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Құрметті отандастар!
Кеше елімізде айрықша мәні бар

тарихи оқиға болды. Мемлекетіміз
дамудың жаңа кезеңіне қадам басты.
Ата заңымызға ұсынылған өзгеріс-
терді азаматтардың басым көпшілігі
қолдады. Референдум жоғары дең-
гейде өтті. Мұны халықаралық және
отандық байқаушылар да айтып жа-
тыр. Конституциялық реформалар
қоғамда қызу талқыланды. Дауыс
беру барысы демократия талапта-
рына сай өтті. Ешқандай мәжбүрлік
болған жоқ. Референдум нәтижесі
саяси жаңғырудың анық символына
айналды. Азаматтарымыз зор жауап-
кершілік танытты және отансүйгіштік
қасиетін паш етті. Біз Жаңа, Әділетті
Қазақстанды құру жолындағы бірлі-
гіміз бекем екенін көрсеттік. Конс-
титуциялық түзетулер мемлекеттігі-
міздің тұғырнамасын түбегейлі өзгер-
теді. Бүкіл қоғамның дамуына тың
серпін береді. Референдумға белсене
қатысып, қолдау білдірген барша
халқымызға зор ризашылығымды
білдіремін. Сондай-ақ, конституция-
лық өзгерістердің мән-маңызын
түсіндіруге атсалысқан азаматтарға,
түрлі қоғамдық ұйымдарға алғыс
айтамын.
Референдум еліміздің тарихындағы

маңызды белес болды. Ұлтымыздың
шынайы өзгерістерге деген дайын-
дығы мен ұйымшылдығын көрсетті.
Дауыс беруге азаматтарымыздың
белсенді қатысуы қоғамымыздың
кемелдігі мен жауапкершілігін білді-
реді. Сайлау учаскесіне келіп, елімізді
жаңғырту бастамасын қолдаған-
дардың бәріне алғыс айтамын. Сіздер
нағыз патриотизмнің үлгісін көрсетіп,
Қазақстанның дәйекті дамуына зор
үлес қостыңыздар. Еліміз үшін осы
бетбұрысты сәтте заңды құқықтарын
пайдаланып, өздерінің ұстанымдарын
айтқан бүкіл азаматқа ризашылы-
ғымды білдіремін. Ата заңға өзгеріс-
тер енгізу реформаларымыздың соң-
ғы сатысын емес, енді басталғанын
білдіреді. Біз елімізді жан-жақты
жаңғыртуды жалғастырамыз. Жаңар-
тылған Конституция негізінде биліктің
барлық институты қызметінің мейлін-
ше тиімді моделін қалыптастырамыз.
Олардың арасындағы үйлесім мен
тепе-теңдік механизмін нығайтамыз.
Дәйекті саяси жаңғыру ұлттық эконо-
миканы дамытуға, ұлттық кәсіпкерлікті
нығайтуға ықпал етеді. Енді біздің
алдымызда ашық әрі әділетті эконо-
мика құрып, заңнамаға реформа жүр-
гізу міндеті тұр. Қолдан жасалған
монополияларды түбегейлі жойып,
сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл қою
маңызды. Біз кәсіпкерлердің баста-
маларына қолдау көрсетіп, жекемен-
шікті сақтап, бәсекелестікті күшей-
туіміз керек. Алдымызда экономиканы

ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН

ХАЛҚЫНА ЖАСАҒАН ҮНДЕУІ

шынайы әртараптандыру бойынша
ауқымды жұмыстар тұр. Жоғары өнім-
ді ауыл шаруашылығы мен қуатты
көлік-логистика жүйесін дамыту, бар-
лық салада цифрлық экожүйе қалып-
тастыру үшін шаралар қабылдау
қажет. Еліміздің орнықты дамуының
негізгі қозғаушы күші еңбек, білім және
азаматтық белсенділік болуға тиіс.
Тек сонда ғана өзін-өзі қамтамасыз
ететін орта тап пен тиімді экономика
қалыптастыра аламыз. Бұндай эконо-
мика кірісті әділетті бөлуге, сапалы
жұмыс орнын ашуға, тұрмыс сапасын
тұрақты арттыруға және барлық
азаматтардың толыққанды жетілуіне
мүмкіндік береді. Мемлекеттік аппа-
ратты жаңғыртып, бюрократиядан
барынша арылту үшін жүйелі жұмыс
жалғасады. Біз қоғамның барлық
өкілдерінің талап-тілектеріне жауап
беретін озық мемлекет құруымыз
керек. Басқару жүйесінің тиімділігі
жұмыстың барысымен емес, түпкі
нәтижемен өлшенетін болады. Мем-
лекеттік аппарат бизнеспен, үкіметтік
емес ұйымдармен және азаматтармен
тығыз жұмыс істеуге баса назар ау-
даруға тиіс. Сол арқылы ел мүддесіне
сай тиімді шешімдер қабылданып,
халыққа көрсетілетін қызмет сапасы
жақсара түседі. Мемлекеттік қызмет-
керлер барынша ашық жұмыс жүргі-
зіп, халыққа шынайы есеп беруі керек.
Мемлекеттік қызмет дегеніміз – жеке
бастың бақ-дәулетін арттыратын жер
емес. Бұл – туған халқыңның алдында
айрықша жауапкершілік арқалау
деген сөз. Конституциялық реформа
бүкіл құқық саласын жаңғыртуға жол
ашады. Парламент пен Үкімет Консти-
туцияға енгізілген өзгерістерге сай
Заңнамаға тиісті өзгертулер енгізуі
қажет. Қазақстанда тиімді құқық қор-
ғау және сот жүйесін құруға мүмкіндік
беретін реформалар әзірленуге тиіс.
Мұны әлемдік тәжірибені ескере оты-
рып жүзеге асырған жөн. Біз қоғамның
және бизнес өкілдерінің өз құқықтары
мен заңды мүдделерін қорғауға сұра-
нысы арта түскенін көріп отырмыз.
Елімізге азаматтар мен кәсіпкерлерді
барынша қорғайтын құқық жүйесі
қажет. Заңнамада мемлекетіміздің
тұрақты дамуын тежейтін ешбір
кедергі қалмауға тиіс. Заман тала-
бына сай келмейтін және күмән туғы-
затын нормалардың бәрі күшін жоюға
тиіс. Еліміздің экономикалық ресурс-
тарын шағын ғана топтың қолына
шоғырландырып, оларға артықшылық
берген заңнаманы қайта қарау қажет.
Елден жылыстатылған қаржыны және
заңсыз жекешелендірілген активтерді
мемлекеттің иелігіне қайтару жөнінде
Мекемеаралық комиссия құрылды.
Бұл үшін мен арнайы Жарлыққа қол
қойдым. Біз адам құқығы мен бостан-
дығын қорғау жүйесін кешенді түрде

күшейтуге негізделген бағдарымызды
жалғастыра береміз. Құқықтық ре-
форма аясында Конституциялық сот
қайта құрылады. Оның қаулыларына
жедел әрекет ету тетігін енгізу қажет.
Сонда азаматтарымыз осы аса ма-
ңызды институт қызметінің пайдасын
сезіне алады. Жаңа, Әділетті Қазақ-
станда полицейлердің озбырлығына,
біліксіз прокурорлар мен біржақты
судьяларға жол берілмейді. Қоғам
құқық қорғау және сот жүйесінің шын
мәнінде өзгергенін қалайды. Мен
елімізді дамытудың осы және басқа
да мәселелері бойынша нақты шешім-
дерді қыркүйек айында өтетін Парла-
менттің кезекті сессиясының ашы-
луында айтамын. Қастерлі Тәуелсіз-
дігімізді, ел бірлігін және қоғамдық
келісімді нығайту – біздің негізгі мінде-
тіміз. Бұл реформалар құр атақ-
абырой үшін қолға алынған жоқ.
Мұның бәрін Жаңа, Әділетті Қазақ-
стан құру үшін жасап жатырмыз. Хал-
қымызда «Кеңесіп пішкен тон келте
болмайды» деген сөз бар. Бабала-
рымыз маңызды мәселені алқалы
жиында шешкен. Мен осы дәстүрді
жаңғыртып, Ұлттық құрылтай құру
туралы бастама көтердім. Оған қоғам-
ның түрлі топ өкілдері, беделді әрі
белсенді азаматтар шақырылады.
Құрылтайдың алғашқы отырысы ұлт
ұясы – Ұлытауда өткізіледі. Осылай-
ша, азаматтардың мемлекет ісіне
атсалысу мүмкіндігі арта түседі. Шын
мәнінде, еліміздің тағдыры – әрқайсы-
мыздың қолымызда. Біз қоғамдық
және жеке құндылықтар жүйесін
түбірімен жаңғырта білуіміз керек.
Сонда ғана барлық салада түбегейлі
өзгеріс жасай аламыз. Жаңа Қазақ-
станның ең басты байлығы – халық.
Ал, ең негізгі мақсаты – азаматтардың
бақытты өмір сүруін қамтамасыз ету.
Әрбір азаматымыз саяси өзгерістер
мен экономикалық өсімнің жемісін
көруі қажет. Құрғақ уәде мен бос сөз
ешқайда апармайды. Мен үшін нақты
іс пен шынайы өзгеріс бәрінен маңыз-
ды. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін бар
күш-жігерімді саламын. Референдум
қорытындысы біздің мемлекеттігіміз-
дің тарихында мүлде жаңа дәуір
басталғанын көрсетеді. Халқымыз өз
таңдауын білдіру арқылы түбегейлі
бетбұрыс жасауға ұмтылысын көр-
сетті. Жасампаз ел болуға деген ықы-
лас-ынтасын байқатты. Елімізді дамы-
ту үшін әлі де көп жұмыс атқаруымыз
керек. Бүкіл ел болып жұмылсақ, көз-
деген мақсатымызға міндетті түрде
жетеміз. Мен бұған кәміл сенемін.
Бүгін тәуелсіз Қазақстанның даму
тарихында жаңа дәуірге жол ашылды.
Осы жолда бірлігіміз әрдайым бекем
болсын! Жаңа Қазақстанды бәріміз
бірге өркендетейік, ағайын!

ПРЕЗИДЕНТТІҢ РЕФЕРЕНДУМ

Шығанақ Берсиев атындағы
ауылдық округінде орналасқан №397
сайлау учаскесі өз жұмысын бүкіл
еліміздегідей жергілікті уақыт
бойынша  07:00-де бастады.
Дауыс беруге алғашқылардың бірі

болып зейнеткер Шекер Қауметова
келді. Ал қарт кісілердің ішінде ең
алғаш боп дауыс берген тыл ардагері
Теңізбай Тілешов болды.

«Елдің, немерелерімнің баянды
болашағы үшін дауыс бердім» -, дейді
86 жастағы тыл ардагері.
Ауылдастарының саяси науқанға бір
кісідей жұмыла атсалысуын
жақсылыққа балады.
Сондай-ақ бала күтімінде отырған

Арайлым Сағынбекова ең алғашқы
жас дауыс беруші болды. Сайлау
учаскесі комиссияларының мүшелері
денсаулығына байланысты үйлерінде
отырған ардагерлер мен
зейнеткерлердің, мүмкіндігі шектеулі
жандардың да дауысын жинады.
Барлық учаскедегідей мұнда да ең
қарт сайлаушы, ең бірінші дауыс
берген сайлаушы және ең жас дауыс
берушілерге арнайы сыйлықтар
табысталды.
Сондай-ақ, осы күні халықтың көңіл-

күйін көтеру мақсатында ауыл

ҚАРАТАЛДЫҢ  70  ПАЙЫЗЫ  ДАУЫС  БЕРДІ

өнерпаздарының концерттік
бағдарламасы көпшілік назарына
ұсынылды. Сайлауға бақылау
жасаушы топтың айтуынша сайлау
кезінде ешқандай заңға қайшы әрекет
тіркелмей, қалыпты жағдайда өтті.
Жалпы, ауылда дауыс беру құқығына
ие 731 сайлаушының 509-ы кешкі
сағат 20:00-ге дейін өз таңдауларын
жасаған. Бұл сайлаушылардың 69%-
ын құрайды.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл-Қаратал-Ойыл.

