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Құрметті Төртүй ауылының тұрғындары!

Бір адамның бастан кешкен өмір өткелдерін дәріптеп жазар бол- 
са, бір кітапқа не сияр, не сыймас та еді...

Баспадан шығайын деп отырған бүл кітап 1929 жылы қүрылған 
Екібастұз совхозының (бүгінгі күні аттас ауылдық округі) тарихы ке- 
шегісі мен бүгініне тоқталған. Тарихтың кейіпкері де, оны жасаушы 
да адам баласы болғандықтан, естеліктер мен деректер негізінде 
жазылып шыққан бүл шығармашылық еңбек, негізінен сол шару- 
ашылықты қүрған, әрі қарай дамытқан, әр кезеңде, орқайсысы шама 
шарқымен атсалысқан азаматтар жайлы ой толғайды.

Олардың ж үріп  өткен жолдары жөнінде айтылады.
Алдыңғы толқын аталарымыз бен ағаларымыз, әжелеріміз бен 

апаларымыз халық бастан кешкен ХХ-ғасырдың басында үжымдас- 
тыру кезеңін, гитлерлік фаш измнің 1418 күн мен түнге созылған 
шапқыншылық соғыстарын, сол жылдарда күйзелген ел-жүрты- 
ның қасірет қайғысын, тың және тыңайған жерлерді игерудегі жақ- 
сылықтары мен көлеңкелі түстарын көріп, бастан кешті...

Екібастүз совхозы облыс көлемінде тарихы бай, мал шаруа- 
шылығы мен егін шаруашылығында жеткен жетістіктері республика 
деңгейінде белгілі, байырғы, саусақпен санарлық қара шаңырақ ша- 
руашылықтар қатарына кіретін, еңбек адамдарымен бағаланатын, ір- 
гелі елдердің бірі десек -  орынды деп, -  ойлаймын.

Табиғаты әсем, Әулиекөл, Бәсентиін, Тоқкөлі, Қылдыкөл, Бозай- 
ғыр және т.б. жалпы тоғыз көлдің бойында орналасқан, төрт түлік 
малды асырауға, жайылымы кең, ұлы дала кіндігіндей қасиет-кие да- 
рыған Ақкөл-Ж айылма өңірлері мал мен жанға жерүйық демей, не 
деуге болады...

Шідерті, Өлеңті сілемдерін көріп сүйсінген Асан қайғы бабамыз, 
аса таяғын шаншып, қыр төсіне ел қондырған Исабек Ишан Хазірет 
табыстаған табиғат игілігін бүгінде үрпақтары көріп отыр.

Десек те, Алла тағаланың жасаған табиғаты өзгермесе де, сол үлы 
даланы мекендеген адамдар санасы жыл өткен сайын өзгергендей...

Адамдар соңғы кезде, қала жағалауды машық еткендей. Елде үл- 
кендер қалып, жастар азайып барады. Бүл күрделі, республика шең- 
берінде шешілетін мәселе екені рас.

Дегенмен де, елде жастарды түрақтандыру «Дипломмен -  
ауылға», «Ауыл -  ел бесігі» т.б. ірі бағдарламалар арқылы іске асыру 
жүмыстарымен айналысу, барлық мемлекеттік органдардың, ауыл, 
қала, облыс әкімдерінің бүгінгі таңда басты назарларында болуы тиіс 
деп ойлаймын.
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Бүгінгі оқиға, ертеңгі тарих демекші, Екібастұз совхозының 
90 жылдық мерей тойына атсалысып, қатысқаным әлі есімде.

Өрісі мен еңісі, қиындығы мен қызығы қабат келетін «Өмір» деп 
аталатын тірліктің керуен көшіне еріп, бұл дүниеден кімдер келіп, 
кімдер өтпеген. Кімдердің ізі қалмаған қара жердің бетінде...

«Алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезекпенен өлі- 
нер, баяғыдай көрінер» -  дегг, ұлы Абай данышпандықпен айтып кет- 
кен өзгерісі жоқ, жаратушының ғана құзырына бағынатын сол тірлік, 
сусып аққан сол уақыт...

Ендеше, тоқтамай, зымырап өтіп шыққан, 90 жыл уақыттың ішін- 
де, осы шаруашылықтың тарихына, сүбелі өз үлестерін, еңбегімен 
еселеген ардагерлерді, азаматтарымызды, ауыл мектебінің әр жылғы 
түлектерін, барлық жерлестерімді осы кітаптың тұсаукесерімен шын 
жүректен құттықтаймын. Сіздерге м ы қ т ы  денсаулық, елімізге бере- 
ке-бірлік, барлық пен байлық тілеймін.

Қ ү р м е т п е н ,  Н .К .  Ә ш і м б е т о в  
Қ Р  П а р л а м е н т і  М ә ж іл іс ін ің  д е п у т а т ы

Құрметті жерлестер!

Тарихы тереңге үңілген өлке -  Төртүй ауылының 90 жылдық ме- 
рейтойы баршаңызға қүтты болсын!

Ауылдың өсіп-өркендеуіне үлес қосқан көптеген азаматтардың 
есімі халықтың есінде. Орасан зор істерді жүзеге асырған оларды 
ауылдықтар әрдайым мақтан тұтады.

Осынау ауылдың айшықты мерейтойында баршаңызға зор денсау- 
лық, отбасыларыңызға амандық, әулеттеріңізге баянды бақыт тілей- 
мін! Ауыдарыңыз гүлденіп, көркейе берсін!

Қ ү р м е т п е н ,  Е. И м а н з а и п о в  

Е к і б а с т ү з  қ а л а с ы н ы ң  э к і м і
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Құрметті ауылдастар!

Екібастуз ауылдық округінің 90 ж ылдык, мерейтойымен барша- 
ңызды қүттықтаймын!

Суы мен жері құнарлы, тарихқа бай өлкенің қомақты, айтар- 
лықтай улес қосқан алдыңғы буын -  ата-аналарымызға алғыс айта 
отырып, осы елді-мекеннің бугінгі азаматтарына қолда бар мумкін- 
дікті пайдаланып, шаруашылықтары ілгері басып, өсіп-өркендеуге 
тілектеспін. Мерей тойды атап өтуге қол ушын беріп, улес қосқан 
ағайынға мың алғыс! Осы құттықтауымды оқи отыра, іштей: «қосқан 
үлесім бар» -  деген азамат-азаматшалар, шын журектен шыққан игі 
тілегімді қабыл алыңыздар.

Дендеріңізге саулық, отбасы амандығын, дөңгелетіп отырған ша- 
руашылықтарыңыздың жемісін көруге тілектеспін.

Тойларыңыз тойға улассын. Ауылдың ж уз жылдық тойын тойлау- 
ға төрт көзіміз тугел болсын деген тілегім бар. Алланың қалауы осы 
болсын, ағайын!

Қ ү р м е т п е н ,  Ж . Қ .  И б р а е в  

а у ы л  э к ім і
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ЕЛ МЕН ЖЕР ШЕЖІРЕСІ

Алты Алаштын бағына бұйырған, ұшқан құстың қанаты талатын 
бұл даланың қай жерін қазсаң да қазына табасың. Сондықтан «жері 
байдың -  еді бай». Тарихқа бай, тағылымға бай болған. Сондай тарихы 
тереңге кеткен касиетті өлкенің бірі -  Қазақстанның солтүстік-шығы- 
сында орнадаскан, бауырына тоғыз көдді алып жатқан, бауырына қа- 
сиет конған, қүт мекен -  Ақкөд-Ж айыдма еді.

Аккөл-Ж айылма өңірі Өлеңті мен Шідерті өзендерінің төменгі 
ағысы, Аккөддің өзі (Әулие көл), одан төмен Дуана өзені, одан әрі ор- 
наласқан Бәсентиін, Қылдыкөл, Сасықкөл, Өмірзақ, Бозайғыр, Ащы- 
көл, Көктөбе, Тоққылы көддері енеді. Ақкөл Өдеңтінің суынан тодып, 
деңгейінен асқан уақытта су Басқамыс, Шүға, Сүттіғүй елді-мекенін- 
дегі кара сударды толтырып, солтустікке қарай Жайылмаға түседі. 
Қадың қамыс басқан Ақкөл мен Жаманкөл жағалары қысқы қонысқа 
өте ыңғайлы болған.

Ел аузында сақталған аңыз әңгімелерге суйенсек бул өңірдің 
атаулары бірде Асанқайғымен байналыстырыдса, бірде «Қозы Көр- 
пеш -  Баян суду» хикаясының аясында айтылады. Желмаясына 
мініп мадға жай, елге ырыс бодатын жеруйықты іздеген Асанқайғы 
Шідерті өзенін көргенде: «Мына шіркіннің топырағы асыл екен. Адты 
ай мініп арықтаған ат, бір айда майға бітетін жер екен. Жылқы шідер- 
леп қойғандай тоқтайтын, жылқының қонысы екен», -  депті. Өлеңті 
өзенін көргенде ешнәрсе айтпай, өлеңдете ж уре берген екен. Кейін аз 
турып: «Өлеңтінің суы -  май, Шідертінің шөбі -  май» депті.

Ал М әш һур Жусіп бабамыз бул өңірдің жер-су атауларын Ба- 
янсуду есімімен байданыстырған: «Өлеңтінің аяғында «Қараоба», 
«Сарыоба» деген екі тебе бар. Тубі-тегі қазақ: Қарабай, Сарыбай де
ген екі байдың қоныс қылған мекені екен. Сол Сарыбайдың жалғыз 
қызы Баянсулудың туған жері Баянаула тауы екен дейді. Туған жері 
сол бодғандықтан тау аты «Баянауда» аталып қалған... Баянсұлудың 
өлең айтып, той қылған жері «Өлеңті» аталса, аттарының шідері 
тусіп қалған жерді «Шідерті» аталған...» десе, кейбір әңгімелерде 
Қарабайдың көші өтіп бара жатқанда, бір сабасы жарылып, қымызы 
жайылып төгілген соң Ақкөл-Ж айылма аталған дейді.

Шідерті өзенінің бойында орналаскан ерте темір дәуіріне (сақ 
кезеңіне) жататын ескерткіштерді XX ғасырдың 50-ші жылдарын- 
да зерттеген атақты археолог М ир Қадырбаев еді. Тарихи әдебиетте 
шартты турде «муртты қорғандар» деп аталатын осы дәуірдің ескерт- 
кіштерін М. Қадырбаев алғашқы табылған жері (қазіргі Екібастуз қа- 
ласы, Төртуй ауылының маңында) бойынша «Тасмола мәдениеті» деп
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атап топтастырған болатын. Ортағасырлық кезеңге жататын ескерт- 
кіштер, бүл дәуірде де Ақкөл-Ж айылмада елдің көптеп болғандығы- 
ның тағы бір айғағы. («ӘулиеліЛккөл: Тарихы мен көрнекті түлгалары» 
Ә. Жәнісов, Т. Смагүлов, Г. Нүрахметова.)

Ақкөл-Ж айылма таяғының үшына ырыс ілінген, аузы дуалы аңыз 
адамдар мен ақыл-парасатымен танылған тарихи тұлғалардың жері. 
Бұл жерде бірнеше этномәдени ескерткіштер шоғырланған. Исабек 
ишан кесенесі, Көлебе батыр мазары, Түйте әулие ескерткіші, Әулие- 
тал мен ЖеіМІс ата моласы. 2007 жылдан бастап мемлекеттік «Мәде- 
ни мүра» бағдарламасының аясында зерттеу жұмыстары жүргізіле 
бастаған, Алтын орда мен қазақ хандығы дәуірінде ерекше маңызға 
ие, мәдени -  шаруашылық орталықтарының бірі болған, Әулиекөл 
жағасында орналасқан «Қараоба» ескерткіші мен «Рухани жаңғы- 
ру» мемлекеттік бағдарламасының аясында Екібастүз аумағының 
қасиетті жерлері сокралды картасына енгізгелі жатқан Күреңбай 
сыншының бейіті (Төменгі жакта бүд мәселеге тагы да токталамыз -  
автор Е.Л.) бар.

Биыл айбынды Алтын орда үлысының қүрылғанына 750 жыл то- 
лады. Осы орайда орда кешеніндегі көне дәуір ескерткіштерін қалпы- 
на келтіру жұмыстары жүргізілмек. Мүндай жүмыстардың бір бөлігі 
Әулиекөл жағасындағы «Қараоба» ескерткішінде де жалғасын таба- 
тыны айтылған болатын. Д әл ірек айтсақ, Қаражар ауылының маңын- 
да Алтын орданың шығыс үлыстары билеушілерінің саяси басқару 
орталығы орналасқандығын тарихи деректер айқындап берді. Ол ту- 
ралы Ә. Жәнісов, Ж. Артықбаев, Т. Смағүлов, Г. Нүрахметова этноло- 
гиялық жүмыстарында көрсеткен еді.

Шыңғыс хан үрпағының түрағы туралы М әш һүр Жүсіп Көпей- 
үлының жазбаларында да мәліметтер кездеседі. М әш һүр Жүсіп 
Көпейүлы: «Сарыарқадағы жары терең, суы аз өзендер -  сол заман- 
дағы ноғайлардың егін салу үшін қазған арығы деседі. Шідерті деген 
өзеннің аяғында Ақжар, Сасай деген жер -  Ноғайлардың хандарына 
орда қылып, тақ орнатқан жері. Орманбет хан сол жерге тақ орнат- 
тырған деседі. Ол уақытта ноғайлының байлығы да сондай болыпты. 
Бір күнде қырық саба, елу саба қымыз толтыра түғын үйлер болған 
екен деседі. Сол Орманбет -  Адам -  баласы, жер -  анасы. Ана емшегін 
ембей, асқа жарымайды! -  деп, халқына егін салдыруды машық қыл- 
дырыпты. Ақкөл-Ж айылма деген көлдер егін орны деседі.» (Мәшһүр 
Жүсіп Көпейүлы. 8 том. 277 бет.)

Енді осы жерде айтылған ноғай халқының кім екенін тағы да 
Мәшекеңнен білуге болады: «Қазақ жүрты ескіден сөз сөйлесе 
«Бүрынғы ноғай, қазақ заманында» -  десіп келеді. «Бүл ноғай, қазақ
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демектің мәнісі немене?», -  деп қариялардан сұрасақ: «Ногай, қазақ 
әуелінде бір тұқымдас болған.» -  дейді. Сол қазақпен түқымы бір- 
ге болған ноғайлар: Қызлар ноғайы, Құндырау ногдйы, Аштрахан 
ноғайы, Кара ногай, Қырым ноғайы, Орал тауындағы Естек кадим- 
нен келе жатқан ноғайлар осылар! -  дейді.» (Мәиіһүр Жүсіп Көпейүлы. 
8 том. 94 дет.)

«Шоқан Уәлиханов «Ноғай» -  көшпелі халықтарды біріктіретін 
атау ретінде пайдаланғаны жайлы жазып кеткен. Қоса кетерлігі, 
Алтын орда (Ақ орда, Ноғайлы) дәуірінде Сарыарқаны мекендеген 
«Он сан ноғай», «Тоқсан екі бауды қыпшақ» атанған одақтар құра- 
мында болтан ру-тайпалар қазақ этносының негізінде жатыр. Демек, 
казақ осы жерді ертеректен мекендеген.» («Әулиелі Ақкөл: Тарихы мен 
көрнекті түлгалары» Ә. Жэнісов, Т. Смагүлов, Г. Нүрахметова.)

Екібастұз совхозы неге Төртүй аталды?

Кеңес Одағы құрылғаннан кейін Ақкөд-Ж айылма өңірінде пай- 
да бодған алғашқы шаруашылық Екібастұз совхозы еді. 1929 жылы 
Шығыс Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасының 
бұйрығымен Екібастүз совхозының іргетасы қаланды. Совхоздың 
құрылуы туралы ел аузында жүрген бірнеше дерек бар.

Бірінші дерек бойынша совхозды алғаш рет кұрған Қозған -  
Сарықыз ұрпақтары Елғон -  Байбол -  Белгібай -  Аяған деп береді. 
Жадпы осы жерде айта кетерлігі дерек ұсынушыдардың барлығы 
4 ағайындының тың жерге турен салып совхоз көтеруінен басталады. 
Яғнн Екібастуз совхозының «Төртүй» аталып кетуінің себебін де осы- 
дан айқындауға болады.

Бірінші деректі үсынушы Түсіптегі Бәтжамад Бодпаққызы: 
«Тарихқа көз жіберсек, Бекендік -  Сағыншыдан, Тоқтас батырдың 
екінші әйелі Сарықыз анадан (Баянауыддың солтүстік-батысынан 
60 шақырым жерден 1-үй Елғон (Молдахмет, Қожахмет, Рахмет ба- 
лалары тарайды). 2-үй Байбол атаның баласы Кенжебайдан Түсіп, 
Айнашбек, Танашбек, Мүсірәлі. 3-үй Белтібай (Султан а та балала- 
ры -  Сағиден, Қабиден, қызы Бақыт, М үқан -  ¥лы Отан соғысында 
қаза тапкан, артында қыздары Фарида Біләлова мен Батима қалған). 
4-үй Аяған (үрпақ жоқ). Осы 4 ағайынды отбасы Шідерті өзенінің 
жар басын қоныс еткен екен. Алғашқы түрған баспанасы жеркепе 
болтан...» -  дейді.

М әш һүр Жүсіп Көпейүлы «Қазақ шежіресі» кітабында Бегендік 
үрпаты туралы былай дейді: «Нүрфая бәйбіше Сүйіндікті, Бетендік, 
Шегендікті, Олжателді детен асыранды бір бала -  төртеуіне өз қолынан 
қатын алып беріп, енші беріп, сол төртеуін «Төртуыл» ататан. Бетен-
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дігі -  қозған, Шегендігі -  қақсал, Олжагелдісі -  қаржас. Туысы басқа- 
басқа болса да «төртуыл» дегенде төртеуі қосыла кетеді. Бегендік қыр- 
шын жас күнінде өліп, қатыны онан бір бала туып Оразгелді атаған. 
Бегендік өлген соң, ол қатынды Суйіндік алады. Онан бір үл туады. 
Оның атын Суғыншы қояды. Оразгелді, Суғыншы Суйіндіктің баласы 
есепті болып, Оразгелдіге қатын алып беріп, енші берген. Оразгел- 
діден екі бала -  Тәңірберді, Сәрік. Суғыншыдан екі бала -  Шоманақ, 
Мәжік. Тәңірбердіден уш бала -  Ораз, Малқар, Жолым. Сәріктен екі 
бала -  Қожамберді, Тоқтас. Қожамбердіден -  Байназар, Есназар, Қо- 
зыбақ. Тоқтас екі қатын алған. Бәйбішесінен -  Есіл бойындағы Қа- 
рақозған. Тоқалының аты -  Сарықыз. Одан туған -  Сарықызқозған 
тарайды...» (Мэшһүр Жүсіп Көпейүлы «Қазак іиежіресі» Алматы. 
«Жалын». 1993 жыл. 18 — 19 бет.) Яғни  біз бірінші деректегі Қозған ата 
ұрпақтарының дурыс таралуына да көңіл бөліп отырмыз.

Екінші деректі усынушы ел ішінде Жуқа атанып кеткен Тәшім 
немересі Закенұлы Қайырбек. Қайырбек ағамыз бул деректі Қозған 
ушата Байназар урпағы Әсембай ақсақалдан естіген.

«Осыдан 50 жыл бурын, 22 жастағы мені рөлге отырғызып Ажы 
ауылына Мәнібай ақсақалдың жеңгесінің жаназасына бардық. Қайыр- 
бек ақсақал ол кезде тірі. Жол бойында Екібастуз совхозына соғып ақ- 
сақалды алдық. Содан марқумның намазына қатысып артқа қайттық. 
Екібастуз совхозына келгенде кун қарайып қалды. Қонатын болдық. 
Ертеңінде қайта жолға шығып совхоз жанындағы зираттан өте бер- 
генде ақсақал рөлде отырған маған «Осы жерде тоқта, қарағым. Мен 
бір әңгіме айтайын» деді.

Сол жерде Әсембай ақсақал төрт уйдің орнын көрсетті. -  Қай- 
ырбек аға әлі де анықтап көрсетіп бере алатынын айтып әңгімесін 
жалғастырды. -  1930 жылдың наурыздың аяқ кезі, сәуірдің бас кезінде 
салынған төрт үй. Әуелде уңгірде тұрып, сол уңгірде қыстап шығып, 
кейін осы уйлерге көшіп келгенғой...

Енді әңгімені басынан айтайын. Ел іші Төртуй -  Қозған деп бе- 
кер айтып жүрген жоқ. Әуелде сол төрт ағайындыға жәрдемдеспек 
болып келген ж урт «әлгі Төрт уйің қайда?» дегеннен Төртуй атанып 
кетсе керек.

1929 жылы Баянауылда кәмпескелеу жургізіледі. Өкіметтің жоспа- 
ры бойынша Жырық совхоз ретінде қурылуы керектің. Ал малға ар- 
налған маяны Жақсыатқа жаздай жинатқызып, үйгізеді. Кәмпеске- 
ге жиналған малды екі рет осы Ақкөл-Ж айылмаға қарай айдамақ 
болады. Бірақ айдаушыларға бөгет қурылып тау арасына келгенде 
бар жиналған малды жан-жаққа таратып жібереді. Өкіметтің шара- 
сы таусылып отырғанда буларға біреулер кеңес береді: «Малды ай-
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дап апарушы жақтан кісі сайлаңдар да жанына НКВД-ның кісілерін 
қосактап беріңдер» дейді. Содан ауылдан 4 адамды бөледі. Олар: 
Қасыбай ақсақал. Үрпақтары осы күнге дейін бар. Сөзге шешен Қаб- 
ден деген ұлы болды. Екінші -  М ұқажан ақсақал. Ленинград майда- 
нына қатысқан Сейфолланың әкесі. Мақсүттың атасы. Үлкені осы -  
Мүкажан. Үшіншісі -  Әсембай. Айтжан, Сатыбалдылардың әкесі. 
Төртіншісі -  Алпыс. Руы -  Күлік. Осы Алпыс М үқажанның қарында- 
сын алып отыр. Осыдан төрт үй қозған аталып кетіп отыр.

Сөйтіп, шілденің кезінде жаңағы 4 адамға НКВД-ның 6 адамын 
қосып беріп 3500 қара малды жинап, бір ай бойы айдап жазыққа 
шығады. Ш ідертінің бойына жеткенде, «өз жеріміз той, Жайылымға 
жетерміз» деп әлгі төрт ақсақал малды бастап кете береді. Сол жылы 
қыс ерте түседі. Қазанның кезінде Нүрманбет пен Ақжардан өтеді 
де, қарашаның бас кезінде қатты боран соғады. Қазіргі совхоздың 
жанындағы көпірдің ар жағы талға толы екен. Сол тал арасына мал 
кіріп алып, белуардан түскен қардан ж үрмей қояды. Содан Жы- 
рыққа хабар жібереді. Сөйтіп жақын маңдағы ауылдардар көмекке 
кісі жібереді. Қыстай өгіз бен түйемен шөп тасып, абоз тартқызады. 
Ал жаңағы төрт ақсақал тоң жерді үңгірлеп қазып, оны ағашпен кө- 
легейлеп жауып күн көреді.

Негізі қүжат бойынша 1929 жылы Ақкөл совхозы қүрылу керек- 
тің. Бірақ мал осы жерге, яғни бүгінгі Төртүйге тоқтап қалды. Сөй- 
тіп 1930 жылдың наурыз айында Павлодардан түйемен жүк тасушы 
Қайыр деген ақсақал мен алғашқы директор келеді. Үлты -  орыс.

Артынан совхоздың қызметкерлері жасақталып, біртіндеп жина- 
лады. Алғашқы үйлер Сасайдың ойына салынады. 1935 жылға дейін 
көпшілігі шым үйде тұрады. Сол жылы су тасып, барлық үйді шайып 
кетеді де, ауыл дөңге шыққан. Ж арқабаққа жақын жерден қайтадан 
үйлер салынады.

Содан кейін Әсембай ақсақал үңгірден кейін өздері шыққан 
төрт үйдің орнын көрсетті. Ақсақалдың көрсеткен жерін әлі де көр- 
сетіп бере аламын. 1-үй -  М ұқажан ақсақалдың үйі. 2-үй -  Қасыбай, 
3-үй -  менің үйім (яғни -  Әсембай ақсақал.), содан кейін 4-үй -  
Алпыстікі болтан.»

Қайырбек ағамыз айтқан тағы бір қызықты әңгіменің бірі Күрең- 
бай сыншы туралы болды. Бүгінгі күнде Күреңбай сыншының жер- 
ленген жері турасында дау көп болып түр. Қорабай Ш әкірүлы «Жүл- 
дыз» журналына «Сыншы Бекқүлұлы Күреңбай. Сағынайдың асы 
өткен кезде Қарамола болысының биі, руы -  Қозған, ата қыстауы мен 
моласы қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылының жанында 2 — 3 шақы- 
рым жерде» -  десе («Жүлдыз» 10/2018. Корабай Шәкірүлы. «Дерек пен

10



дәйек» 112 бет.) бір топ азаматтар Күреңбай сыншының зираты Са- 
сайдың төбесінде деп, арнайы ескерткіш қойып, басын қайта кө- 
тергені бар. 2012 жылы Е.М. Арынның редакторлығымен шыққан 
«Ақкөл-Жайылма» кітабында да «Қасиетті Ақкөл-Ж айылма жерін- 
де... Сағынайдың асында атақты Құлагерді сынаған Күреңбай бейіті 
бар...» деген жолдар кездеседі. («ЭКО» баспасы. 2012 жыл. 23 бет.)

Ел тарихын жазып жатқандықтан қолымызға түскен барлық де- 
ректерді ұсынуды жөн санадық. Уақыт өте келе даулы боп түрған 
мәселелердің барлығы өз жоқтаушылары мен зерттеушілерін тап- 
қаннан кейін шешіледі детен ойдамыз.

Қайырбек ағамыз Әсембай ақсақалдың үйілген көп моланың іші- 
нен бір молаға тізе бүгіп қүран оқығанын айтты. «Басында белден ке- 
летін арабш а жазылған тас бар екен. Тастағы жазуды оқыған Әсембай 
ақсақал «Мүнда бабамыз Күреңбай жатыр.» -  деді де, сөзін жалғасты- 
рып әкетті «Күреңбайдың жалғыз үлы Мамырхан адамзаттың сұлуы 
еді.» -  деп әңгімесін аяқтады.» Бүл 1970 жылдар еді.»

Біз жазушы ретінде, ел тарихын жинақтаушы ретінде, өлкета- 
нуға бет бүрушы ретінде бар деректі жазуымыз керектігін тағы да 
ескертіп айтып кеткенді жөн санап отырмыз. Түбі күні шаң басқан 
архивтердің ішінен, сарғайған қағаздардың бірінен шындықтың беті 
ашылуы мүмкін. Тоқсан жылдықта басталған зерттеу жүмыстары әлі 
де өз жалғасын табатынына сеніміміз мол...

Мұрағаттағы мәліметтер

XX ғасырдың басында Варонеж статисті Ф. Ш ербиннің басқа- 
руымен Павлодар уезіне қарасты Ертіс өзенінің сол жағындағы 
болыстар жерлеріне экспедиция жасалған. М үрағат дерегіндегі олар- 
дың мәліметінде 1910 жылы Ақкөл болысында 82 ауыл, 1422 шаруа- 
шылық жүмыс істегендігі, оларда 4694 ер адам және 4069 әйел адам 
түрғаны, 322 адам кәсіпшілікпен айналысқандығы көрсетілген. Ал 
Шідерті болысы бойынша мәлімет көрсетілмеген.

Р.Т. Қалымқүловтың «Кереку. Ертіс-Кереку өңірінің әкімшілік- 
аумақтық қүрылымының жалпы тарихы және елді мекен атаулары 
(XVIII—XXI ғғ.)» кітабында Семей облысы, Павлодар уезі қырғызда- 
рының (қазақтарының) жері мен шаруашылықтарын зерттеу бойын
ша 1897—1910 жылдардағы жүргізілген статистикалық қортындының 
кестесі үсынылған.
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№ А қсақалдарды ң  
аты ж өні

Ж айлауларды ң
атауы Ру, тегі

А қкөл болы сы

JV 6 әкім ш ілік ауы л

1 Шока Шолбай Қаражар Елқонды
2 Сәрсен Үлдыжан Жаудырқос Елқонды
3 I Ібоділдә Таймас Талдықамыс Елқонды
4 Бешис Ордабай Отарқой Қыпшак
5 Айдархан Дорбай Айдаркамыс Қыпшақ
6 Жармағамбет Байжігіт Қарақоға Елқонды
7 Жетен Қуандық Қойсоймас Елконды
8 Мұхамедияр Бармаев Ортақоға Елконды

№  7 әкім ш ілік  ауы л

1 Оспан Қозбак Таддықамыс Жаңырақ
2 Жұмагелді Қыздыкөл Есназар
3 Жұмабай Сағатбай Қамыссаяқбауыр Жантай

№  10 әкім ш ілік  ауы л

1 Уәли Бәйімбет Бозайғыр Алмашы
2 Жүніс Елен Қыпшақ Алмашы
3 Рақым Жәнібек Бозайғыр, Әудентай Алмашы
4 Омар Қазбек Қараоба, Аулыкөл Алмашы

Қ арам ола болы сы

№  12 әкім ш ілік ауы л

1 Қанжығалы Елғон Көпмола Түркібай
2 Қали Мұңсызбай Қосқарасу Аю
3 Жақсыбай Мүсіреп Қараоба Аю
4 Тілеуберген Игісен Құрмағамбет Аю
5 Қорғанбай Тыныштық Түлкетас Аю
6 Шідербай Шұшақ Ақжар Аю
7 Ыдырыс Күтеубай Қарамұрын Аю
8 Алпысбай Күзеубай Қостөбе Аю
9 Қасыбай Тойбазар Кішіакжар Аю
10 Адтыбай Төлеке Тасмода Аю
11 Мұсабай Бұдқай Нақпайжар Аю
12 Қапар Бүркітбай Қараоба Байназар
13 Тойжан Өкшебай Лаубай Байназар
14 Исады Бекболат Қисықадыр Аю

Совхоздың алғашқы директоры жайында нақтылы ақпарат жоқ. 
Алайда ауылдың көне көз қариясы Әйтімов Сағынтай ағамыздың ай- 
туы бойынша бірінші директор -  В.И. Масленков (яғни Қайырбек аға- 
ның айтып отырған дерегі де шындыққа келеді. Сонымен қатар кітап 
жазу барысында 3. Саржанов ағамыз 1933 жылы түсірілген фото-су- 
рет ұсынды. Сол суретте В.И. Масленков бар); саяси бөлімнің басшы-
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сы -  Г.Д. Голубьев; жұмысшылар комитетінің төрағасы -  С. Дюсенба- 
ев. Ал бас бухгалтер -  Бесассар (Писсасорский) болтан.

Ж азып отырған еңбегіміздің құндылығын аттыру мақсатында қа- 
ламыздағы мемлекеттік мурағаттан Екібастүз совхозына байланыс- 
ты құжаттар сұратқан болатынбыз. Нәтижесі қуантарлықтай болды. 
Сарғайған қағаздар арасынан 1931 жылдың 6 шілдесінен бастап № 352 
Екібастұз ет совхозының директоры болтан Омар Рыспайұлы Рыспа- 
евтың дербес карточкасы табылды. (1-сурет.)
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Аталмыш құжатта Омар Рыспайұлының 1895 жылы шаруа от- 
басында дүниеге келгені, ұлты -  қазақ, тау-кен саласының маманы, 
1924 жылдан партия құрамында екені, 1931 жылдың 6 шілдесінен 
бастап № 352 Екібастұз ет совхозының директоры болтаны жайында 
жазылган.

Құжаттың төменгі жагында көрсетілген марапаттар тізімінде 
1931 — 1932 жылдары № 352 Екібастұз ет совхозын білікті басқарганы 
ушін 4 айлық еңбек ақы көлемінде сыйақы иеленгені жазылған.

Омар Рыспайулы Рыспаевтың есімі муратат қужаттарында 
1933 жылдың қыркуйек айына дейін кездеседі. 1933 жылдың 12 қыр- 
күйегінде өткен совхоз дирекциясының отырысындаты хаттамада совхоз 
директоры -  Романовский (Саяси бөлім басшысы -  Масленков, Писса
сорский; бас зоотехник -  Д уш ин; бас агроном -  Носков.) деп көрсетілген.
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Барлык кұжаттар тікелей Омар Рыспаевтын есімімен байланыс- 
ты. Екібастұз совхозын ең ауыр жылдары, ятни аштык жылдары 
баскарып, совхоз жұмысын бір калыпка салып бергені күжаттардан 
байкалады.

О. Рыспаевтан кейін 1933 — 1940 жылдар аралығында совхозды Ро
мановский, И. Какенов (1933 — 1935 жылдар аралығында) жэне Сады- 
ков басқарған.

М ұрағаттан табылған кұжаттарда казак әліппесінін тэте жазу- 
дан латын қаріпіне, одан соң кирил қаріпіне көшү барысын да ай- 
кын көруге болады. Құжаттардың көбі орыс тілінде жазылғанымен 
арасынан төте жазумен және латын қаріпімен казак тілінде жазылған 
кужаттар да кездеседі. Тіпті мүрағатшылар казак тілінде жазылған 
іс-кағаздарды бөлек тігіп қойған.

Қағаз бен қаламның тапшылығына байланысты хатта.малар қолға 
тускен кез келген қағазға жазыла берген. Кейінірек совхоз жұмыста- 
рының жүйелі ж үріп отыруына байланысты берілген тапсыр,малар 
мен міндетемелердің ішінде қағаздың тапшылығына байланысты 
мәселе көтеріліп, баухгалтерте қағазды тек қажетті жағдайда қолда- 
нылуын бақылау міндеттелген.

Облыстық мұрағат құжаттарында 1935 жылдың 1 кантарына сәйкес 
совхозда «ГАЗ-А» және «НАЗ-А» маркалы 3 жеңіл машина, «СТЗ» және 
«ХТЗ 15/30» маркалы 4 трактор, «АМО-15», 3 тонналы «Зис Б» жүк ав- 
токөліктері, 1,5 тонналы «ФОРД АА» импортты автокөлігі болтан.

Екібастұз совхозы құрылғаннан кейін 1930 жылдан 1936 жылға 
дейін Бүкілодақтық мемлекеттік бірлестігі Павлодар мал шаруа- 
шылығы трестіне қараған.

«1932 жылдың басында шаруашылықтан Н овотропцкий совхозы, 
ал 1935 жылы Ақкөл совхозы бөлініп шықты. Аккөл совхозына 500 бас 
ірі қара мал, 160 жылқы және үш доңғалақты ХТЗ 7 тракторы беріл- 
ді.» - деп жазады Б. Хаджимуратов «Совхоз Экибастузкий» кітабында.

1936 жылдан 1938 жылдың 8 маусымына дейін Шығыс Қазакстан 
мал шаруашылыгы трестінің қүрамында болса, 1938 жылы Павлодар 
облысы құрылғаннан кейін совхоз Павлодар облысы, Куйбышев ау- 
данына қарады. 1963 жылы Куйбышев ауданы Краснокутск ауданы 
болып өзгертілуіне байланысты, осы жылдан бастап 1972 жылға дей- 
ін аудан құрамында болды. 1972 жылдың 10 наурызында Екібастұз 
ауданы ашылды. Сол жылдан совхоз Екіастұз ауданы құрамына енді.

Аштық жылдарындағы Екібастұз совхозы

Шабындық және егістік жерді кайта бөлу, тәркілеу, азық-түлік 
салығы, күштеп отырыкшыландыру мен үжымдастыру барысындағы
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зорлық-зомбылықтардан көп азап шеккен ең алдымен қазақ халқы 
болды. Бар дуниесінен, мал-мүлкінен, қүрал-саймандарынан, тіпті 
жертөлесінен де айырылған қазақтар ашаршылыққа үшырап, босқын 
күйге көшті.

Ауыл шаруашылығында егіншілік көлемі күрт азайып кетті. Мал 
шаруашылығы терең күйзеліске үшырады. Ұжымдастыру қарсаңын- 
да Қазақстанда 40,5 млн бас мал болды, ал 1933 жылдың 1 қаңтарында 
4,5 млн бас қалған. 1931 —1933 жылдары бүкіл Қазақстанды қүшағына 
алған аштықтан 6,2 млн халықтың 2,1 млн қырылды.

Ашаршылық әр аймақта айқын көрініс тапты. Ақкөл-Ж айылма 
аймағы да бұл ашаршылықтан сырт қалған жоқ. Мүрағаттағы құжат- 
тарға назар аударар болсақ айтарлықтай шығын болмағандай көрі- 
неді. Тіпті ай сайынғы жүмысшылар санын сұратып отыратын қағаз- 
дарда күнделікті тіршілік өз қалпында жалғасып жатқандай көрінеді.

М ұрағат құжаттарында 1932 жылдың желтоқсанынан 1933 жыл- 
дың сәуір айына дейін жұмыскерлердің еңбек ақысы бидай және 
жармамен төленіп отырған. Олардың ішінде жұмыскерлер би- 
дайды айына -  18,3 кг., қызметкерлер мен асыраудағы адамдарға 
(иждивенцы) -  9,1 кг. беріліп отырған. Ал жарманы жүмыскерлерге 
3,75 кг., қызметкерлер мен асыраудағы адамдарға (иждивенцы) -  
0,75 кг. берілген. (2-сурет)

Осы түста бір сүрақ туындайды. Жүмысы бар халық тиісінше би
дай мен жарма алып күн көрсе, жүмыссыз халық қалай күн көрген?

Аштықтан әбден арып жүдеген ж үрт босқынға айналып, «жай- 
лы жер» іздеуге аттанған. Солардың бірі совхозға аты белгілі, кейін- 
гі жылдары аузынан дүғасы арылмаған Оспан молла еді. Жан сауға- 
лап Ресейге бет алғанда бастан кешкен бір оқиғасын оның қызы Зәру 
қажы айтып берді.

«Әкейдің айтуы бойынша аштық жылы Ташмағамбет екеуі Сібір- 
ге жол тартыпты. Олармен бірге Ташмағамбеттің екі баласы: Нүрым 
мен Нүриден бар екен. Нүриден ес біліп қалған бала ғой, нан жоқ 
дегенді түсінеді. Нүрым кішірек болатын. Қыңқылдап нан сүрап, 
жылай берді. Арып-ашып келе жатқан адамда қанша сабыр болсын, 
оның үстіне туа біткен мінезі нойыс Ташмабамбет баланың қыңқылы- 
на шыдамай, зырғып келе жатқан пойыздың терезесінен Нүрымды 
лақтырып жіберсе керек. Сол кезде, баланың қарғысына қалмаймын 
деп әкем де артынан секірген екен. Сөйтіп таңға жақын баланы тауып 
алады. Ашыққан, оның үстіне үрейі ұшқан Нүрымды шошытып ал- 
майын деп оятпайды. Өзінің оянғанын күтеді. Пойыздан лақтырып 
жібергенінде жамбасының үршығы шығып кеткен екен.

Әкем баланы арқасына белбеумен байлап алып сапарын жалғас- 
тырады. Ақыры жақын маңдағы бір ауылға келіп тоқтайды. Қүранын
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оқып, бата қылып күндерін көреді. Кейіннен Ташмағамбет іздеп ке- 
леді. Ал Нұрымның аяғы қисық бітіп, омірінің соңына дейін кемшілі- 
гін тартып өтеді...»

Бұл сол сәтттегі жағдайдың бір жақты көрінісі ғана. Халықтың 
қандай қиындық көріп, қандай азаптың бел ортасынан өткенін көз- 
бен елестетіп көрудің өзі қиын. Сөйте түра мүрагат қорында бұл нәу- 
бет жайында бір ауыз сөз айтылмаған.

1932 жылы толтырылған хаттамаларда әр бөлімшенің штат- 
тық құрылымын әзірлеу, жүмыскерлердің санына сәйкес оларды 
азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесі және қыс мезгіліне (1932 — 
1933 жылдар) дайындық жүмыстарына баса назар аударылған.

1932 жылдың қараша айында Павлодар мал шаруашылығы тре- 
стіне жолданған хатта совхоз тұрғындарыньщ (7 бөлімшемен қоса 
есептегенде) саны 603 болғаны жазылған. Олардың 480 ер, 123 әйел 
адам. Қазақтардың саны -  561, орыстар -  40 және 1 татар мен 1 неміс 
болтан. (3-сурет)

1933 жылы толтырылған хаттамалардың бірінде бөлімшелердің 
аттары беріледі. Күздік жайылымның жерлерін анықтау бойынша 
толтырылған қүжатта (4-сурет)

№ 1 бөлімиіе -  Оңтүстік-иіыгыста Талды -  Қамыс.
№ 2 бөлімиіе -  Басентин. Сарцопа.
№ 3 бөлімше -  Туркулъ -  Уптургуй.
№ 4 бөлімше -  Оңтүстік-батыста Кора цога
№ 5 бөлімше -  Аяк -  Төртуүдьщ
№ 6 бөлімше -  Шабдара
№ 7 бөлімше -  Шідерті -  Бесобадан жогары деп көрсетілген.

1933 жылдың 16 қарашасында толтырылған акт бойынша совхоз- 
дың № 1 бөлімшесінде жалпы мал басы 1199 болтан. Олардың ішінде 
33 бүқа, 420 сиыр, бүзаулар саны -  1932 жылы туганы -  23, 1933 жылы 
тутаны -  192, ал 1931 жылы 51, 1932 жылы 91 піштірілген, үргашы 
бұзаулардың саны -  1932 жылы 77 болса, 1933 жылы 173 болтан. 
79 қысыр мал, 28 өгіз (маусым айында 10 өгіз Павлодар трестіне 
тапсырылтан), 10 жылқы, 12 түйе болтан. Бөлімшеде 21 477 центнер 
шоп болтан. Оның 2 632 центнері Ақкөлде, қалганы Талдықамыста 
сақталган. 5 баз, 6 бүзау қорасы (Оның 2 толық жабдықталган, төр- 
теуінің біреуінде төбесі болмаса, қалгандарының есік терезесі қой- 
ылмаган.), 2 түргын үй. (2 корпусты, 6 пәтерлі бір-біріне жалгантан 
6 дәлізді.), ет бөлімшесі бар наубайхана, қойма және сол жерде раб- 
коп бөлімшесі орналасқан, инвентарлық бөлім және клуб болтан. 
Сонымен қатар, актіде бөлімшеде 6 шошқа малы, оның 2 торай болта
ны жазылган. (5-сурет)
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Соғыс жылдары

Совхоз өмірі соғыс жылдарында да тоқтамаған. Жауынгерлер 
майданда қанын төксе, совхозда еңбеккерлер терін төгіп еңбек еткен.

Облыстық мұрағат қорында 1941 жылғы Екібастұз совхозындағы 
тракторлар мен комбайндардың тізімі сақталған.

№ А тау ы М ар ка Заво д
н о м ер і

М отор
н о м ер і

Ш ы қ қан
ж ы л ы

Қ о лд а н ы сқ а  
б ер іл ген  ж ы лы

1 Трактор стз 115018 23194 1934 1934
2 Трактор стз 11506 120774 1934 1934
3 Трактор хтз 116287 60 1935 1935
4 Трактор хтз 126073 1933 1933
5 Трактор хтз 120425 130338 1935 1935
6 Трактор хтз 117406 127423 1935 1935
7 Трактор стз 115021 1516169 1934 1934
8 Трактор хтз 126436 130494 1935 1935
9 Трактор стз 116282 11850 1935 1935
10 Нати Тракторы стз 6187 3856 1938 1938
11 Нати Тракторы хтз 4255 19646 1938 1938
12 Нати Тракторы хтз 9893 7264 1938 1938
13 Комбайн 15 т. Сарком. 19186 223196 1935 1935
14 Комбайн 15 т. Ком. 44321 263779 1935 1936
15 Комбайн 15 т. Ком. 66640 474570 1938 1939
16 Комбайн 15 т. Ком. 6209 526201 1939 1939
17 Комбайн 20 т. Стал. 50828 14191 1940 1940

1943 жылы совхоз механигі Мукашевтің берген есебінде совхозда 
11 трактор болтан. Олардың 9 доңғалақты трактор болса, 2 шынжыр 
табанды Нати. Жылдың басында Красноданға 3 доңғалақты трактор 
және 1 шынжыр табанды Нати жіберіліп, шаруашылық жұмыстары- 
на 7 трактор араласқан. Сол жылы тракторист Ағалиев Д үкен өндіріс 
жоспарын 200%-ға орындаған.

Сол жылы егіннің шықпауына байланысты комбайнш ылар өн- 
дірістік норманы орындамаған. (47,8%). Ал Газ-АА 2 автокөліктің, 
біреуі жүргізушінің болмағандығынан мүлде қолданылмаса, екінші 
автокөліктің жүргізушісін 1943 жылдың 20 наурызында әскер қатары- 
на шақырылған соң тоқтап тұрғанын жазады.

Ал совхоз бойынша мал шаруашылығының мемлекеттік жоспары, 
оның ішінде ірі қара мал -  111%, қой мен қозы -  116%, жылқы 100%,
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туйе 98%, қалғаны 112%, ал сүт жоспары 100,3% (жоспар бойынша 
900 литр болса, 953 литр жиналған), ірімшік, тері және ет тапсыру 
жоспары 107% орындалтан.

Құжатта № 2 бөлімшенің еңбегін ерекше атап көрсеткен. Бөлім- 
ше меңгерушісі Қанжығаиев, Зоотехник Калиев. Бөлімшеде мал 
шаруашылығының меклекеттік жоспары 143%, сүт жоспарын 112% 
орындаған. Ал 34 сауыншы жоспарды асыра арындаған: Амирова К. -  
154%, Амирова М. -  147%, Калиева Ж. -  156%, Утепова Р. -  144%, 
Омерзакова -  132%, Абишева Калия -  122%, Тасова 132% және т.б. 
орындаған.

Ал № 1 бөлімше мал шаруашылығының мемлекеттік жоспарын 
95% орындаған. Бөлімше меңгерушісі -  Тоқмағамбетов, зоотехник -  
Букиров.

Қажыр-қайратымен еңбек етіп жүрген азаматтар та зет-журнал 
оқудан да қол үзбеген. 1942 жылы совхоз 783 рубльға газет-журнал- 
дарға жазылған екен.

Қ азК С Р  П авлодар облы сы , К уйбы ш ев аудандьщ  әскери ком исса- 
рият ы нан (Екібаст үз совхозы  бойы нш а) согысца ат т аны п хабар-  
сыз кет кендер м ен цаза т апцандардъщ  т ізім і

1. Айнашбеков Б.
2. Ақышев Д.
3. Алдамжанов Б.
4. Арыстанбеков К.
5. Ахметов К.
6. Әбішов Ж.
7. Әділбаев Ш апат
8. Әмренов А.
9. Әндіржанов
10. Бейсенов Ә.
11. Бекішов Ә.
12. Галян Н.
13. Даниленко Ф.
14. Есеналинов Р.Қ.
15. Жакенов Қ.
16. Жақыпов Қ.
17. Жаманов К.
18. Ж апаров Ж.
19. Жәшенов Ж.
20. Ж ұмабаев А.
21. Жүнісов А.

22. Ибаділдинов Р
23. Идрисов Дюсембай
24. Каукенбаев А.
25. Кошкенбаев С.
26. Қорғамбаев А.
27. Қосыбаев Қ.
28. Құдабаев С.
29. Қызембаев Ж.
30. Маденов А.
31. Мүқанов Қ.
32. Нагорный А.
33. Нукенов Б.
34. Н үрқия-үлы  М.
35. Нүрпеисов Ә.
36. Омарбеков С.
37. Омаров А.
38. Өмірзақов Қ.
39. Проценко
40. Раисов Қ.
41. Рахметов С.
42. Садуақасов С.
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43. Садыков Б. 50. Усалинов А.
44. Сәрсенбин Б. 51. Шайкенов А.
45. Соғымбаев Ә. 52. Шаихов Т.
46. Тақабаев Е. 53. Шакенов А.
47. Танашбеков Ж. 54. Ш алқыманов Қ.
48. Тәкібаев Е. 55. ІПамбаев М.
49. Тілеубайұлы О. 56. ІПегіров Қ.

Қан майданда ерлік көрсетіп, елге аман оралгандар
1. Альхатов М уқамеджан 30. Коныров Жакен
2. Аршакян Борис Карапетович 31. Кошаев Телек
3. Аубакиров Абай 32. Кошкимбаев Токен
4. Ахажанов Қасен 33. Куанышев Сапар
5. Ахметов Эткен 34. Қалжанов Алиакпар
6. Ахметов Өміржан 35. Маденов Ж уматай
7. Байниязов Кабдыш 36. Маденов Сейсенбай
8. Беков Сембі Рамазанүлы 37. Маденов Топан
9. Бижанов Малгаждар 38. Мухамедиев Ғали
10. Дүйсенбаев Құрттай 39. Мухамедьянов Ақылбек
11. Дуйсенбаев Мухибты 40. Мүқатов Жылқыбай
12. Дюсекеев Сэрсен 41. Мүқышев Көшен
13. Елеуов Әлі 42. Мустафа
14. Ерғали Үсейінов 43. Нурмагамбетов Әшім қожа
15. Есеналинов Қайыртелді 44. Нурханов Қабдыл
16. Ескенов Сарбас 45. Нығыметов Қабдолла
17. Эбелдинов Телек 46. Омарбеков Қайыржан
18. Әбішев Қали 47. Оспанов Қабиден
19. Әбішев Құдабай 48. Оспанов Қабыкен
20. Әкішев Бөдеш 49. Рахметолла Абдолла
21. Әкішев Әйтім 50. Садуақасов Елеу
22. Жалмағамбетов Құрман 51. Сарсенов Қабдулманап
23. Жамалов Әруан Жаманович 52. Сәденов Жәкен
24. Жаркенов Зікрия 53. Ташмағамбетов Нұриден
25. Жашенов Ш аймерден 54. Темирғалиев Темен
26. Ж ипьянов Жағыпар 55. Төлеубаев Әділ
27. Кенжетаев Қабай 56. Түсіпов М үсайіп
28. Кожахметов Мәжит 57. Түсіпов Мүсіреп (Болпақ)
29. Комаров Жүкен 58. Убабаев Мухтар
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Тылда еңбек ет кен ардагерлер

1. Ағалиев Дукен
2. Байтемирова Мақу
3. Актаев Ж амбай
4. Аменова Майра
5. Антоненко М ария Яковлевна
6. Ахметова Какеш
7. Бабырова Күлпан Бабырқызы
8. Байниязов Кайыртай
9. Бекова Зоя Ивановна
10. Дакенов Шотай
11. Дуйсенбаев Мухит (Мухитжан)
12. Есеналинова Нурсипат
13. Жакупова Айшакар
14. Жақсыбаев Бәкібай
15. Ибраев Манап
16. Ибраев Самат

17. Ибраев Темірболат
18. Исабаев Басыбай
19. Исабаев Өсібай
20. Куспеков Кайржан Куспекович
21. Кадыров Айтмағамбет
22. Қадыров Толеген
23. Қанжығалиева Топаш
24. Қасенов Отан
25. Маденов Ақтамбай
26. Нақыпов Сәкен
27. Нәдірбай
28. Садуақасов Ш аймұрат
29. Сақауов Асалда
30. Таңқаев Іртебай
31. Ташимов Какен

Ата мұрасын сақтаушылар
Бул елде Алтын орда заманына, сонымен қатар ноғайлы кезеңіне 

жататын қисса-жырларды жатқа айтатын ақсақалдар да болды. Кара- 
ж ар ауылында тұрған, зеректігі елден ерек Кәкен ата Тәшімулы сол 
қиссаларды төтілтіп айтатын. «Көп білгенен емес, көп көргенен сұра» 
демекші, көкірегі даңғыл, көңілі дария ақсақалдардың бірі -  Жылқы- 
бай Муқатов еді. Осы жерде кемел ойлы, кең пейілді осы ақсақал- 
дарға да бір тоқталып кетейік.

Кәкен ата -  Ақкөл менен Ж айылманың шыракиіысындай еді. 
Ауыл -  аймаққа қандай да бір зерттеуші, талым, болмаса тарихшы 
келе қалса әуелі осы Кәкен атаға ат басын буратын еді. Жоғарыда біз 
сөз еткен Ноғайлылар жөнінде ақсақалдың айтқанын Ж.О. Артық- 
баев жазып алып: «Бул жерде («Қараоба» ескерткішін айтады -  ав
тор Е.А.) қалмақ пен қазақтың соғысы болтан. Бул төбелер солардан 
қалған. Бул ноғайлы заманы екен.» -  деген деректі ұсынады. Қашан- 
нан қарттың сөзі қазына. Қаражар ауылында баксы, диуана, сынықшы 
болмағанымен, бул елде емшілердің болғанын Кәкен ақсақал айтып 
кеткен екен.

Бул дарынды емшілердің бірі -  Шәміғул еді. Ш әміғул бул істі 
жетік меңгеріп, елдің әр тукпірінен келген адамдарды емдеп, аяққа 
тұрғызған. Ш әміғул емдік шөптерді айыра алған, сонымен қатар 
олардың әрбіреуінің атауын біліп, тере отырып емдік дәрілер жа- 
саған. Шәміғұл пышақ салуды да жетік меңгерген. Бундай ем жайлы 
бір оқиға ел аузында сақталған екен.
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Бірде Қаражар ауылына Шәміғұл уйіне оның емшілік қасиеті ту- 
ралы естіген бір әйел Омбыдан арнайы келеді. Бұл адамның мойы- 
ны қатты ісіп кетсе керек. Бүны көрген Шәміғүл оның екі иығын екі 
адамға мықтап устатқызады. Сосын ол мойынға дәрі жағып, ісіп кет- 
кен безді сыдырып алады. Кейін сол адам жазылып кетеді.

Шәміғүл кеңес үкіметі кезінде қуғын-сүргінді көрген адам. Тек 
кейіннен оның қасиетіне көздері жеткен соң ғана қудалауды қояды. 
Шәміғүл емші осы Қаражарда дүние салады, ауылдан 1—2 шақырым 
жерде жерленген.

Абзал жүрек ақсақалдың айтқандары әр жүректен орын тапты. 
Көзінің тірі кезінде қазынасын жазып алуға тырысқандардың бірі -  
күйші, Тәттімбет атындағы Республикалық күйш ілер байқауының 
бас жүлде иегері, өнер саласының магистрі Қайрат Айтбаев еді.

«Қаражардағы Кәкен ақсақалдың үйіне ат басын тіредік. Ақсақал 
есік алдында күншуақтап отыр екен. Амандық біліскеннен кейін кел- 
ген шаруамды айттым.

-  Е-е, бізде не қалды дейсің, жасымыз болса сексеннің екеуіне кел- 
ді, -  деді даусы қарлыға, тартыншақтап: бәрін ұмыттық, ертеректе 
қисса-дастан айтушы едік, қазір қалжырадық қой... Осыдан жиырма 
жыл бүрын келгеніңде...

-  Ақсақал, сонау Астанадан арнайы келдім, ескіден қалған не бар 
екен, еске түсіріп көрмейсіз бе, -  деп өтіндім. Төрдегі бөлмеге жай- 
ғасқан соң ақсақал домбырасын қолына алды. Байғабыл Жылқыбаев- 
тың ән бастарда толғап алатын қара шертісін еске түсірер күйге де, 
әнге де үқсамайтын, өзі қысқа, аса сүлу әуенді ғналып өтті. Осы бір 
кішкене желдірме тыңдаушыны елтіп алатындай. Д омбыраны асқан 
шеберлікпен орындайтыны бірден байқалады. Біршама әңгіме ай- 
тылды. Кәкен ата өзінің өскен ортасын, ауыл-аймақтың жайын, осы 
өғ(ірде өмір кешкен өнерпаз-әнші, қиссашы, зергер, үсталардың көп 
болғанын есіне алды. Ол үзақ ойланып алып: «Бүл өңірде өнерпаздар 
көп болған. Көбі үмыт болды. Біз білетін бертіғігі заманда елге аты 
кең жайылғандары: әйгілі «Қорлан» әнінің авторы Естай, әнші Ахмет- 
тің Мүфтиі, әнші, ақын Ақыш (Ахметбек) Тисақов, Бозмақтың Ғап- 
пасы, қиссашы Темірболат, қиссашы Әшім деген әнші-жыршылар 
болған» -  деп, бір тоқтады. Сонан соғі жиырма бес қисса-дастанды 
таңды тағіға атырып жырлайтын өз әкесі қиссашы Тәшімді еске алды. 
«Көлебайдың Төлеулісі, Серікбайдың Төлегені деген атақты зергер- 
лер, ағағн шеберлері Қырықбаев Елемес, Оразбаев Әбіш, Шоқананың 
Шәмеші, Ш әріпбай, Аябай, Тоғайбай, ағайынды Мүхамеджан, Кен- 
жетай, Ы рымжандар да осы елге көп қызмет еткен жандар. Асайынов 
Сейітжан, Жамал үсталар қандай еді. Елге көп пайдасы тиген кісінің 
бірі Насыр мергендер».
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Сондан 1932 жылдарда осы елдің халкы эр түрлі өнердің жөнін 
білгендіктен ашаршылық нәубетінен аман өткенін де айтты.

-  Әкеңіз қандай қиссаларды айтушы еді, дедім бір сөздің кезе- 
гінде.

-  Қайсысы есте қалды дейсің, «Жер мен көктің жаралғаны», «Әзі- 
рет Әлі», «Еңлік-Кебек», «Ермек», «Қалқаман-Мамыр», «Кесік бас», 
«Көрұғлы», «ЕГазымбек пен Кушле», қойшы, әйтеуір өз заманындағы 
елге кең таралган қиссаларды түгел айтатын. Көбінің атын да үмытып 
қалыппын.

-  Әр қиссаны әр әуенмен айтушы ма еді?
-  Жоқ, бір ғана әуенмен айтатын.
-  Сіз қанша қисса айтасыз?
-  Бүрынырақта әкем айтатын қиссаларды тегіс білуші едім, қазір 

бәрі қалды.
-  Еске тусіріп көріңіз.
-  О йпырмай ә... «Назымбек пен Күлпгенің» қиссасын көрейін.
Кәрі саусағы пернені еркелете басып, қара шертісті шалқыта

қағып-қағып алып, жырлап кетті.
«Бісміллә, мен сөйлейін сөзді бастап,
Хат жаздым қара сия қалам ұстап.
Аз ғана ғашықтардан сөз қозгайын,
Жамигат, қүлағың сал сөзді тастап.
Нәлі бар сауыр етіктің табанында,
Құдайға қүлшылық қыл аманыңда.
Ертеде асы Бекбай өткен екен,
Бұрынғы ноғайлының заманында...»
Қария дегенің өткен күн мен бүтінгі күннің арасын жалғап түрар 

алтын көпір емес пе. Өз заманымен қоса бабалар мүрасын арқалаған 
көне көздердің амандығы -  елдің бүтіндігіндей еді ғой...

Жоғарыда соз еткен қариялардың бірі Баянауыл ауданының Шақ- 
шан елді мекенінде дуниеге келген, дене бітімі бөлек, бірден көзте ілі- 
нетін қайратты жас, талай жәрмеңкелерде Алты Ажыбай баласының 
атынан күреске түсіп жауырыны жерге тимеген, түйе палуан атанған 
Мүқатов Жылқыбай ақсақал еді. 1900 жылы 15 қаңтарда дүниеге кел- 
ген алып күш иесінің бойы 2 метр 15 сантиметр болтан. Аяғына кие- 
тін етікті етікшілерге арнайы өлшеммен тіктіртіп отырған.

Қырықтан енді асқан шағында сұрапыл сотые басталып, майданта 
аттанады. 1942 жылдары қоршауда қалган барлық бөлім түтқынта 
түседі, Сол азапты күндері Ж ылқыбай ақсақалдың қайрат-күш і аңыз 
болып тараган екен. Неміс әскері кеңес үкіметінің азаматтарын өл- 
тіру мақсатында қолданылтан улы газынан құтылып кеткені жайын- 
даты әңгіме батырлыты мен қайраттылыгын дәлелдейтіндей.
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Бірде немістер жаңа қаруды тексеру мақсатында, есік-терезесі 
жоқ жабық қораға жүзге тарта тұтқынды қамап, тутін жібереді. Сон- 
да Жықаң мұның улы газ екенін сезіп, басын топырақпен көміп аман 
қалады.

Қырылған жанның ішінен аман қалған қазаққа таңданған неміс- 
тер тор ішінде арсылдаған итке шала-жансар Жылқыбай атамызды 
кіргізіпті. Бас салған итті бір қолымен шап беріп аспанға лақтырған- 
да ит өз шылбырына буынып өлген екен.

Ж ылқыбай ата түтқындарды Австрия жерінен Италияға айдаған- 
да қарама-қарсы келе жатқан топтан Исабек ишан ата немересі Әшім 
қожаны кездестіріпті. Сонда Әшім қожа беторамалын үсынып: «Әй, 
Жылқыбай, бүл нәубеттен сен де, мен де аман келеміз. Бетіңді сүртіп 
жүр. Атамның әруағы қолдасын!» -  депті. «Сол орамалмен қиналған 
кезімде бетімді сүртсем бір түрлі жеңілдеп қалушы едім» -  деп есіне 
алатын кейіннен Ж ылқыбай ақсақал.

Жылқыбай ақсақал өте діндар еді. Ескі әңгімелерді жинаған, біра- 
зын жатқа айтып отыратын көненің көзі, асылдың сынығы еді. «Көр- 
гені көп -  кемел, Жеткені көп -  бедел» десек, Ж ылқыбай ақсақал ке- 
меліне жетіп, беделі артқан шағында 2002 жылдың 3 мамырында 102 
жасында қайтыс болды.

Ж ылқыбай ақсақалдан жазып алған қүнды деректердің бірі 
Ақкөл-Ж айылманың от ауызды, орақ тілді шешендері. Олар жайлы 
Ж ылқыбай ақсақалдың өз аузынан Заңның Серігі жазып алған еді.

Кітабымыз ел мен жер туралы болғандықтан бүл тізімді де өз- 
деріңізге қаз қалпында үсынғанды жөн көрдік.

Қорғанбай ш еш ен -  Қанжығалы ішінде ескенеден тарайтын 
Қорғанбай ұтқыр сөзге жүйрік, зерек ойлы адам екен. Алқалы жиын- 
да Абай хакім туралы сөз қозғалып, қилы пікір айтылып, ж үрт жақ- 
жақ болғанда, Қорғанбай суырылып шыгып, салиқалы сөзімен дауды 
тиыпты. Сонда оның бүл сөзіне сүйсінген Тайтақ болыс: «Әй, жалпақ 
басым-ай, ж алпақ басым-ай», -  депті. Осыдан кейін ел Қорғанбай ше- 
шенді Ж алпақбас атап кеткен.

Өндірей би -  Арғынның, оның ішінде Тобықты атасының Найман 
ішіндегі Матайда опат болтан ерінің қүны кетіпті. Бітімге келу ара ағай- 
ынға тобықтылар өз ағасы Қанжығалыны, Наймандар Өр Найманнан 
шыққан Келдібек дегенін алға тартыпты. Ескіріп кеткен дауға Қанжыға- 
лыдан үлы билердің көңілі соқпапты. Бармауға тағы болмапты. То- 
бықты өз бауыры. «Күлтөбенің басында күнде кеңес» -  дегендей, кеңесе 
келе қүнды даулауға Алты Ажыбайдан шыққан жас өрен Өндірей биді 
жіберетін болыпты. Өндірей әке-шешеден ерте айрылған, бауырдан 
жүрдай, кедейлігі мен жастығы тағы бар, оның баруына көпшіліктің 
көңілі толмапты. Сонда қанжығалының бір ақсақалы:
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«Өндірей дауға бара алар,
Артын байқа балалар.
Өндірей дауды өндіріп,
Құн қайырып ала алар» -  депті.
Сөйтіп, Өндірей дауға ж үріп кетіпті. Бір туйеге өзі мініп кебе- 

же арттырып алыпты, бір ешкіні жетекке алып дауға келсе, Найман- 
ның кеудесіне нан піскен биі менсінбей: «Уа, бала, Арғын менен Қан- 
жығалының арықтағаны ма? Әлде қалықтағаны ма? Кешегі сақалы 
белуарына түскен, кебеже қарын кең қүрсақ билерің қайда? М үндай 
ірі дауға ¥лы биі келмей, қүлын жібергені қай сасқаны. Сөйле онда 
Қанжығалының шүнағы» -  деп сөзін өктем бастапты. Сонда Өндірей: 
«Арғын Қанжығалы болып кеңесті, ел болып басын қосты. Бүл дауға 
кім барады десті, жақсысы менсінбеді, жасы теңсің деді. Найманның 
үлына Арғынның қүлы ж арар десті. Үлкен керек болса туйемен сой- 
лес, деп астындағы түйесін меңзепті, сақал керек болса ешкімен сөй- 
лес деп, ешкіні нүсқапты, қарын керек болса кебежемен сөйлес, билік 
керек болса менімен сөйлес депті». Бұндай сөзге Келдібек тоқтамай: 
«Жалғыздың үні жоқ, кедейдің пүлы жоқ. Баласыздың күні жоқ, ба- 
рымен пар келем деушінің, басында миы жоқ. Қүлағы жоқ шүнақ 
биім, қүйрығы жоқ шолақ биім. Найманның үлына Арғынның қүлы 
ж арар дейсің, мүндай дауда қүлдың алатын сыйы он-ақ тиын.»

Сонда Өндірей былай деп Келдібек биді сөзден жығып, өлген 
адамның қүнын қайтартқан: «Жалғызды сөксең, жалғыз Алланы сөк- 
кенің. Баласызды сөксең, Мухамед пайғамбарды сөккенің. Ешкім пар 
келмейтін баймын десең, бар жиған иманыңды төккенің. Отыз үлмен 
толдым десең, Ер Дәулеттің отыз үлынан көп пе едің. Дәуіт намаз 
оқып, сәлем айтып, үлының көптігі есіне түсіп, отызы бірдей өліп, 
көзбен көрген шөккенш. Толған төгіледі, іскен жарылады. Азар бол
са, арғы атаң егіз шығар, бергі атаң сегіз шығар, өзің тоғыз шығарсың? 
Ешкі егіз табады. Ит сегіз табады. Ш ошқа тоғыз табады. Сенің тоғы- 
зыңа жіберемін десе құдайдың пәлесі жоқ па? Маған берейін десе, 
Қүдайдың баласы жоқ па? Ж аратқанның хақ ісіне шек қойғанды, 
жауыз деп жеті таспен ату керек. Өз бетін аямаған, кісі бетін шидей 
қылады. Сыйласпаған дігіт түймедей ісін түйедей қылады. Он тиын 
сыбаға тартамын деген жігіт, ертеңгі күні аппақ бетін күііе қылады».

Ш абан Дәненұлы -  Қарабүжырдың болысы Шыңғыстың Жү- 
мабегі мен Тентектің болысы Шыманның Әбілқасымы арасында дау 
туып екі болысты жарастыру үшін орыс оязы съезд шақырған. Сонда 
бітім жасау төбе би Шабан Дәненұлына тапсырылған.

Ізбасты Мұсаүлы -  Қанжығалының сарысынан тарайды, үш 
жүздің тобына тускен ділмар адам, серілігі болған. Әкімбек болыс 
жанында үстаған. Исабек ишан Ізбастыға Ақшиді (Екібастұз ауылдық
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округі аумағында) алып берген. Сол жер бертінге дейін Ізбастының 
Ақшиі аталған.

«Жер әңгімеші, жер әңгімеші болған соң ел әңгімеші» -  демей 
ме. Ақкөл-Ж айылманың қаза берсе қазынасы, айта берсе асыл аза- 
маттары таусылмайды. Бірақ ауызға алып айтарлық түлга болса неге 
айтпасқа. Бүгінгі күнде аты аталмай, қалып бара жатқан түлғаның 
бірі Қажығали Балабекүлы. Ол Қараоба жеріндегі Шотбай ауылында 
1928 жылы 9 сәуірде дүниеге келген. Әкесі Балабек те күміс көмей 
әнші болған. Әкесінің сол өнері бойына дарыған Қажығали 7 жасын- 
да әнге құлақ түріп, домбыраға қүмар болған. Ер жеткен соң өнер 
жолын қууға бел байлайды. Соғыстан кейінгі жылдары Павлодар 
қаласына барып, филормонияда ән айтуға машықтанады. Біржан 
сал, Ақан сері, Естай әндерін әуелетіп салғанда табиғи дарыны анық 
байқалып, жүртты елең еткізетін еді. Қажығалидың бүл қабілетін 
Екібастүз совхозына өнер сапарымен келтенде әйгілі әншілер Жүсіп- 
бек Елебеков пен Ғарифолла Қүрманғалиев танып, Алматыға шақы- 
рады. Ол Жүсіпбек Елебековтың шәкірті болып, болашағынан көп 
үміт күттірді. Бірақ, денсаулығы келмей, туып-өскен жеріне оралып, 
Өлеңті совхозында түрлі қызметтер атқарды. Ауыл мәдениетінің да- 
муына үлес қосып, жүрген жерін ән мен жырға бөледі. Асыл азамат 
1982 жылы бақилық болды.

Ауыл азаматтары

М үрағат қүжаттарының ішінде 1930 жылдан бері совхозда өнімді 
жүмыс істеп еңбек екпіндісі болған Маденов Топанды совхоздың 
№ 1 бөлімшесінде орналасқан № 4 табынның аға табыншысы етіп, 
ал Өмірзақов Қойшыны № 2 табынның табыншының көмекшісі етіп 
бекіту жөніндегі қүжат табылды. (6-сурет)

Д ирекция отырысының 1933 жылдың 26 қыркүйегінде 1323 цент
нер ет тапсыру бойынша толтырылған хаттама сақталған. Хаттама 
бойынша әр бөлімшеден мал басы бөлініп, ет тапсырылғанша дей- 
ін бөлек бағылуы тиіс. Ет тапсырғанша Жүнүсов Әбікен (Джунусов 
Абыкен) -  № 5 бөлімшенің табыншысы (гуртоправ) жауапты болтан. 
Жиналған малды екі табынға бөлу, әр табынға бригада тағайындау 
қарастырылған. 1 -  табынның аға табыншысы -  Усеинов Сарлыбай. 
Бақташысы (малшысы) -  Кукеев. (7-сурет)

Ал 2-табынның аға табыншысы -  Әділбаев Ш апат (Адылбаев Ша- 
пат) /4 ф ./ (4 бөлімше) және малшысы -  Тілеубаев Әбдікәрім (Тлеу- 
баев Абдыкарим) бекітілген. 1-табынның жайылым жері -  «Шан- 
дақ» болса, 2-табынның жайылымы -  «Абдрахман қорасы» болтан. 
(8-сурет)
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.Булгялтер JT
Председатель:- Р ы с и я е ь. 
Декретар*»:- 11 у с и  * к о ь.

По 6 6  С 1 КЧ д н я .

кляд Рыоиаева о дорлдке командирования ня Буя. реи и рассмотрение аяянлениа.
І.^УшһЛйіДокляд Рыспанһя о ...проявив «омандии>ьаикя...................М» Бух. счет, курсы, согласно ~ЭТСшриивн»ш-Павлодаре!© го Треста '•Скотовод*

датой ХПИУ _____
НЛВших счетоводов Ма̂ ию. КУБУ Б.

г.ходотяйстьвьятв Пер на TpecTvJi разрешения ед е два места на счетоводов, в счлуяе уд&волетворения проосьбы Трестом, командировать усмановя и Галяноьу

пред* яс вод

3 .Поручить Рабочком и БV.VCH срочно наготовить и вру чить характеристики ня вышеуказанных товяридви да предмет представления Павлодаре юму Тресту Со

председатель

дяркому Тресту

/' Ршсдяеь/.

9-сурет
Өз естелігінде Сағынтай Әйтімов ағамыз ауыл қазақтары сырттан 

келген орыстар мен немістерді жатсынбай қарсы алғанын айтып еді. 
«Кең қолтық қазақтардың мейрімін сезген олар да шаруашылықтың 
өркендеуі жолында аянбай еңбектеніп, байырғы тұрғындарды бақша 
салуға және т.б. кәсіптерге үйретті.» -  дейді. Сондай тұрғындардың 
бірі совхоздың іргетасын қалауға ат салысқан Галяндар отбасы бол- 
ды. Антон Иванович Галян кеңшардың бас бухгалтері (1932 жылғы 
штаттық тізімде А.И. Галян -  бас есепші) болса, баласы Николай Ан
тонович көп жылдар жүргізуші, гараж меңгерушісі болды. Ал әйелі 
М ария алғашқы байланыс бөлімшесінің басшысы қызметін атқарды. 
Иван Антонович Галян орыс сыныптарында алғашқы мұғалім болды.

Мүрағат қорында 1933 жылдың 5 наурызында өткен жиналыс 
негізінде совхоз директоры О. Рыспев бухгалтерлер курсына Мана
ров Махмутты, Искаков Қайырбекті, Абдразаков Әбдікәрімді; Тір- 
кеушілер (номировщики) курсына Скрипкин Александрды; Аға
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есепшілер курсына Асылбеков Б. және Галян Марияны жіберу тура- 
лы хаттамасы (9-сурет), сонымен қатар, Галян М арияның есепшілер 
курсына жіберу туралы өтініші сақталған.

Совхоз басында диірмен де болды. Диірменші Федор Ефимович 
Лемякин бидайды тартып, қап-қап үн туйетін. Совхоз жүмыскерлері- 
не айлық төлерде ақша болмай қалса, басшылар Лемякиннен қарыз 
сұрап алып, кейін қайтарып беріп отырған.

Кітап жазу барысында совхозда тұңғыш агроном болған Нығы- 
ман Баяндин туралы ақпарат табылды. Былым кандидаты Бахриден 
Төлеубаевтың «Өңірдің экологиялық және түракты даму мәселелері 
(Ақкөл-Жайылма аймағының негізінде)» атты оқулығында: «Өңірде 
құрылған алғашқы кеңестік шаруашылықтардың бірі -  «Төртуй» 
ауылында туңғыш агроном болып қызмет аткарган Нуғыман Баян
дин еді. Кейінірек, осы агрономия саласында кандидаттық диссерта
ция қорғаған алғашқы ғалымдардың бірі болатын. Ол Қазақтың мем- 
лекеттік ауыл шаруашылығы институтында (қазірті ¥лттық аграрлық 
университеті) қырық жылдан астам уакыт ұстаздық етті. Бугінгі ор- 
тада жүрген академик-профессорлар оның шәкірттері, оны мақтан 
етеді.

Оның Төле биден бата алған Тайкелтір бидін бел баласы -  урпағы 
екенін біреу білсе, біреу білмейді. Ол жайтты сол ауылда көп жыл 
дәрігер болған, соғыс және еңбек ардагері, марқум Жаманов Аруан 
ағамыздың өз аузынан естіген болатынмын. Тікелей араласу мумкін- 
дігі болмағанмен, оның жазған оқулық-оқу қуралдары мен әдісте- 
мелік нұскауларын, тыңдалған ілімдерін пайдаландык. Қарапайым 
ғана тіршілік кешкен, небір «тақта отырған танымал» академиктер- 
дің ешбірінен кем туспейтін білімі терең, ғулама устаздан дәріс алға- 
нымызды мақтан етеміз.» -  деп жазады. (Б. Төлеубаев «Өнірдің эколо- 
гиялық және турақты даму мәселелері (Ақкөл-Жайылма аймағының 
негізінде)» 72 —73 бет).

Алғашқы қуаныш

Мемлекеттік мурағат қорында соғыс жылдарындағы Екібастуз 
совхозы жайында ақпарат жоқ. Ал соғыстан кейінгі жылдары мал 
түкымын асылдандыру мақсатында Украинадан көк сиырлар әке- 
леді. Бул сиырлар шаруашылықтың № 1 және № 3 бөлімшелеріне 
шоғырландырылады. М алшылардың жаргақ қулағы жастыққа тимей 
еңбектенуінің арқасында малдың кутімі жақсы болып одан мол өнім 
өндіруге қол жеткізеді. Сөйтіп, 1949 жылы «Екібастуз» совхозы Қазақ 
КСР М инистрлер Кеңесінің ауыспалы Қызыл туын жеңіп алады.
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Ауыспалы қызыл ту шаруашылыққа салтанатты түрде тапсыры- 
лады. Павлодар облыстық филармониясының әртістері келіп, өнер- 
лерімен халықтың көңілін көтереді. Ақкөл-Ж айылма өңірінің тума- 
сы, белгілі әнші Қадырхан Әбдікәрімов:

Екібас жерің жа-қсы іздеп келген,
Өлецмен еске алып аттай желем.
Еңбектегі ерлігімен награтталган,
Он бірін цүттыцтауга мен де келдім. -  деп ән салған еді.
Социалистік жарыста қол жеткізген табыстары үшін бірқатар ең- 

беккерлер жоғарғы марапатқа ие болды.
Л енин  орденім ен м арапат т алгандар
1. Түйміш Әбдіқалықов -  аға малшы;
2. Жолдас Шәкенов -  аға малшы;
3. Теміржан Дүйсенов -  аға малшы;

«Еңбек қызыл ту» орденім ен м арапат т алгандар
1. Қүрмаш  Асанбаев -  совхоз директоры;
2. Әйтім Ақышев -  бас мал дәрігері;
3. Қадір Біләлов -  бас зоотехник;
4. Мәкіш Жүнісова -  аға малшы;
5. Солтан Сәрсенбин -  аға малшы.
6. М әжит Құсайынов -  аға малшы;
7. Солтан Әміров -  аға малшы;

«За т рудовую  доблест ь» м едалгм ен  м арапат т алгандар
1. Тусупов Мүсайып -  бөлімшенің мал дәрігері;
2. Рысбеков Әкімбек -  № 1 бөлімшенің меңгерушісі;
3. Сәрсенов Манап -  № 1 бөлімшенің зоотехнигі;

Бүл жылдары совхоздың партия комитетінің хатшысы болып Сей- 
фолла Мұқажанов, комсомол комитетінің хатшысы болып Қабылбек 
Жұматаев қызмет істеді.

Мал шаруашылығы

1966 жылы шаруашылыққа Орал облысынан 900 бас қазақтың ақ 
бас сиырын әкеледі. Мал бордақылайтын совхоз орталығында ма- 
мандандырылған 5 бөлімше болды. Олардың 1 және 3 бөлімшесі қой 
шараушылығымен айналысса, 2 және 4 бөлімшелер ірі қара мал 
өсірді.

1969 жылы совхоз асыл тұқымды қазақтың ақ бас сиырын өсіретін 
шаруашылық болып бекітілді.
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№ 5 бөлімше етке тапсырылған малдың әрқайсысын 440—450 кг. 
жеткізді. Облыс көлемінде мал бордақылайтын үздік бөлімше ретін- 
де облыстық семинар өткізілді.

Ш аруашылық мал басын сақтау және өнімділігін арттыру 
бойынша жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізді. Әр 100 сиырдан 
80—85 бүзау, әр 100 аналық қойдан 95 — 100 қозы алып мал шаруашы- 
лығында облыс бойынша алдыңғы қатардағы шаруашылық болды.

Мал шаруашылығында аянбай еңбек еткен, шаруашылықтың өр- 
кендеуіне зор үлесін қосқан малшылар:

1. Қаленов Қали -  Социалистік Еңбек Ері, «Ленин» орденінің ие- 
гері, КПСС XXIII съезінің делегаты;

2. Шапатова М әрзия -  «Октябрь революциясы», «Еңбек қызыл 
ту», «Қүрмет белгісі» ордендерінің иегері;

3. Ж айдаров Қабдолла -  2 мәрте «Еңбек қызыл ту», «Қүрмет бел- 
rid», «Халықтар достығы» ордендерінің иегері;

4. Осибаев Сайлау -  2 марте «Еңбек қызыл ту» ордендерінің иегері;
5. Шалхыманов Ж антемір -  «Октябрь революциясы», «Еңбек 

қызыл ту», ордендерінің иегері;
6. Кицуль Алексей Иванович -  «Еңбек қызыл ту», «Құрмет бел- 

rid» ордендерінің иегері;
7. Кумашев Балтабай -  III дәрежелі «Еңбек даңқы» орденінің иегері;
8. Қамаров Жүкен -  «Еңбек кызыл ту» орденінің иегері;
9. Түяқов Қылман -  «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері;
10. Нурсеитов Арыстан -  «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері;
11. Темиргалиев Олжай -  «Еңбек кызыл ту» орденінің иегері;
12. Болтенов Бекмүрат -  «Қүрмет белгісі» орденінің иегері;
13. Мұхамедиев Кәкібай -  аға бақташы;
14. Рахимов Мүхтар, Алтыбаев Қүсбек, Баймағамбетов Байнияз -  

жылқышылар.
Мал шаруашылығын өркендетіп, жоғарғы көрсеткіштерге қол 

жеткізуге үлес қосқан, совхоздың бас зоотехнигі қызметін атқарған 
Бакенов Бекболат, 1955 — 1958 жылдары совхоздың бас агрономы 
болған Төлегенов Нүркен.

Совхоздың экономикасын дамытуға үлесін қосқан, бас бухгалтер 
қызметін атқарган Наурызбаев Тауали, Дакенов Шотай. Бас эконо
мист Қожаев Зейнолла.

Эр жылдары ауылдық кеңестің төрағасы болып жемісті еңбек 
еткен Ахметов Айткен, Қожахметов Хамит, Жұматаев Қабылбек; 
партия комитетінің хатшылары Бецал Иван Афанасьевич, Оспанов 
Зекен Башаевич, Мүбараков Тоқтар Мүбаракүлы, Ерғалиев Мырзаға- 
ли Жылқайдарович. Көп жылдар бойы сауда бірлестігінің басшысы 
болған -  Омарбеков Қайыржан.
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Эр жылдары совхоз бөлімшелерінің меңгерушісі болған
1. Аменов Туяқ -  «Қурмет белгісі» орденінің иегері;
2. Айтжанов Қабиден -  «Халықтар достығы» орденінің иегері,
3. Қасымжанов Қайыркеш -  «Қурмет белгісі» орденінің иегері;
4. Әйтімов Сағынтай,
5. Сәкенов Сағынтай,
6. Усалинов Смағұл,
7. Жакенов Балғабек,
8. Мукушев Айтжан.

Егін шаруашылығы

Екібастуз совхозында егін шаруашылығы да қарқынды дамыды. 
Жаңа технологияларды тиімді пайдаланудың арқасында жоғары көр- 
сеткіштерге қол жеткізді.

Бул салада 1960 жылдары совхоздың бас агрономы қызметін 
атқарған «ҚазақКСР-інің еңбек сіңірген агрономы», 2 марте «Еңбек 
қызыл ту» орденінің иегері Омаров Қусайынның еңбегі зор. Етін ша- 
руашылығында № 1 бригаданың бригадирі 1957—1959 жылдары Али
пов Қапез болса, «Қазақстанға еңбегі сіңген механизатор» атағының, 
«Ленин», «Еңбек қызыл ту», «Қурмет белгісі» ордендерінің иегері 
Турсынов Қумат бригадир болды.

1979 жылдың кузінде совхоз диқандары 1 миллион пут астық 
тапсырды. Азаматтардың екпінді еңбегінің арқасында «Екібастуз» 
совхозы ауыспалы қызыл ту иеленіп, бірнеше марте Букілодақтық 
және Республикалық социалистік жарыс жеңімпазы атанды.

Маңдай терін төгіп, еңбегінің лайықты бағасын да алған механи- 
заторлар:

1. М убараков Балтабай -  «Қурмет белгісі» орденінің иегері;
2. Баталов Василий -  алғашқы тың игеруші. «Еңбек қызыл ту» 

орденінің иегері;
3. Минин Шакыбай -  «Еңбек қызыл ту», «Қурмет белтісі» орден- 

дерінің иегері;
4. Ещанов Ақтанбай -  «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері.
5. Дукенов Бәкібай -  «Ленин», «Еңбек қызыл ту» ордендерінің 

иегері.
6. Жаркенов Зкрия -  алғашқы механизатор.
7. Орынбаев Даулетбай
8. Дюсенбаев Мухит -  комбайнер;
9. Тусупов Болпақ -  комбайнер;
10. Ж алмағамбетов Қурман -  комбайнер;
11. Абильденов Қален -  комбайнер;
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12. Ахметов Өміржан -  комбайнер;
13. Ағалиев Дукен -  комбайнер;
14. Қазнауиев Әншөк -  мал азығын дайындау бригадасының бри

гадир!
15. Идрисов Көзден,
16. Қылманов Жайлау,
17. Мусабеков Қайыржан,
18. Жамалов Қусайын,
19. Ташимов Какен.
№ 2 егін бригадасында «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері Редхер 

Кондрат Егорович бригадир болды. Ал агрономның міндетін «Кур- 
мет белтісі» орденінің иегері Табулдинов Муқсын атқарды.

Механизаторлардың күрамында:
1. Төлеуов М ажит -  «Октябрь революциясы», «Еңбек қызыл ту», 

«Қурмет белгісі» ордендерінің иегері;
2. Тауш Арнольд -  «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері;
3. Баклан Николай -  «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері;
4. Ж мурко Михаил -  «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері;
5. Баталов Василий -  алғашқы механизатор, «Еңбек қызыл ту» 

орденінің иегері;
6. Белан Алексей -  «Қурмет Белгісі» орденінің иегері;
7. Елеуов Абай -  «Құрмет Белгісі» орденінің иегері;
8. Бедеров Григорий -  «Қурмет Белгісі» орденінің иегері;
9. Карих Адольф -  «Қурмет Белгісі» орденінің иегері;
10. Темірболатов Амантай -  «Қүрмет Белгісі» орденінің иегері;
11. Тауш Вернер
12. Алипов Қапез
Екінші бригаданың бригадирі «Қурмет белгісі» орденінің иегері -  

Гиндер Андрей Васильевич болды.
Механызаторлар:
1. Дангарин Ш аймухамбет.
2. Кәрібаев Жантемір;
3. Керімжанов Көшербай;
4. Қурмашев Серік;
5. Солтаналин Жолкен;
Үшінші егін бригадасының бригадирлері -  «Қурмет белгісі» ор- 

денінің иегері -  М айер Василий Кондратьевич пен «Еңбек қызыл ту» 
орденінің иегері Байниязов М урат еді.

Механизаторлар:
1. Ротор Василий Николаевич -  «Құрмет белгісі» орденінің иегері.
2. Топанов Төлеген,
3. Төлеубаев Муттахиден.
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Күрылыс саласында еңбек етіп өз үлестерін -қос-қан:
1. Акишев Бақытбек -  бригадир;
2. Бекова Зоя Ивановна -  бухгалтер;
3. Қүмашев Балғабай,
4. Локашев Қайыркеш -  мастер;
5. Макарова Зинаида Ивановна,
6. Нығметов Қабидолла -  Мастер
7. Сагамбаев Түрсын,
8. Саржанов Бейімбет -  бригадир;
9. Ташмағамбетов Нүрым -  аға прораб;
10. Түймышев Жақсылық -  аға прораб;
Адал еңбегініц арцасында абыройлы болган жүргізуиіілер:
1. Саржанов Зарлық -  «Қүрмет белгісі» орденінің иегері;
2. Қайырбеков Қинаят -  «Құрмет белгісі» орденінің иегері;
3. Жаркенов Балтабай -  «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері;
4. Масығұтов Балған -  III дәрежелі «Еңбек даңқы» орденінің иегері;
5. Манапов Боткен,
6. Балтабаев ІПүкірбек,
7. Амиржанов Мананбай,
8. Амренов Шөпбай,
9. Ермекбаев Серікбай,
10. Дюсембаев Сейлхан.

Әр жылдары совхозды басқарған басшылар

Әрине совхоздың жоғарғы көрсетшіктерге қол жетуі үшін білікті 
басшылар керек. Екібастүз совхозын эр жылдары басқарған дирек- 
торлар

1. Масленков В.И.
2. Рыспаев О.Р.
3. Романовский
4. Какенов И.
5. Садықов
6. Асанбаев Қ.
7. Біләлов Қ.
8. Сукончик В.
9. Ташимов Қ. С.
10. Супеков Б.
11. Аймулдин Ж. М.
12. Хаджимуратов Б.
13. Ботагозов Д  А.
14. Садуов А.
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15. Төлеубаев Б.
16. Құнанбаев Қ.
17. Каримов А.
18. Тергеусизов
19. Маханов Қ.
20. Жумагельдин А.
Екібастүз ауылдык округінің әкімдері:
21. Ташмағамбетова А.Н.
22. Қабылтаев Е.Ж.
23. Мусин Қ.Б.
24. Қүспеков М. Қ.
25. Асылов Қ.Б.
26. Ибраев Ж.Қ.
Осы аралықта шаруашылық 2 мәрте Бүкілодақтық және 2 марте 

Республика көлемінде жеңімпаз болып танылып, Ауыспалы Қызыл 
тумен қатар сыйлық ретінде автобус, жеңіл маш иналармен марапат- 
талды.

Совхоз тынысы

Совхозда алғашында 4 жылдық, кейіннен 7 жылдық білім берілсе 
1966 жылы орта мектеп ашылды. Краснокутск ауданының оқу бөлімі 
тұңғыш директор етіп Жиенбеков Шыңғыс Жиенбекұлын тагайын- 
дайды, алғаш оқу ісінің меңгерушісі қызметі Үзақпай Ермұқанбетов- 
ке міндеттеледі.

Бұл өлкенің бауыры қызғылықты тірлік пен қызған өмірдің ай- 
насы еді. 1980 жылы совхоз орталығында 20 орындық емхана салын- 
ды. Екібастұз өңіріне депутат болып сайлағанған КСРО халық әртісі 
Ермек Серкебаевтың бастамасымен ауылда 300 орындық мәдениет 
үйі салынды. Совхозда орналасқан бүл мәдениет үйі шын мәнінде 
өнер ошағына айналды. Отбасылық ансамбілдер қүрылып, аудан, об- 
лыс көлемінде өнер көрсетті.

1971 жылы 100 қойдан 92 қозы алса, 1972 жылы 98 қозы алған. 
Сол жылы 15 отардың он бірінен 100 ден 100 не одан да көп қозы 
алынған. 1979 жылы қой басының саны 23 918 (жоспар бойынша 20 
110 болуы тиіс) болтан.

1980 жылдары совхозда барлығы 156 трактор, оның ішінде 23 
«Киров», 70 Т-74 пен ДТ-75 және 71 комбайн мен 100 автокөлік болса, 
шаруашылықта 5 765 бас ірі қара, 27 375 қой, 1069 жылқы болтан.

