атақты
әнші Уәлидің Майрасының алғашқы жолдасы
Семей губерниясының прокуроры Әбілмәжін
Смағулов келген ауыл.
   Қолхоз құрылып, ел қауырт еңбекке араласқ-
анда қолдан ашаршылық ұйымдастырылып
соның кесірінен ауа көшкен ел тірісінен-тірідей,
өлісінен-өлідей айырылған. 1937  жылдың дау-
ылы соғып қуғын-сүргінге де ұшыраған бұл
ауыл. Тұрса Кекілдіков, Шәріпқан Мусин сол
қиындықтан құтылып келген жандар еді. Жеке-
бай Тәуке батырлардың шайқасында Жекебай-
дың Тәукеге айтатын сөзі бар:
   -Жәй жатқан ауылға салма шатақ,
Қойған жоқ жаудан қорқып малын матап.
Міне, жәй жатқан Кеңес Одағына тұтқиылдан
басып кірген опасыз жаудан ел мен жерді қорғау

үшін қаншама боздақтар аттанды. Бір үйдің
түтінін түтетер жалғызы, енді бір үйден төрт-
бес жан  соғысқа кетті. Солардың арасынан На-
сыр Байызов, Қабдықалық Есімқанов, Сағатбек
Биімов, Калимолла Әбікенов, Шертпен Берік-
болов, Мұраткен Қасымжанов, Жексенбек
Орынбеков, Ерғали Олжабаев, Нұрмұхамед
Төлеутаев, Қалдыбатыр Шыныбеков, Мұқаш
Сарыбаев жараланып келіп, қираған шаруашы-
лықты қалпына келтірді, жанұя құрып ұрпақ
өсірді. Жеңісті жақындатуға сүйікті жарын,
қимас туыс-туғанын шығарып салып, еңбек май-
данына араласқан апа-әжелерімізде көп болды.
Жарым, туған аға-бауырым келіп қалар деген
үкілі үмітпен өмірден озған жандар аз болған
жоқ.
   Туған ауыл осыны ұмытуға тиіс пе?! Жоқ, тиіс
емес. Олай болса бір қарекет жасау керек. Біреу
бастау керек  қой. Сөйтіп, Дәлелқан Рамазанұ-
лы "Көркейсе ауыл - көркейеміз бәріміз" деген
қанатты сөзден рух алып, үлкен істі бастап кетті.
Ауылдастарымен ақылдасып, алыстағы осы
ауылдан өсіп-өнген жандарға сәлем айтып, те-
лефон шалып ауылды көркейтуге күш салды.
Осы ауылдың түлегі Рысқан апайының, Қияш
ағасының қолдайтындарына сенді. Ауылдың
жаңа жас әкімі Әсет Баймұрзаев, мектеп дирек-
торы Қызырқан Оралқанұлы, Рсалды Шертпе-
нқызы, Фаузия Кәрімқызы, Тоқтау Оразғалиұ-
лы, кәсіпкер Мырзабек Шыңғай тегімен ақыл-
даса отырып "Туған жерге - тағзым" акциясын
ойдағыдай жүзеге асырды. Сөз жоқ, бұл оңай
шаруа емес еді. Өзін де, астындағы көлігін де
аямай қонақтарды Үржардан Егінсуға таситын.
Келгендер сен шақырдың "жеткіз" енді деген-
дей, Дәлелқанға сынай қарап тұрар еді. Ел-
жұрттың басын қосып өткен аға ұрпақтың ару-
ағына бірнеше рет құран қатым түсірді. "Өлі
риза  болмай, тірі байымайды" дегенді есінен
бір шығарған емес. Бұрын құлазыңқы тұратын
Егінсу ауылына апаратын күре жолда екі қақпа
мен мұңдалайды. Тоғыз көшеге тас төселіп, жа-
рықтандырылды. Ұлы Отан соғысына қатысу-
шыларға, тылда еңбек еткен асыл жандардың
есімі жазылған тақта орнатылды. Ауыл орта-
лығында Ержан Сағымбаев салған Алланың
жердегі үйі- мешіт жамағатты шақырып, есігін
айқара ашып тұр. Бас имамы осы ауылдың аузы
дуалы ақсақалы атанып отырған - Хасен Сүлей-
менов.
   Келешекте Жандос Мұхтарұлы салып жатқан
жаңа қатымқана пайдалануға берілмекші. Ауыл
орталығындағы клуб үйі жөнделіп, орындық-
тары қойылып пайдалануға берілді. Осының бәрі
- ауылын ардақ тұтқан Дәлелқан Рамазанұлы-
ның қуанышы. Өйткені, ол "мен істедім деген-
ше, ел істеді дегейсің, ел істеді дегенше ер істеді
дегейсің" деген сөзді жанына мықтап түйген.
   Дәлелқан өзінің ақылдасып айтқан әр сөзіне
мән беріп қолдаған, көмек көрсеткен аудан әкімі
Серік Зинабекұлына, орынбасарларына рахметі
шексіз.
   "Ізгі істің ертеңі жақсы" дейді халық нақылы.
Ауылының ертеңінен  үміт күткен, туған ауылын
пір тұтқан азамат туралы сөз осы.

