
"Үздік басылым" номинациясының жеңімпазы

Сатылым 
бағасы 60 теңге

2010 жылғы 30 желтоқсаннан бастап шығады

2 
бетте

ЖЕР ДАУЫНАН КЕЙІНГІ 
МИНИСТРЛІКТЕГІ АУЫС-КҮЙІС
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"ШТИФ", "БРИСТОЛЬ"  
ЖАНАРМАЙ  
СТАНЦИЯЛАРЫ БАҒА 
КӨТЕРІП, ЕЛДІ  
АЛДАДЫ

5
бетте

"СӘУЛЕТАЙ" ПАРКІ 
КІМНІҢ МЕНШІГІНДЕ? 

4
бетте

2
бетте

2000, 5000, 10000 
ТЕҢГЕЛІК  
БАНКНОТТАР  
АЙНАЛЫМНАН 
ШЫҒАРЫЛАДЫ 

7
бетте

МЕКТЕП ПӘНДЕРІ 
БІРІКТІРІЛМЕК 
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Қуандық БишімбаевДаурен АбаевАсқар Мырзахметов

 фото finance.nur.com сайтынан

Олардың қолданылуы 3-ші 
қазанда тоқтатылатын болады.

- 2016 жылғы 4 қазаннан бас- 
тап 12 ай ішінде аталған банк-
ноттар кез келген екінші 
деңгейлі банкте және Ұлттық 
банк бөлімшелерінде айырбаста-
луы тиіс, - деп мәлімдеді Ұлттық 
банктың облыстық филиалында.

Купюралар тегін, қызмет үшін 
ешқандай комиссиялық төлемсіз 
айырбасталатын болады. Үш жыл 

көлемінде ақшасын айырбастап 
үлгермегендер ескі банкноттарын 
тек Ұлттық банк бөлімшелерінен 
ғана айырбастай алады. Ал 2020 
жылдың 4 қазанынан бастап олар  
жарамсыз деп табылмақ.

Барлық сұрақтарды ШҚО 
Ұлттық банкінің бөлімінен мына 
нөмірлер арқылы білуге болады: 
8 (7232) 254-306, 254-496.

 
Ерке Мұхаметкәрім

Аталмыш фирма Нұрсұлтан 
Назарбаевқа арнап киім 
тігетіндігімен әйгілі. Енді 
мемлекет басшысы сияқты 
іскерлік костюмдерді 
шығысқазақстандықтар кие ала-
тын болады.

"ШҚО Ақпараттық орталығы" 
АКҚ хабарлағандай, "Алтын Адам" 
коллекциясының костюмдері 
Түркия дизайнерлерімен бірлесіп 
жасалуда. Барлық үлгілерде за-

манауи сән тенденциялары 
екерілетін болады. Сонымен қатар, 
бұл дүкенде ұлдардың мектеп 
костюмдерінің мол таңдауы бар.

Дүкеннің ашылу салтана-
тына байланысты әр сатып 
алушыға осы брендтың жейделері 
сыйлыққа берілді.

- Дүкеннің костюмдері 
маған өте ұнады, - дейді са-
тып алушылардың бірі Асхат 
Тоқтарханов. - Ең бастысы - тігісі 
ұқыпты, матасы сапалы. Біз үшін 
осындай қасиеттерінің маңызы 
зор.

Жақын арада шаһарда осы 
марканың әйел адамдарға 
арналған классикалық киімдер 
дүкенін де ашу жоспарда бар.

Назерке Кәрімова

Ұлттық экономика министрі 
Ерболат Досаев және Ауыл-
шаруашылық министрі Асылжан 
Мамытбеков өздерінің лауазымда-
рын өз еріктерімен босатты. 

Енді Ұлттық экономика 
министрі болып 36 жасар Қуандық 
Бишімбаев тағайындалса, 
Ауылшаруашылық министрі 
болып "Нұр Отан" партиясы 
төрағасының бірінші орынбасары 
қызметін атқарған Асқар Мыр-
захметов тағайындалды. Ал "Нұр 
Отан" партиясы төрағасының 
бірінші орынбасары орнына 

Мұхтар Құл-Мұхаммед келді. 
Сонымен қатар елімізде 

жаңа Ақпарат және байла-
ныс министрлігінің басшысы 
да тағайындалды. Оның тізгінін 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бес 
жыл бойы баспасөз хатшысы 

болған Даурен Абаев алды. Жаңа 
министрлік ақпарат құралдары 
мен әлеуметтік желілердегі кез 
келген жарияланымдарды талдап, 
мемлекеттің ақпараттық саясатын 
жүргізуге атсалыспақ. 

Айта кету керек, Елбасы-

мыз Нұрсұлтан Назарбаев билік 
басындағы шенеуніктерге жур-
налистерден қашпай, сауалда-
рына жауап беріп, түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуді тапсырды. 

Ерке Биғазина

"Ана мен бала 
орталығына" Рая 
Жанғалиқызының 
есімі беріле ме?

Рая Жанғалиқызының "Ана мен 
бала орталығының" басшысы ла-
уазымына қайта тағайындалу-
тағайындалмауын облыстық 
Денсаулық сақтау басқармасы 
жанындағы арнайы келісу комис-
сиясы шешпек. 

Бұл туралы ШҚО қоғамдық 
кеңесінің денсаулық саласы бо-
йынша өткізілген жедел жұмыс 
тобының отырысында ШҚО 
Денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы 
Сергей Попов айтты. 

Күн тәртібінде қаралған 
сұрақтардың бірінде биыл об-
лыс мәслихатына "Ана мен бала 
орталығына" Рая Рахимованың 
есімін беру ұсынысын жасау 
болды. Алайда Рая Жанғалиқызы 
бұл ұсынысқа қарсы пікір 
білдірді. 

- Өскемен қаласы мен 
облысымыздың тұрғындарына 
менің алғысым шексіз. Қоғамдық 
кеңес мүшелеріне де менің 
еңбегімді бағалап отырғандарыңыз 
үшін рахмет. Алайда орталыққа 
менің есімімді бергеннен 
гөрі бойымда денсаулығым 
мен күш-қуатым бар кезде өз 
ісімді жалғастыруға мүмкіндік 
беріңіздерші, - деді Рая Рахимова.

Бұдан бөлек, Рая 
Жанғалиқызына ШҚО қоғамдық 
кеңесінің денсаулық саласы бо-
йынша жұмыс тобына басшылық 
жасау ұсынылды. Бұл лауазым-
нан да ол бас тартты.

- Мен өзімнің бұрынғы лауа-
зымыма қайта оралуға үміттімін. 
Олай болмай жатса, денсаулық 
саласын дамыту жолында еңбек 
етуге дайынмын, - деді ол.

Ақерке Ақылбекқызы

ҚЫСҚАША

Елді алдаған 
пайдақор кәсіпкерлер

"Штиф" ЖШС және "Брис-
толь" ЖШС 2015 жылдың 
қыркүйегінде жанармайдың 
бағасын қымбаттатқандығы үшін 
монополиялық кірісінен айыры-
лып, айыппұл төлейді.

Естеріңізге салсақ, өткен 
жылдың желтоқсанында, билік 
жоғары отандық жанармайдың 
бағасын бақылап, реттеп оты-
рудан бас тартқан кезде, АИ-
92 - 130 теңгеге дейін, ал АИ-
95 - литріне 155 теңгеге дейін 
қымбаттады. ШҚО табиғи моно-
полия және бәсекелестікті қорғау 
комитеті департаменті - "ЖҚС 
патшаларын" анықтап, тексеріс 
жүргізді. Оның қорытындысы 
бойынша, "Штиф" ЖШС мен 
"Бристоль" ЖШС келіскен 
түрде жанармайдың бағасын 
қымбаттатқандығы белгілі 
болды. Сол үшін енді олар 
әкімшілік жауапқа тартылады. 
Антимонополиялық басқармада 
хабарлағандай, иелігінде 15 жа-
нармай құю бекеті бар "Штиф" 
ЖШС 1,5 миллион теңге 
көлемінде айыппұл төлейді. 
Сондай-ақ, ЖҚС желісіндегілер 
- 6 миллион 800 мың теңгені 
монополиялық кірісін - ел 
игілігіне аударуға тиісті болады. 
"Бристоль" ЖШС үшін жаза 
оңайырақ тиді. Айыппұл бар 
болғаны 25 919 теңге көлемінде. 
Өскемен қалалық әкімшілік 
сотының бұл үкімі әлі заңды 
күшіне енген жоқ.

ӨЗГЕРІС

Жер дауынан кейінгі  
министрліктегі ауыс-күйіс

Халықтың басты 
проблемасына 

айналған жер дауы та-
лай министрлерді 
жылы орындарынан 
тайдырды. 

ДҮКЕН

Өскемендік ерлер енді Елбасы  
сияқты киіне алады

Облыс орталығында 
қазақстандық 

өнімді саудалайтын 
"GOLDEN NOMAD" 
ЖСШ-ның ерлер киімі 
дүкені ашылды.

БАНКНОТ

2000, 5000, 10000 теңгелік 
банкноттар айналымнан шығарылады
Осы аптада ҚР Ұлттық банкі 2006 жылғы үлгідегі 

2000, 5000 және 10 000 теңгелік банкноттардың әлі 
бес ай көлемінде заңды төлем құралы болып табыла-
тынын және Қазақстанның барлық аумағында қандай 
да бір шектеусіз банк операциялары мен төлем жасауға 
қолданылатындығын еске салды.
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Ауа райының қолайсыздығына 
қарамастан 10 мыңнан астам 
қала тұрғыны "Даңқ полкі" 
халықаралық акциясына қатысты. 
Оркестрдің сүйемелдеуімен 
мыңдаған адам майданда қаза 
тапқан ата-әжелерінің, ата-
аналары мен туыстарының 
портреттерін ұстап, алаңда сап 
түзеді. Өзен вокзалынан бас-
тау алып, "Даңқ" мемориалына 
дейін жүріп өткен шеруге об-
лыс басшысы Даниал Ахметов 
пен облыстық мәслихат хатшысы 
Владимир Головотюк, облыс 
прокуроры Бағлан Таимбетов те 
қолдарына соғыста ерлікпен қаза 
тапқан жақындарының суреттерін 
алып шықты.

- Соғыс алаңында ерлікпен 
қаза тапқан, қанды жылдар ара-
мыздан ажыратқан майдангер-
лер қашанда жанымызда, - деді 
өңір басшысы Даниал Ахме-
тов. - 9 Мамыр - бұл ұлы ерлік 
күні. Біздің аталарымыз бен 
әкелеріміздің ерліктерін үлгі етіп 
талай ұрпақ тәрбиеленіп келеді. 
Отан үшін отқа түскен ардагер-
лерге мың тағзым! 

Құттықтау сөздерінен кейін 
мәңгілік алауға гүл шоқтары 
қойылды. Аталмыш акцияның 
бүгінгі ұрпақтың бейбіт күннің 
бағасын біліп, патриоттық 
сезімін тәрбиелеуде маңызы 
зор. Сол жылдары ерлікпен қаза 
тапқан қайсар аталарымыз қайта 
тіріліп келіп жатқандай күй 
кешесің.

- Менің әкем - Чегиров Аб-
долда 1916 жылы туылған. Биыл 
100 жасқа толар еді, - деп еске 
алады қызы Дина Скакова. - Ол 
майданға Катонқарағай ауданы-
нан аттанып, Львов қаласында 

соғысқан. Майдан даласында 
танк полкінде механик болып 
қызмет еткен. Танкіде өртеніп, 
бір қолынан айырылды. 

Ардагер майданнан оралған 
соң 30 жылдан астам уақыт 
ауылдық кеңесте төрағалық 
қызмет атқарған екен. Бала-
шағасы мен немере, шөберелері 
жыл сайын атасының ба-
сына барып, құран оқытуды 
әдетке айналдырған. Жауынгер 
аталарының ерлігін мақтан етіп, 
үлгі тұтады.

Соғыс жылдарындағы әскери 
әндер шырқалып, халық сол 
кездің әскери техникасын да 
тамашалауға мүмкіндік алды. 
Тұрғындар "Катюша", "Ма-
лютка" танкілерімен, "Сороко-
пятка" зеңбірегімен естелік су-
реттерге де түсіп жатты. Одан 
өзге, дәстүрге айналған сол-
дат ботқасы мен қара шай тегін 
үлестірілді.

