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ТАНЫЛҒАН ТАЛАП
(Алғы сөз орнына)

«Айда аяқ, жылда жілік жоқ» деген сөзге көз жеткен кез ғой қазір
бізге. Осындайда алдағы алыстай көрінер, бітпестей шалынар шақтың
ертегідей елестері ескенде өзім үшін алдымен еске түсері Бикен
тұрғыласым. Іштей бір жақыныңа айналып кеткен жандай өткен күндер
түсін өңге оралтып, сыр шертісіп, жасап, жасарып қалуымыз баршылық.
Мектепте бірге оқып, үлкен өмірге қатар қанат қағушылар арасынан
сыйластығы үзілмеуінен, достық көңілі сейілмеуінен бір өзі бір биік төбе
болып түратыны осы Бикен ғана екен апыр-ау, деп медет тұтасың.
Өмір желі қалай соғарын кім болжап білген. Біреуімізге балғын
уақыттан жазып-сызуға әуестік пайда болса, ол есеп-қисап жағына
жүйріктін. Ақыры соның ізі тереңдеп, ұстаздыққа ұласып кетті. Осылай
болуға тиістілі, сондай-лық болуға жарасты көрінген. Алайда таңырқаулық
қылар басқа да бір қыры ашыларын ойлаппыз ба. Сөйтсек қалам тербеуге
де жорғалығы бар екен. Әуелде аудан көлемінде танылған талап келе-келе
облысқа, одан да асып бүгінде кәдімгідей белді қаламгерлер сапынан
табылуына енді ешкімнің танданысы жоқ. Өз еңбегімен, өз
талаптылығымен алынған қамал, жеңілген жетістік. Бұлайша
бағамдағанымызда мұнымызды жақтырмай, кіржиіп қалатындар
табылатындығын сезіп отырмыз. Бикеннің тынымсыз ізденгіштігін, сүйген
ісіне беріктігін, мақсатына қайсар ермінезділігін білмейтіндер тыртыңы
бұл демесімізге болмайды.
Ақпарат әлеміндегі біраз жылғы бойғы қалтқысыз қызметіне түрлі
деңгейдегі басылымдар беттеріндегі тартымды мақалалары, тұщымды
толғамдары айғақ.
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Нұра аймағының тәуелсіздік жылдарындағы жас шежіресін жасаушы тұрғысында қолтаңбасы терең, еңбегі бөлек десек, асыра айтқандық емес.
Мұны қолымыздағы мына кітабы дәлелдейді. Туған жер сұлу сипатын,
адамдарының ажар-келбетін, жаңа заман сырларын мүсіндейді. Былай
қарағанда таныс көріністер, таныс бейнелер, таныс жайлар дегенмен,
дегенмен де дейміз- ау, өзгеше өрнекпен, сүйкімді жылылықпен,
перзенттік махаббатпен кескінделіп, өрілуі оқуға құлшындырады.
Білгенге, түйсінгенге елінің мерейін өсірудегі бір керемет іңкәрлік,
аңсарлық сезілері анық.
Ғұмыр бойы қағаз кемірген жандармыз ғой. Мұндайда қарайлас
қаламдасыңның шығармашылық жемісі кітапқа тұтасып, кең тыныспен
танылып жатса, марқайып-ақ қалады екенсің. Ал ол сүбелі дүние ретінде
болса ше, мақтаныш одан да үлкен. Бикен жинағын сондай деуге болады.
Нұраның нұрлы бейнесін жарқыратқан еңбек екендігі талас тудырмайды.
Айқын НЕСІПБАЙ, Қазақстанның құрметті
журналисі.
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Бұл шағын еңбегімді келешегі кемел, өрісі ырысты, болашағы
жарқын, ажары кірген, жаңарған Нұраның абыройын асқақтатып,
туын тіктеп, тірлігі мен бірлігін нығайтып, ерен еңбектерімен оның
гүлденуіне, халқының тұрмысының жақсаруына сүбелі үлестерін
қосып отырған азаматтарына арнаймын.
Автор
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Базарбай ӘЛЕУХАНҰЛЫ
Нұра
Нұрам менің,
Ғұмыры дастан елім,
Басқа жерден берекең асқан елім.
Қыр қазағы шұбырып келгенінде,
Қара қазан көтеріп саспап едің.
Нұрам менің,
Сабырлы, салқар елім,
Әлімсақтан аяулы, алқалы едің.
Азаматы бұл жердің ер мінезді,
Арулары шетінен қалқа, керім.
Нұрам менің, бұлағы бал татыған,
Ардақтасын өзіңді арқалы ән.
Тарихынды оқимын тамсанып мен,
Талай қазақ тәй тұрған талқаныңнан.
Нұрам менің,
Ақ бидай, киелі елім,
Жиен болып басымды ие келдім.
Анам елі, ақсүйек әжем елі,
Топырағыңды келеді сүйе бергім.
Әкем жанын сақтаған, Нұрам менің,
Жігер құйып жаныма, жыр-ән бердің.
Ұлытаудың шыңынан қарап қоям,
Аман ба, деп қалың ел, қыран белім.
Бөтені жоқ қазақтың, туыс бәрі,
Есімде жоқ көңілдің суысқаны.
Тарихында елімнің талай-талай,
Тарландары Нұраның ту ұстады.
Бөтені жоқ адамның, жақын бәрі,
Жадырайды Нұраның жарқын таңы.
Қызыл қырман сапырып шаруалары,
Тұлпар мініп шығады талпынғаны.
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Бір күйімді үкілеп ән қозғады,
Жарқырай түс, Нұраның, жампоздары.
Аузын ашса, жүрегі көрінетін,
Ұл жетілсе ұлы елдің аты озғаны.
Усабайдың ордасы Қараталым,
Бастау алған өзіңнен балапаның.
Байтуғанның төсінде – бал думаным,
Шұңқыркөлдің қойнында – алтындарым.
Алмасады кезеңі бұл өмірдің,
Таси түссін дәулеті нұрлы өңірдің.
Амантаудың басында өлең оқып,
Құндыздыға құйылып жүр көңілім.
Нұрам менің, жарықтық, Нұрам менің,
Жақсылыққа әманда құмар елің.
Келіп-қайтып жүрейін, қолдай көрші,
Жезкиікке ілескен құлан едім.
Нұрам менің...
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Нұра ауданының құрылғанына 80 жыл

Нұрланған Нұра
Қазақтың бар жері қасиетті, бар жері киелі. Ата бабаларымыз өзінің
туып өскен осынау сайын даласының әр төбесі киелі болғаннан кейін де
сүйем жері үшін алысқанмен алысып, жандасқанмен жандасып өмір
кешіпті. Еліне жаудан қауіпсіз мекен іздеп, желмаямен жортып, жер кезіп
жүргенде Асан қайғы Нұра өзенін көріп: « Алты күнде ат семіретін жер
екенсің, шіркін!»-, деп сүйсініп, таңырқаған екен.
Ғасырлар бойы Арқаның қақ төсінде халыққа құтты қоныс болып,
мекендеген елді байлыққа да, молшылыққа да бөлеп келген Нұра өзенінің
бойы Сарыарқаның ең шұрайлы жерлерінің бірі. Жаз айларының аптап
ыстығында бұрынғы сұлулардың шолпысындай сылдыр қағып, ағып
жатқан өзеннің мөп-мөлдір таза суы адамды да, малды да мейірі қанғанша
сусуындатып, жағада биік өскен құрақ талдары күн көзінен қорғап, жұпар
иісті дертке шипа болатын таза ауасы самал желмен қосылып, жаныңды
жайландырып тұрады. Сарыарқаның сайын даласын бөктерлей аққан Нұра
өзені бойында, облыстың батысында орналасқан Нұра ауданы - 1928
жылы қыркүйек айында Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің Қаулысымен Нұра
және Сарыарқа болыстары негізінде құрылған. 1923-1928 жылдары
Ақмола уезінің Нұра болысы болған. 1932 жылы Қарағанды облысының
құрылуына байланысты аудан оның құрамына енгізілді. Облыс құрамына
алғашқылардың бірі болып енгендіктен, біздің аудан оның үлкен отауы
болып табылады. Сол кез 3450 жеке шаруашылық 32 колхозға біріктіріліп,
ашаршылықтан күйзелген жұрттың жағдайын түзеуге бет алған шақ еді.
Алғашқы колхоздар құрыла бастады. Атап айтсақ: «Парижская коммуна»,
Ново-Карповка ауылында Голощекин атындағы, Черниговкада «Новая
жизнь», «Қызыл қазақ» колхоздары. Осы орайда аудан орталығына
айналған Кертінді ауылының Казгородок аталуының да тарихи себебі бар.
Бұрын Есен, Құланөтпес, Нұра, Құндызды, өзендері аралықтарындағы
байтақ өлкеде бөлек-бөлек отырған ауылдар бір жерге қондырылып, кигіз
үйлерден құралған қалашық жасалыпты. «Казгородок» атауы да соған
байланысты болған. Ал кейіннен , 1934 жылы Қарағанды облыстық атқару
комитетінің қаулысымен аудан орталығы Киевка селосына көшіріліп,
содан бері сол мәртебесін сақтап келеді.
Ауданда бүгіні таңда 30 мыңдай халық бар. Жердің жалпы ауданы –
46,3 мың шаршы километр , 23 селолық әкімшілік, 2 кент, 198 ауылдық
елді мекен бар.
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Нұра, Құланөтпес, Үлкен-Құндызды, Керей, Кең өзендері және олардың
көптеген салалары ағады. Аудан жерінде Ащыкөл, Құмкөл, Тассуат,
Құлтансар, Шошқакөл, Саумалкөл, Қыпшақ (Әжібек соры), Жалпақсор,
Изенді, Өстемір ірілі-ұсақты көлдер бар. Нұра өзенінің аңғарында
шалғындық топырақ кездеседі.
Солтүстігінде итмұрын, қараған, тобылғы, жусан, сұлыбас, ал
оңтүстігінде шөлейт белдерге бейімделген өсімдіктер басым.Жабайы
жануарлардан ақбөкен, арқар, елік, қарсақ, борсық, түлкі, суыр, ақ қоян
кездеседі. Өзен, көл маңайында жабайы шошқа, ондатр, құстардан құр,
тырна, дуадақ, үйрек, қаз т.б су құстары кездеседі. Көлдерінде мөңке,
оңғақ, шортан, алабұға, т.б балықтар бар.
Ауданда негізінен қазақтар (69,7%), орыстар (14,6%), украиндар
(5,4%), белорустар (1,9%), немістер (5,7%) т.б. ұлт өкілдері тұрады.
Жер қойнауында тас көмір, темір, марганец, мыс, қорғасын, мырыш,
алтын,күміс, висьмут, құрылыс материалдары кездеседі.
Ауданның ауыл шаруашылығы өндірісі үшін жарамды жері 327мың.га,
оның ішінде жайылымдық жерді – 37,03мың.га, шабындығы – 65,6мың.га.
Егіс көлемі – 210 мың га. Мал басы: ірі қара – 33,5мың, қой – 52,4мың,
жылқы –10,7мың, шошқа – 12,4мың.
Нұра ауданы бүгіндері тәуелсіз Қазақстанның тұнғыш Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың сындарлы саясатына орай, ел бірлігі мен ұлт
тұтастығына елеулі үлес қосып келе жатқан құтты мекен, киелі қоныс.
Астананың түбіндегі Ахмет ауылынан басталып, Жаңарқа, Ұлытау,
Қорғалжынмен шектесіп жатқан бұл аймақтың атақ-даңқы алысқа аян.
Бұл ретте »Ел ұлсыз болмас, жер гүлсіз болмас», дегендей, ең алдымен
Қайып Айнабеков, Сәйділ Талжанов, Бүркіт Ысқақов, Кәрім Мыңбаев,
Нүркен Айтуғанов, Мүтәш Сүлейменов сынды халқымыздың ардақты
азаматтары қатарындағылар есімдері мақтаныш тұтылады. Нұра жерінде
жас Сәкен Сейфуллиннің оқытушылық қызметін бастағаны, аяулы жары
Гүлбарамды осы елден қалағаны өлке тарихының жарқын бір беті.
Халық ақыны Жолдыкей Нұрмағамбетұлының:
Құтты өзен айналайын – Нұра атыңнан,
Күркірей көк толқыны – көкке атылған.
Ақ төсін аймалаған анасындай,
Мың-мың мал су ішуге шұбатылған,- деп жырлағандай, топырағы
құнарлы, суы мол , жазық далалы болып келетін аймағымыз ертеде түлік
түрлерін мыңғырлатуға қолайлы болса, бертінде егін шаруашылығын
қалыптастырып дамыту бағытына бет бұрды.
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«Әр елдің шежіресінде дәуірлік сипатқа ие оқиғалар болады.
Олардың маңызына, ауқымы мен қоғамдық – саяси дамудың бүкіл
барысына тигізген ықпалына қазіргі заманмен тығыз байланыстыра
отырып, безбенделген тарихи талдаулар тұрғысынан ғана обьективті баға
беруге болады. Бұрын әлеуетті елдің құрамына енген өзге де тәуелсіз елдер
сияқты, Қазақстан үшін де ондай оқиғаның тың көтеру болғанына еш талас
жоқ»-, деп Елбасымыз Н.Назарбаев атап өткендей, тың және тыңайған
жерлерді игеру жолындағы бүкіл халықтық аттаныстың егемен еліміздің
даму тарихында алар орны ерекше. Біздің аудан үшін де бұл кезең аудан
тарихына алтын әріппен жазылған кезең болды. Тың игеру кезінде ауданда
жаңа 7 шаруашылық құрылды. 1954 жылға дейін Нұра ауданының
шаруашылықтары 83,4 мың гектар алқапқа дәнді дақылдар тұқымын
сіңіріп келсе, 1954-1955 жылдардың өзінде ғана бұған қосымша 100 мың
гектардан астам тың және тыңайған жерлердің игерілуі Нұраны облыс
көлеміндегі астықты аудандардың көшбасшысына айналдырды. 1954-1956
жылдары ауданда астықтың шығымы ерен болды, бұрын соңды болмаған
бітік егін шықты, осы жылы 150 қазақстандыққа Социалистік Еңбек Ері
атағы берілсе, соның ішінде біздің жерлесіміз Нүркен Айтуғанов та бар
еді. Қаншама жастар, көптеген ұлт өкілдері шар тараптан тың көтеруге
елді. Бүгінде олардың ұрпақтары жаңа Қазақстанды гүлдендіруге сүбелі
үлес қосуда. Сөйтіп, нұрлы Нұра ұлттар достығының мызғымас ордасына
айналды.
Қазақ елі ежелден армандаған ең киелі, ең қасиетті бостандығына
қол жеткізіп, тәуелсіз мемлекет атанды. Ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
рухани келісім, ұлтаралық татулық, ауыз бірлікті нығайту мақсатында
жүргізіп отырған сындарлы саясатына Нұра өлкесі де бір кісідей
жұмылып, жүзеге асыруға бар күш-жігерлерін жұмсауда. 2006
жылы
Қарағанды облысы құрылғанына 70 жыл толды. Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев осы мерекеге орай жолдаған
құттықтауында: «Кең байтақ қазақ даласының қақ ортасында орналасқан
қазыналы Қарағанды облысы - өткені мен бүгіні де тарихқа аса бай өлке...
Сарыарқаның салқын белінде орналасқан – Қарағанды облысында ауыл
шаруашылығы да қарқынды даму жолына түсті. Соның нәтижесінде астық
өндіру мен оны өндеу екі есеге дейін артты. Кейінгі екі жыл ішінде ауыл
шаруашылығын өркендетуге 6 мрд. теңге инвестиция жұмсалды,» - деп
атап көрсетеді. Ал Нұра ауданында тәуелсіздік жылдары
ауыл
шаруашылығын дамытуға салынған инвестициялар 1,0 млрдтан асып түсті.
Бүгінде Нұра 207 мың гектар жерге дән себілетін, содан миллиондаған пұт
өнім өндірілетін облыстағы, қала берді республикамыздағы астықты
аудандардың қатарында. Жекешелендіру кезінде бұрынғы шаруашылық
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күш-қуатын сақтап қалып, жергілікті еңбеккерлерді бір мақсатқа
біріктірген
«Қайнар»,
«Шахтер»,
«Пржевальское»ЖШС-рі
сол
баяғысынша әрқайсысы 25 мың гектар алқапты егінге жайқалтады. Ауыл
шаруашылығын бүгінгі заман талабына сай ұйымдастыру мақсатында жер
өңдеу мәдениетін жақсарту, жаңа технологиялар мен отандық және
шетелдік техникаларды өндіріске енгізу де дұрыс жолға қойылған. Қазір
аудан шаруашылықтарында ресейлік «Енисей», «Вектор» комбайндарымен
қатар, немістің «Клаас Медиум» комбайндары, канадалық «Моррисконсепт» тұқым сепкіш кешендері, «Бюллер-Верстали» тракторлары,
аргентиналық себу агрегаттары қолданысқа енгізілген. Кейінгі 10 жылда
астықтың жалпы өнімі 2,7 есе көбейсе, ет өнімі 11,2%-ға , сүт 85%-ға ға
өскен. Ал соңғы 4 жылда ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемі 1,8 есеге
өсіп, 2007 жылда 8млрд 304 мың теңгенің ауыл шаруашылық өнімдері
өндірілген.Шахтерліктер енді бидайдың элиталық тұқымын өсіруді қолға
алып, алыс- жақынға сатуды жолға қойса, қайнарлықтар астық өсірумен
қатар «Әулиекөл» асыл тұқымды қара мал басын сатып алып, малды
асылдандыруды дамытып отыр. Ал «Отқанжар» ЖШС-і де кейінгі кезде
ауылдықтардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға ерекше көңіл бөлінуде.
Шағын ауылда Б.Артаев атындағы спорт кешені, пошта, байланыс,
төлемдер төлеу қызметін көрсету орталығы, «Ақбота» балалар алаңы,
наубайхана және шопандардың балаларына арналып интернат үйі
салынып, пайдалануға берілді.
Әлеуметтік салада атқарылған жүйелі жұмыстардың нәтижесінде
көңіл бөлінуде, жұмыссыздық деңгейі 3,3%дан 1% ға дейін төмендеді, орта
және шағын бизнес те қарқынды дамып, жаңа жұмыс орындары көптеп
ашылуда.
Еліміздегі әлеуметтік саясаттың ең басты бағыттың бірі – алдыңғы
толқын ағалар мен апалар, қарияларға қамқорлық көмек екені белгілі. Ал
олардың арасында ең алдымен туған халқының азаттығы жолында жан
аямай шайқасқан соғыс ардагерлері түсетіні сөзсіз. Бір ғана аудан өңірінен
екінші дүниежүзілік соғысқа 3000-нан астам адам аттанған екен. Соның
1083-і қан майданнан оралмады. 2487 жауынгер мемлекеттік ордендермен
марапатталды. Кеңес Одағының Батыры И.Колодий, С.Лебедев, есімі
аңызға айналған «Даңқ» Орденінің толық иегері М.Сүлейменов есімдері ел
есінде мәңгі сақталады. Бүгінгі таңда ауданда олардың көзі тірісі – 20,
ардагерлерге қамқорлық ретінде барлық көздерден көмектің әр түрлері
көрсетіліп тұрады, ал коммуналдық төлемақылар өмір бақи тегін. Арада
қанша жыл өтсе де қан майданда «Отан үшін» деп алға ұмтылған,
каһармандықпен ерен ерліктің үлгісін көрсеткен жауынгерлер есімі
ешқашан ұмытылмайды.
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Ұлы Отан соғысында қаза тапқан нұралық жауынгерлер есімін ел есінде
мәңгі сақтау және келер ұрпаққа үлгі өнеге ету мақсатында ауданның 80
жылдығына орай аудан орталығында Ұлы Отан соғысында қаза тапқан
нұралық жауынгерлерге арнап Мемориал салынбақ.
Тәуелсіздік жылдары ауданда екі жаңа мектеп, үш медицина
мекемелері салынып, пайдалануға берілді. Денсаулық сақтау мен білім
беруге жұмсалған қаржы кейінгі 5 жыл ішінде 2,5 есе, мәдениетті
дамытуға бөлінген қаржы 3,6 есе өсті. Аудан мектептерін
компьютерлендіру деңгейі: бір компютерге 9,5 оқушы келеді. Аудандық
аурухана жаңа озық технологиялармен жабдықталған: телемедицина
орталығы қолданысқа енгізіліп, тұрғындарға қызмет көрсетуде. Щербаков,
Изенді, Баршын, Соналы ауылдарындағы су құбырлары 291 млн теңгеге
күрделі жөндеуден өткізілді.
1985 жылдан бастап аудан аумағындағы Шұбаркөл көмір кеніші пайда
әкеле бастады. Биылғы жылы онда өндірілген өнеркәсіп өнімдерінің
көлемі 9958 млн теңгені құрады, немесе алдағы жылға қарағанда 140%.
Өнім көлемі 1995 жылға қарағанда 3 есе өскен.
Адамзат тарихы-өзінің немесе бұрынғы ата-бабалар жүріп өткен жолды
білу, зердеңде жаңғырту, жадыңда ұстау деген сөз. Нұра өңірінің тарихы
да сол үлкен тарихтың бір бөлшегі.
Аудан халқы үшін бітік егінді табиғат апаты, тілсіз жау-өрттен
қорғап, бастарын ажалға тіккен В.Котешков, Н.Грибов, ғалым- ұстаз Д.
Шалабекұлы,
айтулы мәдениет қызметкері Ж.Ақанұлы, ғалымдар
Б.Әбдікәрімов,
Б.Мамыраев,
М.Құлыбеков,
белгілі
өндірісші
С.Шешембеков, Социалистік Еңбек Ерлері Н.Кузнецов, Н.Айтуғанов,
Ы.Смағұлов, Д.Төлеубаев, Қазақ ССР-іне депутат болып сайланған
алғашқы әйел Балайым Жақыпбекова, тың игерудегі айырықша еңбегі
үшін Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанған А.Боднар, аудан
экономикасын өркендетуде қажырлық танытып, ел басқарған Ш.Ерманов,
Б.Виноградов, А. Навоенко, Д.Әбілдинов, ауданды өтпелі кезеңде 10 жыл
басқарып, ел сеніміне ие болған Мәжіліс депутаты Д.Құсайынов т.б.
есімдері айырықша ыстық.
Қазақ мемлекетінің іргесін қаласып, оның тәуелсіздігін нығайтуда
тер төгіп жүрген, егемен еліміздің Парламент сенатының алғашқы
төрағасы, елдің де Елбасының да сенімін ақтап жүрген қоғам қайраткері жерлесіміз Оралбай Әбдікәрімов есімі нұралықтар мақтанышына айналды.
Біз байтақ тарихты мұра еткен елміз. Тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында-ақ «.. иесіз жатқан қазақтың жері жоқ. Оның әрбір төбесі мен
сайы, қыраты мен тасы үшін бабаларымыздың қаны төгілген. Сондықтан
олардың әрқайсысы біз үшін қасиетті.» дегенде
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Н.Назарбаев ата мекенін, ұлтын жанындай сүйетін ұрпақ тәрбиелеудің
маңыздылығын меңзеген еді. Егер тәуелсіздік атты киелі ұғымды
қастерлеуді, құрметтеуді жас буын өкілдерінің санасына сіңіріп, оларды
ата мекенін сүйіп, қастерлеуге тәрбиелеп, асыл қазынамыз – ел тарихын,
жер тарихын ұрпақтан ұрпаққа аманат етіп жеткізе алсақ қана ондай елдің
болашағы жарқын болмақ. Осы орайда келер ұрпаққа мұра, асыл қазына
болып қалатын жаңарған Нұраның жаңа тарихы «Нұра ауданының
тарихы» кітабы, ауданнан шыққан жақсылар мен жайсаңдар, нар тұлға
түлектер мен біртуар азаматтарының есімдері
жазылған аудан
энциклопедиясы жарық көреді.
Осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын Ресей елінен күнкөріс
үшін жер іздеп босыған орыс, украин шаруалары қоныстанған, одан соң
қуғын-сүргінге ұшыраған неміс, шешен халықтарына қиын-қыстау
кезінде пана болған, бертін келе тың игеру науқанында көптеген ұлт
өкілдеріне құтты қоныс болған, достықтың мызғымас ордасы, киелі де
құтты мекен – нұрлы Нұра жерінің, жергілікті ақынымыз Махмет
Темірұлы:
Қуантып мекендеген бүкіл халқын
Толып тұр нұрлы Нұра 80 жасқадеп жырлағандай, бүгінгі арайлап атқан таңы осындай.
«Егемен Қазақстан» газеті,
25 тамыз 2008 жыл
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Отан үшін от кешіп
тер төккен аға
ұрпаққа мың
тағзым

