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Поступает
благотворительная

помощь
В специально созданный обще-

ственный фонд «имени Бұқар жырау
Қалқаманұлы» поступили первые по-
жертвования.

В списке тех, кто перечислил де-
нежную помощь, следующие пред-
приятия:

- ТОО «Птицефабрика им.К.Маркса»
- 500 тыс. тенге.

- ТОО «Наладочный центр Темир-
тау» - 250 тыс. тенге.

- ПКФ «Медео» - 100 тыс. тенге.
- АО «Акнар ПФ» - 100 тыс. тенге.
- АО «Горнорудная компания «Sat

komir» - 50 тыс. тенге.
- ТОО «Разрез «Кузнецкий» - 50 тыс. тенге.
- Карагандинский ГУПС – 50 тыс. тенге.
- КХ «Диас» - 50 тыс. тенге.

Реквизиты и номер счета:
ИИК KZ 38563К350000076207 в АО «Казпочта»
БИК KPSTKZKA
БИН 171040031878
Кбе 18
Индекс: 100400, Карагандинская область Бухар-Жырау-

ский район, поселок Ботакара, улица Бухар жырау, 56А.
Т.АРБАБАЕВ,

председатель Общественного фонда
«имени Бұқар жырау Қалқаманұлы»,

председатель районного совета ветеранов

Бұқар жырау аудандық мəслихатының сессиясы төрағасының

Шешімі
Ботақара кенті  2017 жылғы 11 желтоқсан  
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару

жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
10 жəне 18-баптарына сəйкес аудандық мəслихаттың кезекті сес-
сиясы 2017 жылғы 22 желтоқсан күні сағат 14.30-да аудандық
əкімдіктің мəжіліс залында шақырылсын. 

Ж.СЕРИКОВ,
сессия төрағасы

Хабарлама
Аудандық мəслихаттың 2017 жылғы 22 желтоқсан күні өтетін

кезекті сессиясының  қарауына мынадай мəселелер енгізіледі: 
1. Аудандық мəслихат хатшысының есебі туралы. 
2. 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы. 
3. Басқа да мəселелер.

А.ƏЛИ,
мəслихат хатшысы

Решение
председателя сессии Бухар-Жырауского районного маслихата

п.Ботакара       от 11 декабря 2017 года  
В соответствии со статьями 10 и 18 Закона Республики Казах-

стан «О местном государственном управлении и самоуправле-
нии в Республике Казахстан» созвать очередную сессию
районного маслихата 22 декабря 2017 года в 14.30 часов в зале
заседаний районного акимата.

Ж.СЕРИКОВ,
председатель сессии

Сообщение
На рассмотрение очередной сессии районного маслихата 22

декабря 2017 года вносятся вопросы: 
1. Об отчете секретаря районного маслихата. 
2. О районном бюджете на 2018-2020 годы. 
3. Другие вопросы. 

А.ƏЛИ,
секретарь маслихата

Қымбатты жерлестер!
Баршаңызды Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігі күнімен шын жүректен

құттықтаймыз!
Бүгін барлық қазақстандықтар егемен елдің ширек ғасырдан асқан жасампаз

болмысының жаңа белесі, киелі тəуелсіздік мейрамын атап өтеді. 
Тəуелсіздік - тағдырдың бізге берген басты бақыты, баға жетпес байлығы. Қазақ

елі заманның ауырын да, жеңілін де қабыл алған халық, ешбір қиындыққа
мойымаған төзімді ұлт. 

Сондықтан, Тəуелсіздігіміздің 26 жылдығы тарих үшін мұхиттың бір
тамшысындай ғана болса, Қазақстан үшін осындай аз ғана мерзім ішінде əлемнің
алпауыт елдерімен иық тірестіретіндей жағдайға қол жеткізуі үлкен қуаныш.

Тəуелсіздікке қол жеткізгелі ауданымыз жеткен толағай табыстар аз емес. Бүгін
біз армандарымыздың орындалуына бар жағдай жасалған мекенде өмір сүріп
жатырмыз. Сауатты, көзі ашық, көкірегі ояу ұрпақ тəрбиелеуге жан-жақты
мүмкіндігіміз бар. Мұның бəрі - тəуелсіздігіміздің жемісі деп білеміз. 

Азаттық пен еркіндіктің бастауы саналатын мерейлі күні сіздерге бейбіт аспан,
берекелі ғұмыр, мықты денсаулық тілейміз. Барша бастамаларыңыз жемісті болып,
туған жеріміз, еліміз – Қазақстан гүлденіп, көркейе берсін!

Алаштың айбыны, бəріміздің ортақ Ота нымыз – Тəуелсіз Қазақ елі мəңгі жаса сын!

Шагурашид МАМАЛИНОВ, Асхат ƏЛИ,
аудан əкімі                                                                                     аудандық мəслихат хатшысы 

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем всех бухаржыраусцев с главным праздником нашего

государства -  Днем Независимости Казахстана. 
Ровно 26 лет назад Верховным Советом Казахстана путем принятия

Конституционного Закона «О государственной независимости Республики
Казахстан» была провозглашена Независимость нашей республики.

Это праздник, за которым стоит долгая история нашей страны, ее народа. И
поэтому он является для нас особенным. 

Двадцать шесть лет назад трудно было представить, какие сложности придется
нам преодолевать, особенно в решении экономических и социальных задач.

Однако уже сегодня можно уверенно говорить о том, что заданный Главой
государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым вектор развития страны
оказался продуктивным и потому верным.

Сегодня мы исполняем свою историческую миссию - строим независимый,
процветающий, политически стабильный Казахстан. За два с небольшим десятка
лет у нас созданы сильное государство, новая экономика и новое единое общество.

Как говорил Президент, наука утверждает, что каждый этнос на Земле обладает,
как минимум, одним уникальным качеством. Наша жизнь показывает, что у 100
казахстанских этносов – есть, по крайней мере, 100 особых и неповторимых черт.
И все они в сумме дают уникальное преимущество нашей единой нации. Каждый
этнос Казахстана - это наше достояние! Многоэтничность - наше общее великое
сокровище!

Самое главное наше достояние - это мир и согласие в нашем общем доме. Мы
желаем вам, уважаемые земляки, здоровья, счастья, успехов! Пусть в каждом доме
будет достаток, благополучие! 

Пусть процветает наш родной Казахстан!

Шагурашид МАМАЛИНОВ, Асхат ƏЛИ,
аким района                                                                               секретарь районного маслихата 
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Республикалық «Жас Ұлан»
бірыңғай оқушы балалар мен
жасөспірімдер ұйымы қатарына
4-7-сыныптардан оқу озаттары
мен оқу екпінділерінен 73
оқушы қабылданды. Ұйым қата-
рына қабылданып отырған
əрбір шəкірт өз Отаны – Қазақ-
станның патриоты болуға, «Жас
Ұлан» ережесін бұлжытпай сақ-
тап отырып, өзінің достарынан
соны талап етіп, елін, жерін

сүюге салтанатты түрде ант
берді.

«Жас Ұлан» ұйымы қатарына
қабылданған оқушыларға Қа-
зақстан Республикасының туы-
мен түстес галстук жəне
төсбелгілерін ардагер қонақтар
мен 10-11 сынып оқушылары
тақты.

Салтанатты жиында мектебі-
міздің директоры С.Артықбаева
барша жиылған қауымды

атаулы мерекемен құттықтап
«Жас Ұлан» қатарына кіріп от-
ырған бөбектерге егеменді ел
тірегі болу жолында білімді,
тəртіпті болуға шақырды. 

Сонымен қатар, денсау-
лығына байланысты үйде оқы-
тылып жүрген 2-сынып
оқушысы Бұлбұл Асығат салта-
натты жиынға келіп, өзінің аға-
əпкелерін мерекемен
құттықтап, Е.Елубайдың «Ана
өнегесі» өлеңін айтып берді.
Мектеп директоры С.Артық-
баева Бұлбұлдың бұл табанды-
лығы мен өжеттілігін, білімге
деген құштарлығын өзгелерге
өнеге ретінде көрсете отырып
«Жас Ұлан» қатарына қабыл-
дап, өз қолымен мойнына
ұйымның галстугін тағып, ақ ті-
легін арнады. 

М.ӨМІРБАЕВА,
Үштөбе тірек мектебінің

(РО) тəлімгері Мектептегі апталық 
Болашақта өркениетті, дамыған елдер

қатарына ену үшін заман талабына сай
білім қажет. Өйткені, тəуелсіз Қазақ-
станды бəсекеге қабілетті елу елдің қата-
рында терезесін тең ететін - білім.

13-18 қараша аралығында №1 қазақ тірек мектебінде баста-
уыш сыныптар бірлестігінің  «Бүгінгі білімді ұрпақ – ертеңгі бо-
лашақ» атты тақырыпта апталық өтті. Мұғалімдер мен
оқушыларымыз ашық сабақтарға үлкен жауапкершілікпен қа-
рады. Əр өткен сабақ, тəрбиелік іс-шара, отбасылық спорт са-
йысы - тартымды да қызықты болды. 

Былтырғы оқу жылынан елімізде енген жаңартылған білім
беру бағдарламасы бойынша 2- сыныптар мұғалімдері С.Муку-
шева, З.Абдикеева, Б.Қыздарбекованың ашық сабақтары сəтті
де ерекше  ұйымдастырылды. Ұстаздар қауымының мақсаты -
мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі
өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамытуы, алған бі-
лімдерін өмірде пайдалана білуі. Оқушылардың шығармашы-
лығын, танымдық белсенділігін арттыруда ашық  сабақтарды
өткізудің, оқушының өз бетімен ізденіп, шығармашылық ой-өрі-

сін арттыруда алатын маңызы ерекше. Айтылған бағытта
Б.Жанпейісова, А.Раисова, Д.Қуанбаева, М.Токова сынды ұстаз-
дардың оқушыларын атап кетуге болады. «Барлық ілім- білімнің
жемісі - кітапта» атты тəрбиелік  іс-шараны мектептің  құрметті
ұстазы Б.Жанпейісова тартымды да ауқымды өткізе білді.
А.Шенгиспаева «Мəңгілік ел - Астана мен Тəуелсіздік» тəрбие-
лік  іс-шарасында балалармен еліміздің тарихына шолу жасады.
Өздерінің болашағы туралы ойларын ортаға салды. «Əкем,
анам жəне мен» отбасылық спорт сайысын А.Раисова өткізді.
Сайыста Балпановтар жəне Құжановтар отбасылары белсенді-
лік танытып, балаларымен бірге  салауатты өмір салтын ұста-
нып отыратындарын жəне мектеппен тығыз байланыста
болатындарын көрсете білді. «Интеллектуалды ойын» сынып-
тан тыс шара ретінде Н.Əшірбекова мен 1-ші сынып мұғалім-
дері А.Ыбытаева, Р.Айтмұханова, Ə.Құлынбаеваның жүргізуімен
өткізілді. Бұл сабақтарға да оқушылар белсене қатысып, көңілі-
мізден шыға білді.

Бастауыш мектеп - оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қу-
атты жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең. Сондықтан, ба-
стауыш білім үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы, қиын
да жауапты іс.

З.АБДИКЕЕВА,
бастауыш сынып əдістемелік 

бірлестігінің жетекшісі
№1 қазақ тірек мектебі

Ботақара кенті

Əй, заман-ай, заман-ай,
Бұқарша, баба жырын-

дай.
Жағдай жаман, қиын-ай,
Ел қамын айтып жырла-

йын.
Жырлағанмен тынбайын,
Періште туған сəбилер
Кір қоқыс болды орны-ай.
Көкектер миы жоқ болды. 
Қарыны олардың тоқ

болды.
Қытайша қаптап елімде,
Балалар, қарттар үйлері.
Таусылар қашан олар-

дың,
Қайғылы, зарлы күйлері.
Қазақтар ғана пəтерші,
Басқаның бəрінде бас-

пана.
Үкімет, жағдайды көтерші,
Бөрікті атайын аспанға.
Қазақтың кейбірі өзгерді,

Сұрасаң бір сүре біл-
мейді.

Қазағым, жаңарар кез
келді.

Сылтауы - тілім келмейді. 
Ей, Алаш, көзіңді аш,

ұйықтама,
Оянар дəл бүгін кез келді.
Бұл сөзді шимай деп ой-

лама.
Дəлелім - бəрін де көз

көрді.
Осының бəрінен сабақ

ал, 
Қолыңнан бəрі де келеді. 
Бұқарша Алашқа жырла-

сам - 
Тəңірім - өзіңе сенеді,
Осыған сенгім-ақ келеді.

Ақжан ШЫНЫБЕК,
№1 қазақ тірек мектебінің

оқушысы

Осы бір қанатты сөзде қанша
мəн жатыр десеңізші. Мектебі-
міздің білім мен өнерге құштар
оқушылары «Қарағанды облы-
сының жастар мен балалар
ұйымының одағы» ұйымдасты-
рған ІІ облыстық «Жас талап-

2017» балалар мен жасөспірім-
дер фестиваліне қатысып
қайтты. 

5 түрлі номинация бойынша
өткен фестиваль «Болашақ»
университетінде 2017 жылдың
27 қарашасында өтті. Фести-

вальға Ботақара орта мектебі-
нен 4 оқушы қатысты.

Атап айтар болсақ, 7 «а» сы-
ныбының оқушылары - Əбікеев
Əділ мен Болатов Сағыныш
мектебіміздің бейнелеу пəнінің
мұғалімі А.Шайхиннің жетекші-
лігімен «Қолөнер жəне мүсін»
номинациясы бойынша, 7 «а»
сыныбының оқушысы - Төлеуов
Əділет, музыка пəнінің мұғалімі
Ж.Жүністің жетекшілігімен
«Дəстүрлі əн» номинациясы бо-
йынша 8 «а» сыныбының оқу-
шысы - Худусер Серікгүл, қазақ
тілі жəне əдебиеті пəнінің мұға-
лімі Б.Иманбекованың жетекші-
лігімен «Эссе жазу»
номинациясы бойынша бақ сы-
насты. 

Қатысқан оқушыларымыз
сертификаттармен марапатта-
лып, Сағыныш Болатов «Қолө-
нер жəне мүсін» номинациясы
бойынша жүлделі ІІІ-орынды
қанжығасына байлады. Жеңім-
паздарға алдағы уақытта тағы
талай шыңдарды бағындырула-
рына тілектеспіз. 

Б.ИМАНБЕКОВА,
Ботақара орта мектебінің

мұғалімі 

Ауыл кітапханашысы З.Əсе-
тқызы, технология пəнінің
мұғалімі Р.Өмірзақова, Г.Қо-
янбаеваның ұйымдастыруы-
мен «Елін сүйген - Елбасы»
тақырыбында сурет, қолөнер,
кітап көрмесі жасалды.

С.Чурин, Л.Спиридонова,
Н.Мархавайдың ұйымдасты-
руымен волейбол, баскетбол-
дан мектепшілік турнир өтті.
Оқушылар, ауыл жастары,
мұғалімдер, əкімшіліктің қыз-
меткерлерінен құралған бас-

кетболшылардың ішінен 1
орынды мектеп оқушылары
жеңіп алса, 2 орынды ауыл
жастары ,3 орынды əкімшілік
ұжымы иеленді.

«Елбасы – ел тірегі», «Қа-
зақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Ұлт көш-
басшысы», «Жүзден жүйрік»,
«Көш басында - Кемеңгер»,
«Астана жəне Президент »,
«Қазақстан – біздің ортақ үйі-
міз!», «Менің Қазақстанымның
болашағы» тақырыптарында

ашық тəрбие сағаттары ұйым-
дастырылып, Тұңғыш Прези-
дентіміз – Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаевтың өмірі мен еңбек
жолдарынан ақпарат берілді.
Елбасымыздың мерекесіне
арналған онкүндік іс-шараның
нүктесі салтанатты жиынымен
қойылды.

А.ҚҰНАНБАЕВА,
Қаражар орта мектебі

директорының тəрбие ісі
жөніндегі орынбасары 

Заманыма арнауМереке күні

«Жас Ұлан» ұйымына қабылданды
Кемеңгер көшбасшымыздың мерекесіне
орай Үштөбе тірек мектебінде
Республикалық «Жас Ұлан» бірыңғай
балалар мен жасөспірімдер ұйымы
қатарына қабылдау салтанатты жиыны
өтті. Мерекеге сай безендірілген
мектептің жиын залында өткен
салтанатты кештің құрметті қонағы
болып ауылымыздың еңбек ардагерлері
шақырылды

Жас талап-2017
Фуллер Тори Эдвин «Ештеңе туралы
сұрамайтын адам ештеңе үйренбейді»
деген екен.

Көш бастаған кемеңгерім
Мəнжі батыр атындағы Қаражар орта мектебінде Тұңғыш
Президент күніне арналған «Елбасы – ел тірегі» атты онкүндік
өтті. Онкүндікке мектеп оқушыларының баршасы толықтай
атсалысып, өз белсенділіктерін көрсете білді. 
«Өткен жылдардың жалынды істері» тақырыбында жасұландар
мен жасқырандар арасында сурет көрмесі, 5-11-сыныптар
арасында «Елбасым» атты көркем жазба шығармалар байқауы
ұйымдастырылып, үздік шығармалар марапатталып, аудандық
«Бұқар жырау жаршысы» газетіне жіберілді. 
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Тұңғыш Президент күніне
орай 27 қараша күні дене шы-
нықтыру пəні мұғалімі М.Сай-
далинаның ұйымдастыруымен
5-8 сыныптар арасында спорт-
тық жарыс өтіп, 6-шы қазақ сы-

ныбы жеңіске жетті.
Ал, 28 қараша күні сурет көр-

месі ұйымдастырылып, 1-
сынып мұғалімі Э.Аменованың
жетекшілігімен «Толағай» отба-
сылық сайысы өткізілді. 1 орын

«Жанат отбасы» мен «Нияз от-
басына» бұйырса, 2 орынды
«Молдабековтар отбасы», «Ка-
маловтар отбасы», «Жалби-
ровтар отбасы» иеленсе, 3
орынға «Айзар отбасы»,
«Усман отбасы»лайық деп та-
нылды. Əрбір отбасына құрмет
грамотасы мен тəтті дəмділер
таратылды.

29 қараша күні дене шынық-
тыру пəні мұғалімі М.Сайдали-
наның ұйымдастыруымен
9-10-сынып оқушылары, мектеп
мұғалімдері, ауыл тұрғындары
арасында «Волейболдан»
сайыс өткізіліп, 1 орын10

сынып оқушылар командасына,
2 орын мұғалімдер команда-
сына, 3 орын ауыл тұрғындары
командасына тиесілі болды.

30 қараша күні «Елбасына
тағзым» атты мерекелік кон-
церт өткізілді. Ауыл əкімі А.Ку-
пенов жəне мектеп директоры
Э.Сагиева көрермендерді
тұңғыш Президент күнімен құт-
тықтады. Мерекелік концертті
«Көк тудың желбірегені» əнімен
информатика пəні мұғалімі
С.Оразбеков пен 3 сынып оқу-
шысы Е.Тасболат ашты. Мате-
матика пəні мұғалімі
Ж.Курдеубайдың жетекшілігі-

мен «Айша» би ансамбелі
«Қазақ биін» орындаса, дирек-
тордың тəрбие ісі жөніндегі
орынбасары Минап Кункияның
жетекшілігімен «Нұр аға» əні
хормен орындалды.

Осындай іс-шараларды
ұйымдастырып, бірлікке, тату-
лыққа бастап жүрген мұғалім-
дерге алғысымыз шексіз.
Бірлігіміз жарасып татулықта,
достықта, биік белестерге жете
берейік.

С.ҚАСЕНОВА,
Белағаш орта мектебінің

қазақ тілі мен əдебиеті пəні
мұғалімі

Елімнің алтын діңгегі
1991 жылғы 1-желтоқсан күні бүкілхалық-

тық сайлау нəтижесі бойынша Қазақ елінің
тұңғыш Президенті болып Н.Ә.Назарбаев
сайланды. Содан бері 26 қас-қағым жыл ғана
өтсе де көшбасшының байсалды да, ба-
йыпты саясатының арқасында Қазақстан
мемлекеті əлемге танылды.

Алаш партиясына 100 жыл

Əлихан Бөкейханұлы жəне
Алаштың ұлттық ұстанымы

Бір сəт тарихқа шегініс жаса-
сақ, қылышынан қан тамып тұ-
рған Патша заманында отар
елінің ертеңін ойлап, шырыл-
даған Əлихандардың еңбегі
қыл арқанда жүрген жанкешті-
нің өмірін елестететіні сөзсіз.
Қиын-қыстау заманда қазақты
ұлтшылдық идеясымен ғана
сақтап қалуға болатынын ерте
түйсінген Əлихан Бөкейханұлы
«Қазақ» газетіне шыққан мақа-
ласында: «Бір халық өзінің та-
рихын білмесе, бір ел өзінің
тарихын жоғалтса, оның ар-
тынша өзі де жоғалуға дайын
болып тұрады... Дүниеде өңге
жұрттар қатарында қор болма-
йын, тұқымым құрып қалмасын
деген халық өзінің шежіресін,
имани дəрежесінде ұғып білуге
тиіс болады» деп жазады. 

Кейін қазақтың зиялы қауы-
мын, көзі ашық саналы азамат-
тары А.Байтұрсынов басын
құраған «Алаш» партиясының
негізін қалады. Партия құру
ісіне Əлихан Бөкейханұлы ман-
сапқұмарлықтан келген жоқ.
Патша үкіметіне оппозиция ре-
тінде құрылған, Керенский бас-
шылық жасаған кадеттер
партиясының құрамында жүріп,
біраз жұмыс атқарады. 1917
жылы партия басшысы Керен-
ский: «Түркістан мен дала об-
лыстары – Тула немесе Тамбов
облыстары емес. Ағылшындар
немесе француздар өздерінің
отарларына қалай қараса, біз
де оларға солай қарауымыз
керек» деп мəлімдеме жасаған-
нан кейін Ə.Бөкейханов ресми
түрде кадет партиясынан
шықты. Өйткені,бұл кезде қазақ
арасында дербес партия құру
мəселесі толық пісіп-жетілген
еді. 

Осылай қазақ даласындағы
халықтың қамын ойлап, ортақ

Алаш идеясына тоғысқан
«Алаш» партиясының негізі
1917 жылы шілде-тамыз айла-
рының өліарасында Жалпықа-
зақтық I құрылтайында
қаланды. 

Сол уақыттағы Ə.Бөкейха-
нұлы бастаған А.Байтұрсынов,
М.Дулатов, С.Торайғыров,
Х.Досмұхамедов, Ə.Ермеков,
И.Əлімбеков, Ə.Сəтбаев
сияқты қазақ зиялылары құрған
«Алаш» партиясының ұлттық
ұстанымы бес түрлі тұжырымға
негізделді.

Бірінші ұстаным: жер, жер
жəне жер. Жерсіз Отан жоқ.
Əлихан Бөкейхановтың ұйға-
рымы бойынша: «Қазақтың ба-
йырғы жерін қашан қазақтар өз
бетінше ғылым мен техникаға
сүйеніп толық игермейінше,
жер жекеменшікке де, қоныста-
нушыларға да берілмейді».
Яғни, жер – Отан, aл Отанды
сатуға да, жеке меншікке ай-
налдыруға да болмайды. Сол
жер үшін əр қазақтың намысы
жыртылып, ол жерге əр қазақ-
тың тері мен қаны төгілген
деген тұжырымға саяды. 

