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Өткен аптада Ойыл ауданына
іссапармен Қазақстан Республик-
асының мемлекеттік инспекторы
Д.Шарипов пен Ақтөбе облысы әкімі-
нің орынбасары Е.Кенжеханұлы келді.
Сапары барысында негізінен аудан-
дағы «Жұмыспен қамтудың жол кар-
тасы» бағдарламасы аясында күрделі
жөндеуден өткен әлеуметтік нысан-
дардың жұмысымен танысты.
Алдымен Саралжын ауылдық окру-

гіне ат басын тіреген қонақтар онда

округі орталығындағы дәрігерлік
амбулаторияға барды. 2008 жылы
салынған амбулатория ғимаратына
былтыр 18 711 614 теңгеге күрделі
жөндеу жұмыстары жүргізілген
ғимарат электр қуатымен жылыты-
лады. Телефон байланысы бар.
Жиһазбен, медициналық құрал-жаб-
дықтармен толық қамтамасыз етілген.
Одан кейін аудан орталығына кел-

ген қонақтар аудандық мәдениет
үйінің қазіргі келбетін көрді. 1974

жылы сол уақыттағы жобамен салын-
ған ғимаратқа былтыр 14,7 млн. теңге-
ге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргі-
зілді. Сыйымдылығы 180 орындық
Ойыл аудандық мәдениет үйі кабинет-
тері заман ағымына сай жаңартылып,
қажетті құрал-жабдықтармен толық
қамтамасыз етілген.
Қазақстан Республикасының мем-

лекеттік инспекторы Д.Шарипов пен
Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары
Е.Кенжеханұлын сапарының соңында

Айтулы шараның шымылдығын
«Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Еркін Жиеналин «Өнер
адамы» арнауымен түрді. Әрі қарай
әсем әнмен әрленген мерекелік кеште
мәдениет саласының ардагерлеріне
сый-құрмет көрсетіліп, осы саладағы
мерейтой иелерін құттықтады. Біздің
аудан мәдениет саласы бойынша
олблыстық деңгейде алғашқы үштікте
көш бастап келеді. Короновирус
пандемиясы ушыққан кезде де онлайн
форматта халыққа рухани азық беріп
келе жатқан мәдениет майталманда-
рының еңбегі қашанда ерекше. Осы
орайда ауданның мәдениетінің асқақ-
тап, алға шығуына сүбелі үлес қосып
жүрген мекемелерге аудандық мәде-

ниет саласы қызметкерлерінің бас-
тауыш кәсіподақ ұйымының емдеу-
сауықтыру орындарына жолдама
берілді. Одан кейін аудан өнерпаз-
дары әсем әндерімен әрлеген мере-
келік шарада аудан әкімінің орынба-
сары Мұратбай Айдарбаев, «Nur
Otan» партиясы Ойыл аудандық
филиалы төрағасының бірінші
орынбасары Еркін Жиеналин, аудан-
дық ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы
Нұрлан Атағалиев барша өнер қыз-
меткерлерін кәсіби мерекелерімен
құттықтап, шығармашылық табыс
тіледі. Сонымен қатар ауданның
мәдениет саласына өзіндік үлесін қо-
сып келе жатқан өнер иелерін мара-
паттады. Тоқтала кетсек, Шұбарши

Аудан әкімі діни сауатын ашқысы
келетін азаматтар үшін осындай оқу
орындарының маңызы зор екенін атап
өтті. 2008 жылы ашылған бұл медре-
сенің басты мақсаты ұлттық және
жалпы азаматтық құндылықтар негі-
зінде жеке адамды қалыптастыруға,
дамытуға және кәсібін шыңдауға
бағытталған діни білім беру. Мұнда дін
қызметкерлерін даярлайтын оқу
бағдарламасы негізінде ислам және
иман негіздері оқытылады. Кездесу
соңында Бауыржан Достанұлы Ақтө-
бе медресе колледжі туралы ақпарат
берді.
Яғни, медресе 2016 жылы колледж

Өмірдің сан-тарау соқпағы, сан-қилы тағдырлар
ғасырлар тоғысында тарих боп қала береді-ау шіркін!
Кешегі өткен жақсылардың жұрнағы, асылдардың
сынығы да арамызда екеніне мән бермейтініміз рас-
ақ. Тіпті кейде аңғармай да қаламыз. Айға да
алғашқылардың бірі болып ұшқанда біздің ерлеріміз.
Меккеге ұшақпен емес, осындай ауыр да ұзақ,
айшылық жолдарды жаяу бағындырғандар да жүр
арамызда. Солардың ешбірі де «Атағың шықпаса жер
өрте!» үшін әрекет етпеді.
Әңгімеміздің әлқисасында айтқандай, атақ-даңқ

үшін емес, тіпті жоқшылық қысып немесе

тоқшылықтан іші пысып емес, алыс жолдарды велосипедпен бағындырып,
адамзат өмірінде спорттың маңыздылығын ұғындырумен қатар осындай ісімен
кейінгі буынға үлгі көрсеткен біздің бүгінгі кейіпкеріміз ойылдық жерлесіміз, қазіргі
таңда Ақтөбе қаласы, Шилісай елді мекенінің тұрғыны Ертарғын
Мұхамбетқалиев.
Бірнеше күн бойы Ақтөбеден Маңғыстауға велосипедпен сапар шеккен

Ертарғын Мұхамбетқалиев алдымен ата рухына зиярат ету үшін Отпан таудағы
Адай атаның басына түнеп, әулие, қасиетті, Пір Бекет атаның басына баруға
бағыт қойған. Қиындығы қат-қабат мұндай ұзақ сапарға шығуға екінің бірінің
батылы бара қоймайтыны белгілі. Ал, 63 жастағы Ертарғын ақсақал үшін бұл
алғашқы тәуекел емес. Олай дейтін себебіміз осыдан тура 5 жыл бұрын Бекет
атаның басына арнайы барып келгендігі көпке мәлім.
Араға ұзақ уақыт салмай, 362 әулиенің жатқан жері Маңғыстау топырағына

қайта сапар шеккен саяхатшы 63 жасқа келсе де, алда әлі талай-талай ат тұяғы
талатындай сапарлар күтіп тұрғандығын айтып, бізді де бір тәнті етті.
Сондай-ақ, ұялы телефон арқылы тілдесу барысында ол: «Денсаулығымда

да ешқандай сыр жоқ, бұл сапардың алдында медициналық тексеруден
толықтай өттім. Әр адам денсаулығына баса назар аударуы керек. Спорт
адамды жас, кәрі деп бөлмейді. Шынықсаң шымыр қылады. Менің енді бір
айтарым спортпен қатар тамақтанудың да тәртібі бар. Сондықтан қазіргі
таңда еліміз жаман аурудан аман шығуы үшін әрбір азамат денсаулығын күтіп,
спорт пен тамақтану тәртібін сақтауы тиіс», - деді.
Жол бойы аялдап, дем алғаннан кейін сапарын жалғастырып отырған

Ертарғын Мұхамбетқалиевтың жол бойы жан-жақтан демеушілік көрсетіп, сәт
сайын амандығын біліп тұрған Сәрсенбай Дүзмағамбетов, Салауат Алтыбаев,
Жанат Есболсынов сынды құрдастарына алғысы шексіз. Оған қоса ардақтап,
әрдайым қамқор болып, жанында жайраңдап, қайда барса да керек-жарақтарын
қамдап беріп жүрген балалары мен келіндеріне де ыстық ілтипатын жеткізді.
14 күн дегенде Ақтауға аяқ басқан азамат, бұл ісін Тәуелсіздіктің 30 жылдық

мерейтойына қосқан аз да болса үлесім деп есептейді.
Оның сөзінше, бұл сапардың мәні тіптен бөлек. Себебі, оның бұл жолғы

жоспары бойынша Ақтау, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарын велосипедпен
жүріп өтуге тиіс екен. «Саяхатты жаным сүйеді», -деген Ертарғын ата алдағы
уақытта атағы алты алашқа мәшһүр әруақты әулие-әмбиелердің басына
түнеуден бөлек, Қазақстанның барлық қаласын аралауды көздеп отыр.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

МЕМЛЕКЕТТІК ИНСПЕКТОР МЕРЕЙЛІ ІСТЕРГЕ КУӘ БОЛДЫ

аудан әкімі Асқар Қазыбаев аудан-
дағы Ойыл аграрлық колледжінің
аумағында орналасқан Көкжар жәр-
меңкесінің сауда қатарларымен,
Ойыл балалар мен жасөспірімдер
спорт мектебінің, аудан тарихының
көмбесі Ш.Берсиев атындағы өнер
және өлке тарихы музейі және демеу-
шілікпен салынған Ойыл балалар
музыка мектебінің тынысымен таныс-
тырды.

С. ҚОЙБАҒАРОВ.

МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР –
РУХАНИ ӨМІРІМІЗДІҢ МӘЙЕГІ

МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ
ҚАЗІРДЕ ДІНИ БІЛІМДІ ИНТЕРНЕТТЕН ІЗДЕП, ЖАТ АҒЫМНЫҢ

АРБАУЫНА ТҮСІП ЖАТҚАН АЗАМАТТАР БАР. АУДАНДА ОНЫҢ АЛДЫН-
АЛУ МАҚСАТЫНДА ӨТКЕН БЕЙСЕНБІДЕ АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ
ПЕН АҚТӨБЕ МЕДРЕСЕ КОЛЕДЖІНІҢ ДИРЕКТОРЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ
БАУЫРЖАН ДОСТАНҰЛЫ ӨЗАРА КЕЛІСІМ МЕМОРАНДУМЫНА ҚОЛ
ҚОЙДЫ.

атағын алды. Шәкірттердің алаңсыз
білім алуына бар жағдай жасалған.
200 адамдық асхана, кітапхана, жатақ-
хана да қарастырылған. Қыздар бөлі-
мінің ашылуы да жоспарланып отыр
екен.
Шәкірттердің жан-жақты, нағыз

тұлға болып қалыптасу жолында
білікті де, білімді мамандарымыз
аянбай қызмет атқаруда. Қазіргі күнде
дін саласында қызмет етіп жүрген
түлектері көп. «Біздің міндетіміз осын-
дай діни сауатты, көзі ашық жандарды
тәрбиелеп, адал жолға бастау» - дейді
Ақтөбе медресе коледжі директо-
рының орынбасары.

АҚТӨБЕДЕН МАҢҒЫСТАУҒА
ВЕЛОСИПЕДПЕН...

ӨТКЕН ЖҰМА КҮНІ АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ
ӨНЕР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ МЕРЕКЕСІНЕ АРНАЛҒАН «МӘДЕНИЕТ
ПЕН ӨНЕР – РУХАНИ ӨМІРІМІЗДІҢ МӘЙЕГІ» АТТЫ МЕРЕКЕЛІК ШАРА ӨТТІ.

ауылдық клубының мәдени ұйымдас-
тырушысы Гүлжан Оңайбаева, аудан-
дық орталықтандырылған кітапхана
жүйесінің жасөспірімдермен жұмыс
әдіскері Ару Телеу, «Шұғыла» мәде-
ниет және демалыс орталығының
музыка сүймелдеушісі Гүлжанат
Маханова, Ш.Берсиев атындағы Ойыл
аудандық өнер және өлке тарихы
музейінің күзетшісі Қанат Сұлтанов
аудан әкімінің алғыс хатын алса, Ойыл
аудандық ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі басшысының
орынбасары Шамшырақ Жоламано-
ваға, аудандық мәдениет үйінің элек-
тригі Тұрар Сармағамбетовқа, аудан-
дық орталықтандырылған кітапхана
жүйесінің библиографы Гүлжазира
Дауленоваға, «Шұғыла» мәдениет
және демалыс орталығының мәдени
ұйымдастырушысы Гүлнара Бисекен-
оваға «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалы алғыс хаты табыс-
талды. Сондай-ақ, салалық мәдениет,
спорт және ақпарат қызметкерлерінің
кәсіптік одағы Ақтөбе облыстық
филиалы қоғамдық бірлестігінің
төрайымы Назира Сәрсембайқызы-
ның «Құрмет грамотасы» ұзақ жыл-
дардан бері мәдениет саласында
үздіксіз қызмет етіп келе жатқан
аудандық мәдениет үйінің үйірме
жетекшісі Боранбай Ешпанов пен
аудандық орталықтандырылған кітап-
хана жүйесінің есепшісі Индира Саға-
товаға табыс етілді. Сонымен қатар
аудандағы мәдениет саласының
бірқатар қызметкерлері бөлім бас-
шысы мен мәдениет қызметкерлерінің
бастауыш кәсіподақ ұйымының алғыс
хаттарымен марапатталды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

«Майдан жолы» іздестіру жасағы
Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза
тапқан және іс-түссіз кеткен қазақ-
стандық жауынгерлердің сүйектері
табылғанын жариялап, туыстарын
іздестіруде. Осыған орай, Ойыл
ауданының қорғаныс істері жөніндегі
бөлімі Ұлы Отан соғысы жылдары
қаза тапқан Погомаренко Алексей
Ксенофонтьевичтің туыстарына
іздеу салынатынын хабарлайды.
Табылған  туыстары болса, Ойыл
ауданы, Ойыл селосы, Дәуленов
көшесі, 26 үй Ойыл ауданының қор-
ғаныс істері жөніндегі бөліміне неме-
се 2-19-22 телефонына хабарласу-
лары сұралады.

