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Құрметті аудан тұрғындары! 
Сіздерді басты ұлттық мерекеміз – Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік күні-

мен құттықтаймыз! 
Бұл күн біздің халқымыздың еркіндігі мен ұлылығын бейнелейді.
Тəуелсіздік жылдары біздің еліміз үлкен табыстарға қол жеткізді, жоғары əлеу-

меттік кепілдіктерді қамтамасыз етіп, азаматтардың əл-ауқатын арттырды. Ұлт Көш-
басшысы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан
халықаралық деңгейде мойындалды жəне əлемдік қауымдастықта өз орнын алды.

Осы жетістіктердің барлығы қазақстандықтардың бірлескен күш-жігері мен еңбегі
арқасында мүмкін болды.

Біздің ортақ үйімізде əрқашан тыныштық пен келісім болсын. Сіздерге мықты ден-
саулық, сəттілік, отбасыларыңызға амандық, Қазақстан Республикасының игілігі
үшін жемісті қызмет тілейміз! 

Ш.МАМАЛИНОВ,              А.ƏЛИ,
аудан əкімі мəслихат хатшысы

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с главным национальным праздником – Днем Независимости Респуб-

лики Казахстан!
Этот день символизирует свободу и величие нашего народа.
За годы независимости наша страна достигла больших успехов, обеспечив высокие со-

циальные гарантии и рост благосостояния граждан. Под руководством Лидера нации Нур-
султана Абишевича Назарбаева Казахстан получил международное признание и успешно
интегрирован в мировое сообщество. 

Все эти достижения стали возможны благодаря общим усилиям, труду и энергии всех ка-
захстанцев. 

Пусть в нашем общем доме всегда царит мир и согласие, желаем вам крепкого здоровья,
удачи, благополучия в семьях, успешной деятельности на благо нашей Республики Казах-
стан! 

Ш.МАМАЛИНОВ, А.ƏЛИ,
аким района секретарь маслихата

Всем здоровья
и творческих сил!

Коллектив и читателей газеты «Бұқар
жырау жаршысы» сердечно поздравил с
Днем Независимости Республики
Казахстан наш постоянный автор с 1975
года, краевед Юрий Григорьевич Попов. 

«Поздравляю коллектив редакции и читателей с предстоящим
Главным национальным праздником Днем Независимости
Казахстана! Всем здоровья, благополучия и творческих сил!», -
написал Юрий Григорьевич.

Сам краевед является примером неиссякаемой энергии и
творческих задумок. В краеведение Ю.Г.Попов пришел через
туризм. Основные направления краеведческих исследований:
топонимика, история развития сел и городов Центрального
Казахстана, изучение и освоение недр, революционные
события, индустриализация, персоналии земляков, пребывание
знаменитых людей в Казахской степи. Среди героев его очерков
К.Сатбаев, Ш.Валиханов, М.Пришвин, Г.Потанин, С.Марков,
А.Ермеков, А.Букейханов, А.Кунанбаев, С.Ерубаев,
Т.Казангапов, М.Русаков, Г.Фогелер, В.Эйферт, А.Чижевский.

«Богатая история края познакомила меня с рядом знатоков, -
пишет Ю.Г.Попов, - что позволило в 1987 году познакомить
читателей с делами государственного деятеля, мыслителя и
советника Бухар жырау Калкаманулы. За минувшие годы
журналисты создали яркую и правдивую канву жизни этой
легендарной личности.

Название издания (районной газеты - ред.) “Бұқар жырау
жаршысы” зримо дает ощущение вековой связи между прошлым
и настоящим!».

Публикации Ю.Г.Попова «Голос Бухар жырау», «На родине
Бухар жырау» привлекают достоверностью фактов,
вовлечением к исследованию жизни мыслителя наших
современников, сохранивших произведения акына, память о его
творческой и политической деятельности. Очерк «Голос Бухар
жырау» был повторно опубликован в 2018 году – году 350-летия
Бухар жырау - в районной газете.

В 1993 году Ю.Г.Попов выступал на открытии памятника Бухар
жырау в Караганде, мемориальной доски на здании КарПТИ в
честь профессора А.А.Ермекова (1993г.), на открытии памятника
геологу М.П.Русакову в Балхаше (1992г.). Был почетным гостем
торжественных юбилейных мероприятий в честь столетия
академика НАН РК Г.Мустафина (с.Березняки 1992г.), Олжабай
батыра, поэта Мади Бапиева (2005г.), Хасена Бижанова (Балхаш
2008г.).

С 2003 года Ю.Г.Попов проживает в Санкт-Петербурге, но не
прерывает творческой связи с Казахстаном. Работая в архивах
Российской Федерации, краевед пишет новые очерки об
известных людях Казахстана, об истории сел и городов,
дополняет новыми сведениями ранее написанное и так
расширяет наше представлении об истории страны, о людях,
трудом и творчеством которых славится независимый Казахстан.

З.БОГДАНЦЕВА

По традиции в фойе Дома
культуры для всех была раз-
вернута выставка литературы,
посвященная праздничной те-
матике. Сотрудники районной
библиотеки постарались пока-
зать на выставочных подиумах
интересные материалы, рас-
сказывающие об истории
страны, ее достижениях,
людях. Венчала выставку книж-
ная инсталляция, посвященная
праздничному дню. Посмотрел

выставку аким района Шагура-
шид Мамалинов и секретарь
районного маслихата Асхат
Əли.

Праздничное мероприятие на
сцене Дома культуры началось
с торжественного исполнения
Гимна Республики Казахстан. А
патриотическая театрализован-
ная композиция создала осо-
бенную атмосферу в зале.

Свобода, независимость, су-
веренитет — все эти слова

имеют общий смысл, они озна-
чают, что государство, обла-

дающее этими качествами, яв-

ляется самым счастливым, и

каждый человек, гражданин
этого государства должен це-
нить и уважать эти качества. В
стране происходят добрые пе-
ремены, вселяющие радость и
надежду. Обретя независи-
мость, наш народ на демокра-
тической основе впервые
избрал своего Президента.
Была принята новая Конститу-
ция. Казахстан признали более
ста стран мира. Казахский язык
обрел статус государственного
языка. Парламентом Респуб-
лики были приняты новые госу-
дарственные символы: герб,
гимн и флаг. В этих словах, про-
звучавших со сцены, заложен
основной смысл политики
нашей суверенной страны. Где
каждый свободен в своем вы-
боре, жизни, мечтах и стремле-
ниях.

(Окончание на 3 стр.)
Фото Ж.Макишева

В честь Дня Независимости
День Независимости Республики Казахстан
– главный национальный праздник нашей
страны, который ежегодно отмечается 16
декабря. Именно в этот день в 1991 году был
принят Закон «О независимости и
суверенитете государства». К этому дню в
районном Доме культуры поселка Ботакара
прошло праздничное мероприятие
«Тəуелсіздік - азаттығым, бақ күнім!».
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Жоба
Бұқар жырау аудандық əкімдігінің

Қаулысы
Бас бостандығынан айыру орындарынан

босатылған адамдарды жəне пробация
қызметінің есебінде тұрған адамдарды

жұмысқа орналастыру үшін жұмыс
орындарына квота белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Қылмыстық-атқару кодексі-
нің 18 бабының 1 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2015
жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 18 бабының 7) тармақшасына, Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»Заңына, 2016 жылғы 6
сəуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 бабының 7), 8) тармақша-
ларына, «Ата-анасынан кəмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-ана-
сының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып
табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орында-
рынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұ-
мысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту
туралы»Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму Мини-
стрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы бұйрығына(нормативтік құқықтық актілерді мем-
лекеттік тіркеу тізілімінде №13898 болып тіркелген)сəйкес,аудан əкімдігі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Жұмыс орындарының квотасы белгіленсін: 
1) 1 қосымшаға сəйкес Бұқар жырау ауданында қылмыстық-атқару жүйесінің про-

бация қызметінің есебінде тұрған адамдар үшін жұмыс орындарының тізімдік саны-
ның 1% мөлшерінде;

2) 2 қосымшаға сəйкес бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адам-
дар үшін жұмыс орындарының тізімдік санының 1% мөлшерінде.

2. Бұқар жырау ауданы əкімдігінің 2018 жылғы 6 ақпандағы №05/01 «Бас бостан-
дығынан айыру  орындарынан босатылған адамдарды жəне пробация қызметінің
есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота
белгілеу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№4618 тіркелген, 2018 жылғы 3  наурыздағы №9 (1250) аудандық «Бұқар жырау
жаршысы» газетінде, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эта-
лондық бақылау банкінде электрондық түрде 2018 жылы 3 наурызда жарияланған)
қаулысының күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары Айганым Жол-
шоровна Акпановаға жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізі-
леді.

Ш.МАМАЛИНОВ,
аудан əкімі

Бұқар жырау ауданы əкімдігінің 
2018 жылғы  ________________

№________ қаулысына 
1-қосымша

Пробация қызметінің есебінде тұрған
адамдарды жұмысқа орналастыру

үшін жұмыс орындарының квотасы

Бұқар жырау ауданы əкімдігінің 
2018 жылғы _________________

№___________ қаулысына 
2-қосымша

Бас бостандығынан айыру
орындарынан босатылған адамдарды

жұмысқа орналастыру үшін жұмыс
орындарының квотасы

Проект

Постановление 
акимата Бухар-Жырауского района

Об установлении квоты рабочих мест для
трудоустройства лиц, освобожденных из
мест лишения свободы и лиц, состоящих

на учете службы пробации
В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Уголовно-исполнительного ко-

декса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года, подпунктом 7) статьи 18 Трудового
кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Законом Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан», подпунктами 7), 8) статьи 9 Закона
Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения», приказом
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26
мая 2016 года «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для трудо-
устройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступле-
ния совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками
организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, со-
стоящих на учете службыпробации»(зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов №13898),акимат района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить квоту рабочих мест: 
1) для лиц, состоящих на учете службы пробации уголовно-исполнительной си-

стемы в Бухар-Жырауском районе, в размере 1% от списочной численности рабо-
чих мест согласно приложению 1;

2) для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в размере 1% от списоч-
ной численности рабочих мест согласно приложению 2.

2.  Признать утратившим силу постановление акимата Бухар-Жырауского района
от 6 февраля 2018 года №05/01 «Об установлении квоты рабочих мест для трудо-
устройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц, состоящих на
учете службы пробации» (зарегистрировано в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов № 4618, опубликовано в районной газете «Бұқар
жырау жаршысы» от 3 марта 2018 года №9 (1250), Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 3 марта
2018 года).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля акима района АкпановуАйганымЖолшоровну.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официаль-
ного опубликования.

Ш.МАМАЛИНОВ,
аким района

Приложение 1 
к постановлению акимата

Бухар-Жырауского района
от___________2018 года

№_________

Квота рабочих мест для
трудоустройства лиц, состоящих на

учете службы пробации

Приложение 2
к постановлению акимата

Бухар-Жырауского района
от___________2018 года

№________

Квота рабочих мест для
трудоустройства лиц, освобожденных

из мест лишения свободы
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Новоузенка ауылдық округі əкімінің

Шешімі
№1 22.11.2018 жылғы

Новоузенка ауылдық округінің елді
мекендерінің құрамдас бөлiктерi туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының

əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабы 4) тармақшасына, Қазақстан Рес-
публикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына сəйкес жəне ауыл тұрғындарының
пікірін ескере отырып, Новоузенка ауылдық округінің əкімі ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Новоузенка ауылындағы Степная көшесінің атауы – Достық көшесі болып, Новоузенка
ауылындағы Атасуйская көшесінің транскрипциясы – Атасу көшесі деп өзгертілсін.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа

енгізіледі.
М.СЫЗДЫКОВ,

Новоузенка ауылдық округі əкімі
Қарағанды облысының əділет Департаментінде 2018 жылғы 10 желтоқсанда  нор-

мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізіліміне №5036 болып енгізілген.

Решение 
акима Новоузенского сельского округа

№1 22.11.2018 года

О составных частях населенных пунктов
Новоузенского сельского округа

Руководствуясь подпунктом 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993
года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», Законом
Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» и учитывая мнение жителей, аким Новоузен-
ского сельского округа РЕШИЛ: 

1. Переименовать улицу Степная села Новоузенка – на улицу Достық, изменить транс-
крипцию улицы Атасуйская села Новоузенка – на улицу Атасу.

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3.Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после

дня его официального опубликования.
М.СЫЗДЫКОВ,

аким Новоузенского сельского округа
Зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области. 10 декабря

2018 года внесено в Реестр государственной регистрации нормативных правовых
актов за №5036.

К сведению жителей поселков
Кушокы, Ботакара, Г.Мустафина

В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан от 5
октября 2018 года  «Рост благосостояния  казахстанцев: повышение
доходов и качества жизни» , ТОО «Ботакара Жылу» приняло следующее
рещение:

Произвести снижение тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых от-
ходов в размере 5 процентов на период с 1 января 2019 года для следую-
щих потребителей:

ТОО «Ботакара Жылу»
Счет на оплату №37

К сведению потребителей коммунальных
услуг ТОО «Ботакара Жылу»

В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан от 5 октября
2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества
жизни» , а также  согласия департамента Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Карагандинской области, ТОО «Ботакара
Жылу» уведомляет своих потребителей о снижении тарифов с 1-го января 2019
года на стоимости услуг за отопление, водоснабжение, канализацию в размере 5
процентов и установить следующие тарифы:

Для потребителей поселка Кушокы:
1. На услуги производства, передачи, снабжению и распределению тепловой энергии:
- население за 1 кв.м - 100,36 тенге с НДС;
- индивидуальные предприниматели за 1 Гкал - 2660 тенге с НДС;
2. На услуги по подаче воды по распределительным сетям:
- население за 1 куб. м - 80,24 тенге с НДС;
- индивидуальные предприниматели за 1 куб. м - 106,40 тенге с НДС;
3. На услуги по отведению сточных вод (центральная канализация):
- население за 1 куб. м - 79,80 тенге с НДС;
- индивидуальные предприниматели за 1 куб. м - 106,40 тенге с НДС. 
Для потребителей поселка Г.Мустафина: 
1. На услуги производства, передачи, снабжению и распределению тепловой энергии:
- население за 1 кв. м.- 195,39 тенге с НДС.

ТОО «Ботакара Жылу»
Счет на оплату №37

Мемлекеттік тіл - менің тілім

Бірлігіміздің кепілі
Қазақстан Республикасының тұрақты даму шарттарының
бірі - ұлтаралық қатынастардың тұрақтылығы болып
табылады. Көп ұлтты мемлекетте этностардың жарасты
өмір сүруіне, ұлтаралық бейбітшілік пен келісімнің
сақталуына тіл саясаты ықпал етуі тиіс.

Тіл – адамдар арасындағы қарым-қатынастың аса маңызды құралы ғана емес, ой-
лаудың, дүниетанымның, рухани мəдениетті жасаудың ұлттық ұжымдық тəрбиесін
жинақтаудың, сақтаудың құралы.

Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде жаңа əлеуметтік-саяси болмысы елдің
көп ұлтты халқының қажеттіліктерін өтейтін жəне тілдік, демографиялық, сондай-ақ
саяси ахуалдың ерекшеліктерін ескеретін тіл саясатын талап етіп отыр.

Тіл - ұлттың мандаты. Бүкіл адамзат қауымында ана тілін ардақтамайтын халық
жоқ. Өздеріңізге белгілі тіл туралы мəселе, оның ішінде мемлекеттік тіл - қазақ тілі-
нің мəртебесін көтеру, оның қолдану аясын кеңейту еліміздің Тəуелсіздік алған күні-
нен бастап көтеріліп келеді. Елімізде тіл саясаты мемлекеттік тілді дамытуға жəне
республикада қолданылатын өзге де тілдер үшін жағдай жасауға бағытталған.

Əлем таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз керек, тілге деген құр-
мет - халыққа деген құрмет деп табылады. Əр халықтың басты байлығы, баға жет-
пес қазынасы - ана тілі. Тіл - еліміздегі 130 ұлт арасындағы біртұтас бірліктің
нышаны. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінің болашағы, тағдыры бар-
шамыздың қолымызда. Ендеше, ана тілімізді жоғары мəртебеде ұстап, қадірлейік.

А.БАЯНДИН,
Бұқар жырау ауданы əділет басқармасының  бас маманы

Бұқар жырау ауданының мемлекеттік тұрғын
үй қорынан тұрғын үй алуға кезектілік

тізімінде тұрған азаматтардың назарына
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сəуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы»

Заңының 71 бабының 5 тармағы негізінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26
маусымдағы №856 мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қо-
рынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республикасының
азаматтарын есепке қою қағидаларын бекіту туралы Қаулысына сəйкес, ауданның жергiлiктi
атқарушы органдары коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж адамдардың есе-
бінде тұрған азаматтарының кезектілік тізіміне жыл сайынғы түгендеу жүргізеді.

Кезектілік тізімін түгендеу үшін келесі құжаттарды ұсыну қажет: 
1) отбасы мүшелерінің (болған жағдайда) жеке басын куəландыратын құжаттардың көшір-

мелері;
2) азаматтық хал актілерін (туу, қайтыс болу, неке қию (ерлі-зайыпты болу), некені (ерлі-зай-

ыптылықты) бұзу, бала асырап алу, əке (ана) болуды анықтау, атын, əкесінің атын жəне тегін
өзгерту) мемлекеттік тіркеу туралы куəліктердің көшірмелері.

3) өтініш берушіде жəне онымен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінде жылжымайтын
мүліктің болмауы (болуы) туралы аумақтық əділет органының анықтамалары.

4) мекенжай анықтамасы не өтініш берушінің тұрғылықты тұратын жерi бойынша тiркелге-
нiн растайтын ауыл əкiмдерінiң анықтамасы;

5) халықтың əлеуметтік жағынан əлсіз топтарына жататын азаматтар қосымша өтініш бе-
рушінің (отбасының) халықтың əлеуметтік жағынан əлсіз топтарына жататынын растайтын
құжатты, сондай-ақ отбасының əрбір мүшесіне (мүгедек балалары бар немесе оларды тəр-
биелейтін отбасыларды қоспағанда) соңғы он екі ай ішіндегі табысы туралы мəліметтерді
ұсынады;

6) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, əскери қызметшілер,
арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері жəне мемлекеттік сайланбалы қызмет атқа-
ратын адамдар жұмыс орнынан (қызметтен) анықтаманы қосымша ұсынады. Ғарышкерлікке
кандидаттар, ғарышкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі беретін мəртебесін растайтын
құжатты ұсынады.

Түгендеу мерзімі 2018 жылдың 1 желтоқсанынан бастап 2019 жылдың 1 наурызына
дейін. Құжаттардың қабылдауын жүзеге асыратын «Қарағанды облысы Бұқар жырау
ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне авто-
мобиль жолдары бөлімі» мемелекеттік мекемесі. Бөлімнің жұмыс уақыты сағат 9.00 до
18.30 дейін, үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ге дейін, Ботақара кенті, Бұқар жырау көшесі,
56А мекенжайында орналасқан. Байланыс телефондары: 8 (72154) 22018, 21508. Көп-
тен-көп өтініш, құжаттарды тізбеге сəйкес мерзім ішінде ұсыну.

«Бұқар жырау ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі»

Вниманию граждан, состоящих в списках
очередности на предоставление жилья из

государственного жилищного фонда по Бухар-
Жыраускому району

Согласно Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года №94 «О жилищных отно-
шениях», постановления Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года №856
«Правила постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из го-
сударственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным
органом в частном жилищном фонде», местный исполнительный орган ежегодно проводит
инвентаризацию списков очередности граждан для актуализации списков очередников, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилище. 

