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Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

             

Ұлық мейрам
Құрметті ағайын, ар-

дақты жерлестер!
Біздің халқымыздың әр 

күні мереке мен берекеге, 
қызық пен қуанышқа толы. 
Міне бүгін мұсылман 
халқының қасиетті күні, 
жаңа жылдың басы, ұлты-
мыздың ұлық мейрамы 22 
наурыз – Ұлыстың Ұлы 
күнін тай қазанды тасытып, 
ұлттық тағамдарға толы 
дархан дастархан жайып, қуа-
нышпен қарсы алып отыр-
мыз.

Биылғы Наурыз мере-
кесінің өзіндік ерекшелігі бар. 
Бұл ырыс пен береке, ынты-
мақ пен бірлік, туысқандық 
пен бауырмалдық, достық 
пен татулық күні – ҚР-ның 
сайлауы қарсаңында келіп 
отыр. Мұның өзі жақ-
сылықтың нышаны.

Аудан халқы қытымыр 
қыстан қысылмай шығып, 
қара жерді нық басып отыр. 
Бұл күн мен түннің теңе-
летін, Алла Тағаланың 
жер бетіне мейірім нұрын 
төгетін, Самарханның 
көктасы жібитін жан-жану-
ар күннің шуағына бөленіп, 
рахаттанатын, берекелі 
істердің басталатын қасиет-
ті күні.

Біз аудан халқын осы 
қасиетті Ұлыстың Ұлы 
күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз. Әр шаңы-
раққа шаттық, әр отбасына 
ырыс-береке, бақыт, елге 
бірлік тілейміз. Ұлыстың 
Ұлы күні – Әз-Наурыз 
құтты болсын!
  

 Аудан әкімі                  
                        Х.ОМАРОВ

Аудандық  мәслихаттың 
хатшысы                      

 Т.СЕЙТЖАНОВ.

 

Құрметті ұлытаулықтар! Ар-
дақты ағайын! Сіздерді Әз-Нау-
рыз мерекесімен құттықтаймыз!

Міне, жер дүниені түлетіп, 
халыққа шаттық сыйлаған,   ұл-
тымыздың ең ұлық мерекесі – 
Ұлыстың Ұлы күні де жетті таулы 
өлкеге. Мұсылман қауымның ға-
сырлар бойы мерекелеп келген 
Наурыз тойы – Қой жылы ерекше 
мәртебеге ие болып отыр! Биыл 
елімізде Қазақстан халқы Ассам-
блеясының, Ата Заңымыздың 20 
жылдықтары, Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы және Қазақ хандығының 
550 жылдық мерейлі мерекелері 
аталып өтіледі. Солармен қатар, 
биылғы сәуір айының 26 жұлды-

зында ҚР Президентінің кезектен 
тыс сайлауы өткізілмекші. Осы бір 
тарихи даталар Наурыз мерекесіне 
айрықша сипат беріп, мән-мағына-
сын тереңдетіп отыр.

Әз-Наурыз мейрамы – негізінен 
тіршілік атаулының түрленіп-көбей-
етін, көркейіп-түлейтін күні. Көктен 
құйылған шуақ Жер-Ананы қысқы 
ұйқыдан оятып, ерекше бір күй-
ге бөлейді. Алты ай қыс араласа 
алмаған ағайын, бір-бірімен төс 
түйістіріп, құшақтаса амандасады. 
Мол дастархан жайылып, ұлттық 
тағамдар қойылады. Жеті түрлі дәм 
қосылып әзірленген Наурызкөжеден 
ауыз тиіседі. Көпшілік ән айтып, би 
билеп, көңіл көтереді. Көгілдір көк-
темнің көркем мерекесін бүкіл ел 

болып, қатарынан бірнеше күн 
тойлайды. Ұлттық нақышта, ұлт-
тық рухта мерекеленетін Наурыз 
тойы – ұрпақтан ұрпаққа жалға-
сып келе жатқан Ұлық мереке!

Біз аудан тұрғындарын жаңару 
мен жаңғыру мерекесі – Наурыз 
мейрамымен шын жүректен құт-
тықтаймыз. Әр отбасына бақытты 
ғұмыр, ашық аспан, ырыс пен бе-
реке, молшылық тілейміз.

Ұлыс оң болсын, ақ мол бол-
сын!

Құрметпен «Нұр Отан» 
партиясының аудандық 
филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары 
 Ж.Бабатаев.

Ұлтымыздың ұлық мерекесі – 
Әз-Наурыз!

Теңелген табиғаттың күн мен түні,
Құтты болсын Ұлыстың Ұлы күні!
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Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Қазақстан халқы Ассамблея-
сының 20 жылдығы, Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы, ҚР-ның    Конститу-
циясының 20 жылдығы және Қазақ 
хандығының 550 жылдығы сияқты 
мерейтойлар аталып өтетін Қой 
жылы, тағы бір тарихи оқиға орын 
алғалы отыр елімізде. Ол – ҚР 
Президентінің кезектен тыс сай-
лауы. Құрылғанына биыл 20 жыл 
толған Қазақстан халқы Ассам-
блеясының Саяси Кеңесінің ба-
стамасымен, 2016 жылы өткізілуге 
тиісті Президент сайлауы биыл, 
яғни 2015 жылы өтетін болды.

Әлемдегі саяси-экономика-
лық хал-ахуалдың тұрақсыздығы, 
қаржылай дағдарыс, мемлекет-
тер арасындағы қақтығыстар Қа-

зақстанға да кері әсерін тигізері 
сөзсіз. Көпұлтты Қазақстандағы 
халықтың бірлігі мен татулық, ұл-
таралық және конфессияаралық 
келісім – еліміздің дамуына септігін 
тигізіп, өркениетті елдердің қата-
рынан орын алуға жол ашып отыр. 
Ал елді кез-келген қиындықтан 
алып шығатын тұлға –  Мемлекет 
басшысы! Осы орайда кезектен 
тыс өткізілгелі отырған сайлау – ең 
дұрыс шешім. Сайлауды ұйымшыл-
дықпен, таза әділетті өткізудің 
маңызы зор бұл жерде. Ол үшін 
тиянақты даярлық, қапысыз дайын-
дық жұмыстарын жүргізу қажет-ақ. 
Бұл орайда республикада айтар-
лықтай шаралар өткізілу үстінде.

Ұлытау ауданы бойынша 220-
ға жуық адам жұмылдырылған 1 
аумақтық, 30 учаскелік сайлау ко-

миссиялары құрылған. Осы сайлау 
комиссияларының құрамы (төраға-
сы, орынбасары және 5 мүшесі) 
бекітіліп, сайлаудың алғышарттары 
жасалуда. Учаскелердің шекарала-
рын анықтау, сайлау учаскелерінің 
мекен-жайларын белгілеу, т.с.с. 
іс-шаралар жүргізілді. ҚР-ның Пре-
зиденттігінен үміткерлерді тіркеу, 
заң талаптарына сәйкес     линг-
вистикалық сынақтан өткізу жұ-
мыстары  аяқталды. Өздері таңдаған 
үміткерді қолдау мақсатындағы 
үгіт-насихат жұмыстары Наурыз 
тойынан басталмақшы. Үміткер-
лерді қолдау штабтары құрылып, өз 
жұмыстарын жандандыруға даяр.

Президент сайлауы – Тәу-
елсіз Қазақстанның  баян-
ды болашағының кепілі!

   МАҢЫЗДЫ САЯСИ НАУҚАНҒА — 
ТЫҢҒЫЛЫҚТЫ ДАЙЫНДЫҚ

 ҚЫСЫЛТАЯҢ ШАҚТАҒЫ МАҢЫЗДЫ 
ШЕШІМ

Биылғы 2015 жылғы Қой жылы өте қуанышты, мерейлі жыл 
болғалы тұр. Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығы және Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дық мерекелерінің тоғысуы еліміздің бейбіт те бақытты өмір 
сүруінің айғағы. Міне, осындай мерекелерге қол жеткізуіміз Ел-
басымыздың көрегендігі мен іскерлігінің арқасында дер едім.

Қазір біз Қазақ елі 50 елдің қатарында бәріне қол жеткізіп ке-
леміз. Әрбір адам еңбекқор, талантты, бірауызды болса екен. 
Сонда ғана біз келешекте бәріне қол жеткізе алатын 30 елдің қа-
тарына енетін Мәңгілік ел боламыз. 26 сәуірде болатын Прези-
дент сайлауын айрықша қолдаймын. Бұл – қысылтаяң шақтағы 
маңызды шешім болып табылады. Елбасымыз Н.Ә.Назарба-
евтың ел басқару ісі өте құптарлық. Себебі «ХХІ ғасыр бейбіт-
шіліктің, тұрақтылық пен гүлденудің «алтын ғасыры» болады 
деп, «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында ерекше айтқан бола-
тын. Біз көздеген мақсатымызға міндетті түрде жетеміз деген.   

Сондықтан да барша ауылдастарымды Президент сайлауы-
на біркісідей қатысып, Елбасымызға дауыс беруге шақырамын.

Саида ТАДЖИЕВА, 
зейнеткер ұстаз.

Сарысу ауылы.

сыз етумен қатар, импорт пен 
экспортты алмастырып сыртқа 
да шығарудамыз. «Қазақстанда 
жасалған» деген өнімдерге, таяу 
жақын елдерден басқа да мұхит-
тың арғы жағындағы АҚШ-ның 
халқы, біздің өнімдерімізді дүкен 
сөрелерінде тұрғызбай алып ке-
туде. Оған Алтайдың балығы-
ның өзі де мысал бола алады. 

Қазір еліміздің экономика-
сы тұрақты, халқымыздың әле-
уметтік жағдайы бір қалыпта. 
Мұның бәрі Елбасымыздың 
ерен еңбектерінің, салиқалы са-
ясатының арқасы деп, биылғы 
жылғы еліміздегі президенттік 
сайлауға Н.Ә.Назарбаевтың 
кандидатурасын Жезді кентінің 
зейнеткерлері мен қарттар қа-
уымдастығы       бірауыздан 
қоштап қолдаймыз және 26 
сәуірде болатын сайлауда дауы-
сымызды береміз – деп ұйғардық.

Қадыр ҚҰЛАХМЕТОВ, 
зейнеткер.
Жезді кенті.

   ҚОЛДАЙМЫЗ ЖӘНЕ
 ДАУЫСЫМЫЗДЫ БЕРЕМІЗ!

Президент сайлауы – 
баянды болашақ кепілі!

Ауданнан , Ұлытау өңірінен 
осы бір тарихи жиынға таңдау 
— шеңберлік Сағат Сұлтановқа 
түсті деген сүйінші хабар келгенде 
ауылдастары ешқандай таңданған 
жоқ. Керісінше,қолдап, қолпаштап, 
қол соқты. Өйткені, Сағат мұндай 
үлкен жауапкершілік артылған 
аманатқа лайықты азамат. Баяғы-
ша айтқанда бұл орынға «биогра-
фиясы да, географиясы да»  келіп 
-ақ тұр. Ауылдағы жаңашыл жеке 
шаруа қожалық иегері. Жоғары 
білімді.Саяси да, әдеби де сауат-
ты. Оқығаны көп, тоқығаны одан 
да мол. Сөзге шешен, іске мығым.

Ана бір жылдары аудандық 
мәслихаттың депутаты болып 
жүргенде өзін халық қалаулылары 
арасынан әр қырынан көрсете біл-
ген ол ауыл әкімі болып тағайын-
далды. Жаңа қызметке жігерлі жі-
гіт бар ынтасымен белсене кірісті.

Алғашқы жұмысын ауылдың 
негізгі арқа сүйерлері -  жеке  ша-
руа қожалық иелерінің басын 
қосып,бәтуалы әңгіме өткізуден 
бастады. Сонау 1995 жылы совхоз 
таратылғаннан  бері бірі – ой да, 
бірі – қырда тарыдай шашылып 
өз күндерін өздері «жеке дара 
– құдай пана»  деп көріп жатқан 
фермерлерді өз шаңырағына 
жиып ,ақ дастарханынан дәм тат-
тыра отырып, оларды бірлесе жұ-
мыс атқаруға, ауылды көркейтуге 
көмек қолдарын созуға шақырды.

Жаз шыға «Туған жерге тағ-
зым» атты әдемі іс-шара өткізді. 
Оған осы Шеңбер ауылында кіндік 
қандары тамып,осы топырақтан 
қанат қағып бүгінде іргелес жатқан 
қос қалада тұрып жатқан жерле-
стерін жиды туған жердің төсіне,  
құрметті еңбек демалысында жүр-
ген қазыналы қарттар да ұмыт 
қалмады. Бас қосудың негізгі мақ-
саты - қамқорлыққа, мейірімге, 
шапағатқа шөлдеген алтын бесік 
ауылдың аузына тамшыдай болса 
да су тамызу.
   Арнайы алдын ала жасалған 
айшықты бағдарлама бойын-

ша туған жерлерінде бас қосқан 
қорғасындықтар – игілікті шараны 
ауыл мешітінде о дүниелік болған 
ауылдастарына құран бағыштау-
дан бастады. Одан соң жаңадан 
пайдалануға берілген село клуб 
үйінде жерлестер құрылтайы өтті.
Ауылдың бүгіні ертеңі жайлы  ой-
пікірлер ортаға салынды. Ауыл-
дастар жоғары жаққа алақан жая 
бермей, қор ашсақ деген тоқтамға 
келді. Оған жауапты адамдар да-
уыс беру арқылы тағайындалды. 
Келелі  кездесу соңы жергілікті 
өнерпаздар концертіне, желілеп 
құлын байлаған жайлаудағы қы-
мызмұрындыққа, «Бәйгетөбеде» 
ұлы жеңіс күніне арналған ат бәй-
геге ұласты.

