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Новая модель госслужбы

Өз ісінің майталманы

 Айта кетейік, жыл  сайын  жаңа  бір 
өзгерісті  күтетін түлектер үшін ҰБТ-ның 
биылғы  сынақтан өте алмаған оқушылар   
екінші рет тапсыруға мүмкіндік алуы 
болып отыр. Яғни, ҰБТ-да 50 балдық 
межені еңсере алмағандар  екінші  рет  
бағын  сынай  алады. Бірақ  ол  ақылы  
негізде  жүзеге асады. Тест  тапсыру   
бағасы  2242 теңге.  Ескере  кететін бір 
жайт, екінші рет  тест тапсырғандар  
мемлекеттік гранттар үлестірілетін  
конкурсқа қатыстырылмайды. «Алтын 
белгісін» де қорғай алмайды. Бұл 
мүмкіндік бойынша тест тапсырғандар 

¦БТ АЯЌТАЛДЫ... 

¦ПАЙ ТYГЕЛ  МЕ?
«Мен  он  бір  жыл  бойы  не  оқыдым?  Жылдар  бойғы  жинаған  білімімді  

бір-ақ  күнде  саралайтын  сыннан  сүрінбей  өте аламын  ба? Алдағы  
уақытта мені  нендей өмір күтіп тұр... Жоғары  балл  ала  аламын  ба,  жоқ  
әлде сүрініп  қаламын ба?.. .  Елімізде  Ұлттық бірыңғай  тестілеу  енгізілгелі  
бері  мектеп бітіретін  әр түлек  санасын  осындай  лектегі  сауалдар  маза 
бермей  келеді-ақ. Сананы  түрлі  ой  мазалап, бойды  қорқыныш  билеген  
тұста  жүйкеге  қаншама  салмақ  түсері де   белгілі.  Он  екінші жыл  қатарынан  
өткізілген  биылғы  ҰБт-дан  кейін де    көздері  жасқа  тұнғандар,  жанарлары  
қуанышқа толған    түлектер  қатары  аз  болмады.

жоғары оқу орындарында  ақылы  негізде  
білім алу құқығына қол жеткізеді.
  Еліміз бойынша  маусымның  2-сі мен 
9-ы аралығында өтетін сынаққа қатысуға  
биыл  мектеп бітіруші 121 мың  баланың  87 
мыңы ниет білдірген. Оның ішінде 63 мың 
мектеп бітіруші – қазақ тілінде, қалған 24 
мыңға жуығы орыс тілінде білімін сынады.  
ҰБТ өткізілген алты күн ішінде  16 бала 125 
балл  алғандығы  белгілі  болды.  Ал, осы  
аралықта  тест тапсырған 81 990 баланың 
16 299-ы 100-ден  жоғары  балл  жинаса, 
13781-і  50  балдан төмен алғандар 
болып  отыр.  Жалпы, тестілеудің  бес  

күнінде Республикалық апелляциялық  
комиссияның  қарауына  барлығы 516 
өтініш келіп түскен. Оның  ішінде 129 тест 
тапсырмасы  қанағаттандырылған, ол  
жалпы тестілеудің үш күнінде қолданған 
тест тапсырмаларының 0,88 %-ын құрап 
отыр.  
  50 балдық  меже  деңгейінен өте алмаған  
бітірушілер ағымдағы жылы қайта кешенді 
тестілеу тапсыру арқылы жоғары оқу 
орындарының ақылы негізде оқуға түсуге 
құқылы. Қайта кешенді тестілеуге қатысу 
үшін өтініштер жоғары оқу орындарының 
қабылдау комиссияларында тамыз 
айының 1-і мен 8-і аралығында 
қабылданса, ал,  тестілеу тамыз айының 
19-ы мен 24-і аралығында өткізілмек. 
   Алматы  облысы  бойынша  биыл  мектеп  
бітірген 13409  баланың  9095  мыңы  
ҰБТ тапсыруға  ниет білдірген болатын.  
Оның   7339-ы  қазақ  тілінде, қалған 1756-
сы  орыс  тілінде   9095 оқушы  барлық  
оқушының  68 пайызын  құрап  отыр.

"Жас Улан" 
открыл свои двери

Ар-намыс кодексін аттаған 
Атымтаев және бірнеше 

шенеунік жазаланды

Жаға айырылып,
жең қалды, қырғыннан соң 

еңіреген ел қалды
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Т¦ЃырЃа  к¤Терілген   к¤к   Ту

  Қазіргі  барша  әлемді  жаулап  
баратын  аласапыран  заманның  
қиындығынан елімізді  барынша  
жақсы  нәтижелермен алып  шығу 
мақсатында, 2015 жылдың  30 
қарашасында  Қазақстан Рес-
публикасының Президенті   
Н.Назарбаев  ел  халқына  арнаған 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты  
ахуалда: өсім, реформалар, даму» 
атты Жолдауын жариялады.  
Мемлекет басшысы Жолдауда  
әрекет  етудің жолдарын көрсетіп, 
осы қысталаң  шақтарда  елімізді  
адастырмай алға баратын бағыт-
бағдарды белгілеп берді.  

 Президент  бірлігімізді  сақтап, 
еліміздің  игілігі  үшін  аянбай 
тер төгуіміз керек екенін айтты. 
Біріміз – бәріміз үшін, бәріміз 
– біріміз үшін деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз. Еңбек  
еткен адам ғана тығырықтан 
аман шығады. Сондықтан бір 
жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығарып жұмыс істейтін кез келді. 

САЛТАНАТТЫ  РӘСІМ

10 маусым – Қазақстан Республикасының  кәсіподақтар 
күніне орай, Алматы облысы  «Аумақтық  кәсіподақ 
орталығы» аумақтың кәсіподақтар бірлестігінің  
ұйымдастыруымен  Ардагерлер  үйінде жиын өтті.

Мемлекет басшысының «Ұлт 
Жоспары - қазақстандық 
арманға бастайтын жол» 
атты жаңа мақаласында   5 
институционалды реформаны  
іске асыру жолдары тегіс 
қамтылған. Бастысы, мем-
лекеттік аппаратты  қайта  
жасақтау, ел экономикасын 
өсірудің тың тәсілдерін қарас-
тыру, қаржылық  дағдарысты  
еңсерудегі тиімді жоспарлары  
жазылған. Дамудың сара  
жолындағы  атқарылар жұ-
мыстарды  салмақтап берген 
мемлекет басшысы Тәуелсіздіктің 
25-ші  жылдығына жаңа қазақстандық 
арманмен аяқ басқанымызды, оның 
басты мақсаты жүзеге асырылып 
жатқан «2050» Стратегиясымен 
бара-бар екенін жеткізді.

Елбасы еңбегінде айтылған,  
Жолдауда  мақсат  қойылған 
міндеттерді жүзеге  асыруда  қате-
ліктерге  жол бермей, жұмыла  
жұмыс  істесек Тәуелсіздігіміздің 25 

  Тәуелсіздіктің  көк туы  желбірегеніне  биыл  25 жыл. Осы  жылдар ішінде еліміз 
көптеген биік белестерге  жетті.  Бұл  Қазақстан  халқының еңбекқорлығы мен  ерік-
жігерінің  нәтижесі және де осындай тура жолға салып, сабдарлы саясатымен бағыт беріп 
келген  Елбасының  арқасы десек асыра айтқандық емес. 

  Тәуелсіздіктің  25  жылдығына  орай  
және  Қазақстан Республикасының  
Мемлекеттік  рәміздер  күні  қарсаң-
ында Талдықорған  қаласында  Ұлт-
тық Ту  көтеру  салтанатты рәсімі 
өтті. Аталмыш  шараға облыс әкімі 
Амандық Баталов және қала әкімі 
Бағдат Қарасаев қатысты.

Жаңа «Жастар» саябағында  
орнатылған  тұғырдан  жоғары көтерілген 
ту 92 метр, ал, ұзындығы 25 метрді, 
ені 12,5 метрді құрайды. Бұл өлшемнің 
өзіндік мағынасы бар, 92 метр Тәуелсіз 
Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері 
1992 жылы  қабылданғанын  білдірсе, 
25 метр  Қазақстан  Республикасының 
Тәуелсіздігінің  25 жылдығын  білдіреді. 
Ал, мұндай  биік  тұғырлы Мемлекеттік Ту 

Астана, Алматы сынды ірі қалаларда орнатылған. 
Мерекелік  іс-шара театр қойылымымен басталып, бүлдіршіндердің 

Отан, Тәуелсіздік, Мемлекеттік рәміздер туралы өлең шумақтарын 
оқуымен жалғасын тапты.

 Тұғырға  Туды көтерер  алдында  жиналған  халықты  облыс әкімі 
Амандық БАТАлОв  құттықтады. 

 – Елбасымыз  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  «Біз Тәуелсіздікке қол 
жеткіздік, енді сол тәуелсіздіктің қасиетті белгілерін де ерекше қадірлеуіміз 
керек. Әрбір азамат Қазақстанның  туын, Елтаңбасын, Әнұранын  тұмардай  
қасиет  тұтуы  қажет» деген болатын. Біз үшін Мемлекеттік рәміздер – 
ұлттық  тұтастықтың кепілі. Көк тудың тұғырын биіктету – Қазақстанның 
ертеңгі тізгінін ұстайтын, болашақтың иесі – жастарға аманат. Ел іргесі 
берік, заманымыз тыныш болсын, – деп мәңгілік еліміздің көк байрағы 
көкте мәңгі желбірей беруін тіледі. 

  Одан әрі «Талдықорған әуендері» ансамблі әншілерінің қатысуымен 
мемлекеттік гимн орындалды. Сондай-ақ, Ибрагим Ескендірдің 
орындауында «Көк тудың желбірегені», «Қазақстан – Нұрсұлтан» 
патриоттық әндері шырқалды. Бұдан әрі мерекелік шара «Жастар» 
саябағының  негізгі сахнасында  жалғасып, жиылған  жұрт   назарына  
концерттік бағдарлама  ұсынылды.

Айнұр ОРАЛБЕК.

ХАБАРЛАНДЫРУ
АлМАТЫ  ОБлЫСЫНЫҢ  ПРОКУРОРЫ  ҒАБИТ  ТӨРЕҰлЫ МИРАЗОв  азаматтармен  жеке  қабылдау  өткізеді:
15.06.2016  жылы  сағат 15:00-де  Панфилов ауданы прокуратурасының ғимаратында  (Жаркент қаласы, 

Галавадскова  көшесі, №127/1), жеке қабылдау бойынша 8 (72831) 5-28-00,5-23-39 телефондарымен  хабарласуға 
болады.

16.06.2016 жылы сағат 11:00-де  Ұйғыр аудандық прокуратурасының ғимаратында (Шонжы кенті, К. Исламова  
көшесі, №2 в), жеке қабылдау бойынша 8 (72778) 2-12-78 телефондарымен  хабарласуға болады.

 17. 06.2016 жылы сағат 11:00 де  Райымбек ауданы  прокуратурасының ғимаратында (Кеген ауылы, Сәтбаев 
көшесі, №17), Жеке қабылдау бойынша 8 (72777) 2-10-79 телефондарымен  хабарласуға  болады.

жылдығын жақсы нәтижелермен 
қорытындылай алар едік. 
Ендеше, Тәуелсіздік – біздің ең 
басты байлығымыз екенін естен 
шығармайық. 

Шынар РГЕБЕК, 
Алматы облысының 
мамандандырылған  

ауданаралық экономикалық 
сотының судьясы.

Жиын  барысында  «Алматы  облысының кәсіподақтар орталығы» аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің  
төрағасы  Әсет  Қыдырмановтың  басшылығымен облыстық  кәсіподаққа  қатысты шешімдер қабылданып, жиынға 
қатысушылардан  қойылған  сұраққа  жауап қайтарылды. 

  Бұдан  кейін облыстық  кәсіподақ  орталығының үйлестіру отырысы өтті. Үйлестіру кеңесінде «Үшжақты  
келісім»,  «Кәсіподақтың сайлау кезегіндегі жұмысы»,  «Кәсіподақтағы  әйелдер кеңесі» туралы,  облыста  
кәсіподаққа  мүшелер  тарту  және  жұмыс  қорытындысы бойынша сөз қозғалды.

  Жиын  соңы ҚР кәсіподақтар  күніне  орай  кәсіподақ  ардагерлері мен төрағаларын  марапаттаумен  
аяқталды. Сондай-ақ, «Қазпошта» АҚ Алматы облыстық  филиалының  директоры Мұхит Кәрібаев облыстық 
аталмыш ұйымның сенімді мүшесі ретінде  Қазақстан Республикасы кәсіподақтар Федерациясының «Кәсіподаққа  
сіңірген  еңбегі үшін»  төсбелгісімен  марапатталды.

А. ҚАЙПОЛДА. 

Қаламыздың «Жастар» саябағынан  бастау алған   бұл  
шара І. Жансүгіров көшесінен,  Тәуелсіздік, Абылайхан  
көшесі арқылы  Ескелді  ауданының Қарабұлақ кенті,  
Көксу ауданының Балпық би кентінде жалғасын тапты. 
Автошеруге 1 қызметтік автокөлік,  1 газель, 1 эвакуатор 
(апатты көлікпен), 1 жедел жәрдем автокөлігі қатысты. 
Сонымен қатар, ақпараттық насихат парақшаларын 
тарату үшін  Талдықорған  қаласы №5 орта мектебінің 
«Жол қозғалысының жас инспекторлары» командасы  
атсалысты.

Жарты күнге созылған бұл шерудің басты 
мақсаты – 2016-2017 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасындағы балалар жарақаттанушылығынан, 
жазатайым оқиғалардан болатын өлімді төмендету және 
балалар жарақаттанушылығының  профилактикасы 
жөніндегі іс-шаралар жоспарының 22 және 
34-тармақтарын іске асыру.

«Біз жолдағы қауіпсіздікті қалаймыз» деген  
тақырыпта өткен шараның алдағы жоспары  білім  
беру, денсаулық  сақтау салаларымен, үкіметтік емес 
ұйымдармен  бірлесіп,  жол қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, жол қозғалысының  ережелерін бұзбай, 

БАСҚОСУ

ОнОмастика кОмиссиясың

 Отырысы
 Жиында  Балқаш, Еңбекшіқазақ,  Іле, Жамбыл, Панфилов, Алакөл 

аудандарына  қарасты  елді  мекендердің  көшелеріне  атау  беру  
және оларды  қайта  атау бойынша  ұсыныстар  қаралып, Панфилов  
ауданындағы ономастикалық   байланысты  атқарылған  іс-шаралар 
тыңдалды.   

Ең алдымен Панфилов ауданы әкімінің орынбасары Роза 
Азаматқызының есебі тыңдалды. Баяндамашы  өз сөзінде  ономастикалық  
ахуалдың жай-күйіне орай  зерделеу жұмыстары жүргізілгендігін тілге 
тиек етіп, көшелерге ат беру мен аншлагтарды заң талаптарына  сай 
рәсімдеу барысында орын алған кемшіліктер туралы да сөз етті. Бұл 
тұста комиссия төрағасы орын алған кемшіліктерді тез арада түзетуге 
тапсырма берді. 

Мұнан  соң  сөз алғандар да өз аудандарындағы ономастикалық  
ахуалдың жай-күйіне  тоқталып, өз  ұсыныстарын  да  ортаға  салды. 
Мәселен, Балқаш ауданы  әкімінің  орынбасары  Сайран  Смағұлов  
халықтың  ұсынысын ортаға  салды. Бақанас  ауылындағы «Салтанат 
-1» көшесін Ұлы  Отан  соғысының  ардагері,   батыс  Белоруссия мен 
Батыс Украинаны  азат етуге қатысқан  Бап   Өмірзақовтың  есімімен 
атауды сұрады. Сол секілді «Салтанат-2» көшесіне соғыс ардагері  Юсуп  
Тілеубайұлының  есімін беруді де ұсынды. 

Еңбекшіқазақ  ауданы  Байдібек  ауылындағы «Подгорная», 
«восточная», Еңбек  ауылындағы  «восточная», Ащысай  ауылындағы 
«Южная» көшелеріне  Ұлы  Отан  соғысы  ардагерлерінің  есімін  беру  
ұсыныстары қабылданып, бірауыздан  мақұлданды.  

Басқосу соңында  айтылған  ұсыныстар мен ескертпелер ескеріліп, 
комиссияның шешімі  бекітілді. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ. 

Облыс  әкімі  жанындағы ономастикалық  комиссияның 
кезекті отырысы өтті. Тіл  сарайында өткен  жиынға  облыс 
әкімінің орынбасары  Бақтияр  Өнербаев  төрағалық   етті.  
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КӘСІПОДАҚ – 
ҚОЛДАУШЫ  КҮШ

АВТОШЕРУ

«Біз жолдағы 
қауіпсіздікті 
қалаймыз»

Алматы  облысының  Ішкі  істер 
департаменті  жергілікті  полиция 

қызметінің ұйымдастыруымен  2016 
жылғы  1-10 маусым аралығында 
облыс аумағында республикалық 

«Жол қозғалысы  қауіпсіздігінің 
онкүндігі»  атты акция  басталды.

көлік  құралын  пайдалануда  қауіпсіздік құралдарын  
қолданудың  ережелерін сақтауға және насихаттауға 
бағытталған.

Алматы  облысының  жергілікті  полициясы  
басшысының  орынбасары, полиция полковнигі  
Шыңғысхан  Сабыров  соңғы уақытта  жол апатының 
көбеюіне  байланысты  және  жасөспірім мен кәмелет 
жасқа толмаған балалардың жол апатына көп қатысы 
болғандықтан  осындай  шараны ұйымдастырып 
отырғандықтарын айтты. 

– Облыс көлемі бойынша балалардың   
қатысуымен  102 жол көлік апаты орын алып,7 бала 
қайтыс  болды.  Ал, жолаушылардың  қатысуымен 
биыл 39 жол апаты орын алып, оның ішінде  4 
адам көз жұмды. Бұл көрсеткіш былтырғы  жылмен  
салыстырғанда  жоғары  болып  отыр.  Осы бағытта 
арнайы автокресло құрылғысы, жол қозғалысының 
ережелерін сақтау шаралары туралы ақпараттық 
парақшалар дайындалып, жүргізушілерге таратылып, 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді, – дейді ол. 

Айнұр БЕКМОЛДИНА.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу дегеніміз – бұл 
мемлекетте тұрақтылықты қамтамасыз етудің қажетті шарты деп айтқан 
екен   шығыстың ұлы  философы  Аристотель. «Кез келген мемлекеттік 
құрылыстағы басты нәрсе - бұл заңдар өзге де күн тәртібінің жәрдемімен 
істі лауазым иелері баю жолына  түсіп  кетпейтіндей етіп ұйымдастыру. 
Жалпы жұртқа ортақ  пайда  келуін ойластыратын мемлекеттік құрылыстар 
ғана әділ, дұрыс болмақ», –  депті ойшыл ғұлама.

Әлемнің көптеген елі секілді, біздің  мемлекетіміз де сыбайлас 
жемқорлықтың  алдын алып, оның тамырына балта шабуға бағытталған 
мақсатты жұмыстар жүргізіп келеді. Сыбайлас жемқорлықтың тамырына 
балта шабуға кірісу алдында оны туғызатын әлеуметтік–экономикалық 
жағдайларды барынша азайту қажет. Жемқорлыққа қарсы әрекет етудің 
оның көріністерімен  күрес жүргізумен аяқталмайтынын ұғыну аса 
маңызды. Мұндай күрес қашан  да  қоғам мен мемлекет өмірінің барлық 
жағын реттеп отырумен тығыз байланысты.     

А. МҰХАМАДИЕВ.
Әділет басқармасының бас маманы.

ТАлДЫҚОРҒАН ҚАлАСЫ.

ЖЕГІҚҰРТ
ЖЕМҚОРЛЫҚ – ІНДЕТ, ЖОю – МІНДЕТ

 Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес 
ең өзекті мәселенің бірі  болып табылады.
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– Для эффективного содержания парковых зон 
и скверов нам необходимо создать рабочие группы 
при коммунальных службах города, которые будут 
нести персональную ответственность за состояние 

Как отметил Багдат Мусин, Председатель Прав-
ления АО «Казпочта», два месяца назад, во время 
рабочей поездки в Мангистаускую область, Казпоч-
той была достигнута договоренность с акиматом об-
ласти и Актауским морским портом об открытии пун-
кта почтовой связи на территории морского порта.

«Ранее была проблема - грузоперевозчики, им-
портеры не могли на территории порта воспользо-
ваться базовыми финансовыми услугами. Например, 
перевозчик  везет груз из Грузии, деньги у него в ва-

– Сегодня для всех детей на-
шего любимого города радостный 
и счастливый день – открывается 
очередной 4 сезон палаточного ла-
геря «Жас Улан». За столь короткое 
время «Жас Улан» стал любимым 
местом отдыха наших детей. Здесь 
созданы все условия, не только для 
полноценного летнего отдыха, но 
оттачиванию школьных навыков и 
заведению новых друзей. 

«Жас Улан» открыл свои двери
8 июня в Талдыкоргане открылся очередной 4 сезон палаточного лагеря «Жас Улан». На 

торжественной церемонии открытия лагеря принял участие аким города Талдыкорган Багдат 
Карасаев.  

Также, как и ваши родители я 
желаю Вам хорошо отдохнуть, на-
браться сил к новым свершениям 
и открытиям. В свою очередь, мы 
сделаем все, чтобы время про-
веденное в палаточном лагере, 
запомнилось на всю жизнь и оли-
цетворялось приятными воспоми-
наниями – сказал Багдат Карасаев.     

За один заезд в палаточном 
лагере под наблюдением вожатых 

будут отдыхать 200 детей. Всего 
до 20 августа будет проведено 10 
заездов, с общим охватом 2000 де-
тей. Программа досуга школьников 
включает в себя спортивные игры, 
вечерние костры, дискотеку, ко-
мандные игры. Но, помимо развле-
кательной части, для детей будут 

организованы экскурсии в музеи, 
галереи и исторические места, для 
познания истории и традиции.

Градоначальник лично ознако-
мился с условиями проживания и 
безопасности детей. Особое вни-
мание он уделил питанию детей. 
Стоит отметить, что все продукты 
местного производства. Продо-
вольствия извне на территорию 
лагеря не допускаются. Ознакомив-
шись с условиями для отдыха де-
тей, аким города вместе с родите-

лями детей посмотрел праздничный 
мини-концерт детских творческих 
коллективов.        

Стоит отметить, что за весь се-
зон здесь смогут отдохнут около 
600 детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей из многодетных и малообес-
печенных семей, которые будут от-
дыхать в лагере бесплатно за счет 
Фонда всеобуча.

 
Б.ДаУлеТ.

Парк  требует  Порядка
На прошлой неделе аким города Талдыкор-

гана Багдат Карасаев начал свой рабочий день 
с обхода городского сквера по улице Тауел-

сыздык. Сданный в конце прошлого года сквер 
стал излюбленным местом отдыха жителей 

микрорайона Каратал. При обходе участка гра-
доначальник обратил внимание на состояние 

зеленых насаждении и его содержания.