Для инвентаризации списков очередности необходимо предоставить перечень
следующих документов:
1) копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи;

2) копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении
детей;

3) справки территориального органа юстиции (о наличии или отсутствии у заявителя и по-
стоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собст-
венности);

4) копия книги регистрации граждан и оригинал (для сверки документа) либо справка ад-
ресного бюро или акима сельского округа, подтверждающая проживание в соответствующем
населенном пункте; 

5) граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих или воспитывающих
детей-инвалидов), дополнительно представляют сведения о доходах за последние двена-
дцать месяцев перед обращением на каждого члена семьи;
6) граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных ор-
ганизаций, военнослужащих и лиц, занимающих государственные выборные должности, до-
полнительно представляют справку с места работы (службы). Кандидаты в космонавты,
космонавты представляют документ, подтверждающий их статус, который присваивается
Правительством Республики Казахстан.

Срок инвентаризации с 1 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года. Прием документов
осуществляет ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-
порта, автомобильных дорог Бухар-Жырауского района» с 9.00 до 18.30 часов, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.30 часов, по адресу: п.Ботакара, ул.Бухар жырау, 56А.
Контактные телефоны: 8 (72154) 22018, 21508.

Убедительная просьба сдать документы в сроки и согласно перечня.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,

автомобильных дорог Бухар-Жырауского района»
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Кітапханадағы дөңгелек үстел 

Əр ұлттың, əр мемлекеттің
осы күнге дейін жүріп келген та-
рихы, салт-дəстүрі, артта қал-
дырған өзіндік ізі бар. Сол
ата-бабамыз жүріп өткен сара
жолды біздер ешуақытта да
ұмытпауымыз керек. Басынан
небір аумалы-төкпелі заман-
дарды өткерген қазақ елі бүгін
өз тəуелсіздігін алып қана қой-
май, алдыңғы лектегі елдердің
қатарына қосылуға ұмтылған
мемлекетке айналды. Алдағы
таңда біздер өткеннен өнеге
алып, тарихымызды танудың
жаңа кезеңіне өтуіміз керек. Бай
мұраларға толы қазақ жері
талай сыр мен тарихты қойна-
уында жасырып жатыр. 

Еліміздің алтын тұтқасының
иесі – болашақ жастарға ел та-
рихын, əдебиетіміздің мол мұ-
раларын жеткізу арқылы біздер
өнегелі ұрпақ тəрбиелейміз. Ел-
басы өзінің мақаласында атқа
міну мəдениеті, ұлы даладағы
металл өндіру мен өңдеу техно-
логиясын, өзінің жазу үлгісі мен

озық мəдениетімен еліміздің ру-
хани байлығының айрықша
белгісіне айналған - «аң стилі
өнерін», тылсым құпиялардың
бетін ашқан жəдігер – «Алтын
адам», түркі əлемінің алтын бе-
сігі саналатын – «Ұлы Жібек
жолы» жүйесі, еліміздің ұлттық
бренді – алма мен қызғалдақ-
тар - осының барлығын тізбек-
теп келіп, ұлы даланың жеті
қырын көрсетті. Бұлардың бар-
лығы біздің тархымыздан орын
алған дүниелер ғана емес,
қарға тамырлы қазақ халқы
үшін құнды жəдігер. 

Елбасы өз мақаласының
екінші бөлімін «Тарихи сананы
жаңғырту» деп атады. Бұл бө-
лімде ірі жобаларды жүзеге
асыру бағыты баяндалады.
Соның ішінде тарихи мұралар-
дың алтын қоры – «Архив-
2025» жеті жылдық
бағдарламасын жүзеге асыру
арқылы біздер бүгінгі күнге
дейін əлі де табылмай шаң
басып жатқан мұраларымызды

зерттеп, зерделеуге жол аша-
мыз. Сонымен қатар, мемлекет
басшысы ұлы даланың ұлы
есімдерін ұмытпай, ұлықтауға
шақырады. Өз баяндамасында
Ж.Макишев жақында ғана тұ-
саукесері өткен Бұқар бабамы-
зға арналған «Көмекей əулие»

деректі көркем фильмі  Елба-
сының мақаласымен ұштасып
жатқандығын айтады. 

- «Ұлы даланың жеті қыры»
атты мақала рухани жаңғыруы-
мыздың жалғасы болып отыр.
Бұл мақалада айтылған баста-
малар еліміздің өркендеп, əлем
сахнасынан орын алуына жол
ашады. Елбасымыз бұл мақа-
ласында өткенге үңіліп, тарих-
тан өнеге алып өскен ұрпақ
ұлықты болатындығын көрсете

білді,- дейді Ж.Макишев. 
Оқылған баяндаманы ұйып

тыңдаған қатысушылар өз ой-
ларымен бөлісіп, ұсыныстарын
айтты. Басынан небір кезең-
дерді өткерген мемлекетіміздің
төл тарихын танып-білуге, оны
қайта жаңғыртуға жол ашып от-

ырған мақаланың жастарға бе-
рері көп екендігін жеткізген
Т.Арбабаев:

- Біздің жас кезімізде тарихы-
мызға арналған көп деректер
берілмейтін де. Тіпті сол кездегі
тарихымызды баян ететін кітап-
тар жұп-жұқа болатын. Қазіргі
жастарымыз бақытты деп есеп-
теймін. Сол бақытты қолдан
шығармай, тынбай оқу керек, із-
дену керек,- деді. 

Сонымен қатар дөңгелек
үстел үстінде көп жастарымыз-
дың дала кемеңгері Бұқар
жырау Қалқаманұлының өз же-
рімізде орналасқан кесенесі
жайлы біле бермейтіндігі айты-
лып, М.Нұрланов осындай ша-
раларды мектептерде жиі
өткізуге ұсыныс жасады.

Кітаптан оқып-тоқығаннан,
көзбен көріп, қолмен ұстаған
нəрсе жадымызда жақсы сақта-
латындығын айтқан Н.Барило
мектеп оқушыларын демалыс
уақытында апаратын сауық-
тыру орындарын Бұқар баба-
мызға арналған кесене сынды
киелі орындармен ауыстыруды
ұсынды. Ұлы тұлғалардың қа-
сиеті сіңген жерлерді жастарға
көрсету арқылы жаңа тарих то-
лқынын тəрбиелейміз. 

Дөңгелек үстелдің соңында
қатысушылар бір-біріне алғыс
айтып, Елбасының "Ұлы дала-
ның жеті қыры" атты мақала-
сына арналып жасалған
«пресс-үстелін» тамашалады.

Б.ЖАКЕШОВА
Ж.Макишевтің суретінде:

тартымды шара қонақтары.

Мен жəне менің полицейім
Үстіміздегі жылдың 27-29 қараша ара-

лығында Бұқар жырау ауданы аумағында
Бұқар жырау ауданының полиция басқарма-
сының қызметкерлері «Мен жəне менің поли-
цейім» атты акция ұйымдастырды. Осы
акцияға бала тəрбиесіне мүдделі мемлекет-
тік органдар мен əкімдіктер, білім беру
ұйымдары, əділет органдары, ата-аналар ко-
митеттері бірлесіп ат салысты.

Іс-шараның негізгі мақсаты – балаларды полиция қызметкерле-
рінің жолдарда, қоғамдық орындарда қоғамдық тəртіпті сақтап
құқық бұзушылықтардың, қылмыстық оқиғалардың алдын алудағы
жұмыстарының кейбір негізгі ережелерімен таныстыру.

Акция барысында аудандық полиция басқармасының учаскелік
полиция инспекторларымен кəмелетке толмағандар істері жөнін-
дегі учаскелік полиция инспекторлары полиция майоры В.Канина,
полиция майоры М.Мұстафина, полиция капитаны М.Отыншин ак-
цияға қатысушы басқа орган өкілдерімен бірлесіп аудан аумағында
орналасқан орта білім беретін оқу орындарында кездесулер өт-
кізді. Кездесуге орта білім беретін оқу мекемелерінің даярлық сы-
ныбында білім алушы оқушылар жəне жоғары сынып оқушылары
қатыстырылып кəмелетке толмағандар арасында құқық бұзушы-
лықтың алдын алу мақсатында дəрістер, профилактикалық тақы-
рыптағы əңгімелер, құқық бұзушылықтың алдын-алу мақсатында
түрлі тематикалық ойындар жəне қоғамдық орындарда кəмелетке
толмағандар өздері танымайтын адамдарға жолығып қалған кезде
өздерін ұстаудың негізгі ережелерін үйретіп, ересек адамдармен
қарым қатынас жасаған кезде, өздерін қалай ұстауы жөнінде ес-
кертіліп жəне орын алған түрлі оқиғалар мысал ретінде келтірілді.
Бұдан басқа жолда жүру ережелерін сақтау жөнінде оқушылармен
əңгіме өткізілді.  

Ғалима ҚАЗАЛИЕВА,
Бұқар жырау ауданының

ПБ ІжСКТ жетекші маманы 

Ауылымыздың кітапханасы
дайындаған «Беделі биік көш-
басшы!» атты слайд-шоу,
«Ауылдың сəні кетпесін»,
«Бəйтерек тұлға – Елбасы»
атты көрмелері халық наза-
рына ұсынылды. 

Ауыл əкімі О.Дюсембекова
барша қауымды Тұңғыш Пре-
зидент күнімен құттықтап, ауы-
лымыздың көркеюіне үлес
қосып жүрген азамат пен аза-
матшаларды алғыс хаттармен

марапаттап, «Нұр Отан» ба-
стапқы партия қатарына жаңа-
дан қосылған үш адамға
партия билеттерін жəне көп ба-
лалы ана Ж.Бакеноваға «Күміс
алқа» медалін салтанатты
түрде табыстады. Сонымен
қатар, Амангелді орта мектебі-
нің басшысы Ж.Даутов, ауы-
лымыздың бас имамы
М.Заметдинов өздерінің жылы
лебіздерін білдірді. 

Ауылымыздың ветеринар-

лық пунктінің меңгерушісі
Қ.Мужаева ауылшаруашылық
күніне орай өз тарапынан əріп-
тестері К.Садыхинаны еңбек
демалысына шығуымен, жаңа-
дан келген жас маман А.Ар-
миеваны мерекелерімен
құттықтап, сыйлықтарын табы-
стады жəне əкімшілік аппара-
тына естелікке сыйлық берді. 

Қатарымен аталып өткен қос
мерекеге мəдениет қызметкер-
лері, көркемөнерпаздардың
ұйымдастырған мерекелік кон-
церті көптің көңілінен шықты. 

Ж.ХАСЕНОВА,
Қарақұдық ауылдық

клубының меңгерушісі 

«Ақбелдің ақылды бала-
лары» мен «Қырандар» атты
екі топ арасында сайыстық
бағдарлама өткізілді. «Менің
балалық шағымның аспаны»,
«Біздің Тұңғыш Президент»

жəне «Жырым саған арна-
лады, Елбасы» атты үш кезең-
нен құрылған бағдарламаға
балалар белсене қатысты.

Қорытындысында «Ақбелдің
ақылды балалары» тобы

жеңіске жетті, барлық қаты-
сқан балалар дипломмен ма-
рапатталды.

Кітапханашы Ш.Бекбола-
това «Əлемдік тұлға» атты
көрме ұйымдастырып, викто-
риналық ойын өткізді. 

Сонымен қатар, Қ.Сəтбаев
атындағы орта мектепте
Тұңғыш Президент күніне ар-
налған апталық бойынша «Ел
еріне, ері еліне сенген ұлы
тұлға» концерті,«Елі сүйген,
елін сүйген - Нұр аға» Елбасы
жайлы өлеңдерді мəнерлеп
оқу сайысы, «Менің Тұңғыш
Президентім» Н.Ə.Назарбаев
жайлы кітаптар көрмесі,«Күш-
тілер, ептілер, мықтылар»
спорт сайысы, «Менің елім»
патриоттық əндер байқауы өз
мəресіне жетті.

Б.МАУИЯНОВА, 
Ақбел ауылдық округі

əкімі аппаратының
бас маманы 

Желтоқсан айының 5-і күні аудандық орталық кітапханада
Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы
негізінде дөңгелек үстел өтті. Аудандық «Нұр Отан»
партиясы филиалы төрағасының бірінші орынбасары
М.Нұрланов, ардагерлер кеңесінің төрағасы Т.Арбабаев, «Бұқар
жырау жастары» қоғамдық бірлестігі, аудандық мəдениет
үйінің бастауыш партия ұйымының төрағасы Ж.Макишев, ішкі
саясат бөлімінің маманы А.Смаилова, аудандық орталық
кітапхананың меңгерушісі Н.Барило мен кітапхана ұжымы
қатысқан дөңгелек үстелде пікірлер мен ұсыныстар айтылды.

Ғасырдың ғажап азаматы
Қарақұдық ауылдық клуб ғимаратында
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті күніне орай «Ғасырдың ғажап
азаматы» атты мерекелік концерт өтті.

Елі сүйген, елін сүйген - Нұр аға
Желтоқсан айының 1-і күні Ақбел ауылдық
клубында Тұңғыш Президент күніне
арналған «Елбасы - төрбасы ел-жұртқа»
атты мерекелік шара өтті. Мерекелік іс
шараны ауыл əкімі А.Жукенов салтанатты
түрде ашты. Шағын концерттік
бағдарламада Е.Санатов «Көк тудың
желбірегені» əнін орындады, оқушылар
Президентке арналған өлеңдер айтты.
«Еркетай» би тобы батырлар биін
орындап шықты. Оқушыларға Елбасы
туралы ақпарат беріліп, Президенттің
өмірбаяны мен еңбек жолы туралы
айтылды.
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Юбилей Ростовки
на участке Теке-Караузек

(Окончание. Начало в №47).

Постоянно росла численность населения. В мае 1937
года открылся родильный дом.

Плодотворный труд не спасал от репрессий. В 1937
году к высшей мере наказания приговорили старшего ме-
ханика В.М.Смолякова и зоотехника И.Н. Имель. В после-
дующие годы к 10 летним срокам приговорены
С.Г.Волынцев, Г.Ройхельт, Жазыбай Укульбеков, Л.А.Чер-
ных, Н.Г.Экле. На 7 лет осуждены А.И.Воанов и Г.И.Лостэ.

Колхоз «Путь к социализму» укреплялся из года в год.
К 1940 году на землях хозяйства паслось уже 120 лоша-
дей, 68 коров, 546 овец. Были организованы четыре жи-
вотноводческие и одна птицеводческая фермы. За
активность в деле социалистического строительства и в
связи с 20-летием Казахской ССР Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета республики были на-
граждены бригадир полеводческой бригады Скак Шо-
шаев, колхозник Байдильда Мидиков, председатель
колхоза Антон Федотович Хлуденко (1909 г.р.) и тракто-
рист Ростовской МТС Даир Жакупбеков. 

О создании и деятельности Ростовской МТС (директор
Е.Базылев) надо говорить особо. Сейчас скажу, что в
1939-1941 годах здесь плодотворно работали такие ком-
байнеры, как Аким Шаш, Закен Дюсембаев, Полина Но-
вокрещенова, Григорий Белый, Федор Ульрих, Дружинин,
Турсуналинов. Все они были участниками Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве.

Днем 22 июня 1941 года мерки возможностей ростов-
цев стали совсем иными. Призыв партии «Все для
фронта, все для победы!» прозвучал в сердце каждого че-
ловека как глубоко осознанный долг перед Родиной. Тру-
женики Ростовки делом ответили на этот призыв, усилили
борьбу за выполнение планов сдачи сельскохозяйствен-
ной продукции. Эти героические будни ростовцев - неис-
черпаемая тема для летописцев села. В сдаче теплых
вещей приняли участие все колхозники, механизаторы
МТС. Среди них Е.Я.Пархоменко, С.Таласпеков, М.Иси-
нов, С.Шушаев, Э.Макарова. Звеньевая Анна Демьянова
осенью 1941 года получила по 210 центнеров картофеля
с каждого из 12 гектаров. Ростовская МТС имела 52 трак-
тора и комбайна. Здесь славу коллективу давали Т.Гос-
кин, А.Филиппов, А.Кригер, М.Кульжанов, А.Исинов,
А.Кусаинов. На уборке урожая 1942 года отличились
А.А.Онищенко (убрал 881 га), Ш.Шарайманов (убрал 738
га), А.Ф.Шаш (убрал 721 га), П.Новокрещенова. Портреты
четверых комбайнеров были занесены на областную
Доску почета.

По результатам работы в 1943 году ростовский колхоз
«Путь к социализму» (председатель Е.Я.Пархоменко) также
был удостоен чести красоваться на областной Доске почета.
Больше плана было сдано молока - 1558 литров, шерсти -
1267 килограммов, овощей - 35 центнеров, хлеба - 320 цент-
неров. На трудодень колхозники получали по 800 граммов
хлеба и 4 рубля деньгами. Среди передовиков хозяйства
С.Педченко, Ф.Легостаев, М.Заря, А.Пузанов, И.Матяжев,
Д.Кравченко, К.Полионова, Т.Шпилевой, П.Юрченко, Е.Ла-
врушина, С.Молдабекова, М.Молдабеков, Абишев, М.Миля-
кова, А.Повреева, А.Грицаева и другие.

По итогам 1944 года большой успех пришел к механи-
заторам Ростовской МТС. За достижение высокого уро-
жая ЦК ЛКСМ Казахстана присудил первое место в
республике тракторной бригаде Михаиле Рассказова. По-
четных грамот были удостоены Полина Новокрещенова
и Григорий Маринин. В честь 25-летия Казахской ССР Ро-
стовская МТС (директор Курченко, механик Пфау, секре-
тарь парторганизации Садвакасов) получила право быть
занесенной на областную Доску почета. С отвагой рабо-
тали механизаторы Шабдыкеев, Мухамеджанов, Токушев,
Гридина, Иван Зандер.

Горячий отклик у ростовчан нашел призыв организовать

сбор средств на строительство танковой колонны «Кол-
хозник Караганды». К шестому января 1943 года от жите-
лей Тельманского района поступило 2524 тысячи рублей.
Сколько конкретно приходится на сельчан Ростовки - пока
не знаю. Но вот о бескорыстном подвиге механизатора
Ростовской МТС П. Новокрещеновой сказать должен. Из
личных сбережений для укрепления обороноспособности
страны она пожертвовала 50 тысяч рублей. Из Ростовки
в Москву, в Кремль, И.В. Сталину отправила телеграмму.

«Лютая ненависть к фашистским мерзавцам заставляет
каждого патриота советской Родины принять личное уча-
стие в разгроме фашистских варваров, в освобождении
нашей земли от человеконенавистников. Я вношу из
своих личных сбережений на вооружение Красной Армии
50 тысяч рублей. Пусть мои средства помогут скорее раз-
бить презренных фашистов. Комбайнер Ростовской МТС
Поля Новокрещенова».

15 января 1943 года в Ростовку поступили две прави-
тельственные телеграммы. Первая - из Москвы: 

Благодарю Вас, товарищ Новокрещенова, за Вашу за-
боту о Красной Армии. Примите мой привет. И.Сталин.

Вторая - из Алма-Аты:
Внесением 50 тысяч рублей на строительство танковой

колонны Вы показали пример истинного патриотизма.
Примите, товарищ Новокрещенова, привет и благодар-
ность от ЦК КП (6) Казахстана. Н.Скворцов.

Надеюсь, что ростовские школьники-следопыты, кото-
рым дорога история села, пополнят сведения, найдут
новые факты периода военных лет.

