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Сіздерді ұлтымыздың ұлық мерекесі – 

Қазақстан Тəуелсіздігі күнімен шын жүректен 
құттықтаймын! Халқымыздың ғасырлар бойы 
аңсаған Тəуелсіздігіне ие болғанымызға биыл 29 
жыл толып отыр. Қарапайым тілмен айтқанда, 
нағыз ердің жасында, ұлы мақсаттардың басында 
тұрмыз. Тағылымы мол тарихымыз – ұлтымыздың 
ұлы күрестерінің куəсі. Біз осынау ұлы тағдырды 
қабыл алып, бірлігіміз бен еңбегіміз арқылы 
тарих сынағынан сүрінбей өтіп келеміз. 
Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт 
халқымыз болашаққа нық сеніммен қадам басып 
келеді. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың 
ғасырлар бойғы асыл мұраты – азаттықты аялау, 
тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын 
сақтау біздің басты мұратымыз. 

Осындай мерейлі шақта еліміздің гүлденіп 
көркеюі жолында аянбай еңбек етіп жүрген 
талғарлықтардың да үлесі зор. Бірлігіміз бекем, 
тірлігіміз тиянақты болсын!

С.Ерекешев,
аудан əкімі

Поздравляю вас с главным государственным 
праздником – Днем Независимости! Этот 
праздник – грандиозное событие в жизни всего 
многонационального Казахстана. Взяв за основу 
единство народа, мы преодолели все трудности. 
Сегодня наше государство продолжает успешно 
развивать экономику, укреплять социальную сферу 
и проводить демократические преобразования. 
Благодаря позитивным переменам, произошедшим 
за годы Независимости, Казахстан получил и 
широкое международное признание. Нашу страну 
знают во всем мире. И поэтому каждый житель 
нашего государства уверенно смотрит в будущее 
и гордится, что он гражданин Казахстана.

На нас возложена важнейшая миссия – 
сохранить и приумножить завоеванные за эти 
годы достижения. 

От всей души поздравляю вас с этим 
праздником! Желаю всем благополучия, счастья, 
здоровья, мира и добра! Уверен, что ваш вклад 
нашего района в развитие и процветание нашей 
страны будет только расти. Пусть крепнет 
единство народа Казахстана и гордо реет знамя 
нашей Независимости!

С.Ерекешев, 
аким района
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ҚҰТТЫҚТАУ БӘРЕКЕЛДІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!БАСПАСӨЗ – 2021 

ҚҰРМЕТТІ АУДАН 
ТҰРҒЫНДАРЫ!

Бүгінгі күні кие қонып, бақ 
дарыған Талғар топырағында 
ұлтымыздың ұлық мерекесі 
Тәуелсіздік күні қарсаңында 
«Алаш арыстарына тағзым» 
атты монумент бой көтеріп, 
ауданымыз тағы бір тарихи 
ескерткішке толығып отыр.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ ТАЛГАРЦЫ!

ҚҰРМЕТТІ АУДАН 
ТҰРҒЫНДАРЫ!

«ТАЛҒАР» – ЗАМАН ЖАРШЫСЫ

Айнаш ƏЛДИБЕК,
«Талғар»

Алматы-Талғар тас жолының бойында Бесағаш 
елді мекенінде өз уақытында «бүкілодақтық староста» 
атанған М.И. Калинин ескерткішінің орнына 
шаңырақ астындағы екі қапталында «Алаш Орда» 
жəне «Тəуелсіздік күрескерлері Алаш арыстарына 
тағ зым!» деген сөздер жазылған Алаш 
қайраткерлеріне арналған мемориал бой 
көтерді. 

Аудан орталығынан 
шалғай жатқан №30 

орта мектепте 502 
оқушы білім алса, оларға 
57 жоғары білімді ұстаз 

сабақ беруде. Мектептегі 
ұстаздардың бəрі де үнемі 

білімдерін жетілдіріп, 
ғаламтор арқылы 

ғылыми жұмыстармен 
танысып,  əлемде болып 
жатқан оқиғаларға баға 

бере алатын қоғамның 
алдыңғы қатарда 

жүретін жандары десем 
артық айтқандық болмас.

Баршаңызды Республикамыздың əр азаматы үшін 
айтулы мереке – Тəуелсіздік күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Еліміздің жалынды жастары бастарын бəйгеге тігіп, 
бодандық құрсауынан шығуға ұмтылған ерліктері 
бүгінгі Тəуелсіз Еліміздің жарқын істерімен жалғасын 
табуда. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып 
табылатын осы айтулы күні əр шаңыраққа игілік пен 
бақыт, ырыс тілеймін. Қазақстанның тұрақты дамуы 
мен кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты, 
барлық бастамаларыңыз сəтті болсын!

Алдымызда келе жатқан мереке қарсаңында  
Əдеп жөніндегі уəкіл ретінде ауданымыздың 
мемлекеттік қызметшілерін Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 
Жарлығымен бекітілген қызметтен тыс уақыттағы 
мінез-құлық стандарттарын айқындап берген 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
əдеп кодексін қатаң ұстануға шақырамын.

Мемлекеттік қызметшілер қызметтен тыс 
уақытта:

1) жалпы қабылданған моральдық-əдептілік 
нормаларын ұстануға, қоғамға жат мінез-құлық, оның 
ішінде қоғамдық орындарда адамның қадiр-қасиетiн 
жəне қоғамдағы адамгершілікке нұқсан келтіретін 
масаң күйде болу жағдайларына жол бермеуге;

2) қарапайым болуға, тиісті көрсетілетін 
қызметтерді алу кезінде өзінің лауазымдық жағдайын 
баса көрсетпеуге жəне пайдаланбауға;

3) өз тарапынан қоғамдағы адамгершілікке, тəртіпке 
жəне қауіпсіздікке қол сұғушылыққа əкелетін заңнама 
талаптарын бұзуға жəне басқа азаматтарды құқыққа 
қарсы, қоғамға жат əрекеттерді жасауға тартуға жол 
бермеуге тиіс екендігін еске саламын.

А.Əшімахұн,
аудан əкімінің орынбасары-

Əдеп жөніндегі уəкіл

Өйткені қоғамдағы жас ұрпақ тəрбиесі осы жандардың иығына 
жүктелген. «Оқу – инемен құдық қазғандай» – десек, ал адам 
тəбиелеу ісі – терең шыңырау құдықтан қауғамен су тартқанмен 
бірдей шаруа. «Білім – өмір шырағы». Ал бала тəрбиесіндегі 
ұстаздар жиі-жиі кітап ақтарып, газет-журнал беттеріндегі соңғы 
ғылыми жаңалықтарды іздеп жүріп оқымаса, онда білім беру 
ісі ақсады дей беріңіз. Біздегі мұғалімдер мұны жақсы біледі. 
Мектептегі əр пəн мұғалімдері республикалық, облыстық газет-
журналдардан бастап, аудан өмірінің айнасы «Талғар» газетін 
де үзбей қадағалап, оқып отырады. Өйткені аудандық газет 200 
мыңнан астам халық тұратын Талғар ауданының тыныс-тіршілігі 
мен жаңалықтарын халыққа таныстырып отыратын үнпарақ емес 
пе?! Интернет пен ғаламтор арқылы бəрін біліп отыруға болады 
десек те, өзің өмір сүріп отырған өлкеңнің жаңалықтары бəрінен де 
қымбат. Қарапайым халық газет-журналға жазылуды қоя бастады 
десек те, оқу-ағарту саласында жүрген мұғалімдер үшін басты 
қажеттілік деп білеміз. Туғанбай ауылындағы  №30 орта мектеп 
мұғалімдері 2021 жылға «Талғар» газетіне жазылуды өзімізден 
бастап, келер жылы да аудан өмірінің айнасына жазылуды міндет 
етіп қойып отырмыз. 

Гүлжан Кокужукова,
№30 орта мектептің педагог - ұйымдастырушысы
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Несмотря на 
сложившуюся 
ситуацию с 
пандемией, текущий 
год был насыщенным 
в плане сдачи 
объектов социально-
экономического 
назначения. 
Напомню, что 
следующий 2021 год 
будет значимым, ибо 
нашей независимости 
исполнится 30 лет.

СТРОИТЕЛЬСТВА – НА КОНТРОЛЕ У ОБЛАСТИ

«СЕРВИСТІК ӘКІМДІК» АШЫЛДЫ

АЛҒАШҚЫ 
ЕСКЕРТКІШ БОЙ 

КӨТЕРДІ

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында бой көтеріп, Алаш автономиясымен қазақ 
мемлекетінің қайта жаңғыруы – тікелей Алаш 
қайраткерлерінің еңбегі. 

«Алаш» – осы төрт ақ əріптен құралған мазмұны терең 
елеулі сөз, айтуға оңай болғанымен, астарында қисапсыз 
қасірет пен ұлты үшін құрбан болған қазақ зиялыларының 
қиын тағдыры, қазақ халқының тарихы жатыр. 

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Ескерткіштің салтанатты ашылу рəсіміне жиналған 
кəрінің де, жастың да кеудесін кернеген қуанышты 
күлімдеген жылы жанарларынан-ақ байқауға болады. 

Айтулы жиында алғашқы болып сөз алған аудан 
əкімінің орынбасары Ахмет Əшімахұнұлы, аудан əкімі 
Серікжан Ерекешевтің құттықтауын жеткізіп, ат салысқан 
азаматтарға алғыс білдірді. 

Тарих ғылымдарының кандидаты, алаштанушы, 
жазушы Бейбіт Қойшыбаев қазақ тарихына шолу жасап, 
Алаш зиялыларының еңбектеріне ерекше тоқталды. 
Алдағы уақытта өскелең ұрпаққа өткен тарихты 
ұмыттырмай, Алаш арыстарының ерен еңбектерін 
құрметтеуді дəріптеп өсіруді баса айтты. 

Өз кезегінде сөз алған «Ақжол» демократиялық 
партиясының төрағасы Азат Перуашев жиналған қауымды 
еліміздің Тəуелсіздігімен құттықтап, биыл Қазақ АКСР-
нің құрылғанына 100 жыл толуы мен бүгінгі бой көтеріп 
отырған ескерткіштің ашылуы қатар келіп отырғандығын 
жақсылыққа жорыды. Алаш қайраткерлерінің еңбегі мен 
ерлігіне тағзым етіп, келгендерді құттықтады.

Монумент авторы, Патриоттық  қозғалыс «Желтоқсан 
ақиқаты» республикалық қоғамдық бірлестігінің  төрағасы 
Бейсенғазы Сəдуұлы ескерткіштің бой көтеруіне ат 
салысып, қаржылай жəне рухани демеу болған жандарға, 
атап айтар болсақ, Талғар ауданының əкімдігіне, аудандық 
мəдениет бөлімінің басшысы Фарида Бегенбаевға, Азат 
Перуашевқа, Т.Жүргенов атындағы өнер академиясының 
ректоры Ақан Əбдуəліге, бұрынғы мəдениет министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлына, тіпті қаржылай қолдау 
көрсеткен қарапайым халыққа өз алғысын білдірді. 
Өткеніміз бен бүгініміздің арасын алтын көпір қылған 
Алаш  арыстарының ерліктері ешқашан ұмытылмауы 
керек. Сондықтан осындай ескерткіштердің көбейгені 
Тəуелсіз еліміздің «Мəңгілік ел» болу идеясымен 
сабақтас екенін жеткізді. 

«Алаш арыстарына тағзым» монументінің лентасын 
аудан əкімінің орынбасары Ахмет Əшімахұнұлы, 
Бейсенғазы Сəдуұлы, Бейбіт Орынбекұлы кесіп, Алаш 
арыстарының рухына тіл жанашыры, ұлт қайраткері 
Кəмнұр Тəлімұлы құран бағыштады. Салтанатты жиынға 
жиналған көпшілік суретке түсіп, көтеріңкі көңіл күймен 
тарқасты. 

Иə, «Алаш» сөзі – киелі ұғым. «Не көрсем де Алаш 
үшін көргенім!» деп жанын шүберекке түйген Алаш 
арыстарының мұраты десе елеңдемейтін қазақ жоқ. 
Себебі азаттығымыздың бастауында  Алаш тұр. Алаш – 
Тəуелсіздік жылдары Қазақстан Республикасының батыл 
да бастамашыл білік пен парасат, білім мен жауапкершілік 
тарихына қараған айнасы. 

Алаш қайраткерлері туған халқын қалай сүюдің, 
оның мұң-мүддесін əртүрлі саяси жағдайларда қалай 
қорғаудың, Отанға адал жəне риясыз қызмет етудің 
теңдессіз үлгісін көрсетті. Шын мəніндегі тəуелсіз ел 
боламыз десек, Алаш қағидаттары мен ұстанымын үлгі 
ете білуіміз шарт.

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ АКИМОВ

ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

 
Наступающий год пройдет под 

эгидой экономических и политических 
реформ, цифровизации, развития 
здравоохранения и образования. В 
связи с этим на особом контроле у 
области объекты строительства в сфере 
образования и экономики. 

Поэтому так часты стали поездки 
акимов регионального уровня, которые 
совершают рабочие визиты по районам 
области. На днях в Талгарском районе 
в рамках рабочей поездки побывал 
первый заместитель акима Алматинской 
области Турлашов Лаззат Махатович. 
В рамках объезда строящихся объектов 
за счет бюджетных средств Лаззат 
Турлашов ознакомился с ходом 
строительства строящейся школы 
на 1200 мест в верхней части города 

Талгара. В поездке его сопровождали 
первые руководители районов, СМИ. 
Для информации по строительству 
школы: заказчиком является ГУ 
«Отдел строительства Талгарского 
района», Генеральный подрядчик - 
ТОО «BiGlobal». Сумма договора 
– 3,15 млрд.тенге. До конца года 
будет освоено – 1,3 млрд.тенге, срок 
завершения по договору - декабрь 2021 
год. Планируемый срок завершения - 
август 2021 года, необходимо выделить 
на 2021 год 1,77 млрд.тенге. Общая 
площадь школы составляет 12 883, 9 
м3, данная школа была спроектирована 
на площади 4. 7 гектаров, рассчитана 
на 1200 мест с 8-ю блоками, беговая 
дорожка протяженностью 250 
метров, имеется поле для мини-
футбола с полосой препятствий, 
волейбольная и баскетбольная 
площадки, площадка для гимнастики 
и начальной военной подготовки. 

Согласно программы рабочей поездки 
заместителя акимаобласти Лаззат 
Махатович также ознакомился 
с ходом реализации проекта по 
газификации многоквартирных 
до мов в городе Талгаре. По 
данным ЖКХ района, ранее были 
разработаны 11 БМК и реализовано 
трехстороннее инвестиционное 
соглашение между ГУ «Аппарат 
акима района» и ГУ «Управление 
энергетики и ЖКХ Алматинской 
области» и ТОО «Горизонт KZ» от 
1 сентября 2020 года. Реализация 
проекта позволит обеспечить теплом 
13 многоквартирных жилых домов, 
632 квартиры. На сегодняшний день 
завершены 8 котельных, по трем 
котельным ведутся работы. На обоих 
объектах ЛаззатМахатович встретился 
с застройщиками, ознакомился с ходом 
работ,оценил их качество и дал ряд 
поручений.

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»

Өткен жылы Президентіміз 
Қасым-Жомарт Тоқаев «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» қағидатын 
жариялап, билік пен қоғам арасын 
байланыстырушы көпір ретінде 
азаматтардың сұраныстарына шұғыл 
əрекет жасайтын мемлекеттік органдар 
құру қажет екендігін атап өткен еді. 
Міне, Мемлекет басшысының  осы 
тұжырымдамасын жүзеге асыру 
мақсатында қолға алынған «Сервистік 
əкімдік» біздің ауданымызда да 
ашылды. «Сервистік əкімдіктің» мақ-
саты – жемқорлықпен күресіп, кə сіби 
қызметтің ашықтығын қамтамасыз 
ету, əкімдердің жауапкершілігін 
күшейту.  Орталықтың салтанатты 
ашылуына Қазақстан Республикасы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Алматы облысы 
бойынша департаментінің басшысы 
Ернар Мақажанов жəне аудан əкімінің 
орынбасарлары мен бірқатар бөлім 
басшылары қатысты. 

– Мемлекет басшысының тапсырма-
сын жүзеге асыру мақсатында 
облы сымыздың барлық аудан, 
қалаларында «Сервистік əкімдік» 
ашылып жатыр. Күні кеше Панфилов 
ауданында ашылған еді. Бүгін облыс 
бойынша жиырмасыншы орталық 
Талғар ауданында ашылды. Ондағы 
мақсатымыз халыққа ашық болу, адал 
қызмет ету, сыбайлас жемқорлықтың 
жолын кесу. Талғар ауданында халыққа 
84 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіп 
отырған 11 бөлімшенің 8-і осы 
орталыққа топтастырылды. Алдағы 
уақытта ауылдық округтерде осындай 
«Сервистік əкімдіктерді» ашу жоспарда 
бар, – дейді орталықтың жұмысымен 
танысып шыққан Ернар Абсейітұлы.  

Бұл жоба тұрғындарға елдімекеннің 
əр жерінде орналасқан бөлімдерді 
іздемей-ақ, мемлекеттік қызметтерді 
бір жерден алуға мүмкіндік береді. 
Сондай-ақ қызмет сапасын көтеріп, 
халықтың цифрлық сауаттылығын 
арттырып, сыбайлас жемқорлыққа 
жол бермеуге септігін тигізетіні сөзсіз. 
«Сервистік əкімдік» мемлекеттік 
органдар жұмысының «Open-space» 
форматындағы тиімді үйлесімі 
болып табылады. Жаңа форматтағы 
мемлекеттік қызмет көрсету орталығы 
аудан əкімдігінің бірінші қабатында 
орналасқан. Мұнда бір мезетте 8 
мекеме жұмыс істеп, тұрғындарға 
48 мемлекеттік қызмет түрін ұсына 
алады. Электронды кезекпен қызмет 
көрсететін орталық мамандары халықты 
ашық алаңда қабылдайтын болады. 
Бұл дегеніміз уақытты үнемдеп, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
да зор мүмкіндік береді. «Сервистік 
əкімдік» қағидаты мемлекеттік 
қызметтерді көрсеткен кезде жайлы 
жағдай жасалуымен де ерекше. 
Атап айтқанда,  құзіретті əрі кəсіби 
мамандармен қамтылған, өзіне-өзі 
қызмет көрсету бұрышы, Wi-Fi желісі, 
мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолайлы 
орындар жəне балаларға арналған 

ойын алаңы, мемлекеттік қызмет 
алушыларға арнайы жабдықталған 
қызмет көрсету аймағымен қамтылған. 
Өзіне-өзі қызмет көрсететін «E-gov» 
бұрышы да бар. Мұндағы қызметке 
жүгіне келетін  тұрғындардың дені 
құрылыс-сəулет, əлеуметтік қорғау, 
білім жəне коммуналдық шаруашылық 
мəселелеріне қатысты құжаттар алуға 
келетіндер. Қазірдің өзінде қызу 
жұмысын бастап кеткен орталықтың 
қызметіне талғарлықтар дəн риза болуда.  

Сонымен қатар ғимаратта 
«Жетісу-адалдық алаңы» жобасымен 
жабдықталған азаматтарды қабылдау 
бөлмесі де орналасқан. Бұл жерде 
аудан əкімі, əкім орынбасарлары, 
мекеме басшылары аудан тұрғындарын 
жеке мəселелері бойынша қабылдау 
жүргізеді. ҚР сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы 
облысы бойынша департаментінің 
басшысы Ернар Мақажанов алғаш-
қылардың бірі болып қабылдау жүр-
гізіп, кеңдалалық Ұлдан Ибраимова, 
Байбұлақ ауылының тұрғыны Эльмира 
Менисова, Гүлдала ауылының тұрғыны 
Бижамал Найманбаева, Қайнар 
ауылдық округінің тұрғыны Аманжол 
Жонкешовтердің арыз-шағымдарын 
тыңдап, заң аясында кеңес берді.
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«ҚҰРМЕТТІ 
АЗАМАТТАРДЫҢ» 

ҚАТАРЫ АРТТЫ

ЖЕЛТОҚСАН ОҚИҒАСЫ 
– ТӘУЕЛСІЗДІК 

БАСТАУЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК 
КҮНІНЕ  ОРАЙ 

МАРАПАТТАЛДЫ

ПАРТИЯНЫҢ ШТАБЫ АШЫЛДЫ

Айнаш ƏЛДИБЕК,
«Талғар»

Тəуелсіздік мерекесі аудандық əкімші ліктің кіші 
мəжіліс залында аталып өтті. Жиналғандарды мерейлі 
мерекемен құттықтаған аудан əкімі Серікжан Қазиұлы 
жеткен жетістіктерімізді тілге тиек етіп, ауданымыздың 
əлеуметтік-экономикалық, рухани  дамуына елеулі 
үлес қосқан бірқатар азамат пен азаматшаларға Талғар 
ауданының «Құрметті азаматы» атағын беріп, арнайы 
«Құрмет грамотасымен» марапаттады. Атап айтар болсақ, 
Талғар қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі Алма Ақбаева, 

«Қызай ана» қоғамдық қорының төрағасы Нəбижан 
Мұхаметханұлы, еңбек ардагерлері Əсиягүл Өскенбаева, 
Бексұлтан Көлбаев, Əзиза Байсабаева, Мəнсия 
Боранбаева, бас мүфтидің кеңесшісі Тыныштықбай 
Мырзаев, аудандық сот төрағасы Мақсұт Текетаев, Талғар 
медициналық колледжінің директоры  Бағжан Құдабаев, 
аудандық мəслихаттың депутаты, кəсіпкер  Амангелді 
Сембаев пен Арман Раханов, аудандық аурухананың 
бас медбикесі Айнаш Нұрғалиева  сынды өз жұмысын 
адал жəне кəсіби түрде атқарып, ауданның рухани жəне 
əлеуметтік дамуы жолында еңбек етіп жүрген өз ісінің 
мамандары құрмет төсбелгісін тақты.

Өз кезегінде сөз алған аудандық мəслихат хатшысы 
Жұмахан Еңкебайұлы жиналған қауымды Тəуелсіздік 
мерекесімен жəне жаңа мəртебелерімен құттықтап, 
əрқайсысының еңбегіне жеке тоқталып оң бағасын 
берді. «Əсіресе медицина саласына үлкен басымдық 
беріп, еңбектерінің ескерусіз қалмағандығын əлемді 
жайлаған індет уақытында адам жанына араша болған ақ 
халаттылардың аянбай еңбек етуі» деп айырықша атап 
өтті. 

Тəуелсіздік – ол ұлттық мереке, оның тамыры – 
жасампаздық рух, ұраны – ел мен халық. Өміршеңдік 
пен кемелдік аясында өмір сүріп, бейбітшілік, татулық 
туын биікке көтерген  Қазақстан халқы жаңа əлемнің 
жаңалықтарына ұмтыла бермек. Алдағы уақытта да қиын-
қыстау кезінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, 
бір-бірімізге демеу болсақ ауданымыздың абыройы 
асқақтай түсетіні анық. Тəуелсіздік – Тəңір берген тəтті 
сый. Сол сыйымыздың қадірін біліп, қасиетін ұғынайық, 
ағайын!

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»

1986 жылы Алматыда тəуелсіздік пен бостандық үшін 
алаңға шығып, сол жолда өмірлерін бəске тіккен Қайрат 
Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Лəззат Асановалар бастаған 
қазақтың батыр ұл-қыздарының өмірін қыршынынан қиған 
Желтоқсан көтерілісіне биыл 34 жыл толып отыр. Күні кеше 
аудан əкімдігінің кіші мəжіліс залында аудан əкімі Серікжан 
Ерекешев ұлы рух пен қайсарлықтың үлгісін көрсеткен 
жерлес желтоқсаншыларды қабылдады.

Аудан басшысы Тəуелсіздікке жол салушы аға-
əпкелерімізге ақжарма тілегін арнап, мерекелік сый-
сияпаты мен гүл шоқтарын табыс етті. 

Желтоқсаншылар да өз кезегінде сөз алды. Бірінші болып 
мінберге Алмагүл Шопатова көтеріліп, барша қауымды 
ұлық мерекемізбен құттықтап, сөз арасында өтініш-
тілегін де жеткізді. Желтоқсаншылардың басты арманы 

ауданымызда Желтоқсан көтерілісіне арналып монумент 
бой көтерсе дейді. 1986 жылғы желтоқсанның 17-18 күнгі 
көтерілістің арқасында 1991 жылы біздің еліміз өз алдына 
егемендік алып, тұңғыш президентімізді сайлап, тəуелсіз 
егеменді ел болдық. Тарих беттерін парақтасақ, қазақ 
халқы өзінің «Тəуелсіз ел» атануы үшін ұзақ, талай қанды 
қырғынды, зорлық-зомбылықтарды көрді, қасірет шекті. 
Соның ақырғысы осы Алматыда болған жастар көтерілісі 
еді. Бүкіл бір ұлттың сүйегіне таңба түсіріп, əділетсіз 
шешім қабылданып, халықтың ар-намысы таразыға 
салынған сын сағатта дүлей күшке қамықпай қарсы шыға 
келген жастарымыздың ерен ерлігі ешқашан ұмытылмайды. 
Сондықтан Желтоқсан оқиғасының ел тарихындағы алар 
орнының ерекше екенін тілге тиек еткен аға-əпкелеріміз 
монумент тақтаның өсер ұрпаққа берері мол боларын 
алға тартты. Содан кейін желтоқсаншыларға қоғамдық 
көліктерде тегін қатынау мəселесін шешіп беріп, жалғыс 
басты ана Нағима Тоққожинованың тұрғын үйге мұқтаж 
екендігін айтты. Кезекпен сөз алған Гүлбаршын Көпесбаева, 
Серік Кокожуков, Серік Мұхаметəли желтоқсаншыларды 
денсаулықтарын түзеу үшін сауықтыру орындарына тегін 
жолдамамен қамтып, қала, ауылдарда көше аттарын беру 
мəселелерін көтерді. Аудан əкімі Серікжан Қазиұлы барлық 
мəселелерді назарға алып, мүмкіндігінше оңтайлы шешуге 
тырысатынын жеткізді. Жиын соңында барша қауым 
естелік суретке түсіп, көңілді тарасты.

Райхан АЗИМОВА,
«Талғар»

Еліміздің ең басты мерекесі – Қазақстан Рес-
публикасының Тəуелсіздік күні мерекесі қарсаңында 
аудан əкімі Серікжан Ерекешев  ауданымыздың 
өсіп-өркендеуіне сүбелі үлес қосып жүрген бір топ 
азаматтардың басын қосып, салтанатты қабылдау 
өткізді. Аталмыш шара Қазақстан Республикасының 
Əнұранымен басталды. Жиналғандарды ұлық 
мерекемен құттықтап, ақжарма тілегін жеткізген 
аудан басшысы тəу етер тəуелсіздігіміздің қадір-
қасиетін, тарихи маңызын тілге тиек етті. Осыдан 
соң, ауданның əлеуметтік-экономикалық, саяси, 
мəдени дамуына сүбелі үлес қосып жүрген бір топ 
азаматтарды марапаттады. Алдымен облыс əкімі 
А.Баталовтың «Құрмет грамотасымен» еңбек ардагері 
Нұрпия Тұрғанова, аудандық қаржы бөлімінің 
басшысы Гүлнар Жасыбаева, аудандық ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы Гаухар Салимбаева, аудандық 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын 
үй инспекциясы бөлімінің басшысы Асқар Шамаев, 
сонымен қатар облыс əкімінің «Алғыс хатымен» 
аудандық экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
бөлімінің сектор меңгерушісі Гүлбақыт Бекенова, 

аудан əкімі аппаратының қаржы-шаруашылық 
бөлімшесінің басшысы Асем Смагулова, аудан əкімі 
аппаратының ұйымдастыру бөлімшесінің басшысы 
Жаният Шапиева, Белбұлақ ауылдық округінің 
əкімі Аслан Қасымбаев марапатталып, сый-сияпат 
көрсетілді. Бұл күнгі мерекелік шарада аудан бас-
шысы Серікжан Қазиұлының қолынан аудан əкімінің 
«Құрмет грамотасы» мен «Алғыс хатын» иеленгендер 
қатарында ел игілігі жолында еселі еңбек етіп жүрген 
сала майталмандары – мемлекеттік қызметкерлер, 
құқық қорғау орган қызметкерлері, медицина саласы 
мамандары, ұстаздар, əріптесіміз «Талғар» газетінің 
жауапты хатшысы Меруерт Дүйсенғалиева да бар. 
Осындай қуанышқа толы мерейлі марапаттан кейін 
аудандық мəдениет саласының өнерпаздары əуелете 
əн шырқап, мерекелік шараны ажарландыра түсті.

САЙЛАУ – 2021

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»

Өткен жұмада ауданымызда 
аудандық «Nur Otan» партиясының 
аудандық сайтауалды штабы ашылды. 
Штаб жұмысының міндеті – «Nur 
Otan» партиясының Мəжіліс жəне 
мəслихат сайлауында айқын жеңісіне 
қол жеткізу.  «Nur Otan» партиясы 
биліктегі басымдыққа ие жəне 
жауапкершілігі мол саяси күш ретінде 
алдағы додаға өз кандидаттарын 
ұсынды. 

Аудандық партия филиалында 
4602 партия мүшесі бар. 14 бастауыш 
партия ұйымдары жасақталған. 
Аудандық штабтың төрағасы 
– партия төрағасының бірінші 

орынбасары Бақыт Күрішбеков. 
Штаб құрамына ауданымызға белгілі 
қоғам белсенділері, партияның Саяси 
кеңесінің мүшелері жəне өткен 
сайлау науқандарына қатысып, мол 
тəжірибе жинақтаған азаматтармен 
бірге жастар ұйымдарының белсенді 
өкілдері енді. Штаб негізгі төрт бағыт 
бойынша жұмыс жасайды. Біріншісі, 
қоғамдық қабылдау бөлімінде штаб 
мүшелері мен кандидаттар аудан 
тұрғындарының өтініш-тілектерін 
тыңдап, қабылдау жасап, заң 
аясында кеңес береді. Екінші бағыт 
– ұйымдастыру жұмыстары. Бұл 
бөлім кандидаттардың үгіт насихат 
жұмыстарын жүргізу үшін жүйелік 
кесте жасап, жадынамалармен 
таныстырады. Одан кейінгі саяси 
бағыт бойынша түрлі əлеуметтік 
желілер арқылы жұмыс жасаса, 

төртінші, қаржылық бағыт – түрлі 
қаржылық мəселелерді шешуге 
бағытталады. Алдағы сайлауға партия 
237 сенімді өкілі бекітіліп, 152 ерікті 
үгіт-насихат парақшаларын таратуға 
жұмылдырылған. Аудандық штаб 
жұмысы желтоқсанның 10-нан қаңтар 
айының 10-нына дейін  жалғасады. 

Аудандық «Nur Otan» партиясынан 
облыстық мəслихатқа 7 кандидат,  
аудандық мəслихатқа 45 кандидат 
ұсынылып отыр. Бүгінде барлық 
үміткерлер өздерінің үгіт-насихат 
жұмыстарын бастап кетті.  
Кандидаттың барлығы сайлауалды 
бағдарламасын жаңа үдерістерге 
жауап беретін жəне бірлік, тұрақтылық 
пен жасампаздықты қамтамасыз етуге 
бағыттап дайындады. Сонымен қатар 
партия төрағасы Елбасымыз анықтап 
берген мемлекеттік бағдарламалары 
мен сайлауалды бағдарламаларға 
сүйене  межеленген мақсаттарға қол 
жеткізуді көздейді. Желілік кестеге 
сай үміткерлер аудан көлемінде 
88 үгіт-насихат шарасын өткізуді 
жоспарлаған. 



ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛДІҢ 2020 ЖЫЛЫ 
АТҚАРҒАН ЖҰМЫСТАРЫ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТ

4 Жұма, 18 желтоқсан, 2020 жыл

Мемлекеттік қызметші – халық пен қоғам арасын жалғастырып 
отырған алтын көпір болса, халыққа, жалпы қоғамға сапалы қызмет 
көрсету əрбір мемлекеттік қызметшінің парызы. Мемлекет басшысы 
бүгінгі күні мемлекеттік қызметшілерге үлкен сенім артып, тың 
міндеттер жүктеп отыр. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 
қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 
Қазақстан халқына Жолдауын орындау мақсатында мемлекеттік 
қызметшілер мен бағынышты органдардың қызметкерлерін 
қысқартып, үнемделген қаражат есебінен қалған қызметкерлердің 
жалақысын көбейту жоспарда. Мұндай жоба мемлекеттік 
қызметшілердің құлшынысын арттырып, жауапкершілігін нығайта 
түсетіні анық.

Талғар ауданының мемлекеттік басқару құрылымын 14 
мемлекеттік мекемелер мен 10 ауылдық округ жəне Талғар қаласы 
құрайды. Мемлекеттік мекеме қызметкерлердің штаттық саны 200 
бірлік, бүгінгі күнге нақты жұмыс істейтін қызметкерлер саны - 191.

Əдеп жөніндегі уəкілдің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарына 
сəйкес, Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңдарын, мемлекеттік 
қызметшілерінің əдеп кодексінің талаптарын сақтау мəселелері 
бойынша 18 семинар, 3 көшпелі семинар-кеңестер, 6 семинар 
– «ZOOM» қосымшасы арқылы бейне-конференция байланысы 
режимінде өткізілді.

Мемлекеттік қызметшілердің Əдеп кодексі талаптарын сақтау 
мəселелері бойынша барлығы 198 жеке консультациялық көмектер 
көрсетілді. Мемлекеттік қызметшілерге-146,жеке тұлғаларға-52. 
Мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы нормаларын бұзу 
фактілері бойынша 4 жеке тұлғалардан өтініштер келіп түсті.

Аудандық қоғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық «Талғар» 
газетінде мемлекеттік қызметшілердің Əдеп кодексін сақтау туралы 
8мақала, интернет-ресурстарында 5 мақала жарияланды.

Мемлекеттік қызметшілерден қызметтік əдеп нормаларының 
сақталуын, сондай-ақ ұжымдағы моральдық-психологиялық 
ахуалдың жай-күйін мониторингтеу мақсатында өткізілген анонимді 
сауалнамаға 363 мемлекеттік қызметші қатысты, талдау барысында 
мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытында қандай кедергілерге 
тап болатыны зерделеніп, тиянақты жұмыс істеуге қандай жағдайлар 
жасалғандығы анықталды. Қызметтік этика нормаларының 
сақталуына жəне ұжымдағы моральдық-психологиялық климаттың 
жай-күйіне мониторинг жүргізу кезіндегі анонимдік сауалнама 
нəтижелері бойынша талдау жүргізу қорытындылары бойынша 
қабылданған шаралар саны-7.