29 апреля 2020 года в ходе поис-
ковых работ в Орловской области
(Мценский р-н, Спасско-Лутовинс-
кого с/с, ур. Зеленый Холм) были
эксгумированы останки советских
военнослужащих. Благодаря про-
воденной экспертизе ЛОЗ устано-
вили личность бойца:
ФИО: Пономаренко Алексей

Ксенофонтьевич
Дата рождения/Возраст: 1922 г.
Место рождения: Челкарский р-н
Дата и место призыва: Челкарс-

кий РВК, Казахская ССР, Актюбинс-
кая обл, Челкарский р-н.
Моследнее место службы: 287 сд
Войнское звание: лейтенант
Причина выбытия: убит
Дата выбытия: 09.10.1942
Первичное место захоронения:

орловская область, Мценсикй р-н, д.
Зеленый Холм, ДПП, могила №75

«Майдан жолы» іздестіру жасағы
Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза
тапқан және іс-түссіз кеткен қазақ-
стандық жауынгерлердің сүйектері
табылғанын жариялап, туыстарын
іздестіруде. Осыған орай, Ойыл
ауданының қорғаныс істері жөніндегі
бөлімі Ақтөбе облысынан шақырыл-
ған жауынгерлердің аты-жөндерін
жа-риялай отырып, туыстарына
туыстарына іздеу салынатынын
хабарлайды. Табылған  туыстары
болса, Ойыл ауданы, Ойыл селосы,
Дәуленов көшесі, 26 үй Ойыл ауда-
нының қорғаныс істері жөніндегі
бөліміне немесе 2-19-22 телефоны-
на хабарласулары сұралады.
Список советских солдат-казах-

станцев, захороненных на терри-
торий Норвегий в 1941-1945 г.г (по
состоянию на март 2021 г)
16. Вотаген Джаманкулович

Джаманкулов
Дата и место рождения: 1919 г.

Актюбинск, Советский Союз.
Дата и место смерти 4 ноября

1942. Elvens, Son-Varanger, Finn-
mark, Norge.

44. Беккул Ситеваев
Дата и место рожения 19 сентября

1919 г. Казастан
Дата и место смерти: 8 августа

1942г. Elvens, Son-Varanger, Finn-
mark, Norge.
Останки войнов-казахстанцев на

место бывшего госпитального захо-
ронения в деревне Крутая Угранс-
кого района Смоленской области

3) Красноармеец 10-гвардейской
армии Кибулла Надралимов, ро-
дившийся в 1942 году в Актюбинс-
кой области, станция Мааджарск
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Оның негізін салушы Бұхарада
тұрған, сонда діни білім алып, Темір
оязына көшіп келген Досан Қошанов.
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы «Қазақ шежі-
ресі» атты еңбегінде Досжан туралы
қызық дерек келтіреді. 1874 жылы,
ішінде атақты Құнанбай бар, Орта
жүзден жиырма, Кіші жүзден жүз кісі
Меккеге қажылыққа барады. Бұрын-
соңды бұлай бас қосып келмеген
қазақтар ерекше киім киісімен, түр-
тұлғасымен көзге түседі. Құнанбай-
дың «қазақпыз» дегеніне Меккедегі-
лер «ондай жұрт болады екен-ау» деп
таңданысады. Сөйтіп олар «Бағдат
шәріпте Имам ағзам кітапханасы
деген үй бар, жау таламаған, ешқайда
шашылып бытырамаған, бұл тарих
табылса сонан табылады», — деген
соң Бағдат шәріпке желмая мінгізіп,
кісі жібереді. Барған кісілер: «Табыл-
ды, казақ деген жұрт Анас сахабадан
өсіп-өнген, өрбіген екен» деп, құжат-
тың нұсқасын көшіріп әкеледі. Сонан
жүз жиырма кісі ортасынан каржы жи-
нап, қазақ тақиясы деген үй салды-
рады. Меккедегі сол «тақия» әуелі
Құнанбай атымен аталып, кейін Дос-
жан халфе атына жазылады (18.11).
Шилісайдың суландыруға қолайлы

екенін сезген диқан 1880 жылы
негізінен алма ағаштарын отырғы-
зады. Мұнда астыңғы жағы жайылып,
биіктеген сайын сүйірлене беретін
(пирамидалы) теректер өсіреді. Ол
кезде әрі сұлу, әрі мамық шашырат-
пайтын мұндай теректер қазақ топы-
рағында мүлдем сирек кездесетін,
мамандардың айтуынша ол елімізге
он тоғызыншы ғасырдың тоқсаныншы
жылдарында ғана әкеліне бастаған.
Демек, Ойыл топырағы — елімізде
теректің мұндай түрін жерсіндірудің
алғашқы қарлығаштарының бірі
болған. Д.Қошанов Ойыл өңіріне оны
Батыс Қазақстанмен шектесіп
жататын Башқұрт жерінен әкелсе
керек, өйткені сол кезеңде Ойылдың
бір саласы — Бабатайда атақты
Жиеналы хазірет те башқұрт ағайын-
дарынан алдыртып, отыз кұлаш осын-
дай теректер өсірген. Тап тартысының
кұрбаны болған сол сұлу орманның
жұрнақтары елуінші жылдарға дейін
сақталып келді. Өңірдегі жасыл
желектің талай жанкешті саяхатшы-
лардың назарын аударғанына қара-
ғанда, оның тарихы тереңге тартады.
С.У.Ремезовтің 1696 жылы Ресей

үкіметінің тапсырмасымен жасаған,
Қазақстан аумағын географиялық
тұрғыдан танып-білу саласында кар-
таға түсіріп, зерттеу дәуірінің басы
болып табылатын «Барлық Сібір
қалалары мен жерлерінің сызығы»
және «Бүкіл сусыз жер мен өтуі қиын
тастақ даланын сызығы» картала-
рында Торғай мен Ырғыз өзендерінің
аралығында қызыл ағаштың өсетіні
суреттелген (19.48). Жұмсақтығына
байланысты кұрылыс материал-
дарына жарамсыз болғанмен көркімен
көз тартатын осы қызыл ағаш Барқын
құмында да жайқалып тұр. Сулы
жерге отырғызсаң, жарықтық кесілген
бұтағынан да тамырланып шыға бе-
реді. Демек, мұндағы ағаштардың
тарихын құм көшкінін тоқтату мақса-
тында 1877 жылы Бөкей ордасынан
төрт түрлі тұкымдық шырша, қарағай,
қайың, көк терек әкелініп, егілгені
сияқты, өзге де сәнді ағаштар қолдан
отырғызыла бастаған 1873-1913
жылдармен ғана шектеуге болмайды.
Соның алдында ғана оралдық казак-
тардың жазалаушы атаманы
Н.Н.Шиповта 1865 жылғы 19 тамызда
Барқынның сағасында алаңқай
жасап, оның айналасына Ойыл
бекінісінде орналасқан қазақтардың
әскери-даярлық тәжірибесін шыңдай-
тын, казіргі тілмен айтқанда әскери-
даярлық полигонын жасақтау мақса-
тында ағаштар ектірді (20.242).
Өңірде тұрған жерін жасыл желекке

бөлеу дәстүрі ерте қалыптасқан.
Айталық, ойылдықтар Ақшаттағы
Балабай талын қасиетті тал ретінде
бағалайды. Жанынан жай өте сал-
майды, жанаса кұрметін білдіріп,
бұтағына шүберек байлайды. Адам
кұшағы жетпейтін, аумағы шағын киіз
үйдей талдың көлеңкесі де аумақты.
Бір ғажабы, бұтағын кессең, жылым-
ылап қан реңдес сұйық ағады. Бұл
талды бір перзентке зар болып, бүкіл
махаббатын осы талды күтіп-баптауға
арнап өткен Балабай атты адам
өсірген екен деп аңыз етеді ойылдық-

Осы сапар туралы 1893 жылы жаса-
ған арнаулы есебінде С.Н.Никитин
былай деп жазады: «Орындық төбе-
сіне көтерілгеннен кейін біз алды-
мызда етегі кең жайыла созылып,
батысы мен солтүстігі борлы тау-
лармен әсем жиектелген, Ойылдың
суы көзге ұрып, ирелеңдей қосылған,
шығысынан Барқынның құм төбелері
бір-біріне жалғаса, жоталанып барып
оңтүстіктегі еңіске ауысып кететін
алқапты көрдік. Жазық даладан мұн-
дай қарасаң көзің талатын, бақылап
тұрған төбеден 30-40 верстей жердегі
Ақшатаудың қарлы аңғарлары ала-
қандағыдай айқын көрінетін кеңістікті
сирек кездестіресің. Бұл көрініс ұшы-
қиыры жоқ созылып жататын сары
далаға көзіміз үйреніп қалған бізге
қатты әсер етті. Міне, осындай кеңіс-
тіктің ортасында Жайықтың бүкіл арғы
бетіндегі отырықшы орыс тұрғын-
дарының екі елді мекенінің бірі, әрі
сауда орталығы Ойыл немесе Ойыл
бекінісі түймедей ғана дақ сияқты
жоғалып барады» (23.4).
Жоғарыда айтылған Ақшатау сілем-

дері ертеректе ордалы жыландардың
мекені болған деседі. Соның жұрна-
ғын көрген қариялар жыландар алыс-
тан теңіз толқынындай жалтырай
бұйраланып төбеден етектегі Ойыл
өзеніне құлайды, құлағанда артында
үйір-үйір жылқының тұяқтарынан
көтерілген шаң сияқты бозжолақ із
қалатын еді дейді. Ақсақалдар әңгіме-
сі әлі күнге ел аузында келе жаткан
аңызды еске түсіреді. «Ерте заман-
дарда адамзаттың еліне «жыландар
елі» шабуыл жасапты. Жыландардың
адамдарға жасаған тегеуріні қатты
болыпты, әсіресе, үйді бірнеше орап
алып, ішінен ешкімді шығармай жатып
алатын жыландар патшасының екпіні
халыққа тым ауыр тиіпті. Жылан-пат-
шаның «қос алтын мүйізі» дем тартып,
уытын шашқанда үйге тығылған адам-
дардың еті ағып (сылынып, сыпыры-
лып) түсіп, қу сүйегі ғана қалады екен.
Осылайша, мүлдем құрып кетуге
айналған адамдар Тәңірге жалбары-
нып көмек сұрапты. Бір кезде жер
бетіне аспаннан жарық сәуле, сәуле-
мен бірге қос өркешті түйеге теріс
қарап мінген Нұртөле атты бала жерге
түскен екен. Бұлт арасынан шыққан
қол оған домбыра (қобыз) ұсыныпты.
Домбырасынан (қобызынан) сиқырлы
үн төккен Нұртөле «Солтүстік Ұлы Көк

(Қара) теңізді» бетке алып жүре
берген. Оның күйіне елтіген жыландар
патшасы бас болып, қоса еріпті.
Осылайша, сол күй тартумен Нұртөле
теңіздің астына түсіп кетіпті, оның
сазына елтіген жыландар да онымен
бірге түсіп теңіз мақұлықтарына
айналған екен. Нұртөле әлі күнге дейін
теңіз астында домбырасын (қобызын)
тартып отыр, теңіздің үздіксіз күңі-
реніп, шу шығарып жататыны сондық-
тан», — деп жазады аңыз негізінде
геоморфолог ғалым С.Қондыбай
(7.92).
Енді мына деректерге назар ауда-

райық. Геродот атақты «Тарихында»
Каспий теңізін тұйық бассейн деп
суреттесе (24.208), Страбон сондай
кұнды «Географиясында» Каспий
теңізін басқа сулармен жалғаспайтын
тұйық бассейн емес, Солтүстік мұхит-
тың шығанағы деп есептеген (25.67).
Ал П.С.Паллас «Каспий теңізі мен
Қара теңіз тұтасып жатқан бір су көзі»
дейді (18.59). Демек, С.Қондыбай
келтірген аңыздағы Солтүстік Ұлы Көк
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теңіз де, жақшадағы Қара теңіз де
Каспий теңізімен байланысты атала-
ды, ал зерттеушілердің айтуларына
қарағанда Ойыл өзені бір кездері
Каспий теңізіне, олай болмаған күннің
өзінде Каспиймен жалғасқан Жайық
өзеніне кұйған. Ақшатаудағы жылан-
дар ордасы Семей өнірінен жазылып
алынған, Қорқыт атаның бір нұсқа-
сындай аңыздағы Шұбартаудан
батысқа жөңкілген жыландардың жол
үстіндегі Ақшатау сілемдерінде бөлі-
ніп қалған бір тобы ма екен, кім біле-
ді?..
Қанша шөлейтті дегенмен өзен,

көлдерге бай Ойыл өңірінде, сондай-
ақ бірде қазақы тымақтай төбесі жата-
ғандана томпайып төменге тілімдене,
жалпылдай кұлайтын, етегі жайылып,
жазықтыққа ұласып кететін, бірде
теңіз бетіне сүйірлене көтеріліп, кұс
тұмсықтана қатып қалғандай күлгін
түсті жартастары жондана жоталарға
жалғасатын биік төбе, қыраттар да аз
кездеспейді.
Орындық тауына көтерілдіңіз бе,

шынында да саяхатшы С.Н.Никитин-
нің оны неліктен ыкыластана сурет-
тейтініне көзіңіз жетеді. Мен саяхат-
шының айтқандарын қайталамай,
оның қаламына ілікпеген бір жайтқа
тоқталғым келеді. Төбенің күнбатыс
беті ұзына бойы тұрғызылған бекініс-
тің орны сияқты. Кейбірі адам бойын-
дай, қолдан қойылғандай, белгілі бір
тәртіппен дөңкиіп-дөңкиіп жатқан жар-
тастар еріксіз осындай ойға жете-
лейді. Жел мен жаңбыр қашап, шайып
ашылып қалған қатты кристалдарға
ұқсамайды. Кейбіріне бұрғы салын-
ғандай. Салмағы тоннадан кем бол-
майтын тастар мынадай төбе басына
қашан, қалай жеткізілген? Етегі көз
талдырар кең жазыққа ұласатын
төбенің ұрымтал тұсында жатуы
неліктен? Әлде, жауды алыстан
бақылап отыру үшін қолайлы болған-
дықтан ба? Дөңгелене орналасты-
рылған қойтастардың ойдым-ойдым
ортасында төбе топырағынан өзгеше,
қызыл кірпіштің үгіндісіндей ұнтақтар-
дың жиі кездесетіні, мұндай ұнтақ-
тардың Қырықобада да молдығы, оны
жергілікті халықтың күні кешеге дейін
кұрылысқа пайдаланып келгені ойлан-
тады. Сұрақ көп, жауап жоқ.
Қазан қаласының ханы Мұхаммед-

