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Тоқтар ӘУБӘКІРОВ, 
Совет Одағының Батыры, Халық Қаһарманы

«Отан үшін отқа түс, күймейсің!» деген 
Баукеңнің, Бауыржан Момышұлының қанат-
ты сөзі шын мәнінде Нұркен Әбдіровтей Ба-
тыр ағамызға арналған. Отқа оранып, жалын 
шарпып, зеңгір көктен сорғалап келіп жауын 
жастана ерлікпен қаза тапқан сәтін әскери 
ұшқыш ретінде көз алдыма елестетіп, бүкіл 
сана сезіміммен, жұлын-жүйкеммен түйсіне 
аламын.

Кездейсоқтық демейін, Алланың алқа-
уы болар, Нұркен ағамызбен жерлеспін. 
Қасиетті Қарқаралыда қанат қомдап, қия-
ға қарап өсіппіз. Батыр ағамыз ата-ана-
сымен отызыншы жылдары Қарқаралыдай 
жер жәннатынан Қарағандыға көшіпті. Ең-
бекқор болыпты. Балғын кезінен әкесімен 
бірге шахтада көмір қазған. Сол жылдары 
ашылған Қарағанды аэроклубында оқып, 
ұшқыш атанған. Осы аэроклубта мен де со-
нау Теміртаудан жаяулап келіп оқыған едім. 
Нұркен ағамызды оқытқан осы аэроклубтың 
бастығы Г.Якимовтың «Пике в бессмертие» 
деректі повесінде Батыр ағамыз туралы 
жан-жақты, нақты деректермен жақсы жа-
зылған. Нұркен ағамыз небары 23 жасында 
қыршын кеткен. Жай өлім емес, жасын өлім. 

Батырлық бізге шыпылдап тұрған қан-
нан, тепсе темір үзетін тектіліктен дарыған. 
Батыр ағаларымыз туралы әкемізден, ана-
мыздан естіп өстік. Одан қалды, Батырлар 
жырын оқып, садақ сайлап, қылыш қайрап, 
шыбықты тұлпардай мініп, бала күннен ел 
қорғауға ереуіл ат ерттеппіз. Батырлық – 
байлық емес. Атам қазақ айтқан: «Жүрек 
жұтқан», «Жүрегінің түгі бар». Бәрі –  жүрек-
те.

Нұркен ағатайым Орынбор авиация учи-
лищесін бітірген бетте жан алып, жан берген, 
кескілескен Сталинград шайқасына «ИЛ» 
ұшағын тізгіндеп барған. Қарқаралының 
қара баласына сол сойқан соғыста әлемдегі 
ең үздік, шүйлігіп келіп бомбалайтын «ИЛ» 
штурмовигін берген. Осы саланың маманы 
болған соң айтайын. Өзім «МиГ» авиакон-
структорлар бюросында әскери ұшақтарды 
сынақтан өткізіп жүргенде конструкторлар-
дың маңдай тері, ақыл-ойы қандай екеніне 
көзім жеткен. Әскери ұшақ атылған оқты 
дарытпауға, бір сөзбен айтқанда, «атқан 
оқтай, шапқан аттай» болуы керек. Фаши-
стер «ұшатын танк», «қара тажал» деп үрей-
лері ұшатын осы «ИЛ»-ді Нұркен ағатайым 
тақымына басып, ұршықтай үйіріпті. Батыр 
небары 16 рет жауға шапқан. Г.Якимовтің 
жазуынша, командирі Красночубенконың 
ресми мәліметі бойынша жаудың 12 танкісін, 
28 автомашинасын, үш ДЗОТ-ын, үш зенит 
батареясын, 50 әскерін жойып жіберген. 
Ақырғы жантәсілім берерінде фашистердің 
6 танкісін, екі зенит зеңбірегін өзімен бірге 
жер жастандырған. Ерлік пе? Ерлік!

(Жалғасы 2-бетте).

Осыдан аттай 20 жыл бұрын ая-
дай аралдағы Англияның топырағын 
басқан едім. Аузыма Алла салған 
болар,  «Ұлы Даладан – Ұлыбрита-
нияға» деген сериялы үш жолжазба 
«Орталық Қазақстанға» жазғанмын. 
Мейманасы тасыған ағылшындар-
дың тірлігін көзіммен көрдім сонда. 
Әрине, Қазақ елі Тәуелсіздік алма-
са, бұл сапарға кім жібереді?!