Жыл басынан бастап мемлекеттік қызметке алғаш қабылданған 
12 мемлекеттік қызметшілер заңда көрсетілген мерзімде Əдеп 
Кодекстің мəтінімен жазбаша таныстырылады. Мемлекеттік 
қызметшілердің əлеуметтік желілердегі басылымдарына əдептілік 
нормаларын сақтауын бақылау бойынша тұрақты түрде мониторинг 
жүргізіледі. Барлық мемлекеттік қызметшілер əлеуметтік желі 
пайдаланудағы шектеулер мен ұсынымдармен таныстырылған.

Мемлекеттiк қызметшiлердi жəне басқа да азаматтарды қабылдау 
əр айдың үшінші жұма күні жəне «Nur Otan» партиясы Талғар 
аудандық филиалында əр айдың үшінші сəрсенбі күні қоғамдық 
қабылдауда азаматтарды қабылдау кестеге сай өткізіледі. 

Қазіргі таңда əлем бойынша қауіпті вирустан сақтану шаралары 
өзекті болып отыр. Осы тұста мемлекеттік мекемелердің үздіксіз жұ-
мыс істеуі үшін мемлекеттік қызметшілердің денсаулығын сақтауға 
көңіл бөлу өте маңызды. Қалыптасқан жағдайда коронавирустық 
инфекцияның таралу қаупін төмендетуге мүмкіндік беретін жəне 
мемлекеттік аппараттың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
жəне мемлекеттік қызметшілердің денсаулығын сақтау мақсатында 
қашықтан жұмыс режимін қолдану жұмыстары жүргізілді.

Еліміздің ертеңі бүгінгі мемлекеттік қызметшілердің адамдық 
парасаты мен кəсібилігіне байланысты болғандықтан, «Біздің міндет 
– халыққа қызмет» – деп Елбасы белгілеп берген ұран аясында елге 
деген адалдықтың ақ туын абыроймен ұстануымыз қажет.

А. Əшімахұн,
аудан əкімінің орынбасары – Əдеп жөніндегі уəкіл                    

Ежегодно 6 декабря работники прокуратуры 
Казахстана отмечают профессиональный праздник 
– День образования органов прокуратуры Республики.
Государ ственная прокуратура Казахстана начала 
работать в составе Народного комиссариата 
юстиции с 1922 года. В 1933 году полномочия 
прокуратуры были расширены: при Наркомюсте 
было образовано управление прокуратуры, 
ставшее относительно самостоятельным.
Важный этап развития прокуратуры начался в 1936 
году, когда новая Конституция СССР дала Казахстану 
права суверенной Союзной Республики. С этого 
момента государственная прокуратура начала работать 
как самостоятельная структура правоохранительных 
органов. В ноябре 1937 года был издан приказ о 
разделении Наркомата юстиции и прокуратуры, которая 
стала подчиняться непосредственно прокурору СССР.
Случались в истории казахстанской прокуратуры 
и тяжелые времена. За один только 1937 

год из этой структуры было необоснованно 
уволено более 40 работников, некоторые 
из них были арестованы и осуждены.
В годы Великой Отечественной войны многие 
следователи и прокуроры внесли вклад в дело защиты 
страны. Только за первый год войны 411 из 885 
сотрудников прокуратуры Казахстана ушли на фронт.
После того, как Казахстан стал независимым 
государством, структура и функции прокуратуры 
отчасти изменились, однако главным направлением ее 
деятельности остался контроль за соблюдением законов 
страны. 6 декабря 1991 года было принято постановление 
«Об образовании единой системы органов прокуратуры 
Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности 
и независимости». В честь этого дня в календаре 
появился новый праздник — День прокуратуры.
В этот день прокуратура подводит итоги своей 
деятельности и отмечает лучших сотрудников; 
устраиваются концерты и прочие торжества.

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»

Ондағы мақсат аталмыш ұйымдар ұтып алған 
гранттарды жүзеге асыру үшін көпшілікпен ой-пікір 
алмасу болатын. Еліміздегі карантин əлі жалғасын 
тауып жатқандықтан сақтық шаралары толықтай 
сақталып, жиынға қатысушылардың ара қашықтығы 
қадағаланып, санитарлық талаптарға сай бетперде 
мен қолғап киіп отырды. Жоба модераторы Елена 
Кеңесова семинар жұмысын бастап берген соң 
алғы сөзді «Жергілікті қоғамдастықтардың тұрақты 
дамыту» қоғамдық бірлестігінің  атқарушы директоры 
Замира Қалымбетова сөз алып, екі бірдей жобасымен 
таныстырды. «Талғар қаласындағы  жергілікті 
қоғамдастықтардың басым мəселелерді  шешуге 
қатысуын жандандыру» жəне «Ақпарат өмірді  
қорғайды» жедел əрекет ету қоры шеңберіндегі 
«Орталық Азиядағы радикалдану мен   жалған 
ақпаратқа қарсы тұрақтылықты күшейту» жобаларын 
көпшілікке таныстырып өтті. Аталмыш екі жобасын 
еуразиялық ұйымдарға ұсынып, біреуін «Еуразия» 
қорынан ұтып алса, екіншісін «Internews Europe» 
өкілдігінен ұтып алған. 

«Орталық Азиядағы радикалдану мен   жалған 
ақпаратқа қарсы тұрақтылықты күшейту» жобасы 
ауданымыздағы ұйғыр диаспорасының арасында 
«Covid-19» вирусының таралуына тосқауыл қоюға 
бағытталған. Өйткені ауданымызда қазақ жəне орыс 
ұлтынан кейінгі үшінші орында ұйғыр ұлты тұр. 
Олардың саны бүгінде 20 мыңнан асады. Пандемия 
кезінде ауданымыз бойынша 700 ұйғыр азаматы 
вирустан көз жұмған. Сондықтан аты жаман індеттен 
зардап шеккен ұлтқа қолдау көрсетіп, аурудың алдын 
алу үшін қолға алынған жоба барысында сақтық 
шараларын көр сететіні бейнероликтер түсіріліп, 

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ

МАҢЫЗДЫ ЖОБАЛАР ӨЗЕКТІ 
МӘСЕЛЕЛЕРДІ ҚОЛДАЙДЫ

6 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПРОКУРАТУРЫ РК

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Талғар ауданы əкімінің орынбасары – Əдеп жөніндегі уəкіл 
Əшімахұн Ахмет Əшімахұнұлы.

Қабылдау күндері: əр айдың үшінші жұма күні  сағат 15.00 -ден 
17.00-ге дейін.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Əдеп 
кодексінің бұзылғаны туралы теріс қылық анықталған жағдайда 
төмендегі мекенжайға хабарласыңыз:

Талғар қаласы, Д.Қонаев көшесі №65, 501 кабинет, байланыс 
телефондары: 8(72774)-2-00-47, 8(72774)-2-17-08

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Зместитель акима Талгарского района - Уполномоченный по 
этике  Ашимахун Ахмет Ашимахунулы

Дни приема: третья пятница каждого месяца с 15.00 до 17.00 ч.
В случае выявления проступка о нарушении Этического кодекса 

государственными служащими Республики Казахстан просим 
обращаться  по указанному адресу г.Талгар ул.Д.Кунаева №65, 
телефон: 8(72774)-2-00-47. 501 кабинет, телефон доверия: 
8(72774)-2-17-08

үнпарақтар таратып, жергілікті блогерлер мен 
белсенділердің бейнеүндеулері жарияланбақ. Осылай 
халықты насихат жұмыстарын жүргізу арқылы 
пандемиядан арашалап алу мақсаты көзделген. 

Ал «Талғар қаласындағы  жергілікті қоғамдас-
тықтардың басым мəселелерді  шешуге қатысуын 
жандандыру» жобасы аясында жергілікті 
қоғамдастықтың қатысуымен Талғар қаласындағы 
өзекті мəселелерді шешу жолдарын қарастырмақшы. 
Бұл ретте жергілікті қоғам белсенділері мен кварталды 
комитет жетекшілерінің көмегіне сүйенеді. Əлеуметтік 
желі арқылы қордаланған мəселелерді оңтайлы шешу 
жолдарын қарастырып, атқарушы биліктің көмегімен 
оң нəтижеге жетуді көздейді. 

Семинар барысында ұсынылған тағы бір жоба  
«Талғар  ауданында  бюджеттік мəліметтердің 
ашықтығын, айқындылығы мен есептілігін арттыру» 
жобасы. Жобаны іске асырушы – «VECTOR» Жастар 
одағы» қоғамдық бірлестігі. Бірлестік директоры 
Жомарт Кеңесов. Бұл жоба да «Еуразия» қорының 
өкілдігінен грант ұтып алған. Жобаның мақсаты 
ауданымыздың əлеуметтік инфрақұрылымын жақ-
сарту үшін бюджет қаражатын тиімді пайдалануға 
ықпалдасу. Халықтың тұрмысын жақсарту үшін 
бюджет қоржынынан бөлген қаржының жұмсалу 
ашықтығын қамтамасыз ету жəне атқарушы билік 
пен үкіметтік емес ұйымдар арасында еркін байланыс 
орнату. Қарапайым халықты қажетті мəліметтермен 
хабардар етіп, əкімшілік жұмысының ашықтығын алға 
тарту мақсатын көздейді. Осы орайда алға қойылған 
жоспарларымен таныстырған жоба модераторы Елена 
Кеңесова барша жұртты бірлесе жұмыс жасауға 
шақырды.

Жуырда қаламыздағы «Эйфория» дəмханасының 
кең залында өзекті тақырыптарды қамтыған 

семинар-кеңес болып өткен еді. «Жергілікті 
қоғамдастықтардың тұрақты дамыту» 
қоғамдық ұйымы мен «VECTOR» Жастар 

одағы» қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған 
семинарға ауданымыздағы қоғамдық 

ұйымдар жетекшілері мен қоғам белсенділері 
шақырылды.

Ақ құстың
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құсым», «Ар маныма 
жетемін» əндерін 
нақышына келтіре 
орындап жүлделі 
орындарды иеленіп 
жүрді. Скрипка мен 
фор тепианода шебер 
ойнайтын Қарақаттың  
бұл əндерін əнге 
құмар, əуездің мəнін 
түсініп, мəйегіне қанған 
балалардың барлығы сүйіп 
айтады.

Халықаралық байқауда 
кішкентай ғана ақ құстың орындаған 
əнінің авторы – Хамит Шанғалиев: «Мен 
де осыдан бес жыл бұрын аяулы əкемнен 
айырылып қалдым. Шығармашылық 
адамы болғандықтан іштегі сағынышты 
əнмен жеткізгім келгенде туған əн еді. 
Əн орындаушысын тапты деп толық айта 
аламын. Өйткені осы əнді орындаған 
Қарақаттың да əкесі өмірден өткеніне 
бес жыл болыпты... Өміріміздегі осы бір 
сəйкестік кездейсоқтық болғанымен, жан 
жарамыздың бір болғаны əнге қанат бітірді», 
– деп ағынан жарылды журналистерге 
берген бір сұқбатында. Ал əкесін аңсап, 
жүрегі сағынышқа толған Қарақат болса 
мұңайған көзін сəл төмен салып: «Əкеме 
əніммен болса да алғысымды айтқым келді» 
– дегенде тулаған жүрек алқынып тамаққа 
тығылып, көздің жасын парлатқанын қалай  
жасырайық?! Жан жарасына ем тапқандай 
болған сан мыңдаған адамның бұл əнді 
қайта-қайта тыңдағанына еш күмəн жоқ. 
Əншісін тапқан əннің бағы ашылып, 
тыңдарманын тамсатқаны анық. Сахнада 
болып жатқан құбылысты қашықтан болса 
да жіті бақылап отырған қазылар алқасының 
да аузы ашылып, көздері жұмыла тыңдап, 
ғажайып əннің əсерінен жанарларына 
іркілген жасын жасыра алмағанына да 
көрермен қауым куə болды. 

Əн мазмұнына орай жасалған сахналық 
композицияның əнші мен əуелеген əннің 
əсерінен тұтас қойылымға айналып, барлық 
көрерменді ішкі иіріміне баурап əкеткені 
сөзсіз. Балапанның жеңісіне қуанған елдің 
осы қойылым ішінде əншімен бірге барлық 
көңіл-күйді бастан кешірген сəтін сөзбен 
жеткізу мүмкін емес, ол үшін əнді толық 
тыңдап, видеожазбаны бастан-аяқ түсініп 
көру керек. Əлем аспанында қалықтаған 

ақ құстың «Жүректен кіріп бойды 
алар əсем əні» көңіл түкпіріндегі 
сағынышты оятып, жанды 
тебіренткені сонша  «шымырлап 
бойға жайылғанда» көзге еріксіз 
жас келеді. Əсем əн баяу ғана 
тербеле басталып, кенет əуелей көтеріле 

беріп, демде  шарықтап кеткенде 
онымен бірге көкке көтерілгендей 

күй кешесің. Аспан əлемінде 
ботақанын еркелетіп жүрген 

əкенің сағым бейнесі бір 
сəтте ғайып болып, əлгі 

бір сиқырлы əуен аяқ 
астынан баяулағанда 
таулардың да қирай 
шағылған шағы 
елжіреген жүректі 
тіпті егілтіп 
жібереді. Өте 
жоғары талғаммен 
жасалып, керемет 
үйлесім тапқан 
əн мен əншінің 
осындай ауыр, 

əрі ғажайып 
композицияны тұтас 

дүниеге айналдырып, 
тап-тұйнақтай етіп 

əлем алдына алып шығуы 
қазақтың əн өнеріндегі тағы 

бір құбылыстың пайда болғаны, 
тағы бір жарық жұлдыздың жанғаны 

деп білеміз.
Өмірден өтіп, мəңгілік мекенге жеткен 

əкелердің асқақ рухына бас иіп, жүректе 

тұнып қалған сары тап сағынышты 
мөлдіретіп алып шыққанда əннің құдіретін 
шын сезіндік. Осылайша шынашақтай ғана 
алтын жүректі аппақ құстың «Сенерім сен 
едің, сен едің тілектесім» деп құйқылжыта 
салған «Forever» əні тұңғиықта тыныштық 
тапқан əкелер рухын көкке көтеріп, əкесін 
аңсаған мыңдаған, тіпті миллиондаған 
жанның жүрегіндегі мəңгілік сағынышты 
оятып, күллі Еуразияны тебірентті. 

Балапанының қанат қаққанына қуанған 
халықтың ақжарма тілегі ақтарылған шақта 
ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та 
Қарақатты жеңісімен құттықтап, Twitter-
дегі парақшасында: «Қарақат Башанованы 
«Балалар Евровидениесі-2020» байқауында 

керемет өнер көрсетуімен құттықтаймын. 
Ол осы беделді халықаралық сайыста 
Қазақстанның абыройын асырып, жүлделі 
2-орынды иеленді», – деген жазба қалдырды. 

Белгілі журналист Амангелді Сейтханов: 
«Чемпион сенсің, Қарақат! Өйткені сені 
тебіренбей тыңдау мүмкін емес! Кіп-
кішкентай жүрегіңде тербеліп, күміс 
көмейіңнен шыққан сарын жер-əлемге 
тарады. Себебі, сен жаныңмен айттың, бүкіл 
болмысыңмен, түсінігіңмен, ой-өрісіңмен 
шырқадың! Əкең қандай бақытты! 
Алмасжанның Алла алдынан жарылқасын. 
Арманы орындалды. Рас, сенің кешегі 
шарықтауыңды, шырқағаныңды көре 
алмады, бірақ сезінген шығар. Сезінбеуі 
мүмкін емес. О дүниедегі əкеңе сезілген 
əуен, сағыныш сарыны  бұ дүниедегілерге 
əсер етпейді дейсің бе, Қарақат! Əсер 
еткенде қандай! Анаң Əлияға Алла 
риза болсын! Жақсы тəрбиелеген екен. 
Бойыңдағы ізгілік, əдеп, тектілік сені одан 
сайын сүйкімді ете түскен. Кісіге тіке 
қарамайтының, кішіпейілділігің, үлкен-
кішіге деген құрметің Сенің тек дарын 
иесі ғана емес, мейірімді екеніңді де паш 
етіп тұр», – деп қаршадай қыздың бар 
болмысын ашып, ағалық ақ тілегін білдіріп, 
қуанышымен бөлісті.

Əн əлемінде өз қолтаңбасын қалдырып, 
ақылына көркі сай болып желкілдеп өсіп 
келе жатқан өрімдей Қарақаттың жеңіске 
жетуіне шын тілекші болған Димаш 
Құдайбергенов осыған дейін де ел атынан 
қатысқан екі əншіге ақылын айтып, тілекші 
болғаны есімізде. Алтындай ағасының, 
елінің тілегі қабыл болып, ізінен ерген ақ 
құсы жеңістің туын желбіретіп, туған елін 
қуанышқа бөлеп, жүректерді шаттыққа 
толтырды. «Құдай тіл-көзден сақтасын!» 
дейтін ырымшыл қазақтың ақ ниетіне 
қосыла отырып, күллі Еуропаны əнімен 
əлдилеген ақ құстың қанаты талмасын, 
əрдайым арман-мақсатына жетіп, зеңгір 
көкте самғасын деген ізгі тілек білдіреміз!

Жанбота СҰЛТАНМҰРАТҚЫЗЫ,
тілші

Жақсы жаңалықтан хабардар қауым 
«Баласы атқа мінсе, шешесі үйде отырып 
тақымын қысады» дегендей, салтанатты 
сайыста ел намысын қорғау үшін барын 
салған жұдырықтай ғана ақ құсының тілеуін 
тіледі. Бір айта кетерлігі, биыл үшінші рет 
еліміздің жас таланттары Қазақстанның 
ғана емес, Азияның намысын қорғап, 
дүбірлі додада алдыңғы орыннан көрінді. 
2018 жылы Данелия Тулешова қатысып, 
6-орынды иеленсе, 2019 жылы қатысқан 
Ержан Максим ІІ орынды иеленген болатын. 
Конкурс ережесіне сəйкес жеңімпаз қай 
елден болса, келесі байқау сол елде өтуі 
тиіс болғандықтан 2021 жылы аталмыш əн 
сайысы Францияда өтетін болады. Өйткені 
биылғы  бас жүлде франциялық əнші 
Валентинаға бұйырды.

Қаршадай Қарақаттың Польшада өтуге 
тиісті сайысқа барып қатысуына бап та, 
бақ та емес, дүниені дүрбелеңге толтырған 
пандемия кедергі болғандықтан, елдегі 
студиялардың бірінде онлайн түрде 
қатысып, бағын сынады. Желтоқсанның 8-і 
күні ауданымыздың мəдениет қызметкерлері 
мен туыс-туғандары туған жеріне үлкен 
жеңіспен оралған ақ қанатты аппақ құсын 
қарсы алып, қуанышымен бөлісті. Байқауға 
Қазақстан, Франция, Польша, Украина, 
Беларусь, Сербия, Мальта, Нидерланд, 
Германия, Грузия елдерінің өнерпаздары 
қатысты. Франциялық əнші Валентина 
200 ұпаймен жеңімпаз атанып, композитор 
Хамит Шанғалиевтің «Forever» (Мəңгілік) 
деп аталатын əнін орындаған Қарақаттың 
152 ұпаймен  екінші, испаниялық Солианың 
133 ұпаймен үшінші орын иеленгенін 
əлемдік ақпарат құралдары жарыса жазды.

Айтулы додада ел намысын қорғаған 
қазақтың Қарақаты –  Алматы облысы, 
Талғар ауданы, Алатау ауылдық округіне 
қарасты Рысқұлов ауылының тумасы.  Бес 
жасынан əн əлеміне қанат қаққан ақ құстың 
өнері К.Бəйсейітова атындағы дарынды 
балаларға арналған мектепте жалғасуда. 
Көптеген республикалық байқаулардың 
жеңімпазы болған балапан қазір бар-жоғы 
12 жаста. Тоғыз жасынан кəсіби вокалмен 
айналысып келе жатқан ол – бұған дейін түрлі 
республикалық байқауларда «Отан»,«Ақ 

�НІ�НІ�НІ�НІ�НІ�НІ�НІ�НІ�НІ
Ақ құстың

фор тепианода шебер 
ойнайтын Қарақаттың  
бұл əндерін əнге 
құмар, əуездің мəнін 
түсініп, мəйегіне қанған 
балалардың барлығы сүйіп 

Халықаралық байқауда 

беріп, демде  шарықтап кеткенде 
онымен бірге көкке көтерілгендей 

күй кешесің. Аспан əлемінде 
ботақанын еркелетіп жүрген 

əкенің сағым бейнесі бір 
сəтте ғайып болып, əлгі 

бір сиқырлы əуен аяқ 
астынан баяулағанда 
таулардың да қирай 
шағылған шағы 
елжіреген жүректі 
тіпті егілтіп 

үйлесім тапқан 
əн мен əншінің 
осындай ауыр, 

əрі ғажайып 
композицияны тұтас 

дүниеге айналдырып, 
тап-тұйнақтай етіп 

əлем алдына алып шығуы 
қазақтың əн өнеріндегі тағы 

бір құбылыстың пайда болғаны, 
тағы бір жарық жұлдыздың жанғаны 

“Балалар 
арасында өткен 
әйгілі «JUNIOR 

ЕUROVISION-2020» 
ән байқауында Қарақат 

Башанова ІІ-орын иеленді” 
деп сүйіншілеп жатқан 

БАҚ-тың жақсы жаңалығы 
барша қазақстандықты елең 
еткізді. «Хабар» агенттігінің  

Еуропалық хабар тарату 
одағына мүше болуына 
байланысты Қазақстан 

бұл байқауға 
қатарынан үшінші 

жыл қатысып 
келеді. 
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Отбасы – мемлекеттің бір 
бөлшегі. Отбасы – бір-

бірін сүйіп қосылған ерлі-
зайыптылардың мейірім мен 
махаббатқа толы мекені. Ұрпақ 
тәрбиелейтін, тыныштық 
орнаған асыл шаңырағы. 
Осы шаңырақ адамгершілік 
пен адалдықты, тектілік пен 
тәрбиені қалыптастырушы тетік 
іспеттес. Әр шаңырақтың өзіндік 
ережесі болатыны сияқты, 
мұсылман шаңырағы да өзіндік 
құндылығымен ерекшеленеді. 
Осы орайда Талғар  ауданының 
бас имамы Қажымұхан 
Қамбарұлымен  исламдағы 
отбасы құндылықтары  жайлы  
ой бөлісуін сұраған    едік.

ОТБАСЫ –
МЕЙІРІМ МЕН ІЗГІЛІКТІҢ МЕКЕНІ

– Біріншіден, киім дегенді «адамның ұятты 
жерін жабатын нəрсе» деп қарастырамыз. 
Екіншіден, «адам көркі – шүберек» деп 
жатады, яғни сəндік үшін киеміз. Жалпы 
киімнің адамға пайдасы көп. Ыстық пен 
суықтан қорғайды, əуретін жабады, т.с.с. 
Оның пайдасын айтып тауыса алмаймыз. 
Тап осы сияқты Құранда келген бұл аяттың 
да мысалы осыған ұқсайды. Яғни ерлі-
зайыптылар адам болғаннан кейін, қателік 
жасамауы мүмкін емес. «Бүкіл адам баласы 
қателесуші» деп Алла Тағала Құран Кəрімде 
айтқан. Қателескен ердің айыбын əйел 
жаба алса, оған киім бола алғаны. Əйелінің 
кемшілігін жолдасы  жаба алса, бейне бір 
əурет жерді  жапқан киімдей болады. Ибн 
Касир сынды ғалымдарымыз аят мағынасын  
күнəлі істерден қорған болып, жақсылықта 
бір-біріне қолдау білдіріп жатуы, деп 
түсіндірген. 

– Отбасы – мейірімділік пен жылулық, 
жанашырлық орнаған Отан. Исламдағы  
мұсылман отбасының ерекшеліктері 
қандай?

– Қасиетті Құранда Алла Тағала “Мен 
адам баласын ардақты етіп жараттым” дейді. 
Алла Тағала адам баласына қалау деген 
нəрсені берген. Адамдардың дінді таңдауы, 
ұстанымды таңдауы өз еркінде. Аллаға мың 
да бір шүкір Алланың бізге берген теңдесіз 
байлығы бар. Ол – иман. Осы иманды сақтап 
қалу – əрбір адамның мойнындағы міндеті. 
Ғалымдарымыз айтады: «Адам баласының 
дүниеге адам болып келуі оңай, ол  Алланың 
ісі. Адам болып қалу, адам болып кетуі қиын 
дүниеден».  Осылардың барлығына адам 
баласының өсіп, жетілген ортасы – отбасы  
себеп болады. Бала да, ерлі-зайыпты да 
осы шаңырақтан қалай шығады дəл солай 
қоғамда қалыптасады. Ал енді мұсылман 

қоғам үшін пайдасы зор. Мəселен, «Ас беру 
мəдениеті» халықты ысырапшылдыққа жол 
бермей, асқа құрметпен қарауға баулиды. 

Алмуханбет Интикбаев, Еркін ауы-

шаңырағы несімен ерекшеленеді? Мұсылман 
шаңырағы таңда шақырылған азанымен 
ерекшеленеді. Астың алдында, астың 
соңында жасалған дұғасымен ерекшеленеді.  
Барынша əдептілік сақтауымен өзгеше. 
Алдында тұрған  бір адамға жетерлік астың 
екі адамға, ал екі адамға жетерлік асың 
төрт адамға жететінін Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) айтып кеткен. Міне осы алдындағы 
асқа шүкір етуімен ерекшеленеді. «Ислам 
дінінің жартысы тазалықтан тұрады» деп 
Пайғамбарымыз айтып кеткендей, тазалық 
сақтай білу - негізгі дүние. Тазалық адам 
баласының үстіне кір жуытпай жүру емес, 
жүрісі мен сөйлеген сөзінде, істеген əр 
амалында тазалықты ұстану – бұл біздің 
басты қағидамыз. Міне,  исламдағы 
отбасының ерекшелігі осында.

– Ер адам – отбасының бағбаны, ал 
əйел – үйі мен бала-шағаның бақташысы. 
Отбасында ер  мен əйелдің міндеттері 
қандай?

– Пайғамбарымыздың осындай мəшһүр 
хадисі бар. Əрбіріміз басшымыз жəне соны 
сезіне білуіміз керек. Басшы деген нəрсенің 
сұрауы болатын дүние ғой. Басшы кез 
келген адамның алдында жауап бере алуы 
керек. Сол сияқты ер адам өзінің отбасына 
жауап береді. Ең бірінші жұбайы, одан кейін 
балалары, балаларынан тараған немерелері  
деген сияқты. Мұндағы жауапкершілікті 
көптеген адамның түсінбей жату себебі 
-біз тек материалдық дүниемен шектеліп 
жатамыз. Яғни балаларымыздың киімі 
бүтін, қарны тоқ болса, əйеліміз заманның 
талабынан қалмай құрбыларымен тең жүрсе, 
ер адам «мен өз міндетімді толық атқарып 
жатырмын” деген жалған ойда болады. 
Негізгі міндет бұл емес. Материалдық 
дүние керек, бірақ  ол ең бастысы емес.   
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) айтады: «Əке-шеше 
баласына бұдан асқан мирас қалдырған 
емес. Ол – көркем мінез». Яғни көркем 
мінезді ең бірінші өзіңіздің бойыңызға, 
одан кейін отбасыңыздағы жұбайыңыз 
бен балалардың бойында қалыптастыру, 
үлкенді сыйлау мен кішіге ізет көрсетуді 
үйрету, сондай-ақ Алланың алдындағы 
құлшылық-міндеттерімізді орындауымыз 
- бұл біздердің басты міндетіміз. Ал енді 
əйел затына келетін болсақ, ең  бірінші 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) ер адамдарға: 
«Сіздердің ең жақсыларыңыз – өздеріңіздің 
əйелдеріңізбен дұрыс қарым-қатынаста 
болғандарыңыз» деп нүктесін қояды.  
Əйелдерге байланысты көптеген хадистер 
келеді. Солардың бірінде «жұмақтың сегіз 
қақпасы болса, соның қалағанынан кіреді» 
деп келеді. «Ол қандай əйел?» десе, «ол-
бұл дүниеде жүргенде күйеуінің разылығын 
таба білген əйел» деп айтады. Жалпы əйел 
міндеті ең əуелі өзінің шаңырағындағы, ерлі-

лындағы «Ай-Абылай» мешітінің 
бас имамы: – Елордамыз Нұр-Сұлтан 
қаласында өткен «Ислам – мəдениет пен 
ізгіліктің бастауы» атты имамдардың IV 

зайыптылар арасындағы сырлар, барлығына 
аманат деп қарап, сақтауынан басталады.  
Ердің тауып келіп жатқан дүниесі, айлығы 
əйелдің қолында немесе белгілі бір мөлшері 
əйелде болуы мүмкін. Сол күйеуінің тауып 
келген дүниесі мен өзіне аманат етілген 
баласына басшылық етіп, дүниесін орнымен 
жұмсау – əйелдің міндеті.  

– Соңғы көрсеткіштерге сүйенсек, 
елімізде   биылғы жылы  12 мыңнан  аса жұп  
ажырасқан екен. Ажырасудың алдын алу 
үшін ерлі-зайыптылар нені ескеруі қажет?

– Иə, бұл бүгінде  ең бір өзекті мəселе 
болып отырғаны рас. Жасыратыны жоқ,  
мешітте қанша неке қиып жатсақ, соңынан 
кейбір адамдар, əйелі немесе ері неке 
куəлігін құшақтап, «біз ажырасып кетіп 
едік, мынаны не істейміз» деп келіп тұрады. 
Бұл жағдайды біз де зерделеп көрдік.
Көбінде ата-аналар балаларын үйлендіру 
үшін қарызға батып зəулім тойханаларда  
той жасайды. Жағдайы  бар отбасылар 
балаларына қымбат көлік, тіпті баспана да 
сыйлап жатады.   Соған қарамастан, өкінішке 
орай   көптеген отбасылардың шаңырағы 
ортасына түсіп, ойран болып жатады. Оған 
баршамыз куə болып та жүрміз. «Үйлену 
оңай, үй болу қиын» деп тегін айтылмаған 
ғой.   Ажырасудың себептері де əр түрлі 
болып келеді. Материалдық жағдайы жақсы 
отбасылары да, тұрмыс тауқыметін тартып 
жүрген жанұялар да, мінез-құлықтары 
жараспаған жастар да  айырылысып 
жатады. Ең өкініштісі, балалардың толық 
емес отбасында тəрбиеленуі, олардың 
нəзік психологиясы мен жан дүниесінің 
жаралануы. Мұның өзі ұрпақ тəрбиесіне 
кері əсерін тигізетіні айтпаса да түсінікті. 
Осыдан түйетініміз,  басты себеп – ерлі-
зайыптылар арасындағы  сүйіспеншілік, 
жауапкершілік деген нəрсе жетіспеуі. 
Ал сүйіспеншіліктің негізгі тірегі ол – 
түсіністік, кешірімділік, сабырлылық, 
сыйластық болса керек.   Мысалы, ер 
адамдарға қарата айтылатын дүние, 
сіздің алғалы жатқан болашақ жарыңыз, 
əйеліңіз ол - біреудің аялаған қызы. Сіздің 
басыбайлы құлыңыз емес. Осыны ескеру 
қажет. Ал əйел затына қарата айтылған 
қазақта сөз бар: «Қайсыбір қыз ұзатылып, 
басқа шаңырақтың табалдырығын аттап 
жатса, ол жерге ол бақытты боламын деп 
бармайды. Ол жерді бақытты қыламын деп 
барады”. Осындай маңызды əрі қарапайым 
қағидаларға атүсті қараудың себебінен жиі 
ажырасу фактілері  орын алуда.  Сондықтан 
біз қашанда Пайғамбарымыздың өмірінен 
үлгі алуымыз керек. Сүйікті Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) өзінің жұбайларымен бала болып 
ойнағаны, оларға қашанда қарайласқаны 
бізге үлгі. Ата-бабаларымыз өмірі де үлгі, 
олар да əйелмен жақсы қарым-қатынаста 
болған. Егер осындай дүниелер ескеріліп, 
орындалып жатса, мүмкін жаңа өзіңіз 
айтқан статистикалар азаяр ма еді...

– Сұхбатыңызға рахмет! 

Дана Ерланқызы,
«Тұран» университеті журналистика 

мамандығының 
4-курс студенті

республикалық онлайн-форумына мен де 
қатыстым. Талғар ауданының бас имамы 
Қажымұқан Қамбарұлының ұйытқысымен 
еліміз үшін маңызы зор форумынан Талғар 
ауданының имамдары да қалыс қалмады. 
Маған онлайн-форумда «Зират жəне зиярат 
мəдениеті» құжаты таныстырылғаны өте 
орынды көрінді. 

Халық арасында Ислам дінін кеңінен 
насихаттап, халықты ізгілікке шақыратын 
имамдар қауымының білімді, жан-жақты, 
заманауи болуы – заман талабы. «Зияткер 
имам» құжатының əзірленгені соның 
айғағы. Шариғатты кеңінен қаузап, дін 
мен қоғамдағы түрлі мəселені жан-жақты 
қарастыратын зияткер имам Қазақстан 
қоғамына ауадай қажет», – деді. 

«Талғар-ақпарат»

– Қажымұқан Қамбарұлы, отбасы 
құрудың өзі мұсылманға сүннет. Дінімізде 
ақ некенің, отбасы құрудың негізгі 
қағидалары неде?