Біздің ауылымызда күмбезді 
кесенелер (Дәбей, Есенбек, Нұр-
ман, Оспан, Махат) баршылық.
Кезінде ауқатты адамдар тұрған. 
Аласапыран заманда Кеңес 
үкіметінің қудалауына ұшыраған 
олардың басқа жақтарға қоныс 
аударуларына тура келген. Бүгін-
де олардың ұрпақтары Торғай - 
Қостанай облыстарында, Астана 
маңында тұрып жатыр. Қолдары 
қалт еткенде осы жерлерге келіп, 
ата - бабаларына құран бағыштап, 
күмбез – кесенелерін тәртіпке 
келтіріп кетеді. Ауыл әкімі Сағат  
Сұлтанов олардың да  мекен-жай-
ларын  анықтап, қарым-қатынас 
орнатып, келер жазда жоғарыдағы 
тақырып аясында емен –жарқын 
жүздесу жоспарларын жасады.
    Іскер басшы – өзінің жұмыс       
кестесіне  үш саланы – тәртіп, 
тазалық және ауыл мәдениетін 
көтеруді басты мақсат етіп қойды. 
Әр бейсенбі тазалық күні болып 
жарияланып, жергілікті жұрт-
шылық – таза үй, таза көше, таза 
ауыл шарасына жұмылдырылды. 
Селолық клуб үйінің де жұмы-
сы жанданып жүре берді. Жаңа 
жыл,Наурыз мерекелері жаңаша 
көріністе өте бастады.Осы уақытқа 
дейін елеусіз болып келген тарихи 
орын – дала көкжалы Кейкі  батыр 

үңгірінің басына жергілікті азамат-
тардың күшімен белгі орнатылды. 
Батырдың «пәтері» болған бұл тас 
үңгірді тамашалауға келушілердің, 
оған түсіп шығуы қиындау. Сағат  
енді осыны жеңілдету үшін аспа-
лы баспалдақ қойдыруды қойын 
дәптеріне жазып қойған. «Өлі риза 
болмай, тірі байымайды...».   Ауыл 
жанындағы қос қорымның маңайы 
тазартылды. Үлкен жолдан ауыл 
орталығына дейінгі «28 шақырым» 
аталған көтерме жолдың  бойы-
на тазалық сақтау мақсатында 
арнайы қоқыс тастайтын үлкен 
жәшіктер қойылды.
     Жарғақ құлағы жастыққа тимей,  
ауылды гүлдендіремін деп қыру-
ар жұмыс атқарып жүрген азамат  
әкімдік қызметпен аяқ астынан 
қош айтысты. Дәл жергілікті әкім-
дер сайлау қарсанында. Себеп 
–сайлауға түсу үшін үміткердің  
жаңа заң бойынша мемлекеттік 
қызметте кем дегенде 4 жыл ең-
бек тәжірибесі  болуы керек екен.
Ауылдастары бұл жайсыз хабар-
ды ауыр қабылдады.Азаматтарын 
аттан түсіргісі келмеген  шеңбер-
ліктер бастамашыл топ (жетекшісі 
– Р. Мақашев) құрып, қол жинап 
Сағатты сайлауға  қатыстыруын 
сұрап аудан әкіміне арнай хат та 
алып барды. Жауап біреу ... «Зай-
ырлы мемлекетпіз – заңға қайшы».

Әрине, бұл аталған заңның 
шикілігі емес, қайта қатты «пісіп» 
кеткендігінен болар. Әйтпесе,осы-
дан 20 жыл бұрын жекешеленіп 
кеткен шалғайдағы қазақи ауылға 
(мұғалімдерден басқа)  мұндай 
талап қойылу томпақтау сияқты. 
Осылайша жерлестері жүйріктерін 
додаға қосуға дәрмендері жетпей, 
жоғары жаққа айқайлаған дауы-
стары өтпей шарасыз күйде қалған 
болатын.

Ал мына шаруаны естіген-
де шеңберліктер шын қуанды.
 «Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе,
Ел тегі қайдан алсын  кемеңгерді»
«Нұр Отан»  съезіне делегат бо-
лып қатысып қайтқан ауыл аза-
маты  Сағат Сұлтанов ауылдаста-
рымен үлкен форумнан алған 
әсерлерімен бөлісуде.  

Мұқаш СЕЙТҚАЗИНОВ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының  мүшесі.

Атам қазақ – жуанның жіңіш-
керіп, жіңішкенің үзілгені деген-
дей, мына заманда, жаһандық 
дағдарыс дүниежүзін шарпып, 
көптеген кәсіпорындар тоқтап, 
жұмыссыздар саны өсіп, сырт 
елдері талай қиыншылықтарды 
бастан кешуде. Оларда солай 
болып жатқанда біздің еліміз-
де, Елбасының-2050 страте-
гиялық сындарлы саясатымен 
«Нұрлы жол» бағдарламасы-
ның арқасында жылдан жылға           
кәсіпорындар бой көтеріп, жаңа-
дан жұмыс көздері ашылып, 
елімізде жұмыссыздар саны 
азайып, әр отбасының кірісі ар-
тып, жағдайлары жақсаруда. 
Ел бюджетінен бөлінетін зей-
нетақыларымыз жылдан жылға 
көтеріліп, әлеуметтік және де 
басқа да төлемдер өз қалпында 
сақталуда. Мұның бәрі еліміздегі 
тыныштық пен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ұйымдық 
бірлестігінің арқасы. Еліміздің 
ішкі өнімі күннен күнге өсіп, 
оның ішінде ауылшаруашылық 
өнімдері өз ішімізді қамтама-

АУЫЛ АЗАМАТЫ – СЪЕЗД  ДЕЛЕГАТЫ
Ол жақында ғана Астанада өткен «Нұр Отан» 

партиясының ХVI съезінің делегаты болып қатысып 
қайтты. Әрине, мұндай жоғарғы деңгейдегі форумның 

бел ортасынан табылу – екінің бірінің пешенесіне 
жазылмаған құрмет.

болашаққа баратын айқын 
бағытпен елді бастап келеді.

Мен биылғы 26 сәуірде 
өтетін Президент сайлауына 
Н.Назарбаевтың өз канди-
датурасын ұсынуға келісімін 
бергеніне қуаныштымын. 
Әлемді алаңдатып, елді елең-
детіп отырған экономикалық 
дағдарыстан Н.Назарбаев 
қана аман алып шығатынына 
мен ғана емес бүкіл ел се-
нетініне сенімдімін. Мен бар-
лық аудан халқын Н.Назар-
баевты қолдауға шақырамын.

Қ.БЕКІЛДЕКОВ, 
еңбек ардагері.

Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы қисапсыз 
қиындықтан, табан тіреген 
тапшылықтан жол тауып, ха-
лықты қалтыратпай, қантөгіс 
пен қақтығысқа соқтырмай, 
көпұлтты еліміздің бірлігі-
не сызат түсірмей, алып 
шығып, аз жылда Қазақстан-
ды дүниежүзіне танытып, 
іргелі де ірі, көшбасшы мем-
лекетке айналдырған ҚР 
Тұңғыш Президенті, Елбасы              
Н.Ә.Назарбаевтың кемеңгер 
басшылығы мен салиқалы да 
салмақты саясатының арқа-
сы. Алысты болжайтын көре-
ген Елбасымыз Мәңгілік елдің 
нұрлы жолын салып, жарқын 

ЕЛБАСЫН ҚОЛДАУҒА ШАҚЫРАМЫН
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Әлеуметтiк газ! 
Электр қуатынан әлдеқайда тиiмдi!

Әртүрлi модификациялық газ-
плиталарды (бағасы 2 000 тг ден) 
тiкелей зауыттың бағасымен тегiн 
жеткiзуге тапсырыс қабылдаймыз!!!
Газды қала бағасымен  кесте бой-
ынша мезгiлiнде үйлерiңiзге дейiн 
тегiн жеткiземiз!
Баллондарымыз толы!

Газ баллондары Ұлытау, Жездi, 
Өрнек, Қарсақбай әрбiр айдың 2,4 
(екiншi, төртiншi), жексенбi (дема-
лыс) күндерi, Борсеңгiр, Сарысу 
әрбiр айдың 3 (үшiншi) жексенбi 
(демалыс) күндерi жеткізіледі.

Ағымдагы жылдың 12 сәуiрінен 
жұмысымызды бастаймыз.

Координаторлар, тапсырыс 
қабылдаушылар: 

Ұлытау  селосы  - Құрман, Гүлжан 8 705 288 0707; 2-12-68.
Жездi кентi, Өрнек ауылы - Арман 8 777 384 2169; 2-16-99. 
Қарсақбай кентi - Бектемiр 8 777 487 9449.
 Борсеңгiр селосы - Жасұлан 8 777 109 7871; 2-36-89.
Сарысу селосы - Нұрлан 8777 485 78 95, 2-42-52; 2-37-64. 
Толық мәлiметтi Жезқазған Газ Қызметi диспетчерiнен алуга 

болады. Демалыссыз барлық күндерi сағ: 10.00 - 18.00 аралығын-
да хабарласа аласыздар. тел: Жезқазған  қаласы  8(7102)77 33 23;      
Сәтбаев қаласы  8(71063)7 05 55.

Ұлытау – қасиетті жер, киелі 
мекен. Ұлытаудың ұлы ата-
нуында тылсым күштің негізі 
бар. 

Асанқайғы бабамыз  
желмаяға мініп, жиһан кезіп, 
«жерұйық» іздегенде  Ұлытау-
ды таңдаған.   Қазақ  хандарын  
ұлықтау рәсімі Ұлытауда Хан 
ордасында өткен.

1505-1510 жылдардағы 
Қазақ хандығына қарсы Ма-
уереннахрдағы шибанилық 
әулет жасақтарының шайқасы 
Ұлытауда болғаны тарихи 
шындық. Ұлытаудағы шай-
қастан кейін Қасым хан жеңіске 
жетіп, бүкіл қазақтың билеушісі 
атанды. Қазақ хандығының өр-
леу кезеңі Қасым хан тұсында 
болды. Қазақ халқының бірлігін   
нығайтқан, Үш жүздің басын 
біріктіріп бір мәмілеге келтірген 
жер – Ұлытау.

1723-25 жылдары қазақ 
жерінің шығысымен Жетісуды, 
Сырдарияның орта ағысына 
дейінгі өңірін басып алған 
жоңғарлар Ұлытауға қарай 
беттеді. Жоңғарлардың көздегені Ұлытау 
өңірін басып алу еді. 1726 жылы жоңғар-
лар қазақ жасақтарынан жеңіліс тапты. 
Мұның артынша 1727 жылы жұдырықтай 
жұмылған қазақ қолы жоңғарларды 
ойсырата жеңіп, жойқын соққы берді. 
Тарихқа Бұланты шайқасы деген  атпен 
енді. Бүгінгі күні қазақ жасақтарынан 
қалған белгі, Жеңіс туы желбіреген 
жері – Ұлытау өңіріндегі  Байқоңыр  
ауылынан 15 
км жердегі 
Үйтас. Бұл 
жер – қазақ 
жасақтарының 
жеңіске жетіп, 
жоңғарлар-
ды Ұлытауға 
жеткізбей 
тоқтатқан 
тұсы.

Осы кезде 
де Ұлытау 
ұлылығын 
танытып, Әу-
лиетау құдірет-
тілігін көрсетті. 
Жоңғарлар 
Ұлытауға 
беттей алмай 
қара жерді 
жастанды, 
тас-талқа-
ны шықты. 
Ұлытаудың 
қасиеттілігі, 
құдіреттілігі осында жатыр.

Азия барысы атанып,  жер жаһанды 
дүр сілкіндірген Әмір Темір де Ұлы-
тауға басын иген.  Тасқа қашап белгі 
қалдырған.   «Керегеміз – ағаш,  ұран-
мыз –Алаш» деген қанатты сөз негізіне 
сай келетін Алашахан кесенесі қазақ 
жұртшылығының алып символы,  көне 
тарихтың куәсі.                 

Ұлытаудағы әр қойылған белгінің, 
жазылған жазудың өзіндік тарихы бар. 
«Мемлекет тұтастығы мен Қазақстан 
халықтарының бірлігі» монументі жанын-
дағы «Белгітас» - 1993 жылы Шеңбер 
ауылынан әкелінген гранит тас. 

2009 жылы Ұлытау ауданының сол 
кездегі әкімі Ж.Дәрібаев  мекеме басшы-
ларына ауданның 70 жылдығына байла-
нысты жаңа өзгерістер енгізу мақсатын-
да ұсыныс білдіруді талап еткен. Осы 

берілген тапсырмадан кейін Ұлытаудың 
кіре-берісіндегі шыңға «Ұлытау – ұлт 
ұясы» деген қанатты сөз жазылса деп 
ұсынысты «Экономика және бюджеттік 
жоспарлау» бөлімінің сол уақыттағы 
басшысының міндетін атқарушы Думан 
Жұманов айтқан екен.