зон отдыха, – отметил Багдат Карасаев. При этом 
аким города ознакомился с одной из первых соз-
данных групп, которые состоят из рабочих ТОО 
«Шымыр». градоначальник первым делом пору-
чил провести культивацию почвы, для дальней-
шего насаждения газона. Кроме того, рабочая 
группа будет следить за состоянием скамеек и 
другой инфраструктуры сквера.

По словам Градоначальника, подобная прак-
тика будет внедрена и в других парках, аллеях 
и скверах. Вся работа проводимая рабочими 
группами будет контролироваться заместителем 
акима города Талдыкорган. Первые результаты 
деятельности групп аким обещал оценить на сле-
дующей недели при повторном объезде.

Б. аХМеТЖаНОВа.

открылся  Пункт  Почтовой  связи
На прошлой неделе в актауском между-

народном морском торговом порту открылся 
пункт почтовой связи с круглосуточным режи-
мом работы.

люте, надо где-то поменять и приходилось  ме-
нять у случайных людей, которые пытались на 
этом еще и заработать. Или, например, необхо-
димо оплатить  пошлину за пересечение грани-
цы, деньги закончились, и человек не знает, что 
делать? Учитывая, что Казпочта является пар-
тнером Western Union – Международной систе-
мы денежных переводов, то теперь у клиентов 
всегда есть возможность на территории морпор-
та получить денежный перевод из любой точки 
мира. Дополнительно, у клиентов морского пор-
та при оформлении грузов и товаров возникает 
необходимость в почтовых услугах при отправке 
документов, писем, посылок в другую страну», - 

комментирует Б. Мусин
Проект по открытию пункта почтовой связи 

«Морпорт-Актау» был реализован в рамках по-
ручения Первого Вице-Премьера РК Бакытжана 
Сагинтаева по упрощению процедур для им-
портеров по принципу «Одного окна», которое 
он дал во время визита Морского порта Актау в 
феврале текущего года. 

Таким образом, открытие почтового пункта 
решает важную государственную задачу по пре-
доставлению условий импортерам, экспортерам, 
транзитникам по оказанию всех финансовых и 
почтовых услуг – это денежные переводы, обмен 
валют, прием платежей, отправка заказных пи-
сем, отправка посылок и другие услуги.

Б.аХМеТЖаНОВа.

ДеТЯМ  В  РаДОСТЬ
Предприниматель Уйгурского района построил детский 

парк развлечений.

Свой «Диснейленд» жители 
района ждали с нетерпением. 
И 1 июня, - в международный 
День защиты детей, бизнесмен 
Сайфуллам Хамраев подарил 
настоящий праздник взрослым 
и детям.

Новый парк расположился в 
центре села Чунджа. Для детей и 
школьников построена футболь-
ная площадка, аттракционы, ба-
туты. Здесь могут поиграть не 
только малыши и дети, но отдо-
хнуть и их родители. По словам 
предпринимателя, парк будет 
открыт ежедневно. Необходимо 
отметить, что проект создан не 
без участия районного филиала 
Палаты предпринимателей. По 
словам директора филиала Уй-
гурского района Муслима Аман-
гельды,  бизнес-план для Сай-
фуллам Хамраева разработали 

специалисты РПП.
«Несмотря на то, что у пред-

принимателя есть опыт в бизне-
се, он прошел бесплатные курсы 
по программе «Бизнес-советник». 
Для него был подготовлен 
бизнес-план проекта. Также была 
проведена консультация. В итоге 
бизнес-план был одобрен и вы-
делены государственные сред-
ства в размере 3 млн. тенге» - до-
бавил М.Амангельды.

Новый парк способен одно-
временно вмещать более тысячи 
посетителей.

«Открытие детского парка - 
большое событие для жителей. 
Особенно рады дети, поскольку 
теперь летние каникулы они мо-
гут проводить здесь. Всем все 
очень нравится. И это главное в 
нашем деле», - отметил предпри-
ниматель.

Также в этот день 
для детей из малои-
мущих и малообес-
печенных семей все 
аттракционы были 
бесплатными. Позже 
для 160 школьников 
бизнесмены района 
организовали благо-
творительный обед.

Шакен ХаМИТОВ.

Конкурс «Very Innovative 
People - 2016» был организован 
и проведен областным молодеж-
ным ресурсным центром и моло-
дежным крылом «Жас Отан» Ал-
матинского областного филиала. 
Главной целью прослушивания 
является поиск инновационных 
идей для развития образования 
и науки среди молодого поко-
ления. Конкурсанты выступали 
с различными идеями, которые 
способствовали бы развитию 
Республики Казахстан во всевоз-
можных сферах жизнедеятельно-

ИННОВацИИ В ЖИзНЬ
Переход Республики Казахстан на «зеленую экономику» 

требует новых инновационных идей, которые внесут новое 
в мир научных исследований. 7 июня в зале конференций 
дома Журналистов прошло прослушивание номинантов «Very 
Innovative People - 2016». На этой конференции участники пред-
ставляли проекты, целью которой было внести новшество в 
мире научных исследований.

сти человека. 
Около 20-ти  конкурсантов 

представляли свои инновацион-
ные идеи. Выступали ученики 
школ, бакалавры и магистран-
ты, приехавшие со всех уголков 
ВУЗ-ов. Конкурсанты предлагали 
свои идеи в сфере сельского хо-
зяйства, в транспортных инфра-
структурах, в сфере промышлен-
ности. Выигравшему проекту был  
назначен грант в размере 5 млн. 
тенге. 

Меруерт КеНеСОВа.

СОБыТИе

КОНКУРС

ОБХОД
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Үнемі шығармашылық 
ізденісте, тынымсыз тірлікте 
жүруінің арқасында ол мектеп 
директорлығы дәрежесіне 
дейін көтерілді. Қаладағы бірер 
мектептегі жұмысты ұтымды 
ұйымдастырып, істі ілгері 
бастыра білген Эльмираға 
қала басшылығы зор сенім 
артып, Текеліде ашылған 
тұңғыш қазақ тіліндегі орта 
мектепті басқаруды жүктеді. 
Бұл міндетті де  қабілетті 
басшы ойдағыдай атқарып, 
бүгінгі  таңда мектебін алдыңғы 
қатардағы білім ордасына 
айналуына септігін тигізуде. 
Өзі де күні бүгінге дейін сабақ 
беруден жалықпай, кез келген  
облыстық, республикалық  іс-
шараларда қаланың намысын 
абыроймен қорғап жүр. Соңғы 
қоңырау қарсаңында Эльмира 
Сейдахметқызының білім 
саласы қызметкерлерінің мәр-
тебесін көтеріп, жетістіктерін 
насихаттау мақсатында 2015-
2016 жылдарында ұйым-
дастырылған ІІ Республикалық  
«Ең үздік 20 мұғалім» бай-
қауында педагогикалық шебер-
лігімен көзге түскені үшін 
«Мәртебе» КZ республикалық 
мәдениет және білім порталы»  
ЖШС директоры, ұйымдастыру 
алқасының төрағасы А. Шүйін-
шәлінің  қолы қойылған ІІ 
дәрежелі дипломы және білім 
саласы мен жас ұрпақты 
тәрбилеу жолында сіңірген 
еңбегі мен ІІ Республикалық  «Ең 
үздік 20 мұғалім» байқауында 
көрсеткен жоғары нәтижесі 
үшін  «Мәртебелі маман» 
төсбелгісімен марапатталуы 
осы сөзіміздің жарқын айғағы 
болса керек. Сондай-ақ, 
ұлағатты ұстаз жыл басында 
облыстық «Педагогикалық 
идея фестивалі» байқауына 
қатысып, жүлделі 3 орын 
алды. Сәуір айында  «Нұр 
Отан» партиясының Төрағасы  
Н.Назарбаевтың  Алғыс хаты-
мен  марапатталды. Өзінің 
тікелей міндетімен қоса 
Эльмира Сейдахметқызы соң-
ғы бірнеше шақырылымда 
Текелі қалалық Мәслихатының 
депутаты ретінде қоғамдық  
жұмыстарды  да белсене атқа-
рады. Табиғатынан ұстамды 
ұстаз өзінің жетістіктерінің бәрін 
мектеп ұжымының ұйымшыл 
еңбегінің арқасында мүмкін 
болып отырғандығын алға 
тартады. 

– Биыл мектебімізді 44 

МҰҒАЛІМ  БЕДЕЛІ 

Эльмира  Сейдахметқызы  ИМАНБЕРДИЕВА Текелі қаласындағы 
жалғыз қазақ мектебінің директоры. Өзінің ұстаздық жолын 
қатардағы мұғалімнен  бастаған Эльмира кеншілер қаласында табан 
аудармастан ұзақ  жыл  қызмет істеп келеді. Осы мерзімде ол өзін 
білікті де білгір маман ретінде танытып, жерлестерінің арасында 
сый-құрметке бөленді. 

БІЛІКТІ БАСШЫ,

¦ЛАFАТТЫ ¦СТАЗ

түлек бітіріп отыр. Заман 
талабына сай  «Өмір бойы 
білім алу» біздің мектеп 
ұстаздарының жеке кредосына 
айналды. Соның нәтижесінде 
биылғы оқу жылында жоғары 
білімді ұстаздарымыздың  ерен 
еңбектерінің арқасында білім 
мен ғылым саласында жоғары 
көрсеткіштерге ие болдық. 
Атап айтсақ, халықаралық 
қашықтықтан өткен пән 
олимпиадаларынан  бірінші 
орынды 42, екінші  орынды 
28  және  үшінші   орынды 
34 оқушымыз жеңіп алды. 
Қала бойынша біздің мектеп 
«Дарын» және «Зерде» ғылыми 
жобаларынан біздің мектеп 
бірінші орынды берік ұстап 
тұр. Мектебіміздің ұстаздары 
қалалық кәсіби байқауларға да 
қатысып, жүлделі орындардан 
көрініп жүр.  Сонымен қатар, 
7-сәуір  күні  мектептер ара-
сында  қалалық КТК ойыны 
өткізіліп,  мектебіміздің 
«Арлан» тобы бас жүлдеге 
ие болып, әкімнің кубогын 
алды. Талдықорған қаласында 
өткен облыстық «Үздік 
командир» әскери-спорттық 
байқауына 10 сынып оқушысы 
Тоқтаров  Игілік қатысып, 
22 қатысушының ішінен 
суырылып бас жүлде кубогына  
ие болды. 6 мамыр күні  қалалық 
«Жас Ұлан» әскери-спорттық 
ойыны ұйымдастырылып, 8 
команданың ішінен мектептің 
әскери тобы ауыспалы  
кубокқа ие болды.  Қалалық 
«Үздік сынып жетекші» 
байқауына  мектептің химия-
биология пәнінің мұғалімі 
Газез Нургул қатысып,  ІІ 
жүлделі орынға, қалалық «Жас 

маман» байқауына қазақ тілі 
пәнінің мұғалімі Нұрсейтова  
Нұршат  Жұмағалиқызы 
қатысып, бас жүлдеге ие 
болды. «Дене шынықтыру 
мұғалімі» байқауына Рүстем 
Жакпеков  қатысып, 2 орынға 
шықты. Қала бойынша өткен 
«Жыл мұғалімі» байқауына  
қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі А.Құмашбаева 
қатысып, 1 орынға ие 
болып, облыстық  сайысқа  
жолдама алды. Облыстық 
«Aсtivstudio  презентация» 
атты  байқауында    орыс тілі 
мен әдебиет пәнінің мұғалімі   
Ж.Ботантаева  бас жүлдені 
жеңіп алды. Ақтөбе қаласында 
өткен «Платон» халықаралық 
дамыту орталығы Респуб-
ликалық «Жас маман ізде-
ністері мен жетістіктері» 
байқауына  бастауыш сынып 
мұғалімі Күнәйқызы Ләззат І 
дәрежелі дипломмен  тарих 
пәнінің мұғалімі Раскелдина 
Аида   ІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталды, – дейді  
Эльмира Сейдахметқызы.

Басшы бас болып, өзінің 
жеке ісімен  өнеге көрсететін 
болса, мектеп ұжымы да 
жақсы істі жалғастыруға 
талпынары  хақ. Сондықтан, 
«Жақсының жақсылығын  айт 
– нұры тасысын» дегендей, 
Эльмираның жас ұрпаққа 
сапалы білім, саналы тәрбие 
беру жолындағы  қалтқысыз 
қызметі жайлы тілге тиек 
ете отырып, қол  жеткізген  
марапатымен шын жүректен 
құттықтағымыз келеді.

Шора БАТЫРБАЕВ.
ТЕКЕЛІ ҚАЛАСЫ.

(Жалғасы. Басы  1-бетте) 

Шыны сол, ҰБТ өткен күндер  
тек мектеп бітіруші түлектердің   
ғана  емес,  «Тесттен   балам  
қандай  балл  алады екен?» 
деген  ата-аналар  үшін  де  
үрей туғызған  күн  болды.  Ала  
таңнан  тікесінен тік тұрып, аптап  
ыстықтың  аңызақ  желін де 
сезбеген   әр ата-ана баласын 
құдды бір майдан даласына 
жібергендей күй кешті   десек 
асыра айтқандық  болмас. ҰБТ 
басталған  алғашқы  күннен-
ақ  жылдағыдай  Талдықорған  
қаласындағы  І. Жансүгіров 
атындағы университеттің  дуал  
маңы  ата-аналарға   лықа  толы 
болды.

Ескелді ауданына  қарасты  
Көкжазық ауылынан  келген  
Жұлдыз да қызына қолдау 
көрсету үшін келгенін айтты.  

– Қызым   Диана болашақта 
фармацевт немесе  дәрігер 
болғысы келеді. Сондықтан,  
бесінші пән ретінде  химияны 
таңдады. Мен  және осы жерге  
келген туыстарым Диана  ҰБТ-
ны жақсы тапсырып шығады 
деген үміттеміз.

Диананың  сынып жетекшісі 
Марал  Сәулебекова  да  өзі-
нің сыныбы үшін уайымдап  
тұрғанын, олардың  әрқайсысы  
тесттен  жақсы көрсеткіш көр-

БІЛІМ

¦БТ АЯЌТАЛДЫ...

¦ПАЙ Т‡ГЕЛ  МЕ?

сетеді деген сенімде.
Тест тапсырып шыққан 

түлектерді  сөзге тартқаны-
мызда  олардың  әрбірі ішкі 
қиналысын  да, қуанышын 
да жасырып қалмады. Тест 
емтиханында келген  125 
сұраққа  еш  қиындықсыз жауап 
бергендері  де,  сонымен қатар,   
математика  мен физика пәні 
бойынша қиын сұрақтар келгенін 
айтып,  көздеріне жас тұнған 
балалар да болды.   

  Өңір  бойынша  маусымның   
2 мен 7-і аралығында  өткізілген   
тестің  нәтижесі туралы  бірдеңе  
деп  айту әзірге қиындау 
болып тұр.  Ал,  облыстық  
Білім  басқармасындағы  ҰБТ 
мәселесіне   жауапты  мамандар   
ешқандай  мәлімет  бере  
алмайтындықтарын  айтып,  ат-
тондарын  ала  қашты.

Өткен  жылғы  мәлімет 

бойынша, мектеп  бітірген 
14 мыңнан  астам түлектің          
9259-ы ҰБТ тапсырған еді. Ал,  
ҰБТ көрсеткішінің орташа  балы  
77 пайызды құрады. 1075 бала  
100-ден  жоғары  балл  алған 
болатын.

Ал, еліміз бойынша  биыл  
үкімет есебінен тегін оқуға 32 
мың білім гранты бөлініп отырған 
көрінеді. 

С. БАЗАРҚҰЛОВА.

Міне, көзді ашып-жұмғанша биылғы ҰБТ-да  өте  шықты.    
Бес күнге созылған бұл  сынақ  түлектердің 11 жылдық 

білімін бағалап, келешекке жол сілтейді. Ал,  болашақтарына  
бағдар  жасайтын тестілеу  уақыты  небары   3 сағат  қана  
уақыт.  Алайда, сынақ тапсырған  ұл-қыздарын телміре  
күткен ата-ана үшін бұл уақыт та аз емес.

Жастарымыздың  мектеп  бітіріп, жоғары оқу орындарына  
түсуі  еліміз үшін де, отбасы үшін де  маңызды. Жаздың аптап  
ыстығында өтетін  3 кезеңдік  ҰБТ  облыс  орталығындағы   
Жетісу мемлекеттік  университетінде  өтті. Бұл күні  арнайы 
тәртіппен қатаң  бақылаудан өтетін оқушылар жанарынан   
қобалжу  анық  аңғарылды. Олар  өздерін  майдан алаңына бара 
жатқандай  сезінгендей. Әр  талапкердің айтуынша,  тест 
тапсыру оқушы  үшін өте ауыр.  Барлық бала бұл сынақтан 
жақсы нәтижеге қол жеткізіп, ата-анасын қуантқысы келеді-
ақ. Алайда, бәрі бірдей   қуанышқа бөленіп, үздік нәтижеге 
қол жеткізе бермейтіні  анық. Әсіресе, бұл  тест  оң нәтиже  
көрсете алмағандар үшін  ауыр соққы екені белгілі..  

Ал,  баласына сенім артып, тілеуін тілеп отыратын от-
басы тек жақсы жаңалыққа үміттеніп, жандарын шүберекке 
түйіп отырады. Тіпті, үш сағат бойы күннің ыстығына қарамай 
университет алдында телміре баласын күткен әр  ата-анаға 
қарап балаларының  тест  емтиханынан сүрінбей өтуін біз де 
іштей тіледік... 

Арайлым ШАЙЗАДАЕВА, 
әл-Фараби атындағы Қазақ  Ұлттық университетінің

 2 курс студенті.  

‡міт пен к‡дікке

толы к‡н
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БРИФИНГ

Кеңес барысында сондай 
лауазымды тұлғаға қатысты іс 
қаралып шешім қабылданды. 
Жаңа заң Әдеп кодексі, әдеп 
кеңесі бойынша талаптар, іс 
жүзінде орындалып мемле-
кеттік қызметкерлердің ара-
сында толыққанды жүзеге 
асып жатыр деуге болады. 
Мәселен, жылдың басында 
көбінесе жер дауына қатысты 
заңсыздықтар  қаралса,  бұл  
басқосуда сатып алу жүйесінің 
толыққанды  күнделікті өнді-
ріске  қабылданбай тұрғанын 
айтқан департамент басшысы 
Серікбай Өрікбайұлы сатып 
алу бойынша Еңбекшіқазақ 
ауданында, ақпарат құрал-
дарындағы журналистердің 
қайда тұратыны, олардың 
офисі қандай болуы керек, 
олар кімдер туралы жазу керек 
деген сияқты заңға сәйкес 
емес талапты қосқандар 
тәртіптік жазаға тартылғанын 
тілге тиек етті.

«Бұл ән бұрынғы әннен 
өзгерек» деп Шәкәрім қажы 
айтпақшы, ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері министрлігінің 
Алматы облысындағы Әдеп 
жөніндегі кеңесінің отыры-
сында 5 сұрақ қаралса, оның  
8-і тәртіптік іске байланысты 
болды. Әр өтетін Әдеп 
кеңесіне, тоқ соққандай діріл-
деп келетін мемлекеттік 
қызметкерлер тура бір қыл 
көпірден өтетіндей күйге 
түсетіні анық. Бес  сұрақтың 
алғашқысы,  департаментпен 
Алматы облысындағы Әдеп 
жөніндегі уәкілдің әрекеттестігі 
және оның қызметін 
жетілдіру мәселелерін қарау 
туралы  Алматы облысы 
әкімінің кеңесшісі – Алматы 
облысының әдеп жөніндегі 
уәкілі Т. Өмірәлиев есеп берді. 
Бұдан кейін, мемлекеттік 
қызметкерлердің тәртіптеріне 
қатысты, прокуратура ұсынысы 
бойынша  Сарыөзек  ауылдық 
округінің  әкімі Б.  Бекежановқа, 
Еңбекшіқазақ ауданының ішкі 
саясат бөлімінің басшысы 
М. Исламовқа, Еңбекшіқазақ 
ауданының ішкі саясат бөлі-
мінің жетекші маманы Д. Мыр-
зақожаға, Есік қаласының 
әкімі Б. Бименовке, Есік 
қаласының әкімі аппаратының 
бас маман-есепшісі А. Са-
баншиеваға, Алматы об-
лысы бойынша Экология 
департаменті басшысының 
орынбасары, облыстың бас 
мемлекеттік экологиялық 
инспекторы А. Атымтаевқа, 
Алматы облысы бойынша 
ауылшаруашылық басқарма-
сының басшысы С. Бекішовке 
қатысты тәртіптік істер кезең-
кезеңімен  қаралды. Жоғарыда 
аты аталған лауазымды 
тұлғалардың жіберген қа-
теліктеріне зер салсақ, 
мемлекеттік сатып алу кезінде 
ағаттыққа жол бергендері 
үшін, әрі мемлекеттік қызметке 
кір келтіретін тәртіптік теріс 
қылықтар жасаған. Сарыөзек 

Өңірлік коммуникациялар қызметінде Алматы 
облысының Кәсіпкерлер  палатасы   2013-
2016 жылдары   атқарған  жұмыстарын 
қорытындылау және аймақтың бизнес 
қауымдастығының өткір мәселелерін бөлісу  
мақсатындағы  БАҚ өкілдерімен кездесу 
өткізді. 

Кездесу барысында Алматы облысы Кәсіпкерлер пала-
тасының директоры Ләззат Шыңғысбаева сөз алып, үш  жыл 
қатарынан бері жұмыс істеп келетін палата  туралы  кеңінен  
тоқталып өтті. – Алматы облысы Кәсіпкерлер палатасының 
бүгінде аймақта 18 филиалы бар. Бұған қоса, кәсіпкерлерден 
құрылған өңірлік кеңес те қызмет атқаруда. Оның жанынан 
бірқатар жұмыс комитетін атап айтқанда, агроөнеркәсіп 
кешені мәселелері жөніндегі комитет, туризмді дамыту, 
отандық өнімдерді қолдау, төлем құнын анықтау және 
өнеркәсіп мәселелері, кадр саясаты мен бюджет жөніндегі 
комитеттері іске кіріскен. Іскер әйелдер кеңесі де құрылып, 
жұмыссыздықтың алдын алуда өз көмектерін көрсетуде», 
– дей келе,   ұжымның өзге  де өзекті мәселелері мен болашақ 
жоспары туралы да айтып өтті.

Келесі  кезектегі  сөз  директордың экономикалық мәсе-
лелер бойынша орынбасары Әсет Шаяхметовке берілді. Оның 
айтуынша, Кәсіпкерлер палатасының белсенді қолдауының 
арқасында ет және көкөніс шығаратын 20 ауылшаруашылық 
кооперативі құрылыпты. Онда 56 шаруа  қожалығы, 1 жеке 
кәсіпкер мен 18 физикалық тұлға бар. Бұдан бөлек, өнімді 
өткізу мәселесін шешу мақсатында Алматы қаласының сауда 
желілері мен облыстағы кооперациялар арасында әріптестік 
келісім де жасалған.  