- Әкем Ахмиров Райым-
бек 1941 жылдың тамызында 
ұрыс даласына аттанған, - дейді 
қызы Айгүл Ахмирова. - Тула 
қаласында 76-таулы артиллерия 
полкінде делбеші болған. 1943 
жылы сол иығынан жараланып, 
Мәскеуде госпитальде болады. 
Ал наурыз айында үйге оралған. 
2001 жылы көз жұмды. Оннан 
аса медаль, ордендері бар.

"Мәңгілік полк" шеруі 2012 
жылы алғаш рет Ресейде 
өткізілді. Кейін жалпы ресейлік 
сипат алып, Қазақстанның әр 
өңірінде ұйымдастырыла бас- 
тады. Жыл сайын оған 
қатысушылардың да саны артып 
келеді.

Назерке Кәрімова

Жиын барысында облыс бас-
шысы Даниал Кенжетайұлы 
ардагерлерді құттықтап, 500 мың 
теңге көлеміндегі сертификаттарды 
табыстады. 

- Қымбатты ардагерлер, 
баршаңызды тамаша мереке-
мен құттықтаймын. 71 жыл 
бұрын сіздер елімізге бостандық, 
бақыт пен қуаныш әкелдіңіздер. 
Сіздермен бірге болған мен 
үшін де үлкен мақтаныш. 
Сіздерге, балаларыңызға, туған-
туыстарыңызға алғысымды 
білдіремін, - деді ШҚО әкімі Да-
ниал Ахметов. 

Ардагерлер болса олардың 
жасаған ерліктері ұмыт болмай, 
бағаланып жатқанына алғыстарын 

білдірді. Екінші белорусьтік 
майданда, Калининград пен 
Кенинзбергті алып, Берлинге 
дейін жеткен Тоқтарбай Ақатаев 
8 баладан 16 немере, 18 шөбере, 6 
шөпшек сүйіп отыр екен. 

- Майдан шебінде жүрген кезде 
тірі қалам деген ой да болған 
жоқ. Оқ бұршақша жауып тұрды. 
Ел қатарлы жүріп шайқастық. 
Бейбітшілікте, ашық аспан астында 
немере-шөберелеріміз өмір 
сүріп, біздің ерлігімізді ұлықтап 
жүргендеріне рахмет!, - деді 
Үржар ауданынан келген ардагер 
Тоқтарбай Ақатаев. 

Салтанатты жиын бары-
сында ҰОС ардагері Анастасия 
Светочеваға пәтер кілті табысталды.

Сондай-ақ, аймақ басшысы 
Құрмат Рахимов, Павел Ященко, 
Абильмажин Байжуминовты 
үйлеріне барып құттықтап, 500 
мың теңге көлеміндегі сертификат-
тарды табыстады. 

Жалпы облысымыздағы 438 
Ұлы Отан соғысының ардагерлері 
мен мүгедектері 500 мың теңге 
көлеміндегі бірыңғай төлемдерге 
ие болды. Сонымен қатар, бұл 
сома қалалық және аудандық 
әкімдік бюджеттерінен бөлінген 
қаражатпен толығады. 

Естеріңізге сала кетсек, Шығыс 
Қазақстан облысынан 180 мың адам 
майданға шақыртылды. Олардың 
96 мыңы қаза тауып, іс-түссіз кетті. 
109 сарбаз Кеңес Одағының ба-
тыры атағына лайықты деп та-
былса, 24 шығысқазақстандық 
Данқ орденінің толық кавалері 
атанды. 

Ақерке Рағызбаева

Ұлы Отан соғысы кеңес халқының ержүректілігін әлемге паш 
еткен, мәңгілік есте қалатын тарихи ерлік кезеңі. 

Отан соғысындағы Ұлы жеңіске жеткізген, ешнәрсеге теңеспейтін 
алып күш - ұлттар бірлігі болатын. Қаншама ұлт өкілдері бір тудың 
астына бірігіп, яғни, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, 
татулықтың арқасында Ұлы Жеңіске қол жеткізді.

Жуырда №10 мектеп-гимназиясында Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 
71 жылдығына орай Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл 
еңбеккерлеріне арналған концерт өтті. Өскемен қаласы әкімдігінің 
№12 және №10 мектеп-гимназияларының оқушылары өнер көрсеткен 
концертті ардагерлер, тыл еңбеккерлері мен оқушылардың ата-ана-
лары тамашалады. 

Жеңістің 71 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан соғысында қаза тапқан 
боздақтардың рухына бас иіп, ұрпақтарды олардың ерен ерліктеріне 
тағзым етіп, дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған шара барысында 
"Аист на крыше", "Только мы с конем", "Ақ көгершін", "Земля Казах-
стана", "Обелиск", "Катюша", "Облака", "Сыновья уходят в бой", "Пре-
красное далеко" және тағы да басқа әндер шырқалды. Сонымен қатар 
10-сынып оқушыларының қатысуымен "В школе снайперов" көрінісі 
көрермен назарына ұсынылды.

- Ұлы Отан соғысы туралы естеліктер мәңгілік есімізде. Сұрапыл 
соғыстың жеңімпаздары - біздің мақтаныштарымыз. Қаншама жыл-
дар өтсе де, бұл соғыста ерлікпен қаза тапқан әрбір жауынгердің та-
рих төрінен орын алатындығы және ұрпақтары мәңгі Жеңіс ала-
уын сөндірмей, ел үшін от кешкендерді әрқашанда жүректерінде 
ұстайтындығы қақ. Олардың ерліктері, жеңістері бүгінгі ұрпаққа ама-
нат, - деді шетел тілдерді тереңдетіп оқытатын А. Гумбольд атындағы 
№12 мектеп-гимназиясы директорының тәрбие ісі жөніндегі орынба-
сары Елена Рыльская.

Аяулым Төлеубекқызы

МАРАПАТ

Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне 500 мың  
теңгеден табысталды 

Облыстық әкімдік ғимаратында өңіріміздің әр ау-
данынан жиналған ардагерлерді Жеңіс күнімен 

құттықтау жиыны өтті. 

ҚҰРМЕТ

"Бабаларымыздың ерлігі ешқашан 
ұмытылмайды!"

ШЕРУ

"Даңқ полкіне" 10 мыңдай адам жиналды
Өскемендіктер Жеңістің 71 жылдығына орай 

"Даңқ" мемориалында концерттік бағдарлама мен 
ҰОС кезіндегі әскери техника көрмесін  
тамашалады.
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Жерді шетелдіктерге жалға  
беру мәселесі халықты 
дүрліктіргендіктен Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев бұл заңға 
мараторий жариялады. 

6-7 мамыр күндері барша 
қазақстандықтардың ұялы теле-
фондарына Ақордадан "Қазақстан 
Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбев Жер 
кодексінің қоғамдық резонанс 
тудырған бірқатар нормаларының 
күшіне енуін тоқтатты" деген 
смс-хабарлама таратылды. 

Ауылшаруашылық жерлерді 
жалға беру мәселесі халыққа 
дұрыс жеткізілмегендіктен 
Қазақстан Республикасының 

Президенті Жер кодексіндегі 
жаңа өзгерістерге мараторий 
енгізді. 

- Жер кодексінің қоғамдық ре-
зонанс тудырғанын бірқатар нор-
маларына, нақты айтқанда был-
тыр енгізілген төрт норманың 
күшіне енгізілуіне мараторий жа-
риялаймын. Алдымен жағдайдың 
егжей-тегжейін қарап, халыққа 
түсіндіріп, Парламентпен 
бірге шешіп, келісімге келетін 
болсаңыздар мараторийді аламыз. 
Болмаса, алмаймыз, - деді Елбасы 
Ақордада өткен жиналыс бары-
сында.

Ақерке Рағызбаева

"Сәулетай" саябағының 
алдындағы сәкілер, әткеншектер 
шығарыла бастаған тұста 
өскемендіктерде саябақ жабы-
лады немесе басшылығы ауы-
сады деген үрей пайда болды. 
Сол кездегі берілген ақпаратта 
бұл заттарды бояу үшін алып 
кеткендігі айтылды. 

Естеріңізге сала кетсек, 
Шығыс Қазақстан облыстық 
сәулет-этнографикалық және 
табиғи-ландшафтық мұражай 
қорығының қарамағынан 
қалалық коммуналшылардың 
қолына өткізу мәселесі жыл 
басында қозғалған. Ал сәуір  
айында сол жағалаудағы саябақ 

Николай Зайцев басқаратын 
табиғи-ландшафтық мұражайдың 
қарамағында қалатыны белгілі 
болды. Сол кезде облыстық 
мәдениет, мұрағаттар және 
құжатнама басқармасына 
жолданған сұраныс хатымызға 
олар Жамбыл атындағы, "Жас- 
тар" және "Сәулетай" 
саябақтары қалалық мәдениет 
бөлімінің қарамағына жіберу 
қарастырылмаған деп жауап 
берді. Алайда 1 айдан кейін 
"Сәулетай" коммуналшылардың 
қолында екені белгілі болды. 

Мұражай қорықтың дирек-
торы Николай Зайцев қандай 
да бір коментарий беруден бас 
тартты. 

"Өскемен-Тәртіп" КММ 
саябақты алдағы уақытта қандай 
өзгерістер күтетінін білмейді. 

- Алдағы уақытта не бола-
тынын білмеймін. Әзірге өз 
күзетімізді қойдық. Кезекшілік 
жарияланды. "Сәулетай" 

саябағы бұрынғыша жұмыс 
істеп тұр, - деді "Өскемен-
Тәртіп" директоры Денис Фед-
ченко. 

Жуырда қалалық әкімшілік 
полицияның басшысы Еркін 
Ануарбековпен өткен баспасөз 
конференциясы барысында ол 
"Өскемен-Тәртіп" мекемесі 
белшесінен қарызға батқанын 
айтты. 

- "Өскемен-Тәртіп" - ТҮКШ 
мердігері. Олардың әкімшілік 
хаттамалары бойынша 
қарыздары бар. Бұл қарыздарын 
олар әлі күнге дейін төлеген жоқ. 
Мекеменің директоры, орынба-
сары және жұмысшыларының 
барлығына айыппұл салынды, - 
деді Еркін Ануарбеков. 

Әзірге коммуналшылар ба-
лалар саябағының жұмысын 
дөңгелетіп әкете ала ма, жоқ па 
белгісіз. 

Ерке Биғазина

Өскемен қаласында өткен 
"Нұр Отан" партиясының хат-
шысы Наталья Годунова және 
ҚР Парламент Мәжілісінің 
депутаттарының халықпен 
өткізген кездесуі барысында атал-
мыш ұсыныс жасалды. 

- "Нұр Отан" партиясының 
төрағалығын әкімдер атқарса, 
партия қалайша жемқорлықпен 

күресе алады. Ешбір әкім 
әкімдікте жүріп жатқан 
жемқорлық әрекеттері жайлы 
айтпайды. Сондықтан жергілікті 
жердегі "Нұр Отан" партиясының 
төрағаларын әкімдерден бөлек 
тұлғалардан таңдау керек, - деді 
қоғамдық кеңес мүшесі Серік 
Оразбайұлы. 

Бұл ұсыныс билік басшылары-

мен қаралып жатқандығын "Нұр 
Отан" партиясының хатшысы На-
талья Годунова айтты. 

- Аталмыш сұрақты біз 
қарастырып отырмыз. Алайда 
партияға төрағалық ете ала-
тындай лайықты тұлғаларды 
табу қиын, - деді Наталья  
Николаевна. 

Сонымен қатар, Серік 
Оразбайұлы партияға адамдарды 
қабылдаған кезде санға емес, 
сапаға баса назар аударған жөн 
екендігін атап өтті. 

Ерке Биғазина

Жұмыс сапарының басты 
мақсаты "Мәңгілік ел", "100 
нақты қадам" Ұлт жоспары-
мен халықты кеңінен таныс-
тыру және Шығыс Қазақстан об-
лысы тұрғындарының әлеуметтік 
жағдайымен танысу болды. 

Кездесу барысында сөз 
алған Мәжіліс депутаты Жарас 
Абдуллаұлы елдің қауіпсіздігі 
жайлы айтып, Қазақстан бүгінгі 
таңда дамыған мемлекет екенін 
атап өтті. 