Бірінші ұстанымның өзектілігі
араға ғасыр салып та өз өзекті-
лігін жойған жоқ. Қазіргі мемле-
кет саясатында «жер ел
игілігіне жұмыс істеуі қажет»
деген қағиданы қолға алып,
сонау 90-шы жылдары кім кө-
рінгенге үлестірілген жер телім-
дерінің салығын көтеру арқылы
толық игеруді жоспарлап от-
ырғандығы дəлел. Қазақтың ба-
йырғы жерін қазақтар өз
бетінше ғылым мен техникаға
сүйеніп игермейінше, ел игі-
лікке жетпейтіндігін көрегендік-
пен айта білген Əлихан
Бөкейханұлының ой өзектілігі
осында. Айта кетуі керек,
атаулы мəселе төңірегінде

қазір қолданылмай бос жатқан
жерлерге салықты он есеге кө-
теру құқығы берілген. Сонау ХХ
ғасырдың бас кезіндегі Алаш
азаматтары шырылдаған жер
мəселесі қазіргі күнде арман
болған азат ел мемлекетінің де
назарынан тыс қалмай, атқа-
рушы билік тарапынан жүзеге
асып отыр.

«Алаш» партиясының екінші
ұстанымы: жердің астындағы,
үстіндегі, аспанындағы барлық
игілік қазақ мемлекетіне қызмет
етуі керек. Ə.Бөкейхановтың
айтуынша: «Оның əрбір түйір
тасы əр қазақтың өңіріне түйме
болып қадалуы керек» бола-
тын. Яғни, бұл «өз жерінің игілі-
гін əуелі өз елі игілігіне
айналдырсын, одан асса ғана
жатқа салауат» деген емеуі-
рінді танытады. 

Қазақтың əрбір түйір тасымен
қатар, жер астындағы қаншама
кен байлығы, қазба-алтыны,
қара мұнайы ұстағанның қо-
лында, тістегеннің аузында
кетіп жатқандығы барша қазақ-
стандықтың жанын ауыртатын-
дығы сөзсіз. Сонау ел
тəуелсіздігін алған 90-жылдары
сырттан ақша салсаң болды
деп шақырған инвесторлар қал-
таларын толтырып, өзіндік мақ-
саттарына ғана қол жеткізуді
ойлауда. Əрине, баршасы бір-
дей дей алмаймыз, олардың бі-
разы табысты жұмыс жасап,
салығын төлеп отыр. Алайда,
ертеңгі күні олардың тайып тұр-
масына кім кепіл. Осы орайда,
Елбасы «кəсіпкерлікке қолдау
жасай отырып, сіздердің аяқта-
рыңыздан тік тұруларыңыз үшін
жағдай жасадық» деп, барша
ел кəсіпкерлерін ел игілігіне
жұмыс жасауға шақырды.
Сонда ғана ел ретінде аяғымы-
зға тік тұратынымызды, Əли-
ханша «əр қазақтың өңіріне
түйме болып қадалатындығын»
айтып өтті. 

Үшінші ұстаным: Ə.Бөкейха-
новтың жобасы бойынша, «Қа-

зақтың жерінде өндірілген «бір
уыс жүн сол мемлекеттің аза-
маттарының үстіне тоқыма
болып киілуі керек, яғни толық-
тай экономикалық тəуелсіздік
пен бірлікке қол жеткізуге ұмты-
луы тиіс.

Əлихан Бөкейханұлы қазіргі
қытайдың, қырғыздың, түріктің
киімін киіп, Американың та-
уығын, Ресей мен Украинаның

шұжығын жеп, майын жаққан
қазақтың қалпына қарап, өзінің
көрегендігіне таң қалар ма еді?!
Сонау ХХ ғасырда айтылған
сөзді араға жүз жыл салып,
қолға алып жатқан жайымыз
бар. Ең жақсысы, “ештен кеш
жақсы”. Айтып отырғаным, “Қа-
зақстанда жасалған” деген
жазуы бар тағам өнімдерінің
ерекшелініп, жарнамаланып,
тұрғындардың дастарқандары-
нан орын алуы. “Ұлттық өнімді
пайдалана отырып, ішкі эконо-
микамызды жақсартамыз” дей-
міз. Өзекті ой өзегін араға
жылдар салып тауып, ел ше-
неуніктері отандық костюм мен
аяқ киімдерге тапсырыс беріп
жатыр. Оған қоса қолға алы-
нған ауыл шаруашылық коопе-
ративтері де ішкі өнімді
арттырып, тұрғындарды жұ-
мыспен қамтуға бағытталған.
Расында, сапасы мен талғамы
көңілден шығатын отандық
өнімдердің болуы ішкі экономи-
камызды жақсартып, сыртқа
тəуелділігімізді азайтып, ішкі
жұмыстың жүруіне ықпал етеді. 

Тағы да Абайдың: «Бірлік –
ақылға бірлік, малға бірлік

емес. Малыңды беріп отырсаң:
атасы басқа, діні басқа, күні ба-
сқалар да жалданып тірлік қы-
лады. Бірлік сатылса –
антұрғандықтың басы осы. Аға-
йын алмай бірлік қылса керек»
дегендегі бірлік – осы экономи-
калық бірлік болса керек.

Төртінші нысана: қазақ мем-
лекетінде мемлекет құрушы
ұлттың тіл, дін, діл үстемдігі
болуы керек, яғни, Х.Досмұха-
медовтің пайымдауына жүгін-
сек, «ұлттық мəдениет үстемдігі
сақталуы» тиіс болатын. 

2020 жылға келгенде Қазақ-
стан 100% мемлекеттік тілді
меңгеруі тиіс делінген Елбасы
жолдауы өгізаяңға салынып,
құмға сіңіп бара жатқандай. Бəз
баяғы қалпымызда үйімізде, от-
басылық мерекемізде ғана қа-
зақша сайрасақ, қалған
маңызды шаралардың бар-
лығында ресми тілде суша аға-
мыз. Мемлекет құраушы ұлт -
қазақ болса, мемлекет құрушы
тіл - қазақ тілі болғанда ғана, “5
институционалдық реформада”
айтылған, біртектілендіруге қол
жеткіземіз. Айтпағымыз да, сол
біртектілендіруде ұлттық құн-
дылықтарымызбен ғана əлем
елдерінің алдында ерекшелене
аламыз.

Бесінші, түпкі мақсат: тəу-
елсіз ғылымға, ұлттық салт-
дəстүрге негізделген заңға
сүйене отырып, Жапонияның
үлгісіндегі ұлттық-демократия-
лық мемлекет құру еді. Яғни,
тағы да сол Х.Досмұхамедовтің
пайымдауына жүгінсек, «тəу-
елсіз сот құрылымы болады,
тең жəне туыстық қарым-қаты-
настарды қамтамасыз ететін
одақтық қағидаттap (заң) жаса-
лады» делінген. 

Бүгінде, шүкір, елдің еңсесі
көтеріліп, Қазақстан əлемдер
елдері шоғырында шаңырағы
биік бір ордалы мемлекетке ай-
налды. Арада бір ғасыр өтсе
де, өзекті ойдың араға жылдар
салып өзінің дəнегінен, мəн-
мағынасынан ажырамағаны
ғана таң қалдырады.

Кім білер, мүмкін Алаш құн-
дылығының құнына ертерек
жетіп, түйсіне білгенімізде Тəу-
елсіздігіміздің ширек ғасы-
рында əлемнің ең дамыған
отыз елінің қатарынан ойып
орын алар ма едік.

Н.ƏБІКЕЕВА

Қазақта «халықтың бағына жаратылған
азамат» деген мағыналы сөз бар. Қазіргі
уақытта осы сөздің бағасын төмендетіп,
жиі айтып кеткеніміз болмаса, түбі
тереңде, мағынасы ойлы аталы сөз. Міне,
Әлихан Бөкейханұлы қазақтың бағына
жаратылған, қиындық күнде қолдау
танытып, нағыз жанашырлық танытқан
ел азаматтарын ортақ ойға тоғыстыра
білген көреген ақыл-ой иесі. 
«Әлихан Бөкейханов кім? Егер Латын
Америкасы үшін Симон Боливар қандай
болса, Әлихан Бөкейханов қазақ үшін сондай
тұлға. Егер Ататүрік қандай болса, Әлихан
қазақ үшін сондай. Егер Махатма Ганди
Үндістан үшін қандай болса, Әлихан қазақ
үшін сондай тұлға» деп тебіренеді
тарихшы ғалым Мəмбет Қойгелдиев.
Жеріне жеткізіп, санаға дөп тиетін баға.
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Дін жəне қоғам

– Алдымен өзіңіз басқарып отырған «Нұрлы
білім» қоғамдық бірлестігінің атқаратын жұмы-
стармен оқырмандарды таныстыра кетсеңіз.
Қоғамдық бірлестік қашан, қандай мақсатта құ-
рылды?

– «Нұрлы білім» қоғамдық бірлестігі 2013 жылдан ба-
стап қызмет етіп келеді. Осы 4 жылдан аса уақыт ішінде
біраз жұмыс атқарылды. Басты бағытымыз - алдын алу
шаралары, насихат, түсіндіру жұмысын жүргізу. Ради-
кализм, терроризм, уахабизм, салафизм сияқты өзекті
мəселелерге тереңдетілген дəрістер оқимыз. Уақыт
өткен сайын діни ұғымдар да өзгеретіндігі белгілі жайт.
Мəселен, ерте замандағы айтылған уағыздарды бүгінгі
жаһандану дəуіріндегі жетістіктермен байланыстырып
түсіндіру жұмыстары. Бұл жерде дін қағидаларын бұр-
малауларға жол бергізбеген абзал. Біз ежелгі түсінік-
пен түсіндіретін болсақ, халыққа дұрыс жетпеуі мүмкін.
Діни білімсіздіктің алдын алу - кезек күттірмес мəселе.
Атап айтқанда, ағартушылық жұмыстарға баса назар
аударамыз. Мешіттермен, қала мен аудандардың ішкі
саясат бөлімдерімен қоян-қолтық жұмыс атқарамыз.
Биылдың өзінде жалпы алдын алу іс-шаралары мақса-
тында Қарағанды облысы аумағындағы мекемелерде,
ұйымдарда, оқу орындарында, мешіттерде 322 кездесу
мен семинарлар ұйымдастырылды. Азаматтық жəне
дін жоралғыларын орындайтын аудитория үшін 368 рет
жеке ақпараттық-түсіндірме жұмыстары жүргізілді.
Бізде Рүстем Сыздықов, Жанболат Хушкелдиев ба-
стаған білікті 9 теолог бар. Барлығы да оқыған. Жан-
жақты дінге қатысты мəселелердің ара жігін ашып
беруге қауқарлы. Бірлестікте түсіндірме қағаздарынан
бөлек, Рүстем Сыздықовтың осы жылы «Жихадтың
шын мағанасы жəне оның діни экстремизм мен ха-
лықаралық терроризм мазмұнындағы трансформа-
циясы» атты қазақ жəне орыс тілінде əдістемелік
құралы шықты. Мұның барлығы деструктивтік діни
ағымдардан зардап шеккендерге көмегін берері сөзсіз.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының дін сала-
сындағы мемлекеттік саясатының 2017-2020 жылдарға
арналған тұжырымдамасы қазіргі кездегі қордаланған
көптеген мəселелерді шешуге бағытталды. Дін сала-
сындағы мемлекеттік саясат, заңдар, діни бірлестік-
тердің қызметі, діни білім алу, жасөспірімдерді қорғау,
ішкі жəне сыртқы қауіпсіздікті сақтауға бағытталған-
дығын да айта кеткен жөн.

– Кейбір ел ішіне іріткі салған діни ағымдар идео-
логиялық жұмыстарын ғаламтор арқылы жандан-
дырып, өз жағына адамдарды əлеуметтік желілер
арқылы тартып жатқандығы мəлім. Осы экстреми-
стік мазмұндағы материалдарды шектеу мақса-
тында биыл елімізде бірнеше сайтқа тексеру
жасалып, күдік тудырғандары бұғатталды. Қоғам-
дық бірлестік осы бағыттағы жұмыстарға қол ұшын
беріп отыр ма?

– Біздің елімізде БАҚ жəне интернет-контентке күн-
делікті мониторинг жасалып отыр. Бірлестіктің қолынан
бұғаттап, шектеу қою келмейді. Біз тек əлеуметтік же-
лідегі жат пиғылды пікірлерге сырттай сраптама жасап,
тиісті орындарға ескерту жасай аламыз. Мəселен,
Сирия соғысына өз еркімен кеткен қазақстандық аза-
маттардың көбісі ғаламтордағы теріс пиғылды жандар-
дың арбауына түскендігі анық. Діни сауатсыздықтың
салдарынан олар ата-ананың, туған-туыстарының көз
жасына, аяғына жығылып, жалынғанына қараған жоқ,
барлығын қиып кете барды. Жат ағымның жетегіне еріп,
қылмыстық жолға байланып, надандықтың, жалған-
дықтың, діни соқырлықтың құрбанына айналды. Ада-
стырушылардың қармағына іліккенде отбасыларда
дəстүрге қарсы шығушылар белгі берді. Ата-аналардың
көбі баласы болған соң осы жағдайларға көз жұма қа-
рады. Ақырында балалары қару асынып, өзге елге ат-
танып, қан төгіске араласып, қылмыскер атанды. Міне,
осындай жағдайды болдырмауға еліміздің өңірлерінде
ақпараттық насихаттау топтары жəне оңалту орталық-
тары, қоғамдық бірлестіктер мен діни бірлестіктер жұ-
мыла қызмет жасап жатыр. Діни экстремизмнің алдын
алу аясында елімізде, оның ішінде жастар арасында
жүйелі ақпараттық-түсіндіру жұмыстары қарқынды
жүріп, бұрынғыдан да жұмыс күшейді. Дін - нəзік жəне
өзекті мəселе. Жастарға дінді дұрыс түсіндіруіміздің
маңызы жоғары. Дін - рухани қазына деп білсек,
алайда, қазіргі заман білім мен ғылымға негізделген
дінді қажет етеді. Осы тұрғыдан алғанда елімізде
ауқымды жұмыстар атқарылуда. Дəстүрлі ислам дінінің
өзектілігін жиі айтып келеміз.

– Біз көп жылдан бері дəстүрлі ислам дінін
ұстану қажеттігін тілге тиек етіп, басылымдарда жа-
риялап, кездесулерде айтып жатамыз. Оқырманға
түсінікті болу үшін дəстүрлі ислам жөнінде тарқата
айтып берсеңіз?

- Халқымыздың тарихы мен мəдениеті көптеген ға-
сырлар бойы Ислам дінімен өзара байланыса дамып
келгендігін ғалымдарымыз дəлелдеп отыр. Ислам діні
мен қазақ халқының өзіндік руханияты мен мəдениеті-
нің қалыптасуындағы байланыстың болғандығы ақиқат.
Мəселен, қазақ елінің арғы тегі болып есептелетін көне
түркілер исламның қалыптасуы мен жетілуіне өз үле-

стерін қосқандығын тарих беттерін парақтасақ түйсіне-
міз. Ел болып тойлаған XV ғасырда Жəнібек пен Керей
негізін қалаған Қазақ хандығының тұсында Ислам діні
жоғарғы хандық биліктің нығаюы мен түрлі қазақ тай-
паларының бір этникалық қауымға бірігуіне ықпал
еткен идеологиялық факторлардың біріне айналған.
Қазақ хандығында Исламның сүнниттік бағытының ха-
нафи мəзһабын ұстанып, елдің бірлігін бекітті. Абылай
ханның ақылшысы, кеңесшісі Бұқар жырау Қалқама-
нұлы халықты имандылыққа шақырғандығы өлеңінде
«тайға таңба басқандай» айқындалып тұр. «Тілек» деп
аталатын өлеңінде Бұқар бабамыз:

«Бірінші тілек тілеңіз,
Бір Аллаға жазбасқа...
...Бесінші тілек тілеңіз
Бес уақытта бес намаз,
Біреуі қаза қалмасқа», – деп жырлайды. Яғни, біз ба-

баларымыз ұстанған исламды дəстүрлі дініміз деп ай-
туға негіз бар. Пайғамбарымыз Мұхаммед:
«...Көпшілікпен бірге болыңдар! Бөлінуден сақтаның-
дар», – деген өсиет қалдырған. Алла Тағала қасиетті
Құранда «Əли Имран» сүресінде: «...Бөлінбеңдер», –
деп əмір етті. Сондықтан Исламды ұстанған ата-баба-
ларымыз қашан да ынтымақ пен береке-бірліктің туын
жыққан жоқ. Ал, бүгінгі ұрпақтың еншісіне осынау үрді-
сті жалғастырып, баба жолымен жүре білу бұйырған.

– Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласында айтылғандай «ұлт
үнемі дамып отыратын тірі ағза» десек, өз бет-бей-
немізді сақтай отырып, жаңа үрдістерге бейімделе
білген ұлт қана өміршең бола алатындығы сөзсіз.
Десек те, қазіргі кезде өзекті мəселелерінің бірі -
діни экстремизм. Кейінгі жылдары пайда болған
əсіредіншілдер немесе теріс ағымдардың өкілдері
туралы не айтасыз?

– Елбасының Қазақстан халқына жолдаған «Қазақ-
стан - 2050» стратегиясы – мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Жолдауында «Мемлекеттің жəне қоғам-
ның басты міндеті – дəстүрлері мен мəдени нормала-
рына сай келетін елдің діни сана-сезімін қалыптастыру,
сондай-ақ радикализм, экстремизм жəне терроризмнің
барлық көрінісіне бірлесе отырып қарсы əрекет ету
керек» деген болатын. Бұл ретте Заңға енгізіліп от-
ырған толықтырулар мен өзгертулер түрлі жат пиғылды
ағымдардың қатерінен жас буынды алдын ала отырып,
олардың бейбіт елде өмір сүріп, жан-жақты дамуын
қамтамасыз ету арқылы қоғам тыныштығын сақтауды
көздейді. Бүгінде елдегі діни ахуалдың тұрақты жəне
бақылауда екенін атап өткеніміз дұрыс. Уəкілетті жəне
құқық қорғау органдарының жүйелі түрде жүргізіліп от-
ырған жұмыстарының нəтижесінде діни жағдай тұрақ-
тылығы сақталуда. Ақиқатпен бірге жалғандық қатар
жүреді. Өткенге көз жүгіртсек, дінде де солай саяси
жағдайлар етек алып, Пайғамбарлардың өмірлері де
жалғандықпен күрес жолында өткен екен. Халықара-
лық зерттеулердің мəлімдеуінше, бүгінгі таңда қантөгі-
стердің басым бөлігі зайырлы ұстанымдағы емес, діни
фундаментализм басым елдерде орын алып отыр.
Дінді жамылып, өз мақсатын көздейтін жат ағымды на-
сихаттау арқылы халықтың басын айналдырып, жол-
дан тайдыруға жұмыс жасайтын топтардан қашанда
сақ болуымыз қажет. Олар əлі оң мен солын танымай-
тын жастарды шырмауына түсіруге ықпал етеді.

– Уахабилік ағымның пайда болуы мен ерекше-
ліктері қандай?

– Қазіргі секталардың барлығының көздейтіні -
адамды алдау арқылы өз тобына қосып, көбейтуді мақ-
сат қылады. Мұның ар жағында, əрбір дəстүрлі емес
діни секталар қатарын көбейтіп саясатқа араласуды,
сол арқылы мол табысқа жетуді алға қояды. Табыс кө-
бейген соң, билікпен тартысқа түсуге ұмтылатындығы
анық. Түптеп келгенде, көбісінің мақсаты – осы. Оны
Ислам əлемінде XX ғасырдың алпысыншы жылда-
рында діни секталар белсенді түрде саясатқа кіріскені-
нен аңғаруға болады. Көп жағдайда діни ағымдардың
шығуы байлықпен тікелей байланысты болып отырған.

Ал, енді сіз айтып отырған «уахабилік» атауының ең
алғашқы идеялық тұрғыдан қалыптасу уақытын ға-
лымдарымыз əдебиеттерде хижри жыл санауы бо-
йынша VIII ғасыр деп көрсетеді. Бұл ағымның бастау
алуына Ибн Тəймияның Ахлус суннаға өздігінен жа-
саған пікірлері басты себеп. XII ғасырдан бастап Мұ-
хаммед ибн Абдул Уахабтың күш салуының арқасында
бұл ағым өз жақтастарының қатарын көбейте бастаған.
Қолдаушылардың ең алғашқылары көшпелі бəдəуилер
болды. Қазіргі уақытта кез келген мұсылман қауымда-
рының арасында бұл ағымды қабылдағандар баршы-
лық. Уахабилік ағымын жақтаушылардың
мұсылмандардан өз ойларынша айырмашылығы - мұ-
сылмандардың сенімдерін айыптап, тек өз сенімдерін
ғана дұрыс деп тануы. Зерттулерді зерделесек, фун-
даменталистер 3-4 ғасыр бұрынғы исламды да емес,
мүлде ары, 14 ғасыр бұрынғы пайғамбар мен халиф-
тер заманын аңсайды. Негізгі белгілері - исламды «би-
дғаттан» тазартуға ұмтылады, яғни көптеген ұлттық
салт-дəстүрлерді жоққа шығарады. Оның ішінде, əу-

лиелерді құрметтеуді, басына зиярат етуді, Алланы
еске алуды терістейді, қоғам өмірін реттейтін ережелер
тек қана Құран мен сүннет деп біледі, зайырлы заң-
дардың бəрін харам деп жариялайды, мəзхабтарды
мойындамайды жəне жиһадты мұсылмандардың ең қа-
сиетті міндеті деп біледі, соғысты тек «кəпірлерге» ғана
емес, кейбір «дінбұзар» мұсылмандарға да жария-
лайды. Бұл бүгінде анықталған. Исламдағы бұл саяси
қозғалысты ислам елдерінде «салафизм», ал, батыс
елдерінде «радикализм» деп атайды. Ал, «салафизм»
бұрынғы КСРО территориясында «уахабилік» деген
атпен белгілі болды. Уахабилердің негізін қалаушы
Абдул-Уахаб салафизм өкілдерінің бірі Ибн Тəймияның
ізбасары болған деседі.

Абдул-Уахаб əулиелердің басына бару күнə, пайғам-
бардың қабіріне тəуəп ету күнə, жалпы сопылықтың өзі
күпірлік деген өзінің идеяларын осы Ибн Тəимияның
еңбектерінен алған. Осынау идеяларды дамытқан
Абдул-Уахаб «кəпірлерді өлтіру – жақсылық жəне бұл
мұсылман адамның дін үшін жасай алатын жақсылық-
тарының ішіндегі ең үлкені, əмбе жəннатқа тура апара-
тын зор құрбандық» деп түсіндіріп жол сілтеген. Бүгінде
əлем бойынша Əл-Уахабтың бұл идеясы қазір терро-
ристік ұйымдардың өз əрекеттерін негіздейтін басты
дəйегі болып отыр. Уахабилік ағым ұстанушылар ел
ішіне оң ниетпен келмейтіндігі белгілі.

– Жаңа сұхбат барысында жат пиғылды бірнеше
сайттың бұғатталғандығы айтылды. Сіз мұсылман
дінін ұстанушыларға білім, кеңес алу үшін мешіт
имамдарынан бөлек, қандай сайттың көмегіне жү-
гінуге болатындығын айтып өтсеңіз?

– Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рұқ-
сат берген сайттарынан ғана ақпарат алып, білмегені-
мізді оқуға болады. Елімізде таратылатын күмəнді
көптеген белгісіз ақпараттар мен хабарламалардың тұ-
рғындардың діни көзқарасын қалыптастыруға бағытта-
латыны белгілі. Олардың ішінде дəстүрлі емес болып
саналатын діни ұйымдар мен топтардың, тіпті экстре-
мистік, теріс сенімдік мəліметтер болуы да мүмкін.
Осыған байланысты дін жолына бет бұрғысы келетін,
не болмаса діни сауатын жетілдіргісі келетін азаматтар,
жастар діни білім мен мəліметтерді Қазақстанда дəс-
түрлі болып саналатын ақпарат көздерінен алуы ба-
рынша маңызды екендігін айтқым келеді.
Жұртымыздың діни тұрғыда білімін жетілдіріп, теріс
діни ағымдардың жетегіне кетуіне жол бермеуге күш
салу -басты міндет. Олардың қоғамға қаншалықты зи-
янды жақтары бар екендігін айтып түсіндіргеніміз, дер
уақытында қимылдау маңыздырақ. Өйткені, еліміздегі
теріс діни ағымдардың көбеюі, осы ағымдарға кірген
бауырларымыздың бір-біріне жəне қоғамға көзқараста-
рының жəне ой-пікірлерінің, іс-əрекеттерінің сол тарап-
тан басқарылуы еліміздің тыныш тіршілігі мен сан
ғасырлардан бері қолданып келе жатқан салт-дəстүр-
лерімізге, сонымен бірге дəстүрлі діни ұстанымымызға
қарама-қайшылық туғызып, берекені кетіретіндігі анық.