Қазіргі таңда осы қанатты сөз елдің 
игілігіне айналып, Ұлытаудың ұлтқа тән 
болмысын, құндылығын тарихи өлкенің 
қасиетін айғақтап тұр. «Ұлытау – ұлт 
ұясы» сөзі бұрыннан қазақ тілімізде 

қолданыста 
болғанымен, 
Д.Жұманов-
тың ұсыны-
сы арқылы 
айбынды 
монумент 
жанындағы 
асқақ шыңға 
таңбаланып 
жазылып, Ұлы-
таудың мәрте-
бесін асқақта-
тып, ұранына 
айналды. 

Өткенімізге 
үңілсек, та-
рихқа жүгінсек 
Ұлытау талай 
ғаламат ке-
зеңді басынан 
өткерді. Әули-
етау киелі ме-
кен, жер мен 
көктің түйісетін 

нүктесі. Ұлы тұлғалардың, батырлар-
дың, хандардың, билердің Ұлытауға ат 
басын бұрып, тағзым етуі киелі  өлкенің 
тылсым күшін түсінгені. Осыдан барып, 
Әулиетаудың   қасиеттілігін, құдіреттілігін 
біліп, мекендеп қалған. Ұлытау қазақтың 
көне астанасы атанып, Қазақ хандығы 
қалыптасқан өлкеге айналды. Бүгінгі 
күні Қазақстанның түкпір-түкпірінен,  
шет елдерден қандас  бауырларымыз 
келіп, Әулиетауға тәу етеді. Сондықтан 
Ұлытаудағы әр белгінің өзіндік тарихи 
мәні бар.

Қ. ЖҰМАБАЕВ, 
             «Ұлытау » ұлттық                   

тарихи-мәдени және табиғи 
қорық - мұражайының

 ақпарат жетекшісі.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Ұлытау өте қасиетті жер. Ұлытау деп 
аталуының өзінің тарихи мәні бар. Қазақтың ен даласының қай шетіне 

барсаң да, осындай қасиетті жерлер табылады. Дегенмен, 
Ұлытаудың орны бір басқа » деген болатын.

Мәдени мұра

ҰЛЫТАУ – ҰЛТ ҰЯСЫ, 
КИЕЛІ МЕКЕН

         Ұлытау аудандық Қорғаныс істері 
бөлімінде «Өткен жылдың қорытынды-
сы, биылғы жылғы міндетті әскерге шақы-
ру жөнінде» жиналыс өтті. Жиналысты 
аудан әкімінің орынбасары Б.Ақышбеков 
ашып, бұл жиынның маңызын түсіндірді.

Бұдан соң күн тәртібінде қаралып 
отырған мәселе бойынша аудандық 
Қорғаныс істері бөлімінің басшысы 
Е.Өткелбаев 2014 жылы Қорғаныс істері 

бөлімінің атқарған жұмысы жөнінде 
баяндама жасады. Өткен жылы 1987-
1996 жылғы азаматтар әскер қатарына 
шақырылғанын, 60 азамат әскер қата-
рына алынғанын, көктемгі, күзгі әскер-
ге шақыру 100%-ға орындалғанын айта 
келіп, әскерге шақырған азаматтарды 
тексерістен өткізуде туындайтын қиын-
дық ауданда құлақ, тіс дәрігерлерінің 
жоқтығы, осы мәселе шешілсе – деді. 

Биыл 5 наурыздан 26 мамырға дейін 
азаматтарды әскерге шақыру іс-шарала-
ры жүргізіледі. Әскерге шақырудан жал-
тарғандарға айыппұл салынады немесе  
бес жылға дейін бас бостандығынан ай-
ырылады. Осындай заң күшіне енгенін 
айтты. Биылғы әскерге шақыру ісіне 
«Фоксис» филиалы демеушілік жасай-
ды – деді. Бұдан кейін Қорғаныс істері 
бөлімі басшысының орынбасары Асан 

Мырхиев үстіміздегі жылдың 1 қаңтарын-
да қабылданған жаңа заңға түсінік берді.

Жиналысты аудан әкімінің орын-
басары Б.Ақышбеков қорытып, Ұлы 
Отан соғысының Жеңісін қарсы алуда 
ұйымшылдық көрсетуді айтып, Қорға-
ныс істері бөлімінің ісіне сәттілік тіледі.

Ж.АЯШЕВ.

АЗАМАТТЫҢ АРДАҚТЫ 
БОРЫШЫ
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Мереке мерейі

Әйел деген ұрпақтың анасы. Ел 
басқаратын дана да, тура төрелік айтар 
қазы да, алып батыр да, кемеңгер ғалым 
да ана арқылы өмірге келеді. Сондықтан, 
ұрпағының ертеңін, мемлекеттің 
болашағын ойлаған ұлт алдымен анаға 
қамқорлық жасап, әйелдерге қолдау 
көрсетіп келеді. Осы тұрғыдан 2015 
жылдың 5 наурыз күні  «Ұлытау ауданының 
жастармен жұмыс жасау орталығы» 
ММ –нің ұйымдастыруымен 8 наурыз — 
Халықаралық әйелдер күніне арналған 
«Ана - өмір шуағы» атты мерекелік шара 
аудан әкімінің орынбасары Ақышбеков 
Берік Базылұлының қатысуымен өтті. 
Аталмыш шара Ұлытау ауданының білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімінің 
конференция залында  ұйымдастырылып, 
Ұлытау ауданының жастармен жұмыс жасау 
орталығының атынан шағын сыйлық пен 
Құттықтау хаты ұсынылды.
    Аталмыш тақырыпта Жезді кентінің 

жастармен жұмыс жасау бөлімінің 
инспекторы А.Жәкенова  Алтын алқа иесі 
Жұмабаева Рысалды Сейтжапарқызына  
және Қарсақбай кентінің жастармен жұмыс 
жасау бөлімінің инспекторы А.Тоқметова 
Күміс алқа иесі Жантурина Қуаныш 
Ідірісқызын марапаттап, шағын сыйлықтары 
мен Құттықтау хаттарын ұсынды.
     Ардагер аналарды мадақтау, оларға 
құрмет көрсету өскелең жас ұрпақтың 
парызы деп білемін! Ардагерлерімізге 
қолғабыс көрсету олардың үй, дала 
шаруашылықтарына көмек көрсету 
мақсатында ауданның жастар орталығы 
«Ардағым – Ардагерім» акциясын жүзеге 
асырып келеді.

Қ. НҰРҒАЛИ,
Ұлытау ауданының жастармен 

жұмыс жасау орталығының 
инспекторы.

«АНА – ӨМІР ШУАҒЫ» 
ардагерлерді құттықтау акциясы  

Мерекелік бағдарлама ауыл өнерпаз-
дарының «Анасы бар адамдар ешқашан 
қартаймайды» атты мерекелік концертімен 
басталды. Мерекелік концертті Қ.Сейтжап-
бар жүргізді. Концерт ауыл әкімі М.Ахметов-
тың құттықтау сөзімен ашылды. М.Ахметов 
аналар қауымы мен қыз-келіншектерді ме-
рекелерімен құттықтап және ауыл экономи-

касының дамуына өз үлестерін 
қосып жүрген бірнеше белсен-
ді әйелдерді әкімшілік атынан 
«Алғыс хаттармен» және зат-
тай сыйлықтармен марапаттал-
ды.     Мереке құрметіне  «Кең-
гір» шаруа қожалығының иегері 
Б.Нұржанов жалғызбасты ана 
Ш.Әлменоваға және көпбалалы 
ана Г.Жалғасбаеваға әлеумет-
тік қалталар тапсырылды.
        Аналарға арнап ауыл 
өнерпаздары Ж.Мұқанова, Ж.Еламанова,Н.
Амандықтар әнмен шашу шашса, П.Дәлкен 
күмбірлетіп күй төкті.
        Бұдан кейін ортаға «Егінді аруы - 2015» 
сайысын жүргізуші Г.Жүнісова шығып
Бар   сұлулық табиғаттан басталады, 
Көктеммен олар бірге шаттанады.
Бәйшешектей құлпырған 
                                           гүлдей жайнап,
Қошеметпен қол соғып сахнаға — 
Шақырайық сынға түсер аруларды  - деген  
жыр жолдарымен сайысқа қатысушы 5 аруы-
мызды сахна төріне шақырды.

Сайыс 7 бөлімнен тұрды. 1-бөлім «Мен 
қазақтың қызымын» Өзін -өзі таныстыру. 
2-бөлім «Өнерліге өріс кең»-өнер сайысы. 
3-бөлім «Бармағынан бал тамған» -салат жа-
сау сайысы. 4-бөлім «Зерделінің ойы озық» 
лездеме сұрақтарға жауап. 5 – бөлім «Кел, 
билейік!» - әр ұлттың биінен жарыс. 6- бөлім 
«Қыз еркем, кестесімен көркем» үй тапсы-
рмасы ( қолөнер бұйымдарын әкелу). 7 – 
бөлім «Көркіне сәні жарасқан» ( сәндік киім 
мен шаш үлгісін көрсету).
  Аруларымыздың өнерлері бірінен- бірі асып 
түсті.Берікбай С. орындаған «Қос бәйтерегім» 

әні мен Қажымұқан Д. шырқаған ағылшынша 
әні,С.Қоныс пен Ұ.Рүстембайдың мәнерлеп 
оқыған жырлары, И,Жұматтың М.Әлмаған-
бетовпен бірігіп орындаған «Қарттар үйінде» 
шағын көрінісі ,үй тапсырмасына  әкелген 
қолөнер бұйымдары да, жасаған салаттары 
да, көрсеткен сәндік киім мен шаш үлгілері де 
аруларымыздың жақсы дайындалып, біраз 

еңбек еткендерін көрсетті.
«Кел, билейік» бөлімі 

бойынша биылғы Қа-
зақстан Халықтары Ас-
самблеясы жылына 
байланысты аруларымы-
зды әр ұлттың биін билеу 
тапсырылған болатын.

С.Қоныс- қазақ биін,С.
Берікбай- үнді биін, Ұ.Рү-
стембай- ұйғыр биін,   
Д.Қажмұқан- өзбек биін, 
И.Жұмат – тәжік билерін  
билеп көрерменді бір сер-
пілтіп тастады.

Аруларымыздың «Зерделінің ойы озық» 
бөлімінде аруларымызға салт – дәстүрге 
және Қазақстан тарихына байланысты 4 
сұрақ қойылып, 5- ші сұрақта  қыз балаға қа-
тысты  даналық сөздердің  мағынасын ашу 
керек болатын.Аруларымыз осы бөлімде 
ғана қиналыңқырап, білгірлері озып кетті.

Сайысты әділ бағалаған әділқазылары-
мыз: село әкімі аппаратының бас маманы 
Г.Мешелова, мектептің технология пәнінің 
мұғалімі М.Жайлаубаева, клуб үйінің әдіскері 
Г.Ахметовалардың қорытынды шешімімен  
«Егінді аруы-2015» номинациясын-С.
Қоныс, «Өнерлі ару» номинациясын 
-С.Берікбай, «Білімді ару» номинация-
сын- Ұ.Рүстембай, «Шебер ару» номина-
циясын-И.Жұмат, «Талантты ару»-номина-
циясын Д.Қажмұқан  иеленді.

Аруларымыздың барлығы Мадақтама  
қағаздарымен марапатталып, заттай сый-
лықтар тапсырылды.

               А.БАЛМАҒАНБЕТОВ,
Егінді селолық әкімі 

аппаратының маманы.

   ШЫРҚАЛАР ӘН 
АНАЛАР МЕН АРУЛАРҒА

Елбасы Н.Ә.Назарбаев айтқандай «Шығыс халықтарының арасында, 
жалпы мұсылман  әлемінде әйел затын ерекше бағалайтын, қарында-
сты қадірлейтін халықтың бірі де, бірегейі де біздің қазақ. Өткен күні 
Егінді селолық клуб үйінде   8 наурыз  — Халықаралық әйелдер күніне 

арналған мерекелік бағдарлама өтті.

Жер бетін ақ қар құрсаулап, күн 
ызғарлы болғанмен де көктемнің 
алғашқы мерекесі – 8 наурыз күні, тір-
шілік нәрін сепкен, аналар құшағындай 
жанға жайлы, шуақты күн болды. Сахна 
төріндегі «Айналайын, ақ мамам» деген 
сөздің шармен жазылып, гүлмен көм-
керілгенінің өзі, анаға деген ыстық ықы-
лас пен мейірім айғағындай. Ертеңгілік 
қонақтары жүздері жайнап, музыка әу-
енімен «Көктем вальсін» ырғала билеп 
шыққан кішкентай бүлдіршіндерді ду 
қол шапалақтап қарсы алды. Арайлана 
атқан нұрлы таңмен бірге сәби жүрегі 
«Ана» деп соқса, бүгінгі ертеңгілігіміз 
аналарға арналды.