- Бүгінгі таңда Қазақстан өзге 
елдерге көмектесу жағдайына 
жетті. Бұл дамыған елдердің 
қойылған стандарттары. Мы-
салы, Ауғаныстан елінде біз 

жолдар, ауруханалар салуға 
көмектесудеміз. Сонымен қатар, 
ол елдің мыңдаған студенттері 
Қазақстанда білім алуда, - деп 
атап өтті депутат. 

Сонымен қатар, депутат Жа-
рас Жанатов Қазақстан орталық  
Азияда өзге елге көмек көрсете 
алатын жалғыз мемлекет екенін 
баса айтты. 

Терроризм, экстремизм сынды 
әрекеттерден де бір де бір ел 
қорғалмаған. Террактар Түркия, 
Франция және өзге де елдерде 
орын алып жатыр. 

- Біз де елді терракт сынды 
әрекеттерден қорғауымыз ке-
рек. Елдің тұрақтылығы мен 

бейбітшілігін қамтамасыз ету ке-
рек, - деді ҚР Парламентінің 
Мәжіліс депутаты Жанат Жарасов. 

Сондай-ақ, депутат жемқор-
лықты терроризмге теңеді. 

- Елбасымыздың өзі 
жемқорлықты ұлттық қауіп-
сіздікке келіп тұрған басты 
қауіп деп атап өткен. Расымен 
жемқорлық елдің экономикасы- 
на, әлеуметтік саланың дамуына  
кедергі келтіреді. Сондықтан 
жемқорлық экстремизм сияқты 
елге қауіпті, - деп баса айтты ол. 

Ал Мәжіліс депутаты Сергей 
Олейников еңбек пен жер кез кел-
ген елдің байлығы саналатынын 
айтып, жерді тиімді әрі дұрыс 
пайдалануға шақырды. 

Жиын соңында қала 
тұрғындары депутаттарға 
көкейлерінде жүрген мәселелерді 
айтып, өз сауалдарын қойды. 

 Ақерке Ақылбекқызы

ЗАҢ 

Жер кодексіндегі 
өзгерістерге мараторий 

жарияланды

ЖАҢАЛЫҚТАР ЛЕГІ 

"Сәулетай" паркі кімнің 
меншігіне өтеді?

Сәулетай  паркі 
"Өскемен-Тәртіп" 

коммуналды мекеменің 
қарамағына өткеніне 
бір аптаның жүзі болды. 

"

Төраға өзгерсе  
жемқорлық азая ма?

Жергілікті жерлердегі "Нұр Отан" партиясының 
төрағаларын әкімдерден сайламау керек деген 

ұсыныс айтылды. 

Өңірімізде Мәжіліс 
депутаттарымен  

кездесу өтті
Шығыс Қазақстан облысына "Нұр Отан" 

партиясының хатшысы Наталья Годунова және 
ҚР Парламент Мәжілісінің депутаттары Сергей Олей-
ников пен Жанат Жарасов жұмыс сапарымен келді.
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Ат спорты  
маусымы - ашық!
Меновное ауылына қарасты 

қалалық ипподромда Ұлы 
жеңістің 71 жылдығына байла- 
нысты ұйымдастырылған ат спор-
тынан қалалық көрсетілім ойын-
дары өтті. 

Оған спорттық мек-
теп оқушылары мен әуесқой 
көкпаршылар қатысты. Ұлттық 
спортты дамыту, салауатты өмір 
салтын ұстануға шақыру мен 
жастарды ат спортына баулу 
мақсатында ұйымдастырылған 
ойынға елуден астам шабандоз 
қатысты.

Көрсетілім бес түрлі ойын- 
ды қамтитын бағдарлама бо-
йынша жалғасты. Олар: көкпар, 
теңге алу, қыз қуу, бәйге және 
аударыспақ. Бәйге ережесі 5 км 
қашықтықты бағындыруды та-
лап етті. Ал аударыспаққа 50 кг, 
60 кг, 70 кг, 80 кг және 80 келіден 
жоғары салмақ дәрежесіндегі 
серілер қатыса алды. Сондай-ақ, 
кәсіби спортшылармен бірге 
ат құлағында ойнайтын 
көрермендердің де өз бақтарын 
сынап көруге мүмкіндігі болды. 
Аталған ойын 2016 жылғы ат 
спортының маусымашары. Онда 
ойын көрсеткен командаларға 
облыс әкімінің арнайы мақтау 
грамотасы тарту етілді. Биыл 
қатысуға үлгере алмаған бәйге 
сүйер қауымның құлағына алтын 
сырға, дәстүрлі түрде өтіп келе 
жатқан "Салауатты бағдарлама" 
келер жылы да жалғасын табады. 

- 2003 жылдан бері кәсіби 
рафтинг байқауларын 
ұйымдастыратынбыз. Соңғы 
3 жылда бұл сайысты қала 
тұрғындарының арасында да 
өткізетін болдық. Жылда 17-18 
команда қатысады, - деді ШҚО-
дағы рафтинг федерациясы 
төрағасының орынбасары Сергей 
Марченко. 

Рафтинг -  ескекті қайықпен 
жарысу сайысы. Пионерлер ара-
лында әуесқой тұрғындардың 
арасындағы рафтинг жарысы 
осымен 3 рет өтті. Биылғы 
жарысқа 14 ерлер және 3 әйелдер 
командалары қатысты. Ескекпен 

белгіленген межеге жетіп, қайта 
қайтқан команда жеңіске жетеді. 

- Біздің командамыз "Бәкелер" 
деп аталады. Интернет желісінде 
жарыстың өтетінін оқып, жол-
дастарымызбен жиналып, 
қатысуға бел будық. Өзіміз бұған 
дейін рафтингпен айналысып 
көрген жоқпыз. Бірақ ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен 
жеңіс тұғырынан көрінеміз деп 
үміттенемін, - деді "Бәкелер" 
командасының қатысушысы Эль-
дар Мухамедқазин. 

Межеге барып қайта қайту 
үшін әр командаға шамамен 2-3 
минут қажет болды. Алайда жа-

рыс уақытқа емес, мәреге бірінші 
жеткендер бойынша анықталды. 
Ағынға қарсы ескектерін тал-
май есіп, ерлер арасында жеңіске 
жеткен "Сатори" құрамасы 

болса, әйелдер арасында Риддер 
қаласынан келген "Бергалочки" 
командасы атанды. 

Ерке Биғазина

ҚысҚаша

Зейнеткерлер 
концерт қойды

Жеңістің жетпіс бір 
жылдығына, Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына арналған фестиваль 
өз мәресіне жетті. Осыған орай, 
Металлургтер мәдениет сара-
йында, айтулы мерекелерді атап 
өтуге бағытталған фестивальдің 
гала концерті өтті. 

Фестиваль жыл сайын Өскемен 
қалалық ардагерлер ұйымының 
ұйымдастыруымен өтіп келеді. 
Оның өткізілуінің басты мақсаты -  
қалада тұратын түрлі ұлт 
өкілдерінің бірлігін нығайту мен 
олардың өзара татулықтарын есе-
лей түсу деп түсіндірді ардагер-
лер кеңесі төрағасы Сағынбек 
Ақанов. Тағылымды кеш бұған 
дейін өзге жоспарлармен өткен 
болса, биыл концерттің жүргізілу 
процесіне өзгеріс енді. Ол -  орыс 
тілді хор ансамбльдерінің алғаш 
рет мемлекеттік тілдегі туын-
дыларды орындаулары. "Ряби-
нушка", "Ровесники" сынды елге 
танымал ансамбльдердің халыққа 
белгілі туындыларды болса да, 
өздері үшін жаңа әндерді ре-
пертуарларына енгізді. Мы-
салы, қазақ тіліндегі бір ғана 
шығарманы жоғары деңгейде 
алып шығулары үшін, оларға кем 
дегенде бір немесе екі жыл уақыт 
керек екен. Осы кеште шырқалған 
"Тарбағатай таулары" әнін хор 
орындаушылары екі жыл бойы 
дайындаған. 

Мәдениет сарайының сахнасын 
жандандырған өнерпаздар зей-
нет жасындағы азаматтар болды. 
Гала-концерттің қорытындысына 
сәйкес, үздік орындаушылар төрт 
номинация бойынша марапат-
талды. Олар: халық қорларының 
номинациясы, көркем оқу, 
ұлттық аспаптарды шебер  
орындау. 

Дайындаған - 
Құралай Серікқызы

Тағзым

"Даңқ" мемориалында  
7199 шырақ жағылды

9 мамыр Жеңістің 71 
жылдығына орай "Даңқ" ме-
мориалында өткен "Мәңгі 
естен кетпес жылдар!" әскери-
патриоттық әндердің концертінен 
кейін "Шырақ жақ" акциясы 
ұйымдастырылды.

Өскемен қаласында жыл 
сайын дәстүрлі түрде өткізілетін 
"Шырақ жақ" акциясына осы 
жылы жиналғандар көп болды. 
Үлкендер мен балалар соғыста 

көз жұмған өздерінің әке, атала-
рын еске алу үшін "Даңқ" мемо-
риалында шырақ жақты. 

180 мыңнан астам майданға 
аттанған жерлестеріміздің 7199-ы 
қайтып оралмады. 

- Аталарымыз ауа райы жағдайы 
қандай болса да, жан аямай 
соғысқандықтан біз бүгін бейбіт 
өмір кешудеміз. Байқауымша, осы 
жылы жиналғандардың саны көп. 
Біз жасымыз бен жынысымызға, 
ұлтқа бөлінбей бізге бейбітшілік 
сыйлағандардың аруағына тағзым 
етуге жиналдық, - дейді акцияға 
қатысушы Елена Сидихина.

Аталмыш акциядан кейін 
кешкі сағат 21.00-де өзен 
жағасында мерекелік отшашу 
ұйымдастырылды.

Аяулым Төлеубекқызы

Дәл осынша 
жерлестеріміз 

соғыстан оралмады. 
Өскемен қаласының 
тұрғындары мыңдаған 
шырақ жағып, оларды 
еске алды...

ЧемпионаТ 

Қаламызда әуесқойлар арасындағы 
рафтинг жарысы өтті

Ашық чемпионатты қалалық спорт бөлімінің 
қолдауымен ШҚО-дағы рафтинг федерациясы 

Ұландар күніне арнап ұйымдастырып отыр. 

"Ер намысы - 2016" жарысының 
жеңімпаздары атанған №45 
мектептің оқушылары Надир 
Оразалы, Қанат Қамзанов және 
Мейіржан Қайсаровтың қатысуымен 
баспасөз мәслихаты өтті.

Естеріңізге сала кетсек, 7 мамыр 
Отан қорғаушылар күніне және Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңіс күніне 
орай облыс орталығында қалалық 
жалпы білім беру мектептері ара-
сында "Ер намысы - 2016" эста-
фетасы ұйымдастырылды. 
Газетіміздің алдыңғы санында 
хабарлағанымыздай Өскемен 

қалалық денешынықтыру және 
спорт бөлімінің бастамасымен 
қолдау тапқан жарыс Қазақстанда 
алғаш рет ұйымдастырылған бола-
тын. 

Отан қорғаушылар күні 
қарсаңында қала мектептерінің 
9-шы және 11-сынып 
оқушыларының қатысуымен 
өткен эстафетаның қорытындысы 
бойынша командалық есеп-
тен бас жүлдені №45 мектептің 
командасы еншілеген еді. Ал 
күміс жүлдені №1 мектептің 
оқушылары иеленсе, №15 мек-
теп командасы қола жүлдені 
қанжығаларына байлады. Эста-
фета қорытындысы бойынша 
жеңімпаздарға "Ер намысы - 
2016" кубогі, мақтау қағаздары 
мен сыйлықтар табысталды

- Жарыс эстафета түрінде өтті. 
Бірінші кезеңде досым Мейіржан 
велошабандоздар арасында бағын 
сынады. Ол 4 километрді жақсы 
уақыт айырмасымен жүріп өтіп, 
эстафетаны екінші кезең спорт-
шысы Надирге табыстады. Надир 
кеудесін жерден 40 рет көтеріп, 
келесі эстафета кезегін өзім ал-
дым. Мен басқа командалардың 
жеңіл атлетшілерінен басып озып, 
эстафета мәресіне жеттім. Осы-
лайша командамыздың бірігіп 
жұмыс істеуінің арқасында, са-
йыста жеңіске жеттік, - деді Қанат 
Қамзанов. 

