
   №18 (5989)  Сенбі, 9 мамыр,  2015 жыл                                Газет 1940 жылғы 1 қарашадан бастап шығады

Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ – 70 ЖЫЛ!

ҚҰРМЕТТІ 
АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!

Сіздерді 7 мамыр — Отан қорға-
ушылар күні   және 9 мамыр — Ұлы 
Жеңіс мейрамдарымен      құттықтаймыз!

Бұл күні біз Қарулы Күштер қа-
тарында қызмет еткендер мен сап-
та жүргендерге құрмет көрсетеміз. 
Мемлекеттің, қоғамның және әрбір 
қазақстандықтың қауіпсіздігін қорға-
ушылар мен өз еліне шексіз берілген-
дер де сондай ілтипатқа ие.

Биыл Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіске 70 жыл толып отыр. Адам-
зат баласын құлдықтан сақтап қалған 
Ұлы Жеңіске — 70 жыл! Ұлы Жеңістің 
70-інші көктемі келді. Бұл — ерекше 
мереке, біз бұл күні Ұлы Отан соғысы 
ардагерлері, ерлік пен батылдықтың 
өлшеусіз үлгісін көрсеткен барлық 
жерлестеріміз, Ауғанстанның отты 
жолдарымен өткен ержүрек жауын-
герлер алдында тағзым етеміз.

Уақыт алмасады, ұрпақтар өз-
гереді, бірақ Отанға сүйіспеншілік, 
қажырлылық, ерлік, жауынгерлік 
рухымыз өзгеріссіз қалады.

Біз жер бетінде бейбітшілікті 
қорғап қалған майдангер ата-әке-
лерімізді ардақ тұтамыз. Ардагер-
лерімізге әрқашанда — құрмет! Отан 
үшін от кешкен майдангерлеріміздің 
өшпес ерліктері мен тылдағылардың 
теңдессіз еңбектері кейінгі ұрпаққа 
үлгі-өнеге! Бүгінгідей ұлық мерекеде 
Сіздерге шын жүректен бақыт пен 
татулық, әрбір отбасына ізгіліктер 
мен игіліктер тілейміз. Ержүрек және 
жігерлі адамдардың бұл мерекесі әр-
дайым қуаныш пен бейбіт күнге ұласа 
берсін!

Аудан әкімі                    Х.ОМАРОВ

Аудандық мәслихаттың
 хатшысы                  Т.СЕЙТЖАНОВ

Кез-келген мемлекеттің елі мен жерін қорғайтын Қарулы Күштері 
болатыны белгілі. Ел Тәуелсіздігі жарияланған күннен бастап, Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Қарулы Күштерін қайта құру бағытында шұғыл 
жұмыстар жүргізді. Нәтижесінде ел мен жерді берік, қырағы қорғайтын 
Қазақстан Қарулы Күштерін құру туралы Жарлыққа қол қойылып, мамыр 
айының 7 жұлдызы – Отан қорғаушы күні болып белгіленді. Содан бері Ота-
нын қорғаушылардың бұл мәртебелі мерекесін бүкіл қазақстандықтар атап 
өтіп келеді.

Қазақстанның Қарулы Күштерінің қатарында қазіргі таңда білімді де, 
білікті, денсаулығы мықты, жан-жақты дамыған сарбаздар әскери қыз-
меттерін атқарады. Қазақстан әскері заманауи әскери техникалармен,            
қару-жарақтармен жасақталған. Әскерімізді тәжірибелі басшылар басқара-
ды. Еліміздің шекарасы Қарулы Күштердің қырағы күзетінде! Отан қорға-
ушы күні мерекесі биыл Ұлы Жеңістің 70 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. 
Аталарымыздың Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерліктері мен қаһарман-
дығы қазақстандық сарбаздарға әрқашанда үлгі-өнеге болып қала береді.

Мен барлық Отан қорғаушыларды мерекелерімен құттықтап, мықты 
денсаулық, мол бақыт, қиын да қастерлі әскери міндеттерін орындауда 
жақсы жетістіктер тілеймін. Отан қорғаушы күні құтты болсын!

Аян ӘБЖАМАЛОВ,
Ұлытау аудандық сот орындаушылар бөлімінің басшысы, 

аға сот орындаушысы.

ОТАНЫМЫЗДЫҢ ШЕКАРАСЫ – 
ҚЫРАҒЫ КҮЗЕТТЕ!

пешті азат еткені үшін» медальдарымен және         
соғыстан кейінгі мерекелік медальдарымен ма-
рапатталыпты. Ал шағын қалаларды, Констан-
ца портын азат еткені үшін И.Сталиннің бұй-
рығымен алған Алғыстары өз алдына бір төбе! 
Ұлы Жеңіс туралы атам сол Венгр елінде естиді. 
Бұл хабар қан майданда неміс-фашист басқын-
шыларымен соғысып жүрген барлық майдангер-
лер үшін ғана емес, бүкіл дүниежүзі жұртшылығы 
үшін ең бір қастерлі хабар болғаны анық.

Көптің бірі болып менің атам да 1946 жыл-
дың басында елге оралады. Қара қазан Қарсақ-
байдың мыс қорыту зауытында еңбек етті. Әжем 
Салиха Баймағанбетқызымен екеуі шаңырақ 
құрып, ұрпақ өрбітті, немере сүйді. Атам мен 
әжем менің 2 жасымда бақилық болыпты. 
Жатқан жерлері жарық, иманы жолдас болсын!–
дейміз. Сұрапыл соғыста қан кешіп, Отанын 
жаудан қорғағандардың бірі болған атамменен 
мақтанамын мен. Майдангер атамның жарқын 
бейнесі мәңгілік жадыда сақталып қала береді!

Ерлан ӘБУҰЛЫ,
аудандық Оқушылар үйінің 

үйірме жетекшісі.

МАЙДАНГЕР АТАММЕНЕН МАҚТАНАМЫН
Бүгін Қазақстан халқы ғана емес, жұмыр жер-

дегі бейбітшіліксүйгіш барлық адамзат баласы 
Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерейтойын атап өту-
де. 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысы Кеңес 
Одағының шүбәсіз жеңісімен аяқталған болатын. 
1418 күн мен түнге созылған екінші дүниежүзілік 
соғыстың тағдыры 1945 жылдың 9 мамырын-
да, осыдан тура 70 жыл бұрын шешілген еді. 

Жыл сайын Жеңіс күні мен майдангер атам-
ды құрметпен еске аламын. Атам Әден Мал-
дыбайұлы 1917 жылы Қарсақбай ауданының 
6-ауылында дүниеге келген. Соғыс басталғанда 
майданға аттанып, байланыс  батальонында 
болыпты. Алғаш рет Харьков қаласын азат ету 
үшін болған ұрысқа кіреді. Қанқасап ұрыстардың 
бірінде снаряд жарқыншағы сол иығына тиіп 
ауыр жараланған ол, екі айға жуық госпиталь-
да емделген. Жарақаты жазылған соң майдан 
жолы қайтадан жалғасады. Украина мен Мол-
давияны, Европаның Румыния, Болгария, Югос-
лавия, Венгрия елдерін азат етуге қатысқан. 
Атамның соғыс соқпағы Венгрияның астанасы 
Будапешт қаласын азат ету үшін болған ұрыспен 
аяқталады. Майданда көрсеткен ерліктері үшін  
«Қызыл Жұлдыз» орденімен, «Харьковті азат 
еткені үшін», «Белградты алғаны үшін», «Буда-
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МЕРЕЙТОЙЛЫҚ 
МЕДАЛЬДАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Өткен аптада аудан әкімінің        
тапсырмасымен әкім орынбасарлары 
ауылдық округтерде болып, ондағы тыл 
ардагерлеріне мерекелік марапаттарын 
салтанатты түрде табыс етті. Сондай 
бір мерейлі шара Сарысу мен Борсең-
гір ауылдық округтерінде де болып өтті. 
Онда аудан әкімінің орынбасары Аман-
жол Мырзабеков тыл ардагерлерін Ұлы 
Жеңістің 70 жылдық мерейтойымен құт-
тықтап, омырауларына медальдарын 
тақты.

– Биылғы жыл еліміз үшін мерейлі 
белес тер мен мерекелі тойлардың то
ғыс  қан кезеңіне айналғалы отыр. Елдік
тің осынау торқалы тойларын ел болып 
абыроймен өткізіп, Елба сымыздың ке-
мел саяса ты ның арқасында шыр қау 
биікке өрлеген Қазақ елінің тату лықтың 
нағыз тал бесігі, тұрақ тылық тың берік 
тұғыры екенін әлем ге дә лел деу үшін 

бәріміздің алдымызда 
орындалатын үлкен мін-
деттер тұр. Соның ішін-
де еліміз үшін маңызды 
мерекелердің бірі – Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығын 
айтуға болады. Қазақстан-
дық патриотизмнің өр
леуіне қуатты серпін 
беріп, адам зат тарихының 
ең сұрапыл соғы сындағы 
аталарымыз бен әкелері
міздің ғасырлар бойы 
өшпейтін қасиетті ерлігін 
көрсететін Ұлы Жеңіс ме-
рекесі ардагерлеріміз үшін 
үлкен мереке. Бүгінгі ша-

рамызда соғыс жылдары еңбекке ерте 
араласып, еліміздің өркендеуі үшін, жас 
ұрпақтың жарқын болашағы үшін қызмет 
еткен ардагерлерімізді мерекелерімен 

құттықтап, сыйқұрметімізді көрсетсек 
дейміз. Жастық шағын сұрапыл соғыс 
жылдары еңбекке арнаған ардагер-
лерімізге денсаулық, отбасыларына 
амандық, ұзақ ғұмыр тілейміз! – деді 
Аманжол Батырбекұлы.

Соғыс жылдары майданды азық
түлік және қаружарақпен тылда 
қалған кәріқұртаңдар, әйелдер мен 
жасөспірімдер қамтамасыз етті.  Сон-
дықтан бүгінде соғыс ардагерлерімен 
қатар тыл еңбеккерлеріне де құрмет 
көрсетілуде. Осындай ісшара Борсең-
гір ауылында да болды. Ардагерлерді 
марапаттау рәсімінен 
кейін ауылдардың 
өнерлі жастары әке-
лері мен аналарына 
әнжырдан шашу 
шашып, мереке шы-
райын келтіре түсті.

 Ал аудан орта-
лығындағы Мәдениет 
үйінде өткен тыл ар-
дагерлерін марапат-
тау шарасы 7 мамыр 
– Отан   қорғаушы 
күніне дөп келді. 
Мерекелік көңілкүй-
дегі село халқы бұл 
шараға көп жиналды. Аудан басшысы 
Х.Омаров жиналған жұртшылықты қос 
мерекемен құттықтап, өзінің ақжарма 
тілектерін жеткізді. Қазақстандықтардың 
Ұлы Отан соғысындағы теңдессіз ерлік-
тері мен қаһармандығы, тылдағылар-
дың жанқиярлық еңбектері жайлы айта 
келе, Ұлы Жеңістің 70 жылдық қастерлі 
мейрамымен құттықтаған аудан әкімі, 
бүгінгі тыл ардагерлеріне көрсетілген 
құрметтің мәнмаңызына тоқталып өтті. 
Ісшара барысында аудан орталығында 
тұратын 48 тыл ардагері ҚР Прези-
дентінің 2015 жылғы 19 қаңтардағы 

№992 Жарлығына сәйкес, Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына арналған мерекелік ме-
дальдармен марапатталды. Марапат-
тау рәсімін аудан басшысы Х.Омаров 
және аудандық мәслихаттың хатшысы 
Т.Сейтжанов жүргізді. Тыл ардагерлерін 
мерекелік медальдармен марапаттау, 
бұдан бұрын ауданның Қоскөл, Бай-
қоңыр ауылдарында, Ақтас, Жезді, 
Қарсақбай кенттерінде, т.с.с. елді 
мекендерде де өткізілген еді. Жезді-

дегі жиында 
мемлекетке 
сіңірген еңбе-
гі, белсенді 
қоғамдық 
қызметі 
үшін, Ұлы 
Жеңістің  70 
жылдығына    
байланы-
сты жезділік 
соғыс арда-
гері Нығымет 
Маханұлы 
ҚР Пре-

зидентінің Құрмет грамотасымен 
марапатталғантын.Сөйтіп Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 жылдығы құр-
метіне аудандағы 210 тыл ардагерінің 
199ның өз қолдарына, қалғандарының 
ұрпақтарына мерекелік медальдар 
табысталды.

Елбасымыздың және оның тапсыр-
маларын мүлтіксіз орындап жатқан ау-
дан басшыларының бұл ізгі ілтипатына 
ауыл ақсақалдары мен ақжаулықты ана-
лары да ризашылық сезімдерін білдіріп, 
баталарын берді.

Суреттерді түсірген автор.

Елбасының Жарлығы бойынша кешегі қаһарлы күндерде оқ пен оттың 
астында болған және тылда майдан үшін, жеңіс үшін тер төккен жандар-
ды Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай мерейтойлық медальмен марапат-

тау шарасы бүгінде қызу жүргізілуде. Бұл игі іс-шара біздің ауданда да 
қолға алынды. 

Ардагерлерге — құрмет!

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ 
АТАЛЫП ӨТТІ МЕН АТАМДЫ МАҚТАН ЕТЕМІН

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні 
мемлекеттік деңгейде аталып, аудан-
дық Мәдениет үйінде салтанатты шара 
өтті.

1992 жылы 7 мамырда Елбасы 
Н.Назарбаев ҚР Қарулы Күштерін құру 
туралы Жарлыққа қол қойды. Содан 

бері, бұл күн мемлекеттік мерекелердің 
санатына енгізілді. Биылғы жылы 
айтулы мерекеге 23 жыл толып отыр. 
Мәдениет үйінде өткен салтанатты 
жиынға аудан әкімдігінің қызметкерлері, 
мәслихат депутаттары, мекеме басшы-
лары, село тұрғындары қатысты. 

Жиынға қатысушыларды Отан 
қорғаушылар мерекесімен аудан 
әкімі Х.Омаров құттықтады. Еліміздің 
қорғаныс саласын нығайтуға, өскелең 
ұрпақты патриоттық рухта тәрбие-
леуде зор үлес қосқаны үшін Ұлытау 

ауданының Қорғаныс істері жөніндегі 
бөлім басшысы Е.Өткелбаевқа облыс 
әкімінің Құрмет грамотасын аудан әкімі     
тапсырды. Бұдан кейін аудан әкімінің 
Құрмет грамотасымен осы бөлімнің 
инспекторы Г.Әлиева, Алғыс хатпен 
кіші сержант Т.Сабитов, күзет бөлімінің 
қызметкері Е.Әбіловтер марапатталды.

Салтанатты жиыннан соң №1 Ұлы-

тау орта мектебіндегі «Жас ұлан» ұйы-
мының туы әкелініп, 4сынып оқушысы 
Ұланбасы Н.Мырзабеков көрермен-
дерге ұйым атынан ант берді. Шара 
барысында «Жас ұлан» балалар мен 
жасөспірімдер ұйымына жас жеткіншек-
терді қабылдау рәсімі өткізіліп, «Жас 
ұлан» ұйымының Әнұраны орындалды.

Мерекелік шараның көрігін аудан-
дық  Музыка мектебінің оқушылары 
әсем әндерімен, ырғақты билерімен 
шырайын келтіріп, «Бейбітшілік» әнімен 
қорытындылады.

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Менің ұлы атам Таймағанбет       
Қараұлы 1905 жылы Ұлытау ауданы 
«Үлгілі» колхозында дүниеге келген. 
Атам қарапайым жұмыскер болған. 
Сол кездегі тар заманда атамның 
құлашын сермеп 
сауатын ашып оқуға 
еш мүмкіндігі бол-
маған. 1941 жылы 
Отанымызға қауіп 
төнген сұрапыл 
соғыс басталғанда 
атамды Қарағанды 
облысы Жезқазған 
аудандық әскери 
комиссариатына 
шақырады. Соғысқа 
жарамды болған 
атам 375атқыштар 
полкіне жаяу әскер 
бөліміне атқыш 
(стрелок) болып 
қабылданады. 

Атам 1941 жыл-
дың шілде айынан 
1943 жылдың желтоқсан айына дейін 
қаншама жер жаяу жүріп, мылтық 
асынып, табаны тесіліп, жаны қиналса 
да Отан қорғау жолында жауға қарсы 
оқ атқан. 1943 жылы қыркүйек айының 
17жұлдызында атам сол иығынан 
ауыр жарақат алған. Қандыағаш 
эвакуациялық госпитальде емделіп, 
жазылып шыққанмен жарықшақ 
(оскольки) тесіп өткен жарақат әсері-
нен қару асынып жүруге жарамайды. 
Сөйтіп, атамды 1943 жылы желтоқсан 

айында елге қайтарады. Атамның Отан 
қорғау жолындағы ерлігі еленбей қалған 
жоқ. Жыл сайын Жеңіс күнінде берген 
Құрмет грамотасы, медальдары үйде 
ескерткіш ретінде сақтаулы тұр. Мен 

оларды қолыммен си-
пап көргенде бойымда 
үлкен мақтаныш сезімі 
пайда болады.

Атам 82 жасын-
да қайтыс болған. 
Өмірінің соңына 
дейін ұрпақтары-
на         соғыстың қиын 
кезеңдерін, басынан 
өткен қилы оқиғалар-
ды әңгімелеп айтып, 
сөзінің соңында «Енді  
мұндай зұлмат бол-
масын, замандарың 
тыныш болсын!» деп 
тілегін айтады екен. 
Міне, сол атамның ті-
легі қабыл болып Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығын 

тойлап отырмыз. Мен кішкентай болсам 
да ұлы атам туралы естігенімді жи-
нақтап, ұсынып отырмын. Мен атамның 
ұлы ерлігін, Отан үшін басын оққа тіккен 
батырлығын мақтан етемін.

Аспанымыз ашық болып, күн көзін 
бұлт торламасын. Жеңіс туы мәңгілік 
желбірей берсін!

Таймағанбет шөбересі 
Гүлсезім ЕРМАҒАНБЕТ, 

оқушы.

Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды!
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Өткен бейсенбі күні сессия 
төрағасы Ыдырыс Жалбыровтың 
төрағалығымен Ұлытау аудандық 
мәслихатының кезекті ХХV 
сессиясы өтті. Оған аудандық 
мәслихаттың хатшысы, аудандық 
мәслихаттың депутаттары, 
аудан әкімі, орынбасарлары, 
мекеме, бөлім басшылары, 
қызметкерлері және кент, селолық 
округтерінің әкімдері қатысты.   

Аталған аудандық мәсли-
хаттың кезекті сессиясының 
күн тәртібіне келесідей мәсе-
лелер ұсынылып, шешім жо-
басы негізге алынып бекітілді:

1. Ұлытау ауданының кәсіпкер-
лік және өнеркәсіп бөлімінің аудан 
аумағында кәсіпкерлікті өркендету 
мен дамытуды қолдау және жүзе-
ге асыру жөніндегі атқарған жұмы-
старының барысы туралы есебі.

2. Аудандық мәсли-
хат хатшысының атқарған 
жұмыстары туралы есебі. 

3. Ұлытау аудандық мәслихаты-
ның 2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
ХХІV сессиясының «2015-2017 
жылдарға арналған аудан бюджеті 
туралы» №210 шешіміне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы. 

4. Аудандық мәслихаттың 
2014 жылғы 14 сәуірдегі ХІХ 
сессиясының “Ұлытау аудандық 
сайлау комиссиясының мүшелерін 
сайлау туралы” №155 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы.

5. Аудандық мәслихаттың 2014 
жылғы 14 сәуірдегі ХІХ сессиясының 
«Ұлытау аудандық мәслихатының 
депутаттарын сайлау жөніндегі 
округтік сайлау комиссияларының 
мүшелерін сайлау туралы» №156 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы. 

6. Аудандық мәслихаттың 
2014 жылғы 14 сәуірдегі ХІХ 
сессиясының «Учаскелік сайлау 
комиссияларының мүшелерін 
сайлау туралы» №157 шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы.

7. Ұлытау аудандық 
мәслихатының 2008 жылғы 2 
қазандағы VІІ сессиясының 
«Ұлытау ауданы әкімдігінің дербес 
құрамына келісім беру туралы» №88 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

8. Ұлытау ауданының 
басқару схемасын бекіту туралы.

Күн тәртібіндегі бірінші 
мәселе бойынша баяндама жасау 
үшін сөз ауданның кәсіпкерлік 

және өнеркәсіп бөлімінің 
басшысы Г.Ауғановаға берілді. 

Баяндама аяқталғаннан 
кейін №1 Байқоңыр сайлау 
округінің депутаты М.Сейтбеков 
және №2 Жетіқоңыр сайлау 
округінің депутаты С.Жәнібеков 
аудандағы кәсіпкерлікті 
қолдау мәселесіне қатысты 
өздерінің ұсыныстарын айтты. 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе 
бойынша баяндама жасау үшін 
сөз  аудандық мәслихаттың 
хатшысы Т.Сейтжановқа берілді.  

Т.Сейтжановтың баяндамасы 
аяқталғаннан кейін күн 
тәртібіндегі үшінші  мәселе 
бойынша ауданның экономика 
және қаржы бөлімінің басшысы 
Т.Шайхин баяндама жасады. 
Ондағы  басты мәселе аудан 
бюджетінің басты жоспарларға 
бағытталуы жөнінде болды. 

Күн тәртібіндегі төртінші, 
бесінші, алтыншы мәселелер 
бойынша аудандық сайлау 
комиссиясының мүшесі 
А.Абилова хабарлама жасады. 

Күн тәртібіндегі жетінші, 
сегізінші мәселелер бойынша 
аудан әкімі аппаратының 
басшысы Е.Өткелбаевтың 
хабарламасында сөз етілді. 

Хабарлама аяқталғаннан кей-
ін аудандық мәслихаттың кезекті 
ХХVІ сессиясының күн тәртібіне 
келесідей мәселелер енгізілді: 

- 2014 жылға ар-
налған аудандық бюджеттің орын-
далысы туралы есепті бекіту; 

- Аудандық мәс-
лихаттың бюджет пен қаржы, 
экономикалық реформа мен 
заңдылық және құқық тәртібі жөнін-
дегі тұрақты комиссиясының орын-
даған жұмыстары туралы есебі;

- Ұлытау, Қаракең-
гір ауылдық округтерінің және 
Жезді кенті әкімдерінің өзіне жүк-
телген функциялары мен міндет-
терін орындалуы туралы есебі.

Сессияның соныңда сессия 
төрағасы Ы.Жалбыров аудандық 
мәслихаттың кезекті XХV сессия-
сына ұсынылған барлық мәселе-
лерге тоқталып, толығымен талқы-
ланып, аяқталғанын хабарлап, 
сессияны жабық деп жариялады. 

Д.ЖҰМАНОВ.

 V ШАҚЫРЫЛҒАН 
ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ 

МӘСЛИХАТЫНЫҢ КЕЗЕКТІ 
ХХV СЕССИЯСЫ ӨТТІ

Жуырда аудандық мәслихат-
та ауылшаруашылық, өнеркәсіп, 
құрылыс, байланыс, көлік және 
коммуналдық шаруашылық, 
экология жөніндегі тұрақты ко-
миссияның кезекті мәжілісі өтті. 
Мәжіліске аудандық «Нұр Отан» 
партиясының бірінші орынбаса-
ры, мәслихат хатшысы, депу-
таттар, әкімнің орынбасарлары, 
мекеме басшылары, кент, село 
әкімдері, Қарағанды облысы бой-
ынша экология департаментінің 
бас мамандары қатысты.

Мәжіліс жұмысын аталмыш 
комиссияның төрағасы, депутат 
М.Мәткенов жүргізіп отырды. Күн 
тәртібі төңірегінде экология сала-
сының Ұлытау ауданында жүргіз-
ген жұмыстары, келешек жоспар-
лары кеңінен сөз етіліп, село 
әкімдерінің ауылшаруашылығы-
на, өнеркәсіпке, құрылысқа, ком-
муналдық шаруашылыққа қосқан 
үлесі қаралып, өзекті мәселелер 
талқыланды. Осы мәселе бой-

ынша ҚР Энергетика министрлігі 
мұнай-газ кешеніндегі экологи-
ялық реттеу, бақылау және мем-
лекеттік инспекция комитетінің 
Қарағанды облысы бойынша 
экология департаментінің бас 
маманы Ө.Әбенов баяндады.

Мәжіліс барысында ау-
дан көлеміндегі экологиялық 
мәселелерге қатысты сауал-
дар қойылып, ұсыныстар ай-
тылды. Аманкелді, Алғабас, 
Қоскөл селолық округінің әкім-
дері А.Сүлейменов, Ә.Уәли-
нов, Х.Жаналин ауылдың да-
муын, келешегін басты назарға 
алғандығын жан-жақты баяндай 
келіп, жетістіктерін алға тартты.

Мәжілісте ел экономика-
сын көтеру үшін ауыл халқын 
тұрақтандыру, санын өсіру ке-
ректігін ауыл әкімдеріне жүк-
теп, қадап айтылды. «ҚР жер-
гілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» 
№148 Заңына сәйкес аудан-
дық мәслихаттың тұрақты ко-
миссиясы қаулы қабылдады.

Аудандық мәслихатта

ЕҢ БАСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

– Судың қатты келгендігі сон-
ша, ауыл көшелерін тобықтан су 
басты. Жедел ауданға, іргеміз-

дегі Жезқазған қаласындағы тө-
тенше жағдайлар басқармасына 
қоңырау шалдық. Көмек лезде 
келді.Әйтсе де, ауылдың 43 үйі 
лезде су құрсауында қалды. Дес 
бергенде келесі күні ауа райы 
күрт суытып, су қатты. Бұл ағын 
судың бетін сәл болса да қай-
тарды. Рас, судың кері қайтқа-
нын, қайтпағанын біле алмадық. 
Бірақ алғашқы күндегідей емес, 
су келетін бағыттарға бөгет жа-
сауға мүмкіндік алдық, – дейді 
Сарысу селолық округінің әкімі 
Хамит Аппасов сол бір аласапы-
ран күндерді еске алып. 

Иә, биылғы көктемде табиғат 
тосын мінез танытты. Жалғыз 
Жыланды ауылы емес, Қараған-
ды облысына қарасты бірқатар 
ауылдарды су басып, ел әбігерге 
түсті. Бүгінде осы су тасқынынан 
зардап шеккен тұрғындардың 
шығынын толтыруға жұмыстар 
жасалынып жатыр.

– Біздің Сарысу селолық 
округі бойынша судан зардап 
шеккен тұрғындарды анықтау 
үшін арнайы комиссия құрылды. 
Сол арқылы нақтылы су кірген  
және соның салдарынан зардап 
шеккен тұрғын үйлер анықтал-
ды. Бүгінгі күнге олардың саны 
30 үй болып отыр. Осы тұрғын-
дарға қайырымдылық қоры 
арқылы келген көмектер де көр-
сетілді. Гуманитарлық көмек не-
гізінен Қызылорда облысынан 
келді. Атап айтқанда 3 тонна ұн, 
4 тонна күріш, 750 литр өсімдік 
майы, 2 тонна томат пен 2 тонна 
томат шырыны, 4 қорап ыдыс-а-
яқ, 10 жәшік шаруашылық затта-
ры, 1 тонна көкөніс пен 4 тонна 
киім-кешек су тасқынынан зар-

дап шеккен үйлерге таратыл-
ды. Сондай-ақ, төтенше жағдай 
күндері үйсіз қалған жандарды 

паналатқан, көмек қолын созған 
отбасыларға да осы қайырым-
дылық акциясынан үлес бөлінді, 
– дейді ауыл әкімі.

Тасқын су тек тұрғын үйлерге 
ғана зардабын тигізіп қойған жоқ, 
мал басынан да шығын болды. 
Бүгінде 24 бас ірі қара, 164 бас 
ұсақ мал өлгендігі анықталып, 
оның құжаттары аудандық вете-
ринария бөліміне өткізілуде.

Сонымен табиғаттың та-
нытқан тарпаң мінезінен болған 
тасқынның шығыны белгілі бол-
ды. Енді оның орнын толтыру 
қажет. Бұл елдікке сын іс. Сон-
дықтан да аудан басшылары 
жапа шеккен жандар жәрдемсіз 
қалмайды деп отыр.

– Қазір ауылдағы пошта 
бөлімшесі арқылы судан зар-
дап шеккен отбасылар үшін 
арнайы есеп-шоттар ашылуда. 
Сол есеп-шоттарға «Астана Бу-
рабай» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі мен ауданның құзы-
рлы мекемелерінен өкілдер кір-
ген арнайы комиссия анықтаған 

шығынға сай әр үйге өтемақы 
төленетін болады. Бұл өтемақы-
ны есеп-шотқа аударардың ал-
дында әр отбасы мүшелерінің 
келісімі берілген арнайы құжат 
та дайындалып жатыр. Ал, өте-
мақы аудандық бюджеттің есебі-
нен төленетін болады, – дей-
ді аудан әкімінің орынбасары 
Аманжол Мырзабеков.

Мұндай өтемақы шығын 
болған малдардың басына да 
есептелуде. Тек оған төленетін 
қаржы бюджет қоржынынан 
емес, бюджеттік емес қаржы көз-
дері арқылы төленетін көрінеді. 
Ол үшін аудандағы мекемелер 
бір күндік жалақыларын ал, 
кәсіпкерлер падиша көңілдеріне 
қарай арнаулы шотқа қаржы ау-
даратын болып келісілген.

Жұмыла көтерген жүк қашан-
да жеңіл. Оның үстіне, табиғат-
тың тосын мінезінен зардап 
шеккен жандарға қолұшын созу, 
жәрдем көрсету дархан көңілді 
қазақ үшін қанға сіңген қасиет 
қой.

Айтпақшы, тасқынның жапа 
шеккен жандардың шығынын 
толтыру үшін өтемақы 12 мамы-
рдан бастап беріледі деп отыр 
аудан басшылары. 20 мамырға 
дейін үйге төленетін өтем беріліп 
болады. Жаздың ортасына дейін 
мал шығындары да толтырыла-
ды. 

Апат айтып келмейді. Көктемге шығып, көңілдері жай-
лана бастаған Жыланды ауылының жұрты бір күнде үрпи-
ді де қалды. Тосыннан келген тасқын су ауылдың шеткері 

аймағын шайып кетті. 

Мезгіл мәселесі

ШЫҒЫН ОРНЫ ТОЛТЫРЫЛАДЫ

Тып-тыныш жатқан ел едік, 
шырқымызды тосыннан келген 
өзен суы бір-ақ  сәтте бұзды. 
Қыстан аман-есен шықтық деп 
мәре-сәре болып отырғанда, 
2015 жылдың наурыз айының 
28-і күні түнгі сағат 1.00 шама-
сында ауылға бет бұрған өзен 
суы әп-сәтте ауыл шетіндегі 
тұрғындардың қоралары мен 
үйлеріне кіре бастады. Ауыл 
әкімі Хамит Аппасов, аудандық 
мәслихат депутаты Мырзабек 
Ақшалов бастаған азаматтар 
үй-үйді аралап оятып, ауыл-
дың көлігі бар азаматтардың 
барлығын көмекке шақырды. 
Адамдарды малдарымен 
көшіріп, су кешіп жүріп, әйтеуір 
тұрғындарды бала-шағала-
рымен аман алып қалдық. 
Облысқа хабарланып, ауылға 
көмекке түрлі техникалар келді. 
2 өрт сөндіргіш автокөлік, 7 
төтенше жағдайдан құтқару 
техникалары, жедел жәрдем 
көліктері келіп жетті. 18 күн 

бойы күндіз-түні ұйқы көр-
мей қапшыққа құм толтырып, 
тоған салып ерлік көрсеткен 
ауылдың атпал азаматтарын 
атап айтқым келеді. М.Ақша-
лов қолындағы бар техника-
сын: екі «К-700» тракторын, 
«Урал» автокөлігін шығарды. 
Жезқазғанда қызмет атқарып 
жүрген ауылдың жігіттері Айт-
камал, Манарбек Қожырбаев-
тар, Байғазы Алиманов, Мәди 
Өтепбергенов барлық техника-
ларымен елге жетті. Ауыл әкімі 
Х.Аппасов, депутат М.Ақшалов 
бастаған ауыл жігіттері С.Құр-
манбаев, Н.Дадуов, А.Рысбе-
ков, С.Бұхаров, С.Аппазов, 
С.Сатов, С.Бұхаров, М.Абсали-
ков, А.Жартыбаев, Ж.Шубаев, 
М.Ильясов, М.Баешов, Ә.Ба-
киров, Е.Ахметов, екі учаскелік 
полиция қызметкері М.Шубай, 
Е.Жанибеков, т.б. азаматтар-
дың барлығы сын сағаттарда 
асып-саспай, өте сауатты әре-
кет жасады. Мал шығыны бол-

ды, 30 үй су астында тұрды. 
Ұлытау ауданының басшылары 
сол күндері бізбен бірге болды. 
Зардап шеккен үйлерге көмек 
қолын созып жатқан мекеме-
лер көп. Қызылордадан үш 
«КамАЗ» көмек келіп, ондағы 
қайырымдылық көмек жүктерін 
(азық-түлік, киім-кешек) арнайы 
комиссия мүшелері халыққа 
таратып берді.

Аудан әкімі Хамит          
Омаровқа Сарысу елінің 
атынан үлкен алғысымызды 
білдіреміз. Табиғаттың тосын 
сынағы кезінде ел-жұртқа 
көмекке келген азаматтардың 
барлығына, Сарысу ауылы 
халқының атынан айтар 
алғысымыз шексіз. Жасаған 
жақсылықтарыңыз Алладан 
қайтсын! Еліміз тыныш, халқы-
мыз аман болсын!

Мұса РАМАЗАНОВ,
 ауыл тұрғыны.

СЫН САҒАТТАРДА САУАТТЫ ҚИМЫЛДАДЫ 
Апат айтып келмейді!