– Шариғатымызда отбасы құрудың 
негізгі қағидалары мен мақсаттарын 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) өз хадистерінде 
көрсетіп кеткен. Алла Тағала да Қасиетті 
Құранда ерлі-зайыптылар жайында бірнеше 
аяттар келтіреді. Шариғатымызда кезкелген 
нəрсенің орны болғаны сияқты, некенің 
де өзіндік орны бар. Ғалымдарымыз неке 
тақырыбын  жұртқа түсінікті болу үшін 
«неке – қыздың бір тал ұзын шашы іспеттес» 
дейді. Ол  сондай бір нəзік, екі басынан күш 
салып тартсаңыз үзіліп қалады. Сол сияқты 
некенің бір басында ер адам, екінші басында 
əйел адам тұрады. Некеге атүсті, жеңіл 
қарауға əсте болмайды. Бұл адам өмірінде 
болатын өте жауапты əрі маңызды шешім.   
Қазақ атамыз “Бір күндік ұрыстың қырық 
күн кесірі бар” деп тегін айтпаған.  Қайсыбір 
шаңырақта ұрыс-жанжал болмайтын болса, 
ол үйде Алланың берекесі орнайтыны 
анық. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» демекші, ата-ананың үлгі-өнегесін 
бала кішкентайынан  бойына сіңіріп өседі.  
Ерлі-зайыптылардың сөздері бір жерден 
шығып, бір-біріне Алла разылығы үшін 
демеу, қолғабыс бола білсе дүниеге келген 
ұрпақтарының да осындай  тəлімді ұяда  
өсіп-өнуі үлкен бақыт болса керек. Данагөй 
қарттарымыз айтушы еді: «Əркім өз ауласын 
таза сақтайтын болса, көше таза болады» деп. 
Сол сияқты əркім өз отбасына берік болып, 
ер адам  отбасындағы  өз міндетін дұрыс 
атқарса, əйел адам үйдің жылуын кіргізіп, 
алтын қазығы болып отырса Исламдағы 
отбасы құндылықтары осында.

– Құран Кəрім ерлі-зайыптыларды  
«Əйелдерің сендердің киімдерің,  сендер 
əйелдеріңнің киімісіңдер» деп сипаттайды. 
Мұның хикметі неде?

Елордада мүфтият ғимаратында Қа-
зақ стан мұ сылмандары діни басқар-
масының 30 жылдық мерейтойына 
орай «Ислам – мəдениет пен ізгіліктің 
бастауы» тақырыбында имамдардың IV 
республикалық онлайн-форумы өтті. 
Берекелі басқосуға Талғар ауданының 40 
дін қызметкері онлайн қатысып, тарихи 
сəттің куəсі болды. Аталмыш форумда асыл 
дініміз – Ислам дініне қатысты маңызы зор 
құжаттар қабылданды. Халық арасында 
кеңінен қолданылатын «Ас беру мəдениеті», 
«Зират жəне зиярат мəдениеті», «Зияткер 
имам» құжаттары таныстырылды. Бұл 
құжаттардың дін қызметкерлері жұмысын 
бірізділікке қоятыны ақиқат. Əр құжаттың 

ОНЛАЙН-ФОРУМНАН ТҮЙЕР ОЙ КӨП
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САУАТТЫ КӘСІПКЕРЛЕР 
МАРАПАТТАЛДЫ

БІЛІМДІ ҰРПАҚ – ЖАРҚЫН 
БОЛАШАҚ КЕПІЛІ! ЗАЩИЩАТЬ  РОДИНУ  –  

СВЯЩЕННЫЙ  ДОЛГ

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ!

Қазіргі таңда туған тілімізді шұбарлап, 
аралас сөйлейтін отандастарымызды, сондай-
ақ «Қазақстан Республикасының Тіл туралы» 
заң талаптарын бұза отырып орналастырылған 
маңдайша жазулары мен жарнамаларды жиі 
кездестіреміз. Бүгінде де кейбіреулердің қазақ 
тілін білмеуі, білсе де сөйлемеуі – қазақ тілін 
биік белестерге көтермеуіміздің қатерлі дерті 
болып табылады. Осы бір олқылықтың орнын 
толтыру мақсатында аудан көлемінде бірнеше 
жыл қатарынан «Мемлекеттік тіл жəне жарнама» 
атты науқан ұйымдастырылып келеді. Биыл да 
қалыптасқан дəстүрден аттамай аталған шара 
өз жалғасын тапты. Бұл орайда, ауылдық округ 
əкімдігі жанынан сараптау тобы құрылып, жұмыс 
жоспары бекітілді. Сараптау тобының мүшелері 
жыл көлемінде округ аумағында орналасқан 
бірқатар нысандарға барып, зерделеу жұмыстарын 
жүргізіп қайтты. Анықталған кемшіліктердің 
басым бөлігі округ аумағында жаңадан ашылған 
сауда нысандарында орын алуда. Себебі, 

жаңадан ашылған сауда нысандарының иелері 
«Қазақстан Республикасының Тіл туралы» 
заңының 21 бабында көрсетілген талаптарды 
жетік білмегендіктен, кейбір қателіктерге бой 
алдыруда. Жеке кəсіпкерлерге сараптау тобының 
мүшелерімен дереу түсіндіру жұмыстары 
жүргізіліп, кемшіліктерді түзету жөнінде ескертпе 
па рақ шалар толтырылып, уақыт берілді. Жеке  кəсіп 
иелері туған тіліне құрметпен қарайтындықтарын 
іспен көрсетіп, қателіктерді түзетуге бірден кірісіп 
жатты. Жанашыр азаматтардың бұл ісі кез келген 
жүрекке жылу сыйлары анық. Елінің болашағын 
ойлаған əр азамат ана тілінің де болашағын 
жарқын қылуға қолынан келген көмегін аямауы 
тиіс. Дəл осы ұстанымдағы Кеңдала ауылының 
кəсіпкерлері қолдарынан келгенше қазақ 
тілінің мəртебесін арттыруда аянып қалмай, бір 
жұдырықтай жұмылып атсалысуда. 

 А.Берикбаева,
«Кеңдала ауылдық округі əкімінің аппараты»         

ММ-нің бас маманы

Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының міндеттерін жүзеге асыру 
мақсатында Талғар аудандық мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен өткізілген «Сауатты жарнама – тіл тазалығының көрінісі» 
атты аудандық онлайн байқауының қорытындысы жарияланды. Нəтижесінде 
Тұздыбастау ауылдық округі атынан қатысқан қатысушы жеке кəсіпкер Даулет 
Халелұлының «№ 1 сауда орталығы» бас жүлдеге ие болды. І орынды Талғар 
қаласынан қатысушы «Асхана» ЖК Гүлзира Тұрлықожақызы жеңіп алса, 
Алатау ауылдық округі, Қызыл-Қайрат ауылынан қатысушы ЖК Ризвангуль 
Иминованың «Амир Али» сауда кешені жəне Панфилов ауылдық округі атынан 
қатысқан ЖК Алма Өмірзаққызының «Алмас» дүкені ІІ орынды иеленді. 
Ал ІІІ орынға Кеңдала ауылдық округінің намысын қорғаған ЖК Жандос 
Тұрсынжанұлының «Ақниет» сауда кешені, Гүлдала ауылдық округі, Жаңа 
Қуат ауылынан қатысушы ЖК Сансызбай Беріктің «Береке» сауда орталығы, 
сондай-ақ, Гүлдала ауылдық округі, Кіші Байсерке ауылынан ЖК Əлия 
Мирамбекқызының «Еңлік+» балабақшасы жайғасты. Қалған қатысушылар 
ұйымдастырушылар атынан «Алғыс хатпен» марапатталды. Пандемия 
кезінде жауапкершілік танытып, белсене қатысқан барлық қатысушыларға 
бөлім басшысы Ф.Мамырбекқызы алғысын білдіріп, əрқайсысының еңбегі 
мемлекеттік тілдің мəртебесін көтеруге деген зор қадам екенін баса айтып 
өтті. 

«Талғар-ақпарат»

Құрметті Талғар қалалық балалар кітапханасының оқырмандары! 
Ағымдағы жылы Талғар қаласындағы Мəдениет үйінің жылу жүйесін 
жөндеуден өткізіп,үлкен ғимаратымызды табиғи газбен қамтамасыз етті.
Үлкен игі іс-шараны мақсат етіп, оны жүзеге асырып, нəтижесін көру қашанда 
білікті басқару мен үлкен еңбекті қажет етеді. Осы орайда, Талғар ауданының 
əкімдігіне жəне аудандық мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімінің басшысы 
Фарида Бегенбаеваға, Мəдениет үйінің директоры Берік Шағаевқа айтар 
алғысымыз шексіз. Мəдениет үйінің екінші қабатында орналасқан Талғар 
қалалық балалар кітапханасы сіздерге əрдайым іші жылы, жарық та кең жерде 
қызмет көрсетуге дайын. Біздің кітапханада екі зал жұмыс жасайды. Оқу залы 
мен абономент бөлімдері. Кітапхана аптасына бес күн: таңғы 9:00-ден, кешкі 
18:00-ге дейін сіздер үшін қызмет атқарады. Дүйсенбіден жұмаға дейін білімге 
құштар, кітапты дос санайтын жандар үшін əрдайым есігіміз айқара ашық.
Түскі үзіліс 13:00 ден 14:00-ге дейін екенін де ескере жүріңіздер. Кітапхана 
қорында 39 872 дана кітап бар. Оның ішінде мемлекеттік тілде 8 039. Оқу 
залында жас оқырмандарға арналған 3Д жəне ашылмалы кітаптар мен қатар 
инновациялық қалам жəне электронды қазақ үй, сөйлейтін кітаптарымыз бар. 
Білім есігін жаңадан ашқан бүлдіршіндерге арналған əліппе, қазақша буынға 
бөліп оқып үйренуге арналған əртүрлі суретті кітаптар, тіл жаттықтыруға 
арналған тақпақты кітаптарда жетерлік. 

Білімді ұрпақ - жарқын болашақ кепілі! Ендеше, кітаппен дос болып, 
кітапханаға жиі жол тартып тұрған дұрыс.

Г.Шурабекова,
Талғар қалалық балалар кітапханасының кітапханашысы

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ- МЕНІҢ ТІЛІМ

АЛҒЫС МОЛОДЕЖЬ - 2020

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

Так  считает наш  земляк  Нурымов  Адылжан  
Файзылович,  который  отслужил  в  армии  в 
качестве  воина-стрелка, добившись  хороших  
показателей  по  службе. Судьба  нашего  героя  не  
баловала,  ибо  родители  его  умерли, и он  рос  
на  руках  старшей  сестры. Родился  Адылжан  
24  февраля  1998  года,  в семье  является  самым  
младшим  ребенком. В 2015  году окончил СШ № 
19 с.Кызыл-Кайрат Алатауского  сельского  округа,  
затем  в 2018  году  получил  диплом, окончив 
технико-экономический  колледж АТУ. В  армии  
Адылжан  решил  отслужить  добровольно,  потому  

что  посчитал  священной  обязанностью  постичь  
азы  военного  дела. Итогом  его  добросовестной  
службы  являются  его  многочисленные  награды  
и  похвальные  грамоты  от  руководства  воинской  
части,  где  он служил. Службу  он  проходил  в 
Карагандинской  области в воинской  части АК-
159/11 в  должности  стрелка, за  отличившиеся  
заслуги  при  прохождении  службы через  полгода   
его  повысили  до  должности  старшего  стрелка, 
затем  через  4  месяца он  получил  звание  
ефрейтора. Руководство  отметило  его  талант  и  
незаурядные  способности,  отличные  физические  
данные,  которые  способствовали  достижению  
отличных  показателей  при   несении  воинской  
службы.  Такие  как  Адылжан  -  гордость  
поколения,   представляющие  подрастающую  
молодежь. Он  - достойный  пример  для  тех, кто  
еще  колеблется  и не  желает  выполнять  воинский  
долг. В  будущем  Адылжан  думает  связать   свою 
жизнь  с  военным  делом.  Пожелаем  ему  в этом  
удачи!
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Қалада қазақтың үлесі 18-20 пайызды 
құраса, қазақ жастары мен түрлі оқу 
орындарында оқитын студенттердің бəрі 
де тек жатақханаларды қоныс ететін. Ал 
Ресейден келген славян ұлтының өкілдері 
Алматыда шалқып өмір сүріп, қаладан 
екі-үш пəтерден иемденіп, ісіп-кеуіп 
жүретін. Қазақты басынғаны соншалық, 

екі қазақ бір-бірімен ана тілінде сөйлесіп 
тұрса, «Сендер неге жабайылардың тілінде 
сөйлесіп тұрсыңдар? Кəне, біз түсінетін 
орыс тілінде сөйлеңдер!» – деп зілдене, 
айбат шегетін. Осындай қорлықты көріп 
келе жатқан қазақ ұл-қыздары ақыры 1986 
жылы 16 желтоқсанда жанартау болып 
атылды. «Тұрып жатқан елінің тілін тек 

Қазақстан Республикасы үшін Тəуелсіздік 
күні – ең басты мереке. Себебі, осыдан 29 жыл 
бұрын дəл осы күні дүниежүзілік саяси картада 
жаңа мемлекет – Қазақстан Республикасы ойып 
тұрып орын алып, бүгінде əлем мойындаған жеке 
жолымызды бастап кеттік. Сондықтан болар 
бабалар аңсаған тəуелсіздікті бүгінгі ұрпақ өз 
деңгейінде ұлықтап, карантиннің қатаңдығына 
қарамастан атап өтуде. Сондай игі шараның 
бірі Панфилов ауданына қарасты Ə.Бөкейхан 
атындағы орта мектепте де өрбіді. Білім 
ордасының тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Айгүл Затбаеваның басшылығымен 4-9-сыныптар 
арасында сынып сағаттары ұйымдастырылып, 
оқушылар Қазақстанның өткені мен бүгінін 
саралап қана қоймай, болашағына да ой жүгіртті. 
«Тəуелсіздік – мақтанышым», «Тəуелсіздік 
– жыр-əнім, «Тəуелсіздік тұғыры» сынды 
тақырыптармен өткізілген тəрбие сағаттары 
Қазақстан Республикасының Əнұранымен 
ашылып, оқушылар слайд арқылы Тəуелсіз 
еліміздің тамыры – жасампаздық рух болса, 
тұғыры – тіл, ұраны – ел мен халық екенін 

ұға білді. Мектеп ұстаздары болса өзгелер 
ғасырлап өтетін, ал біреулері мүлдем мақрұм 
кететін тарихи жолды бар болғаны ширек 
жасқа жетпей тəмамдағанымызды, ол да болса 
Елбасымыздың, кешегі бабалар ерлігінің рухын 
алған, ертеңгі ұрпағына жол салған бүгінгі 
замандастарымыздың, сіздер мен біздердің еселі 
еңбектеріміздің арқасы екенін ұғындыра білді. 

– Өміршеңдік пен кемелділік аясында 
бейбіт əрі тату ғұмыр кешіп жатқан туған 
жеріміз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында айтылған ұстаным бойынша тек 
өркендеп, алға басып келеді. Мұның көрінісі 

деп білім мен ғылымға құштар бүгінгі ұрпақты 
айтуымызға болады. Жастардың бойында 
отаншылдық рух пен сенім болса алынбас асу 
болмас деп ойлаймын. Сондықтан да осы тектес 
іс-шараларды өткізуге тиіспіз, – дейді аталмыш 
мектептің тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Айгүл Молдашқызы. 

Ұ.Молдабекова,
зейнеткер-ұстаз

16 желтоқсан – еліміздің 
егемендігін жариялаған күн. 
Сол күні көгімізде тəуелсіздік 
туы желбіреді. Содан бері 30 

жылға таяу уақыт өтті. Осы өшпес жылдар белесінде Қазақстан 
экономикасы қарыштап дамыды. Саясаттағы сындарлы бағыт өз 
жемісін беруде. Береке-бірліктің арқасында əлем таныған іргелі 
мемлекетке айналдық. Тəуелсіз ел болғандығымыздың арқасында 
ғана Қазақстанның сөзі мен ісін бүкіл əлем таныды. Дүниенің бір 
бұрышында қазақ деген халықтың үлкен істер тындыра алатын 
өресі мықты, өрісі кең халық екенін əлем білді. Қазақстанның биік 
табысына қол жеткізген президенттік билік жəне осы жылдары 
оның басында үздіксіз болған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
жеке факторы екеніне де ешкім күмəндана алмайды.

Қазіргі тəуелсіз Қазақстан – ата-бабаның орындалған шұғылалы 
арманы, сарғайып күткен сағынышы. Тəуелсіздік таңын аңсаған 
ата-бабаларымыздың  асқақ арманы орындалды. Сондықтан 
тəуелсіздік тарихы арнайы əңгімеге үздіксіз арқау боларлықтай 
ұлы тақырып екендігін қазіргі ұрпақ ешқашан естен шығармауы 
керек. Тəуелсіздікке ынтымағы жарасқан, ауыз бірлігі берік 
халық қана қол жеткізе алатынын өткеніміз нақты дəлелдеп берді. 
Сондықтан о бастан-ақ рулар тайпаларға, тайпалар одақтарға, 
ал тайпалық одақтар елге, халыққа айналу үшін үздіксіз күресті, 
жан алысып, жан берісті. Өйткені халық болып қалыптаспай, 
тəуелсіздікті баянды түрде қолда ұстап тұру мүмкін емес еді. Мұны 
бұрынғылар жақсы түсінді.   Жылдан-жылға дамып, өркендеп келе 
жатқан біздей жас мемлекеттің алдағы жетістіктері өте мол деп нық 
сеніммен айтуға болады. Осының бəрі тəуелсіз елдің мақтанышы 
деуге болады. Еліміздің туы көкте қалықтап, ынтымағы жарасқан 
ел болайық!

Аяулы Оспанова,
№15 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

қонақтар, ақымақтар немесе сол елде өз 
тілінде сөйлесу тəртібін орнатуды көксеген 
басқыншылар ғана білмеуі мүмкін» – деп 
неміс ұлтының ұлы ойшылы Карл Маркс 
айтқандай, 16-18 желтоқсан күндері 
қолдарындағы ақ матаға: «Қазақ ұлтына 
қазақ басшы керек!» – деген жазу жазып 
алғын өрімдей-өрімдей қазақтың ұл-
қыздарын Ресейден əкелінген Кеңес Одағы 
əскерінің арнайы дайындалған «жендет» 
кейпіндегі жирен сары солдаттары аямай 
ұрып-соғып, қайта бас көтере алмайтын етіп 
қан-жоса етіп тастады.

Міне, осы көтерілістің бел ортасында 
жүргендердің бірі Алматыдағы архитектура 
институтының бірінші курс студенті Ертай 
Көпесбаев еді. Семей облысының тумасы, 
сол жылы жазда Герман Демократиялық 
Республикасында сарбаздық міндетін 
атқарып келген болатын. Сол бір қанды 
көтеріліс күндері алаңда мерт болған 
Ербол Сыпатаев сияқты ондаған қазақ 
боздақтары көп болса да, отаршылдар 
билеген Үкіметке алаңда өлген Савицкий 
сияқты славян ұлтының өкілдері қымбат 
еді. Славян өлтірген адамды тез арада 
табуды көздеген ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің тергеушілері, алаңда көзге 
түсіп қалған Қайрат Рысқұлбеков, Түгелбай 
Ташенов, Жамбыл Тайжұмаев, Қайыргелді 
Күзембаевтарды «кісі өлтіруші» деп танып, 
оларды ұзақ жылға соттап жіберді. Ал 
олардың қатарында болған Ертай Көпесбаев 
жабылған жаланы еш мойындамай қойды. 
Суық түрмеде ұстап, үстіне жиі-жиі суық 
су шашып, түрлі азаптар көрсетсе де бір 
сөзінен қайтпай қойған қайсар бозбаланы 
Қазақ ССР-нің Жоғары соты Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық Кодексінің 
173, 65, 60- статьяларымен төрт жылға 
соттап жіберді. Ақтөбе маңындағы Хромтау 
түрмесінде азапты жылдарын өткерген 
Ертай Көпесбаев 1990 жылы ақталып 
шықты. Сол жылы Сарқанд ауданының қызы 
Айбаршын Жұмағалиқызымен отау құрып, 
Талғар қаласына қоныс тепті. Қаладағы газ 
шаруашылығында, аудандық автотранспорт 
кəсіпорнында жүргізуші болған Ертай 
түрмедегі азапты жылдарында алған ескі 
сырқаттан 2015 жылы мəңгіге көз жұмды. 
Қайсар азамат халқының азат ел болғанын, 
басқа ұлттар сияқты бостандықтың тəтті 
дəмін татқанын өз көзімен көріп кетті.

Алаштың асыл азаматы, 
қазақ ұлтының тәуелсіз 

ел болуы жолында жанын 
пида еткен Мұстафа 

Шоқай: «Ұлттық рухсыз ұлт 
тәуелсіздігі болуы мүмкін бе? 

Тарих ондайды көрген жоқ 
та, білмейді де. Ұлт-азаттығы-

ұлттық рухтың нәтижесі. 
Ал ұлттық рухтың өзі ұлт 
азаттығы мен тәуелсіздігі 

алдында өсіп дамиды, жеміс 
береді» – деп жазған болатын. 

1986 жылы 16-18 желтоқсан 
күндері Алматыда болған 

«Желтоқсан көтерілісі» 
сол кезде аспан 

аударылып жерге 
түскендей оқиға 

болды.

ЕРТАЙДЫҢ 
ЕРЛІГІН ҰМЫТПАЙЫҚ

Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ,
«Талғар»

Ресей империясының құрсауында болған 
Қазақ ұлты сол кезде өз тілінде сөйлей 
алмайтын, Алматы астанасы болса да бұл 
қалада тұра алмайтын шерменде болған ұлт 
еді. Алматыда бір-ақ қазақ мектебі болған 
болса, қалғанының бəрі орыс мектебі еді. 

Семья -

ОТАНШЫЛДЫҚ РУХ СЕЗІЛГЕН КҮНЫНТЫМАҒЫ 
ЖАРАСҚАН 

ЕЛ 
БОЛАЙЫҚ
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ЭТО 
«СВЯТИЛИЩЕ» 
МОРАЛЬНЫХ 
И ДУХОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 

нашей героини – это не 
просто энциклопедия, 

это образец становления, 
развития и созидания 

маленькой ячейки общества, 
которая доказала и показала своим 

жизненным примером, как нужно жить, 
как необходимо строить отношения между 
членами семьи, как добиваться успеха. 
Кулянда Уалихановна Батырбекова - это 
человек огромной души и щедрого сердца, 
которая ставит во главу угла, прежде всего, 
интересы общества, интересы простых 
людей, выше государственных, ибо для нее 
ничто человеческое не чуждо. Это качество 
ее натуры и характера стал принципом всей 
ее жизни, и его она привнесла и в свою 
семью. В ее семье всегда царят любовь, 
добро, мир и взаимопонимание. Она 
сама является центром этого мироздания, 
основой этой вселенной, под названием 
Семья! Без дружной семьи, без их любви 
и понимания, не было бы процветания в 
деле развития бизнеса. Она вспоминает, 
как начинала свой бизнес очень тяжело, 
пришлось идти на крайние меры, 
жертвовать последними материальными 
благами, продав на тот момент все свое 
имущество, влезая в кредиты. Но это 
не страшило смелую женщину, так как 
рядом был крепкий семейный тыл в лице 
любимых дочерей, надежного супруга, с 
которым связывают прочные отношения. 
Ее девиз, ставший жизненным: «Никогда 

не сдаваться! Если мы вместе, то у нас 
все получится», - был руководством к 
действиям во всех ее благих начинаниях. 
Мне посчастливилось побывать во 
всех открытых ею образовательных 
учреждениях, находящиеся на территории 
всем известного микрорайона «Жана Куат», 
граничащего на стыке между Талгарским 
и Илийским районом. Когда-то там не 
было даже дороги, не было нормальных 
подъездных путей, нынче построены по 
всем высоким меркам шикарные детские 
сады и школы, соответствующие не побоюсь 
сказать, международным стандартам. 
Кулянда Батырбекова на сегодняшний 
день - успешный основатель и учредитель 
образовательных комплексов, садика 
«Еркем-Ай» и частной школы «Дана». Этот 
успех пришел благодаря умелому труду, 
таланту, прежде всего, ее дочерей, Венеры, 
Динары и Ренаты. Дочери ее - отображение 
ее самой, но только в усовершенствованном 
и стильном обрамлении. Младшая Венера 
окончила институт народного хозяйства, 
занимается поставкой продуктов и отвечает 
за качество питания. Вторая дочь Динара 
окончила КазГу международную экономику, 
отвечает за финансы и хозяйственный 
анализ. Старшая дочь Рената родилась в 
один день с отцом, была любознательным 
ребенком, обладает аналитическим и 
математическим умом, дарованным от 
природы талантом и жизнеспособностью. 
Окончила школу с золотой медалью, затем 

престижный по тем временам КИМЭП, 
окончила успешно MBI. Но на этом не 
ограничила свое образование и продолжила 
учиться в магистратуре в Назарбаевском 
Университете, ныне - она директор частной 
школы «Дана» и отвечает за все учебные 
программы в этих учебных заведениях. 
Все дети, так или иначе, задействованы 
в бизнесе, их усилиями создавалось то, 
что имеют они сейчас. Все это семейное 
гнездышко было создано при посильном 
участии ее любимого супруга Толегена, 
с которым она связала свою судьбу еще в 
далеком 1982 году и уже вместе почти 40 
лет. Он отвечает за все хозяйство со своей 
командой, создает тепло и уют не только в 
доме, но и в образовательных учреждениях. 
В созданных ими образовательных 
детищах, учебный процесс поставлен очень 
на высоком уровне, родители, обучающие 
своих детей очень довольны, высказывают 
свои откровенные отзывы. Имея за 
плечами отечественное образование, 
Кулянда Уалихановна экономист, 
финансист, аналитик, юрист, обучалась 
по международной сертификации ISO 
(качественный подход в образовательной 
системе), но считает по сути своей себя 
педагогом от бога, ибо очень любит детей. 
Все вышеназванные профессии ей очень 
помогают в сегодняшней деятельности. В 
настоящее время дошкольное воспитание, 
которое она прививает воспитанникам, 
соответствует мировым стандартам. 
Это самое главное! И можно сказать с 
уверенностью, что задачу номер один по 
образованию и воспитанию детей, как 
личностей, как граждан своего Отечества, 
она выполнила на пять с плюсом, как 
выполнила с честью и достоинством не 
менее важную задачу - создать крепкую, 
надежную и настоящую семью, у которой 
моральные и духовные принципы выше 
всего. Семья — это надежная гавань, где 
царят уют, радость и душевный покой. И 
чтобы сберечь этот бесценный дар, нужно 
трудиться. Посмотрев на эту счастливую 
семью, понимаешь, что главными 
ценностями, несмотря ни на что, остаются 
любовь и уважение друг к другу. Только 
за крепкой семьей – крепкое государство. 
Стоит отметить, что с каждым годом в 
районе и в целом в Казахстане хороших 
и крепких семей становится больше. Как 
говорил Елбасы, каждая крепкая семья – 
это маленькое государство, а из маленьких 
крепких семей-государств, складывается 
наша большая семья — Республика 
Казахстан. Пожелаем нашей героине только 
удачи во всех ее начинаниях, и высоко нести 
звание быть Матерью своей прекрасной и 
примерной семьи, являющей собой образец 
для подрастающего поколения и всех 
других семей!

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

Чем же может похвастать на сегодняшний 
день эта незаурядная женщина, обладающая 
талантом быть всегда первой, быть всегда 
на виду, наполняя сердца окружающих 
любовью и ожиданием чуда? И энергии, 
бьющей через край, и активной жизненной 
позиции, у нее не отнять…. А похвастать 
есть чем, ибо она по нынешним меркам 
не только успешный предприниматель, но 
и обладатель настоящей семьи с большой 
буквы, без которой данный успех был бы 
невозможен. 

 Семья была и остается хранительницей 
ценностей, культуры, духовности, фактором 
стабильности и развития. Благодаря семьям 
– связующим звеньям между разными 
поколениями, крепнет и развивается наше 
государство. Любовь к Родине начинается 
с любви к семейному очагу. История 
каждой семьи – большая энциклопедия 
казахстанской жизни. История семьи 

Бұл шараға Талғар ауданы Кеңдала 
ауылының тұрғыны ақын Бексұлтан 
Қайырбайұлы жұбайымен, Еңбекшіқазақ 
ауданаралық əділет басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Ғалым 

Семья -
Женщина, о которой пойдет речь в нашей статье, 
не нуждается в специальном представлении 
талгарской публике, ибо знающая ее как бизнес-
вумен, предпринимательницу «высокого 
размаха и полета», аудитория информирована 
об ее деловых и чисто человеческих качествах, 
являющих собой настоящую харизматическую 
личность.

Талантұлы, ҚР ішкі істер министрлігі 
Алматы облысы мамандандырылған 
күзет қызмет басқармасы ММ 2 полиция 
батальоны (Талғар, Есік қалалары) 2 
взводының командирі, полиция аға 
лейтенанты Арман Бақытжанұлы жəне 2 
взводтың жеке құрамымен (Өтеген батыр 
ауылы) 3,4 взводтарының жеке құрамы, 3 
взвод командирі, полиция капитаны Ержан 
Жəнібекұлы жəне 4 взвод командирі, 
полиция капитаны Асқар Серікұлы қатысты. 
Жиналған қауымды алдағы мерекемен 
құттықтап, кітапхана директоры Махамбет 
Хармысов шараның шымылдығын ашты. 

Ақын Бексұлтан Көлбаев «Жүректен 
мəңгі кетпейді, Желтоқсанның ызғары-
ай» атты өлеңін оқып, мамандандырылған 
күзет қызметкерлеріне тілектестік ниетін 
білдірді. Сонымен қатар жиналған көпшілік 
«Желтоқсан жаңғырығы – Тəуелсіздік» 
атты кітап көрмесімен танысып, Өскемен 
қаласында студенттерді алаңға алып шыққан 
16 жасар Сабира Мұхамеджанқызына 
арналған «Қаһарман қазақ қызы» атты 
бейнероликті тамашалады. Бір минуттық 
үнсіздік жарияланып, жазықсыз құрбан 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТӘҢІРДЕН БЕРГЕН ТӘТТІ СЫЙ болған боздақтарымызды еске алды. 
Өз  кезегінде  сөз  алған  2  полиция  баталь-

оны (Талғар, Есік қалалары) 2 взводының 
командирі, полиция аға лейтенанты 
Арман Бақытжанұлы боздақтарымыздың 
ерлігін еске алып, қонышынан қан кешкен 
қаһармандарымыздың күшімен келген 
Тəуелсіздік мерекесімен əріптестерін 
құттықтап, ақ жарма тілегін білдірді.

Иə, бір кезде Отан үшін деп жанын қиған 
жастар енді Тəуелсіздік үшін, ар-намысын, 
ата-баба дəстүрін жоғары көтеру жолында 
ереуілге шықты. Олардың бұл өжеттілігі 
ұлтшылдықтың белгісі еді. Азаттық, Теңдік, 
Тəуелсіздік. Осы бір үш ұғымның салтанат 
құруы үшін кімдер бас тікпеді, кімдер 
құрбан болмады? Желтоқсан оқиғасы бүкіл 
ұлтымыздың жанын жаралап, жүрегіне 
ызғар шашып кетті, бостандық үшін 
өрімдей жап-жас қыз жігіттер құрбан болды. 
Ел қорғауды ұран етіп, құрбан болған батыр 
бабаларымыздың есімдері алтын əріппен 
тарихта қалды. Біз əрдайым ержүрек 
азаматтардың от жүрек үніне, қыздардың 
намысын қорғаған ерлігіне, күнəсіз күйіп 
кеткен келбетіне бас иеміз. 

Ризвангүл Төлегенқызы, 
аудандық кітапхана əдіскері

Тәуелсіздік күніне орай Талғар 
аудандық кітапханасының оқу 

залында «Тәуелсіздік тұғыры – ұлы 
дала арманы» атты іс-шара болып өтті.

МЕРЕКЕЛІК ІС ШАРА
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полеводческой бригады колхоза «Джана-
Талап». В 1933 г. во время эпидемии 
брюшного тифа погибли все жители 
джайляу, в том числе вся семья Мальке. В 
живых остались только два брата, Алханбек 
и Нусуп. (Нусуп Малькеевич Малькеев всю 
жизнь проработал в колхозе «Алма-Ата» 
Илийского района Алма-Атинской области, 
инвалид Великой Отечественной войны II 
группы, участник Сталинградской битвы; 
отец девятерых детей.)

В 1934-35 учебном году Алханбек 
Малькеев учился в г. Алма-Ата на годичных 
курсах по подготовке начальников 
политотделской радиостанции при 
Казнаркомземе. По окончании курсов с апреля 
1935 г. по июль 1936 г. Малькеев Алханбек 
работал в ст. Бурное Джувалинского района 
Южно-Казахстанской области начальником 
политотделской радиостанции Бурненской 
МТС.

С августа 1936 г. до января 1940 
г. Малькеев Алханбек учился в 
Алма-Атинском техникуме связи на 
радиофакультете и одновременно работал 
заместителем директора ФЗУ связи по 
политчасти, преподавателем казахского 
языка на подготовительных курсах и 
освобождённым секретарём комитета 

комсомола техникума, одновременно 
возглавляя культурно-массовый сектор. 
(За отличную учёбу и активное участие 
в общественно-политической жизни 
техникума был награждён путёвкой в 
Крым – летом 1939 г. один месяц отдыхал 
в санатории в Севастополе.) С сентября 
1939 года Малькеев А.М. – член КПСС. 
24 декабря 1939 г. Малькеев Алханбек 
Малькеевич был избран депутатом Алма-
Атинского городского Совета депутатов 
трудящихся.

7 января 1940 г. Малькеев Алханбек 
был призван в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в г. Керки Туркменской 
ССР: с января по май 1940 г. курсантом 
полковой школы 182 горно-стрелкового 
полка 68 стрелковой дивизии, а с мая 
1940 г. по февраль 1941 г. – заместителем 
политрука там же. В первой половине 1941 
г. прошёл обучение на 6-месячных курсах 
по подготовке политсостава Красной Армии 
в Высшей партшколе в г. Ташкент. В июле 
– декабре 1941 года был комиссаром 450 
стрелкового полка, дислоцировавшегося в г. 
Сари в Иране. С декабря 1941 г. по июнь 1944 
г. воевал на Центральном, Калининском, 
Первом Прибалтийском фронтах Великой 
Отечественной войны. Прошёл боевой путь 
от рядового до майора, комиссара отдельного 

противотанкового артиллерийского 
дивизиона 101 отдельной стрелковой 
Казахской бригады, сформированной в г. 
Актюбинск. В феврале 1944 г. награждён 

орденом Боевого Красного Знамени, в 1945 
г. Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР от 9 мая 1945 г. – медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Малькеев А.М. – участник Парада Победы 
на Красной площади 24 июня 1945 г.