 Ал, кәсіпкерлердің  бизнесін қорғау бағытында жүргізілген 
жұмыстар туралы  палата басшысының құқықтық мәселелер 
бойынша орынбасары Қанат Қабдиев мәлім етсе, адами 
капиталды дамыту бөлімінің басшысы Алмагүл Оңғарбаева  
палатаның әлеуметтік мәселелері бойынша атқарылған 
жұмыстар барысы туралы сөз етті.

«2013 жылдан бері білім беру басқармасымен бірге 
Дуальді оқыту жол картасы іске қосылған, оған 12 
мамандық пен экономиканың 4 саласы бойынша білім 
беретін 18 колледжбен екі жоғары оқу орыны кіреді. Бүгінгі 
күнде палата ықпалымен «Жол картасы» бағдарламасы 
аясында 600-ден астам түлектің облыс кәсіпорындарына 
керекті мамандықтар бойынша білім алуда. Аталған 
мақсатта оң нәтижеге қол жеткізу үшін Дуальді оқытудың  
отаны Германияға 51 мұғалім жіберіліп, олардың озық 
тәжірибесін өз түлектерімізге үйрету  басталды. Мәселен, 
қаладағы ірі кәсіпорындардың бірі «Татэк» АҚ, өздеріндегі 
кадр тапшылығын осы тәсілмен шешуді көздеп, Көксу 
ауылшаруашылық колледжімен келісімшарт жасасты. Олар 
енді аталған колледжде 50 түлекті  кәсіпорынға керекті 
мамандық бойынша оқытпақ. «Теория мен тәжірибе қатар 
жүргізілгенде ғана білікті маман даярлауға болады», –  деген  
Алмагүл  Оңғарбаева  облыстағы өзге де  кәсіпорындардағы 
маман  тапшылығын  аталған  тәсілмен шешудің  өзге де 
тиімді жолдарын түсіндірді.  

Құрмания НҮСІПБАЙ. 
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І АР-НАМЫС КОДЕКСІН АТТАҒАН 
АТЫМТАЕВ ЖӘНЕ БІРНЕШЕ 

ШЕНЕУНІК ЖАЗАЛАНДЫ
Осымен  бесінші отырысын өткізген Әдеп кеңесінде қаралып жатқан сұрақтар  әр 

деңгейде  әртүрлі  болуда. «Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ жоқ» деген қағидаға 
жүгінсек, Әдеп кеңесіне Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Алматы облысы 
департаментіне мемлекеттік қызметкерлердің сенімінің артқанын байқауға  болады. 
Өйткені, осы мемлекеттік  қызметкерлер ұжымының ішіндегі тәртіптік ахуалдың 
ақсап тұрғаны туралы арыздар келіп түсе бастаған. Онда жазылған жайлар бойынша 
басшылардың артық сөйлейтіні, қол астындағы қызметкерлерді балағаттап, намысына 
тиіп, мысқылдап сөйлеуі туралы шағымдар да қаралды. 

ауылдық      округінің     әкімі 
Б. Бекежановқа, Еңбекшіқазақ 
ауданының ішкі саясат бөлімінің 
басшысы М. Исламовқа, 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы 
Заңының 50-бабының 1 тар-
мағының  4  тармақшасын 
бұзғандарына байланысты 
атқарып отырған қызметтеріне 
толық сәйкес еместігі туралы 
ескерту түріндегі тәртіптік жаза 
қолдануға ұсыным жасалды. 
Сондай-ақ, осы заңның  
мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексінің 5 тармағының 
3,11 тармақшаларын бұзғаны 
үшін Еңбекшіқазақ ауданының 
ішкі саясат бөлімінің жетекші 
маманы Д. Мырзақожаға, 
Есік қаласының әкімі Б. Би-
меновке, Есік қаласының әкімі 
аппаратының бас маман-
есепшісі А. Сабаншиеваға 
ескерту түріне ұсыным жа-
салса, Алматы облысы 
бойынша, ауылшаруашылық 
басқармасының        басшысы   
С. Бекішовке сөгіс түріндегі 
тәртіп жаза қолданылды.

«Қуырдақтың көкесін 
түйе сойғанда көресің» 
дегендей, қол астындағы 
қызметкерлерге қызба мінезін 
көрсетіп, этикадан аттап кетіп 
балағат сөздер айтқаны үшін, 
Ж. Өзекбаевтың арызы және 
Экология департаментінен 
түскен материал бойынша  
Алматы облысы бойынша 
Экология департаменті бас-
шысының орынбасары, 
облыстың бас мемлекеттік 
экологиялық     инспекторы   
А. Атымтаев мырза кеңес 
мүшелерінің алдында біраз 
ақталып бақты. Ол өз сөзінде: 
«Басқа бәле тілден» деген 
тілімнен тауып отырмын деп 
әріптестерінің ар-намысына 
тиген лауазымды тұлға бұған 
дейін де екі рет жазаландым. 
Павлодар облысында экология 
департаментінің басшысы 
болып жүріп, Алматы облы-
сына ауысқанда қызметім 
төмендеді. Үздік қызметкер 
деген атақтарым бар» - деді.

Ал, Өзекбаевтың шағымына 
келетін болсақ, заң кеңесшісі 
менің атымнан  Кенжебеков 
шаруа қожалығына қатысты 
қызметтік тексеру жасапты. 
Ол шаруа қожалығы менің 

ешқандайда жақын жұрағатым 
емес, ол іс туралы ішкі істер 
органында бір жылдан аса 
тергеу жүрді.  Кенжебековтің 
ісінде қылмыстық құрам бар 
деп сіздерге шағым жазған. 
Өзіміз де жиын болғанда «Әй, 
жігіттер әрқайсымыздың 
арттарыңды шұқи бермей, 
заңсыздықты білетін болсаң-
дар, құжаттарды дұрыстап 
дайындамайсыңдар ма? Бұл 
не сонша адамдарды әуре-
сарсаңға саласыңдар дегенім 
рас» дейді. Өзекбаевтың 
өзі осында отыр, күніге ішу, 
өзі бұрын прокуратурада 
істеп қуылып кеткен деп қол 
астындағы әріптесінің бет 
пердесін ашып берді. Жалпы  
айтқанда, Экологиялық  де-
партаментте мемлекеттік 
қызметкерлердің ауызбірлігінің 
жоқтығы аңғарылды. Бір 
емес екі бірдей ағаттыққа 
жол беріп, Кенжебеков шаруа 
қожалығына қатысты өзіне 
тағылған айыпты мойындамай 
сотқа да жүгініп ұтылып қалған 
және Ар-намыс кодексін 
өрескел бұзған А. Атымтаев  
Мемлекеттік қызметі туралы 
Заңының 50-бабының 1-тар-
мағының 4) тармақшасын 
бұзып, мемлекеттік қызметке 
кір келтiріп, теріс қылық 
жасағаны  және Әдеп 
кодексінің 5-тарамағының 
3) тармақшасын бұзғаны 
үшін қызметке толық сәйкес 
еместігі туралы ескерту 
түріндегі тәртіптік жазаны 
арқалап қайтты. Осы оқиғаға 
байланысты Серікбай 
Өрікбайұлы Нұрғисаев ұжы-
мының ішіндегі моральды-
психологиялық атмосфераға 
байланысты ұжымның бір-
бірімен жауласып кетпеуі үшін 
психологтарды қатыстыра 
отырып, тиісті мамандарды 
шақырып, семинар өткізу 
керек деген ұсынысын 
айтты. «Бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығарып жұмыс 
жасамай халыққа көрсететін 
мемлекеттік қызметтің сапасы 
болмайды, әр басшы өзі 
басқарып отырған ұжымның 
ауызбірлігіне ұйытқы болу 
керектігін ескертті. 
                                

А. МҰХАМАДИ. 
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КӘСІПТІК  БІЛІМ   

Тарихы ТереЊ, Табысы ерен

білім ордасы

Әлемдік дүние таным қаншама өзгеріп құбылса да, оның негізі өндірістік өнеркәсіп пен ауылшаруашылығына 
негізделгені   еңбек. Кадр мамандарды оқытып даярлау, тәрбиелеу әрқашан актуальды мәселе. Талдықорған  
қаласындағы  №3 лицейі   2013-2014 оқу жылында «Өнеркәсіптік  индустрия және жаңа технологиялар» колледжі бо-
лып өзгерді.  Колледжді  өз ісін  жетік меңгерген  іскер басшы Еркінбек  Ысқақұлы  Қоянов  басқаруда.

Бұл оқу орны  заман талабына  сай 
«Машина жасаудағы механикалық өн-
деу, өлшеу-бақылау құралдары және 
автоматтандыру», «Автокөлікке техни-
калық қызмет көрсету, жөндеу және 
пайдалану», «Газбен қамтамасыз ету 
жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және 
пайдалану»,  «Жиһаз өндірісі», «Токарлық 
іс. Металды өндеу», «Дәнекерлеу ісі», 
«Ғимараттар мен құрылымдарды салу 
және пайдалану» сынды  мамандықтарды 
даярлап шығарады. Оқу  үрдісінде  заманауи  
талаптағы технологиялар қолданылады. 
Сондай-ақ, арнайы пәндерге арналған 
кабинеттер мен шеберханалар жаңа техника, 
құрал-жабдықтармен  қамтамасыз етілген. 
Жатақханасы да  күрделі жөндеуден өткізіліп,  
жаңа жабдықтармен жабдықталған. 

Айта кетейік, тәрбиеші М. Дәуіталинова  
жатақханада тұратын білімгерлердің  бос 
уақыттарын  текке  өткізбес үшін түрлі үйірме 
мен спорт шараларын  маңызды  жолға қоя 
білді. Ал, медицина мен санитариялы тазалық 
жұмыстары медбике М. Нұрқанованың 
жетекшілігімен алдыңғы қатарға қойылған.  
Дене  тәрбиесі оқытушылары А. Қаптағаев 
пен А. Әбішев спорт  әбзелдерінің түр-
түрін  қолданып, спорттық үйірмелерді жан-
дандырып, білімгерлердің  денсаулықтарын 
түзеуге өз үлестерін қосуда.

Кәсіптік оқу мекемесінің өткен  тарихы  
туралы  да айта отырсақ.  Жетісудың  Қаратал 
қойнауындағы Гавриловка селосынан 15 
шақырымдай қашықтықта, Түркістан  (Жетісу) 
генерал губернаторы құзырымен 1908 жылы 
Қапал ауылшаруашылық мектебі ашылады. 
Ашылу салдары  жергілікті тұрғын елдің 
әкімшілік биліктегі төменгі сатылы қызметтерге 
болыстар хатшылығына тәржімеші, астық 
сеуіп, жинауға мәліметшілер даярлау 
екен. Мектептің оқушылары елдің кедей 
табынан құралады. Қапал ауылшаруашылық 
мектебінде шаруашылыққа қажетті ат арба, 
шана, доға, арба  доңғалақтарын, ер-тұрман 
мен ат әбзелдерін, соқа, тырма, орақ, кетпен, 
тәпкі, шалғы жасайтын ұсталар мен егін, 
бау-бақша өсіретін жұмысшы мамандар 
даярлап оқытылады.   1922 жылы  сәуір 
айында Түркістан орталық атқару комитеті 
президиумының жарлығымен Гавриловка 
селосы Талды-Курган деп аталып, 
Талдықорған уезінің орталығы болады. Ал, 
1925 жылы Талды-Курган селосы Талды-
Курган қаласы деген статусқа ие болады. 
Талды-Курган уезінде 56 оқу мекемесі жұмыс 
істеп, 1580 оқушыға 114 мұғалім сабақ береді. 
56 оқу мекемесінің ішінде жалғыз кәсіби Қапал 
ауылшаруашылық мектебі ғана болыпты.

Жетісудағы әлеуметтік-экономикалық 
өзгерістерге байланысты жаңа экономикалық 
саясат жоспарымен жаңа үрдіс кооперативтер 
орнайды. 1926 жылы Талды-Курганға қарасты 
35 кооператив шаруашылығы құрылады. 
Олардың 17-сі  ауылшаруашылығына, 7-еуі 
егін шаруашылығына, 5-еуі мал шаруа-
шылығына, 2-еуі су шаруашылығына 
арналыпты. 

1936 жылы Қазақ КСР халық жер 
комиссариатының  бұйрығымен Қапал ауыл-
шаруашылық  мектебінің базасы жаңарып, 
«Қапал механизация мектебі» деп атауы  
да  өзгереді.  Осындай    ауылшаруашылық 
механизация мектебі Лепсинск селосында 
да ашылады. Механизация мектептерінің 
мақсаты Жетісу өлкесінде білікті механизатор 
мамандарын оқытып, ауылшаруашылық  
саласына  даярлау болған екен. Бастапқыда  
бұл мектептер жөнделіп, сырланған қойма 
ғимаратында орналасады. Оқытуға бар-
жоғы екі-ақ класс жабдықталыпты. Шатыр 
астында машықтануға арналған ХТЗ және У-2 
тракторлары орналасыпты. Құрал-саймандар 
мен қосымша бөлшектер тапшылық етіпті. 
Әдістемелік  құралдар  ныспы болмады десе 
болады. Дәріс беретін білікті, тәжірибелі 
оқытушылар мен шеберлер құрамы да 
мардымды болмапты. Ашаршылықтан аман 
қалған елдің күнкөрісі де нашар болған 
болса керек. Механизация  мектебіне келген 
оқушылар жазу-сызуды білмеген, техниканы 
алғаш көргендерден тұрғаны анық. 
Өлкенің  техникалық  және экономикалық  
артта қалып, аяғынан қаз-қаз басып, енді 
еңсесін  көтеріп келе жатқан шағы болатын. 
Ауылшаруашылық мектебіне жан-жақтан 

оқытушылық және шеберлік кәсіпке білікті 
жұмысшы механизаторлар тартылыпты.

Ең алғашқы осындай қызметке ұйым-
дастырушылық белсенділік танытқан, 
техника білгірі  Михаил Лукич Андрющенко 
деген екен. Ол Алтай өлкесінде 1933 жылы 
комбайнерлер курсын тәмамдап, Талды-
Курганға келіп машина-трактор станциясында 
комбайнер болып жұмыс істепті. Оның 
бес әріптесі механизация мектебіне 
инструкторлық қызметке жолдамамен 
келіп орналасады. Педагогтар ұжымы қиын 
кезеңде қалыптасады.  Ең алғашқы Қапал 
механизация мектебінің директоры болып 
Георгий Андреевич Кобяков тағайындалады. 
Машықтану мен іс-тәжірибелік дәрістер 
шаруашылықтар даласында жүргізіліп, 
ал, кешкісін 90 оқушы парталарға отырып, 
теориялық дәрістер оқылыпты. 

Соғысқа дейін бұл мектепті 800 түлек 
бітіріп, кәсіби мамандық алып шығады. Олар 
техникалық үрдістің алдыңғы қарлығаштары 

болғандықтан жақсы, өнегелі істерімен 
көрініп, егін егіп, қызылша дақылдарын өсіріп, 
механизациялауға үлкен үлестерін қосады. 
1941 жылы 12 мамырда Қазақ КСР халық 
жер комиссариатының бұйрығымен Қапал 
мен Лепсинск ауылшаруашылық мектептері 
ірілендіріле біріктіріліп, теміржолға жақын 
Үштөбе қаласындағы Қаратал құрылыс №3 
теліне көшіріліп, «Қаратал ауылшаруашылық 
механизация мектебі» деп аталады. Оқуға 
келушілердің саны артады. Механизация 
мамандары көбейіп, олар жұмыс жасайтын 
машина мен тракторлар тапшылығы 
орын алады. Жастардың техникаға деген 
қызығушылығынан механизация мамандары 
резервте тұрады. Аласапыран соғыс кезінде  
механизация саласына мамандарды даярлау 
тоқтатылмайды. Қосымша жас жеткіншектер 
мен әйелдер, қыз-келіншектерге тракторист-
комбайнерлар курсы ашылады. Соғыстың 
ауыр жағдайына қарамастан жатақхана, 
оқу корпустары іске жарап, сапалы білім, 
білікті мамандық игеріп, түлектері жеңіс 
күніне үлестерін қосады. Мектеп ұжымы мен 
оқушылар соғыста жүрген солдаттар мен 
үлкен қалалардағы жұмысшыларды азық-
түлікпен (астық, ет, киім) қамтамасыз етіп 
отырады. Қаратал механизация мектебін 
«Даңқ» орденінің үш бірдей дәрежесімен 
марапатталған Иван Михайлович Фролов, 
Ұлы Отан соғысының ІІ топтағы мүгедегі Иван 
Федорович Мартыненко, Т. Баймұханбетов, 
С. Калачев, С. Бекшанов, Л. А. Штокман, Н. П. 
Шубин, К. Бакжаев, И. Топоровский, Б. Ф. Тян, 
А. Байжұманов, К. Аманбаев, М. К. Дударева, 
Н. Калашникова т.б. оқып бітіреді. Олар 
нағыз өз мамандығының шеберлері болады. 
Қаратал механизация мектебінде 500-ге 
жуық қыз-келіншектер оқып, тракторист 
мамандығын игеріп шығады. Ольга Гапенко 
трактористер курсын 1946 жылы бітіріп, 

1947 жылы Талды-Курган ауданының «1-
Май» ауылшаруашылық артелі даласында 4 
гектар жерге егілген қызылша дақылының әр 
гектарынан 813 центнер өнім алып, рекорд 
орнатқаны үшін Социалистік Еңбек Ері деген 
атақты иеленеді.

Бұл  механизация мектебі қажетті 
кадрлармен өлкені жеткілікті, толық қамти 
алмайды. 1948 жылы 1 сәуірден Қаз КСР 
ауылшаруашылық министрлігінің №216 
бұйрығымен Қаратал механизация мектебін 
«Ауылшаруашылық механизация училищесі» 
деп атап, 56 гектар жер көлемі бөлініп, 
Талды-Курган қаласына көшіріледі. Қазіргі 
Жансүгіров көшесінде бір қабатты екі ғимарат 
- біреуі оқу корпусы, екіншісі жатақхана, одан 
шеберхана, 4 боксты гараж, мәдениет үйі 
акті залымен, кітапхана, оқытушылар мен 
өндіріске баулитын шеберлерге арналған 
тұрғын үйлер жедел тұрғызылады.  Сырттан 
келіп оқитын оқушыларға арналған жатақхана 
мәселесі бірінші кезекте тұрады. Оқытушылар 

мен шеберлер өздері іске кірісіп, саман 
кірпіштер құйып, 15 жатын орынға арналған 
екі бөлмелі жатақхана салады.  Бара оған 
қосымша, жанама бөлмелер қосылады. 
Жылдан жылға училищенің материалдық 
базасы нығайып, өріс ала бастайды. Білікті 
оқытушылар мен шеберлер қатары көбейеді. 
Машина-трактор паркі бір дөңгелекті трактор, 
екі ГАЗ-51 машинасы, екі С-6 комбайны және 
бір «Коммунар» комбайнымен толысады. 
1948-1950 жылдары 120 орынға арналған 
жатақхана, 300 орынға арналған оқу корпусы, 
60 орынды асхана, жылу орталығы, авто-
трактор гараждары, слесарлық 30 орынды 
шеберхана, жөндеу, күтім көрсету пункті, 
авто-тракторларға арналған ұстахана, 
лабораториялық тәжірибе сабағын өткізетін 
зертханалар салынады.

1941-1970 жылдары училищенің шаруа-
шылығы Еркін ауылынан 5 шақырым жерде 
орналастырылады.  60 адамдық жатақхана, 
оқу корпусы, тәжірибе сабағын өткізетін 
ауылшаруашылық машиналарына алаңша, 
зертхана салынады. Оған қосымша монша, 
25 орынды асхана, жұмысшыларға арналған 
екі-үш бөлмелі 10 үй, 500 басқа арналған 
шошқа қора, астық сақтайтын төбесі жабық 
жабынды  қырман, үш қойма тұрғызылады. 
Негізгі дақылдардан егілетін күздік бидай, 
арпа, жаздық бидай, 50 гектар жерге 
жоңышқа, суданка, сорго шөптері егіліп және 
бақшалық өнімдер: қауын-қарбыз, пияз, 
сәбіз, қырыққабат, қызыл қылша, асқабақ т.б. 
өнімдер өсіріледі.

Училищенің оқу техникалық базасы: У-2, 
бір СТ-3, төрт СТ-3-НАТИ, ДТ-54-2 дана, 
С-60-1 дана, С-80-1 дана, комбайн С-8-4 
дана, ГАЗ-ММ-2 дана, ГАЗ-51-1 дана, ЗИС-
105-1 дана, токарь станоктары 7 дана, 
әртүрлі ауылшаруашылық  машиналары 17 
дана жасақталады. Училище кітапханасы 

6151 дана қазақша, орысша кітаптармен 
қамтылады.  Педагогикалық ұжым құрамы 12 
оқытушыдан тұрады.

1950 жылы Талды-Курган ауылша-
руашылық механизация училищесі тікелей 
ауылшаруашылық министрі мен мемлекеттік 
комитет «Трудовые резервке» қарайды. 
Ауылшаруашылық министрінің 1953 жылы 
2 қазандағы бұйрығымен Талды-Курган 
ауылшаруашылық механизация училищесі 
мелиорация министрлігінің құзырына беріліп, 
СПТУ (ОКТУ) №24 деген статус иеленеді. 
1954-56 жылдары училищеде Республика 
бойынша тыңды игеруге арналған қысқа 
мерзімді механизатор мамандығына оқыту 
курстары ашылып, жұмыс істейді. Бітірген 
түлектер Сарқан ауданының «Пограничник», 
Кербұлақ ауданының «Қарашоқ», Қапал 
ауданының «Қапал» совхоздарында еңбек 
етеді.   

Сапалы білім мен материальдық  
базасының  жоғарлығы  үшін №24 ОКТУ 1956 
жылы  Қазақстан  Республиканың «Құрмет» 
грамотасы және 20 мың сом сыйақымен 
марапатталады. Сол жылы ауылшаруашылық 
училищелер арасындағы  жарыста  одақ 
бойынша  екінші  орынды иеленеді. Монголия 
Республикасынан жастар келіп, кең көлемді 
механизатор мамандығын оқып, техниканы 
игеруді үйреніп кетеді. 1957 жылы №24 
ОКТУ ұжымы өз жетістіктерін Қаз КСР-і 
атынан одақтық көрмеде көрсету құрметіне 
ие болады. Екі жылдан соң Бүкілодақтық 
социалистік жарыстың жеңімпазы ретінде 
КСРО-ның және одақтық кәсіподақ комитетінің  
ауыспалы Қызыл туын жеңіп алады. 

Қаз КСР кәсіптік білім беру мемлекеттік 
комитетінің 1959 жылғы шешімімен №24 
училище «үлгі-тірек» деп саналып, облыс, 
республика мұғалімдері мен кәсіптік 
білім беру саласының оқытушылары мен 
шеберлері іс-тәжірибе алмасып, білімдерін 
жетілдіруге  ұдайы сонда жиналатын болады. 
Инженер-педагог кадрлардың жетіспеуіне 
байланысты №24 ОКТУ негізінде 1962 жылы 
жаңадан индустриалды-педагогикалық 
техникум ашылады. Бірлескен училище мен 
техникумның директорлық қызметін атқару 
білікті жетекші Р. Доргатовқа жүктеледі. 
1965 жылы училище мен техникум бөлініп, 
әрқайсысы жеке оқу орны болып тіркеледі. 