Нұрлы Нұраның
жаужүрек батыры
Мүтәш Сүлейменов - Ұлы Отан
соғысының ардагері, Даңқ
орденінің үш
дәрежесінің иегері, Қазақ КСР, КСРО ағарту
істерінің үздігі, Қарағанды қаласы мен Нұра
ауданының Құрметті азаматы.
Қара бұлтты сейілтіп, күн шуағын сыйлаған
ардагерлер қатары жылдан жылға сиреп қалса
да, фашизмге соққы берген аталарымыз болашақ
ұрпақтардың жарқын келешегін қамтамасыз ету
үшін қасық қандарын аяған жоқ. Арада қанша
жыл өтсе де қан майданда «Отан үшін» деп алға
ұмтылған, қаһармандықпен ерен ерліктің үлгісін
көрсеткен жауынгерлер есімі ешқашан ұмытылмайды.
Тілен батырдың ұрпағы Қарабек батырдың немересі Мүтәш
Сүлейменов Мүтәш Қарағанды облысы Нұра ауданы Кертінді ауылында
1921 жылы дүниеге келген. Қызыл Армия қатарына 1941 жылы Нұра
аудандық әскери комиссариаты арқылы шақырылды. Тепсе темір үзетін,
жиырмадағы жігіт алдында не күтіп тұрғанын білген жоқ. Өз есімі ел есіне
мәңгі сақталып, аты-жөні тарихта қалатынын да білген жоқ. Оның
көңілінде жалғыз-ақ арман болды. Ол жауды жеңіп, жеңіспен туған жерге
аман-есен оралу еді. Ал соғыстың ұзаққа, табанды төрт жылға
созылатынын ол кезде де білген жоқ. Алдымен ол әскери жаттығу
бөлімшесінде дайындықтан өтіп, кейіннен 114-ші атқыштар бригадасының
пулеметшілер ротасының құрамында шайқастарға қатысты.
Кеңес
жауынгерлері қынадай қырылды десе де болғандай. Адам жаны
шошырлық көрініс еді.
1941-1945 жылдардағы соғыстың басынан-аяғына дейін қатысқан
жауынгер жаумен нағыз ерлерше, батырларша шайқасты. Соның жарқын
дәлелдерінің бірі – «Даңқ» орденінің үш дәрежесінің де иегері болғандығы.
Мәскеу түбінен басталған майдан жорығы Берлинге дейін жалғасты. Екі
ортада Украин қалаларын азат етуге, Белоруссияны жаудан тазартуға,
Румыния, Венгрия, австрия жерлерінде болған қанды ұрыстарға қатысты.
Соғыс жылдарында I дәрежелі Отан соғысы, Қызыл Жұлдыз ордендерімен
және көптеген медальдармен марапатталды. Бас қолбасшының алғыстарын
алды.
...1944 жылдың қаңтар айы. Могилев қаласы үшін қиян-кескі ұрыстар.
Жау шегінуде. Славянка елді пунктін тазарту кезінде взвод командирі
лейтенант
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Крапивников жараланып, ойламаған жерде жау қоршауында қалады.
Мұны байқаған Сүлейменов жауға қарсы оқ жаудырып, командирін
траншеяға арқалай қашады. Ешқандай бұйрықсыз ақ жүрегі, өз байламы
арқылы жасаған көзсіз батырлығы үшін ол «Ерлігі үшін» медалімен
марапатталды. Одан соң соғыстың сұрапыл шайқасындағы жанқиярлық
ерліктері үшін сержант Мүтәш Сүлейменов «Қызыл Жұлдыз» орденімен
марапатталады.
... 1944 жылдың шілдесінде Погоран селосын азат етуге Мүтәштің
зеңбірек расчеті айтарлықтай үлес қосты. Жаудың жиырма шақты
солдатын жойып жіберді. Оның осы ерлігі III дәрежелі «Даңқ» орденімен
аталып өтіледі.
364 –ші полктің артиллерия бастығы подполковник Тропинин
зеңбірекші Мүтәш Сүлейменовті шақыртып алып, жау артиллериясының
атыс орындарын нақтылап беруді бұйырды. Көзге түсіп қалмау үшін, жер
бауырлай жылжыған Мүтәш аман-есен жау шебіне жетіп, ондағы атыс
позицияларын белгілеп алды. Барлаушы жеткізген деректерді пайдаланып,
нысананы дәл көздеген біздің снарядтар санаулы сағаттар ішінде-ақ жау
артиллериясының күлін көкке ұшырды. Алға ұмтылған жаяу әскерлер легі
көп кешікпей-ақ Кныш қаласын неміс басқыншыларынан азат етті, ал
зеңбірекші-барлаушы Мүтәш Сүлейменовтың омырауында екінші
дәрежелі «Даңқ» ордені жарқырады.
1945 жылдың көктемінде М.Сүлейменовтің зеңбірек расчеты Шығыс
Пруссия жерінде болатын. Әділет пен қаскүнемдіктің соңғы шайқасында,
осы ұрыстарда М.Сүлейменов жаудың ондаған атыс орындарын күлталқан етті. Данциг қаласын жаудан азат етуде әрбір көше, әрбір үйді алу
үшін қиян-қескі ұрыс болды. Сүлейменовтің 45-миллиметрлік зеңбірегі
фашистің төрт танкісін, үш әскери көлігін, ондаған жендеттерінің көзін
құртып жіберді. Мүтәштің бұл ерлігі де лайықты бағаланып, I дәрежелі
«Даңқ» орденімен марапатталды.
Мүтәш аға өзінің соғыста көрсеткен ерлігі жөнінде әңгімелеуге өте
сараңдық танытты. Соғысқан жалғыз мен бе екен деп , өзінің жасаған
ерліктерін Отан алдындағы жауынгерлік парызым деп білді. Соғыстан
кейін де мен батырмын деп кеудесін соқпады, табалдырық тоздырмады.
Өзінің бойына біткен қарапайымдылығы мен тектілігінің арқасында өмір
кешті. Мамандығы бойынша еңбек етті, ұстаздық қызметін адал атқарып,
мектепте жас жеткіншектерге сабақ бере жүріп, оларды отансүйгіштікке
тәрбиелеуде орасан зор еңбек сіңірді.
85 жылдық ғұмырында ол батырмын деп кеудесін соқпақ түгіл, мен
деп айтып көрмеген өте қарапайым, кішіпейіл жан екенін барша
нұралықтар жақсы біледі. Сол үшін де оны ел-жұрты сыйлайды,
төбелеріне көтереді. Туған халқының жүрегінен орын тепкен адамның
ғұмыры қашан да мәңгілік.
Мүтәш Сүлейменов ел намысын жанымен сезген жауынгер. Оның
ерлікке шақырған уытты, жалынды, парасаттылыққа толы үндеу сөздері
майдандық «Отан үшін, алға!» газетінде талай рет жарық көрген.
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Бұдан 65 жыл бұрын, 1945 жылдың 24 маусымында Мәскеуде Қызыл
алаңда тарихи Жеңіс парады өтті. Бүкіл адамзат біздің жеңімпаз, азат
етуші әскерлеріміздің салтанатты мерекесін тамашалады. Жеңіс парадына
барлық майдандардан жауынгерлер шақырылды. Құрама полктарда
солдаттар мен сержанттер, офицерлер мен генералдар, Кеңес Одағының
Батырлары, «Даңқ» орденінің толық иегерлері бар еді. Бірінші батальон
тек қана Кеңес Одағының Батырларынан құралған, ал екінші батальон
«Даңқ» орденімен толық марапатталған солдаттардан құралып, оның
құрамында
жерлесіміз
Мүтәш
Сүлейменов
болды.
Неміс
басқыншыларының туларын аяққа басып, Мавзолейдің іргесіне лақтырып,
Жеңістің нағыз қуанышын жүрекпен тану- жас жауынгер үшін ең үлкен
бақыт еді!
Майдангерге тән тағы бір ерекшелік – оның Мәскеуде өткен тарихи
бес әскери парадқа қатысқандығы. Сексеннің сеңгіріне келген Мүтәш
ақсақал 2005 жылдың 9 мамырында Ұлы Жеңістің 60 жылдығына арналған
Мәскеудегі Жеңіс парадына 38 қазақстандық Кеңес Одағы Батырлары
қатарында бесінші рет қатысу бақытына ие болған еді.
Ал М.Сүлейменовтың қырықтан астам
мемлекеттік жоғары
наградалары бар. Көзі тірісінде Н.Назарбаев М.Горбачев, Б.Ельцин,
В.Путин сияқты мемлекет басшыларымен кездесіп, қабылдауында болды.
1970 жылы Москва қаласында 350 “Даңқ” орленінің
толық
кавалерлерінің кездесуіне қатысып, сол кездегі ССРОның қорғаныс
министрі К.Гречкомен кездескен. 1975 жылы
Алматыдағы 28
панфиловшылар құрметіне “Даңқ” мемориалы ашылып, Қазақстан
басшысы Д.Қонаевпен жүздескен.
Мүтәш Сүлейменовтың анасы Зылиха Қарабекова да жүректі адам
болса керек. 1942 жылы ауылға «Мүтәш Сүлейменов 1942 жылы 2
сентябрьде қайтыс болып, сүйегі Калинин облысы, Зубцовский ауданы,
Юшнево деген жерде жерленген» деген «қара қағаз» келгенде анам көзіне
бір тамшы жас алмаған.
«Саған «қара қағаз» келді, жалғыз балаң қайтыс болды ғой» деп
көңіл айтқандарға «Елім, халқым, мен жыламаймын. Ұлым тірі, менің ана
жүрегім сезеді. Балам әлі батыр болып оралады», деген екен. Былай шыға
жұрт «Қайтсін енді, жалғызын кім өлді дегенге қияды» деп аяп, мүсіркеген
екен. Анасының айтқаны рас болып, әкеміз қан майданнан аман-есен
оралады. Бәлкім ол кісінің орнында басқа адам болғанда қайғыдан қаусап,
жатып қалар ма еді?! Әжемізге сол бір адасып келген аты суық «қара
қағаз» әлі сақтаулы.
2006 жылы өмірден озған батыр атамыз өмірінің соңына дейін
өзінің жауынгерлік кейпін жоғалтқан жоқ, сол әскери адамға тән тіп- тік ,
жүріс тұрысы да әскери қалыпта сақталды.
М.Сүлейменов есімін ел есінде
мәңгі қалдыру мақсатында
аудандағы іргелі оқу орны, өзінің ұзақ жылдар жемісті еңбек еткен орны
- қазақ орта мектебіне оның есімі берілген. Жерлестері батыр есімін аса
құрметпен атайды. Себебі ол кісі тірі кезінде бәрімізге шынайы
отансүйгіштіктің, ерліктің, патриотизмнің үлгісін көрсетіп кетті. Өмір
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бойы жастарды осыған баулып, тәрбиеледі.
Биылғы жылы Қарағанды қаласында батыр тұрған үйге
мемориалдық тақта қойылды, қаламыздағы
Оңтүстік –шығыс шағын
ауданында қоныс тепкен мүгедек балаларға арналған мектеп –
интернаттағы мұражайда М.Сүлейменов жайлы көп деректер қойылған.
Оның есімі Қазақ совет энциклопедиясына, Қарағанды облысының
энциклопедиясына енгізілген.
«Даңқ» орденінің толық иегері, ауданымыздың Құрметті азаматы
Мүтәш Сүлейменовтың сұрапыл соғыстағы теңдесі жоқ ерліктері елге
мұра, ұрпаққа – ұран!
Ер есімі ел есінде!
Ерлік мәңгілік!
Ерлік - елге өнеге, ұрпаққа ұран!
Атадан ұлағат арқалаған бүгінгі ұрпақ батырының есімін мәңгі
сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізері анық!
Біз ар мен намысты ту еткен, қан майданда жан беріп, жан алысқан, елі
үшін отқа түскен хас батыр бабамыздың рухы алдында тағзым етеміз!
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Майдангер
Халқымыздың елдік болмысы мен ерлік
қасиеті сынға түскен каһарлы сынақтың бірі –
ХХ ғасырда елімізге өлшеусіз қасіреттәкелген
фашизмге қарсы соғыс болғаны мәлім. Барша
дүние жұртының келешегі ұстараның жүзінде
ойнаған сол бір алмағайып жылдарда қазақ
халқы адамзатты фашизм бұғауынан құтқарған
Жеңімпаздардың алғы легінде болды. Бұл - біз
үшін мәңгілік мерей. Жақсысын сыйлаған,
үлкенін үкілей алған, кішісін кісілікке
жетелеген бүгінгі қазақтың – бағы да, бақыты
да азаттығы.
Өткенсіз бүгін жоқ. Өткен
ғасырдың басында өмір есігін ашқан, 30-шы
жылдардың ойранында бала көңілдері үркектей жүріп өскен, буыны бекіп,
қабырғасы қатая бергенде басталған сұрапыл соғыста от пен судың
ортасында болған, одан кейінгі бейбіт тірлікте түрлі салада еңбек еткен,
бабалары аңсаған тәуелсіздік таңын, ақ шулан басын иіп қарсы алған,
аталы да баталы сөздермен жар салған ардақтыларымыз ай санап азайып,
жыл санап кеміп бүгінде жоқтың қасы.
Бүгінгі әңгіме кейіпкері Қоңырбаев Оспанбай – Ұлы Отан
соғысының ардагері, диқаншы, жастардың тәрбиешісі ретінде есімі аудан,
қала берді облыс көлеміне танымал тұлға. Өзінің еңбекқорлығымен,
қарапайымдылығымен, адамгершілігімен жерлестерінің есінде мәңгіге
қалған жан. Адал еңбек етті. Қан майданнан оралғаннан кейін де елге
еңбегі сіңді. Ағаға іні, ініге аға бола білді. Адалдықтың, азаматтықтың
үлгісі болды. Оның бойындағы ерекше қасиеттер – Отанға деген шын
берілгендік, заман идеясына деген сенімділік, көбінде өзімнен бұрын
өзгеге болса екен деген қайырымдылық пен тазалық еді.
1915 жылы дүние есігін ашқан оның балалық шағы нағыз зұлмат
заманға келді, сондықтан да ол жасынан өмір тауқыметін тартты, буыны
қатпай, белі бекімей жатып соқа айдады, мал бақты, ал 1934 жылы
комбайн штурвалына отырды. 1939 жылы оны Отан алдындағы әскери
борышын өтеуге шақырды, сөйтіп ол Түркіменияның Ашхабад қаласына
түседі. Бұл жерде Иранға аттандыру үшін шағын әскери жасақ
қалыптастырылып жатқан еді. Ол кезде мұндай құрамда әскер борышын
өтеу оңай іс емес еді. Ел шетіне жалмаңдап жау тигенде қатардағы
жауынгер Оспанбай Қоңырбаев генерал Петров басқаратын 44ші армия
қатарында ұрыс даласына аттанды. 1943 жылы жас солдат новороссийск
операциясына қатысып Томан аралын жаудан азат етуде қиян-кескі
ұрыстарға қатысты. Ал Кавказды фашистерден азат етудегі ерекше ерлігі
үшін кеудесіне медаль тағылды. Кавказдан соң ауыр шайқастар Украина
жеріне ауысты, Ямполь, Батурин, Бахмач қалаларын жаудан тазартып
кеңес әскерлерінің негізгі күштерінің алға жылжуына жол
ашты.Украинаның қалалары мен селоларын жаудан азат етуде өмір мен
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өлім арпалысқан сәтте алғырлық танытып, шырғалаңнан шығар тұста
шешімді тез қабылдап көрсеткен ерлігі үшін жауынгер Қоңырбаев
«Майдандағы ерлігі үшін» медалімен, одан соң Қызыл Ту орденімен
марапатталды. Бұдан кейін майдан жолдары батысқа бағытталып Батыс
Украинаны, Белорусия, Венгрия, Чехословакияны азат ету операциясының
бел ортасында жүреді. 1945 жылдың ақпан айында Варшаваны, Польшаны
тұтастай азат етуге атсалысады. Осы майдан даласында толарсақтан саз
кешіп көрсеткен жауынгерлік ерліктері үшін жас жауынгер Кеңес
Одағының Бас қолбасшысы Сталиннің арнайы Алғыс хатымен бірнеше
мәрте марапатталды. 1944 жылы гвардия жауынгері Оспанбай Қоңырбаев
3-ші Прибалтика майданы құрамына өтті. Бұл құрамда солдат Рига
қаласын жаудан азат ету операциясында ерлікпен шайқасып «Қызыл
Жұлдыз» орденімен марапатталған еді. Соғысты майдангер екі мәрте
«Отан» соғысы орденімен және «Германияны жеңгені үшін» медалімен
аяқтады. Соғыс аяқталып, жауынгер елге оралды. Елде жетім - жесір, бала
– шаға, жұпыны тұрмыс, құлазыған шаруашылық алдынан шықты.
Сондықтан көп қол қусырып отырмады, бірден қайнаған еңбекке араласты.
1946 жылы үйленіп отбасын құрды, 1948 жылы дүниеге Сейілхан есімді
торсықтай ұл келді. Әрине, қан майданда төрт жыл толарсақтан қан
кешкен майдангер үшін бұдан асқан бақыт жоқ еді.
Бейбіт заманда Оспанбай Қоңырбаев еңбек майталманы болды,
соғыстан кейін комбайнер, тракторшы болып жер жыртып, егін егіп, дән
жинады. Өзінің көп жылдарда жинаған тәжірибесімен жастармен үнемі
бөлісе білді. Жастарға ақылшы болды, тәрбиеші болды. 1954 жылы тың
игеру кезеңінде Оспанбай Қоңырбаев №3 бригаданы басқара жүріп жақсы
көрсеткіштерге қол жеткізді. Осы жұмысты ол кісі зейнеткерлікке
шыққанға дейін атқарды. Еңбектегі жетістіктері үшін Оспанбай Қоңырбаев
Еңбек Қызыл Ту, Құрмет белгісі Ордендерімен, халық шаруашылығы
жетістіктерінің көрмесінде алтын, күміс, қола медальдарымен
марапатталды. Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруде қол жеткізген
табыстары үшін оның есімі Қазақ ССРінің «Құрмет» кітабына алтын
әріппен жазылған.
«- Соғыстың аты өшсін, баланы да, ананы да аямайтын қанқұйлы
қасірет қой. Бейбіт күнге, тыныш тірлікке не жетеді! Соғыс өртін көрген
адам болғандықтан, одан кейінгі тірлігімде жайдары күннің тыныштығын
сақтауға, еңбек етіп елімді көркейтуге арнадым,- дейтін еді ол кісі.
Оспанбай Қоңырбаев ақсақал 1996 жылы дүниеден өтті. Арайлап атқан
тәуелсіздік таңына сүйсінді, тәубә деді. Баласы Сейілханның қызығын
көрді, немере, шөбере сүйді. Лайықты ізбасар тәрбиелегеніне қуанды,
себебі бүгінгі таңда Сейілхан Оспанбайұлы да әке жолын қуып, Жараспай
ауылында шаруашылықты басқарып, елдің тозбауына, тұрмыстарының
жақсы болуына барынша күш жұмсауда. Үлкенді-кішілі
жұмыста
жүргенде жұртқа адал қызмет еткен, адалдықты көңіліне тұмардай түйіп,
жанына серік қылған майдагер есімі ел есінде мәңгі сақталады.
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Ер есімі ел есінде
Намысов Өмірғожа Ұлы Отан соғысына
1942
жылы
Нұра
аудандық
әскери
комиссариатынан шақырылған. Соғыста
көрсеткен ерлігі мен үшін «Қызыл Жұлдыз»,
ІІІ дәрежелі Даңқ Орденімен, «Ұлы Отан
соғысы»
ордендерімен,
«Ерлігі
үшін»
медальдармен марапатталған.
Соғыс – адам баласының басына
түсетін ең ауыр қасірет. Бүгінгі ұрпақ сол
қасіретті
көрмей-ақ
өссе
екен,
оны
болдырмау үшін егемен елінің іргесін
нығайтатындай қажырлы еңбек етсе екен
дейміз… Иә, кешегі Ұлы Отан соғысында біз
Ұлы Жеңіске жеттік, сол жеңістің бүгін
жемісін көріп жатырмыз. Сол жеңістің бізге қалай келгенін, қандай
қиындықпен келгенін келер ұрпаққа тәрбие болсын деп әңгіме етіп өз
аузымен айтып беретін, сол қырғынды басынан өткерген ардагерқариялар бүгін жоқтың қасы.
Намысов Өмірғожа атамыз қыршын жасында Қызыл Армия
қатарына 1942 жылы Нұра аудандық әскери комиссариаты арқылы
шақырылды. Алдымен ол әскери жаттығу бөлімшесінде дайындықтан өтіп
217 атқыштар дивизиясының 790 атқыштар батальоны құрамында Брянск
майданында Жиздра мен Болхов арасындағы қантөгіс шайқасқа қатысты.
Бұл күндері Ұлы Отан соғысының ең ауыр сәттері болатын. Брянск
майданында дұшпан ұрыс – қимылдарын күшейткен кез еді. Десна өзені
бойымен жау әскерін өткізбеу мақсатында жау пулеметтерін жоюға қарсы
зеңбіректен оқты қарша боратып, жаудың шабуылына тойтарыс берді,
сөйтіп кеңес әскеріне жол ашты. Брянск қаласын жаудан азат етуде жас
атқыш Өмірғода Намысов өзінің ержүректігімен, мергендігімен жаудың
шоғырланған отты нүктесін жойды. Ол Прут өзенінен өтуде де, Бобруйск
қаласын жаудан азат етуде де жауға қарсы жан аямай соғысты. Бобруйск
қаласын жаудан азат етуде де жан аямай шайқасып, дұшпан армиясын
елеулі шығынға ұшыратты. 1943 жылы майдан даласына партия қатарына
өтіп өзінің отансүйгіштігін патриоттық сезімін осылай білдірген екен. Ол
өзіне тәлімгер болған командирі осетин жігіті Гаджиевті жиі есіне алып
отыратын. Майдангер соғысты Кенисбергте аяқтады, сол қаланы жаудан
азат ету барысында ауыр жарақат алып , госпитальға жеткізілді. Тарихи
Жеңістен кейін Өмірғожа Намысов, ұрыс даласында алған жарақатына
қарамастан, ел экономикасын көтеруде қажымай, талмай еңбек етті.
Аудандық партия комитетінде, ауданның әртүрлі шаруашылықтарында
еңбек етті. Қай салада еңбек етсе де ол кісі Отанына адал болды, өзіне
тапсырылған міндетті асқан жауапкершілікпен атқарды. 1993 жылы
дүниеден өтті.
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-Әкеміз бізді еңбекқорлыққа, адамгершілікке, бірлікке
тәрбиеледі.
Ол өзінің майдан жолдарын еске алғанда, былай деуші
еді,дейді майдангердің үлкен баласы Думан:
- 790 атқыштар полкіне қарасты 217 дивизиясында бірнеше ұлт
өкілдері болды, бірақ біз бір атаның баласындай едік, егер де сол уақытта
Кеңес Одағының барлық халқы бір мақсатқа жұмылмасак не болар еді?
Жеңіс жай келген жоқ, Жеңіс туында миллиондаған жауынгердердің қаны
бар. Біз өзімізді ойлаған жоқпыз, артымызда қалған елімізді жұртымызды,
әке – шешемізді ойладық -,деп өзінің майдандас достарын еске алып
отыратын. Оның ішінде командирі болған, гвардия майоры Кеңес
Одағының Батыры Гаджиев Уруслиді ерекше айтатын. Ол бізге - 8 ұлт
өкілдерінен тұратын жас жауынгерлерге қамқорлық танытып,
қайраттандырып отырды дейтін. Әкем өле - өлгенше майдандастарымен
хат алысып, ал жаңағы командирімен 1974 жылы Пятигорск қаласына
емделуге барғанда кездескенін ерекше тебіреніспен айтатын. Және бір
күнгі бейбіт өмірге ештеме жетпейді дейтін еді.Толарсақтанқан
кешкен, қарша бораған оқтың ортасында жан беріп жан алысқан Өмірғожа
атамыздың жасынан бойларына отансүйгіштік пен патриоттық сезімдерді
сіңірген ұрпағы өзіне лайық. Баласының үлкені Думан бірнеше жыл ел
басқарған өзі де елағасы, немеренің қызығына кенеліп отырған асыл ата
болса, немерелері Ерлан полковник шенінде, Нұрланы полиция капитаны
бүгінгі тәуелсіз Қазақстанымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде
өлшеусіз үлес қосып, оның азаматтарының бейбіт өмір сүруі жолында тер
төгуде.
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Қатардағы жауынгер
Бұл соғыстың тарихы – халық
ерлігінің тарихы. Оның шежіресі өшпейтін,
өлмейтін, тозбайтын құбылыс. Сондықтан
мұның үлкен алау, өшпес отының маздай
беретіні даусыз. Осыны ұмытайық, тың
дерек көздерін табуға ұмтылайық! Бұл
бейбіт күндегі парызымыз.
Биыл Ұлы Отан соғысындағы ұлы
Жеңісімізге 70 жыл толғалы отыр. 1945 жылы
9 мамыр Рейстахқа Кеңес әскерінің ту тігіліп,
Отанымызға бейбітшілік алып келгеніне де 65
көктем болыпты. Сол кездері дүние есігін
ашқан біз де бүгін сол жасқа келіп қалыппыз.
Мен де осы Жеңіс мерекесіне орай, қаншама отбасының шаңырағын
ортасына түсірген сұрапыл соғыс куәгерінің ұрпағы ретінде марқұм,
майдангер әкем қатардағы жауынгер Сағымбек Құртбаев жайлы аз-кем ой
толғауды өзіме перзенттік парыз санадым.
Сұм ажал әкемді 1963 жылы 61 жасында алып кетті. Соғыс салған
жарақаттың қабынуы оның ары қарай өмір сүруіне мүмкіндік бермеді. 11
жасымда қалған мен және менен кейінгі шиеттей 5 бала және үш үлкен
ағамыз қала бердік. Бірақ тағдырға не шара? Барлығы да сол сұрапыл
соғыстың зардабы.
Ғұмыр бойы әкемнің асыл бейнесі мәңгілік көз алдымда жүрегімде
мен бүгінде оны өзім немерелі болсам да оны қатты сағынамын. Бұл
сағыныш әсіресе, 9 мамыр – жеңіс күні жақындаған сайын күшейе түседі.
Келер ұрпақ соғыс деген суық сөзді естімей, әке мейірімін көріп
өссе екен деймін. Әке орнын ешнәрсе де толтырмайтыны анық.
Соғыстың алғашқы күндері -ақ Нұра аудандық әскери комиссариатынан
майданға шақырылған менің әкем сол кезде 39 жаста болатын Ауылда
өскен, бір ауыз орысша білмейтін, қой аузынан шөп алмайтын әкемді көз
алдыма елестетсем, оның мылтық ұстап жауға қарсы оқ атуын елестетуім
өте қиын. Бірақ амал бар ма, басқа күн туып жан жағыңнан от жаудырған
кезде оны да атқаруға тура келді. Үш айлық дайындықтан өткен әкеміз
Сталинград майданына №1194 арнайы полк құрамында шайқасқа енеді.
1942 жылдың 2ші қыркүйегінен Сталинград майданында жағдай
шиеленісе түсті. Дұшпанның қалаға оңтүстіктен бұзып жарып өту қаупі
төнді. Кеңес адамдарының ерлігі мен жеңіске деген жігерінің арқасында
қала алынбас қамалға айналды. Еділ бекінісі алдында гитлершілердің тас
талқаны шықты. Сталинградтың даңқты қорғаушыларының арасында
Қазақстанның да перзенттері болды, оның ішінде 8 мыңнан астам
қазақтар болды. Соның бірі қатардағы жауынгер Құртбаев Сағымбек еді.
Танкілерінің гүрілі жерді жарып, ауыр зеңбіректерді сүйреген
«полуторкалары» айналаны шаңға бектіріп, аттылы-жаяулы аралас үздіксоздық шұбатылған әскердің
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алды биік дөңнің басына шыққанда, арғы беттегі жартылай қираған,
үстін түтін аралас қалың тұман басып жатқан қасіретті Сталинград
шаһары алақандағыдай көрінді. Қаланы қақ жарып өтетін қасиетті Волга
өзенінің әншейінде көкпең-көк боп ирелендей ағып жататын суы да
қарақошқыл тартып, адамның зәре-құтын алғандай... Бекінген жау оңай
берілсін бе, кеңес әскерлері артиллерияның астына алып, дамылсыз
төпелесе де, айылын жиятын түрі көрінбеді. Алғы шептің тура алдына
жаудың минометтен атқан снарядтары құлақ жара ысқырып келіп түсе
бастады. Жерді солқ еткізіп жарылғанда, жүгіріп келе жатқан адамды
мұрттай ұшырады. ПТР-ді қалайша жандәрмен оқтап, көздей бере атып
қалғанын өзі де сезбей қалды. «Қорыққанға қос көрінеді» деген рас-ау,
төніп кеп қалған темір тажалды көргенде иманын айтқаны шын еді.
Құдай сақтап, атқан оғы танкінің шынжыр табанын талқан қылған екен,
әзірейілдей көрінген әлгі неме бір орнында шыр айналды да қалды.
Осындай сұрапыл ұрыстың бірінде әкеміз жау оғынан сол иығынан
жараланып, №1321 эвакуациялық госпитальға түскен. 1942 жылдың 4
қыркүйегінен 12 желтоқсаны аралығында осы госпитальда емделген соң
оны әскерге жарамсыз деп тауып, елге қайтарады. Бұл жайында сонау
1942 жылғы майдан даласынан келген сарғайған құжаттар сыр шертеді,
онда былай деп жазылған:
Справка дана красноармейцу 1194 с.п. Куртпаеву Сагамбеку в
том, что означенный тов. Куртпаев С. Находился на излечении в ЭК
1321 с 4 сентября по 12 декабря 1942 года по поводу
сквозное
осколочное ранение левого плеча с повреждением кости.
Ранение получены при боевых действиях Великой отечественной
войны.
Негоден к воинской службе. Десе, енді бір қағазда заключение
ВТЭК инвалид великой Отечественной войны деген қорытынды тұр.
Сол иығынан жараланған әкеміз 1943 жылы елге оралған соң әкеміз
соғыс мүгедегі болса да еңбекке араласып,
«Малым – жанымның
садағасы» деген қазақтың баласы емес пе, аман-сау елге оралғаны бір
Алланың арқасы, соның өзі ешбір наградамен өлшенбес олжа ғой!
Әйтпесе, қаңғып тиген жау оғын былай қойғанның өзінде, ағысы жойқын
Дон өзенін Ақсай, Новочеркасск деген елді мекендердің тұсынан жүзіп
өткендерінде, қаншама адам суға кетті десеңізші? Қырымның көк сеңгір
тауларынан асқанда да талай адам құздан құлап, мерт болды емес пе?!
Бала кезімізде әкеміз арқасын күнге қыздырып есік алдында отырғанда
біз қызық көріп оның арқасындағы оқтың орындарынан қалған
тыртықтарды көріп таң қалушы едік.
Елге оралған соң әкеміз және соғысқа дейін туған ағаларымыз
Нәскен, Өскен әуелі Кеңжарықта, одан соң тың игеру кеңшары
құрылғанда Щербаков қазіргі Қайнар шаруашылығында аянбай еңбек
етті, осы шаруашылықтың іргесін қалауға өздерінің маңдай тер
еңбектерін қосты.
Еңбегі еленіп Өскен 1962 жылы Қарағанды
облыстық партия комитетінің Пленум мүшесі болды.
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Құртбаевтар әулетінің бұл шаруашылыққа сіңірген еңбегін Щербаков
ауылының бүгінгі таңда көзі тірі байырғы тұрғындары өте жақсы біледі.
Тіршілігінде
бойына
біткен
момындық
пен
еңбекқорлық,
қарапайымдылықтың арқасында ол ешқашан да ешкімнен ештеңе сұрап
көрген емес. Барға қанағат қылып, өмірінің соңғы сәтіне дейін үйелмелі
сүйелмелі балаларын жеткізу үшін еңбек етті.
Қарша бораған оқтың астында, қан төгіс майдан ортасына түскен,
өзінің Отан үшін отқа түсіп, Отан алдындағы борышын қатардағы
жауынгер ретінде адал атқарған әке аруағына бас иеміз. Бейбіт заманда,
кешегі соғыста фашизммен беріспес айқасқа түскен әкеміз қарапайым
еңбек адамы, қатардағы жауынгер Құртбайұлы Сағымбекті Жеңіс күні
еске алып, оның өлмес рухына мың мәрте тағзым етеміз!
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ТІЛ ӨНЕРІНІҢ МАЙТАЛМАНЫ
Ғалым, аудармашы, сыншы, тарихшы Сәйділ
Омарұлы Талжанов - филология ғылымдарының
докторы, «Ұстаның үйі» ,«Сейфолланың Сәкені» ,
«Адам туралы аңыз»
повестерінің авторы.
«Көркем аударманың түйінді мәселелері туралы»
кандидаттық диссертация (1961), «Аударма және
қазақ
әдебиетінің
мәселелері»
тақырыбынадокторлық диссертация қорғап(1973),
аударма мәселесі туралы құнды-құнды еңбектер
жазды. А.С.Пушкин, М.Горький, В.Г.Белинский,
Ф.М.Достоевский, В.Тыняновтың шығармаларын
қазақ тіліне аударды.
Бірден бірге ұласып үздіксіз зулап, зымырап
өтіп жатқан өмір көшінің аласапыранында
жақсылы-жаманды алуан-алуан іздер қалып жатады. Бұл – тарих
керуенінің іздері, тарихи тұлғалардың іздері. Тарихты жасайтын халық.
Бүкіл болмысы, тірлік-тынысы туған халқының тарихымен тұтаса бірігіп
кеткен тұлғалар тағы бар. Белгілі жазушы, кәнігі аудармашы, танымал
ғалым Сәйділ Омарұлы Талжанов сондай зиялылардың бірегейі, өмірден
көргені мен тоқығаны мол, болмысы бөлек жан еді. Өмірдің соқтықпалысоқпақты сүрлеуін шарлап, ащы мен тұщыны жеткілікті татқан ғалымның
өмір жолында әсіресе кейінгі ұрпаққа ой салар өнегелік үлгілері мол.
Марқұмның 70 жылдығында жазушы Ғабиден Мұстафин: “Менің көз
алдыма әманда өз тұстастарының көбінен білімді, оқығаны, тоқығаны көп,
бүкпесіз адал да аңқылдаған ақ көңіл Сәйділ елестейді” деп суреткерге тән
танымдылықпен әділін айтып, ақтарыла жазған еді. Алайда тумысынан
алғырлыққа, адалдыққа баулынған С.Талжанов ә дегеннен білімді, білікті
азамат бола қоймағаны белгілі. Өзінің 70 жылға таяу жасаған өмірінде
тағдыр оны талай тар жол, тайғақ кешулерден өткізіп, шыңдап, ширатып
шығарғаны мәлім.
1906 жылы Нұра бойындағы Қаракемер деген жердегі (қазіргі Ақмешіт
ауылы) Тоқтамыс аралында дүниеге келген ол ауыл молдасынан сабақ
алады. Атасы шығыс ертегілері мен аңыздарын жақсы білген. Сәйділ
«Жүсіп - Зылихадан» үзінді жаттап, «Қозы Көрпеш – Баян сұлу»,
«Қобланды», «Алпамыс», «Қамбар батыр» жырларын тыңдап, жаттап
өседі.
Әкесі: Омар, руы тілен, шешесі: Сарқыт, руы алсай болады. Сәйділдің
әкесі Омар 1921 жылы Колчак қарақшыларының қолынан, қаза табады.
Осы жылы жас Сәйділ Петропавл қаласына барып, тоғыз жылдық орыс
мектебіне оқуға түсіп, оны 1928 жылы бітіріп шығады да, Ташкенттегі
Орта Азия университетінің шығыс факультетіне оқуға түседі. 1931 жылы
осы факультетті бітіріп Алматыға келсе, ағасы Әшім түрмеде екен. Оның
артында екі баласы, хат танымайтын әйелі қалды. Сол себепті Сәйділ
ағасының отбасына көмектесу мақсатымен әрі қарай өзінің оқуын тоқтата
тұрады.
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Одан соң Сәйділ Талжанов 1934 жылы Алматыдағы Қазақ
педагогикалық институтын бітіреді. Қазақ Оқу министрлігінде жұмыс
істеп, Ауыл шаруашылығы институтына 1934-1937 жылдары оқиды. Бұл
жылдар тарихта қуғын-сүргін жылдары болып қалды. Ауыл шаруашылық
институтында доцент болып жүргенде 1938 жылы Сәкен Сейфуллиннің
«Қызыл ат» поэмасын, Бейімбеттің «Майдан» пьесасын қазақшадан
орысшаға аударғаны үшін, әрі бай баласы деген желеумен НКВД «Халық
жауы» деп ұстап әкетіп, 10 жылға соттайды. Ағасы Әшіммен бірге
тұтқындалады. Сібірге каторгаға айдалады.
Мерзімін айы-күніне дейін өтеп, елге оралған оны тағы да ізін баққан
«қырағылар» «Сталиннің сыртынан теріс сөз айттың» деген дәйек-дәлелсіз
«айыппен» 1949 жылы елге оралғанына 1 жыл толғанда ұстап алып кетеді.
Сәйділ Омарұлы 19 жылдай айдауда болып, жазықсыз жапа шеккен жан.
Тар жерде жүрген күндерін Сәйділ Талжанов былай деп еске алатын:
«Күннің суықтығы, тамақтың аздығы, жұмыстың көптігі - осылардың бәрі
басымда болды, бірақ қарсы тұрып, қайрат көрсеткен адамға бәрі жеңіл
екен. «Шешеннің тілі – ортақ, шебердің қолы - ортақ»,- демекші осы тілім,
әңгімелерім барлық қиыншылықты сақтап қалды. Лагерде таңертең
жұмысқа барғаннан бастап, түскі тамақ уақытында, шылым шегетін
уақытта, жұмыстан қайтып келе жатқанда, лагерлестеріме әңгіме айтамын.
Сервантестің «Санчо-Панчасын», Шумер тілінде жазылған эпос
«Гильгамеш» тағы басқа халықтардың эпостарын, шығармаларын
әңгімелеумен тұтқындардың біріншіден: уақыттары қысқарса, екіншіден:
рухани азықтары тозбай, байи түсті десе өтірік болмас.
С.Талжановтың алғашқы шығармалары 50-60-жылдары жарық көрген
“Сейфулланың Сәкені” (1959), “Ұлдай кегі” (1968) хикаяттары мен “Қайып
қарттары әңгімесі” (1961), “Адам туралы толғау” (1965), т.б. туындыларын
атау керек. С.Талжанов елге аман-есен оралғаннан кейін 1956-1958
жылдары Қазақ мемлекеттік әдебиет баспасында 1956-1972 жылдары Қаз
ССР Ғылым академиясында қызмет істейді. 1957 жылы «Ұстаның үйі»,
1959 жылы «Степной сокол», 1965 жылы «Адам туралы аңыз», 1979 жылы
«Жазушы» баспасынан «Өткен күндер сөйлейді» атты кітабы жарық
көреді.
Сәйділ Омарұлы С.Сефуллин, Б.Майлин, М.Әуезовтың
шығармаларын орыс тіліне, орыс жазушылары И.А.Крыловтың,
А.С.Пушкиннің, И.С.Тургеневтің, Н.А.Добролюбовтың, А.М.Горькидің,
Ф.М.Достоевскийдің шығармаларын қазақшаға аударған қаламгер.
Сәйділ Омарұлының жазушылық өнерін шыңдай түскен бір сала –
аударма деп тану керек. Ол ең алдымен аудармашы. Мәдени өміріміздің
қат-қабат шаруасы мол сонау бір кезеңдерде С.Талжанов өзінің білімі мен
сауатын аудармашылық өнерге жұмсаған. Аударма өнері халықтар
достығының бірден-бір дәнекері. Сол халықтар арасындағы достықтың
жандана түсуіне қызмет еткендердің қақ ортасында Сәйділ Талжановтың
тұлғасы айқынырақ көрінеді.
С. Талжановтың өзге аудармашылардан
озық тұратын бір артықшылығы екі тілді бірдей ерсілі-қарсылы аудара
алатығында. С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешуі» де С.Талжановтың
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аударуында жарық көрді.
С. Талжанов өзінің мол тәжрибесін жинақтай келе қазақ аударма
ғылымының дамуы, қалыптасуы, тарихына қатысты пікір таратып
принциптерін түзеуге тырысқан бірнеше еңбек жазды. «Көркем аударма
туралы» (1962) еңбегі оған кандидаттық дәреже алып берсе, «Аударма
және қазақ әдебиетінің мәселелері» (1975) деген кітабы докторлықты
әкелген тұңғыш еңбегі еді. Бұл монография көп жыл бойы көз майын
тауысқан зерттеушінің нәтижелі туындысы.
С.О.Талжановтың аудармашылық өнерін сөз еткенде шығыс
әдебиетінің інжу-маржаны – “Қалила мен Димнаның” жөні тіпті бөлек.
Біздің
жыл
санауымыздан
бұрын
дүниеге
келген
атақты
“Махабхаратаның” он екі кітабынан алынған бұл мұра әуелде
“Панчатантра” деген атпен әлемге тараған болатын. Кейін “Қалила мен
Димнаға” айналған мұның шарламаған жері жоқ. Әлем әдебиетінің қайқайсысы да бұдан нәр алып, сусындап отырған. Осындай өнегесі мол
ғажайып дүниеге батылдықпен барып, оны ана тілімізге аударуды ұлттық
мәдениетіміздің табысы .
Ол заманында кітапты мейлінше көп оқыған және сол оқығандарын,
көргендерін көкейіне түйе білген адам болатын. Міне, сондықтан оның
айтатыны да, жазатыны да жетерлік еді. Жазушы, аудармашы, ғалым
С.О.Талжанов тағдыр тауқыметін тартып, көп қиыншылық көрсе де,
мойымаған қажырлы азамат. Түрлі себептермен біраз кешеуілдеп қалса да,
қыруар іс тындырды. Өмірінің соңғы он-он бес жылға таяу шамасында ол
өзінің мүмкіндігінің әлі де мол екенін, ғылыми ой-пікірлерге бай екенін,
керемет еңбексүйгіштігін танытып үлгерген еді. Әлі берері көп
еді.Сондықтан да біз бүгін белгілі жазушы, білікті тіл маманы, айтулы
аудармашы, танымал ғалым, туған әдебиетіміз бен орыс әдебиетінің,
әлемдік әдеби мұраның білгірі, бірнеше туыс тілдерді меңгерген түрколог,
әрі шығыстанушы, тіл мен әдебиет насихаттаушысы, шешен (оратор),
қазақ журналистикасының ардагері Сәйділ Омарұлы Талжанов мұрасының
бағы жана берсін демекпіз.
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Әділдігімен қара қылды қақ
жарған
Шындықтың ауылын іздеп, түстім жолға,
Разымын не көрсем осы жолда.
Шаршармын, адасармын, шалдығармын,
Бірақ бір табармын деп көңілім сонда.
Сұлтанмахмұт Торайғыров.
Өмірінде маңайындағыларға жақсылық
шуағын шашып, алысты да жақынды да
бауырына тарта білетін, жүрегі кең, мейірімі мол
азаматтар болады. Мұндай адамдар есімі өздері
бақи дүниеге аттанғанымен, ел жадынан өшпейді,
ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Қысқа өмірінде артында
адал еңбегімен, жақсы атымен өшпес із қалдырғандардың бірі, ауданнан
шыққан алғашқы заңгер атамыз Ахметов Хамит атты азамат еді.
Ол кісі 1914 жылы Нұра ауданының Захаровка ауылында дүниеге келген.
Жасынан зерек болған ол орталау мектепті аяқтасымен еңбек жолын
аудандық комсомол комитетінде пионер ұйымын басқарудан бастаған.Бұл
– комосомолдың қиын да жауапкершілігі мол жұмысына ысылып,
адамдармен жұмыс істеу ісінің қыр-сырын меңгеріп, әжептәуір тәжірибе
жинақтап қалған кез-тін. Жас маманның қабілетін байқаған комсомол
комитеті оған Петропавл қаласындағы кен мамандарын дайындау
мектебіне жолдама береді. Оны үздік біріріп қайта аудандық комсомол
комитетіндегі қызметін жалғастырады. Алған бетінен қайтпайтын жігерлі
жастың бойындағы қасиеттер оны 1936 жылы М.Фрунзе атындағы Омск
қаласындағы біріккен әскери мектебіне әкелген, онда оқып жүрген кезде
елдегі әке-шешесінің қайтыс болып, артында бауырлары қорғансыз
қалуына байланысты елге оралуға мәжбүр болады.
Сөйтіп, бауырларына қамқор болып, өмір ауыртпалығын көтере жүріп,
еңбегін әрі қарай жалғастырған Хамит атамыз 1938-1941 жылдары
аралығында Киров ауылдық кеңесінің төрағасы қызметін, одан соң
Куйбышев атындағы колхоз председателі қызметтерінде болып, ауыр
кезеңде елмен етене араласып, олардың мұң мұқтажымен бірге болған.
Жұмысына тиянақты, білімді, маңайындағыларға азаматтық қасиеттерімен
таныла бастаған оны 1945 жылы арнайы органдардың ұсынысымен Нұра
аудандық прокуратурасына халық тергеушісі болып тағайындалады.
Тергеушінің ауыр да, мазасыз жұмысы жас жігітті мұқалтқан жоқ, қайта
шыңдай түсті. Осы қызметте ол кісінің білімі мен талабы ерекше ашылып,
1949 жылы оны Қарағанды облыстық прокуратурасына қызметке
ауыстырылады. Өзінің ерен еңбегі, білімі, біліктілігінің арқасында ол
қайда жүрсе де, қандай қызметте болса да биік беделге ие болды.
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Өз жұмысына мейлінше адал, өз ұстанымы мен заң талаптарына ғана
жүгінетін ол талай жанды қиянаттан арашалап, ел алғысына бөленді. Оның
арасында Жезқазған, Қарсақпай қалаларының прокуроры қызметтерін
атқара жүріп, Алматы қаласындағы Жоғары заң мектебін бітіріп, заңгер
мамандағын алды.
Қай жерде қызмет істесе де ол кісі өзіне жүктелген міндеттерге асқан
жауапкершілікпен қарап, әділдікке жүгінген. Қарағанды облыстық
прокуратурасында оған аса ауыр қылмыстарды ашу бөлімін басқаруды
тапсырылған болатын. Әрине, бұл өте күрделі сала екені де белгілі, кісі
өлтіру, мемлекет мүлкін талан – таражға салу, зорлық және басқа да аса
ауыр қылмыстарды тергеу, оның үстіне сол кездегі қоғамдағы жағдайды
ескерсек, ондай міндеттерді адал атқару адам өміріне қауіп төндіргені де
сөзсіз. Сол кездерде қиындыққа мойымай өзі таңдаған ісіне бар күш
жігерімен атқарғаны көпшілікке аян еді. Небір қиын күрделі қылмыстарды
ашу, тексеру ол кісіге тапсырылатын да. Ешқашан да әділетсіздікке жол
берген емес, сот шешімімен келіспеген кездерде, жоғарғы органдарға
наразылық жасаудан қорықпайтын.
1964 жылы денсаулығының нашарлауына байланысты ол кісі өз
өтінішімен елге оралып, Нұра аудандық прокурорының орынбасары
қызметіне ауысты. Осы қызметте Хамит Ахметов ақтық демі таусылғанша
қызмет етті. Жас мамандарға ерекше қамқорлықпен қарап, тергеу
мектебінен өткізіп, тергеу ісіне бағыт бағдар беріп, тергеудің сапалы
жүргізілуіне барынша назар аударып, қадағалап отырды, оларды
Конституциямызға адал қызмет етуге баулыды.
Атамыз білімді де білікті, тәжірибелі де сөзге шешен, ойы ұшқыр,
әділетті заңгер болатын. Бірақ, небәрі 54 жасында өмірден озды. Оны көзі
көрген ақсақалдар «Қызметіне адал, ағайынға қамқор, елім деп туған
азамат еді.» деп еске алады.
Өзінің қара қылды қақ жарған әділдігімен, табиғи парасаттылығымен
қамшының сабындай қысқа өмірінде өшпес із қалдырған азаматтың есімі
ел есінде сақталып, ісі ұрпақтарымен жалғасады.
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Өмірі - Өнеге