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ
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«Жеңіс» деген сөздің өзінде керемет бір 
құдырет, асқақ рух жатыр. Қазақ ұлтының зар 
заманда талай шапқыншылықты басынан 
өткергеніне, сыртқы жауларына талай рет 
күйрете соққы беріп, жеңіске жеткеніне кәрі 
тарих куә. Ана шеті мен мына шетіне жету 
үшін ұшқан құстың қанаты талатын қазақ 
даласының қарыссүйем жерін жауға таптат-
паған батыр бабаларымыз неткен жаужүрек 
еді, шіркін?! Махамбетше айтқанда «егеулі 
найза қолға алған, еңку-еңку жер шалған», 
туған жердің ұлтарақтай жері үшін ғұмы-
рын ат үстінде өткізген қазақтың 
қай батырын алсақ та, сан мәрте 
Жеңістің тәтті дәмін татқаны анық! 
Ол заманда қазақ әскері өз жерін 
қорғады, қазақ даласының бүтінді-
гін, ұлтымыздың тұтастығын сақтап 
қалды. Ал екінші дүниежүзілік 
соғыста, Қазан төңкерісінен кейін 
15 одақтас республиканың басын 
қосқан «КСРО» атты алып дер-
жаваның ұлан-байтақ жері, мем-
лекеттік мүддесі қорғалды. 1941 
жылдың 22 маусымында баста-
лып, 1945 жылдың 9 мамырында 
аяқталған Ұлы Отан соғысына 
КСРО әскері мәңгілікке нүкте қой-
ды. 1418 күн мен түнге ұласқан 
сұрапыл соғыс 20 миллион (кей 
деректерде 27 миллион деп те 
айтылады!) адамның өмірін қиды. 
Мұның сыртында қаншама қираған 
қала, өртенген орман-тоғай, қан 
сіңген жер мен су қалдырды сұм 
соғыс. Қазақ даласында қиян-ке-
скі ұрыстар өтпегенмен, қараша ауылдар 
Батыста жүріп жатқан қанды қырғынның 
қасіретін тартудай-ақ тартты. Ауылдың бас 
көтерер ер-азаматтары майданға аттанып, 
ауылдағы ауыр еңбек шал-кемпірлер мен 
қыз-келіншектердің, қабырғалары қатпаған 
бала-шағаның иықтарына артылды. «Бәрі де 
майдан үшін, бәрі де Жеңіс үшін» деген ұран-
мен тылдағы қазақы ауылдарда мылтықсыз 
майдан қызу жүріп жатты. Тылдағылар өздері 
жарымқұрсақ, жартылай жалаңаш жүрсе де, 
Батыстағы жан алысып, жан беріскен қан 
майданға азық-түлік, жылы киім-кешек жі-
беріп отырды. Майдан мен тылдың арасын 
жалғаған әскери эшалондармен қару-жарақ, 
әскери техникалар толассыз жөнелтіліп жат-
ты Батысқа. Ал ол жақтан қару ұстауға жа-
рамсыз болып қалған мүгедектермен қоса, 
атамекендерінен еріксіз қоныс аударғандар 
жеткізіліп отырды. Қазақ халқы өз мойнына 
түскен ауыртпалық аз болғандай, енді тағдыр 
тауқыметін тартқан орыс, украин, неміс, кав-
каз халқы, т.с.с. өзге ұлт өкілдерін бауырына 
басып, барымен бөлісті. Өзге ұлтты өгейсіт-
пей, төріне оздырған қазақ халқына айтар ақ 
алғыстарында шек жоқ олардың! Жан алы-
сып-жан беріскен қанды қырғынға қатысып, 
Отанды қорғап қалған әкелеріміздің ерлік-
теріне төрткүл дүние тәнті болғаны мәлім. 
Отан үшін опат болған, жат жердің топырағы 
бұйырғандардың рухтары халықпен мәңгі 
бірге! Қазақта «кебін киген келмейді, кебе-
нек киген келеді», «мың жыл қырғын болса 

да, ажалды өлер» деген қанатты қағидалар 
бар. Жауды жеңіп, елге жеңіспен оралған 
майдангерлер қатары жыл озған сайын си-
реп бара жатқаны тым өкінішті-ақ. Майдан-
да қан кешкен, елге оралған соң тұралап 
қалған шаруашылықтарды қалпына келтіру-
де жанқиярлықпен еңбек еткендер аз қалды 
қазір. Ұлы Жеңісті әкеліп, елге бейбіт өмір 
сыйлаған, майдангер ата-әкелерімізге мың 
тағзым! Осындай асылсүйекті, нағыз батыр 
жандардың қатарында менің де әкем бар еді-
ау, шіркін. Сұрапыл соғысқа қатысып, Отанын 

қорғаған, елге аман-есен оралып, қарақазан 
Қарсақбайда мыс қазанын қайнатқан, бізді 
өмірге әкелген әкемізді жыл сайын 9 мамыр 
– Жеңіс күні құрметпен еске алатынбыз. 
Биыл Ұлы Жеңіске 70 жыл толып отырған 
мерейлі мерекеде, әкемнің майдан жолда-
ры жайлы айтқан әңгімелерінен азды-көпті 
естігендеріммен бөліскенді жөн көрдім...

Менің әкем Әден Малдыбайұлы (руы – 
Арғын, Айтқожа-Бостан) 1917 жылы Қарсақ-
бай ауданында туған. Әкесі жасөспірім кезін-
де қайтқан болса керек, анасы Зейнел екі 
баласымен (әкемнің Әлен деген інісі болып-
ты) Атбасар жағында да тұрып келген сыңай-
лы. Соғыс басталғанда әкем алғашқылардың 
бірі болып әскерге алынады. Ресейдің бір қа-
ласында байланысшылардың қысқамерзімді 
оқу-жаттығу курсында болған. Алғаш рет 
ұрысқа 3-Оңтүстік майданының генерал-май-
ор Ф.И.Толбухин басқаратын 57-Армиясы 
құрамындағы 113-атқыштар дивизиясы жеке 
байланыс батальонының сапында Украина 
жерінде кіреді. Әскери ұрыс-қимылда бай-
ланыстың маңызы өте зор. Майданның ал-
дыңғы шебін арттағы басқару пункттерімен, 
ауыр әскери қондырғылардың атыс нүкте-
лерімен байланыстыру және алғы шептегі 
хал-ахуалды шұғыл баяндап отыру, т.б. үшін 
аса қажет. Байланыс желілерін тарту, қадаға-
лау, үзілген жерін бұршақша жауған оқтың 
астында жүріп қалпына келтіру – асқан ба-
тылдықты, жүректілік пен ептілікті, шапшаң-
дықты қажет етеді. Нағыз ерлерге ғана тән 

мұндай қасиеттердің сол жылдары 25 жасқа 
аяқ басқан әкемнің бойында болғанын, мен 
тіпті кейін де анық байқап жүрдім. Әкем аса 
қарулы, өжет, қайсар да қайратты жан бола-
тын! Сұрапыл соғыс Украина жерінде жүріп 
жатқан тұста алғаш ұрысқа кірген әкем, қи-
ян-кескі шайқастарға бірнеше рет кіріп-шыға-
ды. 1942 жылдың 10 ақпаны күні сондай бір 
ұрыстардың бірінде, жақын маңға түскен сна-
рядтың жарқыншағымен сол иығынан ауыр 
жараланады. Жарылыстың толқыны өзін 7-8 
метр жерге лақтырып жіберіп, жарты денесін 
топырақпен көміп тастайды. Ес-түссіз жатқан 
жерінен жауынгер жолдастары тек 6 сағаттан 
соң ғана аршып алады. Әкем сол ауыр жа-
рақаттан емделіп 1942 жылғы 10 ақпаннан 21 
сәуірге дейін №2989-эвакогоспитальда жа-
тып, жарақаты жазылған соң майданға қайта 
аттандырылады. 1943 жылдың 23 тамызын-
да Харьков қаласын азат ету үшін болған 
ұрыста көрсеткен ерлігі үшін 1944 жылы 23 
тамызда Бендеры қамалын, 30 тамызда 
Констанца портты қаласын (Румыния), 8 қы-
ркүйекте румын-болгар шекарасынан өтіп, 

Шумен (Шумла) қаласын азат ету 
ұрыстарында көрсеткен ерліктері 
үшін, қайта жасақталған 4-гвар-
диялық армияның 15326 әскери 
бөлім сапында Балатон көлінің 
оңтүстігіндегі жаудың қорғаныс 
шебін бұзуға және Надьбайа, Бе-
гене, Марцали, Надьятад, Надь-
каниж қалаларын азат етуге қа-
тысқаны үшін Кеңес Одағының 
маршалы, Жоғарғы Бас қолбасшы 
И.Сталиннің бұйрығымен, кадр 
бөлімінің бастығы, полковник Н.
Поляков, бөлім командирі, капи-
тан            Х.Орищенков (кейінірек 
майор) қол қойған Алғыстарының 
анықтамалары әлі де сақтаулы. 
Сонымен қатар 20 қазан 1944 
жылы   бауырлас Югославияның 
астанасы Белградты азат ету-
ге қатысқаны және 29 қараша 
күні Дунайдан (Драва өзенінің 
солтүстігіне таман) өткені үшін 
И.Сталиннің бұйрығымен берілген 
Алғыстардың анықтамаларына, 
31655-әскери бөлімнің командирі, 
гвардия капитаны Х.Шрамко қол 
қойған. Майдангер әкем – «Қы-
зыл Жұлдыз» орденінің және 
«Белградты азат еткені үшін», 
«Будапешті азат еткені үшін», 
«1941-1945ж.ж. Ұлы Отан соғы-

сында Германияны жеңген Жеңіс үшін» 
медальдарының иегері! Соғыстан кейінгі 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 20,25,30 
жылдықтары, «КСРО Қарулы Күштері-
не – 50 жыл» мерекелік медальдары бар.

Әкей негізі соғыс жайлы ашылып ештеңе 
айтпайтын, тек жыл сайын Жеңіс күні жай-
ылған мерекелік дастарқан басында ғана 
ептеп әңгімелеп беретін. Кеуде керіп, көп 
мақтанған емес. Әңгімелерін терең ойға шо-
мып, үнсіз бас шайқаумен аяқтайтын да, ор-
нынан шапшаң тұрып, сыртқа шығып кететін 
еді. Сол замандағы КСРО құрамында болған 
Украина, Молдавия сияқты одақтас респу-
бликаларда, Румыния, Болгария, Югославия, 
Венгрия мемлекеттерінде өткен қанқасап 
соғысқа қатысқан майдангер әкем,   Харь-
ковтен бастаған майдан жолын Будапеш-
тен аяқтап, 1946 жылдың ортасына  таман, 
«ефрейтор» атағымен елге дін-аман оралған 
екен. Анасымен, ағайын-туыстарымен аман-
сау қауышқан ол, ұзақ жылдар бойы Қарсақ-
бай мыс қорыту зауытында «фурмовщик» 
болып еңбек  етіп, зейнетке шыққан болатын. 
Анамыз Салиха Баймағамбетқызымен (руы – 
Тоқтауыл) екеуі отау құрды, өмірге 6 бала (үш 
ұл, үш қыз) әкеліп, тәрбиеледі. Немерелерінің 
барлығын болмаса да, алдыңғыларын көріп-
иіскеп кетті. Анамыздың алты бала туып-өсір-
генін айғақтайтын медалі де сақтаулы. Біз, 
олардың соңындағы ұрпақтары, әкеміз бен 
анамыздың алдында мәңгі қарыздармыз! Бір 
өкініштісі – әке-шешеміздің өмірден ертерек 
баз кешкендері. Арасына 6 ай салып, 1983 
жылы әкей – 66, ал анамыз – 61 жасында қан 
қысымы ауруынан өмірден озды. Майдангер 
әкем Ұлы Жеңістің 40 жылдық мерейтойын 
да көре алмады. Соғыс ардагерлеріне де-
ген бүгінгідей құрмет – қошеметтің бірін де 
көрген жоқ сол замандағы майдангерлер. 
Рухы асқақ, пейілі кең ардагерлер сұрапыл 
соғыстан аман қалып, елге оралғандарына, 
өмірге ұрпақ әкеліп-өсіріп отырғандарына 
«тәубе» десті абзал аталарымыз бен әке-
леріміз. Тектілік дегеніміз осы болар, сірә!

Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерей-
тойында майдангер әкем Әден Мал-
дыбайұлы туралы жазған шағын туын-
дым, әке рухына арналған құрметім 
болсыншы. Сіз бізбен мәңгі біргесіз, ӘКЕ!!!

Суреттерде: соғыс ардагері 
Әден Малдыбайұлы және майдан-
гердің марапаттары.

ХАРЬКОВТЕН  
БУДАПЕШТКЕ ДЕЙІН 

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

соғыс соқпағымен өткен майдангер 
әкем туралы

Шығыс күнтізбесі бойынша 22 наурызда табалдырық аттаған            
момақан Қой жылы – Тәуелсіз Қазақстан халқы үшін тарихи даталарға 

толы жыл болмақ. Биыл еліміз Қазақстан халқы Ассамблеясының және 
ҚР Конституциясының 20 жылдықтарын, Ұлы Жеңістің 70 жылдық, Қазақ 

хандығының 550 жылдық мерейтойларын атап өтеді. Бұл тарихи дата-
лар биылғы Қой жылының қаншалықты мәртебелі де мерейлі екенін көр-

сетсе керек. Ал оның үстіне жуырда ғана өткен ҚР Президентінің сайлауы 
да осы жылдың мерейін еселей түскені анық. Биыл аталып өтетін мере-
йтойлардың ең қастерлісі де, ең қасиеттісі де – 1941-45 жылдардағы Ұлы 

Отан соғысының Жеңіспен аяқталғанына 70 жыл толуы! Иә, биыл Ұлы 
Жеңіске – 70 жыл! Жер бетін фашистік Германияның құлдық бұғауынан 

құтқарып қалған қасиетті Жеңістің 70-інші көктемі келді. Шығыстан 
70 жыл бойы шуақ шашып Жеңіс таңы атты. 70 жыл бойы Жеңіс туы 

желбіреді! Мәңгілік желбірей де бермек!

 ...Адамзат, сауық-сайран салып жүрміз,
Біз бүгін әкелердің арқасында!

               Ән жолдары.
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Елін қорғауға майданға Ұпай әулеті-
нен үш азамат аттанған. Олар Ысқақ, 
Смағұл, Нұрхамит Ұпаевтар. Осы үш 
азамат қан майданға аттанып бара 
жатқанда Зылиқа шешей көзіне жас ал-
мады. «Сендер елді, жерді, арттарыңда 
қалған бізді қорғауға бара жатырсыңдар. 
Ел ұл туғанда неге қуанады. Қорған бо-
лады деп қуанады. Олай болса елді 
қорғау сендердің азаматтық, ардақты 
борыштарың. Мен сендерді ез болсын 
деп өсіргенім жоқ, ер болсын, елдің аза-
маты болсын деп өсірдім. Сондықтан 
да ел алдындағы борыштарыңды абы-
роймен атқарыңдар. Біз «жаным арым-
ның садағасы» дейтін жау алдында 
басын имеген қайсар халықпыз. Осы 
естеріңде болсын. Алла аман көрі-
суге жазсын» деп шығарып салды. 

Баланың үлкені Смағұл Ұпаев 1942 
жылы Беларуссия бағытындағы соғысқа 
кірді. Бұл талай рет ерлік көрсетіп, жау-
дың армиясына соққы беруге қатысып, 
борандай бораған, аспан мен жердің 
арасын отқа ораған сұрапылдан аман 
шығып жүрді. Алайда, 1944 жылы бір 
қиян-кескі соғыста ауыр жараланды. Бір 
қолын жаудың оғы иығынан жұлып әкетті. 
Ол госпитальда 8 ай емделіп, елге қайт-
ты. Ауылға келген соң кеммін деп қарап 
отырған жоқ. Оның жігерлі, іске мығым 
азамат екенін білетін ауыл басшылары 
жылқы фермасына басқарушы етіп қой-
ды. Ол осы «Желдіадыр» колхозының 
жылқы фермасын 9 жыл басқарады. 
Смағұл басқарушымын деп үйде жат-
пайтын, қысы-жазы жылқышылармен 
бірге болатын. Талай ақ түтек борандар-
да жылқышылармен, жылқылармен бір-
ге болды. Аудан, ауыл басшыларынан 
мақтаулар, марапаттар алды. С.Ұпаев 
өте жігерлі, ширақ, қиындыққа мойымай-
тын, ат үстінде ор текеше ойнайтын. Ер 
үстінде тікесінен тік тұрып, атқа шауып 
елді таңқалдыратын. Смағұлдың елді 

ерекше бір таңқалдырып, аудан халқы-
ның таңдайын қақтырған бір оқиға аудан-
да жеңістің біржылдығын тойлау кезінде 
болды. Тойда ұлттық ойындар ұйымда-
стырылды. Аламан бәйге, тоқ бәйге, 
жорға жарысы, балуандар күресі, шауып 
келе жатып теңге алу сияқты ойындар 
көрсетілді. Барлық іс-шаралар жақсы 
өтті. Алайда, жиналғандардың ішінен 
бірде-бір адам теңге ала алмады. Сол 
кезде шолаққол Смағұл «маған ат әкелің-

дер, мен аламын» дегенде ел таң-тама-
ша қалды. Біреулері «сорлы, бұған қыз-
балықтың керегі не, текке аттың астында 
қалып қояды ғой, жалғыз қолмен не 
тындырар дейсің» десе, кейбіреулер 
«нағыз, намысқой, ержүрек азамат екен. 
Екі қолы сау азаматтардың бірде бірінің 
теңгені ала алмағанына намыстанып тұр 
ғой, тіпті ала алмай құлап қалса да ри-

замыз» деп әркім әртүрлі пікірлер айту-
да. Смағұл өзінің «тобылғы торы» атына 
мініп, «Я, Алла» деп алаңға шықты да 
«теңгені екі жерден қойыңыздар, аттың 
шабысына арақашықтығы сай келсін» 
деп өзі өлшеп, теңгені екі жерден қойғы-
зды. Оған да ел әртүрлі пікірлер айтып 
жатты. «Әуелі біреуін алмай тұрып, екін-
шісін қойдырған, ақымақтық қой» десе 
енді біреуі бірін болмаса бірін алар-
мын дегені шығар, бірақ жалғыз қолмен 
не бітірер дейсің» дегендер де бол-
ды. Смағұл торы атпенен құйындатып 
келіп, теңгенің бірінен соң бірін алып, 
аттың үстіне қаздиып отыра қалғанда 
таңданып, таңдайын қақпаған адам жоқ 
шығар. Бүкіл адам қаумалап, ат үстінен 
көтеріп алып, басшылар тұрған жерге 
алып барды. Сол жердегі халықтың ұсы-
нысымен сұрауымен аудан басшылары 
өзінің мініп жүрген «тобылғы торысын» 
сыйға тартты. «Кейбір ойнайтындар 
«шолақ, шұнақ» дейтін. Сонда Смағұл: 
«сендер не білесіңдер, мен бір қолымды 
зұлымдықты алқымынан қысып, фаши-
стерді тырп еткізбей тұрсын» деп Бер-
линде қалдырып кеттім» – дейтін еді.

С.Ұпаев 1952 жылы дүние салды. 
Артында Әміртай, Жеңіс, Қанағат деген 
балалары қалды. Әміртайы 37 жыл дәрі-
гер болып, халық денсаулығын сақтауда 
жемісті еңбек етті. Қазір сексеннің сең-
гіріне шыққан, зейнеткер, еңбек ардагері. 
Марқұм зайыбы Роза 30 жылдай жас ұр-
пақ тәрбиелейтін, ұлағатты ұстаз бол-

ды. Үлкен ұлы Данияр «Қазақмыс» кор-
порациясында  жұмыс  істесе, қыздары 
Ләззат, Дана экономистер. Әміртайдың 
екі немересі Англияда оқиды. Қазір 12 
немере, 1 шөбере сүйіп отырған абзал 
ата. Смағұлдың ортаншы ұлы Жеңіс көп 
жылдар бойы совхозда механизатор бо-
лып, жемісті еңбек етіп, халықтың алғы-
сын алып, абыройға бөленген азамат.