С октября 1945 г., демобилизовавшись 
из рядов Советской Армии, Малькеев А.М. 
работал в г. Алма-Ата:

октябрь 1945 г. – август 1946 г. – директор 
политпросветтехникума;

август 1946 г. – апрель 1948 г. – начальник 
Управления кадров и учебных заведений 
Комитета по делам культпросветучреждений 
при Совете Министров Казахской ССР; май 
– июль 1948 г. – инструктор Алма-тинского 
обкома КП Казахстана; июль 1948 г. – 19 
сентября 1951 г. – заведующий Сектором 
информации Алма-Атинского обкома КПК; 
19 сентября 1951 г. – 28 сентября 1952 
г. – заместитель заведующего Отделом 
пропаганды и агитации Алма-Атинского 
обкома КПК.

28 сентября 1952 г. Малькеев Алханбек 
Малькеевич Алма-Атинским обкомом 
КПК направляется в ст. Иссык первым 
секретарём Энбекши-Казахского райкома 
КП Казахстана, где работал по 26 января 
1960 г.

26 января 1960 г. Малькеев А.М был 
избран первым секретарём Илийского 
райкома КП Казахстана и работал там до 
конца своей жизни – до 04 августа 1960 г.

За работу в эти годы Малькеев Алханбек 
Малькеевич был удостоен нескольких 
правительственных наград: 3 февраля 
1956 г. награждён грамотой Президиума 
Правления Общества по распространению 

Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР. С мая 1960 г. – член ЦК КП Казахстана.

Малькеев А.М. был делегатом VI, VII, 
VIII, IХ, Х съездов Компартии Казахстана, 
был приглашённым на ХХ съезд КПСС (14 
– 25 февраля 1956 г., Москва)

Малькеев А.М. с 24 августа 1959 г. – член 
Союза писателей СССР, с 1960 г. – член 
Союза композиторов Казахстана.

В июне 1960 г. Малькеев А.М. заочно 
окончил исторический факультет КазПИ им. 
Абая.

В годы Великой Отечественной войны.
Началась Великая Отечественная война. 

Не исключалась возможность нападения 
фашистов и с юга, поэтому южные границы 
СССР укреплялись. 450 стрелковый полк, 
где Малькеев Алханбек был комиссаром 
батареи, в июле 1941 г. пешим порядком 
через Каракумы прибыл в г. Сари в Иране.

Из Ирана в декабре 1941 г. майор 
Малькеев Алханбек Малькеевич был 
направлен в г. Актюбинск, где началось 
формирование 101 отдельной стрелковой 
бригады.

В 2010 г. издательством «Жеті жарғы» в 
г. Алматы была издана книга ветерана ВОВ 
Какена Абенова «Операция «Марс». Казахи в 
долине смерти». В этой книге опубликованы 
также и архивные документы о 100 и 101 
ОСБ: формирование, подготовка, высший 
командный состав на период участия в 
операции «Марс», краткая характеристика 
боевых действий во время этой операции, 
именные списки погибших.

100 (формировалась в Алма-Ате) и 
101 Казахские отдельные стрелковые 
бригады находились в составе 39-й 
Армии Калининского (генерал-полковник 
М.А. Пуркаев) фронта. Первая военная 
операция, в которой участвовала 101 
ОСБ, – это операция «Марс», или «Вторая 

политических и научных знаний 
Казахской ССР за активное участие в деле 
распространения политических и научных 
знаний среди трудящихся;

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 октября 1956 г. – медалью 
«За освоение целинных земель»; Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 
января 1957 г. награждён орденом Ленина; 24 
января 1957 г. – благодарственной грамотой 
Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний за 
активное участие в лекционной пропаганде 
среди трудящихся Энбекши-Казахского 
района Казахской ССР; 23 мая 1957 г. – 
медалью участника ВСХВ (Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки);

18 октября 1958 г. награждён грамотой 
Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР за досрочное и высококачественное 
выполнение правительственного задания по 
строительству высокогорной автомобильной 
дороги станица Иссык – озеро Иссык.

Малькеев А.М. все годы работы с 
декабря 1939 г. по февраль 1948 г. избирался 
депутатом Алма-Атинского городского 
Совета депутатов трудящихся. С 1952 г. 
– депутат районных, областных Советов 
народных депутатов. С 1955 г. – депутат 
Верховного Совета Казахской ССР, член 

– Гульдана Алханбековна, вы знаете, 
что ваш отец – знаменитая личность, 
именем его названа в Талгаре улица, на 
территории юридического колледжа 
стоит стела, а рядом с ней расположен 
памятник видному государственному 
и общественному деятелю, участнику 
Великой Отечественной войны, поэту и 
композитору Алханбеку Малькееву. Это 
честь для талгарцев, поэтому хотелось 
бы узнать больше о нем, расскажите, 
пожалуйста, о его автобиографии, 
происхождении, о вкладе в 
общественно-политическую, 
культурную жизнь страны.

- Именем А. Малькеева 
названы улицы в городах 
Талгар и Иссык, в Кызыл-
Кайрате, Талдыбулаке. В 
г. Иссык находится КТЛ 
имени Алханбека Малькеева. 
Такое решение приняли 
его современники, которым 
посчастливилось лично знать 
Малькеева Алханбека Малькеевича, 
прожившего яркую, но такую 
короткую жизнь…

«О вкладе в общественно-политическую, 
культурную жизнь страны» сегодня можно 
судить по его биографии, по его песням, по 
его стихам.

БИОГРАФИЯ
Алханбек Малькеевич Малькеев родился 

5 мая 1915 г. на Торе-джайляу аула Жар-
су (с. Джана-Турмыс) Чиликского района 
Алма-Атинской области. Алханбек – третий 
сын в семье, в которой было пять сыновей и 
две дочери.

В 1925 г. на 38-м году жизни скончалась 
мать, Турдыбала Бапек-кызы.

Отец Алханбека, Мальке Бердибай-улы 
(~1878 – 1933 гг.), всю свою жизнь занимался 
животноводством. В 1929 г. вступил в 
колхоз. В 1931 г. (к этому времени Алханбек 
окончил 7-летнюю сельскую школу) Мальке 
отправил троих старших сыновей – Нусупа, 
Нусупбека и Алханбека – в город Алма-Ата. 
До города добрались Нусуп (1911 – 1985) и 
Алханбек, по дороге похоронив Нусупбека. 
Нусупа сразу призвали в конармию. А 
Алханбек поступил на курсы монтёров, 
в свободные от учёбы дни работал на 
каменоломне, разгружал вагоны на вокзалах 
– полностью обеспечивал себя сам. В 1931-
1932 гг., окончив курсы, работал монтёром 
городской трансляционной сети в г. Алма-
Ата. В 1932-1934 гг., вернувшись в с. Джана-
Турмыс, работал учётчиком, бригадиром 

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

Есть 
немало 

людей, чьими 
именами можно 

гордиться и 
образ жизни 

которых является 
примером для 

подрастающего 
поколения. 

Но есть 
немного людей, 

оставивших яркий след 
на земле, явивших собой 

настоящий образец человечности, 
добропорядочности и гуманизма. 
Такой личностью был Малькеев 

Алханбек Малькеевич, вклад которого 
в общественно-политическую жизнь 

страны неоценим. Представляем 
вашему вниманию интервью с 

дочерью этого знаменитого 
человека. 

ЕГО  ОБРАЗ
ПРИМЕР

Малькеев 
Алханбек 

Малькеевич
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Начало наступления – 9.00 28.11.42 г. 
К 12.00 28.11.42 г. бригадой были заняты 
Букарево и Кувшиново. Захвачены трофеи – 
склад боеприпасов, 25 винтовок, 12 ручных 
пулемётов…

К 16.00 2-й и 3-й с.б. с боем вышли 
на южную опушку рощи 1 км севернее 
Мишуково. Атака Мишуково успеха не 
имела и батальоны отошли на исходное 
положение, где приводили себя в порядок.

29.11.42 г. с этого же рубежа части 
бригады четыре раза атаковали Мишуково. 
Все атаки были отбиты. 01.12.42 г. бригада, 
совместно с 81-й т.бр. четыре раза атаковала 
Мишуково и, понеся потери, вернулась на 
исходное положение, где и закрепилась. (По 
данным ЖБД 81-й т.бр. в атаке Мишуково 
01.12.42г. участвовали танки в составе: 
1 КВ, 5 Т-34, 2 Т-70, атака не удалась, 2 
Т-34 сгорело, 3 Т-34 было подбито, 1 Т-70 
сгорел).

03.12.42 г. двумя ротами 2-го и 4-го 
с.б. совместно с батальоном 348 с.д. два 
раза атаковали Мишуково. Атаки наших 
частей были отбиты и части отошли в 
исходное положение. 04.12.42 г. согласно 
приказу Штарма 39 бригада приняла 
участок обороны 158 с.д. на рубеже: выс. 
229, безымянной высоты 700 м западнее 
Зайцево, где удерживали оборону до 

воспоминания ветераны – однополчане 
Малькеева Алханбека Куланбай Копишев, 
«Каһармандар» («Сквозь грозовые тучи»), 
изд. Казахстан, Алма-Ата, 1981; Хаким 
Бекишев, «Батальон, алға!», изд. Казахстан, 
Алма-Ата, 1985.

Ещё в 1944 г. однополчанин Малькеева 
Алханбека Куланбай Копишев написал это 
произведение:

Комиссар біздің Мəлкеев
Қаранғы түн. Қан майдан. Нажағай-от 

жарқылдап, Бір-біріне салды ойран, Екі жақ 
та жата қап. Зеңбіректер зіркілдеп, Күңірене 
атылды. Алай-түлей жер мен көк, Орман да 
отқа шарпылды. Комиссар сонда Мəлкеев,

Кеткендей бір еңкейіп. Ер боп тұсаң 
өмірде, Жалғыз қадам шегінбе. Келген 
жоқсың өлуге, Келгенсіңдер жеңуге. Бұл 
иттерді қонаққа. Жоқ едік қой шақырған. 
Тура соқ, бет қаратпа, Ал жақсылап 
алқымнан. Кəне, достар, қалқам, - деп, - 
Бастап кетті Алханбек. Комиссар сөзі - ел 
кегі, Шабуылға шықтық біз. Комиссар 
сөзі дем берді, Жауды үңгірге тықтық біз. 
Жауар күндей күркіреп, Тисек өрт боп əр 
тұстан. Қашты фашист дүркіреп, Қашты, 
қашты қас дұспан. Өсіп бір кетті көркейіп, 
Комиссар біздің Мəлкеев. Ырзамын! - деп 
айқайлап, - Атап солдат аттарын. Жіберейік 
ал жайпап... Ұмтыл, - деп, - бо-лат-та-рым! 

Командир ОИПАД, капитан Геращенко.
Орден Боевого Красного Знамени майор 

Малькеев Алханбек получил в феврале 
1944 г.

В июне 1944 г., когда вся территория 
СССР была освобождена от фашистов, 
Малькеева Алханбека в числе нескольких 
молодых офицеров, проявивших свои 
незаурядные способности на фронтах 
Великой Отечественной, отправили в 
Москву учиться военной специальности. С 
июня 1944 г. Малькеев Алханбек учился в 
Московской военно-юридической академии 
Советской Армии. В составе колонны 
этой Академии майор Малькеев Алханбек 
Малькеевич участвовал в Параде Победы 
24 июня 1945 года на Красной площади в 
Москве.

Осенью 1945 г. Малькеев Алханбек 
был награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Я много раз слышала от папы: «С 
такой войны вернулись живыми – 100 
лет будем жить!» Нам, своим детям, 
папа о войне не рассказывал – мы были 
маленькими. Но иногда по вечерам, 
уложив нас спать, папа в соседней комнате 
рассказывал о событиях военных лет маме. 
Тогда я впервые услышала: «Погорелое 
Городище,.. Мишуково,.. Молодой Туд,.. 
Нури Латфуллович…» Необычные, но, 
очевидно, очень важные слова, как я, пяти-
шестилетний ребёнок, воспринимала их 
тогда, врезались в память на всю жизнь.

Помню эпизод из папиных рассказов.
Летом 1944 г. в каком-то польском городе 

папа с ещё одним бойцом преследовали 
немецкого солдата – «языка». Бегут, уже 
почти догоняют. И вдруг на пути немца 
оказывается клумба с цветами; и немец, 
убегая из последних сил, не побежал через 
клумбу, а аккуратно её обогнул!.. И это в тот 
момент, когда решался вопрос о его жизни и 
смерти! Папа и второй боец остановились, 
поразившись, переглянулись, махнули 
рукой: «Такой пусть живёт!» И повернули 
обратно. 

В октябре 1958 г. было закончено 
строительство высокогорной автомо-
бильной дороги от ст. Иссык до озера 
Иссык. К этому времени на озере Иссык 
уже были построены гостиница, ресторан, 
павильоны, лодочная станция, пристань, 
по озеру ходили катера. Озеро Иссык стало 
культурным центром всесоюзного значения. 
Посещали озеро различные делегации: из 
Китая, Вьетнама, Монголии. О моренном 
озере над озером Иссык было известно: 
Малькеев А.М. советовался с учёными – 
гидрогеологами, планировалось спустить 
его на близлежащие джайляу, но… летом 
1963 г. все постройки на озере Иссык были 
снесены селем.

Дорога на озеро Иссык до сих пор в 
хорошем состоянии, как и построенная под 
руководством Малькеева А.М. дорога на 
Асы джайляу.

Возможно, я ошибаюсь, но в детстве я 
много раз слышала, что две пушки перед 
стелой героям гражданской войны 1918 
г. в сквере перед колледжем им. Д.А. 
Кунаева были установлены по инициативе 
Малькеева А.М. в 1960 г. Работая Первым 
секретарём райкомов партии, Малькеев 
А.М. ездил по всему району, заезжал на 
самые отдалённые отгоны, порой верхом 
зимой, когда дороги заметало снегом. 
Везде он общался с людьми, его любили, 
уважали, ждали. На всех фото в семейных 
альбомах он с народом. Значительная часть 
стихов Малькеева А.М. – это дружеские 
эпиграммы. Он никогда никого не ругал, 
не отчитывал, – сочинял эпиграммы и 
пропевал их, аккомпанируя себе на домбре. 
Люди хохотали, передавали друг другу. 
А герои эпиграмм переживали: «Лучше 
бы вызвал «на ковёр», влепил выговор, – 
через неделю бы все забыли! А эпиграммы 
повторяют годами!»

Ржевско-Сычёвская наступательная опера-
ция», которая проводилась войсками 
Западного (генерал-полковник И.С.Конев) 
и Калининского фронтов с 25 ноября по 20 
декабря 1942 года.

Из беседы обозревателя «Правды» 
В. Кожемяко с Президентом Академии 
военных наук, доктором исторических 
наук и доктором военных наук, генералом 
армии Махмутом Ахметовичем Гареевым о 
«Ржевском выступе».

М.А. Гареев: «…Германское 
командование вначале ставило своей целью 
разгром советских войск на западном 
направлении, овладение Москвой. После 
провала наступления в 1941 году оно 
стремилось любой ценой удержать ржевско-
вяземский выступ для возобновления 
удара на столицу… На Московском 
направлении действовали отборные, самые 
боеспособные и в основном только немецкие 
дивизии… Цель советского Верховного 
Главнокомандования состояла в том, 
чтобы удержать Москву, сорвать попытки 
противника продолжать наступление на 
Московском направлении, лишить его 
ржевско-вяземского плацдарма, а осенью 
1942 года, кроме того, сковать основные 
силы группы армий «Центр» и не допустить 
переброски вражеских резервов на 

Сталинградское направление». Эта задача, 
поставленная Ставкой ВГК перед операцией 
«Марс», была решена полностью.

Высший командный состав 101-й 
Отдельной стрелковой бригады на период 
участия в операции “Марс».

1. Командир бригады – полковник 
Яковленко Севастьян Яковлевич, 1901 
г.р. Военный комиссар бригады – Алеев 
Нури Латфуллович, 1898 г.р. Заместитель 
командира бригады – Садыбеков Муса 
Шайкович, 1915 г.р., майор. Начальник 
штаба бригады – Одеров Павел Михайлович, 
1903 г.р., подполковник.

2. Военком штаба бригады – Шунаев 
Унай, 1912 г.р., ст. политрук. 101 ОСБ 
состояла из нескольких дивизионов. Майор 
Малькеев Алханбек Малькеевич был 
комиссаром Отдельного истребительно-
противотанкового артиллерийского 
дивизиона 101 ОСБ, командиром этого 
дивизиона был Меджитов Хамит.

Единственный брат Малькеева Алханбека 
Нусуп Малькеев в это время воевал на 
Сталинградском фронте, участвовал в 
Сталинградской битве, во время которой 
12.12.42 г. был тяжело ранен в ногу. Был 
представлен к правительственной награде 
– ордену Отечественной войны II степени.

Из книги К. Абенова «Операция «Марс». 
Казахи в долине смерти»:

Краткая характеристика боевых действий 
101-й Отдельной стрелковой бригады в 
период её участия в операции «Марс».

Начало боевых действий бригады 
положено 26.11.1942 г.

В 18.00 получен частный боевой приказ 
Штарма 39 №2, согласно которому бригада 
из района сосредоточения (д. Дулово) 
должна сосредоточиться в районе Плоты, 
Сухуша, Трушково, лес 1,2 км с-в Сухуша. 
В ночь на 28.11.42 г. части заняли исходное 
положение для наступления на рубеже.

ЖИЗНИ  –
ДЛЯ  МНОГИХ 

07.12.42 г.
07.12.42 г. в 5.00 бригада сдала 

участок обороны 136-й о.с.бр. и к 
10.00 сосредоточилась в р-не Букарево, 
Кувшиново, где приводила себя в порядок – 
производила переформирование.

По приказу Командующего 39-й Армии 
4-й с.б. в полном составе был направлен в 
распоряжение командира 135 с.д. с задачей 
– очистить рощу западнее Кондраково, 
Гончуки от противника, прорвать кольцо 
окружения и вывести из окружения два 
полка 135 с.д. и 7 танков.

С 12.00 13.12.42 г. 4-й с.б. приступил к 
выполнению поставленной задачи и к 18.00 
задача была выполнена – батальон прочесал 
около 4 км леса и прорвал кольцо, в котором 
находились два полка 135 с.д. Своими 
огневыми средствами были уничтожены 
до 200 немецких солдат и офицеров. 
К 8.00 14.12.42 г. батальон вернулся в 
расположение бригады.

С 08.12.42 г. по 17.12.42 г. части бригады 
оборудовали опорные пункты в районе 
Букарево, Кувшиново. 18 и 19.12.42 г. 
бригада вела бой за овладение рощей 
в районе Сосково, успеха не имела и, 
продвинувшись на 400 – 600 м, закрепилась. 
В ночь на 22 и 23.12.42 г. бригада сдала 
участок обороны 158 с.д. и к 8.00 23.12.42 
г. сосредоточилась в районе рощи 800 м с-з 
Дуброво. В ночь с 28 на 29.12.42 г. бригада 
приняла участок обороны 1174 с.п. 348 
с.д…

С 26.11.42 г. по 29.12.42 г. бригада 
понесла потери:

Убито 744; без вести 313; ранено 2 544 
человека.

Общие потери – 3 601 человек, при 
первоначальной общей численности 
бригады на 25.11.42 г. – 4 918 человек.

ЦАМО РФ. Ф. 101 о.с.бр., Оп. 1. Д. 29.
О боевом пути 101 ОСБ написали свои 

Алға, алғалап уралап, Жігер құйып келеді. 
Өзі де атып тұра қап, Зытса фашист күледі: 
Болды ма ұяң талқан! - деп, - Комиссар 
біздің Алханбек. Боялып нұрға шығыс жақ, 
Дегендей бір бойың жаз.Басылды ұрыс 
тыныстап, Ішінде едік блиндаж. Сағындым, 
- деп, - осыны, Махоркесін тартты да, 
Сағындым, - деп, - кашаны. Асап соғып 
жатты да: Қандай жақсы «талқан», - деп, 
- Күлдірді кеп Алханбек. Секілді ғой көп 
ертек. Сол бір күндер ойдағы. Қызық еді-
ау Алханбек. Мінезі бар жайдары. Сұм 
фашистен алған өш, Азамат та, батыр да, 
Қарапайым адал дос, Жанға жылы жақын 
да. Қалайша ұмытып кетейік, Комиссар 
біздің Мəлкеев! («Махоркесін тартты да...» 
- папа не курил ни до войны, ни после.) 
После Калининского и Центрального 
фронтов Малькеев Алханбек сражался на 
Первом Прибалтийском. Вот содержание 
выложенного в интернете представления к 
ордену Боевого Красного Знамени майора 
Малькеева Алханбека.

Краткое, конкретное изложение личного 
боевого подвига или заслуг.

Находясь непосредственно у орудийного 
расчёта 9.10.43 г. майор Малькеев, 
обнаружив тщательно замаскированный, 
находящий(ся) в засаде танк противника, 
открыв огонь по танку, зажёг его, танк сгорел, 
а удирающие танкисты были уничтожены 
снарядом. 10 ноября в районе д. Межно, 
когда противник дважды переходил в атаку, 
атаковывал наши передовые подразделения, 
тов. Малькеев открыл огонь с орудия и 
подавил огонь 4 пулемётов, из ручного 
пулемёта лично уничтожил 10 гитлеровцев. 
В трудные минуты боя т. Малькеева всегда 
можно видеть у орудийного расчёта, 
который беседует с бойцами, подымая 
наступательный порыв, в результате чего 
орудийные расчёты имеют большой успех в 
борьбе с немецкими захватчиками.
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Айгуль Алханбековна до консерватории 
окончила теоретическое отделение 
музыкальной школы имени К. Байсеитовой в 
Алма-Ате; Алия Алханбековна – Центральную 
музыкальную школу при Московской 
консерватории имени П.И.Чайковского в 
Москве по классу фортепиано. Абсолютный 
музыкальный слух и у наших детей: моя дочь 
Дина окончила с отличием музыкальную 
школу №13 в Алматы по классу скрипки.

Мы все умеем рифмовать строки с 
большей или меньшей долей успеха, чем и 
занимались время от времени со школьных 
лет в своих коллективах. А опубликованы в 
печати стихи Рената Алханбековича; причём 
он пишет и на русском, и на английском 
языках.

Как и папа, мы все умеем работать много, 
за что нас всех ценили в наших трудовых 
коллективах. А сейчас за то же самое умение 
уже высоко ценят и наших детей.

К сожалению, папа не успел оказать 
более значимого влияния на становление 
наших характеров: нам было от полутора 
до одиннадцати с половиной лет, когда его 
не стало. Кто знает, какие бы ещё «гены 
проснулись» в нас, проживи он дольше…

– Если не секрет, Вы планируете 
создать книгу о Вашем отце, о чём будет 
эта книга, когда выйдет в свет?

– В 2008 г. издательством «Тоғанай Т» 
в Алматы была издана книга «Алханбек 
Мəлкеев. Естелік - эссе» Үсенбая Тастанбекова 
(на казахском языке). В этой книге автор, 
Үсенбай Тастанбеков, опубликовал стихи А. 
Малькеева, воспоминания об А. Малькееве 
его современников, его брата Нусупа 
Малькеевича Малькеева, биографию со 
слов нашей мамы, Карибаевой (Малькеевой) 
Аимбубе Заирбаевны. Книга была издана 
ограниченным тиражом – всего 300 
экземпляров. В том же 2008 г. все экземпляры 
были реализованы. Сейчас их не найти. С тех 
пор выросло новое поколение и есть среди 
них желающие узнать о Малькееве А.М.

Изучив сохранившиеся в семейном 
альбоме рукописи, мы решили переиздать 
стихи отца, дополнив их неопубликованными 
стихами и нотами песен. Первоначально 
ноты песен были записаны молодым Шамши 
Калдаяковым и были опубликованы только в 
периодической печати.

Работа над книгой продолжается. 
Надеюсь, в следующем году будет издана в 
нужном количестве экземпляров, которых 
будет достаточно и для подарков некоторым 
библиотекам, в том числе – библиотеке 
колледжа им. Д.А. Кунаева.

– В планах есть ли еще какие-то 
задумки? Ведь потомки обязаны своими 
поступками чтить святое наследие своих 
предков?

– Естественно, пока мы живы – у нас есть 
планы. И есть силы эти планы претворить 
в жизнь и уверенность в том, что это у нас 
получится.

Нам, пятерым детям Малькеева А.М., 
сейчас от 62 до 72 лет. И никто из нас ни 
одним своим поступком в жизни не запятнал 
«святое наследие своих предков».

– Можете ли вы поведать о себе, ведь 
вы дочь знаменитого отца, и благодаря 
вашим рассказам в памяти хранится вся 
его история.

-  О себе я расказала, отвечая на вопрос 
2. А с Вашим утверждением «... и благодаря 
Вашим рассказам в памяти хранится вся его 
история» я категорически не согласна. – Мне 
было 10 лет, когда умер папа. И в моей памяти 
сохранились, естественно, только детские 
воспоминания, а это далеко не «вся его 
история», хотя я помню о счастливых годах 
детства с папой гораздо больше, чем мои 
младшие сёстры и, тем более, брат.

Помню, что папа очень много работал. 
Мы просыпались утром – папа уже ушёл на 
работу. Ложились спать – папа ещё не вернулся 
с работы. Редко свободными субботними 
вечерами мы всей семьёй собирались за 
столом на веранде, и папа пел, играл на 
домбре.

В солнечный день в начале лета 1955 г., 
посещая по делам один из совхозов Энбекши-
Казахского района, папа захватил с собой 
нас, четверых старших детей. Приехали к 
огромному клубничному полю. Первым 
делом каждую из нас взвесили на больших 
весах, записали, кто сколько весит. А потом 
«выпустили пастись» на клубничное поле, 
шутя вдогонку: «Пока снова не взвеситесь, 
никуда не отлучаться!» Папа ушёл по делам, 
а мы ели вкуснейшую клубнику с поля. Через 
некоторое время нас собрали и снова взвесили, 
весело комментируя разницу в весе «до» и 
«после». На обратном пути остановились у 
здания правления совхоза. Папа вышел, мы 
ждали его в машине. Оказывается, разницу в 
нашем весе папа оплатил в совхозной кассе по 
цене клубники.

В один из солнечных весенних дней 
папа устроил нам, детям, незабываемую 
поездку на природу: сначала мы любовались 
полем, усеянным маками; через час – поле с 
тюльпанами; а ещё через некоторое время 
езды по горной дороге – заснеженное поле 
подснежников! И всё это – в один день! 
Кстати, мы ни в тот день и ни в какой другой 
цветов не рвали. И так до сих пор. И дети наши 
цветов не рвут. Мы их рисовали по памяти, а 
дети наши фотографируют.

На Новый год нам родители всегда ставили 
ёлку, высокую – под потолок, – пушистую. 
Наряжали мы её все вместе. Кроме шариков 
украшали ёлку ещё бумажными гирляндами и 
фонариками, которые мы делали сами. Поздно 
вечером 31 декабря в самый, как мне всегда 
казалось, разгар веселья за папой заходили 
кто-то из райкома партии и водитель и они все 
с большим мешком подарков уходили в школу-
интернат. Так не хотелось, чтобы папа уходил!.. 
Но он нам объяснил, что детей в интернате 
сегодня папы не поздравят: работают на 
отдалённых отгонах, а у некоторых погибли 
на войне или уже после войны – от ран... 
«Разрешите идти?» - обращался к нам папа. 
Получив наше «разрешение», каждый год 
папа уходил поздравлять с Новым годом детей 
из школы-интерната. После смерти папы эта 
школа-интернат в Иссыке добилась права 
носить имя Алханбека Малькеева. Сейчас 
это Казахско-турецкий лицей (КТЛ) имени 
Алханбека Малькеева.

Из всех поездок папа привозил 
грампластинки и книги. У нас была отличная 
домашняя библиотека.

Вечером 23 июля 1960 г. папа вернулся 
из поездки по району с острой болью в 
животе. Вызвали «скорую». Приехал молодой 
хирург талгарской больницы. Поставил 
диагноз – острый аппендицит. Надо срочно 
оперировать. Врач испугался: «Аға! Первый 
год работаю. Главный хирург в отпуске. 
Вас, Первого секретаря райкома партии, 
оперировать один боюсь. Простите!» «Тогда 
отвезите в Алма-Ату, в Совминовскую 
больницу», – ответил папа.

Глубокая ночь. От ворот нашего дома 
медленно отъезжает машина скорой помощи, 
увозя папу. Мы все стоим кто перед воротами 
дома, кто на лестнице с веранды, смотрим, 
как удаляются в ночи огоньки скорой; машина 
сворачивает налево на трассу и исчезает за 
поворотом… Через 10 дней, 4 августа 1960 
г., папа умер в Совминовской больнице от 
перитонита.

6 августа были похороны. Сколько было 
народу!.. В городе перекрыли движение. 
Голова траурной процессии была уже на 
выделенном Совмином участке захоронения 
– на РТС, а конец – ещё у нашего дома. На 
РТС рядом с будущей могилой соорудили 
временную трибуну. На неё один за другим 
поднимались выступающие и почти все 
заверяли, что «сделают всё, чтобы его дети 
(пятеро, от полутора до 11 лет) никогда в 
жизни ни на минуту не почувствовали себя 
сиротами». Тогда ещё никто из нас, кроме 
старшей сестры, не понимал причин и всей 
глубины обрушившегося на нас горя…

Нам была назначена одна персональная 
пенсия республиканского значения в равных 
долях на 8 человек: 6 детей, мама и бабушка 
Салтанат. (Детям их часть выплачивалась 
до достижения 18 лет или до получения 
диплома о высшем образовании.) Жили 
тяжело, порой впроголодь, без чьей бы то 
ни было помощи. Во время учёбы в Москве, 
Ташкенте мы жили только на стипендии – в те 
годы это было возможно. Домой приезжали 
один раз в год – на летние каникулы. Мы с 
детства рассчитывали только на свои силы 
и возможности, поддерживали друг друга. 
А самое главное – наша требовательная 
строгая честная мама сделала всё, что могла, 
для того, чтобы каждый из нас состоялся как 
личность, как профессионал в выбранных 
нами специальностях.

Дом в Талгаре, в котором мы тогда жили 
(по ул. Коммунистической, 55, сейчас там 
энергосбыт), Совмин КазССР закрепил за 
нашей семьёй, а позже поменял, по прошениям 
мамы, этот дом на квартиру в Алма-Ате, куда 
мы и переехали в январе 1964 г.

По поручению правительства над могилой 
на РТС был установлен гранитный памятник. 
Со временем он обветшал. И в 2014 г., к 
100-летию Малькеева А.М., мы, его дети, 
перестроили его. Каждый год я приезжаю туда 
по нескольку раз: в дни рождения и смерти, в 
День Победы обязательно, кроме этого года 
из-за карантина. Чищу территорию, убираю 
мусор – работать приходится долго всегда…

– Есть ли проблемы, которые вас 
волнуют на данный момент, могут ли 
талгарцы помочь вам чем-то, тем самым 
отдать дань памяти этому великому 
человеку?

– Спасибо за вопрос! Насколько мне 
известно, в сквере перед колледжем им. Д.А. 
Кунаева, где находятся 2 памятника – героям 
гражданской войны 1918 г. и памятник над 
могилой нашего отца – планируется разбить 
сад имени Д.А. Кунаева и построить Дом 
молодёжи. Я хотела бы принять участие 
в создании сада, хотя бы в той его части, 
где расположен памятник Малькеева А.М. 
И хочу заметить: я не вижу в этом сквере 
рядом с двумя памятниками места для Дома 
молодёжи...

- Благодарю за содержательное 
интервью, которое вы дали нашей газете, 
удачи во всем!

– Все мы знаем, что с фамилией 
передается история, ведь фамилия - это 
нет просто сочетание букв, это память 
о замечательном человеке. Талгарцам 
небезынтересно было бы знать о том, 
какое наследие оставил этот знаменитый 
человек, расскажите подробнее о его 
детях, ведь история - это нить, связующая 
поколения.

– Родных детей у Малькеева А.М. и 
Карибаевой (Малькеевой) А.З. пятеро: 
Гульпана, Гульдана, Айгуль, Алия, Ренат. 
Ещё они удочерили Рашиду – племянницу 
мамы.

Ренат Алханбекович, 1959 г.р., окончил 
исторический факультет МГУ им. М.В. 
Ломоносова в Москве; пишет стихи, художник, 
может своими руками сделать всё: от мебели 
до высокохудожественных ювелирных 
украшений. В настоящее время живёт и 
работает в Канаде. Его дети – Алим и Никара 
– живут в Дании. Алия Алханбековна, 1954 
г.р., окончила Московскую государственную 
консерваторию им. П.И. Чайковского по 
классу фортепиано, аспирантуру там же, 
PhD. В настоящее время живёт и работает в 
США, несколько раз выступала с сольными 
концертами в Карнеги-холле в Нью-Йорке, 
возглавляла казахстанско-американский 
культурный центр, награждена медалью за 
укрепление культурных связей. Её сын Жан-
Саид живёт в Канаде.

Айгуль Алханбековна, 1951 г.р., окончила 
Ташкентскую консерваторию им. Ашрафи, 
аспирантуру Института Искусствознания им. 
Хамзы в Ташкенте, музыковед-востоковед, 
кандидат искусствоведения, PhD, свободно 
владеет семью языками. В настоящее время 
живёт и работает в США.

Гульдана Алханбековна, 1950 г.р., окончила 
механико-математический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова и аспирантуру там же; 
преподавала на мех.-мат. факультете КазНУ 
им. Аль-Фараби (1974 – 2010 гг.) и в АУЭС 
(2010 – 2012), в 2016-17 уч.г. – в школе № 
134 в Алматы заменяла заболевшего учителя 
математики; Почётный работник образования 
РК. В настоящее время – на заслуженном 
отдыхе; проживает в Алматы. Дочь Дина 
работает в Институте цитологии и генетики 
СО РАН в г. Новосибирск.

Гульпана Алханбековна, 1948 г.р., 
самостоятельно получила филологическое 
образование, работала в Алма-Ате. 
Награждена медалью «Ветеран труда». В 
настоящее время – на заслуженном отдыхе; 
проживает в Алматы.

Рашида Алханбековна, 1945 – 2009. 
Окончила филологический факультет КазПИ 
им. Абая, работала учителем в Талгаре. 
Её дочь Алия Мукангалиевна преподаёт в 
Талгаре, филолог.

– Обыватели считают, что жажда 
быть полезными в семье передается 
с генами и обязательно проснется в 
нынешнем молодом поколении. Проснулась 
ли она в вашем поколении? Что можете 
сказать по этому поводу? Какие черты 
члены семьи унаследовали от отца – 
Алханбека Малькеева?