«Аналар – өмірдің гүлі, тіршілік нәрі, 
көңілдің жыры, әр шаңырақтың қуа-
ныш тынысы. Осынау шуақты күніңіз, 
тынымсыз тіршілік пен кең дүниенің өзі 
аналармен ардақты, аналармен нұрлы. 
Сондықтан да барлық ән-жырымыз ана-
ларға арналмақ» дей отырып, бүлдір-
шіндеріміз сәбилік тілекпен аналарына 
арнау тақпақтарын сыйлайды. Ана 
мейірімі, ана дауысы ешуақытта бала 
жадынан, бала жанынан ажырамақ 
емес. Осының дәлеліндей жүргізушінің 
көмегімен бүлдіршіндер «Өз анаңның 
дауысынан таны» ойынын ойнады. 
Аналарының өзін еркелете, айтқан әр 
сөзі бала жүрегіне шаттық сыйлағандай 

әсер қалдырды. Осы сәт музыкалық 
жетекші Т.Жалмурзиннің ойнаған сазды 
әуенімен ілескен балалар «Ақ мамам» 
әнін хормен шырқай жөнелді. Анаға 
қандай ән, қандай теңеу арнасақ та 
артық болмас еді. Болат Ернияз бен 
Дүйсенбай Ерсұлтанның орындауын-
дағы «Анашым» әні көпшіліктің көңілі-
нен шықты. Ақжаулықты әжесіне арнап 
Мәрлен Қожыр «Ана туған күніңмен» 
әндерін орындап, аналарына қуаныш 
сыйлады. Өнерлі бүлдіршіндеріміздің 
бірі Кәусар Дастанның орындаған «Біз 
өмірдің гүліміз» әніне көрермен қауым 
қошеметтеп қол соқты. Әдемі әсем 
қуыршақтай қыздарымыз Е.Қордабай, 
Я.Құттыбек, Н.Бөгетбай, Н.Марткамал, 
К.Дастан «Қуыршағым-ай», «Түрік биін» 
билеп, әдемі әсер қалдырды. Әсем 
әндері мен тамаша билерін аналарына 
арнаған бүлдіршіндер өздерінің ана-
ларына арнап өз қолдарымен жасаған 
сыйлықтарын табыс етті.

Мерекелік ертеңгілік соңында 
әкімшілік атынан З.Жолаев, балабақша 
директоры А.Ақпанова, ата-аналар ко-
митетінің атынан комитет төрайымы сөз 
сөйледі. Балаларға ата-аналар атынан 
сыйлықтар табыс етілді.

Ата-аналар ұйымы.

Байқоңыр ауылының «Балбұлақ» балабақшасында, 8 наурыз – Ха-
лықаралық әйелдер мерекесіне арналған «Айналайын, ақ мамам» атты 
ертеңгілік өтті. Мерекелік іс-шараға ауыл әкімі С.Әбжанов және алтын 

құрсақты аналар шақырылды.

«АЙНАЛАЙЫН, АҚ МАМАМ»

Жуырда №4 Қаракеңгір орта мек-
тебінде өткен, яғни 8 наурыз мере-
кесінде «Әнім Сізге арналады!» атты 
тақырыпта сынып оқушылары өлең 
шумақтарын оқып, ән айтып, би би-
леп, көрініс қойып, құттықтау лебіз-
дерін ұстаздар мен қыздар қауымына 
паш етті. Сонан соң 7,8,9,10 сынып 
оқушылары арасында «Көктем аруы» 
қыз сыны сайысы өткізілді. Сайыс бес 
кезең бойынша өткізілді, яғни, өзін-
өзі таныстыру; өз өнерін көрсету; үй 
тапсырмасы; сән үлгісі; ас мәзірін да-
ярлау. Әрбір кезең бойынша сайысқа 
қатысушылар өз өнерлерін көрсетіп, 
келген қонақтар мен көрермендерді 
таңқалдырды.

Сайысты қорытындылай келе, 
«Көктем аруы» номинациясымен 
10 сынып оқушысы Назерке Мұсыл-
манбекова жүлделі орынға ие болса, 
«Дарынды ару» номинациясымен 7 
сынып оқушысы Көркем Байсадық, ал 

8 сынып оқушысы Аружан Төлеубек 
«Білімді ару» номинациясы бойын-
ша марапатталса, 9 сынып оқушысы 
Ақтоты Әлтай «Өнерлі ару» номина-
циясы бойынша Дипломмен мара-
патталды. Содан соң «Ерлігі дастан» 
атты сынып жетекшілерінің ұйымда-
стыруымен сынып сағаты өткізілді. 
Және де «Он саусақ» балалар шығар-
машылығының көрмесі ұйымдасты-
рылып, оған 3,4,6,7,8,9 сынып оқушы-
лары белсене қатысып, дайындаған 
сурет, жапсырма, т.б. да қолөнер 
шығармаларын тарту етті.

Осындай игі істер жалғасын тауып, 
өнерпаздарымыз биіктерден көрінеді 
деген сенімдеміз, Наурыз – құт-бере-
ке, бірлік әкелсін, демекпіз.

К.БЕКТЕМІСОВА,
№4 Қаракеңгір орта мектебі тәрбие 

ісінің меңгерушісі.

«ӘНІМ СІЗГЕ АРНАЛАДЫ!»
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Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды

Жалпы біз, бүгінгі орта буын, 
кенже буын соғысты қалай қа-
былдаймыз? Осы уақытқа дейін 
оқыған шығармалар, экраннан 
көрген бейнелер шын қауіптің қан-
дай деңгейде болғанын сездіре 
алды ма? ХХ ғасырдың ең сұра-
пыл майданында қисапсыз ажал, 
телегей қан төгілгенін білдік – бірақ 
салмағын сезіну күрделі мәселе. 
Соғыс деген ауылдан аттанған 
бетте майданға кіріп, жауды жеңіп, 
даңққа бөленіп қайтар аламан 
емес екенін түсіндік. Оны түсіну-
ге ең алдымен соғысқа қатысқан 
ақын, жазушылардың окопта, ұрыс 
даласында туған шығармалары 
көмектесті. Деректерге қарағанда 
Ұлы Отан соғысына 50-ден астам 
қазақ қаламгерлері қатысып, қа-
ламын қаруға айырбастаған екен. 
Сол қаламгерлердің бірқатарының 
шығармаларын жастайымыздан 
оқып өскендіктен бе ержете келе 
ауылдағы санаулы 
ардагердің шолақ 
қолына, балдақты 
аяғына, түсініксіздеу 
мінез-құлқына құр-
метпен қарайтынбыз. 
Олар соғыс жайлы 
көп естелік айтпай-
тын. Мүмкін көкірек-
тің түпкіріне тығып 
тастаған өлімнің 
үрейлі бейнесін сы-
ртқа шығарғылары 
келмейтін шығар. Әй-
тпесе, сол ардагердің 
әрқайсысы соғыс жай-
лы бір-бір хикаятқа 
кейіпкер бола алар 
еді. 

Соғыс шындығы 
мен тарихы жайлы ең 
сүбелі туынды жазар 
қаламгер, қазақ әдебиеті тым ерте 
жоғалтқан тұлға - Баубек Бұлқы-
шев еді. Ол қазақ қоғамы үшін 
заманның аласапыран шағында 
1916 жылы Ұлытаудың баурай-
ында дүниеге келді. Баубектің зе-
ректігі мен алғырлығын аңғарып, 
білім алуға құштарлығын оятқан 
ауыл мұғалімі Сейтжан Смайлов 
болатын.Батырлық дастандар мен 
шығыс шайырларының тамаша 
жауһарларын көп оқыды. Әке-ше-
шеден ерте айырылған Баубек 
1932 жылы Қарсақбайда ашылған 
фабрика-завод мектебіне оқуға 
түседі. Бұл мектеп сол кездегі 
Ұлытау, Жезқазған өңіріндегі бір-
ден-бір кәсіпке баулу оқу орны еді. 
Шәкірттер тәжірибелерін негізінен 
Қарсақбай заводында, Байқоңыр 
көмір шахталарында өткізді. Ба-
убек те солардың қатарында 
болды. Жезді марганец кенішінің 
алғашқы қазақ директоры болған 
Ә.Тоқтыбаев осы мектепте оқы-
тушы еді. Бір күні Қарсақбайға 
Мәскеуден күміс қанаты күнмен 
шағылысқан шағын самолет келді. 
Баубек қатарлы мектеп шәкірттері 
самолет қонғаннан қаумалай қор-
шап, қанатты көліктің маңынан 
кетпей қойғанын байқаған ұстаз 
Ә.Тоқтыбаев мәскеулік ұшқышқа 
орындалуы екіталай ұсыныс біл-
діреді. «Жолдас ұшқыш, байқай-
сыз ба, сіз біздің балаларға қан-
шалықты бақыт сыйладыңыз. Егер 
оларды мына қанатқа отырғызып, 
құс ұшар биіктікке көтерсеңіз 
естен кетпес ғажайып сыйлар 
едіңіз». Балалардың бақытты сәті-
не өзі де куә болып тұрған ұшқыш 

ұстаздың өтінішін жерге тастай ал-
мады. «Үш адамнан топқа бөлінің-
дер! Алғашқы үштік бұйрықты 
тыңда! Аспанға!». Ұшқыштың 
қысқа бұйрығы ауыл балалары-
на қанат бітіріп, тұңғыш рет қара 
жерден көтеріліп, Қумоланың ире-
леңдеген сағасын, алып заводтың 
аумағын, Жосалының керуен жо-
лын көз ұшынан көру мүмкіндігін 
сыйлады. (М.С. Ученик. Баубек. 
д. пов.). Осы сәт Б.Бұлқышевтың 
есінде мәңгі сақталған болар, 
1939 жылы жазған өлеңдерінде 
аспанға ұшып, жұлдызға жақын 
барған романтик бозбаланың 
көңіл хошы аңғарылады. 

Фабрика-зауыт шәкірттік 
мектебін бітірген Б. Бұлқышев 
аз уақыт туған ауылында, «Ұлы-
тау» совхозында кіші қызметтер-
де істейді. 1935 жылы талапкер 
жас білім қуып Алматыға келеді. 
Жалғыз емес әрине. Жанында 

осындағы кен-металлургия          ин-
ститутына Қарсақбайдан жолда-
ма алған Әбдірахман Тоқтыбаев 
және екі серіктесі болады. Баубек-
тің институтқа тапсырарлық білімі 
болмағандықтан жолдастарының 
ақылымен есеп-кредит  технику-
мының даярлық бөліміне түседі. 
Есепші мамандығын оқыған-
мен Алматының әдеби ортасы,        
кітапханалар ауылдан сусап кел-
ген жасты иіріміне тартып әкетті. 
Бұл кезде Баубек көркем әдебиет-
пен , әсіресе шетел әдебиетімен 
кеңірек танысуға ерекше ден қо-
яды. Оның шығармашылығында 
шешуші рөл атқарған осы кезең, 
оның ішінде «КазОГИЗ» баспа-
сында қызмет еткен аз ғана уақыт. 
«Каз ОГИЗ-дің » директоры Әбу  
Сәрсенбаев ерекше мейірбан жан 
еді. Ол Баубектің орыс және батыс 
әдебиетімен терең айналысып, өз 
бетінше аудармалар жасайтын 
әдетін байқап, болашағынан үміт 
күтеді. Ә.Сәрсенбаевтың ұсыны-
сымен Жазушылар Одағының жа-
нындағы әдебиетшілер дайындай-
тын екіайлық курстан өтіп, қаламы 
төселеді. Көптен бері көкіректі 
кернеп, көңілін алаң қылған күр-
делі оқиғалы «Айсұлу» поэмасын 
аяқтаудың сәті түседі. 

1940 жылы әскер қатарына 
шақырылған Б.Бұлқышев жауын-
герлік міндетін Москваның атақты 
пролетарлық дивизиясы құрамын-
да бастады. Дивизияның атақты 
болатын себебі бар. Өйткені 
онда дүниенің түпкір-түпкірінен 
жиналған саяси эмигранттардың 
балалары  міндетін өтейтін. Осы 

дивизия құрамында 1941 жылдың 
шілдесінде Березина өзенінің бой-
ында алғашқы ұрысқа кірді. Осы-
лайша Ұлытаудан ұшқан қайсар 
ұлдың өте қысқа да, жалындай 
лаулаған жорық жолы басталды. 
Ол майданда қару мен қаламды 
қатар ұстаған ерекше тұлға. Оның 
шығармашылық қуаты от пен 
оқтың астында шыңдалған қай-
сар рухпен астасып, жау жайра-
тар қорғасынға айналды. Шығыс 
ұлының майданнан жазған хат-
тары мен жалынды публицисти-
касы окоптан-окопқа тарап, қиын 
сәтте жауынгерлердің сүйенішіне 
айналды. «Өмір мен өлім тура-
лы» жолжазбасы (көсемсөздің 
үлгісі) ең алғаш рет 1942 жылы 
«Комсомольская правданың» 

1-мамыр санында жарияланды.                              
Б.Бұлқышевтың кез-келген әскери 
бұйрықтан қуатты, жалынды туын-
дысы майдан газеттері мен корре-
спонденттердің назарын аударды. 
«Мен міне 300 күннен артығырақ 
соғыста жүрмін... Өлімді тіпті көп 

көрдім... Осы ғажап қырғын, сұра-
пыл алыс үстінде жаныңа сүйеу 
болатын нәрсе: —біздің жігіттер 
ерлерше өліп жатыр деген берік 
сенім! Олардың өлімінде де өмір 
бар». Әр жолынан оқ-дәрінің иісі 
мен майдан даласының лебі есіп 
тұрғандай әсер беретін шағын 
шығарманы бүгінгі «білімді       
оқырман» жай ғана пафос деп 
қабылдауы мүмкін. Алайда таза 
жүректен шыққан асқақ та, ал-
бырт жастық сезім соншалықты 
шынайы, кідіріссіз төгіледі. Мұнда 
бәрі бар – балаң жігіттің соғысты 

ӨЛІМДІ ЖЕҢГЕН   
ҚАЙСАР РУХ

«Олардың өлімінде де өмір бар»  
 Б. Бұлқышев.