Амин 1492 жылғы жазда III Иванға
жолдаған хатында Едігенің немересі

Оқас бидің өзі Урухе тауын, ал оның
ұлдары Мұсаның Ор, Жаңбыршының
Жем аяғын, тағы бір бес мырзаның
Қарғалы бойын жайлап отырғанын
жазса, 1628 жылғы 7 ақпанда Алты
ауыл ордасынан Аштарханға елші
болып келген Яков Бухаров дегеннің
мәліметінде XV ғасырдың соңғы
кезінде Едігенің немересі Оқастың
Жем өзенінен бес күндік жердегі
Уруктауды («Уруктав») мекендегені
қайталанады (2.546). Едіге тұқымы-
ның отауын тіккен Орындық тауының
төбесіндегі құпия жартастар, бекініс
орнын еске түсіретін, қаз-қатар орна-
ласқан іргетастар аталған төбенің
ежелден тарихи оқиғалардың орта-
лығы болғанын тағы да растай түседі.
Жергілікті халық аталған тауды он

тоғызыншы ғасырдың соңы мен жиыр-
масыншы ғасырдың басында Николай
Карпенко деген ауқатты адамның
мекен еткенін әңгімелейді. «Қазақтар
«Микол бай» деп атап кеткен ол он бес
мыңға жуық қой, басқа да мыңғырған
мал өсіріп, жиырма гектарға алма

тар. Сондай-ақ, Қуат қажы орманы,
Ашықбай тоғайы сияқты желекті
алқаптар Ойыл өңірінде аз кездес-
пейді.
Қазір мұнда Орта Азия құмдарына

тән өскіннің қиыр солтүстіктегі сирек
көрінісіндей болып қылқанды қарағай,
бұршақ тұқымдас қызыл жүзгін, құлан
құйрық, құмаршық, жыңғыл жайқа-
лады. Атақты Борсық кұмын ұстап
тұрған негізінен сексеуіл мен осы
қызыл жүзгін. Барқында да қызыл
жүзгін кұмның төбесіне өсіп, тамыры
ширатыла тереңге кетеді. Үйеңкі,
акация (ақгүлді, хош иісті ағаш), ольха
(қайың тұқымдас жапырақты ағаш),
ветла (боз тал), үш жүз жыл жасайтын
емен мен жиде де осында. Монша
құмарлар еменнің жапырағын мамыр
айында осыннан жинап алады, жаң-
ғағының да, халық оны шошқа жанғақ
дейді, мал азықтық қасиеті ежелден
белгілі. Сондай-ақ, шоқтал, қарағаш,
ақтерек, көк терек, қара терек, кайың,
музина (сөлі кызарып ағады, сондық-
тан жергілікті халық оны иод деп
атайды), «Қызыл кітапқа» енгізілген
шетен, ак үйеңкі де бұйра құмның
сәніне айналған.
Осынау сұлулық белгілі ақын

Есенғали Раушановтың да шабытын
оятып жібергендей. Ойыл орманын
ол: «Кешегі Асан Қайғы «Ойыл көздің
жасы еді» деп еміреніп өткен Ойыл
өзенін бойлап жүре қалсаңыз, қара-
саң көзің талатын жылмиып жатқан
жазық даланың қақ ортасында ойла-
маған жерден оазиске тап боласыз.
Адам таңғаларлық жайт. Айдала.
Жақын манда бұлағы орғылаған тау-
тас түгіл, қырқа-қырат жоқ. Анда-
санда қанаттыдан карға мен ала қанат
сауысқан ғана ұшады. Кенет көздің
жауын алатын көгілдір әлемге еніп
кетесіз. Аспан тепкен зәулім қарағай-
лар ыспа шағыл арасында жамбастап
ұйықтап жатып кенет түрегелген
ертегінің алып батырлары секілді. Ақ
қайыңдар аралы аспаннан түскендей
әсер етеді», — деп суреттейді (21).
Барқынның тағы бір көріктісі, ол

қандыағаш. Сөгі ақ болып ағады да,
бара-бара қызарады, сондықтан
қандыағаш аталып кеткен. Кесілген-
нен кейін екі күннің ішінде тастай
болып қатып қалады. Осындай қатты-
лығына байланысты бұрын аталары-
мыз киіз үйдің шаңырағын осы қанды-
ағаштан жасаған. Тіпті «кезінде ол
найзаның сабын жасауға пайдала-
нылды» - дейді ақсакалдар. Ойыл
орманында долана, қарақат, итмұ-
рын, андыз, жолжелкен, қой бүлдір-
ген, бүршік бүлдірген сияқты жеміс-
жидек өсімдіктері да баршылық.
Құм етектерінде орхидеяның,

шатырлы гүлбұтаның, құртқагүлдің
сирек кездесетін түрлері жайқалады.
Табиғаттың осыншама сыйын бойына
жинаған Барқынның етегінде бетінде

түйе жапырақ, гүлді шырмауықтар
қалқыған Қызыл қарасу мөлдірейді.
Қазір бөлініп қалған, ертеректе Жаңа-
базды іргелей ағып Ойылға құяды
екен. Жарықтық, кезінде елдің қай-
мақтары жағасын босатпай, демалы-
сын мәре-сәремен өткізетін көрікті жер
болыпты. Республиканың батыс
өңірінде сирек кездесетін, жыл өткен
сайын жұтанданып бара жатқан осы
жасыл белдеуді, сыңсыған қарағайлы
Ойыл орманын, шіркін-ай, Үкіметтің
өзі қамқорлыққа алып, қорыққа
айналдырар ма еді?!

* * *
1867 жылы Орынбор әкімшілігі

облыс аумағындағы құмды алқаптар-
ды зерттеп, құм көшкінін тоқтатудың
шараларын іздестіру қамымен жер-
жерге арнаулы экспедициялар шығар-
ды. Осы саланың маманы Лев Плот-
ников 1859 жылы Көкөзек, Бұлдырты
мен Қалдығайты өзендерінін аралы-
ғындағы Аққұм, Көлденең Темір өзені
бойындағы Көкжиде, Жемдегі Бөкен-
бай, Ойылдың екі бойын қамти жаткан
Тайсойған құмдарын аралап, зерттеді
(22.240).
Жалпы құмның көшуі мен орны-

ғуынын сыры неде? Құмның өзі неден
пайда болады? Осы ретте Ойыл мен
Қуырдақты өзендерінің аралығында
шөккен түйелердей тізбектеле жиыр-
ма жеті шақырымға созылып, ені он
екі шақырымды, отыз төрт мың гектар-
дан астам алқапты алып жатқан Бар-
қынның, сондай-ақ, Тайсойған, Бүйрек
құм жоталарына, Қараойдың, Сарал-
жынның көшкінді құм төбелеріне
катысты сұрақтар кесе көлденеңдей
беретіндіктен, өз еңбектерінде өңірі-
міздің шөлейт даласын да қамтыған
зерттеушілердің кейбір ғылыми бол-
жамдарына да тоқтала кеткен жөн.
В.А.Обручевтің 1890 жылы жарық

көрген «Каспийдің арғы жағындағы
ойпат» атты еңбегіндегі «құмтану»
ғылымының қалыптасуына негіз
қалаған идеяларды қолдай келіп, осы
саланың білгірі В.А.Дубянский «Орта
Азияның ішкі бөлігіндегі құмдардың
көбі желдің әрекетінен негізгі тау
жыныстарының үгітіліп тасымалда-
нуы, эолдық процестің нәтижесінде
қалыптасқан. Аналық жыныстары
үгітілген соң құмдар желмен ұшып,
маңайдағы жазық жерлерге барып
түседі де бірте-бірте құм жалдарына
айналады. Онан соң кұмдар жерге
жайылып, сусып көшуін баяулатады
да, олардың ара-арасына тамыр
байланып, өсімдіктер өсе бастайды,
сөйтіп дөңес құмдар пайда болады.
Бұдан кейін жел дөңес құмдардың
бетін тегістеп, өсімдіктер өсетін майда
бұйраттарға айналдырады. Міне, бұл
құм «тіршілігінің» соңғы сатысы болып
табылады», — дейді (19.185). Ойыл
мен Қуырдақты өзендерінің арасында
тұрақтауын Барқын құмының осы соң-
ғы сатыдан өтуі болар деп ойлаймыз.
Ал мамандандырылған Ойыл

орман шаруашылығы КСРО Орман
шаруашылығы министрлігінің 1950
жылғы 27 қазандағы №813 бұйры-
ғымен ұйымдастырылды. Енді ағаш
отырғызудың ғылыми жүйесі қолға
алынды. Барқын құмымен іргелес
екпе тал аймағы пайда болды. Онда
мектеп оқушылары үшін арнаулы
жазғы демалыс орындары салынды.
Және сол талдан киіз үйдің керегелері
мен уықтары әзірленіп, киіз үй жасай-
тын арнаулы цех ашылды. Кейін жер-
сінуіне қолайлы болу үшін құм төбе-
лер арасынан көшеттер өсіруге
арнаулы телімдер бөлінді, ол суы қол
созым жерден шығатын кұм шұңқыр-
лардағы шеген құдықтардан суары-
лады. Орман шаруашылығы ұйымдас-
тырылғаннан кейін іле-шала өнер-
кәсіптік мақсатта отырғызыла баста-
ған алма ағаштардың көлемі бір
кездері жетпіс гектарға жуықтады.

ОРАЛДЫҢ АРҒЫ БЕТІНЕ ҚОНЫСТАНУ МЕН ЖЕРГЕ ОРНАЛАСУҒА
ҚАТЫСТЫ 1906-1910 ЖЫЛДАРДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГТЕ 1911 ЖЫЛЫ
ЖАРЫҚ КӨРГЕН ЕСЕПТЕ ТЕМІР ОЯЗЫНЫҢ ҚАЛМАҚҚЫРҒАН
БОЛЫСЫНДА ОЙЫЛ ӨЗЕНІНІҢ СОЛ САҒАСЫНДА, ШИЛІ МАҢЫНДА
ЖАЙҚАЛЫП ӨСІП ТҰРҒАН, АРЫҚПЕН СУАРЫЛАТЫН БАУ-БАҚША
ЕРЕКШЕ НАЗАР АУДАРАТЫНЫ, МӨЛДІРЕГЕН САН СУРЕТ САН ТҮСПЕН
КҰБЫЛҒАН ЖЕМІС-ЖИДЕКТЕРДІҢ ҚОЙНАУЫ ҚҰТ ТҮРКІСТАН ӨҢІРІН
ЕСКЕ ТҮСІРЕТІНІ ТӘПТІШТЕП ЖАЗЫЛҒАН (17).

ТАУ-ТӨБЕСІ ТОЛҒАН АҢЫЗ

ОН ТОҒЫЗЫНШЫ ҒАСЫРДЫҢ СОҢЫНА ТАМАН ОРАЛ, ОРЫНБОР,
БАТЫС СІБІР ТЕМІР ЖОЛДАРЫНЫҢ ТАРТЫЛУЫ ЖӘНЕ ОРЫНБОР-
ТАШКЕНТ ТЕМІР ЖОЛЫ ҚҰРЫЛЫСЫНЫН БАСТАЛУЫ БІРҚАТАР ОРОГРА-
ФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫК ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУДІ
ТАЛАП ЕТТІ. ОРЫНБОР-ТАШКЕНТ ТЕМІР ЖОЛЫН САЛУ МӘСЕЛЕСІ
ҚАРАЛҒАН КЕЗДЕ ОНЫ АҚТӨБЕ-ДЕН ОЙЫЛ, ТЕМІР, ЫРҒЫЗ ЖӘНЕ
ШАЛҚАР АРҚЫЛЫ ӘРІ ҚАРАЙ ТАРТУ ЖӨНІНДЕ ҰСЫНЫСТАР БОЛДЫ,
БІРАҚ ТАҢДАУ ШАЛ-ҚАРҒА ТҮСТІ, ОЙЫЛ ТЕМІРЖОЛДАН ЖЫРАҚ-ТА
ҚАЛДЫ. МІНЕ, ОСЫ ҚАРСАҢДА ЕЛІМІЗДІҢ БАТЫС ӨЛКЕСІНІҢ ЖЕР БЕДЕРІ
МЕН ҚАЗБА БАЙЛЫҚТАРЫН ЗЕРТТЕУГЕ ӘР САЛАДАН ЛАЗАРЕВ,
МИРОШНИЧЕНКО, ШМИДТ, НИКИТИН, КРАСНОПОЛЬСКИЙ СИЯҚТЫ БІР
ТОП МАМАНДАР ЖІБЕРІЛДІ.