Ұйымдастырушылардың ай-
туынша, аталмыш сайыс жыл 
сайын дәстүрлі түрде жалғасын 
таппақ. Сондай-ақ, табысталған 
ауыс-палы кубок келесі жылы жаңа 

жеңімпазға ұсынылатын болады. 
Жарыстың негізі де осында. Әркім 
кубоктың бірнеше жыл қатарынан 
өздерінің қолында болғандығын 
қалайды. Сол себепті келесі жары-
старда командалардың жеңіске де-
ген ұмтылысы жоғары болмақ.

- Эстафетаға қаладағы 45 мек-
тептен 135 жас спортшы қатысты. 
Осы жылы жарыс алғаш рет 
ұйымдастырылғандықтан пи-
лотты жоба ретінде өткізілді де-
сек те болады. Келесі жылы 
біраз өзгерістер енгізілуі де 
талқылануда. Атап айтсақ, команда 
қатысушыларының санын артты-
руымыз мүмкін, - деді қалалық 
денешынықтыру және спорт 
бөлімінің басшысы Алмас Атаев.

Аяулым Кенесова

ЖеТісТік

№45 мектеп "Ер намысы - 2016" 
жарысының жеңімпазы

"Ер намысы - 2016" 
жеңімпаздарының 

есімдері белгілі болды. 
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"ҰБТ мазмұны өзгереді, ол 
функционалдық сауаттылыққа 
бағытталатын болады" 

Е. Сағадиев

Мемлекеттік балабақшаға баратын балалардың ата-аналары 
ешқандай қабылдау ақыларын төлемеуі керек. Ал көмектескісі 
келген ата-ана қаражатты қолға емес, демеушілік есепшотқа ау-
дару арқылы жүзеге асыру керек. Осы орайда ата-аналардан 
балабақшаларда қандай да бір қажеттілік үшін қаражат жинай 
ма, жоқ па екенін білу мақсатында "Балабақшада қаражат жинау 
жағдайымен кезіктіңіз бе?" атты тақырыпта сауалнама жүргізген 
едік. 

САУАЛНАМА

Балабақшада қаражат 
жинау жағдайымен 

кезіктіңіз бе?

2017 жылдан бастап колледж 
студенттері жоғары оқу орнына 
түсу үшін тапсыратын кешенді 
тестілеу Ұлттық бірыңғай 
тестілеумен теңестіріледі. Кол-
ледж студенттері де жоғары оқу 
орнының дипломын иелену үшін 
ҰБТ тапсыратын болады. 

ҰБТ мен кешенді 
тестілеу теңестіріледі

Еліміздегі жоғары оқу орында-
рына түсуге ниет білдірген әрбір 
талапкер таңдалған оқу орнына 
(мемлекеттік немесе жекеменшік) 
және оқу формасына (іштей және 
сырттай) қарамастан, міндетті 
түрде ҰБТ тапсыратын болады. 
ҰБТ-дан алған ұпайларына бай-
ланысты жоғары оқу орындарына 
қабылданады. 

- Биыл колледж түлектері 
кешенді тестілеуді қайта тап-
сыра алады. Бұл ҰБТ мен 
КТ арасындағы жағдайды 
теңестіреді. Бұл ретте жоғары 
оқу орындары КТ тапсыра 
алмағандарды шартты студент 
ретінде қабылдау мүмкіндігіне 
ие. Кейін оны қаңтар айына дейін 
өз ішінде дайындай алады. Егер 
студент келесі жылдың қаңтар 
айында сынақты тапсырса, оның 
алғашқы екі семестрде алған 
кредиттері есепке алынады, - деді 
халыққа есеп беру кездесуінде 
Ерлан Сағадиев.

Ұлттық бірыңғай тестілеу 
5 пәннің негізінде өткізілсе, 
кешенді тестілеу төрт пәнді 
қамтитын. Бүгінгі таңда кешенді 
тестілеуді колледж студенттері 
ғана емес, өткен жылы бітірген 
түлектер, халықаралық студент-
тер алмасу негізінде шетелдік 
мектептердің түлектері, 
республикалық музыкалық мек-
теп-интернат түлектері тапсыра 
алады. 

Айта кету керек, 2017 жылдан 
бастап Ұлттық бірыңғай тестілеу 
екіге бөлінеді. Яғни, тестілеу мек-

тептерде және жоғары оқу ор-
нында өткізіледі. Мектептерде 
алған білімі бойынша қорытынды 
емтихан тапсырса, жоғары оқу 
орындарында арнайы бақылау 
сұрақтарын қамтитын тестілеу 
өткізіледі. Сонымен қатар, ҰБТ-
дан қажетті ұпай жинай алмаған 
оқушы коммерциялық негізде тес-
тен екінші рет өту мүмкіндігіне 
ие. 

- Кешенді тестілеуді де 
қайтадан тапсыру мүмкіндігі 
қарастырылған. Белгілі мерзімде 
тестілеуден өтпеген студент-
тер келесі жылдың қаңтар айын- 
да өткізілетін тестілеуден қайта 
өту үрдісіне қатыса алады. Оны-
мен қоса, студент жоғары оқу ор-
нында шартты түрде оқып жүріп 
дайындала алады. Егер сту-
дент қаңтар айындағы қайтадан 
кешенді тестілеуден жақсы өтсе, 

жоғары оқу орнына ресми түрде 
қабылданды деп саналады, - 
деді ШҚО Білім басқармасы 
басшысының орынбасары Айнұр 
Сұлтанова. 

Шетелдік тәжірибе 
ескеріліп…

- "Кәсіпқор" бағдарламасы 
пысықталды. Ол республикадағы 
барлық 807 колледжге енгізіледі. 
100-ден астам бағдарлама бо-
йынша биылғы жылы 2 мыңнан 
астам оқытушы оқытылады. 3-4 
жылда колледждің барлық оқу 
бағдарламаларының мазмұны 
жаңартылады, - деді министр.

2011 жылы Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің қаулысымен 
әлемдік деңгейдегі колледж-
дер жүйесін құру және дамыту 
мақсатында "Кәсіпқор" холдингі 
құрылған екен. 

- "Кәсіпқор" бағдарламасының 
мақсаты - шетелдік 
серіктестермен (Канада, 
Ұлыбритания, Германия, Ав-
стралия) бірлесе отырып, кәсіби 
стандарт талаптарына сай үздік 
шетелдік тәжірибелер негізінде 
арнайы білім беру бағдарламасын 
модульдік құзыреттілік 
тұрғысынан құрастыру, - деді 
Айнұр Сұлтанова. 

"Кәсіпқор" холдингі 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы 2012-2015 жылдары 
45 білім берудің модульдік 
бағдарламаларын құрған. 

- Білім және ғылым 
министрі Ерлан Сағадиевтің 
басшылығымен өткен оты-
рыста "Кәсіпқор" холдингі 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамына ағымдағы жылдың ма-
усым айынан бастап техникалық 

және кәсіптік білім беру жүйесі 
оқу орындарының инже-
нер-педагог қызметкерлеріне 
біліктілікті арттыру курстарын 
ұйымдастыру жауапкершілігі 
жүктелген. 

Бұл курстың мазмұны 
модульдік құзыреттік тәсіл 
негізінде Холдинг құрастырған 
білім беру бағдарламасының 
механизмін және ерекшеліктерін 
оқытуды қарастырады. 

- ШҚО техникалық және 
кәсіптік білім беру жүйесі оқу 
орындарынан директордың орын-
басарларын, жалпы кәсіптік 
пәндер оқытушыларын, бөлім 
меңгерушілерін, әдіскерлерін 
және аға шеберлерін біліктілік 
арттыру курстарына жіберу жос-
парланып отыр, - деп түсіндірді 
Айнұр Оралқызы. 

Ақерке Рағызбаева

Дархан Ғылымбекұлы, инже-
нер құрылысшы:

- Балабақшада ақша сұрау 
жағдайымен кездестік. Фотоға 
деп 1000 теңге, жөндеу 
жұмыстарына деп шамамен 3-4 
мың теңге, Жаңа жыл, 8 нау-
рыз, Ұлыстың ұлы күні нау-
рыз сынды мерекелерде де 
міндетті түрде ата-аналар ақша 
қосылып отырады. Өзге ата-ана-
лар ақша жинап жатқаннан кейін 
шетте қалып қалмайсың ғой. 
Сондықтан біз де баламыз үшін 
бұл үрдістен қалмай, ақшамызды 
қосып отырамыз. 

Айнұр Ермұратқызы, РЭДСО 
маманы:

- Біздің балабақшада ақша жи-
нау деген жоқ. Дегенмен ме-
реке-мейрам кезінде ата-аналар 
өзіміз қосылып сыйлықтар ала-
мыз, фото-видео түсірушілерді 
жалдаймыз. Мұның барлығы ата-
ананың ұсынысымен, ата-ана-
лар комитетінің бақылауымен 
жүргізіледі. Баламыз баратын 
топтың қоры құрылып, осын-
дай сыйлықтарға, коонцелярлық 
тауарларға ақша қосып отырамыз. 
Айына шамамен 1-2 мың теңге. 
Одан асып көрген жоқ. 

Гүлнар Сағынғановна, 
медтіркеуші:

- Менің балабақшаға баратын 
балаларым жоқ. Дегенмен егер аз-
аздан, ата-аналардың қалталары 
көтеретіндей ақша жиналса бо-
лады. Ал егер одан көп болса, 
онда ол дұрыс емес. Біздің зама-
нымызда ондай қаражаттар жина-
лып көрмеген. Ал қазіргі уақытта 
мектепте оқитын балама ара-
тұра қажет болса қаражат жинай-
мыз. Оның үстіне ол соншалықты 
көп емес. Алайда мен ата-ана-
лардан қомақты көлемде қаражат 
жинауға қарсымын.

Ботакөз Құдабаева, зейнет-
кер:

- Менің немерем балабақшаға 
барады. Айына балабақша үшін 
9 500 теңге төлейміз және түрлі 
ұсақ-түйек, концелярлық тауар-
лар үшін 1 000 теңгеден жинай-
мыз. Меніңше, бала үшін артық 
1 мың теңгені ешкім аямас. Ме-
рекелерде фото, видеолар үшін 
шамамен 1 мың теңге қосамыз. 
Сонымен қатар, мерекелік 
костюмдерін тәрбиешілер арнайы 
тіккізіп, бізге қажетті сомасын ай-
тады. Біз сол қаражаттарын ғана  
береміз.

Балабақшада қаражат жинау жағдайымен кезіктіңіз бе? 

Г р у п п а н ы ң 
қорына жиі ақша 
жинаймыз. 67%

Б і з д і ң 
балабақшада 
ондай жоқ.17%

Б і з 
б а л а б а қ ш а ғ а 
қабылдану үшін 
ақша төледік.

8%
Балабақша 

талап етсе де, 
төлемеймін.8%

ӨЗЕКТІ

Колледждерді түбегейлі 
өзгерістер күтіп тұр

Алдағы 3-4 жылдың 
ішінде еліміздегі 

колледждердің оқыту 
бағдарламалары 
түбегейлі жаңаланатын 
болды. 
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Биыл Қарулы Күштер қатарына 
еліміз бойынша 30 мың азамат 
шақырылады деп жоспарланса, 
оның ішінде 15 мыңы көктемгі 
шақыруға жатады. Оған 18 бен 
27 жас аралығындағы іріктелген 
жігіттер алынады. 

- Биыл көктемгі әскерге 
шақыруға облыс бойынша 
Отан алдындағы қызметін өтеу 
үшін мыңнан астам азамат-
тар шақырылады, - дейді ШҚО 
Қорғаныс істері жөніндегі депар-
тамент басшысы, полковник Ду-
лат Танекенов. 

Әскери борышын өтеуге 
шақыртылған азаматтардың 
көбі әскерге жарамсыз. Тіпті, 
кейбіреуі Отан алдындағы ұлы 
борышын өтеуге еш құлықсыз. 
Алайда, әскерден қашқандар 
заңмен жазаланатын болады. 
Әскерге барудан саналы түрде 
қашып жүргендер және шақыру 
қағазы мен бірнеше ескертуді еле-
мегендер үшін жаза қатаң. Ондай 
азаматтар 3 жылға сотталады не-
месе 2 миллионға жуық айыппұл 
төлейді. Бұндай қатал талап 2015 
жылы қабылданған еді. 

- Өңірімізде әзірге әскери бо-
рышын өтеуден жалтарып, сол 
азаматтарға айыппұл салып не-
месе жауапқа тарту оқиғалары 

орын алған жоқ, - деді Қорғаныс 
істері жөніндегі департамент бас-
шысы, полковник Дулат Танеке-
нов. 