МҰРАТҚАЗЫ САЯБАЕВ,
Қазақстан Журналистер Одағының

мүшесі.
суретті түсірген Нұрсұлтан Есембаев.
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ШЕКАРАШЫЛАР КҮНІНЕ ОРАЙ

"Еміл" шекара бекетіне
саяхат

Жансүгіров атындағы орта мектебінің алғашқы әскери дайындық пәнінің
мұғалімі Ақылбеков Қуаныш Еркінұлы Ұлы Жеңістің 71 жылдығы, Қазақ-
стан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына, 1916 жылғы Ұлт Азат-
тық көтеріліске 100 жыл толуына орай оқушыларды "Еміл" шекара бекеті-
не саяхаттап қайтты. "Еміл" бекетінің бастығы лейтенант  Байкежанов Рахат
Қайырболатұлы барғандарды аталмыш бекеттің тарихымен таныстырып, пат-
риоттық тәрбие беруде өз үлесін қосты. Әскери техника мен қару-жарақтың
түрлерін көрсетіп, таныстырды. Шекарада қызмет өтеп жүрген кинолог ма-
мандар иттерін қалай күтіп, баптайтынын, шекараға бөгде адамдар кірген
сәтте қалай анықтау керек екендігін ерекше көрініс ретінде көрсетті.
Саяхат барысында оқушылар көкейлерінде жүрген сауалдарына толықтай
жауап алды. Сарбаздарға оқушылар өз өнерлерін көрсетіп, ойын ұйымдас-
тырып, бір сәтке болса да көңілдерін көтеріп, туған жерлері мен ана-қарын-
дастарына деген сағыныштарын басты.
Жел өтінде тұратын Отан қорғаушылардың қызметін көріп, оқушылар
үлкен тәрбие алып, қуанышпен ауылға қайтты. Мемлекеттік шекара айма-
ғында қызмет атқарып жүрген шекарашыларды Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мерей тойымен құттықтаймыз!

МАЙГҮЛ БЕДЕЛЬБЕКОВА.
                                                                                                 Үржар ауылы.

Табиғат - біздің байлығымыз
Біздің қоршаған орта  ол - Табиғат.
Адам өз тіршілігіне барлық заттар-
ды осы табиғаттан алады, яғни, таби-
ғаттың қоғам үшін маңызы зор. Адам-
зат қоғамы мен табиғаттың ара қаты-
насы ең алдымен табиғат байлығын
пайдаланудан басталады. Содан да,
ол байлықты кәдеге жарата отырып,
оны қорғау керектігін есте сақтау
қажет-ақ. Қазіргі кезеңнің өзекті де
күрделі мәселелерінің бірі - қорша-
ған ортаны қорғау. Табиғатты қорғау
жөнінде іс-шаралар жүргізіліп жата-
ды,насихатталады да.
Шыны керек, адамзаттың бүкіл
өмір сүруінің алтын діңгегі санала-
тын табиғатты қастерлеу - ол үлкен
парыз. Өсімдіктер адамдарға қорек,

шикізат, отын ретінде ғана қажет
емес, олар ғаламшардағы тең-
герімділікті ұстап тұрады. Бірге
өсетін көп ағаштар тобы орманды
құрайды. Кезінде жер бетінің 60 пай-
ызға жуығын орман-тоғайлар алып
жатқан, бірақ адамдар өз қажеттілігі
үшін көпшілік бөлігін құртып жібер-
ген. Ағаштар мен бұталар аралас
өсетін орманды жерлер - жануарлар
үшін қолайлы тіршілік ортасы. Жа-
байы табиғат та, әсіресе, құстар мен
ұсақ сүтқоректілер үшін өте қолай-
лы пана. Жер бетіндегі бүкіл тіршілік
иелерінің өміріндегі ағаштың алатын
маңызды рөлі - жапырақтарының
оттегі бөліп шығаруы. Бүгінде таби-
ғат - ананың қойнауынан табиғи бай-

лықты алып жатырмыз. Таусылмай-
тын дүние жоқ, табиғатқа қорқаулық
көзқарас емес, қамқорлық көзқарас
қажет-ақ. Көзқарасымыз түбегейлі
өзгермесе оның зардабын ұрпағы-
мыз тартары анық. Табиғат - ананың
қадіріне жете отырып, қоршаған ор-
таны аялап, оған қамқор бола білуге
экологиялық ахуалды құлдыратпай,
туған жерді, өскен өлкені қорғау -
ол үлкен парыз, зор міндет.

