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Сессия 

Еңбегімен еленгенді

Қазіргі таңдағы қылмыстық 
оқиғалардың ішіндегі өзектісі бо-
лып тұрған – мал ұрлығы жөнінде 
Саралжын ауылдық округі бойын-
ша ауыл тұрғындарымен жиындар 
(сход) өткізіліп, әркімнен өз мүлкін 
сақтауы, ұрлыққа қарсы күрес, 
соның ішінде, мал ұрлығын бол-
дырмау шаралары түсіндірілді. 
Тұрғындардың жеке меншігіндегі 
малын бағуды ұйымдастыру туралы 
әңгіме де қозғалды. Қой-ешкі малда-
ры кезекпен бағылса, мүйізді ірі қара 
малы олай бағылмайтындықтан, 
иелері кезектесіп барып, түгендеп 
тұруға келісті.

Аудан прокуроры Нартай 
Байменов пен сот төрайымы 
Гүлжихан Сағитова бастаған 
құқық қорғаушылар қоғамдық 
тәртіптің сақталуы, қылмыстың 
алдын алу, ұрлыққа жол бермеу, 
тұрғындардың жеке меншігіндегі 
ауыл шаруашылық жануарларын 
бақтыруды ұйымдастыру, мемле-
кет пайдасына берешек пен бо-
рышкерден алимент өндіру туралы 
жұмыс жоспарларымен танысты-
рып, «Балаларды бірге қорғайық!» 
Жол картасын орындау бағытында 
атқарылып жатқан жұмыстар 
жайын саралады. Қазақстан 
Республикасының «Медиация ту-
ралы» Заңы қағидаларын баяндап, 
бұқараның құқықбұзушылық пен 
қылмыстың алдын алу жөніндегі 
белсенділіктері қажет екендігін 
баса көрсетті. Азаматтарды өздерін 

толғандырып жүрген сұрақтары 
бойынша жеке қабылдау өткізді. 
Әрі құқықбұзушылықтың алдын 
алу, қылмыстық оқиғаларға жол 
бермеу, дүние-мүлікті ұрлау мен 
мал ұрлығын болдырмау турасын-
да 2017 жылдың 8 тамызы күні 
Саралжын ауылында ауыл әкімі 
де ауылдағы мекемелердің бас-
шыларымен, шаруа қожалық же-
текшілерімен жүздесті. Онда ауыл 
шаруашылығы жануарларын бір-
дейлендіру, бағу, ауылдық округ 
кәсіпкерлері мен шаруа қожалық 
иелеріндегі ғимараттар, дүкендер, 
кафе-тойханаларға бейнебақылау 
орнату туралы кеңінен әңгімеленді. 
Ауыл тұрғындарының малын бағу 
және күтіп-ұстау мәселесі Са-
ралжын ауылдық округі жергілікті 
қоғамдастық кеңесінің күн тәртібіне 
қойылып, оны ұйымдастыру 
ауылдық округі әкіміне тапсы-
рылды. Үй-үйді аралап, ұсақ 
құқықбұзушылықтың, қылмыстың, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу, ұрлықты болдырмау бағытында 
түсінік беретін жадынамалар, 
парақшалар, буклеттер таратылды. 
Бұл жұмыстар әлі де жандандыры-
лып, жүргізіле беретін болады.

Ал, бейнебақылау жүйесін 
қолдану, оны орнату бағытында 
жеке кәсіпкерлерге ескертілсе 
де, әлі күнге дейін жүзеге асы-
рылмауда. Ол ауылдық округтегі 
Қ.Сағырбаев атындағы орта мек-
теп-балабақшасына ғана қойылған. 

Шілде айының соңғы күндері осы 
жолдардың авторы мен Саралжын 
дәрігерлік амбулаториясының 
медбикесі Н.Ғаниева ауылдық 
округтің қырдағы елді мекендері 
мен шалғайдағы қыстақтарын ара-
лап, жеке меншік құқығын қорғау 
және ұрлыққа қарсы күресу, мал 
ұрлығын болдырмау, малды 
бағусыз жібермеу жайын түсіндіріп, 
шаруа қожалықтарында жұмыс 
істеп жатқандар туралы ақпарат 
жинады. Ауылдық округ бойынша 
жұмыссыздардың есебінде 7 адам 
тұрса, 43 адам ақылы қоғамдық 
жұмысқа қосылған. Аз қамтылған, 
көпбалалы 9 отбасына «Өрлеу» 
бағдарламасы бойынша қаржылай 
көмек беру ұйғарылып, олардың 
алды сол қаражатқа қол жеткізіп, 
мал сатып алып, өзін-өзі жұмыспен 
қамтып отыр. Бұл жұмыстардың 
түпкі мақсаты – жеке шаруасын 
жақсартып, малданып, өз отбасын 
еңбекпен қамту екенін бағдарламаға 
қатысушылар ұғына бастағандай. 

Саралжын ауылдық округінде аза-
маттар мен заңды тұлға өкілдерінің 
құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау, құқықбұзушылық пен 
қылмысты болдырмау жөніндегі 
жұмыстар алда да үлкен 
ыждағаттылықпен атқарыла бер-
мек.

Болат БЕКЕТОВ,
Саралжын ауылдық 

округі әкімі аппаратының 
бас маманы.

Шалғай ауылдағы 
тіршілік тынысы

Ерен еңбек иесі
«Қолы білген құм үстінен кеме 

жүргізер» дегендей, іскер адамның 
қашанда тар жерден жол табары анық. 
Бала кезінен еңбекті сүйіп өскендердің 
де өмірден алар орны айқын бола-
ры даусыз. Кәсіптің қырын шығарып, 
жілігін шағып отырған бисендік Арон 
Кәукешевтің есімі бөкейліктерге жақсы 
таныс. Қарапайым отбасындағы он 
бір баланың тұңғышы болғасын ба, 
әр нәрсенің қыбын тауып, алдын бол-
жап отыратын қасиет кішкене кезінен 
қалыптасқан екен. Сонау тоқыраудың 
толқыны ұрған шақта, заман көшіне 
ілесе білген іскер жан бүгінде ауданға 
танымал айтулы кәсіпкер. «Ерен еңбегі 
үшін» медалінің иегері. «Кәукешев» ша-
руа қожалығының жеті қыстағында 20-30 
адам жұмыспен қамтылған. Төрт түлікті 
түлетіп отырған қожалық сонымен 
бірге механикаландырылған тұрақты 
бордақылау пунктін ашқан. Сондай-ақ, асыл тұқымды мал өсіріп, аталық 
бұқаларды саттыққа шығарумен де айналысады. Әрі оның азық-түлік дүкені 
халық көңілінен шығуда. Ауыл шетінен мал соятын цех та салынып жатыр. 

Арон Сатыбалдыұлының бала кезінен жан-жақтылығы, мақсаткерлігі, темір-
ден түйін түйген шеберлігі, құрылыс саласына да ептілігі байқалған. Оған кіндік 
қаны тамған Бисен ауылындағы заманауи үлгіде салынған еңселі құтты тұрағы 
куә. 

Шынында да, ауылдың шығысынан орын тепкен 300 шаршы метрлік за-
манауи баспана көз қуантады. Онда қонақ қарсы алатын кең асхана, сауна, 
гараж, бассейн, оған іргелес үйде фитнес зал, бильярд, теннис үстелдері 
қойылған демалыс орны бар. Шағын ғана ауылда болашақтың жарқын лебі 
еседі. Ауылдың іскер азаматы бұл еңселі әсем үйдің жобасын өзі сызып, 
құрылысшылармен бірге жүріп, қадағалап салған. 1991 жылы Кеңес өкіметі 
ыдыраған уақытта, еңбек етсең ғана ағымға ілесе аласың деген заман тала-
бын дер кезінде түсінген азамат маңдай терімен мал өсіріп, өз еңбегіне көлік 
мінгендердің алғашқы легінде болды. Қызметке алған жұмысшыларын да жан-
жақтылыққа үйретіп, білікті етіп шығару оның негізгі ұстанымы. 

Қайырымдылық шараларына да үн қосып отыратын кәсіпкер отбасында 
бақытты әке. Жұбайы Фариданың мамандығы – экономист. Ұлы Ерқанат – Қазақ-
Британ университетінің түлегі. Англияда ағылшын тілін үйрену бағытында білім 
алған. Б.Жәнекешев атындағы білім ұясын «Алтын белгімен» аяқтаған қызы 
Гүлім – Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар университетіне грант 
негізінде түсіп, бүгінде облыстық мәслихатта еңбек етуде. Кенжелері Айнамкөз 
Орал қаласындағы дарынды балаларға арналған С.Сейфуллин атындағы 
№11 қазақ мектеп-интернат кешенінің 5-сыныбында оқиды. 

Жұбайы отағасының өзіне сенімді, әр істің орайын келтіретін алғыр, батыл, 
өте еңбекқор екенін айтса, ауылдастары да бір тыным таппайтын жерлестеріне 
сүйсінетіндіктерін жасырмайды. Досы Елубай Насыров: «Құрбылары доп қуып 
ойнап жүргенде, Арон еңбекке араласып, өзін үлкендер арасынан көрсете біл-
ді. Спортқа да икемді болды. Дене шынықтыру пәнінен сабақ берді. Құрылысқа 
епсекті досым өз талғамымен, ерекше жобамен баспана да тұрғызды. Өте із-
денгіш, ойы ұшқыр»,-дейді. Біздің де бұған алып-қосарымыз жоқ. 

Гүлнар ТаСБОлаТқызы, 
Бисен ауылы. 

Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығына араласып, оның 
өркендеуіне ерен еңбегімен үлес қосып жүрген жас маман-
дар жоқ емес. Әңгімемізге арқау болып отырған кейіпкеріміз 
де осы саланың өкілі. Ол – 1988 жылдың 29 қазанында 
Жәрмеңке ауылында дүниеге келген Әбдіров Төлеген 
Әюкенұлы. Жас кезінен қозы бағып, сайын далада еркін 
өскен жігіт 2004 жылы Сайқын ауылындағы М.Мәметова 
атындағы орта мектептің 9-сыныбын ойдағыдай аяқтап, 
Жәнібек кәсіптік-техникалық училищесінен  механизатор 
мамандығын үздік дипломмен бітіріп шығады. Содан ар-
маншыл жас өзі туған ауылына қайта оралып, әкесі Әюкен 
Сәменұлының иелігіндегі «Дана» шаруа қожалығында 
еңбек жолын бастайды. Бір жағынан әкеге қолғабыс жа-
сап, әрі өзінің ынта-жігері ауған техниканың тілін жетік 
меңгереді. 2009 жылы әскерге шақыртылып, Павлодар 
қаласындағы ішкі әскер бөлімінде Отан алдындағы бо-

рышын аман-есен атқарып келген соң Орал қаласында 
КМС күзет органына қызметке тұрады. 

Тағдырдың жазуымен 2011 жылы май айында өмірден 
озған әкесінің ізін жалғау үшін ол құрған шаруашылықты 
өзі қолына алады. Бүгінде соңынан ерген інілері мен 
қарындасына қамқорлық жасап, бағыт-бағдар сілтеп, көш 
бастап келеді.

– Қожалықта жүзге тарта ұсақ мал мен жиырма шақты 
ірі қара бар. Алдағы уақытта сиыр малының санын артты-
рып, қожалықты кеңейтуді ойлаймын. Басқа да ой-жоспар-
лар жоқ емес. Бәрін болашақ көрсетеді,-дейді ол әңгіме 
арасында.

Шаруаға мығым, өзіне сенімді жігіттің алар асуы асқақ 
боларына біз де шек келтірмедік.

Әділет ӘзІлХаНҰлы.   

Жәрмеңкенің іскер жігіті

Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты ел халқына арнаған биылғы Жолда
уында: «...Біз жекеменшікті қорғауға, құқық 
үстемдігіне және баршаның заң алдында 
теңдігін қамтамасыз етуге бағытталған 
реформалар жүргізудеміз. Бұл жұмысты 
жалғастыру керек», – делінген.

Замандас туралы сыр
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ХХ ғасыр басындағы елдік 
ұранын көтерген, Алаш атымен 
күреске шыққан тұлғаларымызды 
түгендеу, олардың әрқайсысының 
тарих пен ұлт алдындағы 
қайраткерлік, күрескерлік істері-
не шынайы баға беру – кешегінің 
аманаты, бүгінгінің парызы, 
болашақтың қамы. Батыс Алашор-
да қайраткері, Алаш қозғалысына 
қатысушы, ақын, ағартушы, жур-
налист, дәрігер Ахметғали (Ах-
мет) Мамытұлы Мәметов 1895 
жылы Орда ауылының Қойтоғыт 
қонысында дүниеге келген. Тегі – 
байұлына жататын шеркеш руының 
сүйініш бөлімінен. Ағайындары оны 
«Ақас» деп атаған. Жастайынан 
әкесіне көмектесіп, мал баққан ол 
өз бетінше, кейін ауыл мектебінен 
сауат ашады. Бала жасынан зерек 
болған Ақас 14 жасынан бастап 
жеңгелеріне, құрбыларына өлең 
шығара бастайды.