1997 жылы оңтайландыру бағдарламасы 
бойынша, кәсіптік мектептерді біріктіру 
негізінде №3 кәсіптік мектепке №5 кәсіптік 
мектеп біріктіріліп, №3 кәсіптік мектептің оқу 
корпусы мен шеберханалары басты ғимарат 
болып алынады. Заматында №24 кәсіптік-
техникалық училищені Митхат Қасымұлы 
Усманов та басқарды. Колледж болып 
ауысар алдында №3 лицейге  Ә. Ахимбеков 
басшы болды. Оқу мекемесінің 75 жылдық 
мерейтойы 2010 жылы аталып өтілді.

Бұл күндері ұжым инновациялық 
технологиялармен қатар дәстүрлі емес 
технологияларды да жетілдіре қолдануда. 
«Жетісу-Газ», «Қайнар-АКБ», «Азия-
Электрик», «Метакон» серіктестіктерімен  
қатар «Мирас», «Алакөл Плант» 
зауыттарымен  әлеуметтік қарым-қатынас  
орнатқан. «Механикалық өндеу, өлшеу-
бақылау құралдары және өнеркәсіптегі 
автоматика», «Газбен қамтамасыз ету 
жабдықтары мен жүйелерін құрастыру 
және пайдалану» мамандықтары бойынша 
дуалды оқыту технологиясы іске асырылуда. 
«Жол картасы» және  «Жұмыспен қамту» 
бағдарламасымен Алматы облысы бойынша 
700 маман  даярланып және қайта даярлау 
курсынан өткізілді. 

1935 және 2012 жылдар аралығында 
аталған оқу орнында  ауылшаруашылығына, 
өндіріске, қызмет көрсету саласына қажетті 
30 мыңға  тарта білікті, сапалы жұмысшы 
кадрлар дайындалды. Колледж  түлектері 
еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие деп 
айтсақ та болады. 

Жемісбек ТоЛЫМБЕКов.
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Жаға  айырылып, Жең  қалды,  қырғыннан соң еңіреген ел қалды
ҰлТ-аЗаТТық  КӨТерІлІСІНе  – 100 Жыл 

(Жалғасы.  Басы өткен санда)

1916 жылдың 28 қыркүйек  айында  
оларға  қарсы Қапалдан  Осипов бас-
қарған  өңшең «Сен тұр, мен атайын» 
деген баскесерлері, жазалаушы, бастан-
аяқ  қаруланған отряд  жіберілді. Бұлар  
ел шетіне кіре бас-көзге қарамай, 
еркеккіндіктілерді атты. Қылышпен шапты. 
Тіпті, қарсылық көрсеткен әйелдерді де  
етегінен оралған  балаларымен  қоса  
қылыштады. Екіқабат әйелдерді де жарып 
тастады. Мұндай жауыздыққа шыдамаған 
тауға бекінген үш жүз жігіт қарулы 
отрядтың алдын тосып, қарулары олармен 
салыстырғанда мүлдем жоқтың қасы болса 
да, атой салды. Жаужүрек Сиыршылардың  
мұндай  ерлігіне шыдай алмаған  казак-
орыстар Быжы өзеніне қарай  қаша  
ығысты. Бұл жақта Жалайырлардың Мырза 
руы қоныстанған  болатын. Әрине, Мырза  
руының  жігіттері де тастүйін отырған еді. 
Амал не, қару аз. Десе де, олар қашқан 
отрядтың алдынан шығып, соққы берді. 
Кейінде жазалаушы отрядтың басшысы 
Осипов орталыққа былай деп хабарлады: 
«Қазақ ауылдарында ешқандай ер адам  
болмады. Олардың қайда кеткендерін 
сұрағанда, әйелдер мен балалар ештеңе 
білмейтіндіктерін айтты. Байқағаным, 
әйелдер киіз үйлерде жылдамдатып көп 
мөлшерде нан және шелпектер пісіріп 
жатты. Сонымен бірге, киіз үйдің ішіндегі 
ошақтың басында шикі және сүрленген 
еттер ілініп тұрды. Менің ойымша, бұл 
азықтың барлығы бүлікші қазақтарға 
дайындалып жатыр». (С. Д. Асфендияров. 
Национально-освободительное восстание 
1916 года в Казахстане. Восстание 1916 г. 
в Казахстане.). 

үш жағынан тең емес, алапат 
шайқастардан кейін көтерілісшілер 
тауға қарай  шегініп, адам бара 

алмас жерлерге бекінді. Енді Сиыршы 
жігіттері өз жасақтарымен партизандық 
соғыс жүргізу тәсіліне көшті. Оқиғаның 
бұлай белең алуына  ашуланған  Осипов 
былай деп мәлімдеме жасады: «Меніңше, 
Қаратал  болысындағы бүлікшілерді  
міндетті түрде қырып тастау керек. 
Малдарын мемлекет қазынасына өткізіп, 
болысты таратып, бейбіт болыстар 
арасына көшіріп жіберу қажет. Бұл басқа 
қазақтар үшін үлкен сабақ болады». (С. Д. 
Асфендияров).

Не керек, қазан  айының  басында  
жазалаушы отрядтардың қырып-жою 
күшімен Қапал уезіне қарасты Жоғарғы  
Қаратал болысындағы көтеріліс басылды.

Міне, мен жазып отырған осы материал 
тарихта «Қаратал ісі» деген атпен мәңгіге 
жазылып        қалған      еді.   Кейінірек  
Г. Сапарғалиевтің мұрағат материалдары 
негізінде жазылған «Карательная политика 
царизма в Казахстане» деген зерттеу 
еңбегінде талдап жазылды. Бұл жерде 
1905-1917 жылдар  арасындағы  оқиғалар 
қамтылған болатын. 

Сөйтіп, Қапал уезіне қарасты бірде-
бір болыстар емес, тура Қаратал болы-
сының ауылдарын ойрандап, адамдарын 
қырып, мал-мүлкін тонап, ішерге ас, 
киерге киім қалдырмады. «Жазалаушы 
отряд» деп аты айтып тұрғандай, Қаратал 
болысындағы көтерілісті айуандықпен 
басып-жаншыды. Оларға майданнан 
келген казак-орыстар аса қанішерлікпен 
«әлгілерге» көмек көрсетіп, соғыста  ала  
алмаған өшін қарапайым да бейбіт, момын 
халықтан алуға тырысты. Бұл жөнінде  
алаштың  асылы  Әлихан  Бөкейханов 
былайша сипаттап жазды: «Батыстағы  
қан  жауып  тұрған соғыстан қашқан 
орыстың  сойқаны қазақпен  соғысуға 
жерік болды. Елді шауып, қорасын өртеп, 
он  мыңдаған бейқам елді қырған Россия-
Неміс соғысынан қазақ көтерілісін  басуға 
келген әскер елде болды. Қазақпен соғыс 
бітіп қалса, өздерін сол күні неміске қарсы 
айдайтынды біледі де, қазақ елінде момын 
елді шауып, соғысып жатырмыз деп 
жүре береді». (Ә. Бөкейхан. Таңдамалы – 
Избранное).

пристав  Сибирьский басқарған. Бұл 
өзі айналасындарға жайлы, пейілінде 
арамдығы жоқ,  жергілікті қазақтармен 
бейбіт өмір кешті. Тіпті, қазақтар олардан 
жер жыртып егін егуді, тоған қазып 
су тартуды, жеміс-жидек ағаштарын 
отырғызуды үйренді. Қазақтардың негізгі 
кәсібі – мал өсіру еді. Мұндай  игі  істерден 
Қаратал өзенінің сол қапталындағы 
Сырымбеттер де қалыс қалған жоқ.

Сондай-ақ, Сибирьскийдің  басқа 
руындағы казак-орыстар қазақтармен 
қыз берісіп, қыз алысқан. Мысалы, 
жерлес жазушымыз, марқұм Мұқаметжан 
Мырзақұлов  аға «Нүсіптің ұлы Шерияздан 
Иманбаев Николайдың қызы Марусяға 
үйленді» деп жазбаша дерек қалдырған.

Міне, осылайша  айрандай ұйып, аралас-
құралас болып, егініне тұқым, ағашына  
көшет алып отырған елді Сибирьскийден 
кейін келген пристав Андрей  іркіттей  ірітті. 
Бұл Андрейіңіз жергілікті халық арасында 
алаяқ, жауыз қара  Андрей  аталып  кетті. 
Әумесерлігі сондай, Қараталдың қарсы 
бетінде жатқан  Сырымбеттердің егінін 
малға таптатып, қарсы шыққандарды ат 
бауырына  алып  қамшымен сабайтын. Бұл 
әдет кез келген казак-орыстың күнделікті 
ермекті ісіне айналды. Андрей мен оның 
ұрда-жық есерсоқтарына әй дейтін әже, қой 
дейтін қожа болмады.

Сол кездері қазіргі Талдықорған, одан 
әріректе  Гавриловка  болып аталған 
бекетті басқарушы  пристав  Казанцов, 
ал, Қарабұлақ бекетін атаман Биденко 
басқаратын. Бұлардың  алаяқ Андрейге еш 
дәуірі жүрмеді. Әрі оларға шағым айтар да 
ешкім болған жоқ.

әл осы тұста патша ағзам қазақ 
ұлтынан әскерге жас жігіттерді алуға 
жарлық шығарды. Жастарын ойша 

жаза салып, тіпті, 30-40 жастағы балалы-
шағалы жігіт ағалары да әскерге алынды. 
Былайғы  жуас жұрт не соғыс, қандай соғыс, 
кіммен соғыс, кімнің жоғын жоқтап, мұңын  
мұңдаған қырғын екенінен де бейхабар 
еді. Десе де, Торғайдағы Аманкелді 
көтерілісінің, тіпті, осы Жетісу жеріндегі 
Бекболаттың қол жинап, патшаның бұл 
әрекетіне қарсы көтеріліс ұйымдастырғаны 
туралы дүмпуден құлағдар болып қалған 
жайы бар болатын. Осыны естеріне мықтап 
түйген, әрі казак-орыстардан қоқан-лоқы 
көріп жүрген Сырымбеттер де іс-әрекетке 
көшуге бел байлады. Қай істің болса да 
көшбастаушысы болатыны сияқты осы бір 
өмір, не өлім үшін арпалыс жолындағы 
көтеріліске дайындық Жазықбай сынды 
ерлерге тапсырылды. Сол кездегі 
қазақтардың жай-күйі туралы алаш 
газеттері де қозғап жазды. Үзінді келтірейік.

«Жетісу қырғыны тақырыпты» деп 
жазылған №127 папкадан алынған «Бірлік 
туы» газетінің 1917 жылы 11-нөмірінде. 
«Жер-суды тартып алған соң, 
переселендер онымен қазақты жақсы көріп 
отырған жоқ», «Жеңілгенді құлым дейді» 

дегендей, оларға әртүрлі қысымшылық 
көрсету жолына түсті. Сол  нәрсені сылтау 
қылып, олардың  ауылдарын  шауып, 
малдарын талау переселендерге ойыншық 
есебінде болатын болды. Бір мұжықтың 
аты, яки сиыры  жоғалса да, іргелес 
отырған қазақтан төлетіп алып жүрді. Тіпті, 
қазақтардан  жоғалған  шошқаны төлетіп 
алған мысал да болды. Қазақтың шошқаның 
өзі түгілі бір қылшығынан жиренетіні мәлім 
болса да, бұл әбден басынғандықтың 
белгісі.

азақтардың  осылай  хохолдардан 
көрген қорлық-зорлығы тіпті, шектен  
шығып кетіп, олардың көрген қорлығы 

қараң болып тұрғанда, былтыр майданға  
жұмыскерлер алу мәселесі келіп шықты. 
Бұл бұрынғы ішке сыймай жүрген қапаны, 
кекті шығаруға себеп болып, қазақтар 
арасында бүлік басталды. Қазақтар таулы 
жерде өсіп-өнген, мінездері мәрт халық 
болғандықтан, бүйтіп тірі болғанша, бір 
жолы-ақ жоқ болайық деп, алды-артына 
қарамай осындай істі бастап жіберді...– деп 
жазды.

...Жазықбай алып денелі, батыр тұлғалы, 
қара-сұр шүңірек көзді адам болған. Өзі 
құралайды  көзімен атқан мерген, аңшы 
еді. Қолында үнемі шиті мылтығы, белінде 
қылышы жүретін. Әкесі Жазықбай батырдың 
қандай адам болғандығы жайлы баласы 
Биболат қариядан бала күнімізде естіген 
едік. Кейін оны баласы Бітім Биболатов та 
талай айтты. Қазір Бітім Жетісу ауылында 
тұрады. Жасы  69-да. Дүкен  ұстайды. 
Жазықбай баласы Биболаттан одан басқа 
да талай ұрпақ бар.

Сол  Жазықбай батыр казак-орыстарға  
қарсы  шығу үшін қару-жарақ керек екендігін 
жақсы түсініп, темірден түйін түйген нағыз 
шебер, өзінің замандасы  ұста  Байбөрліге 
мылтық, қылыш  жасауға тапсырма береді.

Байбөрліден де бір ұл қалған, оның  
аты Үмбетәлі, жүз жастай жасап, дүниеден 
озды. Текелі қаласында тұрған. Үмбетәліден  
Қайынтен атты бір ұлы ұзақ  жыл  бойы  
аудандық  Мәдениет бөлімінде  автоклуб 
қызметкері болып істеді. Міне, бұл кісілер 
сол 16-шы жылдары ата-бабаларымыздың 
азаттық жолында құрбандық болғаны 
жайлы реті келгенде там-тұмдап болса да, 
әңгімелеп отыратын.

Осы Сырымбет қырғынында қазір 
де тәуелсіз Қазақстанымыздың іргелі де 
мықты ел болуына өзіндік үлесін қосып 
келе жатқан генерал-майор, ҚР ұлттық  
қауіпсіздік комитетінің басқарма басшысы 
Нұрлан Бекмұхамбетовтің де арғы ата-
бабалары азаттық үшін көз жұмғандығын 
кезінде көнекөз қариялар  айтып отыратын. 
Қарттар айтса, қалт айтпайды. Ендеше 
дәйек келтірейік.

Бекмұхамбеттің әкесі Керімбек би 
болған адам. Ол 1916 жылдары жоғарыда  
өзіміз айтқан Қызыл кардонды мекендеген. 
Қырғын болған жылы алпысқа  шыққан кезі. 
Қапыда  қалдырған қарулы жауға ол аз 
ғана жігіттерімен қарсы тұра  алмады. Күші 
тең емес шайқаста жанындағы көптеген 
жігітінен айырылды. Үлкен  ұлы 25 жасар 
Ешмұхамбет ерлікпен оққа  ұшты. Кіші ұлы 
Бекмұхамбет арғы тауларға  арқар  атуға 
кетіп, бұл оқиғадан бейхабар, аман қалған. 
Ол тұп-тура  жиырма жаста еді.

Керімбек бидің мекендеген жері күні 
бүгінге дейін «Керімбек сайы», «Солдат 
сайы» деп аталады, ресми түрде картаға 
түсірілген.

Осы қырғын оқиғаны көзімен көрген, 
Керімбек бидің келіні сол кезде 18 
жастағы Бекмұхамбеттің әйелі Нақбала 
апаның айтуында бұл мәліметтер біздің 
ұрпаққа да жетті. Совет үкіметі 1932 жылы 
Бекмұхамбетті халық жауы деп қуғындап, 
жазықсыз жала жауып атқан.

Нақбала апай өткен ғасырдың 
елуінші жылдары баласы Нұратай мен 
келіні Ұлтуғанға бұл оқиғаны «біліңдер, 
жадыларыңда жаттап, кейінгі ұрпаққа 
жеткізіңдер» деп айтса, бүгінде тоқсанға 
жеткен Ұлтуған апамыз оқиғаны бізге 
жеткізді. Ол кісі айтқан мына бір жағдайды 
да айта кеткеніміз артық болмас. 

Қаратал  болысындағы көтерілісті  
ұйымдастыруға, әрі аяқасты дайындықсыз 
болса да, «Қарусыз қаһармандар» ретінде 
бостандық үшін белін байлап, жауға  
қарсы шыққандардың басын қосып, атқа 
бірінші болып қонғандардың есімдері қазақ  
тарихының таспасында жазылып қалды. 
Олардың  ерлігін  әспеттеп, бостандық 
үшін жанын пида еткен көтеріліс көсемдері 
туралы Г. Сапарғалиев былай деп 
жазды: «Кез келген көтеріліс басшысыз 
болмайтындығы белгілі. Қапал уезіндегі 
Жалайыр тайпасының Сиыршы  руын 
патша үкіметіне қарсы мынандай 
тұлғалар бастап шықты: Ысқақ Малаев, 
Рахым Күшіков, Серғазы Бөкеев. Міне, 
осы тұлғалар бастаған Сиыршы руы 
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске 
өзіндік үлестерін қосты». (Сапарғалиев 
Г. «Карательная политика царизма» в 
Казахстане).

оққа ұшып аналар, 
өліп кетті балалар мен 

бабалар
Осыдан 100 жыл бұрын, Сырымбет 

қырғыны кезінде денесі шабылып, басы 
кесіліп, тірідей  көміліп, жауыздықтың  
құрбаны болған 150 азаматқа, кейінгі ұрпақ 
үшін өмірін қиған боздақтардың  рухына  бас  
иіп, тағзым ету бүгінгі  ұрпақтың парызы.

1916  жылы он екі ата Жалайыр  ішіндегі 
Сиыршылар және басқа да Жалайырлар  
қазіргі  Ескелді би атындағы ауданның  
орталығы  Қарабұлақ пен кеншілер қаласы 
Текелінің аралығында Қаратал өзенінің оң 
жағалауындағы Қаратал болысы оңтүстік-
шығысқа қарай «Желдісай, Тастыарық, 
қазіргі Текелінің бір бөлігі стансаның орнын 
(кейіннен «Большевик» колхозы болған), 
одан жоғарырақтағы Жалғыз кардон деп 
аталатын жерлерді мекен еткен. Олардың 
жалпы саны бір старшин ел болған. 
Оқырман  халыққа түсінірек айтсақ, басы 
Алатаудың шың-құздарынан бастау алатын  
Ойсаз, Шажа, Қора, Текелі, Теректі және 
басқа да ірілі-ұсақты сулардан құралып, 
Қаратал боп Балқашқа құлдилайтын 
Жетісудағы ірі өзеннің оң және сол жағын 
қоныс еткен ел. Ал, оң жағындағы қазіргі 
Қараталды, (бұрын Қараталды аталған) аз 
бұрынырақ  Каратальский, одан ертеректе 
Сибирьский  есімімен  аталған ауыл мен  
қазіргі Көкжазық, Қайнарлы, Ақтасты, 
Қоржынбай, одан  әрі Қапал өңірін  сол 
1916 жылы патшаның  жесір қызы Антонина 
(Антония деп те жазылады) басқарған. 
Оның тұрағы Қапалда  болатын, Қапал ол 
кезде ояз еді. Осыншама жер «бесінші», 
«алтыншы», «жетінші» деп нөмірмен 
аталатын. Неше мыңдаған гектар шұрайлы 
жерді жаңағы Антонина жалғыз иемденген.

Әрине, оның жер-жердегі әлгі нөмірмен 
аталатын ауылдарында басқарушылары  
болған. Мысалы, өзіміз жоғарыда айтып 
өткен Қаратал ауылын  казак-орыс 

Д

Қ
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ТАРИХ ЌОЙНАУЫ

Жаға  айырылып, Жең  қалды,  қырғыннан соң еңіреген ел қалды
ҰлТ-аЗаТТық  КӨТерІлІСІНе  – 100 Жыл 

Еркек  кіндіктіні түгел қыруға тапсырма 
берілгендіктен, тіпті, балаға дейін басы 
шабылып жатқанда, Нақбала  апамыздың 
Азамбай деген қайнысы он  жаста  екен. 
Оны тірі  алып қалу үшін үстіне қыз баланың  
көйлегін киіндіріп, жан сауғалапты. 
Азамбайдың  көкейіне  казак-орыстардың 
сондағы жасаған  қиянаты мәңгі жазылмас 
жара боп қалды. Азамбайды  қызылдар 
келгенде де қуғын-сүргінге салды. Ақыры  
Азамбай «халық  жауы» деген атты арқалап, 
Қытайға қашты. Кейінде туған жерге оралып, 
өткен ғасырдың жетпісінші жылдарына 
дейін өзі туған Қараталды  ауылында  
өнегелі өмір сүріп, жасы келіп дүниеден 
өтті. Мұны айтып  отырғанымыздың себебі 
– сол 1916 жылы қырғынға ұшыраған жүз 
елуге жуық (бәлкім одан да көп) кәрі-жастың 
ішінде қазіргі Сырымбет үрім-бұтақтарының 
көпшілігінің ататегі болғанын естеріңізге 
сала кету.

онымен, Сырымбет қырғыны қалай 
болды? Енді соны негізінен Жазықбай 
баласы Биболат қарияның айтуымен 

қағазға түсірген ұстаз-жазушы, кезінде 
сол өңірдегі Екпінді ауылында мұғалімдік 
қызмет атқарған, жоғарыда өзім есімін атап 
кеткен Мұқаметжан аға Мырзақұловтың 
жазбалары, сондай-ақ, басқа да сұңғыла 
шежірелерден естіп, қағазға түсіргендеріміз 
бойынша баяндап көрейік.

1916 жылдың қоңыр күзі болатын. 
Байбөрлі  әдеттегідей  ұстаханасына 
ерте келді. Көрігін  қыздырып, ауыл  
тұрғындарының бірді-екілі беріп кеткен 
тапсырмаларын орындауға кірісті. Шебердің  
қолы  ортақ  деген емес пе, Әмина жеңгесі 
әкеліп тастаған  жез құманды  өнге келтірген 
соң, кешеден аяқталмай  қалған қылыштың 
жүзін тағы бір суарып алып, отқа қыздырып, 
төске қойды. Ұста осындай түсі суық қаруды 
бұрын-соңды жасап көрген жоқ еді. Енді 
міне, қолына  алуына  тура  келді. Мынаусы 
бұрынғыларға қарағанда тіпті,  әдемі ме, 
қалай? Қайқы  басы да Жазықбайдың 
ұйықтаса да мойнынан  тастамайтын 
қылышынан артық болмаса, бір кем емес. 
Бұйырса, кейінгілері бұдан да өткір, бұдан 
да әсем болып шығар деп бір қойды. 
Тауда бекініс жасатып жатқан Жазықбай 
да ұстаға әлсін-әлі кісі шаптырып, шиті 
мылтықтар мен қылыштарды  тездетіп 
жасасын деп тапсырып жатыр. Тегі, ертең  
балаларымызды, бозбала  жігіттерімізді 
көпе-көрнеу өлімге жібермей, патша 
әскеріне қарсы тұрып, біз де ел екенімізді 
көрсетпейміз бе? Жөні келсе, өзіміз әскер 
жасақтап, Бекболатқа қосылармыз...