Ушли в прошлое трудные годы войны, все тысяча че-
тыреста восемнадцать дней и ночей. И когда наступили
мирные дни, ростовчане не сбавили темпов роста сель-
скохозяйственной продукции. Год за годом увеличивали
они ее производство, обновляли родное село. Уже в 1947
году открылась здесь участковая больница. Тогда же
сельчане поздравляли и первых своих орденоносцев. Это
были директор Ростовской МТС С.П.Курченко и предсе-
датель колхоза «Путь к социализму» Е.Я.Пархоменко, на-
гражденные орденами «Знак Почета». Трактористке
Ростовской МТС Е.И.Ворониной и звеньевой Л.А.Фоми-
ной вручили медали «За трудовую доблесть», Е.С.Крав-
ченко - медаль «За трудовое отличие». Первым
кавалером ордена Ленина в Ростовке стал коневод Еси-
ман Китапов, удостоенный этой награды в 1948 году.

Ростовка -  село, давшее Родине двух героев. Героем
Советского Союза стал уроженец Ростовки, беспартий-
ный украинец Прокофий Прокофьевич Корниенко (1911-
1972). Воевал на Юго-Западном и Степном фронтах.
Разведчик взвода разведки 847 стрелкового полка 303
стрелковой дивизии. Свой подвиг он совершил в ночь на
27 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр.
Гвардии старшина П.П. Корниенко получил отпуск. При-
был на родину. 31 мая 1944 года «Социалистическая Ка-
раганда» публикует обширную корреспонденцию
Т.Искакова о встрече Героя с колхозниками из колхоза
«Первого Мая» Тельманского района. Корниенко поведал,
как он с бойцами «напал на штаб полка, перебил офице-
ров, захватил в плен полковника, вынес знамя и штабные
документы». Храброго воина приветствовал председа-
тель правления Аден Аугамбаев. Народный акын Ильяс
Манкин исполнил свою песню о знатном земляке-батыре. 

П.П.Корниенко выступал также перед колхозниками арте-
лей «Путь к социализму» , имени М.И.Калинина и ряда дру-
гих.

Сестра П.П.Корниенко – Мария Прокофьевна Бело-
луцкая прославилась на трудовой стезе. Она стала участ-
ницей Всесоюзного соревнования комбайнеров от
коллектива Токаревской МТС. Ее дневная выработка на
комбайне «Сталинец» составляла 30-35 гектаров.

С 1945 года П.П.Корниенко жил в поселке Токаревка,
работал заместителем председателя Тельманского рай-

исполкома. Именем героя в селе Токаревка (ныне Г.Му-
стафина) названа улица1. 

Среди ростовчан есть и другие храбрые солдаты. Вот
гвардии майор Присекин Николай Андреевич, 1923 г.р.
Командир пулеметной роты, потом стрелкового баталь-
она Награды: орден Александра Невского, два ордена
Красной Звезды, медаль «За Отвагу». Его родственник
Присекин Петр Кариллович, 1923 г.р. кавалер медалей
«За отвагу» и «За боевые заслуги». У П.М.Бобровского,
1914 г.р., два ордена Красной Звезды, медаль «За от-
вагу». Грицаев И.П., 1915 г.р, Шушаев Егимбек, 1924 г.р. и
Шарайманов Кадыр, 1900 г.р.  удостоены ордена Славы
111 степени. Юрченко М.Е., 1912 г.р., ефрейтор, ордена
Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги». Завья-
лов В.И., 1908г.р. и Пузанов И.Г., 1908 г.р. – ордена Крас-
ной Звезды. Чинюкин М.В., 1903 г.р. – медаль «За боевые
заслуги». Лобойко Я.И., гвардии старший сержант, 1914
г.р. медаль «За отвагу». Лозяной А.М., 1917 г.р. орден
Красной Звезды и медаль «За отвагу». Грицаев З.И.,1905
г.р медаль «За отвагу», две медали «За отвагу» у С.А. Ку-
ликова, 1915 г.р.

Еще имена: Анна Николаенко, Анастасия Шелехова,
Мешке Сериков, Камалиден Бердинов, Шубен Даренов,
Абылхан Манкеев, М.Г.Некрасов, Абдыкадыр Дюсембаев.

Валентина Мартыновна Руссу (1920-1982) приехала в
Ростовку в 1946 году. Стала работать дояркой в колхозе
«Путь к социализму», переименованного впоследствии в
«Путь к коммунизму». С 1960 года, после реорганизации
колхоза в совхоз имени С.М.Кирова, систематически до-
бивалась высоких надоев молока. К 1965 году она довела
удой до 3300 килограммов. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 марта 1966 года В.М. Руссу было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. В
1977 году партийные и советские органы района приняли
решение о проведении социалистического соревнования
молодых мастеров машинного доения на приз В.М.Руссу.
Первым лауреатом приза стала землячка прославленного
мастера Екатерина Штерцер.

Организация в Ростовке совхоза имени С.М.Кирова
стала вехой крутого подъема культурной жизни. К 1966
году ростовчане имели в личном пользовании 15 автома-
шин и 700 телевизоров, выписывали 18 300 экземпляров
газет и журналов. За минувшие годы резко увеличились
посевы зерновых, картофеля, овощей, кормовых культур.
Площадь распаханных земель доведена до 23850 гекта-
ров. Здесь более 150 тракторов, в том числе 17 мощных
«Кировцев», 61 грузовой автомобиль, около 40 зерноубо-
рочных комбайнов. Почти сто тружеников совхоза от-
мечены государственными наградами. Десять человек
заслужили орден Ленина. Это С.П.Курченко, А.Манкеев,
Б.Рахимжанов, Б.Нуржанов, Ф.С.Рябов, И.С.Рябов,
А.Е.Дырикова, М.М.Гердт, В.И.Гридин, И.И.Шиллер. Зна-
ком ЦК ВКСМ «Золотой колос» награждены делегат XVIII
съезда ВЛКСМ С.Сливкин и В.Штеер.

Последний раз я был в Ростовке летом 1987 года.
Узнал, что здесь проживает свыше 1800 человек. Рабо-
тал ряд магазинов, типовая столовая, баня, клуб с кино-
установкой, детсад, средняя и музыкальная школы. Был
свой стадион, комбинат бытового обслуживания, теле-
фонная станция.

Население Ростовки: в 1999 году 1595 человек, а в 2009
1915 человек. Жителям села есть что рассказать о делах
и временах, что прошли на этой земле за 110 лет.  Желаю
творческого праздника людям разных поколений.

Караганда-Ростовка. 1987 г.
Юрий ПОПОВ,

краевед
г.Санкт-Петербург (Россия)

1.Энциклопедия. Караганда, Карагандинская область. Ал-

маты, 2008, с.317.

«Семь граней Великой степи»

Сохранить национальную самобытность
Говоря о

п о з и т и в -
ном взгляде
на собст-
венную ис-

торию, Президент указывает, что
необходимо осознать и принять
свою историю во всей ее многогран-
ности и многомерности. 

Для этого необходим научный подход: исследования ар-
хивистов, историков, археологов, музейных работников.
Объявленные Президентом шесть новых крупных проектов,
направленных на исследование казахстанской истории и
популяризацию культурного наследия Казахстана, дадут
новый мощный импульс развития науки, культуры и искус-
ства Казахстана. Если народ лишают истории, его лишают
возможности использовать знания и опыт, накопленные за
тысячи лет развития, в том числе непосредственно его
родом. Общество становится менее опытным и неиску-
шенным перед лицом тех, кто постоянно аккумулирует и
применяет их. Статья «Семь граней Великой степи» откры-
вает новую страницу в процессе исторического пере-
осмысления нашего прошлого. Она направлена на
дальнейшее формирование исторического сознания в
нашей стране. Через знание своей истории, понимание ис-
торических событий и явлений, повлиявших на этногенез
казахского народа и других этнических групп Казахстана, мы

глубже понимаем и осознаем все величие нашего прошлого
и, тем самым, на ярких исторических примерах модернизи-
руем общественное сознание современных казахстанцев. 

Президент страны соединяет воедино историческое про-
шлое и уверенный взгляд в будущее нашей страны. Елбасы
консолидирует время и пространство, объединяя разные
исторические эпохи. В сознании казахского народа на мен-
тальном уровне заложено уважение к предкам и признание
их величия. Образы великих батыров и ученых, героическое
прошлое протогосударств, эпохальные события, коренным
образом повлиявшие на ход мировой истории, стали частью
национального кода.  В силу многих причин, на протяжении
целого ряда десятилетий до обретения Независимости ис-
тории Казахстана не было уделено должного внимания.
Конкретные исторические факты искажались, фальсифи-
цировались и транслировались в угоду действующим по-
литико-идеологическим установкам. Теперь же пришло
время осознать все величие нашего прошлого. Но сделать
это исключительно на объективной основе с применением
научно-доказательного подхода.

Мы должны воспринимать свою историю с точки зрения
того, что мы дали для мирового развития. Только такое ком-
плексное и глубокое понимание нашего прошлого откры-
вает возможности для формирования правильного
исторического сознания. Переосмысление нашей истории,
целостное восприятие нашего прошлого сформируют
новую картину мира у наших сограждан и, в первую оче-
редь, у молодежи. Всем нам очень важно осознать, что в
отечественной истории нет «белых пятен». Она насчиты-
вает многие столетия и теперь пришло время более под-
робно изучить ее, а главное - принять на ментальном

уровне собственное прошлое во всем его многообразии: с
великими победами наших предков и крупнейшими бед-
ствиями для нашего народа.

Известно, что наши предки внесли свой вклад в челове-
ческую цивилизацию, приручив скакунов. Казахи говорят,
«Конь - крылья джигита», и вся казахская речь пронизана
упоминаниями о лошади. У казахов мысли выражаются с
помощью образа коня. Глава государства дает ориентиры
на далекое будущее, при этом статья имеет глубокое со-
держание. В ней разъясняются истоки национального кода,
генетической памяти народа. 

Мы и сейчас на коне. Пока не сформируется историче-
ское сознание, не будет и государственного сознания. А ис-
торическое сознание всегда базируется на национальном
самосознании. Я понимаю главную мысль статьи Прези-
дента так, что мы должны присоединиться к мировой циви-
лизации, сохраняя свою национальную самобытность.
Поддержать эту благородную инициативу - высокий долг
каждого из нас

Как говорил Кадыр Мырза Али, наша история большая,
но учебники очень тонкие. Мы - поколение, выросшее, не
зная своей истории. Мы хорошо знаем историю других
наций, других государств. От нас скрывали историю нашей
нации. 

Наш район носит имя великого акына, советника Абылай
хана – Бухар жырау. И поэтому призываю всех бухаржыра-
усцев  учить своих детей истори нашего района.

С.БАЙДЕЛЬДИНОВА,
член первичной ветеранской организации

с.Уштобе
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Мы гордимся своей независимостью

Встреча проходила в форме
беседы-лекции и носила назва-
ние «Елiмнiн еркiндiгi – тəу-

елсiздiк». Вниманию молодеж-
ной аудитории были предло-
жены интересные

видеоматериалы и слайды.
Сотрудник музея рассказала

об истории становления неза-
висимости страны, о ее госу-
дарственных символах,
достижениях.

Было отмечено, что за 27 лет
в независимом Казахстане,
кроме экономических реформ,
проведены политические ре-
формы, которые заметно повы-
сили авторитет Республики на
международной арене. Казах-
стан является членом междуна-
родных и региональных
организаций, известен как на-
дежный партнер как западных,
так и восточных государств.

Сегодня Казахстан глубоко
интегрирован в международ-
ные процессы, вступил в основ-
ные финансово-экономические

институты, привлек многомил-
лиардные потоки прямых ино-
странных инвестиций. Среди
достижений страны - проведе-
ние «Экспо-2017», первого
Саммита ОИС по науке и тех-
нологиям, проведение Универ-
сиады, участие в Олимпийских
играх и другие значимые собы-
тия, которые вошли в летопись
национальной истории.

Отдельной строкой была вы-
делена информация о создании
Ассамблеи народа Казахстана,
которая является уникальной
организацией и способствует
созданию благоприятных усло-
вий для дальнейшего укрепле-
ния межэтнического согласия,
толерантности в обществе и
единства народа.

Роль Ассамблеи народа Ка-

захстана огромна, сегодня она
оказывает содействие госу-
дарственным органам в проти-
водействии проявлениям
экстремизма и радикализма в
обществе, формировании поли-
тико-правовой культуры граж-
дан, опирающейся на
демократические нормы. Ас-
самблея обеспечивает интегра-
цию усилий этнокультурных
объединений, помогает возрож-
дению, сохранению и развитию
национальных культур, языков
и традиций народа Казахстана.

В завершение беседы для
молодежной аудитории была
организована праздничная вик-
торина и обзорная экскурсия по
музею.

Т.КУРБАНОВА

Қараша айы бойы жалғасқан
мерекелік шаралар ауыл тұ-
рғындарының түрлі қырларын
ашып, өнерпаз жастардың та-
лантын шыңдайтын өнер дода-
сына айналған. Бұл жолғы өнер
сайысын əдеттегідей əділқазы-
лар алқасының төрағасы, ау-
дандық мəслихат хатшысы
Асхат Əли, аудан əкімінің орын-
басары Айғаным Ақпанова, ау-
дандық мəдениет жəне тілдерді
дамыту бөлімінің басшысы
Ержан Найманбай, аудандық
мəдени-сауықтыру бөлімінің же-
текшісі Зəуре Төлеубаева жəне
көркемөнерпаздар бөлімінің же-

текшісі Азамат Амантайұлы
бағалады.

Жөндеуден өткен кең де

жарық, жып-жылы ұядай Тоғы-
зқұдық ауылдық мəдениет үйі
бұл күні кіре берісінен бастап
мерекелік көңіл-күйдегі, концерт
алдындағы толқулы ауыл адам-
дарына толды. Көрермен за-
лына кіре беріс фойеге концерт
қатысушылары ауыл қолөнер
шеберлерінің қолынан шығып,
мөлдіреп тұрған, ұлттық мұра-
мызды, қолдың ептілігінен,
ойдың ұшқырлығынан туын-
даған түрлі əшекей бұйым-
дарды жайып, көрме көрігін
қыздырды. Округтердің көрме
жұмысына жіті дайындалған-
дығы болса керек, үш ауыл үшін

үлкен фойе тарлық танытты ма
дедік. Мектеп оқушыларының
қолынан шыққан түрлі қағаз,

моншақ, биссер сияқты құрал-
дардан жасалған суреттер,
ауылдағы аналарымыз көз
майын тауысып тоқыған өрнекті
киімдер, сырып басқан оюлар,
ағаш шеберлерінің қолынан
шыққан табақтар мен күбі – бар-
лығы көрменің көріктілігі мен
мазмұнын байытты.

Тоғызқұдық орта мектебінің
ұстазы Елеу Хажаттың қолынан
шыққан сурет картиналары –
шеберлік пен елге деген сағы-
ныштың, əсерлі əлемнің лебі-
мен көрмеге келушілерді
таныстырса, тоғызқұдықтықтар
қазылар алқасын ауылдың
алты ауызымен қуантты. 

Бір-біріне жақын орналасқан-
дықтан, тонның ішкі бауындай
араласып кеткен үш ауыл да
өнер додасына барын салып
дайындалып, үлкен-кішіге бө-
лінбей қатысқандығы қуантты.
Алғашқы болып сахнаға шыққан
Қарақұдық ауылының өнерпаз-
дары «Бабалар арманы» атты
композицияны сахналап, ел ер-
теңін ойлаған абыз қария, ақыл
дариясы Бұқар жырау Қалқама-
нұлының бейнесін, ел бастаған

Абылай ханның парасатты-
лығын көрермен көңіліне жет-
кізе білді. 

Баба ұлағаты тұнған «Он бір
тілек» толғауын Қадыр Жұма-
бек нақышына келтіріп оқыса,
Лəззат Жұматаева «Астана –
елімнің жүрегі» əнін орындады.
Көркемөнерпаздар байқауының
артықшылығы болса керек, от-
басылық ұжымдар шығып,
өнерпаз жастар ата-аналары-
мен сахнаға бой үйретуде. Сон-
дай жанұяның бірі
қарақұдықтық Бахитовтер бұл
күні «Астана» əнін тыңдарман-
дарына жолдап, Гүлзира Бес-
паева қос шəкіртімен «Балдыз»
күйін шарықтатты.

Шағын ауылдың бас-аяғы
жұп-жұмыр өнер көрсетуінің
нүктесін «Шабыт» би тобының

сүйемелдеуіндегі «Сырластар»
хоры «Қазақ елі осындай» əні-
мен қорытындылады. Əдеттегі-
дей емес, бұл жолы лық толған
зал өнерпаздарға қошеметін ая-
мады.

Сахна төріне екінші болып
шыққан Доскей ауылдық округі
жиналған қауымды Қанат Оспа-
нов жетекшілік жасайтын ха-
лықтық ұлт аспаптар
оркестрінің шығармаларына су-
сындатып, «Дайрабай»,
«Əуен», «Қаражорға» күйлерін
шарықтатты. Сонымен қатар
оркестр, жеке дауыста «Сыр-
ласу» вальсын орындаған Мү-
гілсім Күзенованы сүйемелдеп,
«Служебный роман» кинофиль-
мінің музыкалық əуенін орын-
дады. Ауыл өнерпаздары
Дəулет Дулат «Ең алдымен Ал-
ланы айт», «Əуен» тобы акапе-
ламен Дəуір Тəжібаевтың
«Туған жер» əнін тыңдарман
жүрегіне жеткізді. 

Доскей ауылының ерекшелігі
ауданымыздағы ұлт аспаптық
оркестрі бар жалғыз ауыл,
өнерге жақын тұрғындар
шоғырланған мекен екендігіне

бұл күні тағы бір мəрте көз жет-
кіздік. Мектеп оқушылары Дəу-
лен Əділ мен Дарина
Мейірманова ауыл азаматтары
Дариға Білəлованың сөзіне,
Қанат Мерсалимовтың əніне
жазылған «Мақтанышым –
Астанам» əнін нақышына келті-
ріп орындаса, мерекелік бағ-
дарлама нүктесін хордың
орындауында «Мəңгілік Ел» əні
қойды. 

Ел ішіндегі іс-шаралар қа-
шанда мəдени-сауық бағдарла-
маларын сағынып күтетін ауыл
тұрғындарының көз қуанышына
айналған. Сахна төріне өз қо-
рқынышын жеңіп, өнер көрсетіп
шыққан өнерпаздардың қай-
қайсысы да құрметке лайық.
Сол себепті мақаламызда қаты-
сушылардың барлығын тізіп,

атап өтуді жөн санадық.
Салтанатты шараның қоры-

тынды қойылымын Тоғызқұдық
ауылының өнерпаздары қойды.
Шара шымылдығы ашылған
сəттен басталған көрініс жина-
лған көпшіліктің жүрегін шы-
мырлатып, хал үстінде жатқан
Абылай ханның, оның жай-күйін
қадағалап отырған Бұқар жы-
раудың сұхбатымен жалғасты.
Айта кету керек, ауылдық мəде-
ниет үйінің меңгерушісі Бахты-
гүл Биболова Ілияс
Есенберлиннің «Көшпенділер»
трилогиясымен жете танысып,
осынау сəтті көптің алдына
ұтымды жеткізе білді. Ауыл аза-
маты, ақын-жазушы Сұлтан
Дəулетхан да өз көмегін ұсы-
нып, бас-аяғы тұтасқан, актер-
лердің шеберлік ойынымен
жанданған əдемі туынды өмірге
келді. Абылай хан өмірден
озған сəтте қаралы топтың күңі-
ренгеніне дейін замана шын-
дығын айнытпай жеткізген.
Осынау туындыны жобалап,
өмірге əкелген барлық шығар-
машылық топқа көрермен, қа-
зылар алқасы шексіз
ризашылығын білдірді.