Еліміз егемендік алып, Тәуелсіз мем-
лекет болғаннан кейін жекешелендіру 
саясатын алғашқы қолдағандардың бірі. 
Ол «Жамантас» қыстағын алып, өзінің 
жеке шаруа қожалығын құрды. Бүгінде 
зайыбы Айжан екеуі шаруашылығын 
шалқытып отырған ауданның маңдайал-
ды фермерлерінің бірі. Жеңістің балала-
ры әр салада жемісті еңбек етіп, еліміздің 
тәуелсіздігін одан әрі нығайтуда күш-жі-
герлерін жұмсап жүрген елдің адал аза-
маттары. Смағұлдың кіші ұлы Қанағат 
көп жылдар бойы заң орындарында қы-
змет істеді. Қазір құрметті еңбек дема-
лысына шығып, балаларына ақылшы, 
немерелеріне ардақты ата болып отыр.

Ұпай ұрпағының қан майданға үш 
азамат аттанғанын жоғарыда айттық. 
Енді солардың бірі Ысқақ Ұпаев жайлы 
тоқталып өтейік. Ысқақ соғыста атты 
әскерлердің барлаушылар тобында бо-
лып, Украина бағытындағы майданда 
үлкен ерліктер көрсеткен. Ол жау тылы-
на барып талай рет жаудың беделді 
адамдарын ұстап алып келіп, одан өте 
маңызды деректер алынып, соғыста 
жеңіске жетуімізге үлкен пайдасы ти-
ген. Ысқақ соғыста үш рет жараланған, 
бірақ емделіп шығып, өзінің өтінішімен 
қайтадан соғысқа қатысып, барлаушы 
ретінде тамаша тапқырлық, үлкен ерлік-
тер көрсеткен. Сол ерліктері үшін үш рет 
«Қызыл Жұлдыз» орденімен марапат-
талған. Жеңіспен ауылға оралған Ысқақ 
соғыстан қираған халық шаруашылығын 
қалпына келтіруге белсене қатысты. 
Сиыр фермасының меңгерушісі болып 
біраз жыл жемісті еңбек етті. «Желдіа-
дыр» колхозының экономикасын кө-
теруге сүбелі үлес қосты. Ержүрек жа-
уынгер, ерен еңбеккер, халықтың адал 
ұлы Ысқақ Ұпаев 1967 жылы дүниеден 
өтті. Жақсының өзі өлгенмен аты өл-
мейді. Смағұл мен Ысқақтың ерлік істері 
ұрпаққа үлгі болып, ел есінде сақта-
лады. Ал, Нұрхамиты хабарсыз кетті.

ҮШ «ҚЫЗЫЛ ЖҰЛДЫЗ» 
ОРДЕНІНІҢ ИЕГЕРІ

Миллиондаған ананы баласынан айырып аңыратқан, аруды жарынан      
айырып жесір еткен, миллиондаған баланы жетім еткен, талай бо-

здақтарды қыршынынан қиған, бүкіл дүние бір тарының қауызына сыйған 
сұм фашистер ашқан сұрапыл соғыс  әділдік пен зұлымдықтың ақтық 

айқасы еді. Елді азаматынан айырып еңіреткен, бүкіл әлемді тебіренткен 
осы соғыста әділдік жеңіп, зұлымдықтың тас-талқаны шығып, фаши-

стер күлі көкке ұшып, өз үңгірінде тұншықтырып, жеңіске жеткенімізге 
міне 70 жыл толып отыр. Бұл Жеңіс дүниежүзіне төніп келген алапат 

апаттан қорғап қалған тарихи ұлы жеңіс.

1941 жылы басталып, бес жылға со-
зылған сұрапыл соғыс, миллиондаған 
боздақтарды қыршынынан қиды. Сұм 
фашистер салған ылаң талай шаңырақты 
ортасына түсірді. Боздақтарымыздың 
мүрдесі жат жерде бауырластар зиратын-
да қалды. Ауылға оралғанда шолақ қол, 
шолақ аяқ болып, кем-кетік болып келді. 
Сондай жандардың бірі, бір үйдің жалғыз 
тірегі Баймұханбет Бектемісов еді. Елін 
қорғауға екі аяғын тең басып аттанған 
Баймұханбет елге жалғыз аяқпен, қос бал-
дақпен оралды. Б.Бектемісов 1902 жылы 
Ұлытау өңіріндегі Сарының сайы, Обалы 
бурабай деген жерде дүниеге келді. Әкесі 
Бектеміс орта дәулетті адам болған. Бір 
үйдің жалғыз ұлы болғандықтан еңбек-
ке жастай араласып, өздерінің күнкөрісі 
малдарын бағып, шаруашылықтарын да-
мытуға үлес қосады. Сол малдан өнген 
өнімнен ағайын-туыстарына көмектесіп, 
артылғанын Есіл жағына апарып, орыс 
купецтеріне қант, шәй, азық-түлік, киім-ке-
шек, т.б. да заттарға айырбастап ауылға 
әкеліп отырады. Осындай тіршілік қа-
мымен жүріп, сауат ашуды да ұмытпаған. 
Өздігінен талаптанып хат танитын, орыс 
тілінде едәуір сауатты болатын. Ұлты-

мыздың салт-дәстүр, әдет-ғұрпын, дінін 
мықты ұстаған. Бес уақыт намазын қаза 
қылмаған. Кешегі алапат ашаршылықтан 
өзінің тірлігімен отбасын аман сақтап 
қалған, туған-туыстарына да қолұшын 
беріп отырған. Сөйтіп жүргенде сұрапыл 
соғыс басталып ауылдың ер азаматтары 
жаппай соғысқа аттанғанда Бектемістің 
жалғыз ұлы Баймұханбет те Отан қорға-
уға майданға аттанады. Сол соғыста ке-
зекті бір алапат шайқаста Баймұханбет 
ауыр жараланып, госпитальге түседі. 
Аяғынан алған жарақат жазылмай қара 
санынан кесіп тастайды. Сөйтіп, 1944 
жылы жалғыз аяқ, қос балдақпен елге ора-
лады. Ауылға келген соң қос балдақпен 
жүріп, еңбек майданы жауынгерлерінің 
сапына тұрып, аяқ-қолы сау адамдар-
дан қалыспай еңбек етеді. Баймұханбет 
он саусағынан өнері тамған шебер адам 
болады. Ұлытау кеңшарында ұста болып, 
осы мекеннің арба-шанасын жөндеп, ат 

әбзелдерін жасайды. Шаруашылыққа 
қажетті саймандарды жасап беріп оты-
рады. Баймұханбет темірден, ағаштан 
түйін түйетін өте шебер адам болған. 
Ертоқым, қымыз күбі, т.б. да күнделікті 
тұрмысқа қажетті заттар жасап, халықтың 
қажетін өтеп, алғыс алған жан болған. 
Құрылыспен де айналысқан. Үйдің пешін 
салудың да шебері болған. Киіз үйдің сүй-
ектерін, шаңырақ, кереге, уықтар жасап 
беріп, ескіргендерін жаңартып отырған. 
Ол кісі ел ішінде өте беделді, құрметті 
болған. Аяғының қара санынан жоқтығы-
на қарамастан атқа ешкімнің көмегінсіз 
өзі міне беретін. –Әкем өмірінің көбін ең-
бекпен, ат үстінде өткізді. Атқа мініп, ауыл 
ауылды аралап, қажетті заттарды тегін 
жасап беріп келетін. Ешқашан аяғым жоқ, 
деп мұңайған емес. «Менің аяғым фаши-
стерді кеудесінен басып тұр» деп күлетін. 
Әкемнің адастырмас ақылшысы, сенімді 
серігі, адал жары шешеміз Қаншайым Қо-

жақбайқызы болды. Екі ұл сүйіп, тәрбие-
леп өсірді. Бүгінде екі ұлынан тараған 15 
немере, 40 шөбересі бар. Олар Тәуелсіз 
еліміздің әр саласында еңбек етіп жүр.

Әкем 1980 жылы 79 жасында дүни-
еден өтті. Анамыз да сол жылы қайтыс 
болды. Мен үйдің кенжесі едім. Әкем 
марқұм маған арнап әшекейлеп, әдемі 
ертоқым жасап, қамшы өріп берген бо-
латын. Оны көздің қарашығындай сақтап 
жүретінмін. Бірде Жезқазған қаласында 
Ұлытау ауданының күні өтетін болып, 
тігілген үйде қазақтың түрлі ұлттық зат-
тарын қоятын болып, соған Мұрат Сәу-
лембеков ат-түйедей қалап, қайтып әкеп 
беремін, деп алып кеткен еді. Өкінішке 
орай, сол қалпында ертоқым қайтарылма-
ды, – дейді кіші ұлы Сәрсен Бектемісов. 

Артында қалған ұрпақтарының өзі бір 
ауыл болған Баймұханбет пен Қаншай-
ым анамыздың жаны жәннәтта болғай. 
Жеңістің 70 жылдығына орай, бізге бұл 
деректерді Баймұханбеттің кіші ұлы, ең-
бек ардагері С.Бектемісов берген еді.

  БІР ҮЙДІҢ ЖАЛҒЫЗЫ: 
МАРҚҰМ БАЙМҰХАНБЕТ БЕКТЕМІСОВТІҢ 

ӨМІР ЖОЛЫ

Беттің материалдарын дайындаған 
Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ.
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«Жау жағадан алғанда, бөрі етектен тар-
тады», дейді дана халқымыз. Кешегі, ел басы-
на күн туып, ере етікпен қан кешкен заманда 
елдің ішкі тыныштығын бұзып, түрлі лаңкестік 
әрекеттер жасаған бұзақылар мен баукеспе-
лер, сырттан арнайы жіберілген арандатушы 
топтар майдандағы жаудан кем қатер төндір-
мегені белгілі. Міне, сондай ішкі жаулармен 
жан аямай күресіп, қоғамның байлығы мен 
елдің тыныштығын қүзеткен қауіпсіздік коми-
тетіне қарасты бөлім жасақтарының да ерлігі 
Жеңіс туының желбіреуіне ықпалын тигізгені 
анық. Сондай ерекше бөлім жауынгерлерінің 
бірі жерлесіміз – Бөкен Нұршабаев еді...

Ұлы Отан соғысының өрті бұрқ ете 
қалғанда Бөкен он бестер шамасындағы 
бала еді. Ұлытаудың бөктеріндегі шағын 
ауыл ол кезде Қарсақбай мыс заводының қо-
салқы шаруашылығы болатын. Ал ондағы жұ-
мыстардың бәрі Бөкеннің әкесі Әбдікәрімнің 
мойнында. Бөкен бала да болса әкеге көмек-
тесіп, шаруашылықтың қат-қабат жүретін    
науқандарына араласты. Жұмыстан қолы 
қалт ете қалса ер азаматтары майданға кет-
кен жалғызілікті жандардың отбасына жәр-
демдесіп, отын-суын тасып беріп, жем-шөбін 
түсіруге қолқабыс ететін. Ал кешкісін үй-үйді 
аралап, майданнан келген хаттар мен газет-
тердегі майдан жаңалықтарын оқу да осы 
Бөкеннің мойнында еді. Әрине, «сен осылай 
істе» деп бұл істі оған ешкім жүктеп қойған да 
жоқ. Жастайынан елгезек, қайырымды болып 
өскен Бөкен бұл жұмыстарды өз ынтасымен 
қолға алған-ды. Ел ішінде «Әбдікәрімнің Бө-
кені» деген жақсы лебіздер жиі айтылып жат-
ты.

Соғыс көп ұзамай басылар деген елдің 
үміті күн өткен сайын көмескі тарта бастады. 
Ауыл жастарымен қолына қару ұстай алатын 
азаматтары күн құрғатпай майданға алы-
нып жатты. Ауылдағы барлық жұмыс Бөкен 
мен оның інісі Ерназар сынды ересек бала-
лардың иығына түсті. Бөкен қосалқы шару-
ашылықтың есепшісі бола жүріп колхоздың 

жұмыстарына да белсене араласты. Осылай 
жүріп арада екі жыл уақыт өте шықты. Он 
жетіден асқан шағында Бөкен Нұршабаев 
аудандық әскери комиссариаттың табал-
дырығын тоздырумен болды. Дене бітімі ірі, 
кескін-келбеті батыр түстес әрі алған бетінен 
қайтпайтын қайсар жігітті әскери комиссари-
аттағылар да ұстап қалғысы-ақ келеді. Бала 
да болса ел арасында беделі бар, оның үсті-
не ісіне мығым жігіт. Бірақ жасы бар болғыр 
жетпей діңкелетіп қойды.

Осылай жүргенде он сегіз жастың да 
табалдырығына ілінген Бөкен әскер қатары-
на алынды. Бірақ ондағылар жігерлі жігітті 
бірден майданға жібермей, бірлі-жарым ай 
арнайы мектепте оқытып, қауіпсіздік коми-
тетінің ерекше жасағына жауынгер етіп алды. 
Бұл кезде ел іші де аласапыран-тын. Сырты 
бүтін, іші түтін дерлік кез. Сұғанақ қолдар мен 
арам пиғылдылар қоғамның, елдің шетке сәл 
шығып қалған дүниесін қақшып кетіп жата-
ды. Шетке шыққаны жай, қоймада, құлыпта 
тұрған азын-аулақ дүниеге қол салып, ел-
дің берекесін кетіруде. Алып қана кетпейді, 
күзетшіні қанға бөктіріп, қоймада қалғанды 
өртеп кетеді. Одан қалды, сырттан арнайы 
арандатуға жіберген топтары мен түрмеден, 
соғыстан қашқан опасыздар да елге бүйідей 
тиіп жатқан кез еді ол.

Міне осы жау жағадан алғанда бөрідей 
болып етекке жармасқан ішкі жаумен күре-
су үшін құрылған жасаққа жауынгер болып 

келген Бөкен Нұршабаев 
майданға бармай-ақ небір 
сұмдықтар мен кескіле-
скен ұрыстардың бел ор-
тасында жүрді. Әскери 
өмірдің бар құпиясы мен құндылықтарын 
қорғайтын, жаудың жансызын ішке енгізбей-
тін, ішкі жаумен бетпе-бет айқасатын осы ай-
рықша бөлімде қызмет ете жүріп Бөкен көп 
нәрсе үйренді. Бала кезінен артық ауыз сөзі 

жоқ, кісінің ала жібін аттап көрмеген, керісін-
ше елдің қамын жеп, көмекке әзір тұратын 
Бала Бөкен енді құпияны да сақтай білетін, 
ақ пен қараны ажырата алатын жауынгер 
Бөкенге айналды. Өзіне тапсырылған мін-
деттер мен тапсырмаларды мінсіз атқарды. 
Бақылауына алған аймақтарда зорлық-зом-
былықтың болмауын, қарақшылық әрекеттер 

жасалмауын қатты қа-
дағалады. Әрине, бәрі 
тап-тұйнақтай болды 
десем артық болар. 
Бір аймақты қорып 
жүргенде торып жүр-
ген жау екінші шеттегі 
қойманы не дүкенді бұ-
зып, үптеп кеткен кез-
дері де болды. Бірақ, 
Бөкендер қандықол қа-
рақшыларды ұзаққа жі-
бермей, бандылардың 
ұясын талқандап, мем-
лекеттің қолды болған 
мүлкін қайтарып алып 
отырды. 

Жас жігіттің жа-
уынгерлік ерліктеріне 

куә болған партия басшылары жауынгер Бө-
кен Нұршабаевты сол отты жылдарда партия 
қатарына қабылдады. Бұл сөз жоқ Бөкеннің 
сол кездерде өз Отанына сенімді де өтімді, 
беделді де бағалы болғанын көрсетеді. Өзіне 
деген зор сенімді Бөкен де өле-өлгенше дақ 
түсірмей ақтай алды. Ескі партия билетін-
де «бұл сондай еді» деген бір ауыз ескерту 
сөздің жазылмауы осыны аңғартады. Ал, 
күні бүгінге дейін сақтаулы тұрған «Жауын-
герлік ерлігі үшін», «1941-1945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысында Фашистік Германияны 
жеңгені үшін», «КСРО Маршалы Г.К. Жуков» 
медальдары оның отты жылдардағы ерлігінің 
куәсіндей.

Майданда да тылда да жаумен арпалы-
сып, күн-түн демей қан мен тер төккен ел 
Жеңіс таңын жылап тұрып қарсы алды. Сол 
таңның атуына Бөкен Нұршабаев сынды    
бозбалалар да өздерінің сүбелі үлестерін қо-
сты. Отты жылдарда қауіпсіздік комитетінің 
жауынгері болған Бөкен соғыс аяқталған 
соң Ішкі істер министрлігіне ауысып, қоғам-
дық тәртіп қүзетіне кірісті. Осы салада 1954 
жылға дейін қызмет етті.

Бөкен Нұршабаев одан кейінгі өмірін 
ауыл шаруашылығына арнады. Ұзақ жылдар 
бойы Ұлытау, Жезді аудандарына қарасты 
шаруашылықтарда басшылық қызметтер 
атқарды. Еңбектері де жеміссіз болған жоқ. 
Бүгінде Бөкеннің балалары әке есімін әрі құр-
метпен, әрі мақтана атайды...