ДАЛАДАЙ ДАРХАН ЖАҚСЫ АҒА
Адам ғұмыры жалғастығының мәңгілік болары да
бар. Сол жалғасты ғұмырдың негізгі арқауын әр
адам баласы өз тіршілігінде қалап алары да анық.
Елге сіңірген еңбегіңмен қатар, адами
қасиетін де, ақыл мен парасатың да мәңгілік
ғұмырдың өлшемді бір таразысына тартылмақшы.
Асылсың ба, алтынсың ба, оны да халық өзі танып
алады. Дана халық танып алған және де елдің
ағасы деп бағаланған аптал азаматтардың бірегейі
- танымал заңгер Зада Қажыбеков еді.
Бүгінгі азат елдің айшықты Ата Заңы, жүйеленген
заң саласымен өз ісін жетік меңгерген кәсіби мамандар өздігінен пайда болып, өздері жетіле салған жоқ — олардың бастауында өз
ісіне мығым алдыңғы буын ағалардың қажырлы еңбегі, инемен құдық
қазғандай тынымсыз ізденген білім-білігі, парасат-пайымы тұр. Ол қашан
болсын өзінің қолынан жан-жақты іс келетін, өз амал-әрекетімен,
баяғының билерінше көсіле сөйлеп, әділ шешім қабылдай білер бітімгерлік
қабілетімен де, адамгершілік қасиеттерімен де, кісілік келбетімен де, бедел-абыройымен де өзгелерден биік болған жан.
Зада Қажыбеков Нұра ауданы Киевка кентінде 1927жылы дүниеге
келген. Киевка орта мектебін, Алматы жоғарғы Заң мектебін бітірген. Ұзақ
жылдар бойы республиканың құқық қорғау саласында жемісті еңбек еткен.
Еңбек Қызыл Ту орденімен, «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген
заңгері», Қазақ ССРінің Құрмет Грамотасымен, басқа да марапаттармен
марапатталған.
Оның балалық және жастық шағы зұлмат соғыспен тұспа -тұс келді,
сондықтан мектеп қабырғасынан бастап еңбекке араласып, үлкендерге
көмекші болды. Жасынан зерек, білімге құштар, ұйымдастырушылық
қабілеті зор болған ол 9-шы сыныптан соң комсамол комитетінің хатшысы
болып жұмыс істейді де оныншы сыныпты оқи жүреді. Орта мектепті
бітірісімен арман қуып Алматыға аттанған Зада Қажыбеков өзі армандаған
мамандықты меңгеру үшін бірден жоғарғы оқу орнына - Заң институтына
оқуға түседі. Бұл оқу орнын сәтті бітірген жас маманды Кеңес Одағының
Ішкі Істер Министрлігіне қарасты Жезқазғандағы Степлагқа прокурордың
көмекшісі етіп тағайындайды. Бұл 1950 жыл болатын. Бұл жерде сталиндік
репрессияға ұшыраған жандар отырған еді.
Жас прокурор тәжірибесінің аздығына қарамастан, көп ізденіп,
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жазықсыз жапа шеккендердің ісін адал қарап, анық - қанығына жетуге
тырысты. Сондай жан - жақты зерделеудің нәтижесінде олардың ішінде
бостандыққа шыққандар да аз болмады. Соның бірі нұралық азамат, жазушы Бүркіт Ысқақов болатын. Сол зұлмат заманда әділдіктің барынан әбден
түңілген,«О,әділдік. О,шындық!» деп күрсінген Бүркіт Ысқақов жас
прокурордың адалдығына, өжеттігіне ерекше ризалығын, жүрек сезімін
мына өлең жолдарымен білдірген болатын:
...Ызамен жүрек тесіліп,
Отыр ем оймен ашынып.
Түрменің темір есігі
Кенеттен кетті ашылып,
Кіріп келді үстімен
Помпрокурор жас жігіт,
Көзіме көзі түсті де:
-Отырсың,-деді не қылып?
Салқындау айттым жайымды
Прокурордан күтпеп ем
Нансаңыз,достар, қайырды.
«Жарайды, жақсы»деді де,
Шығыіт кетті қоштасып,
Соңынан бастық келді де,
-Ысқақов кім? Сізсіз бе?
Затыңызды алыңыз,
Кешірерсіз Сіз бізді,
Азатсыз енді, барыңыз.
Одан соң Зада Қажыбеков Павлодар, Қарағанды облыстарының
прокуратурасында жауапты қызметтерде болды. Бұл қызметте де ол
әділдігімен танылды. Адамгершілік пен білім сынға түскен небір
қысылтаяң шақтарда азаматтық ардың туын, әділдіктің ақ туын
аласартқан жоқ. Халқымызда «Тура биде туған жоқ, туған-ды биде иман
жоқ» деген қанатты сөз бар, туралық жолынан жаңылмай қазылық еткен
заңгер ғана адал прокурор бола алды. Прокурордың негізге алатыны заң және соның мүлтіксіз орындалуын қадағалау. Заңгер үшін заңды
жетік білу аз, оған ең басты қажеттіліктің бірі - адалдық. Оның кіршіксіз
ақ тақтасына адами арына қылау түсірмей ұстай алғандар ғана ілігеді.
Бұл ұжымдарда қызмет ете жүріп тергеу және анықтау, қылмыстық істер
бойынша сот отырыстарында заңға сүйене отырып айыптарды қолдау,
егер сот шешімі дұрыс болмаған жағдайда наразылық беру сияқты
жұмыстарды атқара жүріп, әрине тәжірибе жинады. 1965-1971 жьлдары
Қарағанды облыстық партия комитетінің әкімшілік органдар бөлімінде
инструктор бола жүріп, құқық қорғау саласын жетілдіруге сүбелі үлес
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қосты, облыста әділет басқармасын құруға ат салысты. 1971 жылы
Қарағанды облыстық атқару комитетінде Әділет Басқармасы құрылды
және оны Зада Қажыбеков он екі жыл қатарынан басқарды. Осы кезде
оның ұйымдастырушылық қабілеті мен кәсіби шеберлігі ерекше
айқындалды.Бұл басқарманың атқаратын міндеттерін, оның құзырына
енетін мәселелерді жан-жақты зерделеп әзірледі. Оның құзырына сот
саласы кадрларын тағайындау да енді. Бұл қызметте болғанда Зада
Әкімбекұлының принципшілдігі, ешкімнен ықпайғындығы, небір ауыр
қылмыстардың ашылуына өзі кірісіп басшылық жасайтындығы,
судьялардың тек заңды басшылыққа алып, жұмыс істеуін қатаң
қадағалағап, оларды корғай да білді. Қылышынан қан тамып тұрған
кеңес дәуірінде солақай саясат талабына ашық қарсы шығып, ұлттық
кадрлар әзірлеу жұмысын өз қолына алды. Құқық қорғау органдары
қызметкерлерінің беделін арттыруға, білікті де тәжірибелі, өз
мамандығына берілген жастар қатарынан сот, прокурорлар тағайындауға
күш жұмсады. Сол кезеңде ұлт кадрларын әзірлеу жаңа сипат алды.
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетіндегі заң
факультетінде мемлекеттік комиссия төрағасы болғанда осы оқу орнын
бітірушілер арасынан болашақ прокурорлар мен судьяларды іріктеді.
Қаншама жас заңгерлер кәсіби өмірге жолдама алып, үлкен жолға
шықты. Олардың әрі қарай қалай жұмыс істеп жатқаны, жетістіктері мен
жіберген олқылықтары да әрқашан оның есінде болады. Өзінің бай
тәжірибесімен жастармен үнемі бөлісіп отырды, оларды үйретуден
жалықпады. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның ірге тасын қалауда да
Қажыбеков шәкірттері аз емес. Олар: Рашит Түсіпбеков, Қорған
Қамзабаев, Мұрат Әбілев, Ербол Рақымбеков, Қайыркен Төлеуов, 1983
жылдан 1987 жылдар аралығында Қарағанды
облысының адвокаттар
коллегиясын басқарды. Бұл қызметте де ол азаматтардың бостандығы мен
құқығын қорғау үшін барынша тер төкті.
****
Күнделікті өмірде Зада ағамыз немесе өзінің өте жарқын мінезінің,
дархан көңілінің арқасында туған - туыс ағайынның арасында, ел ішінде
«жақсы ағай» деп аталып кеткен ол өте қарапайым, елгезек жан болатын.
Өзінің туып өскен, жағасында ойнақтаған, суына шомылған Нұрасын ерекше жақсы көретін.Оның туған туысқа, ел азаматтарына деген қарым
қатынасы өте ерекше болатын. Отбасында той болатын кезде ол кісі екі
апта бұрын бүкіл туған туысты тайлы тұяғын қалдырмай үйге шақыратын.
Сосын барлық бөлмелерде дастархан жайылатын еді.Өзі туған туыстың
ортасында әңгіме дүкен кұрып, ертеректе бастарынан кешкен небір
қызықты оқиғаларды еске алып, жайдары көңілмен масайрап қалатын.
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Ол үйдің есігі таңғы 7ден ашық болатын, ол кісі қызметіне кеткенше
туыстар үйге келіп үлгеретін. Солардың бәрін де ол кісі кең пейілмен
тыңдап, қолынан келген көмегін аямайтын. «Оның әкесі менің әкеммен дос
еді», «Олармен біз Киевкада көрші тұрып едік», немесе «Олар бізге жиен
ғой» деп бар адамды өзіне жақын тартып отыратын. Әйтеуір бөтені жоқ.
Және ол үйден қонақ күні -түні арылмайтын. Жақсы ағатайымыз күннің
қай уағында болсын үйге қонақ әкеле беретін. Сонда үйдегі Ғайнел
жеңгеміз «жақсы апатай» өзіне біткен байсалдықпен, ерекше сабырлықпен
келген қонақты қабақ шытпай қарсы алып, кейде таң атқанша күтетін еді.
Елге келгенде маңайына жастарды жинап қаладағы мен даладағының
бастарын қосып, оларды бірлікке, бір-біріне қамқор болуға тәрбиелеп
отыратын. Тіпті кейінгі жылдары ауырып жүрсе де елмен қарым
қатынасын үзген емес. Айта берсе ол кісінің жақсылығы өте көп,
«Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» деген. Ол кісі дүниеден
өткенде, бар болмысы жақсылықтан жаралған, көңілі даладай дархан үлкен
жүрек соғуын тоқтатқанда қара жер күңіренді, қалың жұрт көпшіліктің
қабырғасы қайысып, жүрегі зар еңіреді. Арыстай азаматынан айрылған
жұрттың мұңын Сарыарқаның ардақты ақыны Игілік Омаров былай деп
жоқтаған еді:
..Үлгі-өнегең жастарға,
Лайық еді дастанға.
Үрпағысың батырдың,
Туралыққа бас ұрдың,
Құлы болмай әкімнің,
Қамқоры болдың ақынның.
Азаматым- айбарым,
Тура жолдан таймадың,
Халықтың қамын ойладың.
Желбірете көтердің,
Әділдіктің ақ туын,
Белгілі еді баршаға,
Адалдығың, пәктігің.
Ел сенімін ақтадың,
Кейбіреуге жақпадың,
Сонда да тыным таппадың.
Дархан еді көңілің,
Нық еді алға сенімің,
Жігіт едің жігерлі,
Тірегі болдың еліңнің.
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Болашақ заңгерлерге бағыт бағдар беріп, кісілікке кір
шалдырмай,тазалық таразысынан ауытқымай жұмыс істеуге, пайда
ойламай, арды ойлап қызмет жасаудың үлгісі болған Зада Қажыбеков
туралы бір сырымыз осы.
Бүгінде Зада ағамыз арамызда жоқ. Ол тек сағынышпен айтылар
естеліктердің арқауы. Артында қалған ұрпақтары әке атына кір келтірмей,
ол салған адалдық, ізгілік жолын лайықты жалғастырып келеді. Бәйтерек
бұтақтарындай өсіп- өнген ұрпақтарының құрметтеуі өз алдына, ардың
жібін аттамай, адал қызмет еткен ұлының еңбегін халқы, жерлестері де
құрметтеуде.
2002 жылы Зада Қажыбековтың республикада құқық қорғау саласын
дамытудағы ерен еңбегі еленіп Қарағанды қаласындағы бір кезде өзі
іргесін қалаған бұрышы әділет басқармасы, қазіргі Қазыбек би атындағы
сот ғимаратының қабырғасына мемориалдық тақта орнатылды. Сол
салтанатта сөз алған - сол кездегі Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Рашит Түсіпбеков - Зада Қажыбековтың ерен еңбегін атай келе,
оған Қазақстан Республикасының Құрметті прокуроры деген атақ
берілгенін жеткізді, сөйтіп арнайы куәлік пен төсбелгіні Ғайнел апамызға
табыс етті.
2014 жылы жергілікті биліктің ұйғарымымен Қарағанды
қаласындағы Күнгей шағын ауданының бір көшесі Зада Қажыбеков
есімімен аталатын болды.
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Биіктегі бірегей тұлға
Пешенесіне
жазылған
биігінен
аласармайтын бірегей бітімді адамдар болады.
Өзгерген заман, зулаған уақыт олардың ары мен
абыройына шаң жұқтырмайды, беделіне нұқсан
келтірмейді. Олар тамырын терең тартқан
бәйтеректердей елімен, жерімен біте қайнасып,
қай кезде де еңбегін халқына арнап, көлгірсуден
ада, өтіріктен азат, адал ғұмыр кешеді. «Мен
сөйтіп едім!» дейтін кеудеқағар мақтанға да бой
алдырмайды. Іші толы қазына бола тұра, қашан
болмасын кішік қарапайымдылығынан жазбас,
байсал да байырқалы қалпынан танбас, ақылпарасаты өнеге шашқан, Нұраның кешегі асыл
азаматтарының бірі – Смағұл Мұқанов ағамыз еді.
1937 жылдың қыркүйегінде Нұра ауданының Шақаман ауылында дүниеге
келген Смекең ағамыздың сәбилік шағы соғыс өртімен шарпылды. Дүние
есігін жаңадан ашқан өзі сияқты талай балаларды өмір ертерек есейтті. Олар
ойын баласы да бола алмады. Еңбектегі өзінің алғашқы өмір жолын шағын
ауылдан бастаған жасөспірім одан соң Қарқаралы зоотехникалық техникумын
үздік бітіріп елге маман болып оралды. Тумысынан зейінді болатын, сол зейіні
арқасында еңбек пен оқуды ұштастыра жүріп Алматыдағы Қазақ
ауылшаруашылық институтын оқыды. Ауданның бірнеше елді мекендерінде
бас зоотехник, партком хатшысы одан соң жаңадан құрылға «Амантау»
кеңшарының директоры, кейіннен аудандағы «Казсельхозтехника» бірлестігін
де басқарды. Небәрі отыз жасында артта қалған кеңшардың директоры болған
Смекең
ағамыз өзіне жүктелген бұл міндетті де абыройлы атқарып,
ұйымдастырушылық қабілетінің жаңа қырымен танылды. Смекең ағамыздың
басшылық қызметте жарқырап көрінген жылдары ел тәуелсіздігінің алғашқы
кезеңімен тұспа-тұс келді. Халық қалауымен ағамыз ең бірінші аудандық
мәслихат хатшысы болып сайланды. Бұл жұмыста жүріп Смекең, елдің
ынтымағы мен бірлігін сақтауда, халықты күйзеліске ұшыратпауда барлық
мүмкіндіктер қарастырылды. Сол кездегі өткір де өміршең мәселелерді
бірлесіп шешуге тырысты. Нұра елінің халқын дәулетті де сәулетті өмір сүру
үшін, қиыншылықты еңсеріп жарқын жолға бастау салу үшін бекем бел буып,
білек сыбанып, уақытпен санаспай белсенді жұмыс істеді. Еңбегі еленіп
«Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгісі» ордендерімен марапатталды. Смағұл
Мұқанов 60 жасқа толғанда ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев арнайы
құттықтау хат жолдаған еді. Онда былай делінген: «Кең байтақ Қазақстанның
әлеуметтік – экономикалық дамуына, жаңа тұрпатта мемлекет болып
қалыптасуында өзіңіз сияқты мыңдаған адамдардың адал еңбегі бар. Осынау
жылдар ішінде Сіз халық игілігі жолындағы жемісті ісіңізбен, азаматтық
парасаттылығыңызбен, шынайы абзал адамгершілік
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қасиетіңізбен елдің лайықты құрметіне бөлендіңіз».
«Жесірін жатқа бермеген,жетімін жылатпаған» бір қазақ болса ол –
Смекең еді. Туған - туысты былай қойғанда, жамағайынның қаншама
ұлдары осы шаңырақ астында үйленіп, қанша қыздары ұзатылды десеңші!
Үлкен жүректі, кең пейілді
Смекеңнің мейірімділігінде шек жоқ еді,
көмек сұрағанның бәріне қол ұшын беруге әзір болды. Сондықтан да елі
оны азан шақырып қойған атын ұмытып, еркелете Смекең деді. Смекең
дүниеден өткенде қара Нұра қайғыдан қайысты. Себебі сүйікті ұлдарын,
жанашыр тірегін жер қойнына беріп жатыр еді. Ол – ата ананың емес,
халықтың ұлы еді. Смекең – Смағұл Мұқанов ағамыз қашан болсын өзінің
қолынан жан-жақты іс келетін, өз амал-әрекетімен,әділ шешім қабылдай
білер бітімгерлік қабілетімен де, адамгершілік қасиеттерімен де, кісілік
келбетімен де, бедел-абыройымен де өзгелерден биік болғанына Нұра
көпшілігі куә. Болмысындағы табиғи, туа бітті саясаткерлігі, іскерлігі,
тәлімгерлігі,
мәмілегерлігі,
білімгерлігі
даланың
даналық
философиясынан, дипломатиясынан, қанына сіңген қазақи қасиеттері
ерекше жан Смағұл Мұқанов осындай бірегей тұлға болды.
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Бүгінгі Нұраның
тұлпар мініп,
ту ұстаған
азаматтары

Азамат. Ғалым.Ұстаз.
Нұра ауданының кезекті сессиясында
белгілі
ғалым,
Е.Бөкетов
атындағы
университеттің профессоры, «Құрмет» орденінің
иегері,
«Жоғарғы
оқу
орнының
үздік
оқытушысы»
Қайролла
Бекішевқа
«Нұра
ауданының құрметті азаматы» атағы берілді.
Қайролла
Бекішев есімі республикаға
танымал ғалым. Нұра жерінде дүниеге келіп, орта
мектепті осында аяқтап, алғашқы еңбек жолын да
осында бастаған Қайролла ағамыздың білімге
құштарлығын, аса жоғары ұйымдастырушылық
қабілетін байқаған басшылар оны Қарағанды
мемлекеттік педагогикалық институтына жұмысқа шақырды. Осы оқу
орнында бес жыл қызмет еткен соң Мәскеу университетінің зоология
кафедрасына аспирант
болып жіберіледі. Қайролла ағамыздың
ғылымдағы жолы қажырлы еңбек, үнемі ізденіспен, білім – инемен құдық
қазғандай деп тегін айтпаған ғой, шаршамай талмай білімін шыңдаумен
өтті. Маңдай тер еңбек зая кетпеді 1979 жылы Мәскеудегі Северцев
атындағы ғылыми зерттеу институтында кандидаттық диссертациясын
ойдағыдай қорғап шықты. Сөйтіп жас ғалым елге оралды, әрі қарай
жұмысын жалғастырды.
Нарық заманына көшу кезінде Қайролла Бекішевқа аса жауапты іс
тапсырылды: ол Е.Бөкетов атындағы Университеттің тәрбие жұмысы
бойынша проректоры болып тағайындалды. Бұл бір аса қиын кезең
болатын. Студенттік жатақханалардан береке қашып, оларда нақты ие
жоқ, кім көрінген иелік қылып, қоқанлоққы көрсету фактілері жиі кездесіп,
тіпті студенттер арасында өз өзіне қол жұмсау да жиі орын алған кез
болатын. Сол кезде Егемен Қазақстан газетінде осы келеңсіздіктер
жайында «Ащы сабақ» деген мақала да жарық көрген еді. Қайролла ағамыз
бұл қызметке білек сыбана кірісіп, ең алдымен жатақханаларда тәртіп
орнату үшін жастарды әр түрлі үйірмелер, спорттық секцияларға тартты.
Өнерге жақындары үшін домбыра үйірмесі, спорт сүйер жасқа қазақша
күрес, стол теннисі, шахмат, дойбы сияқты үйірмелер жатақхананың өзінде
ұйымдастырылды. Ал тәртіпті орнату үшін аймақтағы ішкі істер бөлімі
қызметкерлерінің көмегіне жүгінді. Өзі де күндіз күлкі түнде ұйқы көрмей
жүріп, студенттердің сабақтарын еш алаңсыз оқуға, қажетті тұрмыстық
жағдайларының болуына барлық жағдай жасалды. Ал аудан тұрғындары
Қайролла Бекішевті туған жерінің нағыз жанашыры, патриоты деп біледі.
Оның «Нұра» өзенін сынаптан тазарту жайындағы жобасы, ел қамын
ойлаудан туындаған десек артық емес. Биосферадағы тіршілік иелерінің
бәрі де биосферадағы ең асыл да бағалы зат судың қатысуымен өтеді.
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«Су атасы- Сүлеймен пайғамбар»- дейді қазақ. Су бар жерде тіршілік бар,
өмір бар: сыңсыған ну орман, жайқалып өскен егін, мәуелі бау-бақша бар.
Ұлы Абайдың қара сөзіндегі биосфера туралы терең пайымы оның ғылыми
көзқарастарын танытады. Ол биосфераның бар байлығы адамзат
баласының таусылмас азығы екенін көрсете келіп, «Кім өзіңе махаббат
қылмағың парыз» деп, өскелең ұрпаққа биосфера ананы аялап сүюге
үндейді. Дүние жүзіндегі барлық халықтар сияқты қазақ халқы да ерте
заманнан өзен, көл, бұлақ, әсіресе, құдық суының тазалығына көңіл
бөлген. Ата- бабамыз ұлттық дәстүрімізде суды қадірлеу, суды ластамау,
сабамау туралы өсиет сөздерді көп айтқан. Мысалы: «Суды сабама балығын шошытасың, бұлақты лайлама - құсын кетіресің» деген. Еліміздің
ірі өзендерінің бірі Нұра өзенінің ластануы тек өсімдіктер мен жануарлар
ғана емес адамдар үшін аса қауіпті екенін ғалым жерлесіміз ғылыми
тұрғыдан әлдеқашан дәлелдеп берген болатын. Мың шақырымға
созылатын Нұра өзені оны бойлай орналасқан қаншама елді мекендер үшін
тіршілік көзі емес пе? Нұра өзенінің суын Қарағанды және Теміртаудан
құйылатын өнеркәсіп қалдықтарынан тазартуды қажет етеді. Ғалымның
зерттеулеріне қарағанда Нұра өзенінің табанында млн.тонна сынап
қалдықтары шөгіп жатыр. Бұған кінәлі деп «Карбид» АҚ, «АрселорМиттал
Теміртау» ААҚ. «ҚР Ақмола, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды
облыстары және Астана қаласының тұрақты дамуы үшін қоршаған ортаны
жақсарту» атты Үкімет жобасы көлемінде проблема шешілуде. Жобаны
дүние жүзілік қайта жөндеу және дамыту Банкі қаржыландыруда.
Жобаның құны – 63,2 млн. АҚШ доллары, соның ішінде, мемлекеттік
бюджеттен 22,8 млн. АҚШ доллары қаржы бөлінген. Жоба үш бағыттан
тұрады. Соның бірі - Нұра өзенінің салалары мен алабын тазарту. Оны
«Китай- строй» фирмасы атқаруда.
Елінің азамат еңбегін бағалап, осындай атақ бергенін Қайролла
ағамыз үлкен толқыныспен қабылдады:
- Осы өмірімде екінші рет қуаныштан қатты толқып тұрмын.
Алғашқысы сонау 1979 жылы Мәскеуде кандидаттық диссертациямды
сәтті қорғап шыққанымда, екіншісі бүгін Сіздердің тараптарыңыздан
осындай құрметке ие болғанымда. Нұра менің кір жуып кіндік кескен
жерім, Нұра менің мақтанышым, бүгінім мен келешегім, менің қорғаным
да, барым да, асылым да осы қара Нұра . Мен оған мәңгі қарыздармын,деді ағынан жарыла. Ағамыз жұбайы Хауа Нашарбековамен дүниеге төрт
бала әкеліп, тәрбиеледі, олардың бәрі де қазіргі Қазақстанның белді де
беделді азаматтары.
Қазіргі экология ғылымы жаратылыстану және
қоғамдық ғылымдардың барлық салаларымен тығыз байланысқан кешенді
ғылым. Ғылымды дамыта жүріп, туған өлкесінің қамын да естен
шығармайтын, туған жердің нағыз патриоты Қайролла ағамыз қандай
атаққа болса да лайық екенін жерлестері бірауыздан құптап «Нұра
ауданының құрметті азаматы» атағын беруі де осыдан.
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Азамат ажары
Қандай іске болсын қабілетті, өз мүддесінен
халықтың мүддесін жоғары қоятын, өзгені
құрметтеп, сол арқылы өзін де сыйлата білетін
азаматтардың бірі Құрмет орденінің иегері
Сейілхан Оспанбайұлы Қоңырбаев.
Ол халқымыздың асыл қасиеттерін бойына
сіңірген, адамгершілігі мол, үлкенге құрмет, кішіге
ізет көрсетіп, мансаптыққа мастанбай, халық үшін
қиындықтан да жасқанбаған жан.
Сейілхан
Оспанбайұлы
1948
жылдың
4
желтоқсанында Қарағанды облысының Нұра
ауданы Жараспай ауылында жұмысшы отбасында
туды.1966 жылы Жараспай орта мектебін, 1978 жылы Талғар ауыл
шаруашылық техникумын қызыл дипломмен бітіріп, агрономұйымдастырушы мамандығына ие болды. 1978-1984 жылдары Октябрьдің
17 жылдығы атындағы кеңшарда агроном, бөлімше меңгерушісі, бас
агроном қызметтерін ойдағыдай атқарды.
1987 жылы директорлар даярлайтын курста оқуда болды. 1988 жылдың
қазан айында партком хатшысы болып сайланды, ал 1989 жылдан тамыз
айында балама негізінде Октябрьдің 17 жылдығы атындағы кеңшардың
директоры болып сайланды. Целиноград ауылшаруашылық институтын
өндірістен қол үзбей оқып, 1985 жылы ғалым-агроном мамандығы бойынша
аяқтады.
Қайта құру кезінде кеңшар «Жараспай» жауапкершілігі шектеулі
серіктестікке ауысты, ол осы шаруашылықты 19 жыл басқарып келеді.
Отбасында асқар таудай әкенің орны бөлек екені даусыз. Ал ер бала үшін
тіпті ерекше деп айтуға болады. Осы орайда «Әке көрген –оқ жонар» деген
нақылдың ғасырлар бойғы халық тәжірбиесінен қорытылғанын аңғарамыз.
Оспанбай ақсақал орнықты мінезімен, шаруаға икемділігімен, ақылпарасатымен тек Сейілхан ғана емес маңайындағы өзге адамдарға да өнеге
еді. Жастайынан еңбекке араласқан Оскең ат жалын тартып мінген бойда
Ұлы Отан соғысының от жалынында шыңдалып, елге аман-есен оралған соң
тұстастарымен бірге күйзелген шаруашылықты қалпына келтіру күресіне
жұмылды. Іскерлігімен көзге түскен Оскең аз уақытта бригада тізгінін
қолына алып, ауылдастарын науқандық жұмыстарды дер кезінде аяқтап
шығуға бастады. Қарамағындағылардан тек жұмысты ғана талап еткен жоқ,
таршылық тауқыметін тартып жүрген жетім-жесірлердің қас-қабағына да
қарады, мүмкіндігінше оларға қол ұшын беруге тырысты. Бертінде өзінің
ұлы Сейілхан ел басқару ісіне араласқанда абзал әке сол бір таршылық
жылдардан әңгіме қозғай отыратын. Енді бағамдаса елеусіз ғана айтылған
әңгімелері арқылы Сейілханға бағыт-бағдар сілтейді екен ғой жарықтық.
Иә, Сейілхан үшін өзінің әкесі үлкен тәрбие мектебі болды. Еңбекке араласа
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бастаған сәттен абзал әке ұлын сергектікке, қарапайым адамдардың мұңмұқтаждарына немқұрайды қарамауға үйретті. Ел тізгінін ұстаудың адамға
үлкен жауапкершілік жүктейтінін күнделікті әңгіме арасында аңғартты.
Сейілхан қай салада, қандай қызметте жүрсе де әкесінің осы аманатын
есінен шығарған жоқ. Қандай қиын жағдайда да халықпен бірге болуға
тырысты. Баламалы сайлау науқаны кезінде
ауылдастарының өз
тағдырларын Сейілханға сеніп тапсырулары да сондықтан болса керек...
Сейілхан Оспанбайұлы Қоңырбаев ел тізгінін қолына алғаннан бергі аз
уақыттың ішінде жарасбайлықтар талай
өзгерістердің куәсі болды.
Талпыныстары нәтиже берген қуанышты сәттерді де, «ел ерге, ер жерге
қараған» қиын кезеңдерді де бастан өткерді. Қалай болғанда да қарапайым
халық өздерінің басшыларына деген сенімдерін жоғалтпады.
«Жарасбай» жапакершілігі шектеулі серіктестік директоры Сейілхан
Қоңырбаев өз жұмысында мамандармен, тәжірибелі механизаторлармен
үнемі ақылдасып отырады. Нәтижесінде жері егін өсіруге қолайсыз №2
бөлімшені мал азығын дайындауға мамандандыру жөнінде шешім
қабылданды. «Кеңесіп пішкен тон келте болмайды» деген. Бұл шешімнің
дұрыстығын өмірдің өзі дәлелдеді. Қора-қопсылар жөндеуден өткізіліп,
қысқа түсетін мал басы сұрыпталуда. Жем шөп жеткілікті
Қат-қабат
шаруашылық жұмыстары жүрсе де Сейілхан әке аманатын бір сәтте естен
шығарған емес. Сондықтан материалдық игіліктерді өндіріп жатқан еңбек
адамдарына қамқорлық жасауды қашанда бірінші кезекке қояды. Бүгінде
жарасбайлықтар қамқор басшының сергектігі нәтижесінде азық-түлікпен
толық қамтамасыз етілген. Ендігі кезекте ауыл тұрғындарының жем-шөбін,
соғыс ардагерлерінің отын-суын жеткізіп беру міндеті тұр.
Біз бүгінгі әңгімемізге арқау еткен « Жарасбай»ЖШСнің директоры
Сейілхан Оспанбайұлы Қоңырбаев әке аманатын орындауды өмірлік мұрат
етіп ұстанған осындай азамат.
Өз ауылының өркендеп дамуына білімі мен білігін сарқа пайдаланып, елі
мен жері үшін тер төгіп жүрген Сейілхан Оспанбайұлы екі шақырылымда
облыстық депутаттыққа сайланғанда да үлкен мінберлерден ауылдың қамы,
ауыл шаруашылығын қарышты дамуы, ауылдардағы ауыз су, ауыл жолдары
мен әлеуметтік нысандардың жағдайын үнемі көтеріп отырды. Ауылдағы
ауыз су тапшылығынан тұрғындардың көше бастауы да оның жанына қатты
батты. Әлдекім құсап өз басын сауғалап қалаға қашпады. «Көппен көрген
ұлы той» деп ауылда қала берді. Енді міне облыс бюджетінен қаражат
бөлініп,
ауылға
су
құбырлары
жүргізілуде,
бұл
дегеніміз
жарасапайлықтардың ертеңгі күнге сенімдерін нығайта түскендей.
Биыл жарасбайлықтар 5900 гектар жерге егін септі, өнімі де жаман емес,
жер мәдениетін жасқарту жұмыстары да жүргізілуде. Келесі жылы егістік
көлемін ұлғайту, су құбыры тартылса қара мал
басын өсіруді де
ойластырып отыр.Бұл жерде жайылым мол, кеңшар кезінде де мыңғырлаған
мал өрбіген үлкен шаруашылық болатын. Мұның сырын жарасбайлықтар
басшылары Сейілхан Оспанбайұлының іскерлігі мен ұйымдастыру
қабілетін қоса, егіншіліктің қыры мен
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сырына ғылыми-практикалық тұрғыда небір өміршең тұсынан қанық
екенімен байланыстырады. Тақтайқұдыққа жақындай келе, көк желегі көз
тартқан мекенжай орнына қарағыштай бердім. Сірә түсінді білем, Сәкең
жымиып қоя берді.
- Бұл маған өте ыстық ерекше жер. Әредік олай-былай автокөлікпен жел
есіп өте шыққанда, әкем марқұм есіме түседі.
- Осекең бе?- Иә, ел ағасы, бригадир Оспанбай. Мына бүгінде шоқ
орманшық боп көзтартқан ағаштарды әкей өз қолымен отырғызып, өзі
мәпелеп өсірген көрінеді. Соғыстан кейінгі өмірі, марқұмның, осы бригада
басында өткен шығар...
Директор үнсіз қалды. Түсінікті. Әкенің ғана көңілі балада емес, баланың
да әке деп аңсап, еміренер шағы бұл сірә. Бірақ, қандай сәйкестік және
сәттілік десеңізші! Кеше ен даланы қаракерімен Осекең дүбірлетсе, күйге,
еңбек күйіне бөлесе, бүгін, міне, өмір жалғасы жарасымды, мәнді, сәнді
ұштасуда.
Бүгінде Сейілхан Оспанбайұлы жастайынан отасқан жұбайы Сарамен
бес бала тәрбиелеп, ұлын ұяға қызын қияға қондырған, бүгінде немере
тәрбиелеп отырған аяулы да асыл жандар. Балаларының бәрі жоғары
білімді, үлкені Бақытжан Астана қаласында ішкі істер қызметінің
подполковнигі болса, одан кейінгілері де әртүрлі мемлекеттік қызметте.
Ат тұяғын, тай баспай ма !? - Әке жолын баласы жалғастырған, бүгінде
алпыстың асқарына шығып отырған Сейілхан Оспанбайұлына
еңбекте
жаңа табыс, отбасының берекесін, мол қуаныш тілейміз.
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Халқына қалтқысыз қызмет еткен
Өткен сайлау еліміздің өркениет жолындағы
еңбір көрнекті кезеңі болды. Тұңғыш рет елімізде
пропорционалдықжүйемен дауыс беруге көштік.
Нұралықтар үшін бұл сайлау тарихи оқига болды,
себеб! бірінші рет біздің ауданымыздын. тумасы,
аудан әкімі Дауылбай Мейрамұлы Құсайынов «Нұр
Отан» партиясынын, тізіміне енді. Әрине, бұл қай
нұралық үшін де мақтаныш пен зор қуаныш.
Буүгінгі таңда партия жеңіске жетуімен,
жерлесіміз
де
жеңіскее
жетті.
Мәжіліс
депутаттығына сайланды, саяси сынақтан
абыроймен егп. Жеңістің бәрі жқсы. Дегенмен,
ерен енбекпен, шынайы тер тегумен, халкымыздың игілігі мен
ттәуелсіздіктің, баяндылыгы жолындағы нқтылы істермен қол жеткізген
жеңістің жөні бөлек.
Өмір көшкен керуен секілді, бір көш кетіп, енді бірі келіп, ұрпақ
алмасып жатады. Сол көштің ең ауыр жүгін көтеріп, туған елінің жүрегінен
орын алған тұлғалар болады. Солардын бірі - Дауылбай Мейрамұлы. Ол
шын мәнінде етегіндегі елдің ешқайсысын алаламай, барлык, ырзығын
молынан ұсынатын асқар таудай жомарт, айналасындағылардан жан
жылуын аямайтын көпшіл әрі адал азамат. «Адамдық, борышың- халкыңа
қызмет қылу» деп ұғынатын ол туған інің, туған жерінің ертеңі үшін қызмет
етіп, тер төкті.
Басқасын айтпай-ак кояйык, осы кейінгі он бір жыл бойы ауданды
басқара жүріп, аудан экономикасын нарык қыспағынан шығарып,
жоғарыдан қаншама нұскаулар күнара түсіп жатса да, ірі
шаруашылықтарды сақтап қалу үшін қаншама тер төккені анық.Қазіргі
таңда Елбасымыз өзінің биылгы Жолдауында ұсақ-бытыраңкы
шаруашылыктардың басын біріктіру, оларды ірілендіру міндеттерін қойып
отыр. Ал ол кезеңдегі саясат басқаша болатын. Облыстың негізгі егіс
алқабынын, иесі бола тұрып, ауданда егістік өлемін, қнім көлемін ұлғайту
да жүйелі қалыпта жүргізілді.
Ал енді осы Дауылбай Мейрамұлы ауданды басқарған 11 жылда
ауданымызда ауыз толтырып айтатын оң өзгерістер аз болған жоқ. Осы
аралыкта нарық қыспағынан ауданда б|р де бір мектеп жабылған жоқ, бесон оқушы болсын білім мекемелерін сақтап қалуға күш жұмсады. Олардың
материалдық техникалық базасын нығайту күн тәртібінен түскен емес.
Жекешелендіру саясатына сәйкес сатылып кеткен мәдениет ошақтары
бюджет қаржысына қайтарылып алынды, олардын бәріне дерлік бюджет
қаражатына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бір де бір үлкенді –
кішілі кітапхана жабылған жоқ, қайта олар ірілендіріліп аудандык кітапхана
жүйесіне біріктірілді.
Ауыз су, жол мәселелері де назардан тыс қалған жоқ. Қазір, міне,
ауданның 7 елді-мекенінде су құбырлары жүргізілді, күрделі жөнделіп, ал
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биылдан бастап аудан орталығында су кұбырлары жүргізілмек.
Енді бір ерекше атап өтетінім: Дауылбай Мейрамұлының қарапайым
тұрғындармен қарым-қатынасы, үлкенді сыйлап, кішіге қамқорлығы. «Әкім
бол, халқыңа жақын бол» деген қағиданы берік ұстанған Дауылбай
Мейрамұлы күнделкті тыныс-тіршілігінде қарапайым халықпен әркашан
етене араласты, олардын мұң-мұқтажына кұлақ асты. Мысалы, үйден
жұмыска жолда ол кісі кездескен үлкен-кішімен сәлемдесіп, хал-жағдай
сұрасып қана қоймай, олардың азын-аулақ өтініштерін жүре тыңдамай,
ойына түйіп отыратын. Содан соң құрғақ уәдеге салынбай, оларды аудан
басшыларының назарына жеткізіп, ірілі ұсақты өтініштерінің орындалуын
тапсырып, орындалуын қадағалап отыратын еді. Бұл оның асқан
жауапкершілігін көрсетпей ме?
Әрине, ауданның барлық қол жеткізген табыстары тек бір адамның
еңбегі десек, қателескен болар едік. Бірак, өзіне лайық команда жинау,
оларды бір мақсатқа жұмылдыру, соңынан ерте білу де басшылық
білгірлікке жатпай ма? Ол үшін ұсақ мәселе болған жок.
Ендеше, туған еліне, туған жеріне адал қызмет ете білген, барлык білімі
мен тәжірибесін, күш-жігерін жұмсаған, ауылдың мұң- мұқтажына әбден
қанық азаматымыз Қазақстан Республикасының Мәжілісінде өзінің лайыкты
орынын алды. Ләйім ұзағынан сүйіндірсін!
Арқаның тағы да бір асыл азаматы Нұраның атын шығарып, тағы да
Нұраның аты тарих бетіне алтын әріппен жазылатын болды.