 ЕРЛАН ЛАУЕНОВ.
"Семей орманы" МОТР РММ

"Тау-Дала" филиалы Үржар
орманшылығының мемле-

кеттік инспекторы.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫ

"МЕДИАЦИЯ КҮНІ"
Таяуда Үржар ауданының №2 аудандық сотымен Мақаншы ауылдық ок-
ругі әкімі аппаратының ғимаратында "Медиация" кабинетінде "Медиация
күні" республикалық акциясы өткізілді.
Акцияны ашу салтанатына кәсіби емес медиаторлар, Мақаншы полиция
бөлімінің қызметкерлері, Ә.Найманбай, С.Сейфуллин атындағы ОМ-нің ди-
ректоры, Мақаншы АО  әкімі аппаратының қызметкерлері және БАҚ өкілі
қатысты.

"Медиация күні" республикалық акциясын өткізу кезінде сот төрағасы 5
жеке тұлғаларды қабылдады, эксперттер ретінде Мақаншы полиция бөлімінің
бастығы Б.Жапаров, Ә.Найманбаев атындағы орта мектебінің директоры
Б.Биболов қатысты.
Іс-шара барысында сот төрағасы Қ.Қонкаев ҚР-ның медиация заңы, меди-
атор деген кім, татуласу рәсімдерінің түрі  туралы тоқталып айтып өтті.
Сондай-ақ, іс-шара барысында жеке тұлғалармен жиі қойылған "Медиа-
тор деген кім?", "Медиациялық келісімнің орындалуының тиімділігі қаңдай?"
деген сұрақтарға жауап берілді.
Үржар ауданының №2 аудандық сотының баспасөз қызметі.

Ќўттыќтаулар!
   Мақаншы ауылының тұрғыны, асыл анамыз
Нұрбәти Құмырсқақызын 15 тамыз күні 80 жасқа
толған мерейлі жасымен құттық-
таймыз!
Аяулысыз, ақылшысыз,
                                   данасыз,
Асыл ана, барлық жаннан
                                     дарасыз.
Қуаныңыз, шаттаныңыз,
                                       күліңіз,
Құтты болсын мерейлі туған
                                        күніңіз!
Өзіңізге қарызымыз көп біздің.
Білім нәрін сусындатып  жеткіздің,
Жарқырасақ жұлдыз болып аспанда,
Арқаңыз ғой әкемменен тек сіздің.

    40 жыл Қаратұма ауылында
жас пен кәріге, жалпы адамзат-
тың бәріне көмек қолын созып,
жанын қоярға жер таппай, жа-
нына дауа, тәніне шипа іздеген
жандардың көңілін көтеріп,
өмірге деген құлшынысын ар-
ттырып, ертелі-кеш ерінбей ел
үшін еңбек етіп, халықтың алғ-
ыс-сауабын алған ақ халатты абзал жан Есенгелді Қана-
пияұлы Рамазановты 19 тамыз туған күнімен және зей-
неткерлік жасқа келуімен құттықтаймыз.

Құтты болсын зейнеткерлік жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан тасыңыз!
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз!
Деніңіз сау,аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз!
Ел-жұртыңның ортасында аман-сау,
Күліп-ойнап,жүзге келсін жасыңыз.
Құттықтаушылар: Қаратұма ауылдық

әкімшілігінің ұжымы

"Қарақол орта мектеп - бақшасы" КММ -сін 2016 жылы бітіргені туралы
Тойлыбаева Аяулым Ардаққызынын атына берілген ЖОБ № 0963121
аттестат жоғалғандықтан жарамсыз деп есептелсін

ЕСКЕ  АЛУ
   Қарабұлақ  ауылының тұрғыны  болған асылдың сынығы,тектінің  тұяғы,
ардақты  ана, адал жар,инабатты келін, небәрі 34 жаста  дүниеден озған
аяулы туысымыз Далдырбаева  Союзхан Зимолдақызының дүниеден
өткеніне 20 жылдың  жүзі болды.
Бұл тағдырдың  жазғанына  бағындық,
Керек  екен төзімдік пен  сабырлық.
Қорған  болып жүруші едің  сәбилеріңе,
Асыл сіңілім, нұр жүзіңді  сағындық.
Жұбанышпен жанымыз  жабырқап,
Туғандары  сағынышпен еске  алады.
Өзіңмен  өткен күндеріміз,
Жадымызда  мәңгі  сақталады.