Ауыл өнерпаздарының есебін
«Астанаға арнау» əнімен Саид-
хан Алтыннұр, өзбек биімен Ин-
дира Жалелова, өз
шығармашылығынан өлең
оқыған Сəлімгерей Махамбет
жалғады.  Қолдарына гитарала-
рын алып, поппурий орындаған
жастар да, қазақтың домбыра-
сын серік етіп, «Адай» күйін
орындаған азаматтар да, жы-
раудың «Он бір тілегін» оқыған
округ əкімі Ерлан Кəріпбаев пен
Минара Утикова да көптің ықы-
ласына бөленіп, шараның
жоғары деңгейде өтуіне ат са-
лысты.

Тоғызқұдықтық тұрғындар
жерлестерінің хормен орын-
даған əндеріне де ыстық ықы-
ластарын танытып, тік тұрып
қол соқты.

Қазақы қаймағы бұзылмаған
жарасымды өлкенің өнерпазда-
рының концерттік бағдарлама-
сынан демалып қайтпаған жан
кемде-кем шығар. Ендігі тілек,
осынау ауызбіршілік пен бере-
кеден айыра көрмесін.

Н.ƏБІКЕЕВА

Ж.Мақышевтың суретте-
рінде: Тоғызқұдық, Қарақұдық,
Доскей ауылдарының өнерпаз-
дары.

День государственной
независимости Республики
Казахстан - главный
национальный праздник.
Этой дате было посвящено
мероприятие, в котором
приняли участие студенты
филиала Агротехнического
колледжа поселка
Г.Мустафина.

Организовала и провела встречу со
студентами хранитель историко-
краеведческого музея поселка Г.Мустафина
Гулраушан Кабиева.

Өнерпаздардың қорытынды кеші
Қарашаның 8-сі күні

Тоғызқұдық ауылының
мəдениет үйінде Қарақұ-
дық ауылы, Доскей жəне
Тоғызқұдық ауылдық
округтері Бұқар жырау
Қалқаманұлының 350-
жылдығына, Елордамыз

– Астана қаласының 20-жылдық мерейто-
йына орай ұйымдастырылған көркемөнер-
паздар ұжымдары арасында өтетін
аудандық шығармашылық байқауда есеп
берді.
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Шексіз патриоттық сезім

Елбасының «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» мақала-
сындағы «Туған жер»
бағдарламасында берілген мақ-
сат, міндеттерін іске асыруда біз
«Ойын», «ТРИЗ», «Ақпараттық
қатынас» жəне тағы басқа түрлі
жаңа технологияларды пайда-
ланамыз.

Өсіп келе жатқан жас ұрпақ-
тың патриоттық тəрбиесі ең ал-
дымен отбасы мен
балабақшадағы білім мен тəр-
биеге байланысты. Сол себепті
біз ата-аналармен көптеген іс
шаралар, оның ішінде түрлі

кеңестер - “Ата-ана - сіздер
үшін“, «Отбасы - тəрбие ба-
стауы»,  тренингтер, спорттық
шаралар - «Анам, əкем жəне
мен», «Біз біргеміз», жиналы-
стар -«Отбасы - тəрбие ұясы»,
«Отбасы мен балабақша бай-
ланысы» сынды шаралар өткі-
зіп отырамыз.

«Балдəурен» бөбекжай-бақ-
шасының партиоттық тəрбие
берудегі басты мақсаты – бала-
ларға  дұрыс тəрбие беру,
бағыт-бағдар көрсету, олардың
патриоттық сезімін ояту. Бала-
бақшамызда балалардың ойын

еркін жеткізуге, рухани патриот-
тық тұрғыдан білім алуына, тəр-
биеленуіне барлық жағдай
жасалған. Бүлдіршіндерімізбен
отансүйгіштік, азаматтық тəр-
бие беруде көптеген ертеңгілік-
тер, тақырыптық сабақтар,
ұлттық ойындар, патриоттық
əндер, түрлі бейнефильмдер
көрсету сынды іс-шаралар өткі-
зілуде.

Бүгінде «Балдəурен» бөбек-
жай-бақшасының екінші «Айгө-
лек» сəбилер тобында
«Тəуелсіздік – ел тілегі» атты
тақырыптық сабақ өтті. Сабағы-

мыздың мақсаты - Тəуелсіз елі-
міздің болашағы - жас ұрпақ бо-
йына Отанға деген
сүйіспеншіліктерін арттырып,
туған жері мен елін сүюге, оны

қорғай білуге тəрбиелеу. Мақал-
мəтел, ойындар арқылы ой- өрі-
сін кеңейту, сөздік қорларын
молайтып, тілдерінің дамуына
ықпал ету. 

Қазақта «баланы - жастан»
деген дана сөз бар. Тəрбиенің
бесіктен басталатынын ескер-

сек, ата-бабадан келе жатқан
дəстүрлерді ең алдымен өзіміз
түсініп, балаларға оның нəрін
сіңіре білсек, болашаққа ұлт-
жанды ұрпақ тəрбиелесек - бұл

еңбегіміздің жанғаны,тəуелсіз
ел болашағына қосқан үлкен
үлесіміз деп білеміз.

Салтанат ИСАТАЕВА,
«Балдəурен» бөбекжай-

бақшасының 
тəрбиешісі

Бала тəрбиесі басты байлығың, 
Кешіксең көретінің қайғы-мұң.
Абай Құнанбаев
Қазақстан Республикасының Президенті

Н.Ə.Назарбаев «Қазақстан - 2030» стратегия-
лық даму бағдарламасында: «Біз Қазақстанның
барлық азаматтарының отаншылдық сезімі
мен өз еліне деген сүйіспеншілігін дамытуымыз
керек» деген. Елбасымыздың сөзі бүгінгі өске-
лең ұрпаққа патриоттық тəрбие берудің қан-

шалықты маңызды екендігін көрсетеді. Сол себепті
алдымызға қойған міндеттердің бірі – тəуелсіз Қазақстанның
əр жас жеткіншегінің жүрегінде Отанына, еліне, жеріне деген
ыстық ықыласын оятып, шынайы сүйіспеншілік ұялату. 

Өткен тарихсыз бүгінгі күн
жоқ - біз бүгін тəуелсіз елміз,
ата-бабаларымыздың жүріп
өткен жолы, ақ найзаны
алып шайқасып, елімізді қо-
рғап қалуы жолын жалғасты-
рар ұрпағын да осындай
қаһармандыққа жетелейді.
Ұшы мен қиырына қарасаң
көз талатын қазақ жерінің
асты да, үсті де байлыққа
толы. Қазақ халқы жері мен
елі үшін соғыса да алады,
бейбіт жəне мамыражай
өмірде еңбектене де біледі,
ұрпағына да жері мен елін
сүюді үйретеді. 

Екі мекеменің көріністері
де тартымды, жастарды от-
аншылдыққа, елін, жерін
сүюге, оны жаудан қорғауға
шақырады. 

Аудандық жұмыспен қамту
жəне əлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімінің “Түс жору” кө-
рінісінде ардагерлер
кеңесінің төрағасы Төкен Ар-
бабаев, көмекшісі Шайза Тү-
сіпбаева, əлеуметтік
педагогтер Қайырбек Ақбаев,
Беколов Қадірбек, ауданы-
мыздың сыйлы азаматтары
Қанағат Жұмашев, Бауыржан
Нұрахметов, мекеме жа-
стары ұйымшылдықпен, тар-
тымды көрінісімен өткен
ғасырларға көз салғызды.

Мекеме қызметкерлері
Сара Сағындықова, Сəуле

Жанахметова, Ақбота Баши-
рова, Айнұр Есшанова осы-
дан бірнеше жыл бұрын
ауданымыздың гимні болып
қабылданған Жанайхан Мұх-

тардың əні “Шуағы күннің
түскен жерді” тамылжытты.
Сахна төріндегі слайдтардан
шара тақырыбын ашатын кө-
ріністер көрсетіліп, көрермен
көңілін көкке көтерді. Егемен
еліміздің көк туы аспаны-
мызда шарықтап, бейбіт өмір
сүріп жатқан қой үстінде боз-
торғай жұмыртқалаған зама-
нымызда əн шырқамай, би
билемей, бірқалыпты өмір
сүрген қызықсыз емес пе?!
Əрбір атқан таңда адамдарға
мейірімді жүрегінен жылу
төгіп, көмек қолын ұсынып,
талай жанның алғысын алып
жүрген мекеме қызметкерле-
рінің еңбегі тағзым етуге тұ-
рарлық. 

Қыздар би тобының орын-
дауындағы “Қара жорға” биі,

Теміржан Ажардың домбы-
рамен  орындаған “Нəр
ағашы”, Сұраубай Жанар-
дың мəнерлеп оқыған “Қа-
зақпын” өлеңі ерекше
тебірентіп, осы шарада от-
ырған барлық адамдардың
жүрегіне жылы шуақ сый-
лады. Қайырбек Ақбаев
“Гүлдер-айым” əнін көкке
өрлетті. 

Көрермендердің қоше-
метімен  “Қыздар” кино-
фильмінің желісінде мекеме
мамандарының орындауын-
дағы “Қыздар-ай” əні шы-
рқалды. Шəймерденова
Сабрина Бұқар бабаның “Он

бір тілегін” мəнерлеп оқып
берсе, тамаша бағдарлама-
ның соңғы нүктесін  “Астана-
Бəйтерек” əнімен Аружан
Қаңтарбаева қойды. 

№1 қазақ тірек мектебі
ұжымы да осынау шараға
үлкен дайындықпен келді.
Сахналық көрініс осы мектеп
ұстазы, бұқартанушы Қ.Шы-
ныбектегінің “Əй, заман-ай”
пьесасынан үзіндіден бастау
алды. “Өлмегенде не өл-
мейді” деген  сұраққа су өл-
мейді, тау өлмейді деген
жауаптар беріледі. Ал жас
Бұқар “Жақсының аты, əлім-
нің хаты өлмейді” деген ке-
ремет жауабын береді. Осы
сөздер қанша ғасыр өтсе де,
мағынасын жоғалтпай, тарих
парақтарында жазылды. Шы-

нында да, жақсы іс істеген
адамның аты ғасырдан-ғасы-
рға ұласып, рухы биіктей
бермей ме?!

Қ.Шыныбектегінің əні мен
сөзіне жазылған “Қазақ елі”
əнін ұстаздар хоры орын-
даса, Ербол Қолғанат Бұқар
жыраудың “Садыр қайда ба-
расың” өлеңін мəнеріне кел-
тіріп, орындап берді.
Ұстаздардан құралған ор-
кестрдің орындауында “Ке-
ліншек” күйі, домбырашылар
ансамблінің орындауында
Ə.Желдібаевтың “Ерке сы-
лқымы”  көрерменге тамаша
əсер сыйлады. Мектеп
ұстазы Əсем Адамьянова-
ның, балалары - əнші, түрлі
байқаулардың лауреаты
Сəкен, мектеп жасындағы
Меруерт, Мерей, Інжудің
орындауларындағы əндерді
залда отырғандар ду қол ша-
палақпен қарсы алды.   

“Елімнің жүрегі” əнін Жа-
рылғап Күншуақ, Қ.Шыныбек-
тегі өзінің “Бұқар баба
өсиеті” күйін əсерлі етіп
орындап берді. “Отан - ана”
əні хордың орындауында ас-
панға шалқыды. 

Осымен ұжым бағдарлама-
сының шымылдығы жа-
былды.

Ұстаздар - болашақтың
бағдаршысы. Осындай
ұстаздардан білім алған шə-
кірттері білімді де, өнерлі
болсын, өмірде өз жолдарын
адаспай тапсын деген тілегі-
міз бар.

Қ.АХМЕТОВА

Ж.Макишевтің суретте-
рінде: қазақ мектебінің
хоры; жұмыспен қамту бөлі-
мінің биі.

Желтоқсан айының 7-жұлдызында
кентіміздің мəдениет үйінде екі мекеме -
аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі мен №1 қазақ тірек
мектебі  Бұқар бабамыздың 350 жылдық
мерейтойы мен Астананың 20 жылдығына
арналған бағдарламасын жұртшылықтың
алдында жарқырата көрсетті. Екі мекеме

де кіре беріс фойеде өз қолдарынан шыққан бұйымдардан
тамаша көрме жасап, өз шығармашылықтарының мағынасын
ашатын айдар тағыпты.  
“Ұлы дала кемеңгері Көмекей əулие  - Бұқар жырау” деп аталған
бағдарламаны көрермендер ерекше əсермен қарсы алды.  
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15 декабря  2018 года 15 желтоқсан  2018  жыл      11 бетБұқар жырау жаршысы

айналдық сенен Азаттық!

2015 жылдың желтоқсанында шаруа қожалығы
өмірге келіп, өзінің мақсаттарына алғашқы қадамын
бастап кеткен екен. Арада шамалы ғана уақыт өтсе
де, ата кəсіптің қыры мен сырын меңгеріп, істерін
алға жылжытқан жұбайлардың бүгінде қол жеткізген
жетістіктері қомақты.

Бахыт пен Кенжегүл  - Теміртауда бастарын бір ар-
наға тоғыстырып, осы ауылға қол ұстасып, “Диплом-
мен ауылға” бағдарламасына үн қосып келеді.
Отбасы болған соң балаларға сүт, онан алынатын
өнімдер қажетті емес пе, осының барлығын ойлап,
кеңесе келе үйдің жанына қора-қопсы салады, құс тұ-
ратын жерді де ұмытпайды. Ата-аналарының істеген
кəсібін көріп, өздері де оған атсалысып өскен жаста-
рға бұл да қиындық тудырмады.

Ауылда тұрып, мал ұстамау, бау-бақша салмау, егін
екпеу - жалқаулардың ісі. Адамға азық-түлік дайын
күйінде аспаннан жаумайды, ол үшін адам ерте
тұрып, кеш жатып, маңдай терін ағызады. Малын кү-
теді, бау-бақшасын баптайды. 

Еңбегіңді сіңіріп ішкен ас əрқашан да тəтті. Бұған
жұбайлардың көзі əлдеқашан жеткен. 2016 жылы
алғашқы рет “Shukan Aqro” шаруа қожалығы асыл
тұқымды ірі қара мал өсіру үшін  “Жұмыстылық -
2020” бағдарламасы бойынша 2 миллион 600 мың
теңге субсидияға қол жеткізіпті. Бүгінде Елбасының
тапсырмасы бойынша қалалықтардың дастарханын
молайтуда.

Мал шаруашылығында жүрген адам күннен-күнге
тəжірибе жинақтайды, жылдар өткен сайын жұмы-
сына өзгерістер енгізіп, “былай істесем қалай бо-
лады” деген ойда жүреді. Малдың күйін танып,
салмақ жоғалтқан малды жойып, қоңдысын алып
қалып, бір жүйеге түсіреді. Өздері секілді жұмыспен
айналысып жүрген адамдармен сұхбаттас болып, тə-
жірибе алмасып, өзіне керектісін, тиімдісін алады. 

Ресми деректерге сүйенсек, үкіметіміздің мал ша-
руашылығын ашқан адамдарға беретін субсидияның
осыған дейін 50 түрі болса, бүгінгі таңда оның саны
азайып, 35-ке түсіпті. Мал шаруашылығын ары қарай
дамытуға қомақты қаражат керек. Ауыл тұрғындары-
ның осы жағдайын түсінген билік басындағылар осы
отбасының өміршең жобасын қолдап, биылғы жылы
да  “Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіп-
керлікті дамыту” бағдарламасы бойынша 26 миллион
теңгеге қол жеткізіпті. Фермер болсаң, есептен де ха-
барың болуы керек. “Алмақтың да салмағы бар” не-
месе аталарымыз айтпақшы, “Қарыз күліп кіріп,
күңіреніп шығады”, сондықтан, несиеңді абыроймен
төлеп шығу үшін аянбай еңбек етіп, малыңды өсіріп,
семіртіп, шығынға жол бермей, сау қалпында сақтау
керек.

Мал шаруашылығы демалысты, күндіз бен түнді,
мерекені білмейді. Сондықтан, осындай ауыр жүкті

иықтарына артқан жас отбасының елінің
алдында жауапкершілігі таудай. Үш
адамды жұмыспен қамтып, республика-
мызда асыл тұқымды малды бағып-
қағып, басын көбейту үшін жұмыс
жасауда. 

Биылша мал тұратын баз жалдамалы,
келесі жылы үлкен кешен салу жоспарда
бар екен. 

Жаз айында қолда бар техникамен
жем-шөпті молынан дайындап, қыстан
малдың жүдемей шығуын басты мақсат
етіп қойған шаруа қожалығы сүт бағы-
тында жұмыс жасауға күш салуда. 

Бахыттың еңбек етіп жүрген саласына
қатысты айтары көп. 

- Ауыл шаруашылығына жастар көбірек
ат салысса еліміз өркендеп, азық-түлік
бағдарламасы оңынан шешілетін еді.
Ауылда шаруашылық жүргізуге мүмкіндік
те көп қарастырылған, кəсіптің түрі де же-
терлік. Үкіметіміз де көптеген жеңілдіктер
қарастырып, субсидиялар беруде. Осы-

ның бəрі қалада үйсіз-күйсіз, жұмыссыз жүрген жа-
старға əсерін тигізсе, олар туған жерлеріне оралып,
ата-баба кəсібін дамытса олардың еліміздің алға
жылжуына тигізген көмегі болар еді,-дейді ағынан жа-
рылып. 

Əрбір адам атқан таңнан көп жақсылықтар күтеді.
Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз де малы мен жаны, ба-
лаларының, туған-туыстарының амандықтарын
тілеп, адал кəсіптерімен кештерін батырады. “Мал
ұстағанның айыбы жоқ” деген үлкендеріміз біздің
бала жасымыздан-ақ адал еңбектің адамның мере-
йін үстем етіп, замандастарының арасында сыйлы,
абыройлы қылатынын меңзеген. Адал тағам тұты-
нған отбасының да жан дүниесі əсем, қандай да бір
қиыншылық жағдай туғанда адамдарға қол ұшын бе-
ретін, мейірімді болатыны Құран Кəрімде де жазы-
лады.  

Алманың пісіп, адамның аузына өздігінен түспей-
тіні бес жасар балаға да аян. Жасынан еңбекпен
шыңдалған, ыстықта күйген, суықта тоңған адам
əрбір тиынның қадірін, əрбір шаруаның ретін біледі.
Ал малдың өнімі қала адамының сүйікті тағамы, сон-
дықтан сүт өнімдері - сүт, май, қаймақ, құрт пен ірім-
шік, ет, қазы мен қарта - үлкен сұранысқа ие. Ауыл
адамының ерен еңбегі ерлікпен пара-пар. Ол ұйқыны
аз ұйықтайды, шаруаның қыры мен сырына қанық,
түнгі уақытта да мал қорасына басын сұғып, малы-
ның қандай жағдайда тұрғанын қарап жүреді. Алты
ай жазда көк шалғында жайылып, қоң жинаған мал-
дың күз айында иесіне береке мен молшылық сый-
лайтыны бəрімізге аян.  Сатса -қаражат, жесе - азық
болып табылатын мал басы елімізде көбейіп жатса,
əрбір үйде молшылық пен тоқшылық орын алады
деген сөз емес пе?!