– Я не считаю, что девизом жизни папы 
была «жажда быть полезным». Он рано 
осиротел, всего в жизни добился сам, 
пройдя через море трудностей и боли; а 
что выпало на долю фронтовиков Великой 
Отечественной войны, нам в полной мере и 
не понять! Скольких друзей-однополчан они 
потеряли в боях!.. Поэтому и жили «за себя и 
за того парня» и за второго, десятого… Папа 
старался оградить от бед всех вокруг и всегда 
был готов прийти на помощь. Он умел видеть 
и слышать, он понимал и любил людей, 
природу, жизнь. Это больше, чем «жажда 
быть полезным», по-моему.

Какие черты мы унаследовали от отца? 
В первую очередь – это отличное чувство 
юмора, которое с нами по жизни.

А ещё у нас у всех абсолютный 
музыкальный слух – это и от мамы тоже. 

(Продолжение. Начало на 11-12-стр.).

Малькеев Алханбек  Малькеевич 
с Хо Ши Мином на озере Иссык
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«Құрметті азаматы», зейнеткер ұстаз Матан 
Бекбосынов екен. Жоспарымды жақсылап 
қарап шыққан соң комиссия мүшелері 
түрлі сұрақтар қойды. Тиянақты жауап 
беріп отырдым. Содан кейін бірауыздан 
қолдайтындықтарын айтты. Қуанышымда 
шек болмады. Көп ұзамай грантымызды 
алдық. Отбасым үшін бұл күн ерекше күн 
болды. Алған қаражатыма нан өнімдерін 
дайындайтын болғандықтан бірінші кезекте 
шикізаттар сақтайтын тоңазытқыш, одан 
кейін жақсы пеш, ас үй комбайны мен түрлі 
нан өнімдерін пісіруге арналған қалыптар, 
қажетті құрал-саймандар сатып алдым, - 
деген Əсемгүл кəсіпкерлікке осылай келген 
еді.

Бүгінде ұлы Фараби екеуі қасына үш 
көмекші алып, тапсырыстарды қабылдап, 
нан өнімдерін, торттарды пісіреді. Оған 
қоса Əсемгүл түрлі той дастархандарын 
жасайтын қызмет түрін де кəсіп етіп жүр. 
Бұл кəсіп те жаңа заман талабына сай 
бүгінгі күні сұранысқа ие кəсіптің бірінен. 
Өйткені дастархан жаюға уақыты болмаған 
немесе көмек қолын созатын туыстары жоқ 
отбасылар осындай қызметке көп жүгінеді. 
Еліміздегі карантиннің əлі де жалғасуына 
байланысты отыздан төмен қонақ 
шақырылған той-томалаққа барып, түрлі 
ас əзірлеп, дастарханның шырайын кіргізіп 
жүрген Əсемгүлдің бұл да бір қыры. Бұған 
дейін де мектеп асханасында балаларды 
дəмді асымен қуантып, ата-аналардың 
алғысына бөленген бал бармақты аспаз 
қашанда ізденіс үстінде жүретін-ді. 

– Түрлі аспаздық курстарда білімімді 
жетілдірдім. Тəтті торт пісірудің қыр-сырына 
əбден қанықтым. Бұрындары торттың тіл 
үйірер дəміне қызыққан жұрт қазіргі күні 
оның əсем безендірілуі мен құрамындағы 
шикізаттың сапасына қатты көңіл бөлетін 
болған. Сондықтан көптің көңілінен шығып, 
жұрт жүрегін жаулау үшін бұл өнердің де 
сан саласын меңгерудің маңызы зор. Əлі 
де болса қолымыздан шығатын тағамның 
ерекшелігі мен дəмділігіне аса көңіл бөліп, 
ізденуден жалықпайтын боламын, – дейді 
бал бармақты кəсіпкер.

«Еңбек деген байлық бар, ерінбеген 
жететін» демекші, мамандығы бойынша 
жұмыс жасап, өзінің білімді де білікті 
маман екендігін дəлелдеген Əсемгүлдің 
кəсіпкерлік саладағы жетістігі де көңіл 
қуантады. Істің көзін таба білетін жан 
үшін, жеке кəсіппен айналысып, табысты 
болу уақыттың еншісіндегі іс. Тек талмай 
еңбектену қажет. Заман талабына сай өзі 
ұнататын кəсібін табыс көзіне айналдырған 
Əсемгүлдің табандылығы мен іскерлігі 
бүгінде отбасының табысын еселеп отыр. 
Кəсіпкер болу үшін үлкен кəсіпорын, 
зауыт басқа да іргелі жұмыс орнын ашу 
шарт емес. Шағын кəсібіңді жандандырып, 
шаңырағыңның əлеуметтік ахуалын 
жақсартсаң болды. «Кəсіп түбі – нəсіп» 
демекші, кəсібінен нəсібін теріп жүрген 
ардақты ананың алдағы ісіне тек сəттілік 
тілейік!

балаларына дəмді тағамдар əзірлеп, тəттінің 
түр-түрін пісіріп беретін-ді. Өйткені ол 
отбасын дүкеннің қоспасы көп тəттісінен 
гөрі қолдың табиғи өнімдерімен қуантатын. 
Балалары да аналарының қолынан шыққан 
тəтті тағамдарды сүйсіне жейді. Үлкен 
ұлы Фараби Əсемгүлге көмектесіп, тіпті 
түрлі ойларымен бөлісіп, аспаздық өнерге 
қызығушылығы жоғары болды. Анасының 
қолынан шыққан тағамдарды көппен 
бөлісу идеясы да осы ұлына тиесілі. Тəтті 
торттар пісіріп, табыс табуға болатынын 
айтқанда Əсемгүл көп ойланған. «Расымен 
де, тапсырыс қабылдап, түрлі тəттілер 
пісірсем қайтеді... Үйде отырған анамын, 
табыс көзі артық етпейді. Қолымнан келетін 
шаруа» деген еді. Ақырында азды-көпті 
тапсырыстар қабылдап көрді. Пісірген 
өнімдері көптің көңілінен шыға бастады. 
Отбасымен келісе отырып «Нұр Ай Ас» 
жеке кəсіпкерлігін ашқан еді. Ауданымызда 
үйде отырған көпбалалы аналарға қолдау 
көрсететін «Еңбек» бағдарламасы жүзеге 
асып жатқанынан хабардар болған Əсемгүл 
аудандық жұмыспен қамту орталығына 
барып, кеңес алып, кəсіпкерлік салаға бет 
бұруды жөн санайды. Орталық мамандары 
да жас ананы жылы шыраймен қарсы алып, 
аталмыш бағдарламаны егжей-тегжейлі 
түсіндіріп, кəсіпкерлікке бастайтын жол 
сілтеген-ді. Əсемгүл бірден аудандық 
«Атамекен» кəсіпкерлік палатасына барып, 
«Бастау-бизнес» курсын оқып, сертификат 
иегері атанады. 

– Еліміздегі карантиннің салдарынан 
«Бастау-бизнесті» бірінші болып онлайн 

оқығандардың қатарында болдым. 
Бағдарламаның мақсаты – өз ісін бастауға 
ниет еткен азаматтарды қолдау. Ал курста 
оқып, сертификат алу – қандай да бір 
кəсіпті меңгеру үшін кəсіпкерлік негіздерін 
үйренуге жасалған алғашқы қадам екен. 
Оқу басталғанда интернет желісі аздаған 
қиындық туғызды. Бірақ біз оқуымызды 
жалғастырып, бизнес бастау үшін қажетті 
мəліметтерге қанық болдық. Бухгалтерлік 
есеп, бизнес жоспар жазу, бизнес жүргізудің 
қыр-сыры, бəрін тиянақты əрі түсінікті 
етіп жеткізді. Менімен бірге сабақты он 
алты жасар ұлым Фараби да тыңдады. 
Оның да қызығушылығы артып, болашақта 
өзі жеке кəсіп ашып, жұмыс жасағысы 
келетінін айтты. Мемлекетіміздің жұмыссыз 
адамдарға, көпбалалы отбасыларына жасап 
жатқан қамқорлығы мен қолдауына разы 
болып, болашаққа деген сенімі де арта 
бастады, – дейді Əсемгүл. Осы курсты көп 
болып қарап, қызығушылығы артқан отбасы 
бизнес жоспарларын құрып, жаңа кəсіп 
ашуға құлшына кіріседі. Бизнес жоспарын 
алдымен Əсемгүл өзі жазып шығады. 
Өйткені оның мамандығы есепші болатын. 
Оған қоса аспаздық курс оқығаны бар. 
Десе де, «Бастау-бизнес» курсында бизнес 
жоспар құруды өте тиянақты оқытып, 
үйретеді. Екі жақты білімін ұштастырған 
Əсемгүлдің бизнес жоспары аудандық 
комиссияның қолдауына ие болады. 

– Комиссияның алдында бизнес жоспа-
рымды қорғап шықтым. Есеп-қисабым бар. 
Комиссия төрағасы аудандық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы, ауданымыздың 

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»

 

Қазіргі таңда жеке кəсіп ашу – кез келген 
ынтасы бар адамның қолынан келетін 
іс. Үкімет ұсынып отырған мүмкіндікті 
пайдаланып «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде «Бастау-бизнес» 
жобасы арқылы арнайы курс оқып, 
сертификат алып, бизнес жоспарын қорғап 
шыққан жан көп кешікпей, кəсіпкер атанып 
жатыр. Солардың қатарында Əсемгүл 
Утекова да аталмыш бағдарламаға арқа 
сүйеп, кəсіп көзін тапқандардың бірінен.

Əсемгүл Камалқызы 1983 жылы 17 сəуірде 
Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
Амангелді ауылында дүниеге келген. Мек-
теп қабырғасында үздік оқушылардың қа-
та рында болған. Оқуын жақсы аяқтап, Қор-
қыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетіне оқуға түсіп, «Ақпараттарды 
өңдеу мен басқару компьютерлік жүйелері» 
бойынша мамандық игерген. Одан кейін 
Қазақстан инженерлі-педагогикалық халық-
тар достығы университетінің «Есеп жəне 
аудит» мамандығына оқып, экономика 
жəне бизнес бакалавры дəрежесін алып 
шыққан. 2003 жылы Алматы облысының 
Талғар қаласының тумасы Нұрбек есімді 
азаматқа тұрмысқа шығып, отбасылы 
болған. Алғашқы еңбек жолын қаламыздағы 
№1 мектепте информатика пəнінің 
мұғалімі болып бастаған. Кейін «Талғар 
су» мекемесінде оператор қызметіне 
қабылданып, кассир, есепші қызметтерін 
де атқарған. Өмірге екі ұл мен екі қыз 
алып келіп, көпбалалы аналар қатарын 
көбейтті. Төртінші сəбиі өмірге келгенде 
бала күтімімен демалысқа шығып, үйде 
отырып қалғаны бар. Міне, сол кезде 
Əсемгүлдің кондитерлік өнімдерді пісіруге 
деген құлшынысы оянған. Бос уақытында 

ГРАНТ АЛЫП, КӘСІП АШТЫ
КӘСІПКЕРЛІККЕ КЕҢ ӨРІС

Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев: «Қазақстан Республикасында 
Ұлттық валюта енгізу туралы» Жарлық 
шығарған. Жалпы, төл теңгемізді дайындау 
жұмыстары 1992 жылы қолға алынып, 
сол жылдың 27 тамызы күні Ұлттық банк 
теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Ал 
ертеңінде қазақ валютасын өмірге келтірген 
суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай 
Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла 
Гəбжəлеловтер Англияға аттанды. 1993 
жылы алғашқы теңге партиясы Англияның 
ең көне əрі əйгілі «Харрисон жəне ұлдары» 
фабрикасында басылды. 

Ең алғашқы теңгемізде белгілі тарихи 
тұлғалардың портреттері, Алатау мен 
Көкшетау көріністері, Қожа Ахмет Яссауи 
кесенесінің бейнесі, Маңғыстаудан табылған 
тастағы таңбалар пайдаланылды. Бір 
теңгелік банкнотқа Əбу Насыр əл-Фараби, 
үш теңгелікте Сүйінбай, бес теңгелікте 

Құрманғазы, он теңгелікте Шоқан, жиырма 
теңгелікте Абай, елу теңгелікте Əбілқайыр 
хан, жүз теңгелікте Абылай хан бейнесі 
сомдалды. 

Бүкіл əлемнің банкнот коллек-
ционерлерінің тəуелсіз бірлестігі болып 
табылатын Халықаралық банкнот 
қоғамдастығы жылсайын интернет-
дауыс беру арқылы жылдың ең үздік 
банкнотын таңдайтындығы белгілі. Дəл осы 
қоғамдастық «2011 жылғы ең үздік банкнот» 
атағын 2012 жылы Қазақстан Республикасы 
Тəуелсіздігінің 20 жылдығына арналған 
номиналы 10 000 теңгелік ескерткіш 
банкнотына берген болатын. Келесі жылы 
да Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкінің «Қазақ Елі» сериясынан номиналы 
5 000 теңгелік банкноты екінші рет «2012 
жылғы ең үздік банкнот» атағын иеленді. 
Ал Түркі жазба ескерткішіне арналған, 
номиналы 1000 теңгелік «Kүлтегін» 

ескерткіш банкнотына берілген үшінші 
«2013 жылғы ең үздік банкнот» атағы 
тəуелсіз Қазақстан жылнамасындағы тарихи 
маңызды сəт болды. 

Ел Президентінің Жарлығымен 1997 
жылдан бері 15 қараша төл валютамыздың 
туған күні əрі қаржыгерлер күні болып 
белгіленді.

Барлық деңгейдегі қаржы органдарының 
негізгі мақсаты – халықтың əл-ауқатын 
арттыруда бюджет қаражатының халық 
игілігі үшін негізгі рөл атқаратынын естен 
шығармауымыз керек.

М.И.Карибаева,
Талғар аудандық қазынашылық 
басқармасының бас маман-бас 

қазынашысы

1993 жылдың 12 қарашасы күні 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан 
Республикасында ұлттық валюта енгізу 
туралы» Жарлыққа қол қойды. 1993 жылдың 
15 қарашасында Тəуелсіз Қазақстан 
Республикасының төл валютасы айналымға 
енді.

1993 жылдың қазан-қараша айларында 
Қазақстан рубль аймағынан толықтай 
шығып, 15 қараша күні теңге ресми 
айналымға енген болатын. Ескі ақшаны 
қазақстандық теңгеге айырбастау сол 
жылдың 15 қарашасы күні таңғы 8.00-
де басталып, 20 қараша күні 20.00-де 
аяқталған еді. Ұлттық банк алғашқыда 1 
теңгені сол кездегі 1000 рубльге бағалаған 
болатын. Алайда кейін еліміздің саяси жəне 
əлеуметтік, мемлекет аралық қатынастары 
ескеріліп, 1 теңге 500 рубль бағамында 
белгіленді. Есте болса, теңге айналымға 
енердің алдында үш күн бұрын Қазақстан 

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ТӨЛ ВАЛЮТАСЫ
15 ҚАРАША – ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА КҮНІ

Ел экономикасының негізін құраушы 
– шағын және орта кәсіпкерлік 

әлеуеті. Бүгінде бұл бағытта 
мемлекеттік бастамалар мен қолдау 

шаралары қарқынды жүзеге асып 
келеді. Бір ғана «Нәтижелі жұмыспен 

қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» мемлекеттік бағдарламасы 

аясында кәсіп бастағысы келетін 
адамдарға тегін оқу, жеңілдетілген 

несие қарастырылған болса, «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
қайтарымсыз қаржы алып кәсібін 

нәсіп етіп жатқан жандар қаншама. 



Жұма, 18 желтоқсан, 2020 жыл
Ко Дню энергетика РК14

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар»

– Мухтар Кудайбергенович, 
расскажите о том, как вы 
пришли к этой профессии, 
тернист и значим ли был ваш 
профессиональный путь?

– Да, несомненно, он 
был очень значим для 
меня, так как я начинал 
свой трудовой путь с 
рядового электрослесаря 
на заводе «Агрореммаш», 
затем электриком в АО 
«Алтын дирмен». В 1999 
году был принят на работу в 
АПК АРЭК - Талгарский РЭС 
на должность электромонтера, 
затем работал мастером сетевых 
участков, старшим мастером АО 
«АЖК» Талгарского РЭС, дорос до 
уровня главного инженера и вот теперь 
на должности начальника и руковожу 
большим коллективом численностью 
почти 200 человек. 

– Сложно руководить таким большим 
коллективом? 

– Есть свои плюсы и минусы, так как 
коллектив - это хорошо отлаженный 
механизм, который должен работать в 
полную силу и с большой самоотдачей 
во благо людей. Мне помогают во всем 
заместитель начальника по реализации 
Ромбаев Асылбек Мурсалимович и 
главный инженер Дуйсегул Ельдос 
Дуйсегулович. 

– Так как ваш профессиональный 
праздник выпадает на третью неделю 
декабря, за неделю до наступления Нового 
года, то следует говорить о результатах 
вашей работы, что вы можете сказать 
об итогах года? 

– Общая площадь обслуживания 
составляет 378, 59 тыс.га в том числе 
по городу Талгар 1,975 тыс.га. Радиус 
обслуживания составляет 55 км. 
Количество абонентов физ.лица – 
49 892, юридического лица – 2473.
Выполнение по графику на 100%, план 
работы на 2020 год успешно выполнен по 
всем производственным показателям. 

Из бюджета АО «АЖК» для выполнения 
ремонтных работ ВЛ на текущий год 
было выделено 86 млн.тенге. Для 
улучшения качества электроэнергии 
для населения производится установка 
дополнительных трансформаторов 
по району в количестве 22 штуки. 
Приняли на баланс Талгарской РЭС 
вновь монтированные линии по ВЛ 10 
КВА и 0,4 КВА. Ежегодно проводятся 
плановые мероприятия и капитальный 
ремонт по старым сетям линии. 

– Какими принципами живет 
коллектив, и какие задачи ставит перед 
собой? 

– На сегодняшний день коллектив 
РЭС, насчитывающий в своем составе 
195 человек, показывает недюжинный 
профессионализм на своем рабочем 
месте, следуя собственной политике, 
которая строится на следующих 
принципах: обеспечение качественного 
бесперебойного электроснабжения 
путем совершенствования системы 
технического обслуживания, 
эксплуатации, диспетчерского 
управления, а также модернизация и 
реконструкция электрооборудования, 

минимизация рисков про фес-
сиональной безопасности, повышение 
имиджа и деловой репутации. 
Коллектив РЭС АО «АЖК» 
Талгарского района подразделяет 
свою работу по следующим группам: 
оперативно-диспетчерская группа, 
группа аналитиков, производственно-
техническая группа, группа подстанции, 
группа механизации, изоляции и 
измерений, группа кабельных линий, 
группа централизованного ремонта, 
хозяйственной администрации и 7 
сетевых участков. 

– Насколько соответствует 
современным требованиям материально-
техническая база вашей организации? 

– Если говорить о МТБ в сравнении 
с той, что была 15 лет назад, то теперь 
она улучшилась в разы. Автопарк 
организации для выезда линейных 
бригад оснащен несколькими 
спецмашинами, имеются подъемники, 
вездеход, бурильно-крановая 

– Энергетика считается полувоенной 
отраслью, здесь должны превалировать 
строгая дисциплина и организация труда, 
как вы считаете? 

– Согласен, наша профессия 
обязывает быть дисциплинированными 
и ответственными, так как на нас 
держится все, и тепло, уют в домах, свет. 
Расслабляться наша профессия не дает. 
Где-то аврал, тогда все поставлено на 
карту: особенно твой профессионализм! 

– Исходя из вашего колоссального 
опыта, как вы считаете, какими 
качествами должен обладать 
энергетик? 

– Он должен ценить и любить свою 
специальность. Ведь энергетик - это 
не профессия, это - призвание быть 
нужным людям. Важно понять главную 
нашу задачу ведь жизнь наша зависит от 
теплоснабжения, в зимний период у нас 
- основная нагрузка, весна - завершение 
отопительного сезона, лето и осень 
- подготовка к новому. Должно быть 
осознание того, от твоей качественной 
работы по подготовке оборудования 
напрямую зависит стабильная работа 
всей станции. Без света люди не смогут 
жить. Основополагающим принципом 
в работе энергетиков является 
сплоченность и спаянность. Также в 
структуру района электросетей входит 

абонентская служба, которая занимается 
приборами учета электроэнергии, 
обходом бытовых абонентов, 
юридических лиц. Понимаю, что в 
канун профессионального праздника 
принято отмечать лучших тружеников 
коллектива. Но выделить кого-то 
очень сложно, все профессионалы в 
своем деле. Даже если человек окончил 
университет или колледж, если уже 
имеет опыт, трудоустраиваясь к нам, 
он обязательно проходит специальную 
переподготовку. В районе электросетей 
своя специфика, свои требования.

– Мухтар Кудайбергенович, как вы 
оцениваете всю проделанную в 2020 году 
работу энергетиков? 

– Оцениваю положительно, потому 
что все мероприятия, запланированные 
на 2020 год, выполнены. Энергетики 
работают стабильно и уверенно, но у нас 
на будущий год планов громадье. Нужно 
завершить капитальный ремонт ТП № 
169, ТП №96, ТП № 1282, ТП №112, ТП 
№1367, ТП №586, ТП №458, ТП №884, 
ТП №1132, ТП №507,ТП №1290, ТП 
№1228, ТП №338, ТП №449,ТП № 
1205. Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ 
от ТП -1265, от ТП-1272, от ТП-934, 
от ТП-516, от ТП-1224, от ТП-169, от 
ТП-428, от ТП-1132. Капитальный 
ремонт ВЛ-10кВ: Ф.8-57И, ф.8-13И, 
ф.7-13И, ф.10-55И, Ф.5-50И, ф.5-55И, 
ф.4-50И. Капитальный ремонт КЛ-
10кВ: ф.11-16И, ф.25-16И, ф.15-58 и 
ТП-208 на ТП-129, ф.3-ЦРП-1, Ф.2-
ЦРП-1 ТП-55 до ТП-2, Ф.12-102И. 
Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ от 
ТП-302, от ТП-301,  от ТП-61. 
Текущий ремонт ПС: №№13,50,55, 56, 
57, 97, 98, 99, 101,102,103. Желаю всем 
в наступающем году безаварийной 
работы, экономической стабильности, 
уверенности в своих силах, бодрости 
духа и новых успехов в благородном 
труде на благо родного района!

– Благодарю за беседу, желаю 
успехов и удачи в новом году, чтобы было 
без авралов и ЧП, с профессиональным 
праздником Вас и весь ваш коллектив!

Темирбеков Мухтар Кудайбергенович,
начальник ТРЭС

машина. Большим подспорьем в 
работе электромонтеров являются 

автовышки и подъемники. Весь 
персонал обеспечен спецодеждой 

для разных видов работ. С каждым 
разом стараемся обновлять линии 
электросетей, так как старые 
давно выработали свой ресурс. 

– Как соблюдается 
требования техники 
безопасности и охраны труда?– 
- Охране труда у нас постоянно 
уделяется огромное внимание. 
И вкладываются большие 
денежные средства. Персонал 

на 100 процентов обеспечен 
обычной и защитной спецодеждой, 

защитными средствами. У нас 
существует такое понятие, как 

коллективная ответственность за 
безопасность: при выполнении работ 
все члены бригады должны наблюдать 
друг за другом. Люди приходят на 
работу со своими проблемами, 
переживаниями, в различном душевном 
состоянии. А работать им приходится 
в действующих электроустановках. 
Важно вовремя заметить плохое 
настроение товарища по бригаде, 
почувствовать его переживания, 
которые могут отрицательно сказаться 
на концентрации его внимания. Ток 
смертельно коварен: он не виден, 
не имеет запаха, его невозможно 
почувствовать. Только строжайшее 
соблюдение дисциплины по охране 
труда может уберечь человека нашей 
профессии от несчастья.

– Мухтар Кудайбергенович, скажите 
какие трудности испытывают 
энергетики в работе? 

– Наши работники работают в 
основном на улице, в походно-полевых 
условиях, их работа усложняется, 
прежде всего, погодными факторами, 
это сильные ветры, солнце и стужа, 
грозы, ледяные дожди, снегопад. В 
условиях непогоды у энергетиков 
работы становится больше, потому 
что наша задача - устранить 
неполадки и обеспечить качественное 
энергоснабжение. 

День 
энергетика 
называют 

одним из самых 
социально значимых 

профессиональных 
праздников. Ведь от 

работников этой отрасли 
зависит, без преувеличения, 

все существование 
нашей страны, работа 

промышленных 
предприятий, школ, 

больниц, да и 
повседневная жизнь 

людей тоже.

НАША ЗАДАЧА – 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Энергетики 
Талгарского 

района встречают свой 
профессиональный праздник с 

хорошими достижениями и успехами. 
Это благодаря умелому руководству 

начальника ТРЭС Темирбекова Мухтара 
Кудайбергеновича и слаженной работе 

коллектива. Сказывается также бесценный и 
многолетний опыт Мухтара Кудайбергеновича, 

который вкладывает душу, сердце и 
профессионализм в свое любимое дело. О 

том, чем дышит коллектив Талгарской 
РЭС, о буднях работников данной сферы 

рассказал нам в подробном интервью 
начальник ТРЭС Темирбеков 

Мухтар Кудайбергенович.
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отходят на второй план. И вспоминаем мы о 
себе, лишь, когда становится совсем плохо. 
Вот тогда нам в большинстве случаев уже не 
обойтись без вмешательства специалиста. И 
врачи каждый день делают все возможное, 
а порой и невозможное, помогая нам снова 
вернуться к нормальной, привычной жизни. 
А как часто представителям этой нелегкой 
профессии приходится спасать жизни и все 
зависит от их квалификации, способности 
принять правильное и своевременное 
решение. А ошибиться нельзя, так как цена 
ошибки — человеческая жизнь. Асиягуль  
Муратбековна  очень  ценит  своего  врача,  
зная, что только  она  может  распознать  
все  ее  болячки,  помочь  ей  в  лечении,  
приободрить и  поднять  настроение. По  ее  
словам,  Калжан  Абылаевна  -  опытный  
специалист,  за  плечами  большой  опыт  
работы  в  практической  сфере,  свыше  30 
лет она  работает  терапевтом.  

«Мой лечащий врач –  внимательный, 
обходительный добрый и прекрасный 
доктор. Назначает не только лечение, но и 
дает подробные консультации по вопросу 

здоровья и как не запускать болезнь, 
а продолжать вести активную жизнь. 
Очень  много  раз  спасала  от смерти», 
-  констатирует  Асиягуль  Муратбековна, 
которая  является  благодарной  пациенткой. 
Нужно  отметить  отлично  организованную  
работу рядом  работающих  медсестер, 
которые  являются  «правой  рукой»   Калжан  
Абылаевны, это Махамбетова  Разия 
Камиловна и Жусупова  Алия   Абдибаевна, 
отдающие  душу  и  сердце  своей  работе. Это 
огромное счастье, что такие компетентные, 
неравнодушные люди работают именно там, 
где они больше всего нужны.  Нет  выше  
счастья  для  врача,   чем  благодарности  
таких  пациентов, как  Ускенбаева  Асиягуль  
Муратбековна. Все  пациенты  восхищаются  
е  талантом прекрасного  специалиста, 
умением  находить  общий  язык  с  людьми,  
поддержкой  и  опытом. Вместе  с  тем  они  
преклоняют голову  перед  ее  умением  
совершенствовать    себя,  свои  знания, 
развивая  себя  и  используя  современные  
методы  лечения. Таких  врачей  очень  
мало!  Поэтому  на  сегодняшний  день  в  
поликлинике Калжан  Абылаевна  -  самый  
лучший  врач,  имеющий  непререкаемый   
авторитет и  огромную  профессиональную  
репутацию. Пожелаем  ей  и ее команде  
дальнейших успехов  и  удачи в  их  нелегкой, 
но  благородной  работе  врача!

Фатима  ЕРЖАНОВА, 
«Талғар»

В суматохе сегодняшней жизни, когда 
каждый человек заботится,  прежде всего,  о 
хлебе насущном, вопросы здоровья зачастую 

ПРОФЕССИЯ  ВРАЧА – ЭТО  ПОДВИГ

КОРОНАВИРУС БАЛАЛАРДА ҚАЛАЙ ӨТЕДІ?

КАДРЫ  В  ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Так  считает жительница  
Талгара   Ускенбаева  

Асиягуль  Муратбековна, 
которая  многие  годы  
является   пациенткой   
участкового  терапевта 
-  Крабаевой  Калжан  

Абылаевны. Ведь  врач  -  по  
ее  мнению,  самая  сложная  

и  ответственная  из  всех  
профессий,   существующих  

на  земле.

Талғар қаласы №1 Облыстық психологиялық педагогтік 
консуль тациясының дәрігерлері невролог Нургожаев С.У., 

сурдолог Кульбаева Р.Е., окулист Жолмағанбетова К.Б. 
«Коронавирус балаларда қалай �теді» атты тақырыбында 

мектеп медбикелеріне вебинар �ткізді.

Коронавирус (КоВ)-адамдарда осы уа-
қытқа дейін анықталмаған.Коронавирустың 
жаңа штаммы-СОVID-2019 деген атауға ие 
болған. Жаңа коронавирус 2019 жылдың 
желтоқсан айында Қытайдың Ухань 
қаласында аурудың таралуы барысында 
анықталды.

СОVID-2019 коронавирусы тараған 
аймақтардың тұрғындары мен қонақтары 
бұл вирусты жұқтыруы мүмкін. Басқа 
мемлекеттерде ауруды жұқтырғандар жақын 
арада Қытайға барып келген адамдар, 
сонымен қатар олармен бірге тұратындар 
немесе қатынаста болған адамдар, атап 
айтсақ, туысқандар мен қызметкерлер, 
сонымен бірге COVID-2019 жұқпасы 
анықталғанға дейін науқасқа көмек 
көрсеткен медициналық қызметкерлер 
арасында анықталып отыр.

COVID-2019  жұқпасының  бел гілері 
бас қа да респираторлық аурулардың 
белгілеріндей болуы мүмкін. Бұл вирусты 
аурудың ауыр түрімен егде жастағы, сонымен 
қатар ағзасында басқа да патологиялары бар 
(мысалы, қант диабеті, жүрек-қан тамыр 
жүйесінің аурулары т.б.) адамдар аурулары 
мүмкін.

COVID-2019 вирусының заттардың 
бетінде өмір сүру ұзақтығы бірнеше сағат 
болуы мүмкін. Вирусты өлтіру жəне 
олардың адамға жұғуына жол бермеу үшін 
қарапайым дезинфекциялаушы заттарды 
қолдануға болады.

Общая сумма отчислений и взносов 
работодателей и индивидуальных 
предпринимателей за обязательное 
социальное медицинское страхование по 
Алматинской области, поступившая за 
ноябрь 2020 года  составила 1,35 млрд. 
тенге.

Сумма поступлений за месяц по 
республике (с 01 по 30 ноября 2020 года) 
составила 22,7 млрд. тенге. 

Как отмечает директор филиала 
НАО «ФСМС» по Алматинской области 
Нурлан Отаргалиев, в ноябре месяце по 
Алматинской области 802,3 млн. тенге 

приходятся на отчисления работодателей и 
549,1 млн. тенге на взносы индивидуальных 
предпринимателей и лиц, работающих по 
договорам гражданско-правового характера.

Все поступившие за ОСМС средства 
хранятся в Национальном банке, с 
которым заключен договор доверительного 
управления, и в последующем будут 
направлены на оплату услуг, оказываемых в 
рамках ОСМС.

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд обязательного 

социального медицинского страхования»

2020 жылдың қараша айында Алматы 
облысы бойынша міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру үшін жұмыс 
берушілер мен жеке кəсіпкерлердің 
аударымдары мен жарналарының жалпы 
сомасы 1,35 млрд.теңгені құрады.

Республика бойынша қараша айында 
түскен жарналар сомасы (2020 жылғы 01-30 
қараша аралығында) 22,7 млрд.теңгені құрады.

«Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы облысы 
бойынша филиалының директоры Нұрлан 
Отарғалиев атап өткендей, қараша айында 
Алматы облысы бойынша 802,3 млн.теңге 

жұмыс берушілердің аударымдары жəне 549,1 
млн. теңге азаматтық-құқықтық сипаттағы 
шарттар бойынша жұмыс істейтін жеке 
кəсіпкерлер мен тұлғалардың жарнасы болып 
саналады.

МƏМС-ке келіп түскен барлық қаражат, 
сенімгерлік басқару шарты бойынша Ұлттық 
банкте сақталады жəне кейіннен МƏМС 
шеңберінде көрсетілетін қызметтерді төлеуге 
жіберіледі.

«Əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» 

КЕАҚ Алматы облысы бойынша 
филиалы

2020 ЖЫЛДЫҢ ҚАРАША АЙЫНДА МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНА ТҮСКЕН ЖАРНАЛАР 1,35 МЛРД. 

ТЕҢГЕНІ ҚҰРАДЫ

ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА 

СОСТАВИЛИ 1,35 МЛРД. ТЕНГЕ

COVID-2019 респираторлы аурудың 
қоздырғышы болып табылады жəне əдетте 
вирусты жұқтырған адаммен тығыз қарым 
-қатынаста болғанда. Оның клиникалық 
белгілеріне мұрыннан су ағу, тамақтың 
ауруы, жөтел жəне дене қызуының көтерілуі 
жатады. Кейбір адамдарда ауыр түрде өтіп, 
пневмония мен тыныс алудың қиындауына 
əкелуі мүмкін. Сирек жағдайда ауру өлімге 
əкеледі.

COVID-2019-ды жұқтырған уақыттан 
бастап, клиникалық белгілердің пайда 
болуы арасындағы кезеңнің ұзақтығы 
5-6 күн, бірақ 1 күннен 14 күнге дейінгі 
аралықта болуы ықтимал.

Қорғалу жолы: егер сырқаттанғыңыз 
келмесе:

-қолдарыңызды үнемі сабынмен жуыңыз 
жəне құрамында спирті бар заттармен 
өңдеңіз;

-қоғамдық орындарда түшкіріп немесе 
жөтеліп жүрген адамдардан 1 метр ара-
қашықтықты сақтаңыз;

-қолдарыңызбен көзіңізді, мұрныңызды 
жəне аузыңызды ұстағанда қолымыздағы 
вирусты ағзамызға таратуымыз мүмкін;

-дене қызуыңыз жоғары, жөтел жəне 
тыныс алудың нашарлауы болса, бірден 
медициналық көмек сұрап дəрігерге 
қаралыңыз.