Еліміздің басты құжатына
енгізілетін өзгерістер туралы
референдумнан репортаж жүргізу
үшін бүгін жұмысымды №390
референдум учаскесінен бастадым.
Алдымен мемлекеттік әнұран
ойналып, одан кейін референдум
учаскесінің төрағасы Мұрат
Әлжанов комиссия мүшелері мен
сайлаушыларды құттықтап,
жұртшылықтың көзінше бюллетень
салатын ашық жәшіктерді
пломбалап, дауыс беру тәртібін
түсіндірді.
Алғашқы болып Базар Оңайбаева

апамыз дауыс берді. Сосын Мұрат
Шыңғысұлы қалыптасқан дәстүр
бойынша алғашқы дауыс берушіге
арнаулы сыйлық табыстады.
Р. S.
Сағат 10-да учаскеге тіркелген

966 сайлаушының 589-ы дауыс
беріп үлгерді. Демек, бұл 60
пайыздан астам көрсеткіш.
Содан-ақ халықтың белсенділігін
байқауға болады.

БАЗАР АПА БІРІНШІ ДАУЫС БЕРДІ

№392 референдум учаскесіне
алғашқы 100-інші дауыс беруші
болып еңбек ардагері Айдынғали
Қоғабаев жұбайы Қоңыр апаймен
келді. Сайлауға қатысуға жасы
толғаннан бері бірде-бір сайлаудан
қалып көрмегенін айтқан ағамыз,
Мемлекеттің Ата Заңына енгізілетін
өзгерістерді қолдайтынын жасырған
жоқ.

- Уақыт ағымы туғызған қажеттілік
- келешектің кепілі. Немерелерімнің
болашағы үшін дауыс бердім. Заң
орындалуымен құнды. Сондықтан,
Заңы қуатты елдің келешегі кемел.

С.ҚОЙБАҒАРОВ.

100-ІНШІ ДАУЫС БЕРУШІ

Конституцияға өзгерістер мен
толықтырулар енгізу жөніндегі
республикалық референдум – еліміз
үшін ас маңызды шара. Тұңғыш рет
конституциялық өзгерістер халықтың
тікелей қатысуымен қабылдануда.
Сондықтан менде елдің әрбір
азаматы секілді өзгеріс пен
жаңашылдықтың бастамасы ретінде
өз таңдауымды жасадым. Себебі,
бүгінгі тарихи күн Қазақстанның ғана
емес, келешек ұрпақтың тағдырына
тікелей әсер ететін маңызды сәт.  Өз
басым еліміздегі тұрақтылық пен
тыныштықты жоғары бағалаймын. Біз
үшін ең маңыздысы- бейбітшілік,
балаларымның болашағы үшін
алаңдамай өмір сүру. Еліміздің
болашағы үшін, балаларымыздың
жарқын келешегі үшін, жаңа
Қазақстан үшін өз дауысымды бердім.
Бүгінгі күніміздің ертеңгі тарихқа

айналатынына сенемін. Себебі, бұл
өзгеріс біздің болашағымызды
айқындайды.

Дидар ЕСЕНҒАЗИНА,
Ойыл селосы.

РЕФЕРЕНДУМ -
БОЛАШАҒЫМЫЗДЫ
АЙҚЫНДАЙДЫ

Заң түзеп алмай, қоғамды түзеу
бекершілік екені белгілі.
Жаңа Қазақстанды жаңғыртуды

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың
конституциядан бастауы әділеттіліктің
нышаны деп қабылдадық.
Өзі айтқандай, бұл түзетулердің

тарихи маңызы бар. Мемлекет
басшысы өз ұсынысында «Біз Екінші
Республиканы бірге құрамыз, Жаңа
Қазақстанды бірге өркендетеміз! Әр
азаматқа бірдей мүмкіндік беретін
әділ әрі дамыған мемлекет боламыз!»
деп атап өтті. Жалпы осы уақытқа
дейін түрлі өзгерістер болды. «Елу
жылда ел жаңа» демекші қала мен
ауыл да, саясат пен мәдениетте, сол

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН – ХАЛЫҚТЫҢ ТАҢДАУЫ

сияқты Ата заң бұған дейін де талай
рет өзгерген. Бірақ бұл өзгерістің өңі
де мәні де ерекше.
Өйткені, Мемлекет басшысының

Конституцияға өзгерістер енгізу
жөніндегі референдум өткізу туралы
бастамасы кеңінен талқыланды.
Сондықтан халық үнімен санасқан
тарихи сәтке өз басым заман-
дастарыммен бірге арнайы дауыс
бердім. 70 жыл орыстың боданында
болып, 30 жыл түлеп барып
болашаққа жаңаша қадам басқан
өзгерістер жолына сәттілік тіледім.

Темір САҒЫНҒАЛИЕВ,
Ойыл селосы.

Ойыл ауданы бойынша ең қарт
сайлаушы – Шәмшия Аманбаева.
102 жастағы қарияның көңілі
сергек болғанымен қазір жүріп-
тұруы қиын. Сондықтан, өзі
тіркелген №389 референдум
учаскесіне арнайы тапсырыс
беріп, дауысты келіп алуын
өтініпті.
№389 референдум учаскесінің

102 ЖАСТАҒЫ САЙЛАУШЫ
мүшесі Айжан Ізімбетова түс
әлетінде көшпелі жәшікпен барып,
қарияға конституциялық құқығын
пайдалануға мүмкіндік туғызды.
Әрі арнайы сыйлығын тапсырды.
Екі ғасырдың куәсі Шәмшия
апамыз «Жаңа Қазақстанның»
жақсылығын шөберелерім
көрсін!» - деген тілегін білдірді.

ҚР Орталық референдум комис-
сиясы 5 маусымда өткен Қазақстан
Конституциясына өзгертулер мен
толықтыруларға қатысты референдум
қорытындысын жария етті.

«Референдумға қатысу құқығы бар
Қазақстан Республикасы азамат-
тарының жалпы саны 11 734 642
адамды құрады. Дауыс беруге
қатысқан азаматтардың саны 7 985
769 немесе референдумға қатысушы
азаматтар санының 68,05 пайызын
құрады. Осылайша референдум өтті
деп есептеуге болады», - деді ҚР
Орталық референдум комиссиясының
төрағасы Нұрлан Әбдіров.
Р. S. Ойыл аудандық аумақтық

референдум комиссиясының
төрағасы Берік Бисекенов ұсынған
мәліметке сүйенсек, Ойыл ауданы
бойынша 9550 дауыс беруші болса,
оның 6552-сі 5 маусым күні
референдум учаскелеріне барып,
өз таңдауларын жасады. Яғни,
жалпы Ойыл ауданындағы дауыс
берушінің 68.16 пайызы.

РЕФЕРЕНДУМНЫҢ
ТОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ШЫҒАРЫЛДЫ

Әлішер - Ойылдағы іргелі әулет –
Бақтыгереевтер отбасының бір
мүшесі. 18-ге осы қыста толды. Алғаш
рет дауыс беруге өзі тіркелген №391
референдум учаскесіне келіп
тұрғанда кездестірдік. Арнаулы
сыйлыққа ие болған жас
сайлаушының біз пікірін сұрадық.

- Осы қоғамның мүшесі ретінде мен
мемлекетте болып жатқан өзгеріске
бей-жай қарай алмаймын.
Қазақстанның болашағы біздің
белсенділігімізге байланысты. Елімнің
кәдесіне «бір кірпіш» болып қалану
үшін бүгін өз таңдауымды жасадым.
Бұл «Жаңа Қазақстанды» құруға
атсалысудағы алғашқы қадамым деп
ойлаймын.

С.ХАМЗИН.

ӘЛІШЕРДІҢ
АЛҒАШҚЫ
ДАУЫС БЕРУІ
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Өткен ғасырдың елуінші
жылдарының бас кезеңінде Ойыл
ауданын ұзақ уақыт десе де болады,
республикаға белгілі екі адам
басқарды. Олардың бірі аудандық
партия комитетінің бірінші хатшысы -
Нұрқасым Бердіқұлов, ал екіншісі
аудандық атқару комитетінің төрағасы
- Сағынтай Тұрғамбаев болатын. Бұл
екі адамның ауданды басқару стилі,
халықпен тіл табыса білуі, араласуы,
еңбекшілердің әлеуметтік-тұрмыстық
жағдайларының жақсы болуына
көзқарастары тым ерекше-тұғын.

- Ең алдымен, - дейтін сол
кездерде істес болған азаматтар- екі
басшының іскерлігі, ұйымдас-
тырушылық қабілеттері бір ойдан
шығып жататын. Ауылшаруашылық,
мәдени-тұрмыстық салаларды
өркендетудегі шешімдері басқа да
азаматтардың ой-пікірлерімен
сабақтастық құрайтын. Халық ойынан
шығып жатқан шешімдер мен ұсыныс-
пікірлердің тез жүзеге асатынын олар
жақсы білетін. Бұл екі басшының
аудан тарихында ұмытылмастай істер
атқарғандықтарын, арада біраз
жылдар өтсе де, аудан халқы естеріне
алып, жағымды жақсы әңгімелеріне
арқау етіп отырады.

 Аупартком бірінші хатшысы
Н.Бердіқұлов Алматы облысының
азаматы болатын. Жастайынан
жердің, судың жайын ұғып өскен жас
коммунисті Орталық комитет Ақтөбе
облысының шалғайында орналасқан,
жартылай шөлді және шөлейтті
аумағындағы Ойыл ауданының
партия ұйымын басқаруға
бағыттайды.

 Ауданның мән-жайымен танысып,
табиғи ресурстарына көз жеткізіп,
халықпен ақылдаса отырып іске
кіріседі. Ең алдымен ауданның
жайылымдықтары мен
шабындықтарын суландырудың
жүйелі жұмыстарын қолға алады.
Аудан жерінің ауқымды көлемін алып,
ағып жатқан бір-ақ өзен. Ол - Ойыл
өзені. Оның да суы мол болғанымен
аса бір ағынды емес. Бірақ мал
суаруға, суармалы тары егісін
двигател күшімен суаруға жетіп
жататын.
Бөгет жасап өзен суымен

суландырса, тегіс жатқан алқаптар
көп. Осыны көздеген аудан
басшылары Алтыотау, Қауғалы,
Қоңыртоғай, Шатпа, Алғабас және
Мемлекет жері аталып кеткен
алқаптарға өзен суын шығаруға
болады, - деген, жерлердің ауқымын
өлшеттіріп, бұл өңірлердің мыңдаған
гектар болатынын анықтатқан. Ол
үшін АщыОйыл мен Ойыл өзендерінің
құйылысына жақын маңнан өзен суын
бөгеп, шлюз салуды, бөгелген өзен
суы басқа арналарға ауысып кетпеуі
үшін шлюз салынған жерден бастап
дамбалар салу, сол дамбалар
бойымен су өлшеп белгіленген
жерлерге жылжуы, көлдетіп суарылуы
көзделген.

 Аудан тұрғындарымен келісілген
шаруаны облпартком мен
облаткомның келісімен алып, шешім
шығарту үшін екі басшы облыс
орталығына аттанады. «Бұндағы
басшылардың көпшілігі - өте ауқымды
жұмыс, мақұлдауға болады - десе,
кейбіреулері қол жұмысымен атқару
өте ауыр соғады. Қолыңда техника
жоқтың қасы», - деген пікірлерге аудан
хатшысы Н.Бердіқұлов тіке сөйлеп,
облыстан көмек күшін сұраймыз.
Ауданда қол күші жеткіліксіз, ал жазық
даламызға су бағыттайтын дамбалар
салуға 10-15 күшті бульдозерлі

ТАМДЫКӨЛ БӨГЕТІ

тракторлар мен жүк машиналары
қажет боладыны айтқан.

 Облыс басшылары: - Алған
бетіңізден қайтпайтын жан екеніңізді
білеміз. Қолға алған ісің өте ауқымды,
оны уақытында сәтті аяқтау басты
міндетің, - дей отырып, облыстық су
шаруашылығы саласының
басшыларына сұраған техникаларын,
көршілес облыстардан сұрасаңыздар
да жеткізіп беріңіздер,- деп тапсырған-
ды.

 Облыстан оңды шешіммен, үлкен
үмітпен оралған аудан басшылары
активтерді жинап, тағы бір ақылдасты.
Жаз айлары аяқталуға жақын, алда
күз келеді. Кешікпей бұл жұмысты
бастауға келісті.

-Ең алдымен, - деді аупартком
хатшысы, бұл игілікті істі халық жақсы
түсінсін, айтыңыздар.