Бүгінде үкіметіміз адамдарды ерінбей еңбек етуге
шақырады. Ата-бабамыздың кəсібі - адал еңбек
ешқашан ескірмек емес. Жас отбасыларымыз осы-
лайша мал басын асылдандырып, санын көбейтіп, өз
үйінің дастарханын жайнатса, олардың еңбегінің есе-
бінен еліміз де даму жолынан көрінеді. Адам бала-
сының тіршілік етуі үшін берілген жер ана, барша
табиғат - су, топырақ, күннің көзі өз ырысыңды өзің
өндір, ешкімге телмірме, алақаныңды жайма дейді. 

Жылдар өтіп жатыр. Еңбекті еміп өскен отбасының
балалары да еңбекқор, ата-анасына қолғабыс жа-
сауды бала жасынан санасына түйеді. Дархан да-
лада мал бағып, егін егіп, шөп шауып, табысын
арттырып, жемісін татып жүрген осындай жандар жас
ұрпаққа үлгі болып, адал еңбегімен ел ырысын арт-
тыра берсін дейміз.

Қ.АХМЕТОВА

Д.Торжановтың суретінде: жас кəсіпкерлер от-
басы.

Құрметті ұстаздар, білім
беру ісінің ардагерлері!

Сіздерді Тəуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Əрбір
арайлап атқан таң əр отбасына ертеңіне деген се-
німділік əкеледі. Өз жұмысындағы əрбір адам елі-
міздің даму жолында еңбегін атқарады. Болашағына
деген үлкен сеніммен алдағы уақыттарға жоспарлар
құрады. Жұмысынан тыс уақытта отбасының шат-
тығына, балаларының қызығы мен қуанышына бө-
ленеді. 

Тəуелсіздігіміздің Қазақстан халқына бергені көп.
Əнұранымыз, Рəміздеріміз өмірімізді мағыналы
етсе,  төл теңгеміз барлық замандастарымыздың да-
старханын молайтып, бұдан да табысты еңбек етуге
күш береді. Бейбіт аспанымызда егемен еліміздің
көк туы жайқалып,  ақ кептерлер қалықтайды. Ата-
бабаларымыздың салған ақ жолымен, сара жолы-
мен өмірге қадам басқан бүлдіршіндеріміз заман
талабына сай білім игеруде. Осы іске сіздердің қо-
сқан үлестеріңіз өте көп. 

Осынау тамаша мерекеде біз ұстаздар қауымына
жас ұрпақты оқытып, тəрбие берген ерен еңбектері
үшін алғыс айтамыз. Жүректері де, ниеттері де ақ
қардай таза жас ұрпақ сіздердің нұрлы бейнеле-
ріңізді жүрегінің түкпіріне мəңгілікке сақтарына се-
німдіміз.  

Мереке құтты болсын!
Э. ХАМИТОВА,

“Қазақстандық салалық білім жəне ғылым
қызметкерлері кəсіптік одағының Қарағанды

облыстық ұйымының Бұқар жырау аудандық
комитеті” филиалының төрайымы

Ə.АХМЕТОВ,
Бұқар жырау аудандық білім бөлімінің басшысы

№911

Порадовали стариков
К праздничной дате Дня Независимо-

сти Республики Казахстан предста-
вители коллектива прокуратуры
Бухар-Жырауского района посетили
частный семейный дом милосердия в
поселке Г.Мустафина.

Вместе с поздравлениями пожилым людям, прожи-
вающим в доме, они передали от имени всех сотрудни-
ков районной прокуратуры подарки к главному празднику
страны. Это большой список продуктов питания, овощи,
фрукты, кондитерские изделия. Не забыли государст-
венные служащие и о досуге одиноких пожилых людей,
подарив им разнообразные настольные игры.

Сотрудники прокуратуры побеседовали с пожилыми
людьми, поинтересовались их жизнью, проблемами.

Как рассказала руководитель дома Н.Алексеева, кол-
лектив прокуратуры уже на протяжении нескольких лет
принимает участие в жизни пожилых людей, оказывает
помощь и поддержку. Были случаи, когда сотрудники
прокураты оказывали содействие в госпитализации и
лечении жильцов дома. За что одна из бабушек сер-
дечно поблагодарила сотрудников правоохранительного
органа. Пожилая женщина сказала, что благодаря их ми-
лосердию и неравнодушию она сейчас жива и здорова.

Визит прокуроров района оставил в душах одиноких
стариков много радости и благодарности за щедрость,
участие и добрые дела.

Т.КУРБАНОВА

Ауыл - алтын бесік. Ауылдың адамы да, жері де кең.
Осындай кең далада төрт түлік өсіріп, дəнді дақыл
салып, маңдайының терін алты ай жаз бойы төгіп,
бала-шаға нəсібін жинап алған адамдар енді қыс
айларын өткізуге бет бұрған. 
Адам ағзасына пайдалы азық-түлік дастарханға үлкен
еңбектің нəтижесінде келеді. Таң ертемен тұрып,
тиісті шаруасын атқарып, бір сəт дамылдаған
адамдар қолдарына газет-журналдарын алып, өзіне
керекті ақпаратты іздейді. Қазіргі таңда бұқаралық
ақпарат құралдарында өз ісін неден бастау туралы, ең
алдымен арнайы курстан өтіп, онан керекті ақпарат

алуды, бухгалтерлік саласынан хабардар болуды, несие алуға тиімді
банктер туралы мағлұмат беріледі. Көп оқысаң, көп білесің демекші,
біздің бүгінгі кейіпкеріміз, Қызылқайың ауылының тұрғыны осы кезде
қолына екі мəрте өкіметтің ауыл шаруашылығын дамытуға берілетін
төмен пайызды несиесіне қол жеткізіп отырған жан Шукан Бахыт. 



Елімізде оң
өзгерістер көп

Төкен Арбабаев, аудандық
ардагерлер кеңесінің
төрағасы, ауданымыздың
Құрметті азаматы:

- Еліміз биылғы жылы тəуелсіздігінің 27 жылдығын тойлап отыр.
Жыл басынан бері елімізде бірқатар оң нəтижелі жұмыстар атқа-
рылып, Елбасы Н.Назарбаевтың «5 əлеуметтік бастамасы», «Ұлы
даланың 7 қыры» сияқты ел тұрғындарын рухани-материалды тұ-
рғыда қолдау шаралары қолға алынды. «Қазақстандықтардың əл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты
Президентіміздің Жолдауы жалақы мен əлеуметтік төлемдердің
өсуіне тікелей мұрындық болды.

Ауданымыз даңқты жырау Бұқар жырау Қалқаманұлының 350-
жылдық мерейтойын тойлап, ат шаптырып, балуандарды белде-
стіріп, ғылыми конференциялар өткізіп, жырау жырларын жатқа
оқыған жас буынды дəріптеп, «Көмекей əулие» деректі фильмін
түсіруге ат салысты.

Осынау шаралар барысында қамқорлық пен құрметті қажет
ететін аға буын – қадірменді қариялар да назардан тыс қалмады.
Өткенге құрмет танытып, қашанда алдына көмек сұрай барған
аға буынға құрметпен қарап, көмек қолын созатын барша ауда-
нымыздың азаматтарына алғыс айтамын. 

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.
Жазып алған Н.ƏБІКЕЕВА

15 декабря  2018 года10 бет      15 желтоқсан  2018 жыл Бұқар жырау жаршысы

Бақ болып қонған,
Құрметті аудан тұрғындары,

қадірменді қариялар қауымы!
Сіздерді ата-бабамыз арман еткен қасиетті де қастерлі мереке – Тəуелсіздік күнімен шын

жүректен құттықтаймын.
Бұл - замана езгісінен, талай зобалаңды көрсе де, ұлттық кейпін жоймай бүгінгі күнге жет-

кен мемлекетіміздің қайсарлығы, азаматтарымыздың ұлтжандылығы мадақталып, дəріпте-
летін мейрам. Осы күнге жету жолында аға буын талай тер төгіп, ел игілігіне еңбек етті.
Сіздердің қайсарлықтарыңыз бен еңбекқорлықтарыңыз жас буынға шынайы үлгі, алдағы
биік белестерді бағындыру жолында сусындатар қуат көзі. 

Ендігі міндет - ата-апаларының қолымен жасаған тəуелсіз мемлекеттің əрі қарай өркендеп,
көркеюіне жас ұрпақтың өз үлесін қосуы. Елбасымыз «Болашақ - жастардың қолында» де-
генді бекерге айтпаса керек. Сол себепті де мен жастарға шүбəсіз сенемін.

Өткен күннің өнегесін сақтаған қариялар мен бойында қуаты тасыған жастар бірін-бірі ал-
мастырған қоғамымыздың Мəңгілік Елге айналмауы мүмкін емес.  Əрқашанда еліміз аман,
жұртымыз тыныш болсын. 

Т.АРБАБАЕВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы

- Вообще, я уроженец села
Семизбуга, отец работал на
руднике, мне было два года,
когда в 1970 году мы переехали
в город, - рассказывает Мейрам
Муканович. - Здесь, в Кара-
ганде, у меня был налажен
свой бизнес, но мечта вер-
нуться в село, заниматься жи-
вотноводством не покидала все
эти годы.

Поворотным в семье Шахме-
товых стал 2011 год, когда глава
семейства все же решил пере-
ехать в село - возрождать сель-

ское хозяйство. 
Правда, бизнес в селе при-

шлось начинать практически с
нуля. И, как у многих, были
трудности и сложности, но уже
есть и достижения. За семь лет
небольшое крестьянское хозяй-
ство «Шалкар» расширилось и
в настоящее время здесь на-
считывается более 100 голов
КРС, 250 баранов, 20 голов ло-
шадей. Постоянную работу в
«Шалкаре» нашли 10 человек,
в летнее время, в сезон актив-
ного строительства, штат рас-
ширяется. К настоящему
моменту в КХ уже построили
три новых и восстановили 2 по-
луразрушенных дома, есть
большая современная база на
120 голов и бокс для техники,
собственный столярный цех,
где налажено производство ме-
бели. Недавно приобрели еще
одно пустующее здание, в кото-
ром некогда размещался сель-
ский акимат, помещение
планируют отремонтировать
под офисы, а часть кабинетов
отдадут ветврачам.

Глядя на отца, его настойчи-
вость и целеустремленность, в
сельский бизнес потянулся и
старший сын Ильяс, решивший
также начать свое дело. Сейчас
Ильясу уже 26 лет, но на се-
мейной ферме молодой чело-

век наравне с отцом трудится с
19 лет. Перевелся с очной
формы обучения на заочную,
открыл свое ИП и тоже вносит
свой вклад в развитие семей-
ного бизнеса. 

В прошлом году Ильяс полу-
чил кредит в размере 12 млн
тенге, на эти средства купили
КРС казахской белоголовой по-
роды. Понимая, что надо разви-
ваться и дальше, расширять
свой бизнес, Ильяс решил по-
дать заявку на получение
гранта в благотворительный

фонд «Сəби», который поддер-
живает молодых предпринима-
телей. 

- Планов у нас с отцом много,
- говорит Ильяс. - Хотим заку-
пить импортный племенной
скот, вплотную заняться кормо-
производством, обновить сель-
хозтехнику. Есть земля, порядка
7,5 тыс га, на этих землях пла-
нируем посеять многолетние
травы, ячмень, пшеницу, а для
этого нужна мощная и совре-
менная сельскохозяйственная
техника, и грант стал бы боль-
шой помощью в этом деле.

- Сейчас открыть свой бизнес
проще, чем несколько лет
назад, - поддерживает разговор
Мейрам Муканович. - Сбор не-
обходимых документов на-
столько упростили, даже
ленивый сможет открыть свое
дело. Да и программ поддержки
сельского предприниматель-
ства много, есть льготные кре-
диты, всевозможные гранты.
Более того, государство по-
ощряет предпринимателей на
селе, помогает встать на ноги,
поддержит, если решил расши-
рять свой бизнес.

Главное – не лениться, быть
настойчивым и четко идти к
цели.

А.ЖУМАКАЕВА
На фото: Мейрам и Ильяс

Шахметовы.

3 декабря 2018 года учитель
казахского языка и литературы
Петровской СШ Сембаева
Ботакоз
Сагындиковна
удостоена
почетного звания
«Отличник в
сфере
образования». 

Республиканский совет
по общественным награ-
дам и званиям наградил
сельского педагога меда-
лью «Отличник в сфере
образования», а также вру-
чил свидетельство, под-
т в е р ж д а ю щ е е
присуждение данной на-
грады. 

Учитель казахского
языка и литературы Сем-
баева Б.С., будучи канди-
датом на звание
«Отличник в сфере обра-
зования», направила свои
документы в республикан-
ский комитет по обще-
ственным наградам и званиям, указывая
значительные достижения и успехи в организа-
ции процесса образования и воспитания под-
растающего поколения, выступления в СМИ,
ранее полученные награды, свою категорию и

образование. В итоге коллегия награждения, со-
стоящая из представителей семи общественных
организаций, присудила ей почетное звание.

Школа гордится учителями, которые вклады-
вают свой труд в
развитие пред-
метной, творче-
ской и спортивной
активности учени-
ков, за значитель-
ные достижения в
реализации про-
грамм воспитания
и образования
подрастающего
поколения.

Почетное зва-
ние «Отличник в
сфере образова-
ния» присуж-
дено Сембаевой
Б.С. в честь
праздника Дня
Независимости
Республики Ка-
захстан. 

К о л л е к т и в
школы поздрав-
ляет коллегу Бо-
т а к о з
Сагындиковну с
почетным зва-
нием и желает ей

дальнейших успехов и достижений в работе.
А.КАРАБАЕВА,

заместитель директора
по воспитательной работе

Петровской СШ

Поздравляем!
Наш отличник образования

Бизнес по зову предков
Предприниматель из села Бухар жырау
Мейрам Муканович Шахметов уверен, что
сегодня в Казахстане созданы все условия
для того, чтобы заниматься любимым
делом, главное – было бы желание
трудиться.
7 лет назад он вместе с семьей переехал из
Караганды в село Бухар жырау, чтобы
заниматься сельским хозяйством. Как
говорит сам предприниматель, по зову
предков.
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Ө р і м д е й
қазақ жаста-
рының үні

еліміздің түкпір-түкпіріне жетіп, көп-
шілік наразы ойын ашық білдіруге ұм-
тылғанымен, отарлық санада бұққан

қорқыныш бой бермеді. Тек қана
бірен-саран қазақ жастары ойларын
ашық айтып, əділетсіздікке бас ұр-
мады. Нəтижесінде, 99
адам сотталып, жүзде-
ген студент оқудан
шығарылды. 1987
жылғы КОКП орталық
комитетінің қаулысы-
мен желтоқсан оқиғасы
қазақ ұлтшылдығының
көрінісі ретінде баға-
ланды. Алайда, жел-
тоқсан оқиғасы
қоғамның саяси өмірін
демократияландыруға
серпін бергені сөзсіз.

Тарих жазықсыз
жапа шеккен азаматта-
рын, əділетсіздік құр-
бандарын ұмыта
алмайды. Олардың
бейнесін бойын қуа-
ныш кернеген халық-
тың жадына қайта
оралтып, өткенін қа-
стерлеп, келешегін
құрметтеуге үйретеді.
Иə, қанша күңіреніп, толғансақ та,
өткен оралмақ емес. Ендігі абыройлы
міндет - ел тарихында ойып орын
алған Қайрат Рысқұлбеков, Лəззат
Асанова, Сəбира Мұхамеджанова
сияқты азаматтарымыздың есімін қа-
стерлеп, аманатын ардақтау.

Біздің ауданымыздың азаматтары,
Ботақара кентінің тұрғыны Ырымбала
Төлеутаева, Тоғызқұдық ауылының
тұрғыны Асан Негманов та желтоқсан
оқиғасына қатысып, ел жастарының
үніне үн қосқан, алаңдағы қатігездік-
тің тікелей куəгерлері.

Бүгінгі Тəуелсіздік мейрамы қар-
саңында желтоқсан оқиғасы құрбан-
дарының бірі - Қайрат
Рысқұлбековтың ата-анасына жазған
«Соңғы хаты» мен сот залында ай-
тқан əйгілі «Ақтық сөзі» һəм өсиет-
аманаты кім-кімді де терең
толғанысқа, тебіреніске қалдырары
сөзсіз. Бүгін сол хаттарды саналы
оқырманның парасат таразысына
ұсынамыз. Бүгінгі күніміздің, арайлы
таңымыздың парқы мен бағасын түй-
сіне білейік.

«…Иə, мен сiздерден еш жасыр-
маймын, мен 18 желтоқсан 1986
жылы алаңға бардым, көпшiлiкпен

бiрге. Барғанда да Қонаевтың күйiн
күйттеп барған жоқпын. Тек қана ол
жерге барған себебiм, бар мақсатым,
бiрiншiден, ол жерде не болып, не
iстеп, не қойып жатқанын өз көзiммен
көру болды. Екiншiден, алаңда қазақ-
тың уыздай жас қыздарын
ұрып-соғып, өлтiрiп жатыр
дегендi елден естiген соң,
өз басым қолымды жайып
«күл болмасаң, бүл бол»
деп отыруға еркектiк ар-на-
мысым еш жетпедi. Ер қата-
рында ер қара боп, саны
бар, сапасы жоқ боп, ер-
беңдеп жүрген намыссыз
еркек мен емеспiн, құдайға
шүкiршiлiк, менiң де көркей-
ген кеудемде нағыз ерге
лайық «намыс» баршылық.
Оның үстiне «қыздың жолы
жiңiшке» деген. Менiң түсi-
нiгiмше, əйел адамға ер
адамдар тұрмақ, аң екеш
аңдардың, хайуандардың
еркегi де ұрғашысына
мүйiз, я болмаса тұяғын кө-
термейдi. Ал, бiз бəрiмiз де
аң емес, адамзаттың ұлы -
адамбыз, сондықтан, ер
адам əйел затына қол көте-

рiп, қол жұмсауға тиiс емес,
əуелi еш правосы жоқ. Мiне, қысқаша
айтқанда, осындай түсiнiкпен, əйел

затына ер болып өз қолұшымды
берiп, көмектесуге, оларды араша-
лап-қорғау үшiн барға-
ным рас. Сол жерде
қолымнан келгенше бiр
көмегiмдi бергенiм де
рас. Ол үшiн əлi күнге
дейiн еш өкiнбеймiн, ке-
рiсiнше, үлкен мақта-
ныш тұтамын. Бiрақ та,
бiр Құдай өзi куə, адам
баласын еш өлтiргенiм
жоқ. Мұндай айуандық
жасаудың өзi сормаң-
дай менiң қолымнан
келмейдi. Еш уақытта,
ешқашан да… Ал, əйел
затына айуандықпен
қол көтерiп, шашынан
тартып, көкпарша сүй-
регенi үшiн бiр мили-
цияны ұрып-соққаным
рас. Ол адам күнi бү-
гiнге дейiн аман-есен
зыр жүгiрiп жүр. Өз қо-
лыммен жасаған бар
терiс қылық, бар қылмы-
сым осы ғана» дейді.

Қайрат Рысқұлбеков-

тың “Ақтық сөз” атты

өлеңі: 

Елбең-елбең жүгірген, 
Ебелек отқа семірген 
Арғымақ мінген жаратып, 
«Ақ сауыт киген темірден, 
Алатаудай бабалар, 

Аруағыңмен жебей көр!» 
Ұлы Ленин бабамыз 

Қатарға тең деп тар-
тқан соң, 

Компартия басқарып, 
Достық отын жаққан

соң, 
Аға дедік орысты, 
Əділдігі жаққан соң. 
Ал енді қазір неткен күн, 
Орыстан ынсап кеткен

күн. 
Тізесі қатты батқан

соң, 
Шыдамастан ақыры, 
Қарғыс атқан Алаңда 
Қарғыс атқыр жеткен

күн. 
Қаймана қазақ қамы үшін 
Қарусыз шықтық

Алаңға. 
Алыстан əскер алды-

рып, 
Қырып салды-ау та-

банда. 
Сөйлесем даусым жетпейтін 
Кез болдық мынау заманға. 