Осы жағдайлардың алдын алу мақсатында, Қазақ-
стандағы псевдо-исламдық ағымдарға қарсы ата-ба-
баларымыздың ежелден ұстанып келе жатқан, исі қазақ
халқымыздың озық дəстүрлері мен əдет-ғұрыптарымен
біте қайнасқан Имам Ағзам мəзһабын негізге ала от-
ырғандығы сауапты іс. Еліміз үшін рухани сауаты
жоғары, білімді жастарымызды көбейту  мақсатында
ұлттық рухымыздың мəйегі Абай, Шəкəрім, Мəшһүр
Жүсіп сынды ғұламалардың жазған еңбектерін кеңінен
пайдалануымыз керек. Сонда ғана, жас ұрпаққа үлгі-
өнеге, тура жол көрсетіп, ел тізгінін қолына алар жа-
старымыздың көздері ашық, көкірегі ояу боларына
сенімдіміз. Біздің сөз басында «дəстүрлі Ислам діні»
деуіміздің мəні де осында жатыр. Исламды қабылдаған
соң діннің қойған талаптары мен шарттарын, бұйрық-
тарын орындау, мұсылмандар арасында топқа, жікке
бөлінбеу керек. Əрбір адам өз елінің азаматы ретінде,
өз мемлекетінің, қоғамның жəне келешек ұрпақтың "қой
үстіне бозторғай жұмыртқалаған" заманда өмір сүруіне
ықпал етуге жауапты екендігін естен шығармауы қажет.
Осындай ұстанымда, бағытта ғана қазіргі таңда əлемде
кең етек алып отырған індеттермен күресіп, теріс, арам
пиғылдағы идеология мен саясатқа, лаңкестік əрекет-
тердің  жолын кесуге болады.

– Шет елдерге оқуға кеткен кейбір жастар жат
ағымның жетегіне еріп, халықтың арасында теріс
ағымды насихаттағаны туралы көп əңгіме өрбіді.
Осы өзге елге білімін жетілдіруге кеткен адамдарға
бақылау бар ма?

– Тəуелсіздікті алған тұста жастар діни білім алу мақ-
сатында шетелдік оқу орындарына көптеп барғаны рас.
Өзге елден білім алған жақсы əрине, жастардың жан-
жақты шыңдалуына үлкен тəжірибе. Десек те, дəл діни
білім алуға келгенде қауіптенуіміз орынды жайт. Басқа
елдің діни танымын, діни тəжірибесін, сол елдердің ұлт-
тық мəдени құндылықтарын алып келіп те жалпақ жұр-
тқа тықпалауы да дұрыс емес. Алдағы уақыттарда
жастардың шетелде діни білім алу мəселесі мемлекет
тарапынан реттеледі. Тарқата айтқанда, заңнамалық
өзгерістер шетелде діни білім алғысы келетіндер үшін
бірқатар талаптар қарастыру жолында. Келешекте Қа-
зақстанда жоғары діни білім алған мамандар ғана ше-
телде діни білім ала алатын талап қойылады. Үкімет
діни сауаттылық деңгейі қалыптасқан тұлғаларға ғана
рұқсат беру арқылы жастардың жəне қоғамның діни қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ете алатындығына сенім артып
отыр. Əсіредіншілдік мəселесімен күресте ең əуелі
идеологиялық кешенді жұмыс жүргізу арқылы қоғам мү-
шелерін терроризм, экстремизм жəне радикализммен
саналы түрде күресетін, сақтануға мейілінше қабілетті
рухани сана қалыптастыру көзделуде. Тоқсан ауыз
сөзді тобықтай түйсек, діни таным - тұрақтылық негізі.

Сұхбаттасқан Нұрдос КƏРІМ

Бүгінде қоғамдық ортада кереғар діни ағымдар мен оларды жақтаушы-
лардың қарасы көбейіп жəне ондайлар өздерінің адасқандарымен қоймай өз-
гелерді де адастырып жүргендігі расталып отыр. Сондықтан діни
ахуалды зерттеу, əлемдік деңгейдегі жинақталған тəжірибе мен ең өзекті
мəселеге байланысты елімізде насихат, түсіндіру жұмысын жүргізу қолға
алынған. Мұндай жұмыстарды қазіргі таңда діни бірлестіктерде атқаруда.
Солардың бірі Қарағанды қаласында орналасқан «Нұрлы білім» қоғамдық
бірлестігі. Жақында айтулы бірлестіктің төрағасы Мақсұт Қожахметов-
пен сұхбаттасқан едік.



КНИИРС – 85 лет

Легенды КНИИРС
Уважаемые читатели, в канун Дня Независимости Республики Казахстан институту
растениеводства и селекции присвоено имя кавалера знака «Халық Қаһарманы» Александра
Федоровича Христенко. Институту возвращено и прежнее название, теперь он называется
так: ТОО «Карагандинская сельскохозяйственная опытная станция имени А.Ф. Христенко».

Предлагаем вашему вниманию сокращенный вариант очерка журналиста Сергея Буянова «Светлый путь героя» о
А.Ф.Христенко.

Светлый путь героя
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18-летний парень отправился
поднимать целину в совхоз
им.Пржевальского Нуринского
района Карагандинской обла-
сти. 

Здесь карьера молодого спе-
циалиста быстро развивалась
по восходящей благодаря само-
отверженному труду. Поднимал
целинные земли на тракторе,
заведовал ремонтной мастер-
ской, возглавлял бригаду меха-
низаторов. А в октябре 1958
года 22-летний передовик стал
одним из самых молодых ди-
ректоров в стране, заняв пост у
руля совхоза «Киевский» Ну-
ринского района! Позже воз-
главлял и Нуринское
р а й с е л ь х о з у п р а в л е н и е .  
С 1971-го по 1985 год - дирек-
тор крупного совхоза «Киров-
ский» Тельманского района.
После этого - первый замести-
тель начальника Карагандин-
ского облсельхозуправления. 
А с 1982 года жизнь Александра
Христенко оказалась связана с
Карагандинской сельскохозяй-
ственной опытной станцией
(СХОС), расположенной в селе
Центральном нынешнего
Бухар-Жырауского района. За
это время станция сменила не-
сколько названий, в последние
годы именуясь «Карагандин-
ский НИИ растениеводства и
селекции». С поста руководи-
теля института Александр Хри-
стенко ушел по болезни в 2001
году, незадолго до своей кон-
чины. 

В нынешнем году сошлись
две даты - 15 лет с того мо-
мента, как не стало Александра
Федоровича, и 85 лет со дня
создания самого научного
центра. Ветераны аграрной от-
расли, а также жители села
Центрального хранят в памяти
самые лучшие воспоминания о
личности ушедшего героя. Идя
навстречу их пожеланиям,
совет директоров НАНОЦ 24
ноября вернул институту его ис-
торическое название - Караган-
динская сельскохозяйственная
опытная станция. Также при-
нято решение присвоить Кара-
гандинской СХОС имя
Александра Христенко.

Люди, работавшие с Алексан-

дром Христенко бок о бок, пер-
вым делом отмечают его вни-
мание к инновациям. Его
занимали любые новшества,
появлявшиеся в агротехноло-
гиях, и интерес этот был отнюдь
не праздным - всё, что позво-
ляло повысить уровень про-
изводств, молниеносно
внедрялось в жизнь. 

- Первым делом он взялся за
технологии, которые бы позво-
лили повысить урожайность
сельхозкультур, - говорит Нико-
лай Ющенко – руководитель на-
учного отдела КСХОС им. А.Ф.
Христенко. - В то время этот во-
прос был актуальным: СХОС
специализировалась на про-
изводстве семян, а их в Кара-
гандинской области не хватало.
Особенно сильно ощущался
дефицит по кормовым травам и
картофелю. Под руководством
Александра Фёдоровича мы
смогли вывести семеноводство
на новый уровень по всем пози-
циям. 

Новый директор объективно
оценил ситуацию и понял, что
для решения проблемы хозяй-
ству необходимо существенно
расширить пашню. Александр
Христенко сумел добиться того,
что в распоряжение станции пе-
редали 3 тыс. га плодородной
земли соседнего, Осакаров-
ского района. 
В те времена это было очень
сложной процедурой.. Ему шли
навстречу ради общего блага:
не раз в село Центральное при-
езжал тогдашний председатель
Совета Министров Казахской
ССР Нурсултан Абишевич На-
зарбаев, интересуясь ходом
работ и оказывая необходимую
помощь. Отметим, что их с
Александром Христенко связы-
вали не только профессиональ-
ные, но и дружеские отношения
со времен работы будущего
Президента РК в Темиртау. 

Расширив площадь пашни,
опытная станция в первую оче-
редь увеличила объем про-
изводства семян кормовых
культур. Это было очень важно
для поддержки животноводства
всей области и самой СХОС,
где имелось собственное дой-
ное стадо - тут содержалось

950 породистых коров. Молоко
шло в Темиртау: два молоко-
воза в день, утром и вечером,
отправлялись к металлургам. 

Благодаря усилиям Алексан-
дра Христенко мощный толчок
получило семеноводство карто-
феля. Тогда станция была
единственным производителем
семян «второго хлеба» в обла-
сти. И это возлагало на СХОС
серьёзную задачу - в одиночку
закрыть потребность региона.

Ее выполнению мешал тот
факт, что поливные земли,
предназначенные под карто-
фель, были сильно истощены и
не могли обеспечить нужный
уровень производительности.
Христенко решил кардинально
поменять ситуацию, внеся в
почву большой объем органики.
Всего у нас под клубнем было
140 га орошаемых земель, -
вспоминает Николай Ющенко, -
и за два года мы смогли внести
на каждый гектар по 100 тонн
органики! Кроме того, мы стали
применять севообороты с сиде-
ральными культурами. А также
вносили минеральные удобре-
ния. Если до этого 150 центне-
ров с гектара считались
нормой, то мы получали по 320.
Конечно, шло и семеноводство
пшеницы - выводились новые
продуктивные сорта, более
устойчивые к засушливому кли-
мату Центрального Казахстана.
В то время выбор спецтехники
был небольшим. 
Когда Александр Христенко
узнал, что в одном из совхозов
Целиноградской области на-

чали применение широкоза-
хватных сеялок, он отправился
туда, чтобы изучить конструк-
цию новой техники. А потом при
СХОС открыл цех рационализа-
ции, пригласив работать тех
специалистов, кто отличался
смекалкой. И они начали созда-
вать оборудование своими си-
лами. Одним из активных
разработчиков новаторской тех-
ники был и Николай Ющенко.

- Мы сварили 36-метровую

сцепку, к которой можно было
присоединять необходимое в
данный момент оборудование -
либо бороны, либо сеялки, -
рассказывает он. - Это значи-
тельно повышало производи-
тельность труда. 
Другой проблемой в середине
80-х годов было отсутствие
опрыскивателей. Применение
гербицидов в сельском хозяй-
стве только начиналось. И в
один из сезонов на Карагандин-
скую область впервые распре-
делили американский гербицид
почвенного типа. В большин-
стве хозяйств региона не было
техники для его внесения - тра-
диционный метод распрыскива-
ния химикатов с самолета тут
не подходил. Александр Хри-
стенко не растерялся - в цеху
рационализации сотрудники
станции сами сконструировали
опрыскиватель и забрали себе
весь объем гербицидов, выде-
ленный району. Это позволило
обработать все свои площади и
на долгие годы решить про-
блему борьбы с сорняками.

- Идеальная чистота полей
дала нам мощнейший рост
сбора зерна, - говорит Николай
Ющенко. - Средняя урожай-
ность за пять лет сложилась на
уровне 20 центнеров с гектара,
тогда как по области она была
в два раза ниже. И параметры
нашего зерна были на уровне
первого класса, поскольку со-
держание клейковины состав-
ляло 28-30%. 

Однако в тех же 90-х опытная
станция пережила и очень тя-
желый период, связанный с
всеобщей разрухой. - Алек-
сандр Федорович очень сильно
переживал этот период, когда
рушилось всё то, что он созда-
вал годами, - вспоминает Нико-
лай Ющенко. - К счастью, СХОС
сохранилась, хотя масштаб ра-
боты станции стал намного
скромнее. Пришлось менять
всю систему организации ра-

боты, закрывать какие-то на-
правления, а более востребо-
ванные - нарабатывать с нуля.
Одним из таких новшеств стало
выращивание лекарственных
трав. 

- Мы создали питомник, - го-
ворит Николай Ющенко, - и
Александр Федорович приво-
зил для него семена растений
отовсюду: из Московского бота-
нического сада, из Алматин-
ского, и даже из Польши. И
свои, местные виды, мы тоже
собирали и культивировали. И
самое главное - полынь глад-
кая. Это сырье для получения
знаменитого противоопухоле-
вого препарата «Арглабин»,
разработанного карагандин-
скими учёными и выпускаемого
институтом «Фитохимия». Поти-
хоньку СХОС опять встала на
ноги. Однако кризис 90-х годов
не прошел бесследно для здо-
ровья Александра Христенко.
Он переживал проблемы своего
детища, что в итоге подорвало
его здоровье и привело к тяже-
лой болезни.

В памяти односельчан образ
Александра Фёдоровича навсе-
гда остался связан со светлыми
страницами истории села Цент-
рального. Благодаря его заботе
оно пережило свой расцвет и
лучшие годы, воспоминания о
которых греют сердца по сей
день. 

Валентина Молчанова была
директором местной школы,
когда в 1982 году Александр
Христенко возглавил СХОС.
Она сразу же почувствовала с
его стороны заботу о благопо-
лучии учебного заведения. В
1982 году В.Молчанова заняла
должность руководителя адми-
нистрации села, так что пере-
мены в облике Центрального,
случившиеся по инициативе
Александра Христенко, шли на
ее глазах. 

- Например, в 1984 году у нас
появился культурно-спортив-
ный комплекс, работал перера-
батывающий цех, где
выпускали молоко, масло, сме-
тану и колбасу. Также была
своя пекарня и кондитерское
производство.  Хорошо помню,
как Нурсултан Абишевич На-
зарбаев приезжал к нам на от-
крытие нового центра, где
расположились и исполком
сельского совета, и компьютер-
ный зал, и гостиница, и новый
торговый центр, - рассказывает
Валентина Молчанова. - По-
строила этот объект тоже опыт-
ная станция по инициативе
Александра Федоровича. Для
нашего села это было огром-
ным событием! 

Земляки и коллеги не устают
повторять, что для Александра
Федоровича на первом месте
стояли трудолюбие, уважение к
старшим и любовь к родной
земле.. И на таких единомыш-
ленников он опирался в своей
работе, благодаря чему и стали
возможны все успехи Караган-
динской СХОС, которая теперь
носит его имя, сохраняя тради-
ции, заложенные обладателем
звания «Халық Қаһарманы».

(Сокращенный вариант
очерка публикуется с согла-
сия автора. С полной версией
очерка можно ознакомиться в
газете «Индустриальная Ка-
раганда», №135 от 30 ноября
2017 года).

1991 жылы 1 желтоқсанда
алғаш рет Қазақ ССР Президен-
тінің жалпыхалықтық  сайлауы
өтіп, нəтижесінде Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев ел Прези-
денті болып сайланғаны халқы-
мызға белгілі. Сол себепті əр
жылдың 1 желтоқсаны барша
қазақстандықтар үшін атаулы
мерекелердің біріне айналды.

Елбасы мерекесі Ақөре ауылдық клуб ғима-
ратында атап өтілді. Көрермендерге Қазақстан-
ның Тұңғыш Президенті жайлы ақпарат сағаты
өткізіліп, Ақөре ауылдық модельді кітапханасы-

ның кітапханашысының ұйымдастыруымен
«Біздің тұңғыш Президентіміз» атты кітап көр-
месі жасалды. Көрмеге Елбасымыздың өмір-
баяны, еңбектері, қызмет хроникасы, жарыққа
шыққан кітаптары тізімделіп, «Елбасымыздың
өмір жолы» атты слайд көрсетілді.

Клуб қызметкері А.Рахимжанова көрермен-
дерді Тұңғыш Елбасы күнімен құттықтап, интел-
лектуалдық ойын ұйымдастырды. Ойынға
«Қыран», «Жеңіс», «Желтоқсан» топтары қаты-
сты. 4 кезеңнен құралған ойында «Желтоқсан»
тобы жеңімпаз атанды.

Əкімшілік қызметкері Е.Уахитова барлық кө-
рермендерді Тұңғыш Президент күнімен шын
жүректен құттықтап, Қазақстан күннен-күнге өр-
кендеп, гүлденсін деп қорытынды сөз сөйледі.

М.ƏБІКЕЕВА,
Ақөре ауылы модельді кітапханасының

кітапханашысы

Біздің тұңғыш Президент

Александр Федорович Христенко родился на
Украине, но стал одним из первых героев
Казахстана - третьим в истории
независимого государства гражданином,
удостоенным звания «Халық Қаһарманы».



«Бұлақ көрсең, көзін аш» дейді ха-
лқымыз. Осыдан 25 жыл бұрын Бұқар
бабаның есімі берілген киелі өлкеде,
жыраудың даңқын асқақтатып,
халық мұрасын паш ете білген До-
скей Әлімбаевтың есімін арқалаған
ауылда ел тəуелсіздігінің ұлы мей-
рамы қарсаңында іңгəлап өмірге жас
нəресте – Ұлан Бакижанов келген бо-
латын. 

Міне, бүгін араға ширек ғасырды салып, Ұланның
алар асуы өз алдына, қазақтың қара домбырасымен
біте қайнасып, үндері тоғысып, кешегі Тəттімбет, Қар-
шыға, Нұрғисалардың ізін жалғаған болмысы қалыпта-
сты. Ай бұрын ғана Қарағанды өңірін қуанышқа бөлеп,
халықаралық «Шабыт» фестивалінің бас жүлдесін қан-
жығасына байлады. Əрине, бұл өнерлі өреннің өмір
жолындағы негізгі биігі емес, тек қана өр халықтың
асқақ ұланының бір белесі десек болады.

Жоғарыда айтқанымыздай, өнерлі жас 1992 жылы
желтоқсанның 13-і күні Доскей ауылында əкесі
Асхат Мəнтайұлы мен анасы Зəкура Боранқұлқы-
зының отбасында өмірге келген тұла бойы тұңғыш-
тары. Қазаққа «ел болам десең бесігіңді түзе» деп
ғұлама ой қалдырған Мұхтар Əуезов «əнге əуес,
күйге құмар бала жаны сұлу, өмірге ғашық болып ке-
леді» деген екен. Сол балалықтан əдемілік пен
əсемдікке, тазалыққа құмар болып ес жиып келе жа-
тқан жиенінің болмысын тани білген нағашы атасы
Боранқұл Ысқақұлы баланың аяқ алысын бақылап
көрмек болып, қолына алғаш рет домбыра ұстатып
«Еркем-ай» халық əнін үйретеді.

Небəрі екінші сыныпта оқитын бүлдіршін атасы-
ның үйреткен əуенін ертеңгі күні тура айнытпай,
қайта тартып береді. Осылай, ата үмітін ақтап, бағы-
тын танытқан Ұланмен күнделікті күй сабағы баста-
лады. Дайындық бастапқыда небəрі бірнеше
минуттарға созылса, кейіннен сағаттап жалғасатын
жағдайға жетеді.

- Ұлан – дарынды азамат. Бірақ тұлғаның бойындағы
талантты тану бар да, оны дамытып, жетілдіру бар.
Осының бəрі келісіп, жарасым тапқанда ғана дарын
ашылып, өсу үстінде болады. Ұланға домбыра ұстатқан
алғаш күннен бастап, бақылау, қадағалау, тексеру жа-
садым. Жиенім де музыкалық сауаты əбден жетілген
соң, ешкімнің бақылауынсыз өзі əзірленуге кірісіп, кейін
оны дағдыға айналдырды. Домбыраны қолына ұстаған
алғашқы күннен бастап, қадағалау болмаса, баланың
дарыны жарыққа шықпай қалуы мүмкін еді-ау деп ой-
лаймын, - дейді өз естеліктерінде тəлімгері, нағашы
атасы Боранқұл.

Теріні илей берсең, иі қанып, қымбат дүниеге айна-
лып жатады. Сол сияқты қазақтың қара домбырасын
серік етіп, өнер жолындағы жетілу соқпағы Ұланды
2001 жылдың 1 қыркүйегінде музыка мектебінің Қанат
Тайшыбайұлы Оспанов жүргізетін домбыра сыныбына
жетелеп əкеледі. Талантты да талапты ұстаз, білім
беру ісінің үздігі Қанат Оспановтың сыныбында өнерін
шыңдаған Ұлан домбыра сыныбының 2-ші жылынан
бастап мектеп оркестрі құрамында ойнайды. 

Еліміз тəуелсіздік алғанына небəрі он жыл өтсе де,
жер-жерде ұлттық мұра, рухани құндылықтарымыз ба-
рынша кең насихатталып жатқан 2000 жылдары ауда-
нымыз бойынша қазақтың күйін насихаттаған музыка
мектебінің ұстаздары мен оқушыларынан құралған ор-
кестрдің құрамында өнер көрсетіп, шеберлігін шың-
дайды. Халық шығармашылығын насихаттаған өнерлі
ұжымды облыстық телеарна ұжымы назарға алып, сон-
дай бір телеарнадағы бағдарламалардың бірінде Ұлан
халық күйі «Құдашаны» орындайды. 

- Небəрі 7-8 жаста болармын сол кезде. Балалығым-
нан ба, қатты қобалжи қоймадым. Өзімді нық ұстап, үй-
ренгенімді, білетінімді ортаға салдым, - деп еске алады
бүгін ержеткен Ұлан.

«Болар бала бесігінде бұлқынар» деген ғой халқы-
мыз. Домбыраны ұстап, сахна төрінде жеке дара от-
ырысынан-ақ көпті аңғарған ұстазы Қанат аға «Менің
атымды шығарып, атағымды əйгілендіретін осы Ұлан
болатын шығар» деп ағынан жарылған екен. Ұстазы-
ның үкілеген үмітін ақтаған жас өрен ауылдың музыка
мектебінде өткізген жылдарында-ақ аудандық, облы-
стық, республикалық деңгейдегі күй додаларында топ
жарып, дарынын мойындата білді. 

Облыстық деңгейдегі алғашқы додасы 2005 жылдың
желтоқсан айында Тəттімбет атындағы өнер колледжі
музыка мектептері мен оқу орындарының арасында
Арқадағы шертпе күй дəстүрінің негізін салушы Тəттім-
беттің туғанына 190 жыл толуына орай ұйымдастыры-
лған өнер сайысында отыз өнерпаздың ортасында топ
жарады. Бəйгеде Махамбеттің «Жұмыр қылыш»,
М.Хамзиннің «Жайлау», Е.Үсеновтің «Шалқыма» күй-
лерін орындап, шеберлігінің нəтижесінде қазылар алқа-
сының құрметіне бөленген Ұлан бірінші орынды
иеленеді.