«Ертеңнен бастап өзен суын
Құройыл арнасына бұруды жүргіземіз.
Үлкен шлюз түсетін жерді ағын судан
арылтамыз. Ірге тас құямыз. Шлюзді
тұрғызу үшін өздерің білетін
Тамдыкөл колхозының Құлаған жар
қыратындағы тау-тау болып үйіліп
жатқан мыңдаған тонна қалақтасты
тасып жеткізу міндеті тұр.

 Әрқилы қыры бар бұл жұмысты
ыждағаттылықпен бастап кету іс
басында жүргендерге оңайлықпен
келе қоймады. Аудан ұжымдары
болып күш біріктіруді,
ұйымшылдықпен жүзеге асыру
қажетті. Бөгет салатын маңайға сол
кездегі шағын колхоздардан киіз
үйлер әкеліп тігу жүргізілді.
Жұмысшылар, құрал саймандар
жеткізілді. Аспазшылар жасақталып,
ыстық тамақтар ұйымдастырылды.
Жиырма шақырымдай болатын
Құлағанжардан тас тасуға кейбір
колхоздарда бар «Полуторка»
автомашиналары алдырылды. Тасты
машинаға тиеп жіберу, шлюз басына
жеткізілген тасты түсіріп алу көптеген
қол күшін қажет етті.

 Осы кезде бөгет салуды
бастаушылардың ойына Ойыл қазақ
орта мектебінің 9 және 10 класс
оқушыларын қолынан келетін іске
пайдалану түсті. Ол кезде жоғары
класс оқушыларын бір ай мерзімге
ауыл шаруашылығы жұмыстарына
жіберу бағдарламасы болатын. Сол
оқу жоспарының есебінен болу керек
біздер (оның ішінде 9 класс оқушысы
мен де бармын) Ойыл өзені бойынан
бөгет салуға белсене араластық.

 Сол кезде, қазірде өмірден озған,
ауданның белгілі азаматтары атанған:
Жайжан Оразов, Өтеген Дендербаев,
Өтеміс Әкімов, Шардәулет Таңатаров,
Табыл Құлияс, Тілеуғали Дүсіпов тағы
басқа көптеген жастар жартылай аш-
жалаңаш жүрсе де тер төгіп, еңбек
үлестерін қосты.

 Кезектесе жұмыс атқардық. Бір күні
тас тиеуге барсақ, келесі күні шлюзге
жеткізілген қалақ тасты түсіруге
қатысамыз. Осындай қарқынды
жұмыс нәтижесінде шлюз салу
жұмыстары өз ретімен қыза түсті.

 «Көз қорқақ, қол батыр» - дегендей
ұзын-ырғағы ай жарым-екі айдай
уақытта ірге тасынан басталған, екі
сақиналы есігі және көтеріп, түсіретін
жылжымалы қақпағы бар шлюз белгілі
биіктікке жеткізілді. Ұзындығы, ендігі,
биіктігі құрылыс инженер-
техниктерінің белгіленгеніндей болып
салынды.

 Көптеген топырақ үйетін
бульдозерлер көмекке келіп, шлюзді
екі жағынан дамбалау жұмыстары
басталды. Одан әрі жайылымдықтар
мен шабындықтарға су шығару

бағытындағы дамбаларды салу
тоқтаусыз жүргізіле берді.

 Құройыл арнасына бұрылған өзен
суы өз арнасына қосылып, шлюз
арқылы жіберілді. Ал шабындықтарға
су жіберу көктемде өзен тасығанда
басталатыны айтылды. Өзен ағысын
реттей отырып, шлюз арқылы
жіберілетіні, оны салуға еңбек
үлестерін қосқан ересектердің де,
жастардың да қуаныштарында шек
болмады.

 Игілікті істің нәтижелі аяқталуына
орай шлюз басында ашылған шағын
салтанатта ауатком төрағасы
С.Тұрғамбаев құрылысшыларға зор
ынтамен бірлесе атқарған еңбектері
үшін аудан халқының атынан алғысын
білдірді. Сөзінің соңында бұл шлюз
Тамдыкөл колхозының аумағында
жатқан табиғи құрылыс
материалдары: қалақ тас, қарасаз,
қиыршық құм т.б тасып жеткізу
арқылы салынды. Сонымен қатар,
осы колхоз басқармасы құрылыстың
«наны» аталатын тонналаған
цементті, малға айырбастау арқылы
Мақат, Доссор мұнайшыларынан
алып, жеткізіп тұрды.

 Сол себепті ауаткомның
шешімімен бұл құрылыс орны бұдан
былай Тамдыкөл платинасы (бөгеті)
аталады. Бұл қуанышты хабарды
жиналғандар қуана қарсы алды. Өте
орынды ұсыныс дегенді де білдірді.
Келесі көктемде өзен тасып, су мол

жиналды. Берік салынған дамбалар
бойымен баяу ағып жазық жатқан
жайылымға жайыла түсті. «Сулы жер,
нулы жер» - деген халық
даналығындай, мыңдаған гектар
алқап көкорай шалғынға айналды.

 Бұл елін, жерін өркендетуге
ұмтылған ел азаматтарының, сол
кезеңдердегі аудан басқарған
Нұрқасым Бердіқұлов пен Сағынтай
Тұрғанбаевтың ой-саналарынан
шыққан шығармашылық
бастамалары еді. Игі бастама аудан
тұрғындарының қызу қолдауымен
қиын кезеңдерде жүзеге асырылды.
сынаптай сырғыған уақыт араға

көптеген жылдарды салып та үлгерді.
Тамдыкөл бөгетінің халық пайдасына
жарап тұрғанына да жарты ғасырдан
астам уақыт өтті. Халықтың шын ниеті
мен адал күшімен салынған бөгет әлі
де халыққа қызмет көрсете берері
анық.

 Сөз орайы келгенде бұл
тақырыптың басты кейіпкері бола
білген аупарткомды біраз жыл
басқарған Нұрқасым Бердіқұловтың
қысқаша болса да еңбек жолына
тоқтала кеткенді жөн санадым. Бұл
азаматтың ел басқарушылық, іскерлік
қабілеті бір-екі ауданда басқарумен
аяқталмаған. Ол Ырғыз ауданы
партия ұйымында ұзақ басқарды. Сол
жерде де іскерлігімен, халық
шаруашылығын тәуір басқара
білуімен, халықпен тығыз байланыста
болуымен көзге түсті.

 Ырғызда қой шаруашылығын
өркендетуге мол үлес қосқан оннан
астам аға шопанның Еңбек ері атағын
алуларына мықты назар аударды.
Жасы ұлғая келе, туған жеріне
оралған Н.Бердіқұлов ағамыз ел
халқының әлеуметтік-тұрмыс тіршілігі
саласында еңбек етуді тоқтатпады.
Алматы облысының Калинин
атындағы колхозды да мықтап
дамытты. Ерен еңбегі ескеріліп,
Социалистік Еңбек Ері атағының
Алтын жұлдызына ие болды.

Арыстан АЙМАҒАМБЕТҰЛЫ,
Еңбек ардагері, журналист.

Ақтөбе қаласы.

Сыбайлас жемқорлық  - заман
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол
қаражат және қоғамдық бәсекелестік
пайда болған жерлерге тамырын
жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай
отырған кеселдің бірі. Бұл кесел
дамушы елдердегідей біздің жас
мемлекетімізге де орасан зор нұқсан
келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес туралы» Заң талабының
аясында жемқорлыққа қарсы іс-
әрекеттер әр салада жүзеге
асырылуда. Әсіресе, халық
парақорлық дертімен жиі бетпе-бет
келеді. Сондықтан, кез келген ортада
пара беру мен пара алудың жолын
кесуде қоғам болып белсенділік
танытуымыз қажет.
Парақорлық мемлекеттік

органдардың тиісті қызмет атқаруына
кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан
келтіреді, заңды қағидаларды теріске
шығарып, азаматтардың
конституциялық құқықтары мен заңды
мүдделерінің бұзылуына түрткі
болады. Қазақстан Республикасының
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас
жемқорлықпен күресті барлық
мемлекеттік органдар мен онда
қызмет атқаратын лауазымды
тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік
органдардардың ұжымдардың,
жергілікті өзін-өзі  басқару
органдарының басшылары өз
өкілеттігі шегінде кадр, бақылау,
заңгерлік және өзге де қызметтерін
тарта отырып, заң талаптарының
орындалуын қамтамасыз етуге
міндетті.
Мемлекеттік қызметшілердің

сыбайлас жемқорлық  қылмыстар
және осы тұрғыдағы құқық
бұзушылықтарға бой алдыруының
себебі көп. Оған ең алдымен

қызметшілердің білім деңгейінің,
әдептілік ұстанымының төмен болуы
әсер ететін болса керек. Кей
мемлекеттік қызметшілердің құқық
бұзушылыққа немқұрайлылық
танытуы, кәсіби әдептілігінің жетіспеуі
де, жеке басының қамын ойлауы да
парақорлықтың дендеуіне септігін
тигізуде. Сондай-ақ, кейбір
мемлекеттік орган басшыларының
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң
талаптарын атқаруда ынта танытпай,
жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың
тамырын тереңдете түседі.
Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі

беріп емдейтін сырқат емес.
Айналасындағы салауатты, таза және
сау ортаны шарпып, тыныс-тіршілігін
тарылтатын, заңсыз әрекеттермен
қоғамдық ортаның және мемлекеттік
органдардың, ұйымдардың, дара
кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет

етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті
болдырмаудың тетігі халықтың өзінде.
Бұл дерттің алдын алып, қоғамға
таралу жолдарын кесіп, оның
ұлғаюына жол бермеу керек. Ол үшін
аталған дертке болып атсалысып,
қарсы жұмылуымыз қажет. Сонда
ғана ел мүддесі үшін зор үлес
қосатынымыз және халық сенімінен
шығатынымыз анық.
Сыбайлас жемқорлық әрекеттері

бойынша тиісті шара қолданудың
негізі – ол азаматтардың арыз-
шағымы. Мемлекетіміздің әрбір
азаматы Қазақстан Республикасының
Конституциясын және заңдарын
сақтауға, басқа адамдардың
құқықтарын, бостандықтарын,
абыройы мен қадір-қасиетін
құрметтеуге міндетті.

Ойыл ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімі

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ – ДАМУДЫ ТЕЖЕЙДІ!

Аусыл - қызба, ауыз қуысы кілегей
қабығында, желінінде, тұяқ
ашасында суға толы күлдіреуіктердің
пайда болып, аса жұғымталдығымен
сипатталатын вирустық ауру.
Қазіргі уақытта қоздырушының 7

типі А, О, С, Сат-1, Сат-2, Сат-3, Азия-
1 ғылымға белгілі. Аталған әр
нұсқаның өз алдына ауру тудыру
мүмкіндігі бар. Қоздырушы суық
уақытта ұзақ (3 ай) сақталса, ыстық
температура мен күн сәулесінің
әсерінен тез жойылады.
Аусылға ірі қара мал, қой, ешкі,

түйе бейімділіктерін білдіреді. Жас
мал ересектерге қарағанда жиі
шалдығады және ауру зілді түрде
өтеді. Инфекция көзі әдеттегідей ауру
мал және аурудың жасырын кезіндегі
мал болып табылады. Аталған мал
топтары сыртқы ортаны (азық, суат,
жем, жайылым, құрал-сайман,
жабдықтар) сүтімен, аузынан аққан
сілекейімен, жарылған күлдіреуік-
терден аққан вирус толы сұйықпен
ластайды. Аусыл қоздырушысы
ағзаға негізінен алиментарлық және
аэрогендік жолдармен енеді.
Аурудың тарауына қазіргі кездегі

АУСЫЛ
халықаралық қатынастардың
күрделенуі, көптеген азықтық
тауарлардың, ауыл шаруашылығы
малдарының шет мемлекеттерден
бақылаусыз шекара арқылы енуі,
малды күту ерекшеліктерінің өзгеруі
себеп болуда. Маусымдылығы
бойынша жиі түрде мал қорада
тұрған уақытта (күз, қыс) байқалады.
Малдың дене температурасы күрт

жоғарылап, оның жасына және
икемділігі мен төзімділігіне қарай
қатерлі немесе қатерсіз өтуі мүмкін.
Ауру мал қатты қиналып, күйіс
қайыру тоқтайды, қансары құрғап,
тұяқ көбесі мен тұяқ ашасы
домбығады, мал ыңырсиды. Кілегей
қабық пен терінің қабынуы
шұбыртпалы сілекейдің ағуымен
және малдың ақсауымен
сипатталады. Күлдіреуіктер езуде,
қансарында, ауыз қуысының жақ
кілегей қабығында және қызыл
иегінде, таңдайда, тұяқ арасы мен
көбесінде, желіні мен ұма маңында
байқалады. Малдың сүті қашып

саудырмайды, желініне қол
тигізбейді. Төлдеуге таяған буаз
аналықтар іш тастайды немесе шала,
әлсіз туған төл туумен аяқталады.
Күлдіреуіктер бірімен-бірі қосылып
жараға айналып, сыртқы ортадан
енген зардапты микробтардың
ықпалынан асқынады, іріңдейді,
малдың жалпы жағдайын төмендетіп,
аздырады.