Шовинизм еді ғой 
Басты себеп жанжалға. 
Екі жүзің қырылып, 
Екі жүзің ұрылып, 
Екі жүзің сотталып, 
Жоқтаусыз кетіп барасың! 
Қатарым жусап қалғанда, 
Қыршынымнан қиылып, 
Солармен бірге өлсемші-ай! 
Артта қалған ата-анам, 
Арулап қолдан көмсеңші-ай! 
Тұтқынға түстім жаутаңдай, 
Жоламай ешкім қасыма. 
Бара қалсаң, сəлем айт, 

Сырттағы құрбы-
досыма. 

«Ақтық сөзің не?»
деген 

Бүгін қойды сот
сұрақ. 

Айтайын оны ха-
лқыма: 

Жоқ пиғыл менде
жасымақ. 

Қорлай да беріп
қайтадан, 

Титыққа орыс
жетпесін. 

Туған жердің на-
мысы, 

Бөтен қолда кет-
песін. 

С а л т - с а н а д а н
айырылып, 

Арақтан ұрпақ аз-
басын. 

Ел көркейтер аза-
мат 

Қызғаныштан тозбасын. 
Абай туған жерінде 
Бомбасын атом жармасын. 
Құлыптасты қиратып, 
Өлігіңді қазбасын. 
Өз ұлтыңның басшысын 
Орнынан сүйреп алмасын. 
Үміт еткен Мəскеуден 
Қарадай көңілің қалмасын. 
Ленин салған сара жол. 
Қолдаушысыз болмасын. 
Барлық ұлтпен тең болып, 
Ешкімнен көңілің қалмасын. 
Ендігі жерде басыңнан 
Бірлік пен бақ таймасын. 
Осы айтылған ақтық сөз 
Туың болсын əрдайым. 
Мойныма алып жаланы, 
Мен болайын құрбаның. 
Бас-аяғы сол болсын 
Басыңа түскен қатердің. 
Ақтық сөзді енді мен 
Сотқа да бір айтайын: 
Күнəдан таза басым бар, 
Жиырма бірде жасым бар, 
Қасқалдақтай қаным бар,

Бозторғайдай жаным
бар, 

Алам десең, алыңдар! 
Қайрат деген атым

бар, 
Қазақ деген затым бар. 
«Еркек тоқты – құр-

бандық», 
Атам десең, атыңдар! 
Мен не етермін, не

етермін, 
Мен келмеске кетер-

мін. 
Көрмеген, қош бол,

таңдарым, 
Көре алмай мен өтер-

мін. 
Қош, аман бол, ар-

тымда 
Ағайын, туған азамат! 
Артымда қалған ата-

анам, 
Ел-жұртым, саған ама-

нат!
Дайындаған: 

Н.ƏБІКЕЕВА

Қайраттың ақтық сөзі – ел ертеңіне аманат
Осыдан 32 жыл бұрын қазақ жастары 17-18 желтоқсан күндері
Алматыда КСРО үкіметінің отаршылдық, əміршіл-əкімшіл
жүйесіне наразылық танытып, Г.В.Колбинді елімізге бірінші
хатшы етіп тағайындау шешіміне қарсы шыққан болатын.
Сол кездегі Брежнев алаңына шыққан жастардың үні аяусыз
жаншылып, ұзақ уақытқа созылған қудалауға ұласты.
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Мен елімнің патриотымын
Жанұзақ Макишев, «Бұқар жырау жастары»

қоғамдық бірлестігінің төрағасы, аудан əкімінің
«Жұлдыз» жастар сыйлығының иегері, «Нұр
Отан» партиясының аудандық мəдениет саласы
қызметкерлерінің бастауыш партия ұйымының
төрағасы:

- Биыл еліміздің тəуелсіз елдер қатарына қосылғанына 27 жыл толып
отыр. Осы жылдар ішінде мемлекетіміздің тізгінін халық сеніп тапсырған
Елбасымыз да, Елбасы сенімін ақтап келе жатқан халқы да тек оң бағытта
өзгеріп, жарқын болашаққа, «Мəңгілік Ел» идеясына бір табан болса да
жақындай түсуде. Бүгінгі
таңда мемлекетімізде рухани
жаңғыру үрдісі қолға алынып,
ел азаматтары бірігіп, ұлттық
мұра, діл, тіл сияқты құнды-

лықтарымызды кеңінен насихаттауда. 
Сондай іс-шаралардың бірі Астана қаласында 13-15

қараша аралығында өткен бастауыш партия ұйымда-
рының бірінші республикалық форумы. Оған ауданы-
мыздан мен жəне партияның аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары Марат Нұрлановпен
бардық. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен 600 делегат қа-
тысты.

Форум жұмысы Елбасы Жолдаулары мен бағдарла-
маларын насихаттап, ел арасында бастауыш партия
ұйымдарының материалдық техникалық базасы, пар-
тияның кадрлық резерві сияқты мəселелерді көтерді. Өз
басым форум жұмысынан үлкен əсер алдым.

Биылғы жыл ауданымыз үшін де ерекше, жүгі ауыр
жыл болды. Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жыл-
дығын абыроймен атқарып, елдігімізді көрсеттік. Жырау
құрметіне облыстық суретшілер көрмесіне ат салыстық. 

Біз - 90-жылғы қиындық кезеңдерді көрген буын, ке-
шегі мен бүгінімізді салыстырып, ел ахуалының көш іл-
гері жылжығанын сеніммен айта аламыз. «Еліңнің ұлы
болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің
нығайып, көркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі екеніңді
ұмытпа!» деген Елбасының сөзін үлгі тұтамын. 

Жазып алған: Н.ƏБІКЕЕВА

Наша независимость -
наша крепкая сила

День независимости – главный националь-
ный праздник Республики Казахстан. 16 де-
кабря 1991 года был принят
Конституционный Закон «О государствен-
ной независимости Республики Казахстан».

Президент Н.А.Назарбаев, отмечая огромную важность приня-
тия этого законодательного акта, подчеркивал, что  16 декабря
1991 года в созвездии наций мира зажглась новая звезда — Рес-
публика Казахстан.

Президент Нурсултан Назарбаев, “Подобно былинному бога-
тырю, с первых шагов Независимости наш Казахстан стал расти не
по дням, а по часам, месячные переходы одолевал за неделю и,
цепко ухватившись за гриву эпохи, впрыгнул в седло и резво при-
шпорил коня. Республика Казахстан - большое и сильное госу-
дарство”.

По величине территории Казахстан входит в десятку крупней-
ших стран мира. В недрах земли и на ее поверхности находятся ог-
ромные запасы полезных ископаемых. Казахстан является
полноправным и активным членом ООН, а также укрепляет со-
трудничество с наиболее влиятельными международными орга-
низациями, такими как: Евросоюз, Европейский Банк
Реконструкции и Развития, Международный Валютный Фонд,
МАГАТЭ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Казахстан присо-
единился к более чем 40 многосторонним и 700 двусторонним со-
глашениям и договорам. Сегодня можно с уверенностью сказать,
что Казахстан стал известным на международной арене и занял
достойное место среди мировых экономических систем.

Этот день считается самым важным праздником. Как и боль-
шинство государственных праздников, используется для проявле-
ния культурного и этнического разнообразия народов, населяющих
республику. Это возможность показать национальные костюмы,
танцы, кулинарные традиции и другие культурные элементы от-
дельных наций, мирно сосуществующих в свободной и независи-
мой Республике Казахстан. 

Приближается 27-я годовщина Независимости страны. Хотелось
бы, чтобы с каждым годом этот праздник прибавлял всем нам во-
одушевления и уверенности в нашем будущем. 

М.НАРГЕЛОВ,
учитель английского языка

КГУ «Ельтайская общеобразовательная школа»

- Мемлекеттік «7-20-25» бағ-
дарламасы бойынша несие
алу үшін тұлға бастапқы салым
ретінде 20 пайызын салуы
қажет. Яғни, соманың 20 пайы-
зын салғаннан кейін сатып
алушы қалған қарыз бөлшегін
25 жылға 7 пайыздық үстеме-
мен төлей алады, - дейді Ə.Қа-
панқызы. 

Бағдарлама шарттары бо-
йынша оған қатысушылар өз-
дерінің кірісін растайтын
құжаттармен қатар, аттарында
тұрғын үй жоқ екендігін дəлел-
дейтін қағаздар əкелуі қажет.
«7-20-25» бағдарламасының
ерекшелігі екінші деңгейлі
банктердің ипотекалық несиесі-
нің жылдық пайызы 14-16 па-
йызды көрсетіп тұрған кезде,
оның үстемесі екі есе аз болып

отыр.  
- Егер сіздердің біздің банкте

депозиттеріңіз болса, онда сол
қаржыны бастапқы 20 пайыз-
дық салым ретінде қолданып,
шаршы метры 140 мың теңге-
ден басталатын тұрғын үйлер-
ден пəтер ала аласыздар, -
дейді банк өкілі. 

Осыған дейін айтылып келе
жатқандай, атаулы бағдарла-
маның ерекшелігі - оған жаңа-
дан салынып, пайдалануға
берілген үйлер ғана қатыса
алады. Сол себепті де кəсіби
маман «Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкінің» екінші деңгейлі
пəтерлерге қатысты бағдарла-
маларымен таныстырды.
Олардың қатарында бірнеше
жылдан бері жұмыс жасап келе
жатқан «Нұрлы жер» мемле-

кеттік бағдарламасын да атауға
болады. Атаулы бағдарлама
бойынша пайдалануға берілген
жаңа пəтермен қатар, жеке тұ-
рғын үй сатып алу немесе салу
мүмкіндігі де қарастырылған.
Бағдарламаның қолайлылығы -
алғашқы жарнасы үй құнының
30 пайызын құрайтын несие
бойынша мөлшерлеме 5 па-
йыздан басталады. Ипотека-
лық тұрғын үй заемдары
бойынша сыйақы мөлшерле-
месін субсидиялауға мүмкіндік
беріледі.

Ə.Қапанқызының айтуынша,
«Тұрғын үй құрылыс жинақ бан-
кінің» несиелерін пəтер сатып
алу, үй салу, жөндеу сияқты
мақсаттарға қолдану үшін
алуға болады. 

- Біздің банктің ең басты
ерекшелігі - жылдық пайыздық
үстемесі төмен, оған қоса,
ашылған есепшот депозитте-
ріне мемлекет есебінен 20 па-
йызға дейін сыйақы жыл сайын
түсіп тұрады. Жарғылық капи-
талға мемлекеттің 100 пайыз
қатысуы біздің банк салымшы-
ларына сенімділік сыйлап, бар-
лық депозиттер мемлекет
есебінен сақтандырылады, -
деді. 

Кездесуге қатысушылардың
көпшілігі банкте бар депозитте-
ріне, олардың пайыздық үсте-
месіне, «7-20-25»
бағдарламасының талапта-

рына сай келетін пайдалануға
берілген тұрғын үй кешендері-
нің шаршы метрлік бағасын,
орналасу жерлерін сұрап, жан-
жақты пікір алмасты. 

- Бұл сіздер мен біздер үшін
жасалып жатқан өте тиімді де
пайдалы жұмыс. Тікелей Елба-
сының бастамасымен қолға
алынған мемлекеттік бағдарла-
малар бұқараның қажеттілігіне
жауап беріп, бүгінде бірқатар
азаматтар өз пəтерлеріне қол
жеткізіп жатқаны қуанышты, -
деген М.Нұрланов аудан тұ-
рғындарын мемлекет тарапы-
нан көрсетіліп жатқан
жеңілдіктерді тиімді пайдала-
нуға шақырды.

Н.Назарбаев «Бағдарламаны
жүзеге асыру тұрғын-үй құры-
лысына зор серпін береді. Нə-
тижесінде миллиондаған

қазақстандық үшін баспана
алудың қолжетімділігі артады»
деп сенім білдірген бағдарлама
өз жұмысын тиімді атқарып ке-
леді. 7 пайыздық үстемемен
жаңа пəтерге ие болған аза-
маттардың саны артып, ешбір
айыппұлсыз қалаған уақытта-

рында несиені толықтай жабу
мүмкіндігіне ие болуда.

Бүгінгі таңда облысымыз бо-
йынша бағдарлама талапта-
рына жауап беретін үйлердің
шаршы метрі 140 мың теңгеден
басталып, əрі қарай шарықтай
береді. Олар тұрғын үй кешен-
дерінің эконом, комфорт, люкс
сияқты кластарына байланы-
сты болып отыр. Жерлестері-
міздің көбі шаршы метрі арзан
үйлердің жай-күйін сұрап, құ-
жаттар пакеті жөнінде сауалда-
рын қойды.

Жиын соңында тілек білдір-
ген азаматтар жеке куəліктері
бойынша «Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкінде» есепшот
ашып, енді бірі ағымдағы шот-
тарының есебін білді. Сонымен
қатар, бұл күні аудандық тө-
тенше жағдайлар бөлімінің

қызметкерлері де банк мама-
нымен кездесіп, қызықтырған
сауалдарына жауап алды.

Н.ƏБІКЕЕВА

Д.Торжановтың суретте-
рінде: Ə.Қапанқызы, М.Нұрла-
нов; залдан көрініс.

«7-20-25» бағдарламасы түсіндірілді
Желтоқсан айының 6-сы күні Ботақара кентіндегі орталық
аурухананың акт залында «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы
төрағасының орынбасары Марат Нұрлановтың жəне «Тұрғын үй
құрылыс жинақ банкінің» маманы Əсел Қапанқызының қатысуымен
«7-20-25» бағдарламасын түсіндіру мақсатында аудан
тұрғындарымен кездесу өтті.
Үстіміздегі жылдың сəуір айында Елбасы Н.Назарбаевтың «5
əлеуметтік бастама» атты халыққа үндеуінен бастау алған «7-20-
25» ипотекалық бағдарламасы бүгінгі күнде өз тұтынушыларын
тапқан. Жаңа ипотекалық бағдарлама тұрақты жұмысы немесе
бизнесі бар адамдарға, жас отбасыларға арналған. Ең бастысы
несие алушы адамның атында тіркелген баспана болмауы қажет.
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Болашақ тұтқасы
бізге аманат

О т а н !
Отан деген
не? Отан
дегеніміз -
а д а м н ы ң
туып-өскен
жері, туған-
туыстары-

мен, жақындарымен бірге
тұратын атамекені. Қазақ елінде
тұратын адамдардың Отаны –
Қазақстан Республикасы. Адам-
ның жақсы, бақытты өмір сүруі
көп жағдайда Отанға деген сүйіс-
пеншілігіне байланысты. 

Отанын сүйе білген адамда үй-жай да, құрмет
те, атақ та, жұмыс та, арман да болады. Туып
өскен ауылы, қаласы – адамның кіші  Отаны.
Өйткені əрбір ауыл мен қала бүкіл Республика-
мен тығыз байланысты.

Біздің Республикамыз бірден қазіргідей бо-
лған жоқ. Осы жерді сыртқы жаудан қорғап қалу
жолында ата-бабаларымыз жүздеген жылдар
бойы шапқыншыларға қарсы ерлікпен шайқа-
сты. Бұл жолда қазақ халқының миллиондаған
перзенті құрбан болды. Қазақ халқының өткен
тарихы ата-бабаларымыздың бостандық жо-
лындағы ұзақ та ауыр күресінің тарихы.

Тарих беттеріне үңілсек, бұдан жүздеген мың
жылдар бұрын осы күнгі Қазақ жерінде пайда
болған адамдар бірте-бірте руларға бірігіп, бір-
біріне кəсібі ұқсас, тілдерін түсіне алатын рулар
тайпа болып қосылды. Қазақ халқының қалып-
тасуы сонау ежелгі дəуірден басталып, 15 ға-
сырда аяқталды. Осылай Жəнібек пен Керей
негізін салған қазақ мемлекеті қалыптасты. 

150 жылға жуық созылған үздік-создық ша-
йқастар қазақ хандығының келешегі үшін за-
рдаптар əкелді. Азаттық күреске белсене
қатысқан атақты билер мен батырлар - Төле би,
Қазыбек би, Əйтеке би, Абылай хан, Қаракерей
Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Наурызбай бо-
латын.

Қазақ халқы Ресей патшасының отаршылық
саясатына қарсы үздіксіз күресті. Олар Сырым
Датұлының басшылығымен болған кіші жүз ша-
руаларының көтерілісі, Исатай Тайманұлы мен
Махамбет Өтемісұлының басшылығымен бо-
лған шаруалар көтерілісі.

1931-1932 жылдардағы жаппай ашаршылық,
1937-1938 жылдардағы жазықсыз жазалаулар.
Күштеп колхоздастыру қазақ халқының шаруа-
шылығына үлкен зиян келтірді. Құлақ естіп, көз
көрмеген озбырлықтар жасалды. Бұқара екі-үш
жылдың ішінде малдарынан түгел айырылды.
Осының салдарынан халық аштыққа ұшырады. 

Ашаршылықтан миллиондаған адамның бей-
біт уақытта қырылуы халық үшін аса зор апат
болды. 1937-1938 жылдары енді ғана өркендеп
келе жатқан Қазақстан ғылымы мен əдебиеті де
үлкен оқиғаға ұшырады. Сол бір алапат жыл-
дары жүз мыңнан астам қазақ жауапқа тар-
тылды. Олардың 22 мыңдайы атылды.
Олардың ішінде Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет
Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев т.б. бар.

1941-1945 жылдары еліміз екінші дүниежүзілік
соғысқа қатысты. «Соғыс» деген суық хабар Қа-
зақстанның барлық жеріне сол маусым айының
түнінде жетті. Көпшілікке үлкен нəубет əкелген
жылдарда ерлік нəтижесін көрсеткен 518 қазақ-
стандық Кеңес Одағының Батыры атағын алды.
Олар Əлия Молдағұлова, Мəншүк Мəметова, Ба-
уыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов т.б.

1986 жылы желтоқсанның 16-да Қазақстан КП
Орталық Комитетінің бірінші хатшылығына
сырттан əкелінген Колбинді тағайындайды.
Мұның өзі жастардың ашу-ызасын туғызды. Ер-
тесіне мыңдаған жастар бейбіт шеруге шығып,
республиканың бірінші басшылығына қазақ ха-
лқының өкілі сайлансын деген тілектерін біл-
дірді. Осы бейбіт шеру қанға бөктірілді.
Нəтижесінде жүздеген қазақ жастары сотталды,
қаншама жастар қыршынынан қиылды. Олар-
дың ішінде халықтың жүрегінде мəңгі сақтала-
тын, қазақ халқының батыр ұлы Рысқұлбеков
Қайрат бар еді. 

1991 жылы Тəуелсіз Қазақстан Республикасы
жарияланып, дүние жүзіндегі үлкен де қуатты
елдердің бірі – Кеңес мемлекеті ыдырады. Əр
республика бөлек, дербес мемлекет боламыз
деді. Осыған байланысты Қазақстан Жоғарғы
Кеңесі 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанды
Тəуелсіз Республика деп жариялады. Бұл күн –
Қазақстан тарихында Тəуелсіз Республиканың
туған күні деп алтын əріптермен жазылды. 

1991 жылы желтоқсанның 1-де Қазақстанның
Елбасының сайлауы болды. Оның қорытынды-
сында Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев Тұңғыш
Президент болып сайланды. Оны Тəуелсіз Қа-
зақстанның күрделі де ұлы істері күтіп тұрды.