ағашын егіп, көп қазаққа жұмыс орнын
ашқан. Қойдың жабағы жүнін Ойыл
өзенінің ағысымен еркін ағызып, оны
бес шақырым жерден сүзіп алатын,
сөйтіп өзінен-өзі жуылған жабағы
жүнді кептіріп, Орынборға жөнелтіп
отырған. Сол жер қазірге дейін «Мой-
ка» деп аталады. Ол жалшыларына
еңбекақы төлеуде әділетті де сыпайы
адам болған», — дейді жергілікті
өлкетанушы Ж.Бисалиев. Ел аузында
сақталған «тау басында бұлақ болған,
оны «асыра сілтеушілер» кейін құрым
киізбен тұмшалап, бекітіп тастаған»
деген әңгіменің де жаны бар. Таудың
күнбатысындағы орталық бөлігін
көмкеріп жатқан құрақты жасыл бел-
деу осыны растайды. Бір ғажабы, осы
белдеуді бойлай қазылған бірнеше,
әлде құдық, әлде басқалай қазан шұн-
қырлардың орны қазір де айқын бай-
қалады.
Көптоғайдан Қараталға бет алған

жолда тағы бір әдемі көрініске кезде-
семіз. Түс ауып, күн қызуы қайта бас-
таған шақта сансыз айна сынықта-
рына шағылысқандай, алыстан көкке
тік шаншыла ұмтылған сүйір шыңға
өрмелей құбыла ойнаған сәуле бірден
назар аудартады. Ол — аты ел аузын-
дағы, ғасырлап адам аяғы тимеген
күлгін түсті жыныстары әбден қа-
тайып, кристалданып, шыныланған,
қайтқан теңіздің табаны болуы әбден

мүмкін ежелгі Кұсмұрын.
«Теңіздің табаны» деуіміздің де

сыры бар. Геродоттан бастап талай
тарихшылардын объектісі болған
Каспий ойпатының қақ ортасындағы
осы Құсмұрыннан XIX ғасыр саяхат-
шысы Е.К.Майендорфтың жазбала-
рында айтылатын тау жыныстарының
кейбірін, мысалы, ұлу қабыршақ-
тарын, жебеден аумайтын «шайтан
тастарды» жинап алуға болады.
Бүкіл тұлғасы піл терісіндей күс-күс,

тілім-тілім, жартастарының өзі күлгін
түстенген Құсмұрын жоталанып, биік
төбешіктерге ұласып кетеді. «Жаугер-
шілік заманда елдің қарулы жігіттері
осындай биіктерден қарауыл қараған
ғой. Мына Құсмұрынды Жұлдыз кете-
нің Тәтен деген батыры күзетеді екен.
Бірде оны түу Адай елінен, Маңғыстау
жарты аралынан олардын Қалпақ
атты батыры іздеп келіпті. Мақсаты —
күш сынаспақшы екен. Екеуі Құсмұ-
рын төбесінде кездесіпті. Екі батыр
бірін-бірі көпке дейін ала алмай, ақы-
ры Қалпақ Тәтенді жығып, астындағы
жүйрігін тартып әкетіпті. Сөйтіп, Тәтен
еңсесі түсіп, қапаланып отырғанда
жылтыраған әлденеге көзі түседі.
Кебіс етік ... қайқы тұмсық, ернеулері
алтын жалатылып, зерленген кәдімгі
ерлер киетін кебіс етік... алыс-жұлыс
үстінде жанағы батырдан түсіп калса
керек. Тәтен соны алып, жаяулатып
ауылға қайтады. Жолай жігіттен
жығылған батырына ел жақсылары
мен жайсаңдары қатты ашуланып,
«енді не істейміз, қалай есе қайтара-
мыз?» — деп ақылдасады. Не аты-
жөні, не қайдан келгені белгісіз жалғыз
аттыны қалай табуға болады? Жол
сілтеуші жаңағы кебіс етік болыпты.
Ол кезде айтулы батырлардың етігіне
салатын арнайы таңбалары болады
екен, отырғандардың бірі таңбаның
адай батырының таңбасы екенін
айтыпты. Сөйтіп, олар кек алу үшін
адай батырын іздеп шығыпты. Тауып-
ты. Қалпақ оларды құшағын жая
қарсы алып, «тіріде өштігім жоқ, атағы
бізге де жеткен соң, күшімді байқап
көрейін деп барған едім», — деп
кешірім сұрап, Тәтеннің жүйрігіне коса,
ат-шапан, айыбын төлеп кері аттан-
дырып салыпты. Жарықтық, бұл сол
Құсмұрын ғой...», — деп Қайыржан
Көнілқосов ақсақал көп аңыздың бірін
осылай тарқатқан-ды. Ақсақалдың
айтуында мән бар, белгіленген биік-

тіктерден қарауыл қарау, күш сынасу
үшін батырлардың бірін-бірі іздеп
жүруі ата-бабаларымызда ертеден
қалыптасқан дәстүр. Мысалы, XIX
ғасырда қазақ даласын талмай зерт-
теген орыс саяхатшысы Я.П.Гавер-
довский: «Шайқас бола қалған жағ-
дайда, ордаларда әр ру өзіне ғана тән
түспен боялған жалау немесе сап
ұшына байланған қиынды ұстап шыға-
тын тәртіп мықтап қалыптасқан. Ұрыс
салушы жақтардың өз тобын тез ажы-
ратуы үшін, алқаптарда немесе
аймақтарда және төбелерде тиісті
рудың жалауымен түстес белгілер
белгіленген» (26.433) десе, «Бозма-
най» жырында алпысқа келген қарт
батыр Қобыландының балаң жігіт
Сайым батырды сынау үшін қырық
жігітімен келіп жылқысына тиісетіні
бар емес пе?

Материалдар жазушы Сырым
Бақтыгерейұлының 2009 жылы
«Фолиант» баспасынан шыққан

«Ойыл» кітабынан алынды.
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Ойыл аграрлық колледжінің инженер педагог ұжымы және бастауыш
кәсіподақ ұйымы колледж жатақханасының кезекшісі Нұргүл Шаутенқызы
Ешпановаға ағасы

Ербөлек Шаутенұлының
қайтыс болуына қайғысына ортақтасып көңіл айтады

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Ойыл аудандық
ауруханасы Саралжын дәрігерлік амбулаториясының мейірбикесі
Темиралина Жұмагүлге енесі

Жиеналина Ақсұлу
апайдың, акушерка Жакиева Жанаргүлге аяулы анасы

Марияның,
терапия бөлімшесінің кіші қызметкері Құлтемирова Гүлзадаға әкесі

Бақсиықтың
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғыларына ортақтасып
көңіл айтады.

Ойыл аудандық білім бөлімі және Ойыл аудандық кәсіподақ комитетінің
ұжымы әріптесіміз Айдана Жоламанқызы Базарбаеваға бауыры

Исатайдың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты тума туыстарына қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық білім бөлімі және Ойыл аудандық кәсіподақ комитетінің
ұжымы әріптесіміз Әтшібаева Алия Рашқызына бауыры

Аймираның
кенеттен қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.

Аға буынның көрнекті өкілі, Ойыл ауданы
ғана емес облыс экономикасының дамуына
елеулі үлес қосып, елдің белгілі азаматы
атанған Әнуар Бекмұхамбетов өмірден өтті.
Әнуар Керейұлы 1935 жылы Қостанай

облысының Қарабалық ауданында дүниеге
келген.
Ол 1957 жылы Алматы зооветеринарлық

институтын ғалым-зоотехник мамандығы
бойынша бітіріп, еңбек жолын Қарабұтақ
ауданының «Бөгетсай» кеңшарында мал
маманы болып бастайды.
1965 жылы Қобда аудандық халықтық

бақылау комитетінің төрағасы болып
тағайындалды, ауданның ауыл шаруашылығы саласының дамуына елеулі
үлес қосты.
1969 жылы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы бастығының

орынбасары, содан кейін бірінші орынбасары лауазымдарында қызмет
атқарды.
Әнуар Керейұлы 1978-1991 жылдары Ойыл аудандық партия комитетінің

бірінші хатшысы болып қызмет жасап, сол өңірдің ауыл шаруашылығын
дамытуға, халықтың әлеуметтік мәселелерін шешуге көп күш-жігерін жұмсады.
Осы тұста Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты, Қазақстан Компартиясы
Орталық Комитетінің мүшесі болып сайланды.
1991 жылдан Қазақстан Компартиясы облыстық комитеті жанындағы

партия комиссиясының төрағасы қызметінде абыройлы еңбек етті. Оған Ойыл
ауданының, сондай-ақ Ақтөбе қаласының құрметті азаматы атағы берілді.
Құрметті еңбек демалысына шыққан кейінде Ойыл ауданының дамуына
атсалысқан азаматтың еңбегі елдің көз алдында. Марқұм жұбайы Шәрбану
Мырзагелдіқызының аты берілген Ойылдағы мектеп-гимназияға жаңа
ғимараттың салынуына ықпал етіп, екі рет өз қаражатынан автокөлік тарту
етіп, түлектеріне арнайы шәкіртақы тағайындаған атымтайлығын ойылдықтар
жақсы біледі.
Ұзақ жылғы жемісті еңбегі «Құрмет белгісі», екі мәрте Еңбек Қызыл Ту,

«Парасат» ордендерімен, көптеген медальдармен атап өтілді. Қазақстан
Республикасы Азаматтық авиациясының еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстан
Республикасының ауыл шаруашылығы саласының құрметті ардагері атағы
берілді.
Абзал аға, өз заманының танымал тұлғасы, үлкен адамгершілік абзал

қасиеттердің иесі Әнуар Керейұлының жарқын бейнесі ел жадында ұзақ уақыт
сақталатын болады.
Марқұмның қызы Құралай мен ұлы Айбол бастаған ағайындарына

қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамыз.
А.Қазыбаев, С.Займолдин, С.Сүлейменов, М.Айдарбаев, Е.Тілепов,

Е.Жиеналин, С.Аманғосов, Т.Шалабаев, Ғ.Жүмбергенұлы, Т.Меруенов,
С.Қойбағаров.

ӘНУАР БЕКМҰХАМБЕТОВ

Жоғары оқу орнына грантқа түсу
үшін мектеп және колледж түлек-
теріне максималды балл жинау үшін
ҰБТ-ны екі рет тапсыруға мүмкіндік
берілді.
Мемлекеттік білім грантын тағайын-

дау конкурсына қатысу үшін ҰБТ 15
сәуірде басталып, 30 маусымға дейін
жалғасады. Тестілеу алғаш рет
электрондық форматта өтеді. Ком-
пьютерлік ҰБТ-ға өтінішті http://
app.testcenter.kz сайты арқылы беруге
болады. ҰБТ электрондық форматта
«бір тестіленуші – бір компьютер – бір
камера» қағидаты бойынша ұйымдас-
тырылады. Аудиторияда не болып
жатқанын көрсететін камералардан
басқа, тестіленуші отыратын әр үстел-
дің үстінде тағы бір камера орнаты-
лады. Прокторинг пен бейнебақы-
лаудың заманауи жүйесі және ҰБТ-да
бөгде адамдарды болдырмау үшін
Face ID цифрлық сәйкестендіру
құрылғысы пайдаланылады.
Мемлекеттік білім грантын ұтып

алуға ниеттенген үміткерлер Ұлттық
бірыңғай тестілеуді екі мәрте тапсыра
алады. Егер талапкер сәуір айында
тестілеуден өткен болса, ҰБТ-ны екін-
ші рет бірнеше күннен кейін немесе
мамыр, не маусым айларында тап-
сыру мүмкіндігі болады. Мемлекеттік
білім беру грантын алу конкурсына
қатысу үшін оқуға түсуші ең жақсы
нәтижесі бар сертификатты ұсына
алады. ҰБТ форматы бойынша пән-
дер саны әдеттегідей бесеу: үш мін-
детті және екі бейіндік пән бойынша
тестілеу жүргізіледі.
Қазақстан тарихы - 15 тапсырма
Оқу сауаттылығы - 20 тапсырма
Математикалық сауаттылық - 15

тапсырма
1- Бейіндік пән 35 тапсырма
2- Бейіндік пән 35 тапсырма
Барлық тест тапсырмалар саны

120, максималды балл 140.

Тестілеуге жалпы 4 сағат (240
минут) беріледі.
Қатысушылар тапсырмаларды кез-

келген пәннен бастай алады. Сондай-
ақ тестілеу аяқталғанға дейін жауап
берілген сұрақтарға қайта оралып,
жауаптарды түзетуге болады.
Талапкерлерге ыңғайлы болу үшін
ҰБТ барысында компьютер экранын-
да калькулятор, Менделеев және тұз-
дардың ерігіштігі кестелері қолжетімді
болады. Сонымен бірге тестілеудің 60
минутынан кейін оқушыларға көзге
арналған және дене жаттығуларын
орындау үшін екі минуттық үзіліс, 120
минуттан кейін 15 минуттық үзіліс
беріледі. ҰБТ нәтижелерін тестілеу
аяқталғаннан кейін бірден білуге
болады. Тестілеу қорытындысы
бойынша жиналған ұпай саны экранға
шығарылады. Сондай-ақ ҰБТ қатысу-
шысы қандай сұрақтарға қате жауап
бергенін бірден көре алады.
Білім беру грантын тағайындау кон-

курсына қатысу үшін немесе ақылы
негізде оқуға түсу үшін:

«Педагогикалық ғылымдар» сала-
сы бойынша кемінде 75 балл;

«Денсаулық сақтау және әлеуметтік
қамтамасыз ету (медицина)» саласы
бойынша кемінде 65 балл;

«Ауыл шаруашылығы және био-
ресурстар», «Ветеринария» білім бе-
ру салалары бойынша кемінде 60
балл;
Ұлттық жоғары оқу орындарына

түсу үшін – кемінде 65 балл, ал басқа
жоғары оқу ұйымдарына кемінде 50
балл қажет.
ҰБТ өткізу кезінде санитарлық

талаптар сақталатын болады. Мектеп
және колледж түлектеріне сәттілік
тілейміз!

Нұрсұлтан  КЕНЖЕБЕКОВ,
«Ұлттық Тестілеу Орталығы»
Ойыл аудандық филиалының

сарапшысы.