Одан өзге, шақыртуға келмеген 
жеке тұлғамен қоса қызметкерін 
әскери есепке тіркетпеген 
кәсіпорын басшылығы да жауапқа 
тартылады.

Әскерге жарамды азамат-
тарды іріктеудің өзі оңай ша-

руа емес. Себебі психологиялық, 
спорттық дайындықтардан 
бөлек, денсаулығында кінәраты 
бар-жоғын анықтау да біраз 
жұмыс. Мамандардың айтуынша, 
жігіттердің басым көпшілігі бүгін 
сколиоз, асқазан, көз аурулары, 
жүрек пен семіздіктен зардап 
шегеді.

Ал барлық талаптарға сай бо-
лып өткеннен соң бастапқы 
әскери дайындық қорытындысы 
бойынша ер-азаматтар әскери 
ант қабылдайды. Одан кейін 
әскери қызмет атқару үшін 
тиісті лауазымдарға тағайындау 
жүргізіледі.

- Ер-азамат болып өмірге келген 
соң, ең басты міндетіміздің бірі 
- әскерге бару деп ойлаймын, -  

дейді әскерге шақырылушы 
Жақсыкелді Мұсаев. -  Тіпті, 
бала кезімнен әкемнің әскердегі 
естеліктерін естіп, суреттерін 
көріп өскендіктен, мен де 
міндетті түрде Отан алдындағы 
парызымды өтеуім керек деп ой 
түйдім.

Жалпы сарбаздың техникалық 
білімі, тепсе темір үзетін 
денсаулығы болуы - оны әскерге 
жарамды ететін шарттардың ең 
бастылары.

Заң бойынша әскерден тек 
денсаулығы жарамсыз, білім 
алып жатқандар, отбасын құрып, 
балалы болғандар босатылады. 
Осындай себептермен әскер 
қатарында болмағандар 33 жасқа 
дейін жеделдетіп бір айлық 

жаттығуға баруларына болады.
Әскер мемлекеттің бас- 

ты қорғаушы күші болса, ал 
азаматтық борышыңды өтеу 
өз елің мен ар-ұятыңның ал-
дында жауап берумен тең. 
Әскер қатарында өткізген бір 
жыл азаматтардың бойында көп 
жақсы қасиеттерді тәрбиелемек. 
Тал бесіктен ұл-қызына үлгілі 
тәрбие бере білген атам қазақ 
көкірегінде намысы, бойында 
күш-қуаты бар, Отан үшін отқа 
түсер ұрпақ өсірді. Сондықтан 
да ер жеткен жігіттеріміз Отан 
алдындағы борышын әскери би-
лет үшін емес, өз парызым деп 
түсінсе игі. 

Назерке Кәрімова

Жақында мемлекет бас-
шысы бескүндік білімге көшу 
үшін оқуды ұзартпай, пәндерді 
қысқарту керектігін айтып, Білім 
және ғылым министріне тап-
сырма берген еді.

Мектеп оқушыларының тым 
көп пән оқитынын алға тартып, 
қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі 
мен орыс әдебиеті, тарих пен  
география сынды пәндерді 
біріктіру керек деген Елбасының 
сөзін Ерлан Сағадиев те қолдап 
отыр. Білім және ғылым министрі 
жоғарғы сыныптардағы пәндердің 
30 пайызға қысқаратындығын да 
айтқан еді. Шамамен 18-19-дан 
14 пәнге дейін қысқаратын жаңа 
бағдарлама бірден емес, төрт жыл 
көлемінде жүзеге асырылатын  
болады.

- Негізгі орта білім беру деңгейі 
бойынша апталық жүктемесі 6, 
8-сыныптарда 1 сағатқа, 9-сынып-
тарда екі сағатқа, 10-11 сынып-
тарда апталық жүктеме 2 сағатқа 
қысқарады, - дейді ШҚО Білім 
басқармасы басшысының м.а.  

Айжан Садықова.
Аталған стандарт 5-7-сы-

ныптарда 2017 жылдың 1 
қыркүйегінен бастап енгізілсе, 
6-8-сыныптарда 2018 жылдан, 
9-11-сыныптарда 2019 жылдан 
бастап енгізілмек.

Қазақ тілі және қазақ әдебиеті, 
орыс тілі және орыс әдебиеті 
пәндері біріктіріліп, "Тіл және 
әдебиет" деп аталса, алгебра, 
геометрия және математика 
пәндері бірктіріліп, "Математика 
және информатика" пәні болмақ. 
Сонымен қатар, дүниетану және 
жаратылыстану пәндері "Жа-
ратылыстану" болса, бейнелеу 
өнері мен еңбекке оқыту пәндері 
"Еңбек және өнер" деп аталатын 
болады.

- ҚР Президентінің ағымдағы 
жылдың 1 наурызындағы 
Жарлығындағы білім беруді 
және ғылымды дамытудың 
2016-2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік 
б а ғ д а р л а м а с ы н а 
сәйкес, облысымызда 
бірнеше іс-шаралар 
бектілді, - дейді ШҚО 
Білім басқармасы 
басшысының м.а. 
Айжан Садықова. 
- Қазіргі таңда 
аталған жоспарға 
сәйкес жұмыстар 
ж ү р г і з і л у д е . 

Оқушылардың жас ерекшеліктері 
түгел ескерілген. 

Одан өзге Ерлан Сағадиев 
жоғары оқу орындары мен мек-
теп директорларына тағы өз 
ұсыныстарын жеткізді. Оның 
айтуынша мұғалімдер бірнеше 
пәннен қатар сабақ беруі керек. 
Соған сай жоғары оқу орындары 
да бірнеше пәнді меңгерген 
әмбебап оқытушылар даярлауы 
тиіс болады. Министр кезекті 
реформасын 1-сыныптардан 
басталғалы отыр екен. 
Тіпті, жаңа жүйе бо-
йынша оқулық та да-
йындап қойған.

- Негізі бұған 
барлығы на-
разы болып 
ж а т ы р 

ғой, - дейді қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің оқытушысы Хабира Ах-
метова. - Министрлік, тіпті 
ары бармай-ақ, қалалық білім 
бөлімдерінің өзі мектептердің 
базалық деңгейімен толық таныс 
емес. Егер пәндерді біріктірсе, 
оқытушыларға да, оқушыларға да 
үлкен физикалық, психологиялық 
салмақ түспек. Үштілділік деп 
пән оқытушыларына ағылшын 
тілін оқуды жүктеп жатыр. Енді 
пәндерді біріктіру 
д е г е н 

өзгеріс шықты. Сонда мұғалімдер 
қай жағына үлгереді? 

Шынымен де, жаңа минис-
трмен келген оқу саласындағы 
жаңашылдықтар толастар емес. 
Жаңа оқу жылынан бастап 
енгізілетін жаңа бағдарламаның 
нендей нәтиже беретіндігін тек 
күту керек.

Ерке Мұхаметкәрім

Борыш

Өңірімізден әскерге мыңнан астам 
азамат шақыртылды

2016 жылдың 1 сәуірінде еліміздің барлық 
өңірлерінде "Әскери қызмет пен әскери 

қызметшілердің мәртебесі туралы" ҚР Заңына сәйкес 
жас азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру 
басталды. Ал көктемгі әскерге шақыру маусым  
айында аяқталады.

реформа

Мектеп пәндері біріктірілмек
Еліміздің білім беру 

бағдарламасына 
күн сайын түрлі 
өзгерістер енгізіліп, 
елдің қызу талқысына 
түсіп отыр. 
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Бізден кеңес: 

- Бетіңізде кенеттен ұшық не безеу шықса, оны сығуға асықпаңыз. Одан да қырмызы (календула) тұнбасына 
мақтаны малып, безеуді басыңыз. Ол безеуді құрғатып, қызарғанды басып, тез кетіреді. 
- Ұйқы - қолжетімді әрі ең оңай жастық эликсирі. Сондықтан мектеп бітіру кешіне бірнеше күн қалғанда, ұйқыны 
қандыруды әдетке айналдырыңыз. Ұйқы кезінде дене жасушалары жаңарып, нәтижесінде бет шырайлана түседі. 
- Кофе, газдалған энергетикалық сусындар адам ағзасына іштей әсер етеді. Тәтті сусындардан бас тартсаңыз, сырт 
келбетіңіз жақсарғанын байқайсыз. Көздің астындағы күңгірттік, шаршағандық, ісу атымен жоқ болады. 
- Кеш алдындағы екі аптада тәтті, майлы, қақталған, сүрленген, тұзды, құрамында бояғыштар мен консерванттары 
бар тағамдардан бас тартқан жөн. Бұндай зиянды тағам бет терісіне әсер етері сөзсіз. Безеулер мен терінің майла-
нуынан арылу үшін дұрыс тамақтану ережелерін ұстаныңыз. 
- Салтанатты кешке бір күн қалғанда бетіңізге барынша табиғи ылғалдандыратын маска жасаңыз. Масканы ұйықтар 
алдында, кешке жасаған жөн. Бұл теріні қажетті мөлшерде ылғалдандырып, оны ұзақ кешке дайындайды. 

Әсіресе бұл шараға қыздар дайында-
лады. Өмірлеріндегі алғашқы салтанатты 
кешке жарқырап келу әр жас арудың арманы. 
Сондықтан біз қаламыздағы сұлулық салон-
дарына хабарласып, қыздардың сұлулығын 
аша түсуге көмектесетін қызметтер түрінің 
бағаларына бағдар жасадық. 

Ерке Биғазина

СҰЛУЛЫҚ

Мектеп бітіру кешіне дайындық басталды
Соңғы қоңыраудың сыңғыры 

мен бірыңғай тестілеудің 
уайымдары артта қалғанда, 
түлектердің келесі уайымына мек-
теп бітіру кеші олардың басты 
тақырыбына айналады. 

Тырнақ сәндеу

Түрі
Үйге шақырту

(Әлеуметтік 
желілердегі 

қызмет)
Салон Шаштараз

Маникюр 700 теңгеден 
жоғары

1 800 
теңге 1000 теңге

Гелді 
қаптау

3 000 теңгеден 
жоғары

3 500 
теңгеден 
жоғары

2000 теңгеден 
жоғары + дизайн 

500 теңге

Өсіру 4 000 теңгеден 
жоғары

8 000 
теңге 5500 теңге

Макияж

Түрі
Үйге шақырту

(Әлеуметтік 
желілердегі 

қызмет)
Салон Шаштараз

Күндізгі 2 000 
теңгеден жоғары

3 000 
теңгеден 
жоғары

3 500 теңгеден 
жоғары

Кешкі 4 000 теңге
5 000 - 7 

000 теңге 
арасында

4 000 теңгеден 
жоғары

Тойға 
арналған 6 000 теңге 8 000 

теңге 4 500 теңгеден 
жоғары

Шашты сәндеу

Түрі
Үйге шақырту

(Әлеуметтік 
желілердегі 

қызмет)
Салон Шаштараз

Сәндеу, 
көтеру

4 500 теңгеден 
жоғары

2 500 теңгеден 
жоғары

3 500 
теңгеден 
жоғары

Бұйралау 3 500 теңгеден 
жоғары

3 500 теңгеден 
жоғары

3 000 
теңгеден 
жоғары

Өру 1 000 теңгеден 
жоғары

1 000 теңгеден 
жоғары

1 000 
теңгеден 
жоғары

Оқу жылы аяқталуға шақ 
қалғанда мектеп түлектерінің 
көңілдерінде көп алаң, көп сұрақ. 
Үлкен өмірге қадам басқалы 
тұрған жас түлектердің алдында 
олардың 11 жылғы білімін сарапқа 
салып, болашағына жолдама 
алып беретін бірыңғай ұлттық 
тестілеу тұрғаны анық. Одан өзге 
түлектердің бітіру кештерінің де 
уайымы тестілеуден кем емес. 
Тіпті, кейбіреуі әлден мейрамхана 
жалдап, көйлек-көншегін іздеу 
әлегіне кірісіп кеткен. 

Бітіру кештерін өткізу да-
тасы әлі анықталмаса да, 
әдетте маусым айының 20-сы 
мен 30-ы аралығында өтетіні 
белгілі. Алайда жаз мезгілі той-
думан маусымы болғандықтан, 
мейрамханалардың жұмысы 
қызып тұрған шақта бітіру 
кештерін өткізетін орынды алдын 
ала жалдап, жарты ақшасын төлеп 
қою керек. 