2007 жыл
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Таңатар шыққан асулар
Таңатар
Кеңжарық
топырағында
туып,
Жараспай орта мектебін бітірген соң , аналарынан
ерте айырылған бауырларына бас көз болам деп
бірден жұмысқа кірді, одан соң 1968 -1970 жылдары
Целиноград құрылыс
техникумында оқып,
тәмамдады. Еңбек жолын туған ауылында алдымен
механизатор, одан соң құрылыс бөлімінде мастер
болып бастады.Кәсіби қарым-қабілеті іскерлігі, өз
ісіне мінсіз жауапкершілігі танылып, 1972 жылы
«Нұра»
совхозына
бас
прораб
болып
тағайындалды.Сол кездің ыстығы мен суығын бір
кісідей көтеріп,
жиырма жыл бойы бүтін бір
ауылдың абыройын арқалап, біліктілігін, ақыл-ойын,
күш-жігерін осы шаруашылықты
өркендетсем деген игі мақсатқа
жұмсады.Ол мақсатына жетті де.
Ел
игілігіне
қызмет
ететін
бірнеше
нысаналар
салынды.Шаруашылық эканомикасы мен еңбекшілердің
әлуметтік
тұрмысын арттыруда зор табыстарға жетті.
Кеңес үкіметі ыдырап,
кеңшар тарап, шаруашылық қолдан қолға көшіп, шаруашылық тағдыры
қыл үстінде тұрғанда, сауда саттық аукционына қатысып, ауылына
жанашырлық білдіріп, ағайынды екеуі шаруашылықты құлдыраудан алып
қалған еді.
- Бұрынғы заманда жоғарғы жақтан берілген нұсқаумен ғана жұмыс
істедік. Не саласың, қалай саласың, қанша ақша бөлінеді бәрі де шектеулі
болатын. Ал қазір өз еркімізде, себебі жұмсалатын қаржы өзіміздікі.
Құрылыс материалдарын да өз еркімізбен таңдап алу құқымыз бар. Ал енді
қазір құрылыс аз жүреді дегенге келіспеймін. Биылғы жылдың өзінде
шаруашылық есебінен Кеңжарық бөлімшесінде екі баз, Алакөл
бөлімшесінде екі пәтерлі тұрғын үй, Изендіде мешіт үйі салынып
пайдалануға берілді. Өзімізде құрылыс бригадасы қалыптасқан.
Құрылысты сапалы жүргізу мақсатында 2007 жылы Қарағанды облыстық
құрылысты бақылау департаментінен құрылыс, сәулет саласында әртүрлі
қызметтер көрсету үшін арнайы алған лицензиямыз да бар,- дейді
мерейтой иесі.»Ондай
лицензия аудан шаруашылықтарының
ешқайсысында ондай лицензия жоқ.
Иә, Изенді ауылы кейінгі жылдары құрылыс қарқынды жүргені көзге
көрініп ақ тұр. Б.Артаев атындағы спорт кешені, интернат, балалар алаңы,
тұрғындарға қызмет көрсету орталығы, осының бәрінде тайға таңба
басқандай Таңатардың ізі жатыр.
Сонымен қатар Таңатарды осы шаруашылықтың коммерциялық
директоры деп те атайды. Себебі шаруашылықтың сыртқы байланысын
орнату, өндірілген өнімді сату, жарату, ұқсату жөнінде келісім шарттар
жасау, шаруашылықтың материалдық техникалық қамту мәселелері де
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Таңатардың мойнында.
«Адал еңбек, адамгершілік қана өмір көркейтеді, бұл қос ұғымды
естен шығармаңдар» деген өмірлік ұстаныммен жұбайы Шолпанмен
тәрбиелеген Әселі жоғары білімді заңгер, облыстың бір үлкен мекемесінде
қызмет етеді.
Бауырларының
тірегі,
ақылшысы,
ата-анасынан
қарапайымдылықтың, адамгершіліктің, қайырымдылықтың, түйір дәнін
тәніне теліп, уыз нәрін бойына сіңіріп шыңдалған Таңатар ешбір жанға
«Әй» деп қатты сөз айтып көрмеген мінезінің жұмсақтығы, жанының
тазалығы, мейірімділігі, имандылық қасиеттері көп..
Міне, ауыл жанашыры, оның болашағының жанашыры Таңатар
Жариясұлының өткен күн өрнектерінен көп жайларды байқаймыз. Бүгінде
алпыстың асқарына шығып отырған халықтың қадірлі азаматы Таңатардың
атқарған ісінен әлі де атқарар істері жеткілікті деп ойлаймыз.
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Рай в родной стране
Задачи, сформулированные в программной
статье
Главы
государства
Нурсултана
Назарбаева о социальной модернизации,
касаются всего общества, его гражданских
институтов, каждого казахстанца, так как
продиктованы временем и жизнью. Без
преувеличения - тема достойного труда вызвала в
казахстанском обществе самый широкий резонанс
и
поддержку.Cегодня
наш
разговор
с
руководителем крупного хозяйства ТОО
«Шахтерское», кавалером орденов «Парасат»,
«Құрмет», депутатом обласного маслихата
Георгием Прокоп.
-«В конечном счете, все ценности мировой цивилизации, все
экономические и культурные богатства создаются человеческим
трудом, а не виртуальными финансовыми институтами.Поэтому
именно реальный производительный труд мы и должны поставить в
основу нашей политики социальной модернизации.
Сегодня труд - как решающий национальный фактор в условиях
XXI века, в условиях глобальной конкуренции, - должен быть
выдвинут на первый план»-, сказано в выступлении Главы
государства. Георгий Георгиевич Вы родились и выросли в Нуре,
сегодня Вы магнат в сельскохозяйственном бизнесе, расскажите
пожалуйста, какая роль отводилось в Вашей жизни труду, как
складывалось Ваше отношение к человеку труда?
- Я родился в семье просого крестьянина и с детства был приучен к
труду и уважительному отношению к человеку труда. Наше детство
совпало с периодом послевоенных лет, когда восстанавливалось
разрушенное хозяйство. Я, как и мои сверстники, со школьных лет
принимал участие в сельскохозяйственном труде: прополка сахарной
свеклы, сенокос, сбор овощей. А в старших классах работали в
стройчасти, где под руководством старшего месили цементный раствор,
ставили опалубки. Дома помогали родителям в ведении подсобного
хозяйства. Ни одни каникулы мы не проводили даром. А поступив после
школы в Целиноградский сельскохозяйственный институт, мы создали
студенческий механизированный отряд и работали на механизации
животноводческих ферм. Окончив ВУЗ я по направлению три года
отработал в Целиноградском районе, затем в 1976 году вернулся в свою
родную Нуру. А с 1986 года руковожу ТОО «Шахтерское». Легкой жизни
не было, сегодняшние успехи - это результат многолетнего, кропотливого
труда.
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- Сегодня необходимо, чтобы каждый казахстанец осознал, что только
посредством реального производительного труда можно добиться
повышения уровня жизни, так как государством создаются все
необходимые условия для самореализации людей. Каждый
соотечественник должен начать действовать, сам проявлять
инициативу к улучшению качества жизни. Если в будущем мы не
хотим получить общество инфантильных граждан, не способных
самостоятельно принимать решения и заботиться о собственном
благополучии, то много внимания нужно уделять воспитанию у
молодого поколения стремления к самообразованию, любви к труду. И
в этом направлении должна быть мобилизована работа всех структур,
всего общества. Что в этом направлении делается в Вашем хозяйстве?
- Не только государство, все его уровни управления, но и частные
структуры, все общество должны разделить ответственность за ход и
результаты социальной модернизации.Наше хозяйство является одним из
ведущих во многом определяющим социальное благополучие района. Во
первых, мы никогда не стоим на месте, всегда двигаемся вперед. Сегодня
цель и смысл социальной модернизациисостоит в том, чтобы подготовить
общество к жизни в условиях новой индустриально-инновационной
экономики. Вне индустриально-инновационного развития никакая
модернизация просто невозможна.Работодатели сами должны быть
проводниками повышения квалификации. Без самообразования немыслимо
развитие инновационных процессов, значит и развитие страны в целом.
Все научно-технические решения, новинки, которые есть не только у нас в
стране, но и в мире, мы применяем у себя. Для этого я учился в Европе,
Канаде, Австралии, Америке. Специалисты ездили на учебу в Канаду, в
Аргентину. Все, что есть в мире нового для сельского хозяйства, мы
стараемся внедрить у себя. У нас и техника различная – канадская,
аргентинская, немецкая, американская. Сегодня нет комбайнера или
тракториста, а есть операторы этой мощной техники, они управляют ими с
помощью компьютера. Значит механизатору тоже нужно учиться. Их
обучение мы организовали в городе Кокшетау. Мы в Китай ездили на
учебу, в Гонконг. Этим самым мы добиваемся желаемых результатов.
Главный секрет - не уповать на вчерашние достижения, а с каждым годом
идти вперед и вперед. Кроме этого, за счет собственных средств мы строим
жилье для привлечения молодых специалистов сельских институтов агрономов, инженеров в сельское хозяйство. Для этого мы создаем им все
условия, чтобы они могли нормально работать, - жилье, соответствующие
подъемные.И как говорит наш Президент:«Поэтому выработка стимулов к
честному труду, создание системы общественного поощрения трудовых
достижений - один из краеугольных вопросов социальной модернизации в
Казахстане». Здесь мы должны отойти от принципа «каждому по сережке»,
а нужно реализовать принцип « каждому по труду». Именно тот достоин
похвалы и почета, кто работает в поте лица, кто показывает высокий
профессионализм и высокие результаты. А любовь и уважение к труду, к
человеку труда воспитывается в семье, школе и обществе.
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-В Казахстане государство - инициатор и главная движущая сила
процесса социальной модернизации.Сегодня важно культивировать в
обществе, начиная с самых ранних этапов воспитательного процесса в
общеобразовательных школах, положение о том, что государство - не
бесконечный донор, а партнер, создающий условия для роста
благосостояния
граждан.Стратегия
государства
строится
в
направлении от социальной защиты к социальному прогрессу.А это
значит, что иждивенчество недопустимо. Какие явления Вы замечаете
в сельских населенных пунктах?
- Здесь я совершенно согласен с выводами Главы государтва о том,
что нужно в корне менять социальное законодательство . Ведь введенная в
конце 90-ых годов адресная социальная помощь породило много
иждевенцев. Например, если в селе живут два брата весь скот
переписывают на одного, а второй получает АСП и совершенно не думает
о том что нужно работать. Или же перепишут все хозяйство на
престарелых родителей, а взрослые дети становятся иждевенцами
государства.И это при той острой нехватке рабочих рук на селе. Да,
государство будет помогать там, где без этого не обойтись. Но то, что под
силу сделать самому гражданину, должен сделать он сам. И это
справедливо! Создаются новые рабочие места. Но мы видим, что не все
безработные стремятся работать. К сожалению, наш менталитет таков, что
все хотят быть или рядом с родителями или с родственниками. Ко мне, как
депутату областного маслихата обращались молодые специалисты учителя разных специальностей, которые не востребованны у нас в районе.
Я им говорю « езжайте туда, где есть работа, вы же молодые». Но увы,
пока их психология такова, что они должны быть только в районе. Даже
внутри района, допустим в Тенгизский регион не хотят ехать. Раньше ведь
было так куда направят молодого специалиста, туда он и едет. Наверное
такую схему и надо ввести, особенно для тех, кто обучался на гранте.
А другой части населения надо переучиваться, осваивать новые
специальности. Надо осваивать новую квалификацию и идти
на
производство. Сейчас на территории нашего района начато строительство
железной дороги « Жезказган Шубарколь», где острая нехватка рабочих
рук.И любой желающий молодой, и взрослый может найти там работу с
достойным заработком!
В других странах люди едут на заработки далеко за границу и без
всяких гарантий. Я сам неоднократно был свидетелем такого. Когда я был
в Канаде то встретил малазийцев, которые живя в Малазии работают на
заводе в Канаде, а в Австралии люди с Китая работают. А в нашей стране
создаются новые рабочие места, строится новое производство. Поэтому
надо ехать туда, где есть работа.
-Вы крупный бизнесмен, Вы депутат, Вы руководитель. Кем Вы
себя считаете на самом деле?
-Я патриот своей Родины. Все что я делаю - я делаю во благо
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процветания республики Казахстан. И я горжусь тем что в процветании
Казахстана есть малая доля моего труда! Мои успехи – это успехи моей
страны! Я глубоко убежден что только труд может обеспечить всем
казахстанцам благосостояниеи достижение нового качества жизни. Если
мы будем работать лучше, то страна будет процветать, значит улучшится
благосостояние каждого жителя. И как отметил Президент страны « За
пределами Казахстана нет рая. Нигде, ни в какой стране мира никогда
нельзя получить все и сразу.Надо трудиться и реализовывать свой
потенциал в родном Казахстане», я целиком и полностью поддерживаю
политику социальной модернизации и, более того, - приму в ее реализации
самое непосредственное и заинтересованное участие.
Спасибо за беседу!
В 2014 году за самоотверженный труд и весомый вклад в развитие
сельского хозяйства Георгий Прокоп Указом Президента Республики
Казахстан награжден орденом «Отан».
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Ауылым — алтын бесігім

БІРЛІГІ БАР ЕЛДІҢ
БЕРЕКЕЛІ ТІРЛІГІ БАР
Ел үшін еңбек етсең халқың сүймек,
Біз үшін отца суга түсіп жүр деп...
Сұлтанмахмұт Торайғыров.
Шаруашылық басшылары жайында сөз
қозғасақ олар басшы, еңбек адамы емес деген қате
пікір қалыптасқан. Ал қазір шаруашылықты
кабинетте отырып басқаратын заман ба? Әр елді
мекеннің әлеуметтік жағдайы мен тұрмыс тіршілігі
сол елді басқарған азаматтарға тікелей байланысты
екені дэлелдеуді
қажет етпейтін ақиқат. Қаншама ауылдар
басшысының дұрыс басқармағаны немесе ауылға
жанашырлық танытпағанынан құрдымға кетті емес пе!
Соның ішінде туған ауылымды қалай түлетемін, деп ойға қырға
шапқылап, біресе қыстаққа, біресе қалаға жүгірген, елін еңбекке
жұмылдырып, соңынан ерте білген басшылар аз ба? Біз сөз еткелі
отырған азаматымыз солардың бірі - жасынан еңбекпен шыныққан еңбек
адамы Қанат Отарбаев.
Қанат Отарбаев - Қарағанды облысы Нұра ауданындағы
«Отқанжар» асыл тұқымды қой зауытының директоры, «Ерен еңбегі
үшін» медалінің, «Құрмет» орденінің иегері, республикалык «Парыз»
конкурсының Алтын жүлдегері, «Білім меценаты» .
Қарапайым отбасынан шыққан Қанат өз құрбылары секілді, мектепті
аяқтады, техникумға түсіп оны да жақсы бітірді. Сүйген қызы Нәсіппен
отбасын құрды, балалы шағалы болды. Алғашқы еңбек жолын
«Балықтыкөл»
кеңшарында
бастаған
Қанат
бұл
іргелі
қой
шаруашылығында едәуір тәжірибе жинады. Бірақ көңілі өзінің туған
ауылы Изендіге ауа берді. Бұл нарықтың аумалы төкпелі кезеңі болатын.
«Нұра» қой совхозы да тарап, қолдан қолға өтіп жатқан кезі еді.
Имандылық жолын ұстанған әке-шешесінен қазақи тәлім-тәрбие алған
Қанат, соның ішінде адам еңбек етсе, бағы жанатыны туралы мақалмәтелдерді, мысал әңгімелерді жасынан ой-санасына сіңіре білді. Атаанасы ынтымақ та, бірлік те еңбекте екенін ескертіп:
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«Бақыт кілті - еңбекте», «Ердің атын еңбек шығарады», «Еңбек қылмай ер
оңбас, бірлік қылмай ел оңбас» деген халқымыздың ұрпақтан-ұрпаққа
жетіп келе жатқан мақал-мәтелдерін алға тартатын. Сондай-ақ, еріншек
болмай, тілалғыш болыңдар деп, «Еріншектің ертеңі бітпес», «Жатқанға
жан жуымас, жалқауға мал құралмас» деген мақалдарды айтып отырушы
еді. Сондықтан, ол бала кезінен еңбек етуге, үлкендерге көмек көрсетуге
талпынып өсті. Жасынан оны еңбек шыңдады, шынықтырды. Белді бекем
буған Қанат ағасы Таңатардың қолдауымен осы шаруашылыққа ие болуды
ұйғарды. Бұл 1999 жыл еді. Бұл кез ауылдың тоз тозы шығып,
ауылдықтардың үдере көше бастаған кезеңі еді. Алға қойған мақсатқа жету
үшін аян- бай еңбек ету қажет екенін де ұғына білді. Нарық заманына үрке
қараған, тосын жаңалықтарға тосырқай қарайтын ауыл адамдарын өзіне
сендіру оңайға соққан жоқ. Шәкәрім дананың: «Біреудің жайын
сынамақ бұрын, оның өмір сүрген ортасына, өміріне байыппен көз
жібер, жағада қайық күтіп түрып, қайық келмес бұрын жүкті арқалап
тұрған жолаушыға ұқсама. ...Мені білу үшін, мен мінген қайыққа мін,
сонда ғана өмір жайымды түгел ұғасың, сүйінішім мен күйінішімді,
күйзелісімді түсінесің, сонда ғана анық танырсың кімдігімді...» деп
айтқанындай Қанаттың өзі күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей тер төге
еңбек етті. Қайтсем ауылдықтар сенімін ақтаймын, қайтсем тұралап
қалған ауылымды аяғынан тік тұрғызамын деген ой оны әрдайым мазалай
берді.Ең алдымен асыл тұқымды қой зауыты деген мәртебеден айырылып
қалған шаруашылық жұмысын түзету керек болды. Қанат Жариясұлы
шашырап кеткен мал тұқымын асылдандыру да қайта қолға алып, осы
мақсатта Алматыдағы қазақтың қой шаруашылығы ғылыми зерттеу
институтымен
үзілген
байланыс
қайта
жандандырылды.
Ғалымдарымыздың талай жылғы еңбегі, отандық селекционерлердің
жемісі «Қазақтың ұяң жүнді, құйрықты қойы» гендік қоры жойылып
кетуден сақталып қалды. Еңбегі оң бағаланып 2003 жылдың 30
желтоқсанында Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
министрлігінің №666 бұйрығымен «ОТҚАНЖАР» ЖШС аттестациядан
өтіп, «Асыл тұқымды зауыт» деп танылды. Асыл тұқымды қойдың
осынау бірегей түрі облыс бойынша аталған шаруашылықта ғана өсіріледі.
Қазір қой басы 18 мыңға жетіп, енді оны басқаларға сату да жүзеге
асырылуда. Бұл жеміс әлдебіреулердің жарылқауы емес, негізінен өмірді
өгіздей өрге сүйреген ауыл адамдарының өз қажыр-қайратының, адал
еңбегінің арқасы-тұғын. Ана тіліне, салт дәстүр, әдет-ғұрыпқа берік,
еңбекқор, ақ жүрек, ақ көңіл, ізденімпаз, көргенді, өнегелі, жаңалықты тез
қабылдайтын ұлтжанды Қанат енді тұрғындардың рухани азығына ерекше
ден қойды. Ең алдымен қирап жатқан екі қабатты ғимараттан спорт
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сады, оның ішінде кішігірім көрермен залы, спорт залы бар еді. Одан соң
жас отбасылары үшін «Ақбота» балалар алаңы мен «Кел билейік кетпе
менің қасымнан» деп анадайдан жастарды шақырып тұрған би алаңын
салып қойды. Имандылық жастарды қайрымдылыққа тәрбиелейді деп
мешіт үйін тұрғызды. Осының бәрінде тайға таңба басқандай Қанаттың
қолтаңбасы тұр. Елі еңбегін елеп әуелі «Ерен еңбегі үшін» медалімен
марапатталса, ал 2010 жылы кеудесінде «Құрмет» ордені жарқырады, сол
жылы республикалық «Парыз» конкурсына қатысып, Алтын жүлдеге ие
болды. Осының бәрі де еңбектің бағасы болатын.
Бүгінде Изенді ауылы - қандай қиын кезеңді өткерсе де, ырысы
шайқалмай, дәулеті ортаймай, егінін егіп, мал басын көбейтіп, ұрпағын
өсіріп, тұтастығын сақтап отырғаны, ұлттық келбетін сақтап келе жатқаны
- жүрегі «ауылым, туған өлкем» деп соғатын, өзінің перзенттік махаббатын
еліне арнаған, ауылын өркендетуге, елін көркейтуге аянбай тер төге еңбек
етіп жүрген, халқының алғысына бөленіп отырған Қанаттың ерен еңбегінің
жемісі. Ауылда инфрақұрылымдар жақсы дамыған. Тап -таза, мұнтаздай
ауыл кімнің болса да назарынан тыс қалар емес. Бүгінгі таңда бұл ауылды
1000-ға тарта тұрғын мекен етеді. Орта мектеп, ФАП, ауыл Мәдениет Үйі,
Б.Артаев атьшдағы спорт кешені, ауданда ең алғашқы болып ашылған
«Ақбота» балалар алаңы, жастар би алаңы, халыққа кызмет көрсету
орталығы, «Алакөл» қымызханасы, «Ақ босаға» мейрамханасы, мешіт міне, осының бәрі бір ғана шалғайдағы кішкентай қазақ ауылында.
Осының бәрі тұрғындар үшін жасалып отырған жағдай. Және де бұлар
шаруашылдық есебінен салынған. Ал біздің кейіпкеріміз ауыл жайлы
былай дейді:
- Ауыл, қазақы ауыл қай заманда да, қандай кезеңде де бейнеттің
бел ортасында, ауыртпалықтың астында келеді. Ұлтымыздың уызы —
ауыл. Мемлекеттің негізгі тірегі ауыл. Өйткені, ел байлығы алтын
астықты өндіретін ауыл диқандары, мал өсіріп, сүт-ет дайындайтын
ауыл адамдары, елдің болашағы - жастардың дені ауылда дүниеге
келеді. Ауыл гүлденсе, еліміз, барша халқымыз ырысқа кенеледі.
Өйткені, ауыл — мемлекетіміздің тынысы, болашағы, мақсат- мұратын
іске асыратын қозғаушы күші екеніне дау жоқ. Бүгінгі таңда үкіметте
ауылды қолдаудың нәтижелі бағдарламалары жүзеге асырылуда.
Кейбіреулер:«Болмай қоймайтын заңдылық бар, өркениетті елдердің
бәрінде солай. Ауыл адамдары азайып, қала адамдары көбейе береді.
Тіпті ауыл біткен жер бетінен жоғалып кетуі де мүмкін .
.
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Ең өркениетті, ең бай, ең демократиялы АҚШ-та төрт-ақ пайыз...»
деседі. Мен бұл саясатты қолдаймын. Жүздеген жылдар бойы
мінәйілігі мен шынайылығынан танбаған барша дәстүріміздің уызы,
мәдениетіміздің мәйегі, адамгершілік мүмкіндіктеріміздің асыл арқауы
ауылда. Әлі де мыңдаған жылдар бойы солай бола береді.Мен қазақ
ауылының жүздеген ғасырлар бойы жасай беретіндігіне сенемін -, деп
түйді ойын «Құрмет» орденінің иегері, республикалық «Парыз»
конкурсының Алтын жүлдегері, Қанат Жариясұлы.
Бүгінгі таңда барша қауым қызу талқылап жатқан Елбасының:
Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек
Қоғамына қарай 20 қадам атты мақаласына үн қоса отырып еңбек
майталманы былай деді:
-90-жылдардың басында бұрынғы жүйе бұзылып, өндіріс орындары
жабылып, экономикалық тұрақсыздық белең алған тұста жұмыссыздық
көбейді. Бұрын еңбек етіп жүрген адамдар жұмыссыз, ешкімге керек
болмай қалды. Ол кезде «балапан басына, тұрымтай тұсына» дегендей,
әркім тіршіліктің қамымен кетті. Қазір ауылды жерде қанша мал ұстасаң
да өкімет шектеу қоймайды. Бұл - тәуелсіздіктің арқасы. Халықтың
тіршілігі де малда болып тұр. Өтпелі кезең, өлі ара уақыт артта қалды.
Елбасымыз баршамызды ел игілігі жолындағы еңбекке шақырады,
бүгінде еңбек шешуші ұлттық фактор екенін ұғындырады.Еліміз
үшін еңбек етейік, ардақты ағайын!
Белгілі ақын Төлеген Айбергенов еңбек адамдарына қатысты өз
ойын «Гүлстанға айналдырған тақырды, Болат қолдар, алғыр милар
ақылды», «Не кездессе өздеріңмен көрмекпін, Қарапайым адамдары
еңбектің!» деп түйіндейді. Шынымен де, еңбек адамдарына деген кұрмет
қай қоғамда да ерекше болуы тиіс. Елбасының ойы - халық болып
жұмыла еңбек ету және ел үшін еңбек еткен адамдарға лайықты кұрмет
көрсету. Еңбек озаттарын насихаттап, баспасөзге жазу, мемлекет жэне
қоғам тарапынан лайықты бағасын беріп, марапаттап отыру - өркениетті
елдердің озық дәстүрі. Осы Қанат сияқты ұлт жанашыры, тіл жанашыры,
аудандық маслихат депутатығына «Нұр Отан» ХДПнан бірнеше мәрте
сайланып, халық аманатын абыроймен атқарып келе жатқан, еліне аянбай
тер төге еңбек етіп жүрген, ауыл еңбеккерлерінің өмір жолы жас ұрпаққа
үлгі өнеге болары анық.
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Жаңарқаны жаңғыртып,
Нұраны нұрландырған
«Әкім бол, халқыңа жақын бол» - деген
қағиданы ұстанған Нұра ауданының әкімі,
Жаңарқа
тумасы
Серік
Жаманқұлұлы
Шайдаров жайында туған ауданын нарық
қыспағы қусырып тұрған кезеңінде 10 жыл
қатарынан басқарып, оны жаңғыртқан, енді
міне, 2007 жылдан бері Нұра еліне келіп,
аянбай еңбек етіп оны нұрландыруға бар
күшін сарқа жұмсап отырған азамат жайында
осы мерейтой қарсаңында ауыз ашпай қалуды
жөнсіз деп санадық.
Қазақи ұлт дәстүрдің қаймағы бұзылмаған
Жаңарқада туып, жастайынан қазақ халқының қадір қасиетін, ана тілінің
сұлулығын, ұлттық салт дәстүр мен әдет ғұрыптың озық үлгілерін жан
дүниесіне, жаратылыс болмысына сіңірген Серік Жаманқұлұлының
бүгінгідей дәрежеге жетуі негізсіз емес еді.
Әрине, кез келген адамның мінезі, ең алдымен ата бабасынан дарыған
қасиетке, бойына ана сүтімен сіңген тәрбиеге байланысты. Ең алдымен
оның осындай азамат болып қалыптасып, өмір бойы еліне қызмет істеуіне
отбасынан алған тәрбиенің үлкен ықпалы болғаны даусыз. Әкесі
Жаманқұл бар өмірін ел басқару ісіне арнаған елағасы болса, шешесі
Жөкіш өмірдегі басты мұрат бала өсіріп, ерінің алаңсыз еңбек етуіне
жағдай жасау, ел ағасының лайықты жары болу деп санаған қазақтың
қарапайым аналарының бірі.
Иә, қамшының сабындай біртұтам өмірде сені жұрттың жан әлемі
кең, қолы таза, өрісі биік азамат ретінде танығанына не жетсін. Әйтсе де
азаматтың бағасын оның туып-өскен ауылынан артық кім біледі. Өйткені,
туған ауылың – туған анаң секілді. Ал ананың қасы – қабағына қарайтын,
жанын ұғатын перзентін алабөтен көретіні белгілі. Ал жұрттың азаматты
сыртынан сүйсіне айтуы азаматтың адами ажарына берілген ең әділ баға.
Серік Шайдаров жайлы жұрттың жүрекжарды лебізін естіген кезде
адамның қадір қасиеті тек отырған орынтағымен ғана емес, айналасына
шашқан шуағымен, еліне сіңірген еңбегімен, ізгілігімен көрікті екен-ау
деген ой келетіні анық. Өзінің білім білігін жетілдірумен ұдайы
айналысып жүрген азаматтың тәубә, елге сіңірген еңбегі еленбей қалған
жоқ. Бүгінде оның кеудесінде Құрмет ордені жарқырайды. Тәрбиенің
қайнар бұлағынан сусындаған
Серік Жаманқұлұлы білгір де
білімділігімен, жастайынан ел басқару ісіне араласып, бойына мол
тәжірибе жинақтаған басшы. Әкей айтушы еді «Сен қызмет іздеме, балам,
қызмет сені іздесін» деген қағидасын өмірлік ұстаным еткен баласы әке
жолын лайықты
жалғастыруда. Облыстық баспасөз беттерінен
Жаңарқадағы игі істер жайында хабардар болатынбыз. Енді міне сол
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ауданның әкімі бізге келеді дегенде ел құлағы елең еткені де рас еді.
Себебі өзіне де өзгеге де талап қоя отырып, жұмысты жаңаша
ұйымдастыру, біреуге ұнаса біреуге ұнамайтыны да өмірлік аксиома емес
пе!
Бірақ Серік Жаманқұлұлы осы сыннан да мүдірмей өтті, соңынан
халықты ертіп, олардың сеніміне аз уақытта – ақ ие болды. Ең алдымен әр
ісінде атадан ұлағат арқалаған азамат екенін көрсетіп, аға ұрпаққа бет
бұрды, барлық күрделі мәселелерді ауыл ақсақалдарымен ақылдаса
отырып шешуді ұстанымға айналдырды. Ауыл ақсақалдары да жаңа
басшыға қолдау көрсетті, себебі жаңа басшы өз жұмысын ауданда жылдар
бойы шешуін таппай жүрген күрделі әлеуметтік проблемаларды шешуден
бастады. Соның ең біріншісі, кезек күттірмейтіні аудан орталығындағы
құлап, қабырғаларының қаңқасы ғана қалған монша ғимараты еді. Міне,
енді осы мәселе ауданның жаңа әкімінің аудандық Мәслихат
депуттаттарының қолдауымен өз шешуін тапты. «Тоқпағы мықты болса,
ағаш қазық та жерге кіреді, демекші, монша құрылысы басталып, бас аяғы
үш айдың ішінде бүгінгі күн талабына сай жаңа монша салынып
пайдалануға берілді.
Оның жаңашылдығы ауданның экономикасының негізін құраған ауыл
шаруашылығын әр тараптандыруда, ұсақ шаруашылықтарды ірілендіру,
бос жатқан егістік жерлерді игеру, жер өңдеу мәдениетін жақсарту, жерің
құнарлылығын арттуру мақсатында оған тыңайтқыштар мен гербицидтер
сіңіру, Үкімет тарпынан бөлінген субсидияларды мерзімімен пайдалану,
жаппай ылғал сақтау технологиясы мен жоғары қуатты техниканы
қолданысқа енгізуде де байқалды. Осы бағыттарда жүйелі жұмыстар
жүргізілді. Оның дәлелі - ауданда облыс басшылары, бүкіл облыстың
шаруашылық
басшылары,
ғалымдардың
қатысуымен
облыстық
агрокеңестің өткізілуі, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық
Министрі А.Күрішбаевтың ауданның егіс алқаптарын аралағанда осы
істерге берген оң бағасы болды.
Өз жұмысында Серік Жаманқұлұлы ауданның елді мекендерін
көркейту, көгалдандыру, санитарлық тазалауға да қатты мән берді, соның
нәтижесінде соңғы жылдары ауылдардың ажары кіріп,тазарып қалды.
Бірнеше ауылда су құбырлары күрделі жөндеуден өткізіліп, аудан
орталығында су құбырлары тартылды. Республикалық, облыстық маңызы
бар жолдардың күрделі жөндеу жұмыстары да басталды.
Жаңа басшының қызметке келуімен ауданда тұрғын үй
бағдарламасына ерекше мән берілді, өткен жылы мемлекеттік бағдарлама
аясында бюджеттік сала қызметкерлері мен көп балалы отбасыларына
арналып үш үй салынып, тапсырылды. Бұл жұмыс биылғы жылда да өз
жалғасын табуда: екі пәтерлі бір үй жаңадан салынса, 18 пәтерлі екі қабат
үй күрделі жөндеуден өткізіліп жас мамандарды тұрғын жаймен
қамтамасыз етуге мүмкіндік бергелі отыр.
Өткен жыл ауданымыздың 80 жылдық мерейтойы тойланды. Ол
тойланып қана қоған жоқ, ол мерейтойға аудан бойынша 8 игі іс
жоспарланып, орындалды.
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Аудан орталығындағы Орталық саябақ жаңартылды, онда
«Тәуелсіздік» монументі бой көтеріп, үш бірдей сұлу субұрқақтар
орнатылып, жасанды шөппен қапталған кіші футбол алаңы салынып, енді
ол саябақ тұрғындардың демалатын бірден бір сүйікті орнына айналып
отыр, тоз- тозы шығып тұрған аудандық Мәдениет үйі, стадион, мектеп,
бала бақша күрделі жөндеуден өтіп, келбеті ажарланды.Тізе берсек осы
кейінгі екі - үш жылда атқарылған жұмыстар легі ұшан қиыр. Ал елдің,
әсіресе қариялардың батасы бір төбе. «Батаменен ел көгерер, жаңбырменен
жер көгерер» дегендей ел басқарып отырған азаматтың еңбегінің бағасын
ел беріп жатыр.
Соның бәрінде
тайға таңба басқандай Серік Жаманқұлұлы
Шайдаровтың ізі сайрап жатыр. «Жақсының жақсылығын айт, нұры
тасысын» деген халық даналығы, менің өз алдыма қойып отырған
мақсатым, жаңарқалықтар түлеп ұшырған азаматтарының бүгінгі жетіп
отырған шыңына қуансын, мақтансын, шаттансын деген ниет.
«Мақтан,елім, мақтанарлық ұлың болса» демей ме?
Жақсы сөз жүрекке қуат берсе, қайнаған өмір - өңірдің көркі. Өзінің
80 жылдық торқалы тойын лайықты қарсы алып, осындай азаматтар
ұшырған, еңбегімен түлеу үстіндегі Жаңарқаға үлкен табыстар тілейміз.
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Мақтан елім, мақтанарлық ұлың болса