СССР-дің патшасы М.Горбачев 
азуын айға білеген Америка прези-
денті Рональд Рейганмен мәмілеге 
келіп, кездесер алдында Англияға 
аялдап, Британия премьер-ми-
нистрі, «Железная леди» аталған 
Маргарет Тэтчердің «батасын» 
алғанын бүгінгі ұрпақтың бірі білер, 
бірі білмес. Ықылым заманнан Ел 
болған Көк Түркінің жас көкжалы – 
Қазақстан қайыра жалын тікірейтіп, 
Еуразия құрлығында төрт тұяғын 
тіктеп басып, тұра қалғаны көз ал-
дымызда. «Тәуба» дейміз!

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың «Рухани жаңғыру» атты Жолда-
уына қоса іле-шала жазылған «Ұлы 
Даланың жеті қыры» мақаласы 
бәрімізді дүр сілкіндірді. Қазақтың 
желі оңынан тұрғаны – осы.

Енді бытырадай бөлініп, бөздей 
тозуға қақымыз жоқ. Бір жеңнен қол, 
бір жағадан бас шығаратын шағы-
мыз. Қазақ «тастүйін» деген. Тастың 
өзінен түйін түюіміз керек.

Құрметті оқырман! 
«Орталық Қазақстандарыңыз» 

табалдырық аттаған 2019 жылы осы 
бағыт, осы мақсатта жұмыс жасай-
ды. «Көп түкірсе – көл» деген баба-
ларымыз. Тебінгіміз шіріп, теміріміз 
майырылғанша Қазақ Елі, Ұлы Дала 
халқы үшін тер төгейік!

Баршаңызға Ұлы Даламыздың 
ұлағаты дарысын! 

«Орталық Қазақстан» ордалы 
ойларымен орталарыңызды толты-
рып тұрады!

Мағауия СЕМБАЕВ.

Әне-міне дегенше 2018 жылды 
еңсеріп, 2019 жылға аяқ бастық. Өт-
кен жылы  жаңа медиаға бет бұрып,  
газеттің ресми сайтын тың форматқа 
көшірген едік. Енді міне, сол жұмысы-
мыздың заңды жалғасы іспетті интер-
нет ресурс ретінде ресми тіркелген  
«Ortalyq.kz» ақпарат агенттігінің тұса-
уын кескелі отырмыз.

«Орталық Қазақстан» газеті ал-
ғаш қы саны жарық көрген күннен 
бастап ұлт руханиятына, елдің қоғам-
дық-саяси өміріне қатысты маңызды 
ақпараттарды ел назарына ұсынып 
келеді. Бұл үрдіс алдағы уақытта да 
осы қарқынын жоғалтпақ емес. Десек 
те, қазір заманның келбеті өзгерді. 
Еліміздегі 14 облысты былай қойғанда 
мұхиттың арғы бетіндегі Американың 
өзінде Қарағанды жаңалықтарына 
құлағын түріп, елең қағатын ағайын 
бар. Олар үшін облыс аумағына та-
райтын жалғыз газет аздық етеді. Сон-
дықтан да, ақпаратты жедел тарату, 
өңірдің тыныс-тіршілігін дер кезінде 
жеткізу мақсатында осы жобаны қолға 
алдық. 

«Ortalyq.kz» ақпарат агенттігі-
не 2018 жылдың 20 желтоқсаны күні 
Қа зақстан Республикасы Ақпарат 
және коммуникациялар министрлі-
гінің №17402-ИА мерзімді баспасөз 
басылымын, ақпарат агенттігін және 
желілік басылымды есепке қою, қайта 
есепке қою туралы куәлігі табысталды.  

Бұдан былай, «Ortalyq.kz» ақпа-
рат агенттігі – «Орталық Қазақстан» 
газетінің интернеттегі көшірмесі емес, 
газетпен бірлесе отырып жұмыс істей-
тін  дербес бұқаралық ақпарат құралы. 

Биылғы меже – осындай. Иә, бізде де 
науқан аяқталды. Таралым 15 мыңнан асып 
жығылды. Көп екен деп көлгірсуден де, азыр-
қанып абыржудан да аулақпыз. Қанағат!

Қазыналы өлкедегі қазақ баспасөзінің 
қарашаңырағы өзінің 88 жылдық тарихын-
да оқырманынан оқшауланып көрген жоқ. 
«Ақиқаттың Арқадағы алдаспаны», «Еге-
меннен» кейінгі екінші басылым» деген 
шынайы бағаны ресми органдардан емес, 
ормандай оқырманнан алғанбыз. Биылғы 15 
мыңнан асып жығылған межеміз де – оқыр-
ман пейілі!