Біздің кейіпкеріміз - жасы жетпістен
асқан қарапайым ғана қазақтың қара
шалы. Өзімізден айырмашылығы жоқ.
Жоғары білімді агроном, Батыс Қазақ-
стан ауыл шаруашылығы институ-
тының түлегі, ұзақ жылдардан бері
бірінші топтағы көз мүгедегі, Ойыл
өңірінің тумасы. Ерекше бір қасиеті,
туған жері үшін отқа да, суға да түсуге
дайын, елі үшін өзегін жұлып беретін
патриот адам.
Өткен ғасырдың жетпісінші жылда-

рының соңына қарай, сол кездегі
«Жекенді» кеңшарында бас агроном
қызметінде жүріп, абайсызда көз
жанарын зақымдап алғаны оған өмір-
лік зағиптық дерт болып жабысты.
Өзіне және отбасына түскен ауыр
сынақ жан дүниесіне зіл түсірсе де,
бар қайғыны қара нар болып көтеруге
бел буды. Көз шамшырағы сөнгенмен,
көңіл шамшырағы кеудесінде маздап
жанды. Оған тағы бір себеп болған,
өмірлік жары Гүлнәр:

- Ахмет, ең бастысы, екеуміз
біргеміз, өмірдің маңдайға жазғанын
бірге көтереміз. Балаларымыз аман
болсын, өмірде неше түрлі қиындық-
тарды көріп жатқан жандар аз емес.
Шүкіршілік етейік, балаларды жет-
кізу жолында тағдырдың сынағына
бірге жүріп бөліссек, ертең-ақ бәрі
жақсы болады - деген демеу сөзі
көңілін сергітті.
Қанында қайсарлығы бар Ахмет

сол күннен бастап, өзін-өзі қолға
алды. Бала кезінде, бала кезінде
емес, өткен ғасырдың 60-70 жылдары
кезінде, Ойыл селосының өзінде аяқ-
қолы жоқ қаншама соғыс мүгедектерін
көріп өсті.
Ең бастысы, отбасы, зайыбы

қасында. Бірге ойнап өскен достары,
класстастары, жора-жолдастары
айналасында. Кемдік көретін, уайымға
салынатын күйрек мінез табиғатында
жоқ. Демек, бәрін қайта бастауға
ешқашан кеш емес.
Сол-ақ екен, жігерлі жан бірден іске

кірісті. Бұрын үйден ұзап шығуды
көңілі қаламайтын ол, таяғына сеніп,
қаладағы көңілі қалаған жерге өз
бетінше баруды үйреніп, автобус-
тардың маршруттарын аз уақыттың
ішінде жаттап алды. Өзі есепте
тұратын Соқырлар қоғамының қоғам-
дық, шаруашылық істеріне батыл
араласа бастады. Бұрын шаруашы-
лықтың ыстық-суығына пісіп қалған,
тәжірибелі, жоғары білімді Ахмет, осы
қоғамға қарасты өндірістік кәсіпорын-
ның меңгерушісі қызметіне дейін
көтерілді. Істің тетігін білетін және
өзімен тағдырлас зағип жандардың
басқалардан кем емес, қолынан іс
келетін, еңбекке қабілетті жандар
екенін дәлелдеуге жанын сала кірісті.
Кәсіпорынның өндіргіштік қуатын
арттыру үшін, бұрыңғы тігін және
картон қағаздары цехынан басқа,

аккумулятор зарядтайтын цехы,
трансформаторларды орау цехы,
сонымен қатар, комбинат ішінен
зағиптарға арналған арнаулы магазин
ашу ісін де жолға қойды. Республика
бойынша Ақтөбе комбинаты ұзақ
жылдар бойы үздіктер қатарында,
өзін-өзі ақтайтын кәсіпорын атануына
ол барынша күш-жігерін жұмсады.
Қолы қалт еткенде осы өндіріс

ауласында орналасқан «зағип және
нашар көретін азаматтардың арнаулы
кітапханасынан» шықпайтын Ахмет
Тоқсанғалиұлы зағиптарға арналған
Брайль әліппесін үйреніп, осы қаріп-
пен жазылған кітаптарды, күнделікті
жаңалықтарды оқып отыруды әдетке
айналдырды. Мектепті орыс тілінде
бітірген адамға, қай тілде оқу-жазу,
сөйлесу қиындық тудырмайтын еді.
Жастайынан кітап оқуға құмар жан-

ның екінші бір хоббиі ән айту болатын.
Сонау алыста қалған жастық шақтағы
той-томалақ, ойын сауықтарды әдемі
қоңыр даусымен әуелете ән шырқа-
ғанда талайлардың айызын қанды-
ратын. Осы құштарлығы оны қала-
дағы «Оксана» украин  этномәдени
бірлестігі жанынан құрылған хордың
мүшелігіне қабылдатты. Талай орта-
да, талай өнер сайыстарында ән шыр-
қап мақтау-марапаттарға ие болды.
Қолы жеткен нәтижелерге шүкір-

шілік етіп, тоқмейілсіп отыруды жаны
сүймейтін азаматтың бір бүйірінде өзі
туып өскен Ойыл селосына қандай
жақсылық жасай аламын деген
перзенттік парыз жататын. Әсіресе,
егемендік алғаннан кейінгі жұмыс жоқ,
еңбекақы жоқ, жарық жоқ, күнделікті
тұрмысқа қажеттіліктердің бәрі сауда-
герлердің қолына көшкен қысылтаяң
кезеңдерде Ахметтің жаны да күйзел-
гені шындық. Әрине жеке басын ойла-
са қалада тұратын бұған көп ештеңе-
нің керегі жоқ. Ішіп-жемі, киер киімі,
араласатын ортасы дегендей, бәрі
бар, бәрі жақсы. Ал, ауылдағы үй
жылытарға отын таппай арпа, тары
жаққандар, бір ірі қарасын бес-алты
қап ұнға айырбастағандар, ол аз десе-
ңіз, кебекті електен өткізіп, ұн іздеген
тірлікті көргенде түн ұйқысын төрт
бөлетін.
Әлі есінде, анасы Қоңырша бала-

ларын тарықтырмау үшін бір-бірінен
арасы қашық екі мекемеде от жағушы
болып жасайтын. Жұмыстан әл-дәр-
мені құрып, кешкісін үйдің оттығына
маздатып от жағып, шоқ дайындап
ертеңгілік алакеуімде сол шоқты
шелекке салып сыртынан киіз көрпе-
мен  мұқият орап, қолшанаға кішкен-
тай Ахметті отырғызып, қолына орау-
лы шоқты ұстатып, мекемеге шананы
сүйреп от жағып, екі мекеменің ара-
сында шапқылаумен күнді батыратын.
Шананың үстінде киізге оралған шоқ
толы шелекті құшақтап отырып, талай
жауын-шашынды, үскірік суықты,

боранды күндерді өткізген бала Ах-
мет, анасының талай омбы қарға мал-
тыққанын, ақ түтек боранға қарсы
жүре алмай, қиналғанын көріп «Тезі-
рек өссем екен, өссем анамды үйде
отырғызып қойып, шоқты да өзім
тасып, пештерді өзім жағам» - деп күн
сайын дерлік тәтті қиялдарға беріле-
тін. Күн артынан күн өтіп жатыр.
Ахметтің ойынан «Туған өлкеме не
жақсылық жасаймын?» - деген сұрақ-
тар шықпай қойды.
Сөйтіп жүргенде бір күні түс көрді.

Баяғы бала кезі екен дейді. Анасы шоқ
шелекті құшақтаған баласы Ахметке
«Балам-ау, баяғы уәдең есіңде ме?
Енді Ойылыңның отын жақпайсың
ба?» - деп сұрап жатыр екен. Оянып
кеткен Ахмет түстің әсерінен айыға
алмай, көп ойланды. Уақытты меже-
леуге мүмкіндігі жоқ болса да, таң
атып келе жатқанын түйсігімен сезді,
түсін жақсылыққа жорығысы келді.
«Ойылыңның отын өзің жақпайсың
ба?» Ол осы сауалға күні бойы жауап
іздеумен болды.
Ойылды тезек пен көмір жағудан

құтқару үшін не істеу керек? Ол үшін
орталыққа газ тарту керек. Бұл мәселе
мемлекеттік жоспарда бар ма? Қай
жылғы жоспарға белгіленген, онымен
кімдер айналысады? Осы және басқа
да сұрақтарды ойына жүйелеп алған
Ахмет аудандық әкімшіліктен бастап,
қалалық, облыстық мекемелердің
есіктерін тоздырды. Ойыл селосының
басынан осы мәселемен айналы-
сатын ынталы-бастамашы топ құрды.
Топ құрамында  П.Понамарев,
М.Мамедов, Н.Красавин, Б.
Сұлтангереев, т.б. аудандағы беделді
азаматтар қол жинау, Мәжіліс, Сенат
депутаттарына сұрау салу, ең аяғы
Ойыл тұрғындарының қолдарын
жинау, БАҚ құралдарына шығу, Қазақ-
стан Республикасы Премьер минис-
тріне хат жолдау, қайсыбірін айтасың,
осы жылдары қайсар Ахмет осы
мәселе бойынша тыным көрмеді.
Жасыратыны жоқ, неше түрлі сөзді де
естіді. «Сіз қандай адамсыз, шалғай-
дағы Ойылға газ құбырын тарту үшін,
аудан емес, облыстың бюджеті жет-
пейтінін неге түсінбейсіз?», «Сізге осы
мәселе бойынша қанша рет жауап
берілді, тағы келдіңіз бе?», «Сіз қала-
да тұратын адамсыз, ауданға қандай
қатысыңыз бар?», т.б.
Әбден ығыр болған бір басшы,

Ахметтің келе жатқанын терезеден
байқап қалып, хатшысына қазір ана
кісі маған келгенде сен «Бастық бұл
аптада жеке шаруамен азаматтарды
қабылдамайды. Келесі аптада келі-
ңіз», - деп қайтарып жібер деп тап-
сырып қояды. Ахмет қабылдауға кір-
генде хатшы қыз бастығының үйрет-
кенін айтып кіргізбейтіндігін айтады.
Сонда ойына қулық түскен Ахмет:

- Қарағым, мен сонау Ойылдан

қыстың көзі қырауда жеке мәселемен
келіп тұрғаным жоқ. Мен мекеменің
шаруасы бойынша келіп тұрмын, -
деп, нығырлап қоймай ма? Оған сеніп
қалған хатшы қыз:

- Ағай, қандай мекемеден келіп
тұрсыз?-десе, Ахмет, - Мен «Ойыл,
жылу-газ» мекемесінің өкілімін, - деп
амалын тауып, басшыға кіріп мәселе
қояды. Осы мәселемен айналысқан
жиырма жылда, бұл Ахаңның басынан
өткізген сәттердің бір парасы ғана.
Осы тұста айта кететін нәрсе, Ахмет

зағиптығын пайдаланып, әр мекеменің
есігін тоздырып жүрген, жоғары
орындарға топырлатып арыз жөнелте
беретін арызқой жандардың санаты-
нан емес екендігі.
Ол депутат немесе биліктің алдына

мәселе қойса немесе сауал хат
жолдаса, бәрін де өкіметтің тиісті
құжаттарымен негіздеп, ұсыныстарын
қоса енгізіп, сол саланың білікті
маманы секілді сауатты жаза немесе
ұсына алады, кейбір дүмбілездеу
шенеунікті тығырыққа тіреп, мойын-
датып та жібереді.

«Ойыл селосына газ келді» деген
жаңалық құлағына жеткен күні
қуанышында шек болмады. Достары,
жерлестері, өзінің араласатын ортасы
мұны телефон шалып, құттықтап
жатты. Олар Ахметтің қолға алған
ісінен түпкі нәтижеге жеткенше тыным
көрмейтінін жақсы білетін жандар ғой.
Әрине, Ахмет туған өңіріне газ тарту

ісі өкіметтің құзіреті арқылы жүзеге
асқанын жақсы біледі. Десе де,
дабырлай басталып аяғына жетпей,
су аяғы құрдымға кетіп жатқан ірілі-
ұсақты жобалар қаншама немесе
бірнеше жылдар бойы тартпада
жатып ғұмыр тоздырған мәселелер де
аз ба еді? Демек, Ойылға газ тарту
мәселесін сөзбұйдаға салдырмай,
әлсін-әлсін қамшылап отырған, Ахмет
Тоқсанбайұлын туған өңірінің пат-
риоты десек артық айтқанымыз емес.
Әр азамат кіндік қаны тамған туған
жеріне Ахметше жаны ашып қолынан
келген жақсылығы мен жәрдемін
ықыластана жасап, туған елінің туын
көтеруге ат салысатын күнге жетейік,
ағайындар. Байыптап қарасақ, бірінші
топтағы көз мүгедегі, жетпістен асқан
азаматтың осы бір жанкешті өнегелі
ісі, ерлікке пара-пар бастама емес пе?
Тағдырдың басына салған ауыр

сынағына мойымай, қарағайға біткен
қарсы бұтақтай, қайсарлық пен қайғы-
дан да бақыт жасап, ел алғысына
бөленген азамат аман жүргей! Жан
жары Гүлнәрмен қол ұстаса жүріп
Динара мен Гүлвираны жеткізіп, неме-
ре сүйген, құтты да киелі шаңырақтың
түтіні түзу ұша бергей!

Нұрлыбек ҚАЛАУОВ,
Ақтөбе қаласы.