Бірі тойып секірсе, бірі тоңып 
секіреді... Жыл сайын бітіру 
кештері бір-бірінен ерекшеленіп, 
түрлі жаңашылдықтарымен 
есте қалып жатыр. Балаларын 
қатарластарынан қалдырмау 
үшін ата-аналары барларын ая-
майтыны анық. Мәселен, сон-
дай түлектердің бірінің анасынан 
бітіру кешіне дайындығын сұрап 
көрген едік. Бақыт Бекбосы-
нова кіші қызы үшін тек мектеп 
бітіру кешіне 100 мыңдай қаржы 
жұмсауды есептеп отырғанын ай-
тады. Бұл қарапайым отбасының 
шығыны.

Мектеп бітіру кеші қаладағы 
"мен деген" мейрамханалардың 
бірінде өтпек. Кешті жүргізетін 
асабаның өзіне 300 мың теңге 
кетеді, - дейді Бақыт Бекбосы-
нова.

Сараптап қарасақ, орташа есеп-
пен алғанда қаладағы жақсы мей-
рамхана бағасы адам басына 4 
пен 10 мың теңге аралығында. Ал 
кештің көркін қыздырып, тізгінін 
ұстайтын асабалардың қызметі де 
арзан емес.

Жалпы қатып қалған сома жоқ, -  
дейді асаба Қуаныш Еркінұлы. - 
Барлығын да келісуге болады. Ал 
негізі төрт әнші, аппаратымызбен 
150 мыңға кешті жақсы өткізіп 
береміз.

Одан өзге түлектердің ол 
кешке киетін киімдері мен аяқ 
киімдері бар. Ұл балалардың жа-
расы жеңіл, ал қыздардың шаш 
сәндетуі, макияжы, өзге де ұсақ-
түйегі тағы бар. Сондықтан қыз 
өсіріп отырған ата-аналардың 
қалтасы біраз жұқарайын деп тұр.

Қызыма көйлек іздеп жатыр-
мыз. Дегенмен, оның бағасы 20 
мыңнан жоғары екеніне 
көзіміз жетіп отыр. Сәндік 
бұйымдары, шаш 
жөндетуімен қосқанда, 
жалпы өзіне 40 мың 
шамасында қаржы кет-
пек. Одан өзге ұстазы 
мен мектеп директо-
рына берілетін 
сыйлық тағы бар.

Тіпті, қалтасы 
көтеретіндер бір кеште 
екі-үш көйлек ауысты-
рып үлгереді. Жылдан-
жылға балалардың та-
лабы мен талғамы 
өзгеріп жатқандықтарын 
көшені сол күні шыр айналған 
лимузин автокөліктерінің 
кортежінен де байқауға бо-

лады. Бұрын өнер жұлдыздары 
мен үйлену тойдың көркін 
келтіретін көліктің бұл түрін жал-
дау түлектер үшін үйреншікті 
үрдіске айналған.

- Өмірімізде бір-ақ рет бола-
тын қайталанбас бұл күнді асыға 
күтеміз, - дейді мектеп бітіруші 
түлек Айжан Мейрамбекова. - 
Сондықтан да барынша да-

йындалып жатыр-
мыз. Кешті мәңгі 
есте қаларлықтай 
өткіземіз деген ой-
дамыз. 

Бітіру кештерін мейрам-
ханаларда өткізіп, оған қоса 
сыйлыққа ақша жинауға 
қанша тыйым салынса 
да, бұл үрдіс тыйылар 
емес. Ал біз өз тарапы-
мыздан түлектерге алдағы 

ҰБТ-дан сүрінбей 

өтіп, армандаған оқу орындарына 
түсулерін тілейміз. 

Назерке Кәрімова

ТҮЛЕК

Бір кештің әлегі
Әліппені ашып, әріп 

таныған кешегі 
бүлдіршіндердің бүгінде 
алтын ұядан түлеп 
ұшар сәті жақын.
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Бетті дайындаған - Айым Касембаева

Музей-қорықтың ғылыми-
э к с п о з и ц и я л ы қ - к ө р м е 
жұмысы бөлімі дайындаған 
көрмеде соғыс жылдарындағы 
құжаттардың түпнұсқалары 
назарға ұсынылған, олардың ара-
сында майданнан келген хат-
тар, қызылармиялық кітапшалар 
мен жарақаттанғаны туралы 
анықтамалар бар. Келушілер 
сарбаздар мен матростардың 
киім-кешектерін, сол бір алыста 
қалған ҰОС-тағы шайқастардың 
жаңғырығын сақтап қалған басқа 
да әскери жабдықтарды көрді. 
Өйткені олардың иелері соғыстың 
қайнаған ортасында болған ғой.

Уақыт сарғайтқан фотосу-
реттерде Отанымызды жау- 
дан қорғап қалғандардың 
бетәлпеттері бейнеленген. Ота- 

ны өз ұлдары мен қыздарының 
жауынгерлік ерліктерін атап 
өткен ордендері мен медальдары 
да осы жерде.

Құжатқа арналғандай, 
кішкентай ғана фотода атақты 
қолбасшы Г. Жуковтың жеке 
жүргізушісі - Федор Спи-
рин бейнеленген. 1911 жылы 
дүниеге келген оның ұрпақтары 
Өскеменде және Қасым Қайсенов 
атындағы кентте тұрып жатыр.  
Ф. Спириннің өзі Алтай 
өлкесіндегі Гилево селосының 
тумасы, Жеңістен кейін туған 
жеріне қайтып оралыпты. 
Спириннің балалары кейіннен 
ШҚО-ға қоныс аударған екен. 
Осы жөнінде Ф. Спириннің 
шөбересі Роман Васильев айтып 
берді. Ол сонымен қатар өзінің 

ержүрек атасының алдымен фин 
соғысына қатысқаны, содан кейін 
Ұлы Отан соғысының ұрыс да-
ласында шайқасқаны жайында 
әңгімеледі.

1941-1945 жылдарғы ҰОС-қа 
қатысқандар туралы басқа да 
көптеген қызықты дүниелер 
назарға ұсынылған. Мысалы, 
олардың арасынан "Полк ба-
ласы" Виктор Сенкевичтің 
фотосуреттері мен құжаттарын 
көруге болады. Көрсеткен ерлігі 
үшін әлі 17-ге тола қоймаған боз-
бала жауынгерлік орденмен на-
градталыпты.

Көрмеде музейдің жаңа 
фотогалериясының тұсауы 
кесілді, онда Ұлы Отан соғысына 
қатысқан, ал бүгінде Өскеменде 
тұрып жатқан ардагерлердің 
портреттері назарға ұсынылған. 
Фотогалерея - "Тірі жүргендеріңіз 
үшін рақмет!" деп аталады. Соғыс 
даласындағы шайқастардың, 1945 
жылғы Жеңіс шеруінің және 
де жеңіліс тапқан Рейхстагтың 
баспалдақтарында шаттанып  

тұрған сарбаздар- 
дың кинохроникаға 
түсіп қалған 
сәттерінің ақ-
қара кадрлары 
көрмені көмкеріп 
тұрғандай.

Ұлы Отан со- 
ғысының жүзге 
таяу ардагері 
өз фотоларын 
музейге тап-
сырды, деп 
х а б а р л а д ы 
ШҚО музей-
қ о р ы ғ ы н ы ң 

директоры Та-
мара Быкова.

Э к с п о з и ц и я д а н , 
сондай-ақ, ҰОС кезіндегі әскери 
техниканың шағын үлгілерін, 
сонымен қатар неміс армия- 
сы офицерінің және соғыс 
жылдарындағы Киев жандарме-
риясы бастығының куәліктерін 
көруге болады, оларды жеке кол-
лекционерлер ұсынған.

Елімізде орын алып жатқан жол-көлік 
оқиғалары және оның зардаптары бүгінгі күннің 

өзекті мәселесіне айналып отыр. 
Осы тұста, жасөспірімдер арасында орын ала-

тын жол-көлік оқиғаларын алдын алуда әр мектеп-
терде құрылған жол қозғалысының жас инспекторлары жасақтарының  
рөлі зор.

Негізгі мақсаты - жол қозғалысы ережелері бойынша балалардың 
сауатын арттыру, оқушыларға жолда қауіпсіздікті сақтау ережелерін 
насихаттау, жасөспірімдердің қатысуымен орын алатын жол-көлік 
оқиғаларының алдын алу, осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіру бо-
лып табылады. 

Осы орайда Абай атындағы көпсалалы мектеп-гимназияда 5-7-сы-
нып оқушыларының арасында жол қозғалысының жас инспекторлары 
байқауы өткізілді. Сайыс саптық байқау, жас реттеуші, жол қозғалыс 
ережелерінің білгірлері, жас санитар, велосипедшілер кезеңдері бо-
йынша өтті. Әр топ сайысқа белсене қатысты. Сайыс қорытындысы 
бойынша І орынды 7-сынып оқушылары, ІІ орынды 6 "А" сыныбы,  
ІІІ орынды 6 "Ә" сыныбы иеленді.

Болашақ ұрпақтың бақытты 
өмірі, бейбіт тіршілігі үшін жа-
нын пида еткен аталар мен 
әкелердің есімдеріне тағзым 
ету күні. 1945 жылдың 9 ма-
мырынан бері 71 жыл өтсе де, 
басқыншылардан азат етуші 
көп ұлтты халықтың адамзат 
үшін жасаған ерлігі ешқашан  
ұмытылмайды.

Үржар ауданында барша 
халықпен бірге қаһармандықтың 
үлгісін көрсетіп, жарқын 
жеңіске ерліктерімен жол салған 
соғыс ардагерлері аз емес. Ұлы 
Жеңістің 71 жылдығын тойлау 
қарсаңында Үржар аудандық 
әділет басқармасының басшысы 

Ғ. Табанов, Үржар ауданы бо- 
йынша кірістер басқармасының 
басшысы Ж. Кунчаев, Үржар 
ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінің бастығы, 
подполковник Қ. Құлсеитов 
гүлдері мен сыйлықтарын алып, 
ҰОС ардагері Өміржанов Ал-

тынхан ақсақалдың үйіне ба-
рып, ардагерді құттықтай оты-
рып, олардың жасаған ерліктері 
болашақ ұрпаққа үлгі екенін ай-
тып өтті. Өмірлерін оққа байлап, 
Отанын қорғаған, баршамызға 
бақытты ғұмыр сыйлаған 
батырларымызға алғыс білдірді.

ЖАРМА

Жас жол инспекторлары

КҮРШІМ

7 мамыр - Отан қорғаушылар 
күні аталып өтті

Күршім аудандық Мәдениет үйінде 7 мамыр - 
Отан қорғаушылар күні мерекесіне арналған салта-

натты жиын болып өтті. 
Жиынға Ұлы Отан соғысы ардагерлері, ауылдық округ әкімдері, ме-

кеме, бөлім басшылары, қоғамдық ұйым, БАҚ-ры өкілдері, №27955, 
№2535 әскери бөлімдерінің қызметкерлері қатысты.

Жиын Мемлекеттік Гимнді орындаудан басталды. Жиналысқа 
ауданның түкпір-түкпірінен қоғамдық жұмыстарға белсене арала-
сып, шекара бекеттерін қорғаушы сарбаздар шақырылып, аудан 
әкімі С. Чукаевтың құттықтауы мен марапатына ие болды. Аудан 
әкімімен бірге Күршім аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің 
басшысы И. Какенов, №2535 әскери бөлімінің командирі, полков-
ник В. Осенин, аудандық мәслихат депутаты Л. Кемешева, бес ұлы 
бірдей Қазақстан Қарулы Күштерінің қатарында қызмет атқарып 
жүрген, полковниктердің анасы, еңбек ардагері, зейнеткер ұстаз  
Ә. Тоқтағанова, Абай ауылдық округінің әкімі Н. Сүлейменова, 
Күршім ауданының Жастар орталығының әдіскері М. Мохова 
құттықтауларын айтып өтті. Жиын соңында мәдениет үйі әншілерінің 
мерекелік концерті ұсынылды.