Еңбектің еленгені – бақыт
Еңбек қылған ел үшін...
Еңбегі сіңген ер үшін.
Бұқар Жырау.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 21 жылдығына
орай өзінің Жарлығымен үздік еңбек еткен
отандастарымызды
мемлекеттік
наградалармен
марапаттады.
Оның
ішінде
нұралық
азамат
Сейтжаппар
Нығметов
«Парасат»
орденімен
марапатталды.
Сейтжаппар Алшынбекұлы Нығметов –
Нұра
ауданындағы
«Қайнар»
ЖШСнің
директоры, «Ерен еңбегі үшін» медалінің,
«Құрмет» орденінің иегері, аудандық мәслихат
депутаты.
Сейітжаппар Нығметов Қорғалжын жерінде дүниеге келген. Орта
мектепті үздік бітіріп, бірден Целиноград ауыл шаруашылық институтына
оқуға түседі. Жоғары білімді жас маман жолдамамен мамандығы бойынша
қызметке Нұра ауданының «Трудовик» кеңшарына келіп еңбек жолын
ветеринарлық дәрігер болып бастайды. Өзінің таңдап алған мамандығына
берілген жас маманның еңбекке қабілеті бірден байқалды. Жауапкершілік,
еңбекқорлық сияқты қасиеттерінің арқасында еңбек ұжымына тез сіңіп,
абыройға ие болды. 1994 жылы жас маманның кәсіби қабілетін ескере
отырып аудан басшылары оны Нұра мал бордақылау бірлестігіне директор
етіп тағайындады. Бұл кез өмірге нарық түсінігі еніп, жаппай
жекешелендірудің басталған кезеңі болатын. Заман талабын ескере
отырып, бәрін ой елегінен өткізген Сейтжаппар Алшынбекұлы
шаруашылықты қайта құруға кірісті. Еңбек ұжымымен бұл мәселені жан –
жақты талқылап, бірігуге бел буды. Әріптестері оған сенім артты. Сөйтіп,
дүниеге «Қайнар» ЖШСгі келді.
Бүгінде шаруашылық 30 мың гектар жерге дән сіңіріп қана қоймай, мал
шаруашылығын дамытумен, мал тұқымын асылдандырумен де жүйелі
түрде айналысуда. Шаруашылықтың экономикалық жағдайы мығым,
машина тракторлық парк жыл сайын отандық және шетелдік техникамен
жаңартылуда, мал басын асылдандыруда, қазақтың Әулиекөл тұқымды ірі
қарасы өсірілуде. Сонымен қатар Сейітжаппар Алшынбекұлы ауылдың
әлеуметтік жағдайына ерекше мән берді.
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Соның арқасында ауылдың бүгінгі келбеті кімге болса да үлгі боларлық.
Ауылдық дәрігерлік амбулатория, кірсе шыққысыз Мәдениет үйі, үлкен
қалалардікінен кем түспейтін «Қайнар» мейрамханасы, 50 орындық
монша, наубайхана. Осының бәрі ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын
арттыру мақсатында шаруашылық қаржысына жасалған игі істер.
Ауылдастар арасында саламатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық
спортты дамытуда Секеңнің орны тіптен ерекше. Оның отбасы мүшелері
бәрі спортшы. Баласы Айнар күрестен озып шықса, өзі ауыр атлетикамен,
ал жұбайы Галина қыздардың баскетболшылар командасының капитаны.
Ауылда үлкен спортзал мен спорт алаңы, фитнес зал бар. Ауылдың
спортшылары биыл он сегізінші рет аудандық спартакиада жеңімпаздары
атанып, 1 млн теңге жүлдені қанжығаларына байлады.2009 жылы
ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан елеулі үлесі үшін
Сейтжаппар Нығметовқа «Рухы биік тұлға» атағы берілді.
Марапат иесі өзінің алғысы мен қуанышын былай білдірді: «Бұл – мен
үшін ғана емес, шаруашылықтың бүкіл ұжымы үшін үлкен құрмет.Ауыл
шаруашылығына, ауылға деген Елбасы тарапынан қолдау үнемі
көрсетілуде. Соның арқасында біз бүгін табысты еңбек етіп, дамып
келеміз. Біз өз Отанымыз – Қазақстан Республикасының дамуы мен
өркендеуіне өз үлесімізді қоса отырып, Елбасы бастамаларын әрдайым
қолдап келдік және қолдай береміз. Егер сол азын-аулақ еңбегіңді халық,
мемлекет және ел Президенті бағалайтын болса, бұл – нағыз бақыт қой.
Біздің соңымыздан ерген ұрпақтарымыздың арасынан елім деп еңбек
ететін азаматтар көбейе берсін. Әрбір саналы азамат үшін өз халқына
қызмет етуден үлкен бақыт жоқ. Еліміздің абырой-беделі әрі қарай өрлей
берсін», дейді Сейтжаппар Нығметов.
Сейітжаппар Алшынбекұлының Атымтай жомарттығы жайлы да
ауылдастары аузының суы құрып айтады. Ол мектепке, ауруханаға
қайырымдылық жасап тұрады. Оның сыртында көмек сұрап келгендердің
де меселін қайтармайтын көрінеді. Ауылымыз көркейсе, біз де қанаттанып,
шабытпен еңбектене береміз, дейді аудандық мәслихаттың депутаты, елге
сыйлы азамат. «Кез келген адам үшін мемлекет тарапынан еңбегінің
бағалануы маңызды. Ол бәріміз үшін үлкен қуаныш. Жұмысты одан әрі
ынталандыру тұрғысынан алып қарағанда, бұл үлкен мәнге ие.
Марапатталғандар бұдан қуат алып, мемлекет алдында тұрған міндеттерді
орындауда, өз қызметін атқаруда үлгі көрсетері анық»-, деп атап өтті
Елбасы.
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-Баршамыз Елбасы қойып отырған жаңаша міндеттер, нақтыланған
тапсырмалар төңірегінде ұмтылыс пен құлшыныс танытуға тиіспіз. Сонда
ғана қол жеткізген жеңістеріміз жалғасын табады. Әрбір адамды істің көзін
табуға, еселі, ерен еңбекке жұмылдырайық, ағайын! Тұңғыш
Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Ауыл – біздің қастерлі
атақонысымыз, тіршілік-тынысымыз, киелі алтын тамырымыз. Ауыл
шаруашылығы қашанда ел экономикасын алға сүйрейтін жетекші саланың
бірі болған, солай бола береді де», деген еді. Расында, ауыл – қазақтың
негізгі күретамыры, алтын бесігі. Сондықтан, ауыл шаруашылығын
дамыту – елді мекендердің еңсесін тіктеу, ауылдардың ажарын кіргізубіздің басты міндетіміз-, деп қорытты өз ойын еңбек озаты Сейітжаппар
Нығметов.
Облыста өткен салтанатты жиыннан кеудесіне ордаен тағып қайтқан
азаматтың қуанышы қуанышқа ұласып, Секең немерелі болды, өмірге
Ескендір атты торсық шеке ақ маңдай ұл келді. «Еңбек еткеннің еңсесі
биік» демекші, еңбегінің арқасында құрметке бөленген азаматты Нұра
жұртшылығы атынан марапатымен шын жүректен құттықтап, зор
денсаулық, ұзақ ғұмыр тілей отырып, жеңістен жеңіске жете беріңіз
демекпіз.
Суретте: Қарағанды облысының сол кездегі әкімі Әбілғазы
Құсайынов Сейітжаппар Нығметовтың кеудесіне орден тағып тұрған
сәт.

61

Жапон елінің жомарттығы
Нұра ауданындағы «Жалғызіліктілер мен
панасыз қалған жандарға көмек көрсету»
Қоғамдық Ұйымы шығыстың ең бай елі Жапонияның
78 мың доллар көлеміндегі
грантын
жеңіп
алды.
Бұл
жобаға
республиканяң әр тарапынан 50 ұйым
қатысқан болса, жеңімпаз екеу – бірі Қостанай
қаласынан, ал екіншісі жоғарыда аталған
ұйым. Ұйымның жетекшісі «Шапағат»
медалінің иегері Гүлнар Түсіпбекова.
Алғашқыда «Нұра»
жеке меншік
мейірімділік үйі болып құрылған бұл ұйым
аудан, қала берді облыс көлеміндегі жалғызілікті
қарттар мен қамқорсыз қалған жандарға көмек көрсетіп келеді. Осы
аралықта
Гүлнар мен оның өмірдегі
сенімді тірегі Қоянбайдың
қайырымдылығы арқасында қаншама жандар бастарына пана, жандарына
жылу тапты десеңізші! Жапония елшілігінің ұйымдастырған «Корни
травы» қайырымдылық жобасы жайында облыстық Қызыл ай ұйымынан
естіп білген Гүлнар жобаға қатысуға бел буған еді. Жоба қарапайым
адамдарға, шағын әлеуметті жобаларға қолдау көрсетуге бағытталған.
Жобаға қатысу көптеген құжаттарды әзірлеуді қажет етті. Гүлнардың
жобасы өз қол астында күн кешіп жатқан панасыз жандардың тұрмыстық
жағдайын жақсартуға бағытталды. Яғни ғимаратқа күрделі жөндеу
жұмыстарын жүргізу, төсек тартып жатқан мүгедек жандарға арнайы
медициналық кереуеттер мен құрал – жабдықтарды сатып алу көзделді.
Сөйтіп, жобаның электрондық нұсқасы Жапон елшілігіне жіберілді.
Жобаны алысымен оған қызығушылық танытқан Қазақстандағы Жапон
елшілігінің жауапты қызметкерлері келіп, ұйымның жұмысымен, онда
тұрып жатқан жандардың тұрмыс тіршілігімен жан жақты танысып
қайтқан еді. Көп ұзамай Астанадан қуанышты хабар да келіп жетті. Сөйтіп,
Жапонияның Қазақстандағы елшілігінде грант тапсыру рәсімі 2013
жылдың 16 қаңтарында өтті. Жапонияның Қазақстандағы елшісі Харада
Юдзо Нұра ауданындағы «Жалғызіліктілер мен панасыз қалған жандарға
көмек көрсету» Қоғамдық Ұйымының директоры Гүлнар Түсіпбековаға
салтанатты түрде 78 мың доллар тұратын грантын табыс етті.
Қайырымдылық бұл елімізге тән дәстүрлердің бірі. Ата-бабаларымыз
жақын адамдарға жақсылық жасау ұғымын жақсы түсінсе, қазіргі таңда
қайырымдылық әрбір азаматтың борышына айналды. Елімізде адамдарға
қол ұшын беруге дайын көптеген компаниялар, қоғамдық ұйымдар
баршылық. Түсіпбековтар отбасы да сондай жандардың бірі.
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Мына аласапыран заманда көптеген ауқаттылар туған әке – шешелерін
үкіметке тапсырып жатқанда, осындай қайырымдылық таныту әркімнің
қолынан келе бермейтіні айдан анық.
Бүгінде мұнда 42 панасыз жалғызілікті жандар тұрып жатыр,
олардың ішінде төсек тартқан өзін өзі күте алмайтындар да бар. Қоянбай
мен Гүлнар оларға қолдарынан келген мейірім мен қамқорлығын аямауда.
Соның арқасында олардың қарны тоқ, киімдері мен төсектері бүтін де таза,
бөлмелері жылы. Ал мына Жапон елінің бөлген қайырымдылық
қаражатынан кейін олардың тұрмыстық жағдайы біршама жақсаратыны
анық.
Бүгінгі таңда қыстың көзі қырау екендігіне қармастан Гүлнар облыс
орталығындағы бірнеше құрылыс компаниялармен келісім шартқа отырып
жөндеу жұмыстары қауырт басталып та кетті. Терезелер ауыстырылып,
ғимараттың ішіндегі жөндеу жұмыстары да кестеге сай жүргізілуде.
Белгіленген мерзімде жобада көрсетілген жұмыстар сапалы аяқталып,
Жапон елшілігіне тиісті есебі де берілетін болады.
Суретте: Жапонияның Қазақстандағы елшісі Харада Юдзо
мен Гүлнар Түсіпбекова.
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“Целину продолжают наследники”- говорит
директор ТОО ”Пржевальское”
Эксан Балтабаевич
Таттыбаев.
«Пройдя через трудные годы реформ,
сегодня, образно говоря, село находится на
пороге
новой
целины.
Этому
будет
способствовать объвленное трехлетие развития
села, а также реализация двух государственных
программ: агропродовольственной и развития
сельских территории».
(из доклада Н.А. Назарбаева, посвященном 50летию освоения целинных и залежных земель).
История рождения целинного совхоза имени
Пржевальского ничем не отличается от тех шести
родственных хозяйств – 1954 г. Центральная усадьба – село Пржевальское
названа в честь известного путешественника исследователя Центральной
Азии генерала – майора Н.М. Пржевальского находится в северо-западной
части района, в 55 километрах и в западной части г.Караганды в 255 км.
До 1988 года население насчитывало 1,1 тыс. человек. Общая
площадь сельхозугодий составляла 50800 гектаров, из которых 37621 –
пашня, 8655 – поливных земелб, 1596- сенокосных и 3137 га пастбищных.
Посевная площадь занимала 32322 га, в том числе зерновых – 23667 га.
Имелось до 3496 голов КРС, 130-свиней и 50-лошадей.
Совхоз дважды завоевывал в социалистическом соревновании
переходящее Красное Знамя республики: 1979 и 1982 г.г. А по итогам 1987
года хозяйство произвело продукции растениеводства на сумму 3 млн. 362
тыс. рублей.
В летописи совхоза имени Пржевальского немало славных дел и
трудовых побед. В разные годы, разные герои, прославленные маяки
производства зажигали звезды, оставляли добрый след. Но, все начиналось
также, как у любого целинного хозяйства: с трудностей и испытаний на
прочность.
1955-й год. Началось массовое наступление на ковыльные степи,
отсчет времени целинной эпопеи. Становилось все напряженнее,
уплотнялся поток прибытия людей и поступления сельхозяйственной
техники. Первым десантом высадились П.Татарников, С.Вержак,
А.Глушко, В.Гутов, Т.Культешева, Н.Крюкова – участник Великой
Отечественной войны и многие другие, позже ставшие известными
хлеборобами, добрыми наставниками, грамотными специалистами и
руководителями производства. Только в 55-ом в совхоз прибыло около 600
человек, из которых больше половины юноши от 17 до 20 лет.
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Первым директором целинного совхоза Пржевальского был П.Шелухин.
Вмасте с Петром Михайловичем первые трудности целинного крещения
разделяли Е.Угрюмов - гл. инженер, А.Муканов- гл. бухгалтер,
Н.Демидов- гл. агроном, П.Максимов – зам директора по хозяйственной
части, Е.Белькин – ст. прораб. Затем на их смену пришли: Я.Гуляевглавбух, А.Батин - гл. инженер, Коденский- зам.директора, Н.Ким – ст.
прораб, А.Христенко – зав. МТМ.
Заведующий МТМ хозяйства Александр Федорович Христенко прошел
большой путь, став широко известным ученым сельского хозяйства,
директором ЦК НИ совхоза – института, обладателем золотой звезды
«Халык Каһарманы». Также и А.Глушко, и В.Гутов: первый из них от
шофера дошел до секретаря парткома родного хозяйства, второй – от
механика до директора совхоза «Шахтер».
Живой пример того, как растила кадров целина, трудовой путь
А.Романенко, доморощенного первоцелинника. А проходил он секреты
хлебопашца на родных Жараспайских нивах. Здесь Анатолий Павлович от
рядового механизатора дошел до главного инженера. Уже в начале
восьмидесятых его назначили директором совхоза им.Пржевальского, где
проработал 14 лет. А в середине девяностых Романенко повысили в
должности: он стал начальником райсельхозуправления, затем директором
департамента сельского хозяйства и первым заместителем акима района.
Примечательно, что на этом посту Анатолий Павлович работал до самого
ухода на заслуженный отдых. И, как главная фигура, как хозяин
Нуринской земли, он служил ей честно и добросовестно.
По сегодняшний день в совхозе им. Пржевалького крепко чтят
память о тех, кто стоял у истоков целинной эпопеи, кто покорил не
ординарные нравы ковыльных степей. Добрыми делами подолжают их
славные традиции целые династии: Гарифзияновых, Белоцерковец,
Ведерниковых, Тетенькиных, Ченцовых и других. Все по-прежнему в
трудовом строю такие ветераны, как Штефан Тимофеевич Киркэ – кавалер
многих орденов и медалей, в том числе ордена Ленина.
Большой трудовой победой ознаменован для пржевальцев год 1979-й.
Практически они государству подали без малого 2 миллиона пудов
отменного целинного хлеба. Причем он оказался самым высоким
показателем по району. Тогда к ним приблизились лишь урожайновцы и
шахтерцы. Это был знаком событием и для директора совхоза Константина
Сергеевича Пак, который уже седьмой год держал бразду правления.
… Уже более 16 лет Таттыбаев руководит целинным совхозом им.
Пржевалького. За это время многое изменилось: и в производственных
делах, и в облике села. Если в 1996-97-х годах зерновой клин занимал 1012 тыс. га, то сейчас более 20 тысяч гектаров. Практически увеличен вдвое.
Значительно укреплен машинно-тракторный парк хозяйства, что позволяет
широкому внедрению новейшие технологии земледелия, выращивания
колосовых.
Пржевальцы уже который год вдогонку идут за ближайшими соседями
– шахтерцами.
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И не без успехов. Так, внедряется новый, научно обоснованный
севооборот, расщиряются полащади паров, происходит сортообновление.
Практически земледельцы хозяйства уже перевили стрелку рельсов
зернопроизводства на семеноводство. То есть, пржевальцы серьезно
наступают на пятки соседей. Все смелее поворачивают отрасль на путь
интенсификации. И насколько это серьезно показали итоги минувшего
хозяйственного года.
С наступлением юбилейного года целины, второго года трехлетки аула
добрые начинания пржевальцев получили дальнейшее развитие. Так,
нынешний строительно-ремонтный сезон ознаменуется капитальным
ремонтом с реконструкцией сельской больницы и клуба.
- Мне часто вспоминаются отцовские советы Президента страны
Нурсултана Абишевича Назарбаева, - говорит Таттыбаев. – Тогда, в 2001
году, мне посчастливилось быть у него на приеме в числе первых среди
руководителей сельхозформировании из глубинки. Помню, его прогнозы о
дне грядущем, о ожидаемых реформах селян – сегодня они все в действии
и приносят свои плоды. Просто поражаюсь дальновидностью Президента,
его умом, широком кругозором, как государственного деятеля,
признанного, в мировом масштабе политика.
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Парыз сыйлығының иегері Қанат Отарбаев

Шаруашылық басшылары аудан әкімі
С.Шайдаровпен. 2010 жыл

Щербаков ауылының Мәдениет Үйі

Қайнарлықтар миллионы

Қараөткел 2007 жыл

Изендідегі спорт зал

Изендідегі балалар алаңы

Пржевальское ЖШС -нің диқандары

Шахтер ЖШС-нің егінжайында

Рухы биік тұлға

Әріптестермен бірге

Әріптестермен бірге

Жараспай ЖШС нің директоры Сейілхан Қоңырбаев

Спорт жеңімпаздары

Қасиетті қара Нұра

Орталық саябақ

“... Өзіңе сен, өзіңді алып шығар
Еңбегің мен ақылың екі жақтап”.
АБАЙ.

Жаны нәзік, мінезі қайсар Гүлнар
Ол үлкен отбасының шаңырағынан түлеп
ұшқан түлек болатын. Зерек ақылы қайсар
мінезімен ұштасып жататын. Бала болса да
пікірі үшін тік тұрып, күресе білетін.
Жансарайы рухани тұрғыдан өте бай бұл
шаңырақ перзентіне жастайынан ең жақсы
қасиет – білімге деген құштарлықты,
тапсырылған жұмысқа жауапкершілік сезімін
сіңірді.
Әкесі Нұра өңіріне ғана емес Қарағандыға
танымал,
жоқ
жітімге
көрсеткен
қайырымдылығымен, жасаған жақсылығымен,
мінезінің көркемдігі мен адамгершілік
қасиеттерімен жұртына қадірлі ел азаматы,
білікті басшы, кәсіби ұйымдастырушы Смағұл Мұқанов болса, анасы
Күлшат Мұхамедияқызы іргесі мықты, босағасы берік көпбалалы
отбасының тұтқасына айналып, құт береке дарытқан, ырыс – бақыт
әкелген ақ маңдай ана.
Онжылдықты бітірісімен Қарағанды мемлекеттік университетінің
экономика факультетіне оқуға түсіп, күн-түн демей білімін ұштады.
Сөйтіп, қаржы саласының мамандығын игеріп, туған елге оралды.
Алғашқы еңбек жолын Нұра аудандық қаржы бөлімінде маман болып
бастады. Арман-мақсаты зор адам өмір бойы бір орнында тұрақтап
қалмайды. Көп ұзамай оны аудандық салық комитетіне қызметке
шақырды.
Жас маманның ерекше қасиеттерін байқаған басшылық оны 1998
жылы бастықтың орынбасары етіп тағайындады, содан бері Гүлнар бұл
қызметті бар ынтасымен адал атқарып келеді. Оның басқарушылық
қабілеті білім ордасында жүргенде - ақ анық байқала бастаған еді.
Басқару жұмысы – мәліметтерді есте сақтауды, оны ойда ұшқыр қорытып,
жүйеге келтіруді, сөйтіп тез арада шұғыл шешімдерді қабылдауды қажет
ететіні белгілі. Әсіресе, ол жас мамандарға көмек көрсетіп, олардың кәсіби
шыңдалуына ерекше назар аударады. Оның қол астынан қаншама жас
маман қанаттанып саналы өмірге жолдама алды!
Бюджетке салық және басқа да түсімдердің толық және мезгілімен
түсуін қамтамасыз ететін орган – салық органдары. Олардың сапалы
жұмысының нәтижесінде жалақы мен зейнетақының дер кезінде
төленулері қамтамасыз етіледі. Салық заңнамасы көпсаланы қамтитын, әрі
заман талабына сай жиі өзгерістерге ұшырайтын сала. Ал ауыл
кәсіпкерлері мен шаруа қожалықтары басшыларына бұл өзгерістер дер
кезінде жете бермейді.
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Әрине, салық органдары тарапынан әр түрлі семинарлар өткізілгенмен,
жекелеген сұрақтары бойынша, нақты жеке тұлғалардың мүлік салығы,
көлік құралы салығы, патент есеп-қисабын, оңайлатылған декларацияны,
мемлекеттік қызметкерлер үшін декларацияны толтыру сияқты ірілі
ұсақты мәселелер бойынша сұрақтар туындап отырады. Сол кезде әкесінің
айтқаны есіне түседі Гүлнардың «Балам, алдыңа келген адамға қол
ұшыңды беруге әзір бол. Ол сенің алдыңа еріккенінен келмейді, көмегіңе
мұқтаж болып келеді» дейтін үнемі. Міне, әкенің осы сөзі Гүлнарды
қандай шырғалаң шақтарда да, кейде көңілі құлазып ойға батқанда да
тапжылмайтын темірқазықтай өмір деген тылсымның бұралаң жолдарында
адастырмай алға бастап келеді.
Гүлнардың бүкіл өмірін, қала берді
күнделікті тыныс-тіршілігін, жүріс-тұрысын мәнді де сәнді деп нық
сеніммен айтуға болады. Өйткені, осы бір езуінен әмсе күлкі кетпейтін
тынымсыз жан қашан да ізденіс пен ілгерілеу үстінде. Бәріне үлгеріп,
бәріне де үлгі көрсетуде. Не істесе де, құштарлықпен істейді. Бүкіл саналы
ғұмырын мемлекеттік қызметке арнаған, елі үшін адал қызмет етіп жүрген,
киелі Нұра жерінде туып-өскен Гүлнар туған жерінің ең қымбат
қасиеттерін өз тұлғасына жинаған.Оның «мемлекетке қызмет – елге
қызмет» деген көп жылдық еңбегі бағаланып, облыс әкімінің,
республикалық, облыстық салық органдарының Құрмет грамоталарымен
марапатталды. Ал 2010 жылы «Қазақстан Республикасы Салық ісінің
үздігі» атағына беріліп, омырауына арнайы төсбелгі тағылды. Шаршапшалдығуды білмейтін, жаны нәзік, мінезі қайсар Гүлнар, міне, осындай !
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Мемлекеттік қызметтің үздігі
Халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына
жататын азаматтарды әлеуметтендіру тетігін
дамыту
қажет.Бұл,
бірінші
кезекте,
мүгедектер мен мүмкіндігі шектеулі адамдар,
көп балалы отбасылар мүшелері, зейнет
жасындағы адамдар және т.с.с. Нұрсұлтан
Назарбаев:
Қазақстанның
әлеуметтік
жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек
Қоғамына қарай 20 қадам
Нұра ауданының орталығында «ҚР Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау Министрлігіне
қарасты зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік
орталығы» республикалық мемлекеттік қазынашылық кәсіпорнының Нұра
ауданындағы бөлімшесі бұл күнде бұл мекеме зейнетақымен қоса міндетті
әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемнің бес түрін жүзеге
асыруда. Нұра ауданының өз ерекшелігі бар: оның Теңіз өңіріндегі шалғай
ауылдары көп. Әсіресе, сол ауылдардан келген азаматтарды мезгілімен
қабылдап өтініштерін оң шешуге ерекше ден қойылады.
-Бүгінгі таңда аудан бойынша бір айда 145 млн теңгенің зейнетақысы мен
жәрдемақысы төленеді, оның ішінде 70 млн теңгесі – зейнетақы, 20 млн
теңгесі мүгедектерге төленетін жәрдемақы болса, бір жасқа дейінгі
нәрестелерге төленетін жәрдемақы 6 млн теңгені құрап отыр. Кейінгісі
жылдан жылға көбеюде. Төлем түрлері көбейген сайын, жұмыс көлемі
жылдан жылға көбеюде. Зейнетақы тағайындауда да біршама қиындықтар
туындап жатады. Ол - өтпелі заман кезінде кеңшарлар тарап, шаруашылық
түрлері өзгергенде көпшілік адамдар жұмыссыз қалып, олардың
құжаттары толығымен ресімделуінен. Мұндай жағдайда біз мұрағат және
басқа да мүдделі ұйымдармен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Әр адам
маңдай термен жасаған бейнетінің лайықты зейнетін алуға тиіс. «Біздің
басты міндетіміз тұрғындарға мемлекеттік қызметті мезгілімен, сапалы
түрде «бір терезе» принципі арқылы көрсету болып табылады,- дейді
бөлімше басшысы, тәжірибелі заңгер, білгір ұйымдастырушы, осының
алдында 15 жылдан артық аудан әкімі аппаратын басқарған Мереке
Ниязова.
Оларды әуре – сарсаңға салмай мәселелерін шешу ең бірінші міндет.
Ол үшін бөлімше қызметкерлері тұрғындар арасында түсінік жұмыстарын
жүргізіп, қай әлеуметтік төлемге қандай құжат қажет екендіктерін ауыл
әкімдері арқылы көпшілікке дер кезінде жеткізіп отырады. Азаматтарды
қабылдау күн сайын жүргізіледі. Зейнетақы тағайындау құжаттары
қабылданып, бағдарламаға енгізіледі, сонан соң облысқа электронды
поштамен бекітуге жіберіледі. Содан соң барып төлем базасына енгізіледі.
Жаңа ғимаратқа көкеннен бері әр келушімен ашық жұмыс істеуге
мүмкіндік туып отыр. Енді халықтың ең әлжуаз бөлігіне қызмет көрсететін
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бұл мекеме жарық әрі кең бөлмелерге орналасып, тұрғындарға сапалы
көмек көрсетуге қол жеткізіп отыр. Тұрғындарды қабылдайтын кең залда
қажетті мәліметтер орналасқан ақпараттық тақталар ілінген. Келушілерге
бар жағдай жасалған. Бөлімшеде 6 маман жұмыс істейді. Барлығы да
жоғары білімді. Салтанат Ақмағамбетова мен Лилия Гришунова бөлімше
ашылған күннен бері жұмыс істеп келеді. Мамандар жұмысқа қажетті
заман талабына сай құрал жабдықтармен, оргтехникамен толықтай
қамтылған. Мекемеде «Зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау»,
«Міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдер
тағайындау», «Жеке әлеуметтік қод» беруде автоматтандырылған
ақпараттар жүйесі енгізілген.
Осындай қарапайым еңбектерімен елге қызмет көрсетіп жүрген
әлеуметтік сала қызметкерлеріне еңбектеріне табыс пен отбасыларына
береке бірлік тілейміз.