Кейбір мұрағаттық деректер-
де А.Мәметовтың 1910 жылы, 
ал, кейбіреуінде 1913 жылы 
Уфадағы «Ғалия» медресесінде 
оқығаны белгілі. 1906 жылы негізі 
қаланған «Ғалия» медресесі өз 
заманының алдыңғы қатарлы оқу 
орындарының бірі болған. Онда 12 
жыл білім берілген. 1916 жылы 30 
желтоқсанда «Тұрмыш» газеті он 
жыл жасаған «Ғалия» медресесін-
де 930 шәкірт (224-і қазақ, өзбек, 
адыгей) білім алып шыққанын жа-
зады. Бүгінде сол «Ғалия» медре-
сесін бітірген қазақ жастарының 
76-сының аты-жөні белгілі, олар 
баспасөзде жарияланды. Солар-
дың ішінде Мәметовтың есімі де 
атап көрсетіледі. Сондай-ақ, Ахмет-
тің 1914-1915 жылдары «Айқап» 
журналында «Бір қазақ қызының 
әкесіне зары»  өлеңі, «Тарих исла-
мынан» әфсана өлеңі жарық көрсе, 
1915-1917 жылдары «Қазақ» га-
зетінде «Тілегім», «Көңіліме», «Су 
жағасында», «Алашқа сәлем» 
өлеңдері жарияланды. 1916 жылғы 
дүрбелең тұсында босқыншылыққа 

Қойтоғытта туған
ордалық Алаш қайраткері  

«Алаштың басты мақсаты – қазақ қоғамын біртебірте 
өзгертіп, заманға бейімдеу еді. Бұл жедел жаңғыру, яғни, 
модернизация біздің бағытымызға да сай келеді. Алаш 
арыстары бізге мемлекеттік идеяны ту етіп көтеруді та
быстап кетті...».

Н.Ә.НазаРБаЕВ,
қазақстан Республикасының Президенті.жыл

ұшыраған қырғыздарға көмек 
беру жөніндегі Ә.Бөкейханов, 
А.Байтұрсынов, М.Дулатовтармен 
бірге 1917 жылы маусымда 
«Қазақ» газетінде қазақ еліне 
үндеу тастайды.  1-ші Бүкілресейлік 
мұсылмандар съезіне қатысқан бір 
топ зиялы жалпы қазақ съезін Таш-
кент қаласында өткізу, Алаш авто-
номиясына Түркістан өңірін қосу 
туралы ойын қосады. Ақпан рево-
люциясынан соң ол Ішкі Бөкей ор-
дасында бөкейлік оқығандарымен 

бірге 1917 жылы Түркістан гене-
рал-губернаторлығына қарасты 
Ташкентке келіп, «Алаш» газетіне 
автор болады. Ал, 1917-1918 жыл-
дары Сұлтанбек Қожанов редактор, 
Мұстафа Шоқай шығарушы болған 
«Бірлік туы» газеті басқармасында 
да жұмыс істейді. Педагогикалық 
тақырыптарда мақалалар, азамат-
тық әуенді өлеңдер жазып, жа-
риялаған Ахмет 1918 жылы қайта 
Бөкей жеріне оралады. 1919 жылы 
Алаш партиясының ісіне арала-
сып, қазіргі Ақтөбенің Ойыл деген 
жерінде «Еркін қазақ» атты газет 
шығарады. 1920 жылы Жымпи-
тыда шығатын «Ерік» газетінде 
редактор болып жұмыс істейді. 
Осы жылдары Жымпиты өңіріне 
атағы шыққан қажы Сүлеймен 
Көсепқалиевтың қызы Әминамен 
танысып, отбасын құрады. Айта ке-
телік, Әмина – Сүлеймен қажының 
қызы, Көсепқали Нұралыұлының 
немересі, яғни, ханның шөбересі. 
Әбілхайыр, Нұралы, Жәңгір 
хандардың тікелей ұрпағы. Руы – 
төре, ақсүйектер сойынан. Ол 1901 
жылы Орал қаласының Ілбішін, 

кейін Тайпақ уезі болған «Тайпақ» 
деген тұрақта дүниеге келген. 
Оралдағы қыздар гимназиясының 
6 класын бітірген.  1920 жылы Ах-
метке тұрмысқа шыққаннан кейін 
Ордаға келеді.

1922-1927 жылдары Ахмет 
Мамытұлы Сарытау (Саратов) 
университетінің медицина факуль-
тетінде оқиды. 1929-1930 жылдары 
Семей өңірінде денсаулық сақтау 
инспекторы да болған. 1928 жылы 
Қазақстанның сол кездегі астанасы 

Қызылорда қаласында «Теңге мен 
соз», 1929 жылы «Әйел теңдігі», 
«Түрікшілдер құрылтайы» атты 
еңбектері Мамытұлы деген есіммен 
басылып шығады. Білімге құмар Ах-
мет Мәметов өзі оқып қана қоймай, 
қалың елі қазағының, әсіресе, 
жастардың ғылымнан құрқол, надан 
қалып келе жатқанына опық жеп, 
жұртшылықты білімге, балаларын 
оқуға үгіттеген.

1930 жылы Алматы қаласында 
Қазақ тері және жұқпалы ауру-
лар ғылыми-зерттеу институтын 
ұйымдастыруға араласады. Ол 
тері ауруларынан сақтану жөнінде 
жазылған 20-ға тарта кітапшаның 
авторы. 1931-1932 жылдары 
Мәметовтар жұбы өз мамандықтары 
бойынша Сарытау университетінің 
аспиранттары атанғанымен, 1932 
жылдың жазында Батыс Қазақстан 

облысының құрылуына байланысты 
Орал қаласына жұмысқа жіберіледі. 
Орал қаласында Ахмет Мамытұлы 
Орал облыстық денсаулық сақтау 
бөлімі меңгерушісінің орынбасары, 
Әмина Сүлейменқызы облыстық 
оқу бөлімінде әдіскер болып, 1933 
жылдың қазан айына дейін жұмыс 
істейді. Қайраткер азамат 1937 жы-
лы тұтқындалып, «бұрынғы Алаш-
орда қайраткері, Орал облатком 
төрағасы Хасен Қошанбаевтың ан-
тисоветтік тобының мүшесі» деген 
айыппен 1938 жылы 11 қарашада 
КСРО Жоғарғы соты әскери кол-
легиясы көшпелі сессиясының 
(«үштік») қаулысымен ату жазасы-
на кесіледі. 1958 жылы 27 ақпанда 
ақталып шықты.

Алаш жетекшілерінің, олардың 
қостаушыларының, қазақтың 
жаңа қалыптаса бастаған ұлттық 
интеллигенциясының көбінің 
өмірі осылайша аяқталғаны та-
рихтан мәлім. Олар арманда 
кетті. Бүгінде тәуелсіз елімізде 
тарихтың ақтаңдақтары сараланып, 
мұрағат материалдары көтерілуде. 
Алаштықтар жайлы тың деректер 
жарыққа шығуда. Ендеше, біз де 
өз жерлесіміз А.Мәметовтың есімін 
ардақтай білуіміз керек.

Эльвира аХМЕТОВа,
Бөкей ордасы

тарихи-музей кешенінің
экскурсия жүргізушісі.

Аудандық мәдениет үйінде 
Қазақстан Республикасының 
Конститутциясы күніне орай 
шахмат, үстел теннисі, асық 
ату сынды спорттық ойын 
түрлерінен жарыстар озды
рылды.

Онда аудан әкімінің орынба-
сары Рүстем Зұлқашев шараға 
қатысушыларға сәттілік тілеп, 
жиналғандарды мерекемен 
құттықтады. Ардагер спортшы Ел-
дос Кенжеғалиев додаға түскендерді 
әдемі ойын өрнегін көрсетуге 
шақырды. Ал, аудандық мәдениет, 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің бас маманы 
Мейрамбек Ғиылманов жарыс кес-
тесімен таныстырды.

Шаршы тақтада тартысты 
өткен ойын қорытындысында 
Е.Кенжеғалиев І, Д.Сертеков ІІ, 
К.Сүндетов  ІІІ орындарға ие бол-
ды. Ептілік пен жылдамдықты қажет 
ететін үстел теннисінде қарсылас 
шақ келтірмеген Б.Насимоллин І 
орыннан көрінсе, тиісінше ІІ, ІІІ орын-
дар Д.Қазиев пен Б.Қонақбаевтың 
қанжығасына байланды. Сондай-ақ, 

аудандық демалыс орталығының 
ауласында ұйымдастырылған асық 
ату ойынына қатысушы бес команда 
олимпиадалық тәсілмен бақ сынас-
ты. 

Айта кететін жайт, асық ату сайы-
сы аудандық мәдениет, тілдерді да-
мыту, дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің бастамасымен, ұлттық ойын 
түрлерін дамыту мақсатында аудан-
да бірінші рет қолға алынып отыр. 
Сонда да ойынға қатысушылар көп 

болды. Таңертең басталған тартыс-
ты дода түс ауа аяқталды. Мергендік 
пен төзімділікті талап ететін ойында 
«Сұңқар» командасы ұпай санымен 
І орынға шықса, бір ғана есеп айыр-
масымен қарсыласына жол берген 
«БЖСМ» ІІ, «Достар» командасы ІІІ 
орынды иеленді. 

Шара соңында жеңімпаздарға дип-
лом мен бағалы сыйлықтар табыс-
талды.

Әділет ӘБДІРОВ.

Мерей өсірген марапат 
Өңірімізде бұқаралық спортты дамытуға атсалысып, үнемі демеушілік 

көрсетіп жүрген Ерлан Шәңгереев (суретте), Ермек Меңдешев, Сағындық 
Сәрсенов, Мейрамбек Омарғалиев, Қайырбек Сүндетов, Руслан Жахатовқа 
аудандық мәдениет үйінде Батыс Қазақстан облыстық дене шынықтыру және 
спорт басқармасы басшысы Ә.Аманбаеваның Алғыс хаты табысталды. Сон-
дай-ақ, осы күні «Нұр Отан» партиясына мүшелікке кірген Зинур Мұхтар, 
Миллат Насыров, Мейрам Ағисов, Махамбет Әліпқалиев, Айдар Кішімовтер 
партиялық билетін алды.

Әділет СӘМЕНОВ.

 Мерекелік шаралар

Шахмат. Теннис. Асық ату

Ахмет пен Әмина
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сулерде кәсіпкерлер бізге 
біраз жайды ашық айтып, 
прокуратура органдарына 
сенім артатындықтарын 
білдірді. Шалғай елді ме-
кендердегі азаматтардың 
аудан орталығына келіп, 
уақыт жоғалтпаулары әрі 
жиі қайталанатын ұсақ 
бұзақылықтарға жол бер-
мей, оның алдын алу үшін 
наурыз айынан бастап 
ауданның жеті ауылдық 
округінде «Whatsapp» 
желісі арқылы «Таза 
аймақ» және «Шағымың 
болса жарияла» топтары 
құрылды. Оларға түскен 
бес шағым тексеріліп, 
шара алынды. Соның 
бірі – Мұратсай ауылында сапасыз 
салынған балалардың шағын фут-
бол алаңы құрылысын жүргізген 
кәсіпкер кемшілікті түзету жолын-
да жұмыстануда. «Қазпошта» 
қызметкерлерінің салғырттығынан 
мемлекеттік жәрдемақыны төрт ай 
бойы ала алмай жүргені туралы 
сенім телефоны арқылы хабарлаған 
бисендік талапкердің де өтініші 
қанағаттандырылды.

Сондай-ақ, Қазақстан Республика-
сы Бас Прокуратурасының «Ұрлықты 
тоқтат!» жобасы аясында аудандық 
прокуратура үш ведомствоаралық 
кеңес өткізді. Онда ауылдар-
ды жарықтандыру, көшелерде, 
дүкендерде, мекеме ғимараттарында 
бейнекамералар қойып, тұрғындар 
меншігіндегі малдың бағымын 
ұйымдастыру жайы қаралды. 
Аудан орталығындағы кейбір көше 
қиылыстары жарықтандырылып, 
бейнекамералар орнатылды. Аудан 
бойынша 10 дүкен мен тойханада 
бейнекамера бар. Солардың септігі 
тиген шығар, ағымдағы жылы ұрлық 
саны 16 пайызға төмендеді. 

Ұрлық демекші, бұл саладағы 
қылмыстың 70 пайызын мал ұрлығы 
құрайды. Қараусыз жіберілгендіктен 
жоғалады, ит-құсқа жем болады, 
қолды болады. Жергілікті атқарушы 
органдармен, жергілікті полиция-
мен бірлесіп, ауыл-ауылда түсінік 
жұмыстары жүргізілді. Мал бағудың 
ережелері мен иесінің жауапкершілігі 
көрсетілген жадынамалар таратыл-
ды. Әрі үш бейне-ролик түсіріліп, 
әлеуметтік желілерде жариялан-
ды. Қазір ұсақ малдар бағыла бас-
тады. Осылайша, өткен жылмен 
салыстырғанда мал ұрлығы 24,6 
пайызға азайды. 