БОРОДУЛИХА

Бұл - кітап әлемі
Михайличенково ауылдық кітапханада кітап 

айлығы аясында Михайличенково орта мектебі 
мектепалды және бірінші сынып оқушыларына 

арналған "Кітап әлемімен танысу" атты саяхат 
ұйымдастырылды. 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Ұлт жос-
пары "100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет" 
Болашақ Біртұтас Ұлт" бағытын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар 
аясында және Халықаралық балалар кітабы күні мен Бүкіләлемдік 
кітап және авторлық құқық күніне орай айлық өткізілуде.

Кітапханашы Т. Миронова бүлдіршіндерді қарсы алып, кітап 
әлемінің қыр-сырымен таныстырып, үлкенді-кішілі кітаптар туралы, 
кітаптардың қазақ-орыс тілдеріндегі мағанасы жайлы ақпарат берді. 
Татьяна Александровна бүлдіршіндерге балаларға арналған танымдық 
"Мурзилка", "Миша", "Айгөлек" журналдарымен таныстырды. Ба-
лалар қызықты оқиғалар мен ертегілер тыңдап, ауа шарларымен 
серіктендіру жасап, ертегі кейіпкерлерін тану туралы сұрақтарға жа-
уап берді.

Кітап әлемінің қыр-сырынан мол мағлұмат алған бүлдіршіндер өз 
ұстаздары Т. Осипова мен И. Байгаринова кітапханашыға алғыстарын 
білдіріп, келешекте тағы да міндетті түрде келуге уәделесіп қайтты.

БЕСҚАРАҒАЙ

"Елін қорғау - елге серт"
Жуырда Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштер күніне арналған "Елін қорғау-
елге серт" атты тақырыбына дөңгелек үстел  

өткізілді.
Дөңгелек үстелдің қатысушылары мүмкіндіктері шектеулі бала-

лар және 18 жастан асқан мүгедектер қатысты. Кездесуге Бесқарағай 
ауылынан жауынгер-интернациолист Қайрат Сабырұлы Асылха-
нов және әскери борышын өтеп келген солдат Бақытбек Байкадамов 
шақырылды.

Ауған соғысының қатысушысы мен Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштер қатарынан борышын өтеген солдатпен балалар ара-
сында кездесу барысында сыр-сұхбат өткізілді. 

ҮРЖАР

Ардагерлер ардақталды
Міне, асыға күткен 

Ұлы Жеңіс күні де 
жетті. Бұл мереке -  
теңдессіз ерлік пен Отан 
сүйгіштіктің символы. 

фото Үржар ауданының ішкі саясат бөлімінен

КӨРМЕ

"Естелік пен даңқ бізге 
өсиет болып қалған"

Ұлы Жеңістің 71 жылдығы қарсаңында облыстық 
музей-қорығында 9 мамырға арналған "Естелік 

пен даңқ бізге өсиет болып қалған" көрмесі салта-
натты түрде ашылды.
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Баланы қаққан 
жүргізуші ұсталды
4 сәуір күні Семей қаласы 

Әуезов даңғылындағы рет-
телмейтін жаяу жүргінші 
жолағында "Мазда-626" жеңіл 
автокөлігі 15 жасар ер баланы 
қағып кетті.

Қақтығыстан кейін көлік иесі 
оқиға орнынан қашып кетеді. 
Түрлі жарақаттар алған боз-
бала жедел жәрдем көлігінде көз 
жұмады. 

Жергілікті полиция қызмет-
керлері мен іздестіру қызметінің 
мамандары көлік иесіне іздеу 
жариялаған болатын. Жас баланы 
қағып кеткен көлік иесі 27 жасар 
қала тұрғыны болып шықты. 

ШҚО ІІД баспасөз қызметінде 
хабарланып отырғандай ер-
азамат Қылмыстық кодекстің екі 
бабы бойынша жауапкершілікке 
тартылды. Яғни, көлік жүргізу 
кезінде адам өліміне қатысты 
болуы жазылған 345-бап және 
жол-көлік оқиғасы орнынан ке-
туге тыйым салынған 347-бапты 
бұзғаны үшін жазаланады. 

Әзірге ер адам уақытша қамау 
абақтысына алынды. Қазіргі 
уақытта оның жазасын жүйелеу 
жұмыстары жүргізілуде. Ал 
оқиғаға қатысы бар көлік арнайы 
тұраққа әкетілді. 

Қазақстан Республикасының 
тұңғыш Президенті-Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев 
"Қазақстан-2050" стратегия- 
сы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты" атты 
Қазақстан халқына Жолдауында: 
"Қазақтардың ұлттық тарихы, 
олардың этногенезі мыңдаған 
жылдарға созылған бірегей 
ажырамайтын үдеріс ретінде 
қарастырылуы тиіс. 

Ұлттық рухты қажетті биіктікке 
көтеру үшін біздің шынайы 
тарихымыздың, мәдениетіміздің, 
дініміздің қандай екенін айқын 
сезінуіміз қажет. Жастарды бөгде 
радикалды діни ағымдардан 
қорғау қажеттілігі бүгінгі күннің 
өзекті тақырыбы болып отыр. 
Бұл өзгермелі заманда жаһандық 
трендтерді ескере отырып, біз 
мемлекеттің, қоғам мен діннің 
өзара қарым-қатынастарының 

тиімді моделін табуға тиіспіз" де-
ген.

Осы орайда, әділет полковнигі 
Тимур Кадырович Мырзабиев 
басқаратын ШҚО бойынша 
ҚАЖД ОВ-156/20 мекемесіндегі 
сотталғандарға Өскемен қаласы 
орталық мешітінің имамы Дәулет 
Қабидолдиннің қатысумен 
"Ұлттық тәрбиедегі діннің 
рөлі" тақырыбында түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді. Кез-
десу барысында сотталғандарға 
дініміздің жас ұрпақ тәрбиесіндегі 
маңыздылығы кеңінен 
түсіндірілді. Мұндай түсіндіру 
жұмыстары темір тордың ары 
жағындағылардың арасында са-
насына төңкеріс жасап, олардың 
жүрегіне иман ұялатады. Ар-
намысын оятып, жігерлендіруге 
ықпал етеді деп есептейміз. Біз 
дәстүрлі діндерді қолдаймыз, 
бірақ кез келген экстремизмді 

үзілді-кесілді теріске шығарамыз. 
Өйткені қазіргі ақпараттың 
жоғары деңгейде дамыған зама-
нында кейбіреулердің өздеріне 
беймәлім жұмбақ діндердің 
жетегінде кетіп қалмауына септігі 
тиеді. Әрине, мұндай кездесудің 
қазіргі таңдағы өзектілігі де 
осында. Сондықтан дәл қазіргі 

уақытта зорлық-зомбылық ата-
улысынан аулақ болу үшін 
дәстүрлі дін өкілдерінің кеңесіне 
құлақ түрген маңызды. 

Майзақов Болатбек,
әділет капитаны, ШҚО 

бойынша ҚАЖД ОВ-156/20 
мекемесінің бөлім бастығы

Өскеменде синхронды 
апат орын алды

Бірден төрт жеңіл автокөліктің 
қатысуымен болған жол-көлік 
оқиғасы 6 мамыр күні Тәуелсіздік 
алаңында орын алды.

"Лада" маркалы автокөлігін 
тізгіндеген жүргізуші ММҮ 
жақтан Тәуелсіздік даңғылы бо-
йымен қозғалып келе жатқан.

- Виноградов бойындағы қиы-
лыста арақашықтықты сақтамаған 
ол Mitsubishi автокөлігімен 
қақтығысып қалған, - деп ха-
барлады қалалық ІІБ баспасөз 
қызметі. - Ал ол алдындағы 
"Маздаға" соғылса, "Мазда" тағы 
бір автокөлікке соғылған.

ЖКО-ға себепкер жүргізушіге 
қатысты әкімшілік протокол тол-
тырылды.

Назерке Кәрімова

ҚЫСҚАША МЕЙРАМ

Ішкі істер басқармасы Жеңіс 
күнін атап өтті

Ұлы Жеңістің 
71 жылдығына 

және 7 мамыр Отан 
қорғаушылар күніне 
орай, Ішкі Істер 
басқармасында салта-
натты шара өтті. 

МӘСЕЛЕ

Ұлттық тәрбиедегі діннің рөлі
ШҚО бойынша ҚАЖД ОВ-156/20 мекемесіндегі 

сотталғандарға "Ұлттық тәрбиедегі 
діннің рөлі" тақырыбында түсіндіру жұмыстары 
жүргізілді.

Басқармадағы қызметін абы-
роймен атқарып, еңбек дема-
лысына шыққан ардагерлеріне 
алғыстарын білдірді. Сондай-ақ 
әскери зейнеткерлер "Даңқ" ме-
мориалына барып, ол жерде 
Ұлы Отан соғысында ерлікпен 
қаза тапқан жауынгерлердің 
құрметіне гүл шоқтарын  
қойды. 

Жеңіске себепкер болған 
батырларға тағзым етуге 
Өскемен қалалық Ішкі істер 
басқармасының басшысының 
орынбасары, полиция полковнигі 
Темірбек Аманов та келді. Ол ар-
дагерлермен бірге үнсіздік мину-
тына қатысты. Одан кейін шара 
басқарманың акт залындағы 
салтанатты рәсімге ұласты. 
Қызметтік міндеттерін адал 
атқарған және қызметіндегі 
жоғары көрсеткіштерге 
жеткендігі үшін бірқатар тәртіп 
сақшылары мақтау қағаздарымен 
марапатталды.

Өскемен қалалық ІІБ уақытша 
ұстау изоляторының полицейі, 
полиция старшинасы Қайрат Ел-
шибаев "Ішкі істер органдарының 
үздігі" екінші дәрежелі 
төсбелгісіне ие болды. Ішкі 
істер департаменті бұйрығымен 
үш қызметкерге алғыс жария-
ланды. Ішкі істер басқармасы 
бұйрығымен 38 тәртіп сақшысы 
адал қызметі үшін ерекше атап 
өтілді. Сондай-ақ салауатты өмір 
салтын насихаттауға бағытталған 

ойындар да ұйымдастырылды. 
"Әкем, анам және мен -  салау-
атты отбасы" тақырыбындағы 
спорттық ойындар өткізілді. 
Оған Ішкі істер басқармасында 
қызмет атқаратын полицейлердің 

отбасынан құралған бес команда 
қатысты. Сайыстың нәтижесі 
бо-йынша, бірінші орынды 
"Тұлпар", екінші орынды "Ба-
рыс", үшінші орынды "Қыран" 
және төртінші мен бесінші 

орынды "Сұңқар" мен "Алға" ко-
мандалары бөлісті. Жыл сайын 
өтетін тағылымды шара келер 
жылы да өткізіледі. 

Құралай Серікқызы

Өскеменде қайғылы 
оқиға орын алды

Ана мен бала орталығында 37 
жасар азаматша мен оның екі 
сәбиі қайтыс болды

37 жасар Риддер қаласының 
тұрғыны 6 мамыр күні облыстық 
Ана мен бала орталығына босануға 
келген. Ал толғақ 9-нан 10-на 
қараған түні басталады. Ресми 
емес ақпарат бо-йынша басында 
жүкті әйелді орталықтағылар 
госпитальға жатқызудан бас тар-
тады. Бірақ артынан азаматшаны 
босану бөліміне қабылдайды. 
Қандай да бір себептерге байла-
нысты бір жағдайлар туындайды 
да, өкінішке орай, дәрігерлер 
сәбилерді құтқара алмай қалады. 
Ал әйел адамның екі бауыры істен 
шығады. Одан кейін азаматшаны 
№1 қалалық ауруханаға жібереді, 
көп ұзамай науқас сол жерде көз 
жұмады. Қалалық емханадағылар 
демалыс күндері Ана мен бала 
орталығының емделушісінің шы-
нымен де түскендігін айтып берді. 
Бірақ оқиғаның мән-жайын және 
қалай болғандығын түсіндіруден 
бас тартты. 

Құралай Серікқызы
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Дайындаған -  
Аяу Төлеубек

Отандасымыз, мақтанышымыз, 
2008 жылғы Олимпиада 
ойындарының қола жүлдегері 
31 жасар Қанат Ислам 28 жа-
сар колумбиялық боксшы 
Хуан де Анхельды алтыншы  
раундта техникалық нокаутпен 
жеңіп шықты. Хуан де Анхель 
кәсіпқой рингтегі өткізген жекпе-
жектерінің 18-інде жеңіске жет-
кен, 3-інде жеңіліске ұшыраған 
және кәсіпқой боксшының 
дебюдттік кездесуі тең есеппен 
аяқталған болатын.