Осылай, «толқыннан толқын туады» демекші, бір ба-
йқаудан екінші байқауға қатысып, шыңдала түскен
өнерлі жас өзі қатарлас өнерпаздардың тəлім-тəжіри-
бесін санасына қондырып, рухани, кəсіби толыса тү-
седі. Ілияс Жансүгіров «Күйші» поэмасында:

Қағылды кейде бір күй дабылдай боп,

Бұрқырап кетті түтеп, дауылдай боп.
Əлде күш, əлде дауыл, əлде ат шапқан,
Əйтеуір қырдан көшкен сарындай боп, - деп күй құді-

ретін жырламақшы, домбыраның қос ішегіне тұтас бір
елдің өткені мен бүгінін, тарихы мен қиын-қыстау ке-
зеңін тоғыстырып, облыстық, республикалық сайы-
стардың бас жүлдесіне лайық екендігін дəлелдей
жүрді. 

Алғаш музыкалық сауатын ашқан ата мектебінен,
өнерін шыңдаған ауыл мектебінен толысып, Қарағанды
қаласындағы дарынды балаларға арналған мектеп-ин-
тернатқа ауысады. 

Сол бір күндерді талай додалы сайысқа баптап, ті-
леуін тілеген атасы Боранқұл Ысқақұлы былай деп
еске алады:

- Ұланды жетектеп жүріп Астанаға, Алматыға, Өске-
менге, Қарағандыға, облысымыздың түрлі аймақта-
рына талай бардым. Соның бір де біреуінде Ұланым
үмітімді ақтамай, жерге қаратқан жері жоқ. Барған же-

рінде даралығын дəріптеп, көпшіліктің сүйіспеншілігіне
бөленіп, жүлдені қанжығамызға байлап қайттық, -
дейді.

Жас күйшінің есінде қалған қызық бəйгелердің бірі
Тараз қаласында өткен ұлы сазгер, күйші Нұрғиса Ті-
лендиев атындағы «Кел, еркем, Алатауыма» атты ІІ ха-
лықаралық əншілер мен күйшілер байқауы. Облыс
атынан жалғыз аттанғандықтан, негізгі мақсаты намы-
сты қолдан бермеу болады. Н.Тілендиевтің шертпе
жəне төкпе 30 күйін орындауға Қазақстан, Қырғызстан,
Өзбекстан, Қытай, Монғолия сияқты көршілес елдер-
ден 34 домбырашы келеді. Сайыс мақсаты -  қазылар-
дың алдында жатқан 30 конвертте жасырылған күйдің
кез-келгенін нақышына келтіріп орындау. Кіші Отанын-
дағы туған-туыстың тілеулестігі, бойға біткен дарыны-
ның арқасында Ұлан екінші кезеңге өткен 12 күйшінің
тобын бастап, қорытынды сайыста жүлделі екінші
орынды қанжығасына байлайды. Жүлденің былай жік-
телуіне залдағы көпшілік те риза емес екендіктерін бір-
ден танытады. Осылай, күмісті қанжығасына байлаған

Ұланның тəрбиесіне қатал
өмір мектебі де өз ізін са-
лады. 

- Біз - қазақ деген ұлттық
тəрбиені санамызға сіңіріп,
ұят болады деп, үлкенге құр-
мет білдіріп өсіп-өнген елміз
ғой. Атаулы сайыста да ал-
дыңғы қос орынды консерваторияда білім беретін, шə-
кірт тəрбиелеп жүрген аға-апаларымызға берді.
Əділқазылар мүшелері де «сен лайық едің, бірақ алар
асуың алда» деп жаныма келіп, ыстық ықыластарын
танытып жатты. Өнер əлемі қаншалықты сырлы, сұлу
болғанымен оның да ішкі шым-шытырығы баршылық.
Ең бастысы, өз бойыңда бар дүниені танытып, көрсете
білу, - дейді ағынан жарылып. 

Ел тəуелсіздігінің қатарласы Ұланның тұлға ретінде
қалыптасуы да, шығармашылық дамуы да еліміздің мə-
дени-рухани жаңалықтарымен тұспа-тұс келіп от-
ырады. Осылай 2009 жылы өнерпаз жас сол кезде
музыкалық мектеп интернаттың 9-сыныбын тəмам-
даған оқушы тағы да нағашы атасы Боранқұл Ысқақұ-
лымен жолға шығып, Астананы бетке алады. Осыған
дейін Елорданың талай сайысында жүлдені қанжыға-
ларына байлап қайтқан екеудің бет алысы да, тілектері
де басқа болатын.

- 12 тамыз күні музыка академиясының колледжіне
келдік. Музыкалық академияның ректоры Айман Мұса-
ходжаева жолсапарға шығып кеткендіктен, проректоры
Раиса Мұсаходжаеваға жолықтық, - дейді Боранқұл
ағай. Алайда, оқуға қабылдау мерзімінің өтіп кеткенді-
гін айтқан проректор Ұланның əр жылдарда ие болған
құжаттарына қарап, оқу ісіне жауапты проректормен
жолықтырады.

Осылай, тиісті сыннан сүрінбей өткен жас талант
Елорда төріндегі Айтжан Тоқтағановтың сыныбына,
колледждің 2-курсына бірден қабылданады. Кейін му-
зыкалық академияның колледжін тəмамдаған соң,
2012 жылы Астана өнер университетінің студенті ата-
нады. 

Еңселі Елордамыздың көркеюімен Ұланның азамат-
тық толысуы да қатар жүреді. Өзі сияқты өнерлі жа-
стармен қатар жүріп, ортасын, дүниетанымын
қалыптастырады.

- Менің өнер жолымдағы алғашқы ұстазым атам,
Қанат Оспанов, Жеңіс Сəрсенбеков, Айтжан Тоқтаға-
нов, университетте Марат Нүкеев сынды өнер майтал-
мандары. Осы азаматтардың жетегімен бүгінгі күнге
жетіп отырған жайымыз бар. Қазақтың күй өнерінде үлгі
тұтарлық, рухани мұрасын насихаттайтын тұлғалар
баршылық. Солардың мұрасын насихаттап, дəстүрлі
музыкамызды əлем елдеріне таныту – біздің негізгі
мақсат, - дейді Ұлан алдағы күнге қойған мақсаттары-
мен таныстырып.

Бүгінде Елордамыздың төріндегі мемлекеттік фи-
лармонияның Ержан Тоқсабанов жетекшілік ететін «Са-
рыарқа» ұлттық музыка ансамблінде қызмет етіп,
шаңырақ көтерген Ұланның əр қадамына қызығушылық
танытып, қолдау көрсететін жанашырлары біздің өңірі-
мізде. Олар домбырасы өзінен үлкен бүлдіршін Ұлан-
ның есею, толысу, шыңдалу кезеңінің куəгері. 

Ендігі тілек - өзіңді қашанда еңселі биіктерден көруге
жазсын.

Н.ƏБІКЕЕВА
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елдігімді көкке көтергенім!
Қос ішекпен үндескен

Газетіміздің алдыңғы
санында облыстық мəде-
ниет басқармасының
ұйғаруымен ауданымыз-
дың өнерпаздары үздік
«Зерде» жылжымалы мə-
дени-сауық кешені номи-
нациясы бойынша
«Қарағанды облысының
үздік клубтық ұйымын»
іріктеу сайысы бары-
сында 8 қараша күні
клубы жоқ Жаңақала ауы-
лының Қабыл Боранбаев
атындағы негізгі мекте-
бінде өнер көрсеткені туралы жа-
зған болатынбыз.

Қорытындысы 7-желтоқсан күні шыққан сайыстың
нəтижесінде Бұқар жырау ауданының «Зерде» бей-
немобилі облыстық клубтардың ішінен оқ бойы озық
шығып, бас жүлдені қанжығасына байлады. Өз қа-
тарластарының арасында мəдениет пен өнерді на-
сихаттаудан үнемі алдыңғы қатарда көрініп жүретін
өнерпаздардың жеңісі ауданымыз үшін ортақ қуа-
ныш.

Жақсылыққа тағы бір жұп боларлық жаңалық, Ше-
шенқара ауылдық мəдениет үйінің меңгерушісі
Жанна Бурашева халық шығармашылығының
брендтік фестивальдары мен мерекелерді өткізудің
ең үздік шығармашылық жобасында «Бауырсақ-
шоу» тақырыбында арнайы жобасын қорғап, жүлделі
үшінші орынды иеленді. 

Өнерпаздарымыздың табысты істеріне сəттілік
тілей отырып, үнемі абырой биігінен көрініп жүруле-
ріне тілектестік білдіреміз.

Н.ƏБІКЕЕВА 

Құттықтаймыз!

«Зерделіктер» жеңіс төрінде



Бірақ осы бір қысқа мерзімге
қарамастан тəуелсіздіктің алға-
шқы жылдарындағы экономика-
лық-əлеуметтік жəне саяси
қиыншылықтарды еңсере біл-
ген қазақ елі əлем мойындаған
мемлекеттер қатарына қо-
сылды. Еліміздің саяси өмірі
жаңартылып, түбегейлі өзгері-
стер жасалды. Мемлекеттіліктің
барлық институттары құрылып,
экономикамыз нарықтық жолға
түсті. Халықтың əл-ауқаты жаңа
деңгейге көтерілді, əлеуметтік
салада жаңа асулар бағынды-
рылды. Мемлекеттік шекара-
мыз айқындалып, елдің
тұтастығы, жердің бүтіндігі қам-
тамасыз етілді. 

Тарихтан белгілі болғанын-
дай, азаттық алған елдердің
бəрі бірдей бірден даңғыл
жолға түсе бермейді. Əсіресе
қазіргідей жаһандану кезеңінде
жас мемлекеттің «бұйдасынан»
жетектей кеткісі келетіндер көп.
Жас мемлекет еліміз түрлі қаз-
баларға, мұнай-көмірдің бай қо-
рына ие болса, тіпті қызығып,
қанаушылардың саны арта-
тыны сөзсіз. Онсыз да ұзақ
жылдар бойы Кеңес одағының
шикізат көзі ретінде ғана қолда-
нылып келген жас мемлекет
үшін əлем елдерінің көшінде
өзіндік мақсат-мұратын айқын-
дап алу басты мəселе болатын.

Тəуелсіздіктің алғашқы жыл-
дарынан-ақ еліміздің бейбітші-
лікті қолдайтынын жария етіп,
ұзақ жылдар бойы Шығыс Қа-
зақстан өңіріндегі тұрғындар-
дың ғұмырына балта шауып
келген Семей ядролық полиго-
нын жабу жөніндегі Елбасының
шешімі əлем елдерінің назарын
жас Қазақстанға аударды. Енді
ғана тəй-тəй басқан елдің оны
игере алмайтыны өз алдына,
мұндай қаруы бар елдің үнемі

нысана астында болатыны бел-
гілі. Осы бір батыл қадамның
нəтижесінде мемлекетіміздің
тəуелсіздігінің қауіпсіздігіне
əлемнің іргелі мемлекеттері ке-
пілдік берді. Əлем елдерімен
терезесі тең тəуелсіз мемлекет
құрып, ата-бабаларымыздың
ғасырлар бойғы ұлы арманы
мен мақсаты орындалды.

Тəуелсіздіктің алғашқы жыл-
дары жас мемлекеттің экономи-
калық күш-қуатын арттырып,
тұрғындарының əлеуметтік
ахуалын жақсартуға бағыт-
талды. Осы орайда, ішкі жəне
сыртқы нарықта түрлі бағдарла-
малар жүзеге асып, сырттан ин-
весторлар, қаржыгерлер
тартылды. Сарапшылардың пі-
кірінше, соның арқасында эко-
номикамыз аяғына тік тұрып
қана қоймай, қауіпсіздігімізді де
нығайтып алдық. Өйткені бізде
əлемнің «ауа райын» жасайтын
елдердің бəрінің де бизнесі бар.
Ал қыруар қаржы салып от-
ырған олар біздің елде тыныш-
тық болуына əбден мүдделі.

Əлемдік тəжірибеде мықты
басшылардың жұрттың пікірі-
мен санаспай, өз дегенін жасап,
сонысы кейін дұрысқа шыққа-
нын көрсеткен мысалдар бар-
шылық. Экономикамыз
қалт-құлт еткен баланың қада-
мындай боп тұрғанда ел аста-
насын Арқа төсіне көшіру
туралы Елбасы пікірі əуелде
жұртқа оғаш көрінді. Президент-
тің сенімді серіктерінің бірі,
мемлекет қайраткері Мырзатай
Жолдасбеков көпшіліктің
атаулы шешімге қарсы шыққа-
нын айтады. Бірақ Елбасы
алған бетінен қайтпай, əуелі
Парламент депутаттарының
көзін жеткізіп, Арқа төсіне ту
тікті. 
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жылдығын атап өткен бүгінде
Астана - жаңа мыңжылдықтағы
тұңғыш қала ғана емес, əлем-
дегі ең əдемі шаһарлардың бі-
ріне айналды. Бір кезде өзге
мемлекеттер көз алартқан сол-
түстік облыстардың қазағы мо-
лайып, ел астанасы
мемлекетіміздің қақ ортасына
қоныс теуіп, тоғыз жолдың то-
рабына айналды.

Кейінгі жылдарда мемлекеті-
міз жас Астанасының төрінде
ЕҚЫҰ-ның саммитын, ұлттар
мен діндердің рухани ауызбір-
шілігін насихаттаған халықара-
лық кездесулер мен қысқы Азия
ойындары, «ЭКСПО-2017» көр-
месін өткізіп, халқымыздың да-
рқандығы мен қонақжайлығын
паш етіп, өзіндік жолын қалып-
тастырып келеді.

Н.Назарбаев «Қазақстандық
жол» атты кітабында, «Бүгіндері
Қазақстандағы реформалар тə-
жірибесінің нəтижелі екендігін
халықаралық сарапшылар ғана
емес, сонымен бірге əлемдегі
басты мемлекеттер лидерлері-
нің өздері де мойындап отыр.
Қазақстанның көшбасшылығы
сəтті таңдап алынған өтпелі
дəуірдің саяси-экономикалық
үлгісіне негізделген. Ол – күшті
президенттік билік жəне оған
қоса жедел де қарқынды эконо-
микалық реформалар. Біздің
үлгінің мəні мемлекеттік билікті
əлсіретпестен, нарықтық эконо-

миканың негіздерін жасауға
жəне демократияландыруға
бағытталған, сонымен бірге
«естен тандырмайтын» түбе-
гейлі реформалардың жиын-
тығына саяды.

Егер де «Қазақстан жолы» ту-
ралы айтатын болсақ, əрине,
бұл жол тек экономикалық үлгіні
таңдауға ғана қатысты емес.
Бұл - жалпы конституциялық
ережелерді ғана емес, сонымен
бірге саяси режимді, инфрақұ-
рылымды жəне конфессионал-
дық қатынастарды қамтитын
саяси үлгі. Бұл аса бай
ауқымды дүние жəне дəл осы
мəселелерде Қазақстан үлгі
аларлық мемлекет ретінде бүкіл
əлемге əйгілі болды. Бұл табы-
стар дүниежүзінде жəне өз іші-
мізде аса жоғары бағаланып
отыр» деп жазады.

Расында, бүгін əлем елдері-
нің шоғырында өзіндік жолын
қалыптастырып, мемлекеттік
рəміздерін, төл теңгесін, ең ба-
стысы құқықтық қоғамның
айғағы – Ата Заңын қабылдаған
елдің алар асуы алда. Сонау
бес ғасыр бұрын Керей мен Жə-
нібек көтерген Қазақ хандығы,
ғасыр бұрын Əлихан Бөкейхан,
Ахмет Байтұрсынұлы арман
еткен Алаш идеясы – барлығы-
ның заманамен үндестік тауып,
айқындалғаны бүгінгі күн. 

1991 жылы 17 желтоқсанда
Алматыдағы Республика
алаңында өткен митингіде Ел-

басы Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Тəуелсіздіктің біздің бəрімізге
артар міндеті мол. Енді еңселі
ел болудың жолына шындап тү-
суіміз керек. Əлеуетіміздің асуы
да, дəулетіміздің тасуы да өз қо-
лымызда. Кең байтақ жеріміздің
байлығы осы даланың түпкілікті
халқына да, тағдыр қосып, бірге
өмір сүріп жатқан өзге ұлт өкіл-
деріне де жетеді. Тарих көші
ұзақ. Асықсақ та аптықпайық.
Қазақстанның көп ұлтты халқы-
ның жұлдызы жоғары болаты-
нына, туған елімізде дəулетті де
сəулетті өмір орнайтынына
кəміл сенемін» деп айтқан сөзі-
нің бүгінгі күні шындыққа айна-
лғанын көріп отырмыз. 

Елбасы. Ел тəуелсіздігі. Ел
ертеңі. Үш сөз. Бір біріне етене
жақын, бір-бірін толықтыратын,
өзара сабақтас сөздер. Тəу-
елсіздік десек, ең алдымен
оның бастауында болған, оны
нық сеніммен алға апарған, тəу-
елсіз ел мемлекеттілігінің негізін
қалаған Елбасы ойға келеді. Ел-
басы десек, қиын-қыстау ке-
зеңде елді басқарып, оны бар
қиыншылықтан алып шығып,
бүгінгі өркенді дамуға жеткізген
Елбасы мен Ел ертеңі тағы да
алдымыздан шығады. Ел ертеңі
де өз халқы Елбасы деп атаған
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұл-
тан Назарбаевтың ел басшы-
лығын одан əрі қолға ұстауымен
байланыстырылады.

Н.ƏБІКЕЕВА
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Тəуелсіздігім - тəу етерім,

Мəңгілік ел -

Тəуелсіздік
Тəуелсіздік тұғырың,
Ұзақ болсын ғұмырың.
Көз жасы мен қаны бар,
Қызы менен ұлыңның.
Ішінде жүріп азаптың,
Жаны кетті Лəззат-

тың.
Сəбирасы тағы бар,
Қыздары еді қазақтың.
Он алтыншы жұлдызы,
Ызғармен қарды қай-

натты.
Сақтасын есте ұл-

қызы,
Құрбан болған Қай-

ратты.
Он алтыншы желтоқ-

сан,
Қыршын кетті ұл-

қызы.
Боранды дауыл желден

соң
Қазақтың жанды жұл-

дызы.

Қазақ елі
Қазақ елі жасай берсін

мəңгілік,
Жастарымыз айтып

жүрсін əн қылып.
Аллаға сан шүкірлік ай-

тамыз,
Күллі əлемге жете берсін

жаңғырып.
Қазақ ұлы - алаш ұлан,

жас ұлан,
Қазақпын деп, жырлап ке-

леді жасынан.
Ер мінезін, қаһарман да

айбарлы,
Білдіреді əр кімге де қа-

бағынан. 
Тыныштықты тілейміз

біз Алладан,
Қазақ елі ешбір көштен

қалмаған.
Қыран құсым көкте мəңгі

самғаған,
Қанатын ол қағудан еш

талмаған.
Күніміз - ол, нұрын төгіп

шашқанда, 
Жер-анамыз құшағын

ашар аспанға.
Жылулығын əрбір жанға

сезінер,
Нық сеніммен əр қадамын

басқанда.

Айнұр ЖАЛТУ, 
Ростовка ауылы

Жансая  Егінбаева - Ботақара
кентіндегі №1 қазақ тірек мекте-
бінің 8-сынып оқушысы.

Жансая өте белсенді бала. Ол
оқуда да, өнерде де, биде де,
спортта да алдыңғы қатардан көрі-
ніп жүр. Ұстаздарының Жансая ту-
ралы пікірлері өте жылы. “Бұл
баладан үлкен үміт күтіп жүрміз“,-
дейді қазақ тілі мен əдебиеті пəні-
нің мұғалімі Қ.Шыныбектегі.

Туған елінің, аға-апаларының,
ұстаздарының үмітін арқалап жүр-
ген Жансая Тəуелсіздік мерекесіне
жақсы үлгерімі мен үлгілі тəртібінен
тыс елеулі жетістіктерімен келіп
отыр.  Ол Ботақара өнер мектебінің
вокал, домбыра, би, жыршы-жырау
сыныптарына қатысады. Өткен ап-
таның соңында Қызылқайың ауы-
лында тоғызқұмалақтан өткен
аудандық сайыста үшінші орынды
иеленіп, ұстаздары мен ата-ана-
сына үлкен қуаныш сыйлады. 

Қарағанды қаласында Канада
елінің ұйымдастырушысы Жанна
Жолымбетова мен Қарағанды қа-
ласының ұйымдастырушысы К.Қанапинованың
жетекшілігімен өткен “Рух” халықаралық қамқор-
лық фестивалі байқауынан Ботақара кентіндегі

балалар өнер мектебінің жыршылар сыныбының
оқушысы Жансая Егінбаева 1-орынды қанжыға-
сына байлап, қуанышпен оралды. Белгілі айтыс-

кер ақын Дидар Қамиев
оқушысының осынау
биіктен көрінуіне үлкен
əсерін тигізген. 

Ал “Шұғыла” би тобы-
ның құрамында қазан
айының басында Қы-
рғызстан Республика-
сына барып, онда
бишілер 1-орынға ие
болып қайтыпты. Осы
айдың соңында Қа-
рағанды қаласында
өткен “Виват, талант”
байқауынан да биші
қыздар бас жүлде алып
қайтты. 

Міне, елі сенген жас
өркен осындай ерекше
қасиеттерін танытып,
көз алдымызда қыр гү-
ліндей жайнап өсіп ке-
леді. Үлкендердің
көзайымы, кішілердің
үлгісі болып үлгерген

жас дарынға дені сау болып, үлкен-үлкен асу-
ларды бағындыруын тілейміз. 

Қ.АХМЕТОВА
Суретте: Ж.Егінбаева.

Елбасы жəне Тəуелсіздік
Еліміздің еңсе көтеріп, əлем елдерінің

шоғырында бойын тіктегеніне көп уақыт
өте қойған жоқ. Ұзақ жылдар бойы азат-
тығын аңсаған елдің арман тізгінін ұстап,
оны жарқын да жаңа болашаққа бастау абы-
ройлы міндетін жүктеп, бүгінде ел тарихы-
ның жаңа белесіне бастаған бірегей тұлға
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еді. 

Сегіз қырлы бір сырлы Жансая



Қазақстан Республикасының
Тəуелсіздік күні 16 желтоқсан күні
аталып өтілуі кездейсоқ емес. 1991
жылы 16-желтоқсанда
Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі
«Тəуелсіздік пен мемлекеттің
егемендігі туралы» заңды
қабылдады.
Көптен күткен армандар орындалып, Қазақстан

халқы өз тағдыры үшін жауапкершілікті өз қолына
алды. 

Сан ғасырлық Қазақстан тарихының соңғы жылдары
жаңартылған, демократиялық мемлекеттің пайда
болуы, Елбасының жəне берекелі Қазақстан халқымен
жасалған табыс жолы біздер үшін үлкен мақтаныш. Аз
ғана тарихи кезеңде Қазақстан елеулі саяси жəне
экономикалық табыстарға жетті. 

Біздің бəрімізді Тəуелсіздік рухы біріктіреді. Ол əр
азаматта, əр қазақстандық жанұяда көрінісін тауып,
экономикамыздың өсуімен, əр жаңа жобамен нығаюда.

Елбасымыз Н.Назарбаев өзінің жыл сайынғы
Қазақстан халқына Жолдауында біз жаңа мемлекет

құра отырып, алдымызға
қойылған биік мақсаттарға
қол жеткізіп отырғанымызды
атап өтті. 

Ел болашағы - өз
қолымызда, Елбасымыздың
бейбіт саясаты жəне
талпынысы мол Қазақстан
халқының арқасында біз алға қойған мақсат-
мүдделерімізге жетеміз деген сенімдемін. 

А.САБЫРБАЕВА,
Бұқар жырау аудандық əділет басқармасы 

бас маманының міндетін атқарушысы 
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Тəуелсіздік - тұғырым!
Ел егемендігі

Тəуелсіздік -
қасиет тұнған

ұлы ұғым
Тəуелсіздік! Бостандық!