Балалар – біздің болашағымыз. 
Бас прокуратураның «Балаларды бір-
ге қорғайық!» жобасы аясында аудан 
әкімдігі және мемлекеттік мекемелер-
мен бірлесіп құрған ведомствоаралық 
топ өз бағыттарын айқындап, 
жоспарға сай іс тындыруда. Барлық 

Адам және заң

Заңсыздықтың жолын 
 кесу – ортақ парыз

Құқықтық сауаттылықты 
арттырайық!

Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заманмен бірге өсіп-
өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат 
пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған және 
қоғам өмірінде түбегейлі шешімі табылмай тұрған мәселе. Үлкен әлеуметтік 
қасірет болып табылатын бұл індет (коррупция) саяси даму тұрғысынан 
бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты 
алаңдатуда. 2015 жылдың 18 қарашасында Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы қабылданды. Сыбай-
лас жемқорлыққа қатысты мәселе Елбасымыздың жыл сайынғы Қазақстан 
халқына Жолдауларында да көрсетіліп, оның мемлекеттің Конститутциялық 
негізіне қауіп төндіретіні, сондықтан онымен күрес жүргізу – жалпы ұлттық мін-
дет екені ескертілуде.

Коррупция – қазақ тіліндегі «параға сатып алу», «пара» деген мағынаны біл-
діретін «corruptio» деген латын сөзінен алынған. Ежелгі Римде «corrumpire» 
деген түсінік болған. Ол жалпақ сөзбен айтқанда, «сындыру, бүлдіру, бұзу, 
зақымдау, жалғандау, параға сатып алу» сынды құқыққа қарсы іс-әрекетті 
аңғартқан. Орыс тілінде ол пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, са-
яси қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипатталады.

Бөкей ордасы аудандық орталық ауруханасы қызметкерлері арасында 
құқықтық сауаттылық және халыққа медициналық қызмет көрсетудің сапасын 
жақсарту мәселесі бойынша құқықтық оқытудың іс-шаралар жоспары жыл ба-
сында бекітіліп, кесте негізінде жүзеге асырылуда. Бірыңғай денсаулық сақтау 
жүйесіне көшуге байланысты медициналық қызмет көрсету саласында сыбай-
лас жемқорлыққа жол бермеу, жемқорлықпен күрес жайы жүйелі насихатталып 
келеді. «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Тілеген Арыстанбековтың қатысуымен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың 2015-2025 жылдарға» арналған бағдарламасы таныстырылып, 
мекеме заңгері «Еңбек кодексі», «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» баянда-
ма оқыды. Медицина қызметкерлері арасында семинар-кеңестер, «Сыбайлас 
жемқорлық деген не, онымен күрес қағидалары» жөнінде дөңгелек үстелдер 
өткізіліп, пікір-талас ұйымдастырылды. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» 
тақырыбындағы аудандық жастар форумына да аурухана қызметкерлері бел-
сене қатысты.

Айта кетелік, аудандық орталық аурухана ғимараты мен емханаларда 27 
бейнебақылау камера орнатылып, Coll орталықтарына қосылған. Сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты стенділер жасақталып, сенім телефонының (21-2-
50) үзіліссіз жұмыс істеуі қарастырылған. Арыз-шағымдар мен ұсыныстарға 
арналған жәшіктер де қойылған. Оған қатысты пациенттерді қолдау орталығы, 
эксперт аудит бейнероликтер, жүгіртпе жолдар талапқа сай жұмыс жасап тұр. 
Бір сөзбен айтқанда, аудандық ауруханада сыбайластыққа жол бермеудің 
бүкіл шаралары алынуда.

айнаш аМаНКЕлДІқызы,
аудандық аурухананың заңгері.

Алимент те бір міндет
Қоғамда шешімін тап-

пай келе жатқан өзекті 
мәселелердің бірі – али-
мент төлеуден жалта-
рып жүрген безбүйрек 
әкелер. Олардың 
қатары жылдан жылға 
көбеймесе, азаяр емес. 
Әрине, өмір болған соң, 
түрлі жағдайлардың 
орын алары шындық. 
Соның кесірінен ерлі-
зайыптылардың жолы 
екіге айырылып жатады. 
Ерлі-зайыптылардың 
бір-біріне ерегісіп, ортақ 
шешімге келе алмауы ажырасуға әкеп соғатын негізгі фактор. Бұл жерде 
жазықсыз жапа шегетін сәбилер. Айта кетелік, кәмелетке толмаған бір балаға 
ата-ана жалақысы мен өзге де табысының 25, екі балаға 33, үш және одан да 
көп бала үшін 50 пайызы мөлшерінде алимент төлейді. Оны төлеуге міндетті 
адам белгілі бір мерзім аралығында жұмыс істемеген болса немесе оның та-
бысы мен өзге де кірісін куәландыратын құжат тапсырылмаса,  орташа жалақы 
негізінде есептеседі. Бөкей ордасы аумақтық сот актілерін орындау бөлімінде 
2017 жылдың басында 77 алимент өндіру бойынша 48 іске нүкте қойылды. 1 
атқару өндірісі сот орындаушысымен толық көлемде аяқталса, 43 талап-арыз 
кері қайтарылып, 4-еуі қысқартылды. 

Қазіргі таңда ауданымызда мемлекеттік сот орындаушысына 29 атқару 
өндірісі тіркеліп, 15-і борышкерлердің еңбекақыларынан ұсталынуда. Қалған 
14-і өндіріп алушылардың пайдасына қарай шешілді. Жыл басынан жұмыссыз 
жүрген үш борышкер жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа орналасты-
рылып, бүгінде олардың берешектері де еңбек ақыларынан төленуде. Қарыз 
емес, парызын орындаудан бас тартып жүрген қашқын әке немесе аналар-
дан алиментті мәжбүрлеп өндіру бағыты бойынша заң шеңберінде тиісті 
атқарушылық іс-әрекеттер жүргізілуде. ҚРӘҚБтК-ң 669-бабы негізінде 4 бо-
рышкерге әкімшілік хаттама толтырылып,  3-еуіне шектеу жазалары белгілен-
генін де айта кетелік. Бұған қоса, күні бүгін ҚР Қылмыстық Кодексінің 139-бабы 
негізінде Бөкей ордасы аудандық ІІБ-іне 12 борышкерге қатысты қылмыстық 
хаттама жолданды.

Қорыта айтқанда, әрбір азамат пен азаматша алимент төлеу парыз екенін 
ұғынып, өз жауапкершіліктері мен міндеттерін естен шығармаса дейміз.

 Назгүл ШӘРІПОВа, 
аудандық сот актілерін

 орындау бөлімі басшысы, 
аға сот орындаушы.

Ата Заң мен Елбасы Жарлық-
тарының, өзге де құқықтық-норма-
тивтік актілердің бұзылмауы мен 
мүлтіксіз орындалуын қадағалаушы 
орган – прокуратура. Біздің аудандық 
прокуратура қызметкерлері де 
өздеріне сеніп тапсырылған 
қызметті қалтқысыз атқаруға тыры-
суда. Тұрғындарды толғандырып 
жүрген мәселелерді анықтау 
мақсатында ауылдық округтерде 
«Ашық есік күндері», ақсақалдармен, 
кәсіпкерлермен кездесу, жеке 
қабылдаулар ұйымдастырылуда. 
Онда заң талаптары түсіндіріліп, 
туындаған сұрақтарды шешу жолда-
ры қарастырылды. Шенеуніксіз кезде-

Заңының қолданылуына 
тексеру жүргізгенімізде 
мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан берілетін үйге 
азаматтарды есепке қою 
және үй беру жөніндегі 
аудандық комиссия оты-
рысында әлеуметтік 
жағынан әлсіз топтағылар 
тізіміндегі 3-топ мүгедегі Р-
дың кезектен шығарылып 
тасталғаны анықталды. 
Аудандық прокуратураның 
комиссия хаттамасы-
на наразылық білдіруі 
арқасында Р. тұрғын үйге 
мұқтаж адамдар тізімі-
не кері енгізіліп, оның 
Конституциялық құқығы 
қорғалды. Осы тексеріс 

барысында тұрғын үйге мұқтаж адам-
дар есебіндегі үш адамның қайтыс 
болғаны, 12-сінің аудан аумағында 
тұрмайтыны (көшіп кеткені) белгілі 
болды. Прокуратураның ұсынысы 
негізінде бұл адамдар есептен 
шығарылып, кезек біраз алға жылжы-
ды.

Айта кету керек, жергілікті атқару-
шы органдар иесіз қалған мүлікті 
мемлекет теңгеріміне қайтару мақса-
тындағы шараларды дер кезінде ал-
майды. 2010 жылдың мамыр айында 
қайтыс болған, артында мұрагері жоқ 
З.-ның үйін осы кезге дейін мемлекет-
ке қайтару шарасы қолданылмаған. 
Тек біздің ұсынысымыздан кейін ғана 
қозғау жасалып жатыр.

Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы заңда 
жергілікті атқарушы органдардың 
шалғай елді мекендегі балаларды 
мектептерге тасымалдауы қажеттігі 
көрсетілген. Біздің өңірде бұл да 
жүйелі орындалып жатқан жоқ. Тек 
заң органдарының араласуымен «Га-
зель» маркалы автокөлік сатып алы-
нып, аудандық білім бөлімі демалыс 
уақытында оқушыларды ауылдары-
на тасымалдауды ұйымдастыра бас-
тады.

Аудандық прокуратура алдағы кез-
де де заңдылықтардың сақталып, 
мүлтіксіз орындалуын назардан тыс 
қалдырмайды. Қандай да болмасын, 
заңсыздықты, мейлі ол ұсақ-түйек бол-
сын, елеусіз қалдырмай құқық қорғау 
органдарына хабарлаңыз. Прокура-
тура, тергеу және анықтау органда-
ры қызметкерлерінің процессуалдық 
әрекетімен немесе әрекетсіздігімен 
келіспесеңіз сот органдарына 
шағымдануға құқылысыз. Қысқасы 
заңсыздыққа төзбеушілік қағидатын 
қалыптастыруға атсалысыңыз, жер-
лестер!

Нұрат СаМаТОВ,
аудандық прокуратураның 

прокуроры.

білім ошақтарында ата-аналар жи-
налыстары оздырылып, жастар 
тәрбиесі, қылмысты болдырмау, ал-
дын алу жайы кеңінен талқыланды. 
Біздің прокуратураның ұсынысымен 
облыста бірінші болып аудандағы 
білім беру мекемелерінің жарғылары 
өзгертілді. Оқушылардың смартфон 
телефондарын ұстауына тиым са-
лынды. Мектептерге бейнебақылау 
камералары орнатылды.

«Алименттер. Төлемеуге қарсы 
30 қадам». Бас прокуратураның 
бұл жобасы бойынша да құрылған 
ведомствоаралық топтың нәтижелі 
істері арқасында алимент берешегі 
шамамен 8 млн. теңгеге қысқарды. 
Борышкерлердің дені жұмыссыз 
болғандарымен, меншігінде малдары 
бар. Сондықтан олардан берешекті 
малдай өндіру жайындағы облыстық 
прокуратураға жолдаған ұсынысымыз 
Бас прокуратура тарапынан қолдау 
тапты. Мысалы, 2031000 теңге али-
ментті мойнына іліп жүрген Б-ның 
иелігінде аудандық ветеринариялық 
станция берген анықтамада 13 ірі 
қарасы, 24 қойы бары көрсетілген. 
Бережағын қасақана төлемеуіне 
байланысты борышкердің үстінен 
ҚР ҚК-ның 139-бабымен іс қозғалып, 
ол берешегін малмен өтеуге және 
тараптардың өзара келісуіне байла-
нысты іс тоқтатылды. 

«Киіктерді қорға!». Бұл жоба да 
біздің назарымызда. Аудандық 
ішкі істер бөлімі және «Охотзооп-
ром» мекемесі қызметкерлерімен 
бірігіп, ауданның басты үш авто-
жолына көшпелі бекет қойылды. 
Прокуратураның нұсқауымен киік 
мүйізін жинау, сатып алу ісімен ай-
налысатын тұлғаларға қатысты жа-
сырын тергеу әрекеттері жүргізіліп, 
8 адамға қатысты үш қылмыстық 
іс сотқа жіберілді. Сотта олардың 
кінәлары дәлелденіп, тиісті жазала-
рын алды.

Қазыналық баспанаға қол жеткізу – 
аудандағы түйінді мәселелердің бірі. 
ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
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Сөз басы
Қашанда бала кездің естеліктері санада әдемі 

әсерімен өрілері хақ. Кеңес Одағының Батыры 
А.Құсайынов атындағы (ол кезде Мұратсай) 
орта мектебінде оқыған кезімізде бастауыш 
сынып бүгінгі жатақхана ғимараты еді. Үш-төрт 
сыныпта оқитын, кекілімізді самалға сүйдірген 
алаңсыз шағымыз. Үзіліс кезінде бес-алты қыз 
улап-шулап, мектептің қарсы бетіндегі үйге 
су сұрап жиі баратынбыз. Балалық дегенді 
қойсайшы?!