Талғар қаласы 
№1 ОПМПК дəрігерлері
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РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДОЛГ

В целях профилактики 
самосознания, а также повышения 
уровня ответственности родителей, 
Региональной Палатой Частных 
Судебных Исполнителей, в 
частностиЧастным Судебным 
Исполнителем исполнительного округа 
Алматинской области Рахметовым 
Алибеком Адильбековичем, на 

постоянной основе проводится работа, направленная на взыскание 
алиментов, на содержание несовершеннолетних детей.

Защита прав детей - одна из приоритетных задач, стоящих не только 
перед нашим государством, но и перед всем мировым сообществом.

В соответствии со ст.27 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 
1995 года, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под 
защитой государства.

Согласно Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 
года, забота о детях и их воспитание являются естественным правом и 
обязанностью родителей.

Алименты - это прежде всего возможность организации нормального 
быта и здорового питания ребенка, необходимых для его жизни и развития. 
Отсутствие необходимой материальной поддержки детей не позволяет 
надлежащим образом организовать их обучение и досуг (оплату спортивных 
и творческих занятий, покупку книг, развивающих игрушек и пр.), что 
негативно влияет на формирование их интеллекта и психики и часто приводит 
к росту детской преступности, алименты оплачиваются добровольно или 
принудительно в судебном порядке, если после решения суда алиментщик 
не перечислял средства три месяца и более, то судебный исполнитель 
выносит постановление с указанием задолженности, как правило долг 
определяется за последние три года, если раньше исполнительный документ 
не предъявлялся на исполнение.

Задолженность по алиментам считается следующим образом: если 
должник работает, то по его заработной плате и всем иным доходам, 
если он нигде не трудоустроен, то по среднемесячной заработной плате 
по Казахстану, а это 212 000 тенге на 2020 год, размер алиментов на 
одного ребенка составляет 25% от дохода должника, на двоих детей 
33%, на троих и больше 50%, если у должника долг более трех месяцев, 
то судебный исполнитель обязан: наложить арест на денежные средства 
и имущество, выставить временное ограничение на выезд за пределы 
страны, приостановить действия лицензии, водительского удостоверения, 
а также принять меры по взысканию образовавшейся задолженности, если 
должник не работает, судебный исполнитель вручает ему уведомление о 
необходимости трудоустройства через центр занятости населения, в центре 
занятости должникам по алиментам в первоочередном порядке предлагаются 
вакантные рабочие места, в случае не уплаты должником алиментов более 
трёх месяцев, а также отказа от предлагаемой работы, или не явки в центр 
занятости в течении месяца, ему грозит административное или уголовное 
наказание по заявлению взыскателя.

В этой связи частные судебные исполнители совместно с прокуратурой 
района, ведут борьбу со злостными неплательщиками.

К примеру: при содействии прокуратуры Талгарского района, была 
установлена и задержана автомашина марки AUDI 80,1989 года выпуска, 
принадлежащая должнику Б.

Должник свыше одного года злостно уклонялся от обязанностей по 
содержанию своего ребенка, постоянно игнорировал требования судебного 
исполнителя об исполнении судебного акта. 

Так, 18.03.2011 года Талгарским районным судом вынесен судебный 
приказ о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, 
в размере 1/4 части со всех видов заработка или иного дохода гражданинаБ.

Постановлением от 06.11.2020 года, задолженность по алиментам 
гражданина Б., на содержание несовершеннолетнего ребенка, составила – 1 
877 148 тенге.

Таким образом, гражданин Б., на протяжении долгого времени не исполнял 
обязанности по уплате средств на содержание несовершеннолетнего 
ребенка, тем самым ущемляя права ребенка.

06.11.2020 года при содействии прокуратуры Талгарского района 
частным судебным исполнителем Рахметовым А.А. изъято и водворено 
на специальную стоянку движемое имущество должника в виде 
автотранспортного средства марки AUDI.

19.11.2020 года согласно заявления взыскателя гражданки Т., сумма 
задолженности по алиментам в размере 1 877 148 тенге, должником Б. 
погашена в полном объеме, таким образом проведя объемную работу по 
взысканию задолженности по алимента, были защищены права и интересы 
несоврешеннолетнего ребенка.

Увжаемые граждане Республики Казахстан, от имени всех судебных 
исполнителей, призываю Вас исполнять свой родительский долг перед 
несовершеннолетними детьми.

Рахметов Алибек Адильбекович,
частный судебный исполнитель

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ!ТӘУЕЛСІЗДІК – БАБАЛАР АРМАНЫ
Тəуелсіздік – барлығымыз үшін 

ерекше қасиетті ұғым. Тəуелсіздік 
– таңбасы таста, қаны қара жердің 
тамырында жатқан құдіретті сөз.  
Еліміз тəуелсіздіктің бесігінде 
тербелгелі 29 жыл болды. Қазіргі 
Қазақстан əлем сахнасында 
мақтанарлықтай беделге ие.

Қазақстан – менің Отаным. 
«Қазақстан» деген жалғыз ауыз 
сөздің құдіреті мен қасиетін осы 
жерде туып-өскен əрбір азамат сергек 
сезінуі тиіс. Қазақ жері, қазақ елі 
біздің ата- бабаларымыздың кейінгі 
ұрпақтарына, яғни, біздерге қалдырып 
еткен баға жетпес асыл мұрасы. Біздің 
ата шежіреміз ғасырлар бойы Ресей 
тарихының құрамды бөлігі болып 
келді, əрі солай хатталды да. Жаңа 
Тəуелсіздік заманда өз халқымыздың 
тарихын өзіміз жаңа егеменді ел 
тұрғысынан қайта жазуға мүмкіндік 
алдық. Тəуелсіздік – бабалар аңсауы, 
ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. 
Тəуелсіздік – ащы термен келген тəтті 
жеңіс. Тəуелсіздік бізге оңайлықпен 
келген жоқ. «Елім», «жерім» деп 
иығына қару асынып, тар жол тайғақ 
кеше жүріп ұлтарақтай жерімізді 
жаудан қорғаймын деп небір қазақтың 
батырлары мен біртуар азаматтары 
өмірден өтті. Біз үшін қай замандағы 
тарихымыз болмасын қымбат. 
Қай кезеңде болмасын ту ұстаған 
бабаларымыздың барлығы да құрметті. 
Жерімізді жау аяғына таптатпай, 
біздерге қаз қалпында аманат еткен 
аталарымыздың бойындағы ерен күш, 
биік рухқа таңданамын. Ұлт-азаттық 
көтерілістер, Ұлы Отан соғысы мен 
Желтоқсан оқиғалары, соғыстың 
қатал сынағынан өткен жандардың 
жанқиярлық ерлігі арқасында, біздің 

барлығымыз өмір сүру бақытына 
ие болдық. Алматының алаңында 
өткен желтоқсан қырғынының 
жазықсыз жаласына ұшыраған 
«қасқалдақтай қаны, бозторғайдай 
жаны» бар жанкешті жаужүрек жас 
аға-апаларымыздың ызғарлы күні 
жасаған ерліктерін ардақтап, лайықты 
құрмет көрсету – біздің перзенттік 
парызымыз деп білемін. 

Дүниеде тəуелсіздікті, бостан-
дықты, теңдікті аңсамайтын адам да, 
халықта жоқ. Біздің егемендігіміз бен 
тəуелсіздігіміз – тек бір ұрпақтың ғана 
еңбегі емес, барша ұрпақтардың еңбегі. 
Басты мұрат- қолымызға қиындықпен 
түскен тəуелсіздік туына мейлінше 
бекем болу. Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың 
ерен еңбегінің арқасында халқымыз- 
тыныштықта, Отанымыз еркіндікте. 
Ширек ғасырдан астам уақыт 
ішінде Қазақстан етек-жеңін жиып, 
шекарасын бекітіп, өз алдына дербес 
зайырлы ел болды. 1991 жылы 16 
желтоқсанда егемендігін алған 
еліміздің өз Президенті, ұлты мен 
ұлысы, салты мен дəстүрі, мəдениеті 
мен экономикасы бар. Тəуелсіздік 
жылдары ішінде Қазақстан саясат, 
экономика, əлеуметтік сала, мəдениет 
жəне спорт сияқты түрлі салаларда 
үлкен жетістіктерге жетті.  Мұның 
бəрі біздің елімізді бүкіл əлемге 
танымал етті. Елдің жетістіктері 
туралы айтқанда еліміздің жаңа 
астанасын назардан тыс қалдыруға 
болмайды. Атауын Астанадан Нұр-
Сұлтанға өзгерткен қала Еуразиялық 
кеңістіктегі ең заманауи қала болып 
қала береді. Тəуелсіздіктің 29 
жылында Қазақстан ядролық қаруға 
қарсы тұрғысынан белсенділік 
танытты. Ел əртүрлі салалардағы ірі 

халықаралық ұйымдардың белсенді 
қатысушысы болып табылды. Дəл осы 
Қазақстанда Əлемдік жəне дəстүрлі 
діндер лидерлерінің съездері жыл 
сайын өткізіліп тұрады. Қазақстан 
ядролық қауіпсіздік рейтингіндегі ең 
қауіпсіз елдердің қатарына кіреді. 1995 
жылы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен Қазақстан халқы 
Ассамблеясы құрылды. 2012 жылы 
Қазақстан 2013-2014 жылдардағы 
Дүниежүзілік экономикалық форумның 
жаһандық есебінде əлемдегі бəсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына енді. 
2017 жылы Қазақстан ТМД елдерінің 
ішінде бірінші болып Халықаралық 
мамандандырылған ЭКСПО көрмесін 
өткізді. Елдің бірлігі артып, берекесі 
кірді. Іргеміз тыныш. Түндеріміз – 
бейбіт. Күндеріміз нұрлы. Қазақ елінің 
дербес ел болуына орай байтақ та 
бағалы елден бата алған Нұрсұлтан 
Əбішұлындай Елбасының ел билігін 
ұстауы, біз сияқты ұрпақтарының бағы 
деп білемін. Алда əлі ұзақ жол, үлкен 
асулар бар. Сол асулар мен қиындықты 
жеңу үшін білектің күші мен найзаның 
ұшы керек емес. Оған тек жүрек 
пен білім, талант пен талап керек. 
Тəуелсіз өркениетті елімізге білімді 
мамандар, елі мен жері үшін тəуекелге 
бара алатын нағыз отансүйгіш, адал, 
«Желтоқсан» жастарындай азаматтар 
мен азаматшалар керек екенін түсіндік. 
Қазақ елінің абыройын асырып, мерейін 
үстем етер, əлем таңқалар талай-
талай жаңалық ашар білімділер керек 
екенін түсіндік. Осы тəуелсіз еліміздің 
намысын қорғайтын, бүгінімізді 
ертеңге жалғайтын, қазақ елінің ертеңі, 
болашағы үшін жауап беретін біздер 
екенімізді сезіндік. 

     

Бауыржан Жолдасбайұлы, 
жас маман

БОКСШЫЛАР ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ,
«Талғар».

Бұл жарысқа Талғар спортының 
ардагері Қуаныш Қаражанов жəне 

оның шəкірттері, «Алан» спорт 
клубының жаттықтырушысы 
Мирас Арықбаев пен 1999 жылғы 
бокстан Қазақстан чемпионы Ілияс 
Мамбетрзаевтар жас талапкерлерді 

СПОРТ

Желтоқсан айының 4-6 күндері Алматы 
қаласы «Өжет» ауылындағы «Қуат» 

спорт клубында 2005-2006 және 2007-
2008 жылы туылған жасөспірімдер 
арасында ашық турнир болып өтті.

апарып қосқан еді. Міне, осы 
турнирде 70 келіден жоғары 
салмақта өнер көрсеткен №3 
орта мектептің оқушысы Азамат 
Құсайынов екі қарсыласын да 
«нокаутқа» жіберіп, «чемпион» 
атанса, №34 мектептің оқушысы 
Дəулет Құрмантай өз салмағында 
күміс жүлдені мойнына ілді. 
Ал, 2005-2006 жылы туған 
боксшылардың бəсекесінде 44 
келі салмақта ринг үстіне шыққан 
№38 орта мектептің спортшысы 
Қасымбек Ерқанат пен 60 келі 
салмақта күш сынасқан №2 орта 
мектептің боксшысы Төрехан 
Бекзаттар барлық қарсыластарын 
айқын жеңіп, турнир жеңімпаздары 
атанды. Бір айта кетерлігі, «Алан» 
спорт клубының бапкері Мирас 
Арықбаевтың 5 шəкірті де осы 
турнирден жүлделі оралды. 
Ілияс Мəмбетрзаев пен Мирас 
Арықбаевтар тарлан спортшы 
Қуаныш Қаражановтың шəкірттері. 
Қазір екеуі де шəкірт дайындап 
жүр. Жетпістің төріне шықса да 
əлі тұғырдан таймаған Қуаныш 
Қаражановтың боксшылары бұл 
турнирден үлкен олжамен оралды.
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Открылось наследственное дело после смерти 
Маркова Евгения Николаевича, умершего 29 июня 2020 
года, возможных наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к частному нотариусу: Əбділда 
Айжан Толымбеқкызы по адресу: Алматинская область, 
Талгарский район, г.Талгар, ул. Рыскулова, дом 72, конт.
тел.: 8 775 625 6879

Открылось наследственное дело после смерти 
Кумаладзе Салима Исоевича , 20 апреля 1955 года 
рождения, умершего 02 октября 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Юнусовой Н.А. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, с.Бесагаш, ул. 
Чехова, дом 3,кв.1 конт.тел.: 8 701 745 4580.

Открылось наследственное дело после смерти Желдак 
Николай Андреевича , 18 декабря 1949 года рождения, 
умершего 21 мая 2020 года, возможных наследников и 
заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Исмаиловой З. М. по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Кунаева, дом 
166 «а».

Открылось наследственное дело после смерти 
Алишерова Аманжола, умершего 02 мая 2020 года, 
возможных наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к частному нотариусу: Нурмолдаеву 
М.К. по адресу: Алматинская область, Талгарский 
район, с.Бельбулак, ул.Тороманова, дом 65 «г». Конт.
тел.8 (727) 304 95 26.

Открылось наследственное дело после смерти 
Байрамова Аллаяра, умершего 23 марта 2020 года, 
возможных наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к частному нотариусу: Уразалиеву 
А.Т. по адресу: Алматинская область, Талгарский район, 
г.Талгар,улица Л.Хамиди, дом 9/2 «г». 

Открылось наследственное дело после смерти 
Жумабекова Токтарбека, умершего 19 июля 2011 года, 
возможных наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к частному нотариусу: Нурмолдаеву 
М.К. по адресу: Алматинская область, Талгарский 
район, с.Бельбулак, ул.Тороманова, дом 65 «г». Конт.
тел.8 (727) 304 95 26.

Открылось наследственное дело после смерти Разиевой 
Гулкыза Тохтыновны , 20 сентября 1955 года рождения, 
умершей 14 марта 2020 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Əбділда Айжан Толымбеқкызы по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. 
Рыскулова, дом 72, конт.тел.: 8 775 625 6879

Открылось наследственное дело после смерти Кучерявой 
Анны Матвеевны , 03 июля 1945 года рождения, умершей 07 
июля 2020 года, возможных наследников и заинтересованных 
лиц просим обратиться к частному нотариусу: Елубаевой Г. 
О. по адресу: Алматинская область, Талгарский район, пос.
Панфилова , ул. Томаровского, дом 4/1.

Открылось наследственное дело после смерти 
Оспанова Кайрата Хасеновича, 26 ноября 1958 года 
рождения,умершего 13 ноября 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Уразалиеву А.Т. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар,улица 
Т.Рыскулова, дом 52.

Открылось наследственное дело после смерти 
Сулиева Кинияза Араповича, 05 сенября 1948 года 
рождения,умершего 13 июня 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Есетовой Н.М. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, с.Панфилова, 
улица Томаровского дом 3,офис106. Кон.т.8 707 878 74 71. 

Открылось наследственное дело после смерти 
Кожакановой Нурбике Басарбаевны, 11 июня 1940 года 
рождения,умершей 01 июля 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Беркутовой М.Н. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар,улица 
Кунаева , дом 104,офис 2. 

Открылось наследственное дело после смерти 
Герасименко Валерия Васильевича, 29 апреля 1950 года 
рождения,умершего 05 июня 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться к 
частному нотариусу: Алуевой Л.Н. по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, с.Карабулак,конт.тел.:

8 708 182 0518

Открылось наследственное дело после смерти 
Алибекова Кудайбергена Байбулатовича, 01 января 1944 
года рождения,умершего 04 мая 2015 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Нурмолдаеву М.К. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, с.Бельбулак, 
ул.Тороманова, дом 65 «г». Конт.тел.8 (727) 304 95 26.

Открылось наследственное дело после смерти 
Тажибаева Бекболата Кулмухановича, 28 октября 1959 
года рождения,умершего 08 июля 2020 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Исмаилова З.М. по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар,улица 
Кунаева , дом 166, «А». 

Открылось наследственное дело после смерти Турдиева 
Абдулахата Усаиновича , 09 мая 1949 года рождения, 
умершего 26 июля 2020 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Əбділда Айжан Толымбеқкызы по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. 
Рыскулова, дом 72, конт.тел.: 8 775 625 6879

Открылось наследственное дело после смерти Какенова 
Толетая Нусиповича, 13 мая 1959 года рождения, 
умершего 01 сентября 2020 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим обратиться к частному 
нотариусу: Есетовой Н.М.по адресу:Алматинская 
область,Талгарский район, с. Панфилова, ул. 
Томаровского, дом 3 офис 106 конт.тел.: 8 707 878 74 71

Открылось наследственное дело после смерти 
Камбаровой Халиды Гуламовны , умершей 26 октября 
2020 года, возможных наследников и заинтересованных 
лиц просим обратиться к частному нотариусу: 
Армидинову А.М. по адресу: Алматинская область, 
Талгарский район, г.Талгар, ул. Лермонтова, дом 47,офис 
2, конт.тел.: 8 701 843 88 78.

Открылось наследственное дело после смерти Шкутина 
Владимира Николаевича , умершего 23 августа 2020 года, 
возможных наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу: Армидиновау А.М. по 
адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, 
ул. Лермонтова дом 47,офис 2, конт.тел.: 8 701 843 88 78

НАСЛЕДСТВО НАСЛЕДСТВО НАСЛЕДСТВО

Открылось наследственное дело 
после смерти Шеховцова Сергея 
Ивановича, умершего 14 сентября 
2020 года, возможных наследников и 
заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Армидинову 
А.М. по адресу: Алматинская область, 
Талгарский район, г.Талгар, ул. 
Лермонтова дом 47,офис 2, конт.тел.: 

8 701 843 88 78.

Открылось наследственное 
дело после смерти Сиплмаликова 
Аманкельды, умершего 28 апреля 
2007 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу: 
Əлібек Н.Б. по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, г.Талгар, ул. 
Лермонтова дом 45/1, конт.тел.:

8 777 702 5155

Открылось наследственное дело после 
смерти Ахмадиева Амантая Уасильевича, 
24 января 1943 года рождения, умершего 25 
ноября 2019 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу: Айтовой Толкын 
Муратбековна. по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район, г.Талгар, ул. 
Лермонтова дом 53,здание Кредитного 
товарищества Талгар

Открылось наследственное дело после 
смерти Майтбасова Мухита Картенбаевича, 
03 июня 1953 года рождения ,умершего 
13 октября 2019 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к частному нотариусу: 
Əбділда Айжан Толымбеқкызы по адресу: 
Алматинская область, Талгарский район, 
г.Талгар, ул. Рыскулова, дом 72, конт.тел.: 
8 775 625 6879

КӨҢІЛ АЙТУ
Талғар ауданының əкімдігі жəне аудандық 

мəслихат Ұлы Отан Соғысының ардагері, 
зейнеткер 

Пучкин Павел Васильевичтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы 
мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Аудандық қоғамдық-саяси «Талғар» газетінің 
ұжымы Ұлы Отан Соғысының ардагері, зейнеткер 

Пучкин Павел Васильевичтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы 
мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

КӨҢІЛ АЙТУ
Талғар ауданының əкімдігі жəне аудандық 

мəслихат ауданның «Құрметті азаматы» 
Татарбаева Жұмагүл Қарабекқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына қайғыла рына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Аудандық қоғамдық-саяси «Талғар» 
газетінің ұжымы ауданның «Құрметті 
азаматы» 
Татарбаева Жұмагүл Қарабекқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына қайғы ларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

ПРОДАМ

Продам автомашину 
Toyota Corolla  2019 года 
выпуска, цена 8 млн.тенге
Конт.тел. 8 701 781 04 90, 
8 700 072 09 95. 
Продам дом в двух 
уровнях, 11 соток земли,  
с. Чимбулак,улица  
Ауэзова 14, возле  
санатория  Акбулак , цена 
18 млн.тенге. Конт.тел. 8 
701 781 04 90, 
8 700 072 09 95.

УТЕРЯ
Утерянный договор купли-продажи земельного участка  

от 31 мая 2017 года,зарегистрированный в реестре за № 
1414 и гос.акт на земельный участок ,кадастровый номер 
03- 051- 200-745, расположенный по адресу: Алматинская 
область, Талгарский район,  Панфиловский сельский округ, 
выданное на имя Буйракулова Талгата Орынбасаровича 
считать не действительными.

Утерянный договор купли-продажи земельного участка 
(№ 2218 от 08.12.2016 г) дата  регистрации 26.08.2017 года 
и гос.акт на земельный участок ,кадастровый номер 03 051 
129 3234, расположенный по адресу: Алматинская область, 
Талгарский район,  Алатауский  сельский округ, с.Рыскулова, 
уч. Кв. 129,уч. 1911А, выданное на имя Хасановой Гулсинай 
Утегеновны  считать не действительными.
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БЕЛБҰЛАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ƏКІМІНІҢ ЛАУАЗЫМЫНА ҮМІТКЕР

ЖАПАБАЕВ ЖОМАРТ 
БОЛАТБАЙҰЛЫ

ӨМІРБАЯНЫ

Жапабаев Жомарт Болатбайұлы 1973 
жылы 19 қаңтарда Алматы облысы, 

Райымбек ауданы, Саты ауылында дүниеге 
келген. Ұлты – қазақ.

1990-1995 жылдар аралығында Абай 
атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университетін «Химия-биология пəндерінің 
мұғалімі» мамандығы бойынша бітірген. 

1995 жылдан бері жеке кəсіпкерлікпен 
айналысып келеді. Бүгінгі күні Талғар 
ауданы Белбұлақ ауылдық округінде 
орналасқан «Аружан» рестораны жəне 
Бесағаш ауылында орналасқан «Болатбай» 
базарының директоры болып жұмыс 
атқаруда. 

Сайлауалды бағдарлама
Мемлекетіміздің Конституциясы мен 

заңдарын басшылыққа ала отырып, мен 
аудан тұрғындарының игілігі үшін жұмыс 
істейтін боламын. Өзімнің басты міндетім 
– азаматтардың құқықтарын сақтау жəне 
этносаралық келісімді сақтау деп санаймын. 
Мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы қаулысының «Өңірлерді 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
бағдарламасын», сондай-ақ «Қазақстан – 
2050» стратегиялық бағдарламасын жəне 
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 
жыл сайынғы Жолдауын іске асыруды 
негізге ала отырып, ауданның экономикалық 
əлеуетін, халықтың əл-ауқатын көтеруге күш 
саламын.

Мен басшылыққа алатын жергілікті даму 
бағдарламасының негізгі басымдықтары: 

1. Ауылды дамыту, тұрғындарды сапалы 
ауыз сумен қамтамасыз ету, елді мекендерді 
абаттандыру, көшелерді жарықтандыру жəне 
көгалдандыру, кішігірім архитектуралық 
нысандар мен қоршауларды, спорт 
алаңдарын жайластыру, жолдарды 
жөндеу, жеке үй телімдерін салу үшін 
жер учаскелерін бөлу жəне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды жүзеге 
асыру, шаруа қожалықтарын жəне жеке 
қосалқы шаруашылықтарды дамыту.

2. Ауданның кадрлық əлеуетін арттыру, 
жұмысқа келген жастарға көмек көрсету, 

оларды тұрғын үймен қамтамасыз ету.
3. Ауданның тіршілігін қамтамасыз етуге 

бағытталған жергілікті өзін-өзі басқаруды 
дамыту.

4. Қазақстан Республикасында агроөнер-
кəсіптік кешенді дамытудың 2013-2020 
жылдарға арналған «Агробизнес-2020» 
бағдарламасы бойынша шағын жəне орта 
бизнесті қолдау, инвестициялық жобаларды 
тарту, бұл қосымша жұмыс орындарын 
құруға жəне аудан экономикасын көтеруге 
көмектеседі.

Əлеуметтік жағынан осал отбасыларға, 
соғыс жəне еңбек ардагерлеріне қолдау 
көрсету. Аудан жастарын рухани-
патриоттық тəрбиелеуге, спортты дамытуға, 
салауатты өмір салтын тəрбиелеуге, жоғары 
рухани əлеуеті бар қоғамды дамытуға бар 
күш-жігерін салу. Аудан тұрғындарының 
маңызды стратегиялық жəне күнделікті 
міндеттерін шешу үшін өзімздің білімімізді, 
дағдыларымызды жəне тəжірибелерімізді 
жетілдіру.

БЕЛБҰЛАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ƏКІМІНІҢ ЛАУАЗЫМЫНА ҮМІТКЕР

ЕСЕНБАЕВА БАЯН ЕРҒАЛИҚЫЗЫ

ӨМІРБАЯНЫ

Есенбаева Баян Ергалиевна 1964 жылы 
08 тамызда Жамбыл облысы, Шу қаласында 
дүниеге келген. Ұлты қазақ. 

1992 жылы С.Д.Асфендияров атындағы 
Қазақ мемлекеттік медициналық универси-
тетін «Балалар дəрігері» мамандығы бойын-
ша тəмəмдаған. 

Алғашқы еңбек жолын 1995 жылы Қордай 
ауылы «Орталық аудандық ауруханасында» 
балалар дəрігері қызметінен бастады.

2007-2014 жылдар аралығында «Талғар 
орталық аудандық ауруханасында» 
Талдыбұлақ дəрігерлік амбулаториясында 
балалар дəрігері, перзентханада неонтолог 
қызметін атқарды.

2014 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 
«Талғар орталық аудандық ауруханасы 
Талдыбұлақ дəрігерлік амбулатория» 
жоғары санаттағы жалпы тəжірибелі дəрігер, 
меңгеруші қызметін атқарып келеді.

Сайлауалды бағдарлама
Жергілікті басқару органдарының елді 

мекендердегі бірталай өзекті мəселелерді 
шешудегі мүмкіндіктері жыл сайын артып 
келеді. Сол себепті алдағы сайлаудың 

əрқайсымыз үшін маңызы өте зор. 
ҚР Президентінің «Жаңа жағдайдағы 

Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» Жолдауын жүзеге 
асырудағы жаңа экономикалық саясатқа үн 
қоса отырып, өз тарапымнан белсенді түрде 
жұмыс істеп, үлесімді қосуға дайынмын.

Мен еліміздің əлеуметтік-экономикалық 
дамуына бағытталған бағдарламаларды 
іске асыруға өмірде жинақтаған барша 
тəжірибемді пайдалана отырып, белсенді 
қатысуға алдыма үлкен міндет қойып 
отырмын. Осы міндетті орындау үшін 
төмендегідей істерді атқару қажет:

– Денсаулық сақтау жəне білім 
мекемелерінің жұмыстарын жандандыру;

– Өскелең ұрпақты отансүйгіштікке 
баулып, өршіл намысты рухани тəрбие 
беруге, салауатты өмір сүруге бағытталған 
шараларды жүзеге асыруға, облыс 
бюджетінен осы мақсатта бөлінетін 
қаржыландыру көлемін мүмкіндігінше 
арттыруға ықпал ету;

– Салауатты өмір салты мен бұқаралық 

спорт түрін дамытуда жастардың 
бастамалары мен жобаларын қолдау;

– Өңірдің экологиялық жағдайына назар 
аудару, тұрмыстық қалдықтарды жою 
жұмыстарын жүргізу;

– Қазақстан халықтарының мəдени жəне 
рухани құндылықтарын, тұрақтылықты 
сақтауға жəне ұлтаралық келісімді нығайтуға 
ықпал ету;

– Округтің əлеуметік-экономикалық даму 
бағдарламасын құрастыру;

– Коммуналдық-тұрғын үй қызметін 
жақсартуға үлес қосу;

– Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуды 
жəне онымен күресті күшейту;

–  Кəсіпкерлік бастаманы жүзеге асыру 
үшін жағдай жасау;

– Қала халқының көтерген өзекті 
мəселелерін шешу жəне халықпен тығыз 
байланыста жұмыс істеу;

Осы мəселелерді шешу – мемлекеттік би-
ліктің бірден-бір міндеті.

КАНДИДАТ В АКИМЫ 
БЕЛБУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ОКРУГА

ЖАПАБАЕВ ЖОМАРТ 
БОЛАТБАЕВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Жапабаев Жомарт Болатбаевич родился 
19 января 1973 года в Алматинской 
области, Райымбекском районе, село Саты. 
Национальность казах. 

В период с 1990 по 1995гг окончил 
Казахский педагогический университет 
имени Абая по специальности «Учитель 
химии-биологии. 

С 1995 года занимается индивидуальным 
предпринимательством.

На сегодняшний день является директором 
ресторана «Аружан», рынка «Болатбай» 
расположенного в с.Бесагаш. 

Предвыборная программа

Руководствуясь Конституцией и законами 
нашего государства буду работать во 
благо населения округа. Своей главной 
задачей считаю соблюдение прав граждан 
и сохранение межнационального согласия. 
Прилагаю все усилия для того, чтобы 
поднять экономический потенциал округа, 
благосостояние народа, основанной на 
Программе развития регионов на 2020-
2025 годы Постановления Правительства 
Республики Казахстан 2019 года, так же 
для выполнения стратегической программы 
«Казахстан – 2050» и ежегодного послания 

Президента народу Казахстана.
Основными приоритетами Программы 

развития местных регионов, которыми я буду 
руководствоваться, являются:

1. Развитие села, обеспечение 
населения качественной питьевой водой, 
благоустройство населенных пунктов, 
освещение и озеленение улиц, обустройство 
малых архитектурных форм и ограждений, 
спортивных площадок, ремонт дорог, 
выделение земельных участков под 
строительство ЛПХ и проведение инженерно-
коммуникационных инфраструктуры, 
развития крестьянских хозяйств и личных 
подсобных хозяйств.

2. Повышать кадровый потенциал округа, 
оказывать содействие прибывшим в округ 
работать молодым людям, обеспечение их 
жильем.

3. Развитие Местного самоуправления, 
направленное для улучшения 
жизнеобеспечения округа.

4. Поддержка малого и среднего бизнеса 
по программе развития АПК в РК на 2013-
2020 годы «Агробизнес-2020», привлечение 
инвестиционных проектов, который позволит 
создать дополнительные рабочие места и 
будет способствовать поднятию экономики в 
округе.

Оказать поддержку социально уязвимым 
семьям, ветеранам войны и труда. Прилагать 
все силы в духовно-патриотическом 
воспитание молодежи округа, в развития 
спорта, в воспитание здорового образа жизни, 
в развития общества с высоким духовным 
потенциалом. Повысить свои знания, умения 
и опыт, для решения важных стратегических 
и каждодневных задач жителей округа

КАНДИДАТ В АКИМЫ 
БЕЛБУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

ЕСЕНБАЕВА БАЯН ЕРГАЛИЕВНА

АВТОБИОГРАФИЯ
Есенбаева Баян Ергалиевна родилась 08 

августа 1964 года в Жамбылской области, 
г.Шу. Национальность казашка. 

В 1992 году окончила Казахский 
государственный медицинский университет 
имени С.Д.Асфендиярова по специальности 
«Детский врач».

Трудовую деятельность начала в 1995 году 
детским врачом в центральной районной 
больнице с.Кордай.

С 2007 по 2014 год работала детским врачом 
неонтологом в «Талгарская центральная 
районная больница», врачебная амбулатория 

с.Талдыбулак».
С 2014 года по настоящее время работает 

заведующей «Талгарская центральная 
районная больница, врачебная амбулатория 
с.Талдыбулак».

ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА
Возможности местных органов управления 

по решению ряда актуальных вопросов 
населенных пунктов увеличиваются с каждым 
годом. В этой связи, предстоящие выборы 
имеют наибольшую значимость для каждого 
из нас. 

В целях реализации послания Президента 
«Казахстан в новой реальности: время 
действий»  хочу проявить свою готовность 
в осуществлении поставленных целей для 
выхода на новый этап развития. 

Я ставлю перед собой большую задачу - 

активно участвовать в реализации программ, 
направленных на социально-экономическое 
развитие страны, используя весь накопленный 
жизненный опыт.

Для этого приоритетными задачами 
своей предвыборной программы определила 
следующее:

- Содействие в решении проблем объектов 
и учреждений здравоохранения;

- Изыскание  возможности для развития 
и реализации направлений, связанных с 
воспитанием молодого поколения, их любви 
к Родине, привития чувство патриотизма, 
духовного развития, здорового образа жизни;

-  Обеспечивать развитие массового вида 
спорта, условий здорового образа жизни, 
поддерживать молодежные начинания и 
проекты;

- Уделять внимание экологическим 

проблемам региона, уничтожение бытовых 
отходов;

- Всецело содействовать обеспечению 
стабильности и межнационального согласия, 
развитию нравственности, культурных и 
духовных ценностей народов Казахстана.

- Способствовать в формировании 
программ социально-экономического развития 
округа;

- Улучшение жилищно-коммунальных  
условий;

- Усиление работы в борьбе с коррупцией;
- Создание условий для реализации 

предпринимательских инициатив;
- Решение актуальных проблем сельского 

населения и тесная работа с населением.
Решение этих проблем – это улучшение 

жизни народа Казахстана, источника 
государственной власти.
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БЕЛБҰЛАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ƏКІМІНІҢ ЛАУАЗЫМЫНА ҮМІТКЕР

ҚАСЫМБАЕВ АСЛАН 
НУРҒАЙЫПҰЛЫ

ӨМІРБАЯНЫ

Мен Қасымбаев Аслан Нұрғайыпұлы 
1982 жылы 13 шілдеде Алматы облысы, 
Кеген ауданы, Қарқара ауылында дүниеге 
келдім. 

1988-1999 жылдары Алматы облысы, 
Кеген ауданы, Қарқара ауылында орта 
мектепті бітіріп, 1999-2002 жылдары 
Д.А.Қонаев атындағы колледжіне түсіп, 
құқықтану мамандығы бойынша білім 
алдым.