Сматүл ақсақалдың 1950 — 1958 жылдары баптаган жүйрігі 
«Наган» еді. Аулабай ауылының жылқы фермасында баптаган. Қүй- 
рыты шолақ. Бәйгеге қосқанда сол шолақ қүйрыгын тік көтеріп шап-
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канда ж ұрт наганға ұқсатқандықтан, «Наган шолақ» аталып кеткен. 
Түсі -  шұбар. Бәйгеде Серікбай Ермекбаев шапқан.

Қартайған шағында шаруашылық жұмыстарына пайдаланылған. 
Бірде бәйгеге жүйрік аттар таңдалып жатады. Арбаға жегілген «На
ган шолақ» елеңдеп, жер тарпып оқыс мінез көрсеткен соң ақсақауі- 
дар «Тумасынан түлпар ғой, соңғы рет шауып, қүмарын қандырсын» 
деп оны әлгі аттарға қосып жібереді. Бүуі әйгілі «Наган шолақтың» 
ақырғы аламаны еді...

Ауылда сол кезде «Бала Мишка» атты ж үйрік болса, бертін Жаңа- 
бай Ақьіуібековтың әйгілі жирендері ауылдың атын шығарды.

Екібастүз совхозының айналасы ауыл-елге бай. Көненің көзін- 
дей болған Ақжар, Токүлы, Талдықамыс, Көксиыр колхоздары мен 
бертінгі Ақши-Аулабай, Ш иліқүдық, Мыңтомар -  Нубай, Қаражар, 
Тоқүлы бөлімшелерінде тіршіуйк кайнап, Өімір жауіғасын тауып жа- 
татын.

Таяғының үшына ырыс іуіінген, аузы дуады Исабек Ишан Хазірет 
бастаған Ж аратқанның рахымына бөуіенген Қожа атауіарымыздың 
кесенесі бүл да/іаның даңқын асырып түр. Солардан тараған үрпақ, 
атаның қанымен келген қасиетке ие болып, еуі-жүртының қүрметіне 
бөуіенген Әшім қожаның атында Төртүй ауылында мешіт бар.

Торқалы той -  тоқсан жылдық

2019 жылдың 22 қыркүйегінде «Рухани жаңғыру» мемлекеттік 
бағдарламасының аясында, аталмыш кітапты жазуға себепкер боуіған 
бүгінгі Төртүй, кешегі Екібастұз совхозының 90 жьшдық торқалы 
тойы кең көлемде атап өтілді.

Әуелі той тарихына тоқталып өтейік. 2019 жылдың қаңтар айын- 
да өткен әкімнің есептік кездесуінде ауыл түрғыны Күлшай Қойшина 
ауылдыц 90 жылдығын атап өту бойынша мәселе көтерген. Бірақ бұл 
шешусіз қалады. Сол жылдың 15 мамырында ауылға жаңа сайланған 
әкім -  Ж. Ибраевты таныстыру мақсатында үйымдастырылған жи- 
налыста ауыл ақсақалы Заруіық Саржанов Екібастұз қаласының бас- 
шысы Н. Әшімбетовтың алдында тоқсан жылдықты тойлау мәселесін 
қайта көтерді. Осылайша келелі жиында келісім тауып, қала әкімінің 
тапсырмасымен дайындық жүмыстары қолға алына бастады.

Екібастұз совхозының 90 жылдық мерей тойын үйымдастыру 
бойынша жүмыс тобы қүрылады. Олардың  қүрамына С. Әйтімов, 
М. Байниязов, Б. Болпақова, М. Ерғалиев, С. Занов, Ж. Ибраев, М. Ма- 
напов, А. Масығүтов, 3. Саржанов, Т. Топанов сынды бүгінгі ауылдың 
қүрметті азаматтары мен ақсақалдары енеді.
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Жұмыс тобының әр імүшесіне тиісті міндеттер артылды. «Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл» -  демекші, ауылдың тойына келгенде, бір уақыт- 
та дәурені осы ауылда өткен, бірақ өмір ағысымен қадаға көшіп кет- 
кен барлық ауыддастар да ат салысты. Бүл дадаға маңдайының тері 
сіңген, күні мен түнін еңбекпен өткізген азаматтар да әр бейсенбі сай- 
ын қадада өтіп отырған жиналыстарға катысып, атқарылып жатқан 
жүмыстармен танысып, өз ой-пікірлерін қосып отырды.

Үйымдастырылатын концерт пен мәдени шараларға да ерекше 
көңіл бөлінді. Осы ауылдың тумасы, ҚР Түңғыш Президенті -  Елбасы- 
ның мәдениет саласы бойынша мемлекеттік стипендиясының иегері, 
дәстүрлі әнші М. Манаповтың шақыртуымен тоқсан жылдық тойға 
әуесқой композитор, әнші Лүқпан Жоддасов бастаған өнер жүлдыз- 
дары келді.

Дариға дәурені өткен ыстық өлкенің тойына қаладағы ақсақалдар 
қүр қол бармай алдын ала той шашуын жинады. Жүмыс тобының 
мүшесі Әйтімов Сағынтай аға қалада түратын ақсақалдардың тізімін 
алдын-ала бөліп, жұмыс тобының басқа мүш елеріне үлестіріп береді. 
Осылайша жиналған той шашуы жиналды.

Адғашқы жиналыстардың бірінде торқалы тойға орай бүл ай- 
мақтың арғы-бергі тарихы мен ел-жүрты жайлы кітап жазу да үсы- 
ныс ретінде көтеріледі. Бір ауыздан қүптау тауып, ендігі мәселе, 
кітапты жазуды кімге тапсыру керектігін ойластырады. Жасы үлкен 
аға жазушылардан менің бағым осы жерде озып шыққан екен. Серік 
Занов пен Медғат М анаповтай ағалардың сенім білдіруімен, кітаптың 
құрастырушысы болдым.

Жүмыс тобына алғаш рет таныстырғанда «бүд бала тапсырылға- 
лы отырған жүмысты арқалап алып шыға ала ма» деген күмәнді ой 
болғанын да еш жасырмай айтуымыз керек. Кітаптың жазылу ба- 
рысы әрдайым қадағаланып, талқыға садынып отырды. Шындығына 
келгенде өзім үшін де бүл үлкен жүк болды.

Сол жиналыста, арнайы редакция алқасы да құрылды. Олардың 
қүрамына С. Әйтімов, Б. Болпақова, М. Ерғалиев, С. Занов, Ж. Ибраев, 
М. Манапов, А. Масығүтов, 3. Саржанов кірді. Редакция алқасының 
әрбір мүшесі кітап жазу барысында үлкен көмек көрсетті. Білгенімен 
бөлісіп, кітапқа қосуға болатын кәделі ақпараттарды әкеліп отырды.

Кітабымыздың салмағын еселеп, құнын арттыру мақсатында 
Мемлекеттік мүрағатта сақталған құжаттарды да көтердік. «Екібастұз 
қаласы мемлекеттік мүрағаты» КММ қорында сақталған ең ескі қү- 
жат 1932 жылдың 24 қазанынан бастау алады. Оған дейінгі жылдар 
біз үшін беймәлім болды. Архивист Ж. Абедьдинованың көмегімен 
барлық қүжаттармен танысып, тіпті қажет болтан папкадарды өзім- 
мен бірге алып кетіп отырдым. Осы қүжаттардың ішінен совхоздың
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екінші директоры болтан Омар Рыспаевтың дербес карточкасы да та- 
былды.

Қалалық мұрагат қорынан табылған «жәдігерлер» өзіме аздық 
етіп облыстық мүрагатқа Екібастұз совхозы бойынша зерттеу жү- 
мыстарын жүргізуге рұқсат етіңіз деген мазмұнда өтініш жаздым. 
Рұқсат етілген соң сарғайған қағаздардың ішінен сыр іздедім. Бүл 
мұрагатта 1930 жылдан бастап совхоздың жыл сайынғы кезекті есеп 
беруі, жылдағы өсімдер мен төмендеуге байланысты барлық құжат- 
тармен таныстым.

Олардың барлығын жазып отыратын болсақ кітабымыз зерттеу- 
шілік бағытқа ауысып кетер еді. Біздің мақсатымыз торқалы тойға ар- 
нап шығару болғандықтан, оның устіне тек қана есептік сандар көр- 
сетілтен кітап оқырманның қызыіушылығын оята алмайды-ау деген 
кудікпен өзімізге керекті мәліметтерді беруге тырыстым.

Облыстық мурағаттан Жоғарғы Кеңес Президиумының 1947 жыл- 
дың 16 қыркүйегіндегі жарлығына сәйкес, социалистік жарыста қол 
жеткізген табыстары ушін бірқатар еңбеккерлер жоғарғы марапатқа 
усынылғаны және олардың ішінен сол мараптқа ие болғандары жа- 
зылған тізім табылды.

Еңбек майталмандарының арасында Асамбаев Қурмаш  (бутан 
дейін «Қызыл жұлдыз» орденімен және «Ерен еңбеті ушін» ме- 
далімен марапатталган), Төлеубаев Қаусын (бутан дейін «Ерен еңбегі 
ушін» медалімен марапатталган), Байматамбетов Байнияз, Алтыбаев 
Кусейбек, Рахимов Мухтар 101 аналық жылқыдан 101 қулын алып, 
барлыгын аман сақтап қалтаны ушін Социалистік еңбек ері жотаргы 
атагына ұсынылган.

Ал Дуйсенов Теміржан (бутан дейін «Ерен еңбегі ушін» медалі- 
мен марапатталган), Әбдіхалықов Туйміш, Жолдасов Шакен -  «Ле
нин» орденін, Біләлов Қадыр (бутан дейін «Ерен еңбегі үшін» медалі- 
мен марапатталган), Ақышев Әйтім (бутан дейін «Ерен еңбегі ушін» 
медалімен марапатталган), Жунусова Мәкіш, Сәрсенбинов Солтан 
(бутан дейін «Ерен еңбегі ушін» медалімен марапатталган), Құсай- 
ынов Мәжит, Әміров Султан -  «Еңбек қызыл ту» орденін, Тусіпов 
М усәйіп (бутан дейін «Ерен еңбеті ушін» медалімен марапатталган), 
Рыспеков Әкімбек (бутан дейін «Ерен еңбеті ушін» медалімен м ара
патталган), Сәрсенов Манап -  «Ерен еңбегі ушін» медалін өңіріне қа- 
датан.

Сөздің орайы келгенде, қаншама қунды деректерді табуымызга 
септігін тигізген екі мурататтың қызметкерлеріне алгыс білдіреміз.

Оқырманның қолынан туспейтін кітап жазу оңайта соқпайтыны 
белгілі. Біз бұл кітапты жазу барысында өскелең урпақтың ел мен 
жерін танып, онымен мақтан тутуын, көне көз қариялардың кор-
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ген-білгенін кейінгіге мұра ретінде айтып кетуін, Ақкөл-Жайылма 
өңірінің арғы-бергі тарихын жазу арқылы өлкетануға үлес қосуды 
мақсат еттік.

Өлкетану демекші, кітабымыздың құнын арттырған бір деректі 
биология ғылымдарының кандидаты, ПМУ профессоры, Экология- 
лык академияның мүше-корреспонденті, ҚР Ж урналистер одағы мен 
Ауыл шаруашылық министрлігі сыйлығының лауреаты Төлеубаев 
Бахриден ағаның «Өдірдің экологиялық және түрақты даму мәселе- 
лері (Ақкөл-Жайылма аймағының негізінде)» кітабының электронды 
нүсқасын зайыбы Сәрсенгүл апамыз үсынды. Бүл кітапта Өлеңті-Ші- 
дерті табиғи аймағында кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің түр- 
түрін жіктеп жазған екен. Ағамыздың еңбегін біз де кітапқа костық.

Бүгін қолыңызға тиіп оқылып отырган кітап осылай жазылған еді.
...22 қыркүйек күні Төрт үйде бүл өңірде бүрын соңды болмаған 

торқалы той өтті. 13 киіз үй тігілді. ҚР Парламенті Мәжілісінің де
путаты Н.К. Әшімбетов, Павлодар облысы мәдениет, тілдерді дамы- 
ту және архив id  басқармасының басшысы Е.Н. Дәуенов, Екібастүз 
қаласының әкімі Е.Б.Иманзаипов пен қалалық мәслихаттың хатшы- 
сы Б.Қ. Қүспеков, «Nur Otan» партиясы Екібастүз калалык филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Н.Қ. Макраев және қаламыздың 
қүрметті азаматтары мен ауылдастарды қосқанда барлығы екі мыңға 
жуық халық жиналды.

Ауыл орталығындағы думанды мерекеге ауа-райының өзі бөгет 
болған жоқ. Ж иналған көпшілік сағыныштарын сейілтіп, мауқын бір 
басқандай. Әр жерде топтасып түрған халықтың өткен-кеткенін есіне 
алып, жадырап жургені байқалады.

Тойдың басы аттылар шеруінен басталды. Бүл ел жылқы малын 
баптап бәйгеге қосқан ел. Кешегі аламанда алға озып, бәйге алып 
жүрген «Наган шолақ» пен «Бала Мишкадай» жүйріктерді көріп 
өскен, олардың айналасында өрбіген аңыз әңгімелерді естіп өскен 
елді аттылар шеруі бір серпілтті.

Тойдың салтанаты қүрметті қонақтардың қүттықтауынан, ауыл 
ақсақалдарына шапан жабудан басталды. Мерекелік концертте ҚР 
Мәдениет саласының үздігі Ләззат Шушаева, ҚР еңбек сіңірген қай- 
раткері Ербол Айтбаев, «Атамүра» мәдениет орталығы мен Естай 
атындағы балалар музыка мектебінің оқытушылары мен оқушылары 
өнер көрсетті.

Ауылдастардың асыға күткен қонақтары түстен кейін келді. Әу- 
есқой композитор, әнші Л үқпан Жолдасов, Бауыржан Жақыпов және 
«L-LINE» тобын жиналған халық қуанышпен қарсы алды. Халық 
ауа-райының қолайсыздығына қарамай «Алтынай» әніне би билеп 
көңіл көтерді.
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Төртүйдің тойына жиналған қауым ойын-сауыққа қоса, спорттық 
сайыстарды да сүйсіне тамашалады. Бүл туралы «Отарқа» газетін- 
де Ж. Ж әлелұлы жазған болатын: «Дәстүрлі қош қар көтеру кезінде 
жұрттың қолдауы жігерлендірген жігіттер бірінен-бірі асып түсу 
үшін ақ тер, көк тер болды. Асқар Хасенов қошқарды 37 рет көтеріп 
алға суырылып шығып еді, Наурызбай Рамазан бұл көрсеткішті 42-ге 
жеткізді. Ал Шідерті кентінің азаматы Досжан Жүсіпбек қошқарды 
43 рет көтеріп, бір-ақ тыныстады. Осыдан кейін ортаға палуан Мақсат 
Кәрімов шықты. Апайтөс, бура сан жігіттен көрермен жаңа рекорд 
күтті. Алайда Мақсат тактикалық қателік жіберді. Әуелгіде баяу қи- 
мылдап, тек содан соң жеделдетіп көтеруге кірісті. Бүл екі аралықта 
шекті 2 минут өте шығып, 41 деген санда тоқтауға мәжбүр болды. 
Сөйтіп, бәске тігілтен қара қош қар шідертілік Досжан Жүсіпбекке 
бүйырды.

Көш пелілер ойыны -  көкпарға қүмар ж ұрт дода көкпарды жақсы 
біледі. Ал ж аппай көкпар біздің өңірде сирек ойналады. Бүл жолы 
халық сол ж аппай көкпарды тамашалауға мүмкіндік алды. Ойынға 
Ақкөл, Зеленая роща және Төртүй ауылдарынан 40 шақты көкпаршы 
қатысты. Ондаған аттың түяғынан көтерілген қою шаң аспанға кө- 
теріліп, үмар-ж үмар болтан топ ішінен әйгілі көкпаршы Еркебұлан 
Егінбаев суырылып шығып, алғашқы салымға қол жеткізді. Міне, 
осыдан кейін көкпар әбден қызды. Әбжіл қимылдай білген Ерғанат 
Қадыров, Нурсултан Қайрат, Қуат Кәрімов серкені шеңберге дөп 
тастап, жұрттың қошеметіне не болды. Айтпақшы, көкпарда көрер- 
мен де салым тіге алады. Бүл орайда Екібастұз қаласының түрғыны 
Рүстем Төлеуов, Ақтоғай ауданы Жалаулы ауылының азаматы Жаң- 
бырбай Ахметов мәрттік корсете білді.

Ж аппай көкпардың соңғы салымы «өгіз өлді» аталады. Оған қол 
жеткізу -  абырой. Мүндай абыройға бұл жолы Ерғанат Қадыров ие 
болды. Сөз орайы келгенде айта кетейік, ж аппай көкпарға жүмсалған 
қаражатты Екібастұз қаласы үлттық ат спорты ойындары федера- 
циясы көтерді.

Ауа райының қолайсыздығы үлкен-кішінің ат бәйгесіне қы- 
зығушылығын бәсеңдете алмады. Оннан астам тай 6 шақырымға жі- 
берілді. Көмбеге бірінші болып Ақтоғай ауданы Шілікті ауылының 
атбегісі Айқын Қайроштың жирен тайы келді. Екінші болып Сырлы- 
жақ атты тай келді. Иесі -  Ерейментау ауданы Ажы ауылының тұрғы- 
ны Бейбарыс Қасенов. Үшінші орынды сөреге қатар жеткен екі тай 
бөлісті.

Ton бәйгеде Жалаулы ауылының тұрғыны, белгілі атбегі Жаң- 
бырбай Ахметовтің бағы жанды. Ш абандоз Балғын Уахиттың тақы- 
мындағы Ажар сөре сызығын бірінші болып қиды. Баянауылдық
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Марғүлан Аманқүловтың жуйрігіне екінші орын буйырды. Екібастуз 
қаласының турғыны Асылбек Қожановтың Баязиті үшінші жулде- 
ге ілікті. Бәлкім, Баязит бірінші болып та келуші еді, дәл көмбеге 
тақаған ту ста іркіліп қалып, өкіндірді...

Алты арғымақ қосылған аламан бәйгеде шабандоздар тактикалық 
есепке көшті. Өйткені бес айналым бойы аттардың ара жігі ашылма- 
ды. Осылайша, тізгін тартып, бір-бірімен аңдысқан шабандоздар тек 
соңғы айнадымда аттың басын жіберді. Сөйтіп, ерейментаулық Ал
маз Қултасовтың Лашыны көмбеге қустай ушып, жеңімпаз атанды. 
Ж аңбырбай Ахметовтің (Ақтоғай ауданы, Жалаулы ауылы) Ракетасы 
екінші, Асылбек Қожановтың (Екібастұз қаласы) Гауһартасы ушінші 
о рынды еншіледі.

Ат бәйгесінің жеңімпаздары мен жулдегерлеріне дипломдар мен 
ақш алай сыйдықтар табыс етілді. Ж улде қоры Екібастұз қадасы үдт- 
тық ат спорты ойындары федерациясының қаражаты мен жарнадан 
қуралды. Сонымен бірге, меценаттар Манат Алғамбаров пен Қайрат 
Ибраев жеке үлесін қосты.

Айтпақшы, жергідікті ат қумар жігіттердің мурындық болуымен 
қазақы аттар бәйгесі де өткізіліп, озған аттар иелеріне жудделер та- 
бысталды.»
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Е к і б а с т ү з  а у ы л д ы қ  о к р у г і н і ң  э к ім і
Ж .  И о р а е в

Болашағы бар ауыл

Туған жер -  адам өмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер оны 
елімен, өткенімен және болаш ақпен байланыстырады. Міне, сон- 
дықтан да тіпті балалық шақтан бастап-ақ адамда отанға деген ма- 
хаббат сезімі оянады. Әрбіріміз үшін Отан ошақ басынан: туған жер, 
туған көше, туған қала немесе ауылдан басталады.

Былтыр аты Павлодар облысына әйгілі, «миллионер совхоз» 
атанған Екібастұз совхозының құрылғанына, совхоз құрылғанда 
ауылдық кеңес те қатар құрылатынын ескерсек, ауылдық округке де 
90 жыл толып, кең көлемде атап өтілді.

Әрине бұл елді мекеннің тарихы тереңірек, оны тарихшыларға 
зерттеуге қалдырайық. Ал елді мекеннің дамуына үлес қосқан аза- 
маттардың еңбегін үмытпаған жөн, оны жаңғырту мақсатында бірне- 
ше ауқымды іс-шаралар жоспарланып, жүзеге асырылды. Айналасы 
4 айдың ішінді 4 жылға татитын жұмыс істелінді десек артық айтқан 
болмас. Оған ел куә. Түпкі мақсат елдің рухын ояту. Туған жерге деген 
сүйіспеншілігін арттыру, сағынышын сейілту, тағдыры осы елді-ме- 
кенде өткен азаматтардың қауышу сәтін кору болды. Осы арқылы 
түрғындарды біріктіру, үйымшылдыққа тәрбиелеп бағыттау. Әсіресе 
өскелең ұрпақтың бойындағы елжандылықты оятуды көздедік.

Осы алға қойған мақсат-міндеттерге жету үшін жұмыс тобы қү- 
рылып, мазмүнды жоспар жасалды. Той күні жазындаған сайын әрбір 
күнді тиімді пайдалануға тырыстық. Сөздің орайы келгенде айта кетей- 
ін, осы жүмыстың басы-қасында біршама азамат-азаматшалар, ауыл 
түрғындары жүрді. Олардың жасаған еңбектері үшан-теңіз, ол үшін 
мың алғыс. Осылардың бәрін ұйымдастыруда, жиналыстар жасап, хат- 
тамалар толтырып, берілген тапсырмаларды қадағалаған, уақытпен 
санаспай өз міндетінен өзге қызметтер атқарған әкімшілік қызметкер- 
леріне де зор алғыс айту абзал. Олар А. Сембин, А. Омарбекова, А. Ра
мазанова, С. Арынова, Ж. Сембина, Ә. Шахтаева және т.б.

Toil дегеніміз тек көңіл көтеріп, іш іп-жеп кету емес, ауылдың ер- 
теңіне керекті іс-шаралар үйымдастыру да жатады. Сондықтан той- 
дың аясында біраз мазмүнды жүмыстар жасалды. Соның бірі -  ескі 
дүкен ғимаратын асханаға айналдыру. Асхананың жөндеу жүмысы- 
ның басы-қасында ауылдың тумасы О. Қойшин жүр. Биыл асханаға 
жылу жүйесі де тартылмақ, оны жүзеге асыруды Е. Құмашев қолға 
алмақшы. Ауыл мектебін 1989 жылы тамамдаған түлектер стеланы
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жаңартса, 1982 жылғы тулектер ауылдың кіреберісіне арка қойды. 
1984 жылғы түлектер «Жеңіс» саябағын тазалап, қоршауын сырлады. 
2007 жылғы түлектер мектеп қоршауын қалпына келтірді. Ауылы- 
мыздың тумалары -  ағайынды Болат, Марат Қүспековтер мектеп- 
ке Teacher office жабдықтады. Сондай-ақ мектептің терезелері то- 
лығымен ауыстырылды. Мектеп ішіндегі мүраж ай кабинеттен залға 
көшіріліп, стендтері жаңартылды. 1985 жылғы түлектер Әшім қожа 
мешітіне ағымдағы жөндеу жүмыстарын жүргізді.

Ауылды қоқыстан тазалауда жастар белсенділік танытты. Техни- 
камен Б. Молдахметов, Б. Сагинбаев, Е. Шаяхметов, С. Шаяхметов, 
Б. Апаханов, М. Мубараков, Т. Сакенов және т.б. көмектессе, тойдың 
мазмүнды өтуіне А.Сембин, Е. Сейсенбаев, Ж. Ахметов, Р. Карибаев, 
Д. Қүсайнов, А. Жексенбаев, А. Манапова және т.б. атсалысты. Көше- 
лер тегістеліп, қүм төселіп, сырланып, билбордтар қойылды.

Биыл совхоз тарихында болмаған, әр үйге орталықтандырылған 
су жүйесі тартылды. Соның арқасында Төртүй мен Тай ауылдары су- 
мен қамтылып, түрғындардың 68 пайызы орталықтан су қолдануда. 
Шағын ауылдарға тегіс КБМ орнатылды. Эр аула бау -  бақша егуді 
қолға алды.

Ауыл халқының түрмысының түзеле бастағанын үйлерінің шатыр- 
ларын, қоршауларын жаңа үлгідегі қаңылтырмен жабдықтауынан, те- 
резелерін пластикке алмастырғаннан байқауға болады. Онымен қоса, 
мал санының өсуімен қора-қопсыларын да кеңейтіп, жаңадан салуда. 
Сонымен қатар, шағын ауылдарға көңіл бөлініп, тазалық жүмыстары 
белсенді жүргізілді. Қазір Ақши, Мыңтомар, Көксиыр, Қаражар, Тал- 
дықамыс ауылдары тазаланды. Әр ауылға кіре беріске ауыл халқының 
демеушілігмен атауы жазылған стеллалар орнатылды.

Округте екі мектеп бар. Екібастүз орта мектебінде -  77 оқушы, 
22 мүғалім, бюджеттік интернат, шағын орталық бар. Өлеңті негізгі мек- 
тебінде -  37 оқушы, 17 мүғалім, шағын орталық. Бала санының азайып ке- 
туіне байланысты ауылға өзге аймақтан келген отбасыларды қоныстанды- 
ру жүмыстары қолға алынып, 6 отбасы (61 жан, 12 оқушы) көшіп келді.

Жалпы ауылдың ілгері басуы, қарыш тап дамуы да түрғылықты 
халқына, азаматтарына байланысты. Әсіресе елді мекеннің өсіп- 
өркендеуі шаруа қожалықтарының дамуымен өлшенетіні тағы бар. 
Ауылдың шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлері дамып, өркен- 
деген сайын ауылына көз қырын салуды, демеушілік жасауды үмыт- 
пауы қажет. Қазіргі күні жүмыс істеп, өз ісімді ашам дегендерге 
мемлекеттік қолдау баршылық. Жеңілдетілген несиелер, техниканы 
жаңартуға лизинг, субсидиялар тэты бар. Осы қолдауларды пайдала- 
нып, жемісін көріп жүргендер де бар.
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Салыстырмалы түрде қарастырсақ. 1980 жылы совхозда ІҚМ- 
5765 бас, қой -  27375 бас, жылқы -  1069 бас болған деген дерек бар. 
Бугінгі куні қойдан басқасының барі еселеніп өскен.

Бүгінгі күнгі тыныс-тіршілігі

Әкімшілік-аумақтық бірлік. Екібастуз а\'ылдық округінің жал- 
пы турғындар саны 1105 адам. Павлодар облысы орталығына дейін 
арақашықтығы 185 шақырым, Екібастуз қаласына дейін 60 шақырым- 
ды қурайды. Ауылдық округ жеті елді мекеннен құралады: Торту й, 
Tail, Мыңтомар, Ақши, Талдықамыс, Көксныр, Қаражар.

Ауылшаруашылық. Екібастуз ауылдық округінде 63 ауыл- 
шаруашылық құрылымы бар, оның ішінде ШҚ-55, ЖК-8. Ал 2020 
жылдың 01 қаңтарына ірі қара мал саны (2020 ж-5934 бас, +146) бас, 
қой-ешкі (2020ж-4384 бас), жылқы (2019 ж-3482 бас, +350), шошқа -  
(2020 ж-57 бас, +1бас) қустар (2020ж-1760 бас,+19) бас. Қыстақка 
дайындалған шөп 10872 тонна.

«Арнур» ш аруа қожалығы 60,0 млн., «Сыбаға»бағдарламасы бой- 
ынша -  МТЗ 82 тракторына, 80 бас асыл туқымды мал сатып алды. 
«Алексей» шаруа қожалығы -  14,0 млн.т -  2 буқа мен 30 бас асыл 
туқымды мал сатып алды. Запкенов С. Лизпнгке МТЗ 82 тракто- 
рын 7,0 млн.тн. алды. «Турсын» шаруа қожалығы «Қарапайым зат- 
тар экономикасы» бағдарламасы бойынша 18,0 млн.т песне алды, 
10,0 млн.т -  трактор, пресс, кун, стагомет, курек, волокуша курал сай- 
мандар алынды; 3,8 млн.т қожалыққа айналым қаражаттары алынды; 
4,2 млн.т 10 асыл жылқы (one) сатып алды. «Рамазанова Гүлсім» жеке 
кәсіпкер кәсіпкерлігш кеңейту ушін «Игілік» бағдарламасы бойынша 
3,5 млн.т. несие алды, 10 бас жылқы (бпе) сатып алды. «Шукелова» 
жеке кәсіпкер 505 мың.т грант несиеге 16 бас аналық қой сатып алды. 
«Арыс» жеке кәсіпкері «Игілік» бағдарламасы бойынша 4,0 млн.т. не
сие алып, 16 бас ірі қара мал сатып алды. «Еркінжас» ШҚ «Игілік» 
бағдарламасы бойынша 3,0 млн.т. несие алып, 12 бас ірі кара мал са
тып алды. «Жанель» ШҚ, «Еркінжас» ШҚ өз қаражаты есебінен бір 
бас асыл тұқымды қазақтың ақбас буқасын сатып алды. Округ бой
ынша ауылшаруашылық саласына тартылған инвестициялар сомасы 
110 млн.теңге.

Білім. Ауылдық округ аумағында 1 орта мектеп және 1 негізгі 
жалпы білім беретін мектеп бар.

Екібастұз орта мектебінде 81 оқушы оқпды, олардың ішінде: мек- 
тепке дейінгі сыныптарда -  3, шағын орталықта -  14, мұғалімдер -  22.
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Өлеңті негізгі мектебінде 33 оқушы оқиды, оның ішінде: шағын 
орталықта -  9, мұғалімдер -1 7 . Жалпы орта білім беретін мектептің 
жанындағы, жылы оры н, жайлы төсекпен жабдықталған бюджеттік 
интернатта 14 оқушы білім алуда. Балаларға төрт мезгіл ыстык тамақ 
беріледі. Осы аталған мектептерде бүлдіршіндерге арналған шағын 
орта/іықта 23 бүлдіршін тәлім алуда. Олар үш мезгіл ыстық таімақпен 
қамтамасыз етілген. Мектептер жаңа заманауи технологиямен, ин
терактивна тақталармен және жаңа үлгідегі компьютерлермен жаб- 
дықталған. Биыл облыстық бюджеттен 27,0 млн.теңгеге Екібастүз 
ЖОББМ-нің түгелдей әйнектері пластикке ауыстырылды. Мектептер 
Интернет жүйесіне қосылған.

Бастауыш сынып оқушыларының 7 оқушысы ыстық тамакпен 
қамтылған. Жалпы тетін тамақтанумен 7 (23%) оқушы қамтылған. 11 сы
нып оқушысы Сагинбаев Ерканат жарқын болашақ олимпиадасында 
«Коркем сөз шебері» номанашіясының 3 орын, Турлыбекова Минура 
халықаралық ағылшын тілінен «Bridge bulldog» сайысының I -орын. 
¥БТ бойынша орташа үпайы -76,8(2018ж-0, +76,8), оның ішінде 4 түлек 
ЖОО -ға мемлекеттік грантымен оқуға түсті. Шағын орталықта бала 
саны 14. Жылыту қазандығының су тартқыш насосы ауыстырылды.

Денсаулық сақтау. Ауылда дәрігерлік қызмет көрсететін дәрігер- 
лік амбулаторияда 3 медкызметкер және 1 «Жедел көмек корсету» ав- 
токөлігі жүмыс істейді. Осы жылы дәріхана ашылды. Іші жылы, таза.

Спорт ж әне мәдениет. Клуб, кітапхана, шағын-футбол аланы 
бар. 01 қыркүйектен қазақша күрес жаттықтырушысы жүктемесі 
бөлініп, аптасына үш рет жаттығу болып түрады. Онда 38 бала жат- 
тығады. Көкпар командасы қүрылды, жігіттер өз қаражаттарына 
киімдерін тіккізіп, аттар сатып алуда.

Ауыз су. Төртүй ауылында орталықтандырылған су жүйесі іске 
қосылды. 88 абонементке лайықталған жүйете мемлекеттік мекеме- 
лер және 70 үй косылған. Тай ауылында орталықтандырылған су жүй- 
есі қүрылысы аяқтауіуға жақын, келесі жылы қо/іданысқа беріледі. 
Сонда орталықтандырылған су жүйесіне қосылғаны 67%-ке жетеді.

Бюджет. Ауылдың ішкі жолдарын үстау ауыл әкімі күзырында. 
Барлығы 55 шақырым кашықтықты қүрайтын 7 елді мекенмен қа- 
рым-қатынас жолына жергілікті бюджеттен 1550 мың теңге бөлінді. 
Осы жүмысты «Турсын-Групп» ЖШС-і атқарды. Көше шамдарына 
үстауға 2437,Омың тн. Ақши ауылының түгел көше шамдары светоди- 
одтық шамға алмастырылды. Көктеімде су тасқынынан бүлінген Қара- 
жардағы көпір қалпына келтірілді. Аймақтарды дамыту бағдаруіама- 
сы бойынша Тай ауьыыньщ Жеңіс саябағына балауіар ойын алаңшасы
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салынды. Осы бағдарлама аясында Төртүй ауылындағы ескі ғимара 
орындары тазаланды.

Әлеуметтік сала. 2019 жыл бойы жұмыспен қамту бөлімінде жү 
мыссыз ретінде есепте түрғандар саны 4 адам. Жыл басынан жаңадаі 
21 жүмыс орны ашылды. Тұрақты жұмысқа 18 адам орналастырыл 
ды, уақытша жүмыс орнына -  3 адам. ¥лттық ОТАУ телеарнасын 19 
үй (79 пайыз) көруде. Әр үй интернетке қосылған.

«Жаштай жұмыспен қамту ж әне кәсіпкерлікті дамыту 2017 
2021» бағдарламасы. Әлеуметтік жүмыс орнына -  1 адам жіберілді, 
2 түлегіміз оқуын жалғастыруда.

Демеуш ілер көмегі. Ауыл тұрғындары бірігіп, ауылдың 90 жыл- 
дық торқалы тойы аталып өтілді. Оған ауыл, қала, мектеп түлектері, 
шаруа қожалықтары бәрі ат салысты. Асхананың қүрылысы бастал- 
ды, оған демеушілікті мектептен әр жылдары түлеп үшқан түлектері 
көрсетуде.Тойға дайындық аясында кіре беріске қақпа, ауыл стелла- 
сы, саябақ қоршауы, мектеп қоршауы, ауыл көшелері, жеке үйлердің 
қоршаулары жаңарып, жөнделіп қалды. Ең бастысы ауыл іші қоқыс- 
тан, ескі ғимарат қалдықтарынан тазартылды. Аз қамтылғандарға 
5 тоннадан көмір таратылды. Шаруа қожалықтары әр мерекелерде, 
қарттар күніне, жаңа жылға, азқамсыздандырылған отбасының бала- 
ларына қайырымдылық көмек көрсетіп түрады. Мемлекеттік мекеме 
қызметкерлерінің қолдауымен ауылшаруашылық еңбеккерлері қүр- 
іметтелді. Тай ауылына көшіп келген отбасына ауыл түрғындары, ш а
руа қожалықтары көмек көрсетті. Ішкі көшіп келумен бір отбасы Тай 
ауылына қоңыс аударды.«Таубай» ш/қ басшысы Қүлмағанбетов Н. 
Тай ауылының стелласына жарық орнатты.

Түрақты қоғамдық-саяси жағдай. Мемлекеттік атқарушы ор- 
гандар қоғамдық үйымдармен бірге ауылдың моральді-психоло- 
гиялық жағдайы мен азаматтардың әлеуметтік жағдайын жақсарту 
үшін мемлекеттік, үлттық мейрамдар, қоғамдық-саяси, бүқаралық 
спорттық іс-шаралары өткізілді.

2020 жылға Екібастұз ауылдык, округінің дамытуға алға қой- 
ылған міндеттер: Мемлекеттік әлеуметтік бағдарламаларына каты- 
су және әр жылы 2-3 шаруа қожалығын және жүмыс орындарын ашу. 
Ішкіауылдық жолдарын, көшелердің жарығын, ауылды абаттандыру 
бойынша жөндеу жүмыстарын жалғастыру. Екібастүз қаласымен ара 
қатынас жолына ПСҚ жасауын қадағалау. Шалғай ауылдарға жүздік 
байланыс орнату бағытында жүмыс жүргізу. Ауылдың ішкі ж ол
дарын жөндеуге проекті сметалық қүжаттарын даярлау. Ауыл сая- 
бағын абаттандыру. Төртүй ауылындағы асхана қүрылысын аяқтау.
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Тай ауылының асханасының төбесінің жабындысын ауыстыру. Тай 
ауылына су жуйесін іске қосу, шағын ауылдарға стелла орнату.

Сонымен, қурметті оқырман! Ауылдьщ мерейтойы өз деңгеііінде, 
қала көлемінде аталып өтілді. Біршама іс тындырылып, бірнеше істің 
басы басталды. Ең алдымен елдің рухы оянды, бас бірікті, рухани 
азық алды, осыны жалғастыру қажет. Көзделген мақсат-міндетке қол 
жеткіздік деген ойдамыз. Осы шараға шалғайдағы ауылдан бастап, 
бас қаламызға дейін, Алматы, көршілес облыс, аудандардан өкілдер 
қатысты. Тіпті Ресейден, Германиядан қонақтар келгенін ескерсек, 
тойдың деңгейі жоғары болғанының бір айғағы. Жалпы, қазақтың 
қай тойы болмасын жастарға, өскелең урпаққа өнегелік, тәлім-тәр- 
биелік мәнге зор ие! Сол себептен осы мәдени шараға қатысып, өзіне 
қажетін алған адам табылса, тіпті осы кітаптан өзіне алғаны, туйгені 
болса, онда ол да бір мақсаттың орындалғаны.
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ЕЛ ЕРШЕН МАҚТАНАДЫ

Ерен ецбегімен есімі Қазақ КСР-нің 
«Қүрмет кітабына» алтын эріптермен жазылган 

совхоз мақтаныштары:
1. Кицуль Алексей Иванович -  шопан. «Еңбек қызыл ту», «Кур- 

мет белгісі» ордендерінің иегері;
2. Қаленов Қали -  жылқышы. Социалистік Еңбек Ері, «Ленин» 

орденінің иегері, КПСС XXIII съезінің делегаты;
3. Осибаев Сайлау -  шопан. 2 мәрте «Еңбек қызыл ту» орден- 

дерінің иегері;
4. Төлеуов Мажит -  механизатор. «Октябрь революциясы», 

«Еңбек қызыл ту», «Қурмет белгісі» ордендерінің иегері;
5. Шапатова Мәрзия -  шопан. «Октябрь революциясы», «Еңбек 

қызыл ту», «Құрмет белгісі» ордендерінің иегері.

«Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген...» 
құрметті атағының иегерлері:

1. Аршакян Гариб Карапетович -  ҚР еңбегі сіңтен дәрігер;
2. Әубакиров Байболат Абайұлы -  ҚР еңбегі сіңген экономист, 

«Парасат», «Қурмет» ордендерініц иетері;
3. Төлеубаева Дәмеш  Төлеубайқызы -Қ Р  еңбегі сіңген муғалім;
4. Омаров Қусайын Омарулы -  ҚР еңбеті сіңтен агроном, Екі 

марте «Еңбек қызыл ту» орденінің иегері;
5. Супеков Бекен Супекұлы -  ҚР еңбеті сіцген ауыл шару- 

ашылық қызметкері;
6. Түрсынов Қүмат -  ҚР ауыл шаруашылығына еңбегі сіңген 

механизатор;
7. Редхер Кондрат Егорович -  ҚР еңбегі сіңген ауыл шару- 

ашылық қызметкері.

«Оқу-ағарту ісінің үздігі» 
төс белгісін иеленген ұлағатты ұстаздар

1. Ж аңбырбаева Софья Ж аңбырбайқызы
2. Ж иенбеков Шыңғыс Ж иенбекулы
3. Ж иенбекова Дамет Махметқызы
4. Ж үсіпова Күлшат Жүсіпқызы
5. Жылқыбаева Зейнеп Жылқыбайқызы
6. Ибадильдина Алтын Бекбатырқызы
7. Касымов Ғали-Акбар Нагманүлы
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8. Қаусынова Ләйлә Қаусынқызы
9. Қуанышева Нағима Сапарқызы
10. Қуспеков Қайыржан Қуспекулы
11. М ухамеджанов Адам М ухамеджанулы
12. Мухитова Нағима Дуйсенбайқызы
13. Нуркин Темірхан Ж унісулы
14. Омарова (Усалинова) Бағираш Смағұлқызы
15. Оразбаев Сайлаубай Зайырбайулы
16. Өміржанова Мария Өміржанқызы
17. Ысқақова Ләйлә

Ауған соғысының ардагерлері

1. Актилесов Амантай
2. Альмукашев Самат Кайроллаевич
3. Аубакиров Ж анболат Абаевич
4. Идрисов Айтжан Ж ексембаевич
5. Муканов Ораз
6. Тагиров Ришат Гайнутдинович
7. Балтабаев Ш укірбек Субекулы -  1956 жылы Венгрия елінде 

контрреволюциялық көтерілісін басу кезіндегі № 44247 әске- 
ри бөліміне шақырылып, кіші сержант болды. Әскери қыз- 
меті ушін III дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталды.

8. Тулеуов Мажит -  1955 жылы 19 қазанда әскер қатарына 
шақырылады. Осы жылы 2 қазанда № 74136 әскери бөлімінің 
құрамында, Хмельницкий облысы Изослав қаласында жауын- 
герлік ант береді. Румыния республикасында атқыш, пуле- 
метші болып әскери борышын өтеді. «Ерлігі ушін» медалімен 
марапатталды.

Ғалымдар мен өнер адамдары

1. Ақажанов Қайролла Қасенулы -  С. Торайғыров атындағы 
ПМУ профессоры, биология ғылымдарының кандидаты. 
Агроинновация және биотехнология ғылыми-зерттеу интиту- 
тының директоры;

2. Ақышев Төлеутай Бөдешұлы -  профессор, техника ғылымда- 
рының кандидаты, Сатпаев атындағы Екібастуз инженерлік 
техникалық институтының кафедра меңтерушісі;

3. Әубакиров Байболат Абайулы -  академик, экономика 
ғылымдарының докторы, сазгер;

50



4. Әуелбекова (Лақбағарова) Алмагүл Қалиқызы -  биология 
ғылымдарының кандидаты. Екібастұз совхозының тумасы. 
Орталық Қазақстандағы таулы аймақтардың флорасын зерт- 
теумен айналысып келеді. Оның ғылыми ізденістерінің нәти- 
желері кандидаттық диссертацияға ұласты. Академик Е. Беке
тов атындағы Қарағанды мемлекеттікуниверситетінің доценті 
қызметін атқара жүріп, биолог-студенттерімен «Ақкөл-Жай- 
ылма» өңіріне геоботаникалық экспедиция үйымдастыру 
мақсатын жоспарлап отыр. Оның осы бағытта 50-ге тарта 
ғылыми еңбектері және оқу қүралы жарық көрген.

5. Бакенов Ж үмабай -  АҚШ-та 11 жыл қызмет атқарған. Қазір 
Нүр-Сұлтлн қаласындағы Назарбаев университетінің профес
сорш;

6. Беркімбайүлы Естай -  ақын, композитор, әнші, ҚазКСР-нің 
еңбек сіңірген өнер қайраткері Қазақстан композиторлар 
одағының алғашқы мүш елерінің бірі.

7. Ж айдаров Қабдыуахит Қайроллаүлы -  спорт шебері, 1964 
жылы Төртүй ауылында туған. Жоғары оқу орнын тәмамдаған- 
нан кейін, Екібастұзда спорт мектебінде жаттықтырушы бо- 
лып, көптеген спортшы-шәкірт тәрбиеледі. Оның шәкірттері 
бүгінде ел қүрамасының сабында және жетекші клубтарда 
ойнайды. Атқарған еңбегі ескеріліп, «Облыс алдында сіңірген 
еңбегі үшін» төс белгісі берілді, «ҚР еңбек сіңірген жаттықты- 
рушысы» атағын алды.

8. Кәкішева Алма Жүмашқызы -  Мүхтар Әуезов атындағы Қа- 
зақ мемлекеттік академиялық драма театрының қоюшы-ре- 
жиссері, Қазақстанның еңбек сіңіртен қайраткері.

9. Кенеев Таңдай (Таң-Дой) -  Екібастұз совхозының № 3 бөлім- 
шесінде дүниеге келген. Сатирик-жазушы. Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері. Техника ғылымдарының 
кандидаты, доцент.

10. Қайнышева Баян Қүрманқызы -  суретші, мүсінші. Екібастүз 
қаласында орнатылған Абай, Сүлтанмахмүт, Естай, Мүхтар 
Әуезовтың бюсттерін жасаған.

11. Қасенәлі Айбар Ерланүлы -  Қазақстан Республикасының 
Үлттық музейі директорының орынбасары, Философия док- 
торы (PhD), археолог.;

12. Манапов Медғат Ж анайдарұлы -  Әнші, Естай атындагы ба- 
лалар музыка мектебінің директоры. ҚР Президенті Қ. Тоқа- 
евтың Қүрмет грамотасы мен ҚР Түңғыш Президенті -  Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың мәдениет саласындағы мемлекеттік сти- 
пендиясының иегері.

13. Оқасов Бекболат (Лашын) Қабиденүлы -  актер. Қаражар 
ауылының тумасы. Жүргенов атындағы өнер академиясының 
драма актері мамандығы бойынша тәмамдаған. Ғ. Мүсірепов
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ат. балалар Ж асөспірімдер театры, Ж. Аймауытов ат. Пав
лодар обл. Музыкалық драма театрында актер болып еңбек 
еткен. Ж. Артықбаевтың «Малайсары тархан» пьесасында 
Малайсары бейнесін сомдады, М. Шахановтьщ «Отырар Даста- 
ны» пьесасында Шыңғыс хан, Ж. Аймауытовтың «Шернияз» 
пьесасында Ш ернпяз, «Бөлтірік бөрік астында» Арыстан, 
И. Сапарбайдың «Сытан серенадасы» Абзал, М. Әуезовтың 
«Айман-Ш олпан» М аманбай, «Еңлік-Кебек» Кебек, «Ақнұр» -  
Қылышбай, Е. Төлеубаевтың «Оян қазақ, ойлан қазақ» -  Мір- 
жақып, Ж. Ш аниннің «Арқалық батыр» -  Арқалық батыр бей- 
несін сомдаған. Жүсіпбек Аймауытов театрының сахнасында 
20 жылга тарта еңбек етті. Кейінгі жылдары театрдың көр- 
кемдік жетекшісі қызметін атқарды. Республикалық фести- 
вальдерде «Ең үздік ер адам рөлі» және басқа да марапаттарға 
ие бодып, ҚР Тұңғыш Президенті қорының лауреаты атанды. 
Бекболат Оқасовтың қазақтың театр өнерін жаңғыртуға сіңір- 
ген еңбегі өлшеусіз.

13. Рахметов Рашид -  суретші. Алматы қаласындағы Касте
ев атындағы суретшілер училищесі мен Мәскеудің Суриков 
атындағы мемлекеттік сурет институтын бітірген. ҚР Сурет- 
шілер одағының мүшесі. Суретшілер одағының «Қүрмет» төс 
белгісімен марапатталған.

14. Смағұлов Ж әлелиден Қабдұлбәриұлы -  экономика ғылым- 
дарының кандидаты, ҚР көлік, коммуникациялар және сауда 
министрлітінде бірқатар жыл қызметте болтан;

15. Ташимов Қаят Сейфуллаұлы -  техника ғылымдарының кан
дидаты, 1960 — 1963 жылдар аралығыныда совхоз директоры 
болтан;

16. Төлеубаев Бахриден Әділұлы -  биология гылымдарының 
кандидаты, ПМУ профессоры, Экологиялық академияның мү- 
ше-корреспонденті, ҚР Ж урнадистер одагы мен Ауыл шару- 
ашылық министрлігі сыйлыгының лауреаты. 1993 — 1995 жыл
дары Екібастүз совхозының директоры қызметін атқарды;

17. Түрсынов Серік Тәженүлы -  Ш вейцарияда тұрады. Өзінің 
клиникасы бар. Университеттедәрісоқиды, профессор. Швей
цария елінде жогаргы санатты 10 дәрігердің қатарында есімі 
аталады. Германияда «медицина генералы» атагын алган.

18. Шайкенов Тәттім Егінбайұлы -  биохимик, биология 
гылымдарының кандидаты, отыздан астам гылыми еңбектер 
жазды. Қазіргі багыты -  «Рак ауруының себептері мен оны 
тоқтату мүмкіндіктері». Бүгінде АҚШ-та түрады, гылыми 
зертханасы бар.
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Ф и л о с о ф и я  г ы л ы м д а р ы н ы ц  д о к т о р ы  (P h D ),  а р х е о л о г

ТУҒАН ӨЛКЕ ТАРИХЫНЫҢ БІР ПАРАСЫ

Қазақстан Республик асы Үлттық музейінің Ежелгі және орта ға- 
сырлар тарихы залында құнды деген жәдігерлерің қатарында қола 
мен суйектен жасалған бұйымдар бар. Сол бұйымдардың бірінің 
қағазында «Тасмола қорымы. Ерте темір дәуірі. Павлодар облысы» 
деген жазу тур. Сол жазуды көрген сайын туған елке тарихы еріксіз 
еске түседі. Әрине, Тасмоланы зерттеген ғалымдар ол бүйымдардың 
жарты ғасырдан кейін Қазақстанның жаңа астанасындағы Ұлттық му- 
зейде тұрады деп ойламаса керек-ті. Әңгіменің әлқиссасына көшейік.

1959 жыл. Жаз. «Тәңірдің нүры жауған ұйым» Орталық Казак- 
стан археолош ялық экспедициясының Орталық Қазақстанның ерте 
көшпелілерінің ескерткіштерін зерттеу тобының жетекшісі, сол кез- 
де 27 жастағы Мир Қасымұлы Қадырбаев Тасмола өлкесіне табан 
тіреді. Ә.Х. Марғүлан атындағы Археология институтының архивінде 
сақтаулы турған ғалымның сол уақытта жазған күнделігіне сенетін 
болсақ шілде айының 24 жулдызы екен. 25 шілде куні Тасмола қоры- 
мындағы обада қазба жумыстары басталғандығы жайлы айтылады. 
Бул Ертіс-Қарағанды су каналының салу жолына тексеруге, зерттеуге 
бағытталған экспедиция болатын. Міне осыуақыттан бастап ғылымда 
«Тасмола» уғымы қалыптасуының алғышарттары пайда болады. 
Сол жылдары Тасмоладан бөлек Қарамурын іиен Нурманбет деп 
аталатын жерлерде археологиялық зерттеу жумыстары атқарылады. 
Ондаған жерлеу орындары зерттеледі.

Осы жерлердегі қазба жумыстарының нәтижелері және осыған 
дейін зерттелген Орталық Қазақстандағы темір дәуірінің ескерт- 
кіштерінің мәліметтері әлемге «Тасмола» деп аталатын археологи- 
ялық мәдениетті бөліп шығаруға сеп болады. Ол 1966 жыл еді. Тас
мола мәдениеті -  отандық ғалымардың жетістігі, жылдар бойғы 
еңбектерінің нәтижесі. Еалымдармен, әсіресе Мир Қадырбаевтың 
сол жылдары айтып кеткен ғылыми ой-тужырымдары куні бүгінге 
дейін өзектігін жоғалтқан жоқ. Керісінше, сол уақыттарда әлі ешбір 
дерексіз айтылған пікірлері қазір ғана өзінің заттай дәлелдерін табу- 
да. Соның бірі ол Тасмола мәдениетінің басталу уақыты. Ғалымның 
пікірінше Тасмола мәдениетін ж.с.д. VIII ғ. ортасынан бастау керекті- 
гі айтылады. Бірақ сол жылдары оған дәйекті дәлел болмады. Қазір- 
гі таңда Арқа өңірінде ерте темір дәуірінің қомақты ескерткіштері 
зерттелуімен байланысты және заманауи технолотияларың дамуы

53



Тасмола мәдениетін Мир Қадырбаев айтқан уақытпен мерзімдеуге 
негіз болуда.

Сонымен қатар Тасмола мәдениеті қоғамының әлеуметтік түрғы- 
да алуан түрлі болғандығы да отандық археологтарың соңғы 20 жыл- 
дық еңбектері аркасында ғана дәлелденуде.

Соңғы пікірлер бойынша Тасмола мәдениеті тек өлкелік мәдениет 
емес, ол тұтас тарихи-мәдени қауымдастық ретінде қарастырылады. 
Мәселен Тасмола мәдениеті атауы Орталық Қазақстанға тиесілі бол- 
са, Солтүстік Қазақстан үшін -  ¥лыбай-Тасмола мәдениеті, Оңтүстік 
Орал сырты үшін -  Бобров-Тасмола мәдениет детен атау пайдала- 
нылады. Әрине, бүл мәдени қауымастық негізгі өзегі -  Орталық Қа- 
зақстан.

Иә, Ертіс-Қарағанды су торабын салу ғылымда осындай бір жақсы 
жағымен еске түседі. Сонымен қатар, сол жылдары зерттеліп, алай- 
да ғылыми айналымға түспей қалған, өз бағасын ала алмаған ескерт- 
кіштеріміз де бар. Әңгімеге арқау болып отырған қола дәуіріне тие- 
сілі Нүрманбет қорымы. Бүл қорым жайында ел ауызы түгел жалпы 
ғылымда айтыла бермейді. Оны қазақ археологиясының көрнекті 
өкілі, Мүхтар Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясындағы кей- 
іпкер Оразбайдың ұрпағы Әбдіманап Медеуүлы зерттеген болатын. 
Сол жылдары Әбдіманап Медеуүлы қазақ археологиясының атасы 
Әлкей М арғүланның орынбасары болып жүрген, алайда бүл зерттеу 
жүмыстары ғалымның көзі тірі кезінде ж арияланбай қалып кеткен. 
Бағымызға орай зерттеу жүмыстарының деректері ғалымның мұраға- 
тында сақталып қалған. Оны Ә.М. Оразбаевтың Қазақстан археоло- 
гиясына қосқан үлесі жайында кандидаттық диссертация қорғаған 
¥.Ү. Үмітқалиев 2005 жылы тапқан еді. Ә.М. Оразбаевтың көзін көр- 
ген шәкірттері мен замандастары оның қазба қүжаттарына аса үқып- 
тылыкпен қарайтындығы жиі еске алатын. Соның арқасында болуы 
керек Нүрманбет қорымының мәліметтерін ғылыми мақала ретінде 
дайындалып, барлық керекті деген қазба сызбаларымен, табылған 
жәдітерлердің сызбаларына дейін тиянақты сақталған.

Аталмыш еңбек ұзақ жылдар бойы ешбір жерде жарияланбады 
және жарияланбайтын да еді. Егер де ¥.Ү. Үмітқалиевтың жеке ба- 
сының ізденімпаздығы мен азаматтығы болмаса. ТГүрманбет бойын
ша сакталған деректерді Ү.Ү. Үмітқалиевпен бірлесе отырып өңдеп 
2013 жылы қола дәуірінің өзекті деген мәселелеріне арналған «Дала- 
лық Еуразияның Беғазы-Дәндібай мәдениеті» деп аталатын ғылыми 
жинаққа қосқан едік. Аталған жинаққа енген қорымның деректерін 
азды-кемді тоқтап кеткенді жөн саиап отырмыз. Себебі бүл зерттеу- 
лер жайлы бірі білсе, бірі білмей, тіпті кейбір ғалымдардың наза- 
рынан тыс қалып жатқаны анық.
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Ғалымның жазбасы былай басталады: «В полевом сезоне 1961 г. 
Центрально-Казахстанская археологическая экспедиция состояла из трех 
отрядов, занимавшихся изучением памятников бронзового века и курга
нов эпохи ранних кочевников. Исследования проводились в трех областях: 
Павлодарской, Кокчетавской и Карагандинской. Руководил экспедицией 
академик АН  КазССР А.X. Маргулан, его заместителем был старший на
учный сотрудник отдела археологии ИИАЭ АН  КазССР А.М. Оразбаев. 
Отряды возглавляли: кандидат исторических наук М.К. Кадырбаев, аспи
рант Ф.Х. Арсланова и старший лаборант О.М. Грязнов. Могильник эпо
хи бронзы Нурманбет находится в Павлодарской области, на трассе ка
нала «Иртыш-Караганда», на левом берегу р. Шидерты, в Куйбышевском 
районе, в 23 км к ЮЗ от совхоза «Экибастузский» и в 1 км на СЗ от 
конефермы этого же совхоза».

Әрі қарай қорымның жалпы сипаттамасын береді: «Площадь мо
гильника равна 2484 м 2, его протяженность с севера на юг -  54 м, с запа
да на восток -  46 м. Могильные сооружения сохранились на поверхности 
земли в виде каменных оград прямоугольной, квадратной и круглой форм, 
овальных оград с пристройками. Всего на памятнике нами зафиксирова
на 41 ограда. Раскопки на могильнике Нурманбет явились продолжением 
работ предыдущих лет (1959 — 1960 гг.). В 1961 году нами было изучено 
10 оград (7—12, 30, 31, 35, 37), содержавших 18 могильных ям. Ограды 
в основном сооружены из гранитных плит, а иногда из сланцевых, вкопан
ных на ребро. Камни-плиты оград выступают над дневной поверхностью 
на 0, 20*0, 80 м».

Осы жерден кейін қазылған әрбір нысан бойынша, табылған жәді- 
герлер бойынша сипаттама беріледі. Жазба соңында Ә.М. Оразбаев: 
«Таким образом, в результате исследования могильника Нурманбет полу
чены данные, свидетельствующие о жизни населения района реки Шидер
ты в эпоху развитой стадии андроновской культуры», -  деп қорытады.

Қазіргі таңда аталған қорымнан табылған кейбір жәдігерлер, со- 
ның ішінде қыш ыдыстар мен қола бұйымдар әл-Фараби атындағы 
Қазақ ¥лттық университетінің Археология музейінде сақтаулы. Айта 
кету керек Ә.М. Оразбаевтың қазақ археологиясына қосқан үлес- 
терінің бірі, бүл -  1971 жылы сол кездерде С.М. Киров атындағы 
Қазақ Мемлекеттік университет аталатын, қазіргі уақытта Әл-Фара- 
би атындағы Қазақ ¥лттық Университеті деген атаумен белгілі оқу 
орнында Археология және этнография кафедрасының іргетасын қа- 
лауымен байланысты. Дәл  осы кафедрада оқу менің де маңдайыма 
жазған екен. Павлодар қаласындағы Ы. Алтынсарин атындағы облыс- 
тық гимназия-интернатын аяқтаған мен үшін Ә.М. Оразбаев ашқан 
кафедрада тәлім алу үлкен қүрмет, үлкен мақтаныш, үлкен өмірлік 
мектеп болды. Сонымен қатар, археолог ретінде, маман ретінде қа-
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лыптасуыма тағы да бір мекеменің ықпалы шешуші орында болды. 
Ол -  Ә.Х. М арғұлан атындағы Археология институты. Бүл Институт- 
тың табалдырығын аттаудың өзіндік «жыры» бар.

Мәселен 2005 жылғы мамыр айының орта уағы еді. Осыдан тура 
15 жыл бұрын. Арқадан келген қазақ үшін Жетісуды алғаш қыстап, 
көктемін бірінші көруі. Алматының жанға жайлы жайма шуақ күн- 
дерінің бірі. Заманында ғылымның қайнар ошағы болған Ғылым 
академиясының Геология институтының қараңғылау келген салқын 
дәлізінің терезесі алдында ірілеу келген адамның сүлбасы көрінді. 
Мені ертіп келе жатқан жаңарқалық Медет Мүқажанов археология- 
лық экспедицияның аңызға бергісіз әңгімелерін құлағыма құйып 
келе жатып: «Қазір Арман ағаңмен таныстырамын», -  деді. Терезеге 
жақындай келе: «Айбар деген сен боласың ба?», -  деген дауыс естілді. 
Нағыз академиялық стильдегі археологией «тірідей» танысуым осы 
жерден басталды, ол -  тарих ғылымдарының кандидаты Арман Бей- 
сенов еді. Келген бетім сол еді қай жақтың баласы, ауыл қайдан де
ген сүрақтардың астына алды. Мен Павлодар, оның ішінде Екібастұз, 
оның ішінде Төртүй деген ауылдан, ескі аты совхоз Екібас деп жеті 
атамды тарқатқандай айта жөнеліп едім, «Еее, ол ауылды білемін, 
атақты Тасмола могильнигі бар ол ауылдың жанында», -  деді де, 
«Сен соны білесің бе», -  деп тағы сүрақ қойды. Менің білетінім Ақжар 
мен Сайсай, Тасмоланы шала-ш арпы естігем деп қүтылдым. «Жә, 
онда күндердің бір күнінде сенің де ауылыңа барлауға барамыз», -  
деп, «Археолог боламын десең мына екі кітапты басынан аяғына дей- 
ін толық оқуың керек. Осыдан былай қарай бұл кітаптар сенің Қүран 
кітабың болады», -  деді. Бүл екі кітап Ә.Х. Марғүлан, К.А. Ақышев, 
М.К. Кадырбаев, Ә.М. Оразбаев бірлесе жазған «Древняя культура 
Центрального Казахстана» мен Ә.Х. М арғұланның «Бегазы-Цандыба- 
евская культура Центрального Казахстана» атты іргелі еңбектер еді.

Міне осы кезден бастап менің «археология» атты қызығы мен 
шыжығы мол ғылым саласының бір пүшпағын игеру жолым бастал
ды деп айта аламын. Кейін Арман Бейсеновтың ғылыми еңбектерімен 
етене таныса бастаған уақытта, бұл ғалымның сақ әлемінің мәселе- 
сімен айналысатынын, 1990-жж. Екібастұз бен Баянауыл өңірінде 
бірнеше жыл археологиялық қазба жүмыстарын жасағанын білдім. 
Қазір де Екібастұз қаласындағы тарих-өлкетану музейіне бара қал- 
саңыз Арман Бейсеновтың сол жылдардағы қазбасынан табылған 
жәдігерлерді көре аласыз.

Қазба жүмыстары демекші сол 2005 жылдың жазында кәсіби дең- 
гейде үйымдастырылған археологиялық экспедицияға алғаш қаты- 
сып, кітаптардан жиі оқыған Беғазы қорымында зерттеу жүргіздік. 
Дәл  осы қорымда белгілі археолог Кемаль Ақышев та өзінің ғылыми
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ізденістерін бастаған екен. Мүны да жақсылыққа балап, сол жазда 
қазба жүмыстары қалай үйымдастырылады, экспедицияға не қажет, 
оба қалай қазылады деген сүрақтарға жауап тапқандай болдық.

Әрине кез келген адамға туған жері ыстық болады. А. Бейсенов- 
тың «... күндердің бір күнін» асыға күтіп жүрдім. 2006 жылғы маусым 
айында ақыры сол күн туды. Ғалыммен бірге әлгі Тасмоланың айна- 
ласында не бар, не жоқ екенін көрейік деп Алматыдан жолға шықтық. 
Екібастұз қаласына келіп бір түнеп, Төртүйге Шеген ағаның (Ыдыры- 
сов) қою қызыл Жигулиімен жол тарттық. Әлемге әйгілі Тасмоланы 
көрдік, Нүрманбетке бардық, Қарамүрынға соқтық. 1 апта көлемінде 
Шідерті өзенінің орта ағысын әрі бері шарладық. Іздеп жүргеніміз 
сақтардың қонысы, себебі сол жылдары Қарқаралы өлкесінде сақтар- 
дың қоныстары табылып жатқан болатын. Қисынға салсақ Тасмола 
қорымы бар жерде де сол сақтардың қандай да бір қоныстық белгісі 
болуы керек деген үстаным болған. Бірақ, өкінішке орай біз қараған 
Шідерті бойынан ондай ескерткіш табылмады. Бәлки, үйреншікті 
іргесі тастан қаланған қарқаралық қоныстарға қарағанда шідертілік 
қоныстардың сыртқы ерекшеліктері басқа болуы да мүмкін. Мүмкін 
сол сақтардың қоныстары Әулиекөлдің ол жақ, бүл жақтарында -  
қыстыгүні салыстырмалы ықтасын жерлерде де болуы мүмкін.

Ендігі бір пайым бойынша шідертілік сақтар қыстың күндері Ба- 
янауылдың үсақшоқыларын паналауы болуы мүмкін. Себебі, кейінгі 
этнографиялық мәліметтермен М айра апаның айтқаны да соған сая- 
да. М айра ana студент кезімде «Айбаржан біз жазда осы суға (Шідерті 
өзені -  Л.К.) келетін едік. Бала күнімізде өзеннен әйнек тастарды жи- 
найтын едік», -  дегені әлі есімде. Ж алпы этнотрафиялық мәліметтер 
археолоттарға зерттеу жүмыстарын жүргізу үшін көп көмектеседі.

Тасмола, Қарамұрын, Нүрманбет жерлеріне қатысты талым А р
ман Бейсеновтың жариялаған соңғы бір еңбегінде, яғнн 2017 жылы жа- 
рық көрген «Қазақстанның сақ дәуірі» деген ұжымдық монография- 
да маңызды деректер келтірілтен. Еалымның жазбасында мынадай 
жолдар бар: «По Карамолинской волости Павлодарского уезда отмечены 
следующие данные, касающиеся вышеназванных урочищ. На зимовке в уро
чище Тасмола в момент проведения обследования проживали 2 хозяйства, 
т.е. 2 семьи, имя аксакала -  Толеке Кеней (сл. читать Толеке Кенейу- 
лы, -  А.Б.), поколение Бекбаулы из Ораз. Душ обоего пола 18. Из постро
ек отмечены 2 юрты и 2 землянки. Имеют скота: 14 лошадей взрослых 
и 2 жеребят, 30 коров и 10 телят, овец и коз всего 129. Зимовка Тасмо
ла основана 100 лет назад с момента опроса, т.е. в конце XVIII в. В уро
чище Нурмаганбет-тобе жили 3 хозяйства из Бекбаулы (из Ораз), при 3 
юртах и 3 землянках, 15 душ о.п., имя аксакала -  Дерипсалы Алшинбай. 
Сено убирают своим трудом, 150 копен. Зимовка основана 80 лет назад.
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В 61 урочище Карамурын проживали казахи поколения Бекберды из Ораз, 
аксакал -  Шидербай Шошак. Здесь под управлением этого акасакала было 
8 хозяйств при 8 юртах и 8 землянках, душ о.п. -  38. [Материалы по..., 
1903, с. 156-161].

Спустя 13 лет, в 1910 г., здесь проводились повторные обследования. 
В урочище Тасмола теперь уже проживал со своим народом аксакал Ллты- 
бай Толеке, возможно, сын вышеуказанного Толеке Кеней. Теперь уже было 
7 хозяйств при «7 юртах, 7 избах и 7 прочих хозяйственных постройках». 
Душ о.п. -  35. Имеют 50 лошадей, 123 коров, 274 овец, 68 коз, 2 верблю
дов. Сено косят: 5 хозяйств своими силами, 230 копен; 1 хозяйство поку
пает, 30 копен. В урочище Карамурын теперь проживал Идрис Котеубай 
(Отеубай, -  Л.Б.), управляя делами 8 хозяйств с 46 душами о.п. Имеют 
скот: 59 лошадей, 114 коров, 30 овец, 22 коз, 7 верблюдов. Сено косят сооб
ща все хозяйства, 300 копен [Материалы по..., 1913].

При посещении этих урочищ в 2006 г., во время опроса местных жите
лей в районе с. Тортуй выяснилось, что как имена, так и многие потомки 
записанных сотрудниками экспедиций людей и ныне хорошо известны, 
часть из них продолжают жить в этих краях. Как сообщил житель села 
Тортуй Шеген Идрисов, он сам является правнуком Отеубая Токбураулы 
из поколения Бекбаулы, некогда жившего в урочищах Лкжар, Карамурын 
и совершившего 4 раза хадж на Мекку. Также удалось выяснить, что Лл- 
тыбай, проживавший в урочище Тасмола, среди чегпверых сыновей акса
кала по имени Толеке был третьим по счету. Алтыбай имел 5 сыновей, 
потомки которых хорошо известны и проживают в этих краях» (полевые 
записи автора).

Бүл деректерді А. Бейсенов 1900 жылдың басында жарияланған 
еңбектерден сарқып алып отыр. Міне осыған қарап Тасмола өлкесін- 
де қыстақтар 19 ғасырдың басында қалыптасқанын байқай аламыз, 
халық санын аңғара аламыз және жергілікті халық киізүй, жертөле 
мен ағаш үйлерде тұрғанын оқи аламыз. Міне осындай еңбектерде 
шаруашылық ерекшеліктер, сол уақыттағы қазақтардың түрмыс-тір- 
шілігін азды-кем баяндалады.

Бірақ біз сақтардың қоныстарын іздеуден жалыққан жоқпыз. 
Мәселен, Қарқаралы өлкесінде табылып жатқан сақтардың қоныста- 
ры өзінің орналасу тәртібі бойынша кейінгі қазақ қыстақтарының ор- 
нында жайғасады.

Міне, бүл тамыры тереңге жайылған туған өлке тарихының тек 
бір парасы ғана! Әрине, шым басқан жердің қатпарында туған өл- 
кеміздің ашылмаған талай қүпиялары  бар екені анық, ал ол қүпия- 
ның кілтін табу осы өлкенің болаш ақ зерттеушілерінің еншісінде!
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P.S. Маган археологияның к;ыр-сырын меңгеруге барыниіа оңтайлы 
жагдаіі жасаган ата-анама жэне жүбайыма өз ілтипатымды білдіремін. 
Ал, Екібастүз орта мектебінде тарах эліпбиін танытуан Гүлстан Ма- 
натқызына ерекше алгысымды айпщым келеді.
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Өлеңті-Ш ідерті табиғи аймағы

Кітап жазу барысында биология ғылымдарының кандидаты, ПМУ 
профессоры, Экологиялық академияның муше-корреспонденті, ҚР 
Ж урналистер одағы мен Ауыл шаруашылық министрлігі сыйлығы- 
ның лауреаты Бахриден Әділұлы Төлеубаевтың «Өңірдің экология- 
лык, және тұрақты даму мәселелері (Ақкөл-Ж айылма аймағының не- 
гізінде)» кітабымен таныстық.

Өлеңті-Ш ідерті табиғи аймағы негізінде ғылыми жұмыс жүргізіп, 
өңірдегі жануарлар мен өсімдіктердің түр-түрін жіктеп жазған кітап 
қолға түсе бермесі анық. Сондықтанда кітапта көрсетілген жан-жану- 
арлар мен өсімдіктердің кестесін назарларыңызға ұсынғымыз келеді.

«Өлеңті-Шідерті табиғи аймағының» өсімдіктер әлемінде 77 
түқымдастың ішінде он алтысының бірнеше ондаған түрлерді бірік- 
тірілген. Талдай айтар болсақ, күрделі гүл түқымдасына жататын
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өсімдіктердің 154 түрі, қоңырбас-қоңыроттылар -  67 турлі, бүр- 
шақтылар -  50 түрлі, алабота тұқымдасы -  48 түрлі, ал қырық-қабат- 
ты түқымдас өкілдерінен -  41 түрлі шөптер қамтылады екен (1-кесте).

1-кесте «Ак;көл-Жаиылма» өңіріндегі өсімдік т үқымдаст ары- 
ның флоралық спектрі
Әріптік

реті
Өсімдік тұқымдастары Түрлер

саны
Флорасы 
бойынша 

орны (рангі)
1 2 3 4
А Күрделі гүлділер 154 1
Ә Коңырбас -  Коңыроттылар 67 2
Б Бұршактылар 50 3
В Алаботалылар 48 4
Г Кырыккабаттылар 41 5
Ғ Сарғалдактылар 33 6
Л Калампырлылар 32 7
Е Сабынкөкшелілер, Киякөленділер 27 8-9
Ж Раушангүлділер 23 10
3 Самалдыктылар, Ерінгүлділер 21 11-12
И Шатыршалылар 15 13
К Сужүлдыздылар 14 14
К__ Ёлекшөптілер 11 15
И Шалаңдылар 10 16
А Талдылар, Бақажапырақтылар, 

Сүйсінділер,
9 17-19

М Ләйлекшөптілер, Кызшөптілер 8 20-21
Н Лалагулділер 7 22
О Алқашөптілер, Қырықбуындылар, 

Кербезгүлділер
6 23-25

Ө Жыңғылдылар, Тергүлділер, 
Наурызгүлділер

5 26-28

п Тұңғиықтылар, Пияздылар, 
Қоғалылар, Мүйіздіжапырақтылар, 

Каскыржемділер

4 29-33

р Қазтамақтылар, Шерменгүлділер, 
Күреңоттылар Қоңыраугүлділер, 
Арамсояулылар, Балықоттылар, 

Қалыңқабықтылар

3 34-40

с Сукөріктілер, Шырмауықтылар, 
Ақтікенділер, Қайыңдылар, 

Қожакендірлілер, Құртқашаштылар, 
Түйетабандылар, Күнжіттілер, 

Сүттігенділер, Құлқайырлылар, 
Егеушөптілер, Тұт ағаштылар, 

Шегіргүлділер

2 41-53
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Ароидтылар, Кездікқындылар, 1
Қасқыржидектілер,Сужұлдыздылар,

Ұшқаттылар, Сушөптілер,
КірпібастыларДалақайлылар,

Арамоттылар, Шыбынсалылар,
Жиделілер, Дүңгіршекшөптілер,

Қылшалылар, Аратістілер, Үйеңкілілер,
Елекшөптілер, Теңгебастылар,

Көкшегүлділер, Шайқурайлылар,
Түйешырмауықтылар,

Шоғыршақтылар, Күлтеқұйрықтылар,
Сужаңғақтылар, Шүйіншөптілер

Кесте мәліметтерінен аңғарсаңыз, шөптесін өсімдіктер қауымдас- 
тығының жеті бірдей тұқымдасының әрқайсысында отыздың үстін- 
де өсімдік түрлерінің таралуы «Ақкөл-Жайылма» өңірінде эко- 
логиялық тұрақты даму үрдісінің сақталуына мықты негіз бар 
екендігін көрсетеді. Кестеден байқағаныңыздай, осы аймақта (өлке- 
де) болуға тиісті шөптесін өсімдіктердің барша тұқымдас, туыстары 
«Ақкөл-Жайылма» өңірінде кездеседі десек аса қателеспіз.

Өсімдіктер қүрамының неғүрлым әртүрлі болуы, жайылым мен 
шабындық (шалғындық) өнімінің сапалық қүндылығын артты-ра- 
тындығы да баршамызға мәлім. Жалпы, осы аймақтың табиғи ерек- 
шеліктеріне сай, атаулы алқаптың фитоценотикалық қүрамы, са- 
лыстырмалы күйде «бай» болғандықтан, кейбір өсімдік түрлерінің 
молдығы, оларды сол ортаның жасаушысы-ау деген ойдың жетегінде 
қалдырады.

Соңғы жылдары тек Павлодар облысының аумағында ғана 
сирек кездесетін және жоғалып бара жатқан жәндіктердің саны 28-ге 
жетуі тіркелген. Егер мұндай бақылау шарасын жүйелі түрде жиілет- 
кен жағдайда, қорғауды қажетсінетін түрлер санының тізімі кеңейіп, 
ұлғая түсетіндігіне бүгінгі «тіршілігіміз» куә болар еді. Ал «Шідерті» 
мен «Өлеңті» өзендерінің төңірегін мекендеуші ежелден бай фаунас- 
ының қүрамына да өзгеріс кірген екен. Соңғы жылдары жүргізілген 
зоологиялық жұмыстың нәтижелері, олардың түрлер қүрамына да 
«кедейшілік» кіргендігін, ал түр санының күрт кемігендігін көрсетеді 
(2-кесте). Сондықтан, сирек кездесетін аңдар, ірілі-ұсақ жәндіктер- 
мен қоса энтомофаг, некрофаг, тозаңдандырушы жәндік түрлерін де 
анықтаудың экологиялық маңызы зор.
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2-кесте Өлке аймагында кездесетін аңдардың экологиялық  
сипаттамасы

Р.с.
№

Аңдар
түрі

Эколо-
ГИЯЛЫҚ
тұрағы

Қорегі мен кө- 
беюі

Тіршілік си- 
паты, қалпы Сұранысы

1 2 3 4 5 6
1 Борсық

(барсук)
Барлық

биотоптарда 
жүреді, інді 
биіктеу жер- 

ге салады 
еті, жұмырт

Қорегі -  құс 
қасы, балапа- 
ны. Жылына 

5 күшік туады 
ұйқыға

Қыста ке- 
теді,улы, тір- 
шілігі кәдімгі 

қалыпта

Дәрілік қасиеті 
бар, 4 кг май 

онша қымбат бе- 
реді. Tepid емес

2 Ақкіс
(горно
стай)

Барлық 
жүреді, інді 
биотоптар
да ылғалды 

талы бар 
жерге сала

ды

Егеуқұй- 
рықпен, онда- 
трмен, кемір- 

гіштермен 
коректенеді, 

сирек жағдайда 
балық, құс. кү 
Жылына 5-11 

шік туады

Тұрғылықты 
өмір кешеді, 

тіршілігі 
-кәдімгі қа- 

лыпта

Сұраныстағы -  
ондатр- кеміргіш 

керісінше дың 
жауы, тер санын 

-  реттеуші

3 Аққоян 
(заяц бе

ляк)

Бұталы- 
ағашы бар, 
қамысты, 

суға жақын 
жерлерде 

мекендейді

Қорегі -  тал- 
дың, қайыңның, 
Жылына 12-15 

теректің сабағы 
көжек әкеледі

Саны -  өз- 
гергіш, су 
гельминт 

ағысынан, ше- 
геді, зардап 
терден тір- 

шілігі кәдімгі 
қалыпта

Жергілікті ұсақ 
аңшылықтың 

құрбаны

4 Орқоян 
(заяц ру

сак)

Жылғалар, 
көлдердің 
маңайына 

жакын жер
лерде мекен- 

дейді

Қорегі -  шөп, 
теректің, тал- 
дың қабығы, 
итмұрынның 

жемісі. Жылы
на 10-12 көжек 

туады

Жыл орай 
2-10 мезгіліне 
км-ге көшіп 

отырады, 
қары аз жерді 

таңдайды

Қыста қары 
жүруіне аз жер- 

де орай, ұсақ 
аңшылыққа 

жеңіл

5 Ондатр
(ондатра)

Жар қабаты- 
на ұя салады

Қорегі-су шөбі, 
аз-маз оалық, 
былқылдакде- 
нелі Жылына 
2-14, кейде 16 

күшік

Тұрғылықты 
өмір кешуге 
тырысады, 
өлкеде тір- 

шілігі кәдімгі 
қалыпта

Tepid қымбат, 
жергілікті кәсіп 

сұранысы аса көп 
емес

6 Түлкі
(лисица)

Әртүрлі 
биотопта, 

әсіресе бор- 
сық інін ме- 

кендейді

Қорегі -  құс 
еті, жұмыртқа- 
сы, балапаны.
Жылына 15, 

орташа 5күшік 
туады

Қалың қарды 
ұнатпайды. 

Өлкеде сирек 
кездеседі.

Сүранысы бар, 
аңшылық кур- 

баны
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7 Су еге- Шөбі қалың Қорегі-су Қыста -  жер Өлкеде көп та-
уқұй- су айдыны, өсімдігі, қыста - астында, 2 рет ралған, кәсіп
рығы

(водяная
крыса)

қыста індер- 
де мекен- 

дейді

талдың қабығы, 
жылына -10-18 

күшік туады

күшіктейді нысаны болуға 
лайық

3 - к е с т е  Ө л к е д е  м е к е н д е у ш і  қ ү с т а р д ы ң  э к о л о г и я л ь щ  к ү й і  ж э н е

м и г р а ц и я с ы
Р.с.

№

Құстың
түрлері

Экологиялық
тұрағы

Қорегі мен көбеюі Тіршілік сипаты, 
қалпы

1 2 3 4 5
1 Барыл-

дау-ык
үйрек

(кряква)

¥ясын -  ну 
шөпті, сулы 

жерде, қарғаның 
ұясына, судың 

(бетіне) салынды- 
сына салады

Негізгі қорегіастық 
текті шөп тұқымы, 
сабағы. Сәуірде 6-10 
жұмыртқа басады.

¥шып келуі -нау- 
рызда, қайтуы сезіл- 
мей қалады, кәдімгі 

қалыпты (норма) 
жағдайдатіршілік 

кешеді
2 Бізқұй-

рықүйрек
(ши

лохвость)

Шөбі бар ашық 
су айдынының 
5 км-ге шейін 

төңірігіне ұя са
лады

Негізгі қорегі-су 
омыртқасыздары, 
сәуірде-мамырда 

10-шақты жұмыртқа 
басады

¥шып келуісәуірдің 
басы, қайтуы-қазан- 
да, үйректің ең көп 
тараған түрі ретінде 

тіршілік кешеді

3 Сұр үй- 
рек (серая 

утка)

Қалың шөпті 
ашық су айдын- 
дары, өзен-көл- 
дің маңайына ұя 

салады

Астық текті шөптің 
тұқымын қорек қы- 
лады, мамырда 5-11 
жұмыртқа басады

¥шып келуісәуірде, 
қазанда топталмай 

ұшып кетеді, тіршілі- 
гі кәдімгі-қалыпты 

жагдайда өтеді

4 Жал- 
пақтұм- 

сық үйрек 
(широко

носка)

Өзен мен көлдің 
бойында ұясын 
тасалы жерге 
судан алыстау 

салады

Қорегі -  шөп, мамыр 
тамыз айларында ұя 
салады,жылына 7-10 
жұмыртқа басады

Кештеу келеді, қы- 
стауға қыркүйекте 
қайтады. Тіршілігі 

кәдімгі қалыпта 
өтеді.

5 Көгілдір
қарала
үйрек

(голубая
чернеть)

Терең көл мен 
қамысты өзен 

бойы, ұясын қа- 
мыстың арасына, 
өленшөпке -  си- 

рек салады

Шөптесін азық пен су 
омыртқасыздары. ¥я 
салуы -  мамыртамыз 
айларында, 5-14 жұ- 

мыртқа басады

¥шып келуі -  сәуірде, 
қайтуы -  қыркүйек 
-  қазан айларында. 
Тіршілігі кәдімгі қа- 

лыпта өтеді.

6 Айдарша
қарала
үйрек

(хохлатая
чернеть)

Қамысты өзен, 
көлдің маңайы.

Үясын судың 
жағасына салады

Су омыртқасыздары, 
жәндіктермен. ¥ясын 
тамызда салады. 6-12 
жұмыртқа басады.

¥шып келуі -  сәуірде, 
қайтуы -  қыркүйек- 
тен қарашаға дейін. 
Тіршілігі кәдімгі қа- 

лыпта өтеді.
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7 Қасқал- 
дақ (лысу

ха)

Шөбі қалың, 
тұрып қалған не 
ағысы төмен су 
айдыны, қамыс, 

қоғалы шөпке ұя 
салады

Қорегі -  шөп, ұя са- 
луы -  мамыртамызда, 
жылына 5-12 жұмы- 

ртқа басады.

Мұз ерімей ерте 
ұшып келеді. Еркегі 
мен ұрғашысы бала- 
пан шығаруға, өсіру- 

ге бірге жүреді

8 Қы-
зылқасқа
(камыш
сутартар

ница)

Тұрып қалған не 
қоғалы қамыс, 

айдыны, бұтаға, 
ағысы төмен су 
өленшөпке ұя 

салады

Қорегі -  жәндіктер, 
су омыртқасыздары. 
алғашқыда 6-11, 2 рет 
ұя басады, сосын 2-6 
жұмыртқа басады

¥шып келуі -  сәуірде, 
қайтуы -  қара суық 
түскенше ерте бола- 
ды. Көп, бірақ аула- 

майды.

9 Бөдене, 
бытпыл- 

дак (пере
пел)

Ұясын шөпті 
жерге сала

ды. Өлке өңірі 
аңшылыққа ко- 

лайлы.

Қорегі -  шөптер мен 
жәндіктер,күзде шөп 
тұқымы. 20 шақты 
жұмыртқа салады, 
басу мерзімі -  ұзақ

¥шып келуі -  мамыр
да, өте көп, аңшылык 
иттің көмегімен жү- 

зеге асады.

10 Ақ шіл 
(белая ку
ропатка)

Топталып өмір 
кешеді Ұясын 
жерге салады.

Қорегі -  талдың қа- 
быты, жапырағы, 

бүршігі. Мамырда 
8-12 жұмыртқа ба

сады

Жұппен өмір сүреді. 
Қыста өлкеден 10-30 

км далаға кетеді

11 Сұр шіл 
куро (се
рая лат

ка)

Бұталы шалғын- 
да, ұясын жерге 

салады

Қорегі- шөп, тұқы- 
мы. ¥яда 27,көбінесе 
8-12 жұ мыртка ба

сады.

Қары аз кыс олар 
үшін қауіпті.Бұталы 

жерге қыстайды.

12 Көкқанат- 
ты шүре- 
гей (сизо
крылый 
чирок)

Қамысты, 
қоғалы көлдің 
маңайы, ашық 

жерге ұя салады.

Қорегі -  сулы шөп. 
Мамырда ұя салады. 
7-10 жұмыртқа ба

сады

Кеуіп қалған жердей 
6 балапаннан артық 

баса алмайды.

Атаулы қорықты аймақта -  құстардың 170 турі, аңдардың 
7 турі, балықтардың 8 турі тіркелген.

Қос өзеннің уш ж уз шақырымдық шалғынды алқабында 
77 туқымдасқа және 311 туыстастарға біріктірілетін 769 өсімдік түр- 
лерінің таралғандығы анықталған.

4 - к е с т е  Ө ц і р д е  с и р е к  к е з д е с е т і н  э р і  ж о г а л у г а  ж а қ ы н  э н д е м д і  

ө с і м д і к т е р

Өсімдіктің эколо- 
гиялық топтары

Өсімдік
Тұқымдасы Туысы Түрлері

Саны аз, ареалы 
тарылған, жоға- 
луға жақын попу
ляция

Лалагүлді Қызғалдақты Кыр қызғалдағы
Алаботалы Сораң, ащышөпті Шобер сораиы
Бұршақты Таспашөпті Ақ түкті таспа
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Таралу ареалы 
әзірге кең, саны 
азайған популяция

Сүйсінді Шолпанкебіс Нағыз шолпанкебіс
Секпіл шолпанкебіс

Қоңырбасты Боз, Селеу Kav боз, Ак селеу
Ареалы тарылу 
кейіпіндегі, саны 
азаюға айналған 
эндемді өсімдіктер

Шалаңды Шалаң Ірі жемісті шалаң
Шалаңды Шалаң Ірі жемісті шалаң
Бұршақты Таспа жоңышқа Траутфеттер

жоңышқасы
Кыска гүлді таспа

Сүттігенді Сүттіген Жемісті сүттіген шөбі
Күрделі гүлді Шұбаршөп Куатты шұбаршөп

Таралу ареалы 
әзірге кең, саны- 
ның азаюы бай- 
қалған эндемді 
өсімдіктер

Сүйсінді Сүйсін Фукс сүйсіні
Айылжапырақты сүй- 
сін

Бұршақты Таспа Қысқа бұршақты та
спа

Лалагүлді Секпілгүл, әлбен Шағын секпілгүл, Әл- 
бен

Шайқурайлы Шайқурай Шілтер жапырақ шай- 
шөп

Қалампырлы Қалампыр Оралдык калампыр
Тұңғиықты Тұңғиық Сугүл Аққугүл, ақ тұңғиық 

Кіші сугүл
Сарғалдақты, 
Аютабанды не- 
месе Қоянотты

Құндызшөп Сарғылт кұндызшөп
Ашық құндыз, ұй- 
қышөп

Жанаргүл Сібір жанаргүлі
Қоразгүл Биік коразгүл

Раушангүлді Қазтабан Бүлдірген жапырак
Күрделі гүлді Лаңса Кәдімгі лаңса

Түкті кылтанды лаңса
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АУЫЛ АЗАМАТТАРЫ

Айтбаев
Қайролла Қайыргелдіұлы

1941 жылы 1 сәуірде Ақкөл совхозында 
дуниеге келген.

1958 — 1966 жылдар аралығында жургі- 
зуші-механизатор болған. Кейіннен 1969 жыл- 
ға дейін Екібастуз совхозының комсомол уй- 
ымының хатшысы қызметін атқарады.

1969 жылдан 2004 жылға дейін оқушы- 
ларға машинатанудан дәріс берген.

Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті 
факультетін сырттай оқып бітіреді (1979 — 1986 жж.). Облыстық, ау- 
дандық газеттердің турақты тілшісі болады. Турлі сатиралық мақа- 
лалар жазып бағалы сыйлықтар мен мақтау қағаздарына ие болған.

Елеулі еңбегі ушін 1961 жылы «Тың және тыңайған жерлерді 
игергені ушін» медалімен марапатталған.

1986 жылы көп жылдар бойы механизаторлар дайындаған 
оқушылар бригадасында егін, бау-бақша өсірумен айналысқаны ушін 
III дәрежелі «Еңбек даңқы» орденімен марапатталған.

1995 жылы Екібастұз қаласына көшіп келеді. № 18 қазақ орта мек- 
тебінде қызмет атқарады. 2004 жылы зейнеткерлікке шығады.

1975 жылы 17 қаңтарда Фея Ш арипбаевамен отбасын қурды. 
Фея Ш арипбаева аудандық оқу бөлімінде бухгалтер-кассир, Екібастуз 
совхозында интернат меңгерушісі, ауылдық советте хатшы болып 
қызмет атқарған.

Балалары Қудайберген Айтбаев Қ.И. Сәтбаев атындағы Екібастуз 
инженерлік-техникалық институтын инженер-электрик мамандығы 
бойынша тәмамдаған. Бул кундері «Горводоканалда» қызмет атқара- 
ды. Екі баланың әкесі. Айтбаева Салтанат Астана колледжінің эко
номист бухгалтері. Айтбаев Сержан Екібастұз техникалық колледжін 
техник-механик мамандығы бойынша тәмамдаған. Кірпіш заводында 
жұмыс істейді. Айтбаев Бауыржан жоғарғы білімді инженер-элек
трик. «KEGOC»-Ta қызмет атқарады. Бір баланың әкесі.

Қайролла Айтбаев I «Ақ әтешім өтпеді» сатира мен «Торт уй- 
дің төбелері»; II «Төрт уйдің төбелері мен Қозған Арғын шежіресі»; 
III «Облыстық қайраткер» кітаптарының авторы.
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Немересі Қайроллаева Ж ұлдыз Құдайбергенқызы 2019 жылы 
Назарбаев зияткерлік мектебін бітірді. Бүгінде Назарбаев Универси- 
тетінің 1 курсына қабылданды.