Мектепке қарама-қарсы көшедегі үйреншікті 
шеткі үйдің есігін ақ сары өңді әже (бізге әже 
болып көрінетін) ашып, жамырай сәлемдесіп, 
су сұраған бізге «Суы несі?!»,-деп  үлкен 
кесемен дәмі тіл үйірер көже құйып беріп, 
әрқайсысымыз ішіп болғанымызша өңіне қан 
жүгіріп, мейірлене қарап тұратын. «Су сұраса, 
сүт берген, айран берген, Қартайып қалыпсың-
ау, қайран жеңгем»,-деп Мұқағали ақын жырға 
қосқан ана болмысы жайлы әңгіме қозғалғанда, 
самай шашын қырау шалған сол мейірімді жан 
еріксіз еске түсе кетеді. 

Өнеге
Мұратсай ауылына іссапар кезінде сол 

асыл ананың кенже ұлы Рафхат аға мен оның 
ақжарқын мінезді зайыбы Сақыпжамал апа 
Әшеновтердің қара шаңырағында отырып, 
алыстаған алтын шақтың әсерлі елесімен 
қайта беттестік. Бұл отбасы біреуден ілгері, 
енді біреуден кейін тірлік кешіп жатқанымен, 
ел сүйсінер ұл-қыздары ата-аналарын жан 
жадыратар жақсылықтарымен қуантуда. Кезін-
де отағасы Орал педагогикалық институты 
тарих факультетінің емтихандарын 5-ке тап-
сырып, енді студент атанғалы тұрғанда асқар 
таудай әкелері қайтпас сапарға аттанып, 
ауылға кері оралыпты. Содан қайтып ұнатқан 
мамандығының иесі болудың мүмкіндігі тумаған 
көрінеді. Кейін кіндік қаны тамған Орда ауылы, 
Қарасу елді мекенінен комсомолдық жолдама-
мен жаңа құралған Мұратсай ауылына қоныс 
аударады. Өзі тарихшы болмағанымен, бүгінде  
ұрпақтарының білімді болып өсуіне ықпал ет-
кен әке үмітін ұл-қыздары ақтады деуге бола-
ды. Рафхат аға кезінде совхозда шопырлықпен 
қатар әртүрлі жұмыстарды қоса жасаған екен.  
Зайыбы Сақыпжамал апа да Орданың қызы. 
«Мұратсай» совхозында агроном қызметін 
атқарған. Ауыл сахнасында қоңыр дауысымен 
Шәмшінің әндерін шалқытқанының талай куәсі 
болған едік. Қазір де тұғырынан түсе қойған 
жоқ. Оның әкесі марқұм Жасан ақсақал Еңбек 
Қызыл Ту орденінің иегері болса, атасы Өтеғали 

Біз білетін Әшеновтер әулеті

дауысы алты қырдың астынан естіліп тұратын 
керемет әнші адам болған деседі ордалықтар. 
Анасы Зияда апай он бір баланы өмірге әкелген 
алтын құрсақты жан. 

Ранида, Жалғас, Фариза...
Бұл қарапайым, өнегелі жанұяда туып-өскен 

екі қыз, бір ұл. Тұңғыштары Ранида М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетін «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойын-
ша үздік бітіріп, кейін «Евразия» академиясын 
«Мемлекеттік жергілікті басқару» бөлімі негізін-
де тамамдаған. Қазақстан жастары V конгресінің 
делегаты. Мақсаты биік қыздың ауыз толтырып 
айтар жетістіктері аз емес. Ранида 2011 жыл-
дан бері  мемлекеттік қызметте. 2009 жылы 
Қазақстан әйелдерінің V және «Мы-біз» Ресей-
Қазақстан жастар форумдарының  делегаты 
болған. Алматы қаласында «ООН Женщи-
ны», ЮНИСЕФ; НДИ ұйымдастыруымен өткен 

«Гендерлік теңдік және әйел көшбасшылығы» 
халықаралық конференциясына да қатысқан. 
Жастықтың мұқалмас жігерін ел мүддесі 
жолындағы іске арнаған  ол 2013 жылы ҚР 
Президенті жанындағы мемлекеттік басқару 
академиясының сертификатын да иелен-
ген. Ал, 2016-2017 жылдары ҚР Президенті 
жанындағы мемлекеттік басқару академиясын-
да оқып, «Master of  Public Administration (MPA)» 
дәрежесін алып шыққан. 2005-2006 жылдары 
БҚМУ-дың «Ақиқат» пікір-сайыс орталығының 
мүшесі, төрайымы қызметін атқарған алғыр 
жас 2007 жылдан бері облыстық жастар 
мәслихатының депутаты. 2011 жылы Жоғары 
партия мектебінің сертификатын иеленгені 
және бар. Оған қоса,  қазіргі уақытта ол Ба-

тыс Қазақстан облысының жастар саясаты 
мәселелері басқармасының ақпараттық-талдау 
бөлімі  басшысы.

 Оның сіңлісі Фариза да А.Құсайынов 
атындағы орта мектепті  үздік бітірген. 
«Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғысы соңынан 
ереді» дегендей, апасының жақсы оқуы, үлгілі 
тәртібі, белсенділігі ізінен ерген бауырына 
да жұғысты болған сыңайлы. Мектептен соң 
жоғары оқу орнына құжат  тапсырып, грантқа ілі-
ге  алмаған намысшыл қыз ата-анасына  «Сен-
дерге оқуыма ақша төлеттірмеймін»,-деп келесі 
жылы грантпен өзі қалаған жоғары оқу орнына 
түсіп, студент атанады. 2016 жылы М.Өтемісов 
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетін  «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы 

бойынша үздік бітірген Фариза әрқилы ғылыми 
конференциялар мен интеллектуалдық 
сайыстарға қатысып, қоғамдық жұмыстарға 
араласып, жоғары нәтиже көрсеткені үшін 
«Жас ғалым» номинациясымен марапатталып-
ты. 2013 жылы «Тілдарын» облыстық олимпиа-
дасында жүлделі ІІ орынды жеңіп алса, Астана 
қаласында  «Қазақстан Республикасындағы 
жастар саясатының даму болашағы мен қазіргі 
мәселелері» атты  ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренциясында «Үздік мақала» номинациясын 
алған. 2015 жылы Түркия Республикасы Траб-
зон қаласында өткен Түркі елдерінің жастар 
фестивалінде «Студенттердің академиялық 
ұтқырлық тілдік курсының» арнайы сертифи-
катына да қол жеткізген. Фариза өз ана тілі-
мен қоса, орыс, ағылшын, неміс тілдерін жетік 
меңгерген. Бүгінде отбасылы. Ақжайық ауда-
ны, Қарауылтөбе ауылындағы орта мектепте 
ағылшын тілі пәнінен сабақ береді. Іңкәр атты 
бүлдіршіні бар. 

Әшеновтер шаңырағының төресі, жалғыз 
ұл Жалғас болса, М.Өтемісов атындағы 
педагогикалық университет жанындағы кол-
леджді «Ақпараттық жүйелер» мамандығы 
бойынша үздік бітіріп, кейін Батыс Қазақстан 
инженерлік-гуманитарлық университетін «Ин-
форматика» мамандығы негізінде тамамдаған. 
Ол алғашқы еңбек жолын А.Құсайынов 
атындағы орта мектепте мұғалім болып бас-
тады. 2014 жылдан аудандық «Нарын жаста-
ры» жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы. 
Әрі аудандық мәслихат депутаты. Жастар 
ұйымының жетекшісі бірнеше халықаралық, 
республикалық, облыстық іс-шараларға 
белсене қатысып, марапаттарға да ие бол-
ды. Спортты бала жастан серік еткен ол 
самбо, қазақша күрес, дзюдо, волейболдан 
өткен облыстық, халықаралық турнирлердің  
жүлдегері. 2014 жылы облыс әкімінің орын-
басары Б.Мәкеннің, ал, 2015 жылы ҚР Пре-
зиденті Н.Назарбаевтың Алғыс хаттарымен 
марапатталғанын да айта кетелік. Аудандағы 
қоғамдық шараларға белсене атсалысатын 
Жалғас бүгінде «Жас Отан» жастар қанатының 
атқарушы хатшысы. Спортты серік еткен жа-
лынды жас самбодан, дзюдодан, қазақша 
күрестен, волейболдан І санатты спортшы. 
Отбасылы. Әлима атты әдемі жұбайы бар. 
Бүгінде Әшеновтар жанұясында Рания атты 
немере жарық дүние есігін ашып, ата-әжесін 
қуанышқа бөлеп отыр.

Иә, қарапайым қоңыр тірліктерімен ұялмас 
ұрпақ тәрбиелеп, ауылдастарының ортасында, 
тынымсыз өмір көшіне ілескендер қатарында 
біз білетін Рафхат аға мен Сақыпжамал апа 
да жүр. Өмірлеріңіз шалтты, күндеріңіз шуақты 
болсын, өнегелі әулет дейміз біз.

Гүлнар қаДыРОВа.
Мұратсай ауылы.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында аудан әкімдігінің ұйымдас
тыруымен тамыз айының 2026сы 
күндері ауданымыздың бір топ арда
герлері Елордамызға сапарлап қайтты.

Делегация құрамына барлық ауылдық 
округтердің өкілдері енді. Атап айтсақ, 
мұратсайлық Каспи Жақатов, бисендіктер 
Қуаныш Есеев пен Ұмсынғаным Сисенғалиева, 
саралжындық Қаламқас Жасқалиева, ұялылық 
Мұхси Бекқалиев, бөрлілік Есенболат Шәпенов, 

ордалықтар Сейсен Байзонов,  Алтын Бисали-
ева, сайқындықтар Амантай Хамзин, Надежда 
Әменова, Бақыт Бекеева және аудан әкімдігінің 
өкілдері мен дәрігер  болды.

22 тамыз күні ардагерлеріміз Астана қала-
сына келіп, қонақүйіне орналасқаннан кейін 
Қазақстанның символына айналған «Бәйтерек» 
пен «Хан шатырына» барып, «Аялы алақан» 
композициясын көріп, естелік фотосуреттер-
ге түсті. Екінші күн толықтай «ЭКСПО – 2017» 
көрмесіне арналды. Оны аралауды бөкейліктер 
кешеннің орталық элементі «Нұр әлем» пави-

льонынан бастады.  Павильонның қабаттарына 
орналасқан көрмелерді аралап, 3-қабаттағы 
ағылшындық цирк акробаттарының өнерін та-
машалады.  Сонымен қатар Сауд Арабиясы, 
Африка елдері, Жапон, Қытай, Малазия, Мы-
сыр, Үндістан, Катар және басқа да елдердің 
павильондарында болып, белгілі бір энергия 
көзіне арналған видеоматериал, көрмелермен 
танысты. Кейбір шетелдік павильон иелері 
ардагерлерімізге арнап ескерткіш сыйлықтар 
ұсынды.  Оларды аралап жүрген кезде делега-
ция «Тақиялы періште» кинофильмінде басты 
рөлді сомдаған актер Әлімғазы Райымбеков-
ты кездестіріп, әңгіме-дүкен құрды, онымен де 
естелік суретке түсті. Көрмеге жасалған саяхат 
үлкендерімізге қатты ұнады.  Соңғы күні деле-
гация Ұлттық Музей, Бейбітшілік және келісім 
сарайы, Хазрет Сұлтан мешіті және «ЭКСПО – 
2017» көрмесі аясындағы этноауылға барды. 
Әлемге танылған тәуелсіз Қазақстанның ширек 
ғасырдағы табыстарын, жетістіктерін көзбен 
көріп, мерейлері тасыған бөкейліктер ауылға 
тың құлшыныспен оралды.

Жалпы, үшкүндік саяхат ардагерлерімізге 
жақсы тарту болды. Олар Астана қаласына 
баруды ұйымдастырған аудан әкімі Н.Рахымжа-
новқа, аудан әкімдігінің өзге де қызметкерлеріне 
шексіз ризашылықтарын білдіріп, алғыстарын 
жаудырды.

– Еліміз көркейе берсін! Мәңгілік елге айнал-
сын!-десті бірауыздан аға буын өкілдері.

Гүлжан БИСЕКЕНОВа,
аудандық «Нарын шуағы» әйелдер 

қоғамдық бірлестігінің төрайымы.

*       *     *
Аудан әкімдігінің ардагерлерді «ЭКСПО – 

2017» көрмесіне апаруды ұйымдастырғалы 
жатқанын ауылдың үлкендеріне жеткізген 
округіміздің әкімі Медет Сейсенов ниет біл-
дірушілерді тізімдеуге табан орында кірісіп кетті. 
Сөйтіп, аудан бойынша жасақталған делегация 
құрамына Хан ордасынан біз екеуміз іліктік.

«Түйе қартайса, ботаға ереді», «Адам ұлғайған 
соң бала болады» деген сөз бар қазақта. Бәрі 
рас екен. Көкірегің сайрап тұрғанымен, істеуге 
дәрменің жетпей, біреудің көмегіне зәру болады 
екенсің. Осы сапарымызда да оған көзіміз жетті. 
Әйтеуір, делегация жетекшілері: аудан әкімінің 
орынбасары Лариса Қайырғалиева мен ішкі 
саясат бөлімі басшысы Асқар Әжіғалиевтердің 
ұйымдастыру жұмыстарын күнілгері ойлас-
тырулары арқасында Астанаға шаршап-
шалдықпай барып-қайттық. Оралға дейінгі 
автожолдың соқпалылығы болмаса, поездың 
төрт кісілік купесі, Елордадағы мейманхана 
қызметі жайлылығымен есте қалды. Ал, көрген 
қызықтарымызды, алған әсерлерімізді айту 
үшін бірнеше сағат керек.