Рас, ресми (қоғамдық-саяси бағыт 
ұстанған) басылымбыз. Алайда, мемлекеттік 

Ерсін МҰСАБЕК,
«Орталық Қазақстан»

тапсырыс шеңберінде қазыққа маталған ат-
тай күй кешкеніміз де шамалы. Ақиқатыңыз-
ды айтатын жерде айттық. Елбасы сая сатын 
сабырлы қалыпта салмақтай білдік. Мемле-
кеттік бағдарламалардың байыбын халыққа 
түсіндіріп келеміз. Сын садағынан желмен 
жарыса ұшқан жебеміз ондыққа дөп тиіп 
жатты. Ұлттық мүдде үшін отқа түсуге дайын 
болдық. Сот залынан да сөйледік. Осының 
барлығында таразының екінші басына оқыр-
ман мүддесі мен талғамын қойған едік, сын-
дарлы сәтте оқырман бізді тығырықтан алып 

шықты.
Әйтпесе, жедел ақпарат таратудың күні 

туып, интернет журналистиканың айдарынан 
жел есіп тұрған бүгінгі күнде 15 мың тара-
лымға қол жеткізу мүмкін бе еді... Әлеуметтік 
желідегі ақпараттың нақтылығына күмәнмен 
қарайтын, ғаламтор көздеріндегі фактінің 
дәлдігіне күдік келтіретін ойлы оқырман бар 
екен! Ал, әлеуметтік желінің әлжемділігіне 
шамасы жетпеген қаншама басылым сайтқа 
айналып, өрден – сайға, төрден – төменге 
ығысқанын да көріп жүрміз. «Орталықпен» 

ойы еншілес оқырманның арқасында біз 
жоспарлы межеге қол жеткіздік.

Әрине, бұл жерде облыс басшылығы 
мен аудан, қала әкімдерінің ықпалы болға-
нын да жасыра алмаймыз. Дегенмен, жыл-
дағыдай «асыра сілтеу, батыра қинау» 
болмағанын айтады әкім-қаралар. Әсіресе, 
мектеп мұғалімдері жоғарыға «газет-жур-
налға қинап жаздырып жатыр» деген шағым 
түсіреміз деп дөң-айбат көрсетіпті. Сонда 
деймін, өз облысының бас газетін оқымаған 
мұғалім ұрпаққа қалай тәрбие бермек? Осы-
ны «қинап» емес, «сипай қамшылап» түсін-
діруі жеткіліксіз-ау дедім өз басым. 

Сонымен, аудан-қала бойынша межелен-
ген көрсеткішті назарларыңызға ұсыналық. 
Көш басында – жазылу жоспарын 157%-ға 
(жоспар – 856 дана, жазылғаны – 1348 дана) 
орындаған Жаңаарқа ауданы (әкімі Юржан 

Бекқожин), көш соңында – Теміртау қаласы 
(25%, әкімі Ғалым Әшімов). Жаңаарқадан 
кейінгі орынға Нұра ауданы (129%) жайға-
сып, үздік үштікті Осакаров ауданы (117%) 
түйіндеп тұр. Жоспарды асыра орындаған 
аудан-қалалар: Приозерск (112%), Шах-
тинск (111%), Саран (101%) қалалары мен 
Ақтоғай (114%),  Абай (110%), Шет (109%), 
Қарқаралы (103%) аудандары. Қалғандары 
Елбасына тұғыр болған Теміртаудан жоғары 
болғанына мәз секілді. Нақтылай айтқанда, 
межелі жоспарымыз 92%-ға орындалды. 

Қалай болғанда да, 15 мың  шаңырақтың  
табалдырығын аттадық. Әр отбасында қара 
танитын 4 адам бар десек, 60 мыңға жуық 
оқырманымыз бар. Осыны місе тұттық. 

Біз – Сіздермен біргеміз, қадірлі оқыр-
ман! 

Жарнама бөлімінің  телефоны мен 
электрондық поштасы:

43-21-55
ortalyk.reklama@mail.ru

 
 

Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ,
«Орталық Қазақстан»
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ХАБАРЛАМА
2019 жылғы 10 қаңтардағы облыс-

тық мәслихаттың кезектен тыс ХХІ 
сессиясының қарауына келесі мәселе 
енгізіледі:

1. Қарағанды облыстық аумақтық 
сайлау комиссиясының жаңа құрамын 
сайлау туралы. 

С.ӨТЕШОВ,
Қарағанды облыстық 

мәслихатының хатшысы.

Облыстық мәслихаттың кезектен 
тыс жиырма бірінші сессиясы 2019 
жылғы 10 қаңтарда сағат 10.00-де 
шақырылсын (Әлиханов к., 13, мәжіліс 
залы, 5-қабат).

    Т.ТІЛЕМІСОВ,
сессия төрағасы.                                                          

Қарағанды облыстық 
мәслихатының кезектен тыс 

ХХІ сессиясы төрағасының 
ШЕШІМІ

Қарағанды қ.    №1     5 қаңтар, 2019 ж.