Айтжанов 
Қабиден

1936 жылы 20 желтоқсанда Екібастұз 
совхозы аумағында қызметші отбасында дү- 
ниеге келді. 1944 жылы Екібастұз орта мек- 
тебіне түсіп, 1951 жылы 7 сыныпты бітірді.
Еңбек жолын 1962 жылы бастап, 10 жылдық 
кешкі мектепті тәмамдады.

1966 жылы Омбы зооветтехникумын 
сырттай оқып бітірді. 1951 жылдан бастап Екібастұз совхозында бри
гадир болып мал шаруашылығында түрақты қызмет атқарды.

1962 жылдың желтоқсан айынан бастап 1987 жылы өмірден озға- 
нынша Екібастүз совхозының № 3 бөлімшесінің меңгерушісі болды.

Айтжанов Қабиден басқарган жылдары осы ауылдың тұрғында- 
ры Қазақстан меринос қойын өсіруде, оның өнімдерін мемлекетке 
өткізуде жоғарғы көрсеткіштерге жетті. Ш опандар мен тракторшы- 
лардың, жұмыскерлердің еңбектері елеусіз қалмай Кеңес Одағының 
жоғарғы наградаларымен марапатталды.

Ұжымды басқарған жылдары социалистік жарыста, қой шару- 
ашылығын дамытуда жоғарғы нәтижелерге жеткені үшін Қабиден 
Ж ылқыбайүлы «Еңбек қызыл ту», «Құрмет белгісі» ордендерімен, 
1981 жылы ҚазКСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының Қүрмет грамо- 
тасымен марапатталды.

Адал еңбегі бірнеше рет облыс, аудан, партия, атқарушы органда- 
рының грамоталарымен аталып өтілді. Бірнеше рет аудандық, ауыл- 
дық кеңестің депутаты болды.

Ауыл адамдарының әлеуметтік жағдайын жақсартуға зор үлес 
қосты. Ауылға клуб, кітапхана, дәргерлік пункт, мектеп ғимараттары 
жаңадан салынды. Барлық еңбеккерлер жаңа тұрғын үймен қамтама- 
сыз етілді.

Жолдасы Балқиямен 6 бала тәрбиелеп өсірді. Іскерлігі мен кез 
келген жағдайда тіл таба алатын асыл азамат, ақ көңіл, ашық адам 
болды.
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Айтжанов 
Шахтыбай

Ата-бабадары Сырдарияның жоғарғы 
ағысынан Ертіс аймағына 18 ғасырда кед- 
ген. Одар 1928 жыддың күзінде репрессияға 
ұш ырап Сібірге айдадған.

1936 жыддың 1 қаңтарында Ресей Феде- 
рациясы Кемерово обдысында Шахтыбай 
М ұқанұды дүниеге кедеді. Ж астайынан ана- 

сынан айрыдып, бададық шағы соғыс жыддарымен түспа-түс кедген 
Шахтыбай 8 жасына дейін әкесінің інісі Мерғадымның қодында өскен. 
1944 жыды Мүқан ата қайта шаңырақ көтеріп Ж ақүбай мен Қарабай 
есімді бададары дүниеге кедеді. Бірақ од әйеді де көп ұзамай дүние- 
ден озады.

Шахтыбай бастауыш мектепті аяқтаған соң еңбекке арада- 
са бастайды. Кемеровоның Госседекстанциясында тракторшының 
көмекшісі бодады. Адад еңбек еткен бада ақырында тракторшы бо- 
дады. 15 жасында үздік механизатор бодып ауыд шаруашыдық тех- 
никадарының бардық түрдерін еркін жүргізеді.

Шахтыбай М үқанүды 1964 жыды Екібастұз совхозына көшіп ке- 
деді. Әуеді жүгері өсіру бригадасында Қайкен М үсәйіпұдымен, ад 
қыс мезгідінде Қараж ар бөдімшесінің меңгерушісі Қ. Қайнышевтың 
қод астында К. Дубикпен қатар еңбек етті. Кейіннен № 5 бөдімшеде 
жұмыс істеді.

Екібастұз аудандық советтің депутаты бодып сайданды. Адад ең- 
бегі бағаданып түрді марапаттарға ие бодды. Коммунисттік еңбек 
екпіндісі атанды. 1973, 1974, 1976 жыддары социадистік жарыстың 
жеңімпазы бодып төс бедгідер иеденді. В.И. Лениннің туғанына 100 
жыд медадімен марапаттадды.

1966 және 1973 жыддары совхоз еңбеккердерімен бірте мемдекет- 
ке 1 мдн. пұт астық тапсырды. Еңбектегі жетістіктері үшін Шахтыбай 
Мұқанүды «Ленин», «Еңбек қызыд ту» ордендерімен марапаттадды.

Ед аддында абыройды бода бідген азаматты ауыддастары Шәке 
дейтін. Од ешуақытта астамсып көрген емес. Жоғары жетістіктерге 
қод жеткізіп, үдкен марапаттар иеденіп жатса да қарапайымдыды- 
ғынан, тағдыр тадайын көрсе де өмірге күде қараудан айрыдған емес.

Зайыбы Күдпан Садкенқызы 1937 жыды 7 қараш ада дүниеге 
кедген. Баянауыдда 7 жыддық мектепті аяқтаған. Кейіннен Кемеро
во обдысы, Бедов қадасында сатушы және ш аш таразш ыдар курсын 
аяқтаган.
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Қызы Баян бағалаушы мамандығы бойынша Алматы «Экономика 
және статистика» Академиясын бітірген. Қазіргі уақытта Баянауыл 
аудандық статистика басқармасында қызмет атқарады. Ержігіт есімді 
ұлын тәрбиелеп отыр.

Сағиден Бөдешүлы 53 жасында өмірден өтті. Суйегі туған жері 
Төртуй ауылына жерленді.

Акишев
Төлеутай Бөдешұлы

1954 жылы 14 қыркүйекте Екібастүз сов- 
хозында дуниеге келген.

1971 жылы Екібастұз совхозының орта 
мектебін бітірген. 1986 жылы Киров атын- 
дағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
«Механика және қолданбалы математика» 
факультетін бітіріп, қолданбалы математик 

мамандығын алған. 1986 жылдан бері Қазақстан білім министрлігінің 
жолдамасымен Екібастуз қаласы жоғарғы оқу орындарыда жумыс 
істейді.

Механика және математика ғылыми зерттеу институты кеңесінде 
«Математикалық моделдеу, сандық әдістер және бағларламалар ком
плекс!» мамандығы бойынша диссертация қорғап техника ғылымда- 
рының кандидаты ғылыми дәрежесін алған (05.13.18).

Еңбек жолын 1986 жылы Павлодар индустриалды институты- 
ның Екібастуз жалпытехникалық факультетінде бастаған. 1994 ж ыл
дан бастап Екібастуз инженерлік-техникалық институтында жумыс 
істейді. Осы оқу орынының профессоры, көп жыл факультет деканы 
болып жумыс істеген.

Қазіргі уақытта «Автоматика және ақпараттық жуйелер» кафед- 
расының меңгерушісі.

Қазақстан және алыс, жақын шетелдер журналдарында жария- 
ланған елуден астам ғылыми еңбектері бар. Соңғы он жыл ішінде 
мемлекет тапсырысымен орындалатын уш гранттық тақырыптардың 
жауапты орындаушысы.

Зайыбы Акишева Алия Хусайынқызы -  химия муғалімі, 1987 
жылдан бері Екібастұз қаласы мектептерінде беделді ұстаз.

Қызы Айдана -  Қазақ-Британ университетінде жұмыс істейді, 
ғылым магистрі. ¥лы Алмат Екібастұз ГРЭС-1-де инженер, ғылым 
магистрі. Төрт немересі бар.
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Ақажанов 
Қайролла Қасенұлы

Төртүй ауылында туып өскен, ауыл ша- 
руашылығының білікті маманы. Семей ауыл 
шаруашылық институтын және К.И. Скря
бин атындағы Мәскеу мемлекеттік био
технология және ветеринарлық медицина 
академиясының аспирантурасын бітірген.
АҚШ-тың Калифорния университетінде жә- 
не И зраиль оқ\7 орындарында тәжірибе алған. Алты жыл Семей об- 
лысының мемлекеттік тәжірибе станциясының директоры, алты жыл 
Успен ауданы әкімінің бірінші орынбасары қызметтерін атқарған. 
Кейінгі жылдары облыс әкімінің бас инспекторы, ауыл шаруашылық 
сүрақтары бойынша кеңесшісі және Павлодар каласы жер катынас- 
тар бөдімінің басшысы болтан. Осы уақытта ол Павлодар мемлекет- 
тік университетінің профессоры, Агроинновация және биотехноло
гия ғылыми-зерттеу институтының директоры. Екі оқулык пен төрт 
монографияның авторы. Көп жылғы еңбегі және өңірдің әлеумет- 
тік-экономикалық дамуына қосқан елеулі үлесі үшін Павлодар облы- 
сы әкімінің және обдыстық мәслихаттың Құрмет грамотасымен және 
ғылыми жүмыстары үшін бірнеше медальдармен марапатталған.

Ақышев ;
Әйтім 5

1908 жылы Баянауыл елді-мекені, Шақ- \І 
шан болысында туған. Павлодар қаласы зо- j| 
оветтехникумын бітірген соң жолдамамен ||
Екібастүз совхозына веттехник болып жү- 
мысқа орналасады.

1942 жылы әскер қатарына шақырылып,
¥лы Отан соғысына қатысады. «Ерлігі үшін» 
медалімен марапатталған. 1945 жылы елге оралады.

Соғыстан кейін шаруашылықтың бас мал дәргері қызметін атқар- 
ды. Өз жүмысын үлкен жауапкершілікпен және абыроймен атқарға- 
ны үшін 1949 жылы «Еңбек кызыл ту» орденімен марапатталды.
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1950 жылы Алматыда өткен «Алғашқы ауыл шаруашылығы қыз- 
меткерлерінің слетіне» делегат болып қатысты. Қоғамдық жұмыс- 
тарға белсене араласып, партком мушесі, ауылдық кеңестің депутаты 
болып сайланды.

Алиакпаров 
Ержан Капанұлы

1949 жылы 20 маусымда Павлодар облы- 
сы Куйбышев ауданының «Төртүй» ауылын- 
да дүниеге келген. Әкесі Қапан Сейфиден- 
үлы -  мұғалім, өте жаңашыл, мәдениетті, 
айналасына қадірлі адам болтан екен. ІПе- 
шесі Сәкен Құспекқызы-он саусағынан өнер 
тамған шебер адам болды. 28 жасында 3 ба- 

ламен жесір қалып, өмірдің ауыртпашылығын көре ж үріп балаларын 
өсірді. Кейіннен 2 баласы қайтыс болып Ержан жалғыз өсті.

Ж астайынан әкесіз қалып, өмірдің жақсы-жаманын көріп өскен 
Ержан «Ақкөл» онжылдық мектебін жақсы бітіртен соң Қарағанды 
кооперативтік институтына түсіп оны қызыл дипломмен тәмәмдады. 
Оқуын бітірген Ержан Павлодар облыстық түтынушылар қоғамына 
қызметке кірді.

Қызметті жанын салып істейтін Ержан 1971 жылы жаңадан 
ашылған Екібастұз ауданының тұтынушылар қоғамы төрағасының 
орынбасары болып тағайындалды. 1980 жылы Ертіс-Қарағанды ка
налы бойындағы Шідерті ОРС-сының бастығы болып жұмысқа ауыс- 
тырылды. Онда жарты жыл жүмыс жасап қана, Павлодар облыстық 
түтынушылар қоғамы төрағасының орынбасары болып жүмысқа 
шақырылады. 1985 жылы осы қоғамның төрағасы болып тағайында- 
лады. Сол кездегі Қазақстандағы облыстық басқармасының ең жас 
төрағасы және Павлодар облыстық кеңесінің депутаты еді. 1987 жылы 
Казпотребсоюз басқармасы төрағасының орынбасары болып тағай- 
ындалды. Қызмет жасаған жылдары кеңес одағының көптеген мақтау 
грамоталары мен медальдарының иегері болды.

2002 жылы Павлодар қаласындағы өзі қызмет жасаған ғимаратта 
мемориалдық тақта қойылды.

Алиакпаров Е.Қ. -  туралы материалдар «Қазақстанның зиялы 
азаматтары» кітабына, Екібастұздың 65 жылдығына арналған энци- 
клопедиясына енді. Ержанның бастаған істерін жалғастырып артын-
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да тәрбиелі ұрпағы өсіп келеді. Баласы Арман -  елге сыйлы, көптеген 
жақсы істерімен халыққа танымал. Жолдасы Әсемгүл екеуі Павлодар 
қаласында тұрады. Бес баласы бар. Азимхан -  Нұр-Сұлтан қаласын- 
да, университетін, магистратурасын жақсы бітіріп -  жақсы қызметте, 
үйленген, келіні Найля, қыздары -  Нурия, Д ария, Малика, Райяна да 
өмірден үлкен үміттер күттіруде.

Қызы -  Айгүл -  отбасымен Қарағанды қаласында түрады. Ж ол
дасы Ерсайын екеуі -  3 бала тәрбиелеп отыр. Қыздары -  Дилара  мен 
Аяулым түрмыста, үлы Ислам мектеп жасында. Екі немерелері бар.

Жолдасы М ария Ж ұмажанқызы зейнет жасында, немересі А зим
хан мен келіні Найлямен Нұр-Сүлтан каласында түрып жатыр.

Аманбаев 
Жасқайрат Аманбайұлы

1939 жылдың 5 тамызында Павлодар об- 
лысы, Екібастұз ауданы, Ақкөл ауылында 
дүниеге келген. Ақкөл аулында он жылдық 
мектепті тәмамдап, Павлодар қаласының 
зооветехникумына түсіп, мал дәрігері (вет
врач) мамандығын алған.

Кейін Тай ауылында екі жыл мал дәргері 
ретінде еңбек етіп, Севастополь өңіріне әскери борышын өтеуге атта- 
нады. Әскерден оралғаннан кейін Төртүй ауылында мал дәргері қыз- 
метін атқарады.

1968 жылдың мамыр айында отау көтереді. Ж үбайы -  Оспан- 
қызы  Зәру қажы 1949 жылдың 8 желтоқсанында туған. Төртүй ауылы- 
ның тумасы. 1969 жылы Қанат, 1972 жылы Талғат, 1974 жылы Бағдат, 
1975 жылы Асхат, 1987 жылы Сандуғаш есімді балалары дүниеге кел- 
ді. Көп жылдар Төртүй ауылында қызмет етіп, сол жерде зейнетке 
шықты. 2002 жылы Екібастұз қаласына көшкен.

Ж асқайрат Аманбайұлы 2009 жылы 28 желтоқсанда дүниеден 
озды.
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Аманбаев
Мұқатай Құрманбайұлы

1927 жылы дүниеге келді. 1985 жылы қай- 
тыс болды. Ж ұбайы Банумен (1934 — 1976) 
1966 жылы күз айында Екібастүз совхозына 
көшіп келді. Алғашқы жылдары ауыл мек- 
тебіне от жағушы болып орналасып, кейін 
өмірінің соңына дейін Екібастүз совхозыньщ 
қүрылыс учаскесінде ағаш үстасы, агаш ше- 

бері, станокшы болып еңбек етті. Осы жылдар аралығында ауылда са- 
лынған көптеген нысандар мен тұрғын үйлердің қүрлысына қатысып, 
совхоздың гүлденуіне өз үлесін қосты.

Сагамбаев Тұрсын, Денгоф Андрей, Қүмашев Балғабай, Абуов Рыс- 
бектермен қызметтес болды. 1985 жылы ақпан айында қалаға қүрылыс 
материалдарын алуға барған кезінде, жұмыс басында қаза болды.

Артында төрт үл, бір қыз қалды. Үлкен үлы -  Жанат. 1960 жылы 
туған. Екібастүз қаласында кәсіпкер, ауған соғысының ардагері. 
¥лы -  Самат 1963 жылы туған. Екібастұз қаласы оқу комбинаты ди- 
ректорының орынбасары болып қызмет атқарады. Ұлдары Ерболат 
пен Нүрболат энергетика саласында еңбек етуде. Бірі «Жылу жүйе- 
лері» ЖШС электр дәнекерлеушісі, екіншісі «МАЭС-2» АҚ-да токарь 
болып жұмыс істейді. Қызы Ғалия -  медицина саласының маманы. 
Аманбаев М ұқатай Құрманбайүлының балалары бүгінгі күнде Екі- 
бастүз өңірінің дамуына өз үлестерін қосуда.

Аманжолов 
Шарапат Аманжолұлы

1929 жылы туған. Еңбек жолын 1946 жы
лы Ақкөл совхозының № 5 бөлімшесінен 
бастаған. 1951 жылы Павлодар педогогика- 
лық училищесін, 1965 жылы Семей қаласын- 
дағы Надежда Крупская атындағы педагоги- 
калык институтын бітірген.

1947—1951 жылдары Екібастүз бастауыш 
мектебінің меңгерушісі болып, ал 1968 — 1982 

жылдары Ақкөл орта мектебінде еңбек етсе, кейіннен Екібастүз орта 
мектебіне ауысып 1988 жылы зейнеткерлікке шықты.
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1950 жылы Тусіпқызы Дәметпен отау қүрып, 3 үл, 3 қыз дүниеге 
әкелген. Үлкен ұлы Сәрсенбай Ақкөл совхозында тұрып, механиза
тор болып, сол ауылда зейнеткерлікке шықты. Қызы М аржан Ақкөл 
совхозында орта мектепті бітіріп, Төртуй ауылында еңбек етіп, зей- 
неткерлікке шықты. Үлы Дүйсенбай да механизатор болтан, қазіргі 
кезде Екібастұз қаласында түрады. Қызы Алтын Екібастұз педагоги- 
калық училищесін бітіріп, мүғалімдік мамандығымен еңбек еткен. 
Кызы Гүлжан Павлодар кооператив училшцесін бітірген, Төртүй 
ауылында қызмет етуде. Кіші ұлы Сенбай Төртүй ауылында еңбек 
етуде.

1997 жылы өмірден өтті. Тірі болса бүгінде немере, шөбере, жиен- 
лерінің ортасында отырушы еді.

Аманжолова 
Сұлубикеш Шарапатқызы

1959 жылы 20 мамырда Екібастүз совхо
зында дүниеге келген. 1975 жылы Ақкөл 
орта мектебін бітірген соң, Ақкөл ауылын- 
ла пошташы болып еңбек жолын бастады.
1982 жылы Екібастұз совхозы поштасының 
басшысы қызметіне ауысты. Осы салада үзақ 
жылдар еңбек етіп 2017 жылы зейнеткерлік- 
ке шықты.

2 үл өсіріп, немере сүйіп отыр. Үлкен үлы Данияр Бестөбеде ин
женер. Кіші үлы Айдын осы ауылда мектепте қызмет істейді.

Амантаев 
Бақтыбай

1948 жылы 17 қарашада Краснокутск 
ауданы, Екібастұз совхозы, Талдықамыс ауы
лында дүниеге келді. Өлеңтідегі 8 жылдық 
мектепті бітіртен соң Ақкөл орта мектебін- 
ле оқып, 1966 жылы Екібастұз қаласындағы 
Х° 2 казак, орта мектебінің 11 класын бітірді.

Осы жылы Алматы халық шаруашылығы 
институтына оқуға түсіп, 1970 жылы экономист мамандығын алды.
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1970 жылдан 1971 жылға дейін Чкалов атындағы совхозда эконо
мист қызметін атқарды. Сол жерден Кеңес әскерінің құрамына алы- 
нып, Мәскеу қаласының жанындағы Бринница қаласында Отан ал- 
дындағы борышын өтеді.

Келесі еңбек жолы 1972 жылы ашылған Екібастұз ауданымен бай- 
ланысты. 1972 —1974 жылдары Екібастұз аудандық атқару комитетін- 
де аудандық жоспарлау комиссиясының төрағасы қызметін атқар- 
ды. 1974 —1976 жылдар аралығында аудандық комсомол комитетінің 
екінші хатшысы болды.

1976 жылдан 1986 жылға дейін Екібастүз ауданы ауыл шару- 
ашылық өнімдерін сатып алу және сапасы жөніндегі бас инспектор 
болса, 1986 — 1989 жылдар аралығында аудандық ауыл шаруашылығы 
басқармасы басшысының бірінші орынбасары қызметін атқарды.

1989 — 1993 жылдар аралығында Сарықамыс совхозының директо
ры болды.

Кейіннен аудандық тұтынушылар одағы төрағасының бірінші 
орынбасары, қалалық кооперативтік сауда мекемесінің директоры, 
Павлодар облысы аудандық жекешелендіру және сатып алу коми- 
тетінің Екібастұз қаласы бөлімін басқарды.

2003 жылы «Қазпошта» АҚ Павлодар филиалы, Екібастүз қала- 
лық пошта торабының басшысы болып тағайындалды. Бүл қызметті 
2012 жылға дейін абыроймен атқарып, зейнеткерлікке шықты.

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан еңбегі лайық- 
ты бағаланып «Астана қаласына 10 жыл», «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл», 
«Павлодар облысына 75 жыл», «Екібастүз қаласына 50 жыл» медаль- 
дарымен «Павлодар облысы алдында сіңірген еңбегі ушін», «Екі- 
бастұз қаласы алдында сіңірген еңбегі үшін» төс белгілерімен мара- 
патталган.

Павлодар облысы әкімінің, облыстық маслихаттың, Екібастұз қа- 
ласы әкімінің, қалалық маслихаттың, Орталық сайлау комиссиясы- 
ның, Қазпошта АҚ-ның Қүрмет грамоталарын иеленді. «Екібастүз 
қаласының қүрметті азаматы» атанды.

2014 жылы «Тұрақты мекені жоқ тұлғаларға арналған Екібастұз 
қалалық әлеуметтік бейімдеу орталығы» КММ директоры болып 
тағайындалды.

2016 жылдан 2018 жылға дейін Екібастұз қалалық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы болды. Сонымен қатар қоғамдық жүмыстарға 
белсене араласты. Он жыл бойы Екібастұз қаласы аумағының сайлау 
комиссиясының төрағасы болса, осынша уақыт қалалық «Ауыл» пар- 
тиясын басқарды.

2008 жылы қазақтың біртуар перзенті М әш һүр Ж үсіптің атын- 
дағы қор қүрып Екібастүз қаласының орталық көшесі Ленин көшесіне
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М әш һүр Жүсіптің атын беру туралы бастама көтерді. Атап айтқанда 
осы көшедегі 114 көп қабатты үй түрғындарына үгіт парақш алары 
таратылып, екі мыңнан астам қүптаған қол жинады.

Бүқаралық ақпарат қүралдарына Мәшекеңнің бар болмысын 
ашып беретін топтамалар жарияланып, өңірдің белгілі азаматта- 
ры қол қойған үсыныс хат билікке жеткізілді. Сөйтіп 2009 жылдың 
25 желтоқсанында қалалық маслихаттың кезекті сесспясында Ленин 
көшесін М әш һүр Жүсіп Көпейүлына беру туралы шешім қабылданды.

Кейіннен осы көшеге әулие М әш һүр Жүсіптің ескерткіші қойылу 
керектігі жөнінде үсыныс жасалды. Ақыры заңғар түлғаның 160 жыл- 
дық мерей тойына орай зәулім ескерткіш бой көтерді. Мүсіннің авто
ры қарағандылық мүсінші Қалиев Жаубасар.

Аменов 
Тұяқ Жаңбырбайұлы

1929 жылы дүниеге келді. 7 кла- 
стық білімі бар азамат өзінің тал- 
пынысының, өмір мен еліне деген 
сүйіспеншілігінің арқасында қара 
жүмысшыдан бөлімше меңгерушісіне дейін өсті. Алғашында Екі- 
бастүз совхозының № 1 бөлімшесінде зоотехник болып қызмет етті. 
Ел ішінде абыройлы азамат бола білді. 1971 жылы Қаражарға көшіп, 
1983 жылы дүниеден озғанынша бөлімше меңгерушісі болды.

Зайыбы Майра Темірғалықызы Аменова -  тыл еңбеккері. 
97 жасында дүниеден озды. Кейуананы келіні Райхангүл Түрсынқы- 
зы күтті.

¥лы Амангелді ерте есейіп, кейінгі бауырларына қамқор болды.
Қызы Бақыт 1976 жылы мектеп бітірген соң, Алматы шет тілдер 

институтына оқуға түседі. Оқуды аяқтаған соң Ораз Қапарүлы Сма- 
гуловпен отасып 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп, олардан немере сүйіп отыр.

¥лы Сабыржан совхозда электрик болып қызмет етеді. Зайыбы 
Райхангүл Тұрсынқызымен 1 қыз, 2 ұл сүйді.
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Амренов
Ш өпбай Алмаұлы

1942 жылы 10 тамызда Ақмола 
облысы, Ерейментау ауданы Бөгем- 
бай кенішінде дүниеге келген. Әкесі 
Алма Әмреұлы ¥лы Отан соғысында 

Сталинград шайқасында қаза тапты, бірақ хабарсыз кетті деп қағаз 
келеді.

Ш өпбай кішкентайынан әжесінің тәрбиесінде болды, 13 жасында 
әжесі қайтыс болады. Өмірдің жақсы-жаманын көріп өскен, өте зерек 
болып өсті, бір көргенін тез қағып алатын. Жастайынан мал союды 
үйренді.

1960 — 1963 жылы әскери борышын Украинада Днепродзержинск 
қаласында өтеді. Қайтып келгенде Торғайда шопырлық курсын оқып 
шығады. Үйленеді, 2 баласымен 1968 жылы Павлодар облысы Екі- 
бастұз ауданы қазіргі Төртүй ауылына көшіп келеді.

Ж ұбайы Альмағамбетова Нағипа Сәрсенбайқызы сол Ақмола 
облысының Тай-төбе ауылында 1942 жылы 10 ақпанында өмірге кел
ген. Әкесі мектеп директоры болған, Үлы Отан соғысына кеткеннен 
қайтып келген жоқ, хабарсыз кетті деп қаралы қағаз келді. Анасы 11 
жасында ауырып қайтыс болды. Оқуын бітірген соң медучилищеде 
оқып, медбике маманын алып шығады. Отбасы болып Төртүй ауылы
на келгенде олар 26 жаста еді.

Совхоздың гүрілдеп тұрған кезі, МТМ-да шопыр болып жұмыс 
істеді, бригадир болды. Үлкенге іні, кішіге аға, туысқа қамқоршы, ең- 
бекте абыройлы болды.

Әйелі Еіағипа (Клара) Төртүй ауылында 1968 жылдан зейнеткер- 
лікке шыққанша ауруханада балалар дәрігері, физиокабинет меңге- 
рушісі болып қызмет атқарды. Көптеген сый-қүрметке бөленді. Гүл 
өсіруді жақсы көрді. Биязы мінезді, сабырлы, айналасына мейірім 
төккен жан. Ауылда тётя Клара деп таниды. Өте инабатты, мейірімді, 
жас балаға да, қарияға да бірдей сыйласып қарайтын.

5 бала тәрбиелеп, ұлын үяға, қызын қияға қондырды. 12 немере 
1 шөбере сүйді. Жарты ғасыр сыйластықта өмір сүрді.

2001 жылы Нүр-Сұлтан қаласында үй салып, көшіп кетті. Ал- 
магүл мен Бибігүл анасынын жолын қуып медбике болды. Алмагүл 
Нүр-Сүлтан қаласында № 6 емханада рентген-зертханашысы болып 
жүмыс істейді. Бибігүл «Үлттык Ғылыми Кардиохирургия» орта- 
лығында қызмет атқарады. Тұңғыш үлы Серікпай Қаныш Сәтбаев
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атындағы су қоймасында бульдозер машинисты болып жұмыс істей- 
ді. Екінші үлы Ш ернияз Нұр-Сұлтан қаласында «Ақмола РЭЧ» ұжы- 
мында қызмет атқарады. Кенже үлы Дәулет Астана Энергия ТЭЦ-2 
орталығында тепловоз жүргізушісі болып жүмыс істейді.

Аршакян 
Гариб Карапетович

1920 жылы 20 мамырда Армения Респу- 
бликасы, ПГирокала ауылында дуниеге кел- 
ді. 1941 жылы Днепропетровск қаласында 
медицина институтын бітірді. Сол жылдың 
шілде айында Үлы Отан соғысына шақыры- 
лады. М айдан даласында болып көрсеткен 
ерліктері үшін «Қызыл жүлдыз», II дәрежелі 
«Отан соғысы» ордендерімен, бірнеше медальдармен марапатталады.

Соғыстан кейінгі жылдары тың және тыңайған жерлерді игеру 
жұмыстары басталған сәтте, яғни 1957 жылы Кеңес өкіметі денсаулық 
сақтау министрлігінің бұйрығымен Гариб Карапетович Павлодар об- 
лысына дәргерлік көмек көрсету үшін жіберіледі. Сөйтіп Екібастүз 
совхозының учаскелік ауруханасына бас дәргер болып тағайындала- 
ды. 1957—1987 жылдар аралығында 30 жыл бойы өз қызметін қалтқы- 
сыз әрі абыроймен орындады. 1980 жылы іске қосылған 20 орындық 
емхананың салынуына да зор үлесін қосты.

Қажырлы еңбегі еленіп 1979 жылдың 28 желтоқсанында ҚазКСР 
Жоғарғы Кеңесінің Ж арлығымен «Қазақстанға еңбегі сіңтен дәрігер» 
атағы берілді.

Зейнеткерлікке шыққан соң еңбек етуін жалғастырып 1987— 
1998 жылдары Төртүй ауылында бала-бақша меңгерушісі қызметін 
үлкенжауапкерш ілікпенорындады. Ел арасында абырой менсый-құр- 
метке бөленіп бірнеше мәрте аудандық партия комитетінің мүшесі, 
ауылдық советтің депутаты болып сайланды.

Қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып қана қоймай, оларды 
үйымдастыра білді. Қай қызметте болса да артынан айтарлықтай із 
қалдырды. Күні бүгінге дейін Гариб Карапетович отырғызған «пира- 
мидальді теректері» алыстан көз тартады.

Аршакян Гариб Карапетович 1999 жылдың желтоқсан айында дү- 
ниеден озды.
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Асалдинов 
Төлеген Сақауұлы

1946 жылы 20 тамызда Екібастұз совхозын- 
да Сұлтанали Асалда мен Мұқышева Кәрім- 
жанның отбасында дүниеге келді. Ағалары 
Бекмүхан (1942 — 1995), Айтмұхан (1944 — 1949) 
және апалары Асалдинова Көкеш (1951) пен 
Көкен (1956) бар.

1953 жылы мектепке барып 5 сыныпқа дей- 
ін оқиды. Алғашқы ұстазы -  Құсбеков Қайыржан. Кейіннен кешкі мек- 
тепке ауысып еңбекке араласады. 1960 жылы совхоздың бағыттауымен 
Краснокутск ауданындағы СПТУ-ге туседі. 2 жыл оқып тракторшы-меха- 
низатор мамандығын игеріп шығады. 1966 жылы әскер катарына шакы- 
рылып Ленинград облысы, Токсово қаласында 2,5 жыл Отан алдындағы 
борышын өтеп кіші лейтинант шенімен оралады.

1969 жылы совхозда мехнизатор болған Төлеген Сақауұлы 1945 жылы 
гуған Опабекова Рымкеш Жыбышқызымен шаңырақ көтереді. 12.04Л970 
жылы Имантай, 08.03Л 972 жылы Асқар атты ұлдары дүниеге келеді.

1972 жылдан жаңадан құрылып жатқан Байет ауылына шақырыла- 
ды. Күндіз маңдай терін төгіп еңбек етеді де, жұмыстан соң кешкі мек- 
тепте оқып 10 сыныпты бітіреді. Осы жылдар ішінде, яғни 19.01.1974 
жылы үлы Нариман мен 27.02.1979 жылы қызы Динара дүниеге келеді.

Көп жылғы қажырлы еңбегі үшін «Еңбек ардагері» медалімен мара- 
патталады. 1998 жылы Екібастұз қаласына көшіп келіп күзетші болып 
жүмысқа орналасады. 2009 жылы зейнеткерлікке шығады. 4 бала, 9 неме- 
ре және 2 шөберенің атасы.

Ахажанов
Қасен

1926 жылы, Павлодар облысы Екібастұз 
ауданының Талдықамыс ауылында туған, 
1989 жылы қайтыс болды, Төртүй ауылын
да жерленген. Соғысқа өз еркімен аттанып, 
соғысты Берлин қаласында аяқтаған. 1945 
жылы Берлин қаласында өткен Жеңіс ше- 
руінің қатысушысы. Әскери атағы: ефрей-
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тор. Мамандығы атқыш. Жауынгерлік жолы: Павлодар облысының 
Краснокутск АӘК шакырылды. 1944 жылдың желтоқсан айынан 
бастап 1945 жылдың мамыр айына дейін -  89 атқыштар полкінің 
2 атқыштар батальонының, ал сәуір айынан бастап 860 атқыштар 
полкінің атқыштар полкінің атқыштар полкінің атқышы. КСРО Ми- 
нистрлер Кеңесінің 28.01.1950 жылғы қаулысы негізінде әскерден бо- 
сатылды.

Демобилизациядан соң, зейнеткерлікке шыкқанына дейін Екі- 
бастұз совхозында агроном, зоотехник, ауылдық кеңестің басшысы, 
меңгеруші болып жұмыс істеді. Соңғы жылдары совхоздың кадр 
бөлімінің басшысы болып еңбек етті де, сол қызметінен қурхметті де- 
!иалысқа шықты.

М арапаттары: II дәрежелі «Отан соғысы» ордені, «Берлинді алға- 
ны үшін», «Кенигсбергті алғаны үшін», «Германияны жеңтені үшін», 
«¥лы Отан соғысындағы жеңіске 20 — 30 — 40 жыл», «КСРО Қарулы 
Күштеріне 50 жыл» «Кеңес Армиясы мен флотына 30 жыл», «Тың 
және тыңайған жерлерді игергені үшін» медальдары.

Сегіз бала тәрбиелеп өсірген азамат. Сүйіп істеген іс шаршатпай- 
ды детен. Ол өз еңбегіне сүйішпеншілікпен қарайтын. Қасеннің қүр- 
метті есімі, ауызбен айтып таусылмас еңбегі, әсіресе, совхоз кеңсесін- 
де атқарған еңбегін айтпай ақ, жылқы малын өте білгіштігі -  көпті 
таң қалдыратын. Ауыл ақсақалдары оны үлкен жүректі, білгір, ерек- 
ше еңбекшіл, достықты бағалай білетін азамат ретінде сыйлаушы еді.

Ауылдастарының айтуынша, ол ешқашан сотые ардагері едім 
деп атақ және даңқты қумайтын, аса көп марапатты үнатпайтын, 
өзінің адал еңбегімен, өзіне ғана тән ақыл парасатымен ел қүрметі- 
не бөленген қарапайым адам болды. Жолдасы Қаратай маркүм екеуі 
бала-шағасын да солай тәрбиелеп өтті.

Ахметов 
Айткен

1917 жылы туған. Балалық шағы Ақкөл 
совхозы № 2 бөлімшесінде (Зеленая роща 
ауылы) өтіп, ерте есейіп еңбекке аралас- 
ты. Соғыстан кейінгі жылдары Куйбы
шев (қазіргі Ақтоғай ауданы) ауыл шару- 
ашылығы басқармасында зоотехник болса, 
кейін Ақкел совхозының № 2 бөлімшесіне 
зоотехник болып ауысып келеді. 1958 — 1966 жылдар аралығында Екі-
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бастұз совхозы, № 3 бөлімшесінде зоотехник, бөлімше баскарушысы 
болып үзақ жылдар қызмет атқарды. 1966 —1977 жылдар аралығында 
Екібастұз ауылдық советінін төрағасы қызметіне сайланып, осы лауа- 
зымнан зейнеткерлікке шықты. Жубайы Кулбаш ирамен 6 бала тәр- 
бнелеп өсірді.

Айткен Ахметұлы 1978 жылдың 1 сәуірінде дүннеден озды. Өте 
беделді, ақжарқын, ақкөңіл, ағаііынға бауырмал, дос-жаранға адал, 
кең пейілді азаімат болды.

Ахметов
Жанайдар Айткенұлы

1949 жыадың 1 сәуірінде Зеленая роща 
ауылында туған.

1956 — 1966 жылдары Ақкөл орта мекте- 
бінде оқыды. 2 жыл Отан алдындағы боры- 
шын өтеп келген соң Қарағанды қадасындағы 
педагогикалық институтына түсіп 1974 жылы 
аяқтады.

1974 —1979 жылдар аралығында комсомолдық жолдамамен Екі- 
бастүз қалалық милициясының қылмысты іздестіру бөліміне инс
пектор болып қызмет атқарады.

1980 — 1984 жылдары Екібастүз аудандық ішкі істер бөліміне ауы- 
сып, аудандық паспорт столынының басшысы болып тағайындалады.

1984 — 1994 жылдары Екібастүз, Өлеңті, Баізет совхоздарының аға 
учаскелік инспекторы болады.

1994 — 1996 жылдары МАИ бөлімінде кызмет атқарып, майор 
шенінде зейнеткерлікке шығады.

Ж анайдар Айткенүлы өнерлі де талантты азамат болды. Музыка- 
лык аспаптарда ойнап, отбасылық ансамбль қүрды.

1989 жылы Ташкент қаласында өткен Бүкілодақтық конкурста 
лауреат атағын алып, медальмен марапатталды.

Қотамда, отбасында, жолдас-жораларының ортасында беделді, 
ақкөңіл жан болды.

Жүбайы Ахметова Бикен Ж амалиқызы да жоғарғы білімді үстаз. 
Ботагөз, Ақбота, Сағит атты үл-қыздар тәрбиеледі. Үшеуі де жоғарғы 
білімді.

Еңбек жолында бірнеше марапаттарға не болды.
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Ахметов 
Мұрат Тұмарбекұлы

1956 жылы 1 маусымда Екібастүз совхо- 
зында дүниеге келді. 1973 жылы Екібастұз 
орта мектебін бітіріп, бір жыл бойы совхоз- 
дың № 1 бөлімшесінде егін шаруашылығын- 
да еңбек етіп, шөп шапты. Екі жыл Отан 
алдындағы борышын Чехославакияда өте- 
ген соң, 1977 жылы Целиноград ауыл шар- 
уашылық институтына түсіп 1982 жылы мал дәрігері мамандығын 
алып шықты. 1983 жылға дейін Екібастұз совхозының № 3 бөлімше- 
сінде мал дәргері қызметін атқарды. Отбасын құрды.

1983 — 1994 жылдары Қарасу совхозында бас мал дәргері болып 
қызмет етті. Кейін Екібастұз қаласындағы ауыл шаруашылық басқар- 
масы Екібастұз энергия өндірістік бірлестігінде бас зоотехник болды.

1997 жылдан Екібастұз совхозында ПКЭ бас зоотехник болып қыз- 
мет етті. Совхоз тарағаннан кейін қарамағындағы 20-дан астам отба
сын қамқорына алып «Жасыбай» шаруашылығын ашты.

Қазіргі таңда зейнеткер.

Ахметова 
Бикен Жамалиқызы

1949 жылдың 14 ақпанында Көкшетау 
облысы, Еңбекші ауданы, Степняк қаласын- 
да дүниеге келді. 10 жылдық мектепті Сол- 
түстік Қазақстан облысы Петропавл қала- 
сында оқып 1966 жылы бітіреді.

1968 — 1973 жылдар аралығында Қараған- 
ды мемлекеттік университетінде оқыды.
1973 —1975 жылдары Қарағанды педагогикалық институтында қыз- 
мет істеді.

1976 — 1986 жылдары Екібастұз аудандық оқу бөлімінде әдіскер 
болса, 1986 — 1994 жылдары Екібастүз совхозы мектеп -  интернаты- 
ның меңгерушісі болды. 1995—2007 жылдары Екібастұз қаласы № 17 
мектепте жүмыс істеп, зейнеткерлікке шығады.
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Екібастүз ауылдық советінің депутаты, әйелдер кеңесінің төрайы- 
мы болып бірнеше рет сайланды.

Бикен Ж амалиқызы жоғарғы санатты ұстаз, абыройлы еңбеті 
үшін бірнеше мақтау қағаздарына ие болтан.

Ахметова 
Өкен

1910 жылы дуниеге келді. 1930 жылдан 
Екібастұз совхозында еңбек етіп ауылдың 
дамуына үлес қосқандардың бірі. Жолдасы -  
Ахметов Өміржан алғашқы механизатор- 
лардың бірі. 1943 жылы Үлы  Отан соғысына 
өз еркімен аттанған соң, ауылда механиза
тор жоқ деп броньмен қайта шақыртылады. 

Соғыстан денсаулығын жоғалтып келсе де 1950 жылдан 1952 жылға 
дейін гараж меңгерушісі, бригадир болып еңбек етеді.

Ахметжанова Өкен ауыл қүрылысына керекті кірпіш  қүятын 
сылақшы болатын. Бірнеше бағалы сыйлықтар мен мақтау қағазда-

Ахметовтер 
әулеті

Арғы аталары: Өтеп -  Бәйтік -  
Жандос -  Ахмет -  Н үрқож а асыл 
дінін сүйген, бабалар дәстүрін дәріп- 
теген. Ахметов Амантай Нұрқожа- 

ұлы 1941 жылдың 2 желтоқсанында Екібастүз қаласында дүниете 
келген. Анасы жеті қүрсақ көтеріп, жетеуі де шетінеп кеткен. Кенже 
ұлының есімін аман қалсын деп Амантай қойған.

Әпкесі Ш әктаймен жалғыз анасы тәрбиелеген. Атасы Ахметов 
Нығмет, 1905 жылы Баянаул ауданында туған. Полк командирінің 
орынбасары. Әскерге Баянаул АӘК арқылы шақырылып, майданда 
қаза тапқан. Калининград облысы, Нойштеттен мекені, Манховское 
селосында жерленген. Екібастұз қаласының орталығында орналасқан 
хабарсыз кеткендер мен қаза тапқандар ескерткішінде Ахметов 
Нығметтің де есімі жазылған. Сонымен қатар, жеңістің 50 жылдығы- 
на орай шығарылған «Боздақтар» энциклопедиясына енді.

рымен марапатталған.
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М ұңлық Балтақұлқызы 1942 жылы 18-мамырда дүниеге келген. 
Әкесі Сүлейменулы Балтақұл. Анасы Жүнісқызы Үміт. Әкеден іште, 
анасынан ерте айырылып қалған.

1961 жылы Н үрқож аүлы  Амантай және Балтақұлқыз Мұңлық 
шаңырақ көтеріп, отбасын құрады. Төртүй ауылында біраз жылдар 
бойы құрылыста еңбек етеді. Адал әрі қажырлы еңбектерінің арқа- 
сында, ел алғысына бөленген Амантай мен Мүңлық марапатқа ие 
жандар.

Амантай Н ұрқож аүлы  1990 жылы қарапайым жұмысшыдан 
бастап, талай еңбегі сіңіп «Богатырь жүк көлік-тиеу» басқармасында 
дәрежесі де, мәртебесі де биік болып, қүрметті кенші атанды. Үлда- 
ры Серік, Қанат, Талғат та 1996 жылдан бастап әкелерімен бірге осы 
саланың басқармасында жүмыс жасайды. «Еңбек даңқы» белгісімен 
марапатталып, жүмыстарының жемісін көреді. Марат РГТО зауы- 
тында еңбек етедң. Өз маманының шебері, сол жылдардағы жалғыз 
жоғарғы дәрежелі түсті металл өңдеуші болып жүмыс істейді. Аман
тай Нүрғожаұлы 2004 жылы зейнетке шығады. 2008 жылы 10 ақпан 
айында дүниеден озып, Екібастұз қаласында жерленеді.

4 баланың анасы Мүңлық Балтақұлқызы 1988 — 1990 жылдары 
Төртүй ауылының мектебінде аспазшы болып, кейін Екібастүз қала- 
сына отбасымен көшіп, Богатырь кенішінде аспаз болып еңбек етіп, 
зейнетке шығады. Нығмет, Нурсултан, Нуртілеу, Динара, Үміт, Ма
дина немерелерін өз дуғасына қосып, тілеуін тілеп отырған, асыл 
журекті ардақты ана М ұңлық Балтақұлқызы 2010 жылдың 19 мамы- 
рында өмірден өтеді.

Ж уректері махаббат пен шапағаттан жаралған Амантай мен 
Мұңлық -  өнегелі өмір атты тынымсыз тіршілікте көңілдері таудағы 
таза ауадай, пейілдері дархан даладай, даналықтары ақ дариядай 
болтан асыл жандар.

Әзмағамбетов 
Амантай

1935 жылы наурыз айында Омбы қала- 
сының «Қаржас ауылы» деген аймағында 
дуниеге келді.

Заманның аумалы-төкпелі кезеңінде, 
яғни кеңес укіметінің солақай саясатының 
кесірінен, көпшілікпен бірге жан сауғалап 
ата-қоныстары Баянауылдан сонау Слав- 
город, Кемерово, Омбы қалаларына жер ауып 1932 — 1937 жылдары
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Ресейдің дәм-тузы бұйырып өмір кешті. Кейіннен туған жердің то- 
пырағы тартып, аздаған дуние-муліктерін арбаға артып, жалғыз сиы- 
рларын  жегін, Қозбақ урпақтары -  Әбіш, Ордабай, Жанахмет, Қален 
және Қабиден бірігіп елге қайтады. Жол бойында арып-ашып, ақыры 
Екібастуз совхозына қарасты № 1 бөлімшесі -  Талдықамыс ауылына 
қоныстаныпты. Бул 1937 жыл болатын.

Қанжығалы Алты-арыс Ажыбайдан тарайтын Ж арылғап-Ж антай 
ұрпағы Қозбақ балалары шеттерінен өнерлі, жумысқа өте қабілет- 
ті, уйымшыл адамдар болыпты. Омардың Әбіші сол Талдықамыс 
ауылына өзінің қолөнерімен танымал болған. Тері илеп, ат-сайман 
жасап совхозға көмегін тигізген. Оразбайдың Ордабайы ағаштан туй- 
ін туйген өте шебер адам болыпты. Оспан урпағы Қабиден сол ауыл- 
да көп жылдар мал дәргері болды. Әубәкірдің Қалені Украинадан 
келген көк сиырларды бағып, мал басын аман сақтап, төл алу жоспа- 
рын ойдағыдай орындап абырой-атаққа бөленген.

Ал Әубәкірдің Жанахметі тумасынан уста болып жаралғандай 
еді. Талдықамыс ауылының техникаға байланысты жумыстардың 
барлығы Жанахмет атаның еншісінде болыпты. Темірді пісіріп жа- 
мағанда қазіргі сваркадан кем туспесе керек. Көмекшісі, көрік баса- 
тын өмірлік жолдасы -  Ажар апа еді. Сол бөлімшенің жумысынан 
басқа ауылдың қажетіне жарап, қолдан келгенше көмегін аямайтын. 
Сол кездің өзінде Жақаңның қолынан шыққан қүрал-саймандар әр 
уйде бар еді. Осы қылықты ісімен көпшіліктің батасын алып, қурмет- 
ке бөленіп, Ж аратқан иенің қалауымен қартайған шағында жалғыз 
баласы Жақсылық өмірге келді. Букіл ауыл болып тойлап, азан шақы- 
рып ат қойды. Ауыл-аймақ еркелетін Жатай деп атап кетті.

Талдықамыс ауылының жері қунарлы, малға жайлы, адамның 
хал-турмысы өте қолайлы болды.

Үлы  Отан соғысы жылдарында Әзмағамбет ата ауыл турғындары- 
на қамқорлық көрсетіп, олардың соғысқа кеткен балаларынан қалған 
киімдерін, сырға-білезіктерін Ереймен-Атбасар жаққа барып, ун мен 
бидайға, тузға айырбастап ауылдастарына әкеліп беретін. Көнекөз 
қариялар сол жасаған жақсылығын жыр қылып айтып отыратын.

Бертінде Рысбектің Әкімбегі Талдықамыста басқарма болып жу- 
мыс істегенде: «Әзеке, сіз осы аймақтағы жерді жақсы білесіз. Егін 
салыңдар деп жатыр. Соған қолайлы, қунары жерді білесіз бе?» -  деп 
қолқа салған екен. Сонда Әзмағамбет ата Булақтықудық деген жерді 
көрсетіпті. Кейіннен сол жерге егін егіліп, мол өнім алынды. Ал егінді 
теруге балаларды жинап алып оларға бригадир болтан Қалжанның 
Алиакбары 18 шақырым жердегі Булақтықұдыққа жаяу апарып оты
ратын. Өзі ат устінде отырған ол анда-санда жугіріңдер деп урсып 
отыратын.
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Өлеңті өзенінің бойындағы Талдықамыс пен Көксиыр ауылына 
баратын жолда «Әзмағамбет өткелі» бар. Әзмағамбет ата 1950 жыл- 
дың аяғында қайтыс болып Қаражарға баратын қара жолдың бойын- 
дағы көп зиратқа жерленді.

Амантай ақсақал өз балалық шағын еске алғанда былай дейді: 
«Бірде шешем Ақбала «Амантай, сен балаларды ж инап бұзауларды 
далаға шығаруға көмектес» -  деді. Анам бөлімшенің бұзауларын баға- 
тын. Біздер, балалар, бір-бір жас талды алып бірінші рет дала бетін 
көрейін деп тұрған жас төлдерді айнала қорш ап тұрдық. Бір уақытта 
даланы жаңа көрген жас төлдер қүйрықтарын аспанға көтеріп алып 
бақылдап жан-жаққа аырап қашпасы бар ма. Мен бір бұзауды қуа 
жөнелдім. Ауылға қайырам деп бір ш ақырымдай қашықтыққа дейін 
қуыппын. Одан әрі баруға қорқып үйге жылап келдім. Қалған төл- 
дерді букіл ауыл болып қайырып қамаған екен. ...Таң біліне мені 
әкем оятып «Амантай, тұр. Мына бұзаудың жарасына дәрет сындыр. 
Қасқыр сан етін ойып кеткен екен.» -  деді. Әкей түні бойы іздеп, та- 
уып алып, мойнына салып алып келген екен. Әлгі бұзау түске жақын 
өліп қалды. Сол төлді бізге төлетті. Сол кездегі заңның қаталдығы ма, 
жоқ әлде, қараңғы халықты қорлағандары ма, кім білсін?!»

Бала Амантай ауылдың 4 кластық мектебін бітірген соң Майқаны- 
да немере ағасы Жылқыбаев Балташтың үйінде жатып оқуын жалғас- 
тырды. Ауылдан келген Акайдың Қайыртайы, Жылқыбайдың Зейнеп 
есімді қызымен бірге оқыды. «Үйден жаңа шыққан кезіміз ғой. Кей 
уақыттарда Қайыртай екеуміз бір таса жерге барып, «үйді сағын- 
дық!» деп жылап-жылап алатынбыз. Шіркін балалық шақ-ай!» -  дей- 
ді Амантай аға бүл күнде.

Жазғы демалыс кезінде шөп бригадасымен еңбек етеді. Тырна- 
уышта отырып сырманың артында қалған шөптерді жинайды. Өлеңті 
өзенінің екі беткейінде шөп қалың өсетін. Звенода сырмашы Ажахме- 
тов Ахмет, сырманың өгізін айдаушы Самардың Қайыркеші. Ал мая 
үюш ілер Жылқыбай мен Ерғали ақсақалдар болды. Еңбекті жазатын 
есепші Ж атқан болтан.

Ораза кезінде жұмыстың ауырлыгына, күннің ыстыгына қарамай 
Жылқыбай мен Ерғали ақсақалдар ауыз бекітетін. Сонда арқала- 
рынан ақ көбік ағып көйлектерінен көрініп тұратын. Қазақтың има- 
ны мықты болғанын осыдан-ақ көруге болатын еді.

Сөйтіп, Амантай аға да 10 жылдық мектепті бітіреді. Одан кейін 
үш жыл Отан алдындағы борышын өтеп келген соң әр салада жүмыс 
істейді. 1961 жылы Өлеңті совхозы ашылып «Бухгалтер материаль
ного стола» қызметін үш жыл атқарады. Алғашқы кезде өз жұмысын 
жөнді білмеген жас маманды бас бухгалтер Байгожин Сағындық өз 
қамқорлығына алып, мамандықтың қыр-сырына үйретеді. Ақырында 
өз ісін меңгерген Амантай білікті бухгалтер болады.
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1964 жылы Целиноград қаласындағы ауыл шаруашылық инсти- 
тутына түсіп, ойдағыдай аяқтайды. Кейіннен Өлеңті ауылы бас эко- 
номисінің көмекшісі болып жұмысқа орналасады. Бүл 1968 жылдың 
басы болатын.

«Орта мектепті бітіргеннен кейін он жыл өткенде көптен арман- 
дап жүрген мақсатым орындалып, Сағындық үстазымның қамқор- 
лығының арқасында студент деген атқа ие болғандағы қуанышымда 
шек болтан жоқ. Ол уақытта менің екі балам бар болатын. Біреуін 
енейдің қолына, екіншісін шешемнің қолына табыс етіп Зейнеп екеу- 
міз Целиноград қаласына көштік» -  деп еске алады Амантай аға.

1970 жылдың мамыр айында Баянауыл ауданы, Баянауыл совхозы- 
ның бас экономисті болды. 1971 —1972 жылдар аралғында сол ауыл- 
дың партия комитетінің инспекторы, 1972 —1975 жылдар аралығында 
Бірлік совхозында партия үйымының хатшысы болып еңбек етті.

1975 —1977 жылдар аралығында Алматы қаласындағы жоғарғы 
партия мектебінде оқып, одан 1977—1980 жылдары Баянауыл совхо
зында партия хатшысы болды.

1980 — 1995 жылдар аралытында Екібастұз совхозында партия 
жэне совет ұйымдарында қызметте болды. Соңында совхоздың бас 
экономией болып 1995 жылдың маусым айында зейнеткерлікке
ШЫҚТЫ.

Құрметті демалысқа шыққанынан кейін Қозған руының шежіресі- 
не жан-жақты ізденістер жасап, оны жинақтап, 2012 жылдың желтоқ- 
сан айында «Ертіс -  Павлодар өңірінің Қозған үрпақтары» атты кітап 
жазды.

Қазіргі таңда Екібастүз қаласында кіші қызының қолында баянды 
өмір сүріп жатыр.

Әйтімов 
Сағынтай

1940 жылы шілде айының 20 күні қазір- 
гі Тай ауылының Талдықамыс бөлімшесінде 
дүниеге келген.

1945 жылы әкесінің қызмет бабымен Екі- 
бастұз совхозына қоныс аударып, 1946 жылы 
бастауыш мектепке барады. 1953 жылы 

Ақкөл совхозының Сталин атындағы орта мектебіне ауысып, 1957 
жылы бітіреді.
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Еңбек жолын 1957 жылы eric бригадасының есепшісінен баста- 
са, 1960 — 1965 жылдары жүргізуші болған. 1965 жылдан фермада 
есепші, ферма меңгерушісі, совхозда бас зоотехник, жүмысшылар 
комитетінің төрағасы қызметін атқарған.

Целиноград ауыл шаруашылығы институтын тәмамдаған. Адал 
еңбегі ушін бірнеше марапаттарға ие болған. «Қала алдында сіңірген 
еңбегі үшін» медалінің иегері.

Ж үбайы Батима екеуі 5 бала тәрбиелеп олардан 9 немере-жиені 
бар. Балалары жоғары білімді мамандар. Немере-жиендері ҚХР-ның, 
Алматы қаласының жоғарғы оқу орындарын бітірген.

Әліпұлы 
Қапез

1926 жылы Баянауылда дүниеге кел- 
ген. 1932 жылы Ақкөл совхозына көшіп, сол 
совхозда 1 сыныптан 3 сыныпқа дейін оқиды.
¥лы Отан соғысы жылдары тылда еңбек етіп, 
жеңіске өзіндік үлесін қосты.

1945 жылы Екібастұз совхозында жү- 
мысқа қабылданды. 1949 жылы Семей об- 
лысының Көкпекті ауданындағы eric бригадирлерін дайындайтын 
курсқа жіберіледі. Бір жылдық курсты тәмамдап келген соң трактор- 
шы болып еңбек етті. 1952 жылы трактор бригадасының бригадирі 
болса, 1958 жылы МТМ-де бақылаушы-механик қызметін атқарды. 
1959 жылы Петропавл қаласында 2 жыл бойы механиктер курсын 
оқып қайтты. Ол үзақ жылдар бойы машина-трактор шеберханасы- 
ның, машина ауласының меңгерушісі болып жұмыс істесе, тіпті, бір- 
неше жыл шаруашылықта кәсіподақ комитетінің төрағасы болып та 
қызмет атқарады.

Көп жылғы адал еңбегі лайықты бағаланып, «Ерен еңбегі үшін», 
«Тың және тыңайған жерлері игергені үшін», «Лениннің туғанына 
100 жыл», «Еңбек ардагері» медальдары мен бірнеше төс белгілермен 
және қүрмет грамотаралымен марапатталды.

Қосағы Зейінші Ордабаева екеуі он бала сүйіп, бақуатты да бақыт- 
ты өмір сүрді. Бүгінгі күні бәйбішесі мен төрт баласын жер қойны- 
на берген қария қалған үрпағының амандығын тілеп ж үріп  жатыр. 
Жүрегіне иман үялаған, батагөй қария жүма сайын мешітке барып, 
намазын қаза қылмайды.
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Әміренов 
Теңдік

1954 жылы 7 сәуірде дуниеге келді. Оқу 
жылының 2 жылын Екібастұз совхозының 
орта мектебінде оқыды. Ақкөл орта мектебін 
бітірді. 1972 —1974 жылдары Германияда 
әскери борышын өтеді. Еңбек жолын Ақкөл 
ауылында механизатор болып бастады.

1978 жылдан 2000 жылға дейін Өлеңті 
совхозында механизатор болып еңбек етті. Кейіннен Екібастуз -  
Төртуй -  Өлеңті бағытында жолаушы таситын автобустың жур- 
гізушісі болды. Екібастуз қаласындағы оқу-өндірістік комбинатында 
журтізуш ілердің нұсқаушысы, Кәмелет жасқа толмаған, ата-анасы- 
ның қамқорлығынсыз қалған балалар уйінде жургізуші болып еңбек 
етті.

Семей қаласында өткен, қазақтың бас ақыны Абай Қунанбайулы- 
ның 150 жылдық мерейтойына қатысты. Турлі мәдени ш аралардың 
бел ортасында журді. Екібастұз қаласының 50 жылдығына орай қала 
әкімі В. Набитовскийдің Алғыс хатымен марапатталды.

1975 жылы Ш арапатқызы Дәметпен шаңырақ көтеріп, 2 ул, 4 қыз, 
олардан 14 немере-жиен суйді.

2019 жылдың 6 қазанында 65 жасында дуниеден озды.

Әміров
Ертісбай Әмірұлы

1938 жылы дуниеге келді. Саналы ғумы- 
рын еңбекке арнап жылқышы, совхоздың 
№ 5 бөлімшесінде гуртоправ болды.

Ж убайы Әмір келіні, Көшенқызы Кәбіш 
1939 жылы 12 ақпанда дуниеге келді. Мей- 
рам, Салтанат, Инкербай, Сәбит, Бибігул 
есімді балалары бар. Олардан 15 немере,

5 шөбере суйді.
2017 жылы 24 тамызда дуниеден озды.
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Әубәкіров 
Абай Смағұлұлы

1925 жылдың 12 қаңтарында Шідерті 
ауылында дуниеге келген. 18 жасында әскер 
қатарына шақырылып, ¥лы Отан соғысына 
қатысады. Корея мен Монғолияда жаумен 
арпалысып, үрыстарға қатысады. 1948 жылы 
елге оралады.

Павлодар педагогикалық училищесін 
бітірген соң ауылда бастауыш сынып мұғалімі болады.

1954 жылы Екібастұз совхозының бірінші бөлімшесінде, одан кейін 
1958 — 1963 жылдары Тоққұлдыда үстаздық қызметін жалғастырады.

1963 жылы Екібастұз совхозына көшіп келіп кәсіподақ ұйымының 
төрағасы қызметін атқарады.

Қолы шебер әрі сөзі ұтқыр Абай Смағұлүлы түрлі ш араларға ар- 
налған плакаттарға үрандар жазады. Мондалинде жақсы ойнайды.

1985 жылы зейнеткерлікке шықты. 1995 жылы Екібастүз қаласына 
көшіп келді.

II дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, «Германияны жеңгені 
үшін», «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 20 — 30 — 40 — 50 жыл», «Мар
шал Жуков» медальдармен марапатталған.

2003 жылдың 25 шілдесінде 78 жасында дүниеден озды.

Әубәкіров 
Байболат Абайұлы

1955 жылы 5 қаңтарда Екібастұз совхо- 
зының Қүрөзек бойында орналасқан ежелгі 
атауы Аулабай бертін келе совхоздың бірін- 
ші бөлімшесі аталған жерде дүниеге келді.
Есімін Қорғанбай атасы қойды.

1963 жылы Тоққүлы бөлімшесінен Екі- 
бастүз совхозына көшті. 1972 жылы орта 
мектепті бітірген соң 1975 жылға дейін совхозда жүмыс істеді. Сол 
жылы (1975 ж.) Павлодар қаласындағы ДОСААФ-тың радио мектебі- 
не қабылданды. Сәтті аяқтаған соң совхозда қүрылып жатқан диспе- 
черлік бөлімде жүмыс істеді.
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1976 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің физика-мате
матика факультетіне оқуға түсті. Оқуда ж уріп көз жанарының төмен- 
деуіне байланысты елге оралып диспечерлік бөлімде еңбек етті. 
1978 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің экономика фа- 
культетіне емтихан тапсырды. Сырттай оқуға түсіп, 1983 жылы қаржы 
және несие мамандығы бойынша бітірді.

Көз жанары жоғалып бара жатқан соң Алматы қаласындағы қа- 
зақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институтына барып емделді. Кей- 
іннен Алматыдаты «Зағиптар қоғамына» барып, № 3 өндірістік кәсіп- 
орынға жүмысқа орналасты. 1978 жылы үйленіп, шаңырақ көтерді.

1981 жылы Зағиптар қоғамының басқарма алқасы Байболат Абай- 
үлын Жамбыл облысы, «Шу» оқу-өндірістік кәсіпорнының директо
ры етіп тағайындады.

1983 жылы Зағиптар қоғамының XII қүрылтайында қоғам мүше- 
лері Қазақстан бойынша Зағиптар қоғамының Орталық басқармасы- 
ның төрағасы етіп сайлады.

1990 жылы Қоғамның кәсіпорын жұмысының әлеуметтік және 
экономикалық тиімділігін арттыру бойында кандидаттық диссерта
ция қорғады.

Сол жылы «Оқу-ағарту ісінің үздігі» атанды.
Елге деген сағыныштан туған «Туғанжер», «Ауылым», «Екібастүз», 

«Астана» атты әндері телерадиода орындалды. Бүл күндері аталмыш 
әндер Алтын қорда сақтаулы.

1992 — 1996 жылдары дуниежүзілік «Зағиптар қоғамының» бас- 
қарма мүшесі болды.

1992 жылы 19 қарашада ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жар- 
лығымен «ҚР еңбегі сіңген экономист» атағын алды.

1994 жылы 29 желтоқсанда экономика саласында докторлық дис
сертация қорғады.

1995 жылы Халықаралық ақпараттандыру академиясының Акаде
м ии болып сайланды.

1999 жылы ғылымға мол үлес қосқаны үшін Қазақстан Үлттық 
Энциклопедиясына енгізілді. Зағиптар қоғамының әлеуметтік және 
экономикалық саласын бірінші болып зерттеген талым атанды.

5 монография, 17 кітап-брошюра, 100 баспа табақтан астам еңбегі 
шет ел баспасөз беттерінде жарық көрді.

2004 жылы 7 желтоксанда Қазақстан Республикасының «Қүрмет» 
орденімен марапатталды.

2007 жылы қоғам басшысының статусы өзгертілуіне байланысты 
төрағадан Президент болып сайланды. Сол жылы «Зағиптар қоғамы- 
на 70 жыл» атты кітабы жарық көрді.

2008 жылы «Астана қаласына 10 жыл» мерекелік медалімен, 2010 
жылы Қазақстан Республикасының «Парасат» орденімен марапат
талды. Сол жылы «Самғау» сыйлығын иеленді. «Екібастүз қаласының 
қүрметті азаматы» атанды.
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2012 жылы Б ¥ ¥  Нью-Йоркте өткен мугедектер қуқығы жөніндегі 
конференцияда баяндама жасады. Сол жылы Зағиптар қоғамының 
әлеуметтік қамтамасыз ету саласының үздігі атанды.

2013 жылы Дүниежүзіндегі мүгедектер қоғамының басқарма мү- 
шесі болып тағайындалды. 2014 жылы Қазақстан ¥лттық Ғылыми 
кеңесіне мүше болды.

ҚР бойынша 14 облыс пен республикалық мәртебедегі 3 қалада 
орналасқан 30 шақты оқу-өндірістен кәсіпорындардың жұмысын, 
30 жылдай басқарудағы мақсаты ҚР Зағиптар қоғамын әлемдік дең- 
гейде таныту болды.

2018 жылы зейнеткерлік демалысқа шықты. 2 ұл, 1 қызынан 
11 немере сүйіп отырған бақытты адам.

Баилдяшев 
Айдарбек Төлеуұлы

1942 жылы ақпанның 1 жұлдызында Шы- 
ғыс Қазақстан об лысы, Риддер қаласын да дү- 
ниеге келген. Ата-анасынан ерте айрылған 
Айдарбек Төлеуұлы жанашыр туыстарының 
қолында ер жетеді.

Бастауыш сыныпты Талдықамыс ауылын- 
да, 8 сыныпты Ақтоғай мектебінде аяқтайды.
Кейіннен жүргізушінің курсын бітіріп, Ақкөл совхозында жүргізуші бо
лып еңбек ете бастайды.

1962 —1965 жылдары Отан алдындағы борышын өтейді. Осы 3 жыл- 
дың ішінде бірнеше мақтау қағаздарын және «Үздік солдат» төс бел- 
гісімен, «¥лы Отан соғысының жеңісіне 20 жыл» медалімен марапат- 
талған.

1966 жылдан Екібастұз совхозына жүмысқа орналасып, әр алуан 
техниканың тізгінін үстайды.

Жүбайы Жүсіпова Күлшат Жүсіпқызы Екібастүз жалпы орта 
білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғарғы са- 
натты ұстазы. «ҚР білім беру ісінің үздігі»

1976 жылы отау тігіп, балалы-шағалы, үлгілі жанүя атанады.
1977 жылдары «Диагностика» атты машинамен астық бригада- 

сындағы техникаларды жөндейтін шебер болды.
Еңбек ете ж үріп сырттай 1984 — 1987 жылдары Красноармейка 

ауыл шаруашылығы техникумына түсіп «Ауыл шаруашылығы жү- 
мысын механикаландыру» маманы болып шығады.
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Совхозда бірнеше жыл ауыл шаруашылық техникаларына қажет- 
ті қүрал-саймандар тасыды. Одан соң 5 жыл автогараж меңгерушісі 
болып, жүргізушілермен тіл табысып, қоян-қолтық жұмыс істей білді.

1992 жылы кунбағыстан сұйық май шығаратын цех ашты. Ауыл- 
дастарын таза сұйық маймен қамтамасыз етті. Қандай жұмысты бол- 
масын жауапкерш ілікпен атқаратын адами қасиеті жогары, сабырлы, 
еңбекқор бола білді. Өз ісінің маманы, техника тілін жетік меңгерді.

Адал еңбегі жоғары бағаланып аудандық, облыстық мақтау қаға- 
зы мен алғыс хатпен марапатталды. Ол Екібастұз совхозының өсіп-өр- 
кендеуіне өзіндік үлес қосты.

Еңбек демалысына шыққан соң имандылыққа бет бүрып, бес 
уақыт намазын қаза қылмай өтеді. Елге сыйлы, қадірлі қария атанды.

2014 жылдың 7 мамырында дүниеден озды.

Байғожаұлы 
Қырықбес

1882 жылы дүниеге есігін ашқан. 
Екібастұз совхозының алғашқы та- 
старын қаласқан, еңбегі сіңген аза- 
мат. Партия ұйымдастырушысы 

болтан. 50 жыл қызмет етіп бірнеше мемлекеттік наградалармен ма- 
рапатталтан.

Жолдасы Ибаділдәқызы Ғазиза 1911 жылы Баянауыл ауданын- 
да дүниеге келген. Сауыншы болтан. Сотые кезінде «Бәрі де майдан 
үшін!» деген ұранмен майдан даласына ет, сүт, май т.б. қажетті нәр- 
селерді ж іберу кезінде белсенділік көрсеткен. Дүниеге Маруса, Ма
риям, Мапруза есімді 3 қыз және Әділгазы есімді 1 үл әкелген.

Әділтазы бала кезінен Екібастұз совхозының 1 және 3 бөлімше- 
лерінде жүргізуші, тракторист болып еңбек еткен.

Қызы Мапруза, жолдасы Ш әкірұлы Әбдірашпен бірінші бөлім- 
шеде түрган. Мал дәрігері болып, қой баққан. 1958 жылдан -  1979 
жылга дейін 20 жылдан аса еңбек еткен.

Байгожаүлы Қырықбестің бауыры Сейсенбайдан Тасқынбай, Сә- 
кенай атты үлдар  тараган. Тасқындай 1940 жылы Екібастүз совхозын- 
да туган. Совхоздың қойы мен жылқысын багып еңбек еткен.

Қуаныш, Ербол, Нұргіл, Алмагүл, Айтүл, Бақыт есімді балалары 
бар. Қуаныш әкесінің жолын қуып совхозда мал батып жатыр.
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Байниязов 
Мұрат Қабышұлы

1944 жылы 1 сәуірде Екібастуз совхозында 
дүниеге келді. Атасы Баймағамбетов Байни- 
яз Екібастұз совхозы ашылғаннан кейін 1930 
жылдың ішінде келіп жылқышы болып ор- 
наласты. Әжесі Айым екеуі бие сауып совхоз 
жұмысшыларын қымызбен қамтыған. Зей- 
неткерлікке шыққанша жылқышы болтан.
1958 жылы атасы дүниеден озды. Әкесі Бай
ниязов Қабыш 1925 жылы туған. Екібастүз 
совхозынан 1943 жылы соғысқа аттанып 1946 жылы елге оралды. Бар 
өмірін әр салада еңбек етуге арнады. Анасы Қабдуалиқызы Қапиза 7 
бала тәрбиелеп өсірді.

М урат Қабышүлы 1960 жылдан бастап еңбекке араласты. Трак- 
торшы, жүргізуші болды. 1963 жылы әскер қатарына шақырылып 
1966 жылы елге оралды. Келісімен жүргізуші болды.

1977—1980 жылдар аралығында жүмысшылар одағының төраға- 
сы, 1980 — 1998 жылдар аралығында № 3 eric бригадасының брига- 
дирі, 1998 жылдан 2007 жылы зейнеткерлікке шыққанға деііін № 2 
бөлімшенің басқарушысы болды.

Адал еңбегінің арқасында Кеңес Үкіметінің және Қазақстан Рес- 
публикасының Қүрмет грамоталарымен және сыйлы заттармен ма- 
рапатталды.

1972 жылы «Еңбек қызыл ту» орденімен, 1965 жылы «Үлы Отан соғы- 
сындағы жеңіске 20 жыл», 1970 жылы «В.И. Лениннің туғанына 100 жыл», 
1980 жылы «Еңбектегі үздік көрсеткіштері үшін», 1987 жылы «Бүкіл- 
одақтық халықшаруашылығының қола медалі» медальдарымен мара- 
патталды.

Бірнеше рет аудандық, ауылдық кеңестің депутаты болып сайланды.
1967 жылы Дайырова Зайраш  Кенжебекқызымен шаңырақ кө- 

теріп 10 бала өсіріп, тәрбиеледі. 1989 жылы Зайраш  Кенжебайқызы 
«Батыр ана» атанып, алтын жүлдызды кеудесіне тақты.

Қазірті уақытта зейнеткер. «Нүржан» шаруа қожалығының бас- 
шысы.
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Балабеков 
Амангелді

1937 жылы 9-қаңтарда Төртүйдегі ой- 
дағы ауылда дүниеге келген.

1956 жылдан бастап шофер-жүргізуш і 
болып еңбек еткен. 1961 жылы тың және 
және тыңайған жерді игеру жылы ашылған 
жаңа совхоз Өлеңтіге алты жас жігіт жолда- 
мамен жүргізуші боп барған. Олар: Әміржа- 

нов Мананбай, Әбілов Молдаш, Бекібаев Ораз, Сарбасов Қасен, Мух
таров Қайырхан. Сол жылы Амангелді Балабекүлы жүбайы Ибраева 
Көкеш екеуі жаңа ауылға көшіп барған. Сол жерде бес бала дүниеге 
келіп, оларды тәрбиелеп-өсірген. Ж үбайы Көкеш Талдықамыстың 
тумасы. Қайын атасы Ыбырай Исалып баласы жүбайы Дәмелі Есқы- 
зымен Төртүйде малшы болып еңбек еткен.

Амангелді Балабекұлының әкесі Балабек Орынбайұлы ақын, әрі 
әнші болтан. 1877 жылы Баянауылдың Қызылтау ауылында дүние- 
ге келген. Әмір, Иман-Жүсіп, Естай, Иса, Жаяу М үсалармен бірге 
жүріп, ән салған. 1942 жылы Төртүйде қайтыс болтан. Жүбайы Жү- 
милә Қүсайынқызы 1862 жылы туып, 1950 жылы Төртүйде дүниеден 
озган. Балабектің ұлдары: Дәуітбай, Қажыбай, Қажымұрат, Қажыга- 
ли, Мұхамедқали, Амангелді; қыздары: Балқия, Магрипа, ІПәмшия.

Қажыгали да ән салтан. Кезінде әйгілі Нүргиса Тілендиевпен кон- 
серваторияда бірге оқытан. Павлодардың мәдениет саласында жүріп, 
ән айтып, қызмет еткен. Оның шәкірттері: Қожахметов Хамит, Сар- 
жанов Зарлық, Ордабаев Қаржау (1990 жылдары облысқа танымал 
айтыскер ақын болтан, термеші-лауреат атанган. өмірі қысқа болды.)

Амангелді Балабекүлы да қара сөзге кенде емес, өлең шытарып, 
ән айтады. Төменде бір шумақ өлең жолдары берілген:

Алла берген азаматтықты еліме,
¥лан байтақ қазагымның жеріне.
Көкбайрагы желбіреген көгінде,
Егеменді ел атандық әлемге!

Абылай да Сарыарқадан аспатан,
М ейрам бабам үл-қыздары жайлаган,
Ұрпагымыз айбынды Аргынның,
Бірлігі мен ынтымагы жарасқан.
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Біздер өскен үш өзеннің арасы,
Салқын самал тоғыз көлдің жағасы.
Әулиекөл қажы менен Күреңбай сыншы,
Ақын серілер мен батырлардың отаны!

Жас ұлғайып, зейнеткер боп атандық,
Көңіл шіркін баяғыдай жас қалпы..
Бірер шумақ ән жолдаймын, ағайын,
Толған күні 90 жылға Төртүйім!

Омар, Шотбай, Орынбай да ауылым жағасында, 
Асыр салған Тоққылы көзге ыстық көрінер. 
Қашан да кіндік қаным тамған жерім Төртүйдің, 
Ауылдастар жиналған жұрт, ағайын, өздеріңе, 
Арнап ән-шашумен шашайын.

Аман болсын әрқайсыңның отбасың,
Саны жетсін миллиардқа қазақтың!

Балтабаев
Нықтай (Нығметолла) Балтабайұлы

1948 жылы Куйбышев ауданы, Шідерті 
ауылында туған.

1965 жылы орта мектепті аяқтап, Отан ал- 
дындағы борышын өтеп келген соң ауыл ша- 
руашылық жұмыстарына бірден араласып, 
бірнеше жылдар бойы Екібастұз совхозының 
№ 2 бөлімшесінде механизатор, комбайнер, 
бригадир болып еңбек етті. Кейіннен № 2 бөлімшені басқарып, мал 
шаруашылығының дамуына еселі үлес қоса білді.

Адал да тиянақты еңбегі бағаланып 1973 жылы Екібастұз совхозы 
жастары атынан XIX облысгық комсомол конференциясының делегаты 
болып, «Социалситік жарыстың жеңімпазы» төс белгісімен марапатталды.

Өзінің қабілет-қарымына қарай № 2 бөлімшені басқарып, совхоз 
орталығында жүмысшылар комитетінде қызмет атқарды. 1983 жылдан 
ауылдың сауда саласын басқарып, 1993 жылы Екібастұз қаласына көшті.

Бексағатова Қапиза Айтқазықызымен 5 баланы тәрбиелеп өсірді. 
Үрпақтары Екібастұз қаласында тұрады.
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Балтабаев
Шүкірбек Субекұлы

1936 жылы Павлодар облысы Баянауыл 
ауданы Ш акшанск ауылында дүниеге келді. 
1953 жылы Екібастүз қаласындағы № 2 орта 
мектебін бітірді. 1956 жылы Венгрия елінде 
контрреволюциялық көтерілісін басу кезін- 
дегі № 44247 әскери бөліміне шақырылып, 
кіші сержант болды. Әскери қызметі үшін 

III дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталды.
1962 — 1969 жылдар аралығында Екібастұз совхозында жүргізуші, 

1969 — 1979 жылдары автомеханик болып еңбек етті. 1979 жылдан 
1988 жылға дейін өрт сөндіру көлігінің жүргізушісі болып қызмет 
атқарды.

1988 жылы «Еңбек ардагері» медалімен марапатталды.
Балтабаев Ш үкірбек жүбайы Абдрахманова Дариха (1935 — 2017) 

екеуі 4 қыз, 1 үл тәрбиелеп өсірді.
2008 жылы дүниеден озды.

Беков
Сембі Рамазанұлы

1925 жылы 14 қазанда Павлодар облы
сы Максим-Горький ауданы, Октябрьский 
ауылында туған. Балалық шағын сол ауылда 
өткізді. 7 сынып бітірген соң, эр салада жүмыс 
істеді. 1942 жылы Үлы Отан соғысына шақы- 
рылып, Владивосток қаласына түсед. Әскер 
қатарында жүріп сержант мектебін бітіріп, 
взводты басқарады және сол кезде коммуни

с т а  партияның мүшесі болып қабылданады. Жапон әскерлерлерімен 
соғысып, Қытай қаласы Манжурияда болтан. 1949 жылы әскер қата- 
рынан Еліне оралады, үйінде анасы мен қарындасы күтіп алады.

Анасы Бабырова Күлпан Бабырқызы 1905 жылы туған, өмірінде 
ашаршылықты, кедейшілікті көрген ер жүректі асыл анасы Совет 
Үкіметі дәуірінде 92 жасқа келіп қайтыс болды.
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Қарындасы Бекова Ұмсымдық 1939 жылы туған. 1956 жылы Тулеу- 
беков Мәдениет Дұрысбекүлымен турмыс қүрды, қазіргі кезде Төртүй 
ауылында тұрады. Сегіз баласы бар. «Алтын Алқа» орденінің иегері.

Сембі Рамазанұлы 1951 жылы Калиновка колхозыңда Зоя Иванов
на Завренко есімді жас мұғаліммен отбасын қурды. Сол жылы дүкен- 
ге сатушы болып жүмысқа орналасады. 1952 жылы Байғоныс ауылына 
Райпотребсоюздың басшысы болып тағайындалады. 1954 жылы ком- 
мунистік партияның бүйрығымен Қашырдағы «Универсам» дүкенінің 
меңгерушісі болып тағайындалды. 1957 жылы Павлодар қаласына 
«Универмаг» басшысы болып ауысады. 1960 жылы коммунистік пар
тия бүйрыгымен, «Тың жерлерді иегеру» бағдарламасы бойынша Екі- 
бастұз совхозына жолдама алып Райпотребсоюз мекемесіне бухгалтер 
болып тағайындалады. 1960 жылдан 1975 жылға дейін Екібастүз совхо- 
зының Райпотребсоюз мекемесінде жүмыс атқарды, 1975 жылы жұмыс 
бабымен Екібастұз совхозының кадр бөлімінің инспекторы болып ауы
сады. 1982 жылы денсаулыгына байланысты зейнеткерлікке шығады. 
1986 жылы 19 маусымда денсаулыты сыр беріп қайтыс болды.

Зоя Ивановна (13.01.1930) Қашыр ауылында дүниете келген. Бала- 
лық шаты сол ауылда өтті. Сотые жылдары қарт әкесімен бірге ауыл- 
да масақ жинап, майдангерлерге жылы шүлық пен қолғагі тоқып жі- 
беріп тұрды. Түрмыс қүрғаннан кейін үй шаруасымен айналысып, 
жолдасының алаңсыз жүмыс істеуіне жағдай жасап, бала-шағасын 
тәрбиеледі. Екібастұз совхозына көшіп келген соң, совхоз бухгалте- 
риясында материалдық бухгалтер болып жүмыс істеді. Қазіргі таңда 
үл-қыздарының және немере, шөбелерінің қызықтарын көріп отыр.

Екеуі дүниеге жеті бала -  екі қыз, бес үл әкеліп, бақытты өмір 
сүрді. Балалары жоғары және арнаулы білім оқуларында білім алып 
Екібастүз совхозына қосқан үлестері өте зор. Қызы Бекова Күляш  -Те- 
реңкөл кентінің ардақты ұстазы болып зейнетке шықты. ¥лы  Сембин 
Серик -  қайтыс болтан. Артынан үш қызы, екі үлы және бес немересі, 
алты жиендері бар. Өз еңбегіне өте адал, сыйлы болтан жігіттің бірі. 
Бас зоотехниктің жүргізушісі болып еңбек еткен. Бекова Зауреш -  
Павлодар қаласының байланыс саласында еңбек етті. № 25 пошта 
басшысы, қүрметті пошта қызметкері болып зейнеткерлікке шықты. 
Улы Беков Аман -  қайтыс болтан. Екібастүз совхозының бас бухгал
тер! болып қызмет етті. Өз ауылына жігерлігімен, қайратты мінезімен 
танылган. ¥лы Сембин Амангелді -  Төртүй ауылының әкімшілік 
аппаратында бас маман болып, халқына қызмет атқарып келеді. 
¥лы Сембин Бейсен-  Төртүй ауылының клубында жүмыс істейді. ¥лы 
Сембин Бауыржан -  Екібастүз қаласы «Қазақтелеком» мекемесінде 
электрик-монтер бритадасының бригадиры болып жұмыс істейді. 
Үлкен келіні Сембина Рымтай -  сауда-саттық саласында жүмыс істеп, 
көп балалы ана болып зейнеткерлікке шықты. Екінші келіні Бекова 
Ырыстай -  совхоздың бухгалтериясында жұмыс атқарган. Денсау-

99



лығына байланысты қайтыс болды. Ортаншы келіні Сембина Ж анар -  
ауыл шаруашылық бөлімі мал дәрігерлік саласында, Сембина Г үлзат- 
мәдени саласында, ауыл клубының меңгерушісі. Сембина Гулжан -  
Екібастұз орта мектебінде бас аспазшысы болып жүмыс істеуде.

Казіргі уақытта анамызбен балалары, келіндері, немерелері 
Төртүй ауылында жұмыс атқарып өмір сүріп жатыр.

Бексағатұлы 
Айтқазы

1913 жылы дүниеге келді. Зай- 
ыбы Темірғалықызы Ж әмәрия 1929 
жылы дүниеге келді. 1955 жылы 
Тоқылы ауылына Семей қаласынан 

көшіп келді. 1968 жылы Ш иліқүдық ауылына көшіп қызыл қасқа 
сиыр бақты. Әр 100 сиырдан 95 бүзау алып ауыл шаруашылық сала- 
сының өркендеуіне үлкен үлес қосты.

Ерен еңбегі үшін 1965 жылы «Еңбек қызыл ту» орденімен және 
бірнеше медальдармен марапатталды.

Темірғалықызы Ж әмәриямен 4 бала тәрбиелеп, өсірді. Үлынан 
2 немере бар. Олар да өңірдің өркендеуіне өзіндік үлесін қосты.

Билялов
Қайыркеш Қадырұлы

1946 жылы 1 қазанда Төртүй ауылында 
дүниеге келген. 1963 жылы орта мектепті 
бітірген.

1965 —1968 жылдар аралығында Кеңес 
әскері құрамында Отан алдындағы борышын 
өтеген. 1968 жылы Целиноград қаласында 
электромонтер курсын бітірген.

1970—1985 жылдар аралығында Екі- 
бастүз совхозында электрик болып қызмет атқарады. 1985 жылдан 
2009 жылға дейін ГРЭС-1 жүмыс істейді.

Зейнеткер. Үйленген. Үлы Арман «Богатырь» кенішінде жұмыс 
істейді.
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Билялова (Супекова)
Куляй

1938 жылы 18 тамызда дүниеге келді.
Төртуй ауылының тұрғыны. ІГГамасы 60-шы 
жылдары көшіп келген. Ауылда көп жыл- 
дар қызмет атқарып, зейнеткерлікке шықты.
Жолдасы Билялов Болтай екеуі отбасын 
кұрып дүниеге 5 бала әкелген. Жолдасы 
дүниеден ерте озып, 32 жасында 5 баламен 
жесір қалып бүкіл өмірін осы балаларын аяқтандыруға арнады.

Балтабек, Тұрлыбек, Гүлназ, Салтанат, Бақытбек есімді балала
рын мәпелеп өсірді. Бүгінде олардың барлығы жеке шаңырақ болды. 
Қара шаңыраққа ие үлкен үлы Балтабек.

Ауылда жас кезінен балабақшада меңгеруші болып істеген. Ба- 
лабақшаның үжымында, жерлестерінің арасында өте сыйлы  болды. 
Осы балабақшада шаруашылық меңгерушісі болып жұмыс атқарды. 
Бес баланы тәрбиелегені үшін зейнеткерлікке шықса да еңбек етуді 
жалғастырды. Қазіргі уақытта Павлодар қаласында Салтанат есімді 
қызының қолында тұрады.

Біләлұлы
Қадыр

1910 жылы 9 тамызда Аққулы ауданы,
Қызылқоғам ауылында дүниеге келді. 1930 
жылы Алматы қаласы Қазақстан қой ша- 
руашылығы институтына оқуға түсіп 1933 
жылы «Қой шаруашылығының жоғарғы зо
отехнии» мамандығы бойынша үздік бітірді.

Институт бітірген жас маманды жолда- 
мамен Аққулы ауылына зоотехник ретінде жіберіледі. 1948 жылы 
Екібастұз совхозына бас зоотехник болып ауыстырылды.

1952 — 1955 жылдар аралығында Екібастүз совхозының директоры 
болып қызмет етті.

1956 жылдан бастап Ертіс ауданы, Сілеті совхозында бас зоо
техник болып қызмет ете бастайды. 1960 жылдан Павлодар ауданы
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Шақат совхозына ауысып, бас зоотехник болады. Сол жылы Павло
дар облысына Оралдан қазақтың ақ бас сиырын әкелген еді. Бүл кун- 
дер! жойылу үстінде тұр.

1962 жылдан зейнеткерлікке шыққанға дейін Екібастұз совхозын- 
да зоотехник-селекционер болып еңбек етті.

6 ул, 4 қыз тәрбиелеп өсірді.
Адал еңбегі ушін қурмет грамоталары мен бірнеше орден, ме- 

дальдармен марапатталды. 1948 жылы «Еңбек қызыл ту» орденін, 
1956 жылы «Еңбек ардагері» және «Тың және тыңайған жерлерді 
игергені ушін» медальдарын иеленді.

1978 жылы дүниеден озды.

Болпақов
Қуантай Болпақұлы

1946 жылдың 17 қаңтарында дуниеге кел- 
ген. Әкесі Тусіпүлы Болпақ Үлы Отан соғы- 
сының ардагері, трактор жургізушісі болып 
еңбек еткен. Анасы Жалбаққызы Бибіжан 
почтада жүмыс істеген.

1953 жылы орта мектепке барып, 1964 
жылы Ақкөл совхозында 11 сыныпты 

бітіреді. Сол жылы Целиноград ауыл шаруашылығы институтына 
тусіп, 1969 жылы зоотехник мамандығын алып шығады. Ауылда ма- 
мандығы бойынша жұмысқа орналасады.

1970 жылы 7 қараш ада Қабылдақызы Мағфузаға уйленіп, шаңы- 
рақ көтереді. Қабылдақызы Мағфуза Павлодар педагогикалық ин- 
ститутын бітіріп, Екібастұз совхозында физика пәнінен сабақ берген. 
Бутінде 3 баладан 7 немере сүйіп отыр.

1971 жылы қазан айында әскер қатарына шақырылады. Қызыл 
тулы кунгей Кавказ әскери округі Нехичевань дивизиясында взвод 
командирі болады. 6 айдан кейін жолдасы Мағфуза мен туңғышы 
Елтайды Нехичевань қаласына көшіріп алады. Мағфуза Нехичевань 
орта мектебінде физика пәнінен сабақ береді. 1973 жылы баласы Мус
лим сол қалада дуниеге келеді. 1 жыл қызметінен кейін «аға лейте
нант» шенін алады. 1973 жылдың қыркүйек айында Отан алдындағы 
борышын өтеп елге оралады.

Әскер қатарынан оралған соң ішкі істер бөліміне орналасады. Май
ор шенін алады. Кейіннен «МНУ», «Суңқар» кузет агенттіктерінде 
басшылық қызметте болады. 2019 жылы құрметті демалысқа шығады.
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Адал еңбегі үшін 2 медаль, 1 төс белгімен марапатталады:
1. «Ішкі істер саласындағы мінсіз қызметі үшін» медалі.
2. «Еңбек ардагері» медалі.
3. «М илиция үздігі» төс белгісі.
Бүгінде балаларының барлығы шаңырақ көтеріп үй болған. Үл- 

кен үлы Елтай «Богатырь-Көмір» ЖШС-де жабдықты реттеу бөлімінің 
басшысы. Муслим «Майкөбе» кеніші коммерциялық директорының 
орынбасары. Ал қызы Алия Нүр-Сүлтан қаласында кәсіпкер болса, күй- 
еу баласы Данияр шет ел компанияларының бағдарламашысы. Келін- 
дері Гүлмира № 9 мектеп директорының оқу ісі бойынша орынбаса
ры, Шынар «Богатырь-Көмір» ЖШС-де директордың орынбасар болса, 
кейіннен Нүр-Сұлтан қаласына шет ел компанияларына қызметке ауысты.