Біздің қолға қалам алғандағы мақсатымыз 
– ардагерлерге Астана сапарын сыйлап, 
қамқорлық жасаған барша үлкен-кішіге 
ризашылығымызды жеткізу.

Сейсен БаЙзОНОВ,
алтын БИСалИЕВа,

еңбек ардагерлері, 
Хан ордасы ауылының 

тұрғындары.

Жан жадыратқан жолсапар
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Алдыңғы толқын ағалар

сағынышы» деп аталатын тұңғыш 
жинағындағы  марқұмның дос-жа-
рандары жазған естеліктері арқылы 
онымен біршама таныс болдық деп 
айтуымызға болады.      

Қызының аталған кітабында 
айтылғанындай, Уәлиолла Ғаббасов 
1941 жылы Батыс Қазақстан об-
лысы Фурманов ауданы Пятимар 
ауданында дүние есігін ашқан. 
1965 жылы Алматыдағы С.М.Киров 
атындағы ҚазМУ-ды (қазіргі Әл-Фа-
раби атындағы ұлттық универси-
тет) бітіріп, журналистік еңбек жо-
лын  Жәнібек аудандық «Октябрь 
туы» (қазіргі «Шұғыла») газетінде 
бастайды. Осы газетте тілші, бөлім 
меңгерушісі қызметтерін 1972 
жылға дейін атқарған. 1972 жылы 
Жәнібек ауданынан ажырап, өз 
алдына енші алған Орда ауданын-
да аудандық мәдениет бөлімінің 
меңгерушісі болып, жеті жыл қызмет 
істейді. 1979-1987 жылдары Орда 
аудандық партия комитеті үгіт-на-
сихат бөлімінің нұсқаушысы, содан 
соң осы аудандық партия коми-
тетіндегі саяси ағарту кабинетінің 
меңгерушісі болады. 1987 жылдан 
бастап, 11 жыл бойы Бөкей орда-
сы ауданындағы «Орда жұлдызы» 
газетінің бас редакторы болып 
қызмет атқарған. Уәли аға өмірінің 
соңғы жылдары аталған аудан 
әкімдігінде бас маман, аудандық кі-
тапханалар жүйесінде библиограф 
болып қызмет істеген. Оның Бөкей 
хандығының құрылғанына 200 жыл 
толу қарсаңында Бөкейханның 
ұрпағы Шолпанай Аманжоловамен 
бірлесіп, зерттеу жұмысын жүргізіп, 
«Алтын қазық қап түбінде шірі-
мейді» атты танымдық мақаласы 
қалың оқырманның қызығушылығын 
тудырған.      

Айшат Уәлиоллақызының «Пер-
зент сағынышы» кітабында әкесі ту-
ралы оны көзі көргендердің естелігі-
не біраз орын берілген. Мәселен, 
«Орда жұлдызы» газетінің тілшісі Ка-
римолла Ғайсин өз естелігінде Уәли 
ағамыздың университетте Төлен 
Әбдіков, Адам Мекебаев, Дүйсенбек 
Қанатбаев сияқты танымал ақын-
жазушылармен бірге оқығанын 
айта келіп, 1972 жылғы наурызда 
Орда ауданы қайта құрылғанда 
осы ауданның бірінші хатшысы 
Рахметолла Егізбаев Жәнібекте 
жүрген Уәлиолланы шақырып 
алып, аудандық мәдениет бөлімінің 
басшысы қызметін ұсынады. Сон-

Ғани атаның ғибратты 
ғұмыры

Саналы ғұмырын еңбекпен 
ұштастырып, өзінің дара жолын 
сала білген жандар арамызда 
аз емес. Солардың бірі – Ғани 
Бисенғалиев (суретте). Ол 1937 
жылы «Ворошилов» ұжымшарында 
(Орда ауылдық округі) дүниеге кел-
ген. 1955 жылы Азғыр орта мек-
тебін бітіріп, Гурьев (қазіргі Атырау) 
қаласындағы ауыл шаруашылық 
техникумына оқуға түседі. Аталмыш 
оқу орнын 1958 жылы мал дәрігері 
мамандығы бойынша тамамдап, 
М.Мәметова атындағы кеңшардың 
№2 бөлімшесіне қызметке тұрады. 
Бір жылдан соң әскер қатарына 
шақырылып, үш жыл Мәскеу 
қаласында азаматтық борышын 
өтейді. Әскерден оралғаннан кейін 
кеңшардың №1 бөлімшесінде 
мамандығы бойынша қызметін 
жалғастырады. Сол жерде жүріп, 
өмірлік жарын кезіктіреді. 

– 1961 жыл. Қой төлдеп, жайлауда қызу еңбек жүріп жатқан шақ-тұғын. Мен 
жұмыс барысымен малды ауылды аралап жүрмін. Қарсы алдымнан қараторы 
келген әдемі қыз ұшырасты. Сахманға көмекке келген екен. Алғашында хор 
қызын көргендей, аңтарылып тұрып қалыппын. Ол мені елемей өте шықты. 
Бұл біздің алғашқы кездесуіміз еді,-деп кейінде қалған сонау бір жастық шағын 
Ғани ата  сағынышпен еске алды. Сондағы ару қыз Бақыт апай бүгінде осы 
шаңырақтағы бақытты әже. Әкесі Ұлы Отан соғысына аттанғанда бүлдіршін 
қыз кәмелеттік жасқа да толмаған екен. Бұғанасы бекімей, еңбекке де ерте 
араласады. Ал, отағасы Ғани аға бөлімшеде зоотехник, веттехник, кейін 
бөлімше меңгерушісі, цехтық партия ұйымының хатшысы сынды жауапты 
қызметтер атқарған. Оның еңбектегі, қоғамдық жұмыстардағы табыстары 
еленіп, әлденеше рет марапаттауларға да ие болған.

Бүгінде сексен жастың тұғырына қонақтаған ақсақал жанұясымен Жәрмеңке 
ауылында тұрады. Иелігіндегі азын-аулақ малын қарап, бау-бақша өсіруді 
әдетке айналдырған еңбекқор жандар кәрілікті мойындағысы жоқ. Екі ұл, екі 
қыздан өрбіген немере-жиендері көз қуаныштары. 

– Қорадағы бір-екі ірі қара мен он шақты қой-ешкі болмаса, басқалай алаңдап 
жатқан шаруам жоқ. Ұлдарымды ұяға, қыздарымды қияға қондырдым. Олар 
өз бағытын тауып, тірлік көшіне ілесіп кетті. Ауылдастарыма рақмет. Кезегім 
келгенде малымды бағып, жемшөбімді дайындап береді. Асарымызды асап, 
жасарымызды жасадық қой. Елдің болашағы – сендердің, яғни, жастардың 
қолында. Біз көрген бейнетті сендер көрмеңдер,-дейді көпті көрген қария.

Иә, олар туған жерінен жырақтамай, ауылда қалуды жөн көрген. Оның үстіне 
мұндағылардың кәрі-жасын жақсы танитын болғандықтан бағыт сілтеп, ақылын 
айтып, ауылдың ұйытқысы болып отыр. Қазыналы қарияларымыз аман болса 
екен дейміз. Ал, оларды құрметтеу – ұрпақ парызы.

Әділет ӘБДІРОВ.
Жәрмеңке ауылы.

Сайқын ауылдық округі.

Үні қалған 
үнпарақта айшықты

Сексен жылдан астам ғұмыр кешіп 
келе жатқан аудандық «Шұғыла» 
(бұдан бұрын «Коммунист», «Октябрь 
туы» деген атаумен шыққан) газетін-
де көптеген қаламы жүйрік қарымды 
журналистер қызмет атқарғанын 
басылымның өткен жылдардағы 
сарғайған беттерін парақтай оты-
рып көз жеткіземіз. Олардың сол 
уақыттағы жазған мақалалары, 
очерктері, әңгімелері, суреттеме-
лері бірінен-бірі өтетін мазмұнды әрі 
мағыналы, қызықты көрінеді. Біздің 
әңгімемізге арқау болғалы отырған 
журналист Уәлиолла Ғаббасовты 
солардың бірі немесе бірегейі десек 
те болады. Бұл кісіні біз білмейді, 
танымайды екенбіз. Алайда, оның 
жазбаларын 1997 жылға дейін «Ок-
тябрь туы» деген атпен жарық көріп 
келген өзіміздің басылымнан оқып, 
ағамыздың кезінде ауданымыздағы 
белді журналистердің бірі болғанын 
білдік. Оның үстіне Айшат 
Уәлиоллақызының былтыр көпшілік 
оқырмандарға жол тартқан «Перзент 

да ол: «Раха, менде еш өнер жоқ. 
Ән шырқап,  домбыра тарта ал-
маймын»,-дегенде көпті көрген 
тәжірибелі бірінші хатшы: «Мен саған 
сахнаға шық деп отырған жоқпын, 
өнерпаздарды ізде, ұйымдастыр. 
Жассың, жігерің жетеді, қолыңнан 
келеді, істе»,-деп қысқа қайырыпты. 
Рахаң шынында да кадр таңдаудан 
ағаттық жібермепті. Уәлиолла да 
аудан басшысының сенімін ақтапты. 
Аудандағы мәдениет саласын 
алға бастырып, клуб, кітапхана 
жұмысын жандандырған. «Нарын» 
ән-аспаптар ансамблінің құрылуына 
мұрындық болған. Ордадағы ұлт-ас-
паптар оркестрі 1974 жылы халықтық 
деген атақты иемденген. 

Сондай-ақ, жинақта Жәнібек ауда-
нында біраз жылдар басшылық 
қызметтерде болған Сәния Хамзина 
да ағамыз жайында жылы лебіз біл-
дірген: «Өткен ғасырдың алпысын-
шы жылдарының ортасында Уәли 
Алматыдан, мен Оралдан жоғары 
оқу орнын бітіріп келіп, Жәнібек ауда-
нында еңбек жолымызды бастадық. 
Екеумізде құлшыныспен, белсен-
ділікпен комсомол жұмысына ара-
ласып, жастар арасында сан түрлі 
шаралар өткізуге қатыстық. Уәли 
аудандық «Октябрь туы» газетінің 
редакциясында журналист болып 
істеп жүріп, редакцияның комсо-
мол ұйымының хатшысы, аудандық 
комсомол комитетінің бюро мүшесі 
болды. Ол жылдары комсомол 
ұйымдарының абыройы, қоғамдық 
өмірдегі белсенділігі, рөлі өте жоғары 
еді. Жастар сенбіліктерден төрт жыл 
бойы қаржы жинап, Жәнібек ауданы 
орталығында Совет Одағының ба-

тыры Мәншүк Мәметоваға ескерткіш 
тұрғызылды. Қайнаған жұмыстардың 
басы-қасында Уәли де белсенділік 
танытып жүрді. Талай адаммен 
әріптес болып, өмір жолымда не-
бір пенделерді кездестірдім. Соның 
ішінде қанша көрсең де, өз мейірімін 
білдіріп жүрер Уәкең көпшіл, бауыр-
мал болатын»,-дейді.      

Жинақта Уәлиолла аға тура-
лы бұдан басқа да замандаста-
ры естеліктерімен бөліскен. Атап 
айтқанда, ұзақ жылдар совхоз пар-
тия комитетінде хатшылық қызмет 
атқарған Ескендір Қазиханов оны 
мәдениетті адам ретінде сыйлай-
тынын айта келіп:  «Өзара әзілдеп, 
оны «Ташқал» дейтінбіз. Уәли де 
бізге неше түрлі ат қоятын. Сөзге 
өте жүйрік еді. Ол қасиет қанында 
бар екен. Әкесі Ғаббас сөзге өте 
шебер, әзіл-оспақты, бұрынғының 
әңгімелерін нақышына келтіре айта-
тын. Иманқұл аға Құлшаров Уәлиге: 
«Тұлғасы Ғаббас ағамыздың үштен 
бірдей кесіндісі болғанымен, тілі 

аумай тартыпты»,-деп баға бергені 
бар. Шынында, әкесінің бойы екі 
метр, иықты, батыр тұлғалы адам 
еді. Өзінің қатарлас құрбыларынан 
білімді, озық ойлы әрі тіл байлығы 
да ілгері екенін біз түгілі аға ұрпақ 
өкілдері де жоғары бағалаған. Сол 
уақыттағы аудан басшыларының 
бірі болған Меңеш аға Сабыров оны 
«Бетховен» дейтін. Ауданымыздың 
мәдениет, өнер саласында жүрген-
дер Уәлиді ұстаз санайтын»,-депті. 