Құлаққа естілетін
жағымды, жайлы сөз. Бұл
сөзді естігенде тебірен-
бейтін жүрек, толқымай-
тын жан, туламайтын
қан жоқ шығар.

Мен - тəуелсіз елдің ұланымын, се-
бебі мен тəуелсіз мемлекетте тұра-
мын. Менің елім-Қазақстан
Республикасы. Қазақстан Республи-
касы 1991 жылы 16 желтоқсанда тəу-
елсіздік алды. Батыр
бабаларымыздың арқасында аңсаған
арманымызға қол жеткіздік. 1991
жылы тəуелсіз елдің тұңғыш Прези-
денті сайланды. 

Біздің Президентіміз - Н.Ə.Назар-
баев. Еліміздің өсіп-өркендеуіне, ке-
мелденуіне зор үлес қосқан
Елбасымыздың есімін мақтанышпен
айта аламын. Еліміз тəуелсіздік
алғаннан кейін үлкен жетістіктерге
жеттік. Елдігімізді айқындайтын Ел-
таңбамыз бен Туымыз, Əнұранымыз
халқымыздың баға жетпес мұрасына
айналды. Мен осындай болашағы жа-
рқын ұлттың ұрпағы болғаныма
бақыттымын. Мен өзге мемлекетке
барғанда «Мен-Қазақ елінде тұра-
мын» деп мақтанышпен айта аламын.

«Мен қазақ, қазақпын деп мақтана-
мын,

Ұранға «Алаш» деген атты аламын.
Сүйгенім - қазақ  өмірі, өзім -қазақ
Мен неге қазақтықтан сақтана-

мын?!», - деп халқымыздың біртуар
асыл азаматы С.Торайғыров та өз
елін, халқын жырға қосқан. Менің
сəби жүрегім де елімнің, халқымның,
Отанымның амандығын тілейді.

Қайсар рухты, жүрегі “елім”,”жұр-
тым” деп соққан əрбір қазақ азаматы-
ның тəуелсіздік жолында кездескен
қиындықтарға мойымай, үлкен, көзсіз
ерліктерінің арқасында біз осындай
үлкен жетістіктерге жеттік. Кейінгі ұр-
паққа аманаттап тапсыратын ең
басты байлығымыз – ел бірлігі. Осы-
нау жалпы ұлттық құндылықты əрбір
жастың бойынан көргім келеді. Елдің
тұтастығы мен бірлігі, татулығы мен
тыныштығы ең басты назарда бол-
мақ. 

Бабаларымыздың арманы – “Мəңгі-
лік Елді” көркейту біздің басты пары-
зымыз. Осыдан 13 ғасыр бұрын
Тоныкөк абыз “Түркі жұртының мұ-
раты – Мəңгілік Ел” деп өсиет қалды-
рған. Ендеше, Мəңгілік Елдің –
еліміздің болашағы біздің қолымызда.

А.ИМАНБЕКОВ,
Байқадам орта мектебінің

7-сынып оқушысы

Шал деген бар, қария бар, ақсақал
бар. Үшеуін қалай жіктеп, жіліктерімізді
білмейміз. Шал - өзінің өмірі мен тірлі-
гіне, бала-шағасына ие бір пенде. Қария
- ауылына, еліне пайдасы бар, өткеннен
сабақ ала алған адам. Ақсақал -  бүтін
бір ұлттың күйін күйлеген, жоғын жоқ-
таған тұлға десек жөн сияқты. 

“Ақ халатты абзал жан” деген тіркес
бар. Негізінен, дəрігер қауымына қажет
дүние жанашырлық, оның ішінде адамға
деген мейірім емес пе?!  Мем-
лекеттің байлығы - адам
десек, оның денсаулығына
бей-жай қарай алмайтын дəрі-
гер нақты шипасын сөзімен
де, ісімен де көрсетпек. Соны-
мен бірге өзінің жұмыс істеп
жүрген мекемесіне, ортасына
мейірім, шуақпен қарайтын
жандар осылар қатарынан
болуы лəзім. 

Пəскеңнің бірбеткей, сөзі
мен ісіне сенімді, əділдікті сү-
йетінін анам марқұмнан талай
құлақ қанықтырғам. Науқа-
сына шипа іздеген жан алды-
мен дəрігердің мейірімді сөзі
мен жанашырлығына зəру.  

Пасеп ағамен бір өлкеде
туғанбыз. Бұрынғы кеңшар
деген аталым бойынша Ақжар, Керней,
Алғабас бір бас құраған. Ол кісі Ақжар
ауылының тумасы. Əкесі Арын осы өл-
кеге құрметті жан болған. Пəскең (шын
есімі Пасевной, егін  егіп жатқан уақта
туған ғой) ауыл мектебінен бастап, 1965
жылы №2 интернатты бітірген. Сол
жылы Қарағандының мединститутына
түсіп, 1962 жылы тəмамдаған. Əуелі Ақ-
белде, кейін аудан орталығында, 1967
жылдан күні бүгінге дейін Кернейде дə-
рігер болып қызмет істеген. Яки осын-
дағы аурухананы өмір бойы басқарған.

Бүгінде құрметті демалыста. Өткен-
кеткен өмір мектебінен тереңдей сыр
тартар жанмен сұхбат құру да бір ғани-
бет. Бұрнағы күндері ағаймен сондай  бір
сəтті күні жолықтық, əңгіме-дүкен құр-
дық. 

Пəскең айтады:
- Сексенінші жылдардың соңы, тоқса-

ныншы жылдар басы Кеңес Одағы ша-
тқаяқтап құлады. Ескіні мансұқтадық.
Оның жақсы жақтары да болады ғой. Ел
еңсесі төмендеп, ауылдың сəні де, мəні
де кетті. Кеңшардағы, өкіметтегі бар
нəрсе ұстағанның қолында, тістегеннің
аузында кетті. Нағыз қиындық 90-жыл-
дардың соңына қарай болды. Бұрын
кеңшар көмектесетін. Енді ол жоқ. Су,
жарық, жылу жағдайы өте қиын мəсе-
леге айналды. 

Сол жылдары көмірдің жоқтығынан
жылу жүйесі жарылып, əуре-сарсаң
күйге түстік. Ескі мектепте өз күшімізбен
ескі кірпішпен алғабастық Жəркеев Əб-
дікəрім деген кісіге пеш қалатқыздым.
Оның алдында темір пеш қойғам.
Уақытша соны пайдаландым.  

Бір күні аяғы ауыр келіншек тосыннан

толғақ қысып, босандырып алуға тура
келді. Балпанақтай ұл туды. Ол жігіт бү-
гінде əскерде. 

Осы жиырма бес орындық (төсек) ау-
руханамызды жабамыз деген əңгіме
шықты. Сол кездегі аудандық аурухана
басшысы марқұм Қазкен ініме кірдім. Ол
əкімнің қолында деді. Мен əкімге бар-
дым. Ол шіркін мені қуып шыққандай
болды. Одан облыстық денсаулық бас-
шысына бардым. Ол да облыс əкіміне

сілтеді. Нефедов деген болды қой.
Күнде ертең деп, екі айдай сандалдым.
Ақыры кірдім-ау. Жағдай шешілді. Жа-
зған құлда шаршау жоқ деген сол,-деген
болатын.

Сөйткен жұмысында небары 10 орын-
дық төсекпен қалды. Жарты жалақыға
жүрді. Аға сондай-ақ өзінің қарамағында
бірге жұмыс істеген А.Сыздықова,
Б.Шəушекова, Р.Қалиева, Г.Құдайберге-
нова, Т.Маханова сынды қарындастарын
ілтипатпен еске алады. Олардың қандай
қиындық болса да, бірге кешіп, соқырға
тиын ұстатқандай жалақымен жүрсе де
мойымай еңбек еткендерін ерлікке ба-
лайды. 

Талай жақсы-жайсаңдармен дəмдес
болғанын, олардың ғибратты əңгімеле-
рін естіп, “оны ойға жисаңыз” болғаны
неге тұрады?! Академик Ш.Шөкиннің
ұлттық тағаммен достығын, ауылдың
таза ауасын, салауатты өмір салтын
ұстанып, кетерінде бар ықылас-пейілі-
мен бата бергенін ілтипатпен еске
алады. 

Шапық ғалым ешкі етін тəуір көреді
екен. Оның пəленбай шөпті қорек ететі-
нін, етінің адам ағзасына көп пайда тигі-
зетінін əңгімелеп, қазақтың табиғи
тағамы тек пайда берерін айтады. 

Кеңес Одағының Денсаулық министрі
орыстың пельменін сүйіп жейді екен.
Қайтар кезінде мұздатып, посылкамен
салып жіберуін өтініп аттанады. Жарық-
тық қазақтың қонақжай халық екенін
білсе керек. 

Ш.Шөкин Қазақ елінің ғылым акаде-
миясын басқарған. Анау Денсаулық ми-
нистрі сол кездегі.  Екеуінің екі түрлі
мінезі, болмысы бар. Біздің ғалым ақ-

сақалға көбірек келеді болмысымен де,
ұлағатымен де. 

Бүгінде жетпістің жетегінде жүрсе де
Пəскең санасы сергек. Өткен тарихын
орын-орнына қойып, тəптіштейді. Оның
үстіне аға еңбегін бұлдап, марапат
сұрап,құрмет те дəметпейді. Онсыз да
алған атақ-дəрежесі бір басына жетер-
лік. “Құрмет белгісі”, “Кеңестердің ден-
саулық сақтау үздігі”, “Қазақстанның
денсаулық сақтау үздігі”, “Ерен еңбегі
үшін”, Алматы қаласындағы денсаулық
сақтау министрлігінің, Қарағанды облы-
сының Құрмет тақтасы жəне қазақстан-
дық учаскелік аурухана байқауының
үшінші орын иегері сынды орден, ме-
даль, атақ-марапаттары жетерлік, бəрін
тізбектей берсек біраз жерге шабармыз. 

Сонау 70-жылдардың басында бір жұ-
палы ауру таралып, Егіндібұлақ ауда-
нына бірден төрт дəрігерді жібереді.

Пəскеңмен бірге сонда Р.Айсанова,
Б.Шибаева, С.Кəкеновтер болған
еді. Жұмыстарын тап-тұйнақтай
еткен аудан дəрігерлерді ел-жұрт
қолпаштап, аурулары сап тыйылға-
нына қуанып, қошемет-құрметпен
қайтарады. 

Сондай-ақ Пəскеңмен істес болған
Ю.Саворовскийдің де ізгі тілекті
хатын оқығанымыз бар. Бұл кісі кəсі-
подақта, ауыл əкімі болып қызмет
атқарған. Ол кісі Пəскеңнің қажыр-
қайратына сонау қиын-қыстау күн-
дері куə болғанын айтқан
адамдардың бірі. 

Мұның бəрін неге тіздік. Жаңағы
басында айтқан сөз - “Жазулы тұ-
рған хатқа жауап “десек жөн. Ұлға-
йған жасына қарамай, əлі де оқудан
жалықпаған. Пак есімді кореялық

профессордың “Суд Жок” емінің əліпбиі-
мен танысып, адамдардың науқасына
дəру іздеуде. Бірнеше рет арнайы кур-
старынан дəріс алып, халықаралық дə-
режедегі сертификат иеленген. 

Əңгіме үстінде менің де дертімді дəл
тауып, емдеу жолын айтып, кеңес берді.
Бұл өзі шөппен жəне инемен емдеудің
ерекше тəсілі екен.  

Елі мен жерінің, ұлттық болмысқа
шоғырланған рухы биік ағамыздың ака-
демик Т.Шармановты пір тұтарына көз
жеткіздік. Жалғыз ұлы Серіктен айы-
рылды. Көп əулие-əмбиеге сауын айтып,
Алла жолын ұстанды. Құдайға шүкір,
қыздары жолын қуып, денсаулық сала-
сының білгірі, ғылыми дəрежеге көтеріл-
ген жандар. “Аудан ардақтылары”
жинағында есімдері ойылып жазылған. 

“Əуелгі байлық - денсаулық” деген
тəмсілді ұстанған аталардың жолын қау-
засақ, осы жолда бар өмірін сарп еткен
Пəскеңдей адамға қандай сый-сияпат
көрсетсек лайықты-ау. Əйпесе, “Қазақ-
тың өлісінің жаманы жоқ, тірісінің өсек-
тен аманы жоқ”-деген Абай дана сөзі
бүгінге көп ой салар ғибрат. 

Біз құрметті тірі күнімізде бір-бірімізге
жасайық. Ертең тек дұға ғана оқимыз.
Аға айтқан əңгіме көп еді. Қағазға түске-
нінің бейнесі осы болды. 

Алла бізді бұл фəниге сынаққа жібер-
ген екен. Бəрімізге сынағымызды ағы
сынды жақсы амалмен, іс пен харекет-
пен өткізуге жазсын. 

Қ.ШЫНЫБЕКТЕГІ 
Журналистер Одағының мүшесі,

сазгер
Суретте: Пасев аға жұбайы Зылиха-

мен.

Ардагерлер қозғалысына - 30 жыл

Қариясы кімнің бар болса...
Үй артында төбешік,
Ерттеулі тұрған ат болар. 
Қариясы кімнің бар болса, 
Жазулы тұрған хат болар...
Бабамыздың осы шумақтары бүгінгі күнде қарияға бай-

ланысты бір сөз айтар болсаң дөп келетін сынды. Бү-
гінде осынау қағидаға сиятын сондай адам бар ма?!
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Егемен елім еңселі

«Ақ жол» демокра-
тиялық партиясы-
н ы ң
ұйымдастыруымен
өткен «ХХІ ғасыр-
дағы Алаштың Ақ
жолы» байқауында
екінші мəрте бақ
сынап отырған əріп-
тесіміз діттеген мақ-
сатына жетіп,
баршамызды қуаны-
шқа кенелтті. Өткен
жылы дəп осы ба-
йқауда үшінші оры-
нға ие болған
Назерке биылғы
жылы ерекше да-
йындықпен өзгелер-
ден оза шауып,
«Алаш қозғалысы
қайраткерлерінің ең-
бектеріндегі экономикалық
көзқарастарының өзектілігі,
қоғамды əлеуметтік жаңғыр-
тудың мəселелері жəне осы
идеяларды қазіргі заманғы
Қазақстанда дамыту» атты
номинациясы бойынша І дə-
режелі дипломмен, медаль-
мен жəне сертификатпен
марапатталды. 

Байқау шарттарына сəйкес,
бірінші кезеңде 4 номинация

бойынша келіп түскен жұмы-
стар іріктеліп, байқаудың
екінші кезеңі Алаш қозғалы-
сының өркендеп, дамуына өз-
дерінің айрықша үлестерін
қосқан, көптеген ел ардақты-
лары шыққан  Қостанай өңі-
рінде өтіп, бұл кезеңнен де
сүрінбей өткен əріптесіміз
бəйгені сарапқа салған ба-
йқаудың үшінші кезеңіне жол-
дама алады.  

Дəстүрлі додада Қазақстан-

ның түкпір-түкпірінен келген
жүзден аса талапкерден ірік-
теліп шыққан үздік 12 үміткер
қорытынды ғылыми практика-
лық конференцияда өздерінің
ғылыми жұмыстарын тағы бір
мəрте пысықтап, таныстырып
өткен. Соның ішінде əріптесі-
міздің жүзден жүйрік шауып,

жүлдемен ора-
луы біз үшін
үлкен қуаныш.   

Қаламы мен
білімін серік
еткен Назерке-
міздің газетіміз-
дің əр санында
жарық көретін
мақалаларын
оқырмандары-
мыз асыға кү-
теді десек,
артық айтпаға-
нымыз болар.
Əрдайым ізде-
ніс үстінде жү-
р е т і н
əріптесіміздің
ж а н - ж а қ т ы -
лығы, білімінің
арқасында кел-
ген атаулы
жеңісімен шын

жүректен құттықтаймыз.
Өз ісіне деген сүйіспенші-

лігі, баршаға ізеттілігі мен
адамгершілік қасиеті жоғары
əріптесіміздің қаламына қуат,
қадамына сəттілік тілей от-
ырып, бұл жеңісі алдағы көп-
теген жетістіктердің
бастамасы болсын деген ақ
тілегімізді арнаймыз.

Б.ЖАКЕШОВА

Тəуелсіз
елдің ұрпағы

Бұлбұл Асығат «Үштөбе жалпы орта білім
беретін мектебі» КММ-нің 2«ə» сынып
оқушысы. Бұлбұл денсаулығына
байланысты мектеп бағдарламасын үйде
оқиды. Ол өте алғыр, көзінде оты бар,
болашағы жарқын, оқуда озат оқушы. Кез-
келген тапсырылған жұмысқа зор
жауапкершілікпен қарап, уақытында
орындап отырады. Бұлбұл əр пəн
мұғалімін асыға күтіп отырады жəне
сабаққа тиянақтылықпен дайындалады.
Бұлбұлдың осы қасиеттерін көргенде
тəнті боласың.

Мектебімізде 1-желтоқсан - Тұңғыш Президент күніне орай
«Елбасы - ел тірегі» атты салтанатты жиын өтті. Салтанатты
жиында бастауыш жəне орта буын оқушыларын «Республика-
лық «Жас Ұлан» бірыңғай жəне жасөспірімдер ұйымы» қата-
рына қабылдады. Осы жиынға Бұлбұл да қатысып,
президентімізге арнап Ескен Елубай атамыздың «Ана өнегесі»
атты өлеңін жатқа айтып берді. Елбасымыз туралы жыр жол-
дарын ерекше жігермен, шын жүрегімен айтып шыққанда, риза
болған қатысушылар қошеметтеп қол шапалақтады. 

Үштөбе орта мектебінің директоры С.Артықбаева Бұлбұлдың
қайтпас қайсарлығын, ерекше жігерлілігін, табандылығын, бі-
лімге деген құштарлығын, өмірге деген құлшынысын, білсем,
үйренсем деген талпынысын атап өтіп, мерекемен құттықтап,
«Жас Ұлан» ұйымына қабылдап, мерекеге ат салысқаны үшін
«Мадақтама хатпен» марапаттады. Сонымен қатар, Бұлбұлға
зор денсаулық, қайтпас қайсарлық, кез-келген қиындыққа төтеп
берер шыдамдылық пен табандылық тіледі. 

Қазақ елінің жарқын болашағы - жас ұрпақтың қолында еке-
ніне, тəуелсіз елдің ұрпағы - Бұлбұлдың қайсарлығы дəлел бо-
лғандай. 

Ж.НҰРПЕИСОВА,
«Үштөбе ЖОББТМ (РО)» 

КММ-нің бастауыш сынып мұғалімі 

Открылась новая баня
В преддверии Дня Независимости в по-

селке Г.Мустафина открылась новая част-
ная баня. Жители  поселка давно мечтали
о бане, поэтому, узнав о ее строитель-
стве, а потом и открытии, очень обрадо-
вались.
Баня принад-

лежит индиви-
д у а л ь н о м у
предприятию
«Империал»,
хозяйкой бани
является жи-
тельница по-
с е л к а
Екатерина Гурь-
ева. 

З д а н и е
с т р о и л о с ь
около двух лет
при финансо-
вой поддержке
фонда «Даму».
Именно через этот Фонд поддержки предпринимательства на раз-
витие собственного дела был получен кредит в размере 3 мил-
лионов тенге. Недостающие для завершения проекта средства
предприниматели вложили из собственных сбережений.

Баню для сельчан предприниматели построили очень удобную и
просторную, на 50 мест. В помещении на площади около 200 квад-
ратных метров разместились большой просторный общий холл,
два зала для женщин и мужчин, оба с парными и раздевалками. В
зале для мужчин есть еще комната отдыха. 

При строительстве бани использованы новые современные тех-
нологии, пол с подогревом, что делает процесс купания комфорт-
ным.

Работает баня четыре дня в неделю, в пятницу, субботу, воскре-
сенье и в понедельник. 

Чтобы помыться-попариться в бане, за два часа возьмут 500
тенге, детский билет вполовину дешевле – 250 тенге.

Что немаловажно, с открытием бани в поселке четыре человека
нашли здесь постоянную работу. 

Т.КУРБАНОВА
На фото автора: хозяйка бани Е.Гурьева.

Бұл тұрғыдан келгенде
«Бұқар жырау жаршысы» га-
зеті менің рухани серігім
десем де болады. Басылым
бетінде жарияланып жатқан
көптеген пайдалы материал-
дар оқырманның аудитория-
сына бағытталғаны байқалып
тұрады. Тіл мен тарих, əлеу-
мет, білім беру, ғылыми іздені-
стердің нəтижелері, ағымдағы
ақпараттар, рухани мəселелер
– аудан газетінің бетінде үнемі
жарық көріп отырады.

«Бұқар жырау жаршысы» га-
зетінде негізінен оқырманға ой
салатын, оқырманның таны-
мын арттыратын, дүниетаны-
мын кеңейтетін, рухани
құндылықтарды арқау ететін
мақалалар басылады. 

Бұл да басылымның уақыт
ағымынан қалыс қалмай, ал-
дыңғы қатардан көрініп келе
жатқанын дəлелдейді. 

«Бұқар жырау жаршысы»
апталығы біздің рухани жансе-
рігімізге айналсын десек, га-
зетке жазылайық, тілімізге
қолдау көрсетейік дегім келеді. 

Газеттің өскелең ұрпақты
тəрбиелеудегі еңбегі елеулі.
Елдің сөзін сөйлейтін, өзімізге
жақсы таныс ауданның байы-

рғы басылымына жыл сайын
жазылып келеміз. Газеттің
хабар таратудан өзге тəрбие-
лік маңызы бар. 

Аудандық басылым бізге
ұнайды. Мұнда тақырып
ауқымы кең. Өзіміз білім сала-
сында еңбек ететіндіктен, ал-
дымен осы тақырыптағы
мақалаларды қараймыз. Мек-
тептегі жəне мектептен тыс
тəрбиелік шараларды көріп тұ-
рамыз. 

Менің ұсынысым, осындай
хат-хабар, туындыларды көбі-

рек берсеңіздер. Сонда біз
ауданымыздың өзге мекенде-
рінің де тəжірибесін оқып,
олар бізді көріп, арада тығыз
байланыс орныға түсер еді. 

Иə, қазіргідей жастардың са-
насын шырмауықша шырмап,
өз дегеніне көндіріп əкетіп
бара жатқан интернет зама-

нында алаулатып, жалаула-
тып, түрлі-түсті бояулармен
айқыш-ұйқыш шығып жатқан
газет-журналдар арасынан ау-
дандық газет те өз орнын та-
барына кəміл сенеміз. 

Құрметті оқырмандар, сү-
йікті газетімізге келесі жылға
жазылуға асығайық!

А.КУЖАКОВА,
«Жалпы орта білім беру №1

қазақ тірек мектебі
(ресурстық орталық)» КММ

директорының оқу ісі
жөніндегі орынбасары 

Назеркеміздің жүлделі жеңісі
9 желтоқсан күні Астана қаласында өткен
Алаш ұлттық қозғалысының 100
жылдығына арналған «ХХІ ғасырдағы
Алаштың Ақ жолы» жалпы ұлттық
байқауында газетіміздің тілшісі Назерке
Әбікеева жүлделі бірінші орынға ие болып,
сүйінші хабармен оралды. 

Газет - рухани жансерігім
Барлық ақпарат құралдарының ішінде га-

зеттің орны бір бөлек. Бүгінде ақпарат та-
рату жолдары сан түрлі. Өз басым
күнделікті жұмыс барысында интернет
желісін пайдалансам да, дəстүрлі басы-
лымдардың, соның ішінде газеттің орнын
ерекше деп санаймын.
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Председатель сессии Ж.Се-
риков ознакомил с повесткой
дня, которая включала в себя
пять вопросов, в том числе «О
внесении изменений в реше-
ние 10 сессии Бухар-Жырау-
ского районного маслихата от
23 декабря 2016 года №7 «О
районном бюджете на 2017-
2019 годы», «О присвоении
звания Почетный гражданин
Бухар-Жырауского района»,
«Об утверждении персональ-
ного состава антитеррористи-
ческой комиссии при акимате
Бухар-Жырауского района»,
«Об утверждении персональ-
ного состава районной комис-
сии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си-
туаций», «Об утверждении пер-
сонального состава
межведомственной районной
комиссии по реализации «Про-
граммы развития продуктивной
занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021
годы».