Үлкен немересі Д әурен де астанада шет ел компанияларында қыз- 
мет етеді. Малика және Наргиз атты екі немересі Нүр-Сүлтан және 
Алматы қалаларында жоғарғы білім алып жатыр. Қалған немерелері 
мектепте оқиды.

Болтенов 
Бекмұрат

1952 жылы 28 наурызда Тоққүлыда дү- 
ниеге келді. Әкесі ерте дүние салғандықтан 
немере ағасының, әжесінің бауырында Екі- 
бастұз совхозының № 3 бөлімшесінде ер 
жетті. Совхоз орталығында 10 жылдық мек- 
тепті бітірді.

Екібастұз қаласында тау-кен-құрылыс 
техникумында оқыды. 1972 жылы Жүкенова М аймышпен шаңырақ 
көтерді. Жаңа тігілген отау 1973 жылдың сәуір-мамыр айларында бір 
отар қой алып жайлауға көшті. Жүкенова М аймыштың 1978 жылы 
зейнеткерлікке шыққан әкесі Қамаров Жүкен шопан таяғын бала- 
ларына үстатып кетті. Кейіннен 1983 жылға дейін үкіметтің міндет- 
темелерін артығымен орындап Екібастұз совхозының, ауданның ең 
атақты шопаны болды. 1983 — 1991 жылдар аралығында «Жігер» ком- 
сомол-жастар бригадасының наставший болды.

1987 жылы «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталды. Бірнеше 
рет ауылдық және аудандық советтің депутаты болып сайланды.

1973 жылы маусымда тұғышы Талгат дүниеге келді. 1976 жылы 
Марат. 1979 жылы Сүңғат дүние есігін ашты. 3 ұлдан 6 немере бар.

Болтенов Бекмүрат 2013 жылы дүниеден озды.
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Ботагозов
Дюсенбай Адилович

1941 жылы Семей облысы, Бесқарағай 
ауданында дуниеге келген. Руы -  Қарагесек 
(Ш аншар-Айбике). Спартак орта мектебін 
тәмамдаған соң 1961 жылы әскер қатарына 
шақырылады. 1961 — 1964 жылдары Қытай 
шекарасында Отан алдындағы борышын 
өтейді.

1964 — 1965 жылы совхозда тракторшы болып жумыс істейді.
1965 жылы Целиноград ауыл шаруашылығы институтының күн- 

дізті бөліміне тусіп зооинженер мамандығын алып шығады. 5 жыл 
оқудан кейін жолдамамен Екібастұз совхозына зоотехник-селецио- 
нер болып орналасты. 1971 жылы бас зоотехник болды. Совхоз мал 
шаруашылығының көрсеткіші эр бес жылдықта жоғары болып, ау- 
дандық және облыстық советтің депутаты болды.

Қажырлы әрі жемісті еңбегі ушін 1973 жылы «За трудовую до
блесть» медалімен, бірнеше қурмет грамоталарымен марапатталды.

1971 жылдан партия мушесі. 1981 — 1983 жылдары осы совхозда 
партия уйымының хатшысы, ал 1983 — 1989 жылдары совхоздың ди
ректоры қызметін атқарды.

1989 —1997 жылдар аралығында Құдайкөл ауылында, ауылдық 
советтің хатшысы, кейіннен сол өңірде әкім болды. Осы қызметтен 
еңбек демалысына шықты.

«Екібастұз қаласына сіңірген еңбегі ушін» төс белгісімен марапат
талды.

Жан серігі Қайынжамалмен 6 бала тәрбиелеп өсіріп, уядан ұшыр- 
ды. Балалары жоғары білімді, білікті маман иелері.

Дюсенбай Адилович 2018 жылдың 7 ақпанында дуниеден озды.

Ғаббасов Қайдар

1941 жылы Екібастуз совхозында туған. Совхозда 7 жылдық 
мектепті бітірген соң 1957—1959 жылдар аралығында Рассвет сов- 
хозындағы СПТУ-да оқиды. 1959 — 1961 жылдар аралығында Екібастұз 
совхозында, 1961 — 1962 жылдары Өлеңті совхозында жумыс істейді. 
1962 жылы әскер қатарына шақырылады. 1965 жылы елге оралған соң 
1996 жылға дейін механик, жургізуші, бригадир болып әр турлі қы-
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зметтерде істейді. Кейіннен зейнеткерлікке 
шығады.

Әкесі Қасенов Ғаббас шопан болған. Ана- 
сы Қасенова Шәкім шопанның көмекшісі 
болған. 1959 жылы екеуі де зейнеткерлікке 
шыққан.

Дангарин
Шаймухамбет Сейсембайұлы

1937 жылы туған. Жас кезінен 
мал баққан. 17 жасынан механиза
тор мамандығын игеріп Екібастұз 
совхозының № 5 бөлімшесі Тоққылы 
ауылында еңбек етті. Сонымен қатар ауылға электр жарығын беретін 
станцияда моторист болып жумыс істеді.

1970 жылы отбасымен совхоз орталығына көшіп келді. Сол жерде 
мамандығы бойынша еңбек етті. П артия мүшесі болды. Адал еңбегі 
ушін медаль мен мақтау қағаздарын иеленді. Мәскеуде өткен Бүкіло- 
дақтық халықшаруашылығы көрмесіне қатысып медальмен марапат- 
талды. 1998 жылы зейнеткерлікке шыққанынша дейін ауыл шару- 
ашылығының дамуына өз үлесін қосты

Зайыбы Дангарина (Темірғалиева) Заида Темірғалықызымен 
1955 жылы шаңырақ көтеріп 12 бала тәрбиелеп өсірді. 34 немере-жи- 
ендері бар.

Заида Темірғалықызы 1938 жылы туған. Жастайынан әке-шешесі- 
нен айрылып ағасы мен апасының қолында тәрбиеленген. Әр жылда- 
ры әр салада еңбек еткен.

12 бала дүниеге әкелген алтын құрсақты ана «Батыр ана», I, II және 
III дәрежелі «Ана даңқы», I және II дәрежелі «Ана медалі» және Ка
захстан Республикасының «Алтын алқа» орденімен марапатталған.

105



Ерғалиев 
Мырзағали

Ерғалиев Мырзағали Ж ылқайдарұлы 
1954 жылы 16 қараш ада Краснокутск (Ақ- 
тоғай) ауданы, Новотроицк совхозында дү- 
ниеге келген. 1971 —1976 жылдар арасында 
Қазақ мемлекеттік ауыл шаруашылығы ин- 
ститутында оқып, ғалым-агроном маман- 
дығы бойынша білім алған.

Үйленген, 3 баланың әкесі. 5 немере-жиен сүйген ата. Жұбайы -  
Ахметова Сәуле Әйтманқызы жоғары білімді үстаз. Қарағанды мем- 
лекеттік университетін аяқтаған. Екібастұз қаласында түрады.

Еңбек жолы.
1976 —1982 жылдар аралығында -  агроном, бас агроном, Екібастүз 

ауданы өсімдік қорғау станциясының басшысы;
1982 — 1992 жылдар аралығында -  Екібастүз аудандық партия ко- 

митетінде -  нүсқаушы, ауылшаруашылығы бөлімінің меңгерушісі, 
Екібастүз совхозы партия комитетінің хатшысы;

1992 — 1994 жылдары Екібастүз ауданы әкімінің бірінші орынбаса- 
ры, аппарат басшысы;

1994 — 1997 жылдары Сарықамыс ауыл шаруашылық коопера- 
тивінің директоры;

2000—2007 жылдары Екібастүз қаласы әкімінің ауыл шаруашылық 
жөніндегі орынбасары;

2007—2010 жылдары Қоянды ауылдық округінің әкімі, Екібастұз 
қаласы әкімінің кәсіпкерлік бөлімінің басшысы;

2011—2015 жылдары «Турсун-Эк» ЖШС еңбекті қорғау және қа- 
уіпсіздік мәселесі жөнінде бас маманы;

2015 жылдан бүгінгі күнге дейін «Казводхоз» РММ Шідерті учас- 
кесінің басшысы;

«Еңбек даңқы» және «Қазақстан су шаруашылығы саласының ар- 
дагері» медальдарының иегері (2017—2018 жж.);

Павлодар облысы және Екібастұз қаласы мәслихаттарының алғыс 
хаты, қүрмет грамоталарымен марапатталған. (2004, 2005, 2017 жылдар).
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Ермекбаев 
Серікбай

Төртүй ауылының тумасы, Ермекбаев 
Серікбай 1939 жылдың 28 наурызында 
дүниеге келген.

Әкесі Тәкібайүлы Ермекбай 1942 жылы 
соғысқа аттанғанда, небәрі 3 жаста қалып, 
анасы Қанжығалықызы М ағрипаның бауы- 
рында еңбекпен ерте ер жетті.

Бала күнінен еңбекқорлығы мен табандылығының арқасында ша- 
бандоз бала атанды. Атақты «Ноган-шолақ», «Миша» атты бәйге ат- 
тарымен шауып аудандық, облыстық бәйгелерде бас жүлде алған.

1956 жылы Екібастұз 8 жылдық мектебін тәмамдаған соң, жүр- 
гізушілер курсын аяқтап 1964 жылға дейін шофер болып қызмет 
атқарады.

1964 — 1993 жылдар аралығында, орталық жөндеу шеберханасын- 
да токарь қызметін абыроймен атқарған.

1993 жылдан зейнет жасына шыққанша (2002 жыл) ауыл шару- 
ашылығының әр саласында қызмет атқарады. Ол өзінің еңбегімен ел 
экономикасының дамуына атсалысқан азамат.

1964 жылы отбасын қүрып, А қжар ауылының тумасы Кіші- 
омарқызы Рымжанмен 7 үл-қыз тәрбиелеп өсірді. Бүгінде үлын үяға, 
қызын қияға қондырған отбасының тамыры тереңге жайылып 17 не- 
мере, 10 шөбере сүйіп отыр.

Есеналиев 
Қайыргелді Құдаспайұлы

1910 жылы Екібастұз совхозы 
айматында дүниеге келді. Ата-ана- 
сы, аға-бауырларымен осы аймақта 
ер жетті. 1939 жылы әскер қатарына 
алынды. Фин соғысына, 1941 жылы 
басталған ¥лы Отан соғысына қатысып Гомель, Харьков, Будапешт, 
Полтава, Венгрия жерлерінде болтан шайқастарға қатысты. Кенигсберг
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қаласын жаудан азат ету кезінде ауыр жарақаттанып госпитальге тусті. 
Жеңіс күнін сол жерде қарсы алды.

Ер еңбегі еленбей қалған жоқ. «Қызыл жұлдыз», I және II дәрежелі 
«Отан соғысы» ордендерімен «Будапештті азат еткені үшін», «Германия- 
ны жеңгені үшін», «Герогий Жуков» медальдарымен марапатталды.

Еліне оралғаннан кейін білім қуып техникумға түсті. Зоотехник 
мамандығын алып, еңбек жолын Павлодар облысы, Калинин совхо- 
зында бастайды. Ерекше ынта, жоғарғы біліктілігімен көзге түсіп бас 
меңгеруші лауазымында жүмысын жалғастырады.

Партия мен үкіметтің шешімі бойынша туған өңірі Екібастүз 
совхозы мал шаруашылығын көркейту мақсатында Тоқылы бөлімше- 
сінің бас меңгерушісі қызметіне ауысады. Сонымен қатар Екібастүз 
совхозында астық өндірумен айналысып, ауылдық округтің жанда- 
нуы мен көркеюіне өз үлесін қосқан қүрметті азаматтардың бірі.

Асыл жары Н үрсипатпен 50 жыл отасып, тату-тәтті, өнегелі отба- 
сы бола білді.

1999 жылы 91 жасында дүниеден озды.

Есжанов
Ақтанбай Айтмырзаұлы

1914 жылы Баянауыл ауданында дүние- 
ге келген. 1931 жылы Екібастүз совхозына 
келіп жүмысқа орналасқан. 1932 жылы 6 ай- 
лық механизаторлар дайындайтын курсқа 
жіберіліп 1933 жылы тракторшы куәлігін 
алған. Совхоздағы алғашқы НАТИ тракто- 
рының жүргізушісі болтан. 1976 жылы зей- 
неткерлікке шыққан.

Қажырлы еңбегі үшін «Еңбек қызыл ту» орденімен, бірнеше ме- 
дальдармен марапатталған.

ЕсжановТасбулат Ахтанбайұлы

1955 жылдың 17 қарашасында Екібастүз совхозында дүниеге кел
ген. 1972 жылы Екібастүз орта мектебін бітірген. 1974 —1976 жылдары 
әскери борышын өтейді.
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1977 жылы 6 айлық автомектепті бітіріп, 
1978 жылдан 2000 жылға дейін жүргізуші бо- 
лып жұмыс істейді.

1982 жылы Ақкөл ауылының тумасы 
Жайтасова Фаридамен шаңырақ көтереді.

2 қызы, 1 ұлы, 2 немересі және 2 жиені 
бар.

2018 жылы зейнеткерлікке шыққан. Екі- 
бастұз қаласында тұрады.

Ескенов 
Қабыкен

1928 жылы 15 шілдеде дүниеге келген.
Бала кезінен еңбекке араласқан. 1941 — 1949 
жылдары әртүрлі жүмыстар атқарған.

1951 жылы Ж анғайша Темірболатқы- 
зымен шаңырақ көтеріп 4 ұл, 4 қыз дүниеге 
әкелген. ¥лын ұяға, қызын қияға қондырған 
әке, қызметінде де қадірлі бола білді.

1951 — 1954 жылдар аралығында құрылыс аумағының бригадирі 
болса, 1963 жылдан автогораж диспечері болып ауысады.

1970 жылы Екібастұз совхозыда кассир болса, 1972 жылы ОС Эки- 
бастузский пошта байланыс торабының басшысы қызметіне ауыса
ды. 1982 жылы зейнеткерлікке шыққан. Адал қызметі үшін бірнеше 
мақтау қағаздары мен марапаттар иеленді. 1992 жылы 15 мамырда 
64 жасында дүниеден озды.

Жанғайша Темірболатқызы да қүрылыс алаңында жұмыс істей- 
ді. 1972 жылы поштаға ауысып сол жерден зейнеткерлікке шықты. 
1994 жылы Екібастұз қаласына қоныс аударды. 2013 жылы 26 қыр- 
күйек күні 80 жасында дүниеден озды.
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Жакенов
Балғабек Қасымұлы

1940 жылы 27 шілдеде Павлодар облы- 
сына қарасты Екібастүз қаласында туған. 
1958 жылы орта мектепті бітірген соң, Пав
лодар зооветеренарлық техникумына тусіп, 
зоотехник мамандығын алған.

Еңбек жолын Екібастұз совхозының № 3 
бөлімшесінде зоотехник болып бастаған.

1962 жылы «Ертіс көмірі» («Иртыш уголь») бірлестігіне қарасты 
«Бает» шаруашылығына бас зоотехник болып тағайындалады.

1964 жылы әскер қатарына шақырылады. 1966 — 1978 жылдары 
Екібастұз совхозының № 3 бөлімшесінде зоотехник, 1978—1982 ж ыл
дары аталмыш совхоздың № 2 бөлімшесінің басқарушысы болады.

1982 — 1985 жылдары Екібастұз ауданына қарасты Степной совхо- 
зының бас зоотехнигі, 1985 — 1988 жылдары совхоз директорының мал 
азығын дайындау ісі бойынша орынбасары болса, 1988 жылы совхоз- 
дың бас экономисі қызметіне тағайындалады.

Мал шаруашылығы саласында көп жылғы жемісті еңбегі үшін 
облыс, аудан, кеңшар әкімшілігінің мақтау грамоталарымен, бағалы 
сыйлықтарымен марапатталған.

1991 жылы «Еңбек ардагері» медалімен марапатталған.
Ж ұбайы Жакенова Ж анашпен 2 үл, 2 қыз өсіріп 8 немере-жиен, 

5 шөбере көріп отыр.
Бұл күндері олардың барлығы өз орындарын тауып, әр салада ең- 

бек етуде.

Жакупов
Мәжен

1932 жылы 1 қаңтарда Екібастұз совхозы- 
ның, Талдықамыс ауылында дүниеге келген. 
1952 — 1955 жылдары әскер қатарына шақы- 
рылып Латвия жерінде Рига қаласында отан 
алдындағы борышын өтейді.

1957 жылы Алипова Күләш екеуі ша- 
ңырақ құрып, 7 бала тәрбиелеп өсіреді.
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1992 жылы зейнеткерлікке шыққанынша, 40 жыл боны көлік жүр- 
гізушісі болып еңбек етеді.

«Соғыс жылдарындағы ерен еңбегі үшін», «Еңбек ардагері», «¥лы 
Отан соғысындағы жеңіске 50 —60 —65 —70 —75 жыл» мерейтойлық 
медальдарымен, ¥лы отан соғысындағы жеңіске 55 жыл толуына орай 
«Сотые ардагері» белгісімен марапатталған.

Тыл ардагері Жакупов Мәжен құдай қосқан қосағы Алипова 
Куләшпен осы күні Екібастұз қаласында тұрады. Немере-жиендері 
мен шоберелерінің бақытына бөленген ага мен әже.

Жақсыбаев 
Бәкібай

1902 жылы дуниеге келді. Алғаш совхоз 
құрылған жылы, 27 жасында Баянауылдан 
көшіп келеді. Осы жерде Әсия Ахметбекқы- 
зымен отбасын қүрады. Белгілі жазушы Зеййі 
Жүнісбекұлы Шашкиннің апасы болып келеді.

Бәкібай атадан 14 ұрпақ тараған. Қазір 
4 көзі түгел.

Рахметолла Бәкібайұлы Екібастұз ауданында жылкышы болып, 
ерен еңбегімен көзге түскен. Өмірден ерте озды. Артында калған ба- 
лалары да әке жолын қуып жылқы шаруашылығымен айналысуда.

Сүлембай (Сүлеймен) Бәкібайұлы 1951 жылы туған. Орта мектеп- 
тен соң, 1972 жылы Алматы қаласының байланыс техникумын бітірігі, 
көп жылдары жоғарғы вольтты байланысшы болып енбек етті. Кейін 
ауылдың мәдениет үйіне басшылық етті. Ауыл мәдениетінің дамуы- 
на көп үлес қосты. Жары Роза Сүлейменқызы да осы ауылда туып 
өскен. 6 бала тәрбиелеп өсірген. «Күміс алқа» орденінің пегері. Торт 
үй ауылында түрып жатыр.

Жалмағамбетов Құрман

1914 жылы Баянауыл ауданына қарасты «Қарайғыр шаты» елді 
мекенде (казіргі Әлкей Марғұлан ауылы) дүнпеге келген.

1942 жылы каңтар айында ¥лы Отан соғысына шақырылды. 59-шы 
кавалерпсттер полкінің қүрамында кавалерист, 609-шы атқыштар пол-

111



кінде барлаушы, 349-шы атқыштар полкінде 
минометші болды. 1946 жылы қазан айында 
елге оралды.

II дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, 
«Германияны жеңгені ушін», «¥лы Отан 
соғысындағы жеңіске 30 — 40 жыл», «КСРО 
Қарулы куштеріне 60 жыл» медальдарымен 
марапатталды.

Соғыстан кейін Екібастұз совхозына 
келіп егін шаруашылығында комбайншы, 
механизатор болып еңбек етті. 1966 жылы 
мал шаруашылығында механик болды. 
1976 жылы зейнеткерлікке шықты.

Көп жылғы еңбегі ушін «Еңбек ардагері» медалімен, аудан, кең- 
шар әкімшілігінің мақтау грамоталарымен, бағалы сыйлықтарымен 
марапатталды.

Құрман аға өте қарапайым еңбекқор, кітапты көп оқып, тоқыға- 
ны мол, көп жасап, көпті көрген, елге сыйлы көнекөз қария.

Отбасында Бақыт, Қайролла, Қубайдолла, Қайрат, Назгүл есімді 
ул-қыздарын тәрбиелеп, олардан 9 немере-жиен өсіп, урпағын 
жалғастыруда.

Жамалов 
Құсайын

1942 жылы 25 сәуірде Қаражар ауылын- 
да дуниеге келді. Еңбек жолын 1957 жылы 
бастады. 1962 жылы Ақтоғайда механизатор- 
лар училищесін бітіріп, тракторшы маман- 
дығын алып шықты.

1963 жылдан бастап 1998 жылға дейін 
тракторшы болып еңбек етті. Адал еңбегі еш 

кетпей түрлі марапттарға ие болды.
1970 жылы «В.И. Лениннің туғанына 100 жыл», 1973 жылы «Ауыл 

шаруашылық қола медалі», 1989 жылы «Еңбек ардагері» медальда
рымен, 1974, 1977 жылы «Социалистік жарыс жеңімпазы», 1976 жылы 
«Тоғызыншы бесжылдық екпіндісі» төсбелгілерімен марапатталды.

1981 жылы Кеңестер кәсіподағы премиясының лауреаты атанып, 
дипломын иеленді.

Бул күнде зейнеткер, балаларымен бақытты өмір сүріп жатыр.
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Жаманов 
Аруан

1917 жылы тутан. Орта мектепті 
аяқтаған соң Алматы қаласындағы 
медицина институтына оқуға тусті.
1943 жылы әскер қатарына шақы- 
рылып, ¥лы Отан соғысына қатысты. 1944 жылы жараланып II топ 
мугедегі болып елге қайтты.

1945 жылдан 1957 жылға дейін Екібастұз совхозында жергілікті 
дәрігерлік пунктте дәрігер болып еңбек етті. 1957 жылдан 1982 жылы 
зейнеткерлікке шыққанға дейін фельдшер болып қызмет етті.

Әкесі Аужанов Ж аман 101 жасында дуниеден озды. Анасы Жақси- 
па әже, академик Әлкей Марғуланның туған апасы. Баласы Құрақтан 
7 немересі бар.

Жәкен тегі 
Төлеубай Әкішұлы

1951 жылы 1 қыркуйекте М айқайың ел- 
ді-мекенінде дуниеге келді.

1959 жылы Төртқұдық ауылында 1 сы- 
ныпқа барып 1968 жылы бітірді. Кейіннен 
Павлодар қаласындағы зоотехникалық тех- 
никумын бітіріп 1970 — 1976 жылдар ара- 
лығында Екібастуз совхозының № 5, № 2 
бөлімшелерінде зоотехник болып еңбек етті.

1981 жылы Семей қаласының ауыл шаруашылык институтына 
сырттай оқуға тусті. 1983 жылы Екібастуз совхозы № 4 бөлімшесінің 
меңгерушісі қызметін атқарды. 1987 жылы № 3 бөлімше меңгерушісі 
болып ауыстырылды. 1990 жылы Екібастуз совхозыда зоотехник-реа
лизатор болды. 1992 жылы совхоз директорының коммерция бойын- 
ша орынбасары болып қызмет етті.

Еңбек еткен жылдары «Облыстың уздік маман зоотехнигі» атағын 
иеленді. Қурмет грамоталарымен марапатталды.
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Жумагельдин 
Амантай Аширович

1945 жылы желтоқсан айында Екібастұз 
совхозының Талдықамыс бөлімшесінде дү- 
ниеге келді. Бастауыш мектепті осы бөлім- 
шеде, жетіжылдықты совхоз орталығында, 
ал 1963 жылы 11 сыныпты М айқайың қазақ 
орта мектебінде бітірді.

1963 жылы совхоздың жолдамасымен Це
линоград ауыл шаруашылығы институтына түсіп, зоотехник маман- 
дығы бойынша 1970 жылы диплом алды. Арасындағы 1 жыл әскерге 
барып қайтты.

Алты айлық практиканы Ш иліқүдықта өткізді. Институтты 
бітірісімен облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ж олдама
сымен бірден Баянауыл ауданы, Октябрьдың 40 жылдығы атындағы 
совхоздың бас зоотехнигі болып тағайындалып 5 жыл қызмет етті. 
Ш аруашылықта 3600 қара мал, 28 000 қой, екі табын жылқы болды. 
Ш аруашылықтың директоры Жандарбеков Қарамат жас маманға 
ақыл-кеңесін беріп, бағыттап отырды. Кейіннен 3 жыл көлемінде Бая
науыл аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бас зоотехнигі, 
4 жыл ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының бірінші орын- 
басары болды.

Аудандық партия комитеті, аудандық әкімдердің нүсқауымен 
1982 — 1986 жылдар аралығында Алексеевка совхозының директоры, 
1992 — 1996 жылдары Ш арбақты ауданы, Боровой совхозының дирек
торы, 1998 — 2006 жылдары Екібастүз совхозының өндірістік коопера- 
тивінде және «Тортүй» ЖШС директоры болды.

Осы жылдар аралығында, яғни 1986 — 1989 жылдары Ш арбақты 
ауданы, Боровой совхозының бас зоотехнигі, 1989 — 1992 жылдары 
осы ауданның ауыл шаруашылығы басқармасының төрағасы лауазы- 
мын атқарды.

Облыс әкімінің жолдамасымен 1996 жылы Екібастұз ауданы 
әкімінің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Өкінішке орай 
бір жылдан соң ауданды жауып тастады. Кейіннен қала әкімшілігінің 
ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары болды. 
Қызметінің қолайсыздығынан Екібастұз қаласының темір жол сала- 
сында темір жолшыларға жылу беру серіктестігінде кәсіподақ коми- 
тетінің төрағасы болды. 2008 жылы зейнеткерлікке шықты.
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Зайыбы Ж ұмажанқызы Айтжамал екеуі 1970 жылы шаңырақ кө- 
терді. Цүниеге 5 бала әкелді. Алақандарына аялап салып, баққан ба- 
ла-шағасы бұл күндері бір-бір шаңырақ болып, немере-шөбере сүйіп 
отырған бақытты жандар.

Көп жылғы адал еңбегі зая кетпей бірнеше медальдар және мақтау 
қазағаздарын иеленді. Аудандық партия комитетінің мүшесі, аудан- 
дық советтің депутаты болды. ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің мақтау гра- 
мотасымен марапатталды.

Жұматаев 
Қабылбек

1922 жылдың 15 ақпанында Баянауыл 
ауданы, Теңдік колхозында дүниеге кел- 
ді. Ата-анасынан жастай айрылса да, жаны 
жайсаң жақсы адамдардың шапағатын көріп 
өсті. М ұғалімдік оқуды, кейін Целиноград 
ауыл шаруапіылығы техникумын бітірді.

1937—1953 жылдары Екібастұз совхозы 
мектептерінде мұғалім болды. Оның бес жылында мектеп директо
ры қызметін атқарды. «Халық ағарту ісінің үздігі» атанды. 1953 жыл- 
дан бастап партиялық жұмысқа ауысып, 29 жыл қызмет етті. Соның 
ішінде 10 жыл бойы Екібастүз совхозы партия ұйымының хатшы- 
сы болды. 1954 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесінің қаулысымен «Кы
зыл ту» орденімен марапатталды. 1957 жылы «Тың және тыңайған 
жерді игергені үшін», «Ерен еңбегі үшін», «Қажырлы еңбегі үшін», 
«В.И. Лениннің туғанына 100 жыл», «Еңбек ардагері» және тыл ең- 
беккері ретінде «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 40 — 50 жыл», «КСРО 
Қарулы күштеріне 70 жыл», медальдарымен марапатталды.

1961 жылы көктемде Қабылбек Ж ұматайұлы Өлеңті совхозының 
алғаш қазығын қақты. Оның есімі ҚазақКСР совхоздар министрлі- 
гінің «Қүрмет кітабына» жазылды.

1963 жылы Целиноград ауыл шаруашылығы институтында білімін 
жетілдірген Қабылбек Ж ұматайүлы аудандық партия комитетінде 
бірқатар жауапты қызметтер атқарды. Кейін 18 жыл бойы Екібастұз 
совхозы ауылдық кеңесінің төрағасы болды. Бүл жылдары аталмыш 
совхоздың шаруашылығы өркендеп, социалисттік жарыс жеңімпазы 
атанып жүрді. Төртүй ауылы тұрғындарының түрмысы түзеліп, елді 
мекен гүлденді. Осы жетістіктерге ауылдық кеңес төрағасы Қабылбек
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Жұматаев та елеулі улес қосты. Оның бұл еңбегі еленіп, 1966 жылы 
ҚазақКСР Жоғарғы Кеңесі Президиумының естелік төс белгісімен, 
1971 жылы «Қүрмет белгісі» орденімен марапатталды.

Зайыбы Зайдамен бірге он бала тәрбиелеп өсірген Қабылбек 
Ж ұматайұлының ұрпақтары бүгінде әр салады еңбек етіп, жемісін 
көруде.

Жылқыбаев 
Жарылғапберді (Жақа)

1946 жылы 15 шілдеде Талдықамыс -  
Естай ауылында дүниеге келген. Есімі алты 
Алашқа мәлім, композитор, ақын Естай Бер- 
кімбайүлы Жақа тумай түрып «Жарылғап- 
берді» есімін қойып кеткен. Ол кезде Естай 
ақын 70 жаста екен.

1952 жылы Ж арылғапберді мектеп та- 
балдырығын аттап, бастауыш сыныбын бітірген соң, 1960 жылдары 
Екібастұз қаласы №2 орта мектебінің 8 сыныбына түсіп, осы мек- 
тептің ең алғашқы түлектері атанған Болпақов Қуантай, Масығұтов 
Амантай, Төлебаев Ташнайлармен бірге 10 сыныпты аяқтаған.

Мектеп бітірген соң, Целиноград ауыл шаруашылығы институ- 
тына оқуға қабылданып, денсаулығына байланысты аяқтамаған. Кей- 
іннен туған ауылына оралып кұрылыста еңбек етеді. Соңғы 10 жыл 
бойы №5 бөлімшеде фураж ир болтан.

2009 жылы зейнеткерлікке шығып, отбасымен Екібастұз қаласына 
қоныс аударды. Қазіргі кезде әке жолын қуып, қүран тілін меңгерген, 
ел-жүртқа қадірі артқан молла. 2015 жылы мүсылман баласының бес 
парызының бірі -  қажылық сапарын өтеді.

1971 жылы зайыбы Бақытпен отбасын құрып, 6 баланы дуниеге 
әкелген. Балалары Екібастүз қаласының әр саласында жемісті ең- 
бек етіп жатыр. Туыстар мен ауылдастар арасында сыйлы, әңгімеле- 
скен адамына пайдалы кеңесімен қатар, ақ батасын беретін батагөй 
ақсақал бәйбішесімен бірге жарасымды өмір сүріп, немере-жиен- 
дерінің қызығына бөленіп отыр
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Жылқыбайқызы 
Бағыш

1947 жылы 27 ақпанда Екібастүз совхо- 
зының Ақши ауылында дүниеге келді. 1955 
жылы алғаш мектеп табалдырығын аттап,
7 жылдық мектепті бітірді. 11 сыныпты 
Ақкөл совхозында 1966 жылы бітірді.

Кейіннен 2 жыл Екібастұз совхозының 
N° 3 бөлімшесінде бастауыш сынып мүгалімі 
болды. 1968 жылы Павлодар педагогикалық училищесіне түсіп, 1971 
жылы бітірді. Сол жылдан бастап туған ауылында бастауыш сынып 
мүғалімі болтан Ж ылқыбайқызы Бағыш 2005 жылы зейнеткерлікке 
шықты. Еңбегіне адал ұстаз ретінде 2010 жылға дейін жұмыс істеді.

Жолдасы Бақытбек екеуі 4 бала өсіріп, тәрбиеледі. Қазіргі таңда 
балалары өз алдына отбасын қүрып, әр тарапта еңбек етуде.

Әр жылдары аудандық білім бөлімінің, мектеп әкімшілігінің бір- 
неше грамоталарымен марапатталды.

Алдынан өткен шәкірттері де әр салада жемісті еңбек етіп жатыр. 
Солардың бірі Егінбаев Тәтім -  Қазақстанға еңбек сіңірген профессор.

Исалинов 
Ыбырай

1894 жылы туған. Зайыбы Исалинова 
Ләмелі 1907 жылы туған. Туған жерлері Ба- 
янауыл ауданы, Ш ақшан болысы, Бірлік 
ауылы, Ақмектеп аталатын елді мекен. 1932- 
1933 жылдары Екібастүз совхозының №2 
бөлімшесі Тоққүлы, кейін №1 бөлімшесі 
Талдықамыс ауылында тұрып малшы болып 
жүмыс істеген. 1949-1950 жылдары мал қы- 
стағына Талдықамыс ауылына қарайтын Бе- 
соба кейін Көксиыр аталған ауылға көшіп келіп, малшы болып еңбек 
еткен. Сол жылдары Украинадан әкелінген «Серо Украинская поро
ла» сиырлары келіп, сол себепті Көксиыр ауылы деп аталған.

Осы ауылда өмірлерінің соңғы күндеріне дейін мал шару- 
ашылығында еңбек еткен. Исалинов Ыбырай сотые жылдары Ресейдің
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Кемерево қаласында жұмыста болған жылдары Исалинова Дәмелі са- 
уыншы болып, «Стахановшылар» деген абыройлы атаққа ие болып, 
адал қызмет еткен. 1961 жылы жаңа Өлеңті совхозы құрылғанда 
Екібастұз совхозының №1, 2 бөлімшелері осы аталмыш жаңа шару- 
ашылыққа енді. Отбасында 3 қыз, 2 ұл болды. Олкезде ыздар түрмыс- 
та, екі ұл мектеп оқушылары.

Үлы Қабдылуахит 1947 жылы туған. Мектепті бітіргеннен кейін, 
орта арнаулы мал дәрігері, зоотехник мамандықтарын игеріп, ф ер
ма мал дәрігерінен совхоздың бас зоотехнигі қызметтерін атқарды. 
1968 жылы Аққулы ауданының тумасы Қабиқызы Бақытжанмен отба- 
сын құрып, алты бала сүйіп, өсіріп, білім беріп, уйлі-баранды қып, 
қазір немере-шөбере сүйіп отыр.

Ибраев
Жанат Қабдылуахитұлы

1976 жылғы 1 қаңтарда Павлодар облы- 
сы Екібастүз ауданының Өлеңті ауылында 
дуниеге келді. Білімі -  жоғары. 1998 жылы 
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемле- 
кеттік Уныверситетін математика пәнінің 
мүғалімі мамандығы, 2014 жылы аталмыш 
оқу орнын мемлекеттік және жергілікті 

басқару бойынша бітірді.
Өз еңбек жолын 1996 жылы Өлеңті орта мектебінде математи

ка пәнінің мүғалімі болып бастады. 2000 жылдан 2003 жылға дейін 
директордың оқу-тәрбие жөніндегі орынбасары болды. 2003 ж ыл
дан 2010 жылға дейін «Екібастұз жалпы орта білім беретін мектебі» 
ММ-нің директоры. 2010 жылдан бастап 2017 жылға дейін Екібастұз 
қаласы Бесқауға ауылының әкімі, 2017 жылдан 2018 жылға дейін жер 
қатынастар бөлімі басшысының орынбасары, 2018 жылдың сәуірінен 
қазанына дейін білім бөлімі басшысы қызметін атқарды.

Үйленген. Төрт баласы бар.
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Жымиев
Егеу

1940 жылы 8 наурызда Екібастүз совхо- 
зында дүниеге келген. Әкесі Жыми, анасы 
Сақтай дуниеге 4 бала әкеледі. Әкесі 1941 
жылы ¥лы Отан соғысына шақырылып 1943 
жылы Смоленск тубінде ерлікпен қаза тап- 
қан. Егеу ағасы Қайрақпен еңбекке ерте ара- 
ласқан. Жағдайы болмағандықтан 6 клас 
білім алып, 1953 жылдан Екібастуз совхозында еңбек етеді.

1964 жылы отбасын қүрып, Жұмабаева Жібекке уйленеді. 
1966 жылы Куйбышев ауданында СПТУ-ды тәмамдап, ауылда ком
байнер, тракторист болып еңбек етті. 1967 жылы шоферлік курсты 
бітіріп, 1971 —1973 жылдар аралығында рабкоопта жургізуші бола- 
ды. 1976 жылдан бастап шөп бригадасында және егін бригадасында 
бригадир болып еңбек етеді.

1982 жылы Әсем атты қыз баласы дүниеге келеді. 1985 — 1991 жыл- 
дары машдворда меңтеруші болды. 1992 жылдан бастап комендант 
болды. Совхоз тарқағанша жолдасы екеуі қажырлы еңбек етті.

III дәрежелі «Еңбек даңқы» орденімен марапатталған.
Ж ұбайы Жібек құрылыста сылақшы, кассир, бухгалтер, автога- 

ражда диспечер болтан. Өзінің аманаты бойынша сол суйікті совхо- 
зына жерленді.

Исмаилов 
Матай

1920 жылы 20 мамырда дуниеге 
келген. Павлодар облысы, Май ауда- 
ны, Ақжар ауылының тумасы. Үлы 
Отан соғысының ардагері. 2-Бела- 
русь майданының қурамында соғысқан. Пулеметші.

1958 жылдан бастап 1980 жылы зейнеткерлікке шыққанынша Екі- 
бастуз совхозында плотник болып еңбек еткен. 1983 жылы Зайыбы 
Ж амилә мен қызы Фатимамен Красноармейката көшеді.

119



Касенова
Мерейлим Нурлановна

1994 жылы 28 қарашада Павлодар об- 
лысы, Екібастұз қаласы, Төртуй ауыдында 
дүниеге келді. Әкесі Ахажанов Нурлан Касе- 
нович Екібастұз қаласында жүргізуші, ана- 
сы Ахажанова Карлыгаш ауылдық мектеп- 
те орыс тілі пәнінің муғалімі болып қызмет 
атқарады.

2011 жылы Екібастуз ауылдық округінің Екібастұз жалпы білім 
беретін мектепті «Ллтын белгі» төс белгісімен бітіріп, Л.Н. Гуми
лев атындағы Еуразия улттық университетінің физика-техникалық 
факультетіне Радиотехника, электроника және телекоммуникация- 
лар мамандығына тусті. 2015 жылы у н и в е р с и т е т  аяқтаған соң, 
оқуын одан әрі жалғастырды. А Н . Гумилев атындағы Еуразия ұлт- 
тык университетінің магистратурасына білім грантымен оқуға тусті. 
2017 жылы магистрлік диссертациясын қоргап, техника ғылымдары- 
ның магистрі дәрежесі тағайындалды. Оқумен қатар «Қазақтелеком» 
АҚ маманы болып қызметке қабыдданды. «Алтел», «Астана Экс
п о —2017» жобаларында жумыс жасады.

2017 жылдан бастап -  қазіргі уақытқа дейін Л.Н. Гумилев атын- 
дағы Еуразия улттық университетінің Радиотехника, электрони
ка және телекоммуникациялар кафедрасының оқытушысы болып 
қызмет атқарады. Кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында Омбы, 
Санкт-Петербург қалаларында ғылыми тағылымдамаларда болды.

Кәукенбаев 
Сәкен Имәдінұлы

1932 жылы 15 мамырда дуниеге келді. 
Әкесі мен ағаларынан ерте айрылды.

¥лы Отан согысы кезінде буғанасы кат- 
патан бала болса да еңбекке араласты. Сол 
еңбегі еленіп «Сотые жылдарындағы ерен 
еңбеті ушін» медалімен марапатталды. 
1955 жылы Шегирова Ұмытшақ ПІегірқы-
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зымен отау қүрып, 11 бала тәрбиелеп өсірді. Олардан немере-шобере 
сүйді.

Екібастүз совхозының бөлімшелерінде 40 жылдан аса адал еңбек 
етті. 1952 жылы кәсіподақ мүшелігіне, 1961 жылы комунистік партия 
қатарына өтті. 1993 жылы зейнеткерлікке шықты.

1972 —1973 жылдар ішінде қыс кезіндегі мал шаруашылығы қы- 
зметкерлерінің Республикалық Соцналистік жарысының қоры- 
тындысы бойынша «ҚазКСР таңдаулы шопаны» атағы берілді. 
1960-1988 жылдар аралығында 16 рет аудандық, облыстық Қүрмет 
грамоталарымен марапатталды. 1973 — 1978 жылдар аралығында жә- 
не 1984 жылы «Социалистік жарыс жеңімпазы» төс белгісін иеленді.

1981 жылы ҚазКСР Жоғарғы Президиумның шешімімен III дәре- 
желі «Еңбек даңқы» орденімен марапатталды. 1983 жылы ҚазКСР Жо- 
ғарғы Президиумының бүйрығы бойынша Қүрмет грамотасын алды.

1984 жылы «Еңбек ардагері» медалімен марапатталды. 2004 жылы 
тыңның 50 жылдығына орай қала әкімінің алғыс хатымен марапат
талды. «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 60 — 65 жыл» мерекелік ме- 
дальдарын иеленді.

2010 жылдың мамыр айында дүниеден озды.

Келдібаевтар
әулеті

Келдібаев Абдықадыр және Ш арипаның түңғыштары Сәбиден 
Павлодар мал дәргерлік /ветеринар-санитар/ училищесін бітіртен 
соң Қабиден (1941 ж.т.), Қадиша (1945 ж.т.) есімді балаларымен 1948 
жылы Баянауылдан Ақкөл-Ж айылмаға көшіп келеді.

1954 жылы Келдібаев Абдықадыр отбасымен Төртүй ауылының 
Талдықамыс бөлімшесіне көшіп келеді. Кейін сол ауылдың үшінші 
бөлімшесіне келіп қой бағады. 1960 жылы зейнеткерлікке шығып 
Төртүй ауылының орталығына қоныс аударды. 1972 жылы Өлеңті 
ауылында қайтыс болды. ¥лы Сәбиден 1963 — 1975 жылдары аудан- 
дық кеңестің төрағасы болды.

Қабиден Төртүй ауылында ұзақ жылдар жүргізуші болды. 
2000 жылы 59 жасында дүниеден озды. Зайыбы М ария Төртүй ауылы- 
ның тумасы, үстаздық қызметін адал атқарып, зейнеткерлікке шықты.

Сәбиденнің 6 баласы, Қабиденнің 4 баласы және Қадиша, 
Абдықадыр және Ш арипа ата-әжесінің қолында тәрбиеленді. Сол 
ауылда мектеп бітіріп, әртүрлі мамандық иесі атанды.

Қадиша -  бухгалтер. Бүл күнде зейнеткер. Сәбиденнің балала- 
ры Совет -  инженер-күрылысшы. Екібастүз қаласында үй-қүрылыс 
басқармасын басқарды. 2017 жылы 67 жасында дүниеден озды. Ба-
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диша -  бухгалтер. Бүл күнде зейнеткер. Сәкен -  агроном. Ауыл ша- 
руашылығында және Екібастұз қаласының көгалдандыру саласында 
қызмет атқарды. Бұл күнде зейнеткер. Ғайша -  жүмысшы. 2007 жылы 
48 жасында дүниеден озды. Бақыт -  экономист-бухгалтер. 44 жасында 
дүниеден озды. Қайырлы -  «Богатырь» кенішінің темір жол диспет
чер!.

Қабиденнің үлы Сәбит әр салада қьтзмет атқарып 2003 жылы 
40 жасында дүниеден озды. Қызы Сәуле -  экономист. Серік -  жүр- 
гізуші. 2016 жылы 47 жасында дүниеден озды. Алия -  жүмысшы.

Сәбиттің қызы Динара мен үлы Диас Павлодарда түрады. Сәу- 
ленің үлдары Әділет пен Алтынбек эр салада жүмыс істейді. Серіктің 
қызы Айзада 2019 жылы Қарағанды политехникалық университетін 
қызыл дипломмен бітірді. ¥лы Дарын колледж аяқтады. Алуа мен 
Диар мектепте оқиды. Алияның қызы Айнүр банк қызметкері.

Советтің қыздары Айша, Гүлжан, Гүлнар -  финансист. Үлдары 
Ержан мен Н үрж ан жоғарғы білімді темір жол мамандары.

Бадишаның үлы Ерлан жұмысшы. Қызы Айгерім жоғарғы білімді 
заңгер.

Сәкеннің қызы Гүлім медициналық академияны және магистра- 
тураны бітіріп докторантураны Ш вециядан оқып келді. Ажар ағыл- 
шын тілінің жоғарғы білімді маманы. Тәжрибені АҚШ пен Қытайда 
етті.

Ғайшаның қызы Мадина банк саласында қызмет істейді.
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Бақыттың қызы Әсия жоғарғы білімді ағылшын тілінің маманы. 
Дубайда қызметте. Архат болаш ақ тау-кен инженері. Кеніште істейді.

Қайырлының қыздары Д а н а ,  Диана, үлы Диас жоғарғы білімді, әр 
салада қызмет атқарады.

Кенеев 
Таңдай (Таң-Дой)

1947 жылы Екібастұз совхозының № 3 
бөлімшесінде дүниеге келген. Әкесі Қанапия 
Кенеұлы сол бөлімшеде зоотехник болып 
еңбек еткен.

1970 жылы Қазақтың политехникалық 
институтын бітіріп, инженер-электрик ма- 
мандығын алып шығады. Еңбек жолын сол 
аталған жоғары оқу орнынан бастап, кейін ҚазақКСР ғылым акаде- 
миясының Тау-кен институтында, Рудный, Хромтау қалаларында өн- 
дірістерде мамандығы бойынша көп жыл қызмет істеп, 1994 жылы 
Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ Үлттық техникалық университетінде үс- 
таздық қызметке қайта оралды. Аға оқытушы, тау-кен факультеті 
деканының орынбасары, оқу-тәрбие ісі жөніндегі проректордың 
орынбасары, оқу-тәрбие ісі жөніндегі проректоры, кафедра м е ң г е -  
рушісі, Баспа орталықтың директоры қызметтерін атқарды. Техника 
ғылымдарының кандидаты, доцент.

1980 жылдан бері әзіл-әңгіме, сатираға қалам тартып келеді. 
Алғашқы әңгімесі О. Әубәкіровтің алғы сөзімен «Лениншіл жас» 
(қазіргі «Жас алаш») газетінде жарық көрді. 1984 жылы «Нашар» атты 
әңгімесі конкурста жеңіп, «Ара» журналының лауреаты атанды. «Ар
ман қанатында», «Көңілді көшенің жігіттері», т.б. жалпы жинақтарға 
енген. «Қисық шеге», «Қыңыр», «Ырың-жырың» атты жеке жинақта- 
ры жарық көрген. Техникалық жоғарғы оқу орнының студенттері- 
не арналған «Еңбекті қорғау» пәні бойынша бірнеше оқулықтар, 
оқу-қүралдары мен әдістемелік нусқаулардың авторы.

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері (2008 ж.).
2008 жылы дуниеден озды.
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Кенжетаев 
Қуандық

1941 жылы 12 қаңтарда Екібастұз совхо- 
зында дуниеге кедді. 1955 жыды 7 сыныпты 
бітірген соң буғанасы қатпаған бада Қуан- 
дық отбасы жағдайына байланысты еңбек 
ете бастайды.

Жас бада тракторшының көмекшісі 
бодып жаз айларында шөп шапса, қыс 

мезгілінде мал шаруашылығында еңбек етті. 1956 жылдың жазын- 
да совхоздың № 3 бөдімшесінде егін бригадасында маңдай терін 
төксе, сол жылдың кузінде комбайнға отырып егін оруға қатыс- 
ты. 1956 жылдан 1959 жылға дейін тың игерушілермен бірге иық 
тіресіп жұмыс істеді. 1960 жылы машина жургізу куәлігін алып 
1977 жылға дейін жургізуші болады. Көктемнің кезінде трактор, куз 
мезгілінде комбайн, қалған уақытта жеңід автокөлік жургізеді.

1957 жылы Зылиха Төлегенқызымен шаңырақ көтеріп, дуниеге 
2 ул, 4 қыз келеді. Бугінде олардың барлығы өсіп-өнген. Бадаларынан 
тараған немере-шөберелері бар.

1977 жылы Екібастуз қаласына қоныс аударды. Сол жылы Екі- 
бастуз жолауш ылар таситын автобазаға журтізуші болып орнала- 
сты. 25 жыл уздіксіз қала ішіндегі маршрутта еңбек етті. 2004 жыды 
зейнеткерлік жасқа толса да еңбектен қод узбей, тек 2012 жылы 
1 қаңтарда ғана еңбек демадысына шығады.

Абыройлы еңбек еткені ушін «Еңбек ардатері» медалімен, бірне- 
ше грамоталармен марапатталды.

Кенжетайұлы  
Қабай Қозыбағарұлы

Павлодар облысы, Куйбышев (қазіргі 
Ақтойғай) ауданы, Шідерті совхозының № 8 
ауыдында 1916 жыддың 5 шілдесінде дуние
ге келді. 1922 жыды ауыд мектебіне барыгі 
8 класты уздік бітірді. Кейіннен Алматы бай- 
ланыс электротехника техникумының радио 
бөдіміне оқуға тусті.
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1939 жылдың 2 қыркүйегінен 1940 жылдың қаңтарына дейін 
журналист болып қызмет етті. 1940 жылы Алматы қаласының Ста
лин АЭК әскери қызметке шақырылды. Кейіннен Тегеранда 182-ші 
атқыштар полкының құрамында қызмет етіп, аға сержант болды.

II дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, «Германияны жеңгені 
үшін», «Тың және тыңайған жерлерді игергені ушін» және жеңістің 
бірнеше мерейтолық медальдарымен марапатталды.

Елге оралған соң Куйбышев ауданындағы Ақжар мектебінде ма
тематика пәнінің муғалімі болды.

1953 жылдан 1959 жылға дейін радист болса, кейін Павлодар зо- 
оветтехникумында радиомеханик болды. 1962 жылдан Қашыр ЭГБТ 
құрамында радио тараптың технигіне қабылданды. Кейіннен Павло- 
дардағы бірлескен авиа жасақта жумыс істеді.

1972 жылдан 1976 жылға дейін Екібастуз ауданының Төртуй 
ауылында радиотараптың электромеханигі болып қызмет етті. 
1976 жылы құрметті еңбек демалысына шықты.

Қабай Кенжетайулы 82 жасында дуниеден озды. Суйегі Төртуй 
ауылының ойдағы зиратына жерленді.

1949 жылы Қуандық есімді улы дуниеге келіп 1979 жылы қайтыс 
болды. 1954 жылы туған М урат есімді улы қазіргі кезде Павлодар қа- 
ласында турады.

Керимжанов 
Көшербай Көкішұлы

1940 жылы 16 маусымда Павлодар облы- 
сының Шақат ауылында қарапайым отба- 
сында дуниеге келген. Әкесі Көкіш ¥лы Отан 
соғысына қатысқан. Анасы Қатыш өмір бойы 
ауылдың сут фермасында сауыншы болған.

Көшербай Көкішулы 1952 жылдан бас- 
тап Екібастұз совхозында еңбекке араласа- 
ды. Атарбамен су тасиды. 1956 — 1966 жылдар аралығында Ақкөл ауы
лында жылқы бағады. 1968 жылдан бастап қазіргі Төртуй ауылының 
мал шаруашылығында шопан болып маңдай терін төгеді. 1970 — 1996 
жылдар аралығында тракторшы, механизатор болып жумыс істейді.

Адал еңбегі бағаланып «Еңбек ардагері», халық шаруашылығын 
дамытуға қосқан улесі ушін қола медальмен және «Еңбек екпіндісі», 
«Социалистік жарыс жеңімпазы» төс белгілерімен марапатталса, ¥лы 
Отан соғысының жеңісіне 35, 45 жыл толуына орай бірнеше награда-
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лар иеленді. Жыл сайын ауылдар арасында 
өтетін сабан той, шабан тойларда көптеген 
марапаттаға ие болды.

Ж ұбайы Мағзұмқызы Тойжанмен 1963 
жылы отасты. 10 бала дуниеге әкеліп, мэпе- 
леп өсірді. Мағзұмқызы Тойжан ауыл шару- 
ашылығынің әртүрлі саласында жемісті ең- 
бек етті. Батыр ана ретінде кеудесіне бінеше 
орден-медальдар тақты. Солардың ішінде II 
дәрежелі «Ана даңқы» ордені мен I және II 
дәрежелі «Ана медалі» медалі сақталды.

Бугінгі кунде Екібастұз қаласында турып 
жатқан алты баласы әр турлі салаларда жемісті 

еңбек етіп жатыр. 24 немересі мен 6 шөбересі бар.

Комаров 
Жүкен

1918 жылы 5 наурызда Баянауыл ауданы, 
Еңбекші колхозында дүниеге келеді.

1942 жылы отбасын қурып, жеке отау 
болтан Комаров Жукенді Үлы Отан соғысы- 
на шақырады. 16 атқыштар полкінің құра- 
мында Украинаны жаудан азат етуге қаты- 
сады. 1946 жылы уйге оралады. Кейіннен 

әскери комиссариаттың шешімімен ¥лы Отан соғысындағы жеңіске 
20 және 30 жылдық медальдарымен, бірнеше мақтау қағаздарымен 
марапатталады.

Дәулетбек, Момыш, Бағыш, Бағила, Муттахиден, Нағима, Муфти, 
Ерболат есімді 8 баланың әкесі атанады.

Өмір бойы Екібастұз совхозының № 3 бөлімшесінде шопан бол
ды. 1979 жылы совхозда барлығы 23 918 қой болтан. Ж оспар бойынша 
қойдың басы 20 110 өсуі керек. 1976 —1977 жылдары Жукен Комаров 
100 аналық қойдан 130 — 140 қозы алып Республиканың, облыстың ең 
атақты шопаны куәлігін екі рет иеленді. Осы еңбегін укімет пен пар
тия бағалап «Еңбек қызыл ту» және «Қурмет белгісі» ордендерімен 
марапаттады. Кейінгі жылдары әрбір 100 бас қойдан 100—110 бас қо- 
зыны узбей алып отырды.

Мал басын аман сақтау ушін балалары да жәрдемдесті. Қажырлы 
еңбектің арқасында бірнеше рет «Социалисттік жарыс жеңімпазы»
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төс белгісін кеудесіне тағып, Республика мен облыстан келген мақтау 
қағаздарын алды. Атақты шопанның табысты еңбектері жайлы аудан- 
дық, облыстық, республикалық газеттерде мақалалар жарияланды.

Б.Х. Хаджимуратов «Совхоз Экибастузский» кітабында Жүкен Ко- 
маровтың тың тәжірибесін бүқара халыққа насихаттап жазды.

1992 жылы зейнеткерлікке шыққан атақты шопан жылдар бойы 
жиналған науқастан көз жұмады.

Комаров 
Дәулетбек Жүкенұлы

19__ дуниеге келген. Краснокутскі ау-
даны Екібастүз совхозында мектеп бітіріп 
ауылда әкесіне қолғабыс етеді.

Кейіннен Рассветтегі № 26 училищесінде 
механизаторлыққа оқиды. Екібастұз совхо- 
зының № 3 бөлімшесінде эр жылдар жемісті 
еңбек етеді. Трактор жүргізушісі, шөп бри- 
гадасында бригадир, егін шаруашылығында 
диқаншы болып қызмет етсе, Екібастуз каласының РСУ-2 қурылыс 
бөлімінде К700 және камаз жүргізушісі оолады.

Куләш Кенжетайқызымен отау көтерген соң Н үржамал, Нуржан, 
Жеңіс, Ербол, Бағлан атты ул-қыздарын тәрбиелейді. Асыл жарымен 
50 жыл отасқан Дәулетпек Ж укенулы дуниеден ерте озды. Куләш не- 
мере-жиендері мен шөберелерінің қызығын көруде.

Жолдастарының алдында беделді, жарқын жузді азаматтың бір- 
неше медальдары мен мақтау қағаздары бар.

Күлжанов Қайыржан Сағынайұлы

1946 жылы 4 қыркуйекте Омбы облысы Черлакск ауданында 
дуниеге келген. Орта мектепті бітірген соң Кеңес Әскері қурамы- 
на шақырылады. 1968 жылы Омбы ауыл шаруашылық институтына 
түсіп 1973 жылы аяқтайды.

Еңбек жолын 1975 жылы «Черноярское» ауыл шаруашылығы 
кәсіпорнында аға инженер қызметінен бастайды. 1976 — 1986 ж ыл
дар аралығында КОКП-ның XXII съезі атындағы совхоздың және 
1986 — 1993 жылдар аралығында Екібастұз совхозының бас инженері
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қызметін атқарады. 1993 жылы Ауыл шаруа- 
шылығы басқармасы «Екібастұз энерго» өн- 
дірістік басқармасының аға инженері қыз- 
метін атқарады. 1994 жылдан 2016 жылға 
дейін «Энергетик» автокөлік кәсіпорнын- 
да, «Павлодар энерго» АҚ механик болды. 
2016 жылы зейнеткерлікке шықты.

Зайыбы Күлжанова Зиба Мақтақызымен 
6 қыз дуниеге әкеліп, 14 немере, 1 шөбе- 
ре сүйіп отыр. Зиба Мақтақызы Екібастүз 
совхозында 1988 — 1995 жылдар аралығынла 
жөндеу шеберханасында нормалаушы бол
ды.

Қабылтаев
Ерлан Жаңбыртайұлы

Ақкөл ауылдық округына қарасты «Зеле
ная роща» ауылында туған.

1982 жылы Павлодар қаласындағы № 3 
мектеп-интернатын тәмамдап, Семей мал- 
дәргерлік институтына оқуга түсті. 1984 — 
1986 жылдары Отан алдындағы борышын 
Чехославакияда өтеді.

1989 жылы жоғарғы оқу орнын бітірген соң, еңбек жолын Ақкөл 
совхозының № 5 бөлімшесінде зоотехник қызметінен бастады. 1994 — 
1995 жылдары Екібастүз қаласында «Бірлік» АҚ-ның ет-комбинатын- 
да шебер, 1995 — 1996 Ақкөл совхозының директоры қызметін атқа- 
рады. 1996 — 1997 жылдары «Екібастұз ауданының еңбекпен қамту 
мекемесінің» директоры, 1997—1999 жылдары Екібастүз қаласының 
еңбекпен қамту орталығында еңбек инспекторы, 1999 — 2001 жылда
ры Екібастүз қаласы төтенше жағдайлар басқармасы басшысының 
орынбасары қызметтерін абыроймен атқарған Ерлан Ж аңбыртай- 
үлы 2001 жылы Екібастүз ауылдық округіне әкім болып тағайын- 
далды. Осы округті 2001—2009 жылдар аралығында басқарса, 2009 — 
2014 жылдары Өлеңті ауылдык округін басқарды.

2014 — 2015 жылдары «Айдар» шаруа қожалығында жүмыс істеп, 
2016 — 2017 жылдары Қүдайкөл ауылдық округінде әкім болды.
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2017—2019 жылдары Павлодар қаласында «Дэулет Павлодар- 
строй» мекемесінде директордың орынбасары болып қызмет атқар- 
ды. Қазіргі уақытта Екібастұз қаласы әкімінің ауыл шаруашылығы 
бойынша кеңесшісі.

Ауыл шаруашылығын дамытуға косқан зор үлесі үшін Екібастүз 
қаласы әкімінің, қалалық мәслихат хатшысының Қүрмет грамота- 
сы және Алғыс хаттарымен марапатталды. «Павлодар облысына 75 
жыл», «Екібастүз қаласына 50 жыл», «Халықтар достығының 20 жыл- 
дығы» мерекелік төс белгілерін иеленді.

Отбасында 2 бала тәрбиелеп өсірген. Қызы мемлекеттік қызмет- 
кер. ¥лы анасының жолын қуып, үстаз болды.

Жүбайы Қабылтаева Гүлгаухар Қасенқызы «Қүдайкөл жалпы 
орта білім беру мектебінде» үстаздығымен қатар, директордың оқу- 
ісі жөніндегі орынбасары міндетін атқарады.

Қабылтаева 
Гүлзат Ерланқызы

1994 жылы 11 тамызда Ақкөл ауылында 
дүниеге келген.

2001 жылы Екібастүз жалпы орта білім 
беретін мектебіне барып, 11 жыл бойы өзінің 
үздік оқуымен қатар, өнерімен көзге түсіп, 
мектептің мақтанышы болды. Пән олимпиа- 
далары мен ғылыми жобаларда үздіктердің 
қатарынан көрініп, облыстық деңгейге дейін шығып жүрді.

Мектеп қабырғасында ж үріп жазған мақалалары аудандық, об- 
лыстық, республикалық газет-журналдарға басылып жүрді. Респу- 
бликалық «Айгөлек» журналы үйымдастырған өнерлі оқушылардың 
фестиваліне қатысып, жеңімпаз атанды.

2012 жылы оқу озаты, алғырлығымен көзге түскен Гүлзат Ер- 
ланқызы мектепті «үздік аттестатқа» аяқтады.

Сол жылы Нүр-Сүлтан қаласындағы Л. Гумилев атындағы Еура- 
зия ¥лттық университетіне грантқа түсіп, 2016 жылы «Мемлекеттік, 
жергілікті басқару» мамандығы бойынша бітіріп шықты.

Тұрмыста. 2 баласы бар. Жолдасы екеуі мемлекеттік қызметкер. 
Қазіргі уақытта Түркістан облысы, Отырар ауданында аудандық 
әкімшілікте қызмет етіп жүр.
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Қазнауиев 
Әншөк

1930 жылы 1 қаңтарда дуниеге келді. 
Әкесі Солтан Махмед Қазнаби. Анасы Қа- 
сыбайқызы Қарашаш. 1941 — 1942 жылдары 
Қашыр ауданынан Төртуй ауылына көшіп 
келген. 1949 жылдан тракторшы болып жу- 
мыс істейді. 1950 жылы бригадирлікке ауы- 
сып совхоздың № 3 бөлімшесі Мыңтомарда 

түрып, қызмет атқарады.
1950 жылдары Қуспекқызы Купанмен шаңырақ көтеріп, дуниеге 

Светлана, Ерғали, Мамыр, Еркін, Үміт, Маржангул, Нарзангул, Қуа- 
ныш, Тамара есімді балалары келеді.

1987 жылы зейнеткерлікке шықты. 2006 жылдың 11 қарашасында 
дуниеден озды.

Қайырбеков 
Қинаят Қайырбекұды

1940 жылы Төртуй ауылында дуниеге 
келіп 10 жылдық мектепті осы ауылда 1957 
жылы уздік тәмамдаған. 1972 —1975 жыл- 
дар аралығында Красноармейка ауыл ша- 
руашылық техникумында механик маман- 
дығы бойынша оқыған. Окедан соң ауылда 
механик болып еңбек жолын бастайды. 1977 

жылы МТС меңгерушісі кызметіне турып, өмірінің акырғы куніне 
дейін осы қызметте болды.

1961 жылы Шәкар Туспекқызымен шаңырақ котереді. 1962 жылы 
туңғышы Ләззат дуниеге келеді. Ол мамандығы бойынша Екібастұз 
қалалық ж уқпалы avpvaap ауруханасында аға медбике болып қызмет 
аткарады. 1964 жылы кызы Ардак дуниеге келеді. 1982 жылы әкесі 
Ардақты Павлодар педагогикалық институтына оқ\ға тусіріп, 1987 
жылы биология пәні мугалімі мамандығын игеріп, ок\'ын аяқтай- 
ды. Қазіргі таңда Екібастуз жалпы орта білім беру мектебінің химия
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жэне биология пәнінің мұғалімі. 1967 жылы Арман, 1969 жылы Ал- 
шын есімді үлдары дүниеге келіп, әкесінің мақтанышы болып, Томск 
политехникалық университетінің инженер және инженер-бағдар- 
ламаш ы мамандығы бойынша үздік тәмамдап шығады. Арман Қи- 
наятүлы қазіргі таңда «Богатырь көмір» ЖШС бас инженер-энерге
тик қызметін атқарады. 1976 жылы кенже ұлы Ерсін дүниеге келді. 
1993 — 1996 жылдар аралығында Екібастүз политехникалық колледже 
оқыды. Қазіргі таңда жеке кәсіпкер. Тағдырдың жазуы мен өмірдің 
заңдылығына қарай Ләззат пен Алшын есімді балалары өмірден ерте 
озды.

Шәкәр Үспекқызымен тату-тәтті ғүмыр кешіп, ұлдарын үяға, қыз- 
дарын қияға қондырған Қайырбек Қинаятұлы 1991 жылы дүниеден 
озды. Сүйегі өзі туған, кіндік қаны тамған Төртүй ауылына жерленді. 
50 жыл ғүмырында бірнеше белестерді бағындырып, ауылдың кур- 
меты азаматы бола білді.

Артынан қалған зайыбы Шәкар қазіргі таңда 9 немере, 2 шөбе- 
ренің қызығын көріп отыр.

Қаленов 
Қали

Социалистік Еңбек Ері

1927 жылы 24 тамызда Павлодар облы- 
сы Краснокутск (қазіргі Ақтоғай) ауданын- 
да дүниеге келді. Еңбек жолын 1943 жылы 
Екібастұз совхозында жұмысшы болып 
бастаган. 1948 жылы механизаторлар кур- 
сын аяқтаған соң тракторист болды. Кейін 
егіс бригадасының бригадирі болып тағайындалды.

1956 жылдың мамыр айынан бастап совхоз басшылығы Қали Қа- 
леновты жылқышы етіп ауыстырады. 1960 жылы аға жылқышылыққа 
бекітіледі. 1963 жылы еңбегінің алғашқы жемісін көреді. 121 бас би- 
еден 117 бас құлын алады. Келесі жылы осы жетістігін қайталап 140 
биеден 140 қүлын алуға қол жеткізеді.

1964 — 1965 жылдары оның бригадасына 560 жылқы бекітіліп, 
оның ішінде 180 бие беріледі. Эр биеден қүлын алып, алғашқы екі 
жылғы рекорд жаңартылады.

Қажырлы еңбегі бағаланып 1966 жылы КПСС-тің XXIII съезіне 
делегат болып сайланады. Сол жылы 22 наурызда КСРО Жоғарғы
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Кеңесі Президиумының жарлығымен Қали Қаленовке Социалистік 
Еңбек Ері атағы беріліп, «Алтын жұлдыз» медалі мен Ленин ордені 
тапсырылады.

Оның есімі ҚазКСР-інің Құрмет кітабына Алтын әріптермен жа- 
зылады. Сонымен қатар «Павлодар облысының ең үздік жылқышы- 
сы», «Еңбек ардагері», «Үлы Отан соғысының жеңісіне 50 — 60 — 65 
жыл», «Тың және тыңайған жерлерді игергені үшін» және т.б. мемле- 
кеттік наградалармен марапатталды.

Отбасында өте мейірімді әке болды. Ж ұбайы Биғайшамен 3 бала 
тәрбиелеп өсіріп, олардан жиен-немере сүйді.

2015 жылдың 1 ақпанында дүниеден озды.

Қамзенов
Баянжан Қамзаұлы

1942 жылдың 22 сәуірінде қазіргі Екі- 
бастүз ауылдық округінің № 4 бөлімшесі 
Аулабай ауылында дүниеге келген. Әкесі 
Өмірзақүлы Қамза Екібастұз совхозының 
бөлімшесінде малшы, ал анасы Ш айыққызы 
Паруза сауыншы болып жұмыс істеп, зейне- 
ткерлікке шыққан.

1950 — 1959 жылдар аралығында Екібастұз совхозының негізгі орта 
білім беру мектебінде оқып, 1960—1961 жылдары еңбекке араласады. 
1962 жылы Рассвет совхозында бір жылдық механизатор оқуын оқи- 
ды. 1964 — 1968 жылдар аралығында Иркутск қаласында әскери мін- 
детін өтейді. 1969 жылы Түранқызы Теміртаймен шаңырақ көтеріп, 
9 бала өсіріп тәрбиелейді. Бүгінгі күнде үлын ұяға, қыздарын қияға 
қондыртан ата мен әже Екібастүз қаласында тұрып жатқан ұрпақта- 
рының бақытына бөленіп отыр.

Саналы ғүмырында Екібастұз совхозында маңдай терін төгіп, абы- 
ройлы еңбек етті. 2000 жылы М айқайың ауылына көшті. 2005 жылы 
зейнеткерлікке шықты. Қазіргі күні Екібастүз қаласында түрып жа- 
тыр.
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Қанжығалиев 
Төлеутай (Төкеш) Қожахметұлы

Көзден кетсе де көңілден кетпеген қа- 
рапайым жұмыс адамы. Тектілік қан тамы- 
рымен келетін құбылыс. Ағайынды Қожах- 
мет, Молдахмет, Рахмет өскен мекені Төртүй 
ауылының ірге тасын жан аямай қаласқан, 
біте қайнасқан үмытылмас жандар.

Төлеутай Қожахметұлы 1940 жылы 17 шіл- 
деде дүниеге келді. Мектепті зерек оқып, тәмамдады. Отан алдын- 
дағы борышын 3 жыл абыроймен атқарып, сағыныш сазы тербеп елге 
оралды. Қолы епті болған соң құрылысучаскесінде ағаш шебері атан- 
ды. Кейіннен Екібастұз қаласында шоферлік курсты аяқтады. Саналы 
ғүмырын адал еңбегіне арнап зейнеткерлікке шықанша осы кәсіппен 
айналысты. «Еңбек ардагері» медалімен марапатталды. Ауыл шару- 
ашылығын дамытуға өзіндік үлесін қосты.

Қашанда жүзі жылы, жайдары жүретін, әзіл-оспаққа дайын тура- 
тын Төлеутай Қожахметүлы жары Күлғайша Қойшықызымен бақыт- 
ты ғүмыр кешті. Ерлі-зайыптылар ел арасында сыйлы, қадірлі бола 
білді. 4 үл, 3 қызды мәпелеп өсірді. Үрпақтарынан тараған 8 немере, 
5 жиен, 2 шөбере көріп қуанышқа бөленді.

Ең бастысы үлкен үлы Берік әке арманын жалғап, отыз жылдан 
аса жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі болып келеді.

Төлеутай Қожахметұлы 2017 жылы 77 жасында сырқаттанып дү- 
ниеден озды.

Қапанов 
Есентай Қапанұлы

1931 жылы 10 ақпанда дүниеге келді. 
1965 жылы институт™  жақсы аяқтап, Ж да
нов атындағы совхоздың бөлімшесінде зоот
ехник болып қызмет етті. 1966 жылы Өлеңті 
совхозына өз саласының бас маманы болып
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тағайындалды. 1972 жылы сол совхоздың партия комитетінің төраға- 
сы болып тағайындалды.

1975 — 1983 жылдары Екібастұз ауданы, Қарасу совхозының ди
ректоры болып қызмет атқарды. Басшылық еткен жылдары совхоз- 
дың әлеуметтік-экономикалық дамуына өз үлесін қосты.

1983 жылы Екібастүз совхозына бас маман болып ауысты. Денсау- 
лығына байланысты 1987 жылы зейнеткерлікке шықты. Қандай қыз- 
метте болса да адал еңбек етіп, абыройға бөленді.

Бекбауова Рымжан Қабиқызы 1950 жылы мектеп табалдырығын 
аттап, 1960 жылы Краснокутск орта мектебін бітірді. Сол жылы Абай 
атындағы ҚазПИ-ге түсіп, 1965 жылы жаратылыстану факультетін 
бітірді. 1983 жылы зейнеткерлікке шыққанынша Екібастүз совхозы- 
ның орта мектебінде география пәнінен сабақ берді. 2010 — 2012 ж ыл
дары Мекке, Мәдинаға барып қажылық парызын өтеді.

М эриям Есентайқызы 1984 жылдан бастап Екібастүз совхозының 
орта мектебінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ берді. Қазіргі 
таңда Нүр-Сұлтан қаласында ұстаздық қызметін жалғастыруда.

Ал Ермек Есентайұлы 1985 жылдан бастап сол мектепте физика 
мен астрономиядан сабақ берді. Ауған соғысының ардагері. Қазірті 
уақытта кәсіпкер.

Еркін Есентайүлы 1966 жыды дүниеге келді. Кәсіпкер.
Танат Есентайүлы 1986 жылы Екібастұз орта мектебін аяқтап, 

1990 жылдан совхозда бухгалтер болса, 1994 жылы совхоздың бас эко
н о м н а  болып татайындалды. 1995 жылдан бүгінгі күнте дейін арнау- 
лы қүқық қорғау органдарында қызмет етуде. Ж үбайы Манапова 
Гүлжиһан Боткенқызы 1991 жылы Екібастүз орта мектебін бітірген. 
Қазіргі таңда жеке кәсіпкер.

Қазбек Есентайұлы 1989 жылы Екібастұз орта мектебін бітірді. 
Жеке кәсіпкер.

Қасеналин 
Ерлан Ермұратұлы

1960 жылы 12-желтоқсанда Екібастүз 
совхозының Ақши ауылында, шопандар от- 
басында дүниеге келген.

1977 жылы Екібастұз орта мектебін 
аяқтаған соң Павлодар педагогика инсти- 
тутының физика-математика факультетіне
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түсіп, аталған оқу орнын 1981 жылы физика пәнінің мұғалімі маман- 
дығы бойынша бітіріп, Ақкөл орта мектебіне мұғалім болып орна- 
ласты. 1983 жылы Қадырова Гүлнәр Қадырқызымен отбасын қүрған 
соң, өзі бітірген Екібастүз орта мектебіне мүғалімдік қызметке ауыс- 
ты. 1989 жылы мектеп директоры Қасымов Галиакпар Қасымүлы- 
ның зейнетке шығуына байланысты, директор қызметіне кезінде 
өзін оқытқан алғашқы үстаздары Мәкен Манапқызы мен Гүлстан 
Манапқызы және пән мүғалімдері: Дәмеш Төлубайқызы, М эрия 
Өміржанқызы, Нағима Дүйсебайқызы, Қадиша Татиевна, Қайролла 
Айтбайүлы және т.б. үсыныс жасап, мектеп басшыларының алғашқы 
сайлауына түсіп, мектеп ұжымының жасырын дауыс беру арқылы 
төрт үміткердің ішінен жеңіп шығып, 1989 жылдан 2003 жыл ара- 
лығында осы мектептің директоры болып 14 жыл қызмет атқарды. 
Сол кезде мектепте 645 бала болса, мектеп жанындағы 120 орындық 
интернатқа совхоздың төрт бөлімшесінен оқушылар қагынап оқыды. 
Басшылық қызметке сайланған соң мектепке өзгерістер енгізуді қолға 
алып, аралас мектепті таза қазақ мектебіне айналдырып, мектептің 
материалдық-техникалық базасын одан әрі нығайтуды қолға алды. 
Он оқу кабинетіне техникалық оқу қондыргылары (лингофон, мо- 
дульдік және т.б. кабинеттер) орнатылып, 1995 жылдары мектеп ком- 
пьютерлендіріліп екі компьютер кабинеттері іске косылды. Мектеп 
үстаздары аудандық, облыстық сындарда жүлделі орындарды иелен- 
ді: жыл үстазы атанған Дәмеш Төлеубайқызы, Тасыбаева Светлана, 
Кәмшәт Сапарқызы, Гүлвира Баянжанқызы, Гүлнәз Болтайқызы си- 
яқты білікті үстаздар еңбек етті. Кадрлар  мен мамандар үстаханасы 
болтан Екібастүз орта мектебінен қаншама ел басқарған басшылар 
мен жетекш ілер шыққан.

1995 жылы Қазақстан Республикасының Білім Министрлітінің 
трамотасымен марапатталды.

2003 жылдан бастап Теміржол ауылдық округінің әкһмі болып 
қызмет атқарады. Теміржол ауылдық округінің әкімінің қызметінде- 
гі жылдары қүптарлық табыстарға жетті. Қасеналин Е.Е. мемлекеттік 
саясатта халықты жүмыспен қамту саласыпда, жергілікті деңгейін жү- 
зеге асырып, кіші және орта бизнестің дамуына, аз қамтамасыз етіл- 
ген адамдарға әлеуметтік қолдау көрсетіп, ауылды көркейтіп үлкен 
жүмыстар атқарды. Әлеуметтік-саяси жағдайды ауылда түрақты дең- 
гейінде үстау үшін, халықты ақпараттандыру жөпінде үлкен жұмыс 
жүргізуде. Қалалық, облыстық әкімдіктердің марапаттауларына ие.

Отбасында торт бала, үш немере, екі жиен тәрбиелеп, түрлі ма- 
мандыққа бағыт берген. Балалардың үлкен Әйгерім мүғалімдік жол- 
ды таңдаса, Арайлым -  қаржы маманы, Айбар -  археология саласы- 
ның PhD докторы, Айбек -  ақпарат технологиясы (IT) мамандығы 
бойынша студент.
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Қасенәлі 
Айбар Ерланұлы

1988 жылы Екібастүз қаласында дүни- 
еге келген. Орта білімді, алдымен, Төртуй 
ауылындағы Екібастуз орта мектебінде, ал 
2003 жылдан бастап Павлодар қаласындағы 
Ы. Алтынсарин атындағы облыстық қазақ 
гимназия-интернатында алған. Мектеп қа- 
бырғасында оқу озаты болған. Мектептің 
қоғамдық, ғылыми, мәдени өмірінде бел- 

сенділік танытқан. Пәндік олимпиада мен ғылыми жумыстар сай- 
ысына қатысушы, мектеп аралық спартакиада мушесі болтан. Мек
теп қабырғасындағы ғылыми ізденістерінде тарих пәнінің муғалімі 
Гулістан М анапқызының еңбегін ерекше бағалайды.

2004 жылы Ы. Алтынсарин атындағы облыстық қазақ гимназия 
интернатын тәмамдағаннан кейін археология саласын игеруге бет 
бурады. Сірә оның қызығы мен шыжығы мол мамандықты таңдау- 
ға мектеп ұстаздарынан бөлек отбасылық ошақтың да зор ықпалы 
болған. Әуел баста Павлодар қаласындағы жоғары оқу орнының бірі- 
не құжат тапсырғанымен, таңдаған саласы бойынша білімін жетіл- 
діру Алматы қаласындағы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни- 
верситетінде буйырған. Осы университеттің тарих факультетінің 
устаздарынан тәлім алып, мамандықтың қыр-сырын меңгеруге узақ 
жылдарын жұмсайды. Күз-көктем айлары аралығында университет 
те ж уріп білім алса, сол алған білімін жаз айларында далада уштап 
отырған.

2005 жылы А.Е. Қасенәлі ғылыми шығармашылығына сер- 
пін алып келген, ғылыми жұмыстарында жетекшілік еткен тарих 
ғылымдарының кандидаты Арман Бейсеновпен танысады. Сол жылы 
Ә.Х. М арғулан атындағы Археология институтының Сарыарқа экс- 
педициясының жумыстарына қатысып, шынайы археологияның ізіне 
туседі. 2008 жылы Орталық Қазақстанның сақ мәдениетіне қатысты 
дипломдық жұмысын жазса, 2010 жылы Беғазы-Дәндібай мәдениеті- 
не қатысты магистрлік жұмысын жазады.

2011 жылы археология және этнология мамандығы бойынша PhD 
докторантураға қабылданды. Докторлық диссертация тақырыбы осы 
кунге дейін археология ғылымында әлі зерттелмеген тақырыпқа ар- 
налды, яғни Сарыарқаның қола мен темір дәуірлері арасындағы өт- 
пелі кезең ескерткіштеріне қатысты болды. Бул ізденісінде А.Е. Қа- 
сенәлі осы уақытқа дейін ашылған археологиялық ескерткіштер мен
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жасалған ғылыми тұжырымдарды сараптады, өзінщ жетекшілігімен 
жүргізілген қазба жұмыстарының мәліметтерін келтірді. 2014 жылы 
көптеген жылдар бойы ізденісінің нәтижесінде докторлық диссерта- 
циясын сәтті қорғап шықты.

А.Е. Қасенәлі Кдзацстанның археология саласы бойынша PhD дәреже- 
сін алган алгаіицы маман, сонымен цатар ец жас галымдардың бірі.

Еңбек жолын 2007 жылы Ә.Х. М арғұлан атындағы Археология ин- 
ститутының аға лаборанты қызметінен бастаған. 2008 жылы аға ин
женер, 2010 жылы кіші ғылыми қызметкер лауазымдарын атқарған. 
2010 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ улттық университеті археоло
гия және этнология кафедрасының ассистенті, 2014 жылы оқытушы- 
сы қызметін қабылданған. 2015 жылдан бастап Қазақстан Республи- 
касы ¥лттық музейінің жетекші ғылыми қызметкері, бөлім жетекшісі 
қызметін атқаруда.

2005 жылдан түрақты түрде Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология 
институтының Сарыарқа экспедициясының тұрақты мүшесі, Беғазы 
отрядының жетекшісі. Әр жылдары Беғазы, Қызыл, Ыбырай, Сары- 
көл, Талды-2, Қаратал-5, Ақбейіт, Қабақши, Қызылшілік, Қошқарбай, 
Қараоба, Болған ана қорымдары мен Қаратал-2, Кеклікті, Едірей-3, 
Қызылсүйір, Тағыбайбүлақ, Беғазы қоныстарындагы қазба жүмыста- 
рының, Беғазы, «37 батыр» кешендеріндегі ғылыми-реставрациялық 
жүмыстарына жетекшілік еткен.

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық нысандарындағы архе- 
ологиялық және ғылыми-реставрациялық жүмыстардың жетекшісі. 
Көптеген ғылыми, ғылыми-танымдық, ғылыми-көпшілік еңбектердің 
авторы (монография, әдістемелік құрал, ескерткіштер жинағы мен 
мақалалар).

2011 жылы ТМД  қатысушы-елдердің гуманитарлық ынтымақта- 
стық халықаралық қорының ұйымдастырумен өткен Мәскеу қаласын- 
да жазғы мектепте, 2013 және 2014 жылдары Неміс археологиялық 
институтында тағлымдамадан өткен. 2018 жылы Анкара қаласындағы 
«Музей саласындағы жаңа технологиялар: «Музей реставрациясы, 
қор сақтау және музей туризмі» атты халықаралық тағылымдаман 
өтті.

Қазақстан археологиясына қатысты бірнеше медиа жобалардың 
авторы. Солардың бірі тарихи-мәдени мұраны жас жеткіншектер 
арасында насихатауға арналған «Жұмбақ жер» танымдық реалити 
шоуы идеясының авторы және жүргізушісі.

А.Е. Қасенәлі жетекшілігімен тағы да бірегей жоба 
«ARCHAEOLOGY.KZ» Қазақстан археологиясының веб-платформасы 
жасақталуда. Бүл жоба Қазақстанның археология саласына қатысты 
барлық ақпарат тоғысатын орталыққа айналады деп көзделуде.

Үйленген. 3 баланың әкесі.
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Қасымов
Лөкетбай Қасымұлы

1949 жылы 23 шілдеде Екібастүз совхо- 
зына карасты Тоққұлы ауылында дүниеге 
келді. Сегіз жылдық мектепті бітірген соң, 
Қожамжардағы ауыл шаруашылығы меха- 
низаторларын дайындайтын училищені сәт- 
ті аяқтап, бесаспап тракторшы мамандығы 
дипломын алып шықты.

1968 жылы әскер қатарына шақырылып, 1970 жылы Отан алдын- 
дағы борышын абыроймен өтеп келді. Оның еңбек жолы Қаражар 
ауылынан басталды. 1971 жылы суйген жары Гулбақыт Нурғалиқы- 
зымен Өлеңті өзенінің бойындағы елді-мекенде бақытты ғумыр кеш- 
ті. Зайыбы сатушылық кәсіпті оқып игерген, 25 жыл сауда саласында 
елге қызмет көрсетіп алғысқа бөленді.

Лөкетбай Қасымулы ширек ғасыр темір тулпар тізгіндеп, елімізді 
өркендетуге өзіндік үлесін қосты. Ол алты жыл шөп бригадасын 
басқарып, уйымдастырушылық қабілет танытты. Зейнеткерлікке 
шықанынша тағы да алты жыл мембранды қудықта жумыс істеді. 
Адал еңбегінің арқасында төс белгі, мақтау қағазын және ақшалай 
сыйлық иеленді.

Үлын уяға, қызын қияға қондырған абзал әке немере, шөбере- 
лерінің қызығын көруде. Бугінгі куні Екібастуз қаласында турады.

1938 жылы 23 тамызда Қаражар ауылын
да дүниеге келді.

Еңбек жолын 1953 жылы бастап әр сала- 
да қызмет етті. 1960 жылы аға малшы болды. 
1962 жылы қойшы болса, 1970 жылы шөп 
бригадасында жумыс істеді. 1971 жылы мал 
шаруашылығы саласында еңбек етті.

1988 жылы «Еңбек ардагері» медалімен марапатталды.

Қасымұлы
Шарап
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1989 — 1998 жылдар аралығында шөп бригадасында жүмыс істеді. 
1999 жылы зейнеткерлікке шықты.

Қазіргі уақытта балалары мен немере-шөберелерінің қызығын 
көріп, бақытты өмір суріп жатыр.

Қожаев 
Зейнолла Қожайұлы

Баянауыл ауданы Ақжар колхозында 
1944 жылы 13 қаңтарда дуниеге келген. Екі- 
бастұз совхозының Талдықамыс бөлімшесін- 
де бастауыш мектепті, Төртуй ауылындағы 
жетіжылдық мектепті, 1962 жылы Екібастұз 
қаласындағы № 2 орта мектепті бітірген.

Целиноград ауыл шаруашылық институ- 
тының экономика факультетінде оқып жүрген Зейнолла Қожайулы 
3-ші курста әскер қатарына алынып, Тынық мухит флотында 1964 — 
1968 жылдары азаматтық борышын өтейді.

Отан алдындағы міндетін атқарып елге оралған соң, Екібастуз 
совхозында есепші (учетчик) қызметін аткарған болатын, кейін ин- 
ституттағы оқуын жалғастырады. Әскер қатарында журтенде партия 
қатарына өтеді. Ал факультетте белсенді студенттердің катарында 
болды.

1971 жылы елге оралған жас маманды еңбек майданы кутіп 
тур еді. Павлодар облысы ауыл шаруашылық басқармасының бұй- 
рығымен Баянауыл ауданы Степной совхозында бас экономист қыз- 
метіне кірісті. Ауданда 1971 —1975 жылдар аралғында еңбек еткен бас 
экономисттердің алды болды. Зейнолла Қожайулы өзіне артылған 
міндеттерді өте жақсы атқарып көзге тусті.

1975 жылы асыл туқымды ет шаруашылығы мәртебесіне ие Екі- 
бастұз совхозында бас экономист қызметіне аудан басшыларының 
уйғарымымен ауысыты.

Сол уақытта Екібастуз совхозында 13 жыл еңбек етіп, директоры 
болтан Супеков Бекен Қашыр ауданына ауысып, Екібастуз совхозына 
өте білімді зоотехник Аймулдин Жамбыл М ухтарулы келген бола
тын.

Зейнолла Қожайулы бас экономист қызметімен қатар директор- 
дың өндірістік көмекшісі міндетін атқарған. Ол совхоз экономикасын
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көтеруге қомақты үлес қосты. 1975 — 1983 жылдары қажымай-талмай 
еңбек етті.

1983 жылы аудан басшылары Зейнолла Қожайұлының алдына 
үлкен міндеттер жүктеді. Екібастүз ауданының Қарасу совхозын- 
да жағдайдың дүрыс болмаған себебімен Зейнолла Қожайүлы осы 
совхоздың директорлық қызметіне ауыл шаруашылық министр- 
лігінен бекіп келді. Аудан басшылары Зейнолла Қожайұлынан үл- 
кен үміт күтті. Артқан сенімді ақтауға тырысқан ол көпке созбай, аз 
уақыттың ішінде Қарасу совхозын аудан совхоздарының қатарына 
қосты. Қойылған міндеттерді уақытында атқарып, аудан басшылары- 
ның оң бағасын иелене бастады.

Зейнолла Қожайүлы қарапайым еңбек адамдарына қамқорлық 
жасап, бөлімшелердегі малшы-механизаторлардың үй-жайларына 
көңіл бөлді.

Кейін Зейнолла Қожайүлы Екібастүз совхозында бас экономист 
қызметін қайта жалғастырып, тоқсаныншы жылдардың басында ау
дан әкімінің экономика бөліміне қызметке шақырылды. Зейнолла 
Қожайүлына осы бөлімді басқару жауапкершілігі артылды. Кейіннен 
аудан қала әкімдігіне қосылды. Зейнолла Қожайүлы қала әкімдігінің 
аппаратында экономика бөлімін басқарды. Өз қызметін абырой- 
мен атқарған азамат ретінде қала әкімі мен әріптестерінің алдында 
сый-қүрметке бөленді.

Екібастүз өңірінің экономикасын түрақтандыруға қосқан елеулі 
үлесі мен белсенді өмірлік ұстанымы үшін Зейнолла Қожайүлына 
қалалық маслихаттың Қүрмет грамотасы және қала әкімінің алғыс 
хаты тапсырылды.

Екібастүз ауданының қүрылған күнінен бастап зейнеткерлікке 
шыққанынша қажырлы еңбек еткені үшін қала әкімі Зейнолла Қо- 
жайұлына «Қала алдындағы сіңірген еңбегі үшін» медалімен мара- 
патталған.

Ерен еңбегі мен қалтқысыз қызметінің арқасында ауданда да, қа- 
лада да әріптестерінің ортасында сый-қүрметке ие болды. Ел алдын
да абыройлы болды.

Зейнолла Қожайүлы жары Хадиша Тәтиқызымен бір шаңырақ 
астында 43 жыл өмір сүрді. 1 үл, 2 қыз өсіріп, 6 немере, 1 шөбере 
тәрбиелеп отыр. Қыздары Айгүл Алматыдағы медициналық акаде
мия жанындағы ғылыми-зерттеу институтында жүмыс істесе, Риза 
Қ. Сәтбаев атындағы Екібастүз инженерлік-техникалық институтынан 
білім алды. ¥лы Ербол Ақмола ауыл шаруашылық университеті мен 
Қ. Сәтбаев атындағы Екібастүз инженерлік-техникалық институтын 
бітіріп «Восточный», «Богатырь» кеніштерінде инженер болып тер 
төгуде.
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Қожахметов 
Хамит Уахитұлы

1937 жылы 17 желтоқсанда 
Славгород қаласы, Алтай өлкесін- 
де дүниеге келді. Павлодар облысы,
Баянауыл ауданы, М айқайың посел- 
кісінің орта қазақ орта мектебін тәмамдады.

Еңбек жолын Екібастұз совхозында жургізушіліктен бастады. Жұ- 
байы Қайырлы Ш егірқызымен сол жерде танысып, шаңырақ көтерді. 
Өмірге 5 бала әкеліп, тәрбиелеп өсірді.

Өз еңбегін белсенділікпен атқарған жүргізуші Хамит Уахитүлы 
бес жылдық жоспарды орындап «Коммунистік еңбек екпіндісі» деген 
атаққа ие болды.

1975 жылы III партия конференциясына делегат болып қатысты. 
¥лы жеңістің 30 жылдығына орай көркемөнерпаздар үйірмесіне қа- 
тысып, мақтау қағаздарына ие болды.