Иә, іскер басшы, қарымды журна-
лист жайында замандастары осын-
дай естеліктерді алға тартады. Ал-
дында айтқанымыздай,  Уәлиолла 
ағамызды танымағанымызбен бала-
лық, жастық шағымызда аудандық 
«Октябрь туы» газетінде жарық 
көретін мақалаларын көзіміз шалып 
қалып, бастап оқи түскенде әрмен 
қарай еріксіз жетелеп әкететін. 
Мұның өзі журналистің қаламының 
желі бар, жүйріктігін аңғартады. 
Жәнібек, Бөкей ордасы ауданда-
рының басылымдарында өзіндік 
қолтаңбасын қалдырған оның есімі 
мен жарқын бейнесі ұмытылмақ 
емес.  Мен өзім ол кісімен қызметтес 
болмасам да, көптің жоғарыдағы 
ой-толғамдарынан Нарынның нағыз 
нар ұлдарының қатарында жүргенін 
іштей сезінемін. Жақсының өзін көру 
міндет емес, ісінің өзі кейінгіге өнеге 
ғой. Айтпақшы, Сайқын ауылында 
жерлестері ағамыз тұрған үйге ес-
керткіш тақта орнатқанын да есті-
генім бар. Өмірде артына өрнекті із 
қалдыру деген осы емес пе?! 

Нұрымбек ЖаПақОВ,
журналист.

Жәнібек ауданы.

Жаныңда жүр жақсы адам

Жастық шақ – даналықты 
меңгеруге арналған уақыт, ал, кәрілік 
– оны қолдануға арналған уақыт. 

Ж.Ж. РУССО.
* * *

Егер қарттар өздерінің көрген-біл-
гендерін жастарға айтып отырмаса, 
онда қариялардың өздері кінәлі.

ПлаТОН. 
* * *

Шадыман шақ ескен желдей тез өтер, 
Жас қартайып, жаңа ескіріп, күш 

қайтып,
Бір күндері бел бүгілер кез жетер.

а.ЙҮГІНЕКИ.
* * *

Жасық жас өкініп өседі,
Қайратты қарт тыныш өмір кешеді.

* * *
Ақылсыз қарт өкішпен қартаяр,
Есті қарт қайғырмай-ақ қартаяр.

Ж.БалаСаҒҰНИ.
* * *

Жасында тырысқан – қартайғанда 
қуанады.

М.қаШқаРИ.
   * * *

Қария өзімен тең отырып ой 
бөлісетін, сөз қадірін өз қадіріне 
балайтын, терең тамырлы құйма 
құлақтарды аңсайды екен-ау...

Ш.аЙТМаТОВ.

* * *
Қартайдық, қайғы ойладық, 
         ұйқы сергек,
Ашуың ашыған у, ойың кермек.
Мұңдасарға кісі жоқ сөзді 
               ұғарлық,
Кім көңілді көтеріп, болады ермек.

а.қҰНаНБаЕВ.
* * *

Жастығым өтті деп не керек 
         уайым ғып,
Жігіттік дегенің – қарттыққа 
          дайындық.
Жылама, ағайын, 
       жастығым тамам деп,
Жыла сен, қарттыққа дайындық 
          жаман деп.

* * *
Жас кездегі кемшілігің жарты айып,
Ұят екен дым бітірмеу қартайып.

қ.МыРза ӘлИ.
* * *

Біз көрген шалдар қартайып 
қалдым деп өкінбейтін. Қайта 
«Құдайға шүкір, қариялыққа да 
аман-сау жеттік-ау, бұған да тәуба» 
деп отыратын.

Н.КЕлІМБЕТОВ.

Жинап-терген Батырбек 
НОҒаЙБаЕВ.

Даналық мәйегі

Есте жүрер есті сөз
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Денсаулық – зор байлық

Бәрімізге белгілі 2017 жылдың 
31 қаңтарында Мемлекет басшы-
сы өзінің «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Қазақстан 
халықына Жолдауында ағымдағы 
жылдың 1 шілдесінен бастап мемле-
кет, жұмыс беруші мен азаматтардың 
ортақ жауапкершілігіне негізделген 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыруды (МӘМС) енгізу тура-
лы тапсырма берді. 

МӘМС-ті енгізу қажеттілігі алғаш 
рет институционалдық реформа-
ларды жүзеге асыруға бағытталған 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспары 
мен Елбасының 2014 жылғы 17 қаң-
тардағы «Қазақстан жолы – 2050: 
бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты халыққа Жолдауында анықтал-
ған болатын. 2015 жылдың 16 
қарашасында «Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру тура-
лы» Заң қабылданды. 2016 жылғы 
22 желтоқсанда Мемлекет басшы-
сы «Кейбір заңнамалық актілерге 
денсаулық сақтау және әлеуметтік-
еңбек саласы мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Рес-
публикасының Заңына қол қойды. 
Онда медициналық сақтандыру 
қорына төленетін жарналар мерзімі 
2017  жылғы 1 шілдеден 2018 жылғы 
1 қаңтарға ауыстырылды. Жұмыс 
берушілер, жеке кәсіпкерлер, жеке 
нотариустар, жеке сот орындаушы-
лар, адвокаттар, кәсіби медиатор-
лар, азаматтық-құқықтық негіздегі 
келісім бойынша кіріс табатын жеке 
тұлғалардың Қорға төлейтін жарна-
лары 2017 жылғы 1 қаңтардан 2017 
жылғы 1 шілдеге жылжытылды. 
Жалдамалы жұмысшылардың жар-
на төлеу мерзімі бұрынғыдай 2019 
жылдан басталады. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бас-
тап Қазақстан Республикасының 
тұрғындары міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру (МӘМС) 
аясында медициналық көмек алу 
және медициналық мекемені таңдау 
құқына ие болады.  Азаматтардың 
бірқатар санаттары үшін МӘМС 
жүйесіне жарналар мен төлемдер 
жасау 2017 жылдың 1 шілдесінен 
басталды.   Келесі жылдың басынан 
МӘМС тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі (ТМККК)  
бойынша қаржылық оператор және 
МӘМС аясындағы медициналық 
қызметтерді  стратегиялық сатып 
алушы  қызметін бастайды. Қазіргі 
таңда ҚР Денсаулық сақтау минис-

«Бастамашыл жастарды қолдау орталығы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің Ақтөбе 
қаласындағы жоба үйлестірушісі Жұздыз Апаше-
ва БҚО денсаулық сақтау басқармасының  тап-
сырысымен ауданымызға келіп, аудан әкімдігінің 
үлкен мәжіліс залында осындай тақырыппен  
онкологиялық аурулар жөнінде кең көлемде 
түсінік жұмыстарын жүргізді. Слайдта көрсетілген 
тақырыпшалар арқылы аурудың себеп-салда-
ры, алдын алу, емдеу шаралары туралы ег-
жей-тегжейлі баяндап, қатысушыларға парақша 
үлестірді. Анкеталар таратып, мәліметтер жина-
ды.

Аудандық аурухананың дәрігер-онкологі Лаура 
Шамұратова қатерлі ісікке шалдығушылардың 
біздің өңірімізде де кездесетіндігін мәлімдеп, 
уақтылы дәрігерлік тексеруден өтудің тиімділігін, 
алғашқы сатыда байқалған онкоаурулардан 
толық сауығуға болатынын әңгімеледі. «Нұр 
Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасы-
ның бірінші орынбасары Тілеген Арыстанбеков 
білікті кеңестері үшін шараны ұйымдастырушы-
ларға алғыс білдіріп, жастарды еңбекпен шыны-
ғуға, салауатты өмір салтын ұстанып, табиғи 
тамақтарды пайдалануға шақырды.

Каримолла ҒаЙСИН.

«Бізбен бірге бол!
Бізбен бірге күрес!»

МӘМС: жұмыс жалғасып жатыр
трлігі «Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» коммерциялық 
емес ұйымымен бірлесіп, міндетті 
сақтандыру қорының толыққанды 
жұмыс істеуі үшін қажетті құқықтық-
нормативтік базаны, негізгі бизнес-
үдерістерді, ақпараттық жүйелерді 
әзірлеу мен оларды бекіту бойынша 
жұмыстар атқаруда. Айта кетерлігі, 
Қордың медициналық қызметтерді 
стратегиялық сатып алушы ретін-
де ұзақ мерзімді келісімдер арқылы 
бірыңғай тарифтік саясат бойынша 
жұмыс істеуі медициналық көмек 
пен дәрілік заттардың бағасын 
тұрақтандыруға мүмкіндік береді.  
Осылайша, МӘМС медициналық 
қызметтің халықтың барлық санатта-
ры үшін тиісті көлемде қолжетімділі-
гін қамтамасыз етеді.     

Осыған орай, «Халықтың 
денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» кодекстегі 
қызметтер мен ТМККК аясындағы 
дәрілік қамтамасыз етуді сатып алу 
құзырын облыстық, республикалық 
маңызы бар қалалық және астана-
лық денсаулық сақтау басқармалары-
нан алып тастау қарастырылған. 
Бұл  облыстық, республикалық 
маңызы бар қалалар мен астананың 
бюджеттерінен ТМККК-ға қатысты 
шығындарды алып тастап, қаржы-
ны республикалық деңгейде шоғыр-
ландыруға мүмкіндік береді. Сөйтіп, 
қаржыларды республикалық, об-
лыстық  бюджеттерге бөлшектемей, 
вертикалды бақылау орнату арқылы 
тиімді пайдалануға мүмкіндік туады.

МӘМС енгізу мақсатында министр-
лік құзырлы органдардың қатысуымен 
ақпараттандыру саласында 
«Медициналық қызметтерді пайда-
ланушылар регистрі», «Төлемдерді 
өңдеуді ұйымдастыру» ақпараттық 

жүйелерін әзірлеп, тестілеуден өткізді. 
Бұл жүйелерде міндетті медициналық 
сақтандыру қорына аударылған жар-
налар мен төлемдер, азаматтардың 
мәртебесі (сақтандырылғаны/
сақтандырылмағаны) туралы 
ақпараттар сақталады. Аталған 
жұмыстар аясында министрліктің 
ақпараттық жүйесін басқа мемле-
кеттік органдардың (Әділет минис-
трлігі, Ұлттық экономика министрлігі, 
Қаржы министрлігі, Ішкі істер минис-
трлігі, ҚР Жоғарғы Соты) ақпараттық 
жүйелерімен интеграциялау жос-
парланып отыр. Медициналық 
қызметтерді сатып алуға қатысты 
бизнес-үдерістерді автоматтан-
дыру үшін («Медициналық қызмет 
көрсетушіні таңдау» және «Шартта-
су») «Ресурстарды басқару жүйесі» 
ақпараттық жүйесінің «Мердігерлер 
регистрі» модулін іске қосу бойынша 
жетілдіру жұмыстары жүргізілуде. 
«Электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы мемлекеттік органдардың 8 
ақпараттық жүйесімен интеграциялау 
жоспарланған. 

Денсаулық сақтау саласындағы 
жаһандық мәселелер (жұқпалы емес 
аурулардың, жаңа технологиялар 
енгізілуіне байланысты саладағы ре-
сурс тапшылығының, егде жастағы 
тұрғындар санының өсуі) бұл салаға 
кететін шығындардың көбеюіне 
әкелуде. Халықаралық тәжірибе мін-
детті медициналық сақтандырудың 
аталмыш мәселелерді шешу-
ге ықпал етіп, денсаулық сақтау 
жүйесінің қаржылық тұрақтылығын 
қамтамасыз ететінін көрсетіп отыр. 
Яғни, денсаулық сақтау саласы-
на жұмсалатын қаржы өсіп, бұл 
медициналық қызметтің жоғары са-
пасы мен қолжетімділігіне оң ықпал 
етпек.  

МӘМС-тің мақсаты – медициналық 
көмек көрсетудің мемлекет, жұмыс 
беруші және азаматтардың ортақ 
жауапкершілігіне негізделген 
тұрақты міндеттемелер жүйесін 
қалыптастыру. Бұл жүйеде әрбір 
тараптың денсаулық сақтаудағы орны 
нақты белгіленген. Қазіргі бюджеттік 
үлгімен салыстырғанда, МӘМС-тің 
артықшылықтары: денсаулық сақтау 
үшін ортақ жауапкершілік (мемлекет, 
жұмыс беруші, адам), әлеуметтік 
бағдар, МӘМС-тің міндетті сипаты, 
теңдей қолжетімділік (табысы мен 
жарна көлеміне қарамай, барлығы 
МӘМС аясында тиісті медициналық 
көмек ала алады),  медициналық ме-
кемелер арасындағы бәсекелестік, 
медициналық қызмет сапасының 
артуы, стратегиялық сатып алу-
лар, денсаулық сақтау жүйесі үшін 
қосымша қаржыландыру, бейресми 
төлемдердің азаюы. 

Заңға енгізілген толықтыруларға 
сәйкес, жұмыс берушілердің 
төлемақысы 2017 жылдың 1 шіл-
десіндегі еңбек қорының 1%-ынан 
2022 жылға қарай  3% -ға дейін 
өседі. Өзін-өзі жұмыспен қамтушы 
азаматтардың жарнасы 2017 жылдың 
1 шілдесінен бастап, республикалық 
бюджетте тиісті қаржы жылына 
белгіленген  екі ең төменгі жалақы 
мөлшерінің  5%-ын құрайды. 