Таудағы  Жазықбайдың  да ойы осы 
еді. Қарамағына  алған қолында қайла-
балталарынан  басқа ештеңе жоқ жиырма 
жігіт тастан қалап  бекініс жасап жатыр. 
Біразы қалың  қарағайды құлатып, жауын-
шашыннан, желдің өтінен қорғайтын  лыпа 
тұрғызуда. Ондағы  ойлары әскер келе 
қалса, шал-кемпір, бала-шағаны осында 
әкелу. Жігіттерде де тыным жоқ. Жарым 
түнде көз шырымдарын алғаны болмаса, 
тәулік бойы бел шешпестен еңбек етуде. 

Ауылдағы  жалпы  жұрт өздерінің 
күнделікті қам-қарекеттерімен айналысуда. 
Тіпті, олар Жазықбайлардың  мына таңдағы 
істерінен де бейхабар сияқты. Себебі,  
Жазықбай, Байбөрлілер әзірге жалпы 
жұртты күні бұрын  дүрліктірмеуге  шешім  
қабылдаған еді. Амал қанша?! Оқиға 
ойламаған  жерден  басқаша  бет   бұрды.  
Жаңа ғана  ұстаханада өз ойымен өзі болып 
тұрған  Байбөрлінің  ашық  тұрған есігіне  
әлдебіреу жылмаңдай бас сұқты. 

– Ассалау... Байеке! Таң атпай 
ұстаханаңыздың есігін ашыпсыз... ойбой, 
мына қылышыңыздың әдемісін-ай. Мұны 
неменеге соқтыңыз? Кімнің басын 
алмақсыз?

– Ауылға жұқсыз, сөзі көп, лаңдау 
Бейсебайдың үсті-үстіне қойған бұл 
сұрақтарына  Байбөрлі өткір жанарымен 
өңменінен өткізе бір қарағанда анау 
кірерге тесік таппай, шығар есікке қарай 
жылыстады. Ол кезде бағана өзі ертіп 
келген, бұған дейін сыртта тұрған казак-
орыс ішке кірді. Оны мына ауылда не болып 

жатқанын біліп кел деп, атаман жіберген еді. 
Ол:

– Байбөрлі атымды тағалап берші, – 
деп ұстаға жақындады. Ұстаның жаңа ғана 
жасап үлгерген мылтығын қолына ұстап: 
Мынаны не үшін жасадың? – деп ұстаға 
сұрау қойды. Ол үшін жауапты жұқсыз 
Бейсебай берді.

– Сенің басыңды шабады, мына 
мылтықпен атады, – деп ыржалақтады.

Байбөрлі:
– Бір аңшы досым сұраныс жасап еді... 

Осы кезде казак-орыстың жеңінен тартып, 
жұқсыз Бейсебай да далаға жылыстай 
берді.

Казактың шылбырына жармасқан ол 
аттымен бірге жаяу дедектеп:

– Әй, атаман  Андрейге шап, мыналар 
көтеріліске дайындалып жатыр де...

Анау атбасын атаманға бұрды.
Мұны естіген қара Андрей  жанына 

Крючковты ертіп, Қапалға – Оязға атқарушы 
пристав Казанцовқа ұшты. 

Крючков демекші, оның ұрпақтары әлі 
де бар. Текелі  қаласында тұрады. 

Таң  қылаң бере түнімен шоқырақтата 
шапқан 270 солдат Сырымбеттердің жеріне 
лап қойды. Алдымен Байбөрлі ұстаның 
дүкенінің тас-талқанын шығарды. Тіміскілеп 
жүріп, 16 мылтық, 20 қылыш тапты.

– Жазықбай қайда, – деп мылтықтың 
дүбімен желкеден түйді.

Тумысынан төртбақ, көрік басып 

шыңдалып, балға соғып, төс көтеріп 
шыныққан шымыр денелі Байбөрлі тағы да 
мылтық көтеріп ұмтылған екі солдатты екі 
жаққа ұшырды. Қаптаған солдат қойсын ба, 
жабылып жүріп ұстаның қол-аяғын байлап, 
тергеуге алды.

Байбөрлі шойындай денесіне мінезі 
де сай, сөзге сараң нағыз қара нардың өзі 
еді. Аналар қалай қинаса да, жақ ашпады. 
Тілін тістеп тұра берді. Жазықбай үйінде 
жоқ болып шықты. Солдаттар баласы 
Биболатты дедектетіп айдап келді. Атаман:

– Әкең қайда?
Биболатта үн жоқ. Екі көзі шарасынан 

шығып, қорқып кеткен. Үрей билеген ол:
– Білмеймін. Көп болды, көргенім жоқ.
Атаман ойланып қалды. «Осыдан 

біраз бұрын осы өңірді мекендеген 
Жалайырлардың игі жақсылары бас қосып, 
бір сойқанды бастамақ. Ол үшін алыс-жақын 
ел-жұрттың басын біріктірмек деп естіген, 
бәлкім жігіттерін жинап жүрген шығар?!

л расында оқиға былай болған еді. 
Түбінде бір шайқастың болатынын 
алдын ала болжай білген Сиыршылар 

Ұлы би  Ескелді  бабаның немересі 
Демейұлы  Ереуілді  бас етіп, Хиуаға  
аттандырған. Ондағы  негізгі  ойлары 
Хиуадағы  Ресейге қарсы  саясат  жүргізіп  
отырған  биліктегі адамдармен кездесіп, 
қару-жарақ  сатып  алуға келісім жасау.

Парасатына  ақылы  сай  Ереуіл  бұл  
шаруаны  оңынан  шешіп, жүздеген жылқы  
малын  айырбастап, көктем шыға мылтық, 
оқ-дәрі алатын болған. Бірақ  олар мына 
бүгінгі сойқаннан  мүлдем бейхабар, әлі 
жолда еді.

– Атамын! – деп атаман  Биболатқа 
мылтығын кезенді. 

Есі шығып, әбден  қорыққан ол 
«білмеймін» деп тұра берді. Одан әрі 
атаман Биболатты қинаған  жоқ. «Бара бер» 
деп  босатып  жіберді.

Ондағы ойы: «Биболат қайтсе де 
әкесіне жүгіреді. Жазықбайдың  қайда 
екенін баласы өзі-ақ ұстап береді. Тек оның  
артынан аңдушы  жүргізіп отыру керек».

Жауыздың сандырақ  ойы дәл келді. 
Биболат ауылда болып жатқан қырғынды  
көріп, «кеудемде жаным барда әкеме 
жетейін» деп, Тереңсайға қарай ұшып 
келеді. «Қапыда қалдық-ау» – деп  бармағын  
шайнады. Қырылған  елді көріп, екі көзінен 
жас төкті.

Атаман: «Көзге түскенді өлтіре 
беріңдер, мейлі бала болсын, кемпір-шал 
болсын қыра беріңдер. Әсіресе, еркек кіндік 
қалмасын» деп бұйрық берді.

«Күздің  қоңыр күнін қара бұлт  торлады. 
Жер сілкініп, тау атылғандай болды. Көзі  
шарасынан шығып, шырқыраған  сәбилердің  
жан даусы шығады. Әйелдердің  есі шығып, 
«Аллалап  ойбай» салады. Қырғынды 
ауызбен  айтып жеткізу қиын. Талай  жас  
нәрестелер қылышпен туралды. Жазықсыз  
ата-ана, кемпір-шалдар  мылтықпен 
атылды. Жер беті қызыл қанға боялды. 
Көптеген ер-азамат, боздақтар  қарусыз 
қарсыласа алмай, оққа ұшты. Әне, қызын 
көтеріп қашып бара жатқан Досымның  әйелі 

Әнипаны бауырына  басқан баласымен қоса 
қылышпен  шауып, екіге бөліп тастады. Ой, 
неткен жауыздық, неткен  қаталдық! Шеген 
қарт немересін арқалаған күйі оққа ілінді. 
Атылған жалғыз оқ екеуін қабатынан тесіп 
өтті. Баласының:

– Ата, ата! – дегенге ғана шамасы 
келді.

Атасы да:
– Қош! Көзімнің қарашығы! – деп 

немересін аймалаған күйі жан тәсілім 
қылды»,– деп жазды өзінің «Сырымбет 
шайқасы» деген мақаласында жазушы 
Мұқаметжан МыРзАҚҰлОв ағамыз. 

Қырғын кешке дейін созылды. Жазықбай  
баласының құстай ұшып келе жатқанынан-
ақ бәрін де түсінді. Биболаттың  артынан  
шуаған солдаттар да биікке қарай  өрмелей 
түсті. Атаман тағы да бір взвод солдат бөлді.

Жазықбай  інісі  Сейдахмет екеуі, басқа 
да жігіттер ақтық демдері қалғанша айқасты. 

«Тірідей қолға түсіріңдер» деген  атаман 
тапсырмасы орындалды. Жазықбай 
бастаған он бір адамды қол-аяғын  байлап, 
қамауға алды. Жендеттер қырғынды 
тоқтатпады. Нұржамал мен Сара 12-14 
жасар қайындарын «сендер тірі қалыңдар» 
деп ұраға тықты. Ұра  аузына өздері қалқан 
боп жатты. Андрей солдаттарға  айыр  
әкелгізіп, «қатындардың астында жігіттер 
жатыр!» – деп піскілетті. Сөйтіп, ұйыққан 
күйі төрт адам бір жерде жатып өлді.

 «Байсейіт» сайында төрт баласымен 
ыбырайым қария бастаған біраз Сырымбет 
тұрушы еді. Олардың  бәрін де кескілеп 
өлтірді. Бірлі-жарым қатын-қалаш пен бала-
шағаға өз көрлерін өздеріне қаздырды. 
Сырымбеттіктердің  тірі  қалғандары ата-

қоныстарын тастап, беті ауған жаққа  қашып  
жан  сауғалады. Тірі қалып, қолға түскен 71 
адамды қоршауға алып, қораға  қамаған  
қойдай етіп тұтқындады.

азықбай  бастаған 11 адамды Қапалға 
жеткізбей, қазіргі Еркін ауылынан 
ары таман  жерде – Көкталда атып 

тастады. Олардың  ішінде  Жазықбайдың 
немере ағасы Салық Дәукенов, інісі 
Сейдахмет ыбырайымовтар да бар еді. 
Жазықбай  дегеніне жете алмай, осылайша 
дәл 49 жасында жау қолынан қаза тапты. 
Байбөрлі бастаған он бес адам Гавриловка  
бекетінің түрмесіне қамалды. Ішінде 
Биболат та бар.

Қырғын болған жерде көз жұмған 150-ге 
жуық Сырымбеттіктердің тірі қалғандарына 
өз көрін өздеріне қаздырып өлтірген казак-
орыстар осылайша дегендеріне жетті. 

Азаттық жолында дүниеден көшкен 
сол ата-бабаларымыздың мүрдесі 
Текелі қаласындағы ашытқы зауытының 
(солодовый) жанында, тау етегінде жатыр. 

Батыр ұста бабамыз Байбөрліні 
түрмеде екі алақанына қыздырған ыстық 
темірді пістелеп, мойнына жата алмастай 
етіп тақтай байлап, әбден-ақ қинап, ақыр 
аяғында екі қолын, басын кескілеп өлтірді.

Оны қырғын кезінде жолаушы  
сапарында  жүріп тірі қалған Досымбек 
түрмедегілерге  елден ет, қымыз жинап 
апарғанда өз көзімен көргендігін ауылға  
айтып  келді. Досымбектен тараған ұрпақтар 
Қалқабай, Қалқабек, одан қалған тұяқ 
белгілі журналист Дауылбай Досымбеков 
осы оқиғадан нақты хабардар. 

Ал,  түрмедегі  қалған  он  адамды, 
ішінде  Жазықбайдың  баласы Биболат 
та бар, Семейге  айдады. Өлім  жазасына  
бұйырылған  олар дәл қырғын болған 
күндерден алты ай уақыт өткенде 1917 
жылдың 21 наурызында  жаңа орнаған 
Кеңес үкіметінің бұйрығымен түрмеден 
босап, елге қайтты. Міне, Сырымбет 
қырғынының қысқаша тарихы осы.

Азаттық үшін жандарын құрбан еткен 
ата-бабаларына кейінгі ұрпақ не істеді 
деген сұраққа келсек, 1999 жылдың 18 
қыркүйегінде бұрынғы Тельман ауылында 
боздақтарға арнап жиырмаға тарта үй 
тігіліп, былайғы жұртқа ас берілді, құран 
бағышталды.

Осы бабалар аруағына тәу етіп, 
дүйім жұртты жинап асын таратуда, әрі 
Сырымбеттің есімін округке, ауылға 
беруде үлкен еңбек сіңіргендердің ішінде 
Дүйсебаевтар әулетін ерекше атаған 
жөн. Әсіресе, Ертай ДҮйСЕБАЕв көп іс 
тындырды. Тігілген үйлердің жартысын 
бір өзі көтеріп алды. Аламан бәйге 
ұйымдастырып, оған тігілген бес бірдей 
жүлдені де Ертай бауырым өз мойнына 
алған болатын. Олардың бәрі де сол 
уақытта  ауызға  алып айтып жүрер бағалы  
сыйлықтар еді. Мысалы, бірінші жүлдеге 
кілем жабылған сәйгүлік ат және ұшына 
алтын жалатқан жебе берілген-ді. Бұл 
азаттық үшін күресіп, жандарын пида еткен 
бабаларға арналған символикалық жебе 
белгісінің авторы белгілі қолөнер шебері 
Бейсен КӨПІРБАйҰлы ініміз-тұғын.

Тельман деген аттың орнына Сырымбет 
болсын деп асқа жиналғандар алақандарын 
жайды. Сөйтіп, 2000 жылдың 14 шілдесінде 
Қазақстан Республикасының Үкіметі 
жанындағы Мемлекеттік ономастика 
комиссиясының шешімі бойынша Тельман 
ауылдық округі Сырымбет ауылы және 
округі болып аталды.

Кейінгі ұрпақ  үшін  қанын төккен 
қырғынды жаңғыртып  жазуымызға себеп 
– бүгінде 150 адамның сүйегі жатқан жерге 
ұрпақтарының ескерткіш белгі қоямыз деп 
ұран тастағаны болса, екіншіден мәңгі 
өлмес, естен шықпас оқиғадан аз болса да 
бүгінгі ұрпақты хабардар ету. 

 СӘБИТ БИБОлОВ, 
жазушы, қр Мәдениет қайраткері, 

ескелді ауданының құрметті азаматы.
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По состоянию на 1 июня 2016 года в 
госорганах республики проходят испыта-
тельный срок свыше тысячи государствен-
ных служащих. В ходе  реализации Плана 
нации принимаются меры и  по повыше-
нию квалификации госслужащих, усиление 
практической ориентации в программных 
обучениях. В целях их регулярного и каче-
ственного обучения выстроена необходи-
мая образовательная структура, которая 
образует высшая школа государственной 
политики Назарбаев университета, Ака-
демия государственного управления при 
Президенте страны, а также региональные 
центры обучения. По состоянию на 1 июня, 
обучение прошли уже более 8 тысяч госу-
дарственных служащих», - проинформиро-
вал министр.

Напомним, в 9 шаге Плана нации «100 
конкретных шагов»  прописано законода-
тельное закрепление системы регулярного 
обучения госслужащих: повышение квали-
фикации не реже одного раза в три года.  

Отчетная встреча

Новая  модель  госслужбы
8 июня в здании Алматинского областного акимата прошла отчетная онлайн встреча министра по делам госу-

дарственной службы Республики Казахстан Талгата Донакова. 

Он родился в селе Коктал Октябрьско-
го района, в семье рабочего. Его настав-
никами были лучшие педагоги: заслужен-
ный учитель Казахстана – директор школы 
Л.В.Лян, заслуженный учитель Казахстана 
и Отличник народного образования Казах-
стана Д.Е.Важнин, а также другие учителя 
воспитавшие в нем патриотизм, честность, 
трудолюбие, любовь к народу и родине.

После окончания школы он работал, 
служил в рядах советской армии на Украи-
не, затем закончил Алматинский институт 
физической культуры и сельскохозяй-
ственный институт. Полученные знания, 

«Отрадно отметить, что за последние 
три года количество госслужащих - вы-
пускников программы «Болашак» уве-
личилось на 39%», - отметил Донаков.

Также по словам министра в рам-
ках новой модели государственной 
службы заработала новая система ис-
пытательного срока для впервые при-
нятых на государственную службу. По 
состоянию на 1 июня текущего года во 
всех госорганах страны проходят ис-
пытание в рамках испытательного срок 
свыше тысячи госслужащих.

 Глава ведомства также сообщил, 
что в этом году будет изменена кон-
курсная процедура при поступлении 
на госслужбу. «В ближайшей перспек-
тиве будет скорректировано наше дей-
ствующее законодательство в направ-

лении оптимизации конкурсных процедур. 
Во-первых, будет предоставлена возмож-
ность после проведения первого внутрен-
него конкурса не проводить второй конкурс, 
а сразу подвести общие итоги с тем, чтобы 
люди, которые работают в негосударствен-
ной структуре, могли принять участие», - 
пояснил  он. 

Глава ведомства также добавил, что  с 
начала функционирования новой модели 

государственной службы привлекатель-
ность работы в госаппарате заметно воз-
росла. «Выдерживается необходимый 
гендерный баланс, 48% государственных 
служащих Казахстана составляют женщи-
ны», - отметил Талгат Донаков

При этом, по словам министра, средний 
возраст на государственной службе  в дан-
ный момент составляет 35 лет. 

Оплата  труда госслужащим также была 
озвучена министром. «Оплата труда гос 
служащих и вообще всех работников в бюд-
жетной сфере всегда зависит от действий и 
финансовых возможностей государства. Вы 
уже знаете, что государство на протяжении 
многих лет поэтапно обеспечивает социаль-
ную защиту государственных служащих и 
повышает уровень оплаты труда», - говорит 
Донаков.

новый закон о государствен-
ной службе предусматривает воз-
можность выплаты бонусов и 
надбавок. в настоящее время в 
государственной службе внедре-
на система оценки. я думаю, что 
государство будет поэтапно при-
нимать меры по повышению уров-
ня и    поощрения наших государ-
ственных служащих

Министр напомнил, что последнее уве-
личение зарплаты было на 30%.

«Я думаю, что по мере укрепления и 
расширения финансовых возможностей 
государства в будущем наша страна будет 
принимать дополнительные меры по повы-
шению уровня оплаты труда. Также отмечу, 
что новый закон о государственной службе 
предусматривает возможность выплаты 
бонусов и надбавок. В настоящее время в 
государственной службе внедрена система 
оценки. Сейчас она проходит период адап-
тации, а со следующего года мы планируем, 
что система заработает в полном объеме. 
Я думаю, что государство будет поэтапно 
принимать меры по повышению уровня и 
поощрения наших государственных служа-
щих», - сообщил Талгат Советбекович.

Б.Даулет.

Пример  для  ПодражаНия
в своей жизни мы стараем-

ся быть похожими на людей, 
посвятивших себя верному 

служению родине, это ветера-
ны труда, которые и сегодня 

показывают образцы ударной 
работы, продолжая трудиться, 

активно участвуя в воспитании 
молодежи, являясь пламенны-

ми патриотами в реализации 
пяти институционных реформ, 

воплощающих казахстанскую 
идею «Мәңгілік ел», а так же 

поставленных Президентом ре-
спублики Казахстан н.а. назар-
баевым – в планах нации «100 
шагов». в одном строю с ними 

– директор средней школы име-
ни Жамбыла города Жаркент 

Панфиловского района  айсаев 
ризайдин сеитович. 

наставления своих педагогов воплощает в 
жизнь, трудясь во благо людей. Ризайдин 
Сеитович выполнял работу с открытым 
сердцем, вкладывая душу, силы, знания, 
применяя опыт, занимая различные долж-
ности. В настоящее время он  продолжает 
работать руководителем этой школы. Ри-
зайдин Сеитович имеет звание «Отлич-
ник профтехобразования РК», «Почетный 
гражданин Панфиловского района», имеет 
Благодарственное письмо Президента РК  
Н.А.Назарбаева, четырежды избирался де-
путатом районного и областного совета на-
родных депутатов.

Возглавляя педагогический коллектив, 
он проделал большую работу по укрепле-
нию материальной базы, благоустройству 
территории школы: создана Аллея славы к 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

 Ныне школа оснащена современным 
техническим оборудованием, заведены и 
действуют кабинеты информатики, биоло-
гии, физики, химии, мультимедийный каби-
неты, подключен интернет.

В числе 70 общеобразовательных школ 
области средняя школа Жамбыла пере-
ведена на электронное обучение, это всё 

способствует лучшему, качественному 
усвоению знаний учащимися. В школе 
чисто, тепло, уютно и дети стараются со-
ответствовать своей школе – всегда чисто 
и опрятно одеты, вежливы. Школа заняла 
«Золото Рейтинга по Алматинской обла-
сти».

В школе обучение ведется на казах-
ском, русском и уйгурском языках, обуча-
ется более 1600 учащихся из 13 нацио-
нальностей. Под умелым руководством 
Ризайдина Сеитовича коллектив учителей 
успешно справляется с выполнением по-
ставленных задач.

В школе стало доброй традицией 
проведение праздников всех националь-
ностей проживающих на территории Ре-
спублики Казахстан. Так, прошел всем 
известный праздник – День пожилого че-
ловека. Этот добрый и светлый праздник 
окружил вниманием со стороны директо-
ра школы, педагогического коллектива и 
учащихся, приглашенных пенсионеров-
учителей, Ветеранов труда города, Почет-
ных граждан района и родителей. 

Коллеги и ученики ценят Ризайдина 
Сеитовича за внимание, заботу, делови-
тость, честность, высокую работоспособ-
ность. Это такой человек, о которых в на-
роде говорят «Трудоголик».

Огромная заслуга Ризайдина Сеитови-
ча и других ветеранов труда в том, что они 
готовят нам достойную смену. Их место 
занимают люди, способные продолжить 
начатое дело, иногда даже  большим успе-
хом. И мы гордимся этими людьми. Гор-
димся тем, что их у нас много, есть у кого 
поучиться, есть у кого взять пример. 

Г.М.БОрисОва,
Председатель Панфиловского 

районного  филиала ОО «алматин-
ский областной русский центр».
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Жалпы, сот қызметі қоғамда 
беделді және жауапкершілік жүгін 
иыққа артқан, азаматтардың 
болашақ  тағдырын  шешетін  және 
сол тағдырды шешу барысында, 
қоғамда әділеттік пен құқықтың 
әлеуметтік маңыздылығын арта 
түсуіне белсене атсалысатын, 
мемлекетімізде құқық үстемдігін 
орнатуға ерекше үлес қосып жүрген, 
құқықтық жүйеде алатын орны ерек-
ше. Қазіргі таңда сот жүйесіне аса 
көп жауапкершілік артылып отыр.