Облыстық мәслихаттың 
кезектен тыс  

ХХІ сессиясын шақыру 
туралы
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Қарағандыда облыстағы 
алғашқы көші-қон 
ХҚКО ашылды. Орталық 
ашылған бір апта уақыт 
аралығында 600 шетел 
азаматы құжаттарын 
рәсімдеп үлгерген. Облыс 
әкімі Ерлан ҚОШАНОВ 
өткен сенбіде шетелдік 
азаматтарға мемлекеттік 
қызмет көрсететін 
мекеменің жұмысымен 
танысты. 

– Шетел азаматтары мен олар-
дың жұмыс берушілері орталық 
жұмысын жоғары бағалайтынына 
сенімдімін. Бұл мекеме мемлекет-
тік қызметтерді ұсыну барысында 
жемқорлық әрекеттердің алдын 
алады,– деді Ерлан Қошанов. 

Көші-қон орталығында «Бір те-
резе» қағидасымен барлық мигра-

Көші-қон орталығы ашылдыАяулым СОВЕТ,
«Орталық Қазақстан»

циялық қызметтің 11 түрі көрсетіледі. 
Бұрын қызметтерді алу үшін 5-7 күн 
кеткен болса, енді барлық қызмет-
терді 1-2 күн аралығында алуға бола-
ды. Азаматтарға қолайлы болуы үшін 
орталықта денсаулық сақтау саласы-
ның және екінші деңгейлі банктер мен 
сақтандыру компанияларының өкіл-
дері қызмет көрсететін болады. Ше-
тел азаматтары мамандандырылған 
ХҚКО-да бір сағат көлемінде ЖСН 
алып, өңірде тұру үшін қажетті басқа 
да құжаттарды рәсімдей алады. 

– Бұрын шетел азаматы барлық 
құжаттарды рәсімдеу үшін бес күн-
дей уақытын жұмсаса, енді оның 
барлығына тек 60 минутын кетіреді. 
Бұрын Қарағандыға алғаш келгендер-
ге қаланы білмегендіктен, құжат үшін 
түрлі мекемелерге бару қиын бола-
тын. Ал, мұнда «Бір терезе» қағида-

сы бойынша қызмет көрсетіледі, 
– дейді облыстың Ішкі істер депар-
таменті көші-қон қызметі басқарма-
сының басшысы Асхат Мұқанов.

Айта кеткен жөн, миграциялық 
орталықтың ашылуы – «Үкімет аза-
маттар үшін» мемлекеттік корпора-
циясының және ҚР ІІМ бірлескен 
кезекті жобаларының бірі. 

2018 жылдың 9 айы бойынша 
Қарағандыда мемлекеттік қызмет-
тің 60 пайыздан астамы облыстық 
ІІД миграциялық қызметі арқылы 
көрсетілді. 14 014 рұқсатнама бе-
ріліп, ұзартылды. Жергілікті бюд-
жетке 177 671 780 теңге қаражат 
түс ті. Облыс аумағында 27 884 ше-
телдік азамат тіркелген.

Көші-қон ХҚКО Кеншілер даң-
ғылы 5/1 мекен-жайы бойынша ор-
наласқан. Мұнда қызметтерді жұ-
мыс күндері таңғы сағат 9.00 – 18.30 
аралығында, сенбі күні сағат 9.00-
ден 13.00-ге дейін алуға болады.

Суретті түсірген Д.КУЗМИЧЕВ.

 

(Соңы. Басы 1-бетте).

Сол кездегі Яковлев, Лавоч-
кин, Туполев, Ильюшин сынды 
конс трук  торлардың ақыл-ойы 
мен дара ше шімдеріне бас шай-
қайсың. «ИЛ» ұшағының бауы-
ры брондалған. «Ұша  тын танк» 
атанып жүргені содан. Нұркен 
ағаларымыздың зенит зеңбірек-
терінен сескенбей шүйлігіп, тө-
беден төніп келіп, жауын жайпап 
өтетіні осыдан. Ұшаққа маңдай 
тері, көз майы сіңген Ильюшин-
дей конструктордың шешіміне 
разысың. Бұл ұшақты 1939 жылы 
алғаш сынақтан өткізген аты 
әлемге әйгілі  В.Коккинаки. Қос 
зеңбірекпен, екі пулеметпен, ави-
абомбамен, «Катюшаның» сна-
рядымен жарақтанған ұшақ шын 
мәнінде, сол дәуірде әлемдегі ең 
үздік соғыс техникасы саналған. 
Нұркен ұшағының моторына 
жау снаряды тиіп, жанып жерге 
түскені белгілі.