Кейіннен жүргізушіліктен слесарьлікке ауысады. Одан меха
ник болады. Қажырлылығының арқасында ауыл гаражының меңге- 
рушісі (завгар) қызметін атқарды. Кейін хатшылыққа ауыстырылды. 
Адал еңбегінің арқасында ауыл кеңесінің басшысына дейін көтерілді. 
Өзінің бар ғұмырын Екібастүз совхозына арнап, еңбек сіңірді. Соның 
арқасында ел-жұртқа сыйлы, қадірлі азамат болды.

Қойшықызы
Қаншайым

1938 жылдың 14 ақпанында «Екібастұз» 
совхозында дүниеге келді. Өмірлік жары 
Амантаймен 50-ші жылдардың ортасында 
отау тігіп, шаңырақ көтерген. Алайда сұм 
тағдыр 38 жасында жесір қалдырып, күйеуі- 
нен айрылады. Науқастан көз жұмған отаға- 
сының 5 баласы қалады. Жас ананың мойны- 
на бес сәбиін ер жеткізу, қарт енесі -  Әнтидің жағдайын жасау міндеті 
артылады. Тағдырдың ауыр тауқыметіне тап болтан асыл ана белді 
бекем буып, басты көтеріп, желдің өтіне, толқынның ағысына қарсы
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тура білді. Жел жағынан пана болған Әнти әженің бауыры Боткен, өз 
інісі Хамиттің қамқорлығын ақтық демі таусылғанша айтып өтті. Қос 
туысының бергеніне қарап отырмай, еңбек етіп, ауылдың құрылысы- 
на араласты, ерлерш е еңбек етті. Сылақшылықтан бастап құрылыс 
бригадасының бригадирі қызметіне көтерілді. Еселі еңбегінің арқа- 
сында дербес зейнеткер болды.

Осылайша, қиын-қыстау заманның бейнетін елмен бірге көре 
отырып, тәлімді ұрпақ өсірді. Қаншайым ана ұрпағына өмір сурудің 
қыры мен сырын сөзбен емес, «жұмыстың ауыр-жеңілін таңдама, қо- 
лыңа жұғып қалмайды, адал да әділ бол!», -  деп өзінің жеке үлгісімен 
де, ісімен де көрсетіп кетті. Барға қанағат етіп, үл-қызына саналы 
білім берген асыл ананың балалары бүгінде халық игілігіне еңбек 
етіп, ортасына сыйлы, қадірлі болып отыр. «Атадан пұл қалғанша, үл 
қалсын» демекші, жақсы әкенің артында қалған асықтай қос ұлының 
бірі, ана алақанының жылуын сезініп ер жеткен -  Серік ағаның есімі 
Ертіс-Баян өңіріне таныс, өнерде өзіндік орны бар, бүгінгінің шешені. 
Екінші үлы Сағидолла -  теміржол саласының білікті қызметкері. Әу- 
леттің қыздары -  Райхан, Раушан, Ләззат әр саланың мамандары. Ең- 
бекпен, таза ниетпен нан тауып жеуге үйреткен ананың үлгісі қашан- 
да ұрпағы үшін өнеге мектебі болып қала бермек.

«Абысын тэту болса, ас көп» демекші, Қаншайым ана Қамаш, 
Ж аңылшақ абысындарымен тату-тәтті болған жан. Алысты жақын- 
датып отыратын дархан жүректі аналардың қайсының болсын шаңы- 
рағы кісіден еш босамаған. Қазақтың келіндеріне тән көл-дария 
пейілдерінің арқасында бірінің қонағын бірі күтіп, бірінің баласын 
екіншісі бағып, біріне-бірі өте жанашыр болған. Қазақтың қайыспас 
қара нардай батыр әйелдеріне тән қайсарлық, парасаттылық, шы- 
дамдылық, қарапайымдылық -  Қаншайым ананың бойынан та- 
былған қасиет. Қилы-қилы өмір жолынан өтіп, қиындықтармен тал- 
май күресе білген қайраткер ана, еңбек ардагері болды. Жақсы үрпақ 
өсірген жайсаң жанға айналды. Нем ере, шөберелерін өсірген асыл 
әже, қадірлі қүдағи болды. Әулеттің, ағайын-туғанның, құда-жекжат- 
тың қуанышын бөлісіп, қүрметін көріп, той-думанның, өмірдің өрін- 
де ж үріп  келді. Амал қанша, 2020 жылдың қаңтарында асыл жүрек 
соғуын тоқтатты.

Қойшының Хамитының баласы Ораз

Көшубайдан тараған үрпақтар: Өмірзақ оның балалары: Хамза, 
Қойшы, Қозыбағар. Қыздары Нарзангүл, Заргүл.

Қозыбағар Павлодардағы педагогикалық училищеде оқып жүр- 
ген жерінен ¥лы Отан соғысына алынып, кіші лейтенант шенінде
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Ленинград шайқасында қаза тапты. «Боз- 
дақтар» кітабына есімі жазылған.

Қойшы атасы коммунистік партия мү- 
шесі бола жүріп, мал багып, жазда егіс бри- 
гадасында жұмыс істеген. Қурайлы жерінде 
егін егіп, жиым-терім кезінде астық басты- 
рып, совхозға тасыған. Өзінің үлкен өлшем 
таразысы болтан. Аң-қүс аулаган, мергендігі 
де болтан. Бала-шагасын, ауылдастарын құс 
атып асыраған. 1947 жылы ауылдың үлкен 
таразысы сынып, соны жөндеу үшін аудан 
орталығы Ақтоғайға апара жатқанда, қорап- 
ты машина үстінде отырғанда жанындағы 
таразы құлап, ауыр жарақаттан мерт болтан.

Қойшы атасы мен Үміт әжесінен 5 бала қалган екен. Үлкені Қан- 
шай он бірінші ауылда 7 сыныпта оқып жүрген. Боранбай 12 жа- 
сынан жүмысқа араласса, әкесі Хамит 10 жасынан еңбекке талпынып- 
ты. Күлш ай апасы да қозы-бұзау багып, ауыл шаруашылыгының қой 
қырқу науқанына қатысып, алдына жан салмапты. Ал отбасындагы 
ең кішісі Күлгайша болтан.

Әкесі Хамит Қойшыүлы механизатор-тракторшы болып еңбек ет- 
кен. Қажырлы еңбегінің арқасында бірнеше грамоталар альт, медаль 
иеленген. Лениннің 100 жылдыгына орай (1970 ж.) мерекелік медаль 
мен «Еңбек ардагері» медалін (1988 ж.) иеленген.

Қойш ин Хамит өнерге жақын адам болтан. Ауылдастары арасын- 
да әншілігімен көзге түскен. Өмірі қысқа болды.

Зайыбы Рымжан екеуі 6 бала тәрбиелеп өсірген. Үлдары: Бауыр- 
жан, Амангелді, Ораз, Талгат. Қыздары: Құралай, Гүлсім. Балалары- 
ның барлыты білім алып, өмірден өз орындарын тапты.

Ораз Хамитұлының мамандыгы құрылысшы. Екібастұз қаласы- 
ның, аудан аймагының көркеюіне өз үлесін қосып жүрген азамат. 
Ақкөл ауылдық округі Шідерті ауылындагы «Зеленая роща» мешіт 
қүрылысында оның қолтаңбасы бар.

Қоңыров Елемес Жакенұлы

1948 жылы 8 маусымда Ақкөл совхозында дүниеге келді. 1964 
жылы Екібастұз совхозындагы 8 жылдық мектепті бітіріп, 1966 жылы 
М айқайың совхозындагы 10 жылдық қазақ орта мектебін бітірді.

Еңбек жолын 1966 жылы Екібастұз совхозында жүмыскерден 
бастады. 1967 жыды Омбы қаласындагы С.М. Киров атындагы ауыл 
шаруашылыгы институтының экономика факультетіне оқуга түсіп, 
1972 жылы жотарты біліп алып шықты. Кейіннен жолдамамен Екі-
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бастұз совхозына мамандығы бойынша эко
номист болып жумысқа қабылданды.

1975 жылы Екібастұз аудандық ауыл 
шаруашылық басқарма басшысының бұй- 
рығымен Ақкөл совхозының бас экономисті 
қызметіне тағайындалды.

1982 жылы осы ауданның Степной (қазір- 
гі Әлкей М арғулан ауылы) совхозына партия 
ұйымы хатшылығына сайланды. 1986 жылы 
осы совхозда бас экономист болды.

1998 жылы Төртуй ЖШС бас есепші қыз- 
метіне ауысты. 2003 жылы Екібастуз ауыл- 

дық округі әкімінің аппаратына конкурс арқылы бас маман болып, 
мемлекеттік қызметке орналасты. Осы қызметінен 2011 жылы зейнет- 
керлікке шықты.

1974 жылы Таңсық Зындақызымен тұрмыс қурып бір ул, екі қыз 
бала тәрбиелеп өсірді. Балаларының барлығы бугінгі кунде бөлек 
шаңырақ болып отыр. 3 немере, 1 шөберенің қызығын көруде.

Әкесі Қоңыров Жәкен 1924 жылы туған. 1942 — 1944 жылдары ¥лы 
Отан соғысына қатысқан. 2 орден, 8 медальдың иегері.

1957—1984 жылдар аралығында Екібастұз совхозының орталық 
есеп бөлімінде бухгалтер болып қызмет атқарды. 1997 жылы дуние- 
ден озды.

Анасы М ариям Бекахметова 1924 жылы туды. 8 баланы дүниеге 
әкелді. 1969 жылы дуниеден озды.

Елемес Ж акенулының қарындасы Зифа 1951 жылы дуниеге келді. 
Орта білім алған соң, Өлеңті совхозында әр салада қызмет атқарды. 
Бул куні зейнеткер. Екібастуз қаласында тұрады.

Інісі Ораз 1955 жылы дуниеге келді. Алматы мал дәргерлік инсти- 
тутын бітірді. Екібастуз ауданының 2 совхозында бас мал дәргері қыз- 
метін атқарды. 1995 жылдан жануясымен Алматы қаласында тұрады. 
Зейнеткер.

Інілері Мағауия мен Болат 1986 — 1989 жылдары дуниеден озды. 
Мағауияның 2 баласы Данияр, Айдын ер жетіп, шаңырақ көтерді.

Бауырлары Кулзипа -  зейнеткер. Роза мен Нурманның жеке 
кәсіптері бар.
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Қосыбаев
Төкен (Төлеубек) Балтабайұлы

1936 жылы Куйбышев ауданы Шідерті 
ауылында туған.

1953 жылы орта мектепті аяқтаған соң 
Алматы қаласындағы КазМУ-дың журналис
тика факультетіне оқуға түсті. 1954 жылы 
әкесінің өмірден озуына байланысты ауылға 
қайтып келіп еңбекке араласты. 1956 жылы 
Әубәкірова Нестай Смағұлқызымен отау құрады.

1954 жылы ҚазақКСР жоғарғы және орта арнаулы білім Минис- 
трлігінің Петропавл қаласындағы техникумына оқуға түсіп бухгалтер 
мамандығы бойынша 1960 жылы бітіріп шықты.

1961 жылдан Екібастұз совхозының № 2, 3, 4, 5 бөлімшелерінде, 
совхоз орталығында бухгалтер, зоотехник, есепші, бригадир болып, 
1973 — 1975 жылдары директордың шаруашылық жұмыстары бойын
ша орынбасары болып қызмет етті.

30 жылдан аса асыл тұқымды ірі қара мал өсіретін Екібастұз совхо- 
зын үйымдастыруда, ауыл шаруашылығын көтеруде еселі еңбек етті.

Табиғатынан сабырлы, орнықты мінезімен ортаға сыйлы болды. 
Туған ауылының экономикасын, шаруашылығының есебін жүргізу- 
де көп еңбек сіңірді, жұмысына адал болды. Үзақ жылдар жинаған 
тәжірбиесін жастарға үйрете білді.

Денсаулығына байланысты 1991 жылы зейнеткерлікке шығып, 
1996 жылы дүниеден озды.

7 баланы тәрбиелеп өсіріп, жоғары білім берді, ұрпақтары Екі- 
бастүз қаласында тұрады

Қуанышев Сапар

1908 жылы № 14 ауылда (қазіргі Баянауыл ауданындағы Бірлік 
ауылы) көп балалы отбасында дүниеге келді. 1917 жылы әкесі Қуа- 
ныш Құндызбай қажының үлы 12 баласымен Павлодар қаласына 
көшіп келеді. 11 жастағы Сапар жаңа жерде екі ағасымен ауқатты 
қазақтардың малын бағып, суын тасып, ағашын жарып жүмыс істей 
бастайды.

1922 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін диірменш інің қолына 
жұмысқа келеді. Жүмыс берушінің пәтерінде тұрып, таңның аты-
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сынан, күннің батысына дейін тынымсыз жұ- 
мыс істейді. Екі жылдан кейін диірменшінің 
мулкін Кеңес үкіметі тәркілеп алып қояды. 
Мүндағы күнкөрісі аяқталады. Оның бүл 
жерде алып отырған 18 рубль ақшасы отба- 
сын асырауға үлкен көмек болып еді.

1930 жылы ВКП(б)-ға мүше болып қа- 
былданады. 1930 — 1933 жылдары Қызыл А р
мия қатарында болып, кавалериялық полк- 
тың командир! міндетін атқарды. Әскери 
қызмет оның саяси жағынан қалыптасуына 
мүмкіндік берді. Армиядан елге оралған соң 

ОСОВИАхима үйымында жүмыс істеп, жастарды соғыс ісіне даярлау- 
ға көп күшін жүмсады.

1937 жылы «байдың баласы» деген лақаппен репрессияға ұырады. 
1938 жылы өзінің «бай тұқымы» емес екендігін, мұның жабылған жала 
екендігін дәлелдеп, өзін ақтап алды (бұл жөнінде облыстық архивте 
анықтама бар). Өмірбаянындағы осы бір «ақтаңдақ бет» соғысқа ба- 
руға қанша сұранса да мүмкіндік бермеді. Дегенмен, өзінің білімі мен 
іскерлігін соғыс кезінде тыл жұмысын үйымдастыруға жүмсай алды. 
Соғысқа керек азық-түлікті, киім-кешекті дайындап, уақытында жө- 
нелтуде асқан табандылық көрсетті. Оның айқын айғағы, кеудесіне 
таққан «¥лы Отан соғысындағы ерен еңбегі үшін» медалі.

Лебяжье ауданы құрылғанда, аудандық партия комитетінің кадр- 
лар ісі бойынша қызметке сайланды.

Одан кейін 1940 — 1941 жылдары облыстық партия комитетінің 
ауыл шаруашылық бөлімінің инструкторы қызметін атқарады.

1946 — 1958 жылдар аралығында партия нұсқауымен Грязновка 
(қазіргі Ақсу ауылы), № 23 совхоз (қазіргі Черный ауылы), Екібастұз 
совхозы (қазіргі Төртүй), Ж олқүдық ауылдарында партия комитетін 
басқарады.

1958 жыл ы Екібастүз совхозына көшіп кел іп, өмірінің соңына дейін 
сонда түрды. Ауылдағы қүрылыс мекемесінде жұмыс істеп, 1968 жылы 
зейнеткерлікке шықты. Зейнеткер бола ж үріп, ауылдың мәселесін 
шешуге белсене араласты. Әсіресе совхозда орта мектептің жоқтығы, 
елдің балаларының көрші ауылдағы мектептерде оқып жүргені қат- 
ты ойландырды. Мектептің ата-аналар комитетінің төрағасы болған 
кезде, жоғарғы басқарушы органдарға хат жазып, орта мектептің қа- 
жеттілігін дәлелдеді. Сөйтіп, 1975 —1976 оқу жылында совхозда орта 
мектептің ашылуына мұрындық болды.

Қуанышев Сапар жүбайы Махмуда Құсыбайқызымен өздерінің 
7 баласын, ағасы ІПайманның 4 баласын, інісі Хамзаның 2 баласын
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тәрбиелеп өсірді. Екі улдары Еркін мен Жамбыл қайтыс болды. 
Қалған балалары, немере-жиендері, шөберелері Астана, Павлодар, 
Екібастұз қалаларында турып жатыр.

1984 жылы 16 қараш а куні 76 жасында Екібастуз совхозында қай- 
тыс болды.

Қуанышев 
Еркін Сапарұлы

1936 жылы 27 қазанда Павлодар облысы,
Павлодар ауданы, Шақат ауылында қызмет- 
ші отбасында дуниеге келген.

1956 жылы Екібастуз қаласының № 2 
орта мектебін аяқтап, сол жылы әскер қата- 
рына алынды. 1956 — 1959 жылдары Минск 
қаласында танк және артиллерия қурылғы- 
сында жургізуші-механик болып, әскери борышын өтеді.

1960 — 1963 жылдары «Иртышуголь» трестінің механика-жөндеу 
зауытында еңбек етті.

1963 — 1972 жылдары «Екібастуз» кеңшарында бухгалтер болды.
1972 жылы аудандық партия комитетінің нусқауымен Павлодар 

облысының ішкі істер Басқармасына қызметке қабылданды.
Ішкі істер бөлімдерінде 25 жыл адал қызмет етіп, 1993 жылы кур- 

меты демалысқа шықты. Оны Екібастуз, Ақсу, Баянауыл өңірінің 
журтшылығы іскерлігі, адамгершілігі ушін сыйлап өтті.

Қажырлы еңбегі ушін «Еңбек ардагері», ІІМ бұйрығымен I, II 
және III дәрежелі «Мінсіз қызметі ушін» медальдарымен, Павлодар 
облысы және Екібастуз қаласының ІІБ Қурмет грамоталарымен, Пав
лодар облысы ішкі істер ардагерлері Кеңесінің грамоталарымен ма- 
рапатталған.

Зейнеткерлікке шыққан соң қалалық ардагерлер Кеңесінде бел- 
сенді жумыс атқарды. «Северный» кенішінде қауіпсіздік және еңбекті 
қорғау қызметінде, «Восточный» кенішінде жедел басқару қызметінің 
аға инспекторы болды.

Еркін Сапарулы 2007 жылы 19-мамырда қайтыс болды, артында 
жубайы, балалары мен немерелері қалды.
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Қуанышев 
Жоламан Сапарұлы

1955 жылы 24 қарашада Ермак (қазіргі 
Ақсу) ауданы, Ж олқүдық ауылында дүни- 
еге келді. 1958 жылы ата-анасы Екібастұз 
совхозына көшіп, 1963 — 1973 жылдары осы 
совхоздың орта мектебінде оқыды. Ермак 
(қазіргі Ақсу) қаласындағы дене шынықты- 
ру техникумында бір жыл оқыды. 1974 —1976 

жылдары Қиыр Шығыста әскери міндетін өтеді.
1976 — 1978 жылдары «Екібастұз көмір» бірлестігінде электро

воз машинистінің көмекшісі болып еңбек етті. 1978 — 1996 жылдары 
Екібастұз орта мектебінде дене шынықтыру және алғашқы әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарды. Осы жылдары 
мектептің спорттық және әскери спорт командаларын дайындап, ау- 
дандық, облыстық сайыстарда, спартакиадаларда топ жарып, жүлде- 
гер атануына өз септігін тигізді.

1979 жылы Абушахманова Сәулемен отбасын құрып, 3 бала дү- 
ниеге келді. Үлкен қызы Алуа Томск қаласындағы политехникалық 
институтын бітірді. Кіші қызы Әсел Е.А. Бөкетов атындағы Қараған- 
ды мемлекеттік университетін бітіріп, магистратураны «Болашақ» 
бағдарламасы бойынша Чех Республикасында оқып бітірді. Үлы 
Жасүлан Екібастұз политехникалық колледжін бітірді. Балаларының 
барлығы таңдаған мамандықтары бойынша еңбек етіп, ел өркендеуі- 
не үлес қосып жатыр.

1996 жылы отбасы жағдайына байланысты Екібастұз қаласына 
қоныс аударды. Осы жылдан бастап «Богатырь көмір» бірлестігіне 
электровоз машинисінің көмекшісі болып еңбек ете бастайды. 2000 
жылдан 2018 жылы зейнеткерлікке шыққанға дейін электровоздың 
аға машинисі болып қызмет атқарады.

Адал еңбегі үшін ҚР Президентінің Қүрмет грамотасымен, «Қа- 
зақстан көмір өндіру саласының құрметті жүмысшысы» медалімен 
марапатталды. 2015 жылы «Богатырь көмір» бірлестігінің таңдаулы 
қызметкері атанып Құрмет тақтасына ілінді.

Қазіргі уақытта немере-жиендерінің қызығын көріп отырған 
бақытты ата.
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Құмашев 
Амантай

1947 жылы 12 сәуірде Екібастұз совхозын- 
да дүниеге келген. Ауылда 8 жылдық мек- 
тепті бітіріп, Рассвет совхозындағы СПТУ- 
дың бір жылдық курсын бітіріп, көпсалалы 
механизатор мамандығын алған.

Осы жылы әскер қатарына шақырылып 
үш  жыл Отан алдындағы борышын өтейді.
Кейіннен еңбекке араласады. 1971 жылы отбасы жағдайына байла- 
нысты Екібастүз қаласына көшеді. Сол кездегі ПАТП-автобазасында 
таксист болып еңбек етеді. 2010 жылы осы мекемеден зейнеткерлікке 
шығады.

¥лы  Асқар ішкі істер қызметінде жүмыс істейді. П олиция капи
таны. 2 немересі бар. Үлкені Мархаба Қарағанды мемлекеттікунивер- 
ситетінің студенті. Тахмина 9 сыныпта оқиды.

Әкесі Ж апаров Құмаш 1929 жылы совхоз қүрылғанда іргетасын 
қалағандардың бірі. Зейнеткерлікке шыққан уақытқа дейін ауыл ша- 
руашылығында шопан болып еңбек етеді. Қажырлы еңбегі үшін 1955 
жылы Мәскеу қаласында Халық шаруашылығы жетістіктерінің көр- 
месіне қатысты.

Құнанбаев 
Құрманғали

1948 жылдың 1 қаңтарында Павлодар 
қаласында дүниеге келген. 1963 жылы Аққу- 
лы ауданының, А. Баймульдин атындағы 
совхозда 8 жылдық орта мектепті бітірген 
соң Павлодар зооветтехникумының мал дәр- 
герлік бөліміне түсіп 1967 жылы Ветфель- 
шер мамандығы бойынша бітіріп шығады.

1967 жылдың наурыз айынан қараш а айына дейін Ш арбақты ау- 
данының Абай атындағы колхозында бас мал дәргері болып қызмет 
атқарады. Сол жылы әскер қатарына шақырылып Ленинград облысы,
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Выборг қаласында Отан алдындағы борышын өтеп 1969 жылы елге 
оралады.

Сол жылдың жетоқсанынан бастап Аққулы ауданының, А.Бай- 
мульдин атындагы совхозда зоотехник-селекционер, бөлімше зоот- 
ехнигі, бөлімше веттехнигі болып жұмыс істейді. 1980 — 1984 жылдар 
аралығында сол совхоздың басқарушысы болады.

1993 жылдан Екібастұз ауданы әкімшілігінің ауыл шаруашылық 
бөлімінің басшысы қызметіне тағайындалады.

1994 жылдыц кацтар айынан 1995 жылдыц маусымына дейін Екі- 
бастүз соехозының директоры болады.

1997 жылдан 2005 жылға дейін «Восточный» кенішінің жабдықтау 
бөлімінде еңбек етеді.

2005 жылдан бері жеке шаруа қожалығының директоры болып 
қызмет атқарып келеді. Қажырлы еңбегі үшін «ҚР Тәуелсіздігі- 
не 20 жыл», «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» және «Павлодар облысына 
75 жыл» медальдарымен марапатталған.

Еңбекқор азамат отбасында да бақытты ж ар әрі әке. Зайыбы 
Құнанбаева Алтын М олдашқызымен 50 жылға жақын берекелі де ме- 
рекелі өмір сүріп 3 үл, 2 қыз тәрбиелеп, 13 немере мен 1 шөберенің 
қызығын көріп отыр.

Құспекова 
Сәкен

1924 жылы 10 қаңтарда Ақкөл ауылында 
дүниеге келтен. Әкеден ерте қалып, өмірдің 
ауыртпашылығын көрді. 11 жасынан ана- 
сымен бірге бауырларына қамқоршы бон
ды. Жасынан егін жинауға араласты, есепші, 
кітапханашы болыд, сонымен қатар білімін 
жетілдіруге де уақыт тапты.

7 сынып бітірген соң 1940 жылы Павлодар қаласындағы педучи- 
лищеге түсті. 1 жыл оқыған соң соғыс басталды. 1 айлық комбайнер 
курсын оқып, Коминтернде МТС-ке жүмысқа орналасты. Еш техни- 
касыз егін өсіріп, жинау оңайға соққан жоқ. Адал еңбегі үшін 1943 
жылы Сәкен апа Шідерті ауылының ауылдық кеңесінің төрайымы бо
лып тағайындалды.

1945 жылдан коммунистік партияның мүшесі болды. Осы жылы 
Сейдиденов Қапанға тұрмысқа шықты. 1945 жылы Октябрь таңы 
мектебінде мүғалім болып жұмыс істеді. 1946-47 жылдары Шідерті
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ауылдық кеңесі оқу үйінің меңгерушісі қызметін атқарды. 1948 жылы 
жүбайы жеті жылдыққа директор болып ауысуына байланысты Екі- 
бастүз бастауыш мектебі №1 бөлімшесінің мұғалімі болды, онда 1954 
жылға дейін жұмыс істеді.

1953 жылы жолдасы қайтыс болды. 1954-1957 ж.ж. Шідерті ауыл- 
дық кеңесі жанындағы оқу үйінде жүмыс істеді. 1957 жылы екі бала- 
мен Екібастүз совхозына туысы Қайыржанның қолына көшіп келді. 
1957-1960 жылдары Екібастүз совхозында бала бақшада тәрбиеші бо
лып жүмыс істеді. 1960-1972 жылдары Екібастүз сегіз жылдық мек- 
тебінде кітапханашы болды. 1972 жылы Екібастүз қаласында оқу 
бөліміне бухгалтердің жүмысын атқарды.1979 жылы 10 қаңтарында 
36 жыл 4 ай 18 күн еңбек өтіліммен қүрметті демалысқа шықты.

Көптеген медальдармен, қүрмет грамоталарымен марапатталды. 
Сәкен апаның екі баласы Н үрлан Қапанүлы ауылда түңғыш рет Ал
маты политехникалық институтында жоғары білім алып, Кеңестер 
Армиясы қатарында әскери қызметін өтеп жүріп, Семейдің Аягөз 
жерінде қаза тапты. Екінші үлы Ержан Қапанүлы Қарағанды коопе
ратив институтын бітіріп, тұтынушылар Одағында кызмет етіп, өмір- 
ден ерте озды.

Еңбек демалысына шыққан соң анасының сөзін еске алып «Сен- 
дер өз үлтыңның салт-дәстүрі мен үлттық киімінен айырылып қал- 
маңдар, өзіңе бір түрлі үлттық киім тігіп алсаң сені көріп, көпшілік 
саған еліктеп өз үлтының сән салтанатын сақтар еді» деген. Осы сөз- 
дер Сәкен апаның үлттық намысын қозғаған. Бүрындары әр адамға, 
туыстарына түрлі киім тігіп жүрген адам енді үлттық түрмыстық 
бүйымдарды өз қолынан шығара бастады. Әр түрлі оюлы бітпестер, 
сырмақтар, түскиіздер, қоржын, аяққап, табақша, қүрақ көрпеше- 
лерді тікті.

Он саусағынан өнер тамған шебер Сәкен Қүспекова тек қана қала 
жүртшылығына емес облыс, республикаға да танымал жан. Оның қо- 
лынан шыққан туындылар көптеген көрмелерге қатысты: Алматы қа- 
ласындағы Халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмесінде (ВДНХ)  
қойылып, I және II дәрежелі дипломдармен марапатталды.

Баянауылда өткізілтен Жаяу Мүса мерейтойында Алматы теле- 
дидарына түсіріліп, облыстық теледидардан көрсетілді. Екібастүз қа- 
ласындағы «Атамұра» үлттық-мәдени орталығын көркемдеу ісіне өз 
үлесін қосты. Павлодар және Екібастүз қалаларындағы тарихи-өлке- 
тану мүражайларына өз қолынан шыққан туындыларын сыйға тарт- 
ты.Алматы қаласының оқушылар сарайына 200-ден астам ою түрлері 
бар альбом сыйға тартылды.
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ІПебердің туындылары Америка еліне де жетті. «Аксес Инда- 
стриз» вице президента Пол Родзянко эр оюдың мағынасын сұрап, 
таңқалып, бірнеше жұмыстарын сатып алды.

Сонымен қатар, тыл еңбеккері ретінде «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г» және «¥лы Отан соғысын- 
дағы жеңіске 50 жыл» медальдарымен марапатталды.

Өнері көздің жауын алып, тамсандырмай қоймаған шебер Құс- 
пекқызы Сэкен ana 2004 жылдың 27 наурызында дуниеден озды. 
Оның мұрасы өскелең ұрпаққа мәңгі өнеге болып қалды.

Құспеков
Қайыржан Құспекұлы

1926 жылдың 11 қазанында Екібастуз 
өңіріндегі Әулиекөл мен Бәсентин көлінің 
оңтустігі«Қоржынтубек»дегенжердедүниеге 
келген.

Алғаш мектеп табалдырығын 1932 жылы 
ІПідерті мектебінде аттайды да, 1942 жылы 
Аққөл ауылының № 2 бөлімшесіндегі мек-

тептің 7 класын бітірген.
Ел басына ауырлық туған Отан соғысының алғашқы кунінен, 15 

жасынан Шідерті колхозында отын тасушы, су тасушы болып жұ- 
мыс істеген. 1944 жылы әскер қатарына алынады. 6 жыл әскерде бо
лып 1951 жылы Екібастұз жеті жылдық мектебіне дене шынықтыру 
пәнінің муғалімі болып орналасады.

1953 жылдан бастауыш сыныптар мұғалімі болып қызмет атқа- 
рады, 1957 жылы Павлодар қаласындағы педагогикалық училищесін 
бітіреді.

1957 жылдан қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ бере бастайды, 1958 
жылы Қазақ мемлекеттік университетіне сырттай оқуға тусіп, 1964 
жылы диплом алып шығады.

1966 жылдан Екібастұз орта мектебінде директордың оқу ісінің 
меңгерушісі болып тағайындалады.

Екібастұз ауылының екі урпағына тәлім-тәрбие берген, ауыл 
ішінде «Қайыржан муғалім» атанған ұстаз қарапайым ауылымыздың 
шамшырағындай еді.

Әріптестеріне, оқушыларға мейірімі ерекше еді, ол кісінің адам- 
гершілік қасиеті -  мейірім төгіліп туратын көзінен сезілетін. Ауыл 
балаларының барлығының атын білетін және отбасындағы балалар-
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дың әркайсысының мінезін, қаоілөт-қарымын, психологиясын сезіп, 
о іл іп  т ұ р а т ы н . Ж а с  м а м а н д а р ғ а  ү й р е т е р і  к ө п  б о л д ы .

Қызмет Істеген ж ы л д а р ы  қ о ғ а м д ы қ  ж ұ м ы с т а р ғ а  д а  б е л с е н е  а р а -  
ласты: жеті жылдық мектепте комсомол ұйымының хатшысы, одан 
кейін партия үйымының хатшысы болды.

Екібастұз кеңшарының орталығында бір көше осы кісінің атымен 
аталды. Жұмыс істеген мектебінде 2002 жылы мемориалдық тақта ор- 
натылды.

Байлық ж инамай, өзі байлы ққа айналған алы п  тұлғалы үстазы- 
мыз -  Құспеков Қайыржан Құспекұлы осындай адам еді.

1983 жылы 22 сәуірде дунеден өтті.

Құспеков 
Болат Қайыржанұлы

1958 жылы 11 маусымда Павлодар облы- 
сы, Екібастуз ауданы, Екібастуз совхозында 
дуниеге келген. Білімі жоғары. 1980 жылы 
Қарағанды кооперативтік институтын «эко
номист уйымдастырушы» мамандығы бой- 
ынша, 2001 жылы Ресей кеден академиясын 
(Мәскеу қ.) «кеден ісі менеджері» маман- 
дығы бойынша аяқтады.

Қаржы жуйесінде және басшылық лауазымдарда улкен жумыс 
тәжрибесі бар. 1980 жылдан бастап»Экибастузуголь» өндірістік бір- 
лестігі жүйесінде жумыс істеді.

1994 жылдан бастап Екібастуз қаласының кеден бекетінің бас- 
шысы, басшының орынбасары, сондай-ақ Екібастуз қаласы Салық 
басқармасының басшысы, экономика және бюджеттің жоспарлау 
бөлімінің басшысы болып жумыс істеді. 3 жылдан астап Екібастұз 
қаласы әкімінің экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары 
ретінде өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мәселелері бойын
ша жергілікті мемлекеттік органдардың қызметін уйлестіруді жузеге 
асыр ды.

2012 жылдың қаңтарынан бастап қалалық маслихаттың хатшысы.
¥зақ жылғы қажырлы еңбегі ушін «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл», 

«ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл», «ҚР Мәслихаттарына 20 жыл»; «ҚР Мәс- 
лихаттарына 25 жыл» мерейтойлық медальдарымен, 1, II және III 
«Шахтер даңқы», «Облыс алдында сіңірген еңбегі ушін», «Қала ал- 
дында сіңірен еңбегі ушін» белгілерімен, «Қаржы қызметінің үздігі»,
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«Көмір өнеркәсібінің қүрметті қызметкері», «Еңбек ардагері», «Nur 
Otan» партиясының «Белсенді қызметі үшін» төсбелгілерімен, ҚР 
Президенті Қ. Тоқаевтың, Павлодар облыстық мәслихаты хатшысы- 
ның Алғыс хаттарымен, ҚР Парламенті сенатының төрағасы Д. На- 
зарбаеваның Құрмет грамотасымен марапатталған.

Құспеков
Марат Қайыржанұлы

1963 жылы Екібастүз совхозында туған. 
Білімі жоғары, 1986 жылы Павлодар индустри- 
алды институтын өнеркәсіптік және азаматтық 
құрылыс мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1980 жылы Екібастұз совхо- 
зының қүрылыс учаскесінде жұмысшы бо- 
лып бастады. 1986 жылдан 2000 жылға дейін 

«Екібастұзшахтақұрылыс» комбинатында инженер болып еңбек етіп, 
2000 жылдан 2009 жылға дейін «МАК» ЖШС директорының міндетін 
атқарды. 2009 жылдан 2013 жылға дейін «Айбек» фермер қожалығының 
басшысы болды.

2013 жылдың тамыз айынан 2017 жылдың тамызы аралыгында Екі- 
бастүз аудандық округінің экімі лауазымын атцарды.

Қазір «EG-Сошрапі» ЖШС техникалық бақылау сарапшысы бо
лып еңбек етеді.

Құспекұлы 
Балтабай

1928 жылы совхоздың құрылыс жұмы- 
старына Алтыбайдың ұлдары белсене ара- 
ласып, алғашқы үйлер салына бастаған. 
Оны «Алтыбайдың артелі» деп атаған. Сол 
кездегі салынған кірпіш  үйлер 1990 жылға 
дейін сақталды. Алтыбайдың үлдары Ах
мет, Лоқаш, Жағыпаш, Қүсайын, Құспек 
Тасмоланы мекен еткен екен. Ұлдарының 

барлығы шетінен ағаштан түйін түйген шебер болған. Аңшылықпен
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де айналысқан, батыр тұргалы болтан. Лоқаш балаларымен егін ша- 
руашылығымен айналысса, Құсайын мен Құспек жылқышы болтан. 
Жылқы багу өнерін балалары Бабагомар мен Балтабайта да үйреткен. 
Қайыстан егіз өрме қамшы өргізіп, жылқы жалынан арқан ескізіп, 
ер-тұрман жасаудың сырын үйреткен. Қүспектің жалтыз үлы Балта- 
бай ат құлагында ойнайтын. Ең алгаш облыстъщ am жарысында «Миш
ка» атты сәйгүлікке мініп, біріниіі орын альт бала шабандоз атанады.

Балтабай Қүспекүлы 1943 жылы 1 қазанда дүниеге келген. Ақкөл 
совхозында орта мектепті бітіріп, Төртүй ауылында жылқышы, меха
низатор болып еңбек етті.

1962 жылы ата дәстүр бойынша екі беделді жылқышы Мүхтар 
мен Құспек қүда болып, Балтабай Мүхтарқызы Нүрбануге үйленеді.

Балтабай агайын-туыс арасында абыройлы, маңгаз, келбетті, 
қоңыр дауыспен ән салатын өнері де бар еді. Өлең-сөзге де жақын 
болатын.

1982 жылы егістіктегі тракторын жөндеу үстінде қайгылы жагдай- 
га ұшырап, көз жұмды.

Артында 3 ұл, 4 қыз қалды. Балаларының бәрі Төртүй ауылын
да білім алды. Әке жолын жалгатан олардың барлыгы бөлек-бөлек 
шаңырақ. Бүгінде өзі көрмесе де көзі боп жалгасқан 13 немере, 3 шө- 
бересі бар.

(Қылманов) Тұяқов 
Жайлау Қылманұлы

Әкесі Тұяқов Қылман мен анасы Қайныл 
бар өмірін Екібастұз совхозында өткізіген, 
малшы болтан. Қабиден Айтжанов басқарган 
№ 3 бөлімшеде ш опан болып 100 қойдан 100 
қозы алу керек деген советтік үранмен талай 
жылдар бойы абыройлы еңбек етті. Д үние- 
ге әкелген 6 баласы да ата-анасына қолганат 
бола білді. Тұңгышы Ж айлау 1948 жылгы. Одан кейін Дүйсен, Рым- 
кеш, Рысты, Бақыт, М ырзали, Рысжан есімді балалар тутан.

Мектеп бітірген соң № 3 бөлімшенің шөп бригадасында бригадир 
Әншөк Казнауиевтің қарамагында тракторшы мамандыгын үйренеді. 
1965 жылы алгашқы МТЗ-2 Беларусь тракторымен тырнауыш сүйреп, 
шөп шабу т.б. жұмыстарды атқарды.

1967 жылы әскер қатарына шақырылып Мурманск облысы зе
ниты зымыран әскери бөлімінде Отан алдындагы борышын өтейді.
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1969 жылы әскерден оралған соң шөп бригадирі, егін бригадирі бо- 
лыр қызмет атқарады. 1970 жылы 15 сәуірде Тәсібекқызы Темкешпен 
шаңырақ көтеріп, 5 баланың әкесі атанады. Амангелді, Алмас, Асыл 
есімді ұлдары мен Еулназ, Қаламқас есімді қыздары бар. 5 немере, 
1 шөбере суйіп отыр.

1995 жылы Екібастұз қаласына көшіп келген. ЖЭЦ-ке тракторшы 
болып жұмысқа орналасады. 2011 жылы зейнеткерлікке шығады.

Адал еңбегі ушін бірнеше марапаттарға ие болған. 1975 жылы 
«Социалистік жарыс жеңімпазы» төс белгісімен марапатталған. Көп- 
теген мактау грамоталарына ие болған.

Лоқашев
Қайыркеш Алтыбайұлы

1935 жылы 5 маусымда Талдықа- 
мыс ауылында дуниеге келді. Ата- 
анасынан ерте жетім қалды.

Жеті жылдық мектепті аяқтады. 
Жумысқа ерте кірісті. Отан алдындағы әскери борышын Ресейдің Ке
мерово қаласында атқарған. Әскерде қурылыс батальонында болған- 
дықтан, әскерден кейін Целиноград құрылыс техникумын тәмамда- 
ды. Кейін сырттай 10 жылдық мектепті де бітірді.

Екібастұз өңірінің Ақкөл, Тай, Төртуй ауылдарында прораб, 
мастер болып қызмет атқарды. Көп жылдар бастауыш партия уй- 
ымының хатшысы болды. Зейнет демалысына осы жұмыс орнынан 
шықты. Адал еңбегінің арқасында жыл сайын турлі марапаттарға ие 
болды. Әкесінің жолын қуған улы Еіұрлан сол салады көп жылдар 
бойы еңбек етті.

1957 жылы Олжабаева Орынбасармен отау қурып 8 бала, 16 неме
ре суйді. Батыр ана атанып «Алтын алқа» орденімен марапатталды.

Олжабайқызы Орынбасар 1940 жылы 4 қарашада дуниеге кел- 
ді. Әкесі Үлы Отан соғысында хабарсыз кеткендіктен нағашыларының 
қолында тәрбиеленді.

Еңбек жолын ерте бастады. Кез келген жұмысқа араласты. 1968 — 
1971 жылдары Өлеңті совхозының мектебінде техникалық қызметкер, 
1971 —1977 жылдары осы ауылдың наубайханасында нан пісіруші бо
лып ебек етті. 1977—1981 жылдары Комсомол совхозы балабақша- 
сында шаруашылық меңгерушісі, 1981 — 1986 жылдары Екібастуз орта
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мектебінде аспазшы болды. 1986 жылдан зейнеткерлікке шыққанға 
дейін тұрмыс қажетін өтеу комбинатының імеңгерушісі болды.

Зейнеткерлікке шыққаннан соң ауылдың мәдени шараларына 
белсене араласты.

Маденов 
Топан (Жұмажан)

1905 жылы Ақтоғай ауданы, Шідерті 
ауылында дүниеге келді. 1927 жылы 15 ақпан- 
да әскер қатарына шақырылып, екінші санат- 
тағы дайындық қатарына алынды. 1929 жылы 
Екібастүз совхозы ашылған сәтте іргетасын 
қаласқан. Әр салада қызмет атқарып, оның 
ішінде мал шаруашылығымен айналысқан.

1942 жылы 13 наурызда ¥лы Отан соғысына аттанды. 1942 жылдың 
наурызы мен 1943 жылдың желтоқсанында атқыштар қатарында бол
ды. Курск шайқасында, Киев пен Днепрды жаудан азат етуде, Карпат 
пен Варшава шайқасына қатысқан. 1945 жылдың қаңтарында оң жақ 
иығынан жараланды. Сол жылдың қаңтары мен наурызы аралығында 
57 полк құрамында болды. 1945 жылдың маусым-шілде айларында 
аман-есен елге оралды. 1946 жылдан бастап қазіргі Мыңтомар, 1947 
жылы Талдықамыс, 1953 жылдың 20 наурызы мен 1963 жылдар ара- 
лығында Ақши ауылында бригадир қызметін атқарды.

Бар өмірін ел мен жердің қамын ойлаумен өткізді. Бірнеше мем- 
лекеттік наградаларға ие болды. «За боевые заслуги», «Германияны 
жеңгені үшін», «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 20 — 30 — 40 — 50 жыл», 
«Еңбек ардагері» медальдарымен марапатталды.

1985 жылдың 11 наурызындағы КСРО Жоғарғы Кеңесінің 
шешімімен II дәрежелі «Отан соғысы» орденімен марапатталды.

1927 жылы Күләш Нүрланқызымен шаңырақ көтерді. Топан ата 
сотысқа кетерде 5 бала қалған. Олар 1928 жылы туған Әсембай, 1934 
жылы туған Мастура, 1938 жылы туған Бейсембай, 1940 жылы туған 
Батима, 1942 жылы туған Төлеген. Соғыстан келген соң 1946 жылы 
Жаңыл дүниеге келді.
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Маденов
Төлеген Топанұлы

1942 жылы 18 ақпанда қазіргі Екібастұз 
ауылдық округі, Мыңтомар ауылында дүни- 
еге келді. 1948 жылы Ақши ауылында баста- 
уыш сыныпта оқыды. Кейіннен Екібастүз 
совхозында орналасқан мектепте білім алды. 
1954 — 1955 жылдары жазғы демалыста әкесі- 
не көмектесіп өгізбен шөп жинауға қатысты. 

1957—1958 жылы тракторшының көмекшісі болып еңбек етті. 1959 — 
1961 жылдар аралығында жазғы уақытта тракторшы, қыс мезгілінде 
мал бағумен айналысты.

1961 жылдың 10 желтоқсанынан 1964 жылға дейін Отан алдындағы 
борышын өтеу мақсатында Новосібір қаласыныда әскер қатарында 
болды. Әскерден оралған соң 1965 жылы жүргізуші болып қызмет 
етті. 1969 жылдан бастап 20 жыл Екібастүз қаласынан газ тасып, елді 
газбен қамтамасыз етіп отырды. 1978 жылдары маусымдық жиында 
комбайнмен жиын-терімде еңбек етті. Совхоз тарқаған уақытта диір- 
менде жүмыс істеді. 2005 жылы зейнеткерлікке шықты.

Адал еңбегі еленіп 1990 жылдары «Еңбек ардагері», 2012 жылы «Пав
лодар облысына 75 жыл» мерейтойлық медальдарымен марапатталды.

1969 жылы асыл жары Сағымбекова Несіпбелдімен шаңырақ кө- 
терді. Отбасылық өмірде 12 бала дүниеге әкелді. Қазіргі таңда 3 үл, 
6 қызы бар. Үлдары үйленіп, қыздары құтты орнына қонды. 18 неме- 
ресі бар.

Майер
Мария (Денгоф)

Родилась 1959 году 07 декабря в совхозе 
Экибастузский. Родители: Денгоф Андрей 
Петрович -  столяр, мать Эльвира Денгоф. 
До 6-ти лет жила в 3-м отделении совхоза.

С 1967 по 1977 год училась в средней 
школе совхоза. После окончания школы по
ступила в училище на швея.
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В 1978 году вышла замуж за Майера Вольдемара. С 1978 —1979 гг. 
работала в школе учителем домоводства.

1980 — 1990 гг. работала в больнице.В 1987 г. устроилась закрой- 
шиком в Дом быта. В том же году переехала в совхоз 60 лет Октября.

Муж М айер Вальдемар устроился в овощной совхоз тракто
ристом, а М ария устроилась в теплицу. Затем переехали в совхоз 
«Достык». Устроилась лаборантом. Заочно выучилась на техника-ла
боранта.

В мае 1998 года переехали в Германию на постоянное место ж и
тельства.

В семье трое детей: дочь и двое сыновей. Дети все получили обра
зование, имеют профессии, работают. Воспитывют внуков.

Майер М ария работает товароведом в магазине.
Майер Вольдемар Васильевич, родился 31 мая 1957г. в совхозе 

Экибастузский. Там же закончил среднюю школу после окончания 
школы учился в ДОСААФ на водителя. 2 года служил в рядах Армии. 
Во время уборки урож ая работал комбайнером у отца Майер Васи
лия Кондратьевича. Он работал бригадиром 3-й бригады.

Майер Василий Кондратьевич в 1979 году устроился в МТМ и 
работал до пенсионного возраста. Мать М айер Лиза Эдуардовна, 
1933 года рождения. Работала техничкой в сельсовете. Они воспиты
вали 7 детей. Родители в1991 году переехали в совхоз 60 лет Октября 
и в 1998 году с детьми переехали на постоянное место жительства в 
Германию.

Майер Василий умер в возрасте 67 лет. М айер Елизавета жива, ей 
87 лет.

Мақашев 
Қасен

1943 жылы 5 мамырда туған. Екібастұз 
совхозының 7 жылдық мектебін бітіріп, Пав
лодар педагогикалық училищесіне түсіп,
1964 жылы тәмамдады.

Еңбек жолын Екібастұз совхозының орта 
мектебінде дене шынықтыру пәнінің мұға- 
лімі болып бастады.

1964 — 1967 жылдар аралығында Мәскеу облысына қарасты Дмит
риев қаласында Отан алдындағы борышын өтеді. Әскерден кейін Екі- 
бастүз совхозында мүғалімдік қызметін жалғастырды.
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1975 жылдың тамыз айынан 1996 жылдың маусым айына дей- 
ін Екібастұз аудандық ішкі істер бөлімінде, яғни Ақкөл совхозының 
учаскелік инспекторы қызметін атқарып, милиция майоры дәреже- 
сінде зейнеткерлікке шықты.

Көп жылғы адал еңбегі үшін ҚР Ішкі істер министрлігі II және III 
дәрежелі «Мінсіз қызметі ушін», «Еңбек ардагері», «¥лы Отан соғы- 
сындағы жеңіске 20 жыл» медальдарымен және «Совет милициясы- 
ның уздігі», «Еңбеті сіңген учаскелік инспектор» төс белгілерімен ма- 
рапатталған.

Зайыбы Жақышқызы Қарлығашпен 50 жыл бір шаңырақ астында 
тату-тәтті өмір сурді. Н уржан есімді ул тәрбиелеп өсіріп, Әмірлан, 
Әділ, Гулім есімді немере суйді.

2020 жылы дуниеден озды.

Манапов
Жанайдар Боткенұлы

Әрбір урпақ өз елінің өркендеуіне улес 
қосады. Отан ушін бар күш-қуатын, жігерін 
жумсаған адамдардың еңбектерін кейін- 
гі буын білуі тиіс. Міне, сондай жандардың 
бірі -  Ж анайдар Боткенұлы Манапов.

Ж анайдар Боткенулы 1957 жылы 22 та- 
мызда Екібастуз совхозында дүниеге келген. 
1975 жылы ауылдағы он жылдық мектепті 

тәмамдайды. Жастайынан еңбекке араласқан ол алғашқы еңбекжо- 
лын совхозда токарлықтан бастайды. Кейін автогаражға көлік жүр- 
гізуші болып ауысады. Гараж меңгерушісі болады. Д уркіреп турған 
совхоз шаруашылығының егінін, жем-шөбін тасып, елге кызмет етті. 
Дәлірек айтқанда, 1975-1995 жылдар аралығында табаны куректей 
20 жыл бір жүмыс орнында аянбай тер төкті. Талмай еңбектенді.

Ауылдың мәдени өміріне де араласып, әуесқой көркемөнерпаз- 
дармен өнер көрсетті. Қара сырнайымен ел ішін ән-жырға бөледі. Бү- 
гінде балалары дәстүрлі өнерді кәсіби тұрғыда жалғастыруда.

Кейін Екібастүз қаласына қоныс аударған Ж анайдар Боткенулы 
«Энергетик» шаруашылығьц «ІПығыс», «МАК-Екібастуз» және «Екі- 
бастұз моторлы-вагонды депо» ЖШС-де турлі қызметтер атқарды.

Бугінде көп жылғы қажырлы еңбегінің зеіінетін көріп отырған 
зейнеткер. Зайыбы Бакытжамал екеуі екі ұл, бір қызды тәрбиелеп, 
7 немере-жиен суйіп отырған өнерлі отбасы.
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Тасмола 2 қоры мы , 1 оба. Белдік бөлш ектері

Тасмола 5 қоры мы , 2 оба. Тасмола 5 қорымы,
Ат әбзелінің бөлшегі 3 оба. Айылбас

Тасмола 5 қоры мы , 3 оба. Ат әбзелінің бөлшегі



3 оба. Ж үген бөлшегі
Қ арам ұры н 2 қорымы, 1 оба. Қапсырма

Ғалым Қадырбаев, М ир Қасымұлы. 1966 жыл 
(Бейсенов, Джумабекова, Базарбаева, 2017)



Ғадым Оразбаев Ә бдіманап Медеуұлы. 
Соғыс жы лдары нда (Бейсенов, 2015)

Н ұрманбет қоры мы нан 
табылған қола қанж ар

Тасмола маңайы ндағы  ескі қоныс орны. 2006 ж.
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Қола дәуірінің Н ұрманбет қоры м ы ны ң ж оспары

Түскі үзіліс. Археолог А. Бейсенов ж әне Ш. Ыдырысов. 2006 ж.



1998 жылғы Төртүй-Бұхара марш руты

Әулиекөл







Ақжар

Ш ідерті



Әулиекөлдегі белі ітас

Ж еміс әулиенің зираты



Күреңбай сыншының зираты

Тасмола мәдениеті



Шәміғұл емшінің 
басындағы тас

Естай Беркімбайұлының туған жері Қаражарда орнатылған
белгітас



1-ші қатарда Писсасорский (Бесасар) -  бас бухгалтер, Дүйсембаев 
Сарж ан -  жұмысш ылар ком итетін ің  төрағасы, Баймағамбетов 

Рахмет малшылар бригадасының бригадирі, Голубьев -  политотдел, 
М асленков совхоз директоры . 2-ші қатарда рабкооп  совхоздың 

жұмысш ылар кооперативін ің  бастығы Усалинов Кенж етай, 
Сулейменов Өбікен -  бөлімш е меңгеруш ісі, Усеев 

Сырлыбай -  ага гуртоправ. Павлодар қ. 1933 жыл 20 — 25 желтоқсан. 
Суретті ұсынған Саржанов Зарлық



Кезекті Ауыспалы Қызыл Туды салтанатты  түрде тапсы ру сәті. 
Совхоз директоры  Б. Субеков, парком  В. Бецал, ауылдық Кеңес 

төрағасы  А. Ахметов, агроном Қ. Омаров, мектеп директоры  
ПТ. Ж иенбеков, дәрігер Г. А рш акян, бухгалтер Д. Ш отай, eric 

бригадасының бригадирлері Қ. Түрсынов, Р. Кондрат, М. Василий т.б.

3-болімш енің меңгеруш ісі Қ. Айтжанов, зоотехник Б. Бакенов,
Қ. Тұяқов



КПСС О рталы қ К ом итетінің  Қызыд Туын алған сәт. О ртада Кеңес 
Одағьшың Баты ры  М ахмет Кайырбаев совхоз активімен



Еңбек майталм андары



Еңбек ардагерлері А. Түсіпова, М. Қанжығалиева, F. Бейсенбаева, 
Қ. Әкішева, Т. Кәукенбаева, Р. Сәрсенова, Б. М ұқатова,

Б. Қазақбаева, Ө. Ахметова

1-бригада басшысы Қ. Тұрсынов совхоз директоры  Б. Субеков



Еңбек ардагерлері
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Совхозды 12 жыл 
басқарған Б. Субеков
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XXI мектеп спартакиадасы ны ң ж еңімпаздары. 1971 жыл. Солдан 
оңға қарай Ахметов Қырықбай, Қадыров Абыз, Сембин Серік, 

О марбеков Қасымтай, Нуров Кәрім, Ж амбаев Н ұрж ан

Бакенов Бекболат -  бас зоотехник, А рш акян Гариб К арапетович -  
дәрігер, Әйтімов Сағынтай -  кәсіподақ ком итетін ің  төрағасы, 

Саржанов Зарлық -  үздік жүргізуші, Кицуль Алексей Иванович -
озат қойш ы
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Наурыз мерекесінде

Қ араж ардағы  белгітастың ашылуы. Суретте Әнес Сарай, Тұрсын 
Ж ұртбай, Төден Әбдік, Несіпбек Айтұлы, Қуат Есімханов, 

Естағідың немересі Зекен Ж әнәбілқызы, Серік Ж ақсыбаев және т.б.



Естай Беркімбайұлы ны ң 150 жылдық м ерейтойы  
О пера әншісі, проф ессор, ҚР еңбек сіңірген әртісі, мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты  Ш ахимардан Әбілов



Естай Беркімбайұлы ны ң 150 ж ылдық м ерейтойы

Естай Беркімбайұлы ны ң 150 жылдығына орай  «Түріксой» 
Халықаралық түркі мәдениеті ұйы м ы ны ң ұйымдастыруымен 

Стамбул м ен Анкарада м ерейтойлы қ іс-ш аралар өтті. 
Дәстүрлі әнші, Естай атындағы балалар музыка м ектебінің  

директоры , ҚР Тұңғыш президенті-Елбасының мәдениет салысы 
бойы нш ы  мемлекеттік стипендиясы ны ң иегері 

Медғат Ж анайдарұлы  М анапов
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ҚР П арламенті 
Мәжілісінің депутаты 

Н.К. Әшімбетов

Екібастұз 
қаласының әкімі 
Е.Б. Иманзаипов

Екібастуз калалык 
мәслихатының хатшысы 

Б.Қ. Қуспеков

Социалистік Еңбек Ері Б. Қызғарин, 
Қазақстанның Еңбек Ері Р.Б. Амренов



«Nur Otan» партиясы  
Екібастұз қалалық филиалы  

төрағасы ны ң бірінш і 
оры нбасары  Н. М акраев

Байболат Әубәкіров

.jtm
it



Естай атындағы балалар музыка м ектебінің  ұстаздар ансамбілі

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор, 
дәстүрлі әнші Ербол Айтбаев



Ән шашу. Естай атындағы балалар музыка м ектебінің  
ұстаздары мен оқуш ылары. Қ. М анейхан, Ә. Азамат, 

Д. Рахметолла, М.Ж. М анапов





Торқалы тойға арнайы  келген әуесқой ком позитор, әнш і Лұқпан 
Ж олдасов, Бауы рж ан Ж ақыпов және «L-LINE» тобы ны ң концерті
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Масығұтов 
Аманкелді

Туып-өскен жері -  Төртуй ауылы. Ата- 
бабасының қонысы қазіргі Марғұлан мен 
Ш иқылдақ ауылдары аралығындағы Қарай- 
ғыр шатқалы.

Әкесі -  Масығұт «Екібастұз» кеңшарын- 
да түйе баққан. «Молдабай тұзы» деп ата- 
латын сордан түз өндірген. Анасы Тиыш дү- 
ниеге 10 бала әкеліп, бесеуі шетінеп кеткен. Қалған бесеуінен үрпақ 
өніп-өскен. Ол үрпақтары: Балған, Орынбасар, Төкеш, Аманкелді, 
Амантай бүгінде балалы-шағалы болды.

Аманкелді Масығүтов 1944 жылы 15-ақпанда дүниеге келген. Ең- 
бек жолын «Екібастүз» кеңшарында ауыл шаруашылығына қарасты 
автогаражда бастады. Аудандық тұтынушылар қоғамында автодүкен- 
де 15 жыл жүргізуші болды. Бірнеше рет аудандық, облыстық мара- 
паттарға ие болды. 1977 жылы «Еңбек даңкы» орденін өніріне тақты.

1968 жылы Дәмеш Төлеубаевамен отбасын қүрды. Дәмеш Төле- 
убаева Семей облысы (қазіргі Шығыс Қазақстан облысы) Ақсуат av- 
даны ҚызьіАкесік ауылының тумасы. 1966 жылы Семей каласындағы 
Н. Крупская атындағы педагогикалық институттың химия-биология 
факультетін үздік бітіріп, Екібастұз орта мектебіне жолдамамен келген. 
«Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мүғалімі». Қазір зейнеткер.

Бүгінде 75 жастағы Аманкелді Масығүтов үрпағымен бақытты. 
1 үл, 3 қыз тәрбиелеп, жеткізді. Балалары әр салада абыройлы еңбек 
етіп, еліміздің дамуына өз үлестерін қосып жүр.

¥лы Талғат «Болат Нүржанов атындағы Екібастұз МАЭС-1» 
ЖШС-де цех басшысы, келіні Гәкку жеке кәсіпкер. Қыздары Жанна мен 
Айгүл «Қазақстан темір жолы» ¥Қ АҚ-да экономист және есепші-ре- 
визор болса, қызы Гүлмира «Майкөбе» кенішінде есепші-кассир, 
күйеу балалары Жанат пен Төлеген кен орындарында жүргізуші бо- 
лып еңбек етеді.

Немере-жиендері оқу озаттары, спортпен және музыкамен айна- 
лысады.
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Масығұтов 
Амантай Масығұтұлы

1947 жылы 10 сәуірде Краснокутск (қазір- 
гі Ақтоғай) ауданы, Екібастұз совхозында 
дуниеге келген. Осы ауылда жеті жылдық 
мектепті 1960 жылы, ал Екібастүз қаласында 
Абай атындағы № 2 қазақ орта мектебін 1964 
жылы бітірген.

Мектептен кейін туған ауылы Төртүй- 
де құрылыс саласында жумысшы болып еңбек еткен. 1970 жылы 
Целиноград ауыл шаруашылық институтының агрономия факуль- 
тетін бітірген. Осы жылы жас маман Краснокутск ауданының Рассвет 
совхозында бөлімше агрономы болып еңбек жолын бастаған. 1971 — 
1982 жылдары Екібастұз ауданының Ақкөл кеңшарында бас агроном 
болып еңбек еткен, кейін Екібастұз ауданының ауыл шаруашылық 
басқармасының бас агрономы қызметін атқарған.

Өз мамандығын жетік білетін маман, әрі жаңашыл, еңбекқор 
азамат егін шаруашылығы жұмысын жүргізуде озық технология- 
ларды өндіріске енгізуге зор үлес қосқан. Ақкөл совхозында облыста 
алғашқылардың бірі болып Ипатовтықтардың әдісін өндіріске қолда- 
ну арқылы, егін себу, жинау мерзімдерін екі-үш есе қысқартуға қол 
жеткізген. Жергілікті жерге ауыспалы егістің тиімділігін тәжірибе 
жүзінде іске асыруды ұйымдастырған және аудан шаруашылықта- 
рында қуаңшылыққа төзімді жоғарғы өнім беретін бидай, арпа сорт- 
тарын сүрыптау ісін жолға қойған. 1980 жылы күзде Павлодар облы- 
сында егін орағының жүрісін және өнімділігін бақылау мақсатында 
іс-сапармен келген Қазақ КСР ауыл шаруашылығы министрі Мото- 
рико Ақкөл совхозының егін даласын аралап, агротехникалық жүр- 
гізілген іске, егін өніміне оң баға берген.

Осы салада қол жеткізген табысты еңбегі үшін облыстық, аудан- 
дық мақтау грамоталарымен марапатталған. 1979 жылы «Павлодар 
облысының үздік агрономы» (Лучший агроном Павлодарской обла
сти) атағы берілген.

Зайыбы ҚР халық ағарту ісінің үздігі, Екібастүз қалалық «АНА 
Ұлағаты» қоғамдық бірлестігінің, Достық үйі аналар кеңесінің төрай- 
ымы Сағындықова М аруаш Ж олтанқызымен 6 бала өсірген. Бүгінде 
14 немере, жиен тәрбиелеп отыр.

Үлкені Дәулет жоғарғы білімді. Инженер-механик. «ҚР құрметті 
энергетигі». Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1 станциясында ең-
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бек етеді. Жолдасы-Гүлнамен Жанерке, Дарын, Амира есімді үл-қыз- 
дарын тәрбиелеуде.

Қызы М арал Алматы халық шаруашылығы институтын бітірген. 
Экономист. Мамандығы бойынша Павлодар қаласында еңбек етеді. 
Дархан, Дамир есімді екі ұлы бар.

Қызы Самал С. Торайғыров атындағы ПМУ бітірген. Қазақ тілі 
және әдебиеті пәнінің мұғалімі. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласын- 
да № 60 гимназия мектебінде мүғалім болып істейді. ҚР білім беру 
ісінің үздігі. 2019 жылы «Қазақстан Республикасының 100 үздік ус- 
тазы» атағының иегері атанды. Әділжан, М еруерт есімді балаларын 
тәрбиелеуде.

Қызы Ж ұлдыз екі бірдей жоғарғы оқу орнын жылу энергетика 
инженері және экономика менеджменті бойынша бітірген. Екібастүз 
қаласында бизнес саласының бас бухгалтері қызметін аткарады. «Біл- 
гір бухгалтер» аталымының иегері. Малика, Дильназ, Айзере, И бра
гим есімді балалары өсіп келеді.

¥лы Қанат Екібастұз политехникалық колледжін үздік бітірген. 
Нүр-Сүлтан қаласында тұрады. Жеке кәсіпкер. Балалары Шыңғыс, 
Айзара мектеп оқушылары.

Кенже баласы Дулат Павлодар университетінін зан факультетін, 
Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженер-техникалық институтының 
электрофикация факультетін бітірген. КЕГОГ Солтүстік ЖЭТ фили- 
алының инженері болып қызмет етеді. Еңбек еткен саласында мақтау 
грамоталарымен марапатталған. Әбдуали, Аблайхан есімді үлдарын 
тәрбиелеуде.

Масығұтұлы 
Балған

1936 жылы 15 қаңтарда туған. Балалық 
шағы соғыс жылдарына тұспа-тұс келіп, 
бүкіл ел басына ауыртпашылық түскен 
жылдары буыны бекіп, қабырғасы қатпаған 
10 — 12 жастағы бала еңбекке араласты. Әкесі- 
не көмекші болып түйе бақты, түзды көлден 
тұз дайындауға көмектесті.

1952 жылы әке-шешесі совхоз орталығына көшіп келген соң, Пав
лодар қаласында жүргізуші курсын бітіріп, 45 жыл бір жерде, туған 
ауылы Екібастүз совхозында жүргізуші болып еңбек етті.
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1996 жылы зейнеткерлікке шықты. Көп жылғы қажырлы, адал 
еңбегі еленіп, еңбектегі жетістіктері багаланып, үкімет тарапынан 
орден, медальдармен, аудан, әкімшілігінен мақтау грамоталар мен 
бағалы сыйлақтармен марапатталды.

1975 жылы Бүкілодақтық халық шаруашылық жетістіктері көр- 
месінің күміс медалін иеленді. 1976, 1980 жылдары «Содиалистік жа- 
рыстың жеңімпазы» атанып, төс белгісін кеудесіне қадады. 1980 жылы 
«Құрмет белгісі» орденімен марапатталды. 1982 жылы Бүкілодақтық 
халық шаруашылық жетістіктері көрмесінің сыйға бертен 412-мо
сквич автокөлігінің иегері атанды. 1983 жылы «11-ші бес жылдық 
озаты» төс белгісін иеленді. 1984 жылы орақ алдында таулы «ЗИЛ» 
автокөлігі берілді. 1988 жылы «Еңбек ардагері» медалімен марапат
талды.

Зайыбы М ашырапқызы Ш олпанмен 1 қыз, 4 үл сүйіп, олардан 
9 немере-жиен, 4 шөбере өрбіп отыр.

Тұңғыш қызы Райгүл -  Екібастұз медициналық училищесін 
бітіріп, Екібастүз қаласындағы № 1 поликлиникада медбике. Сабина 
есімді қызын тәрбиелеуде.

¥лы Н үрлан -  1964 жылы Екібастүз совхозында туған. Павлодар 
совхоз-техникумын бітіріп, ветеринар мамандыгын адды. 1985 — 1989 
жылдар аралығында туған ауылында мамандығы бойынша еңбек етті. 
1989 жылдан Екібастұз қаласына көшіп келіп, еңбек етуде.

Зайыбы Түрсынқызы Еульфирамен 3 кыз көріп, 3 жиен немеренің 
атасы атанып отыр. Гульфира Алматы халық шаруашылық институ- 
тын бітіріп 30 жыл банк саласында еңбек етеді. Қыздары Арайлым, 
Шынар жоғарғы білімді. Мамандықтары бойынша еңбек етуде. Екеуі 
де түрмыста. Арайдымда екі, Шынарда бір бала өсіп келеді.

¥лы Руслан 1966 жылы туған. Астана қаласында түрады. Жүр- 
гізуші. ¥лы Ербол Санкт-Петербург қаласындағы жоғарғы әскери 
академияны үздік бітіріп, әскери мекемеде аға лейтенант шенінде 
қызмет істейді. Зайыбы Айкерім екеуі Амина, Али-Дамир есімді 
ұл-қызын тәрбиелеуде.

¥лы Марат -  қүрылысшы. Зайыбы Қайыржанқызы Еүлзайрамен 
3 қыз бала өсіріп тәрбиелеуде. Еүлзайра жоғары білімді ұстаз. Екі- 
бастүз қаласындағы № 23 орта мектепте директордың оқу-ісі жөнін- 
дегі орынбасары.

¥лы  Сұңғат -  жүргізуші. Павлодар қаласында түрады. Зайыбы 
Айнүр екеуі тату-тәтті ғұмыр кеніуде. Қызы Мадина жоғаргы білімді 
маман.
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Маханов 
Қайыр Қайырденұлы

1948 жылы 29 желтоқсанда Павлодар 
облысы, Ш арбақты ауданы, Сосновка совхо- 
зында шопан отбасында дүниеге келген.

1956 жылы Таболжан орта мектебіне ба- 
рып, 8 жылдық оқуды бітіреді. 1964 жылы 
Ш арбақты ауыл шаруашылығын механиза- 
циялау мен электрификациялау техникумы- 
на түсіп, оны 1968 жылы аяқтайды. 1968 — 1970 жылдар аралығында 
Кеңес әскерінің құрамында Отан алдындағы борышын өтейді.

1970 жылы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының жі- 
берілуімен Сарықамыс совхозына механик қызметіне тағайындалады.

Сол жылы Сабитова Айман Ахатқызына үйленеді. Айман Ахатқы- 
зы 1952 жылы дүниеге келген. Әр жылдары мейірбике, фельдшер, 
акушер және педиатр қызметтерін атқарып, денсаулық сақтау са- 
ласында еңбек еткен білікті маман. Қазіргі уақытта зейнеткерлікке 
шыққан. 1971 жылы түңғышы Айгүл дүниеге келеді.

1974 жылы Сарықамыс совхозының бас инженер лауазымына ауы- 
сады. Бұл қызметте 10 жыл абыройлы еңбек етеді. 1974 жылы Динара, 
1977 жылы Анар мен 1978 жылы ұлы Арман дүниеге келеді.

1982 жылы Семей қаласының зоотехникалық жэне мал дәргерлік 
институтына түсіп, 1987 жылы зооинженер мамандығын алып шы- 
ғады.

1985 жылы Павлодар облысы, Екібастұз ауданы, Степной совхозы
на (қазір Әлкей М арғүлан ауылы) бас инженер қызметіне жіберіледі.

1991 жылы Екібастүз совхозы директорының орынбасары болады. 
1 жылдан кейін бас инженерлікке ауысады.

1995 жылы Екібастүз совхозының директоры лауазымына тагайын- 
далады.

1996 жылы Сарықамыс ауылдық округінің әкімі болтан Қайыр 
Қайырденүлы 13 жыл бойы ел басқарады. Әкім болтан уақытында 
ауыл аумагында қараусыз, бос қалган гимараттардан тазартып, ауыл 
клубын, мешітті және сүт салқындату бойынша кіші заводты ашқан 
болатын.

2009 жылы ротация бойынша Павлодар облысы, Екібастұз қала- 
сының Байет ауылының әкімі болып ауыстырылды. Осы лауазымнан 
зейнеткерлік демалысқа шыгады.
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Ауыл шаруашылық және агроөнеркәсіп саласындағы ерен еңбе- 
гі үшін Павлодар облысы және Екібастүз қаласы әкімінің, сонымен 
қатар ауыл шаруашылығы басқармасының басшыларынан құрмет 
грамоталарымен алғыс хаттармен, ауыл шаруашылығын дамытуға 
қосқан үлесі үшін «ҚР Конституциясына 10 жыл», «ҚР Тәуелсіздігіне 
20 жыл», «Екібастұз қаласына 50 жыл», «Павлодар облысына 75 жыл» 
медальдарымен марапатталған.

Түңғышы Айгүл «Dent Lite» тіс емханасының директоры, стома
толог. Астана медицина университетінде оқитын 2 қызы бар. Ортан- 
шы қызы Динара «Арнау» сүлулық салонының директоры. Тұрмыста. 
2 қызы, 1 ұлы бар. Кіші қызы Анар Нүр-Сұлтан қаласында түрады. 
2 баласы бар. Нұр-Сүлтан қаласы Білім басқармасы біліктілікті арт- 
тыру бөлімінің басшысы.

¥лы Арман МАЭС-2 станциясының өрт қауіпсіздігі бөлімшесінің 
басшысы. Үйлентен. 3 қызы бар.

Мәлиұлы 
Жұмаділдә

1892 жылы туған. Екібастұз совхозында, 
Талдықамыс ауылында «гуртуправ» болып 
еңбек етті.

Сол ауылда 1932 жылы 25 шілдеде Жұ- 
маділдәүлы Қасен дүниеге келді. 1948 жылы 
Ж ұмаділдәқызы Тоқмейіл (Тоқан) дүние есі- 
гін ашты.

Мектеп бітіртен соң Қасен Қарағанды педагогикалық институты- 
на түсіп, оны ойдағыдай аяқтады. Кейіннен совхозда химия, биоло
гия ләнінен сабақ берді. 1953 жылы Дүкенқызы Күлзияға үйленді.

Дүкенқызы Күлзия 1935 жылы Екібастұз совхозында туған. 1952 — 
1961 жылдары совхозда «счетовод» болып еңбек етті. 1961 жылы жаңа 
ашылған Өлеңті совхозына қоныс аударып қызметін жалғастырды.

Қасен мектеп директоры болса, Күлзия кітапханашы болады. Бір 
жылдан кейін Қасен партия үйымының хатшысы қызметіне сайланады.

Алматының жоғары партия мектебіне жіберіліп, ойдағыдай 
аяқтаған соң Өлеңті совхозына оралады. Кейіннен Алматыдағы ауыл 
шаруашылығы институтын сырттай бітіреді.

1972 жылы Екібастұз ауданы ашылғанда Қасен аудандық кәсіпо- 
дақтың төрағасы болып тағайындалады. Екібастүзға қоныс аударады.
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1979 жылы Екібастұз ауданында жоспарлау бөлімі мен ауатком 
(аудандық атқару комитеті) төрағасының орынбасары болып қызмет 
атқарады. Күлзия 4 ү кенқызы аудандық кеңес станциясының дәріха- 
насында қызмет етті. Осы қызметтерінен зейнеткерлікке шықты.

Соңғы кундеріне дейін Екібастұз қаласында тұрды.
Қасеннің қарындасы Тоқмейіл (Тоқан) Екібастұз совхозының 

1 бөлімшесінде көп жылдар тұрып, бастауыш қазақ сыныптарына 
сабақ берді.

Жұмадельдинов Сағынбек Қасенұлы 1958 жылы Екібастұз совхо- 
зында дүниеге келген.

Сол совхозда мектепте оқып, 8 сыныпты бітірді. 1973 жылы әжесі 
дуниеден озып, атасы екеуі Екібастұз қаласына көшеді. 1976 жылы 
М әлиүлы Ж үмаділдә дүниеден озды.

Молдахметов 
Мұратбай Оңайұлы

1942 жылы 15 маусымда Екібастүз совхо- 
зында дүниеге келді. М еханизатор болып 
егістікте еңбек етті. 2004 жылы зейнеткерлік- 
ке шықты. Зайыбы Молдахмет келіні, Қой- 
шықызы Күлшайым 1943 жылы 27 қаңтарда 
дүниеге келді. Жазды күні қой қырқу науқа- 
нына қатысты. Құрылысшы болды.

Екеуі 7 бала тәрбиелеп, 18 немере, 9 шөбере сүйді.
Төртүй ауылдық клубында іс шараларға, қалалық фестивальдар 

мен байқауларға қатысып жүлделі орындарға ие болды. Ауыл бала- 
лары мен немерелерін өнерге баулып отырды. Асқарқызы Жансая 
Алматы консерваториясының опералық бөлімін бітірді.

Өнерге жақын, еңбекқор азамат 2010 жылдың 23 мамырында ду
ниеден озды.

Мүбараков Балтабай Тұрсынұлы

1946 жылы 15 қаңтарда Екібастұз совхозында дүниеге келді. 
М үбарак атаның жалғыз үрпағы. Жастайынан еңбекке араласты. 

Дос-туысқа адал, қамқор болды.
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1965 — 1998 жылдар аралығында механи
затор болып еңбек етті. Еселі еңбегінің арқа- 
сында бірнеше орден-медальдармен мара- 
патталды.

1973 жылы «Еңбек даңқы» орденін, 
1975 жылы «Еңбек ардагері» медалін, 
1978 жылы «Социалистік жарыс жеңімпазы» 
белгісін иеленді.

Зайыбы Бөлтенқызы Сағындықпен 
1964 жылы шаңырақ көтеріп 7 қыз, 2 үл тә- 
биелеп, берекелі ғұмыр кешті.

Мубараков 
Тоқтар Мубаракович

1945 жылы 15 сәуірде дүниеге келді. 
1968 — 1974 жылдар аралығында Семей зоо- 
ветеринарлық институтын «зоотехник -  та
лым» мамандығы бойынша оқып шыққан.

Еңбек жолын 1964 жылы Ақкөл совхо- 
зынан бастаған. 1978 жылға дейін ағаш ше- 
бері, бухгалтердің көмекшісі, зоотехник- 

селекционер болып қызмет еткен. 1978 жылдан 1981 жылға дейін 
Лебяжі ауданы, Казинский совхозында, 1981 жылдан 1984 жылға 
дейін 21 парт съезд совхозында, ал 1984 жылдан Екібастұз аудандық 
агроөнеркәсіптік бірлестігінде бас зоотехник болтан.

1986 жылдан 1989 жылга дейін Екібастұз совхозында партия ко- 
митетінің хатшысы болды. Сол жылдан 1994 жылга дейін Ақкөл 
совхозының директоры, 1994 — 2001 жылдары Лебяжі ауданының 
әкімі, 2001—2003 жылдары Павлодар облысы ауыл шаруашылық де
партаменті басшысыныц орынбасары, 2003—2006 жылдары Май ау- 
данының әкімі, 2006—2008 жылдары Павлодар облысы әкімі аппара
ты басшысыныц орынбасары болып қызмет етті.

Көп жылты адал еңбегі үшін 1998 жылы «Астана», 2005 жылы «Қа- 
зақстан Конституциясына 10 жыл», «Тыцга 50 жыл» медальдарымен, 
1995 жылы ҚР ауыл шаруашылық М инистрлігінің Қүрмет грамота- 
сымен марапатталган.
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Аққулы ауданының құрметті азаматы.
Зайыбы Оспан Орынгүл -  мұғалім болған. Қазіргі уақытта зейнет- 

кер. 2 үлы, 1 қызы бар.

Мухамедиянов 
Ақылбек

1918 жылы дуниеге келген. 1941 — 1945 
жылдары ¥лы Отан соғысына қатысып, 1947 
жылы еліне оралған. Екібастүз ауданының 
Ақкөл ауылында мал шаруашылығында жү- 
мыс атқарды. 1952 жылы Қоңырмен (шын 
есімі Гүлжазира) шаңырақ қүрып, үш үл, 
екі қыз өсіріп, немере-жиендерін көрген.
1967 жылы Екібастүз совхозы, Тоққылы ауылына қоныс аударып, 
кейіннен 1971 жылы Қаражар ауылына көшеді. Осы ауылда да мал 
шарушылығында еңбек ете жүріп, біршама жетістіктерге жетті. Әр 
сиырдан 90 — 95 бүзау алып медальдармен мақтау грамоталарын ие- 
леніп, 1979 жылы ерен еңбегінің арқасында үкімет ВАЗ-21 «Жигули» 
жеңіл авто-көлігін сыйға тартты.

1975 жылдың қыс айында түн уақытында ертеректе мал қыстағы 
базға күзетке зайыбы барған, сол сәтте қораға қасқыр тусікен екен, 
Ақылбек ақсақалға қасқыр шауып, арпалысып жатқан кезінде Қоңыр 
апа жолдасын қасқырдан араш алау үшін қолындағы айырымен аш 
қасқырды жығып, аман-есен қалған екен. Сол оқиға кезінде Ақылбек 
ақсақалдың қолына қасқырдың азу тісі батып кеткеннен көп бейнет 
көреді. Ақылбек ақсақал, сондай-ақ, ат баптап, бәйгеге ат жаратқан- 
ды жақсы көретін. Еңбек ете жүріп-ақ, баптаған арғымақтары бірне- 
ше мәрте жүлделі орындарды иеленіп, бағалы сыйлықтар алған. 1980 
жылы зейнеткерлікке шығып, мал шаруашылығын баласы Кәкібайға 
беріп, ізін баласы жалғастырды. Әкеміздің еліне сіңген ерен еңбегі 
үрпаққа үлгі деп сенемін.

1991 жылы 73 жасында дуниеден өтті.
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Мухамедиянов 
Кәкібай Ақылбекұлы

1958 жылы Ақкөл совхозының 
№ 4 бөлімшесінде дүниеге келді. 
Кейіннен Екібастұз совхозыныц № 2 
бөлімшесі Тоққылыға қоныс аудар- 

ды. Еңбек жолын Қаражарда бастады.
1977—1979 жылдары Отан алдындағы борышын атқарып келген 

соң ауылда мал шаруашылығында еңбек ете бастады. 1980 жылы әкесі 
Ақылбек М ұхамедияұлы зейнеткерлікке шыққанда бір табын қара 
малды бағуға береді. Қазан айынан 1998 жылға дейін осы малды бағып 
көптеген жетістіктерге жетті. Үкімет ерен еңбегі үшіне медальдармен 
марапаттады. 100 сиырдан 98 — 100 бұзауға дейін алған кездер бол- 
ды. Адал еңбегінің арқасында 1983 жылы Чехословакия мемлекетіне 
жолдамамен барып келді. 1980 жылы зайыбы Гүлжамалмен шаңырақ 
көтерді. Бес бала сүйіп, оқытып-тәрбиелеп, үлын үяға, қыздарын қия- 
ға қондырған. Кенже қыздары Ақмарал қазіргі уақытта Нүр-Сүлтан 
қаласында Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Үлттық университетінде 
білім алып жатыр.

Мұқатов 
Жылқыбай

1900 жылы 1 қаңтарда Ақ мектеп 
ауылында (қазіргі Баянауыл ауданы, Бірлік 
ауылы) дүниеге келген. Ауыл молдасынан 
білім алып, ата тілін меңгерген. Жастайынан 
құран оқыған.

1937—1938 жылдары зайыбы Мансура- 
мен отбасын қүрып қазіргі Ақкөл ауылдық 
округінің Зеленая роща ауылына көшіп кел

ген. Ж ылқыбай ата ауылда бірнеше жыл жұмысшы кооперативінің 
төрағасы, басқарушы, сатушы қызметтерін атқарған.

Осы ауылдан 1942 жылы Үлы Отан соғысына аттанған. 1943 жылы 
жау қолына түсіп, түтқынға алынған. Соғыс аяқталған соң 1945 жылы 
Талдықамыс ауылында түрған. Түтқында болған Жылқыбай ақсақал-
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ды қызметке а л май, коп жылдар бойы қарапайым жұмыскер болған. 
1957 жылы отбасымен Екібастұз совхозына коныс аударган. Совхоз 
қурылысында белсенді жұмыс істеп, маңдай терін төккен. 1960 жылы 
зейнеткерлікке шықкан.

Зейнеткерлікке шыққанына қарамастан, бала-шағасына колғанат 
болып үй шаруасымен айналысқан. Мал жайып, шөп шабады.

Жылқыбай ақсақал турған ауылында қадірі артқан, жанашыр, 
көпшіл, қонақжай адам болған. Әңгімелескен адамын зейін қойып 
тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін.

Ауыл арасында қазақша курестен алдына тусетін ешкім жоқ еді. 
Облыстық, Республикалық сайыстарда қазақша курестен жулделі 
орындар иеленген.

Аузынан Алласы, қолынан кураны туспейтін Жылқыбай ақсақал 
ауыл молласы болтан. 100-ден асып 2002 жылы мамыр айында дуние- 
ден озған.

Қудай қосқан косағы Мансурамен 60 жыл бір отаудың астында 
берекелі өмір сурген. 10 бала дуниеге әкеліп, 8-і бала кездерінде көз 
жұмған. 1934 жылы туған қызы Зейнеп пен 1946 жылы туған улы Жа- 
рылғапберді Екібастүз совхозында көпжылдар бойы турды. 6 неме- 
ресі мен 4 жиені бар.

Мұқышев
Айтмағамбет

1938 жылы дуниеге келді. Әр жылдары 
жургізуші, кассир, директордың орынбаса- 
ры қызметтерін атқарды. Зайыбы Шәменқы- 
зы Н урзипа 1942 жылы 1 қаңтарда дуниеге 
келді. Совхозда қурылысшы болды. Жаз 
уақытында қой қырқу науқанына катысты.

Қарлығаш, Сәуле, Үміт, Қабдулғазис,
Жанар, Қабдулманат есімді балаларынан 16 немере, 9 шөбере бар.

Айтмағамбет Муқышев 1995 жылы дуниеден озды.
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Мұқышев
Көшен

1904 жылы дүниеге келді. Көшен ата 
совхоздың алғашқы құрылысшыларының 
бірі. Ағаш шебері болып еңбек етті. Үлы 
Отан соғысының ардагері.

Мұқыш келіні Жобалымен шаңырақ кө- 
теріп, дүниеге 5 бала әкелді. Олардан 23 не- 
мере, 56 шөбере, 16 шөпшек бар.

Мұқышев
Бекмағамбет

Екібастұз 
■1960 жыл-

1945 жылы 2 желтоқсанда 
совхозында дүниеге келген. 1951 — 
дар аралығында ауыл мектебінде білім алған.

Еңбек жолын 1962 жылы ауыл қүрылы- 
сында бастады. 1964 жылы әскер қатарына 
шақырылып, 1967 жылға дейін Красноярск 
өлкесінде Отан алдындағы борышын өтейді. 

1968 жылы Красноармейка ауыл шаруашылық техникумына түсіп 
1972 жылы механик мамандығын алып шығады. Сол жылы Екібастүз 
совхозына механик ретінде жұмысқа қабылданады.

1979 жылы шаңырақ көтереді. Қазіргі таңда Екібастұз қаласында 
түрып жатыр. 2008 жылы зейнеткерлікке шыққан.

4 баласы, 8 немересі бар.

Мұхамедиев Fa ли

1912 жылы (қазіргі Павлодар облысы, Екібастүз ауданы, Ақкөл 
ауылында туған). Қазақ педагогикалық институтың бітірген соң Ертіс 
ауданында математика пәнінің мүғалімі болып жүмыс істеген.

1932 жылы жаңадан ашылған Ертіс ауданының № 1 мектебіне 
директор болып қызмет атқарған. 1982 жылы осы мектептің 50 жыл-
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дығына орай ұйымдастырылган шараның 
қүрметті қонағы болды. 1939 жылы әскери 
борышын өтеген. 1941 — 1945 жылдары ¥лы 
Отан соғысында артиллерист болтан.

Варшава қаласын жаудан азат еткен- 
де және Берлин қаласын алғанда жасаған 
ерлігі үшін «Қызыл ту», «Отан соғысы» ор- 
дендерімен марапатталған. Неміс үшақта- 
рын атып түсіргені үшін берілген бірнеше 
медалдары бар. 1945 жылы қыркүйек-қазан 
айларында болтан Кеңес-жапон согысына 
қатысқан.

1947 жылы майданнан келген соң қазірті Павлодар қаласындагы 
облыстық білім бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді.

1950 жылы сол кездегі саясат бойынша Совет Одагының Коммунис
т а  партиясының мүшесі ретінде ауылга жүмысқа жіберілді. Қазіргі 
Шыгыс Қазақстан облысы Бесқарагай ауданында Беген ауылындагы 
(Кретинка ауылы) сотые кезінде әке-шешесіз қалтан балалар түрып 
оқитын мектеп-интернатында мектеп директоры болып жұмыс істеген.

1960 жылы қазіргі Павлодар облысы Ақтогай ауданы «Рассвет» 
совхозының мектеп директоры болып татайындалды.

1963 жылы Екібастұз ауданы Екібастүз совхозындаты орта мектеп- 
ке директор болып келеді. Осы мектепте математика пәні мүгалімі 
болып істеп жүріп, 1972 жылы зейнеткерлікке шытады.

Мүхамедиев Ғали білімді, дарынды адам болтан. Қазакша, орыс- 
ша бірдей сөйлеп, сабақты қазақ-орыс сыныптарына берген. Арабша 
хат таныган.

1974 жылы зейнеткерлікке шықты. Майдан даласында көрсеткен 
ерліктері мен бейбіт күндері еткен еңбегі үшін 2 марте II дәрежелі 
«Отан согысы» (1943 ж., 1985ж.) орденімен, «Ерлігі үшін» (1943 ж.) 
«Германияны жеңгені үшін», «¥лы Отан согысындагы жеңіске 20 — 
30 жыл», «Еңбек ардагері», «В.И. Лениннің тутанына 100 жыл», «КСРО 
Қарулы күштеріне 50 — 60 жыл» медальдарымен марапатталды.

Ғали Мұхамедиев 1983 жылы 22 қарашада дүниеден озды. Екі- 
бастүз ауданы, Ақкөл совхозына жерленді.

Нуриденов Амантай

Әкесі Ташматамбетов Нуриден 1921 жылы туган. Төртүй аулы- 
ның түргыны. ¥лы Отан сотысының ардатері. Ауылда шөп шабушы- 
лардың бригадирі, азық-түлік қоймасының меңгерушісі қызметтерін
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атқарған. Осы ауылда абыройлы еңбек етіп 
зейнеткерлікке шыққан. Баласы Нуриденов 
Амантайды жас кезінен еңбекке баулыған.

Нуриденов Амантай 1942 жылы 20 сәуір 
күні дуниеге келген. Мектепте оқып жур- 
ген кезінен шөп шабу бригадасында тырна- 
уышқа отырып жумыс істеген. 1967 жылы 
комбайншы, тракторшы машинист оқуын 
оқығаны жөнінде куәлік алған. 1975 жылы 
ДОСААФ бітірген.

Көп жылдар бойы комбайншы, жүр- 
гізуші қызметтерін атқарды. Адал ең- 

бегі ушін 1989 жылы «Еңбек ардагері» медалімен марапатталса, 
1991 жылы қайта сол «Еңбек ардагері» медалін алды. Ауылға сіңірген 
еңбегі ушін көптеген мақтау қағаздарын иеленді.

Кулдарайым Айтмағамбетовамен отбасын қурып, 6 баланы дуни
еге әкелген. Қаршыға, Буркіт, Қанат, Даржан, Баян, Н урлан есімді ба- 
лаларын тәрбиелеп, өсірген. 2000 жылы балаларының қызметіне бай- 
ланысты Екібастуз қаласына көшіп келіп, зейнеткерлікке шыққан.

2010 жылы дуниеден озды.

Көріпкелдік қасиет пен емшілік дарыған 
Әшім қожа өткен ғасырдың басында 1903 
жылы Ақкөл-Ж айылмада дуниеге келіп, 
1971 жылдың 16 шілдесінде 68 жасында 
Төртуй ауылында көз жумды.

Исабек ишанның немересі, Нурмұхам- 
медтің баласы Әшім қожа -  күні бугінге дей- 

ін ел аузында журген өшпейтін өр тұлға, дара тұлға.
Әшім қожа келбетті, қызыл шырайлы, кең пейілді, қулықшыл, 

сері адам болтан. Әшім қожа қазақша да, арабша да хат таныған адам. 
Қуранды жанға жайлы әдемі бір әуезбен оқитын.

Ол Ақкөл аулына қарасты он бірінші ауылында пар ат жегіп алып, 
пошта тасыған. Үйінен унемі кісі арылмайтын, дастарханы ж иы лмай- 
тын.