Сот – құқықты  қалпына  
келтіруші, құқық үстемдігін орна-
тушы орган. Себебі, соттың негізгі 
функциясы  – құқық  бұзушыға 

Бүгінгі  күні  мектеп 
бітіруші  түлектерді  ерек-

ше  толғандырып отырған 
басты  мәселе  –  мамандық  
таңдау. Олардың  алдында  

сан тарау  жол  жатыр, алуан  
түрлі  мамандық  күтіп тұр. Әр  

жүректе бір арман. Ол – қоғамға  
қажетті  мамандық  таңдап, 

қалаған  мамандығының  иесі 
болу. 

  Талдықорған  гуманитарлық-
техникалық  колледжі     мектеп 
оқушыларына жыл  сайын  көмекке 
келуде. Колледж  директоры  Әсет 
Жұмаділовтың бастамасымен  
мектеп  бітіруші  түлектерге  кәсіби  
бағдар  беру  мақсатында оқу ор-
нында  дәстүрлі  түрде  ашық  есік 
күні өткізіліп  тұрады. Бұл  баста-
ма – техникалық  мамандықтың  
мәртебесін  көтерудің  де  тиімді 
жолдарының бірі.  Биыл  да  
Талдықорған  гуманитарлық-техни-
калық  колледжінде  директордың  
тәрбие  ісі жөніндегі орынба-
сары  Карипжанова  Хафиза  

Қазақстан  Республика-
сы  заңнамасына  сәйкес, 

сыбайлас  жемқорлық 
қылмыстарға  негізінен  

лауазымды  қылмыстар 
жатады.

Өмір көрсеткендей, қызмет 
өкілеттігін теріс пайдалану, 

билікті не қызметтік өкілеттікті 
асыра пайдалану, пара  алу, 
пара  беру, парақорлыққа  делдал 
болу, қызметтік жалғандық  жасау, 
көрінеу жалған сөз жеткізу, сеніп 
тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп 
алу немесе ысырап ету, көрінеу 
жалған жауап беру, сарапшының  
жалған  қорытыңдысы немесе қате 
аудару, жалған жауап беруге не-
месе  жауап  беруден  жалтаруға, 
жалған  қорытынды  беруге не қате  
аударуға  сатып алу, лауазымды  
адамдардың  сот үкімін, сот шешімін 
немесе өзге де сот актісін орын-
дамау, осындай қылмыстардың 
барлығы жемқорлық сыбайластық 
байланыстарды пайдалану арқылы 
жасалады.

Сыбайлас жемқорлық әлеумет-
тік-экономикалық даму, нарықтық 
экономиканы құру инвестиция-
лар тарту процесін баяулататын 
және демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық институтта-
рына кері әсер ететін, елдің даму 
болашағына айтарлықтай қауіп 

Астана татулық  пен  
тұрақтылықтың  құтты  

ордасына  айналды. 
Қазір  Елорда  Еу-

разия  кеңістігіндегі 
интеграциялық үрдістің 

бесігі болып отыр. 
  
 Тарих үшін қас-қағым 
сәт болып саналар қысқа 
мерзім ішінде  қазақ  
елінің жауһар қаласы – 
Астана  өз  атын тәуелсіз 
мемлекетіміздің шежіресіне алтын әріптермен  жазып  үлгерді.  Астана  
қаласы осы уақыт  аралығында   адам танымастай өзгеріп, жаһандық 
сәулет өнеріндегі бірден-бір қайталанбас «Ғасыр жобасына» айналды. 
Осылайша, Астананың  басқа  қалаға ауысуымен  ұлт  тарихының жаңа 
парағы  ашылды. Кешегі  Абылай  хан заманында өз Отанын сыртқы жау-
дан қорғай білген қайсар халқымыз ерлік дәуірді басынан кешірсе, нақты 
кезеңде тәуелсіздік тұғырындағы еліміз теңдік дәуірде өмір сүріп келеді. 
Төрткүл дүниедегі кез келген елмен тереземіз теңесті. Әрине, қазіргі 
заманға сай Астананың  көркін  жаңа сәулеттік ғимараттар ашып тұр, олар  
қаланың ажарын танымайтындай етіп өзгертті. Нысандардың  жобалауы-
на шетелдік сәулетшілер мен алдыңғы қатарлы  құрылыс  компаниялары  
тартылды.  
    Соңғы  10-15 жылдан  бері  әлемдік  деңгейдегі түрлі басқосулар ару қала 
Астанада өтіп келеді. Ұлы  тарихтың  осы бір жүгін  лайықты көтере білген 
Елордамыздың  бүгінгі  күні  айдай әлем алдындағы жүзі жарқын, мерейі 
үстем, абыройы  асқақ  екендігі тағы бар. Қазірде жиі айтылып  жүрген  
Астана – Елбасының  ерлігі деген баға өте орынды. Шынында да, Астана 
қаласымен аспандаған  дүние  алдындағы  абыройымыз және де осы бір 
жарқын да үстем мерейіміз үшін  біз   Қазақстан  Республикасының Тұңғыш 
Президенті, Ұлт  көшбасшысы  Нұрсұлтан  Назарбаевқа  алғысымызды  
білдіруіміз керек-ті.  Өйткені, XXІ  ғасырдағы  қазақ елін, ата-бабаларымыз  
үшін  ғасырлар  бойы арман  болған  тәуелсіздігімізді, бүгінгі  Астанасыз көз 
алдыңызға  елестету қиын. Олай болса,  баянды болашақтың ордасындай 
Сарыарқаның  төрінде  орын тепкен ару қала Астанамыздың   мәртебесі 
қашанда  биіктей  бергей дейміз. 

Жанар ИБРАГИМОВА, 
Алматы облысының мамандандырылған  ауданаралық 

экономикалық сотының судьясы.

Мақсаты – ішкі істер органдарына жаңадан қабылданған жас  қызмет-
керлердің ұжымға бейімделуін, төтенше жағдайларда нақты және кесімді 
әрекет жасауға батырлық, табандылық пен іскерлікке баулу.  

Слетте  басқарма басшысы полиция полковнигі Еділ   Тлеуберлинов 
сөз алып, өзінің  жылы  лебізін  білдірді.

Шара барысында  жас қызметкерлермен олардың тәлімгерлері ара-
сында Орталық «Жетісу» стадионында спорттық ойындар өткізіліп, ішкі 
істер органдарының қызметкерлерін ерлік-патриоттық және рухани-
эстетикалық тәрбиелеу мақсатында Алматы облысының ІІД тарихи 
музейіне және М.Тынышпаев атындағы тарихи-өлкетану музейіне  экскур-
сия  жасалды.

А. АХМЕТҚАЛИЕВ,
Алматы облысы МКҚБ ММ Кадр жұмысы

 бөлімінің басшысы полиция майоры.

СОТ ОТЫРЫСЫНАН

Сот ж‡йеСі туралы     

ҚҰҚЫҚ
Еліміздің  құқықтық мемлекетке  айналуға ерекше зор септігін тигізіп жүрген мемлекеттік биліктің 

үшінші тармағы болып есептелетін сот саласына  деген  азаматтарымыздың сенімі  ерекше. 

қатысты заңды басшылыққа 
ала отырып шешім шығару. Бұл  
шешім  негізінде бұзылған құқықты 
қалпына  келтіре отырып, қоғамда 
әділеттілікті орнату болып табыла-
ды, яғни, барша мемлекетімізде заң 
үстемдігін орнату болып отыр.   

               
                          Б. ТЕМІРБЕКОВ, 

Алакөл ауданының
№2 аудандық

 сотының төрағасы. 

АШЫҚ  ЕСІК  КҮНІ
Єр ж‡ректе бір арман

Советқызының  ұйымдастыруымен  
мектеп  түлектеріне  кәсіби бағдар  
беру мақсатында мәдени «Ашық есік 
күні» өткізілді. 
  Дәстүрлі  түрде  өткізіліп  отыра-
тын  «Ашық  есік» күніне  қалалық, 
аудандық  мектеп  оқушылары  
шақырылды. Колледжге  қаланың  9 
мектебінен және Текелі қаласынан,  
Қарабұлақ, Көксу  ауданынан  ұзын 
саны  300-ге тарта  оқушы  келді.  
Бұл  іс-шараның  мақсаты – талап-
керлерге  аса маңызды  таңдау  
жасауға,   мамандық  таңдауға  
көмектесу. Орта  арнаулы кәсіптік 
білімге  қашан  да  сұраныс  жоғары. 
Тек  қажеттілігін, оның тиімділігін 
түсіндіре  білген  жөн.  
Кездесу  барысында  жоспарланған  
көптеген  шара  өтті. Колледж  
оқытушылары  келген  оқушыларды  
тіркеп, қолдарына  бағдарлама  беріп 
оқу  кабинеттеріне  шығарып  салып  
отырды. Мереке  барысында  кол-
ледж бойынша  саяхат  жасалды. Кол-
ледж  дәліздері мен оқу кабинеттері  
мерекеге сай  безендірілді. Бей-

нелеу пәні оқытушылары су-
рет және қолөнер көрмесін 
ұйымдастырды. Оқушыларға  ар-
найы  колледж  білімгерлерінің  
қолдарынан туындаған  қолөнер  
көрмесі мен жылдар  фото-
галлереясы  ұсынылды. Кел-
ген  оқушылар  көрмеге  қызыға  
қатысып, шығармашылық  қабі-
леттерін жан-жақты көрсете 
білді. Экскурсия кезінде мектеп 
түлектері колледждің тарихымен, 
материалдық базасымен таныс-
ты, кабинеттер мен зертханалар-
ды көрді, спорт, жаттығу және оқу 
залдарын, шеберхана, жатақхана, 
кітапхананы аралады.  
  Мұнан  кейін оқушылар таңдаған 
мамандықтар бойынша бөлініп, 
өздерін қызықтыратын сұрақтарға  
жауап алды. 

Ардақ ИБРАЕВА, 
Талдықорған

гуманитарлық-техникалық 
колледжінің кітапхана 

меңгерушісі.

ЖЕМҚОРЛЫҚпЕН КҮРЕС – уАҚЫТ ТАЛАБЫ

төндіретін құбылыс.
Сыбайлас жемқорлықпен пәр-

менді күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын  жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының деңгейі мен са-
пасын арттыру керектігінің маңызы 
зор. Халық өздерінің құқықтарын, 
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай  іс-қимыл қолдану керектігінің 
нақты жолдарын толық білулері 
қажет. Конституциялық тәртіпті 
қорғау, сыбайлас жемқорлықпен 
күрес аясында тиімді, бірыңғай 
жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір 
сүруінің барлық саласында сыбай-
лас жемқорлық пен оның көріністері 
деңгейін төмендету, қоғамның мем-
лекетке және оның институттарына 
сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты 
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Т мақсат болып табылады.
Кез келген  өркениетті 

қоғам үшін сыбайлас  жем-
қорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің  бірі  бо-
лып  табылады. Сыбай-
лас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың баста-
масы мен жетістіктерді 
жоққа шығаратын, ұлттық 
қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. 
Сондықтан да Қазақстан 

Республикасының  мемлекет-
тік  саясатының негізгі басым-
дылықтарының бірі  зұлымдықпен 
күресу болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жем-
қорлыққа орын жоқ. Қоғамның 
барлық күш-жігерін біріктіріп, 
бұл  дерттің  одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың  барлық 
амалын қолдану арқылы ғана 
бұл құбылысқа тиімді түрде 
қарсы тұруға болады. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық  
азаматтың  азаматтық борышы. 
 

Ерлан БЕРТАЕВ,
Талдықорған гарнизоны Әскери 

полиция бөлімінің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы әрекет ету 

жөніндегі аға офицері
әділет капитаны.  

ЕЛ  ЖҮРЕГІ

ҚазаҚ  елінің
жауһар Қаласы  

пАТРИОТТЫҚ  ТӘРБИЕ

ІскерлІкке баулу

Алматы облысы Мамандандырылған күзет қызметі басқар-
масында барлық саптық бөліністердің жас қызметкерлері және 
олардың тәлімгерлерінің қатысуымен слет өткізілді. 

Алматы  облысының  мамандандырылған  ауданаралық эконо-
микалық сотының ашық сот отырысында талапкер ЖК «А» жауапкер  
ЖК «Б» залал келтірілген қарызды өндіру туралы талап арызы 
бойынша азматтық іс  қаралды.
  Іс бойынша 01.10.2013 жылы екі жақтың арасында жалға алу туралы 
келісім-шарты жасалғаны анықталды. Жалға беруші (жауапкер) Алматы 
облысы  Қарасай  ауданына қарасты Қарағайлы ауылы, Неизвестная 
көшесі 1 үй мекенжайындағы  бөлмесін  өткізіп, ал жалға алушы 
(талапкер) төлем  терминалын орнату  үшін қабылдап  алады (1.1 тармақ 
келісімшарт). Жалға  алушы  әр айдың соңында 10 000 теңге көлемінде 
келісімшарт  бойынша ақы  төлеуі қажет.
  Келісімшарттың 6.1 тармағы бойынша келісімшарт қол қойылған күннен 
бастап заңды күшіне енгені және 1 жылға жарамдылығы анықталды.
  Қарасай аудандық ішкі істер бөлімінің жедел іздеу тергеушісі Иванов 
С, анықтамасы бойынша, 2013 жылы қараша  айының 28-нен 29-на 
қараған түні Алматы  облысы  Қарасай  ауданына қарасты  Қарағайлы 
ауылы, Неизвестная көшесі 1 үй мекенжайындағы «Продукты» дүкенінде 
орналасқан ЖК «А» меншігіндегі бірліктер енгізу терминалынан 200 000 
теңге көлемінде ақша ұрланған. Аталмыш факті бойынша қылмыстық 
іс қозғалды. «Unicom Қазақстан» ЖШС іске қосу бойынша қызмет 
ұйымы бірліктер енгізу АПП-2 терминалын іске қосу үшін «А» ЖК-не 
08.12.2013жылы 65 000 теңгеге  №1 төлем шотын берді.
  Келсім-шарттың 2.1.4 тармағы  бойынша жалға беруші төлем 
терминалының қауіпсіздігі үшін толық  материалдық  жауапкершілікті  
қамтамасыз  ететіндігі  анықталған. Жауапкердің талап арызды сотқа 
бергенге дейін талапкерге  зақымды  қалпына келтіру сомасын ерікті 
негізде өтелмегені істің барысында анықталды.  
  Іс-құжаттарында белгіленгендей, істі сотта қарауға  дейін жауапкер 
жоғарыда айтылған залалды  қалпына келтіру сомасын талапкерге 
өтелмеген, сондықтан ЖК «Б» келісім-шартты тиісінше орындамаған.
  Сот отырысына келмеген жауапкер талапкердің аргументтерін жоққа 
шығару дәлелдемелерін  табыстамады. Сонымен қатар ЖК «А» іс-
құжаттарын зерттей отырып,  келесідей шешімге келді.  Талапкердің 
200 000 теңге сома көлемінде залал келтірілген қарызды өндіру туралы 
және 65 000 теңге көлемінде мүлікті қалпына келтіру туралы талабы 
қанағаттандырылды. Сонымен қатар ҚР АІЖК 110 бап бойынша 
талапкердің пайдасына мемлекеттік баж салығы өндірілді. 

Д. ТОҚБАЕВ,
Алматы облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы. 

АзАМАТТЫҚ ІС ҚАРАЛДЫ

Алматы  облысы  Жетісудың  
шырайлы  бөлігі.  Оның  
теріскейі мен күнгейіндегі 
көк шалғынды  жайлаула-
ры  қаншама!  Әсем  жерлері 
көрген  адамның  көңіліне  
қанат  бітіретіні  де  рас. Адам 
денсаулығы көбіне қоршаған 
ортадағы экологиялық ахуалға 
байланысты десек, оны 
жақсартатын жасыл  желек  
екені  даусыз.
   Туған  жеріміздің  ойы  мен  қыры, 
тауы  мен суы  тұнған  суретке  
толы.  Осындай  байлықты  сақтап   

ТабиғаТ байлығы – ел қазынасы
ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА

көркейту  өз  қолымызда.  Біз үшін  
қоршаған ортамыздың  тазалығы, 
сұлу табиғатымыздың  адамзатқа 
берері  әлі көп. Ендеше,  оны көздің 
қарашығындай сақтап, қорғау – 
әрқайсымыздың қастерлі  борышы-
мыз.   

Кенже ДҮЙСЕМБЕКОВ,
Жоңғар орман шаруашылығы

 коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің 

№3 айналымының орман 
күтушісі. 
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ЖАНЫҢДА  ЖҮР  ЖАҚСЫ  АДАМ...

¤з ісініЊ 

майталманы

    ҚАСиетті ҚАРАтАл өҢіРіНДе САРҚЫт СәРСеНҚұлҚЫзЫ ДәРкеНбАевАНЫ тАНЫ-
МАйтЫН, оНЫ ҚАДіРлеп, СЫйлАМАйтЫН АДАМ ЖоҚ ДеСеМ шЫНДЫҚтАН біР ҚАРЫС 
тА АлшАҚ кетпейтіНДігіМ АНЫҚ.

...Әлі есімде. 1999 жылдың баспасөз 
қызметкерлері  мерекесі қарсаңында, Қаратал 
баспаханасының директоры Сарқыт Сәрсенқұлқызы  
сәрсенбінің сәтінде өзінің шағым ұжымын жинап, 
жиналыс ашты. 

– Қадірлі әріптестер. Нарық заманы болса 
мынау, екі өкпеден қос қолдап қысып тұрған. 
Бланк, журнал, басқадай әртүрлі кеңсе қағаздарын 
бастыруға деген тапсырыстың  азайып, есеп-
шотқа  түсетін қаржының төмендеп кеткенін 
көріп отырсыздар. «Қаржы аз» деп кімді жұмыстан 
қысқартып, бала-шағасының нәпақасынан 
айырамыз. Сондықтан, өзіміздің баспахана 
жанынан газет ашсақ, – деп ұжым мүшелерінің 
бетіне барлай қарады. 

Орынды сөз қашан да  өрге басады деген.  
Әріптестері бірауыздан қолдап, осылайша,  Сарқыт  
Дәркенбаева  аудандағы  жақсы, жаманды, жетістік 
пен  кемшіліктерді де бүкпесіз, ашық  жазатын  
тәуелсіз «Бастау» газетін  жарыққа шығарды.  

  «Нарық» демекші, сол бір қиын кезді қазір көз 
алдыға елестетудің  өзі қорқынышты. Жарық бірде 
бар, бірде жоқ. Мекемелерде үзбей от  жағуға 
көмір де тапшы еді. Сондай  кездердің бірінде 
баспахананың от жағушысы Сарқыт Дәркенбаеваға 
телефон шалып,  шыңылтыр аяздан жылу беретін 
батареялардың қата бастағанын айтыпты. Мұны 
ести сала Сарқыт Сәрсенқұлқызы жан жары 
Жұмабектің (марқұм, иманы жолдас болсын) 
машинасымен апыл-құпыл жетеді. Содан таңның 
бір мезгіліне шейін қыздыру  лампасымен  от 
жағушымен  үшеулеп  батареяларды жылытқанын  
өз көзіммен көріп едім. Міне, С. Дәркенбаеваның 
жансебілдігі, намысқойлығы мен өз ісіне құлай 
берілгендігі арқасында  аудандық баспахана ту-
талақайы шығып тоналудан, «жекешелендіру» 
сылтауымен «ұстағанның қолында, тістегеннің 
аузында» кетуден аман қалды. 

Қаламгер ретінде айтарым: «қай газет 
болмасын, оның ұстанымы мен бағыты сол 
газет редакторының ұстанымына байланысты» 
дер едім. Шындықты айтудан қорқатын, жалтақ 
редактор басқарып отырған газет те жалтақ,  
қорқақ   болмақ. Ал, ондай  газетті  оқитындар да, 
жаздырып алушылар да некен-саяқ болары хақ. 
Міне, газетпен бірге оның бас редакторы Сарқыт 
Сәрсенқұлқызының білімдік, танымдық, саяси 
біліктілік деңгейі де өсті.  Мектепті орысша оқып, 
Мәскеудегі жоғары оқу орнын, әрине, орысша 
тәмамдаған, орыс тілі үстемдік құрған аудандық 
партия комитетінде еңбек етіп, «ұлы» орыстың, 
компартияның идеологиясымен тәрбиеленген 
адамның басындағы сол кездегі жағдайын көзге 
елестетіп көріңізші...  

Заман ағымы солай болғанымен, қанында 
қазақылық, бойында ұлттық намысы  молынан 
пішілген қазақтың қара қызы – Сарқыт Дәркенбаева 
Тәуелсіздік таңы атысымен, ана тілін тез арада 
меңгеруге ден қойды. Қазақ газеттерін көп оқыды. 
Оқығандарын ойға молынан тоқыды. 

– Шын пейіліңмен ниет етсең – үйренбейтін 
нәрсе, бағынбайтын белес жоқтығына  көзім 
жетті. Өзімнің кемшін түсіп жатқан ана тілімді 
жандандыру мақсатында намысым мен ерік-
жігерімді қайрақша қайрай білген Қараша Қонысұлы, 
Ортақ Ниязбекұлы мен өзіңіз сияқты ағаларымның, 
сондай-ақ, Жекен  Молдағалиұлы мен  Жексенбек 
Ақылбекұлы сынды тіл жанашырларының демеу 
болуы арқасында жоғалтқанымды  тауып, өшкенім 
жанғандығына қуанамын – деген еді Сарқыт 
Сәрсенқұлқызы әңгіме барысында. Қызығы да, 
қиындығы да мол газет ісін аудандық  баспахананың 
директоры лауазымымен ұштастырып отырған 
Сарқыт  Дәркенбаеваның  жұмысы  кезінде, көп 
емес, жанында бір сағат қана отырған  адам, 

оқырман қауымның оған деген жоғары сенімін, бас 
редакторға деген шынайы сүйіспеншілігін анық 
сезінер еді. Құқығы бұзылған жан да, әлеуметтік 
саланың бір нәрсесін түсінбеген адам да, сол 
мәселе бойынша әкімшілік, прокуратура немесе 
әлеуметтік қамсыздандыру бөліміне емес, сенімді 
қорғаушысы, сүйеніші ретінде «Бастау» газетіне 
– оның бас редакторы Сарқыт Дәркенбаеваға 
жүгінеді. Әрине, газет басшысының бар мәселені 
өзі шешуге құқығы да мүмкіндігі де шектеулі. Бірақ, 
келген  немесе телефон  шалған оқырмандардың 
басындағы қиындыққа жеңіл-желпі қарамай, жан-
дүниесімен түсіне біліп, ақыл-кеңесін айтады. Тіпті, 
сол адамның мәселесін тез арада шешіп беруін 
сұрап, тиісті мекемеге хат жазып, телефон шалады. 
Аудан тұрғындарының қит етсе «Бастау» газетін, 
оның бас редакторы Сарқыт Дәркенбаеваны 
іздейтіндері сондықтан. 

