
Биыл облы сы мы зды ң 
күрылғанына жетпіс жыл толды. 
Осындай мерейтойды Ақтоғай 
ауданы да этап өтуде. Өйткені ол 
да облыспен катар қурылды. 
Ауданның өс іп -көркею іне , 
әлеуметтік-экономикалык дамуына 
көптеген абзал азаматтар, өл 
ағалары қажырлы еңбектерімен 
өздерінің қомакты үлестерін қосты. 
Бұл ретте сол кеэдері аудандык 
партия комитетінің бірінші хатшысы
Совет,<ь_О дағы  ның^^Батыды  
қьГзмет атқарған партия, 
шаруаш ылык ужымдардың 
жетекш ілері Қ.Абдрахманов, 
3 .Абдрахманов, Қ .Асайынов, 
В .К .Аф анасенко, С .Б іләлов , 
В .И .Видикер , И .А .Ганауэр , 
ҚЖұматаев, А.Ибраев, С.Қабулов, 
З .Қ осұм баев , Қ .Қош анов, 
Ж .Қүрманғазин, Х .Көлбаев, 
Х.Мусин, Ж.Мусин, С.Мурзалин, 
Д .Н асуханов, Ж .Нұрғазин, 
Б.Рамазанов, Ж.Шарапиденовтердің 
есімдерін атап өткен орынды.

Осындай асыл азаматтардың 
бірі - соғыс және еңбек ардагері 
Бекен Супеков. Ол 1923 жылы 
казіргі Ақтоғай ауылында дүниеге 
келді. Сол жерде сегізінші сыныгтты 
б іт ір іп , аудан орталы ғында 
тоғызыншы сыныгтга оқып жүргенде 
аудандык оку бөлімі Бекеңді жақсы 
оқитын екі-үш оқушымен бірге 
Павлодар қаласына бір жылдык 
мұғалімдер даярлайтын Курска 
ж іберед і. Оны ойдағыдай 
бітіргеннен кейін Бекен Супеков 
1941-1942 оку жылдарында Чкалов 
атыңс^ғы орталау мектелте муғалім, 
кейіннен оқу ісінің меңгерушісі 
болады. Сол қызметтен 1942 жылы 
9 наурызда әскерге алынады. Ұлы 
Отан соғысының ең қиын жылдары 
ол майданның алғы шебінде болып, 
Воронеж кдласында Донбасста, 
Харьковта болған қанды 
шайқастарға кдтынасып, төрт рет 
жараланады.

Н е м і с - ф а ш и с т  
басқыншыларымен урыстарда 
көрсеткен ерлікгері үшін Б.Супеков 
катардағы солдаттан командир 
дәрежесіне көтеріледі, гвардия кіші 
лейтенанты  атағы н алады . 
Атқыштар батальонының комсомол 
уйымының хатшысы болады, 
«Қызыл Жұлдыз» орден ім ен  
наградталды. Ол Ұлы Жеңістің 
40 жылдығына байланы сты  
1985 жылы 1 дәрежелі «Отан 
соғысы» орденімен марапатталды.

С оғы с м үгедегі болып 
1944 жылы жазда елге оралған 
Бекең ағамыэ денсаулығының 
нашарлығына қарамастан бейбгг 
өмірдің еңбегіне бөлсене кірісіп 
кетті. Ол алғашқыда Куйбышев 
(қаэірсі Ақтоғай) аудандык, атқару 
комитетінің жауапты хатшысы, 
олдан соң  аудандық партия 
комитетінің бөлім меңгеруш ісі 
болып қызмет етті.