 Ауырған малдың күтімі мен
азықтандыруын бірден қолға алса,
ауру ағымы жеңілдеп, 3-4 аптаға
созылады да, сауығуымен
аяқталады. Ауру малды оқшаулаған
соң құнарлы да жұмсақ азықтарды
быламық түрінде дайындап береді.
Ауыз қуысын шаю мақсатында бор
немесе сірке қышқылдарының 1-2%-
дық , калий перманганатының, фура-
циллиннің ерітінділерін қолданады.
Ақсаған малдың тұяқ ашасын
формалин, мыс купоросы ерітінді-
лерімен күйдіріп, Вишневский майын
жағып таңады. Аусылды шешек,
жұқпалы ауыздың уылуы,
некробактериоздан, инфекциялық
ринотрахеиттен, т.б. ұқсас
аурулардан ажыратқан жөн.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2021 жылғы 6 қазандағы
№ 167-р қаулысымен бекітілген

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын
ұлттық жаңғыру кезеңіне көшіру
жөніндегі 2022-2024 жылдарға
арналған жол картасының 82
тармағына сәйкес  «Үздік ауыл әкімі»
республикалық конкурсының
басталғандығы туралы хабарланады.
Конкурсты өткізу кезеңі: 2022

жылдың маусым-қазан айлары.
Конкурсқа қатысуға мемлекеттік

қызметте әкім лауазымында үш
жылдан кем емес өтілі бар, Әдеп

«ҮЗДІК АУЫЛ ӘКІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ
кодексінің талаптарын бұзғаны,
мемлекеттік қызметке кір келтіретін
қылығы үшін алынбаған тәртіптік
жазалары жоқ, сондай-ақ соңғы 1
жылда қоғамда теріс пікір тудыратын
әкімшілік жауапкершілікке
тартылмаған, 2021 жылға арналған
«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік
қызметшілерінің қызметін бағалау
қорытындысы «тиімдіден» төмен
емес бағаланған кент, ауыл, ауылдық
округ әкімдеріне жол беріледі.
Конкурсқа құжаттар 2022 жылдың

10 маусымынан бастап     30 маусымы
(қоса есептегенде) аралығында

қабылданады.
Конкурстың ережесі туралы толық

ақпарат Мемлекеттік қызмет істері
агенттігінің аумақтық Департаментінің
және облыс Әкімдігінің ресми
сайтында орналастырылған
(Әдістемелік ұсыным сілтемесі).

Конкурс құжаттарын
s.shamaeva@aktobe.gov.kz

эл.поштасына (аудан әкімдігінің
эл.поштасы) жолдаңыз.

Конкурсты ұйымдастыруға
байланысты қосымша сұрақтар
бойынша         8 (7132) 54-12-52
телефон нөміріне хабарласуға

болады.

Объявляется о начале
Республиканского конкурса «Лучший
сельский аким» в соответствии с п.82
Дорожной карты по переходу
программы «Рухани жаңғыру» на
период национальной модернизации
на 2022-2024 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 6 октября
2021 года № 167-р.
Период проведения конкурса: июнь-

октябрь 2022 года.
К участию в конкурсе допускаются

акимы поселка, села, сельского
округа, имеющие стаж
государственной службы на
должности сельского акима не менее

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СЕЛЬСКИЙ АКИМ»
трех лет, не имеющие неснятых
дисциплинарных взысканий за
нарушение требований Этического
кодекса,  дисциплинарный проступок,
дискредитирующий государственную
службу, а также не привлеченные за
последние 1 год к административной
ответственности, вызывающие
негативное мнение в обществе,
которые за 2021 год результаты
оценки деятельности
административных государственных
служащих корпуса «Б» оценены не
ниже «эффективно».
Для участия в конкурсе прием

документов осуществляется  с 10
июня                   по 30 июня 2022 года

включительно.
Полная информация о правилах

проведения конкурса размещена на
официальном сайте
территориального Департамента
Агентства по делам государственной
службы и областного Акимата (ссылка
Методической рекомендации)

Документы для конкурса можно
отправить на эл. почту

s.shamaeva@aktobe.gov.kz
(эл.почта акимата районов).
По вопросам организации
конкурса обращаться по

телефонам: 8 (7132) 54-12-52.

ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің
 Ойыл аудандық аумақтық инспекциясы

Қандай да мемлекеттің және оның
қандай да болмасын саласының
нәтижелі дамуы үшін оны басқарудағы
қабылданған Заңдар мен оларды іске
асыру тетіктері дұрыс болуы қажет.
Сонымен қатар, Заңдардың
уақытылы қабылданып, уақытында
іске асырылуы да өте маңызды.
Өйткені, уақыт пен әрекет сәйкес
келмесе де нәтиже дұрыс
болмайтыны белгілі. Мысалы,
денсаулық сақтау саласы бойынша
әлемдегі ең тиімді жүйе - сақтандыру
медицинасы, біздің елімізде
уақытынан бұрын, әсіресе халықтың
оған дайын болмауына қарамастан
1996-1997 жылдары енгізіліп
нәтижесіз болғаны бәріміздің есімізде.
Енді, амалсыздан 2020 жылдан
бастап денсаулық сақтау
саласындағы медициналық көмектің
сапасын арттыру мақсатында кеш те
болса қайтадан енгізіле бастады.
Қазақстан Республикасының

Конституциясындағы VIII бөлімді
негізге алып қабылданған Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі
басқару туралы» Заңы да нәтижелі
мақсаттарға жету үшін көптеген
өзгерістер мен толықтыруларға
ұшырады. Әлі де өзгерістер енгізіледі,
оның куәсі қазіргі уақыттың өзінде Заң
жобасы әзірленіп қабылдау
сатысында тұр.
Енді Заңның өзіне келетін болсақ,

жергілікті басқару екі бөлек
құрылымдардан тұрады, біріншісі
мемлекеттік басқару - өкілді органдар
(мәслихаттар) және атқарушы
органдар (әкімдіктер), екіншісі өзін-өзі
басқару - Қоғамдастық жиын,
Қоғамдастық жиналыс және Қоғамдық
кеңестер. Жергілікті жердің
әлеуметтік-экономикалық дамуы осы
аталған органдардың бәрінің тең, әрі
келісімді жұмыс жасауларына тікелей
байланысты. Мысалы, аудандағы

МЕМЛЕКЕТ ІСІН БАСҚАРУҒА ҚҰҚЫҒЫҢЫЗ
БАР ЕКЕНІН БІЛІП ЖҮРІҢІЗ!

өзекті мәселе аудандық бюджеттің
бекітілуі мен оның атқарылуы осы
органдардың бәрінің
талқылауларынан кейін ғана жүзеге
асырылуы қажет. Бірақ, өкінішке орай
бұл жерде өзін-өзі басқару
органдарының, яғни Қоғамдастық
жиналыс пен Қоғамдық кеңестің ат
салысуы өте төмен. Қоғамдық
кеңестің жұмысына тиісті құзырлар
беру мақсатында 2015 жылдың 2
қарашасында «Қоғамдық кеңестер
туралы»  Қазақстан
Республикасының Заңы қабылданды.
Осы Заңда еліміздің әрбір саналы
азаматына мемлекеттік басқаруды
қоғамдық бақылауға қатысуға және
Қазақстан Республикасының
заңнамасын жетілдіру жөнінде
ұсыныстар жасауға толық
мүмкіндіктер берілген. Сонымен
қатар,Қазақстан Республикасының
Конституциясының 33-бабында
«Қазақстан Республикасы
азаматтарының тікелей және өз
өкілдері арқылы мемлекет ісін
басқаруға қатысуға, мемлекеттік
органдар мен жергілікті өзін-өзі
басқару органдарына тікелей өзі
жүгінуге, сондай-ақ жеке және
ұжымдық өтініштер жолдауға құқығы
бар» делінген. Конституцияның осы
бабын жүзеге асыру тетіктері
Қазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару туралы» Заңының
«Жергілікті қоғамдастық жиындары
мен жергілікті қоғамдастық
жиналыстары» деген 39-3-бабында
егжей-текжейлі айқындалған. Осы
бапты іс жүзінде жүзеге асыру
мақсатында аудандық мәслихат
мамыр айының ішінде ауданның жеті
ауылдық округтерінің жергілікті
қоғамдастық жиындарына 2021
жылғы атқарған жұмыстарын ұсынып
есебін берді. Негізі, Заң талабы
бойынша жергілікті қоғамдастық
жиынын өткізуде ауылдық округ

аппараттары ұйымдастырушы рөлін
атқарса, жергілікті қоғамдастық
мүшелері аса маңызды мәселерді
қарау үшін бастамшылар болулары
қажет. Алайда, аудандық
мәслихаттың есеп беру мәжілістерін
аудандық мәслихаттың аппараты
күштегендей қылып ұйымдастырса,
оларға қатысушылардың саны да
көңіл толарлықтай болған жоқ. Бұның
өзі жергілікті тұрғындардың жергілікті
өзін-өзі басқаруға деген
белсенділіктері мен сенімділіктерінің
қандай дәрежеде екенін көрсетіп тұр.
Қазіргі кезде, менің өзімнің

байқауымша Заңдарды іске асыруда
өзін-өзі басқару органдарында келісіп
бірге жұмыс жасаудан гөрі, бір-бірімен
санаспай өз беттерімен жұмыс жасау
көбірек әдет алып кеткен сияқты,
бұның соңы жақсы нәтижелерге
апармайды.  Көпшілік Заңдар тікелей
орындауға жатпайды, олар сапалы
жасалған Заңға тәуелді актілер
арқылы жүзеге асырылады. Осы
жерде атқарушы орган мен өкілді
органның нағыз шеберліктері керек,
Заңға тәуелді актілер жан-жақты
қарастырылып жасалғанда ғана
елімізде нағыз тәртіп және нәтижелі
жұмыстар болады. Бұл жерде Заңға
тәуелді актіні әзірлейтін атқарушы
орган болса, бекітетін өкілді орган, ал
келісім беретін Қоғамдық Кеңес пен
жергілікті қоғамдастық жиналысы
болып табылады.
Әлемде «Заңдары дұрыс
мемлекеттер алға қарыштап
жылжиды, ал Заңы жоқ мемлекеттер
өзінен-өзі құриды» деген ұлағатты
ұғым бар. Сондықтан, ең бастысы
еліміздегі қабылданатын Заңдарымыз
дұрыс болсын және бәріміз
қабылданған Заңдардан хабардар
болып олардың сапалы
орындалуларына өз үлесімізді
қосайық.

М.Досов,
          Ойыл аудандық

мәслихатының аппарат басшысы.
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2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, №69, 3 қабат
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Шығыс әмірлерінің бірі Әбу Насыр
Әл- Фарабиден:  « Уа, Ұстаз, менің
мемлекетінің болашағы қандай күйде
болмақ?» деп сұрағанда, Шығыстың
ғұлама ойшылы: «Елінің болашағын
білгің келсе, маған жастарыңды
көрсет, сонан соң айтып берейін», -
деген екен. Иә, расымен де, кез келген
адам өзінің болашағын өскелең
ұрпағымен байланыстыратыны анық.
Еліміз дамудың жаңа кезеңіне аяқ
басқан сәтте интеллектуалды
капитал, білімді жастар, еңбек адамы,
инновациялық ойлау жана
Қазақстанның басты
құндылықтарына айналды.

 Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 2022 жылды «
Балалар жылы» деп  атай келіп
«Бірінші кезекте билік тарапынан
балаларды қорғау үшін денсаулық
сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау
бағытында нақты шаралар қолға
алынуы керек екендігін меңзеген.

  Өскелең ұрпақтың үйлесімді
дамуы мен  бақытты балалық шағы –
біздің жалпыұлттық  міндетіміз»,- деп
атап көрсеткен болатын.