ЕРЕКШЕ БӨЛІМ 
ЖАУЫНГЕРІ

Сұрапыл жылдарда қолына қару 
алып, қаскөй жаумен қаймықпай шай-
қасқан қаракеңгірлік майдангердің бірі 
– Кенжебек Андағұлов еді. Ол – 1918 
жылы 10 қыркүйекте «Мақат» қыстағын-
да дүниеге келді. Алты айлығында 
әкесінен айырылып, тағдыр тақсыретін 
тартты. Балалық шақтың балдәурені 
мұңды, шерлі күйде өтті. Жездесі Нүр-
сейіт пен апасы Рахиманың көмегімен 
Еділ ауданына қарасты Терісаққан мек-
тебінен білім алды. 7-сыныптық мектепті 
тәмәмдаған ол ерте есейді. Колхоздың 
тынымсыз жұмыстарына араласып, 
өмірдің ыстығына күйіп, суығына тоңып 
өсті. Ержеттім, 19-ға келдім дегенде қай-
раты мен айбаты тең келген бозбаланы 
Қарсақбай әскери комиссариаты әскер-
ге шақырды. Украинаның Киев өлкесін-
де Донбаста әскери міндетін атқарды. 
Енді елге ораламын деп үміттенген үміт 
сәулесі тез арада суынып, 1941 жылдың 
22 маусымындағы Ұлы Отан соғысына 
тап болды. Амал қанша, неміс басқын-
шыларына қарсы қанды қырғынның бел 
ортасына түсті. Беларусь  майданында 
Гомель қаласынан 120 шақырым жер-
де жау әскерімен бетпе-бет кездесті. 
Аранынан ажал оғын жаудырған неміс 
басқыншыларымен қырғын шайқас   
Днепр бойында өтті. Сол кезде Кенже-
бек 122,152 калибрлі зеңбіректе көзде-
уші болып, аласапыран соғыстың дүлей 

күшін көзімен көрді. Кеудесін кек керне-
ген жас жігіт жауға қарсы бірнеше мәрте 
оқ жаудырғанымен үсті-үстінен бомбы-
лаған неміс басқыншыларының бомба-
сы жарылып, оның денесі төрт тұсынан 
жарақаттанды. Жау әскерінің елге төніп, 
тажалдай тап берген шағы да осы бола-
тын. Ауыр жаралған Кенжебекті госпи-
тальға бір апта дегенде әрең жеткізді. 
Днепрдегі ұлы шайқаста қазақ жігіттері 
жауға өздерінің Отан-анаға деген ыстық 
махаббатын ерлікпен көрсетті. Днепр 
жағалауы мен Днепрден өту кезіндегі 
шайқастарда қазақтардың ерлігі тарих-
тан белгілі. Сол шайқаста   К.Андағұлов 

та болған екен. Жарақаты жазылған соң 
соғысқа қайтадан аттанып, жау танкісіне 
қарсы оқ ататын қырық бесінші кали-
брлі корпусқа қабылданып, алтыайлық 
командирлік курстан өтіп, кіші сержант 
шенін алды. 1945 жылдың сәуір айын-
да Кенжекеңе Қиыр Шығысқа соғысқа 
баруды бұйырды. Маньчжурия жеріне 
Харбин қаласын жапондардан азат ету-

ге аттанды. Бұл соғыста 
басынан екі рет жарақат 
алып, табандылық пен 
қайсарлығының арқасында 
аман қалды. Қайсар рух-
ты қазақ жігітін «За Оте-
чество» және «За Победу 
Японией» медальдарымен 
марапаттады. Кенжекең 
Ұлы Жеңісті радиодан 
естіп, «Дальневосточный» 
әскери округте қарсы алды. 
1945 жылдың 8 мамырын-
да Германия жеңіліп, сөзсіз 
тізе бүкті. Сол жылдың 2 
қыркүйегінде Жапонияның 
тізе бүгуі жөніндегі актіге 
де қол қойылған болатын. 
Бұл оқиғаның тез арада 
шешімін табуға Кеңес Ар-
миясының Қиыр Шығыста 
(Маньчжурияда) жапондық 
Квантунды қысқа мерзімде 
талқандауы себепкер бол-
ды. Ақыры Жапония тізе 

бүгіп, Екіншідүниежүзілік соғыс толық 
аяқталды. Сол соғысты К.Андағұлов 
басынан өткерді. 1946 жылы 26    ма-
мырда туған өлкесіне оралып, Ақзейнеп 
Құлтасқызымен отбасын құрды. Жезді, 
Ұлытау өңірлерінде әр салада беделді 
қызмет атқарды. Жанұясында Ақбөкен, 
Тасымбек, Махмұт, Талғат атты төрт ба-
ланы тәрбиелеп, немере, шөбере сүйіп, 
82 жасында соғыс ардагері К.Андағұлов 
дүние салды. «Әке көрген оқ жонар» 
дегендей кенже ұлы Талғаты Ұлытау 
селолық әкімдігінде бас маман қызметін 
атқарады. Елге сыйлы, берекелі отба-
сы. «Бала – артта қалған із» деген осы.

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

ӨШПЕС ІЗІ ҚАЛҒАН —
ӨР ТҰЛҒА

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Ұлы Отан соғысы адамзат тарихындағы ең бір ғала-
мат қанқұйлы кезең болды. Соғыстағы Жеңістің де маңы-

зы ерекше еді. Бүгінгі күні Ұлы Жеңіс деп ұлықтауымыз 
соның белгісі. 1941 жылдан бастап, 1945 жылдың мамы-

рына дейін 1418 күн мен түнге созылған қанды қырғынның 
аяқталғанына 70 жыл толды. Отан үшін, халқымыз үшін 

ең қадірлі, ең қастерлі мереке 9 мамыр – Ұлы Жеңіс күні. 
Дәл осы күні аға ұрпақ Ұлы Отан соғысының отты жыл-
дарында өшпес ерлік көрсетіп, Жеңіс туын желбіретті. 

Кейінгі толқын олардың жанқиярлық пен қаһармандық ер-
лігіне бас иіп, тағзым етуі мәңгі ұмытылмайды, өйткені 

тарих бетіне Ұлы Жеңіс өшпес із қалдырды.
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Бүгінде тоқсанның 
үшеуіне келген кейу-
анаға кешегі ауыр да 
азапты күндерді еске 
түсіру оңайға соққан 
жоқ. Әсіресе, отасқаны-
на екі жыл болмай жа-
тып қапыда айырылып 
қалған қосағы жайлы 
айтудың қаншалықты 
қиын екені оның жүзі-
нен айқын аңғарылып 
тұр. 

– Тағдыр мені 
жастайымнан қиын-
дықпен есейтті, – деді 
Жекен апа көкірегі қарс 
айырыла күрсініп.

– 1940 жылы, он сегіз жасымда Ұлы-
таудың ұланы Сәлем Торғаев деген жігіт-
пен дәм тұзымыз жарасып, отау құрдық. 
Өміріміздегі барлық жақсылықтарды 
бірге өткереміз деп жүргенде дүлей 
соғыс басталып, 1942 жылы майданға 
аттанып, содан елге қайта оралмады. 
Сәлемнен соңғы рет хат 1943 жылы қа-
рашаның 13-і күні келді.  Сол хаттардың 
барлығы өзімде сақтаулы тұр. 

Оның соғысқа аттанып бара жатқан-
да айтқан  мына бір сөзі құлағымнан 
әлі кетер емес. «Отанымызды қорғап, 
ұлы ерлік жолында шейт болсақ арман 
болмас. Жекен, сен қамықпа бұл жой-
қын да бітер, жаудың да туы жығылып, 
елге оралған соң тату-тәтті ғұмыр ке-

шеміз әлі» деген еді сол жолы Сәлем. 
Тағдыр шіркін адамның дегеніне көнген 
бе? Туған жерінің  қадір-қасиетін  жоға-
ры бағалай білетін Сәлемге  топырақ  
жат жерден бұйырды.  Ол кісінің денесі 
Украинада жатыр. 

Осы әңгімені айтқанда Жекен апай 
бордай езілер деп ойлағанмын. Жоқ, 
керісінше ол қайсарлана түскендей. 
Майдан даласында, жат жерде қалған 
жарының отын өшірмей, ұрпағын жат 
жанға жаутаңдатпай өсіргенін, «мен 
сенің шаңырағыңды құлатпадым» де-
ген сезімін осылай жеткізгендей. Осыны 
көре отырып мен біздің аналарымыз 
қандай қайсар жан еді деп сүйсіндім. 

Жиырма бір жасында қара жамылып, 

жесір атанған Жекен апа өмірден түңіл-
мей, енді сол қыршын кеткен қосағының 
кегін қайтару үшін тылдағы тынымсыз 
еңбекке бел буа кірісті. Ол кездері уақыт-
пен санасу деген мүлде болған жоқ. Күн-
нің атысында жұмысқа кетіп, кештің ба-
тысында оралатын. Кеш қылаң бергенге 
дейін түздің шаруасын ыңғайластырса, 
түнде айдың жарығымен  жауынгерлер-
ге жылы шұлық, биялай тоқып, қыста 
тон мен тымақ пішіп, 
тігетін...

Бейбіт өмір сал-
танат құрып, Жеңістің 
туы желбірегеннен 
кейін де соғыстан кей-
інгі шаруашылықты  
қалпына келтіру көп 
жылдарға дейін күн 
тәртібінен түскен емес. 
Сондай бейнеттің бел 
ортасында Жекен апа 
да жүрді. Ол ел қатар-
лы еңбек етіп қана қой-
ған жоқ, сол еңбегімен 
елге үлгі бола білді де. 
Оның бұл қажырлы 
істері өз уақытында 
әділ бағасын алды да. 
Жекен апа бірнеше рет 
ауылдық, аудандық 
кеңестерге депутат болып та сайлан-
ды. Депутат ретінде сайлаушыларының 
аманатын да абыройлы орындай алды.

– Ауылшаруашылығы аймағы сана-
латын Ұлытаудың  сайлаушылары біз-
ден қол еңбегін жеңілдетуді сұрады. Біз 
халықтың бұл тілек-ұсынысын облыстық 
кеңеске жолдап, шешіп беріп отыруға 
тырыстық. Сондықтан да болар өзіме 
қарасты сайлаушылар депутаттығымды 
да жаман бағаламады. Осының нәтиже-
сінде Қарағанды облыстық  XVIII  пар-
тия конференциясының, ал, 1961 жылы 
Қарағандыда өткен облыс әйелдерінің І 
съезіне де делегат болдым, – деп еске 

алады сол бір бақытты сәттерін Жекен 
апа.

Әз Ананың омырауына тағылған 
«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жан 
қиярлық еңбегі үшін»,  «Ерен еңбегі 
үшін» медальдарымен қатар мерекелік 
медальдар, сондай-ақ, «Тыңға-50 жыл» 

төсбелгілерімен, 
шет жоқ Құрмет 
г р а м о т а л а р ы 
оның өлшеусіз 
еңбегіне беріл-
ген құрмет деп 
бағаладық. 

С ә л е м д е й 
ардақты жан-
ның ұрпағын 
өсіріп, бір ұл, бір 
қыздан неме-
ре-шөбере сүй-
ген  Жекен әже 
ұлы еліне еле-
улі азамат Ер-
мұхамбет пен 
Бәтиманың қо-
лында еліміздің 
т ы н ы ш т ы ғ ы н 
тілеп, ұрпағына 

батасын беріп отыр. Өз заманында са-
уыншылықтан депутат дәрежесіне кө-
терілген Жекен Сейтенованың  еңбегі 
ұрпағы үшін де еңбексүйгіш жас буын 
үшін де тұнып тұрған өнеге. Тек сол ғи-
братты ғұмыр иесінен өнеге ала білсек 
болғаны.

Бағдат ҚАЗКЕНОВ.

Суреттерде: Сәлем Торғаев  
зайыбы Жекен Сейтеновамен 

бірге. 1940 жыл;
 Жекен апа бүгінгі күні. 2014 жыл.

ҚАЙРАН БІЗДІҢ АНАЛАР, 
АРДЫ ОЙЛАҒАН

Жауынгер жесірі
Ел басына қайғы бұлтын үйірген кешегі қаһарлы күндер қыз-келін-

шектер мен әйел-аналарға да аз салмақ салмағаны белгілі. Олардың 
бірі майданда қан кешсе, енді бірі тылта тер төкті. Тіпті, жастайынан 

қара жамылып, қайғы құсқандары қаншама. Жар құшағының жылуы 
басылмай жатып жалғыз қалу қандай қиын екенін айтып жатудың өзі 

артық. Сондай сәтті бастан өткізген аналарымыз кезінде арды ойлап, 
адалдықтың ақ жібін аттамағанын қалай дәріптесек те артық емес-

ау. Сондай жандардың бірі, бірінші беттің бүгінгі кейіпкері жауынгер 
жесірі, тыл ардагері – Жекен апа Сейтенова. 

Өтеш Бәйтенов қазіргі Жезқазған об-
лысы, Жезді ауданы,Қарсақбай кентінде 
1918 жылы дүниеге келген. Бастауыштан 
білім алған, 6- 
сыныптық білімі 
б а р . С о ғ ы с қ а 
дейін Қарсақбай 
мыс қорыту за-
уытында еңбек 
еткен.1939 жылы 
желтоқсан айын-
да әскер қатары-
на шақырылып, 
қазіргі Қарсақбай 
кенті Қарағанды 
облысының ар-
мия қатарына ат-
танған. 

1938 жылы 
Ленинградтағы 
атқыштар мек-
тебінде мер-
гендікке дайындалып,1939 жылдың                  
11 желтоқсанында 221 атқыштар полкіне 
түседі. 1940 жылы Фин компаниясына 
жіберіледі.Содан Выверго жерінде Фин 
шығанағында болды.Шайқас барысында  
«12МЛ» пулеметінен сол жақ аяғынан 
ауыр жарақат алады.Операция жаса-
п,оғын ала алмаған.1940 жылы 20 мамы-
рда қайтадан майдан шебіне сұранған.
Сұранысы қабылданып майдан шебіне 
қайта оралады.Шайқас кезінде жаулар-
дың қойған минасынан жарақат алып Ор-

ханск обл.Выборга станциясында военный 
госпитальда ем алған.

1940 жылдың жазында Ленинград қа-

ласына қайта оралып әскери қызметін 
одан әрі жалғастыра береді.1941 жыл-
дың жасында соғыс басталғаннан кей-
ін Псков қаласында атқыштар курсына 
жіберілген. Курсты бітіргеннен кейін 
қиян-кескі ұрысқа араласты.Сол қанды 
соғыста жараланып, госпиталға түсті.
Госпитальдан шыққаннан кейін Ленин-
град қаласына жіберіледі.Онда небәрі 3 
күн болып қайтадан Карель перечейкіге 
жіберіледі.

1943 жылы Ухтанский бухта болған.

Мурманск қаласында болып,теміржолын 
жаудан қорғаған.1943 жылы 3 ақпанда 118 
полкте жүріп басынан ауыр жарақат ала-
ды.1943 жылы 21 ақпан айында  1941-1943 
жылдар  аралығында  48 фашисті өлтіргені 
үшін  «Ерлігі үшін» төсбелгісімен марапат-
талған. Госпитальда 1943 жылдың 16 сәуір  
айына дейін ем алады.НКО СССР №336 
1943 жылдың бұйрығымен 3 айға дейін 
шайқасқа жарамсыз деп танылған.Соғысқа 
жарамсыз деп танылғаннан кейін қару-жа-
рақ жинайтын қоймада жұмыс істеген.

Жарақаты жазылғаннан кейін эшалон-
мен тиеліп Жапон соғысына  Қиыр Шығысқа 

алып кетеді. 7 қарашада «За Победу над 
Японей» төсбелгісімен  марапатталған.

1948 жылы елге оралған. Жастай 
жетім қалған.Тек Смағанбет атты ағасы 
болған.Соғыстан кейін медзаводта гор-
новой болып жұмыс істеп жүріп, өзінен 
18 жас кіші Жамал атты қызға үйленген. 
Бес баланың әкесі атанған.2004 жылы 18 
шілде айында  Жезқазған қаласында қай-
тыс болған.

Мақала ардагердің өзі жазған 
өмірбаянына сүйене

 отырып жазылған. 
Жазған немересі 

М.ӨТЕШ.

Суреттерде: 
1. Ұлы Отан 
соғысының 

ардагерлерімен 
Мәскеуге барған 

сапары 1995ж.
18 маусым,

Бәйтенов Өтеш 
екінші қатарда 
сол жақтан са-

нағанда бірінші. 
2. Ардагер 

отбасымен. 
2002 жыл.

ОТ КЕШТІҢДЕР, ҚЫП-ҚЫЗЫЛ ШОҚ КЕШТІҢДЕР!
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1 Мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі мен ынтымақ 
күнін Ұлытау жұртшылығы 
әуелеген әнмен, күмбірлеген 
күймен бастап, бір ананың 
баласындай бірлік пен тұта-
стықты ту етіп, татулықтың әу-
енін шырқап, аудан орталығын 
шаттыққа бөледі.

Мерекелік шеру Мәдениет 
үйінің алдынан басталып, шар-
тарапқа шуақ шашып, бірлік 
пен ынтымақты тірек етіп, 
сеңдей соғылып, көк теңіз-
дей тербеліп, қалың құрақтай 
жайқалып, сап түзеген  нөпір 
алаңға келіп тоқтады. 