Менің 60 жылдық мерейтой-
ыма Совет Одағының екі мәрте 
Батыры Талғат Бигелдинов аға-
тайым арнайы келді. Сөз сөйледі. 
Жасы келсе де нағыз Батырдай 
жүрді, сөз саптады, шашбауым-
ды көтерді. Менің мерейтойым 
болған соң, мақтау, марапат, 
бүкіл елдің ауаны маған ауды. 
Сонда айтқанмын: «Мен бейбіт 
заманның Батырымын, нағыз 
Батыр Талғат ағамыз» деп. Шын 
мәнінде Нұркен, Талғат ағала-
рым ұрысқа кіргенде төбелері-
нен «Мессершмитт» оқ бората-
ды, төменнен зенит зеңбіректері 
төпелеп атады. Нағыз қантөгіс. 
Мұны әскери ұшқыш болған соң 
еске алып отырмын. Ерлік жа-
сауды еріккеннің ермегі көрмеу 
керек. Жау шебіне барып, аман 
қайтудың өзі ерлік. Ал, Нұркен 
ағамыздың каһармандығы шын-
дығында елге – мұра, ұрпаққа 
– ұран болатын қазаққа ғана тән 
құбылыс.

Қазақ – негізі ғажап халық. 
Жапон камикадзелеріне таңға-
ламыз. Жөні бар. Екінші дүни-
ежүзілік соғыс та Үшінші рейх 
талқандалған. Бауыржан, Нұр-
кен, Талғат, Рақымжан, Мартбек 
ағаларымыздың аттары аңызға 
айналған шақ, әрине. Сол тұста 
Жапония императоры Хирохито 
Америка тастаған атом бомба-
сынан халқы қырылып қалма-
сын деп, жеңілгенін мойындай-
ды.  Сонда өзі теңіз ұшқышы, 
вице-адмирал Матомэ Угаки: 
«Император тізе бүксе де, жапон 
халқы жеңілмейді» депті. Нұркен 
ағамыздай кілең қыршын 20 ка-
микадзесін сапқа тізіп, «Өліспей, 
беріспейміз» депті. «Жауымызды 
жастана жан тапсырамыз» депті. 
Әскери бұйрық емес. Бұл жалын 
атқан азаматтық, отаншылдық, 
жаужүректілердің әмірі еді. Нұр-
кен ағамыз да әскери бұйрықты 
емес, Батыр бабаларының әмірін 

орындаған. Қабанбай, Бөгенбай, 
Батыр Баян, Кенесары  мен Науры-
збайдай жауына қаймықпай жалғыз 
шапқан. Көк түріктердің көкжалда-
рының соңғы сарқыты емес Нұркен 
ағамыз.  Өзім сүйіп оқитын Мағжан 
ақын мен Қасым ағатайым мұны ұр-

паққа аманаттаған. «Мен жастарға 
сенемін» десе Мағжан, Қасым аға-
тайым қасқайып тұрып «Ей, тәкап-
пар дүние, маған да бір қарашы, 
мен – қазақтың баласы» деген.   

Г.Якимов жазады:  « – Саша, 
прощай! Ну, гады... 

Навстречу летела земля. «Чер-
ная смерть», как гигантский снаряд, 
молнией приближалась к фашист-
ским танкам.

Удар, страшный взрыв! Все... 
Конец...

Когда же пришел Указ о по-

смертном присвоении Нуркену Аб-
дирову звания Героя Советского 
Союза, Багжан долго-долго молча 
смотрела на лист бумаги. Потом 
она тихо сказала:

– Я же знала, я говорила... Мой 
Нуркен будет жить всегда».

Бағжан анамыз Нұркендей ұлы-
ның басына барған бейбіт заманда. 
Сонда Батырға топырақ бұйырған 
Боково станицасы әлемге әйгілі 
жазушы, Нобель сыйлығының ла-
уреаты М.Шо лоховтың туған жері 
–  Вешенский станицасына көрші 
екен. М.Шолохов Нұркеннің анасын 
қол қусырып, қонаққа шақырып, 
Құдайындай күтіпті. Бұл – Нұркен-
дей Батыр ұлды өмірге әкелген қа-
зақтың ұлы Анасына деген құрметі. 
Бұл – Ұлы Дала ұландарына, мың 
өліп, мың тірілген (Жұбан Молдаға-

лиев) «Мен» дейтін қазақ халқына 
бас игені.