***
Мереке Рақымбайқызы 1963 жылы Киевка кентінде дүниеге келген.
Киевка №2 орта мектебін ойдағыдай аяқтаған соң Алматыдағы Киров
атындағы Қазақ мемлекеттік Университетінің заң факультетіне оқуға түсіп,
оны аяқтасымен Нұра ауданына мамандығы бойынша қызметке келді.
Аудандық атқару комитетінде заңгер, одан соң аудан әкімшілігінде заңгер,
бөлім басшысы қызметін атқарды. Өзінің жұмысына өте мұқият, терең
білімді маман ретінде танылды.Оның жоғары ұйымдастырушылық
қабілетінің арқасында Нұра ауданы әкімінің аппарат басшысы қызметіне
тағайындалды. Осы аса жауапты мемлекеттік қызметте жүріп ол қаншама
жас мемлекеттік қызметкерлерді тәрбиеледі, оларға көп нәрсені үйретті.
Мерекеден тәрбие алып қанаттанған қаншама жас қазір әр салада жауапты
қызметтер атқаруда. Сонымен қатар бұл қызметте ол уыл әкімдерінің
тұрғындармен тығыз байланыста болуларын, өз білімдерін көтеріп,
жұмыстарын заман талабына сай ұйымдастыруына, ауыл әкімдерінің
беделін көтеруде зор еңбек сіңірді.
Ал оның адами қасиеттеріне келсек, жан дүниесі бай, талғамы биік
Мереке жасынан бойына адамгершілік қасиеттерді жинап өсті, оның жүрегі
нұрға толы, қайырымдылығы мол, әр істе әділ. Жүрген ортасында сыйлы,
бауырларына қамқоршы, адал жар, сенімді дос Мереке Рақымбайқызы
осындай ерекше жан. Абай: «Тегінде адам баласын адам баласынан ақыл,
ғылым, ар ,мінез деген нәрселермен озады, одан басқа нәрсемен озам
деудің бәрі бекершілік»,-дейді. Басқадан еңбек пен ақыл оздырған
Мерекенің ғұмыры мағыналы екені сөзсіз.
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Мейірімділік шуағын төккен жан
Адамға жарық дүние сыйлаған ана
махаббатының құдіретін тілмен айтып жеткізу
мүмкін емес. Адамзат мекен еткен Жер
шарының әр түкпірінде, әр үйде мейірім мен
мерейдің, достық пен туыстықтың, теңдік пен
бостандықтың туын тіккен – Аналар.
Сондықтан әр уақытта да жүректі толқытқан
ойдың, игі тілектің, кейде қуаныштың, кейде
реніштің ізін тек Ана жүзінен ғана айқын
көруге болады.
Аналар қай елде, қай жерде өмір сүрсе де,
ортақ мақсат жолында – балаларының бақыты
үшін, шат күлкісі, қуанышқа толы тұрмысы
үшін күреседі. Ана болудың ауырлығы да аяулылығы да осында.
Дүние қанша бүлінсе де ана тірі тұрғанда өмір қалпына
келеді, гүлденеді, өркендейді. Ананың адалдығы, әділдігі,
мейірімділігі, ұлылығы ана барда өмірдің өшіп қалмайтынын
дәлелдейді, соған көзінді жеткізеді.
Әйел – ана, жар. Осы асыл да қымбат ұғымдар Сара Хамитқызына
қызына тікелей қатысты. Сара Хамитқызы
1946 жылы Теміртау
қаласында интеллегент отбасында дүниеге келген.
Әкесі Тайжанов Хамит Ұлы Отан соғысының ардагері, ішкі істер
органының полковнигі, 1958 жылы денесіндегі оқты алу операциясы
барысында Мәскеу қаласында госпитальда қайтыс болып, сонда
жерленді. Анасы Күлжамила Шакенқызы ұзақ жылдар бойы бала бақша
меңгерушісі болып қызмет атқарды.
Сара 1965 жылы Теміртау медицина училищесін бітіріп
жолддамамен Жараспай ауылындағы ауруханаға медбике болып келді.
Алтын шашты, бұрымы тілерсектен түскен ақсары жайдары қызды
Жараспай ауылы тұрғындары жылы қарсы алды. Өзі де тәрбиелі, жүзі
жылы еді. Алдына келген ауруларға жан жылылығын танытты. Өз ісіне
өте жауапты қарады. Осы елде 1967 жылы Сейілхан Оспанбайұлымен
отбасын құрды. Ата енесімен бірге тұрды. Отбасында қазақи тәрбие алған
ол үлкендерді барынша сыйлады. Үлкенге ізет көрсетіп, енесін, атасын
балаша мәпелеп күтті, ақ жуып, арулап соңғы сапарға жөнелтті.
Анасы Күлжамила жолдасынан ерте айрылып, төрт баланы да өзі
тәрбиелеп жеткізген еді. Өзім де ол кісіні жақсы білуші едім. Біз Байтуған
ауылына жас маман болып барғанымызда ол кісі балабақша меңгерушісі
болып қызмет атқарып жүр екен. Жұмысына өте адал, тәжірибелі басшы
болатын. Сонымен қатар ол үйдің бау-бақшасы да ерекше жайнап тұратын,
күз болса болджы ол үйде жүздеген банка көкөніс қысқа тұздалатын. Өте
пысық, еңбекқор кісі еді. Сонысын баласына да үйреткен екен
(жұмысбасты болса да қыз баланы ең алдымен үй шаруасына икемдеген
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ғой).Анасынан алған тәрбиеден Сара да өте пысық, еңбекқор болды. Үйі
әрқашан таза, қазаны бүлкілдеп тұрады. Аурухана жабылып, бала-бақшаға
медбике болып ауысты.
Жолдасы Сейілхан үнемі басшылық қызметте болған соң үйден
келімді-кетімді кісі арылмайды. Олардың бәрін де қарсы алуға Сара
мүмкіндік табады, ешқашан қабақ шытқан емес. Жолдасының да алаңсыз
жұмысын істеуіне барлық жағдай жасап отырды. Балаларға да дұрыс
тәрбие берді. Хадисте айтылғандай үш қыз бала тәрбиелеген ана –
жұмақтың төріне барады деген ғой, бұл қыз бала тәрбиесінің қаншалықты
күрделі екендігін айқындағандай. Бүгінде олардың бәрі де отбасын құрды,
жоғары білімді, әр салада қызмет етіп жүр. Бақытгүл мен Айжан –
экономист, Бақытжан мен Әсем – заңгер, Жанар - технолог. Сара апай
Сейілхан ағамызбен бірге ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отырған
аяулы жар, бақытты ана, немерелеріне сүйікті әже. Құда – құдағиларына
сыйлы.
Осыдан 45 жыл бұрын жас маман болып келген, одан келін боп
түскен Жараспай ауылы ол үшін жер шарындағы ең ыстық мекен. Себебі
осы ауылда ол еңбек жолын бастады, өзіне өмірлік жар тапты, осы ауылда
өмірге ұрпақ әкеліп, немере сүйді. Ауыл тұрғындары жүзінен мейірім
шуағы төгілген осы бір тамаша жанды Сара апай деп сыйлайды, алдынан
кесе көлденең өтпейді, ақыл кеңес сұрайды. Ал ол болса ешкімнен де
көмегін аяған емес.
Менің осындай үлкен отбасының шуағы болып отырғаным анам Күлжамиладан алған тәрбиемнің арқасы. Анамның аруағына бас иіп,
тағзым етемін. Одан соң ата-енемнен тәрбие алдым. Үлкенді сыйладық,
одан еш кемдік көргеміз жоқ. Бұл – қазақ халқының ғасырлар бойы
қалыптасқан салты ғой,- дейді Сара апай.
Барша адамзат көктем күнімен күліп келетін 8 Наурыз мерекесін
қуана қарсы алып, өз аналарына, жарларына апа – қарындастарына
жүрекжарды сөздерін айтуға асығады. Мен де осы мереке қарсаңында
асыл да қымбат ана, мейірімді жан Сара Хамитқызын шуақты күннің
лебіндей есіп келе жатқан Халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын!
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Тектінің ұрпағы
Өз заманында адал, ақ ниетті, дәулетті
атақты Жанкелді биден тараған Шоң тұқымы
Қарақозының әулетінің бір ұрпағы Дәулеткелді
Сыздыков Нұраның белді азаматтарының бірі.
1950 жылы Көкөзек ауылында дүниеге келген ол,
бір шаңырақ астында ынтымағы жарасқан
бірнеше
ағайындылар
отбасыларында
тәрбиеленді.
Ол жасынан өз бойында
бауырмалдық, елгезектік, адамгершілік сияқты
ізгі қасиеттерін сіңірді.
Еңбек жолын Қарағанды қаласындағы №41
орта мектепті бітірісімен мал бағудан бастады.
Одан соң әскер қатарына шақырылып, Отанға
деген міндетін абыроймен атқарып келгеннен соң,
Целиноград ауыл
шаруашылық институтына түсіп жоғары білім алды. Аудан басшылары
жас маманды жолдамамаен «Индустриальный» кеңшарына зоотехник
селекционер қызметіне жібереді. Жұмысқа жастық жігермен құлшына
кіріскен маманды байқаған аудан басшылары бір жылдан соң- ақ оны
аудандағы ең ірі шаруашылықтардың бірі «Черниговский» кеңшарына бас
зоотехник етіп тағайындайды.Сол жылы Дәулеткелді Сыздықов Светлана
Қаятқызымен отбасын құрды. Осы шаруашылықта 13 жыл тер төге қызмет
істеп, мол тәжірибе жинап, ауданда мал шаруашылығын дамытып, оны
өркендетуге бір адамдай үлес қосты. Ол уақытта бұл ірі шаруашылықта
2000нан астам сауын сиыр, 4мыңнан астам ірі қара мал болатын. Ауданда
өндірілетін сүттің 32%ы осы шаруашылыққа келетін. Бірақ сауын сиырлар
арасында ауру мал басы көп болды. Дәукен ең алдымен мал басын
сауықтыру жұмысын жүйелі түрде ұйымдастырып, сауын сиырлардың
тектілік әлеуетін арттыру жұмыстарын қолға алды. Соның нәтижесінде әр
сиырдан сауылатын сүт екі есеге дейін өсті. Еліне жасаған еңбегі
бағаланып, ол партия қатарына алынды, 1985 жылы партия мүшелерінің
сенімімен аудандық партия комитетінің бюро мүшелігіне сайланды.
Ал 1987 жылы партия жолдамасымен Д. Сыздықов «Донской»
кеңшарына директор болып тағайындалды. Үлкен өмір мектебінен өтіп,
жинаған тәжірибесінің нәтижесінде бұл шаруашылықты да ұршықтай
иірді. Ірі тың шаруашылығы. 1987 жыл қорытындысы бойынша «Донской»
кеңшары 4 миллион сомның ауыл шаруашылық өнімдерін өндірді, оның
бір жарым миллионы мал шаруашылығы саласына тиесілі еді.
Дәулеткелді
кеңшарда
егін
шаруашылығымен
қоса,
мал
шаруашылығын дамытуға баса назар аударды. Мал шаруашылығында
қоғамдық малға берік жем шөп қорын жасау, көпжылдық шөптер егу, мал
азығын әзірлеу сынды күрделі мәселелерге көңіл аударды. Бұл қызметті
атқара жүріп Дәулеткелді Сыздықовтың ауыл
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шаруашылығын, әсіресе жер жайын, топырақ ерекшелігін жетік білетіні
анықталды. Осының нәтижесінде ауылдың әлеуметтік экономикалық
жағдайы түзеле бастады. Әлеуметтік нысандар бой көтерді.
Дегенмен, жекешеленудің салқыны бұл шаруашылықты да айналып
өткен жоқ. Аудандағы салааралық сумен қамту желісінің жұмысының
тоқтауы да өз кесірін тигізді. Себебі ауыл тұрғындары ауыз сусыз қалды.
Құдықтан су тасып ішуге тура келді. Тұрғындардың үдере көшуіне негізгі
себеп осы болды. Өтпелді жағдайдың ауыртпалығын ауылдықтарымен
бірге көрген ол ауыл ақсақалдарының ұсынысымен, шаруашылықты қайта
құрып оған бұрынғы тарихи «Құланөтпес» атауын қайтарды.
Шаруашылықты көтеру үшін аянбай ете берді. Егін шаруашылығында
агротехниканың сақталуын қатаң қадағалады. Өндіріске жаңа технология
мен тәжірибені қолдану енгізілді.
Халық су тапшылығынан үдере көшкені қанша қабырғасына батса
да, өзінің тектілігі мен бойына біткен байсалдылығының арқасында
төзімділік танытты.
Елмен бірге болып шаруашылығын жүргізе берді. Шаруашылықтың
құлдырауына себеп көп болса да, тығырықтан шығу жолын іздеп шарқ
ұрды, ауылға мамандар тартылды, оларға жағдай жасалды. Жарғақ құлағы
жастыққа тимей күн мен түні шапқылап тығырықтан шығу жолын іздеді.
Еңбегі зая кетпеді.
Табалдырық тоздырған жоқ,. бірақ ауданға жаңадан келген әкімнің
қолдау көрсеткені шындық еді. Аудан әкімі әлеуметтік экономикалық
жағдайы тұралап қалған осынау шалғай ауылға ерекше ден қоюының
арқасында, аудандық бюджеттің ауылға бет бұруы, ауылға судың келуін
тездетіп, су құбырының құрылысы аяқталып, тұрғындар таза ауыз сумен
қамтылды. Мәдениет үйі күрделі жөндеуден
өтті, ауыл жолдары
жөнделіп, санитарлық тазалау жұмыстары жүргізілді. Осының бәрі
халықтың еңсесін көтеріп, тұрмыс жағдайын жақсартуға әкелді, халықтың
болашаққа деген сенімін күшейтті.
Дәулеткелді ұжыммен біріге отырып, егістік көлемін ұлғайту, жер
мәдениетін арттыру жұмыстарын жүргізді, жаңа шетелдік техника сатып
алынды.
2009 жылы құрамында глифосат бар минералдық
тыңайтқыштармен 5000 га жер өңделді. Соның нәтижесінде өнімділік
артып 3540 гектар егістіктен 3300 тонна жоғары сапалы астық жиналды.
Алдағы жылдың науқанына 1084 тонна сапалы тұқым дайындалды Биылғы
жылы егістік көлемі 8000 гектарға жетсе,келешекте шаруашылық
иелігіндегі барлық 14 мың гектар толық игерілмек. Сонымен қатар мал
шаруашылығын дамытуға ден қойып отыр. Жоспарда субсидия арқылы ірі
қара мал басын сатып алу да бар.
Сөйтіп, бүгінгі таңда ол басқарып отырған «Құланөтпес» жаңғыру
үстінде. Әлі – ақ тың игеру дәуіріндегі миллиондарды қайталайтын да
шығар. Бүгінгі қол жеткізген жетістіктің бәрі – қиындыққа мойымай,
бәріне шыдап, нар жолында жүк қалдыруды өзінің бойына намыс санаған
текті азамат,
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шаруашылық тізгінін берік ұстаған – Дәулеткелді Сыздықовтың төккен
маңдай терінің жемісі десек артық айтпаған болар едік. Күні бүгінге дейін
осы қағидамен өмір сүріп келе жатқан жайы бар.
Егер ол да өз қара басының қамын ойлап, жұртын жерге қаратып
кетсе, мүмкін бүгін елді мекен де тап-тұйпыл болып картаның бетінен
мүлдем жойылар ма еді? Кім білсін?
Аудандық органдардан қанша ұсыныс түссе де, ауылын, ұжымын
тастап кетпеді. Бірнеше мәрте аудандық мәслихат депутаттығына
сайланып, халықтың мұң –мұқтажын қорғаушы болды. Адал қызметімен
және адамгершілік мінезімен жүрген ортасында абыройлы болып, елдің
құрметіне бөленді.Ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере сүйді. Бүгін
алпыстың асқарына шығып отырған Дәулеткелдінің әлі де алар асуы алды.
«Туған жерге туың тік» деген аталы сөзге ұйыған азамат жалынды
жастығының, мәнді істерінің нәтижесі көрінген өңірмен біте қайнасып, бар
саналы өмірін туған өлкесін көркейтуге арнады.
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Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата мен жақсы ана,
жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады.
Абай Құнанбаев.

АЗАМАТ ІЗІ
Біздің алдағы әңгімеміз Нұраның төл
тумасы, заң ғылымының кандидаты, Орталық
Қазақстан Академиясының бірінші проректоры ұстаз Шәйменов Есентай Қайыпұлы жайында
болмақ.
Адам ғұмыры жалғастығының мәңгілік
болары да бар. Сол жалғасты ғұмырдың негізгі
арқауын әр адам баласы өз тіршілігінде қалап
алары да анық. Елге сіңірген еңбегіңмен қатар,
адами қасиетің де, ақыл мен парасатың да
мәңгілік ғұмырдың өлшемді бір таразысына
тартылмақшы. Асылсың ба, алтынсың ба, оны да
халық өзі танып алады. Халық танып алған және де елдің ағасы деп
бағалап жүрген біздің Есентай қашан болсын өзінің қолынан жан-жақты іс
келетін, өз амал-әрекетімен, адамгершілік қасиеттерімен, кісілік
келбетімен де, бедел-абыройымен де өзгелерден биік көрінеді.Туған
халқымыздың да өзге жұрттарға ұқсамайтын ұрпақтан ұрпаққа жалғасып
келе жатқан түсінік-талғамы баршылық. Соның бірі - ұрпаққа ұлағатты
ұстаз, кейінгіге аға болу – тек қазақ деген халыққа ата-бабаларымыз қалдырған теңдесі жоқ мұрадай дәстүр. Қазақта «жақсының жақсылығын айт,
нұры тасысын» деген нақыл бар. Осы сөзімізді халық игілігіне қызмет
етуде ерен еңбегімен зор үлес қосып келе жатқан азамат, ұстаз, профессор
Есентай Шәйменовқа арнап айтсақ артықтығы жоқ. Есентай Қайыпұлы
интеллегент отбасынан шыққан, әкесі Қайып Шәйменов ұзақ жылдар
бойы ағарту саласында еңбек еткен ұлағатты ұстаз, туған - туысқа сыйлы,
өте бауырмал кісі болған. Аудандық оқу бөлімін басқарған, аудандық
партия комитетінде жауапты қызметтерде болған, білімді, тәжірибелі
басшы. Анасы Нақыжан – бар өмірін балаларына дұрыс тәрбие беруге
арнаған аналардың анасы, маңайындағыларға үлгі өнеге көрсетіп ел анасы
болған, ұл-қыздарын мейіріміне бөлеп өсірген абзал жан. Ұлттық салтдәстүрлер мен әдет-ғұрыптар сақталған отбасында қонақжайлылық және
меймандостық рухында тәрбие алған, осы құндылықтарды өз өміріне
мәңгіге серік еткен Есентай «Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет, ата-анаға –
қошемет» дейтін қағидатты ұстанып өсті.
Қарағанда политехникалық институтын бітірген Есентайды әрі қарай
білімін жетілдіру үшін Мәскеу қаласына Мәскеудің жол көлік институтына
жібереді. Екі жыл Одақ астанасында білім алып тәжірибе жинаған соң
84

еңбек ұжымының жолдамасымен Қарағанды облысының ішкі істер
басқармасына қызметке алынды. Адамдардың жайлы да жақсы, тыныш та
табысты, қауіпсіз де қуанышты және ең бастысы, бақытты да шаттық өмір
сүруінің бір кепілі – заң үстемдігінің түбегейлі орнығуы болып табылады.
Осы тұрғыда жол қозғалысындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету де өте
маңызды. Сол күннен бастап Есентай 23 жыл бойы табан аудармастан
Қарағанды облыстық жол
полициясын басқарып, облыста жол
қауіпсіздігін сақтауда абыройлы да қалтқысыз еңбек етті. Осы аса жауапты
да қиындығы көп шырғалаңға толы міндетті ол өзінің ұйымдастырушылық
қабілеті мен асқан жауапкершілігінің арқасында абыроймен орындап
шықты. 2006 жылы полковник шенінде демалысқа шықты. Осы аралықта
«Ішкі істер органындағы үздік қызметі үшін» төсбелгісімен, «Жол
полициясының құрметті қызметкері», «Қазақстан полициясына 15 жыл»
төсбелгілерімен марапатталды.
Есентайдың осыдан кейінгі өмірі ғылымға арналады. 2009 жылы заң
ғылымдарының кандидаты дәрежесінде ғылми еңбек жазып кандидаттық
диссертация қорғап шықты. Бүгінгі таңда қазіргі жаһандану заманында
тек жоғары білікті маман болып қалу тым жеткіліксіз. Білікті маман
тәрбиелі де парасатты, өз еліне шын берілген жалынды патриот та болуы
тиіс. Бұл орайда, аты әлемге әйгілі бабамыз, ғұлама ғалым Әбу Насыр әлФарабидің: «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген
ұлағатты сөзі ойға оралады.
Бүгінде Есентай Қайпұлының қызметі жаңа тұрпаттағы академияның
жұмысын заман талабына сай құру болып отыр. Академияның
материалдық-техникалық базасын жаңарту, лингафонды кабинеттер,
мультимедиа сыныптары, интерактивті тақталар қолжетімді және
күнделікті пайдаланылатын оқу құралдарымен толықтырылды. Ғылымитехнологиялық жүйенің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін мамандар дайындаудан ғылыми жаңалықтарды өндіріске енгізуге дейінгі
жүйе қалыптасты. Студенттер білімін бақылау ашықтығы, олардың
қолжетімдігі электронды дүңгіршектер арқылы іске асырылуда. Алыс
жақын шетелдердегі, республикадағы жоғарғы оқу орындарымен тығыз
байланыс жасауға ықпал етті. 2014 жылы оның ұйымдастыруымен «Ғылым
мен білім – қазіргі қоғамның дамуының маңызды факторы» атты
халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізілді. Оған алыс
жақын шетелдерден 40қа жуық жоғарғы оқу орындарының өкілдері
қатысты, оның ішінде Ресей, Украина, Америка сияқты алпауыт елдер де
бар.
– Академиядағы негізгі тұлға – білімгер. Бізде барлығы білімгерге
арналған, – дейді Есентай Қайыпұлы.
Өзі де үнемі студенттермен кездесіп, олардың ой-пікірін тыңдап,
көтерген көкейкесті мәселелері болса шешуге тырысады. Студенттердің
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білім-ғылым саласындағы әлеуеті арта түсуі үшін әртүрлі шеңбердегі
ғылыми конференцияларға, республикалық олимпиадаларға, студенттер
демалысын ұйымдастыруға, мәдени-көпшілік шараларды өткізуге көп
көңіл бөледі. Кәсіби заңгерлер дайындауға ерекше көңіл бөледі. Оның
лекциялары өте тартымды, терең теориялық негізді. 2014 жылы Орталық
Қазақстан Академиясының ғылыми кеңесінің шешімімен оған құқықтану
мамандығы бойынша профессор атағы берілді. Академияның бірінші
проректоры ретінде қоғамдық жұмыстарға белсене араласады. Астана
қаласында өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІсессиясына
қатысып қайтты. Оның ел үшін атқарған еңбегі бағаланып, “Қазақстан
Конституциясына – 10 жыл”, “Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне
– 20 жыл” мерейтойлық медальдарымен марапатталды.
Ұстаздың үлкен-кішісі жақсы-жаманы жоқ. Ұстаз барлық уақытта өз
биігінде, өз тұғырында қала беретін текті тұлға! 2001 жылы Нұра ауданы
Шахтерское ауылындағы орта мектепке ұлағатты ұстаз Қайып Шәйменов
есімі берілген болатын. Міне, содан бері Есентай осы ауыл мектебін үлкен
қамқорлыққа алуда. Жыл сайын оқушылар мен ұстаздар қауымымен
кездесіп, мектептегі оқу процесіне қажетті оргтехника: компьютер, сканер,
фотоаппарат сияқты бағалы сыйлықтар тарту етуді әдетке айналдырған.
Елінің елеулісі, халқының қалаулысы, ұлағатты ұстаз Есентай Қайыпұлы –
бұл күнде абзал әке, сүйікті ата, үлкен отбасының қадірлі отағасы. Жұбайы
Гүлден екеуі үш бала тәрбиелеп жеткізді. Асқар, Әнуар, Жанар бәрі де
бүгін өмірден өз орнын тапқан: бір - бір мамандық иесі. Немеренің алды
Айсұлтан да ер жетіп қалды. «Балам, ақшаң болмаса да, абыройың
болсын. Осыны есіңде сақта», дейді екен әкесі балаларына. Әкенің осы
қағидасы Есентайды қандай шырғалаң шақтарда да, кейде көңілі құлазып
ойға батқанда да тапжылмайтын темірқазықтай өмір деген тылсымның
бұралаң жолдарында адастырмай алға бастап келеді. Есентай Қайыпұлын
мерейтойымен шын жүректен құттықтап, ел алғысын арқалаған абзал
азаматқа ұзақ ғұмыр, отбасына бақ береке тілейміз.
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Успешная Людмила
В нынешнее время прекрасная половина
человечества все активнее заявляет о себе во всех
отраслях и направлениях.Женщины не только
хранительницы семейного очага, но и активные
участницы происходящих преобразований.
Людмила Викторовна пришла в малый бизнес с
конкретной целью – заняться своим конкретным
делом. И это у нее получилось.
В начале был маленький уголок здания где
размещался ее детище – продуктовый магазин. А
в 2007 году построили современный торговый
Дом. Здание 2- х этажное, имеется 2 зала – зал
продовольственных
товаров
и
зал
промышленных товаров. На 2-м этаже имеется помещение для субъектов
малого бизнеса. Светлые и просторные залы, где каждый покупатель
может проитись и выбрать необходимый товар.
Тепер надо было работать в ногу со временем. Изучать спрос покупателей.
Улучшать сервис, качество, уровень и культуру обслуживания. И она стала
заниматься над собой, овладела в севершенстве компьтерной техникой,
изучала потребительский рынок. Благодаря своей целеустремленности,
настойчивости она добилась определенных успехов.
Реализуя товары по доступным ценам она повысила их проходимость. На
сегодня розничный товарооборот составляет около 5,0 млн. тенге в
квартал, отчисление налогов в бюджет 150,0 тыс.тенге.Большой выбор
продовольственных товаров, не хуже чем в любом городском универсаме:
здесь и фрукты и большой выбор кондитерских, вино водочных изделий.
Ассортимент товаров
в промышленном зале
составляет 370
наименований. В отделе имеются товары первой необходимости,
синтетические моющие средства, посуда, спорттовары, бытовая техника,
мебель. Бытовая техника и мебель реализуется населению села в рассрочку
сроком до 6-ти месяцев без начисления процентов.Всего работников в
торговом доме 9 человек. Заработная плата выдается ежемесячно и
составляет в среднем 22 тыс.тенге, своевременно перечисляются
пенсионные и социальные отчисления.Своими помощниками она
гордится.это Рудак Чеслава, Юсупова Карлыгаш, Ябс Вера, Куделько
Наталья, Бубнюк Света которые работают слаженно. А теперь Людмила
Викторовна осуществила свою давнюю мечту
и открыла
парикмахерскую. Она не забывает о социальной защищенности своих
работников, всегда оказывает материальную поддержку по случаю
бракосочетания или рождению ребенка. В селе Шахтерское, где более 1000
жителей вклад частного предпринимателя Л.Прокоп в реализации
социальной программы значителен.Помощь малообеспеченным,
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инвалидам, ветеранам, детям – сиротам – это лишь часть той большой
работы, которую она проводит многие годы. В день защиты детей она
ежегодно проводит праздничное мероприятия, устраивая настоящий
праздник детворе, и в этот день не остается ни одного ребенка который бы
не получил от нее подарок.
По словам предпринимательницы, развивая свой бизнес на селе, она в
первую очередь преследует главную цель – создавать новые рабочие
места, повышать качество услуг, привлекать к этой работе как можно
больше молодежи, чтобы она не уезжала из родного села. И это у нее
получается.Вот такая добрая и заботливая жена и мать , строгая и
требовательная бизнес леди Людмила Викторовна строит свою работу во
благо своих односельчан.
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«Алланың өзі де рас, сөзі де рас»
Абай

Изендіде жаңа мешіт бой көтерді
Ауданымыздағы Изенді ауылдының ауыз толтырып айтар игілікті істері
жеткілікті – ақ! Осыдан бұрын да аудан тұрғындарын құлақтандырғандай
ауылда әлеуметтік бірнеше нысандар осы «Отқанжар» шаруашылығының
күшімен бой көтерген болатын. Енді міне көптен көпшілік түйсігінде
жүрген мешітке де кезек келген еді. Аз уақыт ішінде шаруашылық
басшысы Қанат Отарбаевтың бастамасымен, ауылдықтардың қолдауымен
тұрғызылған мешіт үйі бүгінгі күн талабына сай, әсем де сәнді, көрікті
ғимараттардың бірі болып ауылға ерекше мән беріп тұр.
Мешіттің салтанатты ашылуына облыстың №1 орталық мешіттің
бас имамы Наурызбай қажы, аудандық Мәслихаттың хатшысы Еділ
Тұранов, аудан әкімінің орынбасары Зара Даутова, аудан
шаруашылықтарының басшылары, ауыл әкімдері, бұқаралық ақпарат
құралдарының өкілдері қатысты.
Салтанат барысында ауылдықтарды құттықтаған облыстың бас
имамы Наурызбай Өтпенов, аудан әкімінің орынбасары Зара Даутова
тұрғындарды осы айтулы шарамен құттықтай отырып, мешіттің ел
бірлігін, ел тұтастығын нығайтуға, жастарды имандылыққа тәрбиелеуге
қызмет етуін тіледі.
Одан соң сөз алған Қанат Жариясұлы осы мешітті тұрғызуға ат
салысқан, қол ұшын берген ауыл тұрғындарына, жерлестеріне өз
ризалығын білдірді.Тағдыр – хақ, табиғат – бір екенін есте ұстап Алла
алдындағы
парыз
бен
қарыз
таразы
басында
тұрғанда
адалдықты,пәктікті қысқа ғұмырда сақтай алмасақ, барар бағыт,
көтерілер белес осал
89

болмақ. Бұл небір тар жол тайғақ кешулерді бастан өткерген, асылдарынан
адасып, жауһарларынан көз жазып қалып, енді соның орнын қайтсек
толтырамыз, жоғалтқанымызды қай ісіміз арқылы толтырамыз деп жүрген
қазақ үшін ауадай қажет. Қанаттың да арғы аталары Нұра өңіріне танымал
діндар адамдар болған, арабша сауаттары бар, сонау қылышынан қан
тамып тұрған кеңес заманында, о дүниелік болған жандардың имансыз
қалмауы үшін қолдан келген амалдарын жасап, соңғы сапарға білген
дұғаларын оқып шығарып салу үшін қызмет жасаған, сөйтіп ел аузында
Қабден, Жарияс, Шәбден молда деген атпен есімдері қалған жандар еді.
Сол әкелерінің орындармаған арман - аманаттарын орындайын деді ме
екен Қанат!
Әйтеуір, имандылық ұйыған елде бірлік, тірлік, береке, үлкенге ізет,
кішіге қамқорлық, жетім жесірге қайырымдылық көрсетілуі қай кезден
мәлім емес пе? Жат қылықтан құтқарып, жауаптылыққа бастайтын не
десек, ол - имандылық пен ибалылық. Бұл ұлт менталитетінің, халық
бірлігінің тұтастығының белгісі.
Елбасымыз Н.Назарбаевтың өзі «Дініміз ислам, кітабымыз құран»
деп айтқандай бүгінгідей бақ пен береке дарыған, ырыс пен имандылық
ұйыған қазақ даласы әлем елдеріне үлгі болуда. Ылайым солай болғай!
Аллаһ ұзағынан сүйіндірсін.
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Заслуженная награда
Указом
Президента
Республики
Казахстан большая группа граждан удостоена
высоких государственных наград. Лучшие из
лучших. Это выражение, пожалуй наиболнее
характеризует этих людей – наших сограждан,
чей вклад в социально-экономическое развитие
страны, активную общественную деятельность
был отмечен в канун Дня независимости
высшими государственными наградами. Среди
них – Тусупбекова Гульнар Еслямовна –
руководитель общественного обьединения по
содержанию и уходу за одинокими и
оставшимися
без попечения
пожилыми
людьми, награждена медалью «Шапағат».
Во всем мире очевидными являются преимущества тех стран, где
наряду с сильными институтами государства существует не менее сильные
НПО. Широкое вовлечение граждан в различные формы сотрудничества
способствует более эффективному накоплению социального капитала,
который становится решающим фактором конкурентоспособности в
условиях постиндустриального общества.
Профессиональный врач с большим опытом работы, умелый
организатор, добрая и отзывчивая Гульнар имеет активную жизненную
позицию. За годы становления своего детища сначала Дом Милосердия, а
затем
НПО, она трижды принимала участие в республиканских
Гражданских форумах, в работе Ассоциации деловых женщин, черпала
информацию, не останаливаясь на достигнутом, шаг за шагом двигалась
вперед.
Сегодня у нее нашли кров 38 обездоленных, одиноких людей,
нуждающиеся в каждодневном уходе и заботе. И Гулнар Еслямовна
создает эти условия, и живут они в полном порядке и довольствии. Путь к
восхождению, конечно, не был прост. Разные люди, разные судьбы и к
каждому надо найти путь к сердцу. Но благодаря своему характеру и
доброму сердцу Гульнар Еслямовна сегодня на правильном пути.
Пожелаем ей успехов в ее нелегком труде во благо людей.
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ӨМІР ОТЫ
«Менің назарымдағы басты мәселе – әр қазақстандыққа қамқорлық көрсету» деп жазды
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жақында
жарияланған «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына
қарай 20 қадам» атты мақаласы мақаласында.
Алайда, біз осы әлеуметтік қамқорлықты қалай
түсінеміз? Міне, біз сөз қылғалы отырған азамат
өмірі қай жасқа болмасын үлгі - өнеге боларлық.
Адам баласына деген өмірдің сынағы көп.
Одан ешкім қашып та құтыла алмайды, әркім
өзінше жол тауып жатады. Алайда, әлі де сәби сезімнен арылмаған, ақыл
тоқтатпаған, буыны бекіп, бұғанасы қатпаған балалардың басына түскен
ауыртпалықтарды қабырғасы қайыспай көтеріп, азамат болып кетуі бөлек
әңгіме. Балалық бал дәуренде жетімдік тауқыметін тартуды ешкімнің
пешенесіне жазбасын деңіз. Дегенмен, өмір болған соң бірыңғай
қуаныштан тұрмайтыны белгілі. Міне, осындайда өмір айдынына салған
қайығыңды тура есіп, үлкен үміттің алауын үрлеу екінің бірінің қолынан
келе бермейтіні де шындық. «Жесірін жатқа бермейтін, жетімін
жылатпайтын» қазақы қасиеттің де қадірі кете бастаған бүгінгі күнде атаананың аялы алақанының жылуын сезінбеуден артық қасірет жоқ шығар.
Рас, жетімдердің жетіліп кетуін мемлекет мойнына алып, үкіметтік
деңгейде қамқорлық жасалуда. Соның өзінде жас шыбықтай солқылдап
тұрған балалар үйлерінің түлектері үшін сын сағаты соғатын кез – осы бір
тағдырдың талқысынан мүдірмей өтіп, өмір көшіне ілесіп кетуі. Қуанышы
мен реніші, қызығы мен қиындығы қатар өрілетін өмірде өз жолын табуға
талаптанып, жақсы жетістіктерге жеткен Дулат Түйтебеков туралы жылы
сөз, жақсы пікір естігенде жүздесіп, әңгімелесуге ниетіміз ауғаны шын.
Түйтебеков Дулат Хамзеұлы, Нұра ауданының Қарой ауылының тұрғыны,
«Арман» фермерлік шаруашылығының басшысы, төрт баланың әкесі.
Дулат өзінің төрт бауырымен жастайынан жетім қалып, Қарағанды
қаласындағы Н.Крупская атындағы жетім балаларға арналған мектеп
интернатта тәрбиеленеді. Алғашқы таныстықтан соң әңгіме арнасын
жұмысы, бүгінгі тірлігіне аудардық. Ойы да, сөзі де салмақты, жылы жүзді
жас жігіттің азамат болып қалыптасып қалғаны аңғарылады.
– Біз ағайынды бес жігітпіз. Қарой ауылында тұратын ата-анамыздан
бір сәтте айырылып, аңырап қалдық. Қазір ғой жігітпіз деп отырғаным. Бір
күнде ата-анасыз қалып, тағдырдың қатал үкіміне мойынсұнып шыға
келдік. 1988 жылы оны үздік аяқтап, Мичурин агрофирма техникумына
оқуға түседі.
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1990 жылы осы оқу орнында оқуда жүргенінде жетімдер үйінен суыт хабар
келеді « кіші бауырыңды бәз біреулер асырап алғалы жатыр» деген. Дулат
ойланбастан ауылдағы туыстармен ақылдаса келе бауырларын ол жерден
алып кетеді. Содан бері оларға өзі бас - көз болып, бәрін аяғынан
тұрғызып, бір бір үй қылып шығарды. Мектепте де үздік оқыған оған
жоғарғы оқу орындарына да жолдама берсе де ол ең бастысы
бауырларымды жеткізу деп, ешқайда бармады. Шаруашылықта әр түрлі
жұмыс істеді. Жаста тұрса, бауырларын жеткізу мақсаты тұрды. Өмірдің
ащы дәмін жастайынан татқан Дулат жұмысты таңдамай еңбек етті.
Отбасын құрды, өзінің жүрегін түсінетін жан Күнсұлумен шаңырақ
көтерді. Сонан соң әке арманы өз алдына шаруашылық құру еді ғой деп,
1999 жылы «Арман» шаруашылығын құрды. Әрине, алғашқыда тақыр
жерде құрылған шаруашылықты аяғынан тік тұрғызу оңай емес еді. Бірақ
Дулаттың табандылығы, алдына қойған мақсатқа жету жолындағы маңдай
тер еңбегі өз нәтижесін берді.
Кейінгі жылдары мемлекеттің әлеуметтік саясатын, адамдардың тұрмыстық деңгейін көтеруге бағытталған жұмысы арқасында несие алып
шаруасын түзеді.
Ал биылғы жылы «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы бойынша 3
млн теңгенің несиесін алып, 20 бас қара мал сатып алды. Қазіргі таңда
шаруа қожалығында 340 гектар егістік, 568 гектар жайылым жері бар. 9
адам жұмыспен қамтылған. Үлкен баласы Арман биыл орта мектепті
бітірді, бірақ жаз көмектесіп егін ору, мал бағу жұмыстарына белсене
араласуда. Алдағы уақытта Дулат «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 8 млн
теңгеге несие алып, мал басын көбейтіп, мал тұқымын асылдандыру
жұмысымен айналысуды, мал азығын сапалы әзірлеу үшін көп жылғы шөп
егіуді де көздеп отыр. Мақсат айқын, жоспарлар да бар. Олардың
толығымен орындалары сөзсіз.
-Тек еңбектің арқасында өміріңді жақсарта аласың. Мен
бауырларымды да осыған тәрбиеледім. Соның арқасында олар әр түрлі
кәсіпті меңгеріп бала шағаларын асырап отыр. Халқымыз замананың
«мың өліп, мың тірілген» қиын кезеңдерінен ерліктің ғана емес, еңбектің
арқасында өтіп, халық болып қалды. Еңбектенбесе қазақ Алатаудан
Арқаға, Алтайдан Атырауға дейін созылған осынша кең-байтақ жерге
мыңғыртып мал өсірер ме еді?! Еңбектенбесе аттың жалында, түйенің
қомында көшіп-қонып жүріп, уығы мен шаңырағы күннің шапағын еске
түсіретін, өте қолайлы киіз үй тігіп, көшпенділер мәдениетін
қалыптастырар ма еді?! Елбасының «Әлемдік өркениеттің барлық
құндылықтары, барлық экономикалық және мәдени байлықтар виртуалды
қаржы институттарымен емес, адамның еңбегімен жасалды» деуі
сондықтан. Үкімет тарапынан еңбек адамына барлық жағдай жасалуда.
Қазір «еңбек етуге, шаруа бастап, іс істеуге қандай да бір кедегілер бар
ма?» деген сауал
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туады. Иә, меніңше, әлі де кестесін келістіре алмай жатқан істер бар.
Соның бірі адамдарды ақпараттық сауаттандырудың жетімсіздігі деп
білемін. Еңбек еткісі-ақ келеді, бірақ қайда барса да тұйыққа тіреле берген
соң, салы суға кетіп, қолы жұмысқа бармай қалатындар да кездесетіні
анық. Қазір өзін өзі жұмыспен қамтамасыз еткісі келетіндерге, орта және
шағын бизнесті дамытуға арналған шағын, жеңілдікпен берілетін несиелер
бар. Мал өсіремін дегендерге «Сыбаға» несиесі беріліп жатыр. Мал
тұқымын асылдандырамын десе, мемлекет оған дотация береді. Шаруаға
бұл да көмек. Осының барлығын адамдарға айтып түсіндіруіміз керек.
Арнайы мамандар оларға шаруа жүргізуді, бизнес-жоспар жасауды үйретсе
адамдардың іс бастауға деген ынтасы артар еді. Мал шаруашылығы
дамымай дастарқан молшылығы болмайды.Өте маңызды бағдарламалар
қабылданып жүзеге асырылуда. Тек адамдар өздері талаптанулары керек,дейді Дулат Түйтебеков.
Арманы биік, алдағы өміріне үлкен үмітпен қарайтын жастың өз
болашағының тұғырын өзі берік бекітуге ұмтылысына риза болдық. Бастан
өткен қиын күндердің есесін алдағы өмірдің әдемілігімен қайтаруға деген
талпыныс талапты жастың болашағының баянды да бақытты болатынына
сендіре түседі. Алыпсатарлар емес, өз маңдай терін төккендердің, адал еңбекпен тұрмысын түзегендердің келешегі сенімді Адам өзінің игілігі үшін
еңбек етіп, нәтижеге қол жеткізеріне осы бір қарапайым қазақ баласының
өмір жолы дәлел бола алады.