қабылдауы, кез-келген 
сәтте ажал құшуы мүм-
кін екенін түсінуі, өзін 
сол өлімге даярлауы, ең 
ақыры адам ұрпағынан 
өмірді ешкімнің тар-
тып алуға хақысы жоқ 
екенін түйсініп жауына кектенуі. 
Осы жолда өліп кетсе Баубек-
тің арманы жоқ. Сондықтан да 
ажал құшқан қаруластары жайлы 
«олардың өлімінде де өмір бар» 
деп дәріптеп, аспанға көтереді. 

Б.Бұлқышев екі тілде еркін 
жазды. Оның майдан жазбалары 
«Комсомольская правда», «Со-
циалистік Қазақстан» газеттерінің 
беттерінде үзбей жарияланып 
тұрды. «Мен өмір сүргім келеді», 
«Заман біздікі», «Шығыс ұлына 
хат», «Ескі карта туралы ойлар» - 
осының барлығы майданнан алы-
ста жатқан халықты да рухтанды-
рды. Майданнан, тылдан, Кеңес 
Одағының бар қиырынан оған хат-
тар тасқыны толастамады. Олар 
Баубекке «Сен біздің жүрегіміз-
дегі сөзімізді айттың» деп сүйсін-
ді. Кейбір жазбаларына 200-ден 
астам хат келгенін кейін өзі бір ха-
тында айтып өтеді. «Әсіресе укра-
ин мен беларустың қыздары көп 
жазады. Мен кішкентай статьямен 
жастардың жүрегіне қобыз ойнат-
сам керек», - дейді Баубек Бұлқы-
шев. Ол осылайша соғысқа өмір 
лебін әкеледі. «Біз осы арпалы-
ста жүргенде қайғыра да, жылай 
да, қуана да, күле де, кектене де 
білгенімізді ұғынса болғаны» деп 
толғайды Шығыс ұлы. 

Кейінгі ұрпақ зерделеп оқып, 
ой түйер тағы бір кесек дүни-
есі—«Жауыздық пен махаббат». 
«Ұрыста жаныңда жолдас болса, 
қандай қиын уақытта да көңілге 
жеңіл. Сондықтан ба, әлде адам-
ның адамға деген махаббатты 
зорлығының әсері ме, әлде өл-

сем көрім бір болсын дегенге 
сүйенесің бе, әйтеуір от астында 
окопты бір-біріңе жақын қазуға 
тырысасың»-дейді жазушы. Зер-
делі оқырман автор меңзеген 
себептерден бөлек, жұмырба-
сты пенденің бәрінде бар бей-
мәлім қорқынышты аңғарады. Ой 
желісі ұлттар татулығы, бір-бірі-
не қамқорлық секілді идеологи-
яны көздегендей көрінгенмен, 
аржағында солдаттың жай-күйі, 
ой-арманы, сана-сезімі шынайы 
да дәл бейнеленген. Мұндай 
сезім-күйді ұлы қырғынның орта-

сында болған барлық жауынгердің 
бастан өткергені сөзсіз.

Баубектің қарамағындағы са-
перлер взводының мина алқабын 
тазалауға шыққан соңғы сапарын 
журналист М.С.Ученик «Баубек» 
повесінде былайша әңгімелейді. 
«Жапалақтай жауған қар таңға 
таяу сап тиылды. Аспан шай-
дай ашық. Бұлқышев өз еркімен 
соңынан ергендерге қарсылық та-
нытпады. Қатардағы жауынгер Ка-
плецкий мен сержант Каратанов 
үшеуі мина алқабына беттеді. Қар-
сы жақтың жауып тұрған оғының 
астында 300 минаны тұншықты-
рды. Мергендердің қарауылынан 
аман өтіп келеді. Алқапты айна-
лып кері бұрыла бергендері сол 
еді... Аяқтарының астынан бұрқ 
еткен оқ аспанға көтерілді. Олар 
құлақ тұндырған жарылысты есті-
ген де жоқ...»

Б.Бұлқышевтың майдан дала-
сынан жазған ең соңғы хатын досы 
Мұқан Иманжанов 1944 жылдың 
басында  алады. Дәлірек айтсақ, 
тілдей қағазға жазылған ашық 
хат(открытка). Орыс тілінде жа-
зылған. «...пули пока минует меня. 
Возможно, моя судьба так и сло-
жится, что останусь живым...»-деп 
жазады Баубек соңғы хатында. 
Бірақ 1944 жылы наурызда Кри-
вой Рогқа таяу Ново-Юльевка 
селосында қазақ халқы жалынды 
ұлынан, қазақ әдебиеті  болашақ 
қуатты қаламгерінен айырылды. 
Егер тірі болса Ұлы Отан соғы-
сы тақырыбында Б.Момышұлы, 
Қ.Қайсенов сынды кесек дүниелер 
қалдыратын нағыз батыр біздің 
жерлесіміз Баубек Бұлқышев еді. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы, Б. 
Бұлқышевтың туғанына 100 жыл 
толуы қарсаңында даңқты жер-
лесіміздің шығармаларын мек-
тептерде, кітапханаларда жаппай 
оқуды қолға алсақ орынды болар 
еді. Жерлесіміз атындағы көше, 
оның шағын ескерткіші, Б.Бұлқы-
шев атындағы түрлі жүлделер 
өткізу өз алдына. Идеологияның 
ең төресі — Баубектің жан сарай-
ына үңілу, ажал табалдырығында 
тұрып өмірді асқақтатқан Баубекті 
тану, өзіңді іздеу, ата-бабаң мең-
зеген өлімнен кейінгі мәңгі өмірге 
дайындалу. 

Жезді кентіндегі тау-кен және
балқыту ісі тарихы музейі 
қорының  материалдары 

бойынша әзірлеген  
З.ҚАЗАНБАЕВА.

Суретте: 
1. Публицист, 13-ші армия 
21-ші саперлер ротасының 
взвод командирі Б.Бұлқы-
шев,
2. Б. Бұлқышев оқыған 
Қарсақбайдағы ФЗО мектебі. 
1932 ж.
3. Баубектің соңғы хаты. 
1944ж.
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Қазақ тарихында Наурыз ме-
рекесі – бағзы заманнан ұлттық 
мейрам ретінде аталып келген. 
Ол – ешқандай да діни мейрам 
емес, дінге тіпті еш қатысы жоқ! 
Ұлтымыздың бостандығын, ер-
кіндігі мен азаттығын аңсап өт-
кен Алаш арыстары Міржақып 
Дулатов: «Наурыз қазақтың шын 
мағынасындағы ұлт мейрамы. 
Наурызды қазақтан басқа күн-
шығыс жұрттарының көбі мейрам 
етеді. Бірақ бұлардың бәрін са-
лыстырғанда Наурызды біздің қа-
зақтың мейрамы етуі – айрықша 
сыйымды, артықша дәлелді. Неге 

десеңіз, марттың ескіше 9-ында, 
жаңаша 22-сінде күн мен түн 
теңеледі, қыс өтіп, жаз жетіп, ша-
руа кенеледі» десе, Мағжан Жұ-
мабаев: «... Қазақ Жаңа жылын 
«Наурыз» дейді. Наурыз әули-
енің, әнбиенің аты болмаса ке-
рек. Сондықтан қазақтың Науры-
зы – дін мейрамы емес, тұрмыс 
мейрамы, шаруашылық мейрам-
ды тұрмыспен, ғылыммен байла-
ныстырып қоғамға пайдалы игі 
іс жасайтын, ауыл, адамдармен 
ұйымдастыратын мейрам ету ке-
рек...» деген тұжырымдарымен 
Наурыз мерекесінің шынайы 
мән-мағынасын, сипатын ашып 
берді. Наурыз мейрамын қазақ 
халқы ерекше көңіл-күймен, қа-
тарынан бірнеше күн тойлаған. 
Тек Қазан төңкерісінен кейін ғана 
«жаппай орыстандыру»   сая-
сатын жүргізген Кеңес үкіметі, 
«Наурыз – діни мейрам» деген 

желеумен мұсылман қауымның 
бұл мерекесін тойлауға тыйым 
салды. Нәтижесінде қазақ халқы 
өзінің маңдайына біткен жалғыз 
ұлттық мейрамын жасырын, 
тығылып отырып қана тойлайтын 
күйге жетті. Ұлтымыз үшін бұдан 
асқан қорлық, бұдан өткен мазақ 
жоқ еді, әрине... Шіркін, «Қазақ 
– ғажайып сенгіш һәм қорған-
сыз халық» деп Мұстафа Шоқай 
қалай дәл тауып айтқан деген 
ой еріксіз оралады екен осын-
дайда?! 70 жылдан астам уақыт 
бойғы бодандық, осылайша ұлт-
тық құндылықтарымыздың (тіл, 

дін, діл, салт-дәстүр, әдет-ғұрып) 
құрып кете жаздауына ықпал ет-
кені белгілі. Сонау 80-жылдардың 
соңында ғана елімізде Наурыз 
мерекесін атап өту бұқаралық 
сипат алып, кең көлемде тойла-
на бастады. Алайда ұлан-бай-
тақ Қазақстандағы аймақтардың 
климаттық жағдайының әртүр-
лілігіне байланысты көктемнің әр 
айында, әр өңірде бөлек-бөлек 
өткізілуі – Наурыз мейрамының 
маңызын, мәртебесін, ұлттық 
болмысын шынайы ашып көр-
сете алмаған-тын. Еліміз Тәуел-
сіздік алып, етек-жеңін жиған соң 
ғана нағыз ұлттық мерекеге айна-
лып отыр!

Шығыс күнтізбесі бойынша 22 
наурыз – Жаңа жылдың бірінші 
күні. Әз-Наурызды атап өтудің де 
өз жолы, жөн-жоралғысы бар. Ақ 
қар, көк мұздың құрсауынан бо-
саған Жер-Ана көктегі Күннің шу-

ағына малына маужырайды. Тір-
шілік атаулы жасарып-жаңғырған, 
ерекше түрленген бір күйге енеді. 
Алты ай қыста көріспеген ел-
жұрт, бір-бірімен төс қағыстырып, 
құшақтаса амандасады. Ағайын 
арадағы араздықты ұмытып, бір-
бірінің кінәларын кешіріп, тату-
ласады. Тамылжыған табиғат та 
осындай шаттыққа үн қосып, жал-
пақ жұртшылықтың қуанышына 
ортақтасқандай әсер қалдырады. 
Ошақ құрылып, қазан көтеріледі, 
самаурын қойылады. Дарқан 
дастархан жайылып, саналуан 
ұлттық тағамдармен сықа толты-
рылады. Әлбетте, дастарқанның 
ажарын ашатын, Наурыз тойы-
ның мәні де сәні – Наурызкөже 
орналасады ортаға. Міндетті түр-
де ең кемі 7 немесе 9 түрлі дәм 
қосылып әзірленетін Наурызкөже 
– келген жылдың молшылық пен 
тоқшылық, ырыс-береке жылы 

болуының ырым-жоралғысы бо-
лып саналады. Халықтық дәстүр 
бойынша Наурызкөжеге бидай, 
тары, сүт, сүр ет, бұршақ, су, тұз, 
т.с.с. дәм қосылып, кеңдеу ыды-
ста мол етіп әзірленеді. Көненің 
көзін көрген кейуана әжелеріміз 
дайындаған таңсық ас, кім-кімнің 
болмасын таңдайын қақтырар-
дай, тіл үйіретін дәмді болары 
сөзсіз.

Наурыз тойы – ойын-сауық 
пен ән-жырдың мерекесі, ұлт-
тық ойындардың алаңы. Ауыл 
жастары ән шырқап, би билейді, 
көпшілік серуен құрады. Ауылдың 
көрікті де көрнекті жеріне алты-
бақан құрылып, маңайы жастар-
дың күміс күлкілері мен жарасым-
ды әзіліне бөленеді. Аударыспақ, 
теңге ілу, көкпар, жамбы ату, т.б. 
ұлттық спорт ойындарынан сай-
ыстар ұйымдастырылып, нағыз 
білекті де жүректі жігіттер анықта-
лады. Осының барлығы иісі мұ-
сылман қауымның Ұлық мерекесі 
– Әз-Наурыздың мәртебесі мен 
мән-маңызын айшықтаса керек. 
Әйтеуір, ендігі уақытта ұлтымы-
здың көне мейрамы – Наурыз 
тойының қадір-қасиеті кемімей-
тіні, керісінше әлем жұртшылығы 
алдында абыройы арта түсері 
айдай анық!

«Бұл әнім басқа әндерден өз-
гешерек» дегендей, 2015 – Қой 
жылғы Наурыз мейрамы, қат-қа-
бат тарихи оқиғалар қарсаңын-
да келіп, айрықша мағынаға ие 
болып, мерейі еселеніп отыр. 

Биыл еліміз Қазақстан халқы   Ас-
самблеясының және Ата Заңы-
мыздың 20 жылдықтарын, Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығы мен Қазақ хандығы-

ның 550 жылдық мерейтойларын 
атап өтеді. Осы аталған тарихи 
даталар момақан Қой жылын – 
ұлан-асыр той жылына айнал-
дырмақшы. Лайым, тойымыз 
таусыла көрмесінші өзі! Мұның 
сыртында, құрылғанына биыл 
20 жыл толған Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Саяси Кеңесінің 
бастамасымен 2016 жылы өт-
кізілуге тиісті ҚР Президентінің 

сайлауы, биыл 2015 жылдың 26 
сәуірінде өтетін болды. Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаев 11 наурыз 
күні Астанада өткен «Нұр Отан» 
партиясының кезекті XVI съезін-
де, сайлауға түсуге өз келісімін 
берді. Президенттіктен үміткер 
ретінде Орталық сайлау комис-
сиясына барып тіркеліп, тіпті ана 
тілімізден арнайы тесті де тапсы-
рды. Лингвистикалық комиссия 
Нұрсұлтан Әбішұлының жауапта-
рына ең жоғары баға берді. Қазақ 
елінің келешегі, халқымыздың 
алдағы тағдыр-талайы үшін аса 
маңызды рөл атқаратын бұл сая-
си науқан да, Қой жылы Наурыз 
тойына ерекше бір сипат беретін-
дей, тегі...