Қаздауысты Қазыбек атам ай-
тқан: «Біз қазақ деген мал баққан 
елміз, Бірақ, ешкімге соқтықпай, 
жай жатқан елміз. Елімізден құт-бе-
реке қашпасын деп, Жеріміздің 

шетін жау баспасын деп, Найзаға 
үкі таққан елміз! Ешбір дұшпан 
басынбаған елміз, Басымыз дан 
сөз асырмаған елміз! Досымыз ды 
сақтай білген елміз, Асқақтаған хан 
болса, Хан ордасын таптай білген 
елміз! Атадан ұл туса, құл боламын 
деп тумайды, Ұл мен қызды қама-
тып отыра алмайтын елміз! Сен 
қалмақ та, біз – қазақ, Қарпысқалы 
келгенбіз. Сен темір де біз – көмір, 
Еріткелі келгенбіз. Екі еліктің лағын 
Теліткелі келгенбіз. Қазақ-қалмақ 
баласы, Табысқалы келгенбіз. Та-
нымайтын жат елге, Танысқалы 
келгенбіз. Танысуға келмесең, Ша-
бысқалы келгенбіз. Сен қабылан 
да, біз – арыстан, Алысқалы кел-
генбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар, 
Жарысқалы келгенбіз, Тұтқыр сары 
желімбіз – Жабысқалы келгенбіз, 
Бер сең, жөндеп бітімді айт, Дірілде-
мей, Не тұрысатын жеріңді айт!»...

Нұркен Әбдіровтің 100 жылдық 
мерейтойы бір Қарқаралының, бір 
Қарағандының тақиясына тар бола-
ды. Бөліп-жармай, Қазақ елі  ортақ 
тойлайтын һас Батырдың тойы.

Жүректерді мүк баспасын. 
Көк түріктерден тамыр тартатын 
ержүрек ұлдарымыз бен қыздары-
мыз Нұркен ағамыздай түкті жүрек-
ті болсын!

СУРЕТТЕРДЕ: 1. Батырдың 
ана сы Бағжан Нобель сыйлығының 
ие   гері, жазушы Михаил Шолохов-
пен бірге.

2. «Ил-2» ұшағы әуе шайқасын-
да.

                       

Облыс әкімдігінде өткен 
аппарат мәжілісінде 
аймақ басшысы Ерлан 
ҚОШАНОВ өткен жылда 
атқарылған шараларды 
қорытындылап, келер 
жылғы жұмыстарды 
пысықтады. 2018 жыл қай 
салада болсын табысты 
болды. Облыс бойынша 
межеленген жоспардың 
басым бөлігі асыра 
орындалған. Елбасы 
Жолдауында айтылған  
тапсырмалар бойынша 
атқарылған істердің 
көрсеткіші де республика 
бойынша жоғары.  

Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»

Облыс әкімінің орынбасары Ал-
мас Айдаровтың мәлімдеуінше, 2018 
жылы жалпы сомасы 90 миллиард 
теңгені құрайтын 6 өнеркәсіп нысаны 
іске қосылған. Олардың қатарында 
Саран қаласындағы қуаттылығы 100 
МВт болатын Орталық Азиядағы ең 
ірі  күн электр станциясы, катодты 
мыс шығаратын «Saryarka Copper 
processing» зауыты, «Maker»  ЖШС 
Қарағанды құю-машина құрастыру 
зауыты бар. Сондай-ақ, «АлтынАл-
мас АК» АҚ фабрикасы кеңейтіліп, 
Жезқазған қаласында мыс балқыту 
зауытында екінші пеш іске қосылған. 

Инвестиция тарту да ойдағыдай. 
Жылдың басында 400 миллиард тең-
ге инвестиция тарту жоспарланса, 11 
айдың қорытындысы бойынша көр-
сеткішке толық қол жеткізілген. Келесі 
жылы да осы межені төмендетпей, ин-
вестиция көлемін арттыру жоспарда.  

Ұлттық экономика министрлігі 
жүр гізген сауалнама қорытындысы 
бойынша облыстағы бизнесті жүргі-
зу жеңілдігі көрсеткіші өткен жылмен 
салыстырғанда айтарлықтай жоға-
ры. Яғни, 623 респондент қатысқан 
сауалнама нәтижесімен Қарағанды 
облысы 13-ші орыннан 6-шы орынға 
көтерілген. Бұл – облыстағы бизнес 
ахуалдың жақсы екендігінің көрсет-
кіші. Әсіресе, Саран, Шахтинск, Абай 
сияқты моноқалаларда шағын бизнес 
қанатын кең жайып, даму үстінде. 
Мемлекет тарапынан көрсетілетін кө-
мекті алған жобалар қатары да арта 
түскен. Жергілікті атқарушы орган-
дардың жұмысы күшейтіліп, қатаң 
қа дағалаудағы сыбайлас жемқорлық 
көр сеткіштері де төмендеген. 

Көмірмен қамтамасыз ету мәсе-
лесі де көңілге қонымды. Облыс бой-
ынша «Шұбаркөл көмір» разрезінен 
тәулігіне 30 вагон, республика бойын-
ша 120-140 вагон көмір жөнелтілуде. 