«Егемен Қазақстан» газеті,
2012 жыл 10 қыркүйек,
Бикен АХМЕТОВА.
Нұра ауданынан
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Ғылымның биік белестерін бағындырған
жерлесіміз
Қарын үшін жұмсалады мал деген,
Айсыз түнде ғылым болмақ шам деген.
Таусылады, сарқылады жұмсалса,
Баяндығы ғылым тұрып малдың кем.
Амандамай суың бойға батпайды,
Түн ұйқысы түгел емес жатпайды.
Сақтамайды сеніп келген мал сені,
Сақтай алса ғылым ғана сақтайды.
ДИАҚАЖЫ.
«Асқар тауға алыстан қара» дейтін сөз бар. Оның саңлақ тұлғасы,
көрікті сымбат сипаты сонда ғана ашылатын сияқты. Сондай- ақ үлкен
ғалымға деген көзқарас та, ұғым мен сезім де уақыт озған сайын сынақтан
өтіп, оның талантын анықтай да айқындай да түсетін сияқты. Ғылымның
шырқау биігіне жететін өмір жолы оңай емес. Ол таудай талап пен
талпынудың, дамылсыз ізденудің, табанды еңбектің қиын- қыстау жолы.
Бүгінгі әңгімеге арқау болып отырған Тұяқ Исабеков осындай жолдан
тапжылмай өткен, қазіргі таңда Қазақстанның техника ғылымында
беделді тұлғалардың бірі.
Елге еткен қызметі мен ұрпаққа үлгі
ұстаздығы, ғылымға деген адалдығы, парасаттығы бір адамның басынан
табыла бермейтін ерекше қасиеттері оған тәңірдің берген сыйы, ұрпақ
үшін үлкен өнеге. Әрине, бүгінгі Тұяқ Көпейұлы жеткен асулар оның ұзақ
жылдарғы ерен еңбегі мен ізденісінің, білім мен ғылым жолында төккен
маңдай терінің жемісі.
Исабек Тұяқ Көпейұлы 1950 жылдың наурыз айының 25 жұлдызында
дүниеге келді. Орта мектепті Нұра ауданы Көбетей ауылында бітірді. Осы
мектепте математика және физика пәндерінен дәріс берген ұстаздар Есім
Жүпенов пен Зүбән Қасымовадан алған терең білімінің арқасында 1967
жылы Қарағанды политехникалық институтының тау-кен факультетіне
түсіп кен инженері мамандығына ие болды. Қиыр Шығыста Кеңес
әскерінде артиллерия полкында офицерлік қызмет атқарып оралған соң ол
Қарағанды қаласындағы «Западная»шахтасында жер астында – кен
мастері, участке бастығының орынбасары қызметтерін атқарды. 1977
жылдан Қарағанды политехникалық институтында (қазіргі Қарағанды
мемлекеттік техникалық университеті) аға инженері, ғылыми қызметкері,
аға ғылыми қызметкерінен профессорлыққа дейін көтерілді. 1979-1982
жылдары институттың ректоры Әбілқас Сағынұлы Сағынов басқарған
«Пайдалы кен орындарын қазып-өндіру» кафедрасының аспирантурасында
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оқыды. 1985 жылы, Кеңес Одағына есімі белгілі профессор Квон Сергей
Сынгувичтің жетекшілігімен «Тау-кен геологиялық жағдайлары күрделі
көмір тақталары мен шоғырланған участкелерін қазып алу технологиясын
жетілдіру және тазартпа қазу параметрлерін анықтау» тақырыптағы
кандидаттық диссертация қорғады. Үнемі ізденсіте, ғылымға терең
бойлауының нәтижесінде, 1997 жылы Социалистік Еңбек Ері, академик
Ә.С.Сағыновтың жетекшілігімен «Жатысы күрделі көмір тақталарының
шоғырланған учаскелерін дайындау қазбалар өткізусіз қысқа тазартпа
кенжарлармен қазып алу технологиясын жасау» тақырыпты ғылыми
диссертация қорғап, техника ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесіне
ие болды. 2001-2003 жж. тау-кен факультеті деканының орынбасары, 20032004 жж. қысқа мерзімді оқыту факультетінің деканы болды. 2004-2008
жж. тау-кен факультетінің деканы қызметін атқарды.Бүгінгі таңда
Социалистік Еңбек Ері, академик Әбілқас Сағынұлы Сағынов атындағы
«Пайдалы кен орындарын қазып өндіру», кафедрасының меңгерушісі
қызметін атқарып, егемен еліміздің бәсекеге қабілетті мамандарын
даярлауға сүбелі үлес қосуда. 2003-2005 жылдары Қарағанды мемлекеттік
техникалық университетінің кандидаттық және докторлық диссертациялар
қорғау ғылыми кеңесінің мүшесі, 2005 жылдан бері Білім және ғылым
министрлігінің жанындағы бақылау және аттестациялау комитетінің
сараптау кеңесінің мүшесі, Қазақстандық Ұлттық Жаратылыстану
академиясының толық академигі.
160-тан астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектері, оқулықтары,
өнертапқыштарының авторы. Оның ішінде 10 өнертапқыш (2 алдын ала
патент), 2 ғылыми моноргафия, 3 оқулық (екеуі қазақ тілінде), 4 оқулық
құрал (барлығы қазақша), көптеген оқу-әдістемелік нұсқаулар мен
электрондық құралдар, ғылыми мақалалар, халықаралық және
республикалық конференциялар.
1996 жылы білім саласындағы ерекше еңбегі үшін «Қазақстан
Республикасы білім беру ісінің үздігі» белгісімен, 2001 жылы Қаазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 10 жылдығына байланысты Білім және
ғылым Министрінің грамотасымен марапатталды. 2007 жылы ректордың
атынан «Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің құрметті
қызметкері» атағы берілді. 2009 жылы білім беру ісіндегі жетістіктері мен
ғылымға сіңірген еңбегі үшін «2008 жылдың Жоғары оқу орнының үздік
оқытушысы» атағына ие болып ақшалы грант ұтты.
Арттағы қалған белестер қимас сезімге толы. Өмірлік жары Сәулден
үш перзент сүйсе, бүгінде немеренің қызығына бөленген бұл әулет өнегелі
бәйтерекке айналып кеткендей. Таңдаған асыл мұраттары ғұмырларын
шексіз шаттыққа толтырған мұндай азаматтың өнегесін қанша айтса да көп
емес. Ауылдың қара домалақ баласы Тұяқ Көпейұлының ғылымда
бағындырған белестері мен асқан асулары нұралықтар үшін зор мақтаныш.
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Береке басы – еңбек
Пржевальское селосы тың игеру кезінде, яғни
1954 жылы іргесі
қаланған. Бүгінгі таңда
тұрғындар саны 788, 253 отбасы тұрады.
Ауылда 1 ірі шаруашылық,14 шаруа
қожалығы, 5 сауда орны, 1 дәріхана бар. Екі
тілде білім беретін орта мектеп, клуб,
кітапхана, фельдшерлік акушерлік пункт,
спортзал, наубайхана, асхана, монша жұмыс
істейді.
«Пржевальское» ауылы және осы аттас
шаруашылық тың игеру кезінде құрылған 7
шаруашылықтың
бірі.
1954
жылы
ұйымдастырыған оған Орта Азияны зерттеуші,
орыс саяхатшысы Н.Пржевальскийдің есімі берілген. Алғашқы жылдары
мұнда комсомолдық жолдамамен келген жастар, ақ селеу билеген дала
төсінде сап түзеген палаткалар,
Жер қыртысын қопарған тракторлар. 1955 жылы Пржевальский
атындағы совхозға Кеңес Одағының әр қиырынан 536 адам келген екен.
Бүгін сонау кезде комсомолдық жолдамамен келген тың көтерушілер
ұрпақтары осы шаруашылықта олардың ісін жалғастыруда. Есімі аңызға
айналған екі орденді Штефан Киркэ жасы зейнеткерліктен асып кетсе де,
ата кәсібін тастамай бригадир болып еңбек етуде, алдағы кезеңде енді
машина
трактор
жөндеу
шеберханасының
жұмысын
жаңаша
ұйымдастыруды қолға алмақ. Жалпы ескіден келе жатқан көздер алтын
қазына, еңбек қоры десек, артық айтпаған боламыз.
Биылғы жылы тәжірибелі диқаншы, «Құрмет» орденінің иегері, аудандық
мәслихат депутаты Ықсан Тәттібаев басқаратын «Пржевальское»
ЖШСінің егіні бітік, өткен қуаңшылық жылы да бұл шаруашылық бір
миллион пұт алтын астық жинаған еді.
Егін жинау науқанын ұйымшылдықпен атқардық Қамбаға екі миллион
пұт алтын астық құйылды. Оның бәрі осы қарапайым халықтың маңдай тер
еңбегінің жемісі мен нәсібі ғой. Бригадирлер Дубовцев Виктор, Гарифзянов
Марат күдіз түні егіс басында.Озат комбанерлер, жылда алда келе жатқан,
өз тапсырмаларын асыра орындап жүрген Доценко Сергей, Зизе Виктор,
Рақымжанов Нұргелді, Омаров Талғат, бейсембаев Жақсылық, Хасан
Ербөкен, бас инженер Балтабаев Қанат, бас агроном Тасымов Жанат таңның
атысынан қас қарайғанша егіс алқабында еңбек етуде
Орташа өнім әр гектардан 12,2 центнер.Бидайдың салмағы 770,
сапасы 35 пайыз.
- Биылғы жыл екі миллион пұт алтын астық жинап, ел
тәуелсіздігін еңбектегі табысымызбен қарсы аламыз, еңбектегі
барлық табысымызды егемен еліміздің тәуелсіздігінің 20 жылдық
мерейтойына
арнаймыз ,-дейді шаруашылық басшысы.Ол, әрине,
өздігінен келген жоқ. Көктемде жер мәдениетін көтеру, жерге минералдық
тыңайтқыштар мен гербицидтер сіңіру, нөлдік технологияны
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пайдалану, өндіріске алдыңғы қатарлы технологиялар мен қазіргі заман
талабына сай, отандық және шетелдік техниканы пайдалану шаралары өз
нәтижесін берді. Үкімет тарапынан ауылдың жағдайын жақсартуға, ауыл
шаруашылығын дамытуға барынша жағдай жасалуда.Кейінгі жылдары
лизинг арқылы техникалық парк жаңартылды. Жанар жағар май, техника,
минералдық тыңайтқыштар, гербицидтар – бәріне де субсидиялар
мезгілімен, қажет деңгейде бөлінуде. Соңғы екі жылда 21 «Енисей»
комбайны, канадалық «Моррис Консепт тұқым себу комплекстері, екі
«Бюллер Версатили» комплексі сатып алынған. Осының нәтижесінде
көктемгі және күзгі дала жұмыстары жоғары деңгейде, ұйымшылдықпен
өтуде. Басты байлығымыздың басы нан екенін ескерсек, қазіргі таңда
мемлекеттік маңызды мәселеге айналып отырған азық түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мақсатында құрылған облыстағы тұрақтандыру қорына
да пржевалдықтар үлесі сүбелі болды. Халықтың тұрмысы да күннен
күнге жақсаруда. Науқан кезінде былтырғы жылы 9 млн теңгенің
жалақысы төленсе, биыл 12,5 млн теңгшенің жалақысы төленбек, сонда
орташа жалақы мөлшері шаруашылық бойынша өткен жылы 45 мың
теңгені құраса, биыл 60 мыңға жақындады. «Береке басы еңбек» деп
бұрынғылар тегін айтпаған. Еңбекшіл болсақ дегенімізге жетеміз. Ата
бабаларымыз бізге асты кенге, үсті мал мен астыққа толы қасиетті
мекенді аман есен сақтап, тарту етіп кетті. Ендігі ұрпақтың міндеті – осы
барды ұқсата білу деп түсінемін- дейді шаруашылық басшысы Ықсан
Балтабайұлы мен ауыл әкімі Балдырған Сәкенұлы. Иә, “бірлік бар жерде
тірлік бар” деген. Осы екі азаматтың біріккен іс әрекеттерінің арқасында
ауылдың жағдайы жақсарып, алға дамуда, ыдыраудан, тараудан аман.
Бірнеше ұлт өкілдерінің басын қосқан ауылда достық нышаны берік, олар
бүгінде бір бірімен жіте араласып, қоян қолтық өмір кешуде. Сонымен
қатар тұрғындардың жеке меншігінде мал құс өсіруге барлық жағдай
жасалған. Бүгінгі таңда тұрғындардың жеке шаруашылықтардағы мал
басы өсуде, 1000 нан астам қара мал басы, 2144бас шошқа, 578 қой, 229
жылқы, 3245 құс бар. Әлеуметтік сала да дамыған, ауылда клуб, монша,
спорт комплекс, наубайханга тұрғындарға қызмет көрсетуде.
Шаруашылық есебінен ауылдағы фельдшерлік акушерлік пункт толық
қайта жөндеуден өткізіліп, евростандартқа сәйкестендірілді. Бос тұрған
бала бақша ғимараты қайта жөнделіп, мектептің пайдалануына берілді.
Онда қазір спортзал және бастауыш сыныптар оқиды.-Ауылда шешуін
таппай отырған мәселе ол –ауылдағы мәдениет ошағының жоқтығы.
Жаңа Мәдениет үйіне шаруашылық есебінен 4 млн теңгеге жобалау
сметалық құжаттары да әзірленіп қойған. Бірақ әзір жоспарға енбей
отыр,-дейді аудандық мәслихат депутаты Ықсан Тәттібаев.Шаруашылық
алғашқылардың бірі болып Моңғолиядан келген жиырма шақты отбасын
қабылдаған. Бұл күнде ауылдағы 800 тұрғынның тең жартысы ұлы
көшпен бірге келіп, тамыр тереңдеткен кешегі тағдырлас ағайындары.
Нұраның жалпақ шұрайлы қиырында тың игеру дүбірінде отау тіккен
шаруашылықтың бет-бейнесін өзгертіп, қазақы қан жүгіртіп, алтын
бесікке айналдырып отырған осы қауым екеніне ел сүйсінісі ерекше.
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Қазір олардың бәрі осы ауылда орныққан. Олардың балаларын оқыту үшін
ауылдағы мектепте қазақ сыныптары да ашылған. Бүгінгі таңда ол аралас
орта мектепте 125 оқушы білім алып, 18 ұстаз еңбек етуде.
Шәмей Сәмет, Үбай Құрманғазы, Хасен Ербөкен есімді азаматтар көнігі
механизаторлармен үзеңгі қағыстырып, науқандық жұмыстарда елеулі
табыстарға жетіп жүр. Ал Қуаныш Бердікей ауылдағы фельдшерлік пункті
басқарса, Егейбай Марат тұрмыста қолданылатын техникаларды жөндеп ел
алғысына бөленуде. Ағайынды Жайнар Ақпар, Жайнар Мұрат
кәсіпкерлікпен айналысады және де ауылда өткізілетін барлық шараларға
үнемі демеушілік жасап тұрады. Ауылдағы жастардың саламатты өмір
салтын ұстауға, спортпен шұғылдануға барлық жағдай жасалған.
Ниязбеков Ержан атты азамат өзінің негізгі жұмысымен қатар осы
жастарды спортқа тарту, ұйымдастырумен де шұғылданады. Олар барлық
аудандық қала берсе, облыстық спорттық шараларға белсенді қатысып,
бірнеше дүркін жеңімпаздары да болды. Ардагерлер мен қариялар, көп
балалы аналар, мүгедектер де қамқорлықтан сырт қалып жатқан жоқ. Ауыл
әкімінің арнайы бағдарламасына сәйкес оларға үнемі демеушілер арқылы
мемлекеттік емес көздерден көмектің әр түрі көрсетіледі, жем - шөп, отын
- су жеткізіліп тұрды.Ауылдың ең өзекті мәселелерінің бірі таза су болса,
мұнда ол проблема толық шешілген. Ауылда су құбырлары жүргізілген,
бірнеше жылдан бері су үшін тұрғындар ақы төлемейді, ол міндеттің бәрін
шаруашылық өз мойнына алған. Су құбырларына республикалық қаражат
есебінен -- млн теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізілген.Көптен бері
шешілмей келген жол мәселесі де қолға алынуда. Биылғы жылы
Шахтерское –Пржевальское тас жолына республикалық бюджеттен
бөлінген --қаражатқа күрделі жөндеу жұмыстары жасалды.
Бөтені жоқ адамның жақын бірі,
Жадырайды Нұраның жарқын таңы.
Қызыл қырман сапырып шаруалары,
Тұлпар мініп шығады талпынғаны- деп ақын жырлағандай қара Нұраның
бір бөлшегі болған Пржевальское ауылының бүгінгі тыныс - тіршілігі
осындай. “Ауылдарымыз бен селоларымыздың өмірсапасын жақсарту
мемлекеттік саясаттың басым бағыты болып қала береді» деп Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа Жолдауында
көрсетілгендей «Пржевальское» ауылындағы бүгінгі жай осы талаптарға
сай деп ауыз толтыра айта аламыз. Ауылдың экономикасы мен мәдениетін
дамытуда әр азаматтың азды-көпті маңдай тер еңбегі, өзіндік үлесі бары
анық. Пржевалдықтар да егеменді еліміздің бақытты ертеңі үшін аянбай
еңбек етіп жатыр.
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Еңбек – ырыстың қазығы
Еңбек етсең арта бермек мәртебең,
Аймағыңда асатын жан жоқ сенен
МАҚТЫМҚҰЛЫ
«Жараспай» ауылы және осы аттас
шаруашылық аудандағы ең ірі және ең байырғы
шаруашылықтың бірі. 1932 жылы «Қызылқазақ»
кеңшарының
құрамынан
бөлініп
шыққан
«Жараспай» кеңшары 1935 жылы «17 лет Октября»
болып аталды.
Шаруашылық құрамында
Малайқұдық, Қырауқамыс, Арықты Сияқты ірі
төрт бөлімше болды. Шаруашылық мал және егін
шаруашылығымен айналысты. Ал жекешелендіру
кезінде ол «Жараспай» ЖШС болып қайта
құрылды.
1989
жылы
Жараспай
кеңшардың
директорлығына баламалы негізде осы жердің
тумасы, туған елінің жанашыры Сейілхан
Қоңырбаев сайланды. Қайта құру кезінде 1999 жылы кеңшар «Жараспай»
жауапкершілігі шектеулі серіктестікке ауысты, ол осы шаруашылықты 24
жыл табан аудармастан басқарып келеді.
Міне, содан бергі
шаруашылықтың өсіп-өркендеуі осы азаматтың
есімімен тығыз
байланысты. «Азаматына қарап елін таны» дегендей, қандай іске болсын
қабілетті, өз мүддесінен халықтың мүддесін жоғары қоятын, өзгені
құрметтеп, сол арқылы өзін де сыйлата білетін азаматтардың бірі «Құрмет» орденінің иегері Сейілхан Оспанбайұлы Қоңырбаев. Ол
халқымыздың асыл қасиеттерін бойына сіңірген, адамгершілігі мол,
үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп, мансаптыққа мастанбай, халық үшін
қиындықтан да жасқанбаған жан. Биылғы жылы егіс алқабы 15 мың
гектарға дейін көбейтіліп, (2008 жылда 5400 гектар) жер мәдениетін
жақсарту,
жерге
минералдық
тыңайытқыштар
сіңіру,
озық
технологияларды
пайдалануда
едәуір
жұмыстар
атқарылуының
нәтижесінде егін шығымы жақсы. Орташа өнім әр гектардан 14,1 центнер.
Шаруашылық басшысын қайнаған қызу еңбек үстінде, алтын астық
үшін күндіз - түні тер төгіп жүрген қырманшылар мен қырман басында
кездестірдік.
-Маңдай термен өсірілген ел ризығын шашпай төкпей жинап алу –
кімге болсын үлкен сын.Ендігі міндет осы жиналған алтын астықты
тазалап, құрғатып, қамбаға түсіру, халықтың көңілі көтеріңкі, қырман
астыққа толса, әр отбасында да нан да мал азығы да болатыны белгілі ғой!
- деген басшы ең алдымен маңдай тер төккен еңбек майталмандарының
есімдерін атады: бригадир Қожыханов Асаутай, механик Мадкенов Бектай,
механизаторлар: ағайынды Бейбітовтар Ғалы мен Дүйсенбай, Әбдіхалықов
Бақай, Шәкенов Қуан, «Құрмет» орденінің иегері Тұяқов Аманжол, жас
механизаторлар
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Бейбітов Нұржан, Омаров Темірхан. Осы диқандардың қажырлы еңбегінің
арқасында шаруашылық биыл үлкен табысқа жетіп отыр.
Бүгінгі таңда шаруашылық 15мың гектардан астам жерге дән
сіңіріп, оның 11800 гектары бидай мен арпа болса, 3000 нан астам гектар
жерге алғаш рет майлы дақылдар егілді. Осылардан жақсы өнім алып
отырған аудандағы ірі шаруашылықтардың бірі- осы «Жараспай» ЖШСі.
Биылғы жылдың өзінде қоймаға бір миллион пұттан астам алтын астық
құйылған. Ол, әрине, өздігінен келген жоқ. Көктемде жер мәдениетін
көтеру, жерге минералдық тыңайтқыштар сіңіру, нөлдік технологияны
пайдалану, өндіріске алдыңғы қатарлы технологиялар мен қазіргі замиан
талабына сай, отандық және шетелдік техниканы пайдалану шаралары өз
нәтижесін берді. Үкімет тарапынан ауылдың жағдайын жақсартуға, ауыл
шаруашылығын дамытуға барынша жағдай жасалуда:
Кейінгі жылдары лизинг арқылы техникалық парк жаңартылды.
Жанар жағар май, техника, минералдық тыңайтқыштар, гербицидтар –
бәріне де субсидиялар мезгілімен, қажет деңгейде берілді. Соңғы екі
жылда 5 «Тукани 440» комбайны, бес «Бюллер-Верстали» комплекстері
сатып алынған. Осының нәтижесінде көктемгі және күзгі дала жұмыстары
жоғары деңгейде, ұйымшылдықпен өтуде. Басты байлығымыздың басы
нан екенін ескерсек, қазіргі таңда мемлекеттік маңызды мәселеге айналып
отырған азық түлік қуіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында құрылған
облыстағы тұрақтандыру қорына да жараспайлықтар үлесі сүбелі болмақ.
-«Еңбек – ырыстың қазығы» деп бұрынғылар тегін айтпаған.
Еңбекшіл болсақ дегенімізге жетеміз. Ата бабаларымыз бізге асты кенге,
үсті мал мен астыққа толы қасиетті мекенді аман есен сақтап, тарту етіп
кетті. Ендігі ұрпақтың міндеті – осы барды ұқсата білу деп түсінемін дейді шаруашылық басшысы, байырғы диқан, ауыл шаруашылығын
өркендетуге сіңірген ерен еңбегі еленіп өткен жылы еліміздің ең басты
ұлттық мерекесі -Тәуелсіздік күніне орай кеудесіне «Құрмет» орденін
таққан Сейілхан Оспанбайұлы. Иә, бірлік бар жерде тірлік бар деген. Осы
азаматтың ұжымын еңбекке жұмылдыру іс әрекеттерінің арқасында
ауылдың жағдайы жақсарып, алға дамуда, ыдыраудан, тараудан аман.
Бірнеше ұлт өкілдерінің басын қосқан ауылда достық нышаны берік, олар
бүгінде бір бірімен жіте араласып, қоян қолтық өмір кешуде.
Сонымен қатар тұрғындардың жеке меншігінде мал құс өсіруге барлық
жағдай жасалған. Бүгінгі таңда жеке шаруашылықтардағы мал басы өсуде,
1000 нан астам қара мал басы, 1 578 қой, 369 жылқы, 3245 құс бар. Жеке
меншіктегі мал басын асылдандыру мақсатында шаруашылық есебінен 4
Ангус тұқымды бұқалар сатып алынған.
Әлеуметтік сала да дамыған, ауылда орта мектеп, клуб, спортзал,
фельдшерлік акушерлік пункт тұрғындарға қызмет көрсетуде.
Шаруашылық есебінен ауылдағы құлазып тұрған ғимарат толық қайта
жөндеуден өткізіліп, ауылдықтардың қажетін ашатын тойхана салынып,
халық игілігіне пайдалануға берілді.
Биылғы жылы республикалық
бюджет есебінен ауылда заман талабына сай фельдшерлік акушерлік пункт
салынатын болды. Телефон байланысы да жаңартылған.
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Ауылдың ең өзекті мәселелерінің бірі таза су болса, мұнда ол
проблема да шешілген. Ауылда су құбырлары жүргізілген, суды
тұщылайтын қондырғы да орнатылған. Көптен бері шешілмей келген жол
мәселесі де шешілуде, Киевка-Жараспай тас жолына республикалық
бюджеттен бөлінген қаражатқа күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
Жалпы айтқанда, «ауылдарымыз бен селоларымыздың өмірсапасын
жақсарту мемлекеттік саясаттың басым бағыты болып қала береді» деп
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа
Жолдауында көрсетілгендей «Жараспай» ауылындағы бүгінгі жай осы
талаптарға сай деп ауыз толтыра айта аламыз. Ауылдың экономикасы мен
мәдениетін дамытуда әр азаматтың азды-көпті үлесі бары анық.
Жараспайлықтар да егеменді еліміздің бақытты ертеңі үшін аянбай еңбек
етіп жатыр.
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Еңбек еткеннің еңсесі биік
«Кішілік пен кісілік – ұлылықтың белгісі»
Махмуд ҚАШҒАРИ
«Жақсы адамға жақын жүрсең, өзің де
жақсылыққа жақын жүресің», деген сөзді кімнен
естігенім есімде жоқ, әйтеуір, естіген сәтте
көңіліме қонып, жаныма жағып, санамда
сақталып қалды. Естіген бойда: «Мен осы
кімдердің жанында жүрмін?» деген ойдың
жетегіне түстім де кеттім. Ойлап отырсам, өзім
білетін, өзім сыйласатын азаматтардың көпшілігі
жақсылардың қатарынан екен. Сондай өзім
үшін ардақты саналатын азаматтардың алдыңғы
қатарында Әубәкіров Қайыр Сағатұлының
келбеті ерекше көлбеңдей берді.
Қайыр - Нұра ауданының тумасы және барлық саналы ғұмырын
осы өзінің кіндік қаны тамған қара Нұрада өткізіп келеді. Казгородок
ауылындағы ең бір беделді де, ұлағатты отбасылардың бірінде
дүниеге келген Қайыр, ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар
сақталған отбасында қонақжайлылық және меймандостық рухында тәрбие
алды және осы құндылықтарды өз өміріне мәңгіге серік етті. «Үлкенге –
құрмет, кішіге – ізет, ата-анаға – қошемет» дейтін қағидатты ұстанып өсті.
Орта мектепті бітірісімен Целиноград құрылыс инженерлік институтына
түсіп, инженер - құрылысшы мамандығын алды. Сөйтіп, өз таңдаған
мамандығы бойынша еңбекке кірісті.Құрылысшы – адамзат өркениетінің
бастауында тұрған мамандық. Құрылыс индустриясы – экономиканың
негізгі іргетасы. Кез келген елдің экономикалық күш-қуаты мен әлеуметтік
тұрақтылығы құрылыс саласының дамуына тікелей байланысты. Құрылыс
— экономиканың негізгі діңгегі болып келеді. Кейінгі жылдары бүкіл
республика бойынша құрылыс саласы қарқынды дамуда. Осы ауқымды
саланы алға жылжытуда Қайыр Сағатұлы іспетті қазіргі заманға сай
білікті де білімді, іскер де қабілетті мамандар өзгелерге үлгі-өнеге болып,
еліміздің әлеуметтік-экономикалық деңгейінің артуына айтарлықтай еңбек
сіңіруде. Құрылысшылар-өмірге деген белсенді қөзқарастағы жандар
болғандықтан олардың кәсіпқойлықтары мен шеберліктерінің арқасында
жаңа үйлер, мектептер, аурухана, жолдар салынып жатыр.
Алғашқы
еңбек жолын аудан орталығындағы «ПМК-13» мекемесінде бетоншы
қызметінен бастады. Содан кейінгі жылдары әртүрлі мекемелерде
монтаждаушы, тас қалаушы, шебер қызметін жауапкершілікпен атқарды.
Іске қабілетті, алғыр маман тез арада өзінің шеберлігімен көзге түсіп,
жақсы ісімен маңайындағыларды сүйсіндіре бастайды.
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Өз қызметіне деген сүйіспеншілік пен жауапкершілік жас маманның
тез танылуына, еңбегінің жанып, қызметте көтерілуіне себепші болды.
Ұйымдастырушылық қабілеті мен мол тәжірибесінің арқасында құрылыс
саласының қыр сырына қанықты, оның егжей - тегжейіне жіті ден қойды.
Нарыққа өту кезеңінде кәсіпорын таратылғанда өзі құрылыс жөндеу
жұмыстары бойынша кооператив ашты. Одан соң еліміздің жаңа Елордасы
Астананы салуға ат салысып бірнеше жыл бойы осы жолда тер төкті.
Әділет Министрлігінде құрылыс саласын басқарды, Қайырдың
қатысуымен Астанада бірнеше зәулім ғимараттар бой көтерді. Бүгінде
қаладағы бой түзген тұрғын үйлерде, еңсе тіктеген емхана-ауруханалар
мен білім нысандарында, іске қосылған өндірістерде – бәрі-бәрінде оның
қолтаңбасы жатыр.
2006 жылы құрылыс саласындағы көп жылғы тәжірибесін жинақтай
отырып, Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік
сәулет-құрылыс
бақылау және лицензиялау департаментіне сынақ тапсырып, сараптамалық
жұмыстар мен инжинирингтік қызметтер жөніндегі сарапшы мәртебесін
алып осы қызметтер бойынша техникалық қадағалау жүргізу құқығына
арнайы сарапшы аттестаты берілген. Осыдан бері Қайыр техникалық
қадағалау инженері болып қызмет атқарады. Бұл сала үлкен
жауапкершілікті талап ететін сала.Ол Балқаш, Теміртау, Шахтинск,
Бурабай қалаларында жүргізіліп жатқан құрылыс, жөндеу жұмыстарының
сапасын қадағалауды жүзеге асырады. Бүгінгі таңда Қайыр Сағатұлы
елімізде Үкімет жасақтап шығарған «2011-2020 жылдарға арналған
тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту» бағдарламасын
жүзеге асыруға ат салысуда. 2011 жылдан бері «Қарағанды қаласының
қалалық коммуналдық шаруашылығы» ЖШСнің аталмыщ бағдарлама
бойынша
күрделі жөндеуден өткізіліп жатқан үйлердегі жөндеу
жұмыстарының сапасын қадағалауда. Өз жұмысына жауапты, адал, өз
ісінің шебері. Оның құрылыс саласындағы көп жылғы еңбегі бағаланып,
2014 жылы «Қазақстан Республикасының Құрметті құрылысшысы» атағы
беріліп арнайы төсбелгісімен марапатталды. Бұл айтылғанның бәрі оның
кәсіби маман ретінде сипаттамасы.
Ал,азамат ретінде, Қайыр оның тектілігін анадайдан көрсетіп
тұратын кішіпейімділігімен, зор адамагершілігімен ерекшеленеді. Жақсы
мен жаманды, алыс пен жақынды ерте айырды ол. Кімге болсын көмек
қолын созуға әрқашан әзір, дос -жаран, туған - туыс арасында беделі
жоғары. Бүгінгі таңда асқаралы алпысқа келіп отырған, еліне бір адамдай
еңбегін сіңіріп келе жатқан, ең бейбіт және жасампаз кәсіптің өкілі Қайыр
Сағатұлын мерейтойымен құттықтап, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, отбасына
ынтымақ пен бірлік, қызметіне абырой мен табыс тілейміз. Еліміздің
өркениетті болашаққа ұмтылғанын ескерсек, уақыт өткен сайын
құрылысшы мамандығының қажеттілігі арта түсері сөзсіз. Ендеше ол сала
да осы Қайыр Әубәкіров сияқты өз ісінің майталмандары арқасында заман
талабына сай дами бермек.
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Сардар судья
Әубәкіров Ерболат Қанапияұлы 1950 жылы
5-наурызда Киевка кентінде дүниеге келген.
Әкесі Қанапия Әубәкірұлы Ұлы Отан Соғысының
ардагері, заңгер.
1972 жылы Отан алдындағы борыштарын
атқарып келген өрімдей үш жас аудандық
комсомол ұйымының жолдасымен құқық қорғау
органдарына жұмысқа жіберіледі.
Ал
1973 жылы Ерболат ауданға жұмысқа
келген жас маман ұстаз Сәуле Бекмағамбетоваға
үйленіп,
отбасын құрды. Дүниеге Гүлмира,
Жеңіс атты сәбилері келді. Қоғамдық тәртіпті
сақтаудағы еңбегі еленген Ерболатты сол уақыттағы ішкі істер бөлімінің
басшыларының, қазіргі ішкі істер ардагері Д. Адамбековтың ұсынуымен
1976 жылы Волгоград жоғары тергеу мектебіне оқуға жіберілді. Бір
орынға бес адам таласып тұрған оқу орнына ол сыннан сүрінбей өтіп,
түсіп кетті. Оқуды ойдағыдай аяқтаған ол жоғары білімді заңгер болып
елге оралды. Сол жерде өмірге Нұрлан келді. Одан соң тергеу бөлімінде
көп жылджар жемісті қызмет істеді, кейін әділет басқармасына ауысып,
адвокат қызметінде болды.
1996 жылы ҚР Президентінің жарлығымен Октябрь аудандық сотына
судья болып тағайындалды. Міне, осы уақыттан бері ол адамдардың
тағдырын таразылап, оны әділ шешу жолдарын таңдау жолында тер
төгуде. Қылмыстық істерді қарау барысында ол ішкі істер, тергеу
саласында жұмыс жасағанда
жиған тәжірибесіне сүйенеді. Оның
қарауынан қанша іс өтсе сонша адамның тағдыры шешілуде. Әр адам
тағдыры әрқилы оқиғалармен шырмауланып
жатыр. Мәселе
осы
шырмаудың дұрыс шешімін табуда. Қылмыстың жасалуына ықпал еткен
жайлар мен жағдайларды жою мақсатында жекелей ұйғарым шығаруды да
ұмытпайды. Өзіне жүктелген міндетке аса жауапкершілікпен қарау
арқылы бұл істі Ерболат абыроймен атқаруда. Осы қызметті атқара жүріп
ол өзін таза, адал, бастамашыл және білікті заңгер маман ретінде көрсетті.
Істерді өте мұқият қарап, негізсіз ақталуға да, негізсіз сотталуға да жол
бермейді. Ол көптеген күрделі істерді, оның ішінде қазақ тіліндегі істерді
де қарап жүр. Жерлесіміздің кәсіби бедел мен құрметке ие болып
жүргеніне біз мақтанамыз. Оған әрі қарай еңбегі жанып, мемлекетіміздің
мәртебесін жоғары көтере берсін демекпін. Сот саласында ұзақ жылдар
адалдық пен әділеттікке қызмет еткен сардар судьяның әлі де қоғамға
берері көп.
Күнделікті өмірде ол сыйластықты дұрыс бағалайтын, достыққа
берік, ашық-жарқын, ақкөңіл адам.
Жұбайы Сәуле бар өмірін жас ұрпақ тәрбиелеуге арнады, қазір
зейнеткерлікте.
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Екеуінің нұрлы Нұра жерінде көтерген шаңырақтары биік, ордалы
отбасына айналған. Лайықты ұрпақ өсіріп, балаларына жоғары білім мен
саналы тәрбие берді, ұлдарын ұяға, қызын қияға қондырып, олардан
немере сүйіп отыр. Балалары: Гүлмира жоғары білімді бухгалтер, Жеңіс
Түркиядан алған жоғары білімді, ал Нұрлан болса ата жолын қуып заңгер
мамандығын алды. Қазіргі кезде Белорусия Астанасы Минск қаласында
Евразиялық сотта жауапты қызметте.
Әділдік туын асқақ ұстаған жерлесіміз осындай мағыналы да
мазмұнды өмір кешуде.
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Гордость района
Жахина Жанна Нуржановна – заведует
консультативно-диагностической
поликлиникой областной детской больницы,
врач – педиатр первой категории, главный
внештатный детский аллерголог.
Жанна Нуржановна родилась в поселке Киевка,
Нуринского района, с отличием окончила
Киевскую среднюю школу №3 и сразу же
поступила в Карагандинскую медицинскую
академию. В 2000 году получила диплом по
специальности
врач
педиатр.
Трудовую
деятельность начинала в отделениии приемного
покоя детской больницы №3 города Караганды,
затем перешла в отделение аллергологии. Как специалист она постоянно
повышает свой профессиональный уровень. Прошла первичную
специализацию в городе Алматы по теме «Основы аллергологии,
принципы диагностики и терапии аллергических заболеванийц детского
возраста», а в 2007 году прошла трехмесячную переподготовку по
аллергологии и иммунологии в городе Санкт - Петербург. Учитывая ее
профессионализм,
высокие организаторские способности руководство
областной детской больницы поручило ей один из важных и сложных
участков, как консультативно диагностическая поликлиника. Разговор с
ней начался о работе вверенного ей медицинского учреждения.
- В рамках Единого
мы организовали работу консультативно
поликлиники
так,
чтобы
оказывать
квалифицированную,
специализированную и высокоспециализированную помощь детскому
населению города Караганды и Карагандинской области, а так же
медицинские услуги оказываемые нами были доступны жителям области.
Наши пациенты это самые маленькие жители страны. Здоровье ребенка
является самым главным в жизни каждой семьи. Но, к сожалению, дети
продолжают болеть и страдать от недугов, которые труднопреодолимы
даже для взрослых людей. Дети нуждаются в специализированной
больнице, где доктора знают о маленьких пациентах все и работают только
для них,-говорит Жанна Нуржановна. К тому же, в рамках программы
Единой Национальной Системы здравоохранения каждый имеет право
выбора своего лечащего врача и больницы. Стоит признать, что когда
деятельность медицинского учреждения посвящена исключительно
маленьким пациентам, то особые потребности детей и их семей выходят
далеко за пределы стандартного клинического вмешательства Область у
нас большая, поэтому организация требует особого отношения, учитывать
приходится все параметры: расстояние, месторасположение и т.д.
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В рамках внедряемой Единой национальной системы здравоохранения
предусмотрено предоставление гражданам свободного выбора врача и
клиники, что позволит создать конкурентную среду между медицинскими
их мотивацию на оказание качественной, доступной и своевременной
медицинской помощи по всей территории страны. В поликлинике запись
на прием ведется двумя способами : по телефону и в электронном
варианте. Полностью перейти на электронный вариант мы не можем из-за
отсутствия в отдаленных регионах интернета.
Консультативная
поликлиника оказывает помощь в рамках ГОБМП по следующим
направлениям: неврология, аллергология, сурдология, детская хирургия,
ортопедия, урология, нефрология, гематология, офтальмология,
эндокринология, отолаингология, кардиоревматология, гастроэнтерология.
При поликлинике функционирует кабинет лечебной физкультуры,
массажный кабинет, физиокабинет, сурдологическая служба включает в
себя услуги сурдопедагога, логопеда, кабинет охраны здоровья. А так же
согласно утвержденного облздравом графика при поликлинике работает
выездная бригада врачей, куда входит хирург, педиатр, невропатолог, при
необходимости кардиолог, эндокринолог которая выезжает по районам
области, задача которых провести осмотр детей, выявлять заболевания,
дают рекомендации по лечению или направляют на дальнейшее
обследование или лечение. Поликлиника полностью обеспечена
современной ультразвуковой и другой аппаратурой.
Говоря о личности Жанны Нуржановны, директор областной
детской больницы доктор медицинских наук, профессор Токпанов
Адильхан Канадилович охарактеризовал ее так:
-Жанна Нуржановна и врач, и руководитель, и аллерголог, и педиатр,
а если надо будет она сама может возглавить бригаду врачей и выехать в
самый отдаленный район области. Ее отличают исполнительность,
ответственность, глубокое знание своего дела, тревовательность к себе и
окружающим. Стремление к новшеству, постоянное повышение своего
профессионального уровня, высокие организаторские способности ярко
выразились на этом поприще.
Заведуя поликлиникой она одновременно ежедневно ведет прием
больных как врач аллерголог, а в стационаре консультирует при
необходимости находящихся на лечении детей.
Стать врачом она мечтала с детства: папа Жахин Нуржан
Елеукенович – врач по профессии, тоже выпускник Карагандинского
мединститута, всю свою жизнь посвятивший медицине, был для нее
личным примером. Окончив институт она выбрала детскую аллергологию.
Сегодня детскую аллергологию называют одним из самых изучаемых
направлений медицины. Аллергические заболевания являются серьезной
проблемой и привлекают все более пристальное внимание врачей. В
подавляющем большинстве регионов мира неуклонно растет число
больных различными аллергическими заболеваниями По статистике
каждый пятый ребенок страдает от избыточной реакции организма на
пыльцу, коровье молоко, рыбу, фрукты или ягоды.
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В случае появления аллергической реакции у ребенка особенно важно
быстро определить ее причину и принять все необходимые меры, чтобы
снизить вероятность контакта малыша с аллергеном, вызывающим эту
реакцию. Различные исследования, проведенные специалистами,
указывают на то, что более 20% маленьких жителей планеты страдают от
сверхчувствительности иммунной системы.Сегодня в изучение детской
аллергологии свидетельствует появление новых методов и лекарств.
Доверившись квалифицированному специалисту, как Жанна Нуржановна,
которая на сегодня является и внештатным аллергологом области, у
маленьких пациентов всегда есть возможность определить причину недуга
и полностью устранить нарушение. Как высококвалифицированный
специалист с глубокими познаниями аллергологии и педиатрии, она
способна оказать эффективную помощь детям.
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ЖОМАРТ ЖАН