Нұрмұхаммедұлы  
Әшім қожа
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Әшім кожаныц кейінгі әйелі қара торының келбеттісі М аруар апа 
(Маруартас) жанында унемі бірге журетін. Маруар апа Әшім қожаны 
ақтық сапарға арулап шығарып салды. Шаңырағының тутінін тутетіп 
90 жасқа келіп дүниеден өтті.

Төртүй ауылындағы мешіт Әшім қожаның атымен аталады.

Нығметов 
Қабидолла Қасенұлы

1924 жылы 20 қаңтарда Павлодар об- 
лысы, Баянауыл ауданына қарасты Саржал 
ауылында дуниеге келген. Павлодар қала- 
сындағы мектеп-интернатта оқып, білім 
алған. Бала кезінде үлттық рух бойында қа- 
лыптасқан Қабидолла ақкөңіл, жаны жайсаң 
азамат болып ер жетті. Мектепті бітірген соң 
құрылыс курсын аяқтады. Еңбек ете ж уріп  1942 жылы Баянауыл әске- 
ри комиссариатының шақыруы бойынша ¥лы Отан соғысына аттан- 
ды.

Қабидолла Қасенулы 88-ші атқыштар полкінің қүрамында өз бо- 
рышын өтеді. Штабта писарлық жүмысты да абыроймен атқарды. 
1949 жылы елге оралды.

Майданда улкен ерлік жасаған азамат еңбекте де есесін жібермей, 
ел абыройына бөленді. Екібастұз совхозының қүрылыс аумағында 40 
жыл бойы шебер болып маңдай терін төкті. Сол жерден зейнеткер- 
лікке шықты. Екібастұз совхозының экономикасы мен құрылысына 
өзіндік улес қосты. Еселі еңбегі ушін бірнеше рет імақтау қағаздары 
мен алғыс хаттарға ие болды. Коммунистах партия қатарына өтіп, 
бірнеше рет партия конференцияларының делегаты болып сайланды.

1957 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының жарлығымен 
«Тың және тыңайған жерлерді игергені ушін» медалімен марапатталды.

Еңбекті бағалайтын -  халық. «Елді сыйлағаның -  өзіңді сыйлаға- 
ның» -  демекші, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білген азамат 
ел алдында сый-құрметке бөленді. Зейнеткерлікке шығар алдында 
совхоз басшылығы Қабдолла Қасенулына кең сарайдай уй сыйлады. 
Жеңістің 45 жылдығы қарсаңында «Еңбек ардатері» медалімен м ара
патталды.
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Аяулы жары Шоланова Үміт Ж үматайқызымен 4 бала тэрбиелеп 
өсірді. Үміт Ж үматайқызы Екібастүз совхозының дамуына өз улесін 
қосты. Бүгінгі күнде Екібастүз қаласында түрады.

Нығыманова 
Балшакар Нығманқызы

1936 жылдың 23 қараша күні Сталин кол
хозы, Куйбышев ауданы, қазіргі Ақтоғай ау- 
даны, Қожамжар ауылында дүниеге келген.

Сталин атындағы колхозда, Сталин қазақ 
орта мектебінің 1-ші сыныбына оқуға барды. 
9—10 сыныптарды Куйбышев орта мектебін- 
де 1954 жылы бітірді.

Қарағандының Абай атындағы педучилищесін бітіріп 1958 — 1959 
оқу жылдарында қазіргі Ақтоғай ауданы, Қожамжар ауылында 
алғашқы үстаздық жолын бастады.

1959 жылы Омаров Құсайынға түрмысқа шығып, Екібастұз совхо- 
зына ауысты. Онда бастауыш сынып мұғалімі болып еңбек етті.

1972 жылы жолдасының қызметі ауысуына байланысты Екібастұз 
қаласындағы № 2 қазақ орта мектебіне бастауыш сынып оқытушысы 
болып орналасты.

1974 —1978 жылдары жолдасы Өлеңті совхозына, совхоз директо
ры болып ауысуына байланысты Өлеңті орта мектебінде жүмысын 
жалғастырды.

Кейіннен облыс орталығына қызметінің ауысуына байланысты 
1978 жылдан 2008 жылға дейін Павлодар қаласындағы Ыбырай Ал- 
тынсарин атындаты дарынды балаларға арналған гимназия-интерна- 
тында бастауыш сынып мүғалімі болып еңбек етті.

50 жылғы еңбегі елеусіз қалған жоқ. Екібастұз қаласындағы № 2 
қазақ орта мектебінде жұмыс істеп жүргенде «Оқушыларды өздігінен 
сабаққа дайындалуға үйрету» деген тақырыпта іс-тәжірибемен еңбек 
жазады. Сол үшін 1974 жылы ВДНХ-ның қола медалін иеленді. 1976 
жылы «Құрмет белгісі» орденімен, 1978 жылы «Халық ағарту ісінің 
үздігі» белгісімен марапатталды.

1978 жылы Қазақстан мүғалімдерінің V съезіне делегат болып 
сайланды. 1992 — 1993 оқу жылында «Аға үстаз» атағы берілді.

Бір қызы, төрт үлы бар. Бәрі де жоғарғы білімді, үйленген, бала- 
лы-шаталы, Павлодар қаласында түрып, қызмет істейді. Олардан 10

176



немере, екі шөбере суйген бакытты әже. Немерелерінің алды уйлен- 
ген, бәрі де жоғарғы білімді, еңбек етіп жатыр. 3 немересі шет елден 
оқып келіп, өз мамандықтары бойынша еңбек етуде.

Омарбеков 
Қасымтай

1954 жылы 22 қыркуйекте Екібастуз 
совхозында дуниеге келді. 1972 жылы орта 
мектепті бітірген соң Красноармейка ауыл 
шаруашылық техникумына оқуға тусті. 1975 
жылы агрономия факультетін бітірген соң, 
совхозда бригада агрономы болып еңбек жо- 
лын бастайды.

1980 — 1985 жылдар арадығында кәсіподақ комптетінін төрағасы 
қызметін атқарады. 1986 жылы 22 парт, съезд ауылына бас агроном 
қызметіне жолданады. Бул қызметте 1991 жылга дейін болады. Сол 
жылы ГРЭС-1 қарасты Екібастуз подхозына шакырылып 1998 жылға 
дейін қызмет етеді. Кейіннен «Промсервис Отан» автобазасына ауыс- 
тырылып 2006 жылға дейін механик қызметін аткарлы. 2007 жылы 
ҚТЖ ауысып ПЧ-31 жол станциясының механизация бөлімінде меха
ник болып еңбек етті.

2017 жылы зейнеткерлікке шықты. Еңбек демалысында ж уріп 
Екібастуз қаласы темір жол вокзалының басшысы кыз.метін аткарды.

2019 жылы дуниеден озды.

Омаров (Ахметов) 
Константин (Қыдырбай) 

Жақыпбекұлы

Ел аузында тарап кеткен, қурдас-заман- 
дастарының қойған «АССА» деген лақап аты 
бар.1953 жылы 7-тамызда Краснояр өлкесі, 
Большой М уртинский ауданы, Комарово 
селосында дуниеге келген. Әкесі, Қошқаров
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Жақыпбек Ахметүлы 1909 жылы Куйбышев ауданы (Краснокутск) 
Екібастүз совхозында дуниеге келіп, ауылда қоймашы болып еңбек 
еткен.

Атасы, Алдамжаров Қош қар Баянауыл ауданы Ш ақшан аумагын- 
да 19 жыл би болған. Оны «Алтайдың Аққошқары» деп атаған. Ол кісі 
туралы мәлімет Санкт-Петербург қаласының архивінде сақталған. 
2013 жылы «Голос Экибастуза» газетінде «Ш акшанская волость Пав
лодарского уезда» деген мақалада жарияланған. Сол себептен жа- 
зықсыз баласы, Ж ақыпбек пен оның әкесі М ерғали екеуі 1937 жылы 
«Байдың ұрпақтары» деп, сотталып кеткен. Қошқаров М ерғали ха- 
барсыз кеткен, ал Қошқаров Ж ақыпбек елге оралған. 1949 жылы 
Екібастүз совхозында еңбек етіп жүргенде екінші рет сотталып, жер 
аударылады. 1952 жылы Үкімет отбасымен бірге болуға рұқсат бер- 
ген соң, жұбайы Ресей жеріне көшіп барады. Баласы Қыдырбай сол 
елде 1953 жылы дүниеге келген. Әкесі баласына зияны тимесін деп, 
оған анасының тегін береді. Содан Ахметов Қыдырбай атанған. 1955 
жылы Қош қаровтар отбасы М айқайың кентіне көшіп келген. Қыдыр- 
бай 1961 жылы мектепке барып, 6-сыныпқа дейін оқыған. 1967 жылы 
Екібастүз совхозына көшіп келген. 7-сыныптан бастап Екібастұз орта 
мектебінде оқып, 10 жылдық білім алған. 1968 жылдан бастап ең- 
бекке араласты. 1971 жылы 14 совхоз арасында футболдан аудандық 
спартакиада өтіп, финалға шығып, Краснокутск ауданында футбол 
бойынша кубокка қол жеткізіп. Бас жүлдеге ие болтан. Сол спар- 
такиадада волейбол бойынша 1-орын алған. Осы жарыста ойнаған 
команда мүшелері: Сембин Серік (2003 ж. қайтыс болды), Жамба- 
ев Н үржан, Омарбеков Қасымтай (2019 ж. қайтыс болды.), Қадыров 
Абыз, Нүров Кәрім, Бецал Юра (қайтыс болтан), Рыбкин Андрей, Қа- 
сымжанов Дүйсенбек, Супеков Елтай, Уаслинов Даниял және Ахме
тов Қыдырбай. Мектептің дене шынықтыру пәнінен Мақашев Қасен 
мұгалім оқытқан.

1971 — 1973 жж. Ахметов Қыдырбай әскери міндетін Фрунзе 
(Бішкек) қаласында атқарып, 1974 жылы Краснокутск ауданындагы 
СПТУ-141 училищесінде оқып, «Шофер-слесарь» мамандыгын алып 
шыққан. 1975 жылы свохозда шофер-жүргізуш і боп еңбек еткен. 
1986 — 1998 жылдары ауылда тракторшы болып, 2000 жылы Екібастүз 
қаласына қоныс аударган.

2002 —2016 жылдары «Екібастұзкоммунсервис» ЖШС-де еңбек 
етіп, зейнеткерлікке шыққан.

1978 жылы Ж апарова Көкешпен отбасын құрган. Ж ұбайы Екі- 
бастүз орта мектебін бітіріп, 1971 —1973 жж. Целиноград коопера- 
тивтік техникумын бітіріп, бухгалтер-есепші мамандытына ие болтан. 
1973 —97 жылдары ауылда сатушы болып, 2012 жылы зейнеткерлікке 
шыққан. Отбасында 2 бала тәрбиелеп өсірген.
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Үлкен ұлы Суйеніш (1979 ж. туған) түрлі салада еңбек етеді. 
Екінші ұлы Н ұрлан «1984 ж. туған) Павлодар мемлекеттік унпвер- 

ситетін бітірігі, 2007 жылдан Екібастүз-1 МАЭС-те еңбек етеді.

Омаров
Құсайын Омарұлы

1934 жылы желтоқсаннын 29 куні Пав
лодар облысы Краснокутск аүданының «Ле- 
ниншіл» колхозында дунпеге келген.

Әкесі Жандосов Омар колхоз басшысы 
болып жумыс істеген. Анасы ерте дуниеден 
өткен.

1942 — 1947 жылдары «Лениншіл» баста- 
уыш сыныбында, ал 1947—1931 жылдары 

Сталин орта мектебінде 8-ші сыныпты аяқтап, 9-шы сыныпты Крас- 
нокутскі орта мектебінде жалғастырған. 1953 жылы Алматыдағы мем- 
лекеттік ауыл шаруашылық институтының агрономия факхльтетіне 
тускен. Оны 1958 жылы бітіріп шыққан.

1958 —1972 жылдары Краснокутск ауданының Екібастуз совхозын- 
да бас агроном болып қызмет еткен.

1972 жылы жаңа Екібастуз ауданы ашылып, ондағы Екібастуз ау- 
дандық ауыл шаруашылық басқармасында бас агроном болып кыз- 
мет еткен.

1974 жылы Екібастұз ауданының Өлеңті совхозына директор бо
лып тағайындалып, 1978-ші жылға дейін қызмет еткен.

1978 —1979 жылдары Павлодар облыстык аүыл шархашылық 
басқармасы төрағасының бірінші орынбасары болып кызмет 
атқарған. Кейін 1982 жылдары Баймолдин совхозынын директоры 
болып қызмет еткен. 1990 жылға қарай денсаүлығы төмендеп, узақ 
уақыт дәрігерлер қамқорлығында болуға тура кедді де, зейнеткер- 
лілікке шыққан.

Еңбегі елеусіз қалған жоқ. 1966 жылы КазакКСР Жоғары советініц 
грамотасымен, екі марте «Еңбек қызыл ту» орденімен марапатталды. 
1974 жылы «ҚазақКСР-інің еңбек сіңіртен агрономы» атағын алды. 
Букілодақтық көрмеге бірнеше рет шакырылып, грамоталар мен ме- 
дальдар берілді.

Әйелі Нығыманова Балшакар -  педагог, 50 жыл устаздык етіп, 
зейнеткерлікке шыққан. Қызы Сәуле Қарағандының дәрігерлік ин- 
ститутының лечфакгін бітірген, дәрігер болып қызмет етуде. Үлдары: 
Серік ПМУ-дің машфагін, Нурлан энергофагін, Н урымжан ПГС-ті,
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Ғұсман Павлодар педагогикалық институтының хим-биология фа- 
культетін бітірген. Қазір бәрі де еңбек етіп жур.

10 немересі, 2 шөбересі бар.
2006 жылдың 24-ші жулдызында, 72 жасында дуниеден өтті.

Осибаев 
Сайлау

1940 жылы шілденің 5-сі куні Екібастуз 
совхозы Тоққылды ауылында дуниеге кел- 
ген. 1947—1953 жылдары мектепте оқып, ал- 
тыншы сыныпты тәмамдаған. 13 жасынан ең- 
бекке араласып, өгіз арбамен егін жыртқан. 
1960 жылдан қойшы болып еңбек етті. Адал 
еңбегі ушін бірнеше орден, медальдармен

марапатталды.
Екі мәрте «Еңбек қызыл ту» орденін (1973, 1978 жылдар), «Ерен 

еңбегі ушін» медалін (4.08.1971) кеудесіне тақты.
1973, 1975, 1976 жылдары Павлодар облыстық кәсіподақ және об- 

лыстық атқару комитетінің шешімімен «Социалистік жарыс жеңім- 
пазы» төс белгілері табысталды.

1987 жылғы сәуірдің 17-сі Екібастұз аудандық кеңесі атқару ко- 
митетінің шешімімен КСРО Жоғарғы кеңесі президиумының атынан 
адал еңгегі ушін «Еңбек ардагері» медалі тапсырылды.

Қазақстан коммунистік партиясы Орталық Комитетінің, Қазақ 
ССР жоғарғы кеңесі президиумының және М инистрлер кеңесінің қау- 
лысы бойынша бесжылдықтың тапсырмаларын орындаудағы аса ул- 
кен табыстары ушін Осибаев Сайлаудың есімі Қазақ Советтік Социа- 
листік Республикасының Қурмет кітабына Алтын әріппен жазылды.

Оспанов Ғазиз Қабиденұлы

1948 жылы 12 мамырда Қараж ар ауылында дуниеге келді. 
1955 жылы 1 сыныпқа барды. 11 сыныпты Павлодар қаласындаты 
Ы. Алтынсарин мектеп-интернатында бітірді. 1967 жылы эскер ката- 
рында шақырылып 1969 жылы қайтып оралды. 1970 жылы Екібастуз 
совхозының № 5 бөлімшесінде бухгалтер болып жұмысқа орналасты. 
1971 жылы Павлодар қаласындағы СБШ-ға тусіп бухталтерлік курсын 
бітірді. 1972 жылы Целиноград ауыл шаруашылығы институтына
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түсті. Бухгалтер-экономист мамандығы бой- 
ынша жоғарғы оқу орнын аяқтады. Бөлім- 
шеге оралып қызметін жалғастырды.

Салтанат Мұхитқызымен шаңырақ кө- 
теріп, балалы-шағалы болды. Кейіннен 
қызмет бабымен совхозға ауысып бухгал
тер-экономист болды. Зайыбы Салтанат 
Мүхитқызы рабкоопта дукен сатушысы қыз- 
метін атқарды.

4 баласы бугінгі күнде бір-бір шаңырақ. 
Немере-шөберелерінің қызығын көріп отыр- 
ған бақытты ата-әже осы кунге дейін ауылда 
түрып жатыр.

Оспанов 
Зейнолла Қабиденұлы

1937 жылдың 11 қазанында Бестөбе 
кенішінде дүниеге келген. Балалық шағы 
Екібастуз совхозының бөлімшелерінде өтті.
Екібастуз мектебінің 7 сыныбын аяқтады.

1956 — 1959 жылдар аралығында Семей 
қаласының аэро-реактивтік әскери бөлімін- 
де, сержант шенінде қызмет атқарды. Кейін 
шоферлік курстарды аяқтап Екібастұз совхозында еңбек етті.

1970 жылдан ауылда жылқышы болады. Кейіннен денсаулығына 
байланысты жургізушілікке ауысады.

1960 жылы шаңырақ көтерді. Қазір баласы М аратпен Екібастуз 
қаласында түрады. 3 немересі, 1 шөбересі бар.

1997 жылы зейнеткерлікке шыққан.
2004—2011 жылдар аралығында Екібастуз ауылдық округінің има

мы болып қызмет атқарады. Бұл кундері Екібастұз қалалық мешітінің 
қурметті ақсақалы, иман жолына шақырған батагөйі.

2015 жылы «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 70 жыл» мерей той- 
лық медалімен марапатталған.
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Рахметов
Рашит Абдоллаұлы

1950 жылы 3 қаңтарда Екібастұз совхо- 
зында дүниеге келген. Әкесі Рахметов Аб- 
долла 1919 жылы туған. Үлы Отан соғысына 
қатысып, ауылдағы алғашқы радист болтан. 
Анасы Жолдыбаева Шакен 1930 жылы туған.

Екібастүз орта мектебін 1967 жылы 
аяқтады. 1968 — 1971 жылдар аралығында 

Отан алдындағы борышын Владивосток қаласындағы соғыс-әскери 
флотында өтейді. 1972 —1976 жылдары Алматы қаласы Қастеев атын- 
дағы суретшілер училищесінде оқиды.

1976 жылы Мәскеудің Суриков атындағы Мемлекеттік суретшілер 
институтына оқуға түсіп 1982 жылы тәмамдайды.

1982—2013 жылдары аралығында Семей қаласындағы суретшілер 
одагында, одан кейін педагогикалық институтында жүмыс істейді.

ҚР Суретшілер одағының «Қүрмет» төс белгісімен және «Семей 
педатогикалық институтының 75 жыл тарихында ізі қалган» төс бел- 
гісімен марапатталған.

Қазақстан Республикасының Суретшілер одағының мүшесі. Жү- 
байы екеуі 3 бала тәрбиелеп өсірген берекелі отбасы. Қазіргі таңда 
қүрметті демалысқа шыққан зейнеткер.

Рахметова
Рашида Абдоллақызы

1951 жылы 13 наурызда Екібастұз совхо- 
зында дүниеге келген. Әкесі Рахметов Аб- 
долла 1919 жылы туған. ¥лы Отан соғысына 
қатысып, ауылдагы алғашқы радист болтан. 
Анасы Жолдыбаева Шакен 1930 жылы туган.

1967 жылы Екібастұз орта мектебін 
бітіреді. 1968 — 1970 жылдары совхозда қыз-

мет атқарады.
1970 жылы Целиноград ауылшаруашылық институтына түсі и, 

1974 жылы бухгалтерлік есеп мамандыгы бойынша бітіріп шыгады.
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1974 —1977 жылдары Екібастұз совхозында экономист болып қыз- 
мет атқарады. 1977—1987 жылдары Екібастұз ауыл шаруашылык 
басқармасының қаржы бөлімінде істейді. 1987—1989 жылдары Байет 
ауылында партия ұйымын басқарады. 1989 — 1994 жылдары аудандық 
ауыл шаруашылық басқармасында бас бухгалтер қызметін атқарады. 
1994 жылдан 2014 жылға дейін Екібастұз қалалық су басқармасында 
бухгалтер болады.

2008 жылы зейнеткерлікке шыққан.
¥лы Марат Екібастұз қаласындаты Қ. Сәтбаев атындағы инже- 

нерлік-техникалық институтын темір жол құрылысының мамандығы 
бойынша бітіріп шығады. Инженер мамандығы бойынша жұмыс 
істейді. Үйленген.

Сагамбаев 
Тұрсын Сағымбайұлы

1935 жылдың 21 қарашасында Қытай ха- 
лық республикасы, Шәушек қаласында ду- 
ниеге келді.

Бір жасында анасынан айрылып, 13 жа- 
сына дейін әкесі тәрбиеледі. 1941 жылы Шәу- 
ешек қаласында мектепке барады. Әкесі:
«ертең менің басыма дұға окып отырасың» -  
деп, 3 сыныптан кейін Халмет кариға медресеге оқуға береді. 13 ж а
сында әкесі бақилық болады. Қара жумыс істеуге мәжбур болтан Тур- 
сын Сағымбайулы, Майтау каласындағы қызу устінде ж уріп жатқан 
қурылысқа жұмысқа орналасады. Алғашында көмекші болып журеді 
де, кейіннен кірпіш  қалауды үйренеді.

1954 жылы тың жерлерді игеруге Павлодар облысы, Ақтоғай ау- 
даны, Екібастұз совхозының Талдықамыс ауылына келді. Сол ауылда 
тракторшы болып еңбек етеді. 1955 — 1996 жылдары Екібастуз совхо
зында қурылыс алаңында ағаш шебері болады. Он саусағынан өнер 
тамған азаматтың жасаған заттары әр уйдің сәнін келтіретін еді.

М аңдай терін төгіп еткен еңбегі үшін 1957 жылдың 24 мамырында 
«Тың және тыңайған жерлерді игергені ушін» медалімен, 1963 жыл- 
дың 6 қарашасында «Коммунисттің еңбек екпіндісі» төс белгісімен 
марапатталды. 1970 жылы партия қурамына өтті. Сол жылдың 
10 сәуірінде «Ерен еңбегі ушін -  В.И. Лениннің туғанына 100 жыл» 
және 1988 жылдың 26 наурызында «Еңбек ардагері» медальдарымен 
марапатталды.
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1957 жылдың 17 қыркүйегінде Сексенбаева Ж ұмағайша екеуі отау 
құрып 6 үл, 5 қыз тәрбиелеп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қонды- 
рып, 29 нем ере сүйді.

1987 жылы Ж андарбек атаның батасын алып, құранды жатқа оқи- 
тын Төртүй ауылының имамы болды. 2002 жылы ауылда Әшім қожа 
атындағы мешіт салынды. Түрсын Сағымбайүлы сол мешіттің имамы 
болып бекіді.

2014 жылдың 3 қазанында дүниеден озды.

Сагамбаева (Сексенбаева)
Жұмағайша Нәбиқызы

1939 жылы 15 сәуірде Қытай халық Рес- 
публикасының Шәуешек қаласында дүниеге 
келген. Шәуешек қаласының қыздар гимна- 
зиясын үздік бітіреді.

1954 жылы Екібастұз совхозына қоныс 
аударады. 1957 жылы Түрсын Сағымбайұлы- 
на тұрмысқа шығады. 6 ұл, 5 қыз дүниеге 

әкеліп, 29 немере сүйіп отыр.
1982 жылдың 27 қыркүйегінде Кеңес Одағының жарлығымен ба

тыр ана атағына ие болып «Мать-героиня» орденімен марапатталды.
2003 жылы 22 тамыз күні Егеменді Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаевтың жарлығымен «Алтын алқа» 
орденімен марапатталады.

Сагинбаев
Ерканат Бейбутович

2001 жылдың 27 шілдесінде дүниеге кел- 
ді. Әкесі Сагинбаев Бейбут Турсунович 1981 
жылдан бастап қазіргі күнте дейін жүргізуші 
болып қызмет атқарады. Анасы Сагинбаева 
Гульмира Жаксылыковна мектеп психологы. 
2008 жылы мектеп табалдырығын аттап 2019 
жылы Екібастүз жалпы орта білім беретін 
мектебін тәмамдады. «Алтын белгі» иегері.
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Осы жылдар аралығында көптеген жетістіктерге ие болды.
Қазіргі уақытта Нүр-Сұлтан қаласындағы С. Сейфуллин атындағы 

қазақ агротехникалық университетінің «Электр техникасы және энер
гетика» мамандығы бойынша грант иегері атанып, білім алып жатыр.

Сагинбаева 
Райхангуль Турсуновна

1970 жылы 30 маусымда Екібастүз совхо- 
зында дуниеге келді. 1976 —1977 жылы Екі- 
бастұз орта мектебіне 1 сыныпқа қабылданды.
1986 жылы 10 жылдықты аяқтап совхоздағы 
құрылыс орталығында сылақшы-маляр бо- 
лып жұмыс істеді. 1988 — 1991 жылдары Екі- 
бастұз педагогикалық училищесі, мектепке 
дейінгі мекемедегі тәрбиеші мамандығы бойынша білім алды.

2002 жылы Қазақстан-Ресей университетіне түсіп 2007 жылы пси
холог мамандығы бойынша аяқтады. Ж алпы өтілі -  32, пед.өтілі -  
28 жыл. I санатты тәрбиеші.

1991 жылы қаңтар айынан бастап Екібастұз совхозындағы «Қар- 
лығаш» бала-бақшасында тәрбиеші болып жұмыс істеді. 1992 жыл- 
дан 1994 жылға дейін осы бала-бақшада оқу-тәрбие әдіскері қызметін 
атқарды. 1994 жылдан бастап осы кунге дейін білім алған мектебінде 
жумыс істеп келеді. 2001—2002, 2005 — 2014 жылдар аралығында ди- 
ректордың тәрбие жөніндегі орынбасары болды. 2009 жылы мектеп 
жанынан шағын орталық ашылды осы күнге дейін шағын орталықта 
тәрбиеші болып жұмыс атқарады.

Еңбек еткен жылдар аралығында жеткен жетістіктері: 2005 жылы 
«Жыл муғалімі» қалалық сайсына қатысып бас жулдеге ие болды. 
Ауыл мектеп кітапханашылар арасында өткен қалалық сайысқа қаты- 
сып-ІІІ орын иеленді. 2008 — 2015 жылға дейін қалалық білім бөлімінің 
Қүрмет грамоталарымен және Алғыс хаттарымен жеткен жетістіктері 
үшін марапатталды. «Қайнар» білім беру және бос уақытты қамту 
кешені директорының 2009 — 2013 жылдар аралығында Қурмет гра
моталарымен және Алғыс хаттарымен марапатталды. Павлодар об- 
лыстық кәсіподақтар кеңесінің «Қурмет грамотасымен», 2013 жылы 
қала әкімінің «Құрмет грамотасымен» марапатталды.
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2017 жылы Павлодар облысының білім беру жүйесін дамытуға 
қосқан зор жеке үлесі үшін Павлодар облысының білім беру басқар- 
масы «Алғыс» білдірді.

1992 жылы осы ауылға түрмысқа шықты. Жолдасы осы ауылдың 
тумасы Аменов Сабыржан Тұяқұлы. Үш баласы бар.

Сағынбаев
Қабдрашит Тұрсынұлы

1960 жылы 07 шілдеде Екібастүз совхо- 
зында дүниеге келді. Екібастүз орта мек- 
тебін бітірген соң Н.К. Крупская атындағы 
Семей педагогикалық институтына «Бей- 
нелеу, Сызу және Еңбек» мамандығы бой- 
ынша оқуға түседі. Жоғарғы оқу орнын тә- 
мамдаған соң еңбек жолын туған ауылында 

мұғалімдіктен бастайды. Совхоздың комсомол ұйымының хатшысы 
болып қызмет атқарады. 1983 — 1984 жылдары Отан алдындағы бо- 
рышын өтейді.

1991 жылы Қүдайкөл орта мектебінің директоры болып тағайын- 
далады. Өз қызметін абыроймен атқарып бірнеше грамоталармен 
және «Жылдың үздік мектеп директоры» атағын иеленеді.

1994 — 1999 жылдар аралығында аудандық маслихат депутаты 
болады. Ж ылжымайтын мүлік орталығы басшысының орынбасары 
қызметін атқарады. 1998 жылы Алматы қаласындағы «Даулет» ме- 
неджер-экономисттер институтын, экономист-менеджер мамандыты 
бойынша тәмамдайдын. Сондай-ақ Алматы қаласындағы «Арман» 
бағалаушылардың жоғарғы мектебін бітіреді. Жеке кәсібін дөңгелете 
бастайды.

2011 жылы Павлодар облысының мерекелік медалімен, Екібастұз 
өңірінің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан өзіндік үлесі 
үшін Екібастұз қаласы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. 
2013 жылы «Еңбек даңқы» орденін кеудесіне қадады. Сонымен қатар 
ж омарт жүректі азамат ретінде өзі оқыған мектеп пен мешітке демеу- 
шілік көрсетіп тұрады.

Зайыбы Ахметова Бибігүл Ш ереиздановна 1963 жылы дүниеге 
келген. 1986 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін тәмамдаған 
соң жолдамамен Екібастұз орта мектебіне математика мұғалімі бо
лып келеді. Бүгінде 3 баланың қызығын көріп отырған берекелі жанұя.
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Сағынтаев Копен Сағынтайұлы

1933 жылы 10 тамызда дүниеге келді. Ақкөл ауылында оқып, сол 
жерден білім алған. Бар ғүмырын әртүрлі қызметке арнаған. Көпен 
құрылыс алаңында плотник, кейін Екібастұз орта мектебінде ша- 
руашылық меңгерушісі болып еңбек етті. Сол жерден 1990 жылы 
зейнеткерлікке шықты.

1954 жылы Жунусова Мапенмен шаңырақ көтерді. Сағынтаева 
Мапен Жүнісқызы 1937 жылы 2 мамырда Екібастұз совхозында дү- 
ниеге келді. Бала күнінен ауылда әртүрлі жүмыстар аткарды. 1960 
жылдары № 2 және № 5 бөлімшелерде сауыншы болды. 1969 жылдан 
1993 жылға дейін мектепте техникалық жұмысшы, интернатта бала 
күтуші болып еңбек етті.

Сағынтаевтар әулеті дүниеге 2 қыз, 5 үл әкелді.
Қазіргі кезде Сағынтаева Мапен Екібастүз қаласында тү^рады.

Садуов 
Ағлаш Сағитұлы

1943 жылғы 18 мамырда Павлодар облы- 
сы Ш арбақты ауданы Сарман ауылында ша- 
руа отбасында дүниеге келді. Әке-шешесі:
Сағит Садуов, Катира Садуова, 1979 ж. мен 
1989 жылдары қайтыс болды, Мойылды зи- 
ратында жерленген.

Павлодар қаласының № 8 орта мектептің 
7 сыныбын аяқтаған соң 1959 жылы Павлодар Зооветеринарлық тех- 
никумға түсіп, оны 1964 жылы тәмамдады.

Еңбек жолын Ермак ауданы «Ермаковский» племсовхоздың № 3 
бөлімшесінде 1962 жылы ветсанитар болып бастап, ветеринарлық 
фельдшер болып жүмыс істеді.

Қызмет өтілі бөлініп, 1964 жылы Скрябин ат. Мәскеу ветерина- 
риялық Академиясына түседі, бүдан кейін КСРО АШМ бүйрығы бой- 
ынша Тимирязов атындағы ауыл шаруашылық Академияға ауысады, 
1969 жылы оқу орынын аяқтайды. Оқуды аяқтағаннан кейін Ермак 
ауданы Гагарин атындағы совхозға бас зоотехник мамандығы бойын- 
ша бағытталды. 1971 жылдан 1975 жылға дейін КСРО 50-жылдығы ат. 
Павлодар совхоз техникумында зоотехникалық тәртіп жөніндегі оқы- 
тушы, бөлімшенің жетекшісі болды. 1975 —1976 жж. Павлодар ауда- 
нының Шакат совхозында бас зоотехник.
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Қазақстан компартиясының Павлодар облкомының бөлімін- 
де а.ш. инструкторы болып 1976 жылғы маусым айында ауысты, 
1978 жылғы қыркүйектен 1980 жылғы қаңтар айы аралығында А лма
ты жоғары партия мектебінің тыңдаушысы болды. Павлодар облыс- 
тық комитет партиясының партия жұмыстарын уйымдастыру бөлімі- 
не инструктор ретінде 1980 жылғы ақпан айында кері шақырылды. 
КСРО 50-жылдығы ат. Павлодар совхоз техникумына директор бо
лып 1980 жылдың қазан айында жолданды. 1985 — 1989 жж. аудандық 
агроөндірістік бірлестіктің бастыты, төрағасы, 1989 — 1992 жж. «Екі- 
бастұз» совхозының директоры, 1992 — 1999 жж. «Экибастуз-Энерго- 
строй» АҚ бас директордың орынбасары, «Талдыкөл» көмір кенішінің 
вице-президенті болды. 2000—2003 жж. облыстық қоршаған ортаны 
қорғау қоры директорының орынбасары. 2004 жылдан 2006 жылғы 
мамыр айы аралығында «Ефремовский» ауылдық округінің әкімі. 
18 мамырдан осы уақытқа дейін зейнеткер. Еңбек ардагері. Екібастұз 
қаласы мен Павлодар ауданының қурметті азаматы. Зейнеткерлікте 
бола тұра белсенді өмір салтын ұстанады. Бірнеше жыл мемлекеттік 
мекемелердің кеңес ардагерлерінің төраға орынбасары болды. Қазір- 
гі уақытта Павлодар облысының билер кеңесінің мушесі.

Саржанов
Зарлық Мұхитжанұлы

«Өлмеген қулға, Құдай-ау, келіп қап- 
ты-ау тағы жаз» деп қазақтың лиро-эпо- 
сы «Қыз Жібекте» айтқанындай, жаз өтіп, 
жылдарды жылдар қуалап Төртуй ауылына 
90 жыл толып отыр. Осы ауылдың байырғы 
турғындары біз және менің өмірімде тірі 
журген достарым, жолдастарым уақыт өз 

дегенін алып, біздің де куніміз еңкейіп қалыпты. Ж алпы біздің шаңы- 
рақтың өмірдерегіне келсем Дуйсенбай әулеті Баян-аулалықпыз. 
Ата-баба қонысы -  Ш оман көлі, Ш оман шұңтылы, Ш оман шие деп 
аталатын жер болтан. Бурынғы «Южный» кеңшары, қазіргі Ж умат 
Ш анин ауылы. Сол бір замана дауылы соққанда конфискацияланып, 
репрессияға ушырап, сол бір киелі мекеннен еріксіз жер ауып Төртуй 
ауылына турақтаппыз.

Ш оманулы Дуйсенбайдан Мухитжан (Мухит), Зейнолла (Қурт- 
тай), Нығметжан, Саржан, Дәржан, Зәружан деген балалары болтан.
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Әкем М үхитжан комбайнер болып істеп, бірнеше үкіметтік награда- 
ларға ие болған адам. Сонымен қатар қолы шебер еді. Өзінің қолынан 
шыққан ас ішетін үстел, нан илейтін кішірек үстел «жоза» әлі күнге 
дейін үйде сақтаулы. Домбыраны қолдан жасап, Тәттімбеттің күй- 
лерін түгелдей шебер тартатын еді. Анамыз Зура жергілікті жердің 
қызы. Көп құрсақ көтерген адам. Бала уатып, нан илеп отырғанында 
ән шықайтын. Мен болсам сол әндерді қайта тыңдай бергім келетін.

Зейнолла (Қүрттай) Отан соғысына қатысқан адам. Бірнеше жыл 
Рабкоопты басқарып, одан директордың орынбасары болып, бөлім- 
ше агрономынан қүрметті еңбек демалысы -  зейнеткерлікке шықты. 
Дүйсенбайдың үшінші баласы Саржан Екібастүз кеңшары қүрылған- 
нан бастап жүмысшылар комитетінің төрағасы болып еңбек етті. 
Алматы қаласы рабфагінің соңғы курсында жүргенде 1937 жылдығ 
сойқаны басталып оқуын бітіре алмай, не шағырақ көтермей жастай 
қайтыс болды. Сол ағамыздың атын өлтірмейміз деп әжем Нәжуш 
менің тегімді Саржанов деп алған екен. Тағы бір ағамыз Рахметжан 
Шоманов Алматыда үлкен кызметте болып 1937 жылы репрессияға 
үшырап, 1938 жылдың ақпан айында Темірбек Жүргенов (нарком), 
Ілияс Жансүгіровпен және жиырма шақты адаммен бірге атылыпты. 
(Барлығының тізімі 1990 жылдары «Ана тілі» газетіне берілді.)

Үлкен әжем Нәжуш (Мен сол кісінің колында тәрбиелендім.) 
Қожа қызы болатын. Нәубат-қожа, Сәт-кожа, Байшот-кожа және 
Түркістанбек-қожа. Түркістанбек-қожадан Иманбек, Жексенбек және 
Нажуш туады.

Әжем өте сауатты адам болатын. Ол араб тілін жетік меңгерген, 
арабша жазып, оқи алатын еді. Абайдың кара сөздерін түгелге жуық 
жатқа айтатын.

Сол Мұхитжаннан тараған біздер. Үлкеніміз Сейілхан, бәйбішесі 
Күләш акушерка болды. Үлкенотбасыеді. Одүниелікболды. Н ағим а- 
үстаз. Салтанат -  сауда қызметкері. Фархад -  2 рет кажылық сапа- 
рына барып келді. Ол да сауда қызметкері. Бейбіт інім тау-кен сала- 
сында қызмет етеді. Ең кенже қарындасым Ардақ. Сауда қызметкері. 
Бірнеше жыл ауылда сауда бірлестігінің директоры болып еңбек етті. 
Осылардың барлығы өнерлі, кез келген музыкалык аспапта ойнап, ән 
айтатын.

Мен өзім -  Саржанов Зарлық Төртүй ауылында туып, осы жерде 
ғүмырым өтті. Бәйбішем Төлеу (Төкеш) Масғүткызымен бір мектепте 
оқып, жастығымызды бірге өткіздік. Содан түрмыс күрдық. Марқүм, 
үй шаруасына мығым, қолы өте шебер, әнді жаксы айтушы еді. 6 бала 
тәрбиелеп өсірдік. Өзім осы Екібастұз кеңшарында еңбек етіп зейнет- 
керлікке шықтым.

Үкімет еңбегімді бағалап орден, медальдармен марапатталдым. 
Республикалық, облыстық қүрмет грамоталарын алдым. Республика-
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лық сыйлықтың иегері болдым. Егемендік жылдары 2 медальмен (ҚР 
Тәуелсіздігіне 20 жыл, Павлодар облысына 75 жыл) марапатталдым.

Балаларым: Екінші қызым Лаура медбике болып істеді. Ауылдың 
үлкендері осы қызымның қолы жеңіл деп мақтап отыратын. Өкінішке 
қарай о дүниеге көшті. Нәркесім сауда қызметкері. Келбет -  үстаз. Бірақ 
уақыт талабына сай басқа қызметте. Гүл-Ш аһризада (Толқын) Павло
дар өнер техникумының қобыз бөлімін бітірді. Қазір басқа жұмыста. 
Кенжем Арайлым -  қолымда. Мамандығы -  кулинар. Бәрі өнерден қүр 
қалған емес. Өзімнің қарындастарым мен балаларымның жанүялық ан- 
самбілі болды. Кезінде облыс орталығында «Майра» студиясында бір- 
неше рет өнер көрсетті. Ауыл жастарымен аудан аралық жарыстарда 
бірінші орынды иелендік. Өзім жасым үлғайса да Екібастұз қаласының 
және аймақтағы ауылдар ардагерлерінің арасындағы жарыста бірінші 
орынға ие болдым. Тағы бір жылдары «Жастығымызды жырлайық!» 
облыстық байқауында бірінші орынды жеңіп алдым.

Ал жалғыз үлым Бейімбет өте өнерлі еді. Алматы консервотория- 
сына түсіп отбасы жағдайымен оқуын жалғастыра алмады. Астана- 
ның ауыл шаруашылық университетін қызыл дипломмен бітірді. Кез 
келген музыка аспабында ойнап, домбырамен ән айтушы еді (Бари
тон дауысты). Ағаштан түйін түйіп, сурет өнерін өз бетінше меңгерді. 
Балаларының, қызметтес жолдастарының портреттері әлі күнте дейін 
үйінде сақтаулы. Келініміз Сайран Ермекқызы жоғарғы санатты ма
тематик ұстаз. Немерелерім Сымбат Л. Гумилев атындағы Е¥У жақсы 
бітірді. Қазір Астанада қызмет етеді.

Өкінішке орай, сол жалғыз ұлымды тағдыр о дүниелік етті. Екі- 
бастүзға барып «Бейімбетім-ау, қошақандарыңды ертіп ауылға келіп 
кетсеңші...» деп аңыраймын. Бірақ... келмейді. Мәңгі келмейді. Сыр- 
тым бүтін. Ішім түтін.

Сәкенов
Алтынбек

1946 жылы 29 шілдеде Екібастұз 
совхозының Аулабай ауылында дү- 
ниеге келген.

1965 жылы Павлодар қаласының
Абай мектебінде 11 сынып бітіреді.

1966 жылы қараш а айында әскер қатарына шақырылып 1969 жыл- 
дың мамыр айында оралады. 1969 жылдың қыркүйек айында Павло

190



дар қаласында зооветтехникумге тусіп 1972 жылдың ақпан айында 
ветеринар мамандығын алып шығады. 1972 жылдың наурыз айында 
Екібастұз совхозының № 2 бөлімшесіне веттехник болып орналасады. 
Одан әрі қарай совхозда әртурлі қызметтер атқарады. 1989 жылдың 
қазан айында № 4 бөлімшенің меңгерушісі болып тағайындалады. 
1993 жылы наурыз айында № 5 бөлімшеге ауыстырылады. 1995 жылы 
сәуір айында совхоздың бас зоотекхнигі, кейін совхоздың кәсіподақ 
төрағасы қызметін атқарады.

Ерен еңбегі ушін совхоздың, ауданның грамоталарымен марапат- 
талған.

1992 жылы аудан бойынша «ең уздік ферма меңгерушісі» атағына 
ие болады.

Сәкенова
Күләш Кәмалиқызы

1948 жылы 15 наурызда Ақкөл совхозының 11 ауылында дуниеге 
келген. 1966 жылы Ақкөл совхозында 11 сыныпты бітіреді.

Еңбек жолын 1967 жылы Екібастуз совхозының № 3 — 5 бөлімше- 
сінде бастауыш мектептің мұғалімі болып бастады. 1972 жылы Екі- 
бастуз совхозының орта мектебіне ауысты.

1967 жылы Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институты- 
на сырттай тусіп, 1974 жылы педагогтық бөлімінің тарих пәнінің 
муғалімі мамандығы бойынша бітіріп шықты. 1975 жылы Екібастуз 
орта мектебінде тарих пәнінен сабақ берді.

1985 жылдың 8 тамызында Қазақ КСР Оқу Министрлігінің Кур- 
мет грамотасымен, 1990 жылы Екібастуз совхозы әкімшілігінің кур- 
мет грамотасымен, 1991 жылы аудандық халық депутаттар кеңесінің 
грамотасымен, 2003 жылы Павлодар облысының 65 жылдығына орай 
облыстық білім департаментінің алғыс хатымен марапатталды.

2002 жылы Төрт уй ауылдық округінің әйелдер қоғамының төрай- 
ымы міндетін атқарды.

2004 жылдың 20 наурызында дуниеден озды.
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Сәкенұлы 
Сағынтай қажы

Әкесі Нақыпулы Сәкен 1896 
жылы Бауын ауылында дуниеге кел- 
ген. 1929 жылы Екібастуз совхозына 
қоныс аударган, малшы болып жу- 

мыс істеген. Совхоздан ¥лы Отан соғысына 70-тен астам адам аттан- 
ды. Солардың қатарында Сәкен, оның туған інісі Тыныштықбай, не- 
мере інілері Кәрім мен Бейсенбек бар. Екі немере інісі сум соғыста 
хабарсыз кетті.

Қан майданда жауынгерлер жаумен алысып жатқанда, тылда 
тынымсыз еңбек майданы ж уріп жатты. Ауылдағы ер азаматтардың 
жоқтығынан бар ауыртпашылық әйел адамдарға тусті.

Нақыпулы Сәкен майданнан 1945 жылдың мамыр айында III топ- 
тағы мугедек болып оралды. Отан ушін от кешіп келген ардагер уш 
куннен кейін шопан болып, қой бағуға шықты. Ол кездегі совхоз қой- 
ының саны 480 бас. Жайлауға отбасымен көшкен Сәкен аға қойды екі 
жылдай жаяу бағып, ауыртпашылықты мойымай көтерді. Асыл аза- 
мат турмыстың ауырлығына шағымданып көрмеген. Ол: «Елге игілік 
әкелетін істің ауыртпашылығы жоқ. Ағайынның ортасында, балала- 
рымның алдында мал бағудың өзі бір ғанибет емес пе? Осы кунге жет- 
пей талай боздақ майдан даласында мерт болды. Енді соғыс атаулына 
адам баласының басына бермесін!» -  деп, унемі айтып отырады екен. 
Бейбіт кунді көргеніне шукір еткен ардагер қан майданда от пен суды 
бірге кешкен, торт жыл бойы жанында болтан қаруластары туралы 
бала-шағасына әрдайым әңгімелеп беріп отырды.

Совхозда кокірегі даңғыл, көңілі дария қарттар көп болды. Әрбір 
жануяда 6 — 7 бала болды. Сол қарттардың арқасында совхоздың ба- 
лалары әрі тәртіпті, әрі уйымшыл болып ер жетті. Осы кунге дейін 
жастар булік шығарып, жаман атты болып көрмегені сол қазыналы 
қариялардың алдын көргенінен деп есептейді Сәкенулы Сағынтай 
қажы.

Сәкен ағаның отбасында 6 бала тәрбиеленіп ер жетті. Бәрі өмір- 
ден өз орындарын тапты. Туңғышы Сағынтайға әкесі көңілі ерекше 
тусіп, оның көп оқығанын қалады. Бөлімшеде мектеп болмаған соң 
оқу қуған бала Сағынтай жылда таныстарының уйінде жатып 1955 
жылы Абай атындағы мектепті бітіреді. 1955 — 1957 жылдары совхозда 
жумысшы болады. Кейіннен бір жылдық бухгалтерлік оқуды бітіреді. 
1959 жылы Қумат бригадасында есепші болады. 1960 — 1966 жылдар
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аралығында № 1 бөлімшенің бухгалтер^ 1967—1971 жылдары сол 
бөлімшенің меңгерушісі қызметін атқарады.

1971 жылы ауыл шаруашылық институтын сырттай бітіреді. 
1972 —1976 жылдары Байет совхозында және 1977—1988 жылдары 
Ақкөл совхозында бас зоотехник болады. 1988 — 1991 жылдары Екі- 
бастұз совхозында ауылдық кеңес төрағасы болса 1991 — 1995 жылдар 
аралығында Екібастұз ауылдық округінің әкімі болған іскер азамат 
1995 жылы зейнеткерлікке шықты.

Сәкенұлы Сағынтай жұмыс істеген уақытта Ақкөл совхозы Букіл 
Одақтық және Республикалық социалистік жарыстардың жеңімпазы 
атанып бірнеше рет Ауыспалы қызыл ту иеленеді.

Ақкөл совхозында бас зоотехник кызметінде жүргенінде совхозда 
мал шаруашылығының тұрақты өркендеуіне орай Павлодар облы- 
стық кеңесінің депутаты болып сайланды.

Адал еңбегі еленіп 1975 жылы «Лениннің туғанына 100 жыл», 1987 
жылы «Еңбек ардагері», 2013 жылы «Павлодар облысына 75 жыл» 
және «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 65 — 70 жыл» медальдарымен 
марапатталады. Сәкенұлы Сағынтай тыл еңбеккері. 2014 жылы бес 
парыздың бірі есептелетін қажылық сапарын өтеп Мекке мен Мәди- 
наға барды.

7 бала тәрбиелеп өсірген ардақты әке бүгінде немере, шөбере- 
лерінің бақытына бөленіп отыр. Балалары өмірден өз орындарын та- 
уып, әр салада жемісті еңбек етіп жатыр.

Сәрсенов 
Манап

Адам өмірге келеді, кетеді... Артында 
істеген істері мен ол туралы естеліктер қала- 
ды. «Ердің ерлігін білмеген -  елдің бірлігін 
білмейді» демекші, елін сүйген әрбір ердің 
игілікті істерін ерлікке балап, үрпаққа үл- 
гі-өнеге етіп отыру -  парыз. Бүгінгі естелі- 
гімізге өзінің қарымды істері мен қажыр- 
лығының арқасында елінің ертеңіне, ұрпағына алаңдаған ¥лы Отан 
соғысының ардагері Сәрсенов Манап (шын есімі -  Қабдыманап) Ыбы- 
райүлы атамыз арқау болмақ.

Манап Ыбырайүлы 1911 жылы Ақмола облысы Ерейментау ау- 
данына қарасты Масақбай ауылында дүниеге келген. Масақбай -  Ма-
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наптың үшінші атасы, дәулетті адам болыпты. Күндіз малының ішіне 
енген адам кешке дейін аралап болмаған деседі. Байдың үрпағы деген 
жаламен сүрқия саясаттың кесірінен 30-шы жылдары кәмпескеленіп, 
ата қоныстары -  Қоянды-Қойтастан ажырап, Омбы жеріне ауады. Ол 
жакта ағасы Қалиакбар ауырып қайтыс болады да, артында жары Ра
хима және Нүрман, Әсия есімді екі бала қалады. Сөйтіп, жеңгесі Ра
хима анаға әмеңгерлік жолмен үйленеді. Рахима әжей атақты Оспан- 
байдың қызы. Ақкөл-Ж айылма жерінде кәмпескелеудің алдында 
әкесі Оспанбай жылкыларын елге таратып беріпті. Бейіті Қаражар 
маңында жерленген. «Бай түқымы» деп Үкіметтің сол кездегі қудала- 
уынан әулет тепершікті көп көреді. Заманның безбеніне түскен Ол- 
жабай ақынның да шығармалары осы әулетте сақталып, баласы Қаз- 
бек Нүралинге табысталу да тегін емес.

Ыбырайүлы Қабдылманап атамыз «Ел 
іші тынышталды» деген тұста Омбыдан 
Ақкөл-Ж айылма жеріне Талдықамысқа 
көшіп келеді. Ақши-Аулабай, Мыңтомар, 
Тоққүлы бөлімшелерінде зоотехник, мең- 
геруші қызметтерін атқарған. Манап ата 
да 1943 жылы сүрапыл соғысқа қос атымен 
алынып, атты әскерде болтан. Балтық жаға- 
лауын, Вентрияны, Румынияны азат ету- 
ге қатысып, Карпат тауларында соғысқан. 
Отты жылдардан аман-есен оралғаннан кей- 
ін «Екібастүз» совхозының шаруашылығына 

араласады. Түрлі қызмет атқарып, сол ауылда зейнеткерлікке шыға- 
ды. Сотые және еңбек ардагері Қабдылманап Ыбырайүлының жары 
Рахима әжеймен Боткен, Мәкен, Бақыт, Гүлстан, Күмісжан есімді 
ұл-қыздарды дүниеге әкеліп, тәрбиелейді.

1936 жылы Омбыда дүние есігін ашқан Мәлгаждар атаны «Ботам, 
ботақаным» деп еркелеткендіктен Боткен атанып кетеді. Осылайша, 
Мәлгаждар есімі үмытылып, қүжатта да Боткен болып жазылып, 
кейін ел Бөкең деп атаған. Ержетіп, еңбек жолында жүргізуші, совхоз 
қоймасының меңгерушісі болып жүмыс істейді. Өте салмақты, жай- 
дақ жалынды сөздерден ада, жаны жайсаң жан еді. Әңгіме шерте қал- 
са ойы орамды, пікірі орнықты, айтқаны көңілге қонымды болатын. 
Орайы келіскен кісіні жанына баурап алатын, көңіліне жаққан адам- 
ды «өте қымбат адам» деп отыратын еді. Жары Жылқыбайқызы Қа- 
машпен он бала тәрбиелеп өсірді.
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Сейсембаев
Кенжетай

1947 жылы 1 қазанда Екібастұз совхозын- 
да дуниеге келген. 1961 жылы орта імектепті 
бітіріп, еңбек жолын бастады. 1985 жылы 
А к, ши ауылында фураж ер қызметін атқарды.

4 үл, 3 қыз тәрбиелеп өсірді. 16 неме- 
ре-жиендері бар. Еңбегімен ауылдың өсіп 
өркендеуіне үлес қосты.

Сейсембайұлы
Тасқынбай

1941 жылдың 18 мамырында Екібастуз 
совхозының N"3 бөлімшесінде дуниеге келді. 
Орта білім алды.

1963 жылы Ергебайкызы Асимамен отба- 
сын кұрды. 5 ұл, 5 қыз суйді. ¥лдарын уяға, 
қыздарын қияға қондырып, олардар 3 неме-
ре 18 жиен көрді.

2007 жылы Ш илікудықтан «Садуақат» nrapva кожалығын ашып, 
мал шауашылығымен айналысты. Ел ішіне еңбегімен құрметті бола 
білді.

2015 жылдың 15 каңтарында дуниеден озды.

Сейтәлі тегі 
Несібелді Үзақбайқызы

1950 жылы 7 сәуірде Екібастуз совхозында дуниеге келді. 1967 
жылы 10 жылдық мектепті бітірді. Кейіннен медициналық учили- 
іцені бітірді. 1970 жылдан орталық ауруханада медбике болып еңбек 
етті. Совхоздың № 3 бөлімшесінің ФАБ-ында фельдшер болса, N° 4 
бөлімшесінде, Қаражар ауылында ФАБ партия қызметкері болды.
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Әкесі Үзақбай (1922 — 1961) және анасы 
(1922 — 1975) 1949 жылдан 1961 жылға дейін 
орталық дүкенде сатушы болып еңбек етті.

Әкесі Үзақбай дүниеден озғаннан соң 
анасы 4 баланы жетелеп бакты. Үлкені Сен- 
бай Үзақбайұлы Сәния Сәрсенқызымен 
отбасын қүрып, 3 бала тәрбиелеп өсірді. 
Түранәлі Үзақбайүлы зайыбы Гүлбанымен 6 
бала өсірді. Сенбай да, Түранәлі де денсау- 
лығына байланысты бұл дүниеден ерте озды. 
Нүргүл Үзақбайқызы жолдасы Амиров Қай- 
ырбекпен отбасын қүрып, 4 бала өсірді.

Несібелді Үзақбайқызы 1986 жылы денсаулығына және отбасы 
жағдайына байланысты Павлодар қаласына көшеді. № 1 поликлини- 
када медбике болып, 4 учаскіде еңбек етті. 2008 жылы зейнеткерлікке 
шықты.

Жолдасы Қани тегі Зейнолла Мүхитүлы механизатор болып ең- 
бек етті. Екеуі 1 үл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді.

Үлы Ризолла мен келіні Нүржамалдан 4 немере сүйіп отыр. Үл- 
кен немересі әскери борышын өтеп келіп «Ангресор» ЖШК экскова- 
тор машинисі болып еңбек етуде.

Үлкен қызынан 2 жиен, 2 жиенш ары болса, кіші қызынан 2 жиен, 
1 жиенш ар сүйіп отыр.

Смағұлұлы
Сағынтай

1928 жылы 1 сәуірде дүниеге келді. 
Сағынтайдың әкесі Қожахмет қажы Смағүл 
(1886 — 1971), анасы Қожахмет қажы келіні 
Журсила Қанжығалы қызы (1898 — 1973).

1944 жылдан Екібастұз совхозы казіргі 
«Төрт үй» ауылында түрды.

Әуелі совхоздың № 2 № 3 бөлімшесінде 
есепші қызметін атқарды. Кейіннен совхоз орталығында есепші, кас
сир болды.

Сағынтай Смағүлүлы 1951 жылы әскер қатарына алынып 3 жыл 
міндетін абыройлы атқарып, елге оралды.
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1954 жылы совхоз орталығында мамандыру бөлімшесінің ин
спекторы болды. Кейіннен Сағынтай Смағүлүлының мамандығын 
өзгертіп Екібастұз совхозының жылқышысы болды. Сол жұмысынан 
еңбек демалысына шықты.

Смағұл ақсақал совхоздың мыңнан асқан жылқы ішінен «Наган 
шұбар» және жирен қасқа ақ бақай «Мишка» таңдап бәйгеге жарат- 
ты. Бәйгеге шабатын балалардың ішінен Серікбай Ермекбаев пен 
Жауке Мұхтаровты таңдаған да өзі. Павлодар қаласында өткен об- 
лыстық ат жарыста 100 аттың ішінен бірінші орынды Наган шолақ, 
екінші орынды М ишка алып келгенде еңбегінің еленіп, ауылының ме- 
рейін өсірген еді.

Қожахмет ұлы Смағұл ақсақалдың туған інісі Қожахмет ұлы 
Иманбек Екібастұз қаласынның темір жол бойындағы жер үйде 
тұрып, Екібастұз совхозына поезбен келген жүктерді қабылдап, жет- 
кізіп отыратын еді.

Сағынтай Смағұлұлы 1947 жылы Темірханқызы Қайныймен 
(1929 —1999) шаңырақ көтерді. Екеуі бес бала өсіріп үлын үяға, қы- 
зын қияға қондырды. Түңғышы Райханның (1948 — 1994) 2 баласы бар. 
Ш амбылдың (1950 ж.т.) 8 баласы, 6 немересі, 3 жиені бар. Дариханың 
(1954 ж.т.) 3 баласы, 6 немересі бар. ІПаймүран (1955—2005) 4 бала- 
ның әкесі болды. Бақыттың (1958 ж.т.) 2 баласы, 6 немересі бар.

Тылдағы ерен еңбегі еленіп «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 60 — 
65 — 70 жыл» мерейтойлық медальдарымен марапатталды.

Сағынтай Смағұлүлы 2018 жылы 10 ақпанда дүниеден озды.

Солтаналин 
Жолдыбай

1942 жылы 1 қазанда Екібастұз совхозы,
Тоққүлы ауылында дүниеге келді. Еңбек жо- 
лын 1956 жылы шопанның көмекшісі ретінде 
бастады. 1958 жылы тракторшы болып ауы- 
сты. 1961 жылы Рассвет совхозында СПТУ-ды 
тракторшы-комбайншы мамандығы бойын- 
ша бітірді. Егін алқабында еңбек етті.

1964 жылы отбасын қүрды. 5 баласы бар. «Еңбек қызыл ту», II дәре- 
желі «Еңбек даңқы» ордендерімен, «Еңбек ардатері», «В.И. Лениннің 
туғанына 100 жыл» медальдарымен марапатталды.
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1990 жылы зейнеткерлікке шыққан Солтаналин Жолдыбай қазір- 
гі таңда Мыңтомар ауылында тұрып жатыр.

Солтанов
Барбар

Н ұрмұхамед немересі Солтан 
қожа ұлы Барбар 1945 жылы 1 ақ- 
панда Павлодар облысы Ақтоғай 
ауданы Шідерті кеңшары Басқамыс

ауылында дүниеге келген.
Солтан ата колхоздың жылқыларын баққан. Боранды күндердің 

бірінде жылқылары ықтап кетеді. Жылқының соңына түсіп тауып, 
үйге әкелсе, әйелі Ж амали әже босанып, үл туған екен. Малға бір 
алаңдап, толғақ қысқан әйелге бір алаңдап отырған ж үрт Солтан ата- 
ны коре сала «Жылқы бар ма?!» деп сүраса, Ол: «Бар, бар!» деп жауап 
берген екен. Содан баласының атын Барбар қойған.

Барбар отбасының ортаншысы болған. Апасы Құлла, ағасы Ра- 
пық, інісі Әкбар және өзімен қосқанда 4 ағайынды болған. Әкбар інісі 
ерте көз жұмған. Анасы Серғазықызы Ж амали қайтыс болғанда Бар
бар 2 жаста ғана екен.

Оның барлық балалық шағы Басқамыс ауылында өткен. Жастай- 
ынан еңбекқор, ұқыпты, бауырмал болтан. Атасының үйреткен құран 
сүрелерін жаттап өскен.

1967 жылы Рымкеш Ілдебайқызымен шаңырақ көтеріп, 4 бала 
сүйді. 1968 жылдан 1996 жылға дейін Екібастұз совхозында түрды. 
Елге сыйлы, абыройлы азамат болтан Барбар қожа 1987 жылдың 
4 желтоқсанында дүниеден озды.

Бүгінгі күнде ұрпақтарынан тараган 9 немере, 1 шөбересі бар.

Солтанов Қабиден

1939 жылы 5 наурызда Екібастұз совхозының Миялы елді-ме- 
кенінде дүниеге келді. Жогаргы білімді маман ретінде 51 жыл еңбек 
өтілі бар. Оның ішінде 28 жыл бас агроном, 6 жыл ага агроном, 6 жыл 
учаскелік агроном болды.

1957—1962 жылдар аралыгында тың және тыңайтан жерлерді иге- 
ру жұмыстарына қатысты. 1963 — 1966 жылдар аралыгында Отан ал- 
дындагы борышын өтеді.
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Қабиден Сәрсенбіүлы Екібастүз совхо- 
зында 31 жыл уздіксіз еңбек етіп, жоғарғы 
көрсеткіштерге қол жеткізді. Д әнді дақыл- 
дардың өнімділігі ж оспар бойынша 4,8 ц/га 
болса, 19,8 ц/га жетті. 1977 жылдан 1981 
жылға дейін Өлеңті совхозында еңбек етті.
1979 жылы совхоз 17 мың тонна астық өнімін 
тапсырды. Бул соңғы жылдардағы ең үлкен 
көрсеткіш еді.

Адал еңбегі ушін «За доблестный труд»
(1973 ж.), «Еңбек ардагері» және «Қала ал- 
дында сіңірген еңбегі ушін» медальдарымен, 
бірнеше Қурмет Грамоталарымен марапат- 
талған. 17 жыл бойы жыл сайын «Социалистік жарыс жеңімпазы» 
атанып, төс белгісін иеленді. Жоғарғы өнімділікке қол жеткізгені 
ушін Букілодақтық халық шаруашылығы көрмесінің куміс медалі 
тапсырылды.

Зайыбы Нұржамал Қонақбаева 33 жыл мектепте еңбек етті. 
10 баланы дүниете әкелді. «Еңбек ардатері» медалімен марапатталған.

«Батыр ана» атағының, «Ана даңқы» ордендерінің иегері.

Табулдин 
Марат Мұқсынұлы

1954 жылы 2 қыркүйекте шаруа отбасын- 
да дүниеге келген.

1972 жылы мектепті аяқтап, Краснокутс- 
кий СПТУге туседі. 1973 жылы журтізуші 
болып шығады.

1973 — 1998 жылдар аралғында Екібастұз 
совхозында адал еңбек етеді. Ауылдың өсіп 
өркендеуіне мол улес қосады. Еңбек жолындағы бар қиыншылықты 
иығымен көтеріп, өз жұмысын абыроймен атқарған.

1976 жылы шаңырақ көтеріп, отбасын қурады. 1 ұл, 3 қызы бар. 
Балалары Торт уй орта мектебінде оқып білім алды. 2 немере, 7 жи- 
ені бар. Қазіргі таңда Екібастуз қаласында турады.
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Табулдинов 
Мұқсын Қабылтайұлы

Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, 
Жамбыл колхозында шаруа отбасында дү- 
ниеге келді. Кейін Павлодар қаласындағы 
Жаңа ауылда 7 сыныптық білім алды. 1948 
жылы Павлодар қаласындағы агрономдар 
мектебіне түсіп 1950 жылы тәмамдайды.

1950 — 1952 жылдары Павлодар облысы 
Лебяжье ауданы Қызыл қоғам ауылында участкелік агроном болады. 
Кейіннен отбасын қүрып, шаңырақ көтеріп, Екібастұз ауданы, Екі- 
бастүз совхозына қоныс аударды. Агроном мамандығы бойынша ең- 
бек етті. 1989 жылы еңбек демалысына шықты.

Көп жылғы қажырлы еңбегі еленіп «Қүрмет белгісі» орденімен, 
«Еңбек ардагері» медалімен, 1972 —1973 жылдары «Социалистің жа- 
рыс жеңімпазы» төс белгілерімен марапатталды.

6 бала тәрбиелеп өсірді. Олардан немере-жиендері бар.

Ташимов
Қаят Сейфоллаұлы

1928 жылы 5 қарашада Лебяжі ауданы 
Қаракесек ауылында туған. Сол кездегі об- 
лысымыздағы санаулы қазақ мектептерінің 
бірі -  Қызылқоғам мектебін үздік бітіріп, 
Алматы ауыл шаруашылық институтына 
оқуға түседі. Аталған институтты 1955 жылы 
тәмамдап, инженер-механик мамандығын 

алып шығып, Лебяжі ауданы, Бесқарағай қой совхозының маши- 
на-механикалық шеберханасының меңгерушісі ретінде еңбек жолын 
бастайды.

Көп үзамай Қаят Сейфоллаұлы Ақсу, Ақтогай, Екібастұз аудан- 
дарының совхоздарында бас инженер, Харьков техникалық жөндеу 
станциясының, Екібастүз совхозының директоры, Ақтоғай аудандық 
ауыл шаруашылығы басқармасының бас инженері, басқарма басшы- 
сының орынбасары болып қызмет атқарады.
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Жасынан математика пәнін сүйіп оқып, сурет салумен әуестен- 
тен, жоғарғы білімді маман, әр түрлі шаруашылықтарда еңбек ете 
жүріп, техникалық шығармашыдыққа ден қояды. 1960 жылдан Бүкіл- 
одақтық өнертапқыштар (ВОИР) одағының мүшесі. Жас өнертапқыш 
ретінде ауыд шаруашылық өндірісінің процестерін механикаланды- 
румен, техниканы тиімді пайдадану жөнінде біршама қүнды үсыныс- 
тар мен пікірлердің авторы атағына ие болды. Содардың ішінде өзі 
ойдап тапқан қойды конвейерлік тәсілмен тоғыту қондырғысы 1968 
жылы қыркүйек айында Мәскеу қадасында Бүкілодақтық халық ша- 
руашылығы жетістіктерінің көрмесіне қатысып, КСРО министрдер 
кеңесінің шешімімен аталған қондырғы үшін Қаят Сейфодлаұлына 
автордық куәдік табыс етілді. 1975 жылдың 4 жедтоқсанында канди- 
даттық диссертациясын қорғап техника ғыдымдарының кандидаты 
дәрежесін алып шықты.

Ташимов Қаят халық ағарту ісінің озық қызметкері, «Қүрмет бел- 
rid» орденінің иегері.

Т ашмағамбетов 
Нұрым

1923 жылы 20 ақпанда Шідерті 
ауылында туған. Балалық шағын сол 
ауылда өткізді. 7 сынып бітірген соң 
соғыс жылдары еңбек жолын Төртүй 
ауылында бастады. Сотые жылдары ауылда эр садады жұмыс істеп, 
әкесімен бірге жеңіске өз үлесін қосты. Сұрапыл сотые жыддарын- 
дагы ерен еңбегі үшін «За самоотверженный труд в годы Великой От
ечественной войны 1941 — 1945 годы» медалімен марапаттадды.

Еңбек кітапшасында бір тана ауылда жүмыс істегені туралы де- 
ректер сақтадган. 1952 жыды Қостанай қаласында 4 айлық бухгадтер- 
дер курсын бітіріп ауыдда бухгалтер бодды. Кейіннен 1960 жыддар- 
дан бастап зейнеткердікке шыққанға дейін совхозда прораб бодып 
қызмет істеді. Екібастүз совхозында өз үжымымен жаңа мектеп, дү- 
кен, мәдениет үйі, аурухана, көше-көше жаңа үйлер салды. Сонымен 
қатар төрт бөлімшеде үйлер, мекемедер, дүкендер, мад бордақылау 
қораларын садып, Екібастұз ауданында совхоздың алдыңғы қатарға 
шығуына өз үдесін қосты.

Адад еңбегі ескеріліп бірнеше марапатқа ие болды. «Еңбек ар- 
дагері» медалімен, «Социалистік жарыс жеңімпазы» төс белгісімен
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және бірнеше грамоталар мен Алғыс хаттар иеленді. 1980 жылы 
Мәскеу қаласында өткен халық шаруашылығы жетістіктерінің көр- 
месіне жолдама алды. Өз еңбегіне адал сыйлы азамат болды.

Қурылыс учаскесінде Соғымбаев Турсын, Нығметов Қабидолла, 
Шоланова Үміт, Масығутов Төлеу, Занова Қаншаим, Байтемирова Ба- 
тима, бухгалтер Бекова Зоя Ивановна, қойма меңгерушісі Макарова 
Зинаида Ивановна және т.б. Ташмағамбетов Нұрыммен жумыс істеді.

1946 жылы Амренова Катышпен отбасын құрып, 60 жылдан аса 
ж ұптары жазылмай бірге ғұмыр кешті. 10 бала тәрбиелеп, әрқайсына 
білім берді. Балалары әр салада жемісті қызмет атқарып келеді. Алды 
зейнеткерлікке шыққан. Артынан ерген ұрпақтары, немере-жиендері 
еліміздің өркендеуіне өзіндік улестерін қосып, өз мамандықтары бой- 
ынша жесмісті еңбек етіп келе жатыр.

Ардақты әке, құрметті ақсақал Ташмағамбетов Нурым 2006 жылы 
25 қарашада дуниеден озды.

Зайыбы Амренова Катыш 1929 жылы 15 сәуірде Шідерті 
ауылында дүниеге кедген. Бададық шағы сод ауыдда өтті. Сотые 
жылдары жалғыз ағасы майданға аттанғанда, қарт әкесімен бірге 
ауылда қой бағып, майдангерлерге жылы шулық пен қолғап тоқып 
жіберіп отырды. Турмыс қуртаннан кейін уй шаруасымен айналы- 
сып, қосағының алаңсыз жумыс істеуіне жағдай жасап, бала-шағасын 
тәрбиеледі. Аңыз-әңгімелер мен тәрбибелік мәні бар мақал-мәтел- 
дерді көп білетін. Балаларының санасына адами қасиеттерді сіңіріп, 
муқтаждарға қол ушын беру, улкендерді сыйлау, өтірік айтпау сынды 
қундылықтарды уйретті. Сонымен қатар ісмерлігі де бар еді. Үлттық 
нақышта кигіз басып, сырмақ тігіп, алаша тоқып, балаларына арнап 
берген. Ардақты ана өз қатардастарының және туған-туыстарының 
арасында сыйлы бодды.

Он бала тәрбиелеп өсіргені ушін «Батыр ана» атағына бие болды.
2016 жылдың 9 мамырында дуниеден озды.

Темірболатов Амантай Темірболатұлы

1950 жылы қантар айында, Ақкөл совхозы Он бірінші ауылында 
дуниеге келді. Әкесі Ыбырай улы Темірболат 1894 жылы туған, анасы 
Әбіш қызы Жібек екеуі 8 бала өсіріп тәрбилеген.

1968 жылы Амантай мектеп бітірді. 1969 әскер қатарына шақы- 
рылды.

1971 жылы ауылына оралып тракторист болып жұмыс істеді. Сол 
жумыс істеген уақытта еңбегі бағаланып совет Үкіметінен және Қа- 
зақстан Республикасы аталған кезде, қурмет грамоталарымен және

202



бірнеше сыйлықтармен марапатталды. 1965 
жылы «¥лы жеңіске 20 жыл» медальмен,

1970 жылы «В.И. Ленинның туғанына 
100 жыл» медальмен марапатталды.

1977 жылы «Құрмет белгісі» орденін ке- 
удесіне тақты. 1980 жылы Еңбектегі үздік 
көрсеткен үшін медальмен марапатталды.
1987 жылы ВДНХ «Қола белгісі» берілді;

1980 — 1998 жылдары № 1 eric брига- 
дасының бригадирі болып жұмыс істеді.
1985 жылы партия конференциясында сай- 
ланған, Қазақстан компаритиясы Павлодар 
облыстық комитетінің мүшесі аталды;

1971 жылы Касенова Рауза Кенжебек қызымен шаңырақ көтерді, 
9 бала өсіріп тәрбиеледі, 2 үл 7 қыз. 18 жиен, 3 немерелері, 3 жиен 
шөбересі бар. Түңғыш қызы Омарбекова Гүляйім күйеу баласы 
Омарбеков Жанибек Дүйсенбекович, қызы Темирбулатова Толқын, 
ұлы Темирболатов Толеу, қызы Битенова Жанаргуль күйеу баласы 
Битенов Айдар Абсаметович, қызы Темирболатова Арайлым, қызы 
Темирболатова Риза күйеу баласы Тасыбаев Қайыржан, қызы Темир
булатова Жаңыл күйеу баласы Абулов Суюндик Оразбайулы, қызы 
Истаева Айнур күйеу баласы Истаев Маргулан Ачанович, кенже үлы 
Темирболатов Серикбол.

Үлкен адамдарды сыйлап, туған туыстарына қамқор, достарына 
кішпейіл, жүмысына адал, еңбекқор, ақкөңіл, адамгершілік, өте жақ- 
сы адам болды. 2010 жылдың 25 шілдеде дүниден өтті.

Естелікті отбасы атынан жазган айелі Касенова Рауза

Темірболатов
Кенесары

Екібастүз совхозының Ақжар елді ме- 
кенінде 1947 жылы 23 ақпанда туған. Екі- 
бастұз совхозында 8 жылдық мектепті бітір- 
ген.

Рассвет совхозындағы СПТУ-дың екі жыл- 
дық курсын бітіріп, көпсалалы механизатор 
мамандығын алтан.
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1966 жылы әскер қатарына шақырылып Отан алдындағы бо- 
рышын Ленинград қаласында өтейді. Туған ауылына оралған соң 
жүргізуші болып қызметке араласады.

1972 жылы Екібастұз қаласына көшіп автобус паркінде жүргізуші, 
кейіннен зейнеткерлікке шыққанға дейін «Богатырь» кенішінде темір 
жолда еңбек істеген.

Әкесі Ыбыраев Темірболат 1896 жылы туған. Ақжар ауылының 
тумасы. Совхоз тұрғындарын имандылыққа шақырып молла болтан. 
Кеңес үкіметі кезінде бес уақыт намазын қаза жібермеген. Құранан 
үзілмеген. 97 жасында дүниеден озған.

1970 жылы шаңырақ көтеріп, жолдасы Ақтотымен 2 ұл, 2 қыз 
өсіріп тәрбиелеген. Бүгінде олардан 8 немере-жиен сүйіп отыр.

Үлкен қызы Анар -  мұғалім. 2 жиен тәрбиелеуде. Айдархан 
«Шығыс» кенішінде істейді. Әділхан, Әлима есімді балалары бар. Ор- 
таншы қызы Айгүл 2 баласын өсірсе, кіші үлы Арыстан Қуанбай, Ай- 
туар есімді балаларын тәрбиелеуде.

Темірғалиев 
Олжай

Темірғалиев Олжайдың әулеті 
1955 жылдың жазында Екібастұз сов- 
хозының № 2 бөлімшесіне Семей 
облысы, Мақаншы ауданынан қоныс

аударды.
Тоқылы ауылында жүбайы Ару Қазанбайқызымен бірге отау 

қүры п , сол елде өзі аға малшы болса, жұбайы көмекші болып еңбек 
етті. 1973 жылы совхоз орталығына ауысып механикаландырылған 
жаңа баз беріліп онда бордақылауда түрған әрбір малдың салмағы 
380 — 460 кг. жетеді.

1970 жылы «В.И. Лениннің туғанына 100 жыл» мерекелік ме- 
далімен марапатталды. Озат еңбеккер 1976, 1977, 1978 жылдары «Со
ц и ал и ста  жарыс жеңімпазы» белгісін кеудесіне тақты. 10-шы сапа 
бесжылдығының I жартысында мал шаруашылығы өнімдерін дайын- 
дауда алға шығып, ҚазКСР ауыл шаруашылығы министрлігінің кур- 
мет грамотасын иеленді.

Бар ғұмырын Екібастүз совхозына арнап, адал еңбек етті. Қазан- 
байқызы Арумен 8 бала тәрбиелеп өсірді.

1986 жылы 10 қаңтарда дүниеден озды.
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Темірғалиев 
Темкен

1935 жылы 7 карашада дүниеге келген.
Павлодар қаласындағы мектеп-интернатта 
оқыған. Эр жылдары сот орындаушысы бо- 
лып, комсомол саласында жұмыс істеген.

Үйленгеннен кейін райпотребсоюзға 
(түтыну қоғамдарының аудандық одағы) 
түсіп, автолавкада істеген. Кейіннен совхозда 
автогаражға ауысып, өмірінің соңына дейін жүргізуші болтан.

Ерен еңбегі үшін «Халықтар достығы» орденімен, «Еңбек арда- 
гері» меділімен және мақтау грамоталарымен марапатталтан.

9 бала тәрбиелеп өсірген ардақты әке.

Төлегенқызы 
Зылиха

1938 жылы Куйбышев ауданы (қазір- 
гі Ақтоғай) Қараж ар колхозында дүниеге 
келді. Ауыл-аймаққа сыйлы болтан аңшы, 
агаш шебері Төлеген үстаның қызы. Жастай- 
ынан анасы Көкеннің өнерін зердесіне тоқып 
өскен.

Еңбек жолын 1955 — 1956 жылдары Ақ- 
тогайдагы түрмыстық комбинатта тітінші болудан бастаган.

1990 жылдары алгаш тойлана бастаган наурыз мерекесіне орай 
корме үйымдастырады. 1998 жылы Астана қаласында үйымдасты- 
рылган «Павлодар қаласының мәртебесі» атты көрмеге, 1999 жылы 
Алматы қаласында өткен «Қанатты әйелдер» жәрмеңкесіне, 2004 
жылы Павлодар облысының 65 жылдыгына орай үйымдастырылтан 
көрмеге қатысты.

2008 жылы Астана қаласының 10 жылдыгына арналган «Астана 
еліміздің жүрегі» атты Қазақстан халқының мәдениеті мен өнерінің 
12 фестивалінде үздік қолөнер шебері ретінде танылды.

2011 жылы ҚР Түңгыш Президенті музейінің Тәуелсіздіктің 
20 жылдыгына орай үйымдастырылган Павлодар облысы музей-
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лерінің көрмесі мен облыстық қолданбалы өнер шеберлерінің көр- 
месіне қатысты. Әр жыл сайын Екібастүз қалалық тарихи-өлкетану 
музейінде Зылиха Төлегенқызының көрмесін уйымдастыру дәстүрге 
айналған.

Үлттық өнерді насихаттау жолындағы еңбегі үшін «Астана қала- 
сына 10 жыл», «Облыс алдында сіңірген еңбегі үшін» медальдарымен 
және бірнене Қүрмет Грамоталарымен марапатталған.

Сонымен қатар, дүниеге 2 үл, 4 қыз әкелген алтын қүрсақты ана 
Зылиха Төлегенқызы «Күміс алқа», «Алтын алқа» ордендерінің иегері.

Төлеубаев 
Бахриден Әділұлы

Ауылшаруашылығы ғылымдарының кан- 
дидаты, аға ғылыми қызметкер.

1954 жылғы 10 наурызда жүмысшы жан- 
үясында өмірге келген.

Орта мектепті Екібастұз совхозында 
бітірген.

1975 жылы Қазақтың мемлекеттік ауыл шаруашылығы институ- 
тының үздік дипломмен бітіртен соң Қазақтың гидрометеорология 
ғылыми-зерттеу институтына жұмысқа жіберілді.

1975 және 1993 жылдар аралығында Қазақстанның ғылыми-зерт- 
теу институттарында инженер, аға инженер, экспедиция басшысы, 
кіші және аға ғылыми қызметкер, ғылыми-зерттеу институты ф илиа
лы директорының орынбасары, соңынан ҒӨБ «Мал азығы және жай- 
лымдық» институтының аймақтық орынбасары қызметтерін атқарды.

Мәскеудегі В.В. Докучаев атындағы Топырақ ғылыми-зерттеу ин- 
ститутында ауыл шаруашылығы дақылдарын түзды сумен суару жол- 
дарына арналған кандидаттық диссертациясын қорғаған соң, аталған 
институтың аға ғылыми қызметкері жүмысына қабылданды. Сол ин
ститута жүмыс істеп жүрген кезде ВАК СССР шешімімен 1992 жылы 
«Аға ғылыми қызметкер», ал 2000 жылы «Профессор» атағы берілді.

1990 — 1992 жылдары Қазақтың «Шабындық және жайылым» ғылы- 
ми-зерттеу институтының Павлодар филиалының директоры болды.

1992 — 1995 жылдары «Екібастүз» совхозының директоры және 
жергілікті әкімдіктің басшысы қызметін атқарды.

1995 — 1997 жылдары С. Торайғыров атындағы Павлодар мемле- 
кеттік университетінің «Мониторинг» ғылыми-зерттеу орталығын 
басқарды.
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Ғылыми жүмысын үстаздық еңбекпен ұштастыра білді, ол ПМПУ, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Инновациядық Еуразия университеті, 
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техныкалық 
университетінде экология және тіршілікті сақтау саласы бойынша 
қызмет етті.

1995 жылы Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының 
профессоры, соңынан Павлодар мемлекеттік университетінің ғылым 
жөніндегі орынбасары болды.

Ғылыми және атарту, білім беру жұмысын істей ж үре Б.Ә. Төлеу- 
баев Курчатов қаласындағы ҚР «Улттық ядролық орталыққа» қарас- 
ты «Радициялық қауіпсіздік және экология» институтына «Экспери- 
менталды радиобиологиялық зерттеу» бөлімінің жетекші ғылыми 
қызметкері қызметіне шақырылды (1997 ж.), соңынан сол бөлімнің 
басшысы (1998 ж.) болды. Әрі қарай радиологиялық лабораторияның 
аға ғылыми қызметкері (1999 ж.), «Радионуклид миграциялық топ- 
тың» басшысы (2001 ж.), ал 2002 жылы «Өсімдіктер және жануарлар 
радиоэкологиясы» бөлімінің басшысы болып тағайындалды.

2006 жылы Курчатов атындағы ¥ЯО «Радиациялық қауіпсіздік» 
институтына директордың орынбасары (наурыз 2006 ж.) қызметі- 
не шақырылды, соңынан «Өсімдік және жануарлар» бөлімінде аға 
ғылыми қызметкер (мамыр 2006 ж.), «Ғылыми-техникалық ақпарат- 
тандыру» бөлімінің аға қызметкері (шілде 2006 ж.), оқу-ақпараттық 
орталығының аға ғылыми қызметкері (2009 ж.) қызметтерін атқарды.

2006 жылдан бастап Д. Серікбаев атындағы ШҚТУ дпстанционды 
орталығының жетекшісі қызметін бірге атқарды.

Институт қабырғасындағы Төлеубаев Б.Ә. нетізіті жұмыс бағыты -  
мемлекеттік бюджеттік жобаларға қатысу, онын ішінде Семейдегі 
ядролық полигон аймағында топырақ-өсімдік жамылтырының ядро- 
лык; жарылыс заттармен ластануы және радионуклеидтердің ми- 
грациясын «Топырақ-өсімдік-жануар» жобасына сәйкес жетекшілік 
зерттеу жүмыстарын жүргізу.

ҚР ҮЯО 10 жылдық және 20 жылдық мерекесіне қарай ақшадай 
сыйлықпен марапатталған.

Ж алпы автор еңбек еткен жылдары 170 астам ғылыми мақаласы, 
оның ішінде 4 монографиясы («Жайлымдық және космос», А лма
ты, «Ғылым», 1993; «Ядролық тарихы бар табиғи орта экологиясы», 
«Эко», 2001; «Радиоэкологический контроль природной среды в ме
стах проведения ядерных испытаний», «Кереку», 2005; «Проблемы 
ликвидации источников радиационного загрязнения природной сре
ды», «Эко», 2009), 3 ақпаратық, 13 оку қүралы, 30 астам гылыми-прак- 
тикалық және оқу-әдістемелік үсыныстары жарық көрген.

Басқа ғылыми мақалалары ғылыми журнаддар беттерінде (Фран
ция, Ресей, Монголия және т.б.), көрші елдерде жарияланған.
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Туған елге қатысты және олардың проблемалары төмендегі ең- 
бектерде: «Өңірдің экологиялық және тұрақты даму мәселелері. 
Ақкөл-Ж айылма аймағының негізінде», «Биологические ресурсы и 
экология лугов региона Аккол-Жайылма».

Автордың жетекшілігіменен дайындалып 15 ғылыми еңбек (магис
трант, аспирант) қорғалды, оның біреуі Монголияда (МонГУ, 2005 ж.).

Эксперт ретінде Корея Республикасында (Сеул, Пусан қалалары) 
жэне Монгол Халық Респуликасында (Улан-Батоор қ.) қызмет етті.

Басқа жұмыстардан -  ауылдық және аудандық Кенестің депутаты, 
калалық «Қазақ тілі» (Павлодар қ.) қоғамының төрағасы, Қазақстан 
журналистер одағының мушесі, «Нұр-Отан» партиясының мүшесі.

Ғылыми жастарға арналған мақалалар жиынтығы ушін Қазақстан 
журналистер одағының және ҚР ауылшаруашылығы министрлігінің 
Республикалық конкурсының лауреаты атанды.

2004 жылы Францияның ВКОМ одағының шешімімен халақаралық 
дәрежедегі экологиялық жағдайды сараптаушы аттестаты берілді.

Мемлектік лицензия иегері ретінде экологиялық жобалау және 
реттеу жумыстарына белсенді араласты.

Сіңірген еңбекті бағалай келе автор ҚР Білім және ғылым минис- 
трлігі және облыстық маслихаттың қурмет грамотасымен, Кеуде бел- 
гісі «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», облыс әкімі 
жэне Павлодар қаласы әкімінің арнайы хатымен, облыстық білім 
беру департаментінің грамоталарымен марапатталған.

Төлеубаева 
Дәмеш

1945 жылы 20 шілдеде Шығыс Қазақстан 
облысы Ақсуат ауданының Қызылкесек 
ауылында туған. Өзінің еңбек жолын 1966 
жылы Семейдің Н. Крупская атындағы пе- 
дагогикалық институтын «Биология» ма- 
мандығы бойынша бітірген соң, Екібастүз 
ауданы, Екібастұз совхозы, Екібастуз орта 
мектебінен бастады. Осы мектепте 30 жыл 
еңбек етті. Ш әкірттерінің көбі өзінің жолын 

қуып, биология мамандығын таңдап, табыстарға жетіп жур. 6 ғылым 
кандидаты, профессор-ғалымдар да шықты. Соның бірі Шәйкенов
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Тәттім Американың Филадельфия қаласында рак ауруын емдеу жо- 
лын анықтау бойынша ғылыми зерттеу жұмысымен айналысуда.

Мұғалімнің оқушыларымен ғылыми жұмысы бойынша оқушы- 
лары маусымға байланысты жануарлар мен өсімдіктер дуниесінде 
болатын түрлі өзгерістерді зерттеп, ол бойынша дайындалған мате- 
риалдарды Павлодар қаласындағы жас натуралистер станциясына 
және Санкт-Петербург қаласындағы фенологиялық секторға жіберіп 
тұрды. Нәтижесінде Екібастұз орта мектебінің 3 оқушысы: Р. Клас- 
снер, Л. Сайбель, Т. Шайкенов Санкт-Петербург фенологиялық сек- 
торының фото-корреспонденті болып қабылданды.

1989 — 1991 жылдары Д.Т. Төлеубаеваның педаготикалық еңбегінің 
ең табысты жылдары болды. Қазақстан Республикасының биология- 
дан тқл оқулығы «Жануартану» бағдарламасы оқулығының жазылуы- 
на және жарыққа шығарылуына қатысты (Алматы қаласы).

1987 жылы Орал қаласында, 1989 жылы Ж езқазған қаласында, 
1991 жылы Алматы қаласында өткен Республикалық педагогикалық 
оқуларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 1987 жылы облы- 
стық және 6-шы Республикалық мүғалімдер съезіне қатысты (Павло- 
дар-Алматы қалалары).

1992 жылы биология мүғалімдерінің Орта Азия Республикала- 
рының Халықаралық ғылыми-теориялық конференцпясына қатысты 
(Шымкент қаласы).

1988 жылдан Павлодар облыстық Білім жетілдіру институтының 
штаттан тыс лекторы болып жүмыс істеді.

Жас үрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие бергені үшін бірнеше 
марапаттарға ие болды. 1968 жылы Д .Т. Төлеубаева туралы Облы- 
сгық «Қызыл ту» газетінде «Жас келсе -  іске» атты мақала жарыққа 
шықты.

1969 жылы Мақтау Грамотасымен, 1972 жылы «Білім» қоғамы 
бастауыш ұйымының лекторы ретінде қоғамның 25 жылдығына орай 
Грамотамен, 1975 жылы Павлодар облыстық Мақтау Грамотасымен 
марапатталды.

1979 жылы «Қазақ КСР халық ағарту ісінің озық қызметкері» 
атағын, 1983 жылы Қазақ КСР Оқу министрлігінің «Аға мұғалім» атты 
жоғары атағын иеленді. 1990 жылы КСРО Оқу министрлігінің Мақтау 
Грамотасымен марапатталды.

Қажырлы еңбегі үшін 1992 жылы «Қазақстан Республикасына ең- 
бегі сіңген мұғалім» атағы табысталды.
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Тәшімұлы 
Какен

1932 жылы 15 шілдеде Қараж ар ауылын- 
да дүниеге келді. 1944 жылдан бастап еңбек- 
ке араласқан. 1951 —1954 жылдар аралығын- 
да аға малшы болған. 1961 — 1962 жылдары 
Талдықамыс ауылының дүкенінде аға са- 
тушы болып жүмыс істеді.

1963 — 1965 жылдары Тоқылы ауылында 
шөп бригадасын басқарып, үлкен еңбек атқарды. 1965 — 1966 ж ыл
дары Ақши ауылында завхоз болды. 1967—1993 жылдары Қаражар 
ауылында шөп бригадасының жүмысын басқарды.

Ерен еңбегі еленіп қүрметті атаққа ие болды. Мақтау қағазда- 
рымен марапатталды. 1973 жылы «Социалистік жарыс жеңімпазы» 
белгісімен, «Еңбек ардагері», «Үлы Отан соғысының жеңісіне 60 — 65 
— 70 жыл» медальдарымен марапатталды.