Жіті ішек инфекциялары (ЖІИ) –
адамның ағзасына ауыз арқылы келіп
түсетін, әр түрлі бактериялар ықпалы-
нан орын алатын жіті ішек инфекция-
ларының аурулар тобы. Бұлтопқа
сальмонеллез, дизентерия, сонымен
қатар, эшерихиоз, тағамдық токси-
коинфекциялар, шартты-патогенді
қоздырғыштардан туындаған жіті гас-
троэнтериттер жатады. Олар дәреттің
бұзылуымен қоса, асқазан-ішек жол-
дарының зақымдалуына алып келеді.
Аурудың негізгі клиникалық көрініс-

тері қандай?
Ауру дене қызуының көтерілуінен,

дәреттің бұзылуынан, яғни, оның
жиіленуі мен босаңсуынан, іштің
ауруынан басталады. Науқасты құсу
мен лоқсу мазалайды. Ауру барысын-
да ағза дәрет және құсу арқылы
сұйықтығын шығара бастағандықтан
сусыздану белгілері: әлсіреу, сусау,
демігу басталуы мүмкін.
Жіті ішек инфекциясы (ЖІИ) науқас

адаммен байланыс барысында бері-
луі мүмкін. Науқастардың, сондай-ақ
оларды күтуші жақындарының ұқып-
тылығы, жеке бас гигиенасын сақтауы
өте маңызды. Себебі, инфекция қоз-
дырғыштары бар нәжістің қолға жұғуы
олар арқылы тамаққа, ыдысқа, жиһаз-
ға, ойыншақтарға және басқа да тұр-
мыстық заттарға түсуіне алып келеді.
Жіті ішек инфекциясы (ЖІИ) су

арқылы да жұқтыруға болады, яғни,
қайнатылмаған суды қолданғанда
және ашық су қоймаларында суға түсу
барысында ағзаға су түскен кезде

жүзеге асады. Нәжісте орын алған
ішек инфекцияларының қоздырғыш-
тары топыраққа сіңеді, ал ол жерден
жауын кезінде әртүрлі су қойма-
ларына (өзен, тоған су жәнет.б.) тара-
лады.  Судың ластануы ағынды сулар
арқылы, сонымен қатар, кір жуған кез-
де және суға түскен кезде де болады.
Алдын-алу үшін:
- Дәрігер келгенге дейін іш өту бай-

қалса, «Регидрон» сияқты арнайы
глюкозалы-тұзды ерітінділерді ішуге
болады.
Егер науқастың жағдайы жақсар-

маса, одан әрі қарай емді міндетті түр-
де емхана немесе аурухана дәрігері
жүргізу керек.
Ас ішерде, даладан келгенде және

дәретханадан кейін қолды жуу;
Жазғы уақытта түрлі қоспалары

бар, тез бұзылатын тағамдарды
қабылдамау;
Көкөніс пен жемістерді жақсылап

жуу;
Қайнатылған немесе минералды су

ішу;
Антисанитариялық ортада

дайындалған тағамнан бас тарту;
Жеке бас гигиенасын, үй гигие-

насын сақтау.
Ескерту: балаларда, әсіресе сәби-

лерде, сулы-электролитті алмасу,
асқазан-ішек жолының қызметтері
жетілмеген, сондықтан оларда ЖІИ
байқала салысымен, тез арада дәрі-
гер педиатрға қарату керек немесе
жедел жәрдем шақырту қажет.

Жер – Ана! Тәй –тәй басып үйреніп,
соның үстінде  сайран салып өмір
кешіп, Адам ата ұрпағы мекенін де сол
Жер-Ана құшағынан табады.
Табиғат күші тіршілік атаулының

құтты қоныс мекені, алтын ұя бесігі,
құт берекесі.
Осы орайда, халқымыздың мақта-

нышы болып саналатын ғалым, этно-
граф, зерттеуші Шоқан Уәлиханов өз
кезеңінде былай деген екен. Табиғат
пен адам! Өзіңіз айтыңызшы, тіршілік-
те  одан ғажап, олардан құпия не бар?
Қазақтар дүниеге үлкен мән құстарды,
көшпелі тұрмысқа қажетті заттарды
киелі деп біліп, мейілінше қастарледі.
Осы айтылғандарды құрмет тұту адам
баласына қай кезеңде болмасын,
байлық пен бақыт, құт әкеледі.
Дегенмен әр нәрсенің де жақсы мен

жаман қос тұстары қатар жүретіні
бәріне мәлім. Жер Ана бізге ренжулі
десек те болады. Адамзат ұрпағына
ол бәрін сыйлады.Шөлің қансын деп
мөлдір бұлақ беріп еді, біз оны лас-
тадық, ұлы теңіз, мұхиттарын да
қоқыспен толтырып өзімізше әрледік.
Жеміс жидек, жайқалған орман беріп
еді, оны таптап сындырғанымыз аз-
дық еткендей, темекі тартып, от жа-
ғып, өртеп жібердік. Ән тыңдасын деп
құстар сайратқан көлдер сыйлап еді,
мылтығымызды қолтықтап, аққу –
қазын атып алдық. Далаңа сән берсін
деп берген ерке киік пен еліктің ерке
лағын жер жастандырдық. Ақша үшін
салған зауыттың улы суын өзенге
құйып ластап, балығын да бірге жал-
мадық. Емдеуге берген тұзды көл-
дердің де тұзын сүзіп алып, саттық.
Әдемі қала салдық та, көшесіне қоқыс

төктік. Осының бәріне ренжімей
қайтеді?
Ендігі кезекте, Жер – Ананың ашуын

қайтаратын амалдарымызды қарас-
тырып көрейік. Табиғатты қорғау-
адам баласының ең басты, маңызды
міндеті. Қоршаған ортаның тазалығы
-  біздің қауіпсіздігіміз. Біз жас ұрпақ
атадан балаға мирас болып келе жат-
қан табиғатымызды көзіміздің қара-
шығындай сақтап, анамыздай аялап
келер ұрпаққа таза күйінде қалды-
руымыз керек. Қазіргі таңда табиғатты
қорғаудың түрлі жолдары қарасты-
рылған. Бірінші жолы, түрлі заңдар
шығарып, оны жүзеге асыру. Ұлттық
парктер, қорықтар санын барынша
ұлғайту. Әрі «Қазал кітапқа» енген
өсімдік, жануар түрлерін қорғап, са-
нын молайту. Табиғатты тиімді әрі
ұтымды пайдалану. Қазақстандағы
«Жасыл ел»  «ЭКО әлем», «Tabigat
2021» сынды ауқымды жобалар мен
ұйымдардың жұмысын нығайту,
жандандыру.
Әр адам табиғатқа мейірімділіепен,

сүйіспеншілікпен, аса қамқорлықпен
қарап,  үйлесімділік пен теңдік сақта-
ғанда, адамзат баласы үшін ол – кең
сарай, мәңгі тозбас құтты қоныс бол-
мақ.  Жер бетіндегі барлық тіршілік
атауы табиғат анаға мәңгі қарыз.
Сондықтан да Жер – Анаға немқұрай-
лы қарау, оны мен санаспау- ана сүтін
ақтамағанмен пара-пар. Адам баласы
тіршіліктің ең перзенті болумен бірге,
ең ұлы қамқоршысы да екенін естен
шығармауымыз керек.

Ақмарал САЛАМАТ,
Ш.Берсиев атындағы орта

мектептің 9 сынып оқушысы.

ШЫҢДАЛҒАН «БОЛАТТЫҢ» БАҚЫТЫ

ЖІТІ ІШЕК ИНФЕКЦИЯЛАРЫ

Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы

ЖЕР АНА ТЫНЫСЫ

ҰБТ КОМПЬЮТЕРЛІК
ФОРМАТА ӨТКІЗІЛЕДІ!



4 25 мамыр 2021 жыл

ҚұттықтауҚұттықтау
Құрметті Мінсізбай інім!

Толып отырған мерейлі алпыс жасың құтты болсын! Әке жолын қуып
ұстаздықты таңдадың. Марқұм Сайын ағам еңбек жолын Қаракемер сегіз
жылдық мектебінде мұғалімдіктен бастап, директордың орынбасары, жиырма
бес жылдан астам уақыт директор болып зейнетке шыққан еді.
Сенде 27 жасыңда, яғни 1988 жылы Ақшатау сегіз жылдық мектебіне

директор болып барып, жиырма бес жылдан астам қызмет жасадың.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қиыншылық кезде жас болсаң да
ұйымдастырушылық қабілетіңнің арқасында мектептің қалыпты жұмыс
жасауын қамтамасыз еттің. Елдің ұйытқысы бола білдің. Халықтың тұрақтануы
арқылы мектепте бала саны артып, орта мектепке айналды. Жаңа мектеп
салынғанда басы қасында жүріп, сапалы да тез бітуіне үлес қостың. Физика
пәнінің маманы болсаң да балаларды самбо, қазақша күреске баулып, жақсы
көрсеткіштерге қол жеткіздің. Көптеген шәкірттерің облыстық, республикалық
жарыстарда жеңіске жетті. Үлкенге құрметіңмен, кішіге қамқорлығыңмен
ауылдастарың, ағайын туғандардың, жолдастарыңның, қызметтестеріңнің
арасында абыройлысың, сыйлысың.
Алдағы уақытта отбасың  аман болып, Лариса келін екеуің балаларыңның,

немерелеріңнің қызығын көріп, мәнді де, сәнді ұзақ өмір сүрулеріңе тілектеспін.
Абырой биігінен көріне бер.
Игі тілекпен Бектұрғановтар әулеті атынан Бақтығали ағаң.

Ақшатау елді мекенінің тұрғыны,
Құрметті бапкеріміз Мінсізбай Сайынұлын

60 жас туған күнімен құттықтаймыз!
Құрметті ұстаз, Мінсізбай Сайынұлы өмір айдынында келіп жеткен 60

жасыңыз құтты болсын! Сіз жас ұрпақты спортқа баулып, күрес өнерінде
олардың жеңіске жетуіне аянбай еңбек еттіңіз. Сіз жаттықтырған
шәкірттеріңіздің жеңісті сәттерінің соңында тынымсыз тер төккен еңбегіңіздің
жемісі тұр. Қазірде сіз жаттықтырып жүрген шәкірттеріңіз облыстық,
республикалық, халықаралық додаларда топ жарып келеді. Әр шәкірттіңіздің
жеңісі сіздің мәртебеңізді арттырып, абыройыңызды асқақтатып жатқанының
жарқын көрінісі. Қазірде өзіңіздің күрес өнеріне шыңдаған шәкірттеріңіздің
алды ұстаздық жолында еңбек қылса, соңғы буыны боз кілемде бақтарын
сынап жүр. Ендеше сізге қажымас күш-қайрат, отбасыңызға амандық, деніңізге
саулық тілейміз.
Ізгі тілекпен: 1971 жылғы туған шәкірттері, 1986 жылғы Қаракемер 8

жылдық мектебінің түлектері.

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы,
Абдиганиев Қабылбай Алданович!

Әкешім мерейлі 60 жасыңызбен!
Адам ұрпағымен, бала ата-анасымен бақытты.
Сіздер аман болсаңыздар бір алаңсызбыз.
Жас қосылды тағы да жасыңызға,
Мына өмір берсін саулық басыңызға.
Анамызбен бір жасап бір ғұмырда,
Жүздің де биігінен асыңыздар.
Құттықтаушылар: Нұрымжан-Нұрия

Ақшатау аулының тұрғыны
Мінсізбай Жайлыбаевқа!

Құрметті Мінсізбай ағай!
Сізді 60-жасқа толуыңызбен құттықтаймыз!

Айналаңыз қуаныш пен шаттыққа, бақыт пен табысқа,
мейіріммен қамқорлыққа толсын! Ауыл балаларына
күрес өнерін үйреткен сізді Ойыл өңірі жоғары
бағалайды. Бүгінде қоғамдық ортаның ақыл айтар
ақсақалысыз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр
тілейміз! Отбасы, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз.
Тілек білдіруші іні-келіндеріңіз Сырым-Жұмагүл, Ұлан-
Рысбике.

Ақшатау ауылының тұрғыны,
Ақшатау орта мектебі денешынықтыру пәнінің мұғалімі

Мінсізбай Сайынұлы
Құрметті Мінсізбай Сайынұлы 60  жасқа толған мерейлі жасыңызбен шын

жүректен құттықтай отырып, жүрек жарды жылы лебіздерімізді жолдаймыз!
Сіз спорт саласында көп жылдар бойы өнегелі еңбек етіп, тындырымды істер

атқарып келесіз. Бүгінде ұжымымыз Сізді үлкен абырой - беделге ие болған
тәжірибелі, үздік маман ретінде құрмет тұтып сыйлайды.
Денсаулығыңыз мықты, жүзіңіз жарқын, ғұмырыңыз ұзақ та мағыналы болсын

деген ізгі ниетпен Сізге бақыттың баяндысын, дәулет - ырыстың Сыр суындай
сарқылмасын, табыс - тартулардың тау суындай таусылмасын тілейміз.
Әрқашан мерейіңіз үстем, мәртебеңіз биік болсын!
Игі тілекпен: Ақшатау орта мектебі бастауыш кәсіподақ ұйымы.

Мінсізбай Сайынұлы!
Сізді өміріңіздің айтулы белесі 60 жасқа толған мерейтойыңызбен шын

жүректен құттықтаймыз! Сіз осы жасқа кісілік келбетіңіз кемел, білікті маман
ретінде, үлкен шығармашылық ізденіспен келіп отырсыз. Сіздің ел игілігі
жолында жүріп өткен еңбек жолдарыңыз өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге екені
даусыз. Ойыл өңірінің, Қаракемер-Ақшатау елді мекенінде төл перзенті ретінде
еңбек жолыңызда аудан көлеміндегі ұйымдастырылған жарыстардың басынан
табылып, жанашыр болып жүрдіңіз. Дене тәрбиесі жұмысын дамытудағы
іскерлігіңізбен қабілеттілігіңіздің арқасында аудандағы, облыстағы спорттың
өркендеп дамуына қосқан үлесіңіз орасан зор. Ұзақ жыл бойы ұлағатты ұстаз,
спорт саласының білікті маманы ретінде жастарды спортқа баулып, саналы
да сапалы білім беріп, өмір жолына аттандырдыңыз.Сізге білім саласындағы
спортты дамыту бағытында жасап жатқан ұшан – теңіз еңбегіңізге табыс,
деніңізге саулық, ғұмырыңыздың ұзақтығын тілейміз!
Құтты болсын ардақты 60 жасыңыз,
Жетпістің де сенгірінен тасыңыз.
Қуат алып, сыйластықтың нәрінен,
Жүзіп өтіп жүзден әрі асыңыз!
Абыз боп арамызда жүріңіз!
Ашық боп әрқашанда жүріңіз!
Тілек тілейді шын жүректен әріптестер бәріміз,
Мықты болып, бақытты ұзақ өмір сүріңіз!
Ізгі тілекпен: бір топ әріптестері С.Займолдин, Б.Бекетаев, Қ.Дәулетқалиев,

Ә.Әжниязов, Б.Мұхамбетқали.