 Осыған орай демек, тәуелсіз
мемлекетімізде балалардың бақытты
болуы үшін мемлекет тарапынан бар
жақсылық жасалуда. Балаларға
арналған әртүрлі әлеуметтік жобалар
жүзеге асырылуда. Ауданда бүгінгі
күні 445 мүмкіндігі шектеулі жандар
есепте тұратын болса солардың 216
немесе қырық тоғыздан астам
пайызын он сегіз жасқа дейінгі
балалар құрайды екен. Ауданда
осындай мүмкіндігі шектеулі жандарға
көмек беру мақсатында құрылған
Ойыл мүгедектерді  қолдау орталығы
қызмет жасайды.
Бүгінгі күні мұнда Оңтүстік Кореядан

шыққан Нуга – Бест массаж кереуеті,
Ресейде шығарылған төрт жағдайда

31 мамыр - саяси қуғын-сүргін
құрбандарын еске алу күні. 1931-1932
жылдардағы ашаршылық пен 1937-
1938 жылдардағы саяси қуғын-сүргін
- ұмытуға болмайтын кезең. Бұл күн
қазақ баласы көкірегін қарс айырып,
бір сәт күрсінетін күн. ХХ - ғасырдағы
саяси қуғын-сүргін - мыңдаған
жазықсыз жандардың қаны мен көз
жасына жуылған шерлі тарих
беттерінің бірі.
Осы орайда өткен сәрсенбі

«Тәуелсіздіктің 20 жылдығы»
атындағы саябақта саяси қуғын-сүргін
құрбандарын еске алу шарасы өтті.
Шара барысында сөз алған аудан
әкімі Асқар Қайырғалиұлы осы зұлмат
жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз
құрбаны болған азаматтардың
есімдерін ұмытпай, оларды мәңгі есте
сақтау біздің ендігі жердегі
борышымызға айналғандығын атап
айтты. Ш.Берсиев атындағы өнер
және өлке тарихы музейінің директоры

Мақсотов Әли Ізтұрғанұлы
(22.08.1992 ж – 28.05.2012 ж)

Уын жұтып,
Заманыңның өзегіңе құйылған,
Сары атандай саз кешіп,
Сүрлеу салдың қиыннан.

Қайран жүрек!,
Қарс айырылып сыздадың.
Көңіл шіркін, шерменде боп мұздадың.
Арамыздан алып кетіп, салды ғой,
Арқанкерген арқамызға ызғарын.

Отан үшін орындалды борышың,
Сені елің құрметтейді сол үшін.
Қапияда кеткеніңмен қиып жан,
Кейінгі ге, еліңе де зор ісің.

Құрбаны едің сол бір қатал сынақтың,
Ата-анаңды арысым-ау жылаттың.
Азалы үн!, Қаралы күн өткенмен,
Өзің жайлы сыр ашпайды бірақ түн!

10 жыл өтті, көздің жасын бұлатқан,
Дауысыңда кетер емес құлақтан.
Жатқан жерің жайлы болсын бауырым,
Мәңгі мекен бұйырсыншы Жұмақтан.

Еске алушылары: аға-жеңгелері, бауырлары.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Қайыңды дәрігерлік
амбулаториясының фельдшері Аққошқарова Райханның әкесі

Аққошқаров Құрылыстың
мезгілсіз  қайтыс болуына байланысты отбасына, ағайын-туыстарына

қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

   Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және
бастауыш кәсіподақ ұйымы осы мектептің кіші қызметкері Баймолдина
Қарлығашқа қызы

                                                   Айнұрдың
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ҚУАНЫШТЫ КЕЗДЕСУ БОЛДЫ
АУДАНДАҒЫ МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРҒА

АРНАЛҒАН «МЕЙІРІМ» ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ
ДЕНСАУЛЫҒЫН НЫҒАЙТУҒА СЕПТІГІН ТИГІЗЕТІНІ СӨЗСІЗ

аяқ уқалайтын аппараты аудандағы
барлық мүмкіндігі шектеулі жандарға
тегін қызмет көрсетеді.

 Мұндағы жұмыс  Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2015
жылғы 26 наурыздағы №165
бұйрығының  І-қосымша  Халықты
әлеуметтік қорғау  саласында
стационарлық жағдайда арнаулы
әлеуметтік қызмет көрсету
стандартына сәйкес жұргізіледі.

  Бүгінгі күні мұнда тірек-қимыл
аппаратында бұзушылықтары бар 12
бала осы әлеуметтік үйде қызмет
алады.

 Мұндағы жұмыстың мақсаты
:қызмет алушылардың жеке
қажеттіліктерін ескере отырып,
олардың жеке даму деңгейін
арттыруға, әлеуметтендіруге және
кіріктіруге бағдарланған арнаулы
әлеуметтік қызмет көрсетуге
бағытталған.
Жақында осы қолдау

орталығындағы балалардың ата-
аналарының қатысуымен мерекелік
жиын өткізіліп, онда ата-аналар
атқарылып жатқан жұмыстарға оң
баға беріп, оны жақсарта жетілдіре
беру бағытындағы ой пікірлерін ортаға
салды. Балаларға арналған қызықты
ойындар ойластырылып ән айтылды.
Аудандық Саз мектебініен Теңел

Омаров бастаған оқытушылары
қайырымдылық концертін қойып,
Ш.Бекмұхамбетова атындағы
гимназияның алтыншы сынып
оқушысы Алпыспай Иманәлі
домбырамен күй тартып балалардың
домбыраға деген қызығушылықтарын
оятты
Жиын соңында балаларға жиынға

қатысушыларға сыйлықты болды.
Ж.АЙТКАЛИЕВ,
Ойыл селосы.

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЖҰРТ
ЖАДЫНАН ӨШПЕЙДІ

Балқия Рысбаева баяндама жасап,
Ойыл ауданынан қуғын-сүргінге
ұшыраған отбасылар туралы
деректерге тоқталды. Сонымен бірге
қуғын-сүргін құрбандарының
ұрпақтары атынан сөз алған
Жауынбай Абдырахманов атаулы
күннің маңызы жөнінде сөз тарқатып,
«Азапты күндер енді қайтып
келмесін» деген ниетін жеткізді . Әрі
қарай жазықсыз жапа шегіп, асыра
сілтеудің құрбаны болған
азаматтарды еске алу құрметіне бір
минут үнсіздік жарияланып, қуғын-
сүргін қанқұйлы саясатының құрбаны
болған бабаларымыздың рухына
Амангелді ауылдық мешітінің имамы
Жамаладдин Дүйсенов құран
бағыштады. Шара соңында барша
жиылған жұртшылық қуғын-сүргін
құрбандарына арналған ескерткішке
гүл шоқтарын қойды.

Г.АБАЙҚЫЗЫ.

ҚР шағын кәсіпкерлікті, оның ішінде
микрокәсіпкерлікті дамыту үшін
жағдайды жақсарту мақсатында
Қазақстан Республикасы
Президентінің 26.12.2019 жылғы
№229 Жарлығы шықты.  Аталған
жарлықтың 1 тармағында орталық
мемлекеттік және жергілікті
атқарушы органдар 2020 жылғы 1
қаңтардан бастап 2023 жылғы 1
қаңтарға дейін шағын кәсіпкерлік
субъектілерін, оның ішінде
микрокәсіпкерлік субъектілерін
тексерулерді және профилактикалық
бақылау мен қадағалауды барып
жүргізуді тоқтатсын делінген.
Аталған  мараторий  төмендегі
тексерулерге қолданылмайды:
1)халықтың өмірі мен денсаулығына,
қоршаған ортаға, заңдылық пен
қоғамдық тәртіпке ықтимал түрде
жаппай қатер, конституциялық
құрылысқа және ұлттық қауіпсіздікке
тура немесе тікелей қатер төндіретін
бұзушылықтарды болдырмауға
немесе жоюға бағытталған, сондай-
ақ "Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын мемлекеттiк реттеу,
бақылау және қадағалау туралы"
2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңында
көзделген негіздер бойынша
жүргізілетін тексерулер;
2) Қазақстан Республикасының
заңнамасында, белгіленген талап-
тарды бұзу фактілерінің туындау
себептерін анықтау үшін, бақылау
мен қадағалаудың нақты субъекті-
сіне (объектісіне) қатысты нақты
факті бойынша бір жоспардан тыс
тексеру жеткіліксіз және осы нақты
фактіге байланысты өзге де
субъектілерге қатысты бақылау мен
қадағалау талап етілетін жағдай-
ларда осы тармақтың 1) тармақ-
шасына сәйкес тексерулер;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТЕКСЕРУЛЕРГЕ ЖӘНЕ
ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУДЫ

БАРЫП ЖҮРГІЗУГЕ МОРАТОРИЙ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ
3) өз қызметіне қатысты кәсіпкерлік
субъектілерінің өтініштері негізінде,
оның ішінде "Рұқсаттар және
хабарламалар туралы" 2014 жылғы
16 мамырдағы Қазақстан Респу-
бликасының Заңына сәйкес рұқсат
алуға арналған өтініш бойынша
тексерулер және профилактикалық
бақылауды барып жүргізу;
4) 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Қылмыстық-
процестік кодексінде көзделген
негіздер бойынша тексерулер;
5) Қазақстан Республикасы
Президентінің және Қазақстан
Республикасы Бас Прокурорының
тапсырмасы бойынша прокуратура
органдарының тексерулері;
6) кедендік тексерулер;
7) қарсы салықтық тексерулер;
8) салық төлеуші мен оның
дебиторлары арасындағы өзара
есеп айырысуды айқындау, салық
органдарында тіркеу есебіне қою,
касса бойынша шығыс операция-
ларын тоқтата тұру туралы салық
органы шығарған өкімдерді орындау
мәселелері бойынша тақырыптық
салықтық тексерулер;
9)халықтың санитариялық-эпид-
емиологиялық саламаттылығы
саласында өнім қауіпсіздігінің
мониторингін жүзеге асыру үшін
өнімді іріктеу және оған сани-
тариялық -эпидемиологиялық
сараптама жасау мақсатындағы
профилактикалық қадағалауды
барып жүргізу;
10) Қазақстан Республикасының
сәйкестiктi бағалау саласындағы
аккредиттеу туралы заңнамасының
сақталуын тексерулер және
профилактикалық бақылауды барып
жүргізу;
11) жер қойнауын пайдаланушылар;

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы  Ойыл аудандық
ауруханасының хирургі Көптілеу Бағдаттың әжесі

Жұмабек Дәмелінің
мезгілсіз  қайтыс болуына байланысты отбасына, ағайын-туыстарына

қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУ

«ҚҰЛЫНШАҚ»
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЫНЫҢ ҚАМҚОРЛЫҚТАҒЫ
БАЛАЛАРЫ ТАБИҒАТ АЯСЫНДА ҚОНАҚ БОЛДЫ

Қазақстан Республикасы
Президентінің Іс Басқармасы
«Құлыншақ» қорының қамқорлықтағы
балалары үшін қайырымдылық
акциясын ұйымдастырды. 160 адам –
балалар мен оларды алып жүрген
ересектер – бүгін Бурабай ұлттық
паркіне экскурсияға шықты.
Кішкентай қонақтар ашық аспан
астындағы «Ботай-Бурабай» музейін,
зообағы мен аттракциондар паркі бар
«Визит-центр» курортын және Абылай
хан алаңындағы мультимедиялық
интерактивті кешенді аралады.
Сұлу көлдің жағасында орналасқан
Оқжетпес санаторийінде оларға түскі
ас әзірленді.
«Біздің қайырымдылық қордың
балаларға табиғаттың жауһарлары мен
Бурабайдың тарихи байлығын көрсету
бастамасын бағалай отырып, біз де
оны қолдадық» - дейді «Құлыншақ»
балалар қайырымдылық қорының
басшысы Аманкелді Қайырбеков.
«Біз осы күні балаларға көңіл аударып,
уақыт бөлу және объектілерге баруға
жағдай жасау аса маңызды деп
санаймыз, себебі қала сыртына шығып,
туристік объектілерге баруға үнемі
мүмкіншілік бола бермейді» - деп атап
өтті А. Қайырбеков
Балалардың эмоцияларын оларды
алып жүрген ата-аналары жеткізіп
жатты. 8 баланың анасы Зульфия
Тілеуоваэмоцияға толы қуат алғанын
айтып бөлісті:
«Бұл сапар олардың қажырлы еңбегі
үшін өзіндік награда болды деп білемін,
өйткені олар күнде еселі еңбек етіп,
өздерінің замандастарына қарағанда
жақсырақ жасауға, күнделікті
қиындықтарды еңсеруге тура келеді.
Жаңа әсерлер мен эмоциялар,
достарымен араласу балалардың ой-
өрістерін кеңейтеді және оларды
рухтандырады, ал біз үшін осындай
көңіл-күйлері баға жетпес құндылық,
келісесіздер деп ойлаймын. Ал
Бурабайға барған сапар – бұл тура
және жанама мағынасында айтқанда
таза емдік ауамен тыныстаудың
пайдаға асқаны».
Акцияға қатысушылардың назарын
ерекше аударған объект «Визит центр»
жанындағы зообақ болды.
«Біздің зообақтағы жануарлар әртүрлі
себептермен жабайы табиғатта өмір
сүре алмайды. Кейбірі туа салып
анасынан айырылғандықтан, адамның
қолынан тамақтанып үйренген, екінші
біреулері емделгендіктен, ұша
алмайды. Осында туылғандары да бар.
Олардың орманда өліп қалмаулары
үшін осындай зообақ құрылған. Ол
сонау 1976 жылы ашылған.
Адамдар оқып, біздің аз әрі кішкентай
жануарларымызды күтіп ұстауды
үйренуі үшін әрбір мекендеушіні торлы
орындарға жайғастырдық» - дейді
«Бурабай даму» ұйымының бас
менеджері Олжас Данияров.
«Ботай-Бурабай»музейі
Энеолит дәуіріндегі ботай мәдениетіне
арналған ашық аспан астындағы
«Ботай Бурабай» этнография және
археология музейі Бурабай ұлттық
паркінде орналасқан.
Музей энеолит дәуірін, оның
ерекшеліктері мен заңдылықтарын
сипаттайды. Ашық аспан астында
орналасқан. Кешен 7 тұрғын үй-жайдан