– Жылу маусымы басталғалы бері 

тұрғын үйлерді жылумен қамтамасыз 
ету жағдайы да қалыпты. Бәрі штат-
тық режимде жұмыс жасайды. Стан-
цияларда отынның нормативтік қоры 
сақталуда. Қазандықтардың жұ мысы 
да қатаң қадағалауда, – дейді облыс 
әкімінің энергетика, ком муналдық 
шаруашылық және ТЖ мәселелері 
жөніндегі орынбасары Ермағанбет 
Бөлекбаев. Осы орайда аймақ бас-
шысы Е.Қошанов қоқыс, лифт, электр 
энергиясы, жылу, су тарифтерін қа-
дағалап, бағаны тұрақты ұстап тұру-
ды да тапсырды. 

Ауыл шаруашылығында да об-
лысымыз республика бойынша ең 
жоғарғы көрсеткішке жеткен. Әсіресе, 
ет экспорттау саласында облыстың 
үлесі қомақты. Биыл 1150 тонна ірі 
қара еті экспортталыпты. Бірнеше 
жылғы көрсеткіштер бойынша, облы-
ста алғаш рет мың тоннадан астам 
ет шығарылған екен. Ал, ауыл ша-
руашылығы бойынша жалпы өнім 
көлемі жыл қорытындысы бойынша 
271 миллиард теңгені құрауы тиіс. 

  – 2018 жылы облыстың әлеумет-
тік-экономикалық дамуы жағымды. 
Инвестиция да қарқынды түрде тар-
тылуда. Бұның барлығы бірлескен ең-
бектің арқасы. Құрылыс жұмыстары 
да 19%-ға артқан. Шағын және орта 
бизнес субъектілері 4,3%-ға артып, 
жұмыссыздық 4,5%-ға төмендеді, – 
дейді аймақ басшысы.  

Осы қарқыннан таймаса, биыл 
облыс экономикасының даму деңгейі 
5,1%-ға артпақ. Яғни, 2019 жылғы 
меже – 5 трлн. теңге. 

Облыста туризм саласы да бірша-

ма дамыған. Мәселен, Балқаш 
көлі туристендіру картасының 
үздік ондығына енді. 

Ұзындығы 44 шақырымды 
құрайтын Қарағанды қаласының 
Сол түстік және Шығыс айналып 
өту жолдарын қалыпқа келті ру 
жалғасуда. 36 млрд. теңгені құ-
райтын мега-жоба биыл мәре-
сіне жетеді. Сондай-ақ, биыл жол 
жөндеу жұмыстарына бюджет-
тен 14,6 млрд. теңге бөлінбек. 
Ауылдық жерлердің жолдары да 
назардан тыс қалмайды. Ол үшін 
облыс бюджетінен ауқымды қа-
ражат та қарастырылған. 

«7-20-25» бағдарламасы бо-
йынша облыс бюджетінен тұр ғын 
үй сертификаттарына 1 млрд. 
теңге бөлінді. 

«Басты басымдығымыз – 
тұрғындардың әл-ауқатын жақ-
сарту» деген облыс басшысы 
Ерлан Қошанов алдағы жылдың 
ауқымды мәселелері де анық-
талғанын айтты. Олардың қата-
рында тарифтерді төмендету, 
көмірдің қолжетімділігі, «7-20-
25», әлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік тауарларының баға-
лары, еңбекақыны жоғарылату, 
ме дициналық көмектің, білім 
беру қызметінің, спорттық ин-
фрақұрылымның қолжетімділігін 
жоғарылату, жұмыс орындарын 
құру бар. 

Суретті түсірген 
Д.КУЗМИЧЕВ.

Дін – мемлекеттен бөлек, әйтсе де, қоғамның 
ажырамас бөлшегі. Жаһандану заманында  ақпарат 
кеңістігіне жол ашылды. Ғаламтор арқылы таралған 
түрлі уағыз-әңгімелерге имандай ұйып, дәстүрлі 
дінді мансұқтайтындар, елдің тыныштығын кетіріп, 
алауыздық тудырушылар көбейді. Адасқан ағымның 
жетегінде кеткен жандарды кері қайтарып, халықтың 
діни сауатын ашудың жалғыз жолы – кәсіби 
мамандарды көбейту. 