 Бұл шағын  мақаламда  қазақтың  ұлы  ойшылы 
А. Байтұрсынов бабамыздың: «Газет  халықтың 
тілі, көзі, һәм құлағы» деген алтынға бергісіз 
сөзінің негізінде Сарқыт Сәрсенқұлқызының 
болмыс-бейнесін, азаматтық ұстанымын  ашуға 
тырыстым. Газетпен  бірге оның да білім-танымы 
мен ой-санасының биік шыңға шығып, халықтың 
нағыз жанашыры дәрежесіне көтерілген  бір 
қырын ғана көрсеттім. Ал,  оның  аудандық  
мәслихаттың 4-5-ші шақырылымдағы   депутаты, 
аудан бюджетінің кіріс-шығысын, оның дұрыс 
бөлініп, орынды жұмсалуын бақылайтын тексеру 
комиссиясының төрайымы, мәслихаттың хатшысы 
лауазымдарында атқарған қыруар істері қаншама! 
Сол сияқты, түнеу жылдардағы аудандағы «Асар» 
партиясын біліктілікпен, жоғары саяси деңгейде 
басқарғаны, аудандық әйелдер кеңесі, сыбайлас 
жемқорлықпен күрес, тағы басқа қаптаған 
комиссиялардың белді мүшесі ретіндегі атқарған 
қоғамдық жұмыстарының өзі бір төбе. Сондай-ақ, 
өзі ана тілін таза меңгеріп қана қоймай, «орыстанып 
кеткен» біраз жерлестерінің  намысын қайрап, 
қазақылыққа бет бұрғызған ұлтжандылығын, газет  
шығару барысында шәкірт тәрбиелеу бағытындағы 
игі істерін санап тауыспаспын. Мәселен, қазақ 
тілін біршама меңгеріп, оны  одан  әрі жетілдіруге  
талпынып  жүрген, «Бастау» газеті  редакторының, 
яғни,  өзінің  орынбасары  Александр  Булавин, 
журналистік  баспалдағын осы газеттен бастап, 
кәсіпқой қаламгер дәрежесіне көтерілген, 
аудандық «Қаратал» газетінің  тілшісі  Альфита  
Оразбекқызы, «Бастауда» тілші болып істеп, 
жазуға  едәуір төселіп  қалғанында  басқа салаға 
ауысып  кеткен Майра Мұздыбаевалар  Сарқыт 
Дәркенбаеваның тәлімін алған  шәкірттер. 

Ол өзінің  айтар ойын тура айтатын – батыл 
да, шыншыл, кішіпейіл де, мәдениетті, талмай 
еңбектеніп, үнемі ізденісте жүретін жан. Білгені 
мен  айтары да мол, достық пен сыйластыққа адал 
азаматша. Меніңше,  бізді тығыз байланыстырған, 
бірі-бірімізді сыйлап, іздеп, хабарластырып 
жүретін, ана тілге деген сүйіспеншіліктен бастау 
алған ортақ құндылықтарымыз осылар...  

«Тәрбие» демекші, мақала кейіпкері   оның 
адал жары болған абзал азамат Жұмабек екеуі 
домбыраның  құлағында ойнайтын Ғалия атты 
өнерпаз  сұлуды тәрбиелеп, өсіріп, одан балдан 
тәтті немерелер сүйіп отырған әже.    

Табиғат-ананың  түрленіп, қызғалдақ пен 
бәйшешек гүл жарған, алтын күн шуағын аямай 
шашқан көгілдір көктемде 60 деген асуға алқынбай 
шығып отырған Сарқыт қарындасымды мерейлі 
жасымен құттықтаймын. Зор денсаулық, бақыт пен  
шаттыққа толы ұзақ ғұмыр тілеймін!

  Ғабдул – Сәбит ЮСупов, 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ.

Он бес жылдан астам уақыт балабақшада тәрбиеші 
болып еңбек етіп келемін. Осы уақыт аралығында 
алдымнан түрлі балғын сәбилер өтті. Тобыма ең алғаш 
келген әр бүлдіршін әлі күнге дейін есімде. Анасы мен 
әкесінен басқаны көзі көріп үйренбеген кішкентайларды 
жылы жүзбен қарсы алып, мейіріміме бөлеуге, құшағыма 
алуға барынша тырыстым. Осы әрекетім өз жемісін 
берді де. Оларды сырттай емес, іштей жан дүниеммен 
жақсы көрдім. Оларға тек тәрбиеші апай болып қана 
қоймай, екінші анасы, досы болу керектігімді сезіндім. 
Тәтті тілмен «Сәлеметсіз бе, апай!» деген сөздері осы 
кезге дейін қаншама рет естісем де, мен үшін қадірлі. 
Балалардың  бал тілімен қойылған сұрақтар, олардың 
сабақтан алған әсерлері, ойнап жүріп пәк сәби сезіммен 
образға кірген түрлері, білсем, көрсем, ұстасам деген 
құштарлық шабыттары мені жаңа әлемге енгізгендей 
болады. Балдырғандардың бал тілімен мерейлене жүріп, 
сәбилерді еліктірудің, қызықтырудың  жолдарын  іздедім. 
Олардың менен күтетіні көп. Балалармен өткізетін бүгінгі 

күнім қандай болмақ, оларға таныс емес әлемнің қандай 
сырларын ашсам екен деп ойлаймын. Әрбір күннің сәби 
жүрегіне сәттілік әкелуі бірінші кезекте өзіме байланысты. 
Алдымда жүгіріп жүрген бүлдіршіннің  балғын  жүздеріне 
үңіліп, олардың көңіл күйлеріне мән беріп, көңіл күйлерің 
қалай деп сұрау, сауалыма жауап алу өмірлік дағдыма 
айналды. 

Балабақша – тәрбие бесігінің бірі. Қазіргі заманға сай 
халқымыздың ұрпақтан-ұрпаққа  жалғасып келетін  салт-
дәстүр, әдет-ғұрып, адамгершілік дүниетанымын қымбат 
қазыналардың бірі ретінде бағалаймын. Бүлдіршіндерімді 
қолдарынан жетелей жүріп, күн сайын осы ғажайып, пәк 
әлемнің тылсымына енгізу маған үлкен ләззат сыйлайды. 
Бала біздің болашағымыз десек, осы болашақ ұрпақты 
тәрбиелеуде қандай жұмыстар атқаруымыз керек? 
Әрине, ең алдымен ата-анамен бірлесе жұмыс жасау 
маңызды. 

Тәрбие  мен білім беруде ата-аналарды жұмылдыру – 
басты назарымызда. Баласының тәрбиелі, саналы азамат 
болғанын барлық ата-ана қалайды, бірақ сол тәрбиені 
беруге қиналады. Көпке топырақ шашпайық, бірақ «Қолым 
тимейді», «Өзі-ақ адам болады», «Есейген соң бұл 
қылықтар қалады» деп айтып жататындары араларында 
кездеседі. Тәрбиенің қиындықтары көп, сол қиындықтан 
қашпаған ата-ана ғана саналы тәрбие бере алады деп 
ойлаймын. Кейде осы бүлдіршіндер ертең кім болады, 
қандай маман иесі атанады, қайтсем тәрбиелі азамат 
етіп шығарсам екен деген ой мазалайтын, осы тұрғыдан 
алғанда мен бүгін алдыма келген әр бүлдіршіннің бойына 
адамгершілік, мейірімділік, ұлтжандылық қасиеттерді 
сіңірдім деп үлкен сеніммен айта аламын. Сенім арқылы 
өз мамандығымды мақтан тұтуға толық негізім бар.

  Иә, тәрбиешінің жолы – қызығы мен қиындығы қатар 
жүретін қасиетті жол. Осы қасиетті жолмен білім әлемінің 
тылсымына бойлай отырып, сәби жүрегіне жол табу 
мен үшін үлкен бақыт, үлкен абырой. Бұл мамандықпен 
жайқалған, гүлденген іргесі нық  бекіген болашағымды 
көре аламын дей келе, шығармамды жүрекжарды  өлең 
жолдарыммен аяқтағым келеді: 

Ұмтылам алға, тынбаймын,
Тынбаймын, қарап тұрмаймын.
Көшінен қалман өмірдің,
Өйткені, мен, елімнің 
Қырандарын  шыңдаймын!

күлмайра  кҮНшАевА,
 «балдырған» балабақшасының тәрбиешісі.

САРҚАН АУДАНЫ.

тәРбие   бАСтАуЫ 

МаМандығы – 
Мақтанышы

Адамға мамандықты тек тіршілік көзі ғана емес, 
жанына серік болатындай таңдау керек. Яғни, өз 

мамандығымен мақтана алатындай болуы керек-
ті. Мен де өз мамандығымды жүрек қалауымен 

таңдаған жандардың қатарынанмын.  
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похищение  человека

Под физической свободой человека понимается способность действовать в со-
ответствии со своим волеизъявлением при условии отсутствия определенных фи-
зических (материальных) факторов, ограничивающих его действие. 

Вместе с тем, похищение может совершаться не только путем насильственного 
захвата с применением силы или угроз, но и с помощью обмана, когда потерпев-
ший под каким-либо предлогом заманивается в то помещение, где впоследствии 
насильственно удерживается. Также, при похищении потерпевшего на него может 
быть оказано сильное психологическое воздействие путем высказывания угроз, 
имеющих реальный характер, что вынуждает потерпевшего выполнять предъяв-
ляемые требования.

Так, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам 
Алматинской области гр.Е. был осужден к 23 годам лишения свободы, с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима, с пожизненным лишени-
ем права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с 
несовершеннолетними, за тот факт, что находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, взял за руку играющего среди других детей во дворе малолетнего А., и помимо 
его воли повел в сторону рядом расположенного пруда, где пользуясь беспомощ-
ным состоянием малолетнего  неоднократно совершил в отношении него мужелож-
ство и иные насильственные действия сексуального характера. После повел его в 
заброшенный дом, где насильно удерживал до следующего дня, а на следующий 
день, помыв, а также постирав вещи малолетнего А., пригрозив ему убийством, 
выпроводил из дому. Как правило, жертвами преступников чаще всего в силу воз-
раста, доверчивости становятся дети.

Поэтому Закон гласит, что для обеспечения правильного применения уголов-
ного закона при квалификации преступлений данной категории и назначения спра-
ведливого наказания необходимо устанавливать форму вины, вид умысла, мотивы, 
цель, способ, обстановку и стадию совершения преступления, а также поведение 
до и после совершения преступления.

Суд, лицу, совершившему преступление, в соответствии со ст.52 Уголовного 
кодекса, назначает наказание, необходимое и достаточное для его исправления и 
предупреждения совершения им новых преступлений. 

А.Б.МынжАновА, 
судья специализированного межрайонного суда 

по уголовным делам Алматинской области.

СВободА чЕлоВЕКА  яВ-
ляЕТСя одной иЗ оСноВных 

цЕнноСТЕй ПроВоЗглАшАЕ-
мых КАК  мЕждУнАродными 

АКТАми, ТАК и нАционАль-
ными ЗАКонодАТЕльСТВАми 

ПрАВоВых, дЕмоКрАТичЕ-
СКих гоСУдАрСТВ. СТАТья 16 

КонСТиТУции рЕСПУблиКи 
КАЗАхСТАнА гАрАнТирУЕТ: 
«КАждый имЕЕТ ПрАВо нА 

личнУю СВободУ».

чАстное оБвинение

В соответствии со ст. 32 УПК рК уголовные дела частного обвинения – это такие дела, которые 
возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего (его законного представителя) и подле-
жат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

Уголовное дело частного обвинения возбуждается на основании личного обращения потер-
певшего или его законного представителя с заявлением непосредственно в суд или пос- тупает из 
органов предварительного расследования, дознания с обвинительным заключением, актом или 
постановлением.

Порядок возбуждения уголовных дел частного обвинения регламентируется ст. 408 УПК рК, 
согласно требованиям которой уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении 
конкретного лица путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд.

Согласно статистическим данным, о числе привлеченных к уголовной ответственности и ме-
рах  уголовного наказания по делам частного обвинения, наказание в основном назначалось в 
виде штрафа, либо привлечения к общественным работам.

Гани БАБАлыков,
судья жамбылского районного суда.

Частное обвинение – это деятельность Частного лица, постра-
давшего от преступления, которая заклюЧается в официальном 
обращении к судье с требованием о привлеЧении к уголовной от-
ветственности лица, виновного в приЧинении ему вреда, в пред-
ставлении суду доказательств совершения в отношении Частного 
обвинения преступного деяния и изоблиЧающих в этом деянии ви-
новное лицо, а также поддержании обвинения в суде.

объяВлЕниЕ
Прокурор Алматинской области мирАЗоВ гАбиТ ТУрЕЕВич осуществляет прием 

граждан в следующие дни: 
- 15.06.2016 года 15.00 часов - в здании прокуратуры Панфиловского района,      

г. жаркент, ул.галавадского №127/1. Телефоны для справок: 8 (72831) 5-28-00,5-23-39.
- 16.06.2016 года в 11.00 часов - в здании прокуратуры Уйгурского района, 

п.чунжа, ул.К.исламова №2 В. Телефоны для справок: 8 (7270)  2-12-78. 
- 17.06.2016 года 11.00 часов - в здании прокуратуры райымбекского района,      

с. Кеген ул. Сатбаева №17. Телефоны для справок: 8 (7270)  2-10-79.

В Конституции республики Казахстан  указано, что достоинство человека не-
прикосновенно и каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 

моральный вред возмещается, независимо от вины причинителя, в случа-
ях, если: вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной 
опасности, вред причинен в результате незаконного осуждения, привлечения к 
уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу, домашнего ареста или подписки  о невыезде, неза-
конного помещения в психиатрическое лечебное  учреждение, либо вред при-
чинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию.

гражданским законодательством определение размера компенсации мораль-
ного вреда оставлено на усмотрение суда, рассматривающего дело, с учетом 
принципов разумности, достаточности и справедливости.

Суды при определении размера компенсации морального вреда в денеж-
ном эквиваленте принимают во внимание как субъективную оценку граждани-
ном тяжести причиненных ему нравственных или физических страданий, так и             
объективные данные, в частности жизненную важность личных неимуществен-
ных благ (жизнь, злоровье, свобода, неприкосновенность жилища, личная и се-
мейная тайна, честь и достойнство). Суды также вправе принять во внимание и 
другие подтвержденные материалы дела обстоятельства, в частности, семейное 
и имущественное положение как потерпевщего, так и гражданина, несущего от-
ветственность за причиненный потерпевшему моральный вред.

М.т.тохтАхунов,
судья сМус Алматинской области.

общество часто сталкивается с нарушением неприкосновенности 
частной, семейной и личной жизни. одним из способов судебной за-
щиты своих гражданских прав  является компенсация морального 
вреда. Под моральным вредом понимается нарушение, умаление или 
лишение личных неимущественных благ и прав, влекущие нравствен-
ные или физические страдания. 

Так, 29.12.2015 года д. находясь в 
филиале Ао «Каспий банк», располо-
женный в торговом доме «Сулпак» 
г.Талдыкорган, где у него возник умы-
сел получить кредит на имя м. осу-
ществляя задуманное он  умышленно из корыстный побуждений выдавая себя за м, пользуясь 
невнимательностью  и введя в заблуждение работника филиала Ао «Каспий банк» ж. предоста-
вил ей удостоверение личности м. оформил на имя м. товарный кредит для покупки телевизора 
марки «Самсунг» стоимостью 196 990 тенге. После чего он взял телевизор марки «Самсунг» и  
скрылся с места происшествия, тем самым причинил Ао «Каспий банк» значительный матери-
альный ущерб на сумму 196 990 тенге.

допрошенный в судебном заседании подсудимый д. вину свою признал полностью, показал, 
что 25.12.2015 года м. положили на лечение в наркологический диспансер г.Талдыкорган, свое 
удостоверение личности м. оставил ему на хранение. 28.12.2015 года ему на сотовый телефон 
позвонил м. и попросил его принести ему сигареты и продукты питания. Поскольку у него не 
было денег  он решил воспользоваться удостоверением личности м.  и оформить на его имя 
кредит. Пошел в торговый дом «Сулпак» по ул.Абая г.Талдыкорган и спросил у работников тор-
гового дома как можно получить кредит. далее он выбрал  телевизор марки «Самсунг» черного 
цвета стоимостью 197 000 тенге и решил взять его в кредит, для чего подошел к работникам Ао 
«Каспий банк». Сотрудник банка попросила у него документы он предьявил удостоверение лич-
ности м. не различив фотографию м. и его она оформила документы. Взяв телевизор он пошел 
на базар, где продал телевизор незнакомому мужчине за 50 000 тенге. При продаже мужчина 
спрашивал у него не является ли указанный телевизор краденным, на что ответил, что телевизор 
не является краденным. Потом он купил продукты питания и отвез м. в наркологический диспан-
сер, а оставшиеся деньги он потратил на свои нужды. Вину признает, просит строго его не на-
казывать, обязуется впредь не совершать подобного, обещает возместить причиненный ущерб.  

Суд приговорил подсудимого виновным  в совершении преступления  предусмотренного 
ст.190 ч.1  УК рК, по которому было назначено наказание  в виде 1 (один) год ограничения сво-
боды. 

   анар тохтЫбакиева,
  судья  талдыкорганского городского суда.

Возмещение 
морального Вреда

утерянный диплом и приложение №0949664 выданный жетысуским государственный 
университетом на имя нусипжанова нуржана тулеужановича считать недействительным.

из зала суда

ЦЕНА  НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ
талдыкорганским городским 

судом алматинской области было 
рассмотрено уголовное дело  по 
обвинению гражданина  д. в совер-
шениии преступления предусмо-
тренного ст.190 ч.1 ук рк, который  
совершил мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления дове-
рием, при следующих обстоятель-
ствах.

оперативнЫй отдел уЧреждения ла-155/16 дуис 
по алматинской области предупреждает!

Согласно ст. 481 Кодекса республики Казахстан об административных правонарушениях, «пе-
редача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных 
учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов», скрытая от досмотра передача или по-
пытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ об-
ладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания изделий и других предметов, за-
прещенных к хранению и использованию в тех учреждениях, влечет предупреждение или штраф в 
размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием 
либо предметом совершения административного правонарушения.

А так же, согласно п. 2 с. 481 настоящего Кодекса, действия, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные повторно в течении года после наложения административного 
взыскания, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо администра-
тивный арест на срок до тридцати суток, с конфискацией имущества, явившегося орудием либо 
предметом совершения административного правонарушения.
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СПОРТ

Бетті дайындаған  А. БЕКМОЛДИНА.

 АУЫР АТЛЕТИКА

Д‡бірге б¤леген ДоДа

Алматы облысының өңірлік 
коммуникациялар қызметінің 

брифинг залында «2016 
жыл – Олимпиада  жылы. 
Облыс спортшыларының 

төртжылдықтың  негізгі  
додасы – ХХХІ жазғы  

Олимпиада ойындарына  
дайындығы» тақырыбында  

баспасөз-конференциясы өтті.
Брифинг барысында  Елбасы  

халықтың  30 пайызын спортпен 
және тұрақты дене шынықтырумен 
айналысуын қамтамасыз ету үшін, 
бірінші кезекте бұқаралық спортты 
дамытуға және балалар мен 
жасөспірімдер арасында спортты 
насихаттауды жүктегені айтылып 
өтті. Осы тапсырманы орындау 
мақсатында дене шынықтыру мен 
спортты дамыту үшін  облыста 
біршама жұмыс  атқарылуда. Атап 
айтқанда, облыста 3294 спорттық 
құрылым, соның  ішінде: 2 спорт  
сарайы, 1 теннис орталығы,  22 
стадион, 33 спорт кешені, 255 
тир, 779 спорт зал, 46 бассейн 
(29 жабық,   17 ашық), 1949 
жазықтық құрылым (Талдықорған 
қаласында 5 спорт алаңы «кросс-
фит») жұмыс істейтіні де белгілі 
болды. Ал, спортпен жүйелі түрде 
шұғылданушылар  саны  облыс 
бойынша 506 500 адамды құрайды. 
Бұл облыс тұрғындарының 26 
пайызы.

Осы  жылдың  қаңтар  айын-
да  Панфилов  ауданының  
Жаркент қаласындағы дене шы-
нықтыру-сауықтыру кешенінің 
құрылысы аяқталып пайдалануға 
берілгенін айтып өткен  облыстық 
дене шынықтыру және спорт 
басқармасының басшысы 
Тұратбек  ШАрАПиЕв өз сөзінде: 
– 2016  жылы дене шынықтыру 
және спортты дамытуға 
жергілікті бюджеттен 4 691 
674 мың теңге бөлінді. Сондай-
ақ, осы жылы Ақсу, Талғар, 
Қарасай, Райымбек аудандарында 
дене шынықтыру-сауықтыру 
кешендерінің, Жамбыл ауданы 
Қазыбек ауылындағы, Қарасай 
ауданы Жалпақсай ауылындағы 

СпОРТТЫ ДАМЫТУ – БАСТЫ НАзАРДА
БРИФИНГ

футбол алаңдарының, Райымбек 
ауданы Нарынқол ауылындағы 
балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің жасанды төсенішпен 
футбол алаңының,  Талдықорған 
қаласындағы жабық жүзу бассейнінің 
құрылысына және Қаратал ауданы 
балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің спорттық базасын, 
Көксу ауданының стадионына 
қайта құру жұмыстарына жобалау-
сметалық құжаттамасын 
дайындауға, Сарқан  ауданы 
балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің спорттық базасын 
күрделі жөндеу жұмыстарына 
жергілікті бюджеттен қаржы 
бөлінді. Спорт мектептерінің 
желісін кеңейту мақсатында 
Талдықорған қаласында және 
Панфилов  ауданында балалар 
мен жасөспірімдер спорт 
мектебі, Алакөл ауданының  Лепсі 
ауылында облыстық спортта 
дарынды балаларға арналған 
мектеп-интернатының филиалы 
ашылды, сонымен қатар, Алматы 
облысында мүмкіндігі шектеулі 
жандар арасында да спортты 
дамыту бойынша  біршама  жұмыс 
атқарылуда. Облыстық дене 
мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
арналған спорт клубы жұмыс 
істейді, – дей келе,  облыс бойынша 
дене шынықтыру және спортпен 
шұғылданатын жалпы мүгедек-

спортшылар туралы жайында да 
айтып өтті.

Облыстық ұлттық спортпен 
1384 дене шынықтыру ұжымында 
46556 адам шұғылданып, олармен 
557 жаттықтырушы жұмыс 
жасайтынын тілге тиек еткен Ұлттық 
және бұқаралық спорт түрлерін 
дамыту бөлімінің басшысы Алмат 
Үшкемпіровтың айтуынша,  биыл 
Ұлттық құрама командасының 
сапына Алматы облысының 780 
спортшысы кірген. Оның ішінде 611 
олимпиадалық спорт түрлерінен 
болса, 169 олимпиадалық емес 
спорт түрлерінен екен-ді.