2006-2010 жылдар аралығында Орталық 
Азия Университетіне түсіп, заңтану 
мамандығын алып шықтым.

Алғашқы еңбек жолымды 2002-2006 
жылдары Атырау облысы, Тенгиз Шевройл 
«Паркер Дриллинг Компаниясында» мұнай 
саласында жұмыс бастадым. 

2006-2007 жылдар аралығында 
Талғар аудандық жылжымайтын мүлік 
орталығында инспектор;

2007-2016 жылдар Талғар аудандық 

Əділет басқармасында инспектор қызметін 
атқардым.

2017 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 
- Талғар ауданының Белбұлақ ауылдық 
округінің əкімі болып қызмет жасап келемін.

      
Сайлауалды бағдарлама

Менің бағдарламамның басты мақсаты 
- ауыл тұрғындарының қалыпты өмір 
сүруіне жағдай жасау. Бұл үшін ауылдық 
округ əкімінің тұрғындармен, аудан, 
облыс басшылығымен, кəсіпорындармен, 
мекемелермен келісілген, іскерлік өзара 
əрекеттестігі қажет.

«Nur Otan» партиясының мүшесі, 
жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде 
ең бірінші мемлекет басшысының Қазақ-
стан халқына Жолдауындағы міндеттердің 
экономикалық, əлеуметтік, саяси жəне 
мəдени дамуына ықпал жасаймын. 

Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, 
қоғамдағы тұрақтылықты сақтау, оны 
одан əрі демократияландыру, əр азаматтың 
моральдық жəне физикалық денсаулығын 
қамтамасыз ету үшін сайлаушылар 
алдындағы барлық жауапкершілікті сезіне 
отырып, сайлауалды бағдарламаның басым 
міндеттері мыналарды айқындады:

Белбұлақ ауылдық округінің бірінші 
лауазымдық тұлғасы ретінде өз мақсатым 
ретінде Қазақстан заңнамасы шеңберінде, 
өз лауазымдық міндеттеріме сəйкес округті 
басқарып, ауыл тұрғындарының мүдделерін 
қорғау, өзекті мəселелерді бірлесе отырып 
шешу, ауылдық округ аппаратын жоғары 
деңгейде басқару болып табылады.

Менің ойымша ауылдық округ əкімі 
саясаткер емес, білікті басқарушы, кəсіби 
маман болу керек. Ауылдық округтің 
əкімі ретінде өз жұмысымда, бірінші 
кезекте ауыл тұрғындарымен, аудандық 

мəслихат депутаттарымен, қоғаммен жəне 
кəсіпкерлермен тығыз қарым-қатынас 
орната отырып, округтің өміріне бірлесіп 
қатысу деп есептеймін. Ауылдық округ 
əкімі мен аудан əкімдерінің қарым-қатынасы 
жалпы Талғар ауданының дамуына 
бағытталуы керек. Өз жұмысымда шешім 
қабылдаған кезде келесі қағидаларды 
басшылыққа аламын:

- Адамның құқығы мен бостандығын 
құрметтеу;

- Заңдылық;
- экономикалық мақсаттылық;
- əлеуметтік хабардарлық;
- мəдени-тарихи бірегейлікті сақтау;
Аталған əр қағиданың барабарлығын 

ескере отырып, менің бағдарламамның 
негізгі бағыттары жүзеге асырылады:

– Жауапкершілікті билік жəне тиімді  
басқару жүйесін құру;

– қоғамдық өзін-өзі басқаруды дамытуға 
қолдау жасау;

– Азаматтардың өтініштері мен арыздары 
бойынша толыққанды жұмыс   жасау, 
қоғаммен белсенді түрде қарым-қатынас 
жасау;

– Округ əкімі жұмысы жайлы тұрақты 
түрде халық алдында есеп беру;

– негізгі проблемаларды шешуде ауыл 
жұртшылығының қатысуын қамтамасыз 
ету;

– ауылдық округ əкімі аппаратын тиімді 
басқару;

– мемлекет мүлігін, қаржы ресурстарын 
тиімді пайдаланып, жергілікті бюджет 
кірісін көбейту жəне оның орындалуын 
бақылау;

– аудандық жəне облыстық мақсатты 
бағдарламаларға белсене қатысу;

– жер учаскелерін кадастрлік  реттеу 
жəне учаскелерді толық түгендеуден өткізу;

– жер пайдаланушылардың аумақтарын 
абаттандыруда жауапкершіліктерін кү-
шейту;

– округтегі елді мекендерді,  электр 
қуатымен, тұрақты  ауыз сумен қамтамасыз 
етуге жағдай жасау.

– жаңа кəсіпорындардың дамуына 
жағдай жасау, жұмыс орындарын құру;

Сіздердің тарапыңыздан қолдау алған 
жағдайда, өзіме жүктелетін барлық 
жауапкершелікті сезінемін жəне дайынмын.

Белбұлақ ауылдық округі бойынша ең 
өзекті мəселелер:

1. Белбұлақ ауылының 13 көшесіне /
Абылайхан, Алиева, Байтұрсынов, 
Алтынсарин, Біржансал, Құрманғазы, 
Керейхан, Муратбаев, Пушкин, Рябича, 
Тороманов, Шəкəрім, Сейфуллин/ орта 
жөндеу жұмыстары жəне Талдыбұлақ 
ауылының Мүсірепов, Мұқанов,  
Момышұлы көшелеріне ағымдағы жөндеу 
жұмыстарын жүргізу жоспарланған.

2. Талдыбұлақ, Белбұлақ ауылдарындағы 
жаңа құрылыстарда орналасқан транс-
форматорлық подстанцияларды АЖК 
мекемесінің теңгеріміне өткізу жұмыстары.

3. Белбұлақ ауылындағы №10 орта 
мектебіне күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу мақсатында 5 млн. 200 мың теңге 
жобалы сметалық құжаттарына қаражат 
бөлініп, жұмыстар жүргізу. 

Егемен еліміз жылдан жылға қарқынды 
дамып, Президентіміз халықтың əл-ауқатын 
жақсартуға, ауылшаруашылығын, жеке 
кəсіпкерлікті дамытуға, білім беру саласы, 
денсаулық саласы, экономиканы жетілдіруге 
көп көңіл бөліп отыр. Сондықтан да  
барлығымыз бірлесе отырып жұмыс 
жасасақ, ауылдарымыз көркейіп, өмір 
сүруге қолайлы болатындығына сенемін. 
Бұл біздің қолымыздан келеді.

КАНДИДАТ В АКИМЫ 
БЕЛБУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ОКРУГА

КАСЫМБАЕВ АСЛАН 
НУРГАИПОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Касымбаев Аслан Нургаипович, родился 
13 июля 1982 года в Алматинской области, 
Райымбекском районе, село Каркара. По 
национальности – казах.

В 1999 году поступил в колледж 
гуманитарного института имени Д.А.Конаев  
и в 2002 году окончил названный колледж по 
специальности «Правоведение». 

В 2006 году поступил в Центрально 
Азиатский университет и в 2010 году окончил 
данный университет по специальности 
«Юриспруденция». 

Трудовую деятельность начал в 2002 году 
по 2006 год в «Паркер Дриллинг Компани 
Интернэшн ЛТД». 

С 2006 года по 2007 год работал в Центре 
по недвижимости Талгарского района в 
должности инспектора.

С 2007 года по 2017 год работал в 
Управлении Юстиции Талгаркого района в 
должностии инспектора.

С 2017 года по настоящее время работает 
акимом Белбулакского сельского округа.

Главная цель моей программы – это 
создание условий для нормальной жизни 

сельчан. Для этого необходимо слаженное, 
деловое взаимодействие акима сельского 
округа с жителями, руководством района, 
области, предприятий, учреждений.

Как член партии «Нур Отан», 
руководитель местной власти буду 
содействовать последовательному 
выполнению задач «Стратегии 
«Казахстан – 2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» по 
приоритетным вопросам экономического, 
социального, политического и культурного 
развития района. Осознавая всю 
ответственность перед выборщиками за 
повышение качества жизни населения, 
сохранение стабильности в обществе, его 
дальнейшей демократизации, обеспечение 
нравственного и физического здоровья 
каждого гражданина приоритетными 
задачами своей предвыборной программы 
определил следующее:

Своей задачей на посту первого 
должностного лица Белбулакского сельского 
округа вижу: в рамках казахстанского 
законодательства, в пределах своих 
полномочий профессионально управлять 
округом, представлять и защищать интересы 
сельчан, грамотно руководить аппаратом 
акима округа. 

Убежден, что аким сельского округа 
должен быть не столько политиком, сколько 
опытным управленцем, профессиональным 
хозяйственником. Как аким округа вижу свою 
работу в первую очередь во взаимодействии 
с депутатами районного маслихата, 

общественностью, производственниками 
и предпринимателями, для совместной 
работы и активного участия в жизни округа. 
Взаимодействие сельского акима и района 
должно быть направлено на дальнейшее 
развитие всего Талгарского района.

В своей работе при принятии решений 
обязуюсь руководствоваться следующими 
принципами:

- уважения прав и свобод человека;
- законности;
- экономической целесообразности;
- социальной ориентированности;
- сохранения культурно-исторической 

уникальности.
С учетом равноценности каждого 

из изложенных принципов будут 
осуществляться основные направления 
моей программы:

- создание системы ответственности 
власти и эффективного управления;

- содействовать развитию общественного 
самоуправления;

- работать с обращениями и заявлениями 
граждан, активно взаимодействовать с 
общественностью;

- регулярно на встречах отчитываться 
перед жителями округа а работе акима 
округа;

- обеспечение участия широкой сельской 
общественности в обсуждении принятия 
решений по основным проблемам;

- эффективное управление аппаратом 
акима округа;

- эффективное использование 

государственного имущества, финансовых 
ресурсов, увеличение доходности местного 
бюджета и контроль за его исполнением;

- активное участие в целевых районных и 
областных программах;

- наведение порядка с кадастровым учетом 
земель, проведение полной инвентаризации 
земельных участков;

- усиление ответственности земле поль-
зователей за благоустройство территорий;

- создание условий для обеспечения 
населенных пунктов питьевой водой и 
электроэнергией;

- создание условий для развития новых 
предприятий, создание рабочих мест.

Проблемными вопросами Белбулакского 
сельского округа являются:

1. Текущий ремонт 13 улиц в селе 
Белбулак. 

2.Передача трансформаторных подстан-
ций расположенных в новостройках сел 
Белбулак и Талдыбулак на баланс АЖК. 

3. Капитальный ремонт средней школы 
№10 с.Белбулак, на проектно- сметную 
документацию выделено 5 млн. 200 тысяч 
тенге.

Это основные направления и 
первоочередные задачи, исходя из которых 
я планирую свою работу в качестве 
сельского акима. Жизнь может внести в нее 
свои коррективы. Они будут учтены. При 
единодушной и совместной работе всех 
жителей округа мы добъемся того, что наши 
села стали еще красивее, благоустроеннее и 
удобней для жизни. Это нам по силам.

23 ЖЕЛТОҚСАН – ТАЛҒАР АУДАНЫНЫҢ БЕЛБҰЛАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫ

23 ДЕКАБРЯ – ВЫБОРЫ АКИМА БЕЛБУЛАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 
ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 ақпандағы «Əкімшілік-аумақтық 
бірліктерге, елді мекендердің құрамдас 
бөліктеріне атау беру оларды қайта атау, сондай-
ақ олардың атауларының транскрипциясын 
нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ 
халқының пікірін ескеру қағидаларын бекіту 
туралы» №138 қаулысының 8- тармағының, 1),2)- 
тармақшаларына сəйкес 07 желтоқсан 2020 жылы 
сағат 10-00-да Талғар қаласы, Гагарин көшесі 
№76 Талғар қалалық əкімшілігінің ғимаратында 

жергілікті қоғамдық кеңес жиыны өтті. Күн 
тəртібінде: Талғар ауданының 2019-2020 жылдары 
əкімі болған Жолан Ыбырайақынұлы Омаровтың 
құрметіне Талғар қаласынан көше немесе ықшам 
ауданға атауын беру туралы. Аталған мəселе 
қаралып, этимологиялық түсініктеме беріліп 
талқыланды. Жиынға қатысқан қоғамдық кеңестің 
жұмысшы тобы жəне қоғам белсенділері бір 
ауыздан, Талғар қаласына жаңа ықшам ауданға 
Жолан есімін атау берілсін деп шешім қабылдады.

«Талғар қаласы əкімі аппараты» ММ-сі
байланыс телефоны: 2-39-77

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В соответствии с пунктом 1), 2) статьи 8 
Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 24 февраля 2014 года №138 «Об 
утверждении Правил учета мнения населения 
соответствующей территории при наименовании, 
переименовании администравтивно-террито риаль-
ных единиц, составных частей населенных пунктов, 
а также уточнении и изменении транскрипции 
их наименовании»  07 декабря 2020 года в 10-00 
часов в здании Аппарата акима города Талгар, 
расположенного по адресу: г.Талгар, ул.Гагарина, №76 

состоялось собрание совета местного сообщества. 
На повестке дня: О присвоении названии улицы или 
микрорайона города Талгар в честь акима Талгарского 
района Умарова Жолана Ыбырайакыновича, 
работавшим акимом Талгарского района в 2019-
2020 годах. Был рассмотрен данный вопрос и дано 
этимологическое разъяснение. Рабочей группой 
совета местного сообщества, общественниками 
было принято единогласное решение о присвоении 
названии новому микрорайону города Талгар именем 
Жолан. 

ГУ «Аппарат акима города Талгар»
тел: 2-39- 77



Жұма, 18 желтоқсан, 2020 жыл
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Информация 
о ходе исполнения плана мероприятий по предложениям и замечаниям, 

поступившим от населения в ходе отчетных встреч акима 
Талгарского района в 2020 году

№ Наименование мероприятий Запланировано Исполнено на 
на 1 января 2021 

года 
на 2020 

год
на 1 января 
2021 года

1 по обеспечению питьевой водой - - -
2 по жилищным вопросам (в т.ч. за счет 

спонсорских средств)
- - -

3 по земельным вопросам - - -
4 строительство и ремонт дорог 3 2 2
5 обеспечение в сфере образования, 

здравоохранения, культуры
4 2 2

6 обеспечение в сфере электроснабжения, 
газификации и телефонизации

5 3 3

7 санитарное состояние, экология и 
озеленение

1 1 1

8 другие - - -
ИТОГО 13 8 8

1. На текущий ремонт улицы Кудайбердиева в селе Бесагаш в рамках программы 
«Дорожная карта занятости» выделено 35,1 млн.тенге, работы завершены подрядной 
организацией  АО «ДСУ 13». 

2. На ремонт улицы Кунаева в селе Гульдала выделено 6,8 млн.тенге, работы 
выполнены в полном объеме подрядной организацией ТОО «BESTGRUF».

3. Подписан договор о передаче 66 трансформаторных подстанций находящихся в 
коммунальной собственности района в доверительное управление АО «АЖК». Для открытия 
лицевых счетов 150 абонентам села Нура было подписано техническое соглашение. На 
сегодняшний день лицевые счета открыты всем абонентам.

4. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации на строительство 
общеобразовательной школы на 600 мест в селе Жаналык Талгарского района на сумму 58,8 
млн тенге. Генеральный проектировщик - ТОО «КапРемПроект». На реализацию проекта 
из областного бюджета было выделено и освоено 11,5 млн. тенге. Разработка ПСД будет 
завершена в марте 2021 года.

5. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации на строительство 
общеобразовательной школы на 600 мест в селе Жалгамыс Талгарского района на сумму 
20,1 млн тенге. Разработчик - ТОО «ГИС Инжиниринг».  Разработка ПСД будет завершена 
в марте 2021 года.

6. Подписан договор о передаче 66 трансформаторных подстанций находящихся 
в коммунальной собственности района в доверительное управление АО «АЖК». Линии 
электропередач города Талгар полностью переданы на баланс АО «АЖК». Лицевые счета 
открыты всем абонентам.

7. С 2015 года в городе Талгар ведутся работы по капитальному ремонту  парка на 
улице Абая. На сегодняшний день в связи с корректировкой ПСД работы приостановлены.

8. С ТОО «Горизонт KZ» подписан трехсторонний меморандум на строительство 11 
БМК в городе Талгар. На сегодняшний день установлены все котлы, 13 многоквартирных 
жилых домов подключены к системе центрального отопления.

М. Карибаев,
Руководитель аппарата акима района

Информация 
о ходе исполнения плана мероприятий по предложениям и замечаниям, поступившим 

от населения в ходе отчетных встреч акимов города 
Талгар и сельских округов в 2020 году

№ Наименование мероприятий Запланировано Исполнено на на 
1 января 
2021 годана 2020 

год
на 1 января 
2021 года

1 по обеспечению питьевой водой 1 1 1
2 по жилищным вопросам (в т.ч. за счет 

спонсорских средств)
- - -

3 по земельным вопросам - - -
4 строительство и ремонт дорог 2 - -
5 обеспечение в сфере образования, 

здравоохранения, культуры
- - -

6 обеспечение в сфере электроснабжения, 
газификации и телефонизации

1 - -

7 санитарное состояние, экология и 
озеленение

1 1 1

8 другие - - -
ИТОГО 5 2 2

1. По проекту «Строительство и модернизация системы водоснабжения села Еламан» 
на строительные работы выделено 269,6 млн тенге, подрядчик - ТОО «Данекер». Согласно 
графику, строительные работы будут завершены в первом квартале 2021 года.

2. В целях обеспечения населения села Талдыбулак централизованной 
канализационной системой разработан проект «Модернизация и строительство 
канализационной системы села Талдыбулак». Проект получил положительное заключение 
государственной экспертизы от 27 июля 2017 г. № 18-0135/17. 

В связи с истечением экспертного заключения по проекту, было выделено 1,0 млн. тенге 
на корректировку. В настоящее время проводятся процедуры по государственным закупкам.  

М. Карибаев,
руководитель аппарата акима района

2020 жылы Талғар ауданы əкімінің өткізген есепті кездесулерінде айтылған 
ескертпелер мен ұсыныстарды іске асыру жөніндегі 

іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы мəлімет

№ Іс-шаралардың атауы Жоспарланғаны 2021 жылдың 
1 қаңтарға 

орындалғандар2020 
жылға

2021 жылдың 
1  қаңтар

1 Таза су мəселелері - - -
2 Тұрғын үй мəселелері (соның ішінде 

үлескерлердің қатысуымен жасалған)
- - -

3 Жер мəселелері - - -
4 Құрылыс жұмыстары жəне жолдарды 

жөндеу
3 2 2

5 Білім беру, денсаулық сақтау, мəдениет 
нысандарын жөндеу жəне салу

4 2 2

6 Елді мекендерді электрмен, газбен жəне 
телефонмен қамтамасыз ету

5 3 3

7 Абаттандыру, санитарлық жəне 
экологиялық жағдай

1 1 1

8 Басқа мəселелер - - -
БАРЛЫҒЫ 13 8 8

1. «Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарламасымен Бесағаш ауылының 
Құдайбердиев көшесіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 35,1 млн. теңге қаражат 
бөлінді, жөндеу жұмыстарын «ДСУ 13» акционерлік қоғамы атқарды.

2. Гулдала ауылындағы Қонаев көшесінің жөндеу жұмыстарына 6,8 млн.теңге 
бөлінді, Мердігер «BESTGRUF» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыстарды 
толығымен аяқтады.

3. Талғар ауданы бойынша коммуналдық меншікте тұрған 66 дана трансформаторлық 
подстанцияларды «Алатау Жарық Компаниясы» Акционерлік қоғамына сенімгерлік 
басқаруға өткізуге келісім-шартқа қол қойылды. Нұра ауылының 150 абонентіне дербес 
шот ашу мақсатында техникалық шарт жасасу жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күні барлық 
абоненттерге дербес шоттар ашылды.

4. Талғар ауданы Жаңалық ауылындағы 600 орындық орта мектеп құрылысына 
жобалық-сметалық құжаттама əзірленуге 58,8 млн.теңгеге келісім шарт жасалынды. Бас 
жобалаушы – «КапРемПроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ағымдағы жылы 
жобаға облыстық бюджеттен 11,5 млн. теңге бөлініп игерілді. ЖСҚ-ны жобалау жұмыстары 
2021 жылдың наурызында аяқталады.

5. Талғар ауданы Жалғамыс ауылындағы 600 орындық жаңа орта мектептің құрылысы 
бойынша жобалық-сметалық құжаттама əзірлуге 20,1 млн. теңгеге келісім шарт жасалынды. 
Жобалаушы «ГИС Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. ЖСҚ-ны жобалау 
жұмыстары 2021 жылдың наурызында аяқталады.

6. Талғар ауданы бойынша коммуналдық меншікте тұрған 66 дана трансформаторлық 
подстанцияларды «Алатау Жарық Компаниясы» Акционерлік қоғамына сенімгерлік 
басқаруға өткізуге келісім-шартқа қол қойылды. Талғар қаласының электр желілері 
толығымен «Алатау Жарық Компаниясы» Акционерлік қоғамының теңгеріміне өткізілді. 
Барлық абоненттерге дербес шоттар ашылды.

7. Талғар қаласындағы Абай көшесі бойында орналасқан  демалыс саябағына күрделі 
жөндеу жұмыстары 2015 жылдан бері жүргізілуде. Бүгінгі күні, жоба бойынша түзету 
жұмыстарына байланысты құрылыс жұмыстары тоқтатылды.

8. Талғар қаласында 11 блокты-модульді қазандық салуға «Горизонт KZ» ЖШС-мен 
үш жақты меморандум жасалынды. Барлық қазандықтар орнатылып, 13 көпқабатты тұрғын 
үйлер орталықтандырылғын жылыту жүйесіне қосылды.

М. Карибаев,
аппарат басшысы

2020 жылы Талғар қаласы жəне ауылдық округтері əкімдерінің өткізген есептік 
кездесулерінде айтылған ескертпелер мен ұсыныстарды іске асыру жөніндегі іс-

шаралар жоспарының орындалу барысы туралы мəлімет
№ Іс-шаралардың атауы Жоспарланғаны 2021 жылдың 

1 қаңтарға 
орындал ғандар

2020 
жылға

2021 жылдың 
1  қаңтар

1 Таза су мəселелері 1 1 1
2 Тұрғын үй мəселелері (соның ішінде 

үлескерлердің қатысуымен жасалған)
- - -

3 Жер мəселелері - -
4 Құрылыс жұмыстары жəне жолдарды 

жөндеу
2 - -

5 Білім беру, денсаулық сақтау, мəдениет 
нысандарын жөндеу жəне салу

- - -

6 Елді мекендерді электрмен, газбен жəне 
телефонмен қамтамасыз ету

1 - -

7 Абаттандыру, санитарлық жəне 
экологиялық жағдай

1 1 1

8 Басқа мəселелер - - -
БАРЛЫҒЫ 5 2 2

1. Еламан ауылына су жүйесін жүргізуге «Еламан ауылының сумен жабдықтау жүйесі 
құрылысын салу жəне жаңғырту» жобасы əзірленген. Құрылыс жұмыстарын жүргізуге 
269,6 млн.теңге бөлінді, мердігер мекеме «Данекер» ЖШС-гі. Құрылыс кестесіне сəйкес 
жұмыстар 2021 жылдың І тоқсанында толығымен аяқталады.

2. Талдыбұлақ ауылының тұрғындарын орталықтандырылған кəріз жүйесімен қамту 
мақсатында «Талдыбұлақ ауылында кəріз жүйесін жаңғырту жəне салу» жобасы əзірленді. 
2017 жылдың 27 шілдеде № 18-0135/17 мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы 
алынды. 

Жоба бойынша мемлекеттік сатып алу порталындағы конкурстық жұмыстары 
аяқталғанша сараптама қорытындысының мерзімі өтуіне байланысты, жобаға түзету 
жұмыстарын жүргізу мақсатында бюджеттік өтінім беріліп, ағымдағы жылы жоба бойынша 
түзету жұмыстарын жүргізуге 1,0 млн. теңге қаражат бөлініп, мемлекеттік сатып алу 
порталында электронды конкурс жарияланды.

М. Карибаев,
аппарат басшысы
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2020 ЖЫЛДЫҢ 10 ҚАҢТАР – ТАЛҒАР АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТЫ 
ДЕПУТАТТАРЫН САЙЛАУ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық Заңына сəйкес,   Талғар аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясы Талғар аудандық мəслихатының депутаттығына кандидаттардың партиялық 
тізімін тіркегенін хабарлайды. 

«АDAL» партиясы ҚБ
Дик Светлана Викторовна, 12.03.1992 жылы туылған, Жеке кəсіпкер «Дик», бухгалтер, 
Тіркелген мекен-жайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Жетіген ауылы, Іле көшесі 30 үй, 2  
пəтер
Мамырбеков Ренат Бердікожаұлы,12.02.1982 жылы туылған, «Атамекен» палатасы «Бастау» 
жобасының бизнес-тренингі, Тіркелген мекен-жайы: Алматы облысы, Еңбекшіқазақ 
ауданы, Байтерек ауылы , Горный көшесі 14 үй

М.Дюсебаев,
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы

10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА – ДЕНЬ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТАЛГАРСКОГО 
РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28 сентября 
1995 года «О выборах в Республике Казахстан», Талгарская районная территориальная 
избирательная комиссия сообщает о регистрации партийного списка кандидатов в депутаты 
Талгарского районного маслихата.

ОО партии «АDAL»
Дик Светлана Викторовна, 12.03.1992 года рождения, Бухгалтер, ИП КХ «ДИК», 
Зарегистрирован по адресу: Алматинская область, Илийский район, с.Жетиген, 
ул.Илийская дом 30, кв 2
Мамырбеков Ренат Бердикожаевич, 12.02.1982 года рождения, Бизнес-тренинг по 
проекту «Бастау» Палата «Атамекен», Зарегистрирован по адресу: Алматинская область, 
Енбекшиказахский район, с.Байтерек, ул.Горная дом 14

М.Дюсебаев,          
 председатель районной избирательной комиссии

2020 жылдың 10 қаңтар – Талғар аудандық мəслихаты депутаттарын сайлау

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық Заңына сəйкес, Талғар аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясы Талғар аудандық мəслихатының депутаттығына кандидаттардың партиялық 
тізімін тіркегенін хабарлайды. 

«АҚ ЖОЛ» ҚДП 
Құдайбердиев Амангелді Қасымжанұлы, 27.11.1968 жылы туылған, ЖШС 
«КазШерстьТехнология» директоры, Тіркелген мекен-жайы: Алматы қаласы, Алмалы 
ауданы, Қараөткел көшесі 31 үй,34 пəтер 
Бекмагамбетова Жанат Мухитқызы,16.04.1968 жылы туылған, «Тұран Университетінің» 
кафедра бөлімінің жетекшісі, Тіркелген мекен-жайы: Алматы қаласы, Алмалы ауданы, 
Бруцелов көшесі 167 үй,1224 пəтер
Сарбаев Тулеген Тлепбергенұлы, 10.07.1988 жылы туылған, ЖШС «Интерком Евразия» 
директоры, Тіркелген мекенжайы: Жамбыл ауданы, Жібек жолы көшесі 21үй, 11 пəтер
Беков Дмитрий Мадиярұлы,14.05.1983 жылы туылған, ЖШС «U-Case» директоры, 
Тіркелген мекен-жайы: Талғар ауданы, Талғар қаласы, Панфилов көшесі 58 б үй 
Усенов Нұрсұлтан Галымжанұлы, 04.04.1993 жылы туылған, «Байсат» базары, «МКИ 
Uniti» Басшысы, Тіркелген мекен-жайы: Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Құлагер көшесі 
36 үй, 42 пəтер

М.Дюсебаев,
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы

10 января 2020 года – День выборов депутатов Талгарского районного маслихата

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28 сентября 
1995 года «О выборах в Республике Казахстан», Талгарская районная территориальная 
избирательная комиссия сообщает о регистрации партийного списка кандидатов в депутаты 
Талгарского районного маслихата.

 ДПК «АК ЖОЛ» 
Кудайбердиев Амангельди Касымжанович, 27.11.1968 года рождения, Директор ТОО 
«КазШерстьТехнология», Зарегистрирован по адресу: город Алматы, Алмалинский район, 
ул.Караоткел 31 дом , 34 кв 
Бекмагамбетова Жанат Мухитовна, 16.04.1968 года рождения, «Университет «Туран», 
заведующий кафедрой «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», Зарегистрирован 
по адресу: город Алматы, Алмалинский район, ул.Бруцеловского 167 дом , 1224 кв
Сарбаев Тулеген Тлепбергенович, 10.07.1988 года рождения, Директор ТОО «Интерком 
Евразия», Зарегистрирован по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, 
ул.Жибек жолы 21 дом, 11 кв
Беков Дмитрий Мадиярович,14.05.1983 года рождения, Директор ТОО «U-Case» 
Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, город Талгар, ул.Панфилова дом 58 б.
Усенов Нурсултан Галымжанович, 04.04.1993 года рождения, Рынок «Байсат», сдача недвижимого 
имущества, Зарегистрирован по адресу: Город Алматы, Жетысуский район, ул.Кулагер 36 дом,42 кв

   
М.Дюсебаев,   

 председатель районной избирательной комиссии

2020 ЖЫЛДЫҢ 10 ҚАҢТАР – ТАЛҒАР АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТЫ 
ДЕПУТАТТАРЫН САЙЛАУ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық Заңына сəйкес,   Талғар аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясы Талғар аудандық мəслихатының депутаттығына кандидаттардың партиялық 
тізімін тіркегенін хабарлайды.  

«Ауыл» ХДП партиясынан
Ауелбаев Касенхан Баратбекұлы, 03.03.1958 жылы туылған, «Мадияр» ШҚ төрағасы, 
Тіркелген мекенжайы: Талғар ауданы , Қайнар ауылы, Мира көшесі 4 үй,1 пəтер 
Алжанбаева Гулбану Шарипқызы, 18.03.1975 жылы туылған, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 
технолог, Тіркелген мекенжайы: Талғар ауданы, Гүлдала ауылы, Əйтеке би көшесі 1а үй, 
4 пəтер 
Байсабаев Баубек Аширбекұлы,  24.01.1957 жылы туылған,  СШМКК «Талғарирригация» 
басшысы, Тіркелген мекен-жайы:  Талғар қаласы, Абай көшесі 14 үй 
Солтан Думан Оразбайұлы  31.01.1994 жылы туылған, 2 КС дəрігері. Апаттар медицина 
орталығының Алматы қаласы филиалының дəрігері, Тіркелген мекен-жайы: Талғар 
ауданы, Жаңалық ауылы Жандосов көшесі 22 үй 
Мухамедияров Айдын Талғатұлы, 14.09.1980 жылы туылған, «МКИ Uniti» Басшысы,   
Тіркелген мекен-жайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Гагарин көшесі 309 үй, 68 пəтер 

М.Дюсебаев,
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы

10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА – ДЕНЬ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТАЛГАРСКОГО 
РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28 сентября 
1995 года «О выборах в Республике Казахстан», Талгарская районная территориальная 
избирательная комиссия сообщает о регистрации партийного списка кандидатов в депутаты 
Талгарского районного маслихата.

Партия ХДП «Ауыл»
Ауелбаев Касенхан Баратбекович, 03.03.1958  года рождения, Руководитель КХ Мадияр,   
Зарегистрирован по адресу: Талгарский район , с.Кайнар, ул.Мира  4 ,1 кв
Алжанбаева Гулбану Шариповна , 18.03.1975 года рождения, Каз НУ им Альфараби 
факультет химии и химических технологий, Зарегистрирован по адресу:  Талгарский 
район , с.Гулдала, ул.Айтеке би 1а дом,4 кв
Байсабаев Баубек Аширбекович , 24.01.1957 года рождения, Директор ГКП ВХ на ПХВ 
Талгарирригация, Зарегистрирован по адресу:  г.Талгар, ул.Абая 14 дом
Солтан Думан Оразбайулы, 31.01.1994 года рождения, Врач выездной бригады 2 КГП на 
ПВХ ССМП УОЗ г. Алматы, Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, с.Жаналык, 
ул.Жандосова дом 22.
Мухамедияров Айдын Талгатович , 14.09.1980 года рождения, ТОО «МКИ Uniti» Директор, 
Зарегистрирован по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Гагарина 309 дом,68 кв 

           
 М.Дюсебаев,

председатель районной избирательной комиссии

2020 ЖЫЛДЫҢ 10 ҚАҢТАР – ТАЛҒАР АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТЫ 
ДЕПУТАТТАРЫН САЙЛАУ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық Заңына сəйкес,  Талғар аудандық аумақтық сайлау 
комиссиясы Талғар аудандық мəслихатының депутаттығына кандидаттардың партиялық 
тізімін тіркегенін хабарлайды. 

«Қазақстан Халық партиясы» ҚБ 
Тұрсын Бекжан Тұрсынұлы, 09.12.1993 жылы туылған, Жеке кəсіпкер, Тіркелген 
мекенжайы: Талғар ауданы, Кеңдала ауылы, Мақатаев көшесі 26 үй
Нурмухамбетова Алтынай Сембайқызы,20.07.1980 жылы туылған, Медбике, Медицина 
орталығы ЖШС «Medical Assistance Group», Тіркелген мекенжайы: Талғар қаласы, Қарасай 
батыр көшесі 54 б үй,13 пəтер
Гайтинов Рафаэль Мухарамович, 19.11.1958 жылы туылған, Директордың орынбасары, 
ЖШС «Айршир», Тіркелген мекен-жайы: Панфилов ауылы, Талғар көшесі 9 үй, 1 пəтер

М.Дюсебаев,
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы

10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА – ДЕНЬ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТАЛГАРСКОГО 
РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28 сентября 
1995 года «О выборах в Республике Казахстан», Талгарская районная территориальная 
избирательная комиссия сообщает о регистрации партийного списка кандидатов в депутаты 
Талгарского районного маслихата.