Гүлжан РАХЫМҚҰЛОВА,
кітапханашы,

Көкпекті ауылы

День Независимо-
сти - это не просто
праздник, это сим-
вол свободы нашего
государства. У на-
шего народа бога-
тая история. Вот
уже 27 лет мы

живем под голубым флагом независи-
мого государства. Мы растем, про-
цветаем и развиваемся год от года. 

Что дала нам независимость?  Она дала нам огромные
возможности жить, трудиться, развиваться. 

Нашему коллективу «Эдельвейс» в наступающем году
исполнится 20 лет. За эти годы мы смогли достичь боль-
ших результатов в работе. Наш коллектив получил ста-
тус образцового хореографического ансамбля. 

Мы не стоим на месте, стараемся двигаться вперед,
развиваться и дальше. Мы гордимся новыми победами,
свершениями, успехами, делимся нашими радостями и
достижениями. В нашей творческой копилке появились
новые воспоминания об участии в конкурсах, призовые
места и награды. 

За это время мы привезли два первых места с между-
народного телепроекта «Танды шугула», областного кон-
курса «Байтерек», приняли участие в международном
конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества
«Ubuntu», где были высоко отмечены членами жюри и
признаны одним из лучших коллективов-участников.
Принимали участие и в других значимых для нас про-
ектах, проходивших в городах Астана, Алматы, област-
ном центре. Наш коллектив также был приглашен для
выступления на 35-летие Карагандинского колледжа ис-
кусств им.Таттимбета. 

Я благодарна нашей стране, политике нашего Прези-
дента, за то, что могу работать, претворять в жизнь свои
планы, учиться новому. В этом году мне посчастливилось
посетить несколько мастер-классов у ведущих хореогра-
фов России в городах Сочи и Самаре. Побывала на за-
крытом конкурсе первой национальной премии в области
эстрадного танца «Приз Елены Барткайтис», а также
«Второй премии Виктора Шершнева» в Дагомысе. 

Интерес к новой программе, по которой сегодня рабо-
тают многие успешные и подающие большие надежды
коллективы, возник большой. Желание не стоять на

месте, улучшать физическую форму танцора, при этом
уметь преодолевать трудности, навеяло мысли о том, что
у нас это тоже возможно. Поэтому переняв полезный
опыт, мы пригласили в наш коллектив педагогов новых
дисциплин - акробатики и актерского мастерства. Для за-
нятий были приобретены новое оборудование, маты,
установили шведскую стенку. 

Введение новых дисциплин вызвало у детей большой
интерес, а у нас, педагогов-хореографов, появилась воз-
можность раскрывать у них новые способности. 

У нас очень талантливые дети, которыми мы очень гор-
димся. И вместе будем и дальше достигать новых высот.

У нас в коллективе есть множество хороших традиций.
Мы проводим много мероприятий, капустников, где дети,
педагоги, родители проводят время вместе как одна
большая дружная семья.

Многое удается благодаря помощи родителей, мест-
ного и районного акиматов, депутатов районного масли-
хата, за что всем им огромное спасибо.

Поздравляю всех с Днем Независимости и желаю всем
быть сильными и дружными в нашем многонациональ-
ном Казахстане!

Наталья БОЦМАН,
руководитель ОХА «Эдельвейс»

Дала кемеңгері Бұқар
жырау Қалқаманұлы-
ның 350 жылдық ме-
рейтойына арналған
қазақ күресінің, 1996-97
жылы туған ұлдар ара-
сындағы Қазақстан
Республикасы Чемпио-
натының, Қазақстан
Республикасы VII-

қысқы Универсиадасының жеңімпазы,
Тұңғыш Президент Н.Ə.Назарбаевтың
жүлдесі үшін VI Халық спорты ойында-
рында қазақ күресінен 3 орынға ие болған
Ерқанат Молдағұлов тауық жылын осы-
лай қорытындылап отыр. Қанжығасын
толтырған жас спортшы халқының то-
рқалы тойына өз тілегін арнайды: 

- Биылғы жыл мен үшін табысты болды. Тауық жылы
маған қазақ спортының жарқын көрінісі саналатын қазақ
күресінен атаулы марапаттарға ие болуыммен есте
қалды. Соның ішіндегі ең бағалысы  - Бұқар жырау Қа-
лқаманұлының 350 жылдық мерейтойына арналған дү-
бірлі додадағы жеңісім деп білемін. Өзімнің туған
жерімнің топырағында жеңімпаз атанып, менің тілеуімді
тілеген жерлестерімнің абыройын асқақтату бұл жеңістің
бағалы сыйы болды.  

Əр жылдың соңын еліміздің Тəуелсіздігі күні тəмамдап,
өткенімізге шүкіршілік айтып, келер жылдан зор үміттер
күтеміз. Еліміздің бағы да, байлығы да болған тəуелсіз-
дік таңы бізге оңайлықпен келген жоқ. Аға-əпкелеріміздің
бостандыққа деген ұмтылысы мен өшпес қайсар рухы-
ның арқасында келген тəуелсіздіктің тəтті дəмін мына біз-
дер көрудеміз. Сол үшін де ел тəуелсіздігінің жолында
құрбан болған аға-əпкелеріміздің ізін басқан жас өркен
ретінде біздерге жүктелер сенім нар жүгінен де ауыр. Тəу-
елсіздігін алып, аяғына нық тұрған еліміз жас та болса қа-
рыштап дамып келе жатқан өр мемлекеттердің бірі. Бір
кездері барынан айрылып қала жаздаған еліміз өз тілін,
салт-дəстүрін, мəдениетін, тарихын, спортын қайтарды,
жандандырды, дамытты. Елбасымыздың жақында жарық
көрген «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақа-
ласы негізінде əлі де құнды дүниелерімізді қайта

жаңғырта түсерімізге сенемін. 
Өсер елдің қай сəтте де бірлік болмақ қалауы,
Лаула, лаула, желтоқсанның мұзға жаққан алауы.
Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің,
Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы,- деп жырға қо-

сқан Мұхтар ағамыздың өлең жолдарын жиі еске аламын.
Осы өлең жолдарында айтылған өр намысты жастарды
өз достарым деп көремін. Бүгінде төл өнеріміз - қазақ кү-
ресімен айналысатын палуандар мен ұлттық спортқа қол-
дау көрсетемін деген азаматтар қатары көбейіп келеді.
Жыл сайын айтулы додалар өткізіліп, жас палуандардың
есімдері жарыққа шығуда. Ұлттық ойындарымызбен ай-
налысушы жастардың қатарының көбеюі арқылы салау-
атты өмір салты насихатталып, артымыздан ерген
інілеріміз осы сара жолды жалғастырып жатыр. Өзім се-
кілді жанымдағы достарым спортпен шұғылдану арқылы
артымыздан ерген кіші буынға өнеге беріп жатқандығын
ұғынып, əр басқан қадамдарына қорытынды жасап от-
ырады. Біз секілді жастары барда, біздің артымыздан
ерген кіші толқыны бар еліміздің тұтастығы мен бірлігі еш
уақытта да жоғалмайды. Себебі, біздер кешегі найзаның
ұшы, білектің күші, жырдың сарыныменен жерін, елін қо-
рғаған батыр халықтың ұрпағымыз. Біздің алпыс екі та-
мырымызда сол бабаларымыздың қаны тарап жатыр. 

Тəуелсіздіктің қадір-қасиеті, тəуекелге толы тағылымды
тарихын еске салатын, жеңістер мен жемістерге, жасам-
паздыққа жол бастайтын ұлы мейрам құтты болсын!

Дайындаған: Б.ЖАКЕШОВА

Желаю нашей стране
процветания

Жас спортшының мерекеге тілегі 
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Пусть процветает
наш Казахстан!

В этом году мы от-
мечаем 27-летие
нашей Независимо-
сти. Благодаря со-
вместной работе и
общему вкладу - мы
независимое, про-
цветающее и ста-
б и л ь н о е
государство.

День Независимости ‒ глав-
ный праздник для всех казах-
станцев, объединенных

чувством ответственности за судьбу своей страны и со-
ставляющих единый народ Казахстана.

В нашем частом семейном доме есть много хороших
традиций. У нас есть много друзей, которые не забы-
вают наших стариков, приходят, навещают, оказывают
помощь и поддержку. Это ли не пример единения
наших людей, их доброты, понимания, участия друг к
другу. Такие отношения могут быть только в свободной,

развитой, толерантной стране.
День Независимости в нашем частном семейном

доме мы всегда отмечаем по-особенному, накрываем
праздничный дастрахан, поздравляем друг друга. Ведь
Независимость государства - это большая ценность,
стабильность, единство народа. 

Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать,
что вся моя жизнь причастна и неразрывно связана с
моей родной страной, моим Казахстаном. Всю свою
жизнь я посвятила работе на государственной службе,
социальной сфере. И сейчас продолжаю трудиться. 

Наш частный семейный дом работает уже 19 лет. На
следующий год мы будем отмечать 20-летний юбилей.
Много было всего за эти годы, мы пережили и радости,
и горести, но в любых ситуациях мы выстояли и стали
еще сильнее и лучше. Не без гордости, могу сказать,
что сегодня наш дом является одним из образцовых в
Карагандинской области. В этом году мы принимали
участие в конкурсе, проводимом партией «Нур Отан»
«Лучшие социальные проекты Казахстана», и вошли в
тройку лидеров, заняв первое место.

Это стало большой радостью для нас и новым сти-
мулом для дальнейшего развития.

Я люблю свою Родину, свою страну. Быть граждани-
ном Казахстана для меня большая гордость. В слово-
сочетание «патриот своей страны», я всегда
вкладываю большой смысл. Поэтому старюсь на
любом месте приносить пользу, быть человеком с ак-
тивной гражданской позицией.

Совсем недавно я принимала участие в Первом фо-
руме сельских женщин Казахстана. Площадки форума
рассказывали о событиях, благородных делах, которые
совершают наши женщины в селах. И это тоже благо-
даря нашему государству, поддержке и мудрой поли-
тике нашего Президента Н.А.Назарбаева, нашей
Независимости.

Считаю, что все мы, казахстанцы, каждый на своем
месте, должны жить и трудиться на благо своей за-
мечательной страны, нашей Родины. Вносить свой по-
сильный вклад в ее процветание и развитие. 

Пусть процветает наш Независимый Казахстан!
Надежда АЛЕКСЕЕВА,

руководитель частного семейного дома 
п.Г.Мустафина

Встреча была посвящена теме «Борьба с коррупцией - со-
ставляющая безопасности страны».

Председатель ОСПК Шахвели Курбанов выступил с до-
кладом о ходе реализации «Программы противодействия
коррупции на 2015-2025 годы».

Как известно, данная программа является политическим

документом, направленным на консолидацию усилий об-
щества и государства в противодействии коррупции.

Шахвели Рамазанович отметил, что принципиально важ-
ную роль в формировании антикоррупционной культуры иг-
рает работа с подрастающим поколением. Только
внедрение с самого раннего возраста антикоррупционных

стандартов поведенияпозволит искоренить это социальное
зло. Поэтому молодежные организации занимают особое
место в пропаганде нулевой терпимости к коррупции. 
Ключевым фактором, оказывающим влияние на доверие
граждан к государственным институтам власти, является ра-
бота правоохранительных органов и судебной системы, по-
этому необходимо обеспечить максимальную прозрачность
работы данных структур. 

В заключение было отмечено, что основной акцент не-
обходимо делать на устранение причин и предпосылок кор-
рупции, а не на борьбу с ее последствиями.

М.НУРЛАНОВ,
первый заместитель  председателя 

районного филиала партии  «Нур Отан» 

Современный Казахстан мало на-
поминает страну, которая суще-
ствовала в ее нынешних границах
более 80 лет назад.

Сейчас это независимая республика, признанная
международным сообществом, строящая амбициоз-
ные планы как в экономической, так и социальной
сфере. В грозные же предвоенные годы наше госу-
дарство стало вторым домом для сотен тысяч вынуж-
денных переселенцев, которым был присвоен ярлык
«неблагонадежных». Однако народ Казахстана, едва
оправившийся после страшного голода начала 1930-
х годов, гостеприимно распахнул перед ними двери,
дал пищу и крышу над головой...

Сухая статистика официальных документов потря-
сает. В 1937 году в Казахстан и Среднюю Азию было
выслано корейское население, в это же время с
южных границ СССР в нашу страну были высланы
курды, армяне и турки. В 1940-1941 годах – высланы
поляки и немцы Поволжья. В 1943-1944 годах в Ка-
захстан были выселены представители народов Се-
верного Кавказа: калмыки, балкарцы, чеченцы,
ингуши, карачаевцы, турки-месхетинцы. Судьба пере-
селенцев была трагичной. Немалое их число, осо-
бенно женщин, детей и стариков, погибло еще в пути.
Совершенно иные климатические условия ждали их и
в местах нового расселения - жаркое сухое лето и мо-
розная зима. 

Всего за 1937–1944 годы в Казахстан было депор-
тировано свыше 1 миллиона 200 тысяч человек, а
вместе с эвакуированными – на полмиллиона больше.
По существу, каждый пятый в республике был спец-
переселенцем. Многие десятки тысяч человек погибли
в первые месяцы после депортации от голода и бо-
лезней, выжившие были направлены на принудитель-
ные работы. Им запрещалось покидать новое место
жительства, это рассматривалось как побег и несло
за собой уголовную ответственность. Спецпересе-
ленцы были обязаны в трехдневный срок сообщать в
НКВД обо всех изменениях, произошедших в составе
семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи или
побег). Трудно было бы выжить в условиях сильней-
шего морального надлома и физических тягот, если
бы не поддержка и сочувствие местного населения. 

Казахский народ тепло и гостеприимно встретил пе-
реселенцев. Сулим Исакиев попал в Караганду в пя-
тилетнем возрасте. Мало что помнит о том времени:
костры на станциях, холод, голод, теснота землянки.
Но было и хорошее: взаимопомощь и взаимовыручка,
доброжелательное отношение коренного населения.
Казахи помогали депортированным чем могли, не-
смотря на разные специально распускавшиеся страш-
ные слухи о вайнахах. Харону Кутаеву в год
депортации было немногим больше 6 лет. Его за руку
держала тетя, сестра его отца. Много им пришлось
вынести, и за то, что выжили, Харон бесконечно бла-
годарен казахскому народу. Он рассказывал: «В одной
квартире нас жило несколько семей разных нацио-
нальностей, в том числе и казахи. Глава этой семьи,
уходя на работу, говорил своей жене: «Если есть у
тебя один баурсак - дели его на четыре части, чтобы
всем было по кусочку».

Серик Ильясов, вспоминает, как во дворах его род-
ного села Майбалык в Петропавловской области дети
разных национальностей мололи зерно каменными
ручными жерновами, а потом казахские бабушки
пекли из муки баурсаки, чеченские женщины -  белиш,
выносили иримшик и курт и все это раздавали детям.
А взрослые работали в шахтах и на полях. Дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР В.А.
Шаталов писал в своих воспоминаниях: «От чистого
сердца, всю жизнь буду благодарен земле Казахстана.
В трудные военные годы казахский народ заботился
обо мне как о родном сыне». Извечную благодарность
к казахстанскому народу питал и ныне известный пи-
сатель Герольд Бельгер, который жил в немецкой
семье в ауле близ реки Есиль в Северном Казахстане.
Его плодотворная публицистика в основном и посвя-
щена щедрой и гостеприимной казахской земле, а
также проживающим здесь людям.

В свою очередь, спецпереселенцы также не оста-
вались в долгу, честно, добросовестно трудились, ока-
зывали значительную помощь в развитии государства.
Они стали инженерами, техниками, медработниками,
учителями, агрономами, трудились на заводах и шах-
тах, выращивали хлеб.

Процесс реабилитации депортированных народов
начался со второй половины 1950-х годов. Чеченцы,
ингуши, балкарцы, карачаевцы, калмыки и другие на-

роды получили возможность вернуться на свою исто-
рическую родину. Однако многие из них продолжают
проживать в Казахстане и поныне. Именно поэтому
современный Казахстан можно по праву назвать мно-
гонациональным государством, в настоящее время
здесь отмечено порядка 130 этносов, которые сосу-
ществуют в мире и согласии. 

Нашей стране удалось избежать кровопролитных
межэтнических конфликтов, которые раздирали неко-
торые страны СНГ в период, наступивший после раз-
вала Советского Союза. С момента провозглашения
Независимости РК правовую основу этнонациональ-
ной политики в Казахстане составляет совокупность
законодательных норм и актов — прежде всего Кон-
ституция РК, согласно которой неконституционными
признаются любые действия, способные нарушить
межэтническое согласие. Прежде всего, этнонацио-
нальная политика страны базируется на принципах
верховенства закона и разумного сочетания коллек-
тивных прав этносов и индивидуальных прав чело-
века. Важнейшую роль в сфере обеспечения
межэтнической стабильности играют государственные
программы, инициированные Главой государства. Это
и «Концепция укрепления и развития казахстанской
идентичности и единства», и общенациональная идея
«Мəңгілік ел», и концепция нового казахстанского пат-
риотизма, а также программа модернизации обще-
ственного сознания «Рухани жаңғыру». Все они
направлены в первую очередь на укрепление моно-
литности современного казахстанского общества и
подразумевают преданность Родине, уважение к
своим предкам, любовь и проявление терпимости к
своим землякам, создание системы нравственных
ценностей, в основе которой будут лежать такие ка-
чества, как трудолюбие, честь, порядочность, мило-
сердие, стремление к постоянному
самосовершенствованию и обучению, дисциплина. 

В Казахстане был создан уникальный и эффектив-
ный механизм реализации национальной политики и
межнационального диалога в лице Ассамблеи народа
Казахстана, который стал консультативно-совеща-
тельным органом при Главе государств, а позже стал
конституционным органом. Еще через некоторое
время Ассамблея была переименована в Ассамблею
народа Казахстана, что лишний раз подчеркнуло общ-
ность всего многонационального состава страны.

Благодаря ее деятельности, повсеместно идет про-
цесс культурного возрождения многонациональности,
и Ассамблея обеспечивает их всеобъемлющий диа-
лог. Сегодня этот опыт перенимается некоторыми со-
седними странами. Идет активная работа по
возрождению и развитию культур этнических мень-
шинств: регулярно проводятся фестивали народного
творчества, языков этносов Казахстана, День един-
ства народа Казахстана, дни памяти жертв политиче-
ских репрессий, духовного единства и согласия. Кроме
того, каждый этнос имеет свои традиционные празд-
ники, возрожденные за годы Независимости страны и
отмечаются они обязательно все вместе: за единым
столом собираются представители разных нацио-
нальностей.

Под эгидой Ассамблеи проводится сбалансирован-
ная языковая политика, и Казахстан, один из немно-
гих, разрешил эти проблемы без острых конфликтов
и потрясений. Идет естественный процесс овладения
государственным языком гражданами страны, осо-
бенно молодежью. Языковое богатство Казахстана
обогащает общеказахстанскую культуру и выступает
важным фактором укрепления единства. Более того,
представители научной и культурной интеллигенции
страны поддержали инициативу Нурсултана Назар-
баева о переходе на латинский алфавит, что призвано
еще более сблизить наше молодое государство со
странами остального мирового сообщества. Обес-
печиваются духовное возрождение страны и, самое
важное, межконфессиональное согласие и толерант-
ность. 