Мұнда көк аспанмен 
таласқан еңсесі биік сахнада 
аудан әкімі Х.Омаров барша 
халықты Қазақстан халқы-
ның бірлігі күнімен құттықта-
ды. Сахна төріне өзге ұлт 

өкілдерімен қатар құрметті 
қонақтар шақырылып, арнайы 
марапаттау рәсімі өткізіл-
ді. Аудан экономикасының 
дамуына үлес қосқаны, жеке 
еңбектері үшін еңбек арда-
гері Төлеш Сабағанов, орман 
шаруашылығы қызметкері 
Вячеслав Лицоев, мұражай 
қызметкері Виктор Крюков 
және шаруа қожалығының ие-
гері Қарғабай Құлшәріповтер 
аудан әкімінің Алғыс хатымен 
марапатталып, бағалы сый-
лықтар табысталды. Марапат-
тау  рәсімі аяқталғаннан кейін 
«Ұлт бірлігі – ұлы байлық» 
атты концерттік бағдарлама 
аясында әр мекеме ұжымы 
өзге ұлттар мен ұлыстардың 
дәстүрін, өнерін көрермендер-
ге паш етті. Алғашқылардың 
бірі болып, сахнаға шыққан 

«Өркен» балалар бақшасының 
ұжымы мерекелік көңіл-күймен 
қазақтың дәстүрін, салтын, 
ұлттық өнердің мәнін, ұлттық 
киімдердің сәнін келтіріп, 
Ұлытау халқын рухтандырып 
жіберді. Бұдан кейін аудандық 
ауылшаруашылық бөлімі өзбек 
халқының дәстүрін әспет-

теп, №1 Ұлытау орта мектебі 
неміс халқының өнерін алға 
тартты. Ал аурухана ұжымы 
орыс ұлтының өнерін сахнаға 
шырайландырып алға шықты. 
Осы ұжымның ардагері Төлеу 
Бегаев бастаған топ орыс 
ұлтының әні мен билерін 
нақышына келтіріп, той-ду-
манның көрігін қыздыра түсті. 
Татар халқының болмысын 
Ұлытау селолық округінің ұжы-
мы, жұмыспен қамту орталығы 
асқақтатып көрсетті. Украин 

халқының өнерін БДШС бөлімі 
көрсетіп, қызылды-жасыл-
ды ұлттық киімдер үлгісімен 
көрермендерді баурап алып, 
айды аспаннан бірақ шығарды. 
Грузин, түрік ұлтын Мәдениет 
үйінің ұжымы сомдап, ерекше 
сипаттап, қалың жұртшылықты 
достық пен бірліктің алтын 
бесігіне бөледі. Ұлытаулық 
өнерпаздар әуезді әндерімен, 
ырғақты билерімен мерекенің 
мерейін айшықтандыра түсті. 
Мерекелік концерт аяқталған-
нан кейін жүзінен оты лаулап 
дуылдасқан жұрт ұлттық 
ойындардың дүбірлі додасына 
қарай беттеді.

Ұлытау көшесінің гүлмен 
көмкерілген, шармен безен-
дірілген көрікті келбеті қалың 
елдің ынтымақ, берекесін 
нығайта түсті.

ҰЛЫТАУ селосы.

ТАТУЛЫҚ ПЕН БІРЛІКТІ 
АСҚАҚТАТҚАН МЕРЕКЕ

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Мереке мерейі

Таңертеңгілік Қарсақбай-
дан Жездіге жеткен қонақтар 
дөңгелек үстел аясында бас 
қосып, ой-пікірлерін бөліскен 
еді. Олар бір елдегі қос шаңы-
рақта мекен еткен көшбасшы 
қызметкерлер, көне дәуірдегі 
металлургтер ісін, тарихқа 
толы аймақтың өмірін, тұр-
мысын талмай айта алатын, 
нағыз талапқа сай өз ісінің 
маңдайалды мамандары. 

Барлығы бірлесе мұражайдың 
ашық аспаны аясындағы сахна 
төріне беттегенде, Құрманғазы-
ның күйі «Сарыарқа» ойналып, 
айналаны шабыттың шалқары-
на бөлей берді.

Тау-кен балқыту ісі тарихы 
мұражайының директоры   
З.Қазанбаева: –Достықтың 
символына айналған Ассам-
блеяның құрылғанына 20 жыл 
толып отыр. Елбасы 2015 
жылды Қазақстан Ассамблея-
сының жылы деп жариялады. 
Астанада осыған байланысты 
ұлттар арасындағы достықты, 
бірлікті, сенімді нығайтуды паш 
ететін үлкен іс-шара «КХА-20 
ізгі іс» эстафетасы басталып 
кетті, деді. Қасиетті тайқазан-
ның көшірмесі 1 ақпанда Қо-
жа-Ахмет Яссауи кесенесінен 
Елордаға жеткізілген-тін. Ізгілік 
пен ынтымақ керуені алдағы 
уақыттары барлық өңірлерімізді 
аралап, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХХІІ сесси-

ясының ашылуы қарсаңында 
қайыра Астанаға оралмақ. 
Мерейтойдың символы ретінде 
алынған қасиетті мұраның 
тарихи сапары осындай,–деп 
сөзін тұжырымдады директор.

«Бір шаңырақ – бір ел» 
атты мұражайлық мерекеге 
кенттегі өзге ұлт өкілдері шақы-
рылыпты. Сөз кезегі Галина 
Ганскаяға беріліп, ол барша 
халықты мамыражай Мамыр 
мерекесімен құттықтап, өзінің 
талай жылдар бойы «Чебу-
рашка» балалар бақшасында 
басшылық қызметте істеген-
дігін еске алып: «Бізде тәрби-
еленген Нұржамал Тұрсын-
бекқызы енді бүгіндері өзі де 
«Таңшолпанда» қызмет жасап 
жүр екен, дегенді мақтанышпен 
айтты. Балаларымыз – бола-
шағымыз! Олар мына бақытты 
заманда аман-сау болып, өсе 
берсін! – деп тілегін жеткізді. 
Осы жиынға келіп мерекелік 
құттықтауын жолдаған көзі тірі 
қарсақбайлық соғыс ардагері 

Адам Лисотаның бел баласы 
Виктор Адамович, Валентина 
Машинскаялар украин тілінде, 
Файруза Галяс татарша жылы 
лебіздерін білдіріп жатты. 
Өзге ұлт өкілі Настя Митков-
ская өзінің ұлттық киімін туған 
жеріне деген сүйіспеншілігін 

тосыннан қазақ тілінде оқыған 
өлең жолдарымен білдірген-
де сүйсінбеген жан қалмады. 
Өзге ұлттың өкілдері өздерінің 
ұлттық киімдерімен топ алдына 
шығып, ұлттық тағамдарын 
көпшілікке ұсынып  дәм таттыр-
ды. Осы сәт мұражайдың биші 
қыздар тобы өзбек халқының 
биін барша көрерменге тарту 
етті. Халықты таң қалдырды. 
Шағын концерттік бағдарлама-
ның шырайын мектеп оқушы-
лары мен кенттегі «Айгөлек», 
«Таңшолпан» балалар бақ-
шасының балғын өрендері 
кіргізген болатын. Жезді 
аралас мектеп-интернатының 5 
сынып оқушылары да өз өнер-
лерін ала келіпті. Олар «Қара 
жорға» биін билеп, мерекелік 
тақпақтар айтты.

Жүзі басқа болса да жүрегі 
бір, тілі басқа болса да тіле-
гі бір, атасы басқа болса да 
Отаны бір – Қазақ Елі деген 
осы ғой!

ЖЕЗДІ кенті.

«БІР ШАҢЫРАҚ – БІР ЕЛ» 
МЕРЕКЕСІНДЕ

Мұхтар ДӘУІТОВ

Жезді кентіндегі Тау-кен балқыту ісі тарихы мұра-
жайы мен Қарсақбайдағы академик Қ.И.Сәтбаев атын-

дағы Музей үйінің филиалында қазақ, орыс, неміс, 
татар, украин, т.б. көп ұлттарды қамтып, жұмыс 

істеп отырған ұжым боп саналады. Міне, сәуірдің соңғы 
күнінде жиналған қос ұжым 1 Мамыр – Бірлік күнін «Бір 

шаңырақ – бір ел» атты музейлік мерекемен атап өтті. 

Биылғы жылы біздің 
Қазақстан халықтарының 
Ассамблеясына 20 жыл  толды. 
Бұл – бейбітшіліктің, келісім мен 
жасампаздықтың 20  жылы. Ең 
бастысы – біз өзіміздің ортақ 
үйімізде бейбітшілік пен келісімді, 
адамдардың жүрегінде өзара 
түсіністік пен сенімді сақтай 
алдық. Қазақстандықтар ұлттық 
төзбеушілік пен өшпенділікке 
ұрынбастан, шынайы біртұтас 
халыққа айналды. Осының 
бәрі алғашқы күннен бастап 
біз ұлттық келісімді өзіміздің 
басты басымдылығымыз және 

мемлекет саясатының өзегі 
ретінде айқындауымыздың 
арқасында ғана мүмкін болды.

Ортақ мекен –жер шары,
Төбемізде бір аспан.
Барлық ұлттың баласы,
Достығымыз жарасқан.
Ортақ бізге бір Отан,
Ортақ жердің байлығы.
Еңбек ортақ, жыр ортақ,
Ортақ бізге барлығы.
Байлықтың ең үлкені – 

халықтар достығы деп бекер 
айтылмаған.

1 мамыр күні Егінді селолық  
клуб үйінде Бейбітшілік 

пен Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының 20 жылдығына 
арналған «Болашақ - бірлікте» 
атты концерт қойылды. Концертті 
жүргізушілер Қ.Сейтжаппар мен 
С.Қоныс ашты. Әрі қарай Аслан 
мен Ерасылдың орындауындағы 
орыс халқының әнімен жалғасты. 
Қиын кезеңде жер ауып келген 
шешен отбасының тағдыры 
туралы көріністі  А.Есмаханова, 
Ж.Еламанова, Б.Қазыбаев және 
балалары болып ойнаған Самал 
мен Сәнімай, жаны жомарт қазақ 
көршісі Г.Жүнісова  шынайы 
орындап, көрерменнің көзіне 
жас үйірді. Ж.Еламанованың 
тәжік әні, Д.Қажымұханның 
орындауындағы кәріс әнін жұрт 
сүйіспеншілікпен тыңдады. 
Абай атамыздың «Көзімнің 
қарасы» әнін Амандық Ерасыл  
тамылжыта орындады. Байкон 
Асланның орындауындағы «Қазақ 
жастарының әні» ,  Өміржан 
Садбақасовтың орындауындағы 
«Жаса қазақ» әнімен концерттік 
бағдарлама аяқталды. Жұрт 
ризашылықтарын білдіріп, 
тарасты. 

          Г. БАЙҚАДАМОВА.
ЕГІНДІ селосы. 

БОЛАШАҚ  -  БІРЛІКТЕ!
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ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ  УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА»

1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» является государ-
ственным органом Республики Казахстан, осуществляющим в пределах своей компетенции ре-
ализацию единой государственной политики в области ветеринарии, а также реализационные и 
контрольно-надзорные функции в области ветеринарии, безопасности пищевой продукции, подле-
жащей ветеринарно-санитарному контролю Улытауского района.

2. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» не имеет ведомств.
3. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента 
и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоя-
щим Положением.

4. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» является юриди-
ческим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и 
штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» вступает в граждан-
ско-правовые отношения от собственного имени.

6. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» имеет право высту-
пать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на 
это в соответствии с законодательством.

7. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» по вопросам сво-
ей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые 
приказами руководителя и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Ка-
захстан.

8. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения «Отдел ветеринарии 
Улытауского района» утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

9. Местонахождение юридического лица: 101500, Республика Казакстан, Карагандиская об-
ласть, Улытауский район, село Улытау, улица Абая, дом 27.

10. Полное наименование государственного органа: 
на государственном языке – «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі;
на русском языке - государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района».
11. Настоящее положение является учредительным документом государственного учреждения 

«Отдел ветеринарии Улытауского района». 
12. Финансирование деятельности государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытау-

ского района» осуществляется из местного бюджета.
13. Государственному учреждению «Отдел ветеринарии Улытауского района» запрещается 

вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обя-
занностей, являющихся функциями государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауско-
го района».

Если государственному учреждению «Отдел ветеринарии Улытауского района» законодатель-
ными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, 
полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности 
государственного органа

14. Миссией государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского района» является 
реализация государственной политики в области ветеринарии в установленном законодательством 
порядке, в целях обеспечения эпизоотического благополучия района по особо опасным заболева-
ниям животных и безопасности пищевой продукции.

15. Задачи:
1) охрана здоровья населения от болезней, общих для животных и человека и организация 

проведения ветеринарных мероприятий по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности;
2) иные задачи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
16.Функции:
1) организация государственных комиссий по приему в эксплуатацию объектов производства, 

осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию 
животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организаций по производству, хра-
нению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок; 

2) организация проведения ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных на 
территории района;

3) подготовка решения об карантина или ограничительных мероприятий по представлению 
главного государственного ветеринарно–санитарного инспектора соответствующей территории в 
случае возникновения заразных болезней животных на территории района;

4) подготовка решения о снятии ограничительных мероприятий или карантина по представле-
нию главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории 
после проведения комплекса ветеринарных мероприятий по ликвидации очагов заразных болезней 
животных на территории района; 

5) организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек; 
6) организация строительства скотомогильников (биотермической ямы) и обеспечение их со-

держания в соответствии с ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями; 
7) организация и обеспечение предоставления заинтересованным лицам информации о прово-

димых ветеринарных мероприятиях;
8) организация и проведение просветительной работы среди населения по вопросам ветери-

нарии; 
9) обезвреживание (обеззараживание) и переработка без изъятия животных, продукции и сырья 

животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;
10) возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных 

без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность 
для здоровья животных и человека; 

11) подготовка списка государственных ветеринарных врачей, имеющих право выдачи ветери-
нарно-санитарного заключения на обьекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и 
надзора;

12) организация и осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и над-
зора за соблюдением физическими и юридическими лицами законодательства Республики Казах-
стан в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

13) проведение обследования эпизоотических очагов в случае их возникновения;
14) выдача акта эпизоотологического обследования;
15) осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на предмет 

соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии:
на объектах внутренней торговли;

«ҰЛЫТАУ АУДАНЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІНІҢ ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер

1. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің шегінде Ұлытау 
ауданының ветеринария саласында біртұтас мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын, сонымен қа-
тар ветеринария саласында орындау және бақылау-қадағалау функцияларын, ветеринариялық-са-
нитариялық бақылауға және қадағалауға жататын азық-түлік тағамдарының қауіпсіздігін жүзеге асы-
ратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.
3. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Ре-

спубликасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен 
Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге 
асырады.

4. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме ұйым-
дық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы-
на сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатына-
старға өз атынан түседі.

6. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған 
уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

7. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері 
бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көздел-
ген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат саны-
ның лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 101500, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ұлы-
тау ауданы, Ұлытау селосы, Абай көшесі, 27 үй.

10. Мемлекеттік органның толық атауы: 
мемлекеттік тілде - «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде - государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района».
11. Осы Ереже «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құ-

жаты болып табылады.
12. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін каржыландыру 

жергілікті бюджетінен жүзеге асырылады.
13. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субьек-

тілерімен «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып 
табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен 
кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер 
мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары және құқықтары 
мен міндеттері

14. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы аудан аумағын-
да жануарлардың аса қауіпті ауруларынан эпизоотиялық тұрақтылықты және тамақ қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында ветеринария саласындағы заңнамамен белгіленген тәртіпте мемлекет-
тік саясатты жүзеге асыру болып табылады.

15. Міндеттері:
1) халық денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау және ветеринариялық-

санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар өткізуді 
ұйымдастыру;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де міндеттер.
16. Функциялары:
1) жануарлар өсіруді, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды 

(союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерін, сондай-ақ 
ветеринариялық препараттарды, жем және жем қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі 
ұйымдарды пайдалануға қабылдайтын мемлекеттік комиссияларды үйымдастыру;

2) аудан аумағында энзоотиялық ауруларының профилактикасы бойынша ветеринариялық іс-
шаралар өткізуін үйымдастыру;

3) ауданның аумағында жануарлардың жұқпалы аурулары пайда болған жағдайда, тиісті 
аумақтың бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының ұсынысы бойынша 
карантинді немесе шектеу iс-шараларын белгілеу туралы шешімдер дайындау;

4) ауданның аумағында жануарлардың жұқпалы ауруларының ошақтарын жою жөніндегі 
ветеринариялық іс-шаралар кешені жүргізілгеннен кейін тиісті аумақтың бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспекторының ұсынысы бойынша шектеу іс-шараларын немесе 
карантинді тоқтату туралы шешімдер дайындау;

5) қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру;
6) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) талаптарға сәйкес мал қорымын 

(биотермиялық шұңқырларды) салуды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету;
7) мүдделі тұлғаларға өткізіліп жатқан ветеринариялық іс-шаралар туралы ақпарат беруді 

ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
8) ветеринария мәселелері бойынша халықтың арасында ағарту жұмыстарын ұйымдастыру 

және жүргізу;
9) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін жануарларды алып 

қоймай, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты залалсыздандыру (зарарсыздандыру) 
және қайта өңдеу;

10) жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, жануарларды алып 
қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген, жануарлардан 
алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу;

11) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне 
ветеринариялық-санитариялық қорытынды беруге құқығы бар мемлекеттік ветеринариялық 
дәрігерлер тізімін бекіту;

12) тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын сақтау мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылауын және қадағалауын ұйымдастыру және жүзеге асыру;

13) эпизоотия ошақтары пайда болған жағдайда оларды зерттеп-қарауды жүргізу;
14) эпизоотологиялық зерттеп-қарау актісін беру;
15) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы 

тұрғысынан мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды:

«Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республи-
касындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2000 жылғы 
27 қарашадағы «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңдарына және Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2012 жылғы 29 қазандағы № 410 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
органының үлгі ережесін бекіту туралы», 2013 жылғы 7 наурыздағы № 523 «Мемлекеттік 
қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» Жарлықтарына сәйкес, Ұлытау 
ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Ұлытау ауданы әкімі аппаратының бас-
шысы Уткельбаев Ерлан Сериковичке жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі                                                                                  Х.ОМАРОВ

Об утверждении Положения государственного 
учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского района»

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 27 ноября 
2000 года «Об административных процедурах» и Указами Президента Республики Казахстан 
от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения государственного орга-
на Республики Казахстан», от 7 марта 2013 года № 523 «Об утверждении Реестра должностей 
государственных служащих», акимат Улытауского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Отдел вете-
ринарии Улытауского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководите-
ля аппарата акима Улытауского района Уткельбаева Ерлана Сериковича.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.