С проектом уточненного рай-
онного бюджета депутатов рай-
онного маслихата ознакомила
руководитель отдела эконо-
мики и финансов Е.Жумашева,
отметившая, что данное уточ-
нение является завершающим
и проводится после уточнения
областного бюджета.

Проект вносимых изменений
коснулся некоторых позиций, в
том числе в части принятия це-
левых трансфертов, увеличе-
ния плана поступлений
доходной части районного бюд-
жета, возврата ранее поступив-
ших в районный бюджет сумм и
перераспределения экономии
по администраторам бюджет-
ных программ.

При уточнении областного
бюджета были изменены целе-
вые трансферты на сумму 7
млн.38 тыс.тенге, в том числе
увеличены целевые транс-
ферты на повышение квалифи-
кации и переподготовку
учителей школ (1 млн. 376 тыс.
тенге), сняты целевые транс-
ферты на возмещение вла-
дельцам стоимости
изымаемых и уничтожаемых
больных животных, продуктов
и сырья животного происхож-
дения и на подключение Ин-
тернет-связи для ветпунктов.

Кроме этого, Е.Жумашева от-
метила, что в целях качествен-
ного исполнения доходной
части бюджета по итогам ухо-
дящего года, по согласованию
с управлением государствен-
ных доходов увеличен план по-
ступлений по видам налогов на
50 млн. тенге.

Также доходным источником
на уточнении стала экономия
по имеющимся расходам. На
снятие и перераспределение
внесена сумма 49,5 млн. тенге,
в том числе по отделам ЖКХ,
экономики и финансов, сель-
ского хозяйства, ветеринарии,
строительства, районной биб-
лиотечной системе, молодеж-
ному ресурсному центру и
акиматам сельских округов, сел
и поселков.

Общая сумма, внесенная на
уточнение, составила 99,5 млн.
тенге, которая распределена
на другие затраты. В том числе
порядка 337 тыс. тенге направ-

лены на пополнение резерва
местного исполнительного ор-
гана, 38,2 млн. тенге пред-
усмотрено на выплату
заработной платы в связи с
продлением отопительного се-
зона и принятием дополни-
тельных единиц в течение
текущего года.

- По отделу образования не-
достаток средств на конец года
образовался в связи с пере-
распределением сумм на при-
обретение и доставку
учебников, - пояснила Е.Жума-
шева, обратившись к депута-
там с предложением: по отделу
образования не производить в
декабре месяце оплату подо-
ходного и социального налогов
– это порядка 19 млн. тенге,
оставив эти расходы на сле-
дующий год.

713 тыс.тенге направлены на
выплату командировочных рас-
ходов на служебные выезды, в
том числе аппарату акима рай-
она 628 тыс. тенге, Корне-
евский с\о – 51 тыс. тенге,
п.Ботакара – 34 тыс. тенге.

8,2 млн.тенге предусмотрены
на сферу культуры. Здесь и
оплата коммунальных услуг
Дома культуры п.Г.Мустафина,
приобретение насоса на отопи-
тельную систему клуба села
Ботакара и ДК с.Самарканд,
дверей ДК с.Заречное, водо-
мерных счетчиков ДК п.Г.Му-
стафина, электрического
счетчика клуба села Урожай-
ное, на празднование Нового
года, зимнее содержание пло-
щади районного ДК и так
далее.

2,1 млн. тенге – расходы на
приобретение необходимых то-
варов для аппарата акима рай-
она, отделам занятости,
предпринимательства, аппа-
рата акима села Жанаталап,
Актобинского, Кызылкаинского,
Акбельского и Ростовского
сельских округов. Речь идет о
приобретении компьютеров,
ноутбука и мебели.

На уличное освещение пред-
усмотрено 4,2 млн.тенге - для
п.Ботакара и Самаркандского
с\о.

На организацию обществен-
ных работ направляется 1,1
млн. тенге для 20 человек.

На праздничное оформление
Нового года и приобретение
инвентаря для обслуживания
скверов п.Ботакара предусмот-
рено 2,4 млн.тенге, 

На организацию водоснабже-
ния населенных пунктов, теку-
щее содержание и устранение
порывов на водопроводных
сетях, а также подвоз воды за-
планирована сумма 9,9 млн.
тенге. В том числе отделу ЖКХ,
ПТ, АД – 9 млн. тенге, на буре-
ние скважины в Акбельском с\о
– 150 тыс. тенге, на подвоз
питьевой воды в с.Тегисжол –
220 тыс. тенге, на проведение
экспертизы и хлорирование
воды в Корнеевском с\о – 144
тыс. тенге, на подвоз питьевой
воды к селам Стан и Севан Но-
воузенского с\о – 468 тыс.
тенге.

Порядка 2,1 млн. тенге на-
правляется на зимнее содер-
жание дорог районного
значения, из них 2 млн. тенге
отделу ЖКХ, ПТ, АД, 150 тыс.

тенге акимату Акбельского с\о. 
По остальным сельским

округам, селам и поселкам по-
требность по содержанию
дорог решением бюджетной ко-
миссии была отклонена, ска-
зала Е.Жумашева, отметив,
что ранее при утверждении
районного бюджета была пред-
усмотрена вся сумма на весь
год.

При этом руководитель от-
дела экономики и финансов
рекомендует необходимые на
зимнее содержание средства
взять из КСН, на которые сей-
час дополнительно предусмот-
рено 12,5 млн. тенге.

На отлов бродячих кошек и
собак, проведение противоэпи-
зоотических мероприятий и ре-
монт автотранспорта отделу
ветеринарии направляется 1,9
млн. тенге.

Кроме этого в проекте уточ-
ненного районного бюджета
предусмотрены средства на
участие в зимней спартакиаде
– 416 тыс. тенге и публикацию
НПА – 2 млн. тенге.

А также перераспределены
средства по отдельным адми-
нистраторам бюджетных про-
грамм. К примеру, экономия по
уличному освещению в селе
Ботакара перераспределена
на приобретение стеллажа,
кресла, сейфа и доукомплекта-
цию служебной автомашины.
Экономию по водоснабжению в
с\о Баймырза перераспреде-
лить на приобретение мебели,
ГСМ для подвоза учащихся, из-
готовление актов на земельные
участки и оборудование для
подключения Теле2. В п.Г.Му-
стафина образовавшуюся эко-
номию от вакансий в сумме 155
тыс. тенге намерены использо-
вать на переоборудование ав-
тобуса для подвоза учащихся,
установив газовое оборудова-
ние, и тем самым сэкономить
средства на приобретение
ГСМ.

Отметив, что уточнение яв-
ляется последним в текущем
году и не предусмотривает рас-
пределение имеющихся
средств на крупные расходы в
связи с риском неосвоения по
итогам года, сказала Е.Жума-
шева, рекомендуя внести все
расходы в  бюджет 2018 года.

Таким образом, структура
районного бюджета имеет сле-
дующие параметры: доходы –
7 млрд. 560 млн. 25 тыс. тенге,
затраты – 7 млрд. 711 млн. 105
тыс. тенге, финансирование
дефицита бюджета – 201 млн.
693 тыс. тенге, сообщила Е.Жу-
машева, обратившись к депу-
татам с просьбой утвердить
проект районного бюджета с
изменениями.

Народные избранники едино-
гласно проголосовали «за»
представленный проект район-
ного бюджета на текущий год.
С единственным замечанием к
акиму района обратился секре-
тарь районного маслихата
Асхат Əли. 

- В конце года два админи-
стратора бюджетных программ
– отделы ЖКХ и строительства
не освоили порядка 32 млн.
тенге. Думаю, аким района под-
держит мое предложение о
том, что надо наказывать ад-
министраторов бюджетных
программ, руководителей отде-
лов, которые не осваивают
бюджетные средства и в даль-
нейшем ставить вопрос об их
несоответствии занимаемой
должности. Тем более, что
речь о развитии населенных
пунктов – разработке ПСД на
строительство жилых домов,
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры и так далее, -
сказал секретарь районного
маслихата.

А.ЖУМАКАЕВА

5 декабря депутаты районного маслихата
на 19 внеочередной сессии вновь внесли
изменения и дополнения в главный
финансовый документ – районный бюджет
на текущий год.
В работе сессии принял участие аким
района Шагурашид Мамалинов, а также
начальник РУВД М.Менисов, руководитель
отдела по делам обороны Э.Шингалиев,
руководители ряда учреждений и
организаций.

Районный бюджет вновь уточнили

Қоғамдық тыңдауға шақырамыз!
«Расчетный сервисный центр» ЖШС 2018 жылдың 1

қаңтарынан бастап күтілетін электрмен жабдықтаудың
белгіленген бағасының өзгертілуі жайлы хабарландыруды
талқылау мақсатында көпшілік алдында тыңдау өткізетіні
жайлы өз тұтынушылары мен мүдделі тұлғаларды
хабарландырады.

Көпшілік алдында тыңдау 21 желтоқсан 2017 жылы сағат
11.00-де Бұқар жырау ауданы, Ботақара кенті, Казыбек би
көшесі, 52, Мəдениет үйі ғимаратында өтеді.

«Расчетный сервисный центр» ЖШС

Приглашаем на публичные слушания
ТОО «Расчетный сервисный центр» уведомляет своих

потребителей и всех заинтересованных лиц о проведении
публичных слушаний по рассмотрению уведомления о
предстоящем с 1 января 2018 года изменении утвержденной
цены на электроснабжение.

Публичные слушания состоятся 21 декабря 2017 года в
11.00 по адресу: п.Ботакара, ул.Казыбек би, 52, в здании
Дома культуры.

ТОО «Расчетный сервисный центр»
Счет на оплату №26

В Каракудуке
объявлен карантин

Редкая инфекция - эпизоотический
лимфангит обнаружен у лошадей в селе
Каракудук. На днях здесь объявили
карантин.

Признаки болезни проявились у 18
лошадей в одном из шести табунов,
инфекционное заболевание подтвердились
лабораторными анализами у 12 животных,
остальные шесть голов находятся под
наблюдением специалистов.
Первые заболевшие животные были обнаружены 5 декабря,

когда табун пригнали в село. Специалистами районной
ветеринарной инспекции были взяты мазки и кровь животных,
которые затем были направлены на исследование областную
лабораторию.

- Анализы подтвердили наличие инфекционного заболевания –
эпизоотического лимфангита. В целях недопущения
распространения заразного заболевания животных, с 13 декабря
в селе Каракудук объявлен карантин, - сообщил главный
государственный ветеринарно-санитарный инспектор района
Ербол Садиров. – Карантин предполагает проведение ряда
мероприятий, в том числе установку поста, дизбарьера, на период
карантина запрещается вывоз и ввоз животных на территорию
села. В село прибудут специалисты республиканского
противоэпизоотического отряда, проведут дезинфекцию
помещений, где содержались больные животные, а также
скотомогильника.

Заболевшие животные подлежат изъятию и уничтожению путем
сжигания в скотомогильнике, говорит Е.Садиров. Главный
ветеринарный инспектор спешит успокоить владельцев, у которых
заболевший скот будет изыматься для уничтожения. Все они
получат компенсацию по среднерыночной стоимости. Все выплаты
будут осуществляться из республиканского бюджета при наличии
пакета документов: идентификационного номера животного (чипа
или специального тавро), ветеринарного паспорта, актов изъятия
и уничтожения.

Табун лошадей, где обнаружены заболевшие животные, а это
около 300 голов, сейчас распустили. Лошадей вернули
владельцам, изолировав по подворьям. Скот находится под
пристальным наблюдением владельцев и специалистов районной
ветеринарной станции. К слову сказать, в селе Каракудук бригада
ветеринаров уже вторую неделю в авральном режиме проводит
идентификацию лошадей, вручает сельчанам предписания и
информационные листы. 

- В свое время многие владельцы лошадей не придали значения
важности ветеринарным мероприятиям в целом и чипированию в
частности, несмотря на все наши призывы, статьи в газете, об этом
мы говорим и на сходах. Услуга эта платная и стоит одна тысяча
тенге за голову, и многие отказывались от чипирования и
таврирования. Теперь, когда возникла острая необходимость, у
владельцев скота появились и желание, и деньги, чтобы про-
идентифицировать скот. Ведь если заболевший скот будет изъят и
уничтожен, то компенсация будет выплачена лишь за скот, который
прошел идентификацию и был внесен в базу, - говорит директор
КГП «Бухар-Жырауская районная ветеринарная станция» Мейрам
Ыбышев.

Эпизоотический лимфангит, или африканский сап – хроническая
инфекционная болезнь однокопытных, преимущественно
лошадей. Лекарств, вакцины против этого заболевания нет.
Инкубационный период длится три месяца. Болезнь протекает
медленно, характеризуется гнойным воспалением кожи,
подкожной клетчатки, поверхностных лимфатических сосудов,
желез и слизистой оболочки носовой перегородки, абсцессом по
ходу лимфатических узлов, поражая ноги, грудь, шею животного.
Иначе говоря, животное покрывается язвочками и заживо гниет.
Для людей эта болезнь не опасна, но употреблять мясо больных
животных категорически запрещено.

До недавнего времени считалось, что опасная инфекция в
нашей стране давно ликвидирована. Однако три года назад, в
2014 году эпизоотический лимфангит был зарегистрирован на
территории нашего района, в селе Актобе. Карантин там длился
два года. Было уничтожено 122 головы.  

Сколько продлится карантин в селе Каракудук, неизвестно.
Е.Садиров отметил, что карантин снимается через три месяца
после последнего случая заболевания.

А.ЖУМАКАЕВА
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Тұрғындарға құлаққағыс

Аудан басшысының тікелей
тапсырмасымен атқарылып от-
ырған жұмыстарды бұқара ха-
лыққа жеткізу үшін
ұймдастырылған брифингке ау-
дандық «Нұр Отан» партиясы
филиалы төрағасының бірінші
орынбасары М.Нұрланов, тө-
тенше жағдайлар бөлімінің аға
инженері В.Малышкин, төтенше
жағдайлар бөлімінің бас ма-
маны Ш.Нұрсейітов, жастар ре-
сурстық орталығының
инспекторы Е.Шыңғысбаева қа-
тысты.

- Бүгін күн тəртібіндегі екі сұ-
раққа тоқталып өтетін боламыз.
Олар - тұрғын үй секторларын-
дағы өрт қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету, қыс мезіліндегі төтенше
жағдайлардың алдын алу мəсе-
лелері. Брифингтің басты мақ-
саты - бұқаралық ақпарат
құралдары арқылы қарапайым
халықты қауіпсіздік ережелері-
мен құлаққағыс ету,- деп сөз ба-
стады Н.Интуев. 

«Ай қорланса, арбаңды
сайла, күн қорланса, күрегіңді
сайла» дейтін қазақ аспан де-
нелеріне қарап ауа райын бол-
жаса, қазіргі күні ұялы
телефонымызға келіп түсіп жа-
татын төтенше жағдайлар бөлі-
мінің хабарларын құлаққа ілмей
жолға шығып кетіп, далада
қалып жатқандар аз емес.
Қаһарлы қыстың бізге ұсынар
мінезі аяқ асты, түске дейін
ашық болса, түстен кейін тосын
күшке айналып бұзылатын ауа
райының бұндай  қылықтарына
сақадай сай дайындықта тұра-
тын төтенше жағдайлар бөлімі-
нің қызметкерлері талай жанды
аман алып қалып, алғысқа бө-
ленуде. Биылғы жылы да өз да-
йындықтарын қыс түспей
пысықтап, ретке келтірген тө-
тенше жағдайлар бөлімінің ма-
мандары тұрғындарды сақтық
шараларымен ақпараттанды-
рып, алдын алу шараларына кі-
рісіп кетті. 

«Қансонарда бүркітші
шығады аңға» демекші, са-
ятшылықты жақын көретін ха-
лқымыздың қанына сіңген əдеті
алғашқы қар жауғаннан аңға
шығушылар мен балық аула-
ушылардың саны артып, ол кісі-
лердің өміріне деген

жауапкершілік төтенше жағдай-
лар бөлімінің мамандарының
мойынына келіп жүктелетіні
шындық. 

Брифинг барысында Ш.Нұр-
сейітов қыс мезгілінде кез-кел-
ген адам тап болатын төтенше
жағдайлардың алдын алу ша-
раларына байланысты жүргізі-
ліп отырған жұмыстар
барысымен таныстырып өтті. 

- Төтенше жағдайлар бөлімі-
нің мамандары тек қана бұқара-
лық ақпарат құралдары мен
ғаламтор желісінде сақтық ша-
раларын ұсынып қана қоймай,
үй-үйді аралап сақтық шарала-
рын ескертетін жаднамалар та-
ратуды қолға алды,- деген
Ш.Нұрсейітов алдағы қысқа то-
лығымен дайын екендіктерінен

хабардар етті.  
Сонымен қатар, жылыту мау-

сымының басталуымен ауданы-
мызда өрт санының
артқандығына тоқталып өткен
В.Малышкин сақтық шаралары-
нан мəлімет беріп өтті. 

Оларға сүйенсек, ағымдағы

жылы аудан аумағында 96 өрт
орын алған, бұл өткен жылмен
салыстырғанда 16 пайызға кө-
терілген. Соның ішінде тіркел-
ген 8 өрттің екеуі жылу
пештерінің дұрыс жұмыс істе-
меуінен, екеуі электротехника-
лық себептер бойынша, үшеуі
отты дұрыс жаға алмағандық-
тың кесірінен орын алған.

Тұрғын үй секторларындағы
өрттердің өсуімен қатар көмір-
тек тотығы газының салдары-
нан болған өлім-жітімнің
көпшілігі жылыту пештерін пай-
далану кезінде өрт қауіпсіздігі
ережелерін бұзу нəтижесінде
орын алады. Қазіргі таңда ауда-
нымыз бойынша көміртек то-
тығы газына уланғандардан
Жаңаталап ауылында егде жа-

стағы ерлі-зайыпты адамдар
көз жұмса, Ботақара кентінде
бір адам жарақат алған. 

Статистикалық мəліметтерге
сүйенсек, өрттің көп саны көбіне
тұрғын үй секторларында орын
алады. Тұрғындардың жылыту
пештерді, тұрмыстық газ құрал-
дарын орналастыру жəне пай-
далану кезінде өрт қауіпсіздігі
қағидаларын бұзуы, электр құ-
ралдарын техникалық пайда-
лану жəне монтаждау
қағидаларын бұзуы, балалар-
дың отпен ойнаулары, тұрмы-
стық электр құралдарын
пайдалану кезінде өрт қауіпсіз-
дігі қағидаларын бұзуы өрттер-
дің негізгі себептеріне жатады.

- Жыл сайын жылыту мау-
сымы қарсаңында жылыту құ-
ралдарын жөндеп, тексеру,
түтіктер мен мұржаларды күйік-
терден тазалау, газ құралдары-
ның желдеткіші жəне
арналарының техникалық жағ-
дайын байқау қажеттігін тағы да
еске саламыз. Алдағы қаһарлы
қыстың тосын сыйларына тө-
тенше жағдайлар бөлімі то-
лығымен дайындығын
хабарлайды. Дегенмен, «Сақ-
тансаң, сақтаймын» дегендей,
əр адам сақтық шараларын
есте ұстаса дейміз,- деген Н.Ин-
туев барша сұрақтарға жауап
беріп, брифингті қорытынды-
лады.

Қылышы ұзын қыстың алға-
шқы айларына дайындығын
отын-суынан бастайтын тұрғын-
дарымыз өздерінің сақтықтары
үшін төтенше жағдайлар ма-
мандары ұсынған барлық сақ-
тық шараларын есте ұстаса
екен дейміз. 

Б.ЖАКЕШОВА

Д.Торжановтың суретінде:
брифингтің өту сəтті.

Зейнеткерлер қауымын
алаңдатқан негізгі сауал 2018
жылдың басынан зейнетақы
жүйесіне қатысты енгізілетін
өзгерістер төңірегінде болды.
Бүгінгі таңда зейнеткерлердің
зейнетақысы ынтымақты (со-
лидарная) жəне базалық бөл-
шектерден тұратыны белгілі. 

- Келер жылдың қаңтарынан
бастап зейнетақы жүйесіне өз-
герістер енгізіліп, ол зейне-
тақының екі түріне де қатысты
болмақ. Келер жылдың, яғни
2018 жылдың қаңтар айынан
бастап, Елбасы Н.Назарбаев-
тың жарлығына сəйкес, ынты-
мақты зейнетақы көлемі 8
пайызға артпақ, - деген Г.Шү-
кенова, базалық зейнетақы
2018 жылдың 1 шілдесінен ба-
стап, азаматтардың 1998 жыл-
дың 1 қаңтарына дейін жəне

1998 жылдың 1 қаңтарынан ке-
йінгі бірыңғай жинақтаушы зей-
нетақы қоры жүйесіндегі еңбек
өтіліне байланысты есептеле-
тіндігін жеткізді. Егер де аза-
маттың еңбек өтілі 10 жылдан
аз немесе еңбек өтілі мүлде
болмаса онда базалық зейне-
тақының мөлшері ең төмен
күнкөріс деңгейінің 50%-ын құ-
райды. Базалық зейнетақының
мөлшері 10 жылдан артық
əрбір жыл үшін 2 пайызға
ұлғайтылады, өтілі 35 жыл
жəне одан көп болған жағ-
дайда күнкөріс деңгейі көрсет-
кішімен 100%-ын құрайды.

Мысалы, адам 35 жыл еңбек
етті делік. Оның зейнетақы
жарналары бар. Соған байла-
нысты азаматтың зейнетақысы
бір реттік төменгі күнкөріс дең-
гейі көрсеткішімен бірдей бо-

лады. Бұл көрсеткіш қазіргі
таңда 14 мың 466 теңге десек,
ендігі жылы бұл толық бір рет-
тік төменгі күнкөріс деңгейімен
бірдей, яғни 24 450 теңгені құ-

райды. 
Г.Шүкенованың айтуынша,

атаулы өзгерістер бір жағынан,
еңбек өтілі көп болғанымен, та-
быстары туралы мəліметтер-
дің болмауы себепті төмен
мөлшерде зейнетақы алатын
зейнеткерлерге қатысты əлеу-
меттік əділдік орнатуға, екінші
жағынан, бүгінгі жəне болашақ
қызметкерлер буынын еңбек
қатынастарын заңдастыруды
ынталандыру үшін мүмкіндік
береді. 

Кездесуге қатысқан зейнет-
керлердің көбісі таныстары-
ның, тіпті өздерінің əлеуметтік
жарналарды аударуға немқұ-

райлы қарағандықтарын айтып
жатты. Кент тұрғыны Хасан
Байсұлтанов Кеңес Одағы ке-
зінде зейнеткерлікке шыққан-
дардың зейнетақылары

жоғары екендігін айтса, зей-
неткерлердің дені зейнетақыға
ақша қосылған кездегі азық-тү-
ліктің, жол құнының жаппай
қымбаттауының алдын алу жө-
нінде сөз қозғады.

Нарық заңына байланысты
орын алып келе жатқан жағым-
сыз құбылысқа алаңдаушылық
білдірген зейнеткерлердің ба-
стамалары орынды екені сөз-
сіз. Əйтпесе, орынды-орынсыз
шарықтаған өнім құны көпші-
ліктің қалтасын қағып, əлеу-
меттік жеңілдетілген бағадағы
өнімдер жəрмеңкесін ұйымда-
стыру қажеттілігін тудырмақ. 