ОО «Народная партия Казахстана»
Тұрсын Бекжан Тұрсынұлы, 09.12.1993 года рождения, Частный предприниматель, 
Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, с.Кендала, Ул.Макатаева 26
Нурмухамбетова Алтынай Сембаевна, 20.07.1980 года рождения, Медсестра, ТОО «Medical 
Assistance Group, Зарегистрирован по адресу: город Талгар, ул. Карасай батыр дом 54 б, кв 13
Гайтинов Рафаэль Мухарамович, 19.11.1958 года рождения, Заместитель директора, ТОО 
«Айршир, Зарегистрирован по адресу: Талгарский район, с.Панфилова , ул.Талгарская дом 
9, кв 1

М.Дюсебаев,
председатель районной избирательной комиссии
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Статья 642. Непредставление или 
несвоевременное представление в местный 
орган военного управления списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет либо приписке к призывным 
участкам

Непредставление или несвоевременное 
представление в местный орган военного 
управления в установленный срок списков 
граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет либо 
приписке к призывным участкам, - 
влечет штраф на должностных лиц 
организаций, учебных заведений, а 
также должностных лиц организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилых 
домов, и домовладельцев - в размере десяти, 
на первых руководителей организаций, 
учебных заведений - в размере пятнадцати, 
на субъектов малого предпринимательства 
- в размере двадцати, на субъектов среднего 
предпринимательства - в размере тридцати, 
на субъектов крупного предпринимательства 
- в размере сорока месячных расчетных 
показателей.

Статья 644. Неоповещение граждан 
о вызове местного органа военного 
управления

Неоповещение руководителем или 
другим ответственным лицом организации, 
ответственным за военно-учетную работу 
граждан, о вызове местного органа военного 
управления, а равно необеспечение 
гражданам возможности своевременной 
явки по вызову местного органа военного 
управления - влекут штраф в размере десяти 
месячных расчетных показателей.

 
Статья 645. Несвоевременное 

представление сведений об изменениях 

состава проживающих граждан, состоящих 
или обязанных состоять на воинском учете

Несвоевременное представление в 
органы, на которые возложено ведение 
воинского учета, сведений об изменениях 
состава постоянно проживающих граждан, 
состоящих или обязанных состоять на 
воинском учете, - влечет штраф в размере 
десяти месячных расчетных показателей.

Статья 646. Несообщение сведений о 
военнообязанных, призывниках и гражданах

1. Несообщение в установленный 
срок должностным лицом органа 
социальной защиты населения о 
признании граждан, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете, 
инвалидами, а также должностным лицом 
организаций здравоохранения сведений 
о военнообязанных и призывниках, 
находящихся на стационарном лечении 
и диспансерном учете, в местный орган 
военного управления - влечет штраф 
в размере десяти месячных расчетных 
показателей.

2. Несообщение в установленный срок 
должностным лицом органа записи актов 
гражданского состояния в местный орган 
военного управления о внесении изменений 
в записи актов гражданского состояния 
граждан, состоящих или обязанных состоять 
на воинском учете, - влечет штраф в размере 
десяти месячных расчетных показателей.

3. Несообщение руководителем или 
другим должностным лицом организации 
в орган, осуществляющий воинский учет, 
о принятых на работу (учебу) граждан, 
обязанных состоять, но не состоящих на 
воинском учете по месту жительства, - 
влечет штраф в размере десяти месячных 
расчетных показателей.

4. Несообщение в установленный 
законодательством срок должностными 
лицами органов дознания и предварительного 
следствия, ответственными за уведомление 
о военнообязанных и призывниках, в 
отношении которых ведется дознание или 
предварительное следствие, в местный 
орган военного управления - влечет штраф 
в размере десяти месячных расчетных 
показателей.

5. Несообщение в установленный 
законодательством срок должностными 
лицами судов, ответственными за 
уведомление местного органа военного 
управления о военнообязанных и 
призывниках, в отношении которых судом 
рассматриваются уголовные дела, а также о 
вступивших в законную силу в их отношении 
приговорах, - влечет штраф в размере десяти 
месячных расчетных показателей.

Статья 647 изложена в редакции Закона 
РК от 17.11.15 г. № 408-V (введен в действие 
с 1 марта 2016 г.) (см. стар. ред.)

Статья 647. Неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому учету

Неявка гражданина, состоящего или 
обязанного состоять на воинском учете, 
по вызову местного органа военного 
управления в указанный срок без 
уважительной причины либо прибытие 
в населенный пункт (административный 
район) на постоянное место жительства 
или место временного пребывания (на срок 
свыше трех месяцев), а также в служебные 
командировки, на учебу, в отпуск или на 
лечение (на срок свыше трех месяцев), 
обязанного в течение семи рабочих дней 
обратиться в Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан» по месту 
прибытия с заявлением о постановке на 

воинский учет, - влечет штраф в размере 
пяти месячных расчетных показателей. 

Статья 648. Уклонение от медицинского 
обследования или сборов

1. Уклонение от медицинского 
освидетельствования либо обследования 
по направлению комиссии по постановке 
граждан на воинский учет или 
призывной комиссии - влечет штраф на 
военнообязанных в размере пяти месячных 
расчетных показателей, а на призывников - 
предупреждение либо штраф в размере трех 
месячных расчетных показателей.

2. Уклонение военнообязанных от 
воинских сборов - влечет штраф в размере 
пяти месячных расчетных показателей.

Статья 649. Умышленная порча или 
утрата документов воинского учета

Умышленная порча или уничтожение 
военного билета или других учетно-
воинских документов гражданина, 
подлежащего призыву на воинскую службу, 
а равно утрата военного билета или других 
учетно-воинских документов гражданина, 
подлежащего призыву на воинскую службу, 
по вине владельца -

влекут предупреждение или штраф 
в размере пяти месячных расчетных 
показателей.

Статья 650. Уклонение от подготовки к 
воинской службе

Уклонение от подготовки к воинской 
службе призывников по военно-
техническим специальностям по 
направлению местных органов военного 
управления или непосещение занятий 
учебных организаций без уважительных 
причин - влечет предупреждение или штраф 
в размере одного месячного расчетного 
показателя

При попадании в лавину следует 
как можно быстрее избавиться от 
рюкзака (в крайнем случае разрезать 
лямки ножом), лыж, лыжных палок. 
Нужно стремиться как можно 
дольше держаться на поверхности, 
перекатываться, а при попадании 
внутрь массы снега – делать активные 
плавательные движения, стремясь 
вынырнуть из лавины. После 
остановки лавины перед лицом 
нужно сделать воздушный мешок для 
дыхания, затем, если вы неглубоко 
– поднять руку, стремясь привлечь 
внимание спасающих, а если глубоко 
– постараться меньше двигаться, 
экономя кислород. Кричать для 
привлечения внимания следует, 
только если голова не находится 
в массе лавины, во избежание 
попадания снега в дыхательные пути. 
К тому же, по свидетельству людей, 
попавших под лавину и выживших, 
крики из-под снега практически не 
слышны находящимся снаружи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
1. Не игнорируйте информацию 

о предупреждениях компонетных 
органов.

2. Постоянно следите за 
сообщениям средств массовой 
информации об обстановке в горах.

3. Не останавливайтесь на отдых 
на лавиноопасных участках.

4. Саблюдайте максимальную 
осторожность при движении по 
лавиноопасным участкам.

Необходимые телефоны: 
звоните при любой чрезвычайной 
ситуации природного характера 
на диспетчерские пункты  ГУ 
«Казселезащита» МЧС РК :    

1.Главный  диспетчерские пункт  
г.Алматы  8(727)291-18-81

2.ИАТЭТУ г.Есик  8 (72775) 7 55 
85       

3.ТПЭО г.Талгар  8(72774) 3 02 06, 
4 00 71;

4.ОЧС  Талгарского района 101

Беделбеков М.М.,
руководитель  Талгарское ПЭО  

ИАТЭТУ
ГУ «Казселезащита» МЧС РК   

ОСТОРОЖНО, ЛАВИНА!
Лавина — значительный объём снежной 

массы, падающей или соскальзывающей с 
крутых горных склонов со скоростью около 20-
30 м/с.Сход лавины нередко сопровождается 
побочным эффектом в виде воздушной 
предлавинной волны, которая производит 
наибольшие разрушения.

Снежная лавина, как стихийное природное 
явление, может представлять немалую опасность, 
вызывая человеческие жертвы (в частности, 
среди альпинистов, любителей горных лыж и 
сноубординга) и принося существенный ущерб 
материальному имуществу. Лавины опасны 
для людей из-за своей массы (достигающей 
иногда нескольких сотен тонн), что приводит к 
смерти от шока в результате перелома костей, 
а также слабой или отсутствующей вовсе 
воздухопроницаемости, из-за чего жертва 
погибает от недостатка кислорода.Помимо 
того, лавина может снести человека со склона, 
в результате чего тот может разбиться насмерть 
при падении с него. Если же снег, осыпавшийся 
с накрывшей пострадавшего лавины, попадёт 
пострадавшему в органы дыхания (в рот, 
в нос или ещё дальше), тот погибнет из-за 
невозможности дыхания. Дополнительно 
попавшему под лавину освободиться мешает 

слабая звукопроводность снега (из-за того, что 
он мягкий), и в результате спасатели могут не 
услышать крики человека из-под лавины.

Лавины очень часто угрожают населенным 
пунктам, спортивным и санаторно-курортным 
комплексам, железным и автомобльным 
дорогам, линиям электропередачи, и другим 
обьектам и сооружениям расположенных в зоне 
риска.

К лавинообразующим факторам относятся:
-высота снежного покрова;
-плотность снега;
-интенсивность снегопада;
-оседание снежного покрова;
-изменения температурного режима воздуха 

и снежного покрова;
-метелевое перераспределение снежного 

покрова. 
Формирование лавин происходит в лавинном 

очаге, представляещем собой участок склона 
и его подножия, в пределах которого движется 
лавина.

В качестве защитных мероприятий на этих 
территориях применяется прогноз лавинной 
опасности. По необходимости проводятся 
профилактические спуски снежных лавин при 
помощи взрывов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ, ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ И ОБОРОНЫ



Жұма, 18 желтоқсан, 2020 жыл Жұма, 18 желтоқсан, 2020 жыл 23Ресми бөлім

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В соответствии с пунктом 1),2) статьи 
8  Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 24 февраля 2014 
года №138 «Об утверждении Правил 
учета мнения населения соответствующей 
территории при наименовании, 
переименовании администравтивно-
территориальных единиц, составных 
частей населенных пунктов, а  также 
уточнении и изменении транскрипции их 
наименовании»   07 декабря  2020 года 
в 10-00 часов в здании Аппарата акима 
города Талгар, расположенного по адресу: 
г.Талгар, ул.Гагарина, №76 состоялось 
собрание совета местного сообщества.                         
На повестке дня: О присвоении названии 
новых нижеследующих 143 улиц города 
Талгар. Был рассмотрен данный вопрос и 
дано этимологическое разъяснение. Рабочей 
группой совета местного сообщества, 
общественниками были внесены 
изменения в некоторые наименования, 
в ходе которого  приняли  единогласное 
решение о присвоении названии новых 
нижеследующих 143 улиц  города Талгар: 

1. Томирис
2. Бəйдібек би
3. Бүғра хан
4. Мұқали батыр
5. Жошы хан
6. Берке хан
7. Тоқтамыс хан
8. Ұлықбек
9. Орақты батыр 
10. Шора батыр
11. Капал батыр
12. Жолбарыс би
13. Ескелді би-Кəмшат Доненбаева
14. Балпык би
15. Өтеген батыр 
16. Сəмен батыр 
17. Олжабай батыр
18. Баян батыр
19. Байзак батыр
20. Жəнгір хан
21. Сұраншы батыр
22. Шернияз Жарылғасұлы
23. Шортанбай ақын
24. Бақытжан Қаратаев -Мұрат 

Мөңкенұлы
25. Мұхамед-Салық Бабажанов-

Мұстафа Өзтүрік 
26. Зылиха Тамшыбаева
27. Малайсары батыр
28. Орыс хан
29. Мөде қаған
30. Еділ қаған
31. Бумын қаған
32. Тоныкөк
33. Күлтегін
34. Ахмет Йүгінеки- Тұяқберді 

Шəмелов
35. Йоллығ-тегін-Əсет Найманбайұлы
36. Жамал Қарши
37. Сыпыра жырау
38. Домалақ ана
39. Əлішер Науаи
40. Жиембет жырау
41. Ағынтай батыр
42. Əлмерек абыз
43. Əнет баба Кішікұлы
44. Қожаберген жырау
45. Қазыбек би-Мұрат Айтхожин
46. Қосы батыр
47. Мөңке би
48. Шакшак Жəнібек батыр
49. Барақ  Султан  батыр
50. Тəтіқара жырау
51. Жасыбай батыр
52. Нияз би
53. Қабылиса жырау
54. Шал ақын
55. Бөлтірік шешен
56. Исатай батыр
57. Құрбанғали Халид
58. Құнанбай
59. Сегіз сері
60. Мұса Шорманов
61. Майлықожа ақын
62. Мұхит Мерəліұлы

63. Бақтыбай ақын
64. Науан хазірет- Құман Тастанбеков
65. Бақтыгерей Құлманов
66. Ахмет Бірімжанов-Мұхамеджан 

Сералин
67. Амангелді Иманов- Шамғон 

Қажығалиев 
68. Қали Байжанов-Роза Жаманова
69. Спандияр Көбеев
70. Сүгір Əліұлы
71. Кенен Əзірбаев
72. Ыбырай Жақаев
73. Нығмет Нұрмаков
74. Тəуекел хан
75. Бекет ата
76. Арыстан баб
77. Алаша хан
78. Бегимбетов Амангелді –Шəкен 

Ниязбеков
79. Қанай би
80. Мұзтау-Өмірбек Байділдаев 
81. Тұздыкөл-Шоқыр Бөлтеков
82. Майбұлақ-Бəйкен Əшімов
83. Аңырақай
84. Ақжайлау-Сұлтан Баймағамбетов
85. Ұшқоңыр
86. Сарысай-Сəлімгерей Жантөрин
87. Амшыөзек-Дүкенбай Досжан
88. Едіге
89. Аққөл-Айдархан Тұрлыбаев
90. Ойқарағай-Салық Зиманов
91. Құттыкөл-Шығанақ Берсиев
92. Теректі-Сейтқали Мендешев
93. Ұлытау
94. Ақмешіт
95. Аққөз батыр Қосанұлы-Əзілхан 

Нұршайықов
96. Бозақ-Хамит Ерғалиев
97. Үкілі Ыбырай
98. Жасыбай көл-Тұрмағамбет 

Ізтілеуұлы
99. Ерейментау-Нарғозы Данаев
100. Ақыт Үлімжіұлы-Ақселеу 

Сейдімбек
101. Сайрам-Сырбай Мəуленов
102. Талас-Шолпан Жандарбекова
103. Төрткөл-Ишанбай Қарақүлов
104. Үстірт-Əміре Қашаубаев
105. Қозыбасы-Мұзафар Əлімбаев
106. Тақбалытас-Садуақас Ғылмани
107. Тойтөбе-Қалибек Қуанышбаев
108. Үңгіртас-Султанахмет Қожықов
109. Айбас-Телжан Шонанұлы
110. Ақсу-Кемел Ақышев
111. А л т ы н ж а л - Ж а з ы л б е к 

Қуанышбаев
112. Алтыншоқы-Серəлі Қожамқулов
113. Б а й б а қ т ы - Ш а й м е р д е н 

Қосшығұлұлы
114. Байырқұм-Александр Сызганов
115. Бестоғай-Темирбек Жургенов
116. Бозарал-Əбілсейіт Айқанов
117. Бұғылы-Елубай Өмірзақов
118. Биші қайын-Смағұл Сəдуақасұлы
119. Диханкөл-Сабыр Рахимов
120. Егіндібұлақ-Қали Жантілеуов
121. Əулиетау-Жүсіпбек Елебеков
122. Жаркөл-Қалихан Ысқақов
123. Жұмбақтас
124. Иіркөл-Қапан Бадыров
125. Қараой-Нұртас Оңдасынов
126. Қаратал-Шона Смақанұлы
127. Қарауыл төбе-Құрманбек  

Жандарбеков
128. Қаршығалы-Əбу Сарсенбаев
129. Қастек-Нұрмолда Алдабергенов
130. Қосқұдық
131. Сандықтас-Ғали Орманов
132. Саумалкөл-Орынбек Жəутіков
133. Тайсауырын-Əбілахат Есбаев
134. Қырыққыз-Əзірбайжан Мəмбетов
135. Майтөбе-Мүлқаман Қалауов
136. Марқакөл-Сəкен Жүнісов
137. Меркі-Карл Байпақов
138. Наурызбас-Жұмағали Саин
139. Кемертоған-Мəлік Ғабдуллин
140. Үшарал
141. Ұзынарық-Асқар Тоқпанов
142. Шөлтөбе-Баубек Бұлқышев
143. Анахарсис-Мүхамеджан Қаратаев

ГУ «Аппарат акима города Талгар»,
тел: 2-39- 77

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 24 ақпандағы «Əкімшілік-
аумақтық бірліктерге, елді мекендердің 
құрамдас бөліктеріне атау беру оларды 
қайта атау, сондай-ақ  олардың атауларының 
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту 
кезінде тиісті аумақ халқының пікірін 
ескеру  қағидаларын бекіту туралы» 
№138 қаулысының 8- тармағының, 1),2)- 
тармақшаларына сəйкес 07 желтоқсан 2020 
жылы  сағат    10-00-да Талғар қаласы, 
Гагарин көшесі №76 Талғар қалалық 
əкімшілігінің ғимаратында жергілікті 
қоғамдық кеңес жиыны өтті.  Күн тəртібінде: 
Талғар қаласына төмендегі көрсетілген 143 
жаңа көше атау беру туралы. Аталған мəселе 
қаралып, көше атауларына  этимологиялық 
түсініктеме беріліп талқыланды. Жергілікті 
қоғамдастық кеңесінің жұмыс тобы, қоғам 
белсенділері кейбір атауларға өзгерістер 
енгізді. Жиынға қатысқан қоғамдық 
кеңестің жұмысшы тобы жəне қоғам 
белсенділері бір ауыздан, Талғар қаласына 
төмендегі жаңа 143 көшеге атау берілсін 
деп шешім қабылдады: 

1. Томирис
2. Бəйдібек би
3. Бүғра хан
4. Мұқали батыр
5. Жошы хан
6. Берке хан
7. Тоқтамыс хан
8. Ұлықбек
9. Орақты батыр 
10. Шора батыр
11. Капал батыр
12. Жолбарыс би
13. Ескелді би-Кəмшат Доненбаева
14. Балпык би
15. Өтеген батыр 
16. Сəмен батыр 
17. Олжабай батыр
18. Баян батыр
19. Байзак батыр
20. Жəнгір хан
21. Сұраншы батыр
22. Шернияз Жарылғасұлы
23. Шортанбай ақын
24. Бақытжан Қаратаев -Мұрат 

Мөңкенұлы
25. Мұхамед-Салық Бабажанов-

Мұстафа Өзтүрік 
26. Зылиха Тамшыбаева
27. Малайсары батыр
28. Орыс хан
29. Мөде қаған
30. Еділ қаған
31. Бумын қаған
32. Тоныкөк
33. Күлтегін
34. Ахмет Йүгінеки- Тұяқберді 

Шəмелов
35. Йоллығ-тегін-Əсет Найманбайұлы
36. Жамал Қарши
37. Сыпыра жырау
38. Домалақ ана
39. Əлішер Науаи
40. Жиембет жырау
41. Ағынтай батыр
42. Əлмерек абыз
43. Əнет баба Кішікұлы
44. Қожаберген жырау
45. Қазыбек би-Мұрат Айтхожин
46. Қосы батыр
47. Мөңке би
48. Шакшак Жəнібек батыр
49. Барақ  Султан  батыр
50. Тəтіқара жырау
51. Жасыбай батыр
52. Нияз би
53. Қабылиса жырау
54. Шал ақын
55. Бөлтірік шешен
56. Исатай батыр
57. Құрбанғали Халид
58. Құнанбай
59. Сегіз сері
60. Мұса Шорманов
61. Майлықожа ақын
62. Мұхит Мерəліұлы

63. Бақтыбай ақын
64. Науан хазірет- Құман Тастанбеков
65. Бақтыгерей Құлманов
66. Ахмет Бірімжанов-Мұхамеджан 

Сералин
67. Амангелді Иманов-Шамғон 

Қажығалиев
68. Қали Байжанов- Роза Жаманова
69. Спандияр Көбеев
70. Сүгір Əліұлы
71. Кенен Əзірбаев
72. Ыбырай Жақаев
73. Нығмет Нұрмаков
74. Тəуекел хан
75. Бекет ата
76. Арыстан баб
77. Алаша хан
78. Бегимбетов Амангелді-Шəкен 

Ниязбеков
79. Қанай би
80. Мұзтау- Өмірбек Байділдаев
81. Тұздыкөл-Шоқыр Бөлтеков
82. Майбұлақ-Бəйкен Əшімов
83. Аңырақай
84. Ақжайлау-Сұлтан Баймағамбетов
85. Ұшқоңыр
86. Сарысай-Сəлімгерей Жантөрин
87. Амшыөзек-Дүкенбай Досжан
88. Едіге
89. Аққөл-Айдархан Тұрлыбаев
90. Ойқарағай-Салық Зиманов
91. Құттыкөл-Шығанақ Берсиев
92. Теректі-Сейтқали Мендешев
93. Ұлытау
94. Ақмешіт
95. Аққөз батыр Қосанұлы-Əзілхан 

Нұршайықов
96. Бозақ-Хамит Ерғалиев
97. Үкілі Ыбырай
98. Жасыбай көл-Тұрмағамбет 

Ізтілеуұлы
99. Ерейментау-Нарғозы Данаев
100. Ақыт Үлімжіұлы-Ақселеу 

Сейдімбек
101. Сайрам-Сырбай Мəуленов
102. Талас-Шолпан Жандарбекова
103. Төрткөл-Ишанбай Қарақүлов
104. Үстірт-Əміре Қашаубаев
105. Қозыбасы-Мұзафар Əлімбаев
106. Тақбалытас-Садуақас Ғылмани
107. Тойтөбе-Қалибек Қуанышбаев
108. Үңгіртас-Султанахмет Қожықов
109. Айбас-Телжан Шонанұлы
110. Ақсу-Кемел Ақышев
111. Алтынжал-Жазылбек Қуанышбаев
112. Алтыншоқы-Серəлі Қожамқулов
113. Б а й б а қ т ы - Ш а й м е р д е н 

Қосшығұлұлы
114. Байырқұм-Александр Сызганов
115. Бестоғай-Темирбек Жургенов
116. Бозарал-Əбілсейіт Айқанов
117. Бұғылы-Елубай Өмірзақов
118. Биші қайын-Смағұл Сəдуақасұлы
119. Диханкөл-Сабыр Рахимов
120. Егіндібұлақ-Қали Жантілеуов
121. Əулиетау-Жүсіпбек Елебеков
122. Жаркөл-Қалихан Ысқақов
123. Жұмбақтас
124. Иіркөл-Қапан Бадыров
125. Қараой-Нұртас Оңдасынов
126. Қаратал-Шона Смақанұлы
127. Қарауыл төбе-Құрманбек  

Жандарбеков
128. Қаршығалы-Əбу Сарсенбаев
129. Қастек-Нұрмолда Алдабергенов
130. Қосқұдық
131. Сандықтас-Ғали Орманов
132. Саумалкөл-Орынбек Жəутіков
133. Тайсауырын-Əбілахат Есбаев
134. Қырыққыз-Əзірбайжан Мəмбетов
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Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар»

Қашанда ел арасынан табылып, 
елдің қамын ойлап жүретін ел 
ағаларының бірі облыстық мəслихат 
депутаттығына үміткер Сұлтан 
Нұрдаулетов «Nur Otan» партисының 
бақылау комиссиясының төрағасы. 
Ауданымызда атқарылып жатқан 
ауқымды істерге партиялық бақылау 
жасап, жұмыс барысындағы кемшіл 
тұстарды назарға алып, бюджет 
қаражатының мақсатты жұмсалуына 
баса көңіл бөледі. 

Бұл жолы да Сұлтан Нұғайыпұлы 
қаламыздағы көпқабатты үйлердің 
орталықтандырылған жылу жүйесіне 
қосылуын басты назарға алды. 
Өзінің сайлауалды бағдарламасының 
бір тармағы дəл осы халықтың əл-
ауқатын жақсарту, инфрақұрылымды 
нығайту болатын. Қаһарын төгіп қыс 
мезгілі келгенде талғарлықтардың 
жылы үйде отыруын қадағалап, 

қаламыздағы блок-модульді 
пештердің жай-күйімен танысты. 
Өткен жылы Талғар қаласында 
15 блок-модульді қазандық іске 
қосылып, 96 көпқабатты үй көгілдір 
отынмен жылынған еді. Биыл 9 
блок-модульді қазандық салынып, 
талғарлықтар игілігін көруде. Енді 
екі қазандықтың да жұмыстары 
аяқталып қалған. Оларды осы айда 
іске қосу жоспарлануда. Сұлтан 
Нұрғайыпұлы осы қазандықтардың 
жұмысын бақылап, межеленген 
уақытта халыққа жылу берілуін 
қадап тапсырды. Жұмыс барысында 
тұрғындармен кездесіп, өзінің 
сайлауалды бағдарламасымен бөлісіп, 
ел тілегін де ескере жүрді.

* * * 
Облыстық мəслихат депу-

таттығына үміткер Сұлтан 
Нұрдаулетов өзінің үгіт-насихат 
жұмыстарын бастап кеткен еді. Өткен 
аптада ол ауданымызға қарасты 
Төңкеріс ауылында жол жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп жатқан «Жанай 

«Əке деген тас қорған, 
Сақтар басшы жат жолдан.
Ана деген қос бұлақ,
Қандырған мейіріммен сусындап»

 Нөкербан Нұғманұлы

Əкеміздің адами құндылықтарға толы ақылын 
тыңдамағалы жиырма бір жыл болды. Анамыздың 
мейірімге толы жүзін көрмегелі екінші жылға аяқ басты. 
«Əкесіз жетім – ерке жетім, анасыз жетім – тұл жетім...» 
деген ұғымды анамыздан айырылғаннан бері нақты сезініп 
келеміз. Ортамызда əкеміздің жоқтығын сездірмей жиырма 
жыл бойы əке орнына əке болып жəне өз аналық болмысына 
да нұқсан келтірмеген асылымыздан айырылу біздер үшін 
орны толмас қайғы. Дегенмен, Алланың ісіне шара бар 
ма?! Өткен жылы көз жұмбағанда анамыз Төлемісова 
Тұрсынхан Сыдықбек-Тұрлықожақызы сексен жасқа толар 
еді, ал əкеміз Нөкербан Нұғманұлы желтоқсан айының 5 
күні тоқсан жасты алқымдар еді. Тоқтаусыз сырғыған уақыт  
пенденің пейілін өзгертпесе де, бар ғұмырдың жалған 
екендігін сан рет дəлелдеп отырары сөзсіз.

 «Шолақ дүние өтеді,
 Бір-ақ тұтам ырғайдай.
 Көңілді өткіз өмірді,
 Ажалда байқап тұрғандай.
 Ажал қуып жеткенде,
 Бір минут мұрсат бермейді,
 Арт жаққа мойын бұрғандай» – деп, əкеміз өзі 

жырлағандай, бір сəтте де мүмкіндік берілмей, күні біткен 
адамдар күнде мəңгілікке сапар шегеді екен. Балалық 
сағыныш көзіңе жас толтырса да, əке мен ананың өткен 
өмірі, халқы үшін атқарған қызметі, перзенттеріне деген 
өлшеусіз мейірімдері, өмір мен өлімге деген көзқарастары 
біздерді жігерлендіреді, аттарына кір келтірмей ғұмыр 
кешуді міндеттейді.

«Ер даланың арысы, əйел үйдің ырысы...» деп өсиет 
айтатын анамыз, ер адамның қадір-қасиетін жоғары 
бағалап, ойы мен пікірін ең бірінші орынға қоятын еді. 
Əкеміздің атын толық айтпай Нөкеш деп отырушы еді. Екі 
əке, екі ананың ортасында туғаннан жалғыз болған анамыз 
«Бірің балам, бірің бауырым. Сендерді маған бермесе не 
істер едім?» деп өз құрсағынан шыққан біздерді бала да 
бауыр да жасайтын. Ең ғажабы, бала күнімізде «Анамыз 
ұлы математик» дейтінбіз, кейін осы сөзді немерелері 
айтатын болған. Себебі, жиын-той, ас-садақалардан  əкелген 
сарқытын анамыз неше бала отырсақ, бəрімізге қылдай 
қылып бөліп беретін. Осы қасиеті де біздердің бір-бірімізге 
мейірімді болып өсуімізге негіз болды деп ойлаймын.

Əке мен ана арасындағы үйлесімнің бір мысалы: əкемізге 
деген анамыздың шүбəсіз ықыласы, «пірім»-деп бас иген 
риясыз көңілі. Ал əкеміз ше? Əкеміз əр кез баршамызға 
«Əуелі аналарыңды құрметтеңдер, ренжітпеңдер...» деуші 
еді. Ақырғы демі таусылып, көзін жұмар алдында да «Бір 
жалғыздық аналарыңда болады. Көңілін ауыртпаңдар...» 
деп өсиет қалдырған еді.

Бұл күнде əкеміздің тізесін ат қылып мінген, анамыздың 
аялы қолымен езілген қатық жеп, айран ішкен уақытты 
аңсаймыз. Əттең, бəрі біз ойлағандай болса ғой, бір сəт 
дамылдамай əкеміздің тізесін құшақтап, анамыздың 
табанынан сүйіп отырар едік.

Бұл ғұмырдың жалғандығы басым ғой,
Өтер өмір, жалт еткен бір жасын ғой.
Адам- қонақ қысқа өмірге.
Ендеше,
Санамызды билеп жүрсін тек жақсы ой.
Жаратушы анамыз бен əкеміздің салиқалы ғұмырын 

ұрпақтарына үлгі етіп, бұл өмірдегі біліп, білмей істеген 
күнəлары болса кешіріп, Жаннатты нəсіп етсе екен.

 
Еске алушы, кенже ұлы Алмасбек Нөкербанұлы,

Кеген ауданы, Шырғанақ ауылының тумасы

Айнаш ƏЛДИБЕК,
«Талғар»

Күні кеше ғана ел бойынша 
Мəжіліс сайлауының үгіт-насихат 
науқаны басталды. Ал, сайлауға 
əзірлік жұмыстары бір айдан бері 
толассыз жүріп жатыр. Осыған 
орай Талғар аудандық «Nur Otan» 
паритиясының кандидаты Бауыржан 
Əукенов те Ауғанстан соғысы 

ардагерлері, «Жауынгер» қоғамдық 
бірлестігі мүшелерімен кездесіп 
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. 
Кездесу барысында Ауған соғысында 
ерлікпен көз жұмған боздақтардың 
есімдерінің жас ұрпақтардың 
жадында мəңгі сақталуын, сонымен 
қатар ұлттық идеологияны 
насихаттау мақсатында өткізетін 
іс шаралар туралы талқылап, «Nur 
Otan» партиясының сайлауалды 
бағдарламасымен таныстырды.

Қоғамдық əлеуметтік өмірден 
тысқары қалып, жай  ғана 
дидарласуға зəру зей нет жасындағы 
қариялар əңгімесін кезекпен келіп 
тыңдап, үй ін тазалап беретін, азық-
түлік, дəрі-дəрмегін əкеліп, қолғабыс 
жасай тын ерікті жастарға алғыс 
ай тудан бастады. Ұсыныс-тілектер 
де ай тылды.

– Ауған соғысының ардагерлері 
– біздің замандастарымыз, 
аға буын өкілдері. Үкімет пен 
партияның міндетін адал атқарған 
жауынгерлердің ерлігі – ұрпаққа 
үлгі. Сіздердің ерліктеріңіз мəңгілік 
ел есінде. Сондықтан сұрапыл 
майданда қан кешкен əрбір азаматтың 
ұрпақ тəрбиесіне қосар үлесі зор. 
Ардагерлердің көзсіз ерлігін өскелең 
ұрпаққа насихаттайтын шараларды 
жиі ұйымдастыру керек, - деп сөз 
бастаған депутат қай  істің болсын 
өнуіне үш шарт бар: ең əуелі – ниет 
керек, одан соң – күш керек, əрине – 
соңғысы тəртіп. Тəртіп бар жерде – 
тəрбие бар екенін баса айтып, қатаң 
тəртіп режимінде өтетін алдағы 
сайлауда əділ дауыс берулерін 
сұрады.

ЕСКЕ АЛУСАЙЛАУ – 2021

КАНДИДАТТАР КАРҚЫНДЫ 
ЖҰМЫС ЖАСАУДА

ТӘРТІП БАР ЖЕРДЕ 
ТӘРБИЕ БАР

құрылыс – 7» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің еңбеккерлерімен 
кездесті. Ауылдың 4-4,5 километр 
жолын жөндеп жатқан компанияның 
жұмыс барысымен танысқан 
кандидат жолдардың халық үшін 
маңыздылығын алға тартып, оны 
сапалы əрі қажетті стандарттарға 
сай жасалуы керектігін айтты. 
Еңбеккерлерге өз міндеттерін адал 
атқарып, халықтың ықыласына 
бөленуден асқан абыройдың 
жоқтығын ескертті. Емен-жарқын 
əңгіме барысында өзінің сайлауалды 
бағдарламасымен таныстырып, 
алдағы сайлауда халықтың сенімінен 
шығып депутат болып жатса осы 
салаға жіті көңіл бөліп, ауданымыздың 
жолдарын ұдайы назарда ұстайтынын 
айтты. Серіктестік еңбеккерлері де 
түрлі сұрақтарын қойып, Сұлтан 
Нұрғайыпұлымен еркін əңгіме 
өрбітті. 

* * *
Апта басталысымен аудандық 

«Nur Otan» партиясының сайлауалды 
штабының қабылдау бөлмесінде 
ауданымыздан облыстық мəслихатқа 
үміткер Сұлтан Нұрдаулетов 
тұрғындарды түрлі сұрақтары 
бойынша қабылдады. Партия 
штабының желілік кестесіне сай 
келген қабылдауға аудан тұрғындары 
Күлбайраш Молдабаева, Мақпал 
Оңайбекова, Үміт Бақытжанұлы 
өтініш-тілектерін айта келген екен. 
Сұлтан Нұрғайыпұлы барлық 
азаматтардың мəселелерімен мұқият 
танысып, заң аясында жауап берді. 
Көтерілген мəселелердің оңтайлы 
шешілу жолдарын көрсетіп, 
түсіндірді. 

Тұрғындарды қабылдау партия-
ның сайлауалды штабының негізгі 
бағыттарының біріне жатады. 
Сондықтан да күн сайын қабылдау 
бөлмесінде штаб мүшелерімен қатар 
кандидаттар да тұрғындарға кеңес 
беріп, түрлі сұрақтарына жауап 
беретін болады.