Ал, олимпиадалық спорт 
жайында Олимпиадалық спорт 
түрлері және спорттық резервтер 
бөлімінің басшысы Саят Сарқытов 
мәлімдеме жасады. Оның сө-
зінше,  қазіргі уақытта облыс 
спортшылары Бразилияның рио-
де-Жанейро қаласында өтетін 
2016 жылғы Олимпиада ойын-
дарына  дайындалу үстінде. 
Бүгінгі күні  қолда 10 жолдама бар 
болса,   осы жылы Бразилияның 
рио-де-Жанейро қаласында өтетін 
Паралимпиада Ойындарына 
пауэрлифтингтен облыс спорт-
шысы раушан Қойшыбаева мен 
Гүлбану Әбдіхалықова жолдама 
алыпты. 

 
А. ҚАЙпОЛДА.

Бапкерлер  біліктілігін арттыруды көздеген бұл курста   Қазақ спорт  
және  туризм  академиясының оқытушылары – педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, «Денешынықтыру және спорт теориялық 
негіздері» кафедрасының меңгерушісі иосиф Андрущишин, педаго-
гика ғылымдарының кандидаты, профессор, «Күрес» кафедрасының 
меңгерушісі  Михаил  Шепетюк, биология  ғылымдарының  кандидаты, 
доцент, Олимпиадалық спорт факультетінің деканы  рыскүл   Лесбекова, 
кадрларды  даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығының 
әдіскері Ботагөз  Қалиева  мазмұнды да  пайдалы лекциялар оқып, 
жаттықтырушылардың теориялық білімдерін тереңдете түсті. 

Курс бағдарламасы бойынша дәріс алған бапкерлер қорытынды 
сабақта  арнайы  сертификатқа  ие болды. Сондай-ақ, тыңдаушыларға  са-
палы білім беріп, олардың біліктілігін жетілдіре түсуге қосқан зор үлестері 
үшін жоғарыда есімдері аталған Қазақ спорт  және  туризм  академиясының 
оқытушыларына  Алматы облыстық мүмкіндігі шектеулі спорт клубының 
директоры, облыстық  директорлар кеңесінің төрағасы  Ерлан  Бақтыбаев  
Алматы облысы денешынықтыру және спорт басқармасының  басшысы 
Т.Шарапиевтың  Алғыс хатын табыстап,  еңбектеріне жеміс тіледі.

Осындай пайдасы мол  семинар  алдағы уақытта да тұрақты өткізіліп 
тұратын  болады.  

Шора  БАТЫРБАЕВ.
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Біліктілікті  арттырЃан

30 МАМЫР МЕН 4 МАУСЫМ КүНДЕРІ  АРАЛЫғЫНДА 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫң СпОРТ МЕКТЕпТЕРІНІң 

жАТТЫҚТЫРУШЫ-ОҚЫТУШЫЛАР ҚұРАМЫНЫң БІЛІК-
ТІЛІГІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА АРНАЙЫ КУРС өТТІ.

«жастар» Спорт сарайында 
ауыр атлетикадан 4-7 маусым 

аралығында ерлер мен әйелдер 
арасында Республикалық 
чемпионат өтті. Аталмыш  

доданың қонағы ретінде ұлттық 
штаттың командалары және 

спорт резерві дирекциясының 
директоры Қайыргелді 

жАНпЕЙІСОВ, ҚР ауыр  ат-
летика  федерациясының  

атқарушы  директоры Асқар 
ҚАпЕНОВ, ауыр атлетикадан ҚР 

бас бапкері Алексей НИ және 
ауыр атлетикадан мемлекеттік 

жаттықтырушы Тәпсір 
МЕңТІХАН қатысты.

Үш күн бойы қаламызды 
дүбірге бөлеген бұл додада 
барлығы да жан алысып, жан 
берісті. республиканың барлық 
зілтеміршісін  іріктеуден өткізген 
бұл бәсекеде үздіктер анықталып, 
риоға еліміздің атынан он жол-
даманы таласқа салды. Бақ  
сынасқан  зілтеміршілердің ішінен 
алты ер, төрт әйел жолдамаға ие 
болды. 

Жарыстың бірінші күнінде 48-
ден 56 келіге дейінгі зілтеміршілер 
бақ сынасты. Алғашқы нәтиже 
бойынша жетісулық Маргари-
та Елисеева қоссайыста да 200 
келі салмақты бағындырып, 53 
келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 
жеңімпаз атанса, талдықорғандық 
Александра Лачкова 48 келіге 
дейінгі салмақ дәрежесінде қос 
сайыстың нәтижесі бойынша 152 
келіні бағындырып, үздік атанды. 
Ал, екінші орынға қарағандылық  
Галина Мамотова иеленсе, үшінші 
орынды Шығыс Қазақстан облы-
сынан келген Ксения Королева 
қанағат тұтты. 

Ерлер арасында жетісулық  
игорь Сон бірінші орынды жеңіп 
алса, екінші орынды Шығыс 
Қазақстан облысының спортшысы 
рахат Бейсембаев иеленді. Ал, 
үшінші орынға павлодарлық вита-
лий Аухадиев лайық  деп танылды.

58-63 келідегі зілтеміршілер 
сынға түскен жарыстың екінші 
күнінде  қыздар арасынан 235 келіні 

бағындырған жетісулық Зульфия 
Чиншанло бірінші орында тұрақтап, 
екінші орынға 180 келіні басынан 
асырған шығыс аруы Лидия  Ануф-
реева лайық деп танылды. Үшінші 
орынды 179 келіні  шамалаған тағы 
бір  жетісулық қызымыз Әйкерім 
Әуелбек жеңіп алды.  Ал, 63 келі 
салмақ дәрежесінде 229 келіні 
көтеріп, Қарағандыдан келген 
Әсем Садықова үздіктер қатарына 
кіріксе, күмісті 223 келіні көтерген 
қостанайлық  Сәуле Садуақасова 
олжалады. Қола 170 келіні күптеген 
шығыс аруы Мадина Астамироваға 
бұйырды. 

Ерлер арасында 62 келіде 
оңтүстіктен келген Чонтей Арли 282 
келіні бағындырса,  екінші орын-
ды Қарағандыдан келген атлет 
игорь Шварц  260 келіні басынан 
асырып, қанжығасына байлады. 
Үздік үштіктің қатарына жетісулық 
жігіт Тимур Хасаров кірді. Ал, 69 
келіде бақ сынасқан жігіттердің 
ішінен 322 келіні еңсерген ақтөбелік 
Харки Фархат чемпион атанып, 
екінші орынды алматылық Аза-

мат рымқұлов иеленді. Ол 285 
келіні бағындырса, осы нәтижені 
көрсеткен үштөбелік Михаил Драз-
нов үшінші орынды қанағат тұтты. 
Азамат пен Михаилдің көрсеткіші 
бірдей. Бірақ жарыс  ережесі бой-
ынша Азаматтың қарсыласынан 
салмағы кіші болғандықтан күміс 
медаль  Азаматқа бұйырды. 

Әйелдер арасында  69 келіде 
Алматы облысының аруы  Карина  
Горечкова 261 келіні еңсеріп,  ал-
тынды иеленді. Ал, екінші орынға 
247 келіні бағындырған Майя  Ма-
неза тұрақтаса, үшінші орынға 215 
келімен оңтүстіктің аруы  Майра 
Файзуллаева  табан тіреді.

Келесі кезекте 75 келі 
дәрежесінде бақ сынасқан ауыр 
атлеттеріміздің ішінен 270 келіні 
бағындырған Оңтүстік Қазақстан об-
лысынан келген Жазира Жапарқұл 
алтынға қол жеткізсе, күміс пен 
қоланы алматылық раушан 
Мешітханова мен Нұрай Қасенәлі 
еншіледі. 

+75 келіде өнер көрсеткен 
Оңтүстік Қазақстан облысының 

атлеті Надежда Ногай ел чемпио-
ны атағын  иеленсе, екінші орын-
ды Светлана Подобедова 286 
келімен місе тұтты. Ал, қолаға 
қол созғандардың ішінен 240 келі 
зілтемірді бағындырған оңтүстіктің 
аруы Александра Аборнева 
қанжығасына байлады. 

Ерлер арасында 77 мен 85 келі 
салмақта бақ сынаған зілтеміршілер  
талайға таңдай қақтырды. Алтын-
нан алқа таққан талдықорғандық 
Альберт Линдер 337 келіні еңсерсе, 
жерлесі Медет Жүндібаев 289 
келімен күміс алқа тақты. Қола 
медальді 280 келіні көтерген 
Оңтүстің Қазақстан облысынан 
келген ренат Байдарбеков қанағат 
тұтты.

Ал, 85 келі дәрежесінде өнер 
көрсеткен спортшылардың ішінде 
атыраулық  Нижат рахимов бой 
көрсетсе, күміс жүлдеге алматылық  
Кирилл Павлов қол жеткізді. Ал, 
қола медаль Солтүстік Қазақстан 
облысының спортшысы Айдар 
Қазовқа бұйырды.

Жарыстың соңғы күнінде спорт-
шылар 94 келіде өнер көрсетіп, 
мәресіне жеткен жарыстың қызығы 
да бітпеді. Бұлай деуіміздің себебі, 
жетісулық владимир Седовтың 
жүйкесі сыр беріп, жарыстан 
шеттетілді. Ол  жарысқа  рұқсат 
етілмеген киіммен шықты. Оны 
зілтемір көтеру алаңында шешіп, 
камераға айғайлап, жанкүйерлерді 
таңқалдырды. Алғашында спорт-
шы өзінің рухын көтерудің бір әдісі 
болар деп ойлағанымен, өкінішке 
орай қолындағы жейдесін бас бап-
кер Алексей Ниге қарай лақтырып, 
артынша зілтемірді көтермей 
түсіп кетті. Соңынан қайта шығып, 
қолындағы жейдені жанкүйерлерге 
лақтырып,  ақыры жарыстан 
шеттетілді. Ал, жеңімпаздарға ора-
лар болсақ, 396 келіні бағындырған 
Шығыс Қазақстан облысының 
атлеті Денис Уланов бас жүлдені 

алып, қанжығасын майласа, 
екінші орынды 365 келіні көтерген 
қызылордалық  рүстем Сыбай 
жеңіп алды. Үшінші тұғырға 335 
келімен алматылық Шыңғыс 
Сағындықов иеленді. 

Келесі кезекте 105 пен +105 
салмақ дәрежесіндегі спортшы-
лар сынға түсті. Мұнда бәрінен 
суырылып шығып 357 келімен 
қарағандылық  Максим Лактио-
нов алтыннан алқа тақса, күміс 
медальді 345 келіні көтерген 
Шығыс Қазақстан облысынан кел-
ген иван Галушко иеленді. Ал, 
қолаға 326 келіні бойынан асырған 
алматылық Абылай Жұмабек қол 
жеткізді.

Сонымен ең ауыр салмақта 
сынға түскендердің ішінен 438 
келі нәтиже көрсеткен жетісулық 
Селімхан Әубакаров чемпион 
атанса, 405 келіні бағындырған 
Алматы облысының жігіті ибрагим 
Берсанов екінші орынға шықты. Ал, 
үшінші орынға 395 келіні көтерген 
қызылордалық Александр Зайчи-
ков қол жеткізді.

Осылайша, облыс орталығын 
дүбірлі додаға бөлеген бұл 
чемпионаттың қорытындысы 
бойынша жалпы  командалық  
есепте Алматы облысы бірінші 
орынға шығып, екінші орын-
ды  Шығыс  Қазақстан облысы 
иеленді. Үздік үштікке Қарағанды 
облысы тұрақтады. Мәресіне жет-
кен аталмыш сайыстың соңы ішкі 
істер департаментінің жетісулық 
жеңімпаздарды марапаттауы-
мен аяқталды. Сонымен қатар, 
Генерал-майор Мұрат Ұрұмханов 
Қазақстан полициясы күніне 
орай ауыр атлетшілерге арнайы 
генералдың  қолтаңбасы қойылған 
қол сағаты мен Алғыс хатын  та-
быстады.

А. ОРАЛБЕК.
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ДЕНСАУЛЫҚ

Сүмесүт тағамын білесіз бе?
Ќазаќ афоризмі

АдАмның  бір  Аты – пенде
Адам боп оңай туғанмен – адам боп 

қалу көп қиын.
Қабірдің де басында гүл өседі.
Бармақтай бақты  ұстап тұру үшін – 

батпандай салмақ керек.
Өзің үшін күресте жеңілсең де – елің 

үшін күресте жеңілуге хақың жоқ.
Өтірікпен жұбатқанша – шындықпен 

жылат.
Дүниенің бәрін адам болам дегендер 

емес, құдай болам дегендер бүлдіреді.

  ҚАЗАҚЫ  ДАСТАРХАН

Сабырлық пен төзімділік –  бала тәрбиесінің басты кілті. Сондықтан сабырлық 
жайлы бірнеше кеңеске назар аударыңыз:

*   *   *
Бала болмысы ананың аса сабырлы, ерекше мейірімді болуына мұқтаж. Өйткені, бала 

қателесуге, аздап «бұзықтыққа» деген еркіндікті қалайды. Осы қателіктер арқасында бала 
дұрыс пен бұрысты үйренеді. Ақ пен қараны ажырата бастайды. Ана баланың қателігі мен 

балалығына тым қатал қараса және 
«сіркесі су көтермейтіндей» жүйкесі 
ауыр болса, мұндай жағдай баланы 
үнемі қорқыныш пен абыржулы 
қалыпқа салады. Нәтижеде баланың 
болашақта дұрыс тәрбиелі болып 
шығуына орасан зияны тиеді.

*   *   *
Сіз ана ретінде балаңызбен 

ашық, емін-еркін әңгімелесуге 
әрқашан дайын болыңыз. Тіпті, күн 
сайын балаңыздың өзіндік қауіптері 
мен армандарынан хабардар 
болыңыз. Оған ақыл айтумен қатар, 
оны тыңдай да біліңіз. Сабырлық 
пен төзімділікке сараңдық етпеңіз. 
Оған ең жақын адам сіз. Оны сіз 
түсінбесеңіз, онда ол кімге арқа 
сүйейді? Жадыңызда болсын, 
баланың сізге сөйлей алуға батылы 

жетуі, кішкентай жүрегін сізге ашуға бел бууы – баланың ең дұрыс тәрбие алуына бірден-
бір төте жол.

*   *   *
Балаңыз қажет емес нәрсені қалап тұрса немесе кешіруге болмайтындай бір қателік 

жасағанын көргенде, асығыс шешім қабылдамаңыз. Сіз жөнсіз деп санаған зат балаға 
маңызды, қателік дегеніңіз оның ойланып барып қабылдаған шешімі екенін ұмытпаңыз. Әр 
күні таңертең балаңыздың кез келген оғаш қылығына ойланып барып, асықпай ақыл айтуға 
немесе жауап беруге өз-өзіңізді алдын ала дайындап жүріңіз. Тым болмаса бірнеше минут 
ойланып барып лайықты жауабын беріңіз. Бұл балаңызға күтпеген жауап, ойламаған ауыр 
сөз естуінің алдын алатынына сенімді болыңыз. 

*   *   *
«Бала, баланың ісі шала» дегендей үйде балаға өз бетінше емін-еркін жүруге мұрсат 

беріңіз. Бала өзіне беймәлім әлемді ашу үстінде барлық нәрсені өз тәжірибесінен өткергісі 
келеді. Бала қоршаған ортаны өз бетінше зерттейді. Сіз ана ретінде сабырлық таныта 
білмесеңіз, баланың тосын қылықтарына төзе білмесеңіз, онда баланың тұйық, енжар 
және бір істі бастауға батылы жоқ, шешім қабылдай алмайтын болып өседі. Перзентіңіздің 
қателігін байсалдылықпен, ашуланбай һәм жазаламай шешуді кешіктірмей үйреніңіз. 
Өйткені, ұрпақ тәрбиесі – ұлт тәрбиесі. Сіздің ана ретіндегі балаңыздың өмірінде алар 
орныңыз ерекше, өйткені, хадисте «Ер адам өмірде анасына көбірек борыштар» деп 
айтылған.

ТҮЗУ  ТӘРБИЕ – САБЫРДАН
  ИМАНДЫЛЫҚ  ИІРІМІ

"Сүмесүт" немесе "сүттік" деп аталатын сирек тағамды көпті көрген қариялар 
білмесе, жалпы жұрттың бәрі біле бермеуі әбден мүмкін. Қазақ мәдениетінің 
білгір ғұламасы, жазушы Сәбит Мұқанов "Сүме ертерек кезде "желін", "емшек" 
мағынасында айтылған" дейді. Бірақ "сүмесүт" туралы айтпаған.

"Сүмесүт" ерте заман-
дарда жаугершілік, аумалы-
төкпелі кезеңдерде ел басына 
күн туған немесе ұзақ жолдар 
мен көш-керуендерде күні 
бұрын әзірленетін сәбилер 
мен жас балалар үшін нәрем, 
ересектер үшін сағыз орнына 
жүретін бірегей нәрлі тағам 
екен.

Оның жасалу жолы 
қызық әрі қарапайым. Бұл 
үшін семіз әрі жас түсі ақ 
қойдың (марқаның) жүнін 
мейлінше тақырлап қырқып 
алып сояды. Терісін сыпырып 

алғаннан кейін оның жүнін күйдіріп жібермей тағы да қайта үйітеді. Үйітілген теріні 
күйеден, кірден, шаң-тозаңнан тазартып жуады, артық шелін, етін сыдырады.

Енді теріні қойдың қою сүті құйылған қазанға салады да баппен қайната береді. 
Қайнаған сәтте тері сүтті бойына сіңіріп жұта бастайды. Сүт азайған сайын қазанға 
еселеп сүт құйып отырады. Тері неғұрлым піскен сайын сүтті молынан сіңіре береді де 
қалыңдығы бармақтай болып, қалыңдап ісінеді.

Тері әбден "тойғаннан" кейін сүтті әрі қарай сіңірмейді. Бұл "сүмесүт" қайнап, пісіп 
болды деген сөз. Осыдан кейін оны алып суытады. Енді бұрынғыдай тері емес, қалың 
әрі өн бойы сүтке толған жұмсақ желін тәріздес басқаша зат пайда болады, яғни, жаңа 
тағам шығады.

Мұны енді сығылмайтын етіп шара, табақ, қазан сияқты дәмі шаппайтын ыдыстарға 
салып, күнге тигізбей салқын жерде сақтайды.

"Сүмесүтті" бір жапырақ етіп тіліп, ұзақ, алыс жолдарда баланың аузына емшек 
тәріздес етіп салып қояды. Баланың тамағына кетіп қалмас үшін шетінен ши немесе 
жіңішке арша өткізеді. Ал, бала (сәби) болса, анасының емшегін емгендей тәтті қою 
сүтті сорып, тойып балбырап жата береді. Сорып-сорып сүті таусылған тері салбырап 
босап қалады. Бірақ ол да жерде қалмайды, әйелдер мен балалар сағыз орнына 
пайдаланып, шайнап жүреді. Қойдың бір терісі бірнеше балаға көп күнге жететін азық 
болады.

Дала табиғаты мен құбылысын жетік игерген қазақтың ойшыл тапқырлары мұндай 
жаңалықтарды әрқашан ойлап шығарып, ел-жұртына пайдалы істер істеп отырған. 
Тері мен сүт арқылы осындай тағам дайындау жолын белгілі ғалым, жазушы Ақселеу 
Сейдімбек те жазған. Бұл тәсілді ол "құрғақ сүт" деп атаған.

Қазақтың дарқан дастарқаны. "Алматыкітап" баспасы, 2007 ж.
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Ы «Құлагер» неміс
тілінде сӨЙледі

БИЫЛ НЕМІСТІң ӘДЕБИ ҚОРЫ ҚАзАҚ АҚЫНЫ ІЛИяС ЖАНСҮГІРОВТІң 
«ҚҰЛАГЕР» ПОэМАСЫМЕН ТОЛЫҚТЫ.

Поэма неміс тіліне қазақша түпнұсқасынан 
тікелей аударылып, Қазақстан-Гёте институтының 
қолдауымен «Büchergilde» (Германия) баспасын-
да басылып шықты. Поэманың неміс тіліндегі 

нұсқасының авторы − неміс жазушысы Герт Хайден-
райх.

Қазақ халқының мәдениеті мен өнерін, тари-
хы мен салт-дәстүрін неміс тілді оқырмандарға 
кеңінен таныстыратын «Құлагер» поэмасының 
алғашқы тұсаукесері биылғы наурыз айында Лейпциг 
қаласында кезекті халықаралық кітап жәрмеңкесінде (Leipziger Buchmesse) өткен еді.

Аталған шараға осы жобаға қатысқан аудармашылар мен Ілияс Жансүгіровтің қызы − 
Ильфа Ілиясқызы арнайы шақырылды. Аударманың тұсаукесерін танымал тележүргізуші, 
ақын Жаңыл Асылбекова жүргізді.

АЛТЫ МЕТРЛІК ДОМБЫРА
Ақтөбеде қаланың 147 жылдығы 

құрметіне домбыра түріндегі ескерткіш 
пайда болды.

Бұл қаладағы ұлттық музыкалық аспапты 
дәріптеуге арналған алғашқы ескерткіш бо-
лып отыр. "Оны жасауға 3 ай уақыт кетті", - 
дейді жоба авторы Қуатбек Есжанов.

Шебердің айтуынша, алты метрлік дом-
быра толықтай темірден жасалған, ал, ішіне 
темір шыбықтар орнатылыпты. Аспаптың 
сырты литиймен қапталды. Ескерткішті 
жасар кезде автор домбыра жасау кездегі 

барлық талапты мұқият орындаған. Ол ескерткіш орнатылған жер болашақта азамат-
тар демалуға, түрлі байқау ұйымдастыруға арналған жайлы орынға айналады деп 
үміттенеді.

Болжам бойынша, Қуатбек Есжанов туындысына 300 мың теңгеге жуық қаражат 
жұмсады. Жоба қалалық әкімдіктің тапсырмасымен жасалыпты.

Дүниеде екі ғаламат нұр бар: біреуі – 
күннің нұры, екіншісі – сөздің нұры.

Бақыт деген – досыңның табағында, 
домбыра шанағында, жарыңның 
жанарында, халықтың қабағында.

Өмір сүріп жүргенім жоқ – парызымды
 өтеп жүрмін.

Өмір сүру, бауырым, қандай қиын!
Қандай қиын! Әйтсе де, қандай 

бақыт!
Қадыр МЫРзА ӘЛІ.

Картоп қан қысымын арттырады
Картопты тағамдарды аптасына төрт рет және одан да көп пайдалану қан 

қысымын арттырады. Америкалық ғалымдар айтқандай, бұл тұрғыда оның 
қалай дайындалғаны маңызды емес 
екен.

Картопты жиі пайдалану кезінде қан 
қысымының көтерілу қаупі 11%, ал, чипсы 
жеу кезінде 17% артады.

Картопта крахмал көмірсутектері бол-
ғандықтан, гликемиялық индекс жоғары. 
Бұл адам қанындағы глюкозаны көтеріп, 
диабетке шалдығу қаупін арттырады. Атап 
өту керек, картоп әйелдер үшін қауіпті.

ӨНЕР