тұрады. Барлық тұрғын үй-жай
жерасты өткелдері арқылы өзара
байланысқан және әрқайсысының
өзіне тән ерекшелігі бар.
«Ботай-Бурабай» этномузейі Нұр-
Сұлтан-Бурабай трассасының
бойында ораналасқан.
Егер сіздер Нұр-Сұлтан қаласынан
сапарға шықсаңыздар, онда Щучинск
(арақашықтық Нұр-Сұлтаннан – 240
км) қаласынан өту керек, содан көп
жүрмей қаланың сол жақ тұсынан
«Экпресс» жол бойындағы сервисті
көресіздер, 800 метрден кейін оң жақта
бұрынғы «Рубеж» бақылау-өткізу (қазір
жұмыс істемейді) бекетін
байқайсыздар.
Осы ғимараттан өте бере оңға
бұрылып, үш жүз метрден кейін
бағыттауышты көресіздер, сонымен
жүре отырып «Ботай-Бурабай»
кешеніне жетесіздер.
Мультимедиялық интерактивті кешен
Бурабай курортында Мультимедиялық
интерактивті кешен ашылды , қазіргі
кезде Қазақстанда оның теңдесі жоқ.
Кешенде мультимедиа және қазіргі
заманғы компьютерлік ойындарға ұқсас
виртуалды шынайылық (VR)
технология бар. Ол қасиетті Абылай
хан алаңында орналасқан.
Жаңа кешеннің ішінде Қазақстанның
өткені, осы күні мен келешегі бір жерге
топтастырылған.
Мультимедиялық интерактивті
кешенде бірнеше аттракцион залы бар,
оған кірсеңіз еліміздің тарихымен
танысасыз.
5Д – «Самрұқ» құсының ұшуы»
аттракционы -  Самрұқтың қанатына
отырып, Қазақстанның ең әдемі
жерлеріне саяхаттайды.
«Мәңгілік Ел» залы – Қазақстандағы
жалғыз мультимедиялық Шежіре өмір
ағашы. Жарық шоуы, одан адамдар өз
руын көре алады, оны суретке түсіріп
алып, тарихымен танысуға болады.
«Батырлар даласы» - бұл садақпен
ату, жүйрік жануармен жарысу,
виртуалды хандармен суретке түсу
орны – балалар мен ересектердің
белсенділігін сынауға болады.
Бурабайдың«Визит-центр» курорты
«Визит центр» Бурабай кентіндегі
Кенесары көшесі, 38 мекенжайында
орналасқан. Әрбір туристің бұл жерден
ұлттық парктің аумағы туралы ақпарат
алуына, экскурсияға тапсырыс беруіне,
ойын-сауық-танымдық объектілерге
баруына, өзі үшін міндетті түрде бір
жаңалық ашуына жағдай жасалған.
Бурабайдың «Визит-центр»
курортында:
Табиғат музейіне
Тарихи- өлкетану музейіне
Зообұрышқа Экзотикалық жануар-
лардың террариумына баруға болады.
«Визит-центр» аумағында Құтқарылған
жануарларған арналған үй орналасқан.
Ол 1976 жылы құрылып, бүгінгі күнге
дейін жыл бойы жұмыс істейді.
Зообақ аңшылар үйі ретінде ашылған
болатын, ол жерге жаралы
аң-құстарды алып келетін.
Қазіргі кезде зообақта аң-құстардың 30
түрі күтіп бапталады. Олар әртүрлі
себеппен жабайы табиғатта өмір сүре
алмайды. Зообақтағы әрбір
мекендеушінің өзіне өлшенген
тамақтану және күтіп баптау режимі
бар.

ПОДОПЕЧНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ҚҰЛЫНШАҚ» ПРИЕХАЛИ В

ГОСТИ К ПРИРОДЕ
Предприятия Управления Делами
Президента Республики Казахстан
организовали благотворительную
акцию для подопечных фонда
«Құлыншақ». 160 человек – дети и
сопровождающие их взрослые –
сегодня отправились на экскурсию в
национальный парк Бурабай.
Маленькие гости посетили музей под
открытым небом «Ботай-Бурабай»,
Визит-центр курорта с зоосадом и
парком аттракционов и
мультимедийный интерактивный
комплекс на поляне Абылайхана.
Вкусный обед их ждал в санатории Ок-
жетпес на берегу живописного озера.
«Очень ценно, что инициатива нашего
благотворительного фонда показать
детям красоты природы, а также
историческое богатство Бурабая,
была поддержана, мы были
услышаны»,- отметил руководитель
Детского благотворительного фонда
«Құлыншақ» Амангельды Кайрбеков.
«Мы считаем, что особенно важно в
этот день уделять внимание, время и
создавать доступ к объектам детям,
для которых выезд за пределы города
и посещение туристических объектов
не всегда возможны»,- подчеркнул
А.Кайрбеков.
Об эмоциях детей рассказали
сопровождающие родители. Как
поделилась мама 8 детей
ЗульфияТлеуова, дети получили
невероятный заряд положительных
эмоций:
«Эта поездка для них своеобразная
награда за их упорный труд, ведь им
приходится каждый день работать
усерднее, стараться сделать немного
больше, чем их сверстникам,
ежедневно преодолевая трудности.
Новые впечатления, эмоции, общение
с друзьями расширяют кругозор и
способствует хорошему
расположению духа детей, а это,
согласитесь, бесценно для нас. А
поездка в Боровое – это всегда
настоящий глоток свежего
целительного воздуха, в прямом и
переносном смысле».
Одним из объектов, который особенно
понравился участникам акции, стал
зоосад при «Визит центре».
«Животные в нашем зоосаде не могут
жить в дикой природе по разным
причинам. Кто-то потерял маму в
раннем возрасте и был выкормлен
человеком, кто-то покалечился и не
может летать. Есть те, кто родился в
неволе. В лесу они погибнут и поэтому
был создан вот такой зоосад. Он был
открыт еще в 1976 году.
Историю каждого обитателя мы
разместили на вольерах, чтобы люди
читали и учились бережно относиться
к братьям нашим меньшим»,
рассказывает главный менеджер
«Бурабай даму» ОлжасДаньяров.
Музей «Ботай-Бурабай»
Музей этнографии и археологиипод
открытым небом «БотайБурабай»,
посвященный ботайской культуре
эпохи энеолита, расположен в
национальном парке Бурабай.
Музей характеризует энеолитическую
эпоху с ее особенностями и
закономерностями. Находится под
открытым небом. Комплекс состоит из
7 жилищ. Все жилища соединены
между собой подземными переходами
и каждое из них по-своему уникально.
Этномузей «Ботай-Бурабай»
расположен вдоль трассы Нур-

Султан-Бурабай.
Если вы отправляетесь в путь из
столицы – города Нур-Султан –
необходимо проехать город Щучинск
(расстояние от Нур-Султана – 240 км),
буквально сразу за городом слева вы
увидите придорожный сервис
«Экспресс», через 800 метров справа
вы заметите бывший контрольно-
пропускной пункт «Рубеж» (ныне
недействующий).
Сразу за этим зданием поворачивайте
направо, и через тристаметров вы
увидите указатель и собственно сам
комплекс «Ботай-Бурабай».
Мультимедийный интерактивный
комплекс
На курорте Бурабаи? открыл свои
двери новыи? Мультимедийный
интерактивный комплекс, которыи? на
данныи? момент не имеет аналогов в
Казахстане.
Комплекс сочетает в себе музеи?
мультимедиа и технологии
виртуальнои? реальности (VR) по
аналогиям современных
компьютерных игр.
Он расположен в сакральном месте -
на поляне Абылаи? хана.
В новейшем комплексе в одном месте
соединено прошлое, настоящее и
будущее Казахстана.
Мультимедийный интерактивный
комплекс состоит из нескольких залов
аттракционов, посетив которые вы
проникнитесь историеи? нашеи?
страны.
5Д – аттракцион «Поле?т птицы
«Самрук» -виртуальное путешествие
по красивейшим местам Казахстана на
крыльях птицы Самрук.
Зал «Вечная страна» - единственное
в Казахстане мультимедии?ное древо
жизниШежіре. Световое шоу, в
котором можно увидеть знак своего
рода, сфотографировать его, узнать
историю.
Зал «Степь Батыров» - это стрельба
из лука, бег наперегонки с быстрыми
животными, фотосессия с
виртуальными ханами –
увлекательные активности для детей
и взрослых.
«Визит-центр» курорта Бурабаи?
«Визит центр» расположен по адресу
п. Боровое, ул.Кенесары 38.
Каждыи? турист здесь может получить
исчерпывающую информацию о
территории национального парка,
заказать экскурсию, посетить
развлекательно-познавательные
объекты и обязательно открыть для
себя что-то новое.
В «Визит-центре» курорта Бурабаи?
доступны к посещению:
Музеи? природы
Историко-краеведческии? музеи?
Зооуголок
Террариум с экзотическими
животными.

На территории Визит-центра
расположен зоосад – Дом для
спасенных животных. Он основан в
1976 году и по сей день работает
круглый год.
Зоосад был открыт как охотничий
домик, куда привозили раненых
животных и птиц.
На сегодняшний день в зоосаде
содержатся 30 видов животных и птиц.
Все они по разным причинам не могут
жить в дикой природе. У каждого
обитателя зоосада свой особый
режим питания и содержания.