МӘМС жүйесімен  азаматтарды 
барынша кеңінен қамту мақсатында 
Қазақстан Республикасынан шетелге 
шыққан азаматтарға, төлемшілердің 
басқа да санаттарына (экономикалық 
белсенді емес еңбекке жарамды аза-
маттар) 2018 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ең төменгі жалақының 5%-ы 
көлемінде жарна белгіленген. 
Мемлекеттің әлеуметтік тұрғыдан 
осал топтарға төлемақысы келесі  

көлемде белгіленген: 2018 жылдың 
1 қаңтарынан – мемлекеттің төлем 
жасау  нысанынан 3,75%; 2019 
жылдың 1 қаңтарынан – мемлекеттің 
төлем жасау  нысанынан 4%;  2022 
жылдың 1 қаңтарынан –  4%-дан 
кем, бірақ, төлем жасау нысаны-
нан 5%-дан артық емес. Жалда-
малы жұмыскерлердің жарналары 
өзгеріссіз қалады: 2019  жылы – 
жалақыдан  1%, 2020  жылы – 
жалақыдан 2%. Қорға түсетін 
төлемдердің басым бөлігін мемлекет 
өз мойнына алып, 10,1 млн. тұрғын 
үшін төлемақы жасайды. 

Денсаулық сақтау министрлігі 
мен МӘМС ведомстволары арасын-
да комиссия құрылды. Жоғарыда 
айтылғандай, елімізде 2017 жылдың 
30 маусымында міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру заңына 
өзгерістер мен толықтырулар ен-
гізілді. Осыған орай, бүгінгі таңда 
Қазақстан Республикасы бойынша 
барлық 16 аумақтарда әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры 
құрылды.  Батыс Қазақстан облы-
сында 2017 жылдың 14 шілдесінен 

қордың филиалы өзінің жұмысын 
бастады. Облыс бойынша 38231 
адамға  59,9 млн. теңге қаржы 
түскен.

МӘМС барысында туындай-
тын мәселелерді шешу үшін  
ақпараттық-түсіндіру, МӘСҚ-ның 
қаржылық тұрақтылығын қамта-
масыз ету, ақпараттық деректер 
базасын жинақтау, оның интегра-
циясын дайындау және норматив-
тік-заңнамалық актілер дайындау 
жұмыстары  жалғастырылуда.       

Ауданымыз бойынша үстіміздегі 
жылдың 1 қаңтарынан  бастап 15 
тамыз аралығанда 150-ге жуық кез-
десу өткізіліп, 8523 адам қамтылды. 
Аудандық «Орда жұлдызы» газеті бет-
терінде 11 мақала, 5 логотип беріл-
се, күнделікті ақпараттық тақталар 
арқылы жүгіртпелер жүргізіліп, 
автотұрақ, дүкендер, теміржол және 
басқа мекемелерге 4368 парақша 
таратылды. Сонымен қоса,  емхана-
ларда, стационар бөлімінде  «МӘМС 
туралы не білеміз?», «МӘМС жүйесі» 
тақырыбында бейнероликтер 
көрсетілуде (682 сеанс, 2093 адам 
қамтылды). МӘМС-ке байланысты 
халық санын түгендеу жұмыстары 
толассыз жүруде. Ағымдағы жылдың 
7 айында ТХТ порталы бойынша 
14391 халық тіркелді. Аудандағы 
аула саны 3361, отбасы саны 5091, 
жұмыскер 2529, жеке кәсіпкер 1537, 
зейнеткер 1703, мүгедек 445, сту-
дент 608-ді құрап тұр. Халық са-
нын нақтылап, мәртебесін анықтау  
жұмыстары жалғаса бермек.

Әділгерей ҒаББаС,
аудандық аурухананың 

директоры,
КСРО, қР денсаулық сақтау 

ісінің үздігі.
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«Орда жұлдызы» Бөкей ордасы 
аудандық қоғамдықсаяси газетінің 

директорредакторы:
Бисенов Бауыржан  Махутұлы

Газет БҚО Әділет департа-
менті, Бөкей ордасы аудандық 
Әділет басқармасында  
09.01.2012 жылы тіркелген.  
Тіркеу №7-1926-15-ф-л.

Газет Бөкей ордасы аудандық «Орда 
жұлдызы» газеті редакциясында компью-
терлік әдіспен теріліп, беттелді.

«Полиграфсервис» ЖШС баспаханасын-
да басылды. 

Орал қаласы, Л.Толстой көшесі, 27/6

Газет аптасына 1 рет сейсенбі күні шығады.
Көлемі 2 баспа табақ. Тапсырыс: 36
Таралымы: 1744 дана.
Корректор: Айша Құрмаш. 

Газетті есепке қою тура-
лы №12259-Г куәлікті 2012 
жылғы 19 қаңтарда Қазақстан 
Республикасының Байланыс және 
ақпарат министрлігінің Ақпарат 
және мұрағат комитеті берген. 

Сақтықта қорлық жоқ

Жаз айларында жәндіктердің сан алуан түрі кезде-
седі.  Солардың бірі – ала бүйі. Ол өрмекші тәрізділер 
отрядына жататын буынаяқты жәндік. Денесі біріккен 
бас-көкіректен және құрсақтан тұрады. Бас-көкірегі тұтас 

қалқанмен қапталған. Құрсағының артқы ұшында өрмек 
бездерінің өзегімен жалғасқан 3 жұп өрмек сүйелдері бар. 
Олардың бір жұбынан жуан берік өрмек, екінші жұбынан 
қорегін аулайтын жабысқақ өрмек, үшінші жұбынан піл-
деге жұмсалатын жіңішке жіп тәрізді өрмек шығады. 
Қорегін аулау үшін ұрғашы ала бүйі аулағыш тор тоқиды. 
Ал, сол торға түскен қорегін аудың ортасынан созылған 
жіптің қимылынан сезеді екен. Оны күйіс аяғымен қармап, 
өрмек жібімен шырмап, орап тастайды да, жеміне уын 
жібереді. Уы жемін өлтіріп қана қоймай, оны қоймалжың 
сұйықтыққа айналдырады да, жұтқыншағы арқылы сорып 
алатын көрінеді. Ала бүйі жұмыртқасын күзде піллә іші-
не салады. Одан көктемде ұрпағы өсіп өнеді. Ол зиянды 
бунақденелілерді жеп, ауыл шаруашылығына көп пайда 
келтіреді. Бүйі Қазақстанда орманды, бұталы, тоғайлы 
жерлерде, бақтарда көптеп кездеседі. 

Әлеуметтік желіден
 әзірлеген айша қҰРМаШ.

Құттықтаймыз!

Хабарлама
Т.Масин ауылының тұрғыны Кубышев Артур Мукасовичтің (ТН №3147947 

б/у 01.12.1999 ж.ж.) әскери билетінің жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

*     *    * 
Б.Жәнекешев атындағы орта мектепті 2009 жылы бітірген Кадргалиев 

Кадржан Бауыржановичке берілген №0390830 куәлігінің жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын. 

ЕСКЕ Алу
Ұялы ауылының тұрғыны болған, полиция 

лейтенанты болып қызмет еткен ардақты 
ұлымыз, қимас бауырымыз Бадайтов 
Нұрболат Қалимоллаұлы арамызда болса, 
40 жасқа толар еді. Ардақты жанды еске ала 
отырып, жаны жәннатта, иманы жолдас бол-
сын деп, оның рухына мына жыр жолдарын 
арнаймыз.

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай,
Бір көтеріп, бірде жығып құлатты.

Сағына еске алушылар: әкесі 
қалимолла, аға-жеңгесі Мирболат-Венера, 

апа-жезделері Сырлыбай-Надежда, Оразай-Гүлнұр, 
қарындас-күйеу баласы Кәмшат-қанат, інілері 

Мұхамбетжан, Мейірман, Нұралы.

Сайқын ауылының тұрғыны, аяулы жар, 
асыл ана, қадірлі әже  Ахметжанова Сағима 
Орынғалиқызын мерейлі 55 жасқа толуымен 
құттықтаймыз! Деніңізге саулық, зор бақыт, 
қажымас қайрат, ортамызда қуаныш пен 
шаттыққа кенеліп, мәнді де мағыналы ұзақ 
өмір сүруіңізді тілейміз.

Құтты болсын 55 деген жасыңыз,
Аман болсын әрқашан да жанұяңыз.
Бейнет көрмей қызығы мол өмірде,
Әлі талай асулардан асыңыз.

Игі тілекпен: жолдасы Тілекқабыл, 
қайын сіңлісі Тұрсынгүл, ұл-келіні 

Тілекжан-Мөлдір, немерелері Рахман, 
алтынбек, қыз-күйеулері Әсемгүл-Рустам, Мейрамгүл-

алтынбек, алтынгүл-айбек, жиендері айзада, Табиғат, 
Гүлназ, Дильназ, азиза, Әмірхан, Тамирлан.

*  *  *
Сайқын ауылының тұрғыны  Жұмағалиева Назгүл Асылбекқызын 

мерейлі 30 жасқа толуымен құттықтай отырып, деніңе саулық, қажымас 
қайрат тілейміз. Арайлап атқан әр таң мен нұрлана батқан әрбір кеш бақыт 
сыйлап, ортаймас дәулетке кенеле беріңіз. Оған қоса, кішкентай бүлдіршін 
Бекнұрды 3 жасқа толуымен құттықтаймыз! Тәтті қылығыңмен жанашыр 
туыстарыңның көз қуанышы болып жүре бергейсің. 

       Үзілмесін өміріңнің жыр-әні,
       Бақытыңның өрге тартып бұлағы.
       Еңбегіңнің тек жемісін көре бер,
       Келер күннің сәулелі боп шуағы.

Игі тілекпен құттықтаушылар: нағашы апасы Роза, 
бөлесі Әдемі және осы тілекке ата-анасы асылбек-Надеж-

да, інісі Мейрамбек те қосылады .
*  *  * 

Болатқали немересі Айару Қуандыққызын 
6 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз! 
Деніңе саулық, ғұмырлы өмір тілейміз. Мектеп-
ке бағыт алған алғашқы қадамыңа гүл бітсін. 
Тарыдай болып кіріп, таудай болып, білімді де 
білікті Қазақстан азаматшасы болуыңа тілек-
шіміз.

Қызғалдақтай жайнай берсін өмірің,
Судай толып көтерілсін көңілің.
Ешқашанда мұң шалмасын жүзіңді,
Бақытты да ұзақ болсын ғұмырың.

ақ жарма тілек білдірушілер: ата-
әжесі Болатқали-Светлана, апасы 

зенера, ата-анасы қуандық- Мөлдір.

Қазақтың ат әбзелдеріне ер-тоқым, 
өмілдірік, құйысқан, үзеңгі, айыл, 
жүген, ноқта, көпшік, шылбыр, қамшы 
және т.б. жатады. Ат әбзелдерінің 
сан алуандығы ертедегі қазақтардың 
әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық 
жағдайымен тікелей байланысты. 
Ауқатты байлар, ел басқарған хандар, 
сұлтандар мен билер ат әбзелдерінің 
түрлі асыл тастар мен бағалы метал-
дардан әшекейлеп жасаған қымбат 
түрлерін қолданған. 

ЕРтұРМАН – атқа міну үшін 
қолданылатын жабдық. Оның түрі көп. 
Тұрмыста қолдану мүмкіндігіне қарай: 
үлкен, жігіт, әйел, бала ер болып 
бөлінсе, жасаған материалына байла-
нысты: қайың, қарағай, құрама, темір 
ер деп аталады. Ал, ерді әшекейлеп, 
безендіруіне қарай: алтын, күміс, 
оюлы, құранды ер немесе кескін-кел-
бетіне, яғни, пошымына байланысты: 
қапталды, жайпақ, биік, сауырлы, 
қоқан, орыс ер деп бөлген. Ердің 
құйрық басар көпшігін басып, аттың 
қарнына орай тартылған жуан белдікті 
пыстан деп атайды. Қос қапталының 
астында орналасқан, аттың арқасын 
жауып тұратын жалпақ киізді тоқым 
дейді. Оның ұзындығы 120-130 см, 
ені 60 см көлемінде болады. Тоқым 
нығыз пісіріліп, жақсы иленген тірі 

жүннен жасалады. «Тірі жүн» деп 
көктемде туған марқа қозының күзгі 
қырқымын айтамыз. Киіз тоқымды 
көбінде былғарымен қаптап, жиегін 
қымбат матамен сырып тігеді. Бұдан 
басқа көмкерме тоқым деген де бар.

тЕБіНгі – ердің қос қапталындағы 
үзеңгі бауды басып тұратын жұқа 
жабылғы. Жұмсақ тері немесе 
былғарыдан жасайды. Ол тоқым 
мен үзеңгі бауды теріден сақтайды. 
Мысалы, Махамбет Өтемісұлының 
жырындағы «... тебінгі терге шірімей, 
терлігі майдай ерімей...» деген жол-
дар тебінгінің мазмұнын ашып тұр.

тАРАлғы НЕМЕСЕ үзЕңгі БАу – 
ердің қапталындағы ойыққа өткізіліп, 
үзеңгіге бекітілген қайыс бауды айта-
ды. Оны иленген қайыстан екі немесе 
үш елі етіп тіліп жасайды. Жайшылықта 
үзеңгі бау бір қабат болса, жаугершілік 
кезінде сарбаздар үзеңгі бауды бірне-
ше қабаттайтын болған. Ат үстінде 
тұрып садақ тарту немесе найзаласу 
кезінде негізгі күш үзеңгі бауға түседі. 
Сондықтан да оның сайыс кезінде 
маңызы өте зор болған. Қазақтың ауы-
зекі сөзіндегі: «Үзеңгі бауы сегіз қабат, 
ат үстінде шіреніп...» деген тіркесі те-
гін айтылмаса керек.