Иә, тіршілікті түлетіп, халыққа 
шат-шадыман қуаныш сыйлаған 
тойлы жылдың Әз-Наурызы да 
келді елімізге. Мерекелі жылдың 
Наурыз тойы – жыл бойы қа-
зақстандықтардың көңіл-хошын 
келтіретін, еңбек ырғағына сер-
пін беретін бір құдіреттің бастауы 

болса игі. Өйткені халық, әсіресе 
ауыл қазағы табалдырық аттаған 
Қой жылынан ырыс пен мол-
шылық, береке мен бірлік, көп 
жақсылық күтеді...

Момақан Қой жылының 
Әз-Наурызынан басталған қуа-
ныштарыңыз құтты болсын, ағай-
ын! Ұлыстың Ұлы күнімен, қадірлі 
жерлестер!

Төрге оз, тойлы жылдың Әз-Наурызы!
Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Міне, иісі мұсылман қауымның ең ұлық мерекесі – 
Ұлыстың Ұлы күні де келіп жетті. Шығыс күнтізбесі 

бойынша Жыл басы болып саналатын бұл күнді, жұмыр 
жердегі барлық түркітектес халық асқан сән-салта-

натпен атап өтеді. Наурыз айының 22 жұлдызы – Жаңа 
жылдың алғашқы күні. Бұл күні күн мен түн теңеліп, Са-

марқанның көктасы жібиді. Жер-Ана қысқы ұйқысынан 
оянып, бүкіл табиғатқа, тіршілік иесіне, жан-жануарлар 

мен жасыл өсімдіктерге ерекше сезім, қуат, қасиет 
нұры құйылады. Дүние біткен жаңарып-жаңғырады, 

жасарған кейіпке енеді. «Наурыз» деген сөздің өзі парсы 
тілінен тәржімалағанда, «ноу» – жаңа және «рууз» – 

күн деген мағынаны білдіреді екен.

Бұл мұсылман халқы-
ның асыға күтетін бір жылда 
бір-ақ келетін қасиетті күн. 
Ұлтымыз бұл күнді ғасырлар 
бойы тойлап келеді. Кешегі 
Қызыл империяның қылышы 
қылпылдап тұрған кездің 
өзінде жария тойламаған-
мен әркім өз отбасында 
жасырын болса да атап өтті. 
Жоқшылық кездің өзінде 
Ұлыстың Ұлы күнін атаусыз 
қалдырған жоқ. Бұл күннің 
қасиеті зор. Алла Тағаланың 

құдіретімен Самарханттың 
көктасы балқуының өзінен-ақ 
әз-Наурыздың қасиетін көруге 
болады. 22 наурызда ескі 
жыл шығып, жаңа жыл кіреді. 
Күн мен түн теңеледі. Дүние 
жаңарып жасарады. Көктемнің 
шуағына бөленіп, жан-жануар 
рахат күнге енеді. Адамдар 
бір-біріне деген көңілдеріндегі 

кірбіңнен арылып, бір-бірімен 
татуласады. Бұл Ұлыстың Ұлы 
күні бірлік пен береке, тату-
лық пен бауырмалдық, жан 
тазалығы мен сезім сергектігін 
әкелетін күн.

Аллаға мың шүкірлік! 
Еліміз егемендік алып, тәуел-
сіз мемлекет болғаннан бері       
жоғалтқанымызды тауып, 

ұмытқанымызды еске түсіріп, 
ұлттық ерекшеліктерімізді 
қалпына келтіруге кең жол 
ашылды. Мұның өзі ҚР Тұңғыш 
Президенті, Елбасы Н.Ә.На-
зарбаевтың дана басшылығы, 
салиқалы саясатының, алысты 
болжайтын көрегендігінің арқа-
сы. Ұлыстың Ұлы күні Мәңгілік 
елдің қасиетті мейрамы болып 

қала береді.
Мен аудан халқын, кәсіп-

керлерді 22 наурыз – Ұлы-
стың Ұлы күні мейрамымен 
шын жүректен құттықтай-
мын. Әр шаңыраққа шаттық, 
өздеріңіздің кәсіптеріңізде 
толағай табыс, өмірде бақыт 
тілеймін. Мереке құтты бол-
сын, жәмиғат!

Г.АУҒАНОВА,
аудандық кәсіпкерлік және 

өнеркәсіп бөлімінің 
басшысы.

Ұлыстың Ұлы күні
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22 наурыз — Ұлыстың Ұлы күні

Жылқы ежелден ер қанаты 
саналатындықтан қазақтың бұл 
жануарға деген сүйіспеншілігі 
ешқашан өшпейтіндігі хақ, деп қу-
аттаған имам, тай құлағы-
на жармасып, бас үйретіп 
жүрген балаларды күнде 
көріп жүретіндігін айтқан 
болатын. Олай болса тай 
иелерімен келісіп, ша-
бандоздарды жинақтауды 
атбегі азаматымыз  Бағлан 
Омарбекұлына тапсырай-
ық, мен жүлделі орын-
дарға берілетін тарту-та-
ралғыларға демеушілер 
табайын,–деп құлшыныс 
білдірген еді жаны таза, 
мұсылмандықтың өнегелі 
өмірі жолында жүрген 
имам. Әкім де қарап 
қалмай мамандармен 
бірлесіп, шабандоздар ай-
налым жасайтын көше оралымда-
рын белгілеп қойған еді. Тайғанақ 
тұстарға «Шайтантас» карьерінің 
басшысы Ө.Балшықбаевқа өтініш 
білдіріп, қиыршық құм төсет-
кізіп тастаған. Жарысқа түсетін 
тай-тұяқтардың да денсаулығын 
тексеруді О.Қапаров басшылық жа-
сайтын мал дәрігерлері М.Қайда-
уылов, Ж.Башарларға тапсыруды 
ұмытпады. Кей жағдайларда дәрі-
герлік көмек керек болып қалатын-
дығын ескерген кент әкімі ауруха-
наның бас дәрігері Ә.Құланбаевқа 
тапсырма берген еді. Тапсырмалар 
ыждағаттылықпен орындалып, бар 
шаруа сақадай-сай болып тұрды.

Тай жарысы өткізілетін көктем 
күні жадырай жай-
нап, аспанда бір 
шөкім бұлт болған 
жоқ. Мешіт маңын-
дағы орталық көшеге 
алғашқылардың бірі 
боп ұстаздарымен бір-
ге келген екі мектептің 
оқушылары жол жаға-
лауын қоршап тұрды. 
Тай жарысын қызықта-
уға делебесі қозған 
қыз-жігіттер мен ауыл 
қариялары да мо-
лынан жиылыпты. Бір 
мезетте Құрманғазы 
күйі даланы   жаңғыр-
та ойнай жөнеліп, тай 
мінген балалардың 
қарасы көрінді. Жампоздардың 
бәріне қамқор боп жүрген атбегі 
Бағланның астындағы аты ауыз-
дығын қарш-қарш шайнап барып, 
әулетті қолдың шірене тартуымен 
әрең тоқтағанда ғана, қойған 
сұрағымызға жауап беріп жатты. 
Оңтайлы сәтте Б.Мырзабековпен 
тілдескенімізде астындағы аты 
Көкдауылдың талай бәйгеден озып 
келген сәйгүліктің тұқымынан екен-
дігін білдік. Ол бізге жарыс мешіт 
қасындағы сөреден басталып, үш 
айналымнан соң осындағы мәреге 
жетіп аяқталатынын айта сала 
тайға мінген балалардың ер-тұр-
мандарын тексеріп, оларды жарыс 
жолына дайындап жатты.

Құрметті жерлестер, қадірлі 
қонақтар!–деп бастаған кент әкімі 
сөзін: – өздеріңізге белгілі қазақ 
тарихы мыңжылдықтарға ұласып 
жатыр. Алайда, өз алдына жеке 
отау құрып, туын көтеріп елдігін, 
мемлекеттігін дүниежүзіне паш 
еткендігіне, яғни Қазақ хандығын 
құрғандығына 550 жыл. Айтулы 
мерейтой жылы қарсаңында тай 
жарысын ұйымдастыруға деме-
ушілік жасаған азаматтарға үлкен 

алғысымды білдіремін. Жарысқа 
қатысушы шабандоз балалар! Оза 
шауып бәйге алуға тілектестігімді 
білдіре отырып, мерекені тойлауға 

өз септіктеріңді тигізіп отырсыздар. 
Бәріңе сәттіліктер тілеп, «тек қана, 
алға» деді. Осы бір сәтті пайдала-
на отырып кент әкімі Түркияда діни 
оқуда болып, мезгілінде қолымызға 
түспеген еді, енді бүгін көпшілік 
көзінше өзіміздің бас имамымыз 
Дәулет Жалбырға Алғыс     хаты-
мызды табыстағалы отырмыз, –
деп, ондағы жазылған мәтінді оқып 
берді. Алғыс хатта: Сіз Ұлытау, 
Жезді жерінде көп жылдар бойы 
ата дініміз исламды бейбітшілікті 
түлеткен, мемлекетіміздің ты-
ныштығы мен тұрақтылығын басты 
назарда ұстауда ұрандатқан дін 
екендігін жұртшылыққа насихаттап 
жүргеніңізге, Мемлекет басшысы 

Н.Назарбаевтың «Мәңгілік ел» 
идеясын жүзеге асыру жолындағы 
бағасыз еңбегіңіз үшін шын жүрек-
тен алғыс білдіреміз, делінген.
Жылқыны жанындай сүйіп, өле-өл-
генше ат үстінен түспеген Әлихан 
әкейдің ұрпағы, бұл күндері жет-
пістің бел ортасына келген Совет 
Сәркенов тай жалына жармасқан 
батыл балаларға сәттіліктер тілеп, 
өркендерің өсіп, ауылымыздың 
үлкен азаматтары болыңдар,–
деп батасын берді. Әлгінде ғана 
жарыстың басталуына алаң болған 
балалар төрешісі О.Қапаровтың 
белгі беруімен таймен қатарла-
стыра қойып, сапқа тұрып жатты. 
Жалаушалап төреші белгі беруі 
сол-ақ екен, шабандоздар алға 
қарай шаба жөнелді. Көкдауылын 
мінген Бағлан да олардың соңынан 
бақылауға еріп кеткен-тін. Әр 
көшенің бұрылыстарын күзетіп 
тұрған полиция сақшылары бейта-
рап жүрген автокөліктердің жолын 
бөгеп, тосқауыл қойды. Сөре 
сызығында сап түзеген біразы бас 
үйреніп, адамдарға үйірсек болып 
қалған екен, тыпыр етпей тыныш 
тұрды. Енді біреулері айналасын-

дағы елден үркіп, сайыскер бала 
тізгінін босатқанша мазасы кетіп, 
тыпыршып тұрды. Осы сәт төреші 
жалауын сермеп, белгі берген-
де шаба жөнелген сайыскерлер 
ілезде айналымнан асып, көрінбей 
кеткен болатын. Алғашқыда алта-
удың ішінен қатарласа оза шапқан 
үш тайдың аяқ алыстары жақсы 
болса, келесі үшеудің елден үркіп 
оздық-создық болып тежеліп келе 
жатқандығы байқалды. Жылқының 
жас төлі алғашқы шақырымдар-
дан шалдығып қалмаған сыңай-
лы, алайда алдағы айқай-шудан 
зәрезап болған асаулар бастарын 
ала қашып, басқа жаққа беттегісі 
келіп-ақ тұрды. Екінші айналымда 
үркектік көрсеткен тайлар соңғы 

айналымға жетпей тайсақтай 
бастаған. Үшінші мәрте 
қатарласа келе жатқан күрең- 
төбел, қаракер тайлар жеңіс 
сызығынан бірдей кесіп өткен-
дей болған. Бүйірден қараған 
төрешіге қаракер тайдың 
тұмсығы сөреге бірінші ілінгені 
айқын көрініп тұрды. Олардан 
қалыс келе жатқан торықасқа 
болмаса ІІІ-орынды иелен-
геніне жұрттың бәрі куәгер 
еді. Сонымен бірінші бәйгені 
жеңіп алған қаракердің иесі 
Еркебұлан Тұрғанбеков 
болса, күреңтөбелдің бапта-
ушысы Оспан Хасенов болып 
шықты. Ал Айғазы қарттың 

немересі Төребектің күтіп-баптаған 
торықасқасы түбі биік шоқтықты 
нағыз жүйрік сәйгүлік болады деп 
жатты жылқы малының     ег-
жей-тегжейін білетіндер. Сонымен 
тай жарысы аяқталып, марапат-
тау кезеңі басталғанда І-жүлдені 
Асылан Қадырға жезқазғандық 
кәсіпкер, «Лавазза» халал ка-
фесінің иесі, авар ұлтының өкілі 
Азат Ғамзатұлы Патшалов арнайы 
әкелген сый-сияпатын табыс етті. 
Бәйге иеленген шабандоз бала 
төбесі көкке жетіп, атасы мен 
әжесіне жымыңдай қарап тұрды. 
Немересінің мәртебесі көтеріліп 
жатқанына қуанған Қ.Құлахметов 
пен әжесі Р.Жұмабаевалар Ұлытау 
ауданының 70 жылдық мерейтой-

ымыздағы бәйгеден 
ІІ-орын иеленген 
тағы бір немересі 
Темірханның да 
жолы болғандығын 
айтып, таныста-
рымен қауқылдасып 
жатты. Ал жүлделі 
ІІ-орынның иегері 
болған күреңтөбелдің 
үстінде құстай ұшқан 
Т.Базарбаевқа жеке 
кәсіпкер Б.Ниязбе-
ков тағайындаған 
сыйлық ұсынылса, 
торықасқада шапқан 
Жанкелді Берікұлына 
жезділік жерлесіміз 
Арман Қыдырбектің,  

«осы бір тайлар бір кездері өзгені 
шаң қаптырар сәйгүлік болып, 
бәйгенің алдын бермей иесінің 
көсегесін көгертері айдан анық», 
деп дайындаған қаржылай сый-
лықтарын табыстады. Үлкендердің 
бәрі де, айналайын, тайың өсіп, 
тұлпар болсын, өзің өсіп азамат 
бол,–деп жатты. Жылқы малы 
ғажап қой, шіркін! Жылқы баптап, 
желмен жарысқандардың бойында 
да бір қасиет болар-ау тегі! – деп 
ойлайсың осындайда.