ОРМАН ЖӘНЕ ДАЛА АЛҚАПТАРЫН ӨРТТЕН САҚТАЙЫҚ!
Халқымыздың өртті тілсіз жау деп
айтуы негізсіз емес - себебі, өрт
күтпеген жерден  басталып, көптеген
жылдар бойғы маңдай термен жиған
терген дүние-мүлкіңді лезде аяусыз
жалмап әп-сәтте жоқ қылады. Осындай
тілсіз жаудан сақтанудың ең
қарапайым жолы оның алдын-алу,
және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.
Аудандық «Ойыл» газетіне өрттердің
алдын-алу мақсатында ай сайын
мақалалар беріліп, Төтенше жағдайлар
бөлімі қызметкерлері аудан көлемінде
өрттердің алдын-алу мақсатында
атқарылған түрлі шараларға
қарамастан аудан көлемінде өрт
оқиғалары әлі де азаймай келеді.
Қазіргі таңда 30-32 градусқа дейін
күннің ысуы күтілуде, өрт қаупі
күшеюіне байланысты аудан бойынша
далалық өрттердің болу қаупі де
ұлғайды. Жоғарыда айтылғандардың
негізінде қауіпті кезеңдегі өрт қауіпсіздік
ережелерін ұсынамыз.
Орман дала алқаптарында өртті
болдырмау үшін:
- далалық алқаптарда от жағуға, жанар-
жағармай заттары сіңген сүрту
материалдарын тастауға, тез
тұтанатын және бықситын
материалдарды тастауға тыйым
салынады.
- шөп шабу жұмыстарын жүргізу кезінде
әрдайым өрт қауіпсіздігі ережелерін
қатаң түрде сақтау;
- шөп шабуға жұмылдырылатын
техникалар мен агрегаттарды
техникалық байқаудан өткеннен кейін
ғана қолдану;
- техникалар мен агрегаттарды
алғашқы өрт сөндіру құралдарымен
толық мөлшерде қамтамасыз ету;
- облыстық және жергілікті маңыздағы
автокөлік жолдары бойында темекі
тұқылын тастамау;
- табиғат аясында демалыс уақытын
өткізу және кезекпен мал бағу кезінде
от жақпау, темекі тұқылын сөндірмей
тастамау және тез тұтанғыш
қоқыстарды шашпау қажет;
- мал қыстақтарындағы мал
баздарының сыртқы аумағындағы

жерлер үйілген шөп скирдтерінің
айналасы жыртылып сыммен
қоршалуы тиіс;
- пішен маяларын электр желілерінің
жақын орналасқан жерге жинауға тиым
салынады;
- шаруа қожалықтары өздеріне тиесілі
жерлердің аумағын жырту арқылы
өрттен қорғауы қажет.
Далалық жерлердегі өрттердің басты
себебі шаруа қожалықтардың
қолданысындағы агрегаттар мен
техникалардың ескіруі, ұшқын
өшіргіштермен және алғашқы өрт
сөндіру құралдарымен қамтылмауы.
Сонымен қатар, облыстық және
аудандық маңыздағы тас жолы
бойында көлік жүргізушілерінің темекі
тұқылын сөндірмей тастауынан да
өрттер тіркелуде.
Тұрғын үй аумақтарында өрттерді
болдырмау үшін келесі шараларды
орындау қажет: тұрғын үйлерге,
құрылыстарына жақын орналасқан
аумақтарды тұрақты түрде қоқыстан,
қалдықтардан және өртенетін
материалдардан тазалап отыру,
қоқыстарды арнайы белгіленген
жерлерде жинап, шығарып тастау
қажет. Оларды жинау орындарында
өртеуге болмайды.
Осы айтылған шаралардың барлығы
әр азаматтың сана сезімінде болып,
немқұрайлы қарамауы тиіс. Өртті
болдырмау, алдын алу шараларын
жасау баршамыздың көңіл бөлер ортақ
міндетіміз. Өз міндетімізді дұрыс түсіну
кездейсоқ өрт шығу фактісіне
ұрындырмауы сөзсіз.
Өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтамай
өрттің туындауына жол берілген
жағдайда айыпты тұлғалар Қазақстан
Республикасының «Әкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы» Кодексіне
сәйкес әкімшілік жауапкершілікке
тартылатын болады.
Есіңізде болсын! Өртті байқаған
жағдайда жедел түрде «101», «112»
шұғыл қызметтерінің телефондары
бойынша хабарлауларыңыз қажет.

Ойыл ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімі
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Осы орайда көршілес Атырау
облысы, Қызылқоға ауданында саяси
қуғын-сүргін, ашаршылық құрбандары
және Құныскерей Қожахметұлының
атындағы саябақ ашылды. Бұл
Атырау облысындағы қуғын-сүргін
құрбандарына арналып ашылған ең
алғашқы саябақ.
Саябақтың лентасын сазгер,

жазушы, публицист, музыкатанушы,
суретші Илья Жақанов, саяси қуғын-
сүргін құрбандарынының ұрпағы
Айман Тасжанова, батыр
бабамыздың ұрпағы Қыдырбай
Қожахметов, еңбек ардагері Мыңбай
Жарылқағанов қиды. Құныскерей
Қожахметұлы 1895-1965 жылдары
өмір сүрген. Ел арасында батыр,
саясаткер, мерген, сөзсіз әділдігімен,
палуандығымен белді болған. Ысық
руынан шыққан ардақты азаматтың
есімін ұлықтауды ұрпақтары парыз
санады. Қасиетті орынның құрылысы
жеке қаражат есебінен яғни, тарихи
тұлға ретінде демеушілік есебінен
салынды. 500-ге жуық ел азаматтары
ат салысып, 30 миллион теңгеге жуық
қаражат жиналған. Осындай игі іске
мұрындық болып, шаруаның басы-
қасында жүрген Марат Жұмағұлов
ағамыздың еңбегін айтып өтпеске
болмайды.
Айтулы шара «Құныскерей

Қожахметұлы және саяси қуғын-сүргін
құрбандарын ақтау: Тарихы мен
тағлымы» атты ғылыми практикалық
конференцияға ұласты. Философтар
мен тарихшылар Құныскерей
тағлымы, Қызылқоға аймағындағы
қуғын-сүргін құрбандары, Қазақстан-
ның батыс өңіріндегі аштық себебі
мен зардабы және өзге де тақырыптар
бойынша баяндамалар жасады.
Нәубет жылдары Қызылқоға өңірінде
112 адам репрессияға ұшыраған. Атап
өтсек, республикалық ғылыми
конференцияға философия ғылым-
дарының докторы, профессор,
әлеуметтік ғылымдар академиясының
академигі Алтай Тайжанов, Қазақ
ұлттық аграрлық зерттеу
университетінің аға оқытушысы,
тарихшы, шежіретанушы Марат
Жұмағалиев, тарих ғылымдарының
докторы, Х.Досмұхамбедов атындағы
Атырау университетінің профессоры
Аққали Ахметов, тарих ғылымдары-
ның докторы, профессор, ҚР
Қоғамдық ғылымдар академия-сының

ТАҒЫЛЫМДЫ ТАҒЗЫМ!
ҰЛЫ ДАЛА ТӨСІНДЕ ҚАЙМАНА ҚАЗАҚТЫҢ АЗАТ ЕЛ БОЛУЫН АҢСАП КЕТКЕН БАБАЛАРДЫҢ АСҚАҚ АРМАНЫ

ҒАСЫРЛАР ЖАДЫНДА ЖАҢҒЫРЫП ТҰР. ЖАУГЕРШІЛІК ЗАМАННАН БАСТАП, КӨШПЕНДІ ЕЛДІҢ КӨКСЕГЕНІ КЕЙІНГІ
ҰРПАҚТЫҢ ТӘУЕЛСІЗ ӨМІР СҮРУІНЕ ЖАРҚЫРАҒАН ЖОЛ АШУ ЕДІ. СОЛ ҮШІНДЕ ҚАНЫН ТӨГІП, ЖАНЫН ҚҰРБАН
ЕТТІ. МҰНЫҢ БӘРІ САРҒАЙҒАН ТАРИХ БЕТІНДЕ ҚАДАЛҒАН ҚАНЖАРДАЙ ЖАЗЫЛЫП-АҚ ТҰР. ӘЙТСЕ ДЕ
БҰРМАЛАНҒАН КӘРІ ТАРИХТЫҢ БІЗГЕ БАТЫРДЫ БАНДЫ ДЕГЕН КЕЗДЕРІ ДЕ ҺӘМ ШЫНДЫҚ ЕДІ. СОЛАРДЫҢ
БІРІ ДЕ, БІРЕГЕЙІ ЕЛ ІШІНДЕ ЖАЛҒЫЗ ЖОРЫТЫП, ЖАУҒА БАСЫН БЕРМЕЙ ӘДІЛДІК ЖОЛЫНДА КҮРЕСКЕН
ҚҰНЫСКЕРЕЙ ҚОЖАХМЕТҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА БИЫЛ 125 ЖЫЛ ТОЛДЫ.

толық мүшесі Ғизатулла Халидуллин,
тарих ғылымының кандидаты, Абай
атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің профессоры Болат
Жұмағұлов, педагогика ғылымдары-
ның докторы, профессор Бақыт
Барсаева қатысты. Құныскерей
атамыздың аңыз болып жеткен
ерліктерінен тарихи деректер келтіріп,
бүгінгі буынға жаңа қырынан паш етті.
Сонымен қатар ақ сұңқарды
қанатынан қайырған, ерді елінен
айырған 1930 жылдардағы саяси
қуғын-сүргін кесірінен жапа шеккен
тарихи тұлғалар жайында жан-жақты
тың деректер айтылды. Құныскерей
Қожахметұлының жүлдесі үшін қазақ
күресінен батыс аймақтық «Түйе
палуан» турнирімен жалғасты.

P.S. Құныскерей рухына тағзым
еткен ойылдық рулас, рухтас
бірқатар азаматтар Қызылқоға
ауданына арнайы барып,
батырдың еске алу шарасына
қатысып келді. Арнаулы топтың
құрамында болған ойылдық
суретші Мұрат Бақтыгереев
Құныскерей бабасының бейнесін
салып, Қызылқоға ауданының
мұражайына табыстады. Бір рулы
елдің ғана емес, бар қазақтың
батырына айналған тұлғаның
ерлігін ұлықтау, ұрпақ жадында
сақтау мақсатында бізде тарихи
 сәтке  куә  болып қайттық.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Миялы-Ойыл.

Балалар жылы аясында
Халықаралық балалар күніне орай
Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту  және спорт бөлімі
мен  Аудандық мәдениет үйінің
ұйымдастыруымен  «Мисс бүлдіршін-
2022»  байқауы өтті.Бұл байқау-жас
балғын өсіп келе жатқан бүлдіршін
қыздарымыздың эстетикалық
талғамын, сұлулыққа құштарлығын
арттыратын, ұлттық рухани
мәдениетімізді насихаттауға
бағытталған  бірегей жоба болуымен
ерекшеленеді. 20 жылдан бері
дәстүрге айналған  байқау екенін
оқырман есіне салғанды жөн
көреміз.Бұл жолы байқау- аймақтық
деңгейде өтіп, оған  Орал облысы
Қаратөбе ауданы, Атырау облысы
Қызылқоға ауданы сондай-ақ  Ақтөбе
облысының  Байғанин, Қандығаш,
Алға, Темір аудандарының
бүлдіршіндері қатынасып, өз
өнерлерін көрерменге паш етті.Үш
негізгі турды қамтыған байқаудың  ең
салмақты туры- «Бала тілі-бал» және
«Өз бойындағы өнерін көрсету»
турлары болды. Осы байқауға бір
жағы төреші бола отырып, бір
жағынан сырт көз сыншы деген
ұстанымда отырған көрермен ретінде,
біраз олқылықтардың да болғанын
жасыра алмаймын.Өнер бөлімінде
сазына көпшілікті елітетін үнді мен
цыган биін кішкентай бүлдіршін
қыздардың  билегенін  көріп «қап,
әттеген-ай» деп қалғанымыз рас.
Оның орнына үнді қызын мың орап
алатын ұлттық билеріміз «Қамажай»
мен «Бипыл» -ды билесе қандай
жарасымды болар еді деп налыған
көңілімізді  «Асанәлі» бөбекжай-
бақшасының бүлдіршіні
Нұрболатқызы Кәусардың «Текемет»
биі  көтеріп жіберді.
Сәні мен салтанаты таразыға

«МИСС БҮЛДІРШІН-2022»
АЙМАҚТЫҚ  ДЕҢГЕЙДЕ  ӨТТІ

түсетін  «Сән үлгісі» турында  да ата-
аналардың бала үшін барын салғаны
көрініп тұр, гүлдей жайнаған бірінен
бір өткен сұлулыққа таласқан әдемілік
ішінен тағы да ұлттық үлгіні  іздедік.
Байғанин ауданы  «Шаттық»

б ө б е к ж а й - б а қ ш а с ы н ы ң
тәрбиеленушісі Аманкелді Айым
Қуанышқызының «Торсық» үлгісіндегі
костюмі, жүзге жуық асықпен
көмкерілген  шапанымен  көздің
жауын алған Мұғалжар ауданы,
Қандағаш қаласындағы «Күншуақ»
бөбекжай-бақшасының бүлдіршіні
Сәндібай  Жанел  Артурқызының  сән
үлгілерін айрықша атап өтуге
болады.Сонымен  көптің көңілін
қобалжытқан байқауда өз шегіне
жетті.Әр турда айрықша ізденіспен
бабы мен бағы қоса шапқан
«Балдырған» бөбекжай бақшасының
тәрбиеленушісі  Жалғас Аяулым
Бекетқызы  бас жүлде  иеленіп, 50 000
/елу мың/ сертификатын иеленді. І
вице- мисс  номинациясына «Асанәлі»

б ө б е к ж а й - б а қ ш а с ы н ы ң
тәрбиеленушісі Тілеубаева Кәусар
Нұрболатқызы ие болып 40 000  /
қырық мың/, ІІ вице-мисс   Байғанин
ауданы  «Шаттық» бөбекжай-
бақшасының  бүлдіршіні Тайбекова
Аяна   Асауқызына 30 000
сертификатын, ІІІ  вице –мисс  Алға
ауданы, Маржанбұлақ  ауылы
«Айым» бала-бақшасының тәрбие-
ленушісі Ақылбек Аянат
Бағдатқызына  20 000 сертификаты
табысталды. Ал «Көрермен
көзайымы»  номинациясына  Бай-
ғанин ауданы, «Шаттық» бөбекжай-
балабақшасының  тәрбиеленушісі
Аманкелді Айым Қуанышқызы ие
болды.
Қалған қатынасушыларға  «Алғыс

хаттар» мен 10 000 теңгенің
сертификаттары сыйлыққа
ұсынылды.