 

Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ,
«Орталық Қазақстан»

Облыс әкім дігі 2017 жылдың 
қазан айында «Нұр-Мүбарак» 
Мысыр Ислам мәдениеті уни-
верситетімен меморандумға қол 
қойып, ортақ келісімге келген бо-
латын.  Сол жылы аталған уни-
верситетте білім алып жатқан 
қарағандылық 10 студентке 
облыс  әкімінің атаулы шәкір-
тақысы табысталды. Игі дәстүр 
2018 жылы да ұмыт қалмады. 
Желтоқсан айының соңғы күн-
дерінде облыс әкімдігінде ай-
мақтағы жастар ұйымдарының 
жиыны өтті. Аудан қалалардағы 
діни ахуал мен жастар мәселе-
сі талқыланып, келер жылдың 
жоспары пысықталды. Қараған-
ды облысы әкімінің орынбасары 
Жандос Әбішев жастарды Жаңа 
жыл мерекесімен құттықтап, 
«Нұр-Мүбарак» университетінің 
студенттеріне 500 мың теңгелік 
атаулы шәкіртақыны табыстады. 

Биыл атаулы шәкіртақы ны 
«Нұр-Мүбарак» университе ті нің 
10 студенті алды. Олар – Ду ман 
Айыпхан (Қарағанды), Нұрбол 
Әділмұрат (Қарқаралы ауданы), 
Жасұлан Смағұлов (Абай ауда-
ны), Мирас Қасымов (Қараған-
ды), Насырхан Жүсіп (Қараған-
ды), Ғабдуали Ғабдулмәжитов 
(Қарағанды), Мөлдір Күнтуған 
(Ұлытау ауданы), Жасұлан 
Амангелдиев (Сәтбаев), Жанар 
Базарбай (Ақтоғай ауданы), 
Нұрасыл Әбікен (Сәтбаев). 

Атаулы шәкіртақының 
иегерлері конкурстық комис-
сияның ұйғарымы бойынша 
анықталған. Аймақ басшы-
сының қолдауына ие болған 
жастар университетті аяқтаған 
соң Қарағанды облысының ау-
мағында жұмыс істеп, өңірдегі 
діни тұрақтылықты қам тамасыз 
етеді.  

Жаңа жыл мерекесін 
қарқаралылық 
бүлдіршіндер биыл ерекше 
қарсы алды. Ел Президенті 
атынан өткізілген аудан 
әкімінің шырша тойы 
аудандық Мәдениет үйінде 
өтті. 

Жиналған балалар түгел өнерлі. 
Той шымылдығы түрілген сәттен ән 
айтып, би биледі. Жасыл шыршаны 

Сағыныш ӘБІЛОВА,
«Орталық Қазақстан»

айнала жүріп, ертегілер әлеміне сая-
хат жасады. Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаевтың өздеріне арналған ақ ті-
легін тыңдап, мәз-мейрам болды. Өз 
кезегінде аудан әкімі Халел Мақсұтов 
бүлдіршіндерге деген жылы лебізін 
жеткізді. 

– Адам үшін бағалы сыйлықтан 
да құнды дүние бар. Ол – жүректен 
шыққан ақ тілек. Жаңа жыл – қымбат 
жандарға деген ыстық лебізімізді біл-

діру үшін таптырмас сәт, мерейлі мей-
рам. Ал, біздің қымбат жандарымыз 
– балалар, сендерсіңдер. Алыстарды 
көздеп, биік белестерді бағындыра-
тын үлкен азамат болыңдар! Өмір 
жолдарыңда адаспай, аман жүріңдер, 
– дей келе, мерекеге келген 100 ба-
лаға жылы киімдер мен тәттілер қал-
таларын табыс етті.

Оқушылар да өз өнерлерін ор-
таға салды. Алдымен алға суырылып 

шыққан Қасым Аманжолов ауылынан 
келген Айбар Қазыбек Қасым ақын-
ның «Өзім туралы» атты өлеңін 
оқыды. Тоқтар ауылынан келген №6 
орта мектеп театрының қойылымы 
көпшілік көңілінен шықты.

Жылда өтетін дәстүрлі шара 
биыл бірізділіктен ада. Балалардың 
уақытын көңілді өткізуіне барынша 
жағдай жасалған. Сценарий де мүл-
дем бөлек. Безендірілуі өз алды-

на көркем. Кейіпкерлер, ән мен би, 
қойылымдар  керемет. Балалардың 
бақытты жүзі мен күміс күлкісі үшін 
бар уақытын аямай, қолдан келген-
ше көмек көрсеткен ел ағаларының 
еңбегін атап өтпеу мүмкін емес. 
Жалпы, «Ғарышта болған жаңа жыл-
дық оқиға» атты мерекелік шараны 
ойдағыдай өткізуде аудандық білім 
бөлімінің білім беруді ұйымдастыру 
секторының меңгерушісі Майя Иска-
кованың, барлық идеяны жүйемен үй-
лестірген Әлия Рымбекованың еңбегі 
зор.

ҚАРҚАРАЛЫ ауданы.