Атаулы кездесудің пайда-

сына да көз жеткіздік. Үйден
шыға алмайтын құрбысының
сауалдарын да ортаға салған
зейнеткер - кент тұрғыны зей-
нетақы жөніндегі толыққанды
жауап алғанына ризашы-
лығын танытты. Алдағы
уақытта мемлекеттік бағдар-
ламалар жəне əлеуметтік
қамту бөлімінің басшысы,
кент əкімі сияқты бірқатар ла-
уазымды тұлғалармен кез-
десу жоспарда бар екендігін
айтқан аудандық ардагерлер
кеңесінің төрағасы Төкен Ар-
бабаев:

- Сіздердің кез-келген сау-
алдарыңыз бойынша тиісті
жұмысты атқаруға тырыса-
мыз. Осыған дейін аурухана
директорымен кездесу ұйым-
дастырып, медициналық қыз-
мет көрсету жөнінде сұхбат
жүргізіп, бүгін келесі жылдан
басталатын зейнетақы сала-

сындағы өзгерістерден құлағ-
дар болып отырмыз. Біздің
отырысымызға келіп, құнды ақ-
парат бергені үшін бөлім бас-
шысына рақмет айтамыз, -
деп, алғысын білдірді.

Ауданымыз бойынша 6
мыңға тарта зейнеткер бар
болса, олардың біразы ең
төмен зейнетақы алатын адам-
дар. «Олар сіз бен біздің қа-
мқорлығымызды қажет етеді»
деген Т.Арбабаев, барлық аза-
маттардың тараптарынан қа-
мқорлық танытуға үндеу
тастады.

Н.ƏБІКЕЕВА
автор суреті

Қылышын сүйреген қыстың алғашқы
айлары да келіп қалды. Биылғы жылы
қыс қатты болады деген ұзын
құлақтан келген хабар болмаса,
басталысы жаман емес. Бірақ, қыстың
қатал мінезін болжай алмайсың, сол
үшін де қытымыр мезгілдің тосын
күндеріне дайындығымыз мығым болуы
шарт. 
Қараша айының 29-ы күні Бұқар жырау
аудандық «Нұр Отан» партиясы
филиалының ғимаратында төтенше
жағдайлар бөлімінің басшысы
Нұрмұхамед Интуевтің басшылығымен
брифинг өткізіліп, қысқы маусымға
дайындық барысында атқарылған
жұмыстар легінен ақпарат берілді.

Зейнетақы механизміндегі өзгерістер
Желтоқсанның 7-сі күні Ботақара
кентінің модельді кітапханасының
оқырмандар залында аудандық
ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен
«Әлеуметтік төлемдерді
ведомствоаралық есептеу орталығы»
департаментінің Бұқар жырау аудандық
бөлімшесінің басшысы Гүлбағира
Шүкеновамен кездесу өтті.
Ботақара кентінің 20-ға тарта
зейнеткері қатысқан дөңгелек үстел
барысында бірқатар өзекті деген
сұрақтар қойылып, тиісті жауаптарын
алды. 



Так и в поселке Г.Мустафина
состоялось обсуждение этих
двух тем. Во встрече с населе-
нием поселка и представите-
лями местного сообщества
приняли участие руководители
двух мониторинговых рабочих
групп по вопросам ЖКХ - совет-
ник акима района Ш.Курбанов,
по вопросам работы местной
полицейской службы - советник
акима района М.Макаров, а
также члены этих рабочих
групп: руководитель районного
отдела предпринимательства и
промышленности Л.Лузикова,
директор ТОО «Ботакара
жылу» Б.Аманжолов, главный
специалист районного отдела
ЖКХ, автомобильных дорог и
пассажирского транспорта
С.Нурмуканов. Так же на
встрече присутствовали аким
поселка Х.Рыспеков, депутат
районного маслихата Г.Хому-
това, руководитель районного
отдела внутренней политики
А.Жексембаева, заместитель
руководителя районного отдела
экономики и финансов Ж.Нур-
ланова, начальник МПС ОП по-
селка Г.Мустафина Е.Баспаков,
председатель ОКМС поселка
Г.Мустафина Л.Базелев и дру-
гие.

В ходе встречи с отчетами
перед населением выступили
директор ТОО «Аян су» М.Ари-
нова, руководитель районного
отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖТ Б.Дю-
секеев, участковый инспектор
полиции МПС ОП п.Г.Муста-
фина Т.Маханов.

ТОО «Аян су» в поселке Г.Му-
стафина предоставляет услуги
по распределению подачи пить-
евой воды и отводу сточных
вод. ТОО обслуживает внутри-
квартальные водопроводные и
канализационные сети. В своем
отчете М.Аринова отметила,
что водопроводные сети нахо-
дятся в удовлетворительном
состоянии, но все же аварии на
сетях случаются. Так в этом
году работниками ТОО было
устранено более 20 порывов
водопроводных сетей питьевой
воды и 14 на питьевых колод-
цах.

По-прежнему остается про-
блемой задолженность за
оплату потребления воды. Не-
смотря на то, что с неплатель-
щиками проводится большая
разъяснительная работа, за-
долженность населения на 1
декабря текущего года состав-
ляет по поселку Г.Мустафина –
482 669 тенге, по ст.Нура –
164 235 тенге. Есть задолжен-
ность и у бюджетных организа-
ций. Отдел образования
задолжал 43 тысячи тенге,
больница – 19 тысяч тенге, фи-
лиал агротехнического кол-
леджа 8 тысяч тенге,
Бухар-Жырауский суд №2 – 35
тысяч тенге, частное предприя-
тие ХПП Нура – 38 тысяч тенге.

Была озвучена и такая про-
блема, как отсутствие договора
на подачу воды между ТОО и

отделом полиции поселка Г.Му-
стафина. По словам М.Арино-
вой, ТОО «Аян су»
неоднократно обращалось с
письмами о заключении дого-
вора, но от руководства ОП
ответ так и не поступил. Таким
образом, питьевая вода в ОП
подается регулярно и в полном
объеме, однако оплата за по-
требляемую воду не произво-
дится. 

Также М.Аринова отметила
необходимость сооружения в
поселке накопительного бас-
сейна для питьевой воды.
Ранее действующая водона-
порная башня сейчас от-
ключена от водопровода по
причине износа и вода пода-
ется в сети напрямую из водо-
вода. Из-за этого случаются
порывы в сетях, так как в них
создается большое давление, а
также накопительный бассейн
необходим и для запасов воды,
на случай крупных аварий, дру-
гих непредвиденных или чрез-
вычайных ситуаций.

Из отчета Б.Дюсекеева жи-
тели поселка узнали о состоя-
нии дел по вопросам ЖКХ. В
частности, по поселку Г.Муста-
фина в этом году модульная ко-
тельная, отапливающая
многоэтажный дом по улице
Мира и Дом культуры, начала
подавать тепло с 29 сентября.
Обслуживает ее ТОО «Бота-
кара жылу». За счет средств
КСН акиматом поселка прово-
дятся работы по увеличению
мощности котельной, и будут
приобретены дополнительно
еще 2 котла отопления, а за
счет средств республиканского
бюджета по программе продук-
тивной занятости и массового
предпринимательства будут
проводиться работы по под-
ключению к модульной котель-
ной близлежащих жилых
домов. Также на эти цели уже
выделены 7 миллионов тенге
на проведение теплотрассы по
улицам Мира и Юбилейной.

По вопросам водоснабжения
были отмечены такие про-
блемы, как установка приборов
учета воды и необходимость за-
мены водопроводных сетей на
трех улицах поселка. По осве-
щению улиц будет проводиться
работа по установке 220 свето-
точек по всем улицам поселка,
в том числе и на новой улице,
появившейся в поселке при
строительстве домов после на-
воднения в 2015 году.

Решен вопрос с пассажир-
ским автотранспортным со-
о б щ е н и е м
Караганда-Г.Мустафина. В по-
следнее время с рейсом были
перебои, что вызвало много на-
реканий от жителей поселка. В
данное время вопрос решен.
Маршрут вновь находится в ра-
боте.

Обсуждение жилищно-комму-
нальной сферы обычно вызы-
вают у населения много
вопросов. Так и на этот раз жи-

тели не обошли стороной эти
проблемы. Заведующая дет-
ским садом «Росинка» Т.Загур-
ная озвучила проблему слабого
напора воды в детском до-
школьном учреждении. Здание
находится на конечной точке
сети, и работники детского сада
постоянно испытывают затруд-
нения с подачей воды. 

Житель поселка П.Федченко
вновь поднял вопрос строи-
тельства моста через реку
Нура. Мост после наводнения
2015 года находится в аварий-
ном состоянии. Но по нему про-
должают ходить люди.
П.Федченко неоднократно об-
ращался с письмами подписан-
ными жителями поселка с
просьбой построить новый ав-
томобильный мост. Поэтому его
интересовал вопрос, подана ли
заявка на его строительство в
акимат Карагандинской обла-

сти. Пенсионер еще раз пере-
дал свое заявление и попросил
дать на него официальный
ответ.

Председатель ОКМС Л.Базе-
лев тоже высказал ряд актуаль-
ных вопросов. Они касались
перебоев с углем осенью этого
года. Когда население не могло
приобрести себе топливо. А
также вновь поднял пока не ре-
шенный вопрос с территорией
бывшей пекарни. Здание стоит
полуразрушенным и представ-
ляет собой реальную опасность
для населения близлежащих
домов. 

Аким поселка Х.Рыспеков
сказал, что у здания появился
новый хозяин и в ближайшее
время он будет наводить там
порядок, установят ограждение. 

Последним на встрече отчи-
тался участковый инспектор по-
лиции Т.Маханов. Он сказал,
что с начала текущего года в
КУИ ОП УВД Бухар-Жырауского
района по п.Г.Мустафина заре-
гистрировано 498 обращений
граждан, преступлений и пра-
вонарушений. К администра-
тивной ответственности
привлечены 164, на принуди-
тельное лечение от алкого-
лизма направлены 3, к
административной ответствен-
ности в сфере семейно-быто-
вых отношений привлечены 78
правонарушителей, из них ад-
министративному аресту судом
подвергнуты 61 человек.

Сотрудниками ОП прово-
дятся ежедневные мероприя-

тия по раскрытию ранее совер-
шенных преступлений, ночные
рейды по профилактике краж
КРС и МРС, квартирных краж,
краж чужого имущества. Вы-
являются административные
правонарушения по благо-
устройству населенных пунк-
тов, загрязнения мест общего
пользования и другие меро-
приятия.

К участковому инспектору
возник ряд вопросов, в основ-
ном они касались наложения и
взыскания штрафов за наруше-
ние правил благоустройства, о
том, какая работа проводится
по отлову бродячих собак и дру-
гих.

В ходе встречи активно вы-
ступали и задавали вопросы,
вносили предложения руково-
дители мониторинговых рабо-
чих групп Ш.Курбанов,
М.Макаров, председатель
ОКМС Л.Базелев, депутат рай-
онного маслихата Г.Хомутова.

Так, к примеру, участковому
инспектору было предложено
на постоянной основе, осве-
щать свою работу в СМИ для
прозрачности деятельности и
информирования населения.

Прозвучавшие вопросы и
предложения населения взяты
на контроль. Также было при-
нято решение по окончании
встречи, всем членам монито-
ринговой рабочей группы вы-
ехать в детский сад для
решения на месте вопроса по-
дачи питьевой воды.

Т.КУРБАНОВА
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Сыбайлас жемқорлық -
қоғамға қауіпті кесел

Қазіргі кезеңде сыбайлас жемқорлықпен
күрес қоғамдағы ең өзекті мəселелердің
бірі болып отырғаны белгілі. Осыған орай
мемлекет тарапынан осы қауіпті
кеселдің алдын алу мен оны болдырмау
жөнінде нақты шаралар жүзеге
асырылуда. Мемлекет басшысы
«Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты
Жолдауында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегияны
қалыптастыру жəне іске асыруды жалғастыру - аса маңызды
міндет екендігін атап көрсетті.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы табысты əрекет оның алдын алуға бейімделген стратегия бо-
лғанда ғана мүмкін. Сондықтан, осы мəселені шешуде мемлекет пен қоғамның күш салуын бірік-
тіруге аса көңіл бөлінуде.  

Сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылық дерегі туралы хабарлаған немесе сыбайлас же-
мқорлыққа қарсы күреске жəрдемдескен адам туралы ақпарат мемлекеттік құпия болып табыла-
тынын жəне құқық қорғау органдарының немесе соттың сұратуы бойынша заңда белгіленген
тəртіппен ғана табыс етілетінін əр бір адам білуі қажет. Сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушы-
лық орын алған жағдайды хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жəрдем-
дескен адам мемлекеттің қорғауында болады.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу - мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметкер-
лердің, тұтастай қоғамның басты міндеті мен борышы, осы кеселге қатаң бағытталған мемлекет-
тік бағдарлама жоғары деңгейдегі жауаптылықпен іске асырылуы тиіс.

А.БЛЯЛОВ,
Бұқар жырау аудандық қазынашылық

басқарма басшысы

Мобильді топтың жұмысы жалғасуда
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениет деңгейін көтеру жəне
құқық бұзушылықтардың барлық нысандарына «мүлдем
төзбеушілік» қағидасын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы тұруға бағытталған мəселелерді түсіндіру мақсатын
қолға алған «Парасыз болашаққа. Бірге!» мобильдік тобы өз
жұмысын жалғастыруда. 

Қараша айының 21-ші жұлдызында жемқорлыққа қарсы мобильді топ мүшелері Тоғызқұдық, Қа-
рақұдық ауылдарының тұрғындарымен кездесіп, ақпараттандыру жұмысын жүргізіп қайтты.

Кездесу барысында жемқорлықтың алдын алу, болдырмауға байланысты өзекті деген тақы-
рыптар қозғалып, қойылған сұрақтардың барлығына дерлік жауап берілді. 

Сыбайлас жемқорлық еліміздің əлеуметтік-экономикалық дамуына кері əсерін тигізетіндігін бар-
шамыз білеміз. 

Б.ЖАКЕШОВА

Встреча с населением
7 декабря в поселке Г.Мустафина состоялась встреча с
населением, организованная по инициативе членов общественного
комитета местного самоуправления и членов рабочих
мониторинговых групп по изучению общественного мнения и
проблемных вопросов. 
Встреча проводилась в рамках отчетов руководителя районного
отдела ЖКХ, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и
начальника местной полицейской службы УВД Бухар-Жырауского
района. Как известно, отчеты этих руководителей были
опубликованы на страницах районной газеты и на сайте акимата
района. В настоящее время каждый житель района может принять
участие в их обсуждении, оставить свои комментарии и
предложения по тем или иным вопросам.
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По состоянию на 1 декабря 2017 года в Бухар-Жы-
рауском районе проживает 14 786 человек в возрасте
от 14 до 29 лет, что составляет одну треть населения
района. Заняты на постоянной работе 7 469, самоза-
нятые 1096, безработные 395. В социальной сфере
работают 1 107 специалистов, из них в сфере обра-
зования – 811, медицины – 200 и культуры – 96. 

Действуют 14 глав крестьянских хозяйств и 138 ин-
дивидуальных предпринимателей. Обучаются в шко-
лах 3 413 ученика, 1 611 учащиеся СУЗов, 110
студенты ВУЗов. 

С начала года мерами государственной поддержки
в рамках программы «С дипломом в село» восполь-
зовались 47 человек из числа молодежи, которые по-
лучили подъемное пособие на сумму 7 465,5
тыс.тенге, 9 из них получили бюджетный кредит на
приобретение жилья на общую сумму 30 631,5
тыс.тенге. 

Впервые за 9 лет существования программы «С
дипломом  в село» в текущем году специалистом
сферы здравоохранения из села Кокпекты был полу-
чен бюджетный кредит на строительство жилья, ранее
специалистами приобреталось только готовое жилье. 

Ежемесячно КГУ «Молодежный ресурсный центр
Бухар-Жырауского района» совместно с КГУ «Центр
занятости населения акимата Бухар-Жыраукого рай-
она» трудоустраивают молодежь района в разные уч-
реждения. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года в Центр заня-
тости обратилось 938 человек из числа молодежи по
программе «Развитие продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства», из них 826 человек
трудоустроено, что составляет 86%.

Также еженедельно в МРЦ проводятся консульта-
ции по трудоустройству безработного населения рай-
она. На сегодняшний день  проведено около 233
консультаций.    

Ведется системная работа по трудоустройству и
снижению безработицы среди молодежи.  В рамках
программы «Развитие продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства» направлены на про-
фессиональную подготовку и переподготовку 152
человека по специальности: повар, сварщик, парик-
махер, специалист по маникюру, на социальные ра-
бочие места - 13 человек из числа молодежи; 22
человека подали заявления на получение микрокре-
дитов, из них 20 человек получили микрокредиты. 

На сегодняшний день по молодежной практике в го-
сударственных учреждениях трудятся 50 молодых
специалистов. 

С 1 июля по 31 августа 2017 года работал моло-
дежный трудовой отряд «Жасыл ел» в количестве 48
человек. Молодыми бойцами проведена работа по
окраске заборов, благоустройству центральных
аллей, побелке деревьев. 

В целях создания условий для развития предприни-
мательской деятельности среди молодежи, организо-
вана системная работа по обучению основам
предпринимательства, проведено 15 консультаций, 12
встреч ИПГ, организованы семинары по программам
«Бизнес Бастау», «Бизнес-советник». 

Гранты акима области и района на поддержку сель-
ской молодежи, занимающейся предпринимательской
деятельностью на селе, выдаются на открытие нового
дела и развитие действующего бизнеса в сельской
местности. Так, на гранты акима района в 2017 году
выделено 1 млн. тенге, 5 молодых предпринимателя
стали обладателями гранта. Также 2 начинающих мо-
лодых предпринимателя района получил грант акима
Карагандинской области на сумму 700 000 тенге.

Молодежь района активно принимает участие в об-
щественно-политических, информационно-пропаган-
дистских и культурно-массовых мероприятиях. 

Молодежным ресурсным центром с начала года
было организовано более 135 мероприятий.

В рамках обеспечения направления молодежной по-
литики по доступному и качественному образованию
проводятся консультации и анкетирование в школах
по выбору профессии, учреждения образования,
формы обучения и формы оплаты за обучение. Также
проведены информационные часы по разъяснению
доступных кредитов на образование, более 10 семи-
наров по разъяснению государственной образова-
тельной накопительной системы, лайф-коучинг,
психологические рекомендации при подготовке к ЕНТ.

Проведены районные акции ко Дню борьбы с таба-
кокурением и к Международному дню борьбы с нар-
команией и наркобизнесом.

С целью повышения уровня правовой культуры, вос-
питания нетерпимости к проявлениям коррупции ин-
структорами Центра были проведены круглые столы,
семинары, информационные часы, анкетирование и
другие мероприятия. 

Для досуга молодежи функционируют 40 библиотек,
32 клубных учреждения, 1 районный краеведческий

музей, 4 детские школы искусств. В клубах и домах
культуры действуют 230 кружков художественной са-
модеятельности с количеством участников 2230 че-
ловек, из них 70% - это молодежь. 

В целях поддержки талантливой молодежи на кон-
курсной основе ежегодно присуждается молодежная
премия акима района «Жұлдыз» в номинациях «Мо-
лодой специалист года», «Молодой рабочий года»,
«Молодой предприниматель года», «Молодой спорт-
смен года» и «Мемлекеттік тілім - менің болашағым»,
в 2017 году было выделено 300,0 тыс.тенге.

В целях пропаганды здорового образа жизни, при-
влечения молодежи к регулярным занятиям спортом,
формирования нравственных ценностей специали-
стами и инспекторами КГУ «Молодежный ресурсный
центр Бухар-Жырауского района» с начала 2017 года
проведен комплекс мероприятий.

Для занятий физической культурой в районе функ-
ционирует 178 объектов спорта. В общеобразова-
тельных школах и дворовых клубах района
функционирует 148 спортивных секций по различным
видам спорта с общим охватом более 3 567 человек.
В спортивных секциях ДЮСШ по 12 видам спорта за-
нимается 721 учащийся. С начала года проведено 25
спортивно-массовых мероприятий с охватом 6 181 че-
ловек.                                                                                                                                           

Совместно с отделом физической культуры и спорта
системно проводятся мероприятия по привлечению
молодежи к спорту и здоровому образу жизни: сорев-
нования по армрестлингу, қазақ күресі, баскетболу, во-
лейболу, футболу, турниры по шашкам, шахматам и
другим видам спорта.

Также на постоянной основе активно проводится
акция «Ардағым - ардагерім» по оказанию помощи по-
жилым людям.

В целях повышения эффективности информа-
ционно-разъяснительной работы среди молодежи и
населения с 1 января 2017 г. реорганизована струк-
тура Молодежного ресурсного центра, при котором за
счет имеющихся единиц создан отдел информа-
ционно-методического обеспечения.

Отделом осуществляется взаимодействие с аппа-
ратами акимов поселков и сельских округов, учрежде-
ниями и предприятиями района по вопросам
организации информационно-разъяснительной ра-
боты, разрабатываются материалы в помощь ИПГ,
проводятся семинары, «круглые столы», встречи, вы-
ступления, беседы и иные мероприятия. 

В текущем году проведено 32 выступления по разъ-
яснению ежегодного послания Главы государства,
программы модернизации общественного сознания
«Рухани жаңғыру».

Особое внимание уделяется работе по предотвра-
щению вовлечения молодежи в нетрадиционные
культы и запрещенные религиозно-политические ор-
ганизации.

За 11 месяцев 2017 г. работниками отдела органи-
зовано и проведено 18 семинаров по вопросам про-
филактики религиозного экстремизма и терроризма
для различных целевых групп населения, в том числе
9 семинаров с участием профессиональных теологов
и религиоведов ОО «Центр помощи пострадавшим от
деструктивных религиозных течений «Нұрлы білім» в
рамках государственного социального заказа. Со-
стоялось 59 информационно-разъяснительных меро-
приятий по профилактике религиозного экстремизма и
терроризма, в том числе 39 встреч с работниками тру-
довых коллективов и жителями поселков и сельских
округов, 20 встреч с молодежью и учащимися, кото-
рые сопровождались молодежной акцией «Это важно
знать» с распространением буклетов «Памятка для
учащихся и молодежи по недопущению вовлечения в
деструктивные культы», «Основные правила рели-
гиозной безопасности».  

В целях изучения в районе общественно-политиче-
ской и религиозной ситуации, совместно с ОО «Нурлы
білім» проведен социологический опрос среди жите-
лей и молодежи, в котором приняли участие 250 рес-
пондентов. Результаты анкетирования показали
высокий уровень поддержки государственной поли-
тики по сохранению межконфессионального и межэт-
нического согласия, принимаемых мер по
профилактике религиозного экстремизма и терро-
ризма. Большинство жителей оценивают религиозную
ситуацию в районе как благополучную, не сталкива-
лись со случаями межрелигиозных и межэтнических
конфликтов. Молодежь района толерантно относится
к представителям различных этносов и конфессий,
имеет правильное представление о религиозных тече-
ниях представляющих опасность для государства.

Б.ЖАНБЫРБАЕВ,
и.о.директора

КГУ «Молодежный ресурсный центр
Бухар-Жырауского района»

Мемлекеттік
қызметтер көрсету

тобы
2017 жылдың

қаңтар айынан
бастап Мемле-
кеттік қызмет
істері жəне сы-
байлас жемқор-
лыққа қарсы
іс-қимыл агент-
тігі Қарағанды облысы бойынша де-
партаментінің (бұдан əрі –
Департамент) жанынан мемлекет-
тік қызметтер көрсету мəселелері
жөніндегі ведомствоаралық жұмыс
тобы (бұдан əрі –Топ) құрылған бола-
тын.