Аким района                                                                   Х.ОМАРОВ

(Жалғасы 5-бетте). (Продолжение на 5-стр).
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ішкі сауда объектілерінде;
жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды 

(союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде, сондай-ақ 
ветеринариялық препараттарды, жем және жем қоспаларын сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарда 
(импортпен және экспортпен байланыстыларды қоспағанда);

ветеринариялық препараттар өндіруді қоспағанда, ветеринария саласындағы кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын адамдарда;

экспортын (импортын) және транзитін қоспағанда, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде орны 
ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде;

экспортты (импортты) және транзитті қоспағанда, жануарлар ауруларының қоздырушыларын 
тарататын факторлар болуы мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерінде, ыдыстың, буып-түю 
материалдарының барлық түрлері бойынша;

тасымалдау (орнын ауыстыру) маршруттары өтетін, мал айдалатын жолдарда, маршруттарда, 
мал жайылымдары мен суаттардың аумақтарында;

экспортты (импортты) және транзитті қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) 
объектілерді өсіретін, сақтайтын, өңдейтін, өткізетін немесе пайдаланатын жеке және заңды 
тұлғалардың аумақтарында, өндірістік үй-жайларында және қызметіне жүзеге асыру;

16) мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), орны ауыстырылатын (тасымалданатын) 
объектілерді күтіп-ұстауға, өсіруге, пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), сақтауға, қайта өңдеу 
мен өткізуге байланысты мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау 
объектілерін орналастыру, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ оларды 
тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде зоогигиеналық және ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптардың сақталуына мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды 
және қадағалауды жүзеге асыру;

17) жеке және заңды тұлғаларға қатысты мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау 
және қадағалау актісін жасау;

18) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша 
ветеринариялық іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

19) уәкілетті орган бекітетін тізбе бойынша жануарлардың аса қауіпті ауруларының, сондай-
ақ жануарлардың басқа да ауруларының профилактикасын, биологиялық материал сынамаларын 
алу және оларды диагностикалау үшін жеткізу бойынша ветеринариялық іс-шаралардың жүргізілуін 
ұйымдастыру;

20) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру, ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру жөніндегі дерекқорды жүргізу бойынша іс-шаралар өткізуді ұйымдастыру;

21) ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін бұйымдарға (құралдарға) 
және атрибуттарға қажеттілікті айқындау және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың жергілікті атқарушы органына ақпарат беру;

22) ветеринариялық есепке алу мен есептілікті жинақтау, талдау және оларды облыстың 
жергілікті атқарушы органына ұсыну;

23) аудандық жергілікті атқарушы органына жануарлардың жұқпалы және жұқпалы емес 
ауруларының профилактикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жөнінде ұсыныстар енгізу;

24) аудандық жергілікті атқарушы органына профилактикасы мен диагностикасы бюджет 
қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жануарлардың энзоотиялық ауруларының тізбесі жөнінде 
ұсыныстар енгізу;

25) ветеринариялық препараттардың республикалық қорын қоспағанда, бюджет қаражаты 
есебінен сатып алынған ветеринариялық препараттарды сақтауды ұйымдастыру;

26) аудандық жергілікті атқарушы органына тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында 
ветеринариялық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар 
туралы ұсыныстар енгізу;

27) ауру жануарлардың санитариялық сойылуын ұйымдастыру;
28) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де функцияларды жүзеге 

асыру.
18. Құқықтары мен міндеттері:
1) «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне құзыретіне енетін мәсе-

лелер бойынша белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан және басқа да ұйымдардан қажетті 
ақпараттар, құжаттар және басқа да материалдар, лауазымды тұлғалардан ауызша және жазбаша 
түсіндірмелерді сұрастыру және алу;

2) «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарауына енетін мәселелер 
бойынша мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар және ұйымдармен қызметтік хат алма-
суды жүргізу;

3) «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне ақпараттық-талдау, ұйым-
дық-құқықтық және материалдық-техникалық қызметін қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

4) мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау жүргізу;
5) өкілеттіктер шегінде актілер шығару;
6) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңдары бұзылған жағдайда сотқа 

талап қою;
7) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге 

асыру.
3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

19. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Ұлытау ау-
данының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және 
оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

20. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын аудан-
ның әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

21. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінін бірінші басшысының 
өкілеттігі:

1) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда «Ұлы-
тау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүдделерiн бiлдiредi;   2) «Ұлытау ау-
данының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жұмысын басқарады және оған жүктелген 
функциялар мен міндеттерді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс әрекеттер шараларының 
қабылданбауына жеке жауап береді;

3) қабылдау кестесіне сәйкес азаматтарды жеке қабылдауды жүргізеді, жеке және заңды тұлға-
лардың өтініштерін заңнамамен белгіленген мерзімдерде қарайды, олар бойынша қажетті шаралар 
қабылдайды;

4) қызметкерлерді заңнамамен белгіленген тәртіпте тағайындау және босату, тәртіптік жауапкер-
шілікке тарту, марапаттау, материалдық көмек көрсету мәселелерін шешеді;

5) аудан әкімі аппаратының қызметкерлерімен орындалуы міндетті нұсқаулар береді, қызметтік 
құжаттамаларға қол қояды;

6) аудан әкімі аппаратының ақшалай қаражаттарын басқарады, бюджеттік қаражаттардың ныса-
налы қолданылуына бақылауды жүзеге асырады;

7) оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

«Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған 
кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

4. Мемлекеттік органның мүлкі
22. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген 

жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
«Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген 

мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыпта-
стырылады.

23. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммунал-
дық меншікке жатады.

24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат 
есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік 
етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
25. «Ұлытау ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және 

тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

на объектах производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хране-
ние, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также в 
организациях по хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок (за 
исключением связанных с импортом и экспортом);

у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии за исключе-
нием производства ветеринарных препаратов;

при транспортировке (перемещении), погрузке, выгрузке перемещаемых (перевозимых) объек-
тов в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, за исключением их 
экспорта (импорта) и транзита;

на всех видах транспортных средств, по всем видам тары, упаковочных материалов, которые 
могут быть факторами передачи возбудителей болезней животных, за исключением экспорта (им-
порта) и транзита;

на скотопрогонных трассах, маршрутах, территориях пастбищ и водопоя животных, по которым 
проходят маршруты транспортировки (перемещения);

на территориях, в производственных помещениях и за деятельностью физических и юридиче-
ских лиц, выращивающих, хранящих, перерабатывающих, реализующих или использующих переме-
щаемые (перевозимые) объекты, за исключением экспорта (импорта) и транзита;

16) осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за соблю-
дением зоогигиенических и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при размещении, 
строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию скотомогильников (биотермических ям), объ-
ектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, связанных с содержанием, 
разведением, использованием, производством, заготовкой (убоем), хранением, переработкой и ре-
ализацией, а также при транспортировке (перемещении) перемещаемых (перевозимых) объектов;

17) составление акта государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в отноше-
нии физических и юридических лиц;

18) организация проведения ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных 
на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

19) организация проведения ветеринарных мероприятий по профилактике, отбору проб биоло-
гического материала и доставке их для диагностики особо опасных болезней животных по перечню, 
утверждаемому уполномоченным органом, а также других болезней животных;

20) организация проведения мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных, 
ведению базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

21) определение потребности в изделиях (средствах) и атрибутах для проведения идентифи-
кации сельскохозяйственных животных и передача информации в местный исполнительный орган 
области;

22) свод, анализ ветеринарного учета и отчетности и их представление в местный исполнитель-
ный орган области;

23) внесение предложений в местный исполнительный орган района по ветеринарным меропри-
ятиям по профилактике заразных и незаразных болезней животных;

24) внесение предложений в местный исполнительный орган района, по перечню энзоотиче-
ских болезней животных, профилактика и диагностика которых осуществляются за счет бюджетных 
средств;

25) организация хранения ветеринарных препаратов, приобретенных за счет бюджетных 
средств, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов;

26) внесение предложений в местный исполнительный орган района о ветеринарных мероприя-
тиях по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности на территории соответствующей адми-
нистративно-территориальной единицы;

27) организация санитарного убоя больных животных;
28) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
18. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов и должностных 

лиц, иных организаций, необходимую информацию, документы, иные материалы, устные и письмен-
ные объяснения от должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции государственного 
учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского района»;

2) вести служебную переписку с государственными и негосударственными органами и организа-
циями по вопросам, отнесенным к ведению государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улы-
тауского района»;

3) осуществлять информационно - аналитическое, организационно -правовое и материально - тех-
ническое обеспечение деятельности государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского 
района»;

4) проводить государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор;
5) издавать акты в пределах своих полномочий;
6) предъявлять иски в суд в случае нарушения законодательства Республики Казахстан в области 

ветеринарии;
7) осуществлять иные права и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казах-

стан.
3. Организация деятельности государственного органа

19. Руководство государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского района» осу-
ществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» задачи осу-
ществление им своих функций.

20. Первый руководитель государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского райо-
на» назначается на должность и освобождается от должности акимом района.

21. Полномочия первого руководителя государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улы-
тауского района»:

1) представляет интересы государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского райо-
на» во взаимоотношениях с государственными органами, организациями и гражданами;

2) руководит работой государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского района» и 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций и задач, а также 
за непринятие мер по противодействию коррупции;

3) проводит личный прием граждан согласно графику приема, рассматривает в установленные 
законодательством сроки обращения физических и юридических лиц, принимает по ним необходи-
мые меры;

4) в установленном законодательством порядке решает вопросы принятия и увольнения, привле-
чения к дисциплинарной ответственности, поощрения, оказания материальной помощи работников;

5) дает указания, обязательные для исполнения работниками отдела, подписывает служебную 
документацию;

6) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан по 

вопросам, отнесенным к его компетенции.
Исполнение полномочий первого руководителя государственного учреждения «Отдел ветерина-

рии Улытауского района» в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа
22. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» может иметь на 

праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законода-
тельством.

Имущество государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауского района» формиру-
ется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные до-
ходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.

23. Имущество, закрепленное за государственным учреждением «Отдел ветеринарии Улытау-
ского района» относится коммунальной собственности.

24. Государственное учреждение «Отдел ветеринарии Улытауского района» не вправе самосто-
ятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и иму-
ществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не 
установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного орган
25. Реорганизация и упразднение государственного учреждения «Отдел ветеринарии Улытауско-

го района» осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

(Соңы. Басы 9-бетте). (Конец. Начало на 9-стр).

«ҰЛЫТАУ АУДАНЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІНІҢ ЕРЕЖЕСІ

ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ОТДЕЛ 
ВЕТЕРИНАРИИ  УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА»
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№18 (5989) Ұлытау өңірі

«Қазақстан Республикасы 
азаматтарына, оралмандарға 
және Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтиярхаты бар адамдарға, 
олардың мүлікті жария етуіне   бай-
ланысты Рақымшылық жасау тура-
лы» Заңы (№213 -V 30.06.2014.).  

Аталған Заң мемлекет тара-
пынан мүлікті, оның ішінде эконо-
микалық айналымнан шығарылған 
ақшаны жария ету жөніндегі 
біржолғы акция болып табылады 
және Қазақстан Республикасы 
азаматтары мен тұрғындарының 
табысы мен мүлкін декларацияла-
уға көшуге байланысты қоғамдық 
қатынастарды реттейді. Заңның 
қолдану аясы 2014 жылғы 1 
қыркүйекке дейiн өздеріне тиесілі 
болған, өздері алған мүлiктi жария 
ететiн және жария еткен жария ету 
субъектілеріне қолданылады. 

Мүлiктi жария ету мерзiмi 2014 
жылғы 1 қыркүйектен басталады 
және 2015 жылғы 31 желтоқсанда 
аяқталады.
ЖАРИЯ ЕТУГЕ ЖАТАТЫН 
МҮЛІКТЕР  
           Ақша; бағалы қағаздар; 
заңды тұлғаның жарғылық капита-
лына қатысу үлесі; басқа адамға 
ресімделген жылжымайтын мүлік 
(ғарыш объектілерінен және ма-
гистральдық құбырлардың желілік 
бөлігінен басқа); құрылыс норма-
лары мен қағидаларына, сондай-ақ 
өздері орналасқан, жария ету 
субъектісіне меншік құқығында 
тиесілі жер учаскесінің нысаналы 
мақсатына сәйкес келетін, ҚР 
аумағында тұрған үйлер (құрылы-
стар, ғимараттар); 

Қазақстан Республикасы 
аумағының шегінен тыс жерлерде 
тұрған жылжымайтын мүлік. 

Мемлекеттiк органдар, ұй-
ымдар және олардың лауазымды 
адамдары мен қызметкерлері 
мүлiктi жария етудi өткiзу про-
цесiнде алынған ақпараттың 
құпиялылығын Қазақстан Респу-
бликасының заңдарында көзделген 
тәртiппен қамтамасыз етуге, оның 
ішінде жария ету субъектісінің 
немесе оның заңды өкілінің 
келісімінсіз ақпаратты таратуға 
жол бермеуге міндетті және жария 
ету субъектісіне қатысты процестік 
әрекеттердi, оның iшiнде қыл-
мыстық қудалауды жүзеге асыру 
немесе әкiмшiлiк және тәртіптік 
жазалау шараларын қолдану 
жөнiндегi процестік әрекеттердi 
жүргiзуге тыйым салынады.

ЖАРИЯ ЕТУГЕ ЖАТПАЙТЫН 
МҮЛІКТЕР  
- қылмыс немесе қылмыстық 
әрекет жасау нәтижесінде алынған 

мүлік (экономикалық, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қылмыстар); 
- сот тәртiбiмен құқықтар дауланып 
жатқан; 
- Қазақстан Республикасының 
заңдарында оған құқықтар беруге 
жол берiлмейтiн мүлік; 
- кредиттер ретiнде алынған ақша; 
- мемлекет пайдасына берілуге 
жататын мүлік; 
- құрылысы бюджет қаражаты 
есебінен аяқталған жылжымайтын 
мүлік  
- объектілеріндегі тұрғын және 
тұрғын емес үй-жайлар жария 
етуге жатпайды. 
       МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ (АҚША-
ДАН БАСҚА) ТӘРТІБІ 
             Мүлiктi (ақшадан басқа) 
жария етудi өткiзуді жергілікті 
атқарушы органдардағы комисси-
яға өтініш пен заңнамаға сәйкес 
құжаттарды ұсыну арқылы жүзеге 
асырылады. Өтінішті комиссия, са-
лық органы өтініш берілген күннен 
бастап күнтізбелік отыз күн ішінде 
қарайды. 

Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрған мүлiк бойынша 
(ақшадан басқа) – мұндай мүліктің 
тұрған жері бойынша комиссияға 
өтініш жария ету субъектісінің 
тұрғылықты жері бойынша комис-
сияға ұсынады. 

Басқа тұлғаға ресiмделген 
мүлiктi жария ететiн жария ету 
субъектілері осы Заңда айқын-
далған құжаттар тiзбесiне қосымша 
комиссияға: 
мүлікке меншiк құқығын белгілейтін 
құжаттың нотариат куәландырған 
көшірмесін; басқа тұлғаның жария 
ету субъектісіне мүлікті өтеусiз 
бергенi туралы шарттың нотариат 
куәландырған көшірмесін; бағалы 
қағаздар бойынша – бағалы қағаз-
дар бойынша құқықтарды есепке 
алудың тиiстi жүйесiндегi жеке 
шоттан үзiндi көшірменi не рези-
дентi бағалы қағаздардың эмитентi 
болып табылатын мемлекеттiң 
заңнамасында белгіленген, осы 
бағалы қағаздарға меншiк құқығын 
растайтын өзге де құжатты; 
қатысу үлесі бойынша – заңды 
тұлғаның құрылтай құжаттарына 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді көздейтін, заңды тұлғаның 
мөрімен бекемделген мемлекеттік 
қайта тіркеу туралы заңды тұлға 
органының шешімін не шешімінен 
үзінді көшірмені; құжатты ұсынады. 

Қазақстан Республикасы 
аумағының шегiнен тыс жерлерде 
тұрған мүлiк бойынша (ақшадан 
басқа) – жария ету субъектісінің 
тұрғылықты жері бойынша салық 
органына осы Заңда айқындалған 

құжаттар тiзбесiне қосымша мына-
дай құжаттарды: мүліктің бағалау 
құнын растайтын құжатты; алымды 
төлегенін растайтын құжатты 
ұсынады. Қазақстан Республикасы 
аумағының шегiнен тыс жерлерде 
тұрған мүлiктi жария еткенi үшiн 
алым бұдан сатып алу құнының не-
месе бағалау құнының он пайызы 
мөлшерінде төленеді. 

Мүлiктi (ақшадан басқа) жария 
етуді өткізуді ұйымдастыру қағи-
даларын, жария етілген мүліктің 
тізілімін жүргізу тәртібі мен ныса-
нын, комиссия туралы ережені Қа-
зақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды. 

Жария етілген мүлікті ресім-
деуге байланысты Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
көзделген барлық шығысты жария 
ету субъектілері дербес төлейді.  

АҚШАНЫ ЖАРИЯ ЕТУ 
ТӘРТІБІ

Қазақстан Республикасының 
екiншi деңгейдегi банктері, Қа-
зақстан Республикасының шегiнен 
тыс жерлерде тұрған осындай 
банктердiң филиалдарын қоспаған-
да, Ұлттық пошта операторы 
ақшаны жария ету мақсатында 
жария ету субъектісінің өтініші 
негізінде жеке жинақ шотын (бұдан 
әрі жинақ шоты) ашады. Жария 
етілетін ақша жария ету мақсатын-
да осындай шотқа ақшаны салған 
(аударған) күннен бастап кемінде 
күнтізбелік алпыс ай жинақ шо-
тында жатуға тиіс болатын кезде 
жария етуге жатады.

Жария ету субъектісі осы 
көзделген мерзім аяқталғанға дейін 
ақшаны: екінші деңгейдегі жинақ 
шотында ұстауға; Қазақстан Респу-
бликасының мемлекеттік бағалы 
қағаздарын сатып алу арқылы, Қа-
зақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен экономикаға 
инвестициялау; немесе жекеше-
лендірудің екінші толқыны аясында 
іске асыруға болады. 