   Мәдениет қызметкері:
Гүлайым АМАНЖОЛҚЫЗЫ.

Жаз маусымының алғашқы күні,
яғни 1 маусым – халықаралық
балаларды қорғау күніне орай
орталық саябақта Ойыл ауданының
білім бөлімінің ұйымдастыруымен
«Өлкенің гүл жайнаған балалары»
мерекелік шарасы өтті.  Шара
шымылдығы Балдырған бөбекжай
бақшасының  «Әлем сенімен
ғажайып!» атты қойылымымен
ашылды.  Аудан әкімі Асқар Қазыбаев
мерекемен құттықтап, Республикадан
облыстан, білім, спорт, өнер
саласынан жүлделі орын алып жүрген
таланатты жастар мен дарынды
оқушыларды марапаттады.
Сондай-ақ,шара барысында

қызықты репертуарлар, театрлан-
дырылған көріністер, әртүрлі
аспаптарда музыкалық компози-
циялар орындалды. Ал балғындар
мұның барлығын біркелкі ерекше
үйлесімде  орындап шықты. Мұның
бәрі балалар мерекесінде есте
қаларлық және ұмтылмас сәттердің
біріне айналғаны анық.   Халықаралық
балаларды қорғау күніне арналған

шара барысында   кәсіпкерлер Жеңіс
Займолдин, Дархан Айдаров, Өркен
Ақеділов, Темірбек Жауынбаев,
Күлжамал Әліп, Данияр Раушановтар
өз үлестерін қосып, балаларға көтеңкі
көңіл-күй сыйлады. «Тәтті балмұздақ»

акциясымен балғын бүлдіршіндерге
тегін балмұздақ таратылды. Сонымен
қатар, тас жолға сурет салу, спорттық
ойындар ұйымдастырылып, жеңімпаз
бүлдіршіндер марапатталып,
сыйлықтар табысталды.

БАЛАЛАРДЫ ҚУАНЫШҚА БӨЛЕГЕН МЕРЕКЕ

4 маусым - Мемлекеттік рәміздер күні.
Осыдан 30 жыл бұрын тәуелсіз
Қазақстанның мемлекеттік туы,
елтаңбасы мен әнұраны ресми түрде
қабылданған болатын. Осы атаулы
күнге орай өткен жұма орталық
саябақта «Мемлекеттік рәміздер-
елдігіміздің нышаны» атты
салтанатты шара өтті. Егемендіктің ең
басты белгісі, тәуелсіздігіміздің
нышандарына құрмет көрсетілді.
Алдымен Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік Туы мен
Елтаңбасы ұлықталып, Мемлекеттік
әнұран шырқалды.  Аудан әкімі Асқар
Қазыбаев жұртшылықты айтулы
мерекемен құттықтап,
-«Мемлекеттiк рәміздер - еліміздің
дербестігі мен тәуелсіздігін күллі
әлемге жария етуші әрі
мемлекетіміздің өткені, бүгіні және
болашағы арасындағы сабақтас-
тықтың жарқын бейнесі саналады.
Сондықтан, әрбір Қазақстан азаматы
үшін мемлекеттік рәміздер - қастерлі!
Ал, әр азаматтың Мемлекеттік
рәміздерді құрметтеуі - өз-өзіне
көрсеткен құрметінің, болашағына
деген сенімінің, өлшеусіз мақтаныш

«МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР-
ЕЛДІГІМІЗДІҢ НЫШАНЫ»

сезімінің көрінісі»- деп, ыстық лебізін
білдірді.
Ел құндылығын дәріптеп, мерейін
асқақтатуды мақсат еткен шара одан
әрі дарынды өнерпаз балалардың ән-
биіне ұласып, ауданымыздың белгілі
өнерпаздарының патриоттық ән-
жырларымен өрілді. Сондай-ақ,
бүкілхалықтық сипатқа ие болған бұл

мерекеге орай Жастар ресурстық
орталығының ұйымдастыруымен
велошеру өткізілді. Орталық
саябақтан бастау алған велошеруде
аудан жастары еліміздің туын
желбіретіп Жолмырзаев көшесімен
жүріп өтті.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

Нариман Болысбаев бұрын еркін
күрестен Ойылдың намысын
қорғап жүрген жігіттердің алдыңғы
легінде көзге түсіп жүретін-ді. Талай
топқа түсіп, боз кілемде бабы мен
бағы қатар жанып, күресті жанына
серік етті. Уақыт өте келе, Көптоғай
ауылдық округіне қарасты,
Амангелді елді мекеніне барып,
Ойыл балалар-жасөспірімдер
спорт мектебінің жанынан ашылған
еркін күрес бөлімінен ауылдың
қара домалақтарын жаттықтыруда.
Бұл демографилық өсімі жоғары
ауылдың балалары үшін күреспен
шұғылдануға үлкен сұраныс, үлкен
мүмкіндік болды.
Наримандай жас жігіттің ауыл

балаларын күреске баулу екінің бірінің
қолынан келе бермейтін іс. Қазір
арада 6 жыл уақыт зу ете түсті.
Жасалған еңбек пен төгілген тердің
нәтижесі жаман емес. Оның
дайындаған балаларының алды
облыстық спорт интернаттарында
білім алып жатыр. Тіпті араларында
облыстық, республикалық додаларда
топ жарып, спорт шеберлігіне
үміткерлер де бар. Ауыз бірлігі жоғары
ұйымшыл ауылдың азаматтары
Нариманға қолдау білдіріп,
балаларын еркін күреске беріп,
бүгінде соның жемісін көруде.
Жуырда Нариман Алпысбайұлы 1

маусым балаларды қорғау күніне
орай, Амангелді ауылының жүлдесі
үшін 2008-2010 жылы туылған және
2011-2013 жылы туылған
жасөспірімдер арасында еркін
күрестен облыстық турнир өткізді.
Облыстық турнирге Темір, Хромтау,
Мартук аудандарынан, Ақтөбе
қаласынан және Құмжарған, Көптоғай,
Берсиев, Ақшатау, Ойыл, Амангелді
елді мекендерінен 12 килограмм
салмақта 170 балғын палуан қатысты.
Ата-аналар мен ауылдың спорт
жанашырлары демеушілік көрсеткен
қаражаты есебінен өткізілген шараға

ауданның спорт саласында қызмет
етіп жүрген саңлақтары турнир
төрінен төбе көрсетті.  Айтулы
турнирдің алғашқы күнінде 2011-2013
жылы туылған жасөспірімдер 7
салмақ дәрежесі бойынша боз
кілемде бақтарын сынады. Амангелді
ауылының жүлдесі үшін арнайы
әзірленген белбеуге қол жеткізу үшін
кіші жастағы палуандарымыз барын
салып күресті. Бірі-біріне есе жіберіп
алған жасөспірімдер көздеріне жас
алып, намысты қолдан беріп алмауға
тырысты. Нәтижесінде 23 килограмм
салмақ дәрежесінде ойылдық
Самырат Жалғасов, 26 килограмм
салмақ дәрежесінде ойылдық Ғафур
Алтаев, 29 килограмм салмақ
дәрежесінде амангелділік Ерсұлтан
Мұратов, 32 килограмм салмақ
дәрежесінде хромтаулық Айбар
Рятов, 35 килограмм салмақ
дәрежесінде амангелділік Мейіржан
Берекет, 38 килограмм салмақ
дәрежесінде амангелділік Ислам
Мақсатов, 53 килограмм салмақ
дәрежесінде ойылдық Ақжол Алтай
жеңімпаз атанды.

 Турнирдің екінші күнінде 2008-2010
жылы туылған жасөспірімдер 5 түрлі

АМАНГЕЛДІНІҢ «АТЫМТАЙЛАРЫ»
АЙТУЛЫ ЖАРЫСҚА ҰЙЫТҚЫ БОЛДЫ

салмақ дәрежесі бойынша тартысты
күресті. Жүлдегерлерді айтпағанда
амангелділік балғын палуандар
тұғырдан көрінді. 32, 35, 38, 44, 53
килограмм салмақ дәрежесі бойынша
Мамыр Ұланұлы, Арыстанбек Қаржау,
Саят Сисенбайұлы, Мерей Үйілбаев,
Берік Изимов турнирдің жеңімпазы
болды.
Ата-аналардың демеушілігімен

өткен турнирде жақсы күрескен
палуандарға ауылдың атымтай
азаматтары 1987 жылғы, Ойылдың
1992 жылғы туылған жігіттер ақшалай
демеушілік көрсетті. Сонымен бірге
белгілі кәсіпкер Қуаныш Қыстаубаев
ауылдың балдарын күреске баулып
жүрген Нариманға 50 мың теңге
қаржылай сый ұсынып, облыстық
турнирде топ жарып, жақсы күрескені
үшін Берік Изимовқа тай мінгізді. Міне
жомарттық, мәрттік дегенің осы емес
пе? Сонымен бірге мектеп директоры
Жайлау Сүндетов жекелей
демеушілігін көрсетіп, спорттың
дамуына өзіндік үлесін
қосты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Амангелді-Ойыл.

ҚҰНЫСКЕРЕЙ БАР
ҚАЗАҚТЫҢ БАТЫРЫ!

Өлең-өрнек, өртеп бойда қоздаған,
Боз далада боз інгендей боздағам.
Тұран дала тіл қатпайды тұншығып,
Тарих, таңба көңіл шерін қозғаған.

Советтіктер қаншама ерді
сүрді аттан,

Алашыма алып келді зіл-батпан.
Құныскерей тарихынан талайға,
Тайсойғанның түйір құмы тіл қатқан.

Ұры деді ұлтын сүйген ұлдарын,
Қуғын-сүргін қолдан жасап

жылдарын.
Ақиқаттан адастырмай Һақ Тәңір,
Жалғандықтың бетін ашып тұр бәрін.

Айтылғанда бабаң болған
банды деп,

Жүретұғын жалған сөздер
жанды жеп.

Қара халық зарын естіп, заңғарым,
Қапияда қайтарғансың қанды кек...

Шайқалмасын деп
ұлтымның шатыры,

Айтты шығып әр қазақтың дат ұлы.
Жалғыз жүріп жауға

басын бермеген,,
Құныскерей бар қазақтың батыры!

Аңыз болған батырлығы, әр ісі,
Жығылмады жау алдында намысы.
Еске алып, салынған бұл саябақ,
Құныскерей батыр баба дабысы.

Еске алады ұрпақтарың әлі мың,
Қайран жұртым ұмытпайды

нар ұлын.
Туған елдің тарихында қалғанмен,
Туған жерге сыймай кеткен алыбым.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

ҚР Цифрлық даму,
инновациялар және аэроғарыш
өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин
Facebook парақшасында сүйінші
жаңалықты жеткізді. «Бүгін Apple
әлем күткен жаңашылдықты жария
етті. Біздің ел үшін бұл презентация
аса маңызды, себебі жаңа iOS16
операциялық жүйесіне автотүзету
функциясымен қазақ тілі қосылды.
2019 жылы ресми тізімге енгізілсе,
енді жасанды интеллекттің
автоматты түрде түзететін
функцияларымен іске қосылды.
Бұл – қазақ тілді қолданушылар
саны артып, ана тілімізді әлем
мойындап жатыр деген сөз», - дейді
министр.

IOS ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНЕ
ҚАЗАҚ ТІЛІ ҚОСЫЛДЫ