үзЕңгі – атқа мінуге, сол сияқты 
ердің үстінде екі аяқты тіреп, нық 

отыруға, тебінуге мүмкіндік беретін 
құрал. Ол негізінен темірден жа-
салады, әрі оның түрі көп. Қыздар 
мен әйелдің үзеңгісі жеңіл, оюлы 
әшекейімен көз тартса, ер адам-
дар үзеңгісі берік қалың темірден 
жасалған.

ЖүгЕН – аттың басына киіліп, 
иесі атты ырқына бағындыруына 
көмектесетін әбзел. Құрылымы: 
желкелік, милық, кеңсірік, қасқалық, 
сағалдырық, сулық, ауыздық және 
тізгін-шылбырдан тұрады. Күміс 
(күміспен қапталған), өрім, шашақты, 
қасқа, үкілі, түймелі жүген деген 
түрлері кездеседі. Жүген жануардың 
басына ауырлық келтірмейтіндей бо-
луы керек. 

ҚұйыСҚАН – аттың үстіндегі 
ер-тоқымы қия жерде мойнына 
қарай сырғып кетпес үшін аттың 
түп құйрығынан өткізіп, ердің артқы 
қанжығалығына бекітетін қайыстан 
жасалатын құрал. Құйысқанның екі 
жақтауы және жаңбырлық-салпыншақ 
атты жылқының сауырын жапқан 
үзбелері болады. 

ӨМілдіРіК – ер артқа қарай сырғып 
кетпеу үшін аттың омырауын орай та-
ғылған құрал. Ол төсбау және айыл-
бас салпыншақтардан тұрады. Төсбау,  
омыраудағы өмілдірік аттың бауызда-
уына жылжытпай ұстап тұрады. Бір 
ұшы төс айылға бекітіледі. Өмілдірікті 
жұмсақ қайыстан сәндеп жасайды. 
Жасалу үлгісі мен пошымына қарай –  
өрмелі, шытыралы, түймелі, үзбелі, 
күмістелген деген түрлері бар.

Айыл – аттың үстіндегі ер-тұрманды 
нық ұстап бекітеді, жалпақтығы екі 
елі қайыс құрал. Ол ердің қамшылар 
жағына бекітіліп, жылқының бауыры-
нан өткізіліп, жырымға қосылады. Төс 
және шап айыл деп екіге бөлінеді. 
Кейде алдыңғы немесе артқы айыл 
деп те аталады. Шап айыл төс 
айылға қарағанда ұзын болады. Оның 
жалпақ, таспалы және өрмелі түрлері 
бар. Өрімшілердің шеберлігіне бай-
ланысты өрім түрі – астылы, үстілі, 
тесік, ойық, қырлы, жалды, өзекті, 
сайлы болып бөлініп, 4 таспадан 12 
таспаға дейін өріледі. 

Басылымға дайындаған 
Әділет ӘБДІРОВ.

Қазақы тұрмыс

Ат әбзелдері туралы не білеміз?

Ала бүйі де қауіпті
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Мектеп – кеме, білім – теңіз

Аллаһтың жолы – хақ

Алғашқы қоңырау... 
Төбелерінде аппақ банти-
ктері желбіреген сүп-сүйкімді 
бүлдіршін қыздар мен өздерінің 
есейіп қалғанын сезіп, айналаға 
жауапкершілікпен қарап тұрған  
бейкүнә балақандар жүзі ере-
кше әдемі. Қолдарындағы шоқ 
гүлдерін қыса ұстап, киелі білім 
ұясына имене аттаған шәкірттер 
аспан әлемінде қалықтаған 
қарлығаш іспетті. Бұлар үшін 
бәрі таңсық, бәрі жаңа.  Олар 
енді білім баспалдағының 
алғашқы сатысына қадам бас-
ты. Ал, осы жылы мектептің 

соңғы сыныбына көшіп отырған 
шәкірттер де ерекше толқулы...

Биыл аудан мектептерін 
бітірген 150 түлек қияға қанат 
қақса, 2250-ге жуық оқушы білім 
ордасындағы жаңа оқу жылына 
сақадай сай әзірлікпен келді. 
Соның ішінде, 250 бүлдіршін 
мектеп табалдырығын аттап, 
1-сыныпқа қабылданды. Олар 
үшін алғашқы қоңырау сыңғыры 
ұзақ уақыт санада сақталары 
анық. 

Гүлнар ТҰРСыНТЕГІ.

Сыңғыр қақты қоңырау

Міне, жаңа оқу жылы да бастал-
ды. Үш ай бойы емін-еркін демалған 
оқушыларды мектепке әзірлеу де  үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. Тамыз 
айының соңына қарай мектеп жасындағы 
баласы бар әрбір ата-ананың қарбалас 
күй кешетіні жасырын емес. Әсіресе, 
бір отбасынан  екі-үш бала оқитын 
жанұяларға тіптен қиын. Үкілеген үмітінің 
қатарынан кем қалмай, сабаққа әп-әсем 
болып баруын кім қаламайды дейсіз?! 
Әрине, қолындағы жарты құртты жарып, 

бүтінін бөліп жейтін кеңпейіл халқымыз қайырымдылықтан сырт қалып жатқан 
жоқ. Енді әңгімемізді тарқатып айтсақ...

Сайқын ауылдық округі әкімі аппаратының  бас маманы  Гүлайым 
Мәдиеваның мәліметінен білгеніміз, «Мектепке жол» акциясы аясында  
көмекке мұқтаж 22 отбасы баласына әзірге 26 мекеме, кәсіпкерлер қолұшын 
созып, мектеп құралдары мен киім-кешек алып берген. Оның ішінде, жеке 
кәсіпкерлер Ш.Хайрошева  мен Е.Исалиев 22 отбасының 63 баласына 86 мың 
теңгенің киім-кешегін және 12 мыңның оқу-құралын алып берсе, Бөкей ордасы 
колледжі – 24000, аудандық балалар саз мектебі – 10000, 2036 шекара бекеті – 
105000, аудандық аумақтық инспекция – 10000, «ҚазТрансГазАймақ» – 12000, 
ішкі саясат бөлімі – 7000, АЭТ – 20000, «ҚазСуШар» – 36500, ветеринарлық 
станция – 5000, ветеринариялық бөлім – 9000, санитарлық эпидемиологиялық 
қадағалау басқармасы – 12000, фитосанитария – 6000, аудандық мұрағат – 
5000, ішкі істер бөлімі – 28000, мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
және спорт бөлімі – 14000, жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық – 
5000, ауыл шаруашылық бөлімі – 10000, балалар техникалық шығармашылық 
орталығы – 10000, кірістер басқармасы – 13000, аудандық аурухана – 82000, 
«Қазақтелеком» – 12000, қорғаныс бөлімі – 14000, ППТК – 10000, аудандық 
мәслихат – 10000, халықты жұмыспен қамту орталығы – 12000, әділет 
басқармасы – 5000, «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы – 7000, жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 20000, ветеринарлық зертхана 
– 15000, өрт сөндіру бөлімі – 15000, Сайқын ауылдық округі әкімшілігі – 13000, 
мектептен тыс тәрбие орталығы – 15000, «Ер Төстік» ясли-балабақшасы 
– 40000, туризм және экология орталығы – 15000, ТҮКШЖК және автомобиль 
жолдары бөлімі – 10000, сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі – 10000, 
экономика және қаржы бөлімі – 15000, аудандық «Орда жұлдызы» газеті ре-
дакциясы – 7000 теңге  көлемінде қаржылай көмек берген.

Дегенмен, бұл қайырымдылық акциясы әлеуметтік жағынан аз қамтылған  
жанұя мүшелерінің бір мезгілдік қажеттілігін уақытша өтегенімен, жалпы, бұл 
қолдауды «Әкеден мұраға қалған меншіктей» көріп, құзырлы органға тепсіне 
енетіндер де кездесіп қалып жатады екен. Өзегін жарып шыққан сәбиіне мей-
лінше қамқорлық жасау әр ата-ананың міндеті десек те, кейде жұмыс жасап, 
табыс табуға құлқы жоқ ер-азаматтар қатары азаймай тұрғаны ойландыр-
май қоймайды. Мемлекет те  жұмыссыздықты болдырмау бағытында түрлі 
бағдарламалар қабылдап жатқанымен, үйде отырып әлеуметтік көмек алуға 
еті үйреніп кеткендер саны кемімеуде.

Осыдан бір-екі жыл бұрын қыркүйек айы қарсаңында «Балама қашан киім 
алып бересіздер?» деп редакцияға екі-үш мәрте бас сұққан ата-ананы да 
көргенбіз. Сайқын ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы Г.Мәдиева да 
кейбір ата-аналар: «Мен балама мынандай киім кигізбеймін, қымбаттауынан 
алып беріңдер!»,-деп сес көрсете келетінін де жасырмады. Тіпті, анада бір ата-
ананың «Мынау сөмкелерің не?» деп (шамасы арзандау материалдан тігілген 
болса керек) лақтырып кеткенін де естідік. Сонда дейміз-ау, қолындағы барын 
ұсынып жатқан қайырқом жандардың жазығы не?!

Тағы бір көптің көкейіндегі мәселе – аудан орталығында мектеп формасын 
сататын не тігетін орынның жоқтығы. Көбісі ұл-қызын жаңа оқу жылына әзірлеу 
үшін алты жүз шақырымдық жол жүріп, облыс орталығынан киіндіруге мәжбүр. 
Тек барып-келу құны он мың теңге тұратын бұл сапар кім-кімнің де қалтасына 
оңай соқпасы айқын. Осы мәселенің шешілуіне құзырлы органдар мен жеке 
кәсіпкерлер бірлесе атсалысса, нұр үстіне нұр болар еді.

Гүлнар қаДыРОВа.

*     *    *
Жылма-жыл дәстүлі түрде жалғасын тауып жатқан «Мектепке жол» атты 

қайырымдылық акциясының шарапатын біздің ауылдың мектеп жасындағы 
балалары да көруде. Жаңа оқу жылының қарсаңында аудандық төтенше 
жағдайлар бөлімінің қызметкерлері М-С.Бабажанов атындағы орта мектепте 
оқитын Н.М.-ға оқу-құралдарын алып беріп, демеушілік көрсетті. Оның анасы 
бөлім бастығы, азаматтық қорғау майоры Т.Апақаевқа және ұжымның барлық 
мүшелеріне ризашылығын білдіріп, отбасыларына амандық, дендеріне саулық, 
еңбектеріне табыс тіледі. 

Есен ТЕМІР.

Құрбан 
шалынды

Аллаһ Тағаланың әмірлерін 
қалтқысыз орындау пендені 
Жаратушының ризашылығына 
бөлеп, ақыретте сый-сияпатқа ке-
нелтеді. Құрбан шалу да Аллаһ 
Тағаланың арнайы бұйрығы. 
Сол себепті бұл бұйрықты шын 
ықыласпен атқарушы Раббысының 
ризашылығын алып, ақыретте жүзі 
жарқын болады, мол сауап иеле-
неді.

Соңғы жылдары ата дінімізге бет 
бұрушылар қатары жыл санап арта 
түсуде. Сайқында да солай екенін 
Құрбан айт намазына жиналған 
жамағаттың қарасынан аңғарылды. 
Ауданымыздың бас имамы На-
зымбек Иманғалиев, аудан әкімінің 
орынбасары Лариса Қайырғалиева 
көпшілікті ұлық мерекемен 
құттықтап, ниеттерінің қабыл болу-
ларына тілектестіктерін білдірді. 

Құрбан айттың үш күнінде мешіт-
те Алла ризалығы үшін бір түйе, бір 
сиыр және қырық шақты қой шалы-
нып, олардың еті аз қамтылған от-
басыларына үлестірілді. 

Дәулет ӘлИЕВ.

Көмек берушілер 
көбейді

Аудандық прокуратураның бастамасымен «Ұрлықты 
тоқтат!» жобасы аясында аудан әкімінің, ІІБ басшылық 
құрамының, уәкілетті және атқарушы органдардың 
қатысуымен ведомствоаралық кеңес өткізілді. Онда 
ұрлықты тоқтату бағытындағы жұмыстар талқыланып, 
нақты тапсырмалар берілді. Сондай-ақ, қолға алынған 
шаралардың нәтижесінде ағымдағы жылдың 8 айын-
да ұрлықтың ауданда 46 пайызға, оның ішінде, теле-

фон ұрлығы 80, мал ұрлығы 52, пәтерге түсу 45 пайызға 
төмендегені, алайда, атқарушы органдардың қызметінде 
оқиғаны дер кезінде хабарлап, уақтылы іздестірудің, 
бейнебақылау орнату жұмыстарының сылбыр жүруде 
екені атап көрсетілді.

Руслан ШӘКІРЖаНОВ,
аудандық прокуратураның аға прокуроры. 

«Ұрлықты тоқтат!»

Ведомствоаралық кеңес 