Егер азаматтар, оралмандар 
және Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтияр хаты бар адамдар 
жоғарыда көрсетілген инвестици-
ялау механизмдерін қолданбаған 
жағдайда, жинақ шотынан алынған 
немесе басқа шотқа аударылған 
ақша сомасының; бағалау құнының 
он пайызы мөлшерінде алым 
төлеуі тиіс. 

Заңда белгіленген талаптарды 
бұзу Қазақстан Республикасының 
Заңдарында көзделген жауап-
тылыққа әкеп соғады.

ЖАРИЯ ЕТУ — ЗАҢ ТАЛАБЫ

 Дәрігер кеңесі

Қателесіп, сен энергетика-
лық сусындарды таңдайсың...

Шынымен де, ол не? 
КОФЕИН – психологиялық 

ынталандыру әсерін күшей-
теді, жүрек қағысын жиілетеді, 
қан қысымын жоғарылатады, 
несеп айдағыш қасиетке ие. 
Энергетикалық сусынның құра-

мында оның мөлшері жоға-
ры. Оны үнемі тұтынған кез-
де гастрит, асқазанның ойық 
жарасы, ауытқу, артериялық 
гипертензия, ұйқысыздық, ашу-
ланшақтық пайда болуы мүмкін. 
Кофеинді үнемі көп мөлшер-
де тұтыну есірткіге тәуелділік 
– кофеинизмге әкелуі мүмкін.

САХАРОЗА, ГЛЮКОЗА – 
көп тұтынған жағдайда қан 
құрамындағы қанттың дең-
гейінің және дене салмағы-
ның артуына (семіздік, қант 
диабетіне) ықпал етуі мүмкін.

ҚЫШҚЫЛ (пантотен, ли-
мон, т.б.) – қызыл иекті әл-
сіретіп, тіс эмалі желінеді және 
тістің бұзылуына әкеліп соғады; 
қышқылдың көтерілуі АІЖ-ға, 
әсіресе гастритпен және асқа-
занның ойық жарасымен ауыра-
тын науқастарға кері әсер етеді.

ТАУРИН – алкогольмен 
және оның басқа құрамымен 
қосылса, жүйкені қозды-
рып, елес тудыруы мүмкін.

ЭТИЛ СПИРТІ (этанол) – 
ақыл-ойды, еңбекке қабілетті, 

зейінді, есте сақтауды төмен-
детеді, психологиялық ауруға 
шалдығып және жүйкенің қа-
бынуына әкеледі; созылмалы 
гастрит, бауыр циррозы, жүрек, 
бүйрек майының дистрофиясы, 
т.б. ішкі ағзалар зақымданады. 
Психикалық және физикалық 
тәуелділікке душар болады.

Сонымен, бұл қуаттандыра-
тын, әлде күш-қуатты алатын 
сусын ба? Ағза кофеиннің әсері-
нен соңғы мүмкіндіктерін жұмыл-
дыра отырып, бірнеше сағат өз 
күшін жұмсағаннан шаршап, ағза 
әлсірейді, себебі энергетикалық 
сусынның құрамындағы ынта-
ландырғыштар барлық өмірлік 
маңызды ағзаларды зорлықпен 
жұмыс істеуіне мәжбүрлейді. 
Сондықтан оны «күш-қуатты 
алатын» сусын деп атаған жөн.

Энергетикалық сусындарсыз 
күш-қуатыңызды арттырудың 
шынайы тиімді жолын таңдаңыз! 
Яғни, еңбек ету мен демалу 
тәртібін сақта; белсенді жұмыс 
атқару кезінде дұрыс және то-
лыққанды тамақтан; бос уақы-
тыңызды үйлесімді жоспарла; 
таза ауада жиі серуенде; кемін-
де 7 сағатты түнгі тыныш ұйқыға 
бөл; зиянды әдеттерден бас тарт.

Өз денсаулығың – өз 
қолыңда!

З.ЖАҢБЫРШИЕВА, 
дәрігер.

Алда емтихан, спорттық нормативтерді тапсыру 
күтіп тұр, сауық кештеріне бару керек, ол үшін саған 

күш жинау керек?

САЛАУАТТЫ ӨМІР
 САЛТЫН ҰСТАН!

АЛҒЫС  АЙТАМЫН

Жезді кентіндегі жеке шаруа қожалығының иегері Ахметов 
Талғат Алшынбекұлына газет арқылы алғыс білдіруді жөн 
көрдік. Анам қайтыс болғанда көмек беріп, кеңпейілді, жомарт 
жан азаматтығын танытты. Елдің елдігін сақтап жүрген осын-
дай ер-азаматқа алғысымыз шексіз. Отбасыңызға амандық, 
береке-бірлік, молшылық тілеймін.

Тукенова Мағауия Рахманияқызы.

   ТЖ бөлімі ескертеді!

ЖЕКЕ 
КӘСІПКЕРЛЕР
 НАЗАРЫНА!

2015 жылдың 23-ақпан күні сағат 19-дан 45 ми-
нут шамасында, Баянауыл кентінде жер астына көмулі 

жатқан, ішінде дизельдік жанар майы бар  үш резервуар 
өртке оранды. Аталған өрт оқиғасынан бір адам өртеніп, бір 

адам денесінің, жалпы 50-60% көлемінде күйік алып, Баянауыл 
кентіндегі орталық ауруханаға жеткізілді. Орын алған өрт оқиғаны 
оқшаулап алған кезде, өрт көлемінің жалпы аумағы 50 шаршы 

метр аумақты қамтиды.
Осы жылдың 2-наурыз күні сағат 3-тен 38 минут шамасында, 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласының Аманкелді көшесін-
де орналасқан «Қуаныш» сауда орталығында өрт оқиғасы орын алды. 
Осы орын алған тілсіз жауды құрықтауға жалпы, өрт сөндіру бөлімінен 
19 техника, 130 жеке құрам жұмылдырылды. Өрт оқиғасы салда-
рынан бір адам денесінің күйік шалып, ауруханаға жеткізілді. Өрт не 
үшін болғаны анықталып жатыр. 

Осындай өрт оқиғаларының алдын алу барысында жеке 
кәсіпкерлерге төмендегідей кеңестерді ұсынамыз: барлық жанғыш 
заттарды өртке қарсы сұйықтықпен өңдеуге; электр желілеріне 
жөндеу жұмыстарын уақытылы жүргізуге; жанғыш, өртке қауіпті 
материалдарды қолданбауға; өрт дабылын орнатуға, т.б. да 

өрт оқиғаларының алдын алуға, қарапайым өрт қауіпсіздік 
ережелерін қатаң сақтауға назар салуларыңызды сұрай-

мыз.

Д.МҰХАНБЕТОВ,
Ұлытау ауданы ТЖБ аға 

инженері, ө.қ.қ сержанты.

Есiрткi жер бетiн әбден жай-
лап алды. Кез-келген мемле-
кеттiң алдында нашақорлыққа 
қарсы күрес ашық жарияланып 
отыр. Қазақтың тегiнде болмаған 
есiрткi қазiргi таңда есiрiп кеткен. 
Сарапшылардың пiкiрiнше, бiздiң 
елiмiз тiптi есiрткi саудасының 
жол торабына айналған. Жыл 
сайын есiрткiмен күрес шарала-
рына бөлiнетiн қаржының көбеюi-
не қарамастан нашақорлар саны 
күннен күнге өсiп келедi.

Қазiр Қазақстанда ресми 
мәлiмет бойынша 54 мыңға жуық 
нашақор тiркеуде тұр. Бұл бiрне-
ше рет көзге түсiп тiркелгендерi. 
Тiркелмегендерiнiң қанша екенi 
әзiрге белгiсiз. Республикамы-
зда нашақорларды емдейтiн 9 
орын бар. Үстiмiздегi жылы ма-
мандар нашақорлыққа бас ұрған 
адамдарға арнайы тексеру жұмы-
старын жүргiзген. Нәтижесiнде на-
шақорлардың 60 пайызы 30 жасқа 
дейiнгi жастар мен әйел адамдар 
екенi анықталып отыр. Есiрткi 
таратуға қарсы қылмыстық жаза 
күшейтiлдi, Үкiмет тарапынан қо-

мақты қаржы да бөлiнуде. Бiрақ, 
нашақорлардың саны азаяр емес. 
Заңгерлердiң айтуынша, есiрткi 
бизнесi тамырының тереңге бой-
лауына одан түсетiн қыруар ақша 
себеп болуда. Күнделiктi бұқара-
лық ақпарат құралдарынан есiрткi 
тасумен қолға түскен азаматтар 
туралы есiрткi пайдаланудың керi 
әсерi жайында ақпараттар берiлiп 
жатады. Бiрақ, өз басына түспе-
ген соң басқамыз бұған көңiл 
аудармай, бей-жай қараудамыз. 
Ақша табудың оңай жолын тауып 
алғандар болса бұл кәсiбiн тыяр 
емес.

Дәрiгерлердiң пiкiрiне сүйен-
сек, жасөспiрiмдердiң көбiсi ге-
роин және синтетикалық есiрткiнi 
көп пайдаланады. Бұның аяғы-
ның не болары белгiлi… Яғни, 
мөлшерiн асырып тұтынған адам 
өлiмi, ерте жаста мүгедек болу 
немесе ұзақ уақыт бойы емделуге 
тура келедi.

Нашақорлардың басым бөлiгi 
қалалықтар. Оған ата-анасының 
баласын тым еркелетiп жiбергенi 
себеп болар. Бiр-екi баласына 

барлық жағдайын жасап, сұраға-
нын берiп жаман үйреткендiктен 
бе қаланың баласы есiрткiге құ-
мар болады. Олардың ойы зерек, 
айналадағы түрлi ақпараттардан 
хабардар. Сондықтан елiктеушiлiк 
те басым болып келедi – дейдi са-
рапшылар. Есiрткi қазақ жастары-
ның iшiне дендеп енiп барады де-
уге болады. Қыз-ұл деп бөлмейтiн 
бұл зауал кең тарап жатыр. Бұры-
нырақта есiрткiнiң таралуы тек 
қалаларда кездессе, қазiр түкпiр-
дегi қаймағы бұзылмаған қазақы 
ауылдарға да жеттi. Мысалы 
Оңтүстiк Қазақстан, Қызылорда, 
Жамбыл облысы ауылдарынан 
қалаға келiп емделушiлер көп.

Нашақорлық — адамзатқа 
берілген ең ауыр жаза. Нашақор-
лық – өзін-өзі өлтірудің ең баяу 
тәсілі, өз бойында өмірді, ерікті, 
ақылды, қабілетті саналы, ерікті 
түрде бұзу. 

С.ҚҰЛАХМЕТОВ,                
Ұлытау  ауданының ІІБ-нің 

ӘПБ басшысы, полиция 
майоры.

ЕСІРТКІ — ҒАСЫР ДЕРТІ
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«Терісаққан көктемі – 2015»

Фестивальдің ашылу сал-
танатының төртінші кезеңімен 
жиналғандарды Ұлытау ауда-
нының әкімі Хамит Нұрланұлы 
Омаров, ауыл ақсақалы Ғазиз  
Өскембаев, ЮНЕСКО комис-
сиясының мүшесі Елена Хри-
стофоровна Омск қаласынан 
арнайы келген  Сібір орталығы 
Қазақ мәдениеті «Мөлдір» ай-
мақтық қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы Алтынай Жүнісова 
құттықтап, ізгі тілектерін біл-
дірді. .

Қазақ халқы бие байлау 
дәстүрін мереке сияқты өт-
кізілген. Дәл осы дәстүр, көне 
замандағы құндылыққа табыну, 
пейілі «Терісаққан» ауылында 
толық сақталған. Фестиваль ая-
сында қазақы дәстүр бойынша 
«Бие байлау» рәсімі басталды. 
Биылғы жылы 13 үйір жылқы 
байланды. Жылқы иелері үй-
ір-үйір жылқыларын иіріп, сақа 
бие, қулық биелердің қарақұлақ 
болып, марқайған құлындарын  
ноқталап, қаз-қатар желілерге 
байлады. Әр үйірге қосылған 
айғырлар  шашырап жүрген 
биелерді желі жанына иіріп, 
шашауын шығармай жинақтай 
бастады. Айғыр қосылып, 
құлындар байланғаннан кейін 

қазақтың ырым – жорал ғысы 
көрсетілді. Желінің қазығына, 

қ ұ л ы н н ы ң 
м а ң д а й ы н а 
май жағылды. 
Бұл ырым — 
«сүті майлы 
болып, үй-
ірі құт бол-
сын» деген-
ді білдіреді. 
Желі жаны-

на дастар-
хан  жай-
ылып, қыстың 
с о ғымынан 
с а қ т а л ғ а н  
сүр еттерін 
асып табаққа 
т а р т ы п , 
балқаймақ , 
бауырсақ, ай-
ран, ірімшік, 
құрт түрлері 
дастарханға 
қойылды.  Әр үйірдің иелеріне 
Мәдениет үйінің арнайы дайын-
даған кәдесыйы және естелік 
медальдары табысталды.

Түскі үзілістен кейін қа-
зақтың ұлттық ойындары садақ 

ату, найза лақтыру басталып 
тартысты ойын өрнегін көр-
сетіп өз мәресіне жетті. Ор-

талық көшеде Сарлық, Егінді, 
Шеңбер, Терісаққан ауылдары  
тіккен  киіз үйлер қазақы бол-
мыстың белгісін көрсетіп тұрды.  
Жан-жағында сауда ұйымда-
стырылып, қорық-мұражайы-
ның көрмесі көрсетілді. 

 Шеберлік сыныптары ұй-
ымдастырылып,  киіз басу, ши 
тоқу, арқан есу, бау тоқу, күбі 
ыстау ауыл тұрғындарының 
өнерімен көрсетілді.   Ауыл апа-
лары мен келіндері Қарағанды 
қаласының Экономика универ-
ситетінен келген қонақ қызда-
рымен бірлесіп сол қыздары-
мызға, киіз басып, ою өрнегін 
салып әшекейлі текеметтер 
дайындау технологиясын үй-

ретті. Келген қонақтарға 
ата-бабамыздан келе 
жатқан дәстүрдің бірі —  
қаймақтан майды қалай 
алу керектігін,  сонымен 
қатар қарынға  май са-
лып, сақтауды  үйреткен 
ауыл тұрғыны Бақыт апа 
мен келіні Аңсаған Аби-
шева барша қонақтарды 
өнерімен тәнті етті. Бұл 
фестивальдің соңы ауыл 
тұрғындарынан құралған 
және аудандық Мәдениет 
үйінің көркемөнерпазда-
рымен ұйымдастырған 

концерттік бағдарламаға ұла-
сты. Қарағанды қаласының 
Экономика университетінің 
туризм факультетінің студент-
тері де өз өнерлерін көрсетті. 
Ресейдің Омск қаласынан ар-
найы келген Алтынай апамыз 
туған жерге деген сағынышын 
білдіріп «Мен қазақпын» атты 
өлеңін оқып, «Қазақтың жігіт-
тері» әнін  құлақтың құрышын 
қандырып өз нақышында 
орындап халықтың ілтипатына 
бөленді.

Терісаққан ауылы ұлттық 
құндылықтарымызды берік 
сақтаған, ынтымағы жарасқан 
ел екенін тағы да анық көрсетті.

Аман-Серік ЕСЕНҒАЛИҰЛЫ,
«Ұлытау» ұлттық 

тарихи-мәдени және табиғи 
қорық-мұражайының туризм 

бөлімінің меңгерушісі.

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ 
ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Электр қуатынан әлдеқайда тиiмдi!

ӘЛЕУМЕТТІК ГАЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Құрметті досымыз Бақберген АЯШҰЛЫ!

Сізді Ұлы Жеңістің 70 жылдығымен тұспа-тұс келген 
мерейлі 60 жасқа толуыңызбен құттықтаймыз.

60 жастың ашылды да аспаны,
Көңіліңді бір көтеріп тастады.
Ұрпағыңмен 100-ге дейін жалғассын,
Өміріңнің таусылмай жыр-дастаны!

Шаңырағыңызға құт-береке, бейбіт күннің арайлы шуағы 
мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға, сүйікті жарыңыз 
Бикен екеуіңізге амандық, дендеріңізге саулық, ұзақ ғұмыр 
тілейміз. Немерелердің қызығын көріп, шөбере сүюге жаз-
сын деп тілейміз.

Ізгі тілекпен бір топ жолдастарың: Айтбек-Зоя,       
Еркін-Бақша, Ақбатыр-Бейсенкүл, Айгүл, Үмия,          
Балкүміс, Еру-Күлтай, Ғабит-Гауһар, Манат-Рәш, 
Әбіл-Зейнеп, Таңат-Нескен.

Ұлытау селосының тұрғыны 
Бақберген АЯШҰЛЫН  10 
мамыр туған күні, 60 жасқа толған 
мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз. Жүзіңізден шуақ 
кетпей, біздің ортамызда күліп-
ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа 
бөленіп ұзақ жасай беріңіз. Осы 
жасқа келгенше жұрт тамсанарлық 
істеріңіз көп-ақ. Алдағы уақытта осы 
істеріңіздің жемісін көріңіз.  
     

Асыл Әке, ардағы ұл-қызының, 
Бәрін болжап жүретін алдағының. 
Қамқорымыз Сіз келіп 60 жасқа,
Қуантып отырсыз ғой бізді бүгін.

 
Анамыз Бикенменен қанаттасып
 Жүріңіз әр күн сайын алға басып.
 Сіздерді мақтан етіп біз тұралық, 
 Мөлдір бұлақ суындай асып-тасып. 

Жан Әке, құтты болсын 60 жасың,
 Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
 Немереден көріңіз шөберені, 
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.

Тілек білдіруші: зайыбы Бикен, балалары, немерелері.

Халқымыздың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін насихат-
тап, ұлттық құндылықтарымызды қастерлеп, туризм 

кластерін дамыту мақсатында Ұлытау ауданы әкімді-
гінің қолдауымен, «Ұлылыққа тағзым» қоғамдық қоры 

және «Ұлытау» ұлттық  қорық-мұражайының ұйымда-
стыруымен  Терісаққан ауылында «Терісаққан көктемі» 

этнофестивалінің төртінші кезеңі өткізілді. 