1950-1953 жылдары Б.Супеков 
Елтай (кейіннен Аідсөл) ауылдық 
кеңесін ің  төрағасы  болып 
сайланды. Мунан кейінгі жылдары 
Ново-Троицк, Чкалов атындағы 
совхоздардың партия уйымдарын 
басқарды. 1963 жылы қаңтарда 
ауыл шаруашылығы
қызметкерлерінің Краснокутск 
аудандық кәсіподақ комитетінің 
төрағасы  және Краснокутск 
аүдандық партия комитетінің мүшесі 
болып сайланды. 1963 жылдан 
1975 жылға дей ін  12 жыл 
«Екібастүз» совхозының директоры 
болды. Ал одан кейін сегіз жыл 
Қашыр ауданында ауыл 
шаруашылығы басқармасы  
бастығының орынбасары қызметін 
атқарып, республикалық дәрежедегі 
дербес зейнеткерлікке шықты.

Бекеңнің ауыл шаруашылығын 
терең білетіндігі, уйымдасты- 
рушылық кдбілеті, ужымды басқару 
таланты «Екібастуз» совхозында 
директор болған уақытта толық 
ашылып көрінді. Ол басшылық еткен 
жылдары артта қалған совхоз 
облыс бойынша алдыңғы кдтарға 
шығып, абырой-курметке бөленді. 
Егер 1963 жылы совхозда 4354 
ірі кдра, 8960 қой, 616 жылқы 
болса, 1975 жылы ір і қара
5320-ға , қой 25824-ке . жылкы 
і ж ө г г і .  ьекен  СупекОВ 
басқарған бесжылдықта кеңшар 
1 млн. 448 мың сом  таза пайдаға 
қол жеткізді.

Осы уақьгг ішінде совхоз ужымы 
ею рет СОКП Орталық Комитетінің, 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің, КСРО 
Министрлер Советі және ВЦСПС- 
тің ескерткіш Қызыл Туларымен 
марапатталды . 1966 жылы 
Қазакстан Компартиясы Орталық 
комитетінің, Қазақ ССР Министрлер 
Советінің ескерткіш Қызыл Туымен, 
Қазақ ССР-н ің  50 жылдығына 
байланы сты  облы сты қ және 
аудандық партия комитеттерінің 
Қызыл Туларымен марапатталды. 
Совхоз ужымы республикалық 
«Алтын күрмет кітабына» енгізілд .̂ 
Бүкілодақтық ауыл шаруашылығы 
жетістіктер көрмесінің, Кдзақ ССР 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
дипломдары мен сыйлықтарына ие 
болды. Совхоз өндірісінің 65 озаты 
жоғары үкімет наградаларымен 
марапатталды. Озат жылқышы 
Кдленов Қалиға «Социалист Еңбек 
Ері» атағы беріпді. Ал Бекен Супеков 
СОКП-ның XXIV съеэіне делегат 
болып сайланды.

Супеков Бекеннің жемісті еңбегі 
жоғары бағаланды. Ол екі мәртөбе 
«Курмет Белгісі», «Еңбек Қызыл Ту», 
Ленин ордендерімен, Қазақ ССР 
Ж оғарғы  Көңесін ің  «Қурмет 
грамотасы мен» , оннан аса 
медальдармен марапатталды. 
«Казак ССР-інің еңбек сіңірген ауыл 
шаруашылығы кызметкері» қүрметті 
атағына ие болды. Ол облыстық 
және ауданды к партия 
комитеттерінің мүшесі, облыстык 
және аудандык кеңестерд ің  
депутаты болып сайланды.

Өмір мен өлім белдескен қан 
майдаңда алған ауыр жараларының 
әсері болар, Супеков Бекен фәниден 
бақиға ертеректеу көшті. ТІрі болса, 
туғанына биыл 85 жыл толар еді. 
Және бул облысымыз бен Ақтоғай 
ауданының 70 жылдығына орайлас 
келер еді. Бекең сияқты асыл 
азам атты ң, алдыңғы толқын 
ардақты ағалардың Отанына, 
халқына, өліне сің ірген адал 
қы зм етін  умы тпау, оларды ң 
есімдерін курметтеп, жас ұрпақты 
солардың улгісімен отансүйгіштікке 
тәрбиелеу біздердің парызымыз 
болуы тиіс.
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