Ғалия Кеңжарық ауылында туып, өсті.
Анасы Бану аузынан айналайыны түспеген
мейлінше мейірімді жан, ұзақ жылдар сауда
орындарында қызмет істеді. Сол кезде анасының
жанында жүрген Ғалия жасынан есеп-шотқа
жақын болды. Орта мектепті бітірісімен ол
Қарағанды кооперативтік институтына оқуға
түсті. Жоғары білімді жас маман жолдамамен
Щербаков рабкоопына қызметке келіп еңбек
жолын да бастап кетті.Нарык заманы келген
сәтте-ақ тұтынушылар кооперативі ыдырай
бастады. Ғалия қол жайьш қарап отырмады,
көкейінде көптен жүрген ойын іске асыруға
кірісті. Сөйтіп өз ісін ашты.Алдымен бос тұрған
ғимараттардың бір бөлігін пайдаланды.Мамандығы - товаровед Ғалия
бірден тұтынушылар көңіліне жол тапты. Амантау, Изенді, Щербаков,
тіпті Абай ауданының Есенгелді ауылдарында сауда орындарын ашты.
Алғашқыда дүңгіршекгер болса, қазір олардың бэрі де жаңадан
тұрғызылған зәулім де кең ғимараттарда орналасқан заман талабына сай
сауда үйлері. Қай сауда үйі болсын сыртқы ішкі әрі, безендірілуі, жиьаздар
мен құрал жабдыкгар аса терең талғаммен жасалған жэне мұндағы кызмет
көрсету деңгейінін аса жоғары екенін білдіреді- Тауар талғамы да,
бағалары ца, ел көңілінен шығуда. Күн өткен сайын Ғалия заман талабына
сай қызмет етіп, тұрғындардың сұранысын барынша орындауға тырысады.
Сонымен де ел арасында сыйлы, беделді. Ғалия сонымен қатар
қайырымдылық акцияларына белсенді қатысушы жомарт жан.
«Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің» - деген екен дана
халық. Қайырымдылық - халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі.
«Жанашырлыққа - жан риза» дегендей кемтар, жетім, қамқорлыққа
алынған балалардың жанашыр қамқоршысы болып, аялы алақанын тосып,
жүрек жылуын ұсыну, сауабы мол іске ат салысу эрбір адамның азаматтық
парызы.
Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі - мұқтаж жандарға қамқорлық
жасау. Адамдар бір - біріне қайырымдылық, мейірімділік таныту арқылы
жаксылық жасайды.
Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы адам
баласы жақсылыққа қадам бастайды.
Аудандық іс шаралардың бел ортасында. Ауылдағы ғана емес, аудан
орталығында монша ашылғанда оған демалыс бұрышын сыйға тартса, көп
балалы отбасылар үйлі болғанда түрлі -түсті теледидар тарту етті. Ауданда
өткен облыстық спартакиадаға да демеуші болды. Ғалияның қатты
қайырымды қажет ететін жұмыстарына да отбасында да сүйенішіжолдасы Жанат. Бірлесіп, түсініскен бұл отбасы бүгінгі таңда ұлын ұяға,
қызын қияға қондырған жағдайы бар. Ұл мен қызға қамқорлықтарына,
шексіз сүйіспеншілігіне бөлеп, олардың дәулеті мен қызығын көріп ғана
қоймай, олардан адамгершілік, әдеп - инабат тағылымын алуға, жақсы
қасиеттерді бойьша сіңіру, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуге баулып
өсірді. Отбасының басшысы - Жанат елдің аптал азаматы. Отбасының
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бүкіл шаруасын ұйымдастырып, отбасының мызғымас тірегі. Ғалияның
ісінің алға басуына ең бірінші қамқорлық жасап, ұйытқы болып отырған да
осы азаматы. Адамның өз басының жұмысынан басқа да осындай
қатьшастарға улес қосуы - адамгершілік парызы. Бұл жанұяның атайын,
туған - туыс арасындағы қатынастары да сыйластықпен ерекшеленеді.
Кәсібі иен нәсібін тапқан, әулетімен ел игілігіне қызмет етіп жүрген
Ғалияға қайырлы іс қанатын кеңге жая берсін демекпіз.
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ЖҰМАБИКЕ АСҚАН АСУЛАР
Жасынан ұқыпты,тиянақты болып өскен
Жұмабике мектеп қабырғасынан белсенділік
танытып өскен жан. Ол өз құрбыларының
арасында беделді болды. Орта мектепті
бітірісімен өзінің таңдаған мамандығын меңгеру
үшін Қарағанды сауда техникумына оқуға түсті.
Ол оқу орнын аяқтасымен елге оралып еңбекке
араласты. Өз таңдаған мамандығы, сүйікті ісі
болғандықтан ба, әйтеуір жұмысы да жемісті
болды. Мұны байқаған басшылық та оны ең
жауапты жерлерге жұмсады. «Озат сатушы»
атанды.
Енді бір кезеңде нарық заманы келді. Бәрі жеке
меншікке көшті. Жұмыссыздық белең алды.
Қарап отыра бере ме, қара сөмкені көтеріп
Жұмабике Алматы тартты. Сөйтіп, жеке саудаға көшті. Ол уақытта тауар
әкеледі, сатады, қайта кетеді. Дегенмен өзінің жинаған тәжірибесі мен
мамандығы көмектесті оған, Жұмабике нарық заманында тауар
сұранысына қарай жұмыс істеу керегін ертерек ұқты. Сөйтіп жұмысын
жаңаша жүргізді. Сауда да жақсы жүре бастады. Енді оған ғимарат керек
болды. Сонымен не керек, қазіргі ғимараттың бір бөлігін сатып алды.
Бірнеше жыл қаңырап бос тұрған ғимаратта не жылыту жүйесі жоқ,
сыртқы нұсқынын айтпағанда. Енді сол ғимаратты күрделі жөндеуден
өткізуді қолға алды, оған көп күш пен қаражат та керек еді. Дегенмен
өзінің еңбекқорлығы мен талабының арқасында бұл міндетті де абыроймен
аткарып шықты. Аудан орталығында сөйтіп, «Әсем» сауда үйі пайда
болды. Енді жұрт көше жағаламай керегін бір жерден табатын болды. Бірте
бірте тауарлар түрлеріне қарай сұраныс арта түсті. Күнделікті өмірге қажет
киім кешектен басқа, тұрмыстық заттар, тұрмыстық техника, одан соң
құрылыс материалдарын сатуға кірісті. Енді оған тауар таситын техника да
қажет болды, сөйтіп «Газель» автомашинасын сатьш алды.
Еңбегі елеусіз қалмады, сол жылы облыс әкімінің қабылдауында
болып, Құрмет грамотасымен марпатталды. Одан да басқа кәсіпкерлер
арасында өткізіліп тұратын әр түрлі сайыстарда да жеңімпаз атануда.
Көзінің ағы мен қарасы Меңдігүлі орта мектепті «Алтын белгіге»
бітіріп бір қуантса, Н.Гумилев атындағы Евразия Университетіне грантқа
түсіп тағы бір қуантты. Ендігі жерде Жұмабике оқу орны басшылығынан
бірінші курстан бастап үздік оқып келе жатқан баласының табыстары үшін
жыл сайын Алғыс хат алып жүр. Биылғы жылы Жұмабике аудан
орталығынан зәулім үй салды.
Ал, оның қайырымдылық істері ұшан теңіз. Қай жерде жоқ - жітімге
қол созу керек болса, сол жерден Жұмабике табылады.
- «Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің» - деген екен
дана халық. Қайырымдылық - халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі.
«Жанашырлыққа - жан риза» дегендей кемтар, жетім, қамқорлыққа
алынған балалардың жанашыр қамқоршысы болып, аялы алақанын тосып,
жүрек жылуын ұсыну, сауабы мол іске ат салысу - ол менің азаматтық
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парызым. Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі - мұқтаж жандарға
қамқорлық жасау. Адамдар бір - біріне қайырымдылық, мейірімділік
таныту арқылы жақсылық жасайды.
Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол ұшын беру арқылы адам
баласы жақсылыққа қадам бастайды,-дейді Жұмабике.
Кәсібінің нәсібін көріп отырған, ел игілігіне қызмет етіп жүрген
біздің Жұмабике осындай жан.
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Өзім және отбасым
туралы

Әріптес туралы әңгіме

Ана. Журналист. Басшы.
2006 жылы аудандык «Нұра» газетінің
редакторы Дыбыс Ахметов зейнет демалысына
шыкты. Аудан әкімшілігінің органы болып
саналатын
газет
басшылығына
кімді
тағайындаймыз дегенде тандау ұйымдастыру
бөлімінде кызмет істеп жүрген БикенАхметоваға
түскен еді.Солай болатын жөні де бар еді.
Өйткені, Бикен 1974 жылы Қарағанды
мемлекетпк университетінің
математика
факультетін тәмамдап, Нұра ауданындағы
Байтуған аулына ұстаздық қызметке барғаннан
бастап газетпен байланысын үзген емес.
Мектеп өміріндегі жылт еткен жаңалык
Бикеннің каламы аркылы аудан жұртшылығына тарап жататын. Одақ
тұсында азаматтардьщ оқитыны төрт-бес-ақ газет еді ғой. Сөйтіп, Бикен
жетпісінші жылдары «тілші-ұстаз» ретінде белгілі болды. Мектептегі
қоғамдык жұмыстарға белсене араласқаны өз алдына бөлек әңгіме.
1985 жылы аудандык оқу бөлімі Бикенді инспекторлык кызметке
шакырды. Барды. Осы жерде табан аудармай жеті жыл істеді. Қаламын
қолынан түсірмеді. Аудан мектептеріндегі өзгелерге үлгі боларлык
жаңалықтарды жазып тұрды.
1992-1995 жылдары аудандық «Қазак тілі» қоғамының бас маманы
реінде талай игілікті шараларды жүзеге асыруға ат салысты. «Нұра»
газетіне кесектеп жазғаны да осы кез. Наурыз мереке, халкымыздың
ұмытыла бастаған салт-дәстүрі, қазақт ілінің мәртебес1н көтеру туралы
б1рнеше проблемалык мақала жариялады.
1995 жылдан бастап Нұра
аудандық
әкімшілігінде
ішкі
саясат, ұйымдастыру бөлімінде кызмет аткарды. Осында жүргенде де
газеттен қол үзген жок.
- Редакторлык кызмет ұсынылғанда «Ойланайын» дедім, - дейді
Бикен, - Әрине, жазу қолымнан келеді ғой. Бірак ара-тұра б1р макала жазу
бар да, аудан өмірінің айнасы саналатын газет ұжымын баскару бар гой.
Оның үстіне әйел адаммын. Отбасы, бала-шага, келімді-кетімді қонақ бар
дегендей. «Байтал шауып, бәйге алмайды» деген сөз де көкейде. Содан
жолдасым Нұрабаймен акылдастым. Көп сөзге жоқ ол. «Саған сенім көрсетіп отыр ғой» дегенді айтты...
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***
Бикен қаршадайынан қайсар болды. Сабақта да, спортта да бірінші
болуға ұмтылатын. Әкесі - Сағымбек соғысқа қатыскан. Елге мүгедек
болып оралды. Анасы - Жамал Кеңжарык аулында сауыншы болып істеді.
Бикен отбасындагы сегіз баланың алтыншысы. Қыздың - үлкені.
Сондыктан, таңмен таласа тұрып, анасына қолқабыс жасады. Еңбектің
бейнетін ерте сезінді. Тез есейді. Алпысыншы жылдары Кеңжарык «Нұра»
совхозының орталығы болатын. - Мен бастауыш сыныпты бітіргеннен кейін
біздің үй іші Щербаков ауылына қоныс аударды, - дейді Бикен, - Ол
жерде қазақ мектебі жоқ екен. Мен «орыс класына бармаймын» деп
отырып алыппын. Мүмкін, ұлттык болмысымды
жоғалтып
аламын
деген сезім болған шығар. Содан 8-ші
сыныпты
Маржанкөлдегі
нағашыларымның
қолында,
10-шыны Киевкадагы №2 мектепинтернаттан бітірдім...
***
Иә, Бикенніңқолынан жазу келетіні рас еді. Бірақ, ұжым басқарып
көрген жок. Ал мына бара жатканы қашанда дау-дамайы көп журналистер
ұжымы. Жүрексінді. Дегенмен, тәуекел етті. Ұзақ жылғы жұмыс
тәжірибесіне, кез келген адаммен тіл табыса білетініне сенді. Нұраның
тумасы ғой. Оның үстіне белсенді тілші ретінде аудан жұртшылығына
танылып қалған. Редакция ұжымы жаңа басшыны жатырқамай қарсы алды.
Газеттің қалай шығарылатынынан хабары жоқ
Бикеннің көп
ізденуіне тура келді. Білмегенін қарамағындағы қызметкерлерінен сұрауга
намыстанбады. Осылайша бірте-бірте ынтымағы жараскан ұжым
қалыптасты.
Жұмыстың барысымен танысқан Бикен басқа аудандардағы
әріптестерінен көп кейін қалғандықтарын аңғарды. Редакция Қарағанды
қаласындагы баспаханада екі шығаушы ұстал отыр екен. Журналистер
жинаған материалдарын аптасына бір рет электронды пошта аркылы
соларга жібереді. Одан кейінгі газеттің тағдыры шығарушылардың қолында.
Осыдан барып материалдар кешігеді, маңыздылығын жояды.
Бикен аудан әкімдігіне, облысқа барғыштап жүріп, газетт1 өздеріндегі
компьютерде әзірлеп,бірден баспаханага жібертуге қол жеткізді. Соның
нәтижесінде газеттің сапасы да, мазмұны да жақсара түсті.
- Аудан әкімі Серік Шайдаровқа рахмет, - дейді Бикен, - Газеттің әр
санын мұқият окып,
жұмысымызға бағыт-бағдар
беріп отырады.
Редакцияның материалдык жағдайын да назардан тыс қалдырмайды. Қазір
нарық заманы. Сондықтан, өзіміз де есеп-шотымызга қаржы түсіру
максатында жарнамаға ерекше көңіл бөлеміз. Соңғы бір-екіжылда 5
компьютер, жиһаз сатып алдык. Редакциямыз орналаскан ғимараттың
жылыту жүйесін жөндеуден еткіздік. Көлігіміз бар. Тек 6ілікті кадр
жағынан тапшылықсезілуде. «Дипломмен — ауылга» бағдарламасында
дәрігер, мұғалім, мәдениет қызметкері бар, ал журналист маманы жоқ.Осы
мәселе алдағы уақытта ескерілсе жөн болар еді.
Газетіміз екі тілде шығады. Шевченко Наталья, Виктория Грицова
орысша материалдарды, өзім қазақшасын әзірлеймін.
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«Тілші - тірегіміз» деген қанатты сөз бар ғой. Біз де жер-жердегі
тілшілердің көмегіне сүйенеміз. Газетіміз бұрын 2 парақ болып шығатын,
қазір көлемі екі есеге ұлғайды. Бұрын Нұра ауданының аумағында 18
шаруашылық болған. Кейін оған Теңіз өңірі қосылды. Жер шалғай. Жиі
баруға мүмкіндік бола бермейді.
Міне, осындайда тілшілердің көмегіқажет-ақ!
Баршыннан Балғабек Нұрғалиев есімді қария үнемі жазып тұрады.
Көбінесе тәрбиелік мәнімол ел аузындагы әңгімелердіжібереді.
Жараспай аулында Алла Қабылдина, Кертіндіде Дәмежан Жақсыбаева
деген тілшілеріміз бар..
Әйел адамға басшылык қызметте болу оңай емес. От анасының жиі-жиі
іссапарга шығып, сенбі күндері ауданға, облысқа жиналысқа шапқылап
кететінін ер адамның қайсысы жөн көреді дейсіз. Ал Бикеннің жолдасы
Нұрабай зайыбыныңқызметіне түсіністікпен қарайды. Әр кез қолдап, жақсы
бастамаларын мақұлдап отырады. Татулықтары жарасқан үлгілі отбасы үш
бала тәрбиелеп өсірді. Бәрі де бір – бір мамандыктың иелері, үш
немерелерікуанышқа кенелтуде.
Тілеукабыл БАЙТҰРСЫН.
НҰРА ауданы.
СУРЕТТЕ: Б.АХМЕТОВА.
Р.8. Таяуда Бикен Сағымбекқызы Облыс әкімінің «АЛТЫН
СҰҢҚАР» сыйлығына ие болды.
Мұның өзі Бикеннің осы саладағы еңбегіне берілген әділ
баға екені даусыз.

27 маусым 2010 жыл.
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Мен білетін Бикен
Осы

м

Осы мақалада мен «Орталықтың»
оқырмандарына есімі танымал Бикен Ахметова
туралы жылы лебіз білдіруді жөн
санап
отырмын.Қай уакыттан да, қашаннан да жаксы
сөзге лайық адам жайлы дәл осы күні айтудың,
жолы мен мәні бөлек. Өйткені, арамызда бір
көйлек бұрын тоздырған ғана айырма бар
тұрғыласымыз
бедерлі
белеске
көтеріліп,
шаңырағы шаттык шуағына бөленген сәт - бүгін.
Маңдайы бақытына жазған қосағы Нұрашы
жанында, Алматы, Балқаш, Қарағандыдан жетіп,
кұшағын аймалаған алтын асыктай ұл-қыздары,
немерелері ортасында қуанышы асып-төгілуі
екені біздің де көңілімізді өсіріп отырғандай. Сондайлық өміріне әрдайым
тілеуқорлығымыздың шын сыры дер едік мұны. Тек өзіне, отбасына емес,
Бикенмен аралас-кұралас былайгы жұрттың бәріне ортақ мерейлі деп
білеміз ақпанның, бұл жұлдызын. Ошақ басынан асып, айналасына, қала
берді Нұрасының, қадірлі жанына айналуына орай осылай дей аламыз.
Жастық шақ тіршіліктің көктемі емес пе?! Қызықтығы сол, Бикеннің
есепті тез шығаратын дәптеріне жабысатын кезден бірге өсіппіз. Неге екені
түсініксіз, ұлдарғ қарағанда Хауа, Төлеу, осы Бикен сияқты қыздар
математикаға жүйріктін. Әуестігіміз әдебиетке ауып жүргенде ақыры мүлдем
қара үздіріп те кетті. Сондықтан, ол білімін тереңдетіп, аталган пәннің
білдей бір оқытушысы атанғанда еш танданыс болмағанды. Шын танданыс
кейінде болды. Ұстаздықтың он шақты жылынан соң аудандық ішкі саясат
бөлімінің қызметкері қатарынан табылуы таңырқатты алдымен. Анығырақ
айтқанда, оқып-тоқығанды, біліктілікті, ойға, сөзге, жазуға жүйріктікті кажет
ететін, жүгірісі көп міндетті бірден үйіріп әкетуі таңдандырған. Жаңа заман
лебі есе бастаған уақыт талабы ауаның, тіпті, жеделдетіп мемлекеттік тіл
мәртебесін өсіруге, қазақ мектептерінің көбеюіне белсене кіріскен іс-әрекеті
қоса сүйсіндірген. Жел диірменмен жалғыз найзаласқан ! Дон Кихотша,
ұлттык рух басы лып қалған аймақтағы осы күресі жемісіне ауданның
қазіргі қазақы ланған қалпы айғақ.
Тағы бір таңдандыруын және айтпай кетуге болмайды. Енді бірде
жергілікті
«Нұра» газетінің
бас редакторы болуға батылы баруына
таңырқағанбыз. Жә, ұйымдастырушылық жағы қолынан келер, ал жазусызуы калай болар екен деген ой көңіл алаңдаткан. Ғажап, бұған да
бұрыннан бейімі бардай, таза журналистік тұрғыдан танылуына қуандық.
Қаншалықты білемін десең де, әр адамның беймәлім қырлары ашыла
беретінін Бикеннің еңбек жолындағы осындай ерекшеліктері талай
айқындады.
Басқа-басқа, шағындығына қарамастан, шаруасы шаш
етектен аудандық басылымның ауыр жүгін арқалаудың азабы бізге белгілі
ғой.
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Соны сыр алдырмай көтеріп келе жаткан қайрат-жігері ер мінезділіктің
отындай көрінетіні рас.
«Жақсыда - жаттық жоқ» дегендей, кейіпкеріміздің алыс-жақыннан
келетін әріптестер
қауымына бауырмалдығы бөлек сөз. Нұраға
іссапарларда біраз таныстар тосырқап, сырт бергенде сыйластыктын жібін
үздірмеуге құрақ ұша жүгіріп, үйіре жөнелетіні осы Бикен досымыз ғана. Ел
ішіне алып жүреді аралатады, таныстырады, табыстырады. Ауданның,
жылт еткен жақсылык жаңалығы ел құлағына жетуіне, еңбеккерлерінің
істері көпшілікке танылуына жанашыр болып, соған тартады. Өзі де
орысша, қазақша бірдей жазып, жерлестерінің тынысын алыска
жарқыратып жатады. Аймактың абыройын асырып, шырайын жайнаткан
айтулы азаматтары Ықсан Тәттібаев, Георгий Прокоп, Сейтжаппар
Нығметов, Қанат Отарбаев, Сейілхан Қонырбаевтардын, бүткіл елімізге
танымал болуына салған ізі қазір қатарларын ұлғайткан жаңа саңлақтар
еңбегі мен есімін елеулі етумен жалғасуда. Осындайдағы қалам жарқылы
кейде көзге көрінбейтіндей іс болғанмен, міндетке адалдықты басты мұрат
тұтуы нағыз журналистік мінез екені шындық. Біздің кәсіп шарапатын
жақсы білетін Қанат Отарбаев бір әңгіме үстінде «Бикен апайымыздың
арқасында Изенді ауылының атағы алысқа жайылды. Іс-ізденістерімізге
алғаш қалам тербеуші тұрғысында көзге ыстық. Әр мақаласына марқайып,
желпініп қаламыз. Ұмтылысқа күш қосады, еңбекке шабыт береді» деген
еді..
Бикенге осындай сөздерден артық баға жоқтығын білеміз.
Енді, міне, жылдар жылжып, үлгілі үлкендікке көтерілген аяулы
досымыз үйдің де, түздің де шаруасын шашау шығармай, тең ұстап,
нұралыктар алдында сый-құрметі өсіп отыр. Баяғы ақжарқын, қанатшыл,
табанды қалпы. Өмірге өрлеткен, берік серік болып келе жаткан осы
қасиеттер қазіргі ажарлы шағына тіптен жарасымды.
Айкын НЕСІПБАЙ.
НҰРА ауданы.
2012 жыл 25 ақпан
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Өмірдерек
Ахметова Бикен Сағымбекқызы - 25 акпан 1952 жьлы, Нұра
ауданының Кеңжарық ауылында дүниеге келдім.
Қарағанды педагогикалық институты математика-физика пәні
мұғалімі мамандығы бойынша 1974 жылы бітірдім.Ұзақ жьлдар білім беру
саласында, мемлекеттік қызметте болдым. Кейінгі жылдары аудандық
«Нұра» газетінде бас редактор қызметінде. Қазақстан Республикасы
Журналистер Одағыньң мүшесі, 2010 жылы Қарағанды облысы әкімінің
«Алтын сұңқар» сыйлығының лауреаты.
1973 жьшы Ахметов Нұрабаймен отбасын құрдым.
Мамандығы құрылыс инженері, ұзақ жылдар құрылыс саласында еңбек
етті.
Балаларымыз: Аягүл, Нұржан, Бауыржан.
Аягүл - Е.Бөкетов атындағы Қарағанды МемлекеттікУниверситетінің
филология факультетін бітірген, қазір Қарағанды қаласындағы №62
мектеп директоры.
Нұржан - Қарағанды есеп-несие техникумын, Е.Бөкетов атындағы
Қарағанды Мемлекеттік Университетінің экономика фақультетін бітірген,
қазір Астана қаласында «КАSSА NОVА» банкінде басқарушы директор.
Келінім - Индира - Е.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік
Университетінің экономика факультетін бітірген, жоғары білімді
қаржыгер. Олардан үш немереміз бар: Надим, Мүсілім, Кәрім.
Бауыржан - Қарағанды экономика Университетінің құқықтану
факультетін, одан соң экономика факультетін бітірген, екі жоғары білімі
бар. Қазір Қарағанды облыстық табиғатты қорғау прокуратурасында
прокурордың көмекшісі. Келінім Аида - Қарағанды Мемлекетгік
Медицина Университетінің түлегі, жоғары білімді дәрігер. Немереміз
Нұрали.
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СЫЛДЫРАП, СҰЛУ НҰРА,
СЫРЫҢДЫ АЙТШЫ
Ән Нұра, әсем Нұра, құндыз Нұра,
Көңілде жарқыраған жұлдыз Нұра.
Өзіңе алып келген Сәкен жыры,
Өзіңе алып келген нұр қыз мына.
Ай Нұра, күнім жаным Нұра,
Жылынып алсам деп, ем, жалыныңа,
Шомылып алсам деп, ем, тұнығыңа,
Ақпанның ызғарынан арылдың ба?!
Нан Нұра, таңым Нұра, жырым Нұра,
Өзгенің қызықпаймын Қырымына.
Балауса жырымды әкеп іліп кеттім,
Талыңның өрім-өрім бұрымына.
Ар Нұра, анам Нұра, панам Нұра,
Өзіңді көргенде оттай жанамын да,
Сәкеннің күлкісіндей толқыныңды
Уыстап құйып алдым жанарыма.
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