Ерен еңбек пен қажыр-қайратты
талап ететін жұмыстың бейнетіне
қарамай, уақытпен санаспай, өз ісіне
адал беріліп, алдындағы қауым үшін
барын сала қызмет ететін жандар әр
салада кездеседі. Сондай ұстаздар-
дың бірі сонау КСРО кезінен бастап,
кейін еліміз тәуелсіздік алған жылдар-
дан бері ауданның білім беру сала-
сына елеулі үлесін қосқан, 40 жыл
бойы саналы ғұмырын сарп етіп,
ұрпаққа сапалы білім беру саласында
аянбай еңбек еткен үлкен жүректі
азамат Мінсізбай Жайлыбаев бүгін
алпыстың асқарына қадам басты.
Әсіресе, ауданда жас буын болашақ
спортшыларды тәрбиелеуге қосқан
үлесі орасан. Облыс, республикада
топ жарған талай даңқты спортшы-
ларды тәрбиелеп шығарды. Бойына
күші сыймаған ауыл баласына ақы-
лын айтып, әкесіндей тәрбиесін берді.
Тәрбие ісін қолға алып, ақыл-параса-
тымен, адалдығымен, ұстаздық өнеге-
сімен ауданның сыйлы азаматтары-
ның біріне айналды. Ұстаздарының
айтқан ақыл-кеңесі мен берген тәр-
биесі олардың өмір жолына пайдасын
тигізгені анық. Өйткені адам қандай

Бұрын сырттай білетін Түлкібай
Сапаровты тереңірек танып-білгелі он
жылға жуықтапты. Тұңғыш Президент
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
идеясымен облыстарда және респуб-
ликалық мәртебесі бар қалаларда
«Қоғамдық келісім» деп аталатын
коммуналдық-мемлекеттік мекеме-
лер шаңырақ көтерді. Әлем мемлек-
еттері арасында алғаш рет құрылған
Қазақстан халқы Ассамблеясының
құрамындағы жаңа мекеме мақсаты -
ел тыныштығын нығайтуға,  ұлттар
мен ұлыстар арасында ынтымақ пен
бірлікке сызат түсірмей тәуелсіз
еліміздің мәртебесін биіктетуге ықпал
ету. Осындай ауқымды міндетті
жүзеге асыруға өз  ұлтымыздан
шыққан, көрген-түйгені мол, замана
ағысын түсіне білетін мамандар
қажеттігі айтпаса да түсінікті.
Киелі Ойыл өңірінің тумасы, біздің

кейіпкеріміз бұл талаптарға лайық
болып шықты. Кезінде «Ойыл» кең-
шарында зоотехник, ферма басқару-
шысы қызметтерін атқарып, небәрі
қырық алты жасында  бақилық болған
Тыныштың соңындағы бес баланың
үлкені Түлкібай анасы Ақмейізге серік
болып, еңбекке ерте араласады.
Кеңшарда  автокөлік жүргізушісі
болып еңбек жолын бастаған ол Кеңес
Армиясы қатарына шақырылып,
азаматтық борышын өтеп, елге ора-
лады. Табиғатынан жігерлі анасының
«Қарағым, біз ел ішіндеміз ғой,
қарайып қаларсың,оқып ал» - деген
сөзімен Гурьев педагогикалық
институтының тарих факультетінде
оқуға талап қылады. Ниеті періштенің
құлағына шалынғаны ғой, жоғары
білімді мұғалім дипломымен туған
ауданындағы Ақшатау сегізжылдық
мектебінде еңбек жолын бастайды.
Ары қарай абзал кәсіп - ұстаздыққа
арналған ұзақ жылдар. Оның ішінде
жиырма жылы Саға орта мектебінде,
кейін аудан орталығындағы Н.К.Крупс-

кая атындағы(қазіргі Қ. Жүсібәлиев
атындағы -Ж.Қ) қазақ орта мектебінде
директор қызметіне арналған. Ара-
сында селолық кәсіптік-техникалық
училищеде комсомол комитетінің
хатшысы, аудандық кеңес атқару
комитетінің аппаратында нұсқаушы
болып жұмыс істегені және бар.
Қызмет барысында, күнделікті

тірлікте Түлкібай Тынышұлымен жиі
кездесіп, сырласамыз. Сонда оның
қимыл-қозғалысынан, әңгімесінен
кеңестік дәуір идеологиясымен
шыңдалған, әдептен озбай сақтықпен
сөйлейтін мұғалім сипатын көріп,
сүйсінеміз. Өзі жайлы айтуға сараң,
көбіне-көп замандастарының көмек-
қолқабысын, шәкірттерінің ілтипатын
сөз етеді.

«Аманкелді» кеңшарының орталы-
ғында Саға орта мектебін басқарған
сегіз жылында кеңшар директоры
марқұм Мырзағұл Балуаниязов білім
ордасының материалдық–техникасын
базасын нығайтуға  айтарлықтай
жәрдем көрсеткен. Кеңшар меншігінен
мектептің шаруашылық мақсатына
«ГАЗ-52» автокөлігін, оқушылардың
оқып үйренуі үшін «ДТ-75» тракторы
мен «СК -4» комбайнын бөлгізді.
Ақтөбедегі «Металллобытремонт»
мекемесі арқылы бес оқу кабинетін
жөндеуден өткізіп, қажетті жабдықтар
алып берген.

 «Ойыл» кеңшарының директоры
Елубай Қалиев жыл сайын бір мұғалі-
мнің отбасына кеңшар есебінен тұр-
ғын үй беруді жүзеге асырды.
Шаруашылықтағы басшы азамат-

тармен тіл табысып, педагогикалық
ұжымды ортақ міндеттерге жұмыл-
дыра білген директор Т.Сапаров
Крупская атындағы орта мектеп
директоры қызметіне ауыстырылды.
Кеңес Одағының кенеуі кете бастаған
шақ, көп ұзамай Қазақстанның  тәуел-
сіздігі жарияланды. Бұрынғы эконо-
микалық байланыстар ыдырады,
әсіресе әлеуметтік сала мекемелері
үлкен қиындықтарға душар болды.
Қаржы тапшылығы айқын сезілді.
Орталық жылыту қазандықтары отын-
ның жетіспеуінен жиі істен шығады.
Түлкібай Тынышұлы мектептегі оқу–
тәрбие процесінің жүйелі қызметіне
жауапкершілігін босаңсытпай жылыту
қазандығына қажетті мазут тасыма-
лының басы-қасында өзі жүрді. Сонда
Шұбарқұдық, Кеңкияқ кенттеріндегі,
Қарауылкелді ауылындағы азамат-
тардың өтінішке құлақ асып, көмек
бергенін жыр қылып айтады. «Жақсы-
май» кәсіпшілігінде №6 автокөлік
колоннасын басқарған Ұзақбай деген
азамат мазутты кідіріссіз жеткізуіме
көлік жағынан көмектесіп еді» - дейді

ол.
Кәсібін құлай сүйген мұғалім үшін

ең жоғары мәртебе – шәкіртінің
алғысы. Саға  орта мектебінде оқыған
Қайрат Алтымов кейін Ақтөбе мемле-
кеттік медицина институтында оқып,
тәмамдаған соң Ойыл ауданының
Ш.Берсиев ауылдық округінде ауру-
хана дәрігері болып,  еңбек етеді. Мін-
сіз қызметі үшін мемлекеттік марапат
алғанда ұстазы ретінде Түлкібай
Тынышұлы құттықтамай ма?! Сонда
әлгі азамат  оқушы қызын ертіп әкеліп
таныстырып: «Ағай, бұл медальда
сіздің де үлесіңіз бар» - депті. Екінші
мысал – Крупская орта мектебінде
оқып, бітіргеніне жиырма жыл толған
түлектер Ақтөбе қаласындағы мәде-
ни-сауықтыру кешендерінің бірінде
кездесу кешін өткізіпті. Атырау қала-
сынан келген шәкірті Гүлжаһан Көбе-
нова ризашылық сезімін «Әрбір  мұға-
лім Түлкібай ағайдай болып, оқушы-
ның жүрегіне жол тапқанын қалай-
мын, мектеп директоры бола жүріп,
тарих пәнінен терең білім берді» - деп
жеткізген.
Айта кету керек, Сапаров басқарған

тұста Ойыл қазақ орта мектебі облыс
бойынша көзге түскен үш орта мектеп
санатында Кеңес  Одағының астана-
сы Мәскеу қаласындағы №15 орта
мектептің іс- тәжірибесі  негізінде
жасалған Бүкілодақтық бағдарлама
бойынша жұмыс істеді.
Ойыл ауданының әкімдігі

Т.Сапаровтың іскерлігін, адамдармен
тіл табысу шеберлігін  бағалап, бас-
тапқыда аудандық мәдениет бөліміне,
кейін ішкі саясат бөліміне жетекшілік
етуді жүктеді. Азамат бұл сындардан
да сүрінбей өтті.
Педагогикадағы, жалпы әлеуметтік

қызмет салаларындағы ұзақ жылдар
бойына жинақталған тәжірибе қазіргі
күнде де игі нәтижесін беріп келеді.
Өткен жылы облыстық ішкі саясат
басқармасының тікелей қарауына
енгізілген «Қоғамдық келісім» меке-
месі он сегіз этномәдени бірлестіктер
қызметін үйлестіреді, бұдан өзге
«Бірлік» ақсақалдар кеңесі, Аналар
кеңесі, Медиация клубы сияқты қоғам-
дық ұйымдар бар. Ортақ ниет-ынты-
мақ пен бірілікті нығайту, мемлекет
басшысының саясатын насихаттау.
Түрлі мәдени - бұқаралық шаралар-
дың басы-қасында Түлкібай Тыныш-
ұлын көріп жүрміз. Сөзі тиянақты, ойы
байсалды азаматтан орыс, украин,
неміс, кәріс және басқа ұлт өкілдері
кеңес алып, пікірлесіп жатады. Ол
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы
облыстық ұйымының басқарма
мүшесі ретінде де мемлекеттік тіл
саясатын жүзеге асырудың алдыңғы
легінде келеді. «Қазақстан Республи-
касы білім беру саласының үздігі»
төсбелгісі, «Қазақстан халқы Ассам-
блеясына 25 жыл» мерекелік медалі,
еліміздің тұңғыш Президенті-Елбасы

Н.Ә.Назарбаевтың Алғыс хаты -
Түлкібай Сапаровтың адал еңбегіне
берілген баға.
Әңгімеміздің басында әке дүниеден

озғанда кейіпкеріміздің үлкен әулетке
бас болып қалғанын баяндаған едік.
Шүкір,өзінен кейінгі бауырлары ерже-
тіп, еңбегімен елге танылды. Қарын-
дастары Гүлжан мен Рая жоғары білім
алып, ұстаздық жолды сәтімен жал-
ғастырды. Өкініштісі – Гүлжан ақы-
ретке ерте жөнелді, Рая зейнет
демалысында, Ақтөбе қаласында
тұрады. Төлеу – денсаулық сақтау
саласының ардагері, жоғары санатты
дәрігер. Облыстық жұқпалы аурулар
ауруханасында, «Жедел жәрдем»
стансасында басшылық етті,қ азіргі
күнде Ақтөбе қаласының «Батыс-2»
ауданында «ТТК» жеке емханасының
бас дәрігері. Демеу - полиция пол-
ковнигі, Нұр-Сұлтан қалалық ішкі істер
департаментінің Өзіндік қауіпсіздік
басқармасының  бастығы қызметінен
зейнет демалысына шықты.
Қызмет барысында бірге жүрген

бірнеше азамат Түлкібай достың үйіне
қарт ана Ақмейізге сәлем бере
барғанбыз. Қашан да азамат шы-
райын шығаратын - қасындағы
зайыбы. Атырауда институтта бірге
оқып, тіл табысқан жары Надежда
Шамсутдинқызы қасиетті Жайық суы-
нан нәр алып қанаттанғанын, көргенді
ортада тәлім алғанын көрсете білді.
Негізгі  мұғалімдік қызметін үзіліссіз
атқара жүріп, Тыныш ақсақалдың
шаңырағын берік ұстады, ажарын
кіргізді. Енесін аялап бағып, балаша
мәпеледі. Ұлдары Мұрат, Қайрат
Сағадат, қызы Жазира жоғары білім
алып, шаңырақ көтерді. Біздің байқа-
ғанымыз - ерлі–зайыптылар  қолында
қарт ана бар, екі ұл мен келіндері
Ардақ, Айнұр бір шаңырақтың астын-
да өзара әдемі тіл табысып, ұрпақ
өрбітуде. Тағы бір келіні Айнұр отаға-
сымен бірге дербес отау түтінін түзу
шығарып отыр. Немере, яғни әжесінің
шөбересі Әйкен өз алдына бөлек отау
тіккен. Оған жалғас немере Мұхтар
әскер қатарынан аман-сау келіп,
студенттік оқуын жалғастыруда. Бой-
дақ жігіт кезекті қыдырыстан соң
әжесінің бөлмесінде демалып жатыр
екен. Ұрпақтар сабақтастығының біз
мән бере қоймайтын жағымды
көріністерінің бірі осы емес пе?!

 Көңілденген сәтімізде Түлкібайдың
есіне биылғы ақпан айында 92
жасында дүние салған анасы туралы
айтып тұрып: «Әттең, сенің 70 жасқа
толғаныңды көре алмай кетті-ау» - деп
әзілдеп қоямыз. Бұл да – тірліктің бір
қызығы. Алла бергенінен  айыра
көрмесін!

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті

журналисі,
Ақтөбе қаласы,

24 мамыр 2021жыл.