Бірінші раундтың басын 
Қанат Ислам барлаумен бас-

тады. Ал орта тұсына қарай 
отандасымыздың бір соққысы 
қарсыласына дөп тиді. Ал екінші 
раундта қос боксшы да тең 

дәрежеде өнер көрсетті. Хуан 
де Анхель де аянып қалмады. 
Оңтайлы тұста сәтті шабуылдау-
мен болды.

Колумбиялық боксшының 
да тіс қаққан спортшылардың 
бірі екені байқалды. Бірінші  
раундта оң жақ тұсынан өткізіп 
алған соққысынан кейін аса сақ 
қимылдай бастады. Төртінші 
раундта отандасымыздың 
басымдығы айқын байқалды. 
Бесінші раундта да Қанат 
қарсыласына қарағанда ширақ 
қимылдады. Колумбиялық бокс- 
шы қайта-қайта басын бұғып, 
сытылып қашумен болды. Ал-
тыншы раундта Қанат Исламның  
жойқын соққыларына төтеп 
бере алмаған Хуан де Анхель 
жекпе-жекті жалғастыра ал-
мады. Нәтижесінде отандасымыз 
техникалық нокаутпен жеңіске 
жетті.

Айта кетейік, Қанат Ислам  
жиырма бір жекпе-жегінің он 
сегізін уақытынан бұрын аяқтады.

Аяу Төлеубек

Бұл күні көкпар десе ішкен 
асын жерге қояр халықпен бірге 
шетелдік меймандар да ойын- 
ды көруге келіпті. Карлин Се-
некал мен Рейнетт Саймон-
сон Оңтүстік Африкадан - На-
зарбаев зияткерлік мектебінде 
ұстаздық қызмет атқаруда. 

- "Көкпар" ерекше ойын 

екен. Түрлі ұлттың ойындарын 
көрдім, мысалға, көптеген ойын-
дарды доппен немесе рәзеңкеден 
жасалған басқа затпен ойнайтын 
еді. Малды жоғарыда аталған 
спорттық құралдардың орнына 
пайдалануды алғаш көруім. Ту-
шамен ойнау, оның үстіне ту-
шаны қазандыққа түсіру және 
оның барлығын жылқыда 
отырып жасау - өте қиын. 
Сондықтан, ер-азаматтардың 
мықтылығына тәнтімін десем де 
болады, - деп Карлин Сенекал 
пікірін білдірді.

Тартысты ойынға Ұлан ау-
даны мен Өскемен қаласының 

ең мықты шабандоздары  
қатысты. 

- Көкпар - шетелдерге 
шықпаған, бірақ Қазақстан 
ішінде дамып келе жатқан 
ұлттық ойындардың түрі. Біз 
жақта мүлдем қолдау жоқ деу- 
ге болады. Ойын көрсетіп 
жүрген жігіттер көкпармен тек 
"хоббилері" ретінде айналы-
сады. Оңтүстік Қазақстанда 
жақсы дамыған. Онда кәсіби ша-
бандоздар да бар. Жігіттердің 
күнкөрісі осы көкпарда бо-
лып отыр. Спонсорлық 
жағынан алсақ та, оңтүстік 
басымдылық танытуда, - деді 

Ұлан ауданының құрамасының 
тоғызыншы нөмірлі ойыншысы 
Жасұлан Заманбеков.

Ойынға қатысқан 
көкпаршылардың өнеріне 
шетелдіктер тәнті. Бұл лайықты 
қолдау көрсетсе, көкпарды 
әлемдік деңгейде ойнатуға 
болатындықтың айғағы. Ұлттық 
спортты патенттеп алуға қырғыз 
ағайындардың да таластары 
бар екен. Жеткіліксіз назар 
аударылудың салдарынан, қолда 
бар алтынымыздан айырылып 
қалмасақ болғаны. 

Құралай Серікқызы 

Кезінде Өскемен қаласында 
бас жаттықтырушы Римма 
Михайловна Воронкованың 
жетекшілігімен бүкіл Қазақ-
станға аты танымал мәнерлеп 
сырғанау бойынша мектеп 
болған еді.

Өкінішке орай, Римма Михай-
ловна зейнеткерлікке шыққаннан 
кейін оның ізбасарлары табыл-
мады. Сонымен қатар, сонау 
тоқсаныншы жылдардың қиын 
кезеңінде мәнерлеп сырғанау 
мектебі жабылып қалады. Міне, 
ұзақ уақыт үзілістен кейін бұл 
тамаша спорт түрі жас мәнерлеп 
сырғанаушылардың қуанышына 
орай Шығыс Қазақстан 
облысының орталығына 
қайта оралды. Үш жыл бұрын 
тәжірибелі спортшы және 
үлкен энтузиаст Ольга Дос-
тавалова қаладағы мәнерлеп 
сырғанауға жаңа серпін әкелді. 

Атап айтқанда, ол құрамында 
жас дарынды балалар бар топ 
құрып, оларды жаттықтыра бас-
тады. Сондай-ақ, "Ледовая сим-
фония" шоу аясында қаладағы 
түрлі бұқаралық-спорттық және 
мәдени шараларда халық наза-
рына көрсетілімдер ұсынды.

Жас дарындар ер жетіп, 
бүгінгі күні олар мұз айдынында 
күрделі көрсетілімдер көрсететін 
деңгейге жетті. Міне, сол кезде 
спорттық сайыстар ұйымдастыру 
ойы туындайды. Ольга Влади-
мировна турнирді ұйымдастыру 
және бірінші сайысты өткізу 
үшін "Казцинк" ЖШС-дан көмек 
сұрап, мақсатына жетеді. 

"Казцинк" кубогі - басты 
сыйлық болған сайыс үш жас 
ерекшеліктеріне байланыс- 
ты ұйымдастырылды. Атап 
айтқанда, кіші топ - 7 мен 9 
жасқа дейінгі, орта топ - 10-

нан 12 жасқа дейінгі және ере-
сек топ 13 және одан үлкен жас 
ерекшеліктері бойынша. Сайыс- 
та жалпы саны 17 қыз бала мен 
Сұлтан Шакен есімді жалғыз ұл 
бала бақтарын сынады. 

Жас мәнерлеп сырғанау-
шылардың көрсетілімін бағалау 
үшін қатаң төрешілер тобына 
құрамына Вячеслав Клюп, 
Светлана Плотникова, Аль-
мира Тұрсымбаева сынды 
спорт шеберіне кандидаттар 
кіретін тәжірибелі мәнерлеп 
сырғанаушылар төрелік етті.

5 ең жас қатысушылар ара-
сында бірінші орынды Ка-
милла Елисеева (15 ұпай са-
нымен), екінші орынды Екате-
рина Овечкина (14,1 ұпай са-
нымен), үшінші орынды Васи-
лиса Рыжова (14,0 ұпай санымен) 
иеленді.

Орта жас ерекшеліктеріне бай-
ланысты 7 қатысушы бақтарын 
сынады. Кристина Прохо-
дова (15,2 ұпай санымен), Ма-
рия Берестованы (14,7 ұпай са-
нымен) және Дарья Коншаны 
(14,2 ұпай санымен) басып озып, 

біріншілікке қол жеткізді.
Ересек топтың бес 

қатысушысы сайыс бары-
сында ең қызықты бағдарлама 
көрсетті. Бұл топта Мария Кур-
дюкова (13,6 ұпай санымен) қола 
жүлдені, Анна Бахматова (13,9 
ұпай санымен) күміс жүлдені 
жеңіп алды. Ал Айгерім Абиева 
қарсыластарынан айтарлықтай 
басып озып, чемпион атағына 
ие болды. Оның көрсетілімін 
төрешілер ең жоғарғы 15,6 ұпай 
санымен бағалады.

- Ольга Владимировнада екі жа-
рым жылдай жаттығып жүрмін. 
Ол кісі мені барлық білетініне 
үйретіп, жеңіске жеткізді. Біздің 
қыздар үшін аталмыш шара баға 
қойылған алғашқы сайыс болды. 
Бұрын тек көрсетілімдерге ғана 
қатысып жүрген болатынбыз. 
Мен енді мәнерлеп сырғанаумен 
кәсіби түрде айналысамын деп 
шешім қабылдадым, - деп чем-
пион Айгерім Абиева мара-
паттау рәсімінен кейін ойымен  
бөлісті.

Аяулым Төлеубекқызы

Ұлттық спортты 
ұлықтаған күн

Семей қаласының Степ-
ной кентінде ұлттық ат спорты 
түрлерінен қалалық жарыс өтті. 

Жарысқа Семей өңірінің ат спор-
тын меңгерген өрендері қатысып, 
спорттың тоғыз түрінен (тай жарыс, 
аударыспақ, құнан жарыс, теңге 
алу, жорға жарыс, қыз қуу, топ 
бәйге, қой көтеру, аламан бәйге) 
сайысқа түсті. Бұқаралық спортты 
дамыту және ұлттық спорттық 
өнерді жас ұрпаққа дәріптеу 
мақсатында ұйымдастырылған 
шараның салтанатты ашылуы- 
на Семей қаласының әкімі Ер-
мак Сәлімов арнайы қатысып, 
дүбірлі додаға қатысушыларға өз 
құттықтауын жеткізді. 

Бағдарламаға сәйкес келген 
көпшілік үшін ұйымдастырылған 
қой көтеру жарысы да көпшілік 
назарын аудартпай қоймады. Бұл 
сайыста Шопан ата түлігін 105 
рет көтерген Қанат Қасайынов 
жеңімпаз атанды. Барлық 
жеңімпаздар дипломдармен, 
бағалы сыйлықтармен марапат-
талды.

ҚЫСҚАША

Спорт кешені 
ашылды

Аягөз ауданы Мамырсу ауы-
лында жаңа спрот кешенінің ашы-
луы өтті. 

Кешеннің ғимараты 
"Жұмыспен қамту - 2020" 
мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында бой көтерді. Нысанның 
құрылысына 50 миллион теңге 
қаражат бөлінген. 

- Енді ауыл тұрғындары 
денешынықтырумен белсенді ай-
налысып, волейбол, футбол, бокс 
секцияларына күнделікті бара 
алады. Бұрын ондай мүмкіндіктер 
болмайтын, ал бүгінгі күні 
жастарға жасалған жағдай жақсы 
көрсеткіштерге әкелуде, - деді 
салтанатты ашылу рәсімінде грек-
рим күресінен жаттықтырушы 
Қуаныш Серікбол.

Шағын-футбол 
бойынша турнир

Новопокровка ауылдық 
округінде маусымның ашы-
луы мен Новопокровка ауылдық 
округі әкімінің кубогына шағын-
футбол бойынша турнир өтті.  

Турнирге Семей қаласынан 
"Восток" пен "Семей" коман-
далары, Бородулиха ауылының 
"Гранд", Новопокровка ауы-
лының "Лада" мен "Адал" коман-
далары қатысты.

Ойын олимпиадалық жүйе бо-
йынша өткізілді. Финалға "Се-
мей", "Адал", "Восток" ко-
мандалары шықты. Соғылған 
және жіберілген ұпайлардың 
нәтижелері бойынша үшінші 
орынға "Семей" командасы ие 
болды, екінші орынды "Адал" ко-
мандасы және бірінші орынды 
"Восток" командасы иеленді.

Сонымен қатар турнир 
соңында Елдос Еркенұлы "Үздік 
қақпашы", Куаныш Даумбаев 
"Үздік қорғаушы", Азат Отарбаев 
"Пайдалы ойыншы" номинация-
лары бойынша марапатталды.

Командалар кубокпен, бағалы 
сыйлықтармен, мадақтамалар 
және медальдармен марапат-
талды.

БОКС

Қанат Ислам техникалық  
нокаутпен жеңіске жетті

Қазақстандық 
кәсіпқой боксшы 

Қанат Ислам спорттық 
мансабындағы жиырма 
бірінші жеңісіне қол 
жеткізді. 

АТ ЖАРЫСЫ

Шетелдіктерді таң қалдырған “Көкпар”
9 мамыр Ұлы жеңіс 

күніне орай Шығыс 
өңірінің орталығында 
"Көкпар" ойыны 
ұйымдастырылды.

САЙЫС

Мәнерлеп сырғанаудан турнир өтті
Борис Александров атындағы Спорт сарайында 

көптен күткен мәнерлеп сырғанаушылар арасында 
сайыс өтті.