Тай жарысы өтіп жатқанда тағы 
бір жақсылықтың куәсі болған-быз. 
«Кармарганец» АҚ-нан келген 
кәсіподақ төрайымы Н.Кагасимова 
мен осы қоғамның Жездідегі өкілі 
З.Боранбаевалар бұрындары 
кеніште еңбек етіп, зейнеткерлікке 
шыққан әйелдерге себетке толы 
сый-сияпаттарын үлестіріп, төл 
мерекелерімен құттықтап жатты.

Иә, мұсылман қауымы сағына 
күткен Ұлыстың Ұлы күні де келіп 
жетті, бүгін Қазақтар да жыл басы 
боп саналатын 22 наурыз күні 
нағыз ұлттық нақышта, тамаша 
дәстүрімізбен тойлана бермек!

Жезді кенті.

Мұхтар ДӘУІТОВ

ҰЛЫС КҮНІ ТАЙ 
ЖАРЫСЫМЕН ҰЛЫҚТАЛДЫ...

Үстіміздегі жылдың қаңтарында «Ерлік пен Даңқ»       
патриоттық айлығы жоғары деңгейде өтсе, кент 

әкімінің ендігі мақсаты 8 наурыз әйелдер мерекесін той-
лау мен елімізге қуат-береке әкелетін Ұлыстың Ұлы күні          

әз-Наурызды түрлендіре қарсы алу болатын. Құс қана-
тымен ілесе келген көктемнің алғашқы күндерінің бірінде 

тай жарысын өткізуді жоспарлаған кент әкімі Б.Әбдірайы-
мов мешітіміздің бас имамы Д.Жалбырмен ақылдасып, бір 

шешімге тоқталған болатын.

Қой жылы – он екі жылдық жыл санау жүйесіндегі се-
гізінші жыл атауы. Дәстүрлі түсінік бойынша, он екі 
жылдың әрқайсысының белгілі жануарға тән өзіндік 

ерекшеліктері бар деп саналған. Яғни, Қой жылы қойдың 
мінезі тәрізді «қоңыр», яғни, жуас, мал мен жанға жайлы, 

құт-берекесі мол жыл деп есептелінеді. Қой жылы жа-
уын-шашыны мол жылдардың қатарына жатады. Сон-

дықтан шөп шүйгін шығады және астықтың түсімі мол 
болады. Бұл жыл төрт түліктің өсімі үшін де қолайлы 

жыл ретінде ерекше қастерленеді. Жылдардың сипаты-
на қатысты айтылатын «жылан жылы жылыс болды, 
жылқы жылы ұрыс болды, қой жылы зеңгір тоғыс бол-

ды» деген сөздер халықтың сан ғасырлық күнқайыру 
тәжірибесінен туындаған.

ҚОЙ ЖЫЛЫ ТУРАЛЫ 
НЕ БІЛЕСІЗ?

Қазақша жыл санау ха-
лықтық жыл санау есебінде 12 
жыл аты бар болса, олар ту-
ралы деректер VIII ғасырдағы 
«Күлтегін» ескерткіштері мен 
ХІ ғасырда өмір сүрген Мах-
мұт Қашқаридың еңбектерін-
де кездеседі. Қазақша жыл 
санау мен жыл қайыру кестесі 
бойынша, жылдар бірінен соң 
бірі былай аталады: тышқан, 
сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, 
жылқы, қой, мешін, тауық, ит, 
доңыз. Жыл басы қазақтарда 
тышқаннан және Наурыз айы-
ның 22-сінен басталып, ол он 
екі жыл бір айналғанда мүшел 
жасты құрайды. Алайда, адам-
ның алғашқы мүшелі - 13 жас.

1966-67 қой жылында Қа-
зақстанда миллиард пұттан 
астам астық алынды. Құнан-
бай қажы қой жылы туып, 
Шоң би қой жылы қайтыс 
болған. Қазақстан 1991 қой 
жылы тәуелсіз ел атанған. 
Ахмет Байтұрсынов қой 

жылы (1873) дүниеге келген.
Халықтық пайымға қараған-

да, Қой жылы туған жандар қа-
рапайым, жуас, бірақ сыншыл, 
тынбай ізденгіш жігерлі болады 
екен деседі. Қой жылы туылған 
адамдардың мінез-құлқы жай-
лы ел арасында сәл нәрсеге 
ашуланады, қисайған бетінен 
қайтпайды деген сыңайдағы 
сөздер де бар. Өзін жарға 
жығатын мінезі – шешімді тым 
асығыс қабылдайтындығы. Қой 
жылы туғандардың бәрі ондай 
пікірде деген ойдан аулақпыз. 
Қой жаймашуақ, қоңыр мі-
нездің иесі болғандықтан, бұл 
құбылыс оларға да әсер етеді. 
Қой жылы туғандар өзгелер-
мен тез тіл табыса біледі, сәнді 
киінуді ұнатады. Сезгіш, өнер- 
тапқыш, қиялға бай болады. 
Алайда, ерке, қыңыр, құбыл-
малы болады. Бұл жылы туған-
дар суретші, актер, бағбан сын-
ды мамандықтарды таңдайды.

– Сәбидің тілі мезгілінде 
шықпаса, нағашысының үйіне 
апарып, қой сойдырып, соның 
тоқ ішегін мойнына байлап 
береді. Сонда баланың тілі 
шығады деп саналады;
– күйеу жігіттің «есікашар» 
дәстүрі орындалған соң, қыз 
ағасының үйінде өлі-тіріге 
арнап күйеу жігіт алып келген 
еркек қой сойылып, әруақтарға 
арналады. Ауыл ақсақалдары 
шақырылып, табақ тартылады. 
Бата сұралады. Өлі-тіріге сой-
ылған қойдың етінен қалың-
дық дәм татпауға тиіс. Халық 
сенімі бойынша, дәм татқан 
қыз ауруға шалдығады;
–  қазақта қой қырқып, жүн 
сабаған және киіз басқан кезде 
жел соқса, жүнді ұшырып 
кетеді деп екі тал шиді немесе 

Дайындаған Альмира МАҚСҰТҚЫЗЫ.

шөмшекті айқастырып, жүнмен 
байлап қояды. Онысы – жел 
шамынан сақтану болса керек;
–  қозының құйрығы мен енінің 
кесіндісін құмырсқадай көп 
болсын деп илеуіне тастаған;
–  үй-жайды қорғайды деп, 
қойдың кәрі жілігін босағаға 
іліп қояды;
–  алғаш туған қозыға шашу 
шашып, «мыңның басы 
болғыр» деп аузын үрлеген;
–  қой сойғанда төстегі шемір-
шекті кесіп алып, балаларға 
қарата «атың жүйрік бола 
ма?» деп қабырғаға лақтырып 
жабыстырады;
–  қой қырқатын қайшыны 
иесіне жүнге орап қайтарады, 
сондай-ақ, қолға бермей, жер-
ге қойып беру керек.

Қойға байланысты салт-дәстүрлер
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Ұлытау өңірі

Бірлігіміз бен ұлттық са-
наға жат, кереғар ағымдарға 
төтеп беру, жеткілікті діни ілімі 
жоқ адамдарымыз үшін, әри-
не оңайға соқпайды. Ол үшін 
харам-халалды ажырата білу 
үшін, дұрысты қолдап, бұрысты 
білу үшін, әрине діни ілім бе-
ретін жерлер, мешіт пен медре-
сеге бару – дәріс алу, оқу. Алла 
Тағала Құранда: «бөлінбеңдер» 
деп тұрған жоқ па, елге іріткі 
салып, бөлініп жүргендердікі 
несі, ойы не, мақсаты не? Алла 
Тағаланың «бөлінбеңдер» де-
ген әміріне қарсы шығуларыңа 
қандай хақылары бар? Қазақ 
ата-бабаларының сөзі бар ғой: 
«Құдайдан безгеннен без» де-
ген. Ақылсыздыққа салынып, 
түрлі жат ағымдар жетегінде 
жүрген бауырларымызға Алла 
сана, ақыл-ой бергей, алған 
беттері бері қарауына Алла 
күш-жігер бергей. 

Қазіргі кезде Республика-
мызда түрлі конфессиялардың 
қатар өмір сүруіне құқықтықта, 
ұйымдастырушылықта жағдай 
бар. Мемлекеттік органдар 
конфессияаралық келісімді 
сақтау мақсатында барлық 
мүмкіншіліктерді жасауда. 
Бұған Үкіметтің 2005 жылғы 
30 желтоқсандағы №1319 қа-
улысымен жаңа мемлекеттік 
орган ҚР Әділет Министрлігі 
Діни істер жөніндегі комитеттің 
және оның құрылымдық бөлім-
шелері Астана мен Алматы 
қалалары, облыстық Әділет де-
партаментінің Діни істер бөлім-
дерінің құрылуы нақты дәлел. 
Жанға бататын жәйт, ол соңғы 
кездері Египет, Пәкістан, Үн-
дістан және Сауд Арабиясы ел-
дерінен қысқа курстарды оқып 
келгендердің көбеюі. Олардың 
дәстүрлі дінімізді хош көрмей, 
қайдағы бір теріс ілімдерді елге 
таратқысы кеп, амал етулері. 
Дәстүрлі дінді қолдаушылар-
дың міндеті, барлық күшті са-
лып, келеңсіз жағдайлардың 
белең алып кетпеуіне ықпал 

жасауға тиіспіз. Дін атын жа-
мылып, еліміздің егемендігіне 
– Конституциялық құрылысына 
қарсы лаңкестік,  экстремистік 
ниет-пиғылдағы ұйымдардың 
қызметін әшкерелеу, мемлекет-
тік органдардың негізгі міндеті, 
деп білеміз. Дегенмен, өз Ота-
нына, өз болашағына, ұрпақ бо-
лашағына жаны ашыған әрбір 
азаматтың борышы, парызы 
деп білуіміз керек. Яғни, қандай 
да бір топ, ұйым – Отанға, қор-
шаған ортаға, елге, зиянкестік, 
лаңкестік іс-әрекет жасауда 
болғанын білген, сезген, көр-
ген әрбір адам құқық қорғау, 
ел тыныштығын сақтайтын, 
қорғайтын органдарға хабарла-
уы керек. Егер де адам баласы 
жамандықты әшкерелеп, оған 
тосқауыл қойса, жақсылықты 
қолдап, өзі де жақсылық, ізгілік 
істеушілерден болса сөз жоқ 
Алла Тағаланың ірі сыйлығы 
мен разылығына бөленеді. Бұл 
сөзіме дәлел Құранда: «Алла 
Тағала сондай иман келтіріп, 
ізгі іс істегендерге жарылқау әрі 
ірі сыйлық уәде етті» (Мәйдә 
сүресі, 9-аят).

Бауырлар! Республи-
ка Президенті және Қа-
зақстан Мұсылмандары Діни 
басқармасы Бас мүфтидің: 
– елімізде ынтымақ пен бір-
лікті нығайтуға, бейбітшілік 
пен татулықты сақтауға         
шақырған барлық мұратта-
рына қолдау көрсете оты-
рып, халқымыздың рухани 
қажеттілігін хал-қадірімізше 
қанағаттандыруға, дініміздің 
асыл құндылықтарын өрке-
ниетті жолдармен насихат-
тауға қызмет етіп, оның бір-
лігін сақтауға күш-жігерімізді 
жұмылдыруымыз керек. 
Отанымызда, әр шаңыраққа 
тыныштық күндер мәңгі бол-
сын!

С.ОРЫНБАЕВ,
Ұлытау аудандық мешітінің 

бас имамы.