дарынды болмасын, бұл өмірде көп
нәрсе алған тәрбиеге байланысты.
«Елдің дамуы оның білім беру жүйесі
арқылы бағаланатын болады» деген
Елбасының дана сөзі бар. Себебі әр
мемлекеттің ең басты байлығы адам
болса, сол адамды маман қылып
шығаратын, шынықтыратын – мектеп.
Мінсізбайдың мамандығы басқа болса
да, балаларға берген тәрбиесі спорт-
пен тікелей байланысты.
Жақсы жанның ізгілік қасиетін,

өзгенің жан сарайын жадыратар жақ-
сылығын сөз етсем, адамгершілік рия-
сыз қасиеттерін тарата айтсам, шәкірт
тәрбиелеудегі төгілген ащы тері мен
сол тердің нәтижесінде келген жүл-
делі жеңістерін жазсам, ол бүгінгі
оқырман үшін де, өскелең жастар үшін
де үлгі өнеге болары хақ. Ұлы Абай-
дың даналықпен айтқан «Бала – бал-
қыған қорғасын» деген зерделі ойы
Мінсізбай ағаның спортшы шәкірт
тәрбиелеудегі ұлы ұстанымы ма деп
қаламын мен кейде? Өйткені бүгінгі
менің әңгімемнің кейіпкері — шәкірт
тәрбиелей отырып, олардың әдемі
мінез-құлқын, кесек бітім – болмысын,
өмірге деген сүйіспеншілігі мен көзқа-
расын, терең дүниетанымын қалып-
тастырып, болашағына жарқын бағ-
дар беріп, өмірден өз жолдарын адас-
пай табуға бірден-бір ықпал етіп,
шәкірттерінің алғысы мен құрметіне
бөленіп отыр
Ойылдың Қаракемер деген шағын

ауылында ұстаздар отбасында дүние-
ге келіп, туған топырағында асыр
салып ойнап, осы ауылдағы мектепте
білім алып, Ақтөбе педагогикалық
институтының аяқтап, өзі тәлім алған
білім ошағына ұстаз болып оралға-
нына да қырық жылға таяпты. Қиын-
дығы мен қызығы қатар жүретін осы
бір қасиетті де киелі мамандық шәкірт
тәрбиелеуді өз өмірінің басты мақса-
тына айналдырып алғалы оның бап-
керлік өмірін бөлек қарауға болмайды.
Жетістіктерінің бәрі де шәкірттерінің
жеңісімен тікелей байланысты.
Осы қырық жылға жуық уақыт ішін-

де алдынан өткен жүздеген палуан-
ның санасына тәрбие мен білім деген
егіз ұғымды қатар сіңіріп, томағасын
түріп, үлкен өмірге жолдама берді.
Оқушыларды дайындыққа уақытында
келтіру арқылы олардың бойында
үлкен жауапкершілік қалыптастырды.
Жүйелі жүргізілген жұмыс пен тыным-
сыз жаттығулардың нәтижесі де ауыз
толтырып айтарлықтай. Әр кезеңде
ұстаздың есінде ерекше қалатын,
жанына жақын, жақсы шәкірттері
болады ғой. Ағайдың сондай шәкірт-
терінің бірі шоғыры Қаракемер сегіз-

жылдық мектебінің 1986 жылғы түлек-
тері. Біріншіден ол өзінің мұғалімдік
еңбек жолындағы жекешілік еткен
алғашқы класы. Екіншіден сол клас-
тың ұлдарының бәрі талай жерде топ
жарып, Мінсізбайдан бұрын алақан-
дай ауылдың атағын алысқа жайды.
Бір қызығы Мінсізбай бапкерлік қыз-
меті үшін берірек келгенше бір тиын
ақы алған емес. Өзінің мамандығы
физика пәнінің мұғалімі болғасын,
«арнаулы мамандығы жоқ» - деп, ақы
төленбейді. Бірақ, оған мойыған
Мінсізбай емес.

 Үлкен жеңіске жету жолында
уақытпен санасу дегенді білмеді,
талай тер төгілді. Спорт зал сәл босай
қалса, өздерінің қолдарынан құрап
алған «кілемінің» шаңын шығаратын.
Жоғарырақта айтқанымдай, арнаулы
бапкерлік қызметі болмағасын Мінсіз-
байдың шәкірттерін тіпті жарысқа да
шақырмайтын. Әркімнен естіп бара-
ды. Өз бетімен барған адамның жол
шығыны мен жатар орнын палуандар-
дың ата-аналары көтереді. Олардың
қабақ шытқан біреуі жоқ. Әйтеуір
ағайдың тәрбиелеген палуандардың
ата – анасы үшін де оның айтқаны —
бұлжытпай орындайтын заң. Осындай
ұстаз бен ауылдастары арасында
тереңге тамыр тартқан үлкен достық
орнады. Нәтижесінде ауылдың
азаматқа деген сенімі мен құрметі
артты...
Мінсізбайды 1988 жылы жылы 27

жасында Ақшатау сегізжылдық мекте-
біне марқұм сол уақыттағы аудандық
білім бөлімінің бастығы Қанзира апай
директор етіп жіберді. Сабағын беріп,
ауыл балаларына күрестің әліппесін
үйретіп жүрген жігіт үшін бұл сенімнің
салмағы зор болды. Жас жігітті
«тобықтан қағуға» тырысқандар да
табылды. Енді үй көруден тіпті қалды.
Директорлық қызметі бар, мектептің
сан түрлі шаруасы бар, сонда да өзінің
сүйікті кәсібінен қол үзе алмады.
Тоқсаныншы жылдардың ортасын-

дағы қиындыққа қарамастан тұла
бойында күші тасыған балаларды
баули берді. Ойылдағы жарысқа
балаларды трактордың тіркемесімен,
ат арбамен апарған күндер болды.
Ал, манадан бері әңгімемізге арқау

болып отырған Мінсізбайдың шәкірт-
терінің табысына тоқталсақ... Баяғы
өзі жетекшілік еткен кластан шыққан
Марат, Еламан, Өтешқалилар Ойыл-
ды шулатып, облыста топ жарса, сол
кластың палуан қызы Жансұлу Өскен-
баева спорт шеберлігіне үміткер
атанды. Ақшатау ауылында тәрбие-
леген палуан қыздарының табысы
тіпті бөлек. Ардақ Жасақова Белбеу

күресінен Қазақстан Республика-
сының 5 дүркін жеңімпазы, Азия
чемпионатының күміс жүлдегері, ?лем
Чемпионатының қола жүлдегері
болса, Ұлболсын Елубаева Белбеу
күресінен Қазақстан Республикасы
чемпионы болды. Толғанай Ман-
сатова мен Гүлзира Ғалымжанова
Қазақстан Республикасы чемпиона-
тының қола жүлдегерлері.
Осындай палуандар тәрбиелеген

бапкердің «қара жаяу» болуы мүмкін
бе? Ауылда қазақша күрес пен еркін
күресті қатар алып жүрген ол студент
кезінде самбодан орта салмақта
облыста жарды. Оның самбоға бау-
лыған марқұм Шадияр Тұрғалиев
болатын.
Орыс жазушысы Лев Толстой

«Баланың бақыты жақсы ұстаздың
қолында» дегендей, ата – ана үшін де
баласының бабын келтіріп, бақытты
бала болуына септігін тигізген, тәлім
берген ұстаздың орны әрқашан биікте
болары сөзсіз. Өйткені олардың
бойында Мінсізбай ағайдың берген
тәлімі мен тәрбиесінің ұшқыны жат-
қаны ақиқат. Бақыттың үлкені —
өзіңді-өзің тану десек, ұстаз өзін-өзі
қай уақытта таниды дер едің? Ұстаз
алдындағы өзі қанаттандырып, тома-
ғасын түрген шәкірттерінің қияға қанат
қағып, өмірдің қатпары мол сан тарау
жолынан өз орнын адаспай тапқан
жетістігін көргенде өзінің кім екенін
таниды.
Жұбайы Лариса екеуі төрт бала

тәрбиелеп өсірген өнегелі отбасы иесі.
Ойыл өңірі бүгінгі күні өмір жолының
асқар биігі – алпыстың шыңына
шығып отырған Мінсізбай ағайды бар
саналы ғұмырын ауыл спортына
арнаған зиялы азамат ретінде таниды.
Өмір жолында еңбексүйгіштік, қоғам-
дық белсенділікпен ерекшеленіп,
нағыз азаматтық қасиеттерге ие тұлға
ретінде абырой-беделіңіз де аз емес.
Бірақ қарапайым қалпыңыздан
танбайтын сіздің қоғамдық және
жемісті еңбегіңізді туған елге деген
сүйіспеншілік арқылы парасатты да
рухы биік ізбасарларыңызды тәрбие-
леу жолында дарынды ұйымдас-
тырушы қырынан көрдік.
Адам баласының ұзақ өміріндегі

бел-белестердің бәрі де елеулі санал-
са керек. Сөйтсе-дағы кемел жасы 60-
тың орны мүлдем ерекше. Ағалық
ардақты асудан асып, мерейлі кезеңге
көтерілер бұл шақтың тал түс аталуы
да бекер емес-ау. Мерейлі күнгі
жақсылықтардың жалғасын табуына
тілектеспіз!

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

Құрметті Мінсізбай Сайынұлы!
Адам боп жаралған соң оның өмір соқпағында еткен еңбек, көрген бейнет,

татқан зейнет,  жеткен биіктігімен әркімнің өзіне тән ғұмыр жолы қалыптасады.
Ол - адамдық қасиет, кісілік келбет, азаматтық тұлға, яғни Абайша айтсақ
«кәміл адам» келбеті. 60-қа толған мерейлі шағыңызда ғибратлі биіктігіне
шығарған абырой мен атақ та, мәртебе мен мансап та Сіздің адами
болмысыңыздың ажырамас бөлігіне айналды. Өйткені Сіз, өзіңіздің саналы
ғұмырыңызды сол биіктіктерді бағындыру үшін арнадыңыз. Ұстаздық етумен
бастаған еңбек жолыңыз ұлағатқа толы, тағылымның қайнарындай қанша
шәкірттерді сусындатты. Олардың ішінен ғалым да, дана да, дара да, қоғам
қайраткері де, ақыры соңы ұжданы биік азамат та қалыптасып шықты.
Еліміздің білім беру саласын жетілдіруде өзіңіздің іскерлік қасиетіңізді, өмірлік
тәжірибеңізді сарқа жұмсап, ұрпақ тәрбиесі мен кемел келешек үшін өлшеусіз
зор үлес қостыңыз.  Сізге, зор денсаулық, қажымас қайрат, баянды ғұмыр
тілейміз!
Игі тілекпен, Ойыл аудандық білім бөлімі, Ойыл аудандық білім

қызметкерлері кәсіподақ ұйымы және ардагер ұстаздар, мектеп
директорлары.

«ТІЛЕП АЛҒАН БЕЙНЕТТІҢ» БАҚЫТЫ
БАЛАНЫҢ ШЫН МӘНІНДЕГІ

АДАМ БОЛЫП ҚАЛЫПТАСУЫНА
АТА-АНАСЫНАН КЕЙІН ЫҚПАЛ
ЕТЕТІН ЕКІНШІ АДАМ – ҰСТАЗДАР
ЖАЙЫНДА БАУЫРЖАН
МОМЫШҰЛЫ:  «ҰСТАЗДЫҚ –
ҰЛЫ ҚҰРМЕТ. СЕБЕБІ
ҰРПАҚТАРДЫ ҰСТАЗ
ТӘРБИЕЛЕЙДІ. БОЛАШАҚТЫҢ
БАСШЫСЫН ДА, ДАНАСЫН ДА,
ҒАЛЫМЫН ДА, ЕҢБЕКҚОР
ЕГІНШІСІН ДЕ, КЕНШІСІН ДЕ
ҰСТАЗ ӨСІРЕДІ. ӨМІРГЕ ҰРПАҚ
БЕРГЕН АНАЛАРДЫ ҚАНДАЙ
АРДАҚТАСАҚ, СОЛ ҰРПАҚТЫ
ТӘРБИЕЛЕЙТІН ҰСТАЗДАРДЫ
СОЛАЙ АРДАҚТАУҒА
МІНДЕТТІМІЗ» ДЕГЕН.

СӘТІМЕН ЖАЛҒАСҚАН ЖОЛ
ӨМІР - ҚҰДІРЕТ. АЛЛАНЫҢ ӨЗ ПЕНДЕСІНЕ БІР-АҚ РЕТ БЕРЕТІН

ТІРЛІГІНДЕ АДАМҒА ӘРҚИЛЫ ЖОЛДАР КЕЗІГЕДІ, АЛУАН ОРТАДА БОЛАДЫ,
ЖАНЫ ЖАЙСАҢ, КӨҢІЛІ МӘРТ ЗАМАНДАСТАРҒА ҰШЫРАСЫП, КЕЛЕШЕККЕ
СЕНІММЕН БЕТ АЛАДЫ. ТЕК ОСЫНДАЙ ҒИБРАТТЫ СӘТТЕР СИРЕМЕСЕ
ДЕЙСІҢ.

Құрметті Мінсізбай Сайынұлы Сізді мерейлі 60
жасыңызбен құттықтаймыз! Сіз Ойыл өңіріне танымал
ұстазсыз, жиырма жылдан артық Ақшатау орта
мектебінің директоры болып қызмет атқардыңыз.
Сонымен бірге ауданның күрес спортын дамытуға көп
тер төктіңіз. Сол еңбектеріңіз еленіп, «Ерен еңбегі
үшін» және «Спорт ардагері» медальдарымен
марапатталдыңыз! Шәкірттеріңіз жан-жақта абыройлы
қызмет жасап жүр. Біз Сізді мақтан тұтамыз! Сізге
мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз! Лариса екеуіңіз
балаларыңыз бен немерелеріңіздің қызығын
көрулеріңізге тілектеспіз!
Ізгі тілекпен: достарың Қыдырғали-(Гүлсім), Сәбит-

Базаргүл, Жарас-Роза, Ерұлан-Айна, Асылбек-Несіп, Әбіт-Күлән, Серік-Ләйлә,
Асқар-Ақмарал, Қыдырғали-Бақтыгүл, Темірхан-Сәндігүл, Асылхан-Ұлболсын,
Сағатқали-Бибігүл.

 Ақшатау ауылының тұрғыны Жайлыбаев Мінсізбай Сайынұлын
мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз!

Ойыл ауданының тұрғыны
Тайғожиев Салыхжан

Балғожаұлы
Ардақты әке, өміріңіздегі кемел шақ-

тың кезеңі зейнеткерліке жеттіңіз.
Және 40 жыл толған мерейлі тойла-
рыңызбен құттықтаймыз!
Игі тілекпен: қыз-күйеу балаң

Руслан-Шынар, жиен-немерелерің.