Нам есть чем гордиться и что защищать. Наша
дружба, единство, стабильность стали мировыми эта-
лонами. Астана признана духовной столицей мира.
Наше новое поколение в будущем обязательно станет
высокоинтеллектуальной нацией, а для этого оно
должно осознать суть казахстанского патриотизма –
стать конкурентоспособной во имя своей страны. Но
главное, всем надо помнить - наши дети будут отно-
ситься к Родине, ее Независимости, так, как отно-
симся к ней мы. Как сказал наш Первый Президент
Нурсултан Назарбаев: «Быть патриотом своей Ро-
дины - это носить Казахстан в своем сердце».

А.СМАИЛОВА,
главный специалист отдела внутренней политики

Борьба с коррупцией - составляющая безопасности страны 

5 декабря в «Сoworking-центре» библиотеки поселка Г.Му-
стафина прошла совместная встреча представителей
партии «Нұр Отан», «Молодежного ресурсного центра
Бухар-Жырауского района», аппарата акимап.Г.Мустафина
и правоохранительных органов.

Нам есть чем гордиться
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Аппарат акима района
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План мероприятий
по реализации предложений и замечаний населения, высказанных в ходе отчетов акимов в 2018 году

Продолжение на 5 стр.)
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Бұқар жырау аудандық мəслихатының 29 сессиясының

Шешімі
№5 30 қараша 2018 жылғы

«Бұқар жырау ауданының құрметті
азаматы» атағын беру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республи-
касындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының
6-бабы 1-тармағының 12-1) тармақшасына сəйкес, аудандық мəслихат ШЕШІМ
ЕТТІ:

1. «Бұқар жырау ауданының құрметті азаматы» атағы:
1) өз қызметі кезеңінде ауданның əлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан

үлесі, қоғамдық қызметтегі жетістіктері үшін,  еңбек ардагері – Тукен Арбабаевич
Арбабаевқа;

2) өз қызметі кезеңінде қоғамдық қызметтегі жетістіктері мен еңбек белсенділігі
жəне қайырымдылық қызмет үшін, еңбек ардагері – Габдулсагат Алимовқа берілсін.  

2. Осы шешім аудандық «Бұқар жырау жаршысы» газетінде жариялансын.
3. Осы шешім оған қол қойылған күннен бастап қолданысқа енеді.

С.АРТЫКБАЕВА,
сессия төрағасы

А.ƏЛИ,
мəслихат хатшысы

Решение
29 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата 

№5 30 ноября 2018 года

О присвоении звания «Почетный
гражданин Бухар-Жырауского района»
В соответствии с подпунктом 12-1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Ка-

захстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан», районный маслихат РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Бухар-Жырауского района»:
1) Арбабаеву Тукену Арбабаевичу – ветерану труда, за достижения в обще-

ственной деятельности, внесшему в период своей деятельности вклад в соци-
ально-экономическое развитие района;

2) Алимову Габдулсагату – ветерану труда, за достижения в общественной
деятельности, трудовую активность  и благотворительную деятельность.

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Бұқар жырау жар-
шысы».

3. Настоящее решение вводится в действие со дня его подписания.
С.АРТЫКБАЕВА,

председатель сессии
А.ƏЛИ,

секретарь маслихата

В честь Дня Независимости
(Окончание. Начало на 1

стр.)

С момента обретения незави-
симости под руководством
Главы государства Н.А.Назар-
баева в нашей стране про-
изошли значительные
преобразования, сказал, по-
здравляя жителей района в
этот праздничный день, аким
района Шагурашид Мамалинов. 

В своем выступлении глава
района отметил, что в Казах-
стане наблюдается прочная по-
литическая стабильность,
гармонизация межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний, устойчивое социально-
экономическое развитие и по-
стоянное укрепление автори-
тета страны на международной
арене. Вместе со всеми казах-
станцами мы вправе гордиться
достижениями этих лет. Наш
район с честью выдержал ис-
пытание временем и продол-
жает активно развиваться по

всем направлениям и укреп-
лять экономику нашей страны,
подчеркнул Ш.Мамалинов.

По хорошей традиции в
нашем районе ко дню Незави-
симости Республики Казахстан
присваивают звания «Почетный
гражданин Бухар-Жырауского
района». Это звание является
выражением общественного
признания многолетней, плодо-
творной деятельности наших
земляков, их способностей и
инициативы.

И в этот праздничный день на
сцене состоялась церемония
чествования новых почетных
граждан  района Токена Арба-
баевича Арбабаева и Габдулса-
гата Алимовича Алимова.

В торжественной обстановке,
под громкие аплодисменты при-
сутствующих аким Шагурашид
Мамалинов и секретарь район-
ного маслихата Асхат Əли
вручили залуженным людям
медали и повязали ленты по-
чета.

Праздничное мероприятие
было богато и на поздравления,
и вручения заслуженных наград
лучшим труженикам и актив-
ным представителям молодежи
района.

Медалью «Астанаға - 20
жыл» был награжден глава
крестьянского хозяйства «Жал-
гас» Аскар Калдыбаев.

За активное участие в обще-
ственно-политической жизни
области и личный трудовой и
творческий вклад в дело по-
строения нового казахстанского
общества Почетной грамоты
акима Карагандинской области
был удостоен руководитель
районного отдела сельского хо-
зяйства Манат Курмангалиев.
Благодарственное письмо
акима Карагандинской области
было вручено директору Корне-
евской опорной школы Ардаку
Жумакаеву.   

Почетными грамотами акима
района были отмечены коррес-
пондент районной газеты

«Бұқар жырау жаршысы» Кура-
лай Ахметова, директор Умут-
керской средней
общеобразовательной школы
Дуйсен Кабдиев, водитель ТОО
«ДЭУ-1» Нуркен Манкаев, веду-
щий специалист канцелярии
районного суда Татьяна Ко-
чурко, руководитель районного
отдела культуры и развития
языков Ержан Найманбай, глав-
ный специалист аппарата
акима Кокпектинского сельского
округа Ботагоз Асанова, дирек-
тор КСШ №1 Бадиша Тургум-
баева, инспектор-
делопроизводитель прокура-
туры  района Ольга Даниль-
ченко, директор
Шешенкаринского ДК Жанна
Бурашева,  заместитель дирек-
тора Новоузенской общеобра-
зовательной средней школы по
научной работе Саят Садиков,
заведующая клубом села То-
гызкудук Бахтыгуль Биболова,
главный специалист аппарата
акима Гагаринского сельского

округа Дильбар Иванцова.
Благодарственные письма

акима района были вручены
культорганизатору сельского
дома культуры села Централь-
ное Виталию Жаурову и уче-
нику 7 класса Токаревкой
школы Андрею Малышеву. Эти
два представителя молодежи
нашего района по праву заслу-
жили почет и уважение. В этом
году Виталий Жауров принял
участие в международном кон-
курсе-фестивале «Золотой
голос России», проходившем в
Москве,  в знаменитом теле-
центре «Останкино», где  стал
дипломантом первой степени.
А юный Андрей Малышев стал
одним из победителей всерос-
сийского  конкурса медийной
продукции «Юные журнали-
сты». 

Впервые в нашем районе в
этот торжественный день
вручалась премия «Жомарт
жүрек». Вручение премии про-
водится в нашей стране в рам-
ках государственной
программы «Рухани жангыру»
людям, меценатам, деятель-
ность которых направлена на
благо родного края, своей
малой родины, и является
самым искренним проявлением
патриотических чувств. Благо-
творительная деятельность
становится нормой для нашего
общества, в котором по-
является всё больше людей,
имеющих желание изменить
мир к лучшему, помочь тем, кто
в этом нуждается.

В номинации «Мейірімді
жүрек» премии был удостоен
Жандос Шохшин, директор
ТОО «Сапажол строй» и ТОО
«Сервис НС». Уроженец села
Умуткер Жандос Сарсенбеко-
вич – меценат, участник соци-
альных акций, принимает
участие в развитии националь-
ных видов спорта, являлся
одним из спонсоров призового
фонда празднования 350-лет-
него юбилея Бухар жырау. 

В номинации «Туған өлке»
премию получил Толенди Шай-
хин - глава КХ «Ынтымак»,
внесший большой вклад в раз-
витие своего села. 

В номинации «Ерен еріктілік»
премии был удостоен Бекболат
Аметхан - учитель технологии и
изобразительного искусства
школы имени Ю.А.Гагарина,
участник социальных, благотво-
рительных акций, в том числе и
акции «Ардағым ардагерім». 

Церемонию награждения
премией «Жомарт журек» про-
водили аким района Шагура-
шид Калиевич Мамалинов,
Почетный гражданин  района
Людмила Иосифовна Петров-
ская, ветеран государственной
службы Марат Ойдашевич Иса-
баев. 

Завершилась большая тор-
жественная церемония еще
одни награждением. Благо-
дарственным письмом в честь
25-летия избирательной си-

стемы Республики Казахстан
была отмечена председатель
участковой избирательной ко-
миссии Гулстан Ермагамбетова.
Благодарственное письмо вру-
чил секретарь районного мас-
лихта Асхат Əли.

Красивой и многогранной
стала и музыкальная про-

грамма праздника. В ней при-
няли участие ансамбль
народных инструментов села
Доскея. Исполненный музыкан-
тами известный кюй «Балдау-
рен» и композиция «Утро» из

кинофильма «Служебный
роман» никого не оставили рав-
нодушными, как и красивые ди-
намичные танцы ОХА
«Эдельвейс» и ансамбля «Гуль-

дер». Покорили своим выступ-
лением маленькие
воспитанники детского сада
«Балдаурен». Сольные номера
самодеятельных артистов До-
скейского и Тогызкудукского
сельских округов Д.Мейрамо-

вой, Д.Адила, А.Сайдхан, боль-
шого хора и работников

районного Дома культуры. Про-
грамма была украшена флеш-
мобами в зрительном зале и
праздничным салютом в фи-
нале на сцене. 

Т.КУРБАНОВА
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Наибольшее число удовле-
творенных обращений или
4,8% (486) составляют жалобы
на акты и действия (бездей-
ствие) органов досудебного
расследования.

Треть обращений (6 587) на-
правлена в другие органы и ве-

домства для рассмотрения по
компетенции.

Адресуя свои вопросы в ор-
ганы прокуратуры, заявители в
большинстве случаев не осве-
домлены о новом порядке рас-
смотрения обращений
прокурорами, введенном с про-

шлого года.
В соответствии с Законом «О

прокуратуре», органы прокура-
туры теперь рассматривают об-
ращения только если:

- есть поручение Президента; 
- возникла угроза необрати-

мых последствий жизни и здо-

ровью человека, экономики и
безопасности общества и госу-
дарства;

- человек не может защитить
себя сам, в силу физического
или психического расстройства
здоровья или иных обстоя-
тельств;

- нарушены права неограни-
ченного круга лиц, т.е. когда
объективно невозможно опре-
делить круг лиц. 

При этом указанная катего-
рия обращений рассматрива-
ется прокурорами лишь в
случаях нарушения законности
или угрозы их наступления в
деятельности правоохрани-
тельных и специальных госор-
ганов, а также наличия
конфликта интересов либо об-
жалования решения контроли-
рующего или надзорного

органа.
Поэтому, если обращения не

соответствуют указанным кри-
териям, то гражданам и юриди-
ческим лицам за защитой
своих прав необходимо обра-
щаться непосредственно в
уполномоченные органы либо в
суд.

Эти требования не распро-
страняются на обращения, по-
рядок рассмотрения которых
установлен уголовно-процессу-
альным, гражданским процес-
суальным законодательством,
законодательством об админи-
стративных правонарушениях,
а также в сфере оперативно-
розыскной и контрразведыва-
тельной деятельности. 

Прокуратура
Карагандинской области 

О новом порядке рассмотрения прокурорами обращений

С начала года в органы прокуратуры Карагандинской области
поступило более 16 тыс. обращений заявителей.
На личном приеме прокуроры приняли более 2 тыс. граждан, из них
1,7 тыс. руководством органов прокуратуры. 
Почти половина всех обращений, поступивших в органы
прокуратуры, или 48% (7 765 тыс.) касалась вопросов досудебной
стадии уголовного процесса, 23% (3 785 тыс.) - социально-
экономической сферы и 8,5% (1 388 тыс.) связана с несогласием с
судебными актами по уголовным, гражданским и
административным делам.

Қазақстан Мұсылмандар діни
Басқармасының шешімімен
жаңа мешітке Көмекей жырау
атанған Бұқар жырау Қалқама-
нұлының есімі берілгендігін
көпшілікке қуана жеткізген
облысымыздың бас имамы
Өмірзақ қажы Бекқожа жина-
лған бұқараны қасиетті мекен-
нің ашылуымен құттықтады.

- Алла тағала сіздердің дұға-
ларыңызды қабыл етіп, ауыл-
дарыңызға осындай Алланың
үйін нəсіп етті. Барлығымыз Ал-
ланың назарындамыз. Мейрам
Кəкімұлы сияқты елім деп, ха-
лқым деп, ауылын қуантуға
асыққан бауырымыздың арқа-
сында бүгін тамаша нысан бой
көтерді. Оның ішінің ғибрат пен
дұғаға толы болуы – ауыл аза-
маттары, сіздерге сын. Мешіті
бар елдің иманы өседі. Бере-
кесі кіреді. Осынау жақсылық-
тардың барлығы сіздерге
тиесілі болсын, - деп, мешітке
арабша білетін, діни білімі бар
сауатты имамның келетіндігін
айтып қуантты.

Ауыл тұрғындарына аудан
басшысы Шагурашид Мамали-
нов та ақ жарма лебізін жеткі-
зіп, жырау мұрасын ұлықтап,
Тəуелсіздік күні қарсаңында
Бұқар жырау атындағы жаңа

мешіттің ашылуымен құттық-
тап, жанашыр азаматтарға,
Мейрам Кəкімұлына өз атынан,
ауыл азаматтары атынан алғы-
сын жеткізді.  

- Мешіттің ашылуы руханият
дамуының жоғары көрсеткіші.
Елбасымыз да соңғы жылдары
мемлекетіміздің рухани жаңғы-
руын мықтап қолға алғаны бел-
гілі. Бүгінде еліміз өз
бастауларына ат басын бұрып,
туған жер, туған ел ұғымда-
рына үлкен құрметпен қарауды

ұрпақ бойына сіңіруде. 
Бұл ауылдан талай буын

ұрпақ өсіп, қалыптасты. Бүгін
ауылдан шыққан азаматтар
түрлі салада еңбек етіп, ауыл
шаруашылығын дамытуда.
Барлықтарыңызға бүгін жа-
саған игілікті істеріңіздің са-
уабы тиіп, ойлаған
арман-мақсаттарыңыз орын-
дала берсін, - деді.

Облысымыздың бас
имамы Өмірзақ қажы мен
ауыл ақсақалы Имантай
қария мешіттің ашылуын рə-
сімдесе, аудан басшысына
мешіт тақтасын ашу құрметі
бұйырды. Ауылдағы игілікті
шараға еліміздің түкпір-түкпі-
рінен ат терлетіп келген аға-
йын қуаныштан көзіне жас
алып, шашу шашты. 

Ашылу салтанатынан кейін
жиналған көпшілік мешіттің
ішіне өтіп, қариялардан бата
алып, уағыз тыңдап, аруақта-
рға құран бағыштады. Арнайы

мал сойылып, ауыл азамат-
тары асқа қатысты.

Жол бойында еңсе көтерген
мешіт үйінің құрылысы толық-
тай тас пен ағаштан жасалған.
Бөренелерді қиыстыра салы-
нған нысан туралы құрылыс-
шылар ағаш материалының
кірпішке қарағанда ұзақ тұра-

тындығын, жылы болатын-
дығын айтады. Оған қоса, 150-
160 адамға арналған діни
нысанның арнайы асханасы,
өлім-жітімді атқаратын арнайы

бөлмесі бар. Бұның барлығы да
ауыл азаматтарының қажетін
ашып, мұқтаждықтарын өте-
мекші. Ауыл тумаларының бірі
Бекболат Əбдірайымов ме-
шітке скважинамен су тартқы-
зып, көмір түсіріп, от
жағушылардың бір жылдық жа-
лақысын өтеп берген. Игілікті іс
қайырымдылық негізде жаса-
латындықтан, титімдей көмек-
тің өзіне үлкен сауаптан
жазылмақ.

Бұл күні Жаңақалаға ағылған
ағайынның бірі осы ауылдың
тумасы Тұрымтай Катренова
анамыз мешіт еліме бақ қонды-
рып, құт дарытсын деп игі тіле-
гін білдірсе, ауыл тумасы,
бүгінде Ботақара кентінде тұра-
тын Серғазы Искаков:

- Ата дəстүр сақтаулы ел, 
Мұнарасы мешіттің 
Менмұндалап алыстан,
Қол ұшын беріп жамағат,
Имандығын айтқан ел.
Үлкеннің сөзін пір тұтып,
Ашуынан қайтқан ел.
Құдайдың үйін салғызған,
Аллаға жəне бауырға,
Шүкір айтып жатқан ел.

Батасын беріп үлкендер,
Алғысын алып жатқан ел.
Тіл-көзден сақтап бір Алла,
Жұртымды менің сақтай гөр.
Қол жайып тұрған жамағат,
Есесін берсе, Алла бер,- деп

жүрегінен шыққан жыр жолда-
рын мешіттің ашылу салтана-
тына тарту етті. 

Бұл күні жаңақалалықтар
үлкен-кішісіне дейін бірін-бірі
мешіттің ашылуымен құттық-
тап, ізгі тілектерін жеткізіп, қуа-

ныштан жүздері бал-бұл
жанды. Көпшілікке осы қуа-
нышты тарту еткен Мейрам Кə-
кімұлы:

- Мешіт салудағы мақсатым -
болашақ ұрпағымыз, еліміз, же-
ріміз көркейіп, түрлі діни ағым-
дардың ел тыныштығына
залалын тигізбеуіне өз үлесімді
қосу. Мешіт Бұқар жырау Қа-
лқаманұлының 350-жылдық
мерейтойына, осынау ауылдың
негізін салушылардың бірі арғы
атам Қазым атаның немересі
ретінде бүкіл ұрпағы атынан
Алланың разылығы үшін жа-
саған тартуым. Əр адам өзінің
туған жеріне бір пайдасын тигі-
зуі қажет болса, бұл менің
еліме деген қолымнан келген
жақсылығым, ұрпақ тəрбиесіне
қосқан үлесім, - дейді ағынан
жарылып.

Баба есімі берілген мешіт-үйі-
нің ел-жұртқа тек ізгілікті наси-
хаттап, діннің тағылымын
асқақтата түсетініне сеніміміз
мол.

Н.ƏБІКЕЕВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: мешіттің ашылу сəт-
терінен көріністер.

Бұқар жырау атындағы мешіт ашылды
Желтоқсанның 14-і күні Петровка ауылдық округіне қарасты
Жаңақала елдімекенінде Бұқар жырау атындағы мешіт ашылды.
Алланың жердегі үйінің ашылу салтанатына аудан əкімі
Шагурашид Мамалинов, аудандық мəслихат хатшысы Асхат Əли,
Қарағанды облысының бас имамы Өмірзақ қажы Бекқожа,
жергілікті ауыл тұрғындары мен алыстан келген қонақтар
қатысты.
Мамыр айында қазығы қағылып, небəрі жарты жыл уақыт ішінде

ағаштан қиылып салынған ғимарат құрылысын ауылына жанашыр азаматтың бірі
Мейрам Кəкімұлы өз қалтасынан көтеріп, жерлестерінің алғысына бөленді. “Көп түкірсе -
көл“ демекші, игілікті іске қосшы болып, Мейрамның жанынан табыла білген өзге де ауыл
азаматтары шама-шарықтары жеткенше қолдау танытты.
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