Сағынып еске  алушылар: туған-туыстары. Райхан,Гулбаран,
Сәулет-Майра, Аманғали-Фарзана, Отарғали-Рысқан және

апайың  Әмина.

"Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық  есептеу орталығы" департа-
менті Үржар аудандық бөлімшесінің басшысы Тлеуова  Светлана Нұртөле-
уқызына ардақты әкесі Шпекбаев Нұртөлеудің қайтыс болуына байла-
нысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады

Срочно требуется помощь моей маме, Туруспековой Жумабике Ад-
ришевне, которая всю жизнь проработала бухгалтером в Урджарском
районном отделе образования. У нее очень серьезное заболевание: гло-
морунефрит почек, в данный момент она получает гемодиализ. На пере-
садку почек нужна очень большая сумма денег. Проcим  всех неравно-
душных людей откликнуться.
Расчетный счет KZ0292603014 N9113004, АО " Казкоммерцбанк".

Семья Туруспековых.

ҰСАҚ  БҰЗАҚЫЛЫҚ
Ұсақ бұзақылық, яғни, қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, жеке тұлға-
ларға қорлап тиісу, тұрғын үй-жайларды қорлау, ортақ пайдалану орында-
рын, саябақтарды, скверлерді ластау, оның ішінде белгіленбеген орындарға
коммуналдық қалдықтарды тастау және айналасындағыларға сыйламаушы-
лықты білдіретін, қоғамдық тәртіпті және жеке тұлғалардың тыныштығын
бұзатын басқа да осындай әрекеттер.
Ұсақ бұзақылық жасаған тұлғаға он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салуға, не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға алуға
әкімшілік жаза тағайындалады (осы баптың бірінші бөлігі бойынша).
Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан
кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер он бес тәулікке дейінгі
мерзімге әкімшілік қамауға алуға  әкеп соғады (осы баптың екінші бөлігі).
Бәрімізге белгілі 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап  айлық есептік
көрсеткіш 2121 теңге, сонда айыппұл мөлшері 21210 теңге.Бұл дегеніңіз -
кейбір отбасының бір айлық күн көріс мөлшері. Ендеше, ағайын, ұсақ бұза-
қылық жасаудан аулақ болайық!

СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ

САЯСАТ
ЖОСПАР

БОЙЫНША
 Сыбайлас жемқорлықпен күресу
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі
мәселесі болып отыр. Біздің респуб-
ликамызда бұл мәселеге қарсы күрес
шаралары тәуелсіздік алған сәттен
бастап-ақ мемлекеттің бірінші кезек-
тегі міндетіне айналды.
Қазіргі уақытта қоғамымызға қауіп
төндіріп, орасан  кесел келтіретін
осынау келеңсіз әлеуметтік құбылы-
сқа қарсы шаралар қатаң қолға алы-
нып жатыр. Елімізде жемқорлықпен
және қылмыспен күресті күшейту ша-
раларына орай, "Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес туралы" арнайы
заңдар қабылданды.
Жыл сайын әділет органдары қыз-
метшілерінің арасында сыбайлас же-
мқорлық жол бермеу бойынша Жос-
пары әзірленеді. Тұрғындарының
арасында құқықтық  сана және
құқықтық мәдениетін қалыптастыру
бойынша жұмыстарын ұйымдастыру
мақсатында, сыбайлас жемқорлық-
пен күресу аясында құқықтық
түсіндіру жұмысын жүргізу, ұйым-
дастыру-насихаттық шаралар жоспа-
рына сәйкес  әділет басқармасымен
семинарлар, дәрістер, дөнгелек
үстелдер, "Әділет кеңес береді" ак-
циялары өткізіліп, БАҚ басылымдар-
да мақалалар жариялануда.

САМАЛ ДЮСЕНОВА,
Үржар аудандық әділет

басқармасының инспекторы.

Құттықтаушылар: балалары Ерболат, Ләззат,
Мұрат - Жанат, Ержан - Гүлмира, Қайрат-

Айгерім, немерелері Дархан, Еркежан, Мақсат,
Ботагөз, Сымбат, Нұрсұлтан, Рүстем, Дастан,

Дарын, Бауыржан, Дария.

С. ЖАНЫМЖАНОВА,
Үржар ауданының №2 аудандық сотының бас маманы.

АДАМ  ЖӘНЕ ЗАҢ

П Р О Д А Е Т С Я
дом в с.Урджар, ул.Воронкова, 28, автомашина " Волга" в хорошем со-
стоянии. Не дорого. Тел. 3-13-43, сот.+7779871742.

mailto:cool.gazeta22010@yandex.kz