Балаларын қызықтап, немерелерін сүйіп 85 жасында дүниеден 
озды.

Туашев
Асқабыл Тұрсынбекұлы

1954 жылы 20 мамырда Шығыс Қазақстан 
облысы, Самар ауданы, Екпін ауылында дү- 
ниеге келген. 1961 — 1971 жылдары Самар 

^  орта мектебінде оқыған.
1971 —1972 жылдары Семей мемлекеттік 

медициналық институтында лаборант қыз- 
метін атқарады. Кейіннен (1972 —1978) атал- 

мыш институтқа оқуға түсіп, терапевт мамандығын иеленеді. Оқу 
аяқтаған соң жолдамамен Павлодар облысына келеді.

1978 — 1984 жылдары Ақсу қаласының орталық ауруханасында те
рапевт болса, 1984—2000 жылдар аралығында Павлодар құс фабрика- 
сының дәрігерлік амбулаториясында бас дәрігер қызметін атқарады.

2000—2002 жылдары Екібастұз қалалық ауруханасында терапевт 
болады.
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2002—2018 жылдары Екібастұз ауылдық округі Төртуй ауылының 
дәрігерлік амбулаториясында аға дәрігер қызметін атқарады.

Отбасы бар. 1 үл, 1 қыз, 2 немере, 1 жиен тәрбиелеп отыр.

Тулеков 
Мухамеджан

1946 жылы 10 қыркүйекте Екібастұз 
совхозында дүниеге келген. Әкесі Қошай- 
ұлы Төлек 1928 жылы Екібастұз совхозының 
ашылуына байланысты Үкіметтің қаулы- 
сымен көшіп келген. Әкесі әр салада еңбек 
етіп 1942 жылы желтоксанда ¥лы Отан совы- 
сына аттанады. Майданда Курск шайқасы- 
на, Киевты жаудан азат етуге, Днепр және Карпат шайқастарына, 
Варшаваны алуға қатысып, 5 рет ауыр жараланған. 1945 жылдың 17 
қазанында соғыстан аман-есен оралып, еңбек жолын сол Екібастуз 
совхозында жалғастырып зейнеткерлікке шықты. Төлек аксақалдың 
соғысқа дейін туған 2 баласының біреуі қайтыс болады. Үлкені Қоша- 
ева Күлбағи -  Екібастұз қаласында түрады. Балалы-шағалы.

Тулеков М ұхамеджан 1954 жылы 1 сыныпқа барып 1961 жылы 7 
сыныпты бітіреді. Екібастүз қаласындағы № 2 Абай атындағы орта 
мектепті 1966 жылы бітіреді. Кейіннен Екібастұз ауылында байланыс 
бөлімінде еңбек етеді. 1967 жылы әскер қатарына шақырылып, Отан 
алдындағы борышын өтейді. 1969 жылы Баянауыл ауданы, Қарасу 
совхозында клуб меңгерушісі қызметіне орналасады. 1971 жылы ауыл- 
дан жолдама алып Красноармейка ауыл шаруашылық техникумын 
механик-техник мамандығы бойынша тәмамдап, Карасу совхозын
да 3 жыл МТМ меңгерушісі болып еңбек етеді. 1976 жылы Екібастұз 
ауданы ауылшаруашылық басқармасының бүйрығымен Сарықамыс 
совхозына инженер-гидротехник болып ауысады.

1977 жылы желтоқсан айында шаңырақ көтерді. Үш баласы 
Нүр-Сүлтанда, 3 баласы Павлодарда болса, біреуі өзінің қолында 
түрады. 1982 жылы Жамбыл қаласының Гидромелиоративный ин- 
ститутында сырттай оқып, 1987 жылы инженер-гидротехник маман- 
дығын алып шықты. 1976 — 1996 жылдар аралығында бас инженер- 
гидротехник мамандығы бойынша қызмет атқарды. 2003 жылдың 
1 наурызынан 2010 жылға дейін Сарықамыс ауылында «Қазақтеле- 
ком» АҚ-да техник болып қызмет етті. Сол жерден 2010 жылы мамыр
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айында зейнеткерлікке шықты. 2017 жылы қала әкімінің құрмет гра- 
мотасымен, бірнеше рет облыс, аудан басшылыгының Алғыс хатта- 
рымен марапатталды.

Тулеубаев 
Әділ

1919 жылы 6 маусымда Баянауыл ауда- 
нының № 14 ауылында дуниеге келген. 1928 
жылы орта мектепке барып, 1939 жылы Се
мей қаласында он жылдықты бітірді.

1939 жылы әскер қатарына алынып Фин 
соғысына қатысады. 1941 жылы атқыштар 
дивизиясының құрамында ¥лы Отан соғы- 

сына қатысады. 1943 жылы жарақаттанып госпитальға түседі. Содан 
соң елге қайтарылады.

Куйбышев ауданы, Өлеңті совхозы, Талдықамыс совхозында зоот
ехник қызметін атқарады. Кейіннен басқарушы болады.

1954 жылы Екібастұз совхозының № 3 фермасында басқарушы бо
лады. Өлеңті совхозының Көксиыр бөлімшесінде де басқарушы қыз- 
метін абыроймен атқарады. 1949 жылы партияға қабылданады.

М айдан даласында көрсеткен ерлігі мен бейбіт күндері еткен ең- 
бегі еленіп II дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, «¥лы Отан соғы- 
сындағы ерен еңбегі үшін» (1946 ж.), «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 
20 — 30 — 40 жыл» және «Кеңес Одағы қарушы күштеріне 50 — 60 — 70 
жыл», «Еңбек ардагері» медальдарымен марапатталды.

1966 жылы қызы Қорланның жолдамамен жүмысқа түруына бай- 
ланысты Әділ ақсақал да Өлеңті совхозынан Төртүйге қоныс аударды.

1993 жылы дүниеден озды.

Тулеуов Мажит

1935 жылдың 28 тамызында Төртүй ауылында дуние
ге келген. 1951 жылдың күзінде әкесінің дүние салуына бай- 
ланысты еңбекке ерте араласа бастайды. Ол кезде жасы 16-да 
болатын. Қашыр ауданы «Октябрь» кеңшарында механизация мек- 
тебінде 6 айлық курстан өткен соң еңбек жолын тіркемеші болып 
бастайды.
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1955 жылы 19 қазанда әскер қа- 
тарына шақырылады. Осы жылы 
2 қазанда № 74136 әскери бөлімінің қүра- 
мында, Хмельницкий облысы Изослав қа- 
ласында жауынгерлік ант береді. Румыния 
республикасында атқыш, пулеметші болып 
әскери борышын өтеді.

Тың игеру жылдары егіс бригадасын- 
да механизатор болды. 1970 жыл Екібастұз 
совхозы үшін жемісті жыл еді. Астық 
бітік шығып, шаруашылық қамбасы дән- 
ге сыймай кетті. Қажырлы еңбегі үшін 
36 жастағы комбайншы «Қүрмет белгісі» орденімен марапатталды. 
Ал 1973 жылы майталман механизатор еңбектегі үздік көрсеткіштері 
үшін «Октябрь революциясы» орденін кеудесіне тақты. Оның есімі 
ҚСР-ның «Алтын кітабына» жазылды.

Балаларының бақыты үшін аянбай тер төккен М әжит Тулеуов 
1988 жылы «Еңбек ардагері» медалі, 1989 жылы «Кеңестік Социа
л и ст^  Республикалар одағы Қарулы күштерінің 70 жылдығы» медалі 
және 1995 жылы «Кеңес одағының маршалы Жуков Г.К. атындағы ме- 
далімен марапатталады. 2000 жылы «Сотые арадгері» төс белгісін ие- 
ленеді. 2018 жылы «Екібастүз қаласының құрметті азаматы» атанып, 
медалін кеудесіне тағады.

Қазіргі уақытта Қаратай Ақтаевамен дүниеге әкелген 6 баласынан 
15 немере, 9 шөбере сүйіп отыр.

Турлыбекова 
Мунира Турлыбековна

2001 жылы 17 желтоқсанда Екібастүз 
қаласында туған. Әкесі Иманмагзамов Тур- 
лыбек Кубайдулленович Төртүй ауылының 
пошта бөлімінде қызмет атқарады, анасы 
Иманмагзамова Асима Ашимовна мектепте 
бастауыш сынып мүғалімі. Мектепке дейінгі 
сыныпты туған ауылында оқып, 1—3-сынып- 
тарды Екібастұз қаласындағы № 2 жалпы орта білім беретін мектебін- 
де үздік оқыған. Мектепте үздік, белсенді оқушылардыц қатарында 
болатын. 2-сыныпта алташ рет сынып жетекшісі Жусупова Айман
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Қайыржанқызымен «Қымыз -  үлттық кұндылық» атты жобамен 
Павлодар қаласында ғылыми жұмысқа қатысып, жулделі II орынға 
ие болған. Кейіннен сол жетістігі «Ваіа Ьі» атты балалар журналына 
шыққан. Жазғы демалыстарда «Айгөлек» сауыктандыру лагеріне бел- 
сенді қатысатын, қолөнерге жақын болатын. 8-сыныпта Кажикова Кө- 
гершін Төлеутемировнамен «Әулиекөл ескерткіштері» атты жобамен 
Екібастұз қаласында ғылыми жүмысқа қатысып, облыстық қорғауға 
өтеді. Павлодар қаласында жүлделі III орынға ие болып, диплом- 
мен марапатталған. 11-сыныпта көптілдік олимпиададан жүлделі 
III орынға ие болған. ¥лттық бірыңғай тестілеуден 119 балл жинап, 
грант иегері атанды. Қазір Павлодар мемлекеттік университетінің 
«Мәдениеттану» факультетінде 1-курс студенті атанып отыр.

Турумтаев
Қонақбай Қабдоллаұлы

Ресейдің Омбы облысы Русская поляна, 
Самырза кеңшарында 1960 жылы 28 қазанда 
туған.

1978 жылы Ақкөл орта мектебін бітірді. 
1983 — 1988 жылдарда Целиноград ауыл ша- 
руашылық институтының ветеринария фа- 
культетін аяқтағаннан кейін, Ақкөл совхозы- 

ның «Зеленая роща» бөлімшесінде алғашқы еңбек жолын бастады. 
Ақкөл Ж айылмада аты елге танымал әулеттер көп, іргесі сөгілмей, 
бір атаның баласындай айрандай үйып отырған елді басқарған Мей- 
рамов Зайкен мен жас маман Алғамбаров Манатпен бірге жүмыс 
жолын бастаған. Білімді, білікті маман ретінде көзге түсіп Екібастұз 
совхозының директоры Садуов Ағлаш Сагитүлы Төртүйге бас ве- 
теринарлық дәрігерлік жүмысты үсынып, 1990 — 1999 жылдар ара- 
лығында бірнеше басшылық қызметтерде болып жүмыс атқарды; Бас 
мал дәрігері, бас зоотехник, директордың өндірістік орынбасары қыз- 
метімен бірге Алматы (1990 — 1992 жж.) ауыл шаруашылық институ- 
тында А. Гусславский жетекшілігімен «Жылқы ауруларын зерттеу» 
аспирантура да оқыды. Ресей-Қазақстан университетінің заңтану фа- 
культетін тәмәмдаған. Қазіргі күндері Екібастүз қаласы әкімдігінің 
ауыл шаруашылығы ветеринария саласының басшысы.

Қызмет жолында ерекше Төртүй ауылы десе ет-жүрегі елжіреп, 
өмірінің ең мәнді-сәнді кезеңдері деп бағалайды, Қонақбай. Нағашы
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атасы Әшім қожа таяқ шанышқан қасиетті мекен екені унемі жүре- 
гінде сақтайды. Төртүйліктердің азаматтары да бір-бірімен арала- 
сып, көңілте үялаған ойларымен кезінде бөліскен. Сондай-ақ өмір- 
лік мектептің мықтылығы еңбек жолындағы «Адал қызмет, абыройға 
бөлейді» демекші кеңес-партия қызметінің ардагері Жүматаев Қа- 
былбек ағамыздың берген ақылы қандай еді. Сол кездегі мықты аза- 
маттар Сакенов Сағынтай, Аіітымов Сағынтай, Каленов Қали, Саржа- 
нов Зарлық, Шахтаев Батқүл өмірлік тәжірибесімен бөлісетін. Қиын 
да, қызығы мол мамандық еңбегі еленіп, алғысқа да бөленді. Елдегі 
шаруашылықтың ірге тасын бірге қалаған, ыстық-суығын бірге көр- 
ген Екібастүз кеншарының директоры Садуов Ағлаш, ел азаматтары 
Ергалиев Мырзағали, Алғамбаров Манат, Шілдебаев Қасен, Төлеу- 
тай Омарбеков, Жанай Ахметов, Қайыр Маханов, Солтанов Қабиден, 
Қасымжанов Қайыркеш, Тагиров Ришат сияқты азаматтардың бірге 
ынтымақтаса еңбек етіп, ауыл түрғындардың ауыспалы ауыр кезең- 
дерінде: күш-қайрат, жітерлі кезеңдерін үнемі ой елегінде үстайды. 
Жақсыдан қалған түяқ Қонақбай Турумтаев «Екібастұз» кеншарында 
«Әшім қожаның жиені» деп торге отырғызып, пікірін тыңдап ақыл 
кеңесімен бөлісетін, кеңес бертен ауыл қарттарын ақ пейілін қалай 
үмытсын! Қарттар Нүрым Ташмағамбетов, Республикаға белгілі 
дәрігер Аршакян Борис Карапетович, ел басқарған өмірлік тәжіри- 
бесімен бөлісіп, жөн сілтеп отырды.

Ер жігіттің бағын ақылды, қадірін білетін жар ашады. Қонақбай 
1985 жылы Зауреш Дәуленқызымен бас қосты. Зауреш физика пәнінің 
мүғалімі, жоғары білімді, 40 жыл еңбегін шәкірт дайындаған, бедел- 
ді үстаз. «Ыбырай Алтынсарин» мен «Мәртебелі маман» медалімен 
марапатталған. Бүгінгі күні № 36 мектеп-лицейінде мүғалім. Ерлі-за- 
йыптылар екі қыз, бір үл тәрбиелеп өсірді. Отбасының түңғышы 
Арайлым екі қызын Айдана мен Зерені тәрбиелеуде. Үйдегі кенжесі 
Амина Гумилев атындаты университеты бітірген, жылу энергетика- 
сының инженері. Екі қыздың ортасында Алмаз ҚазАТК академиясын, 
ПМУ машина жасау магистратурасын тәмәмдаған, қазір «Проммаш- 
комплект» кәсіпорнында участок басшысы. Үйлентен. Келіннің аты -  
Сағыныш. Альтаир, Әли атты екі немере үй ішін шуаққа бөлеп отыр.

Қонақбай сонымен қатар үйдің үлкені болғандықтан, анасы Мән- 
сураны құрметтеп, мақтан етіп, өзі күтіп, ыстық ықыласқа бөленген, 
анасына жанашыр бола білген. Босағадан аттаған адамға үй иелерінің 
жүрегінің жылуы осы уақытқа дейін сезіліп түрады дейді, халық. Елде- 
гілер оны анасының шапағаты деп біледі. Бауырларына қамқор болтан 
аға: інісі Аблайхан Ақкөл кеңшарында үйлі баранды, немере, жиен сүй- 
ген ата-әже. Інісі Рамазан ағасынан алған тәрбиесін жоққа шығармаған, 
Ақкөл орта мектебінің директоры. Абай да қалыспаған білімді, әскери 
қызметті меңгерген. Чернобыль АЭС қүтқаруға қатысқан жауынгер,
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Украина батыры екі ұлдың әкесі, немереге жеткен бақытты жанүя. Апа- 
сы Бақыт, жездесі Сансызбай еңбегі еленген зейнеткер.

Қорыта келгенде, Қонақбай Қабдоллаүлы Екібастүз өңіріне таны- 
мал мал дәрігері. Адал еңбек иесі, үлкенді сыйлай білу, кішіге улгі 
көрсету басты үстамы. Елдің абыройы бәрімізге ортақ демекші «Өсер 
елдің ұрпақтары бірін-бірі батыр» деген.

Ту супов
Амангелді Мүсәйіпұлы

1950 жылдың 1 наурызында Төртуй 
ауылында дуниеге келтен.

Әкесі Тусупов М усәйіп 1910 жылы ду
ниеге келген. 1941 жылы Үлы отан соғысына 
аттанып 1945 жылдың аяғында елге оралған. 
1929 жылдан Төртүй ауылында ветеринар 
болып қызмет істеп 1970 жылы зейнеткер- 
лікке шығады. Анасы Ескенова Ақжуніс

Мусәйіп ақсақал 4 баласы бар. Қайыргелді, Зайыргелді, Амангел- 
ді және қызы Қаншайым.

1968 жылы онжылдық мектепті аяқтаған Амангелді М усәйіпулы 
әскер қатарына шақырылады. 1970 жылдан Төртуй ауылында қыз- 
метке кіріседі. 1974 — 1992 жылдар аралығында жумыс коопера- 
тивінің жургізушісі болады. 1995 жылы темір жол саласына орнала- 
сып 2013 жылы зейнеткерлікке шығады.

5 баласы бар. Қазір зейнеткер. Екібастуз қаласында турады.

1918 жылы туған.

Туякова
Айзада Сабыржанкызы 
«Алтын белгі» иегері

1993 жылы 7 мамырда Төртуй ауылында 
дуниеге келді. 1999 — 2000 жылы Екібастұз 
жалпы орта мектебінің табалдырығын атта- 
ды. Осы мектепте 11 жыл бойы білім алды. 
Мектеп қабырғасында көптеген жетістіктер-
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ге жетті. Облыстық қалалық, аудандық сайыстарға қатысып жүлделі 
орындар жеңіп алып жүрді. 2010 жылы мектепті «Алтын белгіге» 
аяқтады. Үстаздардың берген білім ақтап шықты. Осы жылы Аста
на қаласындағы Аспандияров атыңдағы М едициналық университет- 
ке түсті. Ж алпы медицина бөліміне. 2017 жылы аяқтап еңбек жолын 
Астана қаласындағы № 7 поликлиник ада педиатр мамандығымен 
қызмет етті. 2018 жылы қазан айында Атырау қаласына тұрмысқа 
шықты. Қазіргі таңда Алматы қаласында түрып жатыр. Алматы қа- 
ласындағы Жоғарғы медициналық колледжде жалпы медицинадан 
дәріс береді.

Тұрсынов Тажен,
Құлмағамбетқызы Роза

1927 жылы туған. Екібастұз совхозының 
тумасы. Жолдасы Құлмағамбетқызы Роза- 
мен өмірге 8 бала әкеліп тәрбиелеп өсірді.

Үлкен қызы Баян -  Екібастұз қаласын 
көріктендіру, көгалдандыру саласында көп 
жылдар еңбек етті. Қазір еңбек демалы- 
сында.

Үлы Серік -  ПІвейцарияда түрады. Өзінің жеке клиникасы бар. 
Профессор. Университетте сабақ береді. Ш вейцария елінде 10 атақты 
дәргердің бірі атанған. Германияда алған «Медицина генералы» 
атағы бар.

Үлы Болаттың да Н ұр-Сұлтан қаласында жеке клиникасы бар. Өзі 
акушер-гинеколог.

Қызы Дәмет -  Нүр-Сүлтан қаласында сыртқы киім тігетін фабри- 
каның тігіншісі.

Үлы Дүйсен -  Қазақстан темір жолында электр дәнекерлеуші бо- 
лып еңбек етеді.

Қызы Қарлыға -  бас бухгалтер. Жоғарғы санатты маман.
Үлы Ж үмабек -  қаланың электр қуаты желісі мекемесінде жүмыс 

істейді.
Тажен Түрсынов өмірден ерте өтті. Ал Роза ana үл-қыздарынан 

16 немере, 13 шөбере қызықтаған бақытты ана. Үлкен немересі Берік 
әжесі өмірден өткен соң қасиетті Мекке-Мәдинаға барып, әжесі үшін 
қажылық парызын өтеді.
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Тұрсынұлы 
Құмат

1926 жылы 15 наурызда дүниеге келді. 
Павлодар облысы, Шідерті колхозында дү- 
ниеге келді. Негізгі мамандығы -  трактор- 
шы. 1945 — 1957 жылдары КПСС мүшесі бол- 
ды. 1960 жылы бригадир курсын бітіріп, сол 
жылдан бастап бригадир болып еңбек етті. 

1966 жылы «Қүрмет белгісі» орденін, 
1967 жылы «ҚазКСР еңбек сіңірген механизатор» атағын, 1968 жылы 
бітік егінді орып бастырғаны үшін «Қүрмет белгісі» орденін, 1969 
жылы «Еңбек қызыл ту» орденін, 1972 жылы астық молшылығы үшін 
«Ленин» орденін, 1981 жылы «Октябрь революциясы» орденімен бір- 
ге «Еңбек ардагері» медалін иеденді.

Ж үбайы М аштаймен 1947 жылы бас қосып 8 бала тәрбиеледі. Інісі 
Мубараков Балтабай 1979 жылдан бастап комбайншы болып еңбек 
етіп «Еңбек даңқы» орденімен марапатталған.

¥лы Балғабай -  комбайншы. Бір отбасында 4 азамат механизатор 
болды.

Қызы Орынтай -  тракторшы. 1979 жылы есімі жазылған ЮМЗ 
тракторын алған. 1982 жылы облыстық депутат болып сайланды. 
4 жылдан соң Красноармейка техникумын тәмамдап 1997 жылға дей- 
ін Екібастүз совхозында МТМ-де механик болып еңбек етті. Қызы 
Төртүй ауылдық амбулаториясында 1983 жылдан бастап еңбек етіп 
келеді. Сол еңбегінің арқасында қала әкімшілігінің алғыс хаттары мен 
қүрмет грамоталарын иеленді. 2014 жылы «Ең үздік ауылдық меди
цина қызметкері» атағын алды.

40 жыд еңбек еткен Түрсынүлы Қүмат 1987 жылы дүниеден озды.

Түсіп тегі Бәтжамал 
Болпаққызы

1952 жылы 9-қарашада Екібастұз кеңшарында көпбалалы отба
сында туып, 1960 жылы мектеп табалдырығын аттап, 1970 жылы Екі- 
бастүз орта мектебін аяқтады.

1970 — 72 жылдары ауылда түрлі салада еңбек етті.
1972 —73 жылдары Бүкілодақтық екпінді комсомолдық жастар 

қүрылысында (Алматы облысы Талғар ауданы, Октябрь поселкесі) 
сылақшы болып еңбек етті.
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1973 —77 жылдары Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық институтының ф и
лология факультетінде оқып, қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығын алып 
шықты.

1977—1989 жылдары Павлодар облысы- 
ның Екібастұз орта мектебінде қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің муғалімі болып еңбек етті.

1989 — 1990 жылдары Екібастұз қаласын- 
дағы № 2 орта мектепте қазақ тілі мен әдеби- 
еті пәнінің муғалімі болып қызмет етті.

1990 жылғы 15-тамызда қалалық «Қазақ 
тілі» қоғамының жауапты хатшысы болып сайланды.

1991 жылдың мамыр айынан 1992 жылдың маусымына дейін қа- 
лалық мәдениет бөлімі жанындағы «Көрме залының» меңгерушісі 
болып еңбек етті.

1992 жылдың 1-маусымында Екібастуз қалалық әкімшілігіне ау- 
дармаш ы-маман болып қабылданды.

2007 жылы Екібастұз қаласы әкім аппаратының мемлекеттік тілді 
дамыту бөлімінің бастығы болып тағайындалды.

2010 жылдың 10-қарашасында зейнеткерлік жасқа шықты.
2010 жылдың 22-қарашасынан 2018 жылдың мамыр айына дейін 

Екібастұз қаласы әкімдігінің Білім бөлімінде аудармашы-маман бо
лып қызмет етті.

2013 жылдың 26 қарашасынан қалалық ардагерлер Кеңесінде 
мемлекеттік қызметшілер Кеңесінің төрағасы болып еңбек етіп жур.

Хаджимуратов
Барлыбай

1939 жылдың 12 сәуірінде Ақкөл елді 
мекенінде дүниеге келді. Отбасында 4 бала 
болады. Әкесі 1941 жылы ¥лы Отан соғысы- 
на алынады. Ардақты анасы Серикбаева Аз- 
ден балаларының оқуына қатты көңіл бөліп, 
олардың азамат болып шығуына бар жагдай 
жасаған.
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1955 жылы Ақкөл орталығындағы орта мектепті аяқтап, сол елді 
мекеннің шаруашылығында тың игеріп жатқан егіс бригадасында 
есегіші болып еңбек жолын бастайды.

1958 — 1961 жылдары азамагтық борышын Балтық теңізінің жаға- 
лауында Эстония, Латвия, Литва жерлерінде өтейді.

1962 жылы Целиноград ауылшаруашылық институтына оқуға 
түсіп 1967 жылы жоғарғы экономист мамандығын алып шығады.

1967—1972 жылдар аралығында Екібастұз совхозында бас эконо
мист болып қызмет атқарады. 1972 —1974 жылдары Павлодар облы- 
стық нормалау және зерттеу станциясын басқарады. 1974 — 1979 жыл
дары Павлодар облыстық партия комитетінде, ауыл шаруашылық 
бөлімінде қызмет етеді.

1979 жылдың тамыз айында Қазақстан орталық комитеті мен 
Ауыл шаруашылық министрінің жолдауымен Екібастұз совхозыиа 
директор болып тағайындалды. Совхоз еңбеккерлерінің және бас, 
орта буынғы мамандармен атқарған еңбек өз дәрежесінде бағаланды.

1979 —1980 және 1980 — 1981 жылдары мал қыстатудың табыс- 
тылығының арқасында екі жыл катарынан Советтер одағының орта- 
лық комитетінің, Жоғарғы советтің, Советтер одағының министрлер 
советінің Комсомолдық орталық комитеттің және Кәсіподак коми- 
тетінің дипломымен, ауыспалы қызыл тумен және жеңіл автокөлікпен 
марапатталды.

1982 жылдың шаруашылык көрсеткіші бойынша Қазақстан Орта- 
лық комитетінің, М инистрлер Советінің, Ресгіубликаның Комсомол 
комитеті мен Кәсіподақ комитетінің ауыспалы Қызыл Туы мен Д и
пломы және жеңіл автокөлікпен марапатталды.

Осы жылдары совхоз орталығында шаруашылықтың каржы- 
сымен 300 орындық мәдениет уйі, 20 орындық аурухана, асхана, сол 
мекемелерді жылытатын жеке жылу қазандыгы, орталық жылу бе- 
ретін қазандық салынып пайдалануға берілді.

Орталық машина-трактор жөндейтін шеберхананың құрылысы 
басталды. Одан басқа бөлімшелерде шағын мектеп, тұрғын үй мен 
мал қоралары салынды. Совхоз орталығында жыл сайын екі пәтерлі 
бес үй салу дәстүрге айналды.

Жыл сайын алдыңғы қатардағы мал және егін шаруашылығының 
еңбеккерлері мемлекеттік наградалармен марапатталып жатты.

1979 жылы совхоз өмірінде бірінші рет мемлекет қоймасына бір 
миллион пұт астық тапсырды. Осы жылы Дукенов Бәкібай ең жоғарғы 
награда «Ленин» орденіне ие болса, тағы 14 адам әртүрлі мемлекеттік 
наградаларға ие болды.

1984 жылы Лебяжі ауданының ауыл шаруашылық басқармасы- 
ның басшысы болып 1987 жылға дейін қызмет етті.
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1987—1989 Павлодар ауданына қарасты КСРО-ның 50 жылдық 
атындағы совхоз техникумында директордың өндіріс жөніндегі орын- 
басары болды.

1990 жылы Павлодар облыстық экономика комитетінің бірінші 
орынбасарына шақырылып, жоспарлы экономика тоқтатылған соң 
1993 жылы Екібастұз көмір бірлестігі акционерлік қоғамына жүмысқа 
алынды. 1997 жылға дейін жаңадан ет комбинатын салып іске қосты.

Құрметті демалысына дейін Екібастүз жылжымайтын мүлік ор- 
талығында бас маман қызметін атқарады.

Қажырлы еңбегінің арқасында 1983 жылы «Құрмет белгісі» ор- 
денімен, 2005 жылы «Тыңға 50 жыл» медалімен, «Екібастүз қаласына 
50 жыл», «Екібастұз қаласына 60 жыл» және «Қала алдындағы сіңір- 
ген еңбегі үшін» медальдарымен марапатталды.

2019 жылдың 5 маусымында «Екібастұз қаласының қүрметті аза- 
маты» атағы берілді.

Хисматуллина (Аршакян)
Райхана Хабибулаевна

1929 жылы 7 қарашада Қытай Халық Рес- 
публикасының Шәуешек қаласында дүниеге 
келді.

Еңбек жолын ҚХР-де әскери госпиталь 
медбикесі болып бастаған. 1955 жылы елге 
көшіп, Екібастұз совхозының ауруханасына 
медбике қызметіне орналасады. Соғыстан 
кейінгі уақыт болтан соң, маман тапшылығына байланысты Райхана 
Хабибулаевна бір өзі медбике, акушер болуына тура келді. Совхозда- 
ғы әр сәбидің дүниеге келуіне себепші болды.

Өз қызметін адал атқарған Райхана Хабибулаевна 1986 жылы зей- 
неткерлікке шықты. «Еңбек ардагері» медалімен, «Социалисттік жа- 
рыс жеңімпазы» төсбелгісімен және бірнеше грамоталар мен алғыс 
хаттармен марапатталды.

Қазіргі уақытта Екібастұз қаласында түрып жатыр. 2019 жылдың 
7 қарашасында 90-ға келді. Қызы М арина мен күйеу баласы Эрик 
Қайнышұлы үзақ жылдар қалалық туб.диспансерде еңбек етіп зейнет- 
керлікке шықты. Бүгінгі күні 90-ға толған кейуананың ризашылығы 
мен рахметіне бөленіп бақытты ғүмыр кешуде.
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Шайманов 
Есмағанбет (Ескен)

Екібастұз совхозында 21 жасынан 
шофер болып жұмыс істеп, ауылдың 
дамуына өз үлесін қосқан азаматтар- 
дың бірі.

Ол 1936 жылы Павлодар қаласында туған. Әкесі Қуанышев Шай- 
ман ¥лы Отан соғысында хабарсыз кеткен. Анасы Қайырлықызы 
Сақып төрт баламен жесір қалады. Ескен үйдегі балалардың үлкені, 
небәрі алты жаста ғана болатын.

Ағасының отбасын асырап-сақтау жауапкершілігін інісі Қуаны- 
шев Сапар өз мойнына алады. Сөйтіп, 16 жан бір шаңырақтың астын- 
да қиын-қыстау жылдарды бірге өткізеді.

Ескен көп балалы отбасында өскендіктен болар, бала күнінен 
көпшіл, бауырмал, мейірімді, еңбекқор болып өседі. Жас күнінен 
техникаға бейім болған. Сондықтан да шоферлықты өмірлік маман- 
дығы ретінде таңдап алған болуы керек.

Ж олқүдық жеті жылдық мектебін бітірген соң, 1955 жылы Совет 
Армиясы қатарына шақырылады.Үш жылға созылған әскери міндетін 
өткере жүріп, шоферлық куәлік алады. Әскери міндетін КСРО-ның ең 
оңтүстік шекарасы болтан Кушка (Тәжікстан) қаласында абыроймен 
атқарады. Жақсы қызметі жайында үйіне жыл сайын командирдің 
алғыс хаттары келіп түрды.

1958 жылы отбасы Екібастүз совхозына көшіп келеді.Осында келіп 
еңбекке араласады. Үйленеді, Зайыбы Жетпісбаева Рымкеш екеуі 
жеті бала тәрбиелеп өсірді. Балаларын оқытып, олардың мамандық 
алуына аса мән берді.

Өзі үзақ жылдар совхоз директорының жүргізушісі болды. Бүл 
совхоздың атағының шығып, шаруашылықтың үздіктер қатарына қо- 
сылған кездері болатын. Еңбекқор, адал Ескен совхоз директорының 
тынымсыз, уақытпен санаспайтын жауапты істерінің куәсы болды. 
Бірде қуанып, бірде қобалжып, ең өр жақтарын зор мақтанышпен 
өткізді. Кейін автобустың ш офері болып жұмыс жасады.

Жалғыз ұлы Қайыржанның мезгілсіз қазасы, оның қабырғасын 
қайыстырып, нағыз дер шағында 55 жасында арамызан алып кет- 
ті. Ол 1991 жылдың 2-ші мамыры болатын. Өзінің сүйікті Екібастүз 
совхозында жерленген.

Қазір зайыбы, қыздары, жиендері, шөберелері Екібастұз, Астана, 
Алматы, Стамбул қалаларында түрады.
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Шайхова
Айымкүл

1938 жылы 9 маусымда Екібастұз совхозында дүниеге келді. Әкесі 
Ш айық пен анасы Дәмежан Екібастүз совхозының тумалары. Отба- 
сында 3 ағайынды бала болған. Ағасы -  Темірғалы Шайықов 1942 
жыды 18 жасқа толған соң ¥лы Отан соғысына шақыртылады. Қан 
майданда ерлікпен көз жұмады. Темірғалының соғыста көрсеткен 
жауынгерлік белгісі ретінде есімі Екібастүз қаласының орталығында 
орналасқан ¥лы Отан соғысында опат болған азаматтардың тізімінде 
жазылған. Баласының қазасы жайлы қаралы хабар келген соң Айым- 
күл апаның әкесі Ш айық та көп ұзамай өмірден өтеді.

Әкесінің қазасынан соң, Айымкүл апа туған әпкесі Пәрузә, жез- 
десі Қамзаның қолында түрады.

Бойж еткен Айымкүл 1956 жылы 18жасында Екібастұзсовхозының 
тумасы Қабдұлбәри (Бәри) Смағұловпен отау қүрды. Бәри Смағүлов 
1932 жылдың 3 қарашасында дүниеге келді. Ауылда жылқышы бо- 
лып еңбек етті. Алайда 1973 жылы 40 жасында сырқаттанып, дүние- 
ден озды. Бәри мен Айымкүл 17 жыл бірге өмір сүрді.

Отағасының қаза болуына байланысты Айымкүл ауылдың ауру- 
ханасында Борис Карапетович Аршакянның қол астына қызметке 
тұрады. Сол жерде 20 жыл еңбек етіп, зейнеткерлікке шықты.
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Бэри мен Айымкүл 6 баланы дүниеге әкеледі. Оның 3 ұл, 3 қыз. 
Азаматынан ерте айрылып, жесір қалғанына қарамастан өзінің бала- 
ларына жақсы тәрбие беріп, жетілдіріп, кейін оқу орындарына білім 
алуға жібереді. Әрқайсысы өмірде өз орнын тауып, өз отбасыларын 
қүрып, өз салаларында нәтижелі жетістіктерге қол жеткізіп жатыр.

Қызы Рәукеш 1957 жылдың 27 тамызында туған. Қазіргі таңда Ал
маты қаласында түрады. Зейнеткер.

¥лы Тасболат 1959 жылдың 8 наурызында дүниеге келген. Бүл күн- 
де Нүр-Сүлтан қаласының министрліктер үйінде қызмет атқаруда.

¥лы Ж үмабай 1962 жылдың 1 қазанында дүниеге келген. Бүгін- 
де Нүр-Сүлтан қаласында түрады. Жеке кәсіпкерлікпен айналысады. 
Қазіргі таңда Айымкүл апа ұлы Ж үмабай мен келіні Ж аңылшаның 
қолында түрады.

¥лы Жалелиден 1965 жылдың 7 наурызында дүниеге келген. Жале- 
лиден -  экономика ғылымдарының кандидаты. Мемлекеттік қызмет- 
те бірнеше жыл қызмет атқарған. 1992 жылы жекеменшік «Мақсат» 
банкін, 1995 жылы жеке наубайхана ашады. ҚР көлік, коммуникация- 
лар және сауда министрлігінде бірқатар жыл мемлекеттік қызметте, 
сонымен қатар Департамент директоры, Бас директор орынбасары 
лауазымдарында қызмет атқарған.

Қызы Айнагүл 1967 жылдың 3 қыркүйегінде дүниеге келген. Био
логия ғылымдарының доценті. 1994 — 2010 жылдары Екібастүз қала- 
сындағы Қ. Сәтбаев атындағы ЕИТИ-де оқытушы болды. Қазіргі таңда 
Нүр-Сүлтан қаласында жеке білім беру орталығын ашып, кәсіпкер- 
лікпен айналысуда.

Қызы Салия 1970 жылдың 15 сәуірінде туған. 20 жылдық бухгал
терий  еңбек өтілі бар. Қазіргі таңда Екібастүз қаласындағы мекеме- 
лердің бірінде қызметін жалғастырып келеді. Сонымен қатар жеке- 
меншік кәсібі де бар.

Өмірдің ащысын да, тұщысын да көріп өскен балаларына Айым- 
күл апа қамқоршы болып отыр. Ардақты ана, аяулы әже 11 немере, 
13 шөберенің ортасында бақытты ғүмыр кешуде.
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Шакенов 
Бақытбек

1947 жылы 25 тамызда Екібастуз совхо- 
зының Мыңтомар ауылында жумысшы от- 
басында дүниеге келген. Бастауыш мектепті 
ауылда оқып, кейіннен совзхоздың 9 жыл- 
дық орта мектебін бітіреді.

Еңбек жолын 1964 жылы Мыңтомар 
ауылында бастайды. 1966 жылы Краснокутск 
ауданы, Рассвет совхозында механизатор мамандығы бойынша бір 
жылдық училищесін бітіріп, диплом алады. Ауылда эр жылдары ме
ханизатор, мал шаруашылығында қызмет атқарады.

1971 жылы Жылқыбайқызы Бағышпен шаңырак көтеріп, 4 бала 
өсіріп тәрбиелейді. Балаларының барлығы өз алдына шаңырақ кө- 
теріп, өз орындарын тапқан. Қазіргі таңда 7 немеренің ата-әжесі.

2010 жылы зейнеткерлікке шықты. 2013 жылдан бері Екібастуз қа- 
ласында турады.

Шапатов 
Қайролла Жолдасұлы

1963 жылы 11 қаңтарда Торт уй ауылын
да дуниеге келді. 1980 жылы аталған ауыл- 
дың орта мектебін бітірді.

1981 — 1983 жылдары Совет армиясы қа- 
тарында Отан алдындағы борышын өтеді.

1983 жылы Павлодар қаласындағы ішкі 
істер ППС бөлімінің жеке батальон қурамына қызметке орналасты.

1985 жылы Шымкент қаласындағы милиция мектебін бітіріп, заң- 
гер мамандығын алып шықты. 1987—1997 жылдар аралығында Екі- 
бастуз қаласының ішкі істер бөлімінде қызмет істеді.

1997—2009 жылдар аралығында «Төтенше жағдай министрлі- 
гі» Екібастуз қаласы бойынша аға тергеуші қызметін атқарды. 2009 
жылы полиция майоры шенінде зейнеткерлікке шықты.

225



Көп жылғы адал еңбегі бағаланып I, II және III дәрежелі «Өртке 
қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі ушін» медальдарымен 
марапатталды.

Әкесі Шапатов Жолдасбек 1938 жылы туған. Екібастүз совхозында 
жүргізуші болып қызмет істеді.

Анасы Какибаева Күліш Секен қызы 1938 жылы туған. Зейнеткер- 
лікке шыққанында Екібастұз совхозында кітапханашы болып істеген.

Жолдасы Шапатова Бейнегүл Хамзақызы Солтүстік Қазақстан об- 
лысының тумасы. Қазіргі уақытта Қазақстан темір жолы жүк тасы- 
малдау бөлімінде кассир қызметін атқарады. 2 үл өсіріп тәрбиелеуде.

Үлкен үлы Шапатов Елдос 1988 жылы туған. Екібастүз қаласын- 
дағы С. Торайғыров атындағы № 22 гимназия мектебінің түлегі. 
ҚазАТК-ны бітіріп, Қазақстан темір жолында жүмыс істейді.

¥лы Шапатов Жандос 1997 жылы туған. Екібастүз қаласындағы 
С. Торайғыров атындағы № 22 гимназия мектебін бітірген. С. Торай- 
ғыров атындаты Павлодар мемлекеттік университетінің түлегі. Жеке 
кәсіпкер.

Шапатова 
Мәрзия

1928 жылы Ақкөл совхозының № 2 бөлім- 
шесінде дүниеге келген.

Балалық шағы ¥лы Отан соғысымен 
түспа-тұс келгендіктен еңбекке ерте арала- 
сты. Әкесі майданға аттанғанда отбасында 
анасымен бірге 3 қызы, 1 үлы қалады. Ба- 
лалардың үлкені М әрзия 13 жасында 1942 

жылы майданға аттанған әкесінің орнына шопан таяғын үстады.
16 жасында Жағыпар Ж үпияновпен отбасын қүрады. Ж ұпиянов  

Жағыпар 1914 жылы туған. ¥лы Отан соғысының ардагері. Будапешт 
қаласын жаудан азат етуге қатысқан.

1968 — 1983 жылдары Екібастүз совхозы № 3 бөлімшесінде аға 
шопан М әрзия Шапатова еңбекқорлығымен көзге түсіп, әр 100 сау- 
лықтан 120, кейде 130-дан қозы алады.

Бірнеше марте ауданның, облыстың таңдаулы шопаны атанады. 
Адал еңбегінің арқасында «Октябрь революциясы», «Еңбек қызыл 
ту», «Қүрмет белгісі» ордендерін кеудесіне қадады. «Тың және тыңай- 
ған жерлерді игергені үшін», «¥лы Отан соғысындағы жеңіске 30-40-
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50-60-65 жыл», «Тыңға 50 жыл», «Еңбек ардагері» медальдарымен ма- 
рапатталды.

Бүкілодақтық халықшаруашылығы көрмесіне қатысып, алтын, 
күміс, қола медальдардың иегері атанды.

Қазақ Советтік Социалистік Республикасының «Алтын қүрмет» 
кітабында М әрзия Ш апатованың есімі алтын әріптермен жазылған. 
Қазақстан Коммунисттік партиясының XII, XIII съездерінің делегаты. 
Бірнеше дүркін ауылдық, аудандық және облыстық советтің депута
ты болып сайланды.

2015 жылы 19 қазанда 88 жасқа қараған шағында дүниеден озды.

Шахтаев 
Батқұл

1946 жылы Баянауыл ауданында дүниеге 
келді. 1967 жылдан бастап Екібастұз совхо- 
зында қайын атасы, Социалистік еңбек ері 
Қаленов Қалимен бірге жылқы бағып 121 бас 
бледен 117 бас қүлын алған. Кейіннен ерен 
еңбегі үшін «бас табунщик» болып тағай- 
ындалды. Павлодар облысының ең үздік 
жылқышысы ретінде медальдармен марапатталды.

1968 жылы Қалиева Гаухармен отбасын қүрып 8 бала тәрбиелеп 
өсірді. Тірлігінде жаздай жарқын мінезімен тутан-туыс, дос-жаран, 
көрші-қолаңға деген ақкөңіл пейілімен жаққан.

2004 жылы дүниеден озды.
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Шаяхметұлы 
Жұмабек

1936 жылы дүниеге келген. Ана- 
сынан ерте қалып, балалық шағы 
қиыншылықпен өткен. Әкесі -  ІПа- 
яхмет ержеткізіп, бір өзі бағып- 

қағып өсірген. 1955 жылы Іңірбайқызы Зүбайра анамызбен шаңырақ 
көтеріп, дүниеге 2 үл, 6 қыз бала әкеліп, немере-жиен сүйіп өткен 
жандар.

Отбасын қүрғаннан кейін Тоққылы ауылының 4-ші фермасында 
мал шаруашылығымен айналысқан. 1979 жылы Екібастұз совхозы- 
на қоныс тебеді. Екібастүз совхозының № 5 бөлімшесінде мал шару- 
ашылығымен айналысып, ауыл шаруашылығының дамуына өзіндік 
үлес қосқан.

Адал еңбегінің арқасында бірнеше марте мақтау грамоталарымен 
марапатталған.

1990 жылы зейнеткерлікке шығып, 2011 жылы дүниеден өтті.

Шаяхметов 
Үмбат Жұмабекұлы

1962 жылы 15 наурызда Ақкөл ауылында 
дүниеге келді. 1979 жылы Ақкөл ауылы орта 
мектебін аяқтаған.

1980 — 1981 жылдары Отан алдындағы 
әскери борышын өтейді. Еңбек жолын Екі- 
бастұз совхозында бастап 1981 жылы мал 
шаруашылығымен айналысады. 1982 жылы 

Нескен Ақылбекқызымен шаңырақ көтерді.
Нескен Ақылбекқызы 1960 жылы 17наурыз айында Ақкөл ауылын

да дүниеге келген. 1978 жылы орта мектепті аяқтап, сол жылдың қа- 
раша айынан бастап еңбек жолын бастаған. Қараж ар бөлімшесінің 
бастауыш мектебінің мұғалімі, 1980—1981 жылдары Екібастұз совхо-
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зында директордың хатшысы болып қызмет атқарған. Отағасымен 
отбасын қүрғаннан бері жанында серігі, көмекшісі болып еңбек етті.

Ж үмабекұлы Үмбат ауыл шаруашылығы оның ішінде мал бор- 
дақылаумен айналысып, адал еңбегінің арқасында бірнеше марте 
мақтау грамоталарымен марапатталды.

1985 жылдың сәуір айында партия мүшесіне қабылданып, 1986 
жылы VI Екібастұз кәсіподақ ұйымына делегат, 1990 жылы Екібастұз 
аудандық IX партия конференциясында бастауыш партия үйымына 
делегат болып сайланды. 1998 жылы ауыл шаруашылығының дамуы- 
на зор улес қосқаны үшін Бүкілодақтық халықшаруашылығы көр- 
месінің Күміс медалімен, марапатталды.

Бүгінгі күні, қырық жыл отасып келе жатқан Нескен Ақылбекқы- 
зымен бес бала сүйіп, тәрбиелеп өсіріп, білім беріп, үйлі-баранды 
қып, немере-жиен сүйіп отырған ардақты ата-ана, ата-әже. Сон- 
дай-ақ, Екібастүз ауылдық округіне қарасты, Бетқүдық қыстағында 
«Еркінжас» жеке шаруа қожалығы мал шаруашылығымен айналы
сып, әлі де үлес қосып жүрген еңбекқор жан.
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БІР ӘУЛЕТТІҢ ӘҢГІМЕСІ

Менің әкем Мұхит (Мұхитжан) Баяна- 
уылдың Ю жный совхозында Ш оман көлі де
ген жерде өмірге келді. Әкесі қайтыс болған 
соң анасы Нажуш балалары Мүхит, Саржан, 
Зейнолла, қыздары Заружан, Дәржан, не- 
мере інісі Сүлейменнің баласы Балтағұлды 
алып, бірнеше ондаған отбасы жаңа ашылып 
жатқан Төртүй ауылына 1929 — 1930 жылда- 
ры көшіп келді. Алдымен Төртүй, кейіннен 
Сталин совхозы, одан соң Екібастүз совхозы 
аталған жерде алғашқылардың бірі болып 
қоныстанады.

Әкем механизаторлық оқуға жіберілген бір топ жастармен барып 
оқуын аяқтаған соң тракторшы, кейіннен комбайнер болып еңбек 
етті. Сотые жылдары кезіндебірнеше механизаторларды броньмен 
алып қалды. Зейнетке шыққан соң да еңбекке араласып ел алдында 
абыройы болды.

Әкемнің әкесі Дүйсенбай, оның әкесі Ш оман бабамыздың Дүй- 
сенбайдан басқа Алиман, Қалиман, Сүлеймен деген аға-інілері бол
ды. Бұларды тізіп отыруыма бір тарихи оқиға себеп болды. Әкемнің 
ағасы Шоманов Рахметжан Қалиманұлы Алматыда жоғарғы партия 
мектебінде оқып, сонда қызмет етіп жүрді. 1936 жылы Сталиндік 
қуғын-сүргін, репрессия басталды. Үлтым деген азаматтардың қан- 
шасы «халық жауы» деген атпен үсталып, қамауға алынды.

Мен атақты демограф-ғалым М ақаш Тәтімовтың «Қазақ әлемі» 
аталып 1993 жылы тарихи-документалды кітабын тауып таныстым. 
Онда келесідей деректер бар. 1938 жылдың 25 ақпанынан 13 науры- 
зына дейінгі аралықта 631 адам атылған. Күн сайын орта есеппен 
43 адамды ату жазасына кесіп отырған. Мысалы 25 ақпанда 39 адам. 
Оның ішінде қазақ зиялылары Санжар Асфендияров, Құдайберген 
Жұбанов, Темірбек Жүргенов, Сәкен Сейфулин сияқты асылдар. Ал 
екінші күні, яғни 26 ақпанда Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, 
Ж ұмат Шанин сияқты асылдардың қатарында Шоманов Рахметжан 
Қалиманүлы да тұр.

Осы мәселені Саржан ағамыз үлкен қауіпте болса да барып із- 
деп, деректерді тауып, үйге оралып, апасына, бауырларына айтады. 
Бірақ бір ауыз сөз артық айтылып, сыртқа тарап кетпеуін жақында- 
рынан өтініп сұрайды. Ж анашыр жандар, жақын туыстар түншығып 
жылап, асыл туысының атын атауға қорқып, іштей дұға жасасыпты.
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Қайғының қуаты қатты болса керек, туысының жазықсыз жазаланып 
кеткені Саржан, Балтағул ағалардың да жан дүниесіне эсер етпей 
қоймады. Олардьщ өмірінің қысқа болғаны да сол шеменделген шер- 
ден бе деймін.

Ал әкеме келетін болсам ол өте қарапайым, көп сөйлемейтін 
адам еді. Бірақ «халық жауының туысы түйық, ашушаң» деген жы- 
быр сөздер мен өсектер де бой алдырмай  қоймады. Асылдарынан 
айрылып, артынан Саржан, Балтағұл бауырлары, Заружан, Дәружан 
қарындастарынан айрылып, жанұя мен бала-шағаның ауыртпалығы, 
соғыс кезіндегі ауыр өмір әкемнің көнбістігінің, еңбекқорлығының 
арқасында өтіп жатты.

Әкемнің қолынан келмейтін іс жоқ еді. Ағаштан турлі ж иһаз, 
бұйым жасағанда он саусағы ойнап туратын. Тіпті өзі суйіп тартатын 
домбыраның шегін сызып, тиегін орнатып, бунақтарын бунап өзі жа- 
сайтын.

Кешкілік жұмыстан соң астан алып ауқаттанады да қолына дом- 
бырасын алып іргедегі жастыққа жантая кетіп куй шертеді. «Былқыл- 
дақ», «Сарыжайлау» куйлерін тартып «Тау ішінде» әнін орындайды. 
Сол уақытта біздерде жа.мырап келіп айналасына отырып, тыңдай- 
мыз. Ол біз қосылсын дегендей таныс әндерді тарта бастайды. Ән ай- 
тып, куй тартып болған соң ертегі айтып беруін өтінеміз. Ол ертегі, 
дастан, қиссалардан мағынаға толы узінділерді көзіміз уйқыға кет- 
кенше айтып беріп отыратын.

Күнара, уақыты бос болып жатса ондық шамды устел устіне қой- 
ып, бәрімізді ахіналдыра отырғызып, дауыстап кітап оқытқызады. 
Сол уақытта аиам мен әкем кунделікті уйдің шаруасына кірісіп, тір- 
лікке қажетті жумыстарды атқарады.

Сәкен Сейфулпнның латынша жазылған кітабын Сейлхан аға 
немесе Зарлық аға окиды. Ал қалғанымыз «Абай жолы» романын, 
«Кеіікі батыр», «Алпамыс», «Кероғлы» хнкаяларын кезектесіп оқи- 
мыз. Ата-анам Саржан ағаның аты өшпесін де Зарлық ағаның тегін 
ауыстырды. Оның балалары да, менің бауырым Бейімбет ағаімыздың 
атын алып жүр.

Бар бауіасын жақсы көрген әкем қыздарына ерекше көңіл бөлетін. 
«Ой қуаттарым сол!» деп отарытыны бар. Ал анам улдарына жан 
жеткізбейтін. Анам бул өмірге көзімді ашып, турлі деректерді айтып 
беретін. Әкем көп оқып, көп білсе де аз сөйлейтін еді. Анам болса 
көмбедей, шежіредей болды.

Ақжар ауылының ерке-шолжац қызы болыпты. Есші Айтыбай. 
Кенжебай аталар айтып отыратын. Бірақ әкесі қайтыс болып, ерте 
тұрмыс қурып, сотые кезеңін, бала-шағаның бейнетін көріп, бірақ
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соған мойымай, ақжаркын мінезімен, ән салып жүрвді екен. Абысын, 
қайын сіңілілерімен тату болған ерекше жан еді.

Біз ата-аналарымыздың қадірін олар өмірден өткен соң ғана біліп 
жатамыз. Осы қалпымызды жасыру ушін кейде аһ ұрып уайымдап, 
кейде көзімізге жас алып, кейде кеш болса да кешірім өтініп, дүга 
жасап жатамыз. Ал кейде бұл өзі өмірдің заңы деп ақталамыз. Өмір 
бірақ қайтып келмейді. Қамшының сабындай қысқа өмірде сыйла- 
сып өткенге не жетсін!

Мухитова Нагима

ТУҒАН АУЫЛ, ҚҮТТЫ БОЛСЫН ТОҚСАНЫҢ!

Біздің ата қонысымыз -  Баянауладағы Әу- 
лиелі Қызылтау жері. Кеңес өкіметі орнар- 
дың алдында Баянауыл сыртқы округіне қа- 
расты Жон болысы (Степная волость) деген 
жаңа болыс ашылып, оның қүрамына қазір- 
гі Шідерті кенті, ИГиқылдақ, Ә. Марғұлан 
ауылдарынан әрі Өлеңті өзенінің бойына 
дейінгі ж ерлер кірген. Біздің ауылымыз сол 
кезде қазіргі Ш иқылдақ ауылдық округіне 
қарасты Майсор деген жерде отырған екен. 
1928 жылы кәмпеске басталып, сол жылдары 
дала төсінде туңғыш кеңестік шаруашылық -  

Екібастұз совхозы ашылады. Сөйтіп жан-жақтағы ел солай қарай агы- 
лады. Біздің үлкен шешеміз Зекен Сәрсенбайқызы да 1937—38 ж ыл
дары өзінің бес үлымен осы шаруашылыққа қоныс аударып келеді. 
Балалары елмен бірге совхоздың шаруашылығына араласа бастайды. 
Сөйтіп жүргенде, екінші дүниежүзілік сотые басталып, әжеміздің екі 
үлкен ұлы Түсіпбек (1908 ж.т.) пен Қүсан (1915 ж.т.) Ақтоғай әске- 
ри  комиссариатынан әскерге алынып, майданға аттанады. Үзамай, 
1943 жылы екі боздақтың бірі -  Түсіпбек хабарсыз кетті деген қүжат 
келеді. Ал, екінші ұлы Қүсаннан 1944 жылы қаза болды деген «қара 
қағаз» жетіпті. Сөйтіп, әжеміздің бес үлының екеуі осылай Отан 
қорғау жолында опат болып кетеді.

Әжеміздің қалған үш үлының үлкені Ықан сотые жылдары совхоз- 
дың малын баққан. Ол кезде еңбеккерлердің өз ісіне деген жауапкер- 
шілігі керемет болтан. Бірде көктемті су тасқыны кезінде аралда қа- 
лып қойган бір сиырды алып шыгам деп сең ж үріп  жатқан мүздай
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суға жалаңаш  түсіп, осыдан қатты суық тиіп, бүның аяғы ақыры дерт- 
ке айналып, Ықын өмірден ерте кетеді.

Әжеміздің төртінші ұлы Ж атқан -  менің әкем. Бүл кісі соғыс жыл- 
дары ағасы Ықан екеуі Қарағандының ФЗО-сында оқыған. Соғыстан 
кейінгі бар ғұмыры осы Екібастұз совхозының шаруашылығымен 
байланысты болды. 1955 — 57 жылдары совхоздың № 3 фермасында, 
1957—61 жылдары № 1 фермада, 1961 —66 жылдары Талдықамыс 
ауылында бухгалтер болып қызмет еткен. Кейін, 1966 — 71 жылда
ры совхоз орталығына ауысып, кассир болып еңбек етіп, 1972 жылы 
өмірден озды.

Бүл кісінің үлкен үлымен -  Тәжен Жақыпов Екібастүз орта мек- 
тебін 1967 жылы ең бірінші бітірушілердің бірімін. Мектептен соң, 
Алматының ауыл шаруашылығы институтын тәімамдап, инженер ма- 
мандығын алып, Екібастүз ауыл шаруашылығы басқармасында, көп 
жылдар аудандық ауыл шаруашылығы техникасы базасы бастығының 
орынбасары, бастығы, «Өлеңті совхозының директоры болып қызмет 
істедім. Қазір қүрметті демалыстамын.

Үш баладан 6 немере, 1 шөбере сүйіп отырмын. Екібастүз қала- 
сында түрамын.

Ж атқан әкеміздің екінші үлы М әжит Жақыпов та Екібастүз қала- 
сында түрады. «Горводоканал» кәсіпорнында жүргізуші. Үш үлы, бір 
немересі бар.

Кіші ініміз Сәбит қазір Төртүй ауылында. Оның да үш баласы, 
екі жиені немересі бар.

Зекен әжеміздің ең кіші үлы Мәжен ағамыз қазір ақсақал жасын- 
да, сексеннің сеңгірінен асып отыр. Бүл кісі де Екібастүз каласында 
түрып жатыр. Мәжен ағамыздың зейнеткерлікке шықканша, үзақ 
жылдар Екібастұз совхозында жүргізуші болып еңбек етті. Бірнеше 
ұл-қыздың әкесі, немере-шөберелерінің атасы.

Түйіндей айтсақ, біздің Ж ақыповтар әулетінің Екібастүз-Төртүй 
ауылының тарихымен 80 жылдан аса байланысымыз бар екен. Сон- 
дықтан туған ауылымыздың 90 жылдық мерейтойы біздер үшін айту- 
лы мереке, үлкен дата. Кезінде осы шаруашылықтын өркендеуіне өз 
үлестерін қосқан аталарымыз бен әкелереміз бүгінде арамызда жоқ. 
Бірақ олардың жалғасы біздер бармыз.

Болмасыншы, туған ауыл, баста мүң,
Әрқашанда ашық болсын аспаның.
Қүтты болсын, осынау бір мерейтой,
Қүтты болсын келіп қалған тоқсаның! -  дегім келеді туған ауылыма.

Тэжен Жақыпов, 
Төртүй ауылынық тумасы, зейнеткер
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ТӨРТҮИГЕ -  90 ЖЫЛ

Құдайберген Бегайдарулы Му
син 1950 жылы 12 қаңтарда Красно- 
кутск ауданы, Чкалов атындағы кен- 
шарда туған. 1968 жылы Ақкөл орта 
мектебін бітірді.

1971 —1972 жылдары Павлодар 
қаласындағы бухгалтерлік мектебін- 
де оқыды. 1987 жылы Целиноград 
ауыл шаруашылығы институтын 

экономика және ауыдшаруашылығын уйымдастыру мамандығы 
бойынша тәмамдады. Еңбек жолын «Ақкөл» кеңшарында есепші 
болып бастады. Сонан соң ферма бухгалтер^ кеңшар бас бухгалте- 
рынын орынбасары, бас экономист, директордың экономика және 
есеп жөніндегі орынбасары, Екібастұз ауданы әкімінің экономи
ка және есеп жөніндегі орынбасары, Екібастұз қаласы әкімі аппа- 
ратының қаржы-ш аруаш ылық бөлімі менгерушісі қызметтерін 
атқарды. Өлеңті ауылдық округінде, Екібастүз ауылдық округінде 
әкім болды. Қазіргі уақытта зейнетке шығып, Екібастұз қаласының 
орталықтандырылған, ауылшаруашылығы бастауыш ардагерлер 
ұйымын басқарады. Мемлекеттік қызмет ардагері, Павлодар облы- 
сы Билер кеңесінің мушесі, «Екібастуз қаласына 50 жыл» «Павлодар 
облысына -75 жыл» мерейтойлық медалдарының иегері.

«Ауылым -  алтын бесігім» деп тегін айтпаған, осы Екібастұз өңірін- 
дегі тарихы бай, аты ш артарапқа әйгілі елдімекен Төртуй ауылының 
қүрылғанына биылғы жылы 90 жыл толып отыр. Менің де арғы тегім 
тоғыз көлдің етегіндегі ескі Ақкөлді қоныс еткен. Цуние төнкеріліп 
түскенде, бай-қулақ деп есептелген қаншама жұрт, ескі Ақкөл мен 
Қаражардан қуылады. Муса атамыздың зираты «Бозайғыр» көлінің 
жағасында тур. Әуелде төрт уй ғана қоныстанып, іргесін көтерген 
ауыл бірте-бірте кеңейіп, қанат жайып, шалқыған шаруашылыкқа 
айналып, «Екібастуз» совхозы деген атпен мәлім болтан елге, Әкім 
боласың деп қала әкімінің 2009 жылы 23-акпандағы буйрығымен 
хадық алдында ант беріп жумысқа кірістім. Басты міндет Төртуй 
ауылының қурылғанына 80 жыл толып отыр, осы дубірлі тойды өт- 
кізу болды. Ауылдық округте 43-ауылшаруашылық жумыс істеді. 
Оның ішінде 3 «МПК» ЖІПС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 
әулиекөл асыл туқымды мал өсіру бағытында жумыс жургізілді. Бар- 
лығы 578 мал басы, 2009 жылы 272 бас қосымша сатып алынып, 82 бас 
туйе сатып әкелінді.
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«Айбек» шаруа қожалығы Шайкенов Ержан Ермұратұлы бас- 
қарған шаруашылық жылына 18 тоннаға дейін көкөніс жинайтын 
көкөністі егіп, жинауға 20-шақты адам жылда жұмыс істейтін, алған 
өнімнен мектеп интернатына, балабақшаға, тұрмысы төмен семья- 
ларға көкеністі тегін беретін. «Ақжар» шаруа қожалығының басшы- 
сы Қүсайынов Жақан, «Достық» шаруашылығының басшысы Кицуль 
Алексей Иванович тұрмысы томен семьяларға тегін шөппен қамта- 
масыз ететін.

«Нүр» шаруа қожалығы басшысы Молдахметов Бейбіт М үратбай- 
ұлы қыс бойы бүкіл ауылдың көмірін тасып беретін «Қанағат» шаруа 
қожалығы басшысы Ж амбырбаев Алмасбек 80 жыддык Төртүйдің 
тойына бір жылкы беріп көмектесті «Атамекен» ЖШС басшысы 
Сағымбаев Рашид бірінші сыныптың оқушылырын оку қүралда- 
рымен қамтамасыз етіп отырды. Ауылдық округте бір орта, екі баста- 
уыш мектеп жүмыс істеды. Барлық мектептер компьютермен жаб- 
дықталып интернетке қосылған.

2004 жылы жергілікті тарихшылар мен өлкетанушылар зерттеу, 
жүмыстарын жүргізіп, XIV—XVI ғасырларға тиесілі көшпелі тайпа- 
лардың өмір сүрген жазғы Хан ордасы болған жерде Каражар ауылы- 
нын жанында археологиялык жүмыстар жүргізілді.

2009 — 2010 жылдары ауылдық мекендерді дамытуда, жол бағдар- 
ламасына ерекше көңіл бөлінді. Жылда Өлеңті өзені тасығанда «Қа- 
ражарға» баратын жалғыз жолды су жырып кететін, спонсор-демеу- 
шілердің көмегімен түрба салып жол салынды. өмір бойы қүрғап 
жатқан «Қылдыкөлге» су жіберілді жалпы Қазақстанда 100 киелі 
орын бар екен, соның бірі Ақкөл жайылмадаты көне қалашық жүрты, 
Исабек ишан Хазірет кесенесі екен. 2010 жылдан бастап кесене қайта 
салынып, оның басына қонақүй жанадан салынды.

2009 жылдың қазан айында «Қаражар» ауылында Естай Беркім- 
баевтың кіндік қаны тамған топырақта белгітас орнатыдды. Таза су 
бағдарламасына байланысты Қаражар ауылында 18млн 760 мың тең- 
геге Модульдық-блок кешені салынып іске қосылды. 2012 жылы 26-қа- 
занда Ақши ауылында Імлн 495 мыңға скважина қүдық орнатылды, 
тағы бір скважина Төртүй ауылында мал суаруға арналған күдық іске 
қосылды. Екібастүз -  Өлеңті жол бағытында, Ш илықүдық ауылына 
дейінгі жөндеу жүмыстары жүргізілді, Мыңтомар ауылындағы баста- 
уыш мектебіне Імлн 280 мың теңге жұмсалып, күрделі жөндеуден 
өтті. Әлеуметтік ғимаратқа (почта, кітапхана, учаскелік полиция қыз- 
меткерлері) Әкімшілік ғимаратына, клуб бөлімшесіне ақша бөлініп, 
күрделі жөндеуден өтті.
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Сөзімнің соңында бір сөзбен айтқанда әр 10 жылдыктың арасы бір 
белес қой, кеше ғана сыкылды тойланғанына Төртуйдің 80 жылдыгы, 
содан бері 10 жыл өткен екен. Бугінгі торқалы той күні әр шаңыраққа 
береке, молшылық пен жақсылық тілеймін.

25.07.2019 ж.
2 0 0 9  ж ы л д а н —2 0 1 4  ж ы лга  де й ін  

Е к і б а с т ү з  а у ы л д ь щ  о к р у г і н і ц  э к і м і  б о л і а н  
М у с и н  Қ ү д а й б е р г е н  Б е г а й д а р ү л ы

АЛҒАШҚЫ БАСШЫЛАРДЫҢ БІРІ

Кеңес Одағы кезінде Екібастуз ауданын- 
да экономикасы қуатты ұш -төрт кеңшар 
болды. Солардың бірі -  орталығы Төртуй 
саналған Екібастұз кеңшары еді. Егін мен 
мал шаруашылығын қоса өркендете білген 
кеңшарды бертінгі жылдары басқарған ди- 
ректорлардың есімдері ж уртқа белгілі. Ал 
кеңшардың іргетасын қалаушылардың қа- 
тарында елмен бірге білек туре еңбек еткен 
басшылардың аты-жөнін кейінгі буын біле 
бермейді. Таяуда редакцияға мемлекеттік 
қызмет ардагері, заманында Екібастуз кең- 

шарында басшылық қызметте болтан Зейнолла Қожаев келді. Қадір- 
лі ағамыз есімі көмескіленген азамат Ілияс Кәкенов жайлы біраз де- 
рек усынды.

Ілияс Кәкенов 1898 жылы Баянауыл дуаны Қызылтау болысының 
5 ауылында өміргв келіпті. Ол -  Суттібай қажының немересі. Негізі 
Суттібай қажының бес қыз, жалғыз улы болыпты. Сол жалғыз улы 
Кәкеннен Ілияс, Ыдырыс, Жанжігіт, Ш аймардан және Шәкен деген 
бес бала тараған. Ілияс ер жетіп, азамат болтан шагында Павлодар қа- 
ласына кетіп, 1917—1926 жылдары Ертіс кемелігінде от жатушы, кей- 
ін ж үкш і болып еңбек етеді. Содан соң кеңес-партия мектебінде білім 
алып, Ертіс кемелітінде бастауыш партия ұйымының хатшысы бола- 
ды. Ал 1930 жылы Екібастұз кеңшарына директор болып тагайында- 
лады. Ілияс Кәкеновтың аталмыш шаруашылықта қандай игі істерге 
уйытқы болтаны жайлы мәліметтер жоқ. Кейін ол Новотроицк және 
т.б. кеңшарларды басқарады. 1938 жылы Семейдегі совхоздар трестін 
басқарып, содан соң Семей облысы Көкпекті ауданындаты Больше-
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вик кеңшарында 19 жыл директор болады. Адал еңбегі үшін мемле- 
кеттік наградалар алған.

Ілияс Кэкенов пен жары Күлш ім Ысқаққызы екеуі 4 бала тәрби- 
елеп өсірген. ¥л-қы здары  тәлімді тәрбие, терең білім алып, қоғам 
игілігі үш ін еңбек етті. Түңғышы Зекен ауыл шаруашылығы сала- 
сында жемісті еңбек етсе, қызы Пану -  медицина ғылымдарының 
кандидаты, профессор, «Халықтар достығы» орденімен марапат- 
талған. Ал тағы бір қызы Рәзия -  партия-совет қызметінде болтан. 
«Қүрмет белгісі» орденін алған. Негізгі мамандығы -  кітапханашы. 
Кенжесі Танца Ілиясқызы -  медицина саласының маманы, бүгінгі 
күні СММА Павлодардағы филиалы  анестезиология кафедрасында 
қызмет істейді.

Төртүйдің 90 жылдық мерей тойы қарсаңында аға буынның жас 
буынға көрген-білгенін жеткізу -  маңызды. Сондықтан да Зейнолла 
қарттың жиған деректері де мәнді деп ойлаймыз.

Ж. Жэлелүлы
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ЫСТЫҚСЫҢ СЕН, ТУҒАН ЖЕРІМ!

Мен ата-бабамның Төртүй ауылын алғаш мекендегенін мақта- 
нышпен айта аламын. Тарихқа көз жіберсек, Бекендік-Сағыншыдан 
(лақап аты қозған, Ақжігіт), Тоқтас батырдың екінші әйелі Сарықыз 
анадан (Баянауылдың солтүстік-батысынан 60 шақырым жерден 
1-үй Елғон (Молдахмет, Қожахмет, Рахмет балалары тарайды). 2-үй 
Байбол атаның баласы Кенжебайдан Түсіп, Айнашбек, Танашбек, 
Мүсірәлі. 3-үй Белгібай (Султан ата балалары -  Сағиден, Қабиден, 
қызы Бақыт, Мүқан -  Үлы Отан соғысында қаза тапқан, артында қыз- 
дары Фарида Біләлова мен Батима қалған). 4-уй Аяған (үрпақ жоқ).

Осы 4 ағайынды отбасы Шідерті өзенінің жар басын қоныс еткен 
екен. Алғашқы түрған баспанасы жеркепе болған. Менің өз басым 
куә болғандай, бала кезде сол жер астына сатылап түскеніміз, бала 
көзіммен сол жеркепедегі бұйымдарға таң қала қарағаным көз ал- 
дымда жатталып қалыпты.

Үлкендердің айтуынша кейін, нақты 1929 жылы ауылға геолог ма- 
мандар келіп, жерді өлшеп, жерінің құнарлығына, етегінде сылды- 
рап ағып жатқан өзеніне, шабынды шөбіне қарап осы жерде алғаш 
ауыл шаруашылығына пайдалы болатын үлкен совхоздың іргесі қа- 
лануына себепші болған екен.

Енді төрт үйден тараған үрпақтар туралы айтатын болсақ: Кенже- 
бай баласы Түсіптен Мүсайып, Болпақ (азан шақырыгі қойған аты -  
Мүсіреп) атты 2 үл мен жалғыз қызы Дәмай (азан шақырып қойған 
аты -  Орынбасар) осы елді мекенде өніп-өсті. Ағайынды Мүсайып пен 
Мүсіреп Отан соғысы жылдары майданға аттанады. Мүсіреп Калинин 
майданында жараланып елге оралса, ағасы Мүсайып соғыстың аяғына 
дейін жаумен шайқасып, жеңісті Берлинде қарсы алып, елге оралған.

Мүсіреп жүбайы Бибіжан Ж албаққызымен (менің анам) бірге 
егін даласында комбайнмен астық орып, ауыл шаруашылығын өркен- 
детуге үлес қосқан.

Мүсайып Түсіпүлы Елге оралысымен ветеринария оқуын бітіріп, 
зейнеткерлікке шыққанынша ауылда мал дәргері болып қызмет етті.

Айнашбек баласы Сапар Алматы қаласының политехникалық 
институтында оқытушы болып еңбек етті.

Танашбек балалары да эр салада еңбек етті. Танашбекқызы Иза- 
тима ауылдан шыққан түңғыш тракторшы қыз атанған. Оның пор- 
треті облыстық музейде сақталған.
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ӘКЕ КӨРГЕН ОҚ ЖОНАР 
НЕМЕСЕ

ӘКЕ ЖОЛЫН ЖАЛҒАСТЫРУШЫЛАР

Әкем, Түсіп баласы Болпақ жастайынан туған ауылында жүр- 
гізуші, комбайншы, тракторшы болып еңбек етті. Коіммунисттік 
партияның мүшесі болып, ¥лы Отан соғысында Калинин майданы- 
на қатысып, ауыр жараланып келген соң өмірінің соңына дейін елге 
қызмет етті.

Соғыстан кейінгі жылдары ГАЗ-54 машинасын жүргізіп, 4 клас- 
тық білімі болса да, Павлодар қаласындағы тракторшы-комбайншы- 
лар курсын оқып келіп, комбайнмен егін де орды.

Ауылда совхоздың өз наубайханасы болатын. Әкем нан таситын 
көліктің жүргізушісі болып, eric даласындағы брпгадаларға азық- 
түлік таситын еді. Кейін денсаулығы сыр беріп, совхоз партия коми
тет! хатшысының жүргізушісі болды. 1975 —1976 жылдары ауылдағы 
су таситын машинаның жүргізушісі болып, халықты сумен қамтама- 
сыз етіп отырды.Ол қашанда өз техникасын баптап устап, ақаусыз 
жүртізетін. Сол қасиетін үлдары М үқатай (Мүхамеджан) мен Иман- 
тайға да үйретті. Ол екеуі де әке жолын қуып, көліктін кыр-сырын 
меңгерді.

Анамыз Бибіжан Ж албаққызы жастайынан ашаршылыкты бастан 
кешіріп, Баянауыл балалар үйінде тәрбиеленді. Ерте есейген анамыз 
әкемізбен бірге он бала тәрбиелеп өсірді. ¥лы Отан соғысы жылдары 
Ленинград қаласындағы Краснояр заводын қалпына келтіруге барып, 
одан кейін әкемізбен бірге егіс даласында еңбек етсе, зейнеткерлікке 
шығар алдында пошта бөлімшесінде әріптестері Гиндер Нина мен 
Сайбель М ариямен қызмет етті.

Әкеміз жарық дүниеден озғаннан кейін анамыз 32 жыл бала-шаға- 
сы мен немерелеріне бас-көз боп 86 жасында, совхоздын 80 жылдық 
мерейтойы кезінде дүниеден өтті.

1946 жылы дүниете келген үлкен ағам Қуантай Болпақүлы 
бүрынғы Целиноград қаласындағы ауыл шаруашылығы институтын- 
да зооветеринария факультетінде білім алып ауылда зоотехник бо
лып еңбек етті. 1970 жылы Алматы қаласында офицерлер дайындау 
жиынында әскери жаттығуларға қатысып, 1972 жылдың көктемінде 
әскери қызметке шақырылды. Отбасымен Әзербайжан Республикасы 
Нахичевань автономиялық республикасының Шахтахты поселкісінде 
взвод командирі болып қызмет етті.

Ағам Болпақүлы М үқатай (шын аты -  Мүхамеджан) 1950 жылы 
23 шілдеде туып, ауыл мектебін бітірген соң әскери борышын өтеді. 
Одан келген соң облыстық түтынушылар одағында (басшысы Ержан
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Қалиасқаров), одан кейін Екібастұз аудандық тұтынушыдар одағын- 
да көлік жургузішісі болып еңбек етті. Соңғы жылдары Екібастуз қа- 
ласына қоныс аударып, қалалық су арнасы кәсіпорнында жургізуші 
болып еңбек етіп, зейнеткерлікке шықты. Павлодар қаласына қоныс 
аударған соң мәңгілік мекеніне де аттанды.

Оның жубайы Ғалияш Ботагөзова да ауылдағы кеңседе бухгалтер 
болып, одан кейін дукенде сатушы болып еңбек етті. Екеуі алты бала 
тәрбиелеп өсірді.

Әке жолын қуған Имантай да орта мектепті аяқтаған соң калалық 
ДОСААФ-та оқып, ш офер куәлігін алған соң әскер қатарына шакы- 
рылды. Кейіннен ауылда автобус журтізушісі болып еңбек етті. Қазір 
туған ауылымызда тұрып жатыр. Жубайы Гулнар Қабдышқызы ауыл 
әкімдігінде қызмет етуде. Бугінгі кунде екеуі ата-әже болып отыр.

Н урж амал Болпаққызы Павлодар қаласының бухгалтерлік кур- 
сын, одан кейін техникум бітірді. Совхозда материалдык есепші-бух- 
галтер болып еңбек етті. Оның жолдасы Бекен Сулейменов Семейдің 
зооветеринария институтын бітірді. Екібастуз совхозына жолдама- 
мен келіп, ауылда ветеринар-дәрігер болып еңбек етті.

Бәтжамал Болпаққызы 1977 жылы Алматы қаласындағы қыздар 
педагогикалық институтын бітіріп келген соң 12 жыл Екібастуз орта 
мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп, бірталай 
тулектер тәрбиелеп шығарды. 1989 жылы Екібастуз қаласына қоныс 
аударып, бірнеше жыл Екібастуз қаласы әкімдігінде зейнеткерлікке 
шықанша мемлекеттік қызметте еңбек етті.

Сәуле Болпаққызы мектеп бітіртен сон Павлодар каласындағы Бо
ровский атындағы (қазіргі Б. Ахметов атындағы колледж) педагогика- 
лық училищесін аяқтап, ауыл мектебінде устаздық етті. 2014 жылы 
дуниеден озды.

Роза Болпақкызы Алматы қаласының Халықаралык институтын 
аяқтап, ауыл кеңсесінде мамандығы бойынша еңбек етті. Екібастуз 
қаласына қоныс аударып, өмірінің соңына дейін Екібастуз қаласының 
зейнетакы төлеу Орталығында еңбек етті. 2003 жылы дуниеден озды.

Бағлан Болпаккызы Павлодар қаласындағы педагогикалық учи- 
лищеде білім алып, ауылдың бала-бақшасында тәрбиеші болып ең- 
бек етті. Қазір Екібастуз каласында тұрады.

Бір кұрсақтан шыққан он баладан қалған балалар ауылдан ерте- 
рек қол узіп, турлі салада еңбек етті. Төртуйден тулеп ұшқан, әке-ше- 
шеміздің аялы алақанынан тәрбие алған «Төртуй сарықыздың» ур- 
пақтары, туған ауылымыздың қайта жаңғырғанына шын журектен 
қуаныштымыз!

Түсіп тегі Бәтжамал Болпаққызы
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КӨҢІЛІМДЕГІ СУРЕТТЕР

1. Тоққұлы

Асқар-асқар ақ шағыл басты таулары, түтасқан ну орманы жай- 
қалмаса да, әр адамға өзі туып-өскен жердің табиғаты ыстық. Негізі, 
біздің ата-бабамыздың туған өңірі -  Өмірзақ пен Қылдыкөл маңы. 
Бүл -  жусан исі бұрқырап, қамыс-құрағы жайқалған ерекше аймақ. 
Тоғыз көлге жақын жүріп, қүстар әнін тыңдап өскен қара балаға 
Тоққұлы ауылынан асқан көделі кілемді қыр алқабы жоқ сияқты. 
Қызылды-жасылды гүлдері мен хош иісті шалғыны жайнаған байтақ 
дала қашан да ыстық, қадірлі. Қиялыма қанат бітірген ауылдан дауыс 
жетер тұстағы әупілдекті көл жаз туса қүлпырып кетеді. Тостаған- 
дай ғана думанды айдын сағыныш сазын тербеп, жақын маңдағы ескі 
ж үрт қарауытып, тобылғысы ызыңдап, мұң шертіп түрғандай көрі- 
неді. Тіпті ұстахана шебері, электр жарығын таратушы орыс Кузьма- 
ның жағалауда байланған кара қайығы да түсімнен шықпайды.

Әлі есімде. 1962 жыл. Әкем аттан түсті. Ол мал дәрігері еді.
-  Басқа шаруашылықка ауыстырғалы жатыр, -  деді.
-  Неге? -  деп қалдым, ішім дыз етіп.
-  Қай жаққа? -  деді анам аңтарылып.
-  Мыңтомар, № 3 ферма ғой, олар менен сүрайды деймісің?!
Жанарыма жас іркілді. Сол түні дүрыс ұйықтай алмадым. Тату-тәт-

ті, бірлігі жарасқан ауылдың үлкен-кішісін әлден қимаймын. Бәрінен 
де жуасы мен жидегін айтсаңшы! Тоққүлы -  мал-жанға қүт-берекелі 
мекен. Тек «Екібастүз» совхозынан алыс, ең қиыны -  түщы су көзі 
жоқ. Бірақ 3 — 4 шақырым аралықта тас қүдық бар. Қысқасы, көктем 
мен қыс ішінде қатынау машақаты себеп болып, Тоққүлыдағы бөлім- 
шені жабу үйғарылыпты. Осылайша, мұндағы жүрт тағдыр тәлкегіне 
түсті. Еңбек Қызыл Ту орденді Айтқазы Бексағатов бастаған малшы- 
лар жаңадан ашылған Ш иліқүдық фермасына көшірілді. Бүл 1968 
жыл болса керек. Таң қаларлығы, қүлазып қалған Тоққүлыдан талай 
жақсылар қанаттанып шықты. Қашан да болмасын ел ерімен даңқты. 
Сонау Үлы Отан соғысының отты жылдарында бүкіл аймақты балық 
пен құс аулап ашықтырмаған Хасеннің Хамзасы -  биік түлға. Бүл ауыл 
тарихына түйеші Қайыр шалдың жалғыз перзенті -  түңғыш жоғары 
білімді үстаз, тіл маманы Ермек мүғалімнің, «Өлеңті» совхозында 
Көксиыр ауылын басқарған, әйгілі аңшы Асқаптың ұлы Нүрәлінің, 
«Байет» кеңшары кәсіподақ үйымының төрағасы Бесжан Сүлейменов- 
тің, «Екібастүз» кеңшарында бас экономист болған Тазиз Оспановтың, 
фәниден ерте кеткен, ақындық өнері енді таныла бастаған Жетпісбай
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Сейталиннің, білікті бас зоотехник Құсайын Райымжановтың, Сейтәлі 
молла, Бейсембек саудагер, Нурекедей шебер дойбышының есімдері 
жазылып қалды. Кезінде Отанының абыройын арттырып, еселеп тер 
төккен жұмысшы-шаруалардың қалдырған іздері де мәңгілік. Ал сол 
ферманың басқару тізгінін ұстаған Тасқара Ахметов, Манап Сәрсенов 
сынды азаматтардың сіңірген еңбегі үрпағына естелік боп қала бермек.

2. Мыңтомар

Мыңтомар екі қапталын тал көмкерген Шідерті өзенінің бергі ете- 
гінде екен. Міне, қаһарына мінген қыс кушіне енді. Балалы ауыл -  
базарлы ауыл. Біз интернатта тәрбиеленіп, орталықтағы білім орда- 
сында оқимыз. Сенбі кундері тустен кейін боран, аяз, жаңбыр демей, 
жаяулатып үйге қайтатынбыз. Он сегіз шақырым аралық уйге жету 
ушін түк емес. Ш аршап, терлеп-тепшіп ауылға келеек, ферма бастығы 
Әйткен Ахметов жоғарылап, кеңес төрағасы қызметіне ауысқан екен. 
Орнына болашағынан зор үміт кутілген, 25 жастағы коммунист, қой- 
ма меңгерушісі Қабиден Айтжановты совхоз директоры Бекен Супе- 
ков бекітіп жіберіпті. Әне, кеңсе алды абыр-сабыр. Екі-уш жумыскер 
суйменмен тастай қатты жерді туйгіштеуде. Үкіметтің уран, угіт-наси- 
хаты жазылған суретті, көлемді стендтері қабырғаға жақын орнатыл- 
мақ. Төл алу науқаны қарсаңына орай, шопан-малшыларға қажетті 
мағлуматтарды дайындап қойыпты. Ленин орденді ардагер Туйміш 
Әбдіхалықов: «Бұл жөн шешім болды», -  деп еді, көпшілік мақулдай 
жөнелді. Қабиден Айтжановтың ферма жумысын қайта құруы осы- 
лай басталды. Төрт-бес жылда шаруашылық өркендеп, озаттар газет 
бетінен туспеді. Баршасы мемлекет алға қойған бесжылдық жоспар- 
ды орындауға жумыла кірісті. Жазғы демалыста мектеп оқушылары 
жумыспен қамтылды. Еңбекақы төленді. Халықтың еңсесі көтеріліп, 
Мыңтомар мәдени өмірде де алға басты. Бастауыш мектеп жөнделіп, 
клуб уйі реттеліп, дүкен уақытылы жумыс істеді. Монша жағылады. 
Жыл сайын Екібастуз қаласынан техника тартылып, кул-қоқыс, көше 
тазарту әдетке айналды. Қатал талап қоя білген ол бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарған уйымшыл ужым қалыптастырды. Толағай 
табыс көрсеткіштері аудан асып, облыс назарына ілікті.

Орта мектепті бітіріп, еңбекуниверситеті -  жумысқа араласқаны- 
ма айлар өтті. Түсінгенге курек устау да сабақ. Кірпіш қую, шөп ую, 
баздарды жөндеу сияқты науқанға кірістік. Өмір ырғағы ой-өрісімді 
дамытып, сана-сезімімді өзгертті.

1967 жыл. Алтын куз. Қарбалас шақ. Бастық кеңсеге шақыртыпты.
-  Тез келсін! -  детен соң, кеңсеге асыға жеттім. Құрдасым Қуаныш 

Усалинов та осында отыр екен. Торге оздым.
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-  Екеуіңе жауапты тапсырма болғалы түр, -  деді Қабиден Айт- 
жанов, біраз унсіз қалып. Біз комсомол мушесі едік. «Өлкені кузету 
болмаса ж арар еді», -  деп қоям іштей.

-  Тыңдап отырмыз -  деді Қуаныш, кеудесін тіктей менен бұрын.
-  Жігіттер, -  деді ферма бастығы даусын кенеп.
-  Қостанайдан пойызбен асыл тұқымды қызыл қасқа сиырларды 

әкеле жатыр. -  Естігенбіз кеше журттан.
-  Ендеше соларды Екібастуз стансасынан қабылдап, санап, жеткі- 

зу міндетін жуктеймін! Аттарың дайын. Тек өтініш, баяу айдап, жол- 
шыбай далада түнеп, ертеңінде асықпай бақташыға тапсырғандарың 
дурыс болар еді, -  деді бастық зор сенім артып. Сөйтіп, бейнет кеш- 
сек те, сыннан сурінбей өттік.

1971 жыл Мыңтомар ауылына улкен жаңалык, тың өзгерістер ала 
келді. Жаңа мәдениет уйі бой көтерді. Кең кинозал, кітапхана, медби- 
ке бөлмесі, спортпен шуғылданатын жеке орын пайда болды. Кеңсе 
де осында ауысты. Жақын туста теректер отырғызылып, саябакқа ай- 
налмақ. Маңдай тердің жемісін көрген елдің де турмысы көтерілді. 
Өз кәсіптерінің майталманына айналған озат ш опандар әр жуз сау- 
лықтан 100 —130-дан қозы алып, қурмет туғырына көтерілді. Олар- 
дың төсінде орден, медальдар жулдыздай жаркырады. Мәрзия Ша- 
патова, Жукен Қамаров, Сәкен Кәукенбаев, Бекмурат Бөлтеновтер ел 
мақтанышы болды. Тәжірибелі Ж антемір Ш алкыманов ісек койдан 
биязы жун тапсыру жоспарын бірнеше марте асыра орындады. Адам 
тәлімді, бағыт-бағдарды, өнегені қоғамнан алады. Ауылдың абырой- 
лы азаматарының болмыс-бітімі жас ұрпаққа өнеге болып, зор эсер 
етті. Билік басындағы Айтжановтың алғырлығы, үйымдастырушылық 
қабілеті, зоотехник Балғабек Жәкеновтің устамдылығы, кісілігі, бух
галтер Сағынтай Әйтімовтің уақыт талабына сай киінуі, жас буынға 
қамқорлығы, ветфельдшер Аман Тоқмағанбетовтердің іскерлігі улгі 
еді. Мал азығын дайындау бригадирі Әншөк Қазнауиевтің ерен еңбе- 
гі, ақжарқын мінезі унайтын.

Қай қоғамда болмасын, идеология -  басты қурал. Партия, ком
сомол уйымдарының ауылдағы уйымдары жаксы жумыс істеді. 
Қарттар -  баға жетпес асыл қазына. Солтанәлі, Тәсібек, Кенжетай 
сынды ақсақалдар имандылық қағидасын берік қолға алды. Сол кез- 
дері ауылға басқа улт өкілдері көшіп келіп-кетіп жататын. Ішінде 
басбұзарлары болса, қарттар жөнге салушы еді. Жалпы, журекте 
рухани азық мол болса, ешкім теріс баспайды. Үлттық әдеп-ғурып, 
турмыс-салттан ауыл халқы ажыраған емес. Қыз-жігіттер көркем- 
өнерпаздар уйірмесін жандандырып, басқа өңірге де шығып турды.

Ж езтаңдай әнші Қабылқайрат Солтаналин, домбырашылар -  
Жақсылық Туймішев, Култай Жылқыбаева, әншілер -  Кулзипа Тіле- 
сова, Бақытбек Шәкенов, Дәулетбек Қамаров және баянда суйемел-
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деуші Жұмабек Нұрсейітовтер сахна көркі атанды. Қорыта айтқанда, 
Мыңтомар дәулеті және сәулетімен ерекшеленді, еңбекқорлығы мак- 
сат-мұратына жеткізді. Аса қабілетті, тынымсыз Қабиден Айтжанов- 
тың ширек ғасыр атқарған қызметі баянды еді. Ол -  «Құрмет белгісі», 
«Еңбек Қызыл Ту» ордендерінің иегері. Адал еңбек нәтижесін таныт- 
ты. Бірақ мезгілсіз келген сырқат арманының толық орындалуына 
бөгет жасап, 1987 жылдың сәуірінде қайтыс болды. Оның игі істерін 
көптеген кыр перзенттері: Жақсылық Түймішев -  бас инженер, 
Ж анай Ахметов -учаскелік инспектор, Нықтай Балтабаев -  директор- 
дың орынбасары және т.б. жалғап, абыройлы болды. Ал АҚШ-тың 
Хьюстон қаласында тұратын Тәттім Егінбайұлы Шәйкенов -  биология 
ғылымының кандидаты, профессор, осы жердің тумасы, мақтанышы!