Топтың мақсаты – жергілікті деңгейде көрсетілетін
мемлекеттік қызметтер бойынша көкейкесті мəселе-
лерді шешу, халықтың пікірін ескере отырып, мемле-
кеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру үшін қызмет
көрсетушілерге ұсынымдарды əзірлеуде мемлекеттік
органдардың, азаматтық сектор жəне үкіметтік емес
ұйымдардың өкілдерінің күш-жігерін біріктіру болып та-
былады.

Топтың міндеттері – халыққа мемлекеттік қызмет көр-
сету бойынша атқарылып жатқан жұмыс шеңберінде
азаматтық қоғамның Департаментпен кері байланысын
қамтамасыз ету жəне үкіметтік емес ұйымдармен, жеке
жəне заңды тұлғалармен ынтымақтасу, олармен енгі-
зілген мемлекеттік қызметтердің сапалы көрсетілуіне
бағытталған ұсыныстарын талқылауға негізделген.

Топтың құрамы облыстық мəслихат депутаттарынан,
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, кə-
сіпкерлік субъектілерінің жəне бұқаралық ақпарат құ-
ралдарының өкілдерінен тұрады.

Ағымдағы жылдың өткен аралығында Топтың 7 от-
ырысы өткізілді. Отырыстарда мемлекеттік қызметтерді
көрсететін объектілердің мүмкіндігі шектеулі азаматта-
рға қолжетімділікті ұйымдастыру бойынша жүргізілген
талдаудың қорытындысы, электронды түрде көрсетіле-
тін қызметтерді насихаттау, мемлекеттік қызметтердің
сапалы əрі уақтылы көрсетілуі жəне тағы басқа да
қоғамдық маңызы бар сұрақтар қарастырылды.

Сондай-ақ, Топтың ұсынысы негізінде Қарағанды
мемлекеттік техникалық, Қазтұтынуодағы Қарағанды
экономикалық жəне Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқа-
зған университеттері жанынан мемлекеттік қызмет көр-
сету орталықтары құрылды. Алдағы уақытта облыстың
басқа да жоғары оқу орындарында аталмыш мемле-
кеттік қызмет көрсету орталықтарын құру жоспарла-
нуда.

Сонымен қатар, Топ отырысында Департаментпен
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсету сала-
сында жүргізілген тексеріс іс-шараларының қорытын-
дысы жəне аталмыш салада жүргізіліп жатқан
жұмыстар бойынша мемлекеттік мекемелердің бірінші
басшыларының есептері тыңдалды, сəйкесінше Топ
мүшелерімен тиісті ұсыныстар енгізіліп, басшылық қа-
тарынан 8 лауазымдық тұлғалар əртүрлі тəртіптік ша-
раларға тартылды. 

Бүгінде Топтың отырыстарын өңірлерде өткізу мүмкін-
шілігі шектеулі болуына байланысты соңғы 2 отырыс ви-
деоконференц-байланысы арқылы Қарағанды
облысының барлық өңірлерінің қатысуымен өткізілді.
Аталмыш тəжірибе болашақта жалғасын таппақ.

Топ мүшелерімен жыл басынан өткізілген 7 отырыста
23 сұрақ талқыланып, 57 ұсыныс енгізілді. Бүгінгі таңда
оның 52-і орындалып, орындау мерзімінің бар болуына
байланысты 5 ұсыныс орындалу үстінде. Бұл мəселе Де-
партаменттің қатаң бақылауында.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «Қазақстанның
үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты
2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына жолда-
уына сəйкес мемлекеттік қызметтер көрсету үдерісі мей-
лінше оңтайландырылуға тиіс. Құжаттардың мерзімі мен
тізбесін қысқартып, қайталанатын рəсімдерді жою керек.
Бұл орайда адамның өзінің баруын қажетсінбейтін толық
электрондық форматқа көшіру керек делінген. 

Өз кезегінде Топ аталмыш тапсырманы жүзеге асыра-
тын мемлекеттік қызмет берушілердің атқаратын жұмы-
старына баға бере отырып, орындалысын үнемі назарда
ұстайтын болады. 

Топ алдында келе жатқан жылға қойылған міндеттер
көп. Мысалға, қызмет берушілер тарапынан мемлекеттік
қызметтерді көрсету процесін жеңілдету əрі оңтайлан-
дыру, негізсіз рəсімдер мен əкімшілік кедергілерді жою,
мемлекеттік көрсетілетін орындарда қызмет алушыларға
қолайлы жағдай жасау, өзіне-өзі қызмет көрсету саяса-
тын насихаттау сияқты атқарылатын жұмыстарына баға
беру, қадағалау. Бұл орайда, Топтың мемлекеттік көрсе-
тілетін қызметтердің сапасының артуына қосатын үлесі
зор екенін атап өту қажет.

Қызметтерді сапалы əрі уақтылы алу мүмкіндігінің
болуы заман талабы, ал оны заман талабына сай бере
алу - қызмет берушінің міндеті екенін олар түсінуі тиіс.

А.АЛЫБЕКОВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
Қарағанды облысы бойынша департаментінің

мемлекеттік қызметтер көрсету басқармасының
бас маманы

Отчет о работе в сфере реализации
государственной

молодежной политики района
Молодежь – это перспективная и активная часть населения, поэтому ей
уделяется большое внимание, как в стране и области, так и в нашем
районе. Система мер, направленных на поддержку молодежной политики,
осуществляется в соответствии с Законом РК «О государственной
молодежной политике».
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Новые акимы
приступили к своим

обязанностям
12 декабря заместитель акима района

Сапар Сатаев по поручению акима района
представил активу поселка Ботакара но-
вого акима, избранного по итогам состо-
явшихся 8 декабря выборов.

Для встречи с новым акимом в малом зале районного Дома
культуры собрались члены ОКМС, районный совет ветеранов,
руководители учреждений и организаций поселка, коллектив
акимата поселка Ботакара, а также депутаты районного масли-
хата Султангали Аблай и Бахтияр Жанбырбаев.

- Как вы знаете, 8 декабря состоялись выборы акимов по-
селка Ботакара, Кокпектинского и Петровского сельских окру-
гов, - сказал заместитель акима района С.Сатаев, открывая
встречу. – Распоряжением акима района на основании прото-
колов районной избирательной комиссии назначены акимы вы-
шеназванных сельских округов и поселка.

Акимом поселка Ботакара по результатам голосования из-
бран Шокан Нургиса Серікұлы.

Н.Шокан родился в поселке Ботакара, окончил юридическую
академию «Фемида», в разные годы работал юристом в отделе
образования, в судебной системе, помощником акима района,
руководителем отдела организационной и кадровой работы ап-
парата акима района, мастером ТОО «Абай коркем», главным
специалистом государственно-правового отдела аппарата
акима Абайского района, а затем и его руководителем, до ны-
нешнего назначения возглавлял ГУ «Отдел государственных ак-
тивов и закупок Абайского района».

- Работа акима – не из легких и требует таких качеств, как ис-
полнительность, ответственность, организаторские способно-
сти, а также большого желания работать, - говорит С.Сатаев. –
Впереди предстоит большая работа. Тем более, что с 2018 года
несколько акиматов, в том числе и акимат поселка Ботакара пе-
реходят на 4 уровень бюджета, который позволит самостоя-

тельно решать вопросы местного значения. Кроме этого, в
следующем году наш район будет отмечать знаменательную
дату – 350-летие Бухар жырау. В рамках юбилея запланиро-
ваны мероприятия по благоустройству населенных пунктов, в
том числе и в поселке Ботакара. Уверен, что совместными уси-
лиями и при активном участии и поддержке населения, многие
проблемы будут решены и мы достойно проведем в том числе
и этот юбилей.

Выступивший в ходе встречи председатель районного совета
ветеранов Токен Арбабаев заострил внимание нового акима на
вопросах, касающихся пожилых людей, подчеркнув, что аким
поселка должен быть чутким к нуждам отдельно взятых людей.
Речь шла об одиноко проживающих и неходячих пенсионерах. 

- В нашем поселке таких 46 человек и их фамилии у вас
должны быть всегда под рукой, аким поселка должен знать их
проблемы и нужды, - считает Токен Арбабаевич. – Недавно пен-
сионеры поселка встречались с директором районной боль-
ницы, пообщались, высказали своим проблемы, на днях
подобная встреча прошла и с руководителем районного отдела
ГЦВП по вопросам пенсионного обеспечения. Мы готовы и с
вами встретиться, чтобы обсудить наболевшие вопросы. 

Председатель районного совета ветеранов также считает, что
новому акиму надо обратить внимание на благоустройство по-
селкового парка, а также вплотную заняться строительством па-
мятника для участников Великой Отечественной войны.

Свои пожелания новому акиму также высказали депутат рай-
онного маслихата Султангали Аблай, заместитель председа-
теля районного совета ветеранов Ш.Тусупбаева.

В завершение заместитель акима района С.Сатаев поблаго-
дарил всех за участие во встрече, а также пожелал новоиспе-
ченному акиму успехов в работе, отметив, что Ботакара – это
визитная карточка нашего района, районный центр и поселок
должен соответствовать этому статусу.

В этот же день вновь назначенные акимы Петровского и Кок-
пектинского с\о были представлены местному сообществу двух
вышеназванных округов. По итогам выборов 8 декабря акимом
Петровского с\о стал Карибай Каржанов, акимом Кокпетинского
с\о избран Казбек Сулейменов. 

А.ЖУМАКАЕВА

На фото Б.Кудайбергеновой: новый аким поселка Нургиса
Шокан.

Cоблюдать трудовое
законодательство

На повестку дня вынесен во-
прос «О текущей ситуации по
выплате заработной платы, со-
блюдению трудового законода-
тельства». Представители
предприятий рассказали о том,
как у них выплачивается зара-
ботная плата, реализуется со-
циальный пакет работающих,
выплачиваются налоги в бюд-
жет, и отвечали на вопросы
председательствующего, заме-
стителя прокурора района
Р.К.Рахатова, членов комиссии
Л.М.Кунуспековой, директора
филиала Палаты предпринима-
телей М.Жумашева.

Как отметил А.Ш.Дардаков, в
течение года имелись жалобы
от работников предприятий АО
ГРК «Sat Comir», ТОО «Акнар
ПФ», КГП «Ботакара су кожа-
лыгы» на несвоевременную вы-
плату заработной платы. Эти
факты говорят об имеющихся
на предприятиях проблемах,
которые нужно разрешить,
обеспечив работникам и их
семьям достойный уровень
жизни.

Генеральный директор АО
ГРК «Sat Comir» А.Р.Рымбаев
сообщил, что факты задержки
выплаты заработной платы
имели место в прошлом году. В

настоящее время у предприя-
тия нет задолженности по зара-
ботной плате. На 2018 год
заключен ряд долгосрочных до-
говоров по поставке угля потре-
бителям и при своевременной
оплате поставки угля задержки
с выплатой заработной платы
не будет. 

Отвечая на вопрос замести-
теля прокурора района,
А.Р.Рымбаев сказал, что в на-
стоящее время очереди за
углем на разрезе нет, суточная
отгрузка составляет 300-350
тонн.

На предприятии разработан и
заключен коллективный дого-
вор, проводится работа по соз-
данию профсоюзной
организации.

Генеральный директор ТОО
«Разрез Кузнецкий» Ж.Е.Абды-
кеев отметил, что предприя-
тием погашены все долги по
заработной плате и налогам.
ТОО «Разрез Кузнецкий» за-
ключил договор на поставку
угля с потребителями из Китая,
что потребует увеличить до-
бычу. До сентября 2018 года
планируется провести работы
по строительству железнодо-
рожной ветки и по усилению

линии электропередач на 35
кВт так как будут использо-
ваться более мощные, чем в
настоящее время, экскаваторы. 

Отвечая на вопрос о состоя-
нии автодороги Тогызкудук-Ка-
раганда, Ж.Е.Абдыкеев
подчеркнул, что ждет от район-
ной исполнительной власти
поддержки в этом вопросе.

Ж.Ж.Оспанов – председатель
профкома ТОО “Разрез Кууче-
кинский” охарактеризовал со-
стояние работы по
социальному и трудовому со-
трудничеству на предприятии с
положительных позиций. Име-
ется коллективный договор,
произведена стимулирующая
доплата, с января 2018 года

планируется повышение зара-
ботной платы.

Как сообщил начальник про-
изводственного отдела фи-
лиала ТОО «Корпорация
Казахмыс» К.А.Аппасов, с де-
кабря текущего года планиру-
ется произвести повышение
заработной платы на 20 тысяч
тенге. На предприятии идет мо-
дернизация, строится дополни-
тельный цех и на постоянную
работу будут приняты 30-35 че-
ловек.

В течение четырех лет на
предприятии нет фактов трав-
матизма рабочих, члены трудо-
вого коллектива имеют
возможность поправить здо-
ровье в санаториях, проводятся
спортивные мероприятия.

В зимнее время, сообщил
К.А.Аппасов, на предприятии
имеются трудности с подвозом
рабочих.

По вопросу повестки дня за-
слушан также и.о.директора
КГП «Ботакара су кожалыгы»
Н.Р.Абдрахманов.

На предприятии с мая по сен-
тябрь текущего года образова-
лась задолженность по
заработной плате. В настоящее
время задолженность пога-

шена. Отвечая на вопрос заме-
стителя прокурора района о
том, как удалось погасить за-
долженность, Н.Р.Абдрахманов
сказал, что погасили долг за
счет произведенной отделом
ЖКХ оплаты ремонтных работ
по водопроводу. В настоящее
время задолженность пред-
приятия по электроэнергии со-
ставляет 12 миллионов тенге.
Чтобы стабилизировать финан-
совое положение, планируется
поменять поставщика электро-
энергии, что позволит сэконо-
мить по 10 тенге на каждом кВт,
а также подать заявку в анти-
монопольный комитет на пере-
смотр тарифа на воду.

Директор филиала Палаты
предпринимателей М.Жумашев
предложил предприятию по-
мощь в составлении заявки в
антимонопольный комитет, по
оптимизации производствен-
ных расходов, а также консуль-
тации по юридическим
вопросам.

Были заслушаны также ди-
ректор по персоналу и кадрам
ТОО «Караганды кус» Л.Ю.Ко-
лесникова, заместитель дирек-
тора по производству ТОО
«Транко Нура» Ю.В.Сорокин,
начальник производственного
отдела ТОО «А-Алтын»
И.В.Шацкова, начальник про-
изводственного отдела АО
«Аэропорт Сары-Арка», дирек-
тор по персоналу ТОО «Акнар
ПФ» Е.В.Валуева.

Завершая заседание,
А.Ш.Дардаков отметил неоспо-
римую важность вопроса соци-
ального и трудового
сотрудничества, необходимость
постоянно соблюдать требова-
ния трудового законодатель-
ства и коллективного договора,
обеспечивая своевременную и
полноценную оплату труда чле-
нам рабочих коллективов. Руко-
водителям предприятий
предложено держать на конт-
роле текущую ситуацию в кол-
лективах, при необходимости
обращаться за помощью в
местные исполнительные ор-
ганы и в прокуратуру района.

Руководителю ГУ «Отдел за-
нятости и социальных про-
грамм» Л.М.Кунуспековой
поручено вести мониторинг по
выплате заработной платы и
высвобождению работников,
контролировать исполнение
коллективных договоров и их
заключение на всех предприя-
тиях района.

З.БОГДАНЦЕВА
Фото Д.Торжанова: идет за-

седание.

8 декабря в зале заседаний районного акимата состоялось засе-
дание региональной трехсторонней комиссии по социальному
партнерству и регулированию социальных и трудовых отноше-
ний.

Заседание вел заместитель акима района Арман Дардаков. В ра-
боте комиссии приняли участие заместитель прокурора района
Р.К.Рахатов, руководитель отдела внутренней политики А.М.Жек-
сенбаева, руководитель отдела занятости и социальных про-
грамм Л.М.Кунуспекова, представители горнорудных компаний,
ряда птицефабрик, АО «Аэропорт Сары-Арка», КГУ «Ботакара су
кожалыгы» и других предприятий.



16 декабря  2017  года2 бет       16 желтоқсан  2017 жыл Бұқар жырау жаршысы

График
проведения отчетных встреч акимов поселков, сел и сельских округов

по итогам 2017 года

А.ШАЙКЕНОВА,
руководитель аппарата акима района

Ауыл, ауылдық округтер мен кенттер шегінде

жергілікті атқарушы органдардың əкімдерінің

есепті кездесулер күндері  қызметті жетілдіру

жөнінде ұсыныстар мен ескертулер жинау үшін

жəшіктерді орналастыру

орындары

Объявление
На основании Закона Республики Казахстан «Об общественных советах»

от 2 ноября 2015 года, в соответствии с Типовым положением об Обще-
ственном совете, утвержденным Постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан от 31 декабря №1194, объявляется конкурс по избранию
члена Общественного совета Бухар-Жырауского района.

Участник конкурса должен отвечать требованиям, предъявляемым к кан-
дидатам в члены Общественного совета в соответствии со статьей 10 За-
кона «Об общественных советах».

Кандидаты в члены Общественного совета предоставляют следующие до-
кументы:

1. Письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявле-
ние гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета.

2. Сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кан-
дидата с указанием автобиографических данных.

3. Копию удостоверения личности, диплома об образовании, удостовере-
ний имеющихся наград кандидата.

4. Фото 4х6 – 1 шт.
Сроки подачи документов на конкурс по избранию члена Общественного

совета Бухар-Жырауского района: с 16 декабря 2017 года по 25 декабря 2017
года.

Прием документов на конкурс осуществляется по адресу: 100400, п.Бота-
кара, ул.Абылай хана, 39, ГУ «Аппарат Бухар-Жырауского районного масли-
хата». 

Рабочая группа по формированию Общественного совета
Бухар-Жырауского района
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Список жителей села Уштобе, 
получивших земельные участки для ведения

личного подсобного хозяйства и под
индивидуальное жилищное строительство

В ноябре месяце текущего года перед жителями сел
Уштобинского с\о о ходе реализации программы развития сельского
округа отчитывался аким сельского округа  Саргизов Е.Ж. 

В ходе встреч с населением прозвучало много вопросов, в том
числе касающихся предоставления земельных участков.

Согласно законодательства, при истребовании земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, заявления граждан Республики Казахстан и оралманов, в случае
отсутствия площадок для отвода земельного участка, берутся местными исполнительными органами
на специальный учет на основании заключения комиссии, предусмотренном в пункте 13 приказа и.о.
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №255 «Об
утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство».

Отмечу, что земельные участки для ведения индивидуального жилищного строительства в
Уштобинском с\о предоставлялись строго по очередности. За период с 2011 по 2017 годы земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства
были предоставлены следующим лицам:

(Продолжение. Начало в №48)

(Продолжение следует)
В.БЛУДЧИЙ,

и.о.руководителя ГУ «Отдел земельных отношений»

Будьте здоровы

Что такое БАДы и
чем они полезны?

В своем составе все добавки имеют раз-
личные компоненты пищи, биологически ак-
тивные вещества. Среди них можно
выделить следующие: белки, жиры и жиро-
подобные вещества, растительные масла,
полиненасыщенные жирные кислоты, три-
глицериды, углеводы, пищевые волокна, ви-
тамины и микроэлементы, ферменты
растительного происхождения, пробио-
тики, продукты пчеловодства и многие
другие.

Несмотря на то, что БАД можно приобрести в любой аптеке со-
вершенно свободно, без рецептов врача, стоит задуматься
перед их использованием. 

Лучше проконсультироваться с врачом, чтобы взвесить все за
и против, рассчитать дозировку и необходимость применения. 

Классификация БАДов. Так как чаще всего биологически ак-
тивные добавки назначают в лечебных целях, то и классифика-
ция их основывается на этом использовании. Условно БАДы
делятся на две группы: нутрицевтики и парафармацевтики. 

Нутрицевтики - БАДы, необходимые для того, чтобы довести
содержание основных питательных веществ в пищевом рационе
до нормального уровня. Это - источники витаминов, полинена-
сыщенных жирных кислот, макро- и микроэлементов, пищевых
волокон. Нутрицевтики ликвидируют дефицит питательных ве-
ществ как у здорового, так и у больного человека. При этом они
оптимизируют питание человека соответственно его полу, воз-
расту, наследственности, состояния здоровья, профессиональ-
ной деятельности, экологическим условиям, биоритмам. Все это
способствует повышению неспецифической сопротивляемости
(резистентности) организма, выведению токсичных веществ. У
нутрицевтиков определенное химическое строение и стандарти-
зированный состав, компоненты которого поддаются анализу. 

Парафармацевтики - БАДы, получаемые из сырья раститель-
ного или животного происхождения. Они регулируют функцио-
нальную активность органов и систем организма, в частности,
работу желудочно-кишечного тракта. Парафармацевтики обла-
дают также адаптогенным действием (стимулируют и тонизируют
нервную деятельность и повышают устойчивость организма к не-
благоприятным факторам внешней среды). Их применяют в ка-
честве вспомогательного лечения и профилактики тех или иных
болезней. 

По сути БАДы (биологически активные добавки к пище) - это
концентраты натуральных пищевых и биологически активных ве-
ществ, выделенные из животного, минерального, растительного
сырья или полученные путем химического синтеза. К БАДам от-
носят также ферментные и бактериальные продукты, оказываю-
щие регулирующее действие на микрофлору
желудочно-кишечного тракта. 

Современному человеку нужны такие продукты для обогаще-
ния рациона отдельными питательными или биологически ак-
тивными веществами и их комплексами. 

Полезны ли БАДы? БАДы не относятся к лекарствам (они не
проходят установленную для лекарств процедуру доклинических
и клинических испытаний), но при этом резкой границы между
ними нет. Одно и то же природное сырье может использоваться
как для производства лекарств, так и для получения БАДов.
БАДы могут обладать конкретными фармакологическими свой-
ствами и влиять на различные органы и системы человека. Так,
например, если лекарство лечит и останавливает какой-либо па-
тологический процесс, то о БАДах можно сказать, что они при-
водят организм в порядок. Естественно, что природные продукты
и вещества, составляющие основу БАДов, не могут избавить от
всех недугов, однако их применение способствует профилактике
многих заболеваний. Существуют достоверно установленные
связи между дефицитом определенных питательных веществ и
риском возникновения той или иной болезни. Например, между
недостаточным потреблением кальция и остеопорозом, низким
потреблением пищевых волокон зерновых продуктов, плодов и
овощей и ишемической болезнью сердца и т.д. 

Большую группу БАДов составляют лечебно-профилактиче-
ские чаи. Так их называют не потому, что они содержат листья
чая, а потому, что их заваривают похожим способом. По эффекту
многие подобные чаи приближаются к лечебным препаратам, из-
готавливаемым из растительного сырья. Китайская, тибетская
народная медицина подарила нам много рецептов лечебно-про-
филактических чаев, в состав которых входят лекарственные ра-
стения (экстракты, семена, цветки, плоды, листья, корни, кора),
морепродукты и минералы. Различают лечебно-профилактиче-
ские чаи для нормализации пищеварения и обмена веществ, очи-
щения организма от шлаков и токсинов, профилактики
различных заболеваний, снижения массы тела, общеукрепляю-
щие и тонизирующие. 

Поэтому вопрос о применении БАДов неоднозначен. С одной
стороны, БАДы, эффективность которых установлена в клини-
ках, могут быть средством поддержания здоровья и без на-
значения врача. С другой стороны, некоторые БАДы содержат
плохо сочетаемые компоненты или вещества, при приеме кото-
рых возникают побочные эффекты: аритмия, головная боль,
рвота, тошнота, язвенная болезнь и т.д. Кроме того, компоненты
БАДов могут взаимодействовать с лекарствами, которые прини-
мает больной, искажая их эффект. Длительное и бесконтроль-
ное применение БАДов повышает риск передозировки и может
нанести вред здоровью. Поэтому в большинстве случаев перед
применением БАДов стоит проконсультироваться с врачом.

Г.ТУЛЕУОВА,
руководитель отдела

СГН и СТР районного управления охраны
общественного здоровья