Қазір тәуелсіз елде тұрып жатырмыз. Заман да, котам да өз- 
герді. Десек те социалистік құрылыс шежіресінің тиімді жақтарына 
зер салу дұрыс сияқты. Өйткені өткенді саралау арқылы болашаққа 
бағдар жасау жеңіл.

Қаііролла Дүйсенбаев
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ЖЕЛІСТІ ЖЕТІ ЖЫЛ

Қадірменді оқырман! Бұл өзімнің осы мектепте қызмет істеген 
жылдардағы шағын естелік деп ұққаныңыз жөн болар. Әлі де бұл мек- 
тепті талай басшылар басқарар, бірнеше буын ауысар, алайда мек- 
тептің тарихы, дәстүрі, мектепке еңбегі сіңген адамдардың аты мен 
абыройы мәңгілік есте қалады. Ал ол тарих өз кезегінде есте дұрыс 
сақталуы үшін, алдыңғы буын кейіңгіге мағыналы іс пен үлгілі өне- 
ге, ізгілікті із қалдырулары керек. Өткенді ой өзегінен өткізе отырып, 
есіме түскен жайттар мен оқиғаларды, жеңістер мен жеңілістерді 
қағаз бетіне түсіруге тырыстым. Уақыт өте жылдам, теңдесі жоқ жүй- 
рік екен. Осы ауылға келгенім кеше ғана сияқты еді, міне содан тура 
жеті жыл өткенін байқамай қалыппын. Тарихта жеті ж ы л- жеті се- 
кундтай өте қысқа уақыт, алайда осыдан жеті жыл бұрын туған нәре- 
сте бүгін оңды-солды айырып, мектеп табалдырығын аттауға даяр, 
болаш ақ оқушы болуға жарады. Ендеше, ол да әжептеуір уақыт. 
2003 жылы мектепте 170 оқушы, 11 даярлық тобындағы бала мен 
Мыңтомар БМ-де 15 окушы оқыса, бүгінгі күні 128 оқушы, 11 даяр- 
лық тобындағы бала мен 12 оқушысы бар Мыңтомар БМ жүмыс істеп 
тұр. Жеті жылда мектептен 94 жас түлек түлеп үшқан екен. Олардың 
барлығы үлкен өмірде өз орындарын тауып, алды түрмыс кү^рып, 
егеменді елімізге абыроймен еңбек етуде. Мектепке басшылық жа- 
саған жылдары ұжым болып бірігіп, «бір жеңнен қол, бір жағадан 
бас шығарып», бірлесіп жұмыс істегеннің нәтижесінде, кемшілігіміз- 
ден жетістігіміз басым болған спяқты деп ойлаймын өз басым. Сол 
себепті осы естелігіме «Желісті жеті жыл» деп айдар тақтым. Себебі, 
осы жеті жыл жылдам, зымырап өтіп кеткені соншалық, сәйгүлікпен 
желіп өткендей болдым. Жалпы, Төртүй ауылының жұртшылығына 
еш өкпем жоқ. ¥стаз-деп сыйлады, үлкені ақыл-кеңесін айтса, кішісі 
тыңдады. Ең бастысы өмірлік жарымды кездестіріп, отбасын қүфып, 
дүние есігін кішкентай Махаббат пен Бекарыс ашқаны да, осы Төртүй 
ауылының топырағының касиеті деп білемін.

***
Екібастұз өңіріне аты кең тараған, тарихқа бай, зор атакка ие, осы 

өңір тарихында ойып тү^рып орын алатын, Кеңестер кезінде м илли
онер совхоз -  Екібастұз, қазіргі Төртүй ауылындағы орта мектепті 
басқару -  мен үшін үлкен жауапты іс болды. 2003 жылы осы қызмет- 
ке ұсынылғанымда, шынын айту керек, журексінгенім бар. Сол кез- 
де жасым 27-де ғана. Бүған дейін бірді-екілі ұсыныстар түскенімен, 
әкемнің ақ батасымен таңдауым осы хмектепке түсті. Үрейленгенім 
мектептің оқу-тәрбие, қағаз жүмысынан емес, неге екенін білмеймін, 
мектептің оқу процесін үйымдастыруды өзіме сеніммен қарадым,
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алайда адаммен жұмыс істеу, білімді адамдарды басқару, маңызды 
шешімдер қабылдау -  міне содан қаймықтым. Басшы болу аса жау- 
апты іс екені белгілі.

Екібастұз ауданына аты әйгілі мектепте тәжірибелі мұғалімдер 
мен басшылар қызмет атқарған, әлі де абыроймен әр жерде жұмыс 
істеп жатқаны тағы бар.

Маған дейін бұл мектепті:
1. Жиенбеков Шыңғыс Жиенбекұлы- 1964-1972 жж. кейін Екі- 

бастұз ауданы ашылғанда меңгеруші болып, 1989 жылға дейін істеді.
2. М ұқамеджанов Адам М үқамеджанүлы -  1972-1976 жж. Ақкөл 

орта мектебіне директор болып ауысты.
3. Қасымов Ғали-Акбар Қасымұлы -  1976-1989 жж. зейнетке 

шықты.
4. Қасеналин Ерлан Ермүратүлы -  1989 -  2003 жж. Кейіннен 

Теміржол ауылдық округіне әкім болып тағайындалды.
Міне осындай білікті де, білімді басшылар басқарған. Ендігі кезек- 

те алдыңғы ағалардың бастап кеткен сара жолын абыроймен жалға- 
стыру міндеті тұрды. Есесіне мектепке қызметке келгенімде ұжымда 
тәжірибелі, еңбек өтілі мол ұстаздар еңбек етіп жатты. Алды әке- 
шешеммен, арты өзіммен шамалас. Үжымның сол кездегі орта жасы -  
40 жас екен.

Жаз уақыты болған соң мектеп іші көшіп жатыр. Есесіне электр 
жүйесін күрделі жөндеуден өткізу жұмысы басталып, қабырғалар 
шүрық-ш үрық ойылған, шаң-тозаң, шаруашылык меңгерушісі Әле- 
кең (марқүм) неден бастарын білмей дел-дал. Мектеп іші иесіз қалған 
үйдей көрінді. Кабинет жабдықтары тозған, қабырғаларда дені 
дұрыс стенд жоқ. Тек солардың ішінде осы мектепте көп жылдар ең- 
бек еткен, марқүм Қ. Қүспеков жуырда ашылған тақта мен мұражай- 
да сол кісіге және академик, мектеп түлегі Б. Аубакировқа арналған 
бұрыштар көз тартты.

Ең алдымен мектепті жаңа оқу жылына қайтсек те үлгеріп, да- 
ярлап алу керек болды. Уақыт тығыз, шілденің ортасы болып қал- 
ды. Күрделі жөндеуді жүргізіп жатқан мердігерді тауып алып, оны 
орнынан қозғап, тез арада жөндеу жұмыстарын аяқтауды өтіндім. 
Кезекте кабинеттер, ақтап, сырлау жүмыстары түр. 2003-2007 жыл
дар аралығында мұғалімдер мен ата-аналар көмегімен кабинеттер 
сырланды деп айту осы жерде орынды. Оған әрине мың да бір рах- 
мет. Себебі, бөлінген қаржы жетпейді. Жүмыс арасында үжымның 
жеке іс-қағаздарын ақтарамын, мүрағаттағы қүжаттарды саралай- 
мын. Таза қазақ мектебі бола түра, қазақ тілі кабинеті сын көтермейді 
екен, тамызда келегн класс-комплект ж иһазды  осы кабинетке бердім. 
Келтен адам алдымен аралауды басшы кабинетінен бастайды, сол 
себепті әбден тозығы жеткен басшы столын ауыстырдым. Одан соң
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кабинеттің ескіше қапталған, түнертіп түратын ағаш пен шыныдан 
жасалған қаптырмалардан арылуды жөн көрдім. Алайда шкаф пен 
маған дейінгі директорлар отырған шиқылы көп креслоға тиіспедім. 
Оған қаражат та жоқ еді. 2008 жылы кезекті аттестация кезінде тү- 
гелдей кабинет жаңартылды және осы күнге дейін қызмет атқарып 
түр. Бірде тексеріспен келген, сол кездегі қала әкімінің орынбасары 
Ғ.Ш. Балтабекова сөз арасында: «Слушай, у тебя в кабинете светло 
стало!» дегені бар-ды. Осы мектептің тағы бір ерекшелігі -  мектеп- 
ке қарасты екі бастауыш (Ақши, Мыңтомар) мектептері, содан осы 
ауылдардан келіп оқитын, жататын бюджеттік интернат үйі бар еді. 
Интернат үйінің халі де мүшкіл еді. Алайда тексеріс жиі келеді. Та- 
лап күннен күнге күшеюде. Ж иһаз әбден тозған, төсек орын ескірген, 
теледидар ескі, тек оқу бөлмесіндегі парталар мен кыздар бөлмесін- 
дегі 5 ағаш кровать пен 4 шкаф жаңа. Интернатта 27 бала жатады. 
Асхана құрылғылары ескірген, жиі істен шығады. Ыдыс-аяқ мүлдем 
сын көтермейді. Тек столдарымен орындықтары жана. Спортзалдың 
жөндеуі сапасыз болғанымен спорттық инвентарьға мектеп өте бай 
екен, тренажер залы бар. Ондағы снарядтар жуырда ғана алынған 
су-жаңа. Шалтай ауылдардан келетін балаларды тасымалдау -  ең 
күрделі мәселе болатын. Себебі автобус өте ескірген, донғалақтары 
жүруге жарамайды. Сол ескі автобуспен балаларды далада қалдыр- 
май Бейбіт Сағымбаев абыроймен еңбек етті. Сол еңбегі еленіп, қа- 
лалық бюджеттен 2005 жылы жаңа КАВЗ автобусы алынды. Енді 
балалар әр апта сайын алаңдамай, жып-жылы автобуспен үйлеріне 
қатынап түратын болды.

Сөйтіп, осындай деңгейдегі мектеп жүмысына білек сыбана кірі- 
сіп те кеттік. Мектеп кезекті бес жылда өтетін аттестаттаудан өткен, 
қорытынды талдаулары бар, алайда келесі оқу жылына жоспар, мақ- 
сат, міндет жоқ. Тамыз аяғы да болып қалды. Күн мен тунге карамай, 
тіпті сенбі-жексенбі күндері жүмыс істеп, жаңа оку жылына мектепті 
даярладық қой әйтеуір. Білім бөлімінің басшысы Марат Жанатүлы 
мектепті қабылдауға келгенде -  түнде ғана фойені сырлап, жауып 
кеткен мектепке кіре алмай, суық сумен жуып барып енгеніміз есімде 
қалыпты. Күндер ж үріп жатты. Қазан айы туды, күн суыта бастады. 
Завхоз Әлекеңе: «От қазандығын бір жағып көрейік», -  дедім. Қа- 
зандықты дайындап, жылу жүйесін жібердік. Мектеп іші насостың 
гүрілі. «Бүл қалай?» -  десем Әлекең: «Бізде расширительный бак жоқ, 
сосын осындай дауыстар шығып түрады» -  дегені бар. Міне қызық, 
менің білуімше кішкене үйде де расш ирительный бак болады емес 
пе? «Жаке, мектеп жылы, қыста көйлекпен отырасыз» -  дейді Әлекең 
күлімсіреп. Қараша айының соңы алғашқы қара суық, аяз түсті, сол 
кезде жылу беру трассасы жарылмайсың ба. Бөлім басшысы кезекті 
оқуда, орынбасары Зинаида Әшімқызымен дереу хабарласып, ауыл
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жігіттерімен апатты жөндеуге кірістік. Екі күн, екі түн екі дәнекерлеу- 
ші екі үшын дәнекердеп, бірдеңе қыдып үстаттық. Сод кезде Ә. Ис- 
каков, Е. Маденов, Ж аңабай мен Қимран Құсайынов, А. Идрисов, 
Мотай -  аға, әкім Е.Ж. Қабылтаев шын жандары ашып, көмектескен- 
дері әлі есімде. Отыз жыддан асқан қүбырдар әбден тозығы жетіп, 
қанылтыр бодып калған. Электр сварка үстамайды, газосваркамен 
Ерсайын мен Қимран үстатты. Жігіттерге көп рахмет. Өзім алғашқы 
үлкен сыннан осы кезде өттім, білім басшысы жоқта оку процесін 
үзгеніміз жоқ. Жаз айында алғашқы күрделі жөндеу міндеті алдыма 
өзінен өзі туындады.

Бюджеттік интернат үйі балалардың екінші үйі болғандықтан, 
онда түрғызуға жағдай жасалу керек. Эстетикалык сәнін келтіру және 
ж иһазы н жаңарту міндетін алдьпма қойдьіім. 2003 жылы тамағына 
бөлінетін қаржы жетпейді, балалар төрт мезгіл тамақтанғанымен, 
олармен сөйлескенімде қарындары ашатына көзім жетті. Қазір бес 
мезгіл тамақтанады. Оның үстіне мектептің жарығына төлейтін 
қаржы жоқ. Мектеп қарыздар екен. Осы мәселелерді білім бөлімінің 
алдына қойып, сол кездегі басшысы М. Жанатүлының түсінігінің 
арқасында 2004 жылдан бастап әр жылдары 150-240 мыңнан қаржы 
бөлініп, бюджеттік интернат үйін адам танымастай етіп, өзгертіп 
алдық. Оған қоса, демеушілер тартуды да жақсы жолға қойып, әр 
жылдары «Айбек», «АБИ», «Алтын жол» мектеп оқушыларын ыстык 
тамақпен тамақтандыруға көмектессе, «Түрсын», «Ақжар», «Достық» 
ш/қ бюджеттік интернат үйін жабдықтауға кол үшін берді.

Әр мектептің өз ерекшелігі болады және болу керекті. Біздің 
мектептің ең басты ерекшелігі -  ол әрине тарихқа толы, өлкенің өт- 
кенің елестететін, қүнды заттар мен теңдесі жоқ жәдітерлерте толы 
мүражай. Алайда сол мүражайдың жабдықталуы, оған қолдау м ул
ле кенже қалған екен. Міне, келген ж үртқа көрсететіндей, елді ме- 
кенмен таныстыратындай орын, бүрыш жасау керек болды. Сол се- 
бепті мектептегі тарихи-өлкетану мүражайын екінші қабаттағы өзі 
суық, кішкене бөлмеден, 50 шаршы метр болатын кең, жылы бөлмеге 
көшіріп, оның ішін жабдықтауға кірістік. Ескі экспонаттар аз болға- 
нымен, олар  ретсіз орналасқан, есеп жүртізілметен. М үражайға бүкіл 
үжым, ауыл түрғындары, оқушылар атсалысты. Бугінгі күні 500-ге 
тарта қүнды жәдігерлер бар. Екібастүз қаласының 50 жылдығы қар- 
саңында өткізілеген қалалық мүраж айлар сайысында жүлделі 1-ші 
орынды жеңіп алдық. Бүл еңбектің жанғаны, төккен тердің зая кетпе- 
гені емес пе? Бүдан былай мектептің мүраж ай туралы қала көлемін- 
де ауыз толтыра айтатын дәрежеге жеттік. Ұжымның ішінде ерекше 
атсалысқан үстаздарды атап өту осы жерде орынды: Р. Сағынбаева, 
Р. Солтанова, Ә. Иманмағзамова, Ә. Искаков, Е. Маденов, Г. Сағынба- 
ева және т.б. М үражай тек мектептің ғана емес, ауылымыздың төріне,
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көркіне айналды. Тәрбие сабақтары, ашық сабақтар т.б. ш аралар осы 
мұражайда өтіп жатады. М үражайымызға қалалық және облыстық 
телеарналар келіп түсірілім жасады. М үражай кеңесі жүмыс істей- 
ді, олар үнемі жетекшілерінің көмегімен жәдігерлерді толықтырып 
отырады. Биыл да Үлы  Жеңістің 65 жылдығына орай өткізілген қа- 
лалық м ұраж айлар сайысында үздік болып, облысқа жолдама алып, 
онда жүлделі орынға ие болдық. М үражайдың қазіргі жетекшісі -  
Ж.Қ. Түсіпова көмекшісі -  Н.Б. Асылова үміт күтетін жас мамандар.

Мектеп білім ордасы, тәрбие орны. Сол себептен мектептің іші 
эстетикалық талғаммен жабдықталу керек. Сырттан келген адамға 
бірден мектептің жетістігі ӨхМес, кемшін түстары көзге шалынады.

Ой өзегімен алға қойған мақсаттар мен міндеттер, жоспарлаған 
жоспарлар көп, алайда оны жүзеге асыруға қаражат жоқ. «Мек- 
тепті эстетикалық талғаммен жабдықта, мінекейің» деп жоғарғы жақ 
қаржыны бере қоймайды. Бәріне қаражат көзін іздестіріп, жоқтан 
бар жасау керек. 2005 жылы ауылға жүмысшылар келіп, оларға пұл- 
дарын беріп, мектептің кіре берісіне қысқы бақ орнын салып, оған 
гүл отырғыздық. Бүгінде ол жайқалып өскен «мектептегі оазис» аты- 
на ие болды. 1-ші қабаттағы стендтер жаңартылды. Терезелердегі 
ескі сарғайған шыіиылдықтар ауыстырылып, орнына жаңаша үлгі- 
дегі, өзіміздің технология пәнінің мүғалімі Р.Солтанованың қолынан 
шыққан перделерге, бір жылдасын 2-ші қабатты да алмастырдық. 
2007 жылы кезекті облыстан келген бір тексерісте -  өкіл: «Мектеп 
таза, жарық екен, бірақ кабинеттер мен задда стендтер аз екен» -  деп, 
ескертпе жасады. Сол жылы жаз айларында қаражат тауып, 2-ші қа- 
батқа стандартты бір үлтідегі стендтер ілініп, жабдықталды.

Кейінгі жылы барлық кабинеттер сол бағытта, муғалімдердің өз 
күштерімен жабдықталды. Мектеп алаңсыз жұмыс істеу үшін ең ал- 
дымен оның жылу жүйесін дүрыстап алу қажет. Сол мақсатпен 2006 
жыды 1989 жылдан жөндеу көрмеген жылу жүйесіне күрделі жөн- 
деу жасатып, 2008 жылы екі пешті жаңартып алуға күш жүмсадым. 
Енді міне, жылу қүбыры, жүйесі, қазандығы бәрі жаңа. Күтіп ұста- 
са, келесі 10 жыдға дейін жүмыс істейді деген ойдамын. Әжептеуір 
болтан ғимарат емес пе, енді қалыпқа келді дей бергенде 2008 жылы 
төбеден су аға бастады. Сол жылдан бастап, жоғарғы жақтан қаражат 
сұраумен болдым. Оным бос кеткен жоқ. Осы жылы тиісті қаражат 
бөлініп, төбені қатты жабындымен қаптайтын болды. Мектепке қа- 
расты Мыңтомар бастауыш мектебінің ғііхмараты 1964 жылы саман 
кірпіштен салынған, тозығы жеткен, эр жылы бір ұшы қүлап, су шай- 
ып кететін апатты жағдайдағы ғимаратты күрделі жөндеуден 5-6 жыл 
қаражат сұрап, ол 2009 жылы толық жөндеуден өтті. Оған қаражат 
бөлінуіне бөлім бастығы Марат Ж анатүлының еңбегі зор екенін айта 
кету абзал. Қазір ауыл халқы риза.
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Ендігі кезекте оқу кабинеттерін паспорттаудан өткізу керек еді. 
Себебі 14 кабинеттің ешбірі паспортталмаған. Соңғы 2-3 жылда 7 пән 
кабинеті паспортталды. Бірақ кабинеттердегі жиһаздың тозығы жет- 
кендіктен, білім бөліміне өтініш түсіріп, осы жылы бюджетте қаржы 
қарастырылып, жабдықталатын болды.

Мектеп жарық, сол себептенде терезелер үлкен және көп. Ондағы 
шынылары сауынан сынығы көп. Осыны байкаған бөлім бастығы 
Г. Сванқүлова 40 шаршы метр шыны бөлгізіп, әжептеуір «жыртығы- 
мызды» жамап алдық.

«Мектептің жүрегі -  мүғалім» дегендей, мектеп мүғалімі заман 
ағымымен ілесе алатын, терең білімді, өнетелі тәрбие беретін түлға 
болуы қажет. Мектептің биік белестерді алуы, жетістіктерте жетуі -  
тек осы үстаздар үжымының шеберліктері, іскерліктері, еңбектері.

2003 жылы мектепте 20 мүғалім, жоғары білімді -  12, орта арнау- 
лы -  6, орта -  2 жүмыс істеп жатты. Кіші персонал: 5 адам, күзетте 2, 
интернат үйінде -  7, Мыңтомар, Ақшида -  4 адам, барлығы 45 адам 
жүмыс істеді. Бүгінгі күні олардың саны 65 адамды күрайды. Үжым 
саны 20 адамға үлғайды. Бүл, өз кезегінде ауыл халқының әл-ауқаты- 
ның көтерілуі, түрақты жүмыс орындарының ашылуы, еліміздің гүл- 
деніп, өсіп-өркендеуі екені айдан анық. Қазір мектепте 25 мүғалім, 
жоғары білімдісі -  20, орта арнаулысы -  5 жүмыс істеп жатыр. Санат- 
тармен салыстырсақ, 2003 жылы жоғары санатта 2 мүғалім, бірінші 
санатта 6, екінші санатта 4, санатсыз 8. 2010 жылы жоғары санатта 
жоқ, бірінші санатта 9, екінші санатта 10, санатсыз 6. М ыңтомар БМ- 
де 3 мүғалім жұмыс істеуде. ’ 'ж теп  жанындағы шағын орталықта 
6 адам жүмыста, онда 20 бүлдіршін тәрбиеленуде.

Ұжымның жүмыс істеуге деген қабілеті, қызығушылығы бар. 
2003 жылы мұғалімдерімізде өз пәндерінен авторлық бағдарлама- 
сы болтан жоқ. Қазір К.Ж. Жүсіпова-2-3, Г.М. Манапова-2, Б.Ш. Ғаб- 
басова-1, Д. Құматова-1, Б.А. Ертебаева-1 рецензияланған, қалған 
мұғалімдердің барлығында өз авторлық бағдарламалары бар, алайда 
рецензия алынбаған. Бастысы авторлық бағдарлама жазуды біледі. 
Бірнеше мүғалімдердің еңбектері республикалық журналдарда жа- 
рық көрді. 2002-2003 жылдарда мектеп бойынша 3 ғылыми жоба жа- 
зылса, бүгінде олардың саны бесеуге жетті, үшеуі облысқа қатысты. 
Дегенмен әлі бәсеңдеу, бүл жұмысты дамыту керек. Педагогтар үнемі 
өз білімдерін жетілдіріп, дамытып отырады. Курстарға кезектен тыс 
жиі қатысады. Сонымен қатар, педагогтардың өз санаттарын көтеру- 
ең күрделі мәселе болды. Себебі, 1997 жылы Екібастұз ауданы жа- 
былталы, үжым мүшелері жоғары, бірінші санаттарға өтініш түсірме- 
тен. Міне, сол қатып қалған селді қозғау өте ауыр тиді.мүғалімдердін 
бойында өздеріне деген сенімсіздік үялағандай.ал тәжірибелі, жоға-
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ры, бірінші санаттағы ұстазадр зейнеткерлікке шыға бастады. Мектеп 
лицензиялық талаптарды орындай алмай қалатын қауіп туды. Сол 
мақсатта 2008-2009 оқу жылында 2 мүғалім, 2009-2010 оқу жылында 
3 мүғалім өз санаттарын бірінші санатқа көтерді. Ұжымның ала-ал- 
май тұрған асуы (бұл барлық ауыл мектептеріне тән құбылыс) қа- 
лалық, облыстық, республикалық деңгейдегі пән олимпиадаларынан 
шәкірттердің орын алмауы, көрінбеуі. Мектеп әр жылдары пәндерді 
тереңдете оқытумен айналсуда: 2002-2003 оқу жылында -  математика, 
2003-2004 оқу жылында -  қазақ тілін, 2006-2008 оқу жылында физика- 
ны, 2008-2010 оқу жылында физиканы, 2008-2010 оқу жылында биоло- 
гияны, тарихты, ағылшын тілін.

Орындалмай келе жатқан мәселелердің ең бастысы: оқытудың тех- 
никалық құралдарының әбден тозығы жеткендігі. Жалғыз интербел- 
сенді тақта аздық қылуда. 21 ғасырда өмір сүріп отырып, мектептің 
компьютерлері сын көтермейді.(2001 жылы алынған, жылдамдығы 
өте төмен.) биология, физика, жаңа улгідегі компьютерлер, 2-3 ин- 
тербелсенді тақта қажет-ақ. Мектеп интернет желісіне 2006 жылдан 
қосылған.

Қорыта келегнде, мен осы жазған қысқаша естелігімде, әйтеуір 
өзімнің ойыммен баға беруге тырыстым. Әрине, бәрін тындырып, істеп 
тастадым дегеннен аулақпын. Әлі де мектептің ақсап жатқан тұста- 
ры баршылық... қысқасы ұжымның әр құраушы мүшесі өз ісіне сын 
көзбен қарап, баға берсе, өз бойындағы жетістігін асырып, кемшілі- 
тін түзесе, ұжымның алар асуы әлі алда, -  деген ойдамын. Қағаз беті- 
не түспеген нәрсе уакыт өте келе үмытылады. Мектеп дәстүрлеріне 
қоса бірнеше дәстүрлер енгізіп едім: түлектер альбомы, мүражайға 
естелік, ақпараттық бюллетень, мектеп газетінің жүйелі түрде әр 
тоқсан сайын шығып тұруы, оқу жылын аяқтағанда өнерлі, білімді 
балаларды, ата-аналарды, мүғалімдерді марапаттау, естелік суретке 
түсу, енді міне әр басшы, мүғалімдер түрлі себептермен қызметтерін 
ауыстыра қалғанда, зейнетке шықса мектепке істеген жылдары жай- 
лы естелік жазып кетсе, -  деген үсынысым бар. Еңбектеріңізге жеміс, 
шығармашылық табыс, білімді шәкірттер тілей отыра, сіздермен осы 
жеті жылда бірлесіп аткарған істеріме ризашылығымды білдіремін, 
өзіме келешекте қажетті тәжірибелік тағлым алдым деп ойлаймын.

Жансип Қабдылуахиmуды ИБРАЕВ, 
Екібастүз орта мектебініц 

2003-2010 жж. директоры.
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Өмір тәжірибесінен туындаған ойлар

Әрбір жас маманның еңбек жолының сәтті басталуы өте маңыз- 
ды. Ол адамның санасында сақталып қалады да, кейіннен көптеген 
сұрақтардың жауабын сол ұжымдағы ағайлар мен апайлардың өзара 
әңгімелерінен және өзіңе арналған ақыл-кеңестерінен іздейсің.

Мен еңбек жолымды бастаған ұжымда Қайыржан Құспеков, Ғали 
Мүхамедиев, Үзақбай Ермүханбетов, Сәкен апай, Шыңғыс Жиенбеков, 
Адам Мұхамеджанов және Ғалиакбар Қасымовтар еңбек етті, олармен 
қызметтес болу мен ушін нагыз өмір мектебі болды. Ғали ағаймен әң- 
гімелесу өзімнің ата-анаммен бірге болғандай эсер етсе, Қайыржан аға 
нағыз психолог, Үзақбай аға нағыз әдіскер еді. Сәкен апайдан жан-ұя- 
дағы қарым-қатынас, абысын-ажын туралы тәрбие алдым. Міне, бай- 
қап қарасацыз, мен келіп түскен орта -  өзіндік ерекшеліктері бар, 
білімді, тәрбиелі, жаны жайсаң адамдар. Әр қашан маған қамқорлық 
көрсетіп, ақыл-кеңестерін айтудан жалықпаушы еді.

Мынадай бір жағдай әлі есімнен кетпейді. Алғашқы оқу жылы 
5-11 сыныптарда химия-биология пәнінен сабақ беремін. Сабаққа 
даярлықпен келумен бірге, өзің киген киіміңе де қатты көңіл бөлу 
керек. Себебі оқушылардың назарынан еш нәрсе тыс қалмайды ғой. 
9-сынып мектептегі ең қиын сыныптың бірі еді. Үлдарынан қыздары- 
ның тентектігі басым. Қолымда сабаққа керекті құрал-жабдықтарым 
бар, есіктен кіре бергенім сол еді, бір сия сауыт ұшып келіп иығы- 
ма тиді, үстімдегі жаңа тігілген костюм сияға боялды. Сәл абыржып 
қалдым да, еш нәрсе болмағандай сабағымды бастап кеттім. Класта 
тыныштық, оқушылардың қозғалуға шамалары жоқ. Сабақ бітті. 
Мүғалімдер бөлмесіне келіп, үлкендерге сабақта болған жағдайды 
айттым. Сонда Қайыржан ағай:

-  Дүрыс істегенсің. Еш нәрсе болмағандай сабағыңды өткізіп 
шыкканың сен үшін сабағың маңызды екенін, басқа еш нәрсе сені 
алаңдата алмайтынын оқушыларга сөзсіз-ақ түсіндіріп берді, -  деді.

Ал Ғали ағай: -  Балам ертең сен осы костюмды сабаққа киіп ба- 
руың керек. Менде сияны кетіретін ертінді бар. Түстен кейін келіп 
үйден алып кет -  деді.

Ғали ағай айтқандай, костюм тазарды. Ертеңіне костюмды сабағы- 
ма киіп бардым. Оқушылардың таңғалысы керемет, класта үнсіздік, бір- 
бірімен көзқарастары түйіскені болмаса, сөз жок. Сабағым жақсы өтті.

Мүғалімдер бөлмесінде әріптес ағалар тосып отыр екен. Мен са- 
бақтың қалай өткенін айтып бердім. Сонда Ғали Мұхамедиұлы:

-  Міне, әріптестерім, «білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар» 
деген осы емес пе? -  деді.

Осы жағдайды оқуш ыларым да, біздер, үстаздар да жиі еске 
аламыз.
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Үстаздық еткен әрбір жыл, ай, сағаттардан ұстаздық тәжіри- 
бе-тәлім жинақтала келе, рухани дүниесі бай, интеллектуалдық дең- 
гейі жоғары, білімді ұстаз қалыптасады екен. Бұл -  өмір тәжірибесі- 
нен туындаған ойларым.

Дәмеш Төлеубайқызы

Ие болған, абырой-атақ, сенімге

Бекенніц балғын балалық шағы қазіргі Ақтоғай ауданы Қожам- 
жар ауылында өтті. Сонда білім алды, алғаш еңбекке қадам жасады. 
Ол жастайынан еңбекке де, қоғамдық жұмысқа да белсене араласты. 
Бесінші сыныптан бастап, жазғы демалыс кезінде мал азығын дайын- 
дауға қатысып отырды.

Мектеп бітіргеннен кейін муғалімдер даярлайтын бір жылдық 
курсты тәмамдап, 1941 жылы Бекен Супеков қатардағы ұстаздықтан 
бастайды. Коп үзамай қазіргі С. Мүткенов атындағы аүылдық окру- 
гінің сегіз жылдық мектебінің оқу id  жөніндегі меңгерешісі болады. 
Осы жылдары Бекен Супеков облыстық «Қызыл tv» (казіргі «Са- 
рыарқа самалы») газетіне мақалалар жазып түрды.

1941 жылдың қараш а айында Б. Супековке «Қызыл ту» газетінің 
жауапты редакторы С. Мыңбаевтың жолдаған нұскау хатында былай 
делінген: «Тілші Супеков жолдасқа. Сізден «Қызыл tv» редакциясы 
бүгінгі таңда мына мәселелер жөнінде материял жазып жіберуді өті- 
неді. Стахановшылардың көрнекті іс тәжірибесі, көктемгі егіске дай- 
ындық, техника жөндеу жүмыстары, партия, комсомол қатарының 
¥лы Отан соғысы кезінде өсуі жөнінде, оқу орындарының, Қызыл 
мүйістердің жұмыстары жайлы үзбей жазып түрыныз». Міне, осы- 
лапша, Б. Супеков мүғалім ғана емес, облыстык газеттің жергілікті 
тілшісі де болған.

1942 жылдың 9 наурызында Бекенді әскер қатарына алады. Білімді 
де қайратты жас жігіт алғашқы майдан қадамдарынан-ақ сұрапыл 
шайқастардың бел ортасынан табылады. Ол соғыста талай рет ерен 
ерліктің үлгісін көрсетеді.

Бірде гвардия лейтинант Б. Супековтың ротасына Күрск иінінің 
маңына барып бекіну жөнінде бұйрық беріледі. Ол өз жауынгерлерін 
жауапты іске бастап, тапсырманы орындауга кіріседі. Мықты бекініс 
жасайды.

Орман іші. Айнала тып-тыныш, тек алыстан атылған зеңбіректің 
дауысы ғана естіледі. Кенет айнала жаңғырып, жарылған снарядтар 
үніне атылған оқтыц дауысы қосылып, қүлақ түндырады. Жау ша- 
буылға шыққан екен. Бекен жауынгерлеріне дүшпанды жақындат- 
пауға бүйрық беріп, өліспей беріспейтін шайқасқа даярланады.

253



Алдымен фашистердің танкідері көрінеді, артынша жаяу әскер- 
лері де шығады. Қандай шабуыл болса да тойтарыс беруге лайықтап 
алдын ала бекініс жасап алған жауынгерлер оларды алға бастырмай- 
ды. Амалсыз жау кейін шегінуге мәжбүр болады.

Осындай сәттің бірінде саяси жетекші Поляков Бекенді арнайы 
тапсырмамен штабқа жүмсайды. Ол қолына автоматын алып, борап 
түрған жау оғының астында еңбектеп, алға жылжиды. Бір сәт денесі 
ауырлап, әлсіреп бара жатқанын сезінеді. Алайда ол бар күшін жи- 
нап, штабқа жетеді. Полк командирі Петров «Жарайсың, жігітім, ер- 
ледің!» -  деп Бекенді бауырына басқан кезде оқ тиген Бекен есінен 
танып қалады. Ол есін госпитальде бір-ақ жияды. Емделгеннен кейін 
майданға қайта кіреді.

1943 жылдың жетоқсан айы болатын. Полк командирі Петров 
Минскі қаласын жаудан азат ету бойынша алда тұрған жауапты мін- 
деттерді түсіндіреді. Желтоқсанның 10-шы жүлдызына қараған түні 
шабуылды Б. Супековтың ротасы бастайды. Қалаға алдымен кірген 
олар не бір ерліктің үлгілерін көрсетіп, әр көше үшін бастарын қа- 
терге тігіп шайқасады. Бірнеше күннен кейін жау бекінісі талқанда- 
лып, көп үзамай қала неміс басқыншыларынан тазарады.

Осы шайқаста Бекен қатты жараланады. Жау оғы оның төс қал- 
тасындағы комсомол билетін тесіп, жүрегін жанап өткен екен. Үл- 
кен ерлік көрсеткен Бекен жөнінде «Отан үшін» газетінде суретімен 
очерк жарияланып, ол «Қызыл жүлдыз» орденімен марапатталады. 
Алайда, төрт рет жарақаттанған Б. Супеков сапқа қайта қосыла ал- 
май, сотые мүгедегі болып 1944 жылы елге оралады. Сонымен қатар, 
¥лы Жеңістың 40 жылдығына орай 1985 жылы 1 дәрежелі «Отан соғы- 
сы» орденімен марапатталды.

Ол мүгедек екенмін деп қарапа отырмай қызметке кіріседі. 1944 
жылдың ортасынан бастап, 1983 жылдың аяғына дейін қырық жылға 
жуық үзіліссіз совет, партия, шаруашылық органдарында басшылық 
қызметте болады. Қай қызметте болса да ол іске тиянақтылығымен, 
ұйымдастырушылық қабілетімен, адамдардың жүрегіне жол таба 
білуімен ерекшеленді. Қайтпас қайсар жауынгер бейбіт өмірде де ең- 
бектің алдыңғы шебінен табылады.

Әсіресе, ол «Екібастұз» совхозында 12 жыл (1963-1975 жылдар ара- 
лығында) директор болып көзге түсті. Совет, партия органдарында 
мол тәжірибе жинақтап 1963 жылы аталмыш совхозға директор бо
лып келеді. Совхозды аз уақыттың ішінде республика, одақ көлемін- 
де алдыңғы қатарға шығарады.

Егер 1963 жылы совхозда 4 354 ірі қара, 8 960 қой, 616 жылқы бол
са, 1975 жылы ірі қара 5 320-ға, қой 25 824-ке, жылқы 1 430-ға жетті. 
Бекен Супеков басқарған бесжылдықта совхоз 1 млн. 448 мың сом таза 
пайдаға қол жеткізді.
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Совхоз ұжымы екі рет СОКП Ортал ық Комитетінің, КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің, КСРО М инистрлер советі және ВЦСПС-тің ескерткіш қы- 
зыл туларымен марапатталады. 1966 жылы Қазақстан Компартиясы 
Орталық комитетінің, Қазақ ССР М инистрлер советінің ескерткіш 
Қызыл Туымен, Қазақ ССР-нің 50 жылдығына байланысты облыстық 
және аудандық партия комитеттерінің Қызыл Туларымен марапат- 
талды. Совхоз ұжымы Республикалық «Алтын құрмет кітабына» 
(«Золотая книга почета») енгізілді.

Совхоз өндірісінің 65 озаты жоғарғы үкімет наградаларымен ма
рапатталады. 1967 жылы әр жүз биеден 81 құлын алып, аман өсір- 
ген Қали Қаленов Социалистік еңбек ері атанады. Ал Бекен Супеков 
СОКП-ның XXIV съезіне делегат болып сайланады. Елуге жуық ең- 
бек озаттары көрмеге қатысып, төртеуі Бүкілодақтық халық шару- 
ашылығы көрмесінің медальдарымен марапатталады.

Бүл үлкен табыс кеңшар басшысы, Үлы Отан соғысының арда- 
гері Б. Супековтың іскерлігінің, халықты ірі табысқа жүмылдыра 
білуінің игі жемісі еді. Ол өзіне де, өзгеге де қатаң талап қоя білетін 
басшы. Оның ынта білдіруімен ауыл шаруашылығы экономикасын 
терең білу үшін семинарлар үйымдастырылып, ауыл шаруашылығы 
өнімінің өзіндік қүнын арзандатуға, өндіріс тиімділігін арттыруға 
ерекше көңіл бөлінді.

Бекен «Байлықтың анасы -  жер, атасы -  еңбек», -  дейтін. Сон- 
дықтан жер сырын жетік меңгермей ырыс-береке келмейтінін жақ- 
сы білді. Ол молшылық көзін ашудың агрономиялық әдістерін іздес- 
тірді. Жерді қайырмасыз күралдармен өңдеуге ден қойып, ауыспалы 
егіс жүйесін игерді. Нәтижесінде дәнді-дақылдың әр гектарынан 
12-13 центнерден өнім алуға қол жеткізді.

Совхоз директорының назарынан тек өндіріс қана емес, ауыл ең- 
беккерлерінің әлеуметтік, түрмыстық жағдайлары да тыс қалған жоқ. 
Мәселен, жайлаудағы әр шопан мен бақташыға түрмысқа қолайлы 
үйлер салынды. Күн сайын оларға автодукендер барып, киім-кешек, 
азық-түлік қана емес, рухани азық -  кітаптар мен газет-журналдар- 
ды да жеткізіп түрды. Ал кеңшар орталығында тек қана жаңа үйлер- 
ден түратын көшелер пайда болды. Мектептер, мәдени ошақтар, өн- 
дірістік ғимараттар салынды.

Б. Супековтың бейбіт өмірдегі осы сияқты еңбектері еленбей 
қалған жоқ. Оған «Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген ауыл шаруашылығы 
қызметкері» қүрметті атағы берілді. «Ленин», «Еңбек қызыл ту», екі 
марте «Қүрмет белгісі» ордендерімен марапатталды.

Бацыт Баймүратүлы
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Қобыз үнді Естай

. . . Ч у в с т в у ю  се б я  т акж е в д о л г у  и п ер ед  т о в а р и щ а м и  
а к м о л и н ц а м и ,  п р е -  к р а с н а я  м у з ы к а  к о т о р ы х  
з а с л у ж и в а л а  б ы  с п е ц и а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и е  н а  м е с т е ,  
где, м е ж д у  п р о ч и м ,  е щ е  ж ивы  т а к и е  в ы д а ю щ и е с я  
с т а р ы е  а к ы н ы ,  к а к  И б р а й  и Е ст а й .

А .В .  З а т а е в и ч

Естай (азан шақырып қойған аты 
Есмағанбет) жайында жазылған еңбек көп 
емес. Бірақ, мүлде жоқ деуге де болмас. 
Ауызша жеткен естеліктер, жазбаш а жеткен 
сұхбаттар, өмірі мен шығармашылығына 
байланысты бірлі- ж арым ғылыми, таным- 
дық мақалалар бар. Естайға байланысты 
материалдардың дені тоталитарлық реж им 
тусында жазылғандықтан, шындыққа жа- 
наспайтын тұстары да жоқ емес. Баспадан 
ж арық көрген кітаптарда да, ел аузынан 
жиналған әңгімелерде де «Естай парасатты 
адам еді», -  деген сөз жиі кездеседі.

Қазір тоқсанға келіп отырған әншінің немересі Зекен Жанәбілқы- 
зы он сегізге келіп үзатылғанша Естайдың қолында болыпты. «Бала 
кезімде бұла боп өстім», -  деген екен Естай ақын:

-  Ағам Нұрмағанбет көрші ауылға тойға бармақш ы еді, мен де ба- 
рамын деп қиғылық салдым. Он-он бір жастардағы кезім. Нұрмаған- 
бет мені ертпей, ауылдың бір топ жігітімен бірге атқа мініп тартып 
кетті. Ерегісіп артынан жаяу шықтым. Төңіректің бәрі қамыс, қопа. 
Қас қарая адастым, зәрем кетті. Көз байланды. Қамыстан шыға бере 
жанып түрған екі көз көрдім. Қасқырдың көзі түнде жанады деген- 
ді естігенім бар, жылап жібердім. Бірақ сол жанып түрған көзге қа- 
рай ж үре беріппін. Ж ақындай келе үйдің терезесінен көрінген шам 
екенін түсіндім. Есік алдында Жеміс әулие ж үр екен.

-  Естай, қайдан жүрсің? -  деді.
-  Ағамның соңынан тойға келдім, -  деймін.
-  Сен енді оларды таппайсың, бүгін осы үйге қон. Таңертең 

ауылыңа қайтарсың деді.
Үйқыдан түрған соң Жеміс әулие:
-  Естай, сені жел есіп өтеді, ескен желде несібең бар, атақты адам 

боласың, -  деді.
«Ауылдың бір аттылы адамына мінгесіп ауылға қайттым. Жолда 

самал жел есіп өткендей болды, аттан түскенде әуендетіп, ән салып 
түстім», -  деген екен немересіне айтқан естелітінде әнші.
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Естай 1873 жылы Павлодаруезі, Ақкөл болысы, Бурымтал ауылын- 
да дуниеге келген. (Кей деректерде 1868 жылы деп жазылтан) 2011 
жылы Қазақ улттық өнер университетінің жанынан қурылған фоль- 
клорлық орталықтың басшысы Базарәлі Муттекеевке Ақкөл-Жай- 
ылмада Естайдың көзін көрген әнші, қиссашы Кәкен Тәшімов деген 
ақсақал бар, сол елде болған өнерпаздар жайында, Естай туралы кор- 
генін, естігенін таспаға тусіріп алу керек деген усыныс айттым.

Базарәлі (марқум) өзі де Жетісу мен Сарыарқаның дала сын кезіп 
журіп, ел ішінде занылмай қалып қойған талай өнерпаздың унін ал
тын қорымызға табыстаған жан еді, мені бірден қолдады.

Көненің көзі Кәкен ақсақалдан Ақкөл-Ж айылма өнерпаздары ту- 
ралы ел арасында сақталған деректерді алып қайттым. Ақсақалдың 
айтуынша Ақкөлде өнерпаз көп болған.

«Әнші Ахметтің Муфтиі, Исақтың Ақышы, Төлеубайдың Шаях- 
меті, Сәбіттің Қожаны, куйші әрі домбыра шебері Әлхамбек, ақын -  
Досмақтың Ғаббасы (пушық Ғаббас), қиссашы Ыбырайдың Темір- 
болаты, ағайынды Әбдірахманның Тәшімі, Әшімі бар. Тәшімнің 
орындауында «Жер мен көктің жаралғаны»,«Еңлік-Кебек», «Әзіреті 
Әлі», «Ермек», «Қалқаман-Мамыр», «Кесік бас», «Кулше мен Назым- 
бек» сияқты жиырма бес қисса білуші еді.»

Кәкен ақсақал сол жолы бізге «Кулгае мен Назымбек», «Кесік бас» 
қиссаларын және «Балқадиша», «Қарғам-ау» әндерін айтып берді. 
Домбыраны ғажап тартады, Байғабыл арқылы жеткен Естайдың ән 
бастардағы «қара шертісін» сулу қайырды.

Сексеннен асқан қарияның әнді жас адамша жинақы, қалықтатып 
салғанын көргенде таң қалдым. Мін жоқ! «Мен ән салуды Муфтнден 
уйрендім, Естайға ән салғызу қиын еді» -  дейді қария. «Есекең, қис- 
са айтпайтын, тыңдағанды унататын. Бірде қораның артына шықсам 
Естай мен Ахметтің Муфтиі көгалда көрпе төсеп әңгімелесіп отыр 
екен, жақындап келгенімде, «Эй, бала, жугіріп барып домбыра алып 
келе ғой», -  деді Естай.

Домбыраны Муфтиге устатты. М уфти әнді малдасын қурып оты- 
рып айтты. Ән әуені жоғарылап көтерілгенде, ол да орынынан турып 
кете жаздап, ән салқындап бәсеңсігенде, орнына қайта отырады екен. 
Үзақ шырқады. Естай, «Па, шіркін!» -  деп М уфтиді коштап отырды.

Исақтың Ақышын талай тыңдадым. Естайдан әнді кем салмаушы 
еді. Булар Естаймен табақтас, дәмдес болған өнерпаздар. Осыны 
көзім көрді», -  деді көнекөз.

Ақкөл-Ж айылмада ертеден қалыптасқан әншілік дәстурдің бар 
екеніне бір дәлел -  Мустафа Буркітбайулының «Буркітбай» әні. 
Мустафа Баянаула жақтан келіп осы өңірден өзіне унаған тамаша ән- 
шілік улгі көргенін былай баяндайды:
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-  Лккөлге барганымда әнге салдым,
Елінен Қанжыгалы өрнек алдым.
Баласы Сүйіндіктіц энге цүмар,
Уілін, ыргагымен алып цалдым.

Бүл -  ән салу шеберлігіне, вокал мәдениетіне, ән композициясы- 
на бас июі. Мұстафа -  Естайдан әлдеқайда бұрын туған композитор. 
Оның Ақкөлдің әншілік мектебін өзіне улгі тұтып, мүнша жоғары 
бағалауынан сол өңірде қалыптасқан, тамаша әншілік дәстур болта
ный бағамдаута болады.

Мустафа Буркітбайулының «Буркітбай» әні екінің бірі шырқап 
салатын жеңіл туынды емес. Әншінің шебері тана айта алатын кур- 
дел! ән. «Буркітбай» әні осы дәстурдің тамаша ескерткіші ретінде 
Қали Байжановтың айтуымен А.В. Затаевичтің «Қазақтың 1000 эн- 
куш» жинағында хатқа тускен және Бисмилла Балабековтың орында- 
уында ун таспасы сақталған.

Осыдан-ақ, Естайдың, онымен замандас әншілердің Ақкөл-Жай- 
ылмада ежелден қалыптасқан ән ордасының тулегі екенін айқындай 
туседі. Әкесі Беркімбай өмірден ерте өткен соң, туған ағасы Нүр- 
мағанбеттің панасында өскен Естай жоқшылық көрмейді. Ауылдагы 
Жақып деген молдадан сауат ашады. Анасы Кулипа «... ақын, адуын 
мінезді жан» («Өзіңдей боп жан тумас» Р. Тоқтаров) болыпты. Не- 
мере атасы Төлеубай қажы ел ішінде абыройлы, төңірекке белгілі 
адам болады да, Естайдың ел алдына шыгып өнерпаз болуына улкен 
ықпал етеді.

«Он бес-он алты жастар шамасында Төлеубай агама еріп Қоян- 
ды жәрмеңкесіне бардым», -  деп немере інісі Қыздарбек Әміренов- 
ке айтқан екен. Сол сапарда ақын Шөже мен әнші Ж арылгапбердіні 
көріпті.

«Шөже соқыр, көзі көрмейді. Ж арылгапберді бірнеше ән шырқа- 
ды, ішінде «Агаш аяқ» әні де бар. Ел әншінің өнеріне тәнті болды. 
Осы жерде «Төлеубайдың әнші інісі бар, шыгарсын топ алдына», -  
деп Ертіс мырзасы Бердалының Исасы бейіл білдірді. Қолыма дом- 
бырамды алып, «қуласаң -  нардан қула» -  дегендей, мен де «Агаш 
аяқ» әнін шырқап салдым. Сол жерде отырган біреу «қайсысы жақ- 
сы айтты?» -  деді. Иса мырза: «Естайдың бір қайырымы артық бол
ды», -  дегені бар еді» (Естай. Ақынның ақыргы сапары. Ж. Қогабаев)

Ақсудың болысы, Бердалының Исасы жас әншіні меселі қайтпа- 
сын деп көтермелеп жіберсе керек. Естай он жетіге келгенде әйгілі 
Біржан салмен кездескені туралы әңтімені Ақкөл-Ж айылма төңіре- 
гіндеті ақсакалдардың көбі біледі.

«Шыман қажының шаңырагына, сал Біржан тусіпті», -  деген 
сөз ел ішін дур сілкіндірген сенсация болса керек. Сол сауық кешке 
қажының тапсырмасымен Естайды алдырады.
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Біршама әнді сілтеп болып, Біржан сал:
-  Мен жолдан шаршаңқырадым, енді кезекті сіздерге берейін, -  

дейді. Сол жерде отырғандардың біреуі «Төлеубайдың жігіті келді», -  
депті.

Қажының тапсырмасы бойынша Естай сал Біржанның келуіне 
байланысты арнау өлең шығарып, әндетіп сәлем береді.

-  Ассалаумагалейкүм, Біржан ага.
Сыналдық кажы үйінде бар ма шара?
Көрсетпей калаи қызмет түра аламын,
Жол берсе кезек сүрап сіздей дара, -  деп, зор дауысты жас 

жігіт асқақтатып салады.
Сұлу үн отырғандарды елең еткізсе керек. «Үлкендердің бірі «бала 

қалай?» -  депті Біржанға. Біржан: «Дауысында аруақ бар, заманында 
әнге басқалы тұр екен», -  деп баға берген екен.

Бүл шамамен 1889, 1890 жылдар болса керек. Ақкөлден аттанған- 
да Біржан сал Естайды озімен ертіп ала кетеді. Үш ай қасында ұстай- 
ды, ән үйретеді. Ж иырма жастар шамасында Ақан серіні көреді.

Естай мен Қорланның кездесуі, олардың арасындағы махаббат ту- 
ралы деректер Ахмет Жүбанов, Сагіарғали Бегалин, Қайым Мүхамет- 
ханов еңбектерінен кездеседі.

С. Бегалин мен Қ. Мүхаметхановтың естеліктерінде көп айыр- 
машылық жоқ. Әңгіменің барысы былай болтан: «Естай бастаған 
жолдастарымен келген күйеуді қайын жүрты қүрметпен қарсы ала- 
ды. Күйеу келген ауылда ойын-сауық басталады.

Маралдының ел билеушілері, руы қыпшақ Сүңқар детен болысы, 
Сүлтан детен биі болады екен. Сүлтанның бой жеткен Хүсни, Хорлан 
атты екі сүлу қызы бар екен. Осы екі бойжеткен қүдаш алар той-ду- 
манның ортасында болады.

Той-думанның гүлі әрі әншісі, әрі ақын, сегіз қырлы жас жітітке 
Хорланның көңілі ауады. Естай да қызды үнатады. Сөйлеседі, сырла- 
сады. Хорланның айттырып қойған жері бар екен. Сүйіскен екі жас 
сол жолы серттесіп сөз байласады.

Естай келесі жылы Хорланды алып қаш пақ болып, Қожахмет де
ген жолдасымен Хорланның көрші ауылына жасырын келеді. Сүлтан 
ауылының Естайға тілектес Әбділдә, Нұрғазы деген жігіттері де бар 
екен. Үшқамыс көлін ж айлап отырған Сүлтан ауылын қанша қорыса 
да қызға жолыға алмайды. Ақыры істің сәті түспейді. Бүлардың сы- 
рын сезіп қойған Сүлтан қүдасына хабар айтып, Хорланды тездетіп 
үзатып жібереді. «Хорлан» әнінің тарихы қысқаша осылай екен» («Екі 
кездесу» Қ. Мұхаметханов 52-бет, Естай)

Қорлан сүлуға қолы жетпей шерменде болтан Естай ақын 
«Айрылдым гашык жардан Күдай алмай,
Күр ішім толгай беред жылай алмай», -  деп күңіренеді. 

Жас жүрегін ән тербеткен Естайдың түла бойын өкініш, қайғы би-
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леп кетеді. Ақкөлден Маралдыға жеткенше киялында мәпелеп келген 
Қорлан сұлу алып жүректен ән болып туады.

«Бір кыз бар Маралдыда Корлыгайын,
Қүдайым берген екен күн мен айын.
Мүратка іздеген жан бэрі жетпес,
Дарига жете алмадым не кылайын».

Ж иырма жасына дейін Арканың айтулы әншілерінің бірегейіне 
айналған Естай «Қорландай шедевр әнді осылай өмірге әкеледі.

«Қорлан» -  Естайдың тырнақалды туындысы. Ән, Естай есімін әй- 
гілеумен катар, қазақ халкының ән мәдениетін бір белеске көтерген 
теңдесі жоқ музыкалық шығарма ретінде мойындалады.

«...Музыкалық теориядан құр алақан болған күннің өзінде Естай 
осы бір шығармасымен ән шығарудың классиктерінің қатарына бір- 
ақ секіріп шықты деуге болады. Өйткені, жоғарыда айтылғандай 
«Хорлан» байырғы түсініктегі: біз естіп, біліп жүрген ән қүрылы- 
сынан өзгеше.

«Хорлан» -  Естай шығармашылығының шыңы, жүрегі десе қате- 
леспейміз. Әңгіме әннің қай кезде шыққанында емес, қалай шыққа- 
нында. Сондықтан коімпозитордың жас, тәжірибесі әлі байымаған 
кезінде жарық көрсе де, «Хорлан» шынайы, үлкен жүректен шыққан 
рухани перзент». (Замана бүл- бүлдары А. Жүбанов 256 бет)

«Қорлан» әнін айтып шығу үшін кантиленаның шебері болу ке
рек. Яғни кең төгілтіп, дыбысты үзбеу кажет. Бүл біріншіден, Естай- 
дың сол кездегі хал-күйі ыза мен өкінішке толы болғанымен, Біржан- 
ның да, Ақанның да тәрбиесін көртен әншінің кемеліне келтенінің 
белгісі. Сол себепті бүл әнді орындауға көп әншінің батылы бармай- 
ды, шеберлігі жетпейді.

«Қорланды» тамылжытып айту үшін Естайдың әншілік імектебін 
терең меңгеру керек, күшті әншілік форма керек. Осы әннің табиға- 
тына қарап отырып-ақ жиырма жастағы Естайдың қай деңгейде ән 
салғанын тұспалдауға болады.

«Қорлан» -  тумысы бөлек жанның бітімі белек туындысы, қазақ 
әнінің көкжиегін кеңейтіп поэма деңгейіне көтерген шығарма. Ком- 
позициясы қазақ әндерінің көне үлгісінен бөлек. Әннің бір тонально
стей екінші тональноске уақытша көшетін отклонениесі бар. Бірін- 
ші шумақ қайырмаға үласады, қайырма әдеттегі ән қайырмасының 
шарттарын толық бүзып, қайырма мен шумақ араласып кеткендей 
өзгеше форма қүрайды.

Қорланға арнап шығарған әндерінің бірі «Бір мысқал» (Қорлан- 
ның сипаты).

Козінің цсіралыгы каракаттай,
Созі бар ац цагазга жазган хаттай.
Козіндей қүралайдыц ойнацтатып,
Арман не соны қүш-қан адамзатты-ай.
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... А-қ көйлек, уызық камзол, лагыл етік,
Отырмын гашык; жарды өлең етіп.
Шіркін-ай, «Хүсни-Хорлан» деген шацта,
Алдымнан шыгар ма едің көлбец етгп...

«Қорлан» мен «Бір мысқал» -  әндері -  Естайдың композиторлық, 
әншілік өнерімен қоса ерекше дарынды ақын болғаыының белгісі.

«Бір мысқал» музыкалық формасы жағынан сол кез үшін ол да 
Естай еңгізген жаңалық. Ақкөлде киссашылар көн болғанын мақа- 
ланың бас жағында айтқан болатынбыз, сол қисса-дастандар Естай 
шығармашылығына мол әсерін тигізеді. «Бір мысқал», «Жай қоңыр», 
«Наз қоңыр» әндері форма түрғысынан қиссадан алыс емес. Тіпті, 
қиссаның ықшамдалған түрі деген пікір айтар едім. Әуені үқсамаға- 
нымен пішіні бір.

«Бір мысқал» композитордың жас кезінде 20 мен 25 жас ара- 
лығында шыққан болса, «Жай қоңыр» мен «Наз қоңыр» Естайдың 
егде тартқан шақтарында шыққан әндер. Естайдың «Қаракөз», «Сан- 
дуғаш», «Ақжалмаш», «Юран-ай» әндері де композитордың жігіттік 
дәуірінен қалған белгі.

«Қаракөз» әнінің басы сазды келіп, қайырмасы ойнақы мелодияға 
қүрылған. Бүл да тыңдаушының құлағынан кетпейтін соқталы туын- 
ды. Әннің кыскаша тарихын С. Бегалин автордың өз аузынан естіген 
екен. «Естай бірде жолы түсіп Омбы шаһарына барады. Сол жолында 
Қыпшақ ауылының белгілі адамы Жансары деген байдың үйіне қо- 
нады. Үй иесі Естайдың әнші екенін білген соң, «қонақ кәде» ретімен 
өлең айтқызады. Жансарының бойжеткен Қаракөз деген қызы бар 
екен, сол Естайға ән қолқасын үсынып, бірнеше ән айтқызады. Естай 
аттанып кетеді. Бірақ кыздың көркі Естайдың көкірегін кернеп, ой 
толғанысына жетелейді. Сол Омбы жолының өзінде «Қаракөз» әнін 
шығарады» (С. Бегалин «Естен кетпес ешқашан»),

«Сандуғаш» әні табиғаты жағынан «Қорланға» жақын. Ол да сы- 
зылтып, үзбей салуды  калап түрады. Әнді түсінбей шошаңдатып ай- 
татындарға қол емес.

Сал кеуде сандугаштай сайрап түрган,
Меруерт тас Самарканда жайнап түрган.
Бозбала топтан тацдап бір сүлу ал,
Тасындай диірменнің ойнап түрган.

«Ақжалмаш» әнінің музыкасы Естайдың еш әніне үқсамайды. Бүл 
бір оқшау тұрған шығарма. Бір қарағанда жаңа заман әндерінің басы 
секілді көрінеді. Әннің ортан белінен асқанда ғана ескішелеп қазақы 
көне тәсілдерге ауысады.

Мен әніме салайын -  Ақжалмашуа,
Отырганша ерігіп бостан-босқа...
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Мен сагындым калканы умыта алмай,
Барсац сэлем айта бар уаламкаска.

Ай, Ақжалмаш, Қалды-ау кейін қаламқас.
Халық арасына кең тараған әнінің бірі -  «Жай қоңыр».

«Ертістің аргы жагы - Лрканаты,
Әншінің домбырасы -  цолцанаты.
Жагалап кара Ертісті Естай ацын,
Деп салган «Жайцоңырга» эннің атын

... Жиырма бес кеткеніц бе бір карамай,
Мен жүрмін осы күнде am жарамай.
Отыз бен кырық бестің арасында,
Басушы ем аягымды генералдай», -  жігіт кезін, жігіт ағасы 

болған кездерін сүйсініп еске алады. Ж иырма бес, отыз бен қырық 
бес -  деп келе жатып тоқтағанына қарағанда, ән елулер шамасында 
шыққан. Ән характерінен, сөз мәтінінен серіліктің лебі есіп тұр.

«Жай қоңыр» -  ойнақтатып, желдіртіп айтқанды қалап тұратын ән. 
«Юран-ай» Майра Шамсутдиноваға арналған ән дейді көз көргендер.

Өнертану ғылымдарының кандидаты 3. Қоспақов: «Естайдың 
өмірі мен шығармашылық қызметі» деген мақаласында 1988 жылы 
«Қызыл ту» газетінде шыққан материалға суйене отыра «Юран-ай» 
әні жайында мынадай дерек береді.

«Көркем, сұлу бейнелі, қазақ әнін асқақтата шырқайтын осы бір 
ақсары ноғай қызы Естай ақынның жүрегінен орын алады. Ол оған 
арнап «Юран-ай» әнін шығарады. М айраның бүркеншік аты Нюра- 
ны Естай қазақ қыздарының Еран, Гүлжан, Раушан аттарына үйқас 
етіп, Ю ран деп алған». «Юран-ай» Естайдың көтеріңкі көңіл күйде 
келетін әні. Әнге Жаяу Мүса шығармашылығының ықпалы байқала- 
ды. Естайдың: «Жас күнімде Жаяу Мүса әндерін орындадым», -  дегені 
бар. Бүл үқсастық Мүса әніне есі кете ғашық болғанынынан қалған 
белгі болса керек.

«Салганым сал қара атка жаппай күміс,
Білмеген асыл жайын адам емес.
Осы энді Юран деген қызга айтуан,
Естайыц басқа жанга салган емес.

Қыз бонты Қараөткелде Юран атты,
Аузынан шықкан сөзі балдан тэтті.
Қолга алып домбырамен шыркаганда,
Өзіне тең көрмеген адамзатты».

Негізі ән мәтініне қарағанда, Естай М айраның әншілігін жоғары 
бағалаған сияқты. Себебі ол кезде қазақ әйелі айқайлап, аркыратып
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әнге салмайтын еді. Майра қазақ әнін қалың көпшіліктің алдын- 
да орындаған (сахналаған) әйел затынан алғашқылардың бірі, тіпті 
біріншісі де болуы мүмкін.

Естайдың өзі жаңашыл композитор, сол себепті ол Майра бойын- 
дағы ерекшелікті, талантты тани білген. Естай жиырма бестен аса ән 
шығарған екен. «Қоштасу» -  соңғы әні.

Сері боп, сайран салып, дүние көрдік,
Сал Біржан, Ауан сері касына ердік.
Тагдыр сол өткен өмір қаіппа оралмас,
Шау тартып, түралайтын халге келдік.

Акының, зншің болып еркеледім,
Кеиіегөр, кош аман бол ардакты елім.
Естайдыц болады енді сөзі тамам,
Актыц сөз, айтылган хош, осы меніц.

Естайдың «Қорланы» -  баритон дауысқа арналған ән. Естайдыц 
дауыс реш стрі де томен болуы керек. «Ал, оның даүысы маған кобыз- 
дың қоңырқай, м үңлы үніндей эсер етті», -  деп жазған музыкатанушы 
Б.Г. Ерзакович.

Павлодар өңірінің әншілігіндегі назар аударатын бір жәйт: ол сол 
өңірдегі әншілікке «баритон» мәнерінде ән салудың үстемдік етуінде 
(доминирование баритоновой манеры пение -  Қ. Аптбаев). Кереку 
қоңыр дауысты әншілердің мекені десе де болады. Қалп Байжанов 
(баритон), Темірболат Артынбаев (баритон), Ж абай Тоғандыков (бас), 
Шэкен Айманов (баритон), Ербол Айтбаев (жоғарғы бас). Бүл -  ха- 
лық әнін айтушылар. Академиялық вокал деп аталатын онер түрінен 
Кэукен Кенжетаев (баритон), Ш ахмардан Әбілов (баритон), Бейімбет 
Қожабаев (бас).

Тенорлардың өзінен баритон мәнерінің табы байкалып түрады. 
Мысалы, павлодарлық тенор Байғабыл Жылқыбаев пен семейлік те
нор Мәдениет Ешекеевті салыстырып көріңіз. Мәдениетке Жүсіпбек 
Елебековтің, Жүсіпбекке Әміре мәнерінің ықпалы байқалса, Бай- 
ғабылға сол өңірде болған Естай, Қали Байжановтардың әсері мол 
болғанын аңғаруға болады.

Тіпті, Бисмилла Балабековтың кей әнді тым созбалақтап алуының 
себебі баритонш а мәнерді көксеуінен болса керек. Бірак Балабеков 
әншілітінде жинақылық жоқ. Тенорға созып айту жараса бермейді.

Жетпіс үш жасқа келгенде Естайдың сырқаттануы жиілеп кетеді. 
1946 жылдың қаңтар айында ауданға шақырту алады. Естай ауы- 
рып жүреді де жолға шықпайды. Ш ақырту қағазы қайта келген соң, 
Тоғайбайдың Оқасына ат жектіртіп, екеуі сол кездегі аудан орталығы 
Краснокутскіге ж үріп кетеді.
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«Үстіне киген тұлыбы бар, ағам шанаға отырды. Көшірі Оқас. 
Олар қозғалып кетті, мен үйге кіріп біршама уақыттан соң қайта 
шыксам, жеңгем Есекеңнің артынан әлі қарап тұр екен.

-  Жеңеше, неге түрсыз? Салқын тиіп қалады, үйге кіріңіз -  де- 
генімде;

-  Ағаңды шығарып салып түрмын той, деп теріс айнала берді» -  
деп Қыздарбек ақсақалдың естелік айтқаны бар.

Естай екі рет үйленеді. Бірінші әйелі ауырып қайтыс болады. 
Одан екі үл, екі қыз қалған. Баланың үлкені Жәнәбілден және Күләй, 
Кәнтәйдан қалған үрпақ бар. Жәнәбіл екінші дүниежүзілік соғыстан 
оралмаған.

Кенжесі Жәкөш он сегіз жасында Омбы мен Ақкөлдің арасын- 
да қатты боранда адасып мерт болған сияқты. Ол 1931, 1932 жыл- 
дар. Аныгы белгісіз. Жәкөштің ақындығы туралы ауызекі айтылған 
естеліктер бар. Өзімнен асады деп ерекше жақсы көрген екен. Естай 
орта жасқа келіп қалғанда әмеңгердік жолмен Зағишаға үйленген. 
Зағнша ерекше сүлу адам болды дейді көргендер. Бір-бірін қадірлеп 
өткен көрінеді.

Немересі: «Естай атам мен Зағиша апамның татудығы, сыйласты- 
ғы қандай еді... ондай адамдар қайда...» -  дейді. Естай аудан орталы- 
ғына жеткеннен кейін наш арлап қалады. Дәрігерлер жағдайының 
ауыр екенін ескертеді. Ақкөлге жетудің енді қнынға түсетінін сезген 
сон, Чкалов совхозының 2-бөлімшесінде түратын жақын інісі Кәрі- 
байдың үйіне апарады. «О дүниелік болып кетсем сүйегімді елге сүй- 
ремей, осы жерге қойыңдар, Қорлан берген жүзікті де өзіммен бірге 
жерлеңдер» деп аманат айтқан деседі.

1946 жылы наурыздың 15 күні Куйбышев ауданында (қазіргі 
Ақтоғай ауданы) Біржан, Ақанға шәкірт, Байғабыл, Жүніс Ш әймар- 
дановқа үстаз болтан, теңдесі жоқ композитор өмірден өтеді. Сол 
күні ақынның жары Зағиша да Ақкөлде дүние салған екен.

Қаіірат Аіітбаев
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«Ән қалған, арттарында аңыз қалған...»

-  «Қорлан» әні -  бір өзі бір операға татиды. Әлемдік деңгейдегі 
шедевр. Әннің формасы, композициясы ерекше, қазақтың бүрынғы 
ән туғызу тәсілдерінен бөлек, европалық үлгі байқалады, жаңа си- 
патта. Эрине, Естай ақынға батыс жұрты өнерінің ықпалы бодды деп 
айта алмаймыз, ол тума талант, бодмысы сондай адам! Сондықтан 
да осындай ғажайып әнді дуниеге келтірген. -  Екібастұз өңірі жүр- 
ты көптен күткен той шымылдығы ашылар түста Естай мүрасын 
зерттеуші өнертанушы талым Қайрат Айтбаев журналистерге берген 
сүхбатында осылай көсіле сөйледі.

Қазақ халқының біртуар перзенті әрі ақын, әрі сазгер, әрі әнші 
Естай Беркімбаевтың туғанына 150 жыл толуына орай үйымдасты- 
рылған ұлан-жігір той атажүрты Қаражар ауылы маңында, Әулие- 
көлдің жағасында өткізілді. Көк қүрағы судыр қаққан, ойдым-ойдым 
айдыны жарқырап жатқан Әулиекөл етегі кешегі Естай ақын заманы- 
ның кейпіне еніп, алты, он екі қанатты ақбоз уйлер орныға қалыпты. 
Тойлы ауылдың бір қапталында Екібастүз қаласы, Баянауыл, Май, Те- 
реңкөл, Ертіс, Железин аудандары, екінші қапталында Аккөл, Төртүй, 
Сарықамыс ауылдары, Солнечный, Төртқүдық кенттері тіккен киіз 
үйлер қонақтарды күтіп алуға әзірлік жасап, жігіт-желең білек түріп 
бүйрық күтіп, қыз-келіншек ошақ басында ас қамдап жүр. Былайғы 
ж үрт қолөнер көрмесін тамашалап, сауда-саттық жасап уакыт өткізсе, 
балалар жағы Білім ауылында ойын қызығына беріліп, абыр-сабыр.

Мінекей, дала төсіндегі сахнаға Астанадан шақырылған «Қорқыт» 
дәстүрлі саз ансамблі жайғасып, ҚР еңбек сіңіртен әртісі Ш ахмардан 
Әбілов көтеріліп, Естайдың «Қүсни-Қорлан» әнін әуелете шырқады. 
Ж үректі шымыр еткізген ән аяқталған соң, Павлодар облысы әкімі 
Бодат Бақауов тойға жиналған қауымды қүттықтап, Естай акынның 
немересі Зекен апаға сый-сияпат жасады.

Елімізте танымал әнші Қапаш Қүлышева орындаған Сәкен Сей- 
фулиннің «Біздің жақта», Үкілі Ыбырайдың «Қалдырған» әні көңіл- 
дің ажарын аша түсті. Осылайша, қалың қауым концертке құлақ түр- 
тенде, Астанадан, Алматыдан келген ақын-жазушылар, тарихшылар 
мен өнертанушыдарға ерген зиялы қауым арнайы тігілген шатырға 
беттеді.

Мүнда Естайдың өмірі мен шығармашылығы жайлы әңтіме өр- 
біп, соңында қалдырған мүрасына баға беріліп, үсыныстар жасалды.

Шатыр ішіне орнатылған қос экранная көрсетілген «Сардар» ки- 
нокомпаниясы түсірген Естай ақын туралы деректі фильмді ж үрт 
ден қоя тамашалады. Ақкөл-Ж айылма өңірі табиғаты, ертедегі қазақ 
түрмысы көріністері көрерменді баурап, Естай ақын өміріне қатыс- 
ты деректерге қүлағы қанықты. Ақынның ақтық демі үзілер алдында
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замандасы Нүрлыбек ақынмен қоштасу сәті көңілге мұң торлатты. 
Айтпақшы, Естайдың рөлін жергілікті өнерпаз Ж омарт Қабікенов, 
Нұрлыбектің рөлін Серік Занов сомдаған екен.

Пікір алмасу алаңындағы әңгімеде аймақ басшысы Болат Жұма- 
бекулы:

«Естай ақын жеті үрпағына жететін мұра қалдырды. Рухани 
жаңғыру үстіндегі біз үшін сол мүра құнды, дәріптей білуіміз керек. 
Биыл күз Павлодар қаласында Естай ескерткіші бой түзейді», деп, 
сүйінші сөз айтты.

Мінберге көтерілген Қазақстан К омпозиторлар одағы төрайымы 
Балнүр Қыдырбек Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек М ұхамедиұлының қүттықтау хатын оқып, со- 
дан соң мазмүнды баяндама жасады.

-  Ғасырлар тоғысында өмір сүрген Естай ақынға ерекше тарихи 
миссия бұйырған,- деп сөзін бастаған Балнүр Балғабекқызы әйгілі ән- 
ші-сазгердің сал-серілер заманы мен кеңес дәуіріндегі қазақ музыка- 
сы аралығын жалғаған көпір болғанын атап өтті.

Ж алпы, Арқадағы әнш ілік өнерді ш артты түрде үш кезеңге бөл- 
сек, бірінш і кезең өкілі Сегіз Сері, екінші кезең өкілдері Бірж ан сал, 
Ақан сері және т.б., ал үш інш і кезеңге Естай мен Әсет Н айманба- 
евты жатқызамыз. Олардың туындылары психологиялық тереңді- 
гімен адамның жан-дүниесі и ірімдерін ж арқы раты п көрсетеді. 
К омпозитор Балнүр Қыдырбек осылай дей келе: «Бүгінгі күні ка
зак, әнінің екі түрі бар. Эстрадалық ж әне дәстүрлі әндер. Сол эн- 
дер түгелдей бес әннің: «Ардақ», «Шама», «Жай қоңыр», «Майда 
қоңыр» және «Бір мысқалдың» вариативті түрлері болып шығады. 
Сол себепті де, біз оларды естітенде таныс әуендерді тыңдағандай 
боламыз. Әлгі бес әннің үшеуі Естайдікі екенін ескерсек, сазгердің 
үлылығын мойындамасқа лаж  жоқ», деп Естай шығармашылығына 
биік баға берді.

Сөзінің соңында Балнүр Қыдырбек Қазақстан Композиторлар 
одағы мүш елері Екібастүз қаласындағы музыка мектебіне Естай атын 
беру жайлы үсыныспен шығып отырғанын жеткізді. Бүл үсынысты 
аймақ басшысы Болат Бақауов мақүлдады.

Тойда ақындар жырдан шашу шашады емес пе?! «Жұлдыз» жур- 
налының бас редакторы, белгілі ақын Ғалым Ж айлыбай Естайға ар- 
наган өлеңін оқыды.

-  Акынга махаббатсыз бостай жалган,
Л-қкөлдің аспанына кешкі ай цонган.
Ән цалган, арттарында ацыз цалган,
Дегенде Естай-Қорлан, Естай-Қорлан, -  деп басталған 

ақын өлеңі сезім оты лаулап тұрған керемет туынды екен, сөз көңілі- 
не жаққан ж үрт дуылдата қол соқты.
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Л. Гумилев атындағы Евразия университета профессоры Әміржан 
Әлпейісов: «Естай -  пассионарлық тұлға. Адамның рухани дамуының 
үш тағаны бар. Ол -  сөз өнері, музыка өнері және орындаушылық 
өнер. Осы үш қасиеттің үшеуі де Естай бабамыздың бойынан та- 
былтан. Естай тарихи миссияны орындап, қазақтың қазақ болып 
сақталуына еңбек сіңірді» дей келе, мынадай мысал келтірді. «Сонау 
1960-шы жылдары Мәскеу мен Ленинградта білім алып жүрген қазақ 
жастары, ішінде М үрат Әуезов, Болатхан Тайжан және т.б. бар, «Жас 
түлпар» үйымын қүрды. Қазақстанның тәуелсіз ел болуын аңсаған 
осы ұйымдағы жастар екі ән: «Менің Қазақстаным» мен «Құсни- Қор- 
ланды» айтушы еді».

Пікір алаңында жас ғалым Қайрат Айтбаев, Естай әндерінің тек- 
стологиясын зерттеуші Иманғазы Нүрахмет сөз сөйлеп, Естайдың 
туысы журналист Фархат Әміренов тойды үйымдастырып отырған ел 
ағаларына ризаш ылық білдірді. Таяуда халықаралық байқаудан ол- 
жалы оралған «Бастау» тобы күй ойнап, Екібастүз қаласының әкімі 
Қайрат Нүкенов жас өнерпаздар Темірлан Олжабай мен Ернат Нау- 
рыз тойдан тарту-таралғы жасады.

Естай тойын тамашалауға жиналған қауым елімізге белгілі 
дәстүрлі әншілер Ербол мен Жанат Айтбаевтар, Жәнібек сал Мәліков, 
Асылбек Сапабеков және баскалары шырқаған әсем әндерді тыңдап, 
арқан тарту, кір тасын көтеру сияқты спорттық ойындарға қатысып, 
мәре-сәре болды.

Той-думанды әдеттегідей ат бәйгесі түйіндеді. Қүнан жарысқа 
7 шақырым қашықтыкка 13 қүнан жіберілді. Жүрттың бүйірін қыз- 
дырған жарыста шабандоз Райымбек Жангелді мінген Қарағанды 
облысының Райхан атты жирен қасқа құнаны топ жарды. Екінші 
орынды Қарағанды қаласынан шабандоз Н үрболат Қадырберлин ен- 
шіледі. Үшінші орын Актоғайдың Айсахап атты қүнанына бүйырды, 
шабандозы Ербол Сабыр.

Он шақырымдық топ бәйгеге 17 ж үйрік қосылды. Бұл бәйгеде 
елордамыз Астанадан келген Алмат Ж үмадолдаевтің бағы жанып, 
бірінші орынды иеленді. Екінші орын жүлдесі де астаналық Нүрбо- 
лат Тоқтағанның қанжығасына байланды. Үшінші орынға Екібастұз 
қаласынан шабандоз Аскар Мүхтаровтың Аманат атты күреңі ілікті.

Ат жарыстың шоқтығы -  аламан десек, мүнда 15 арғымақ Әулие- 
көл төңірегін дүбірлетті. Он тоғыз шақырым деп белгіленген бәйге- 
нің алты айналымында Астанадан келген Болашақ пен Семейден кел
ген Ойтүмар үзеңгі қағыстыра шауып, топ бастады. Әйтсе де, жетінші 
айналымда екі сәйгүліктің де әлі құрып, бәйге басына оларды өкше- 
леген ж үйріктер шықты. Сөйтіп, аламанның сөресін бірінші болып 
Жанель есімді сәйгүлікпен қарағандылық Райымбек Жангелді қиды. 
Екінші орынды Екібастүз қаласынан Көкдауылда ш апқан Асқар Мух-
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таров еншіледі. Иесі -  Аяз Теміршотов. Үшінші орынды астаналық 
Алмат Жумаділдаев Нұрқасқамен иеленді.

Жорға жарыста Павлодар қаласы шабандозы Николай Карабель- 
никовтың мерейі устем болды. Ат иесі -  Ринат Жумабеков. Екінші 
орынды ерейментаулық Бейбарыс Қасенов, ушінші орынды павло- 
дарлық Берік Қадылбеков місе тутты. Ат бәйгесі жеңімпаздары мен 
жулдегерлеріне қомақты ақш алай сыйлықтар табыс етілді. Айт- 
пақшы, Естай ақын тойындағы ат бәйгесіне төңіректегі ауылдардың 
дәмелі жуйріктері тугелдей қосылуға мумкіндік алды. Бул жолы уй- 
ымдастырушылар ат косу жарнасын енгізген жоқ.

Енді тоқсан ауыз сөздің тобықтай туйінін айтар болсақ, Естай 
ақын тойы жоғары деңгейде өткізіліп, халықтың көңілінен шықты. 
«Естайдың есіл әнін есті бүгін, Ағайын Ақкөл менен Жайылмада», 
деп ақын Ғалым Ж айлыбай жырлағандай, Әулиекөлге ат басын Пре- 
ген ж урт есті сөзге қанығып, қудыретті ән тыңдап, марқайып қайтты.

P.S. Кейіннен белгілі болғандай, Естай ақын тойы биыл Туркияда 
өтетін болыпты.

Жассерік Сәдуақас
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ТӨРТҮИ ЖЫРЛАРЫ

Байболат Ә убэкіров

Б. Әубәкіровтың бүл әні Елордамыз -  Нұр-Сұлтан қаласының 
тұсаукесер рәсімінде композициялық ән ретінде шырқалған. Бұдан 
бөлек, ақынның бірнеше әндері республикамыздағы Телевидение 
және радионың Алтын корында сақтаулы.

Ауылым

Армысың асыл ауылым,
Жайлаған арқа бауырын.
Болсам да талай жерде мен,
Таппадым сенен тәуірін.
Сағынып жүрек жалынды,
Қинады-ау талай жанымды.
Қабыл ал өскен ауылым 
Арнаган саған әнімді.

К д й ы р м а с ы :

Ауылым, менің ауылым,
Сағындым кара дауылын.
Күндерін, желсіз түндерін,
Нөсермен жауған жауынын.
Сағындым туған ауылдың,
Көңілді ойын-сауығын.
Қуана карсы алатын 
Жайдарлы, жарқын қауымын.

Қаншама уақыт шетшалғай,
Жүрдім мен саған жете алмай.
Көлденең койған тағдырдың,
Кыл -  көпірінен өте алмай.
Тартпады бекер жүрегім,
Өзінсің менің тірегім.
Келіп-ем құшақ жайдың сен,
Жайқалып жасыл кілемің.

К а й ы р м а с ы .
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Өтсе де жылдар арада,
Баяғы қалпы, Жер-ана. 
Елжіреп күнде қарайды, 
Сәулесін төккен далаға.
Не деген ыстық туған жер, 
Құшағыңда өскен думанды ел. 
Аймалап келіп өткендей, 
Айнала соғып тұрған жел.

Қайролла Дүйсенбаев

Екібастұздың даласы

Төртүйім -  елдің аты, шыққан даңқы,
Мұп-мұздай тұзды суы балдан тәтті.
Топырағы май, іпөбі дәрі, исі жұпар,
Жасырын сырға толы ой-қыраты.
Шідертісі баяу ағар дәл қасынан,
Кең жазира, көделі қырға шығам.
Сәнді үйлері көзді баурап  бұлдырайды,
Қарасаңыз Ақжарда жар басынан.
Сасай дөңі бұйра талымен жарасымды,
Әрі қарай ағаш көмір, ол да құнды.
Сағыммен қарауытқан Ақши ауылы 
Тез ұмытты Салтанат мұғалімді.
Тортүйдің бір байлығы -  тоғыз көлі,
Қаражар ауылы -  Естай ақын елі.

Табиғаттың құлпырған өлкесі дер 
Әулиекөл мөлдірейді, жүрсең бері.
Түйте әулие тасы түр ағараңдап,
Қала салған орын тұр хандар қалап.
Тоққұлы көлінің іпығыс жағы -  
Исабек ишан кесенесі, киелі аймақ.
Таң қалдырар Жәудіркөз, Найза, Тайбас,
Жайлауын қоныс еткен арда алаш.
Екібастұздың даласы -  құт-береке,
Нұрманбетті көріп қал, тапқан жарас.
Сүйемін Төртүйімнің әрбір тасын,
Әғиім қожа мешітіне аялдарсың.
Даңқты ел, талай дарын ұшырып ең,
Кәсіпкерге күн туды, бағы жансын!
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Ақжар

Тасмоладан сәл асып, барсаң сонда, 
Ақжарға соқ, табиғатын тамашала. 
Көркем өзен жағасын тал көмкерген, 
Дөңеске шық, биіктен төмен қара. 
Керемет сұлулықты көзің шалар,
Масаты кілемдермен өңі пара-пар. 
Кеудесіне гул қадаған дархан дала,
Жар үстінен көрген адам бір таң қалар. 
Шағалалар шүйлігісіп су бетіне,
Көк ала үйрек кеп қонды, шөлдеді ме? 
Ақжар түгел ақ балшықтан сомдалыпты, 
Сенбей көр тылсым күштің құдіретіне.

*  *  *

Орта тұсы үлкен үңгір, байқасаң,
Қазды екен, қай ғасырда, неге адам? 
Мүмкін тарих тас дәуірін меңзейді, 
Мүмкін адамзатқа пана, үй болған.
Жыр дастаны тебіренткен жүректі,
Осы жерге Қозы мен Баян түнепті.
Ізі қалған ғашықтардың деседі,
Ақжар маған бір сырлы ән жеткізді.

Сасай

Шетсіз-шексіз кең жазира, паң далам, 
Сасай, әне, жарқабаққа ұқсаған.
Етек жағы жасыл жапырақ жамылып, 
Талы ұйысып, бірін-бірі құшақтаған. 
Шідертісі жанай ағып жанынан,
Наздана өтіп, мөлдір суы салады ән. 
Күлім қағып, күннің көзі нұр шашып, 
Шолп-шолп етед алабұға қуанған.
Көк аспанда бозторғайы шырылдап, 
Әсем мүйіс болмаса да, тылсым бақ. 
Жиі-жиі қонақ болар аққу-қаз,
Хош иісті ауасымен тыныстап.
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Тасмола

Жұмбақ тас-ау әжім шалған беттерін, 
Кім біледі қанша ғасыр өткенін?
Жел сүюде, күн көзіне мүжіліп,
Шағып тұр ма қасындағы гүлге мұң!? 
Жаратылыс заңы солай, өзгермес, 
Бөленуде сағымға анау жазық белес. 
Таста тіл жоқ, сөйлемейді дейміз біз,
Ол да тірі, өлуі мүмкін емес.
Қоңыр, ақ пішіндері, түрі басқа,
Жасыл мүк жарасады кейбір тасқа. 
Тасмоланың тастары -  үнсіз тарих, 
Амалың жоқ сүйсініп құмартпасқа. 
Дөңестің қалақ-қалақ тастары көп, 
Қалмақтарды осы жерде қырған ба дөп. 
Жаулап алу, басқыншылық саясаттың 
Жүрегіне қадалған сұр жебе боп.

Тоққұлы

Ерке толқын қайықты кеп соғады,
Сүйіп өтіп момын қамыс, қоғаны.
«Әуп, әуп!» -  деп, естіледі жұмбақ үн, 
Бітпейді екен мұныменен құс әні.
Құс атаулы сағынып кеп қонады, 
Көктем келсе осы жер ғой тұрағы.
Мұз қатайып, қар басқанда даланы, 
Қайран Тоққұлы, мұңайып-ақ тұрады. 
Мұңайма, Тоққұлы, тіршілігің үзілмес, 
Аңдар бар ғой, із салады ерте-кеш. 
Болған едің халықтың құт мекені,
Келер көктем, өзіңді өкпелетпес...
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Аманжол Рахметов

Екібастұз орта мектебінің 1979 жылғы түлегі

Ауылым 
( ә н і  б а р )

Кең төсінде Сарыарқаның тұр ауылым, 
Өзен бойы Шідертінің -  мол жайылым. 
Саманнан үй тұрғызып, қоныс еткен 
Төртүй деп атап кеткен бабаларым.

Балалык шақ есейгенде түседі еске, 
Анашым отырушы еді тоқып кесте. 
Алашасы, текеметпен көрікті гой, 
Ауылымды сағынамын, толқып кеште.

Атакты төбелерің -  Ақжар, Сасай, 
Жаратқанның жері ғой төбелі сай. 
Жайқалып сары алтындай көрінеді 
Самал желмен тербеліп, шөппен жусай.

Балалык шақ есейгенде түседі еске,
Әкем қолы өнер тамған, ағаш кессе. 
Әбдіресі бесігімен көрікті ғой,
Ауылымды сағындым, толқып кеште.

Шнлікұдык, Ақши мен Қаражарың, 
Жайылады өлкеңде төрт түлік малың.
Егін еккен, бау-бақшалы туған елім, 
Топырағыңа сіңген еді кіндік қаным.

Балалык шақ есейгенде түседі еске,
Қиқу салар аққу, қаздар суда жүзсе. 
Жағалауда көк талдарың көрікті ғой, 
Ауылымды сағынамын, толқып кеште.

Сағынамын сары құрт, қымызыңды,
Түнгі аспанды, жарқыраган жұлдызыңды. 
Ауылым, сені ойлап, толганамын,
Еске алып талай көрген қызығымды.

Балалык шақ есейгенде түседі еске,
Пеш үстінде тұрушы еді пісіп кеспе. 
Дастарханың тағамымен көрікті ғой, 
Ауылымды сағынамын, толқып кеште.
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Еламан Төлеутай

Төртүйім

Төсінен Төртүйімнің жел еседі,
Ол жел де тарихымның елесі еді. 
Төртүйім, қасиетті туған жерім 
Төрт құбылам өзіңмен теңеседі.

Тершіген сауырындай қарагердің, 
Сулары сылдырайды ала белдің. 
Өзендері Төртүйдің тарам-тарам, 
Тамырындай таралған қара жердің.

Шұрайы -  шүйдедегі орайыңдай, 
Салтанаты -  сұлтанның сарайындай. 
Құдіреті -  он санды ноғайындай, 
Қасиеті -  Терешік тоғайындай.

Ғазиз туған бабалар ғажап ойлы, 
Тасыңа тарихымды қашап ойды,
... Шідертінің өзенін бойлап жүріп 
Шідерінен босатшы асау ойды.

Төртүйге нұрын төгіп арайлы күн, 
Өткенді ойлап өзекке тарайды мұң. 
Ақжар Сасай жарында тарих болып 
Жұрты жатыр кешегі Ноғайлының.

Ақжар жары -  жұртыңның бас айбары, 
Тарихыңның таңбалы тас айғағы. 
Рухыңды сақтап тұр сан ғасырдың 
Сағымына оранған Сасай жары.

Түсімдейсің тәп-тәтті бала ұйқымның 
Өткенді ойлап өзекті қаритын мұң. 
Жұпары сенің бір түп жусаныңның- 
Кітабы секілді өткен тарихымның.

Төрт үйдің сыр үйілген төбесі мол, 
Мұндағы әр ағаштың өресі мол...
Сары далада бір тоғай жасылданған, 
Тылсымның сырын бүккен Тереінік ол.
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Төртүйдің сарқыраған суы да өлең, 
Жалтырап, жарқыраған нуы да өлең. 
Шідерті өзенінде шідер түгіл, 
Ақыл-есің жоғалар шыныменен.

Сендегі ел карапайым қаймана бұл, 
Құшағын дарты Арқаға жайған ауыл. 
Қайнары суалмаған сайран ауыл, 
Қаймағы бұзылмаған қайран ауыл!

Туған жер деп құралған жыр сөздегі, 
Туған жерден тұтанған нұр көздегі. 
Актарылып тасимын сен дегенде, 
Актас өзен секілді бір кездегі!

Сенде өткен бала шағым сән-шырайлы 
Сұлу салған сүйкімді ән сыңайлы. 
Тамшы каны тамған жер кіндігімнің, 
Сен десем жанар жасым тамшылайды!
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