қоғамға зияны

ТЕРІС АҒЫМДАРДЫҢ

Бисмиллаһир-Рахманир-Рахим! Құрметті мұсылман ба-
уырлар! Сүйікті Отанымыздың дамуының өзіндік бір ерек-
шелігі қоғам өміріндегі Дін рөлінің нығаюы. Ғибадат үйлері 

көбейіп, халық арасында Исламның беделі арту үстінде, 
дегенмен соңғы жылдары қоғамымызды, елді алаңдатқан 
жәйт, түрлі атпен ел ішінде іріткі салып жүрген адасты-

рушы топтар, ұйымдар, яғни өздерін тақуа етіп, өзгені 
білімсіз етіп, өздерінің зымиян ой істерін іске асырып 

мақсаттарына жету үшін түрлі амалдар істеп, топ-топқа 
бөлініп жүргендер бар. Құран-Кәрімде: «түп-түгел Алланың 
жібіне жабысыңдар да бөлінбеңдер», «осылайша Алла, сен-

дерге аяттарын тура жолға түсулерің үшін баян етеді» 
(Имран сүресі, 103-аят). 

Имандылық иірімдері

Хауажа имам Мұхаммед 
Таййар (Алланың рахметі бол-
сын) былай деп риуаят етеді. 
Таңда қиямет күні болғанда 
амал сауабы аз болғандар 
мен күнәһар тозақыларды 
азап періштелері тозаққа қа-
рай айдайды. Сонда қариялар 
жастарға айтады: «Сендер 
ілгері жүріңдер. Сендердің ғи-

бадаттарың көбірек, күнәла-
рың азырақ болған» десе, 
жастар: «Сіздер ілгері жүріңіз-
дер. Егер бізге бір мүшкіл іс 
келсе, сіздер алда жүретін 
едіңіздер. Сіздер әлсізсіздер, 
Алла Тағала әлсіздіктеріңіз 
үшін фазылымен рахым етіп, 
күнәларыңызды кешсе», деп 
айтысумен тамұқтың нақ қа-
сына барып қалады екен. Егер 
пенде мүһмин осы жалған дү-
ниеде «Бисмилланы» айтуға 
әдеттенген болса, дозаққа қа-
дамын аттап жатып, «Бисмил-
ла» дейді екен. Бұл сөзді естіп, 
тозақ 500 жылдық жолға қа-
шатын көрінеді. Сонда тамұқ 
періштесі ашуланып: «Неге 
тамұқ, оларды өзіне алып қа-
лып азаптамайсың», деп бұй-
ырыпты. Тамұқ айтыпты: «Мен 
оларды қалайша азаптаймын, 
олар жаратқан тәрбиелеушімді 
«рахман-рахим» деп айтып 
жатыр депті. Осы кезде Алла 
Тағаладан бір хабар келеді. 
«Олар менің пенделерім, 
тамұқ та менің мақлұғым. Ол 
тамұқ менің есімімді ізет-құр-
мет тұтады. Мен өз есімімді 
құрмет етіп, қадір тұтуға ар-
тығырақпын», деп өз есімін 
айтқан адамдардың барлығын 
(«бисмилла-рахман-рахим» 

айтқандарды) «бисмилланың» 
берекетімен Алла Тағала тозақ 
отынан құтқарады.

Міне, «бисмилланы» әдет 
етудің қасиеті. Алла Тағала 
жалғыз. Алла Тағаланы таухид 
деп білу біздерге парыз болса, 
«бисмилла-рахман-рахимде» 
19 әріп бар. Оның бір әрпі Алла 
Тағаланың жалғыздығына 

ишарат болса, 18 әрпі 18 мың 
әлемді жаратқан жалғыз Алла 
Тағалаға ишарат. Ол құдай – 
жалғыз. Біздер ойлағандай 
оның серігі де, баласы да жоқ. 
Осы күнгі ғылыми зерттеулер-
ге қарағанда «бисмилланың» 
мұғжизасы айқын көрінуде. 
Шамдағы университеттерде 
әртүрлі саланың 30 профессо-
рынан құрылған зерттеу тобы 
үш жыл бойы «бисмилламен» 
және «бисмилласыз» сой-
ылған мал еттерінің арасында 
өзгешеліктер барын зертха-
нада салыстырып, тәжірибе 
жасау арқылы көз жеткізген. 
«Бисмилла Аллаһу Әкбар» деп 
сойылған мал мен құс етінен 
ұйыған қан, микроб, бактери-
ялардың кездеспейтіндігі, бұл 
мұғжизаның адам денсаулығы-
на пайдалылығын медицина 
дәлелдеген. «Бисмилланың» 
қадір-қасиетін толық мағына-
сында ашып көрсетіп, түсіндіру 
өте қиын. Ал, тәжірибе көрсет-
кендей, «бисмилласыз» сой-
ылған мал мен құс еттерінде 
ұйыған қан, көбейіп кететін бак-
териялар мен микробтар бары 
анықталған. Тамақ ішіп-же-
уде, киім киюде және әрбір 
іс-әрекеттерімізді бастарда ең 
алдымен «бисмилла» деудің 

тигізер пайдасы өлшеусіз. Ал-
ланың атымен басталған нен-
дей іс-әрекеттеріміз болмасын 
алға басып, берекеті болары 
анық.

Берікбай Сағындықұлы 
Мүсірбай – Телеудің «Ғалам-
ның ғажайып сырлары» деген 
кітабында мынадай әңгіме 
бар. Бір әйел намаз оқымаса 
да, ораза ұстамаса да, отырса, 
тұрса, бір іс істесе ауызынан 
«бисмилланы» тастамайтын 
болыпты. Әлгі әйелдің күйе-
уі басқа әйелмен көңіл қосып, 
үйленбекші болады. Бірақ, әй-
еліне қоятын еш кінәсі болмай, 
басы қатыпты. Бір күні еркек 

үйдің ішін қарап жүріп, әйелінің 
алтын алқасын тауып алады. 
Ол алқаны әйелі күнде су ала-
тын құдыққа тастап жібереді. 
Ондағы ойы алқаны ашынаңа 
бердің деп, әйеліне жала жа-
уып, ажырасу еді. Әйел бір 
күні бұрынғы әдеті бойынша 
«бисмилла» деп шелегін құ-
дыққа салып, су алып шыға-
ды. Шелегінің тұтқасына өзінің 
алтын алқасы ілініп шығады. 
Әйел алқасының құдыққа қа-
лай түскеніне таңданып, ойла-
умен болады. Арада бірнеше 
апта өткенде ері арам ойын 
іске асырып, ұрыс шығарып, 
әйелінен ажырасып, сүйгеніне 
қосылуға бел буып, әйеліне: 
«Осы сенің алтын алқаң осы 
үйден көрінбейді ғой, алқаң 
қайда?», дейді. Ойында арам-
дық жоқ әйел күйеуіне қойған 
жерінен алқаны алып беріпті. 
Күйеуі өзінің жиіркенішті 
пиғылынан айнып, Алладан 
кешірім сұрап, әйелімен бар-
лық өмірін тату сыйласып өт-
кізіпті.

«Бисмилла-рахман-рахим» 
деп тозақ есігін аттағандар то-
заққа кірмейтінін, Рахман-ра-
хим Жаратушы иеміздің аты 
екенін естен шығармай, осыны 
ескере жүрейік, ағайындар!

Тәшен ЕСІМСЕЙІТҰЛЫ.
Мибұлақ ауылы.

«Бисмилланың» 
қасиеті

«Бисмилла» – сүрелердің орталарын бөліп тұратын 
сөз. «Бисмилланы» әрбір адам жақсы істерді істегенде 

айтып жүргені жөн және ол сауап болады. «Бисмилланы» 
жүніп, ихтилам, хайыз-нахас болған, яғни шариғатта таза 

болмаған адамдар құран оқу үшін айтса, күнә болмайды 
екен. «Солате Масғұд» деген кітапта «бисмилланы» көп 

айту керек деген.
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1. Жалпы ережелер
      1. «Азаматтық хал актілерінің 
жазбаларын қалпына келтіру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан әрі – мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет). 
      2. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартын Қазақстан 
Республикасы Әділет министр-
лігі (бұдан әрі – Министрлік) 
әзірлеген. 
      3. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті аумақтық әділет орган-
дары (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті берушілер) көрсетеді. 
      Өтініштерді қабылдау және 
мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесін беру баламалы не-
гізде: 
      1) көрсетілетін қызметті 
беруші; 
      2) Қазақстан Республикасы 
Көлік және коммуникация мини-
стрлігі Мемлекеттік қызметтерді 
автоматтандыруды бақылау және 
халыққа қызмет көрсету орта-
лықтарының қызметін үйлестіру 
комитетінің «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республи-
калық мемлекеттік кәсіпорны 
(бұдан әрі – орталық) арқылы 
жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету 

тәртібі
      4. Мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзімдері: 
      1) құжаттар топтамасын 
тапсырған кезден бастап: 
      көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе орталыққа – 
Жеке тұлғалар туралы мемлекет-
тік деректер қорының Орталық 
серверінде Қазақстан Республи-
касы бойынша акт жазбалары-
ның электрондық нұсқалары 
болған кезде – күнтізбелік 15 (он 
бес) күн (қабылдау күні мемле-
кеттік қызмет көрсету мерзіміне 
кірмейді), басқа мемлекеттік 
органдарға сұрау салу және 
қосымша зерделеу немесе 
тексеру қажет болған кезде – 
көрсетілетін қызметті алушыны 
қарау мерзімі ұзартылған кезден 
бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде 
хабардар ете отырып, күнтізбелік 
15 (он бес) күннен аспайтын 
уақытқа ұзартылады. 
      2) көрсетілетін қызметті 
алушының құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін рұқсат берілетін 
ең ұзақ күту уақыты: 
      көрсетілетін қызметті 
берушіге – 20 (жиырма) минут; 
      орталыққа – 15 (он бес) 
минут; 
      3) көрсетілетін қызметті 
алушыға қызмет көрсетудің 
рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты: 
      көрсетілетін қызметті 
берушіде – 20 (жиырма) минут; 
      орталықта – 15 (он бес) 
минут. 
      5. Мемлекеттік қызметті 
көрсету нысаны: қағаз түрінде. 
      6. Мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі – жеке басын 
куәландыратын құжатты 
көрсеткен кезде азаматтық хал 
актісін мемлекеттік тіркеу туралы 
тиісті куәлік беру. 
      7. Мемлекеттік қызмет 
ақылы/тегін көрсетіледі. 
      Азаматтық хал актілерінің 
жазбаларын қалпына келтіруге 
байланысты куәліктер берілгені 
үшін 0,5 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде мемлекеттік баж 
алынады. 
      Мемлекеттік баж сомасы 
«Салық және бюджетке төле-
нетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» 2008 жылғы 10 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республика-
сының Кодексінде (Салық 
кодексі) белгіленген мөлшерле-
мелер бойынша есептеледі және 
заңдық түрде маңызы бар 
іс-әрекеттер жасалған және 
(немесе) уәкілетті мемлекеттік 
органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар берген орны 
бойынша есепке алынады. 
      Азаматтық хал актiлерiн 
тiркеу кезiнде мыналар: 
      1) Ұлы Отан соғысына 
қатысушылар және оларға 

теңестiрiлген адамдар, Ұлы Отан 
соғысы жылдары тылдағы 
жанқиярлық еңбегі мен мінсіз 
әскери қызметі үшін бұрынғы КСР 
Одағының ордендерімен және 
медальдарымен наградталған 
адамдар, 1941 жылғы 22 маусым 
мен 1945 жылғы 9 мамыр 
аралығында кемінде алты ай 
жұмыс істеген (қызмет еткен) және 
Ұлы Отан соғысы жылдары 
тылдағы жанқиярлық еңбегі мен 
мінсіз әскери қызметі үшін 
бұрынғы КСР Одағының орден-
дерімен және медальдарымен 
наградталмаған адамдар, 
мүгедектер, сондай-ақ бала 
жастан мүгедектердің ата-анала-
рының бірі, қорғаншылар (қамқор-
шылар), мемлекеттiк ұйымдар – 
тууы туралы куәлiктері тiркелгенi 
және қайта берілгенi үшін; 
      2) жеке тұлғалар – азаматтық 
хал актiлерiн тiркеу кезiнде 
жiберiлген қателерге байланысты 
туу, қайтыс болу туралы, әкесін 
анықтау, ұл бала асырап алу (қыз 
бала асырап алу) туралы актiлер 
жазбалары қалпына келтірілген 
және өздеріне куәлiктер берілгенi 
үшiн растайтын құжаттар ұсынған 
ретте мемлекеттiк баж төлеуден 
босатылады. 
      Орталықта мемлекеттік баж 
мөлшері мен төленген күнін 
растайтын төлем құжатын беретін 
банк мекемелері арқылы төленеді. 
      Орталықта «электрондық 
үкімет» порталының төлем шлюзі 
(бұдан әрі – ЭҮТШ) арқылы төлем 
жүргізу мүмкіндігі көрсетілген. 
      8. Жұмыс кестесі: 
      1) көрсетілетін қызметті 
берушінің – Қазақстан Республи-
касының еңбек заңнамасына 
сәйкес демалыс және мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден 
бастап жұманы қоса алғанда, 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі 
үзіліс 13.00 ден 14.30-ға дейін. 
      Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет кезекке тұру тәртібімен, 
алдын ала жазылусыз және жедел 
қызмет көрсетусіз көрсетіледі. 
      2) орталықта – Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнама-
сына және белгіленген жұмыс 
кестесіне сәйкес демалыс және 
мереке күндерін қоспағанда, 
дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда, сағат 9.00-ден 20.00-ға 
дейін үзіліссіз. 
      Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет жеделдетіп қызмет 
көрсетусіз «электрондық» кезек 
тәртібімен көрсетіледі, электрон-
дық кезекті портал арқылы 
брондауға болады. 
      9. Көрсетілетін қызметті алушы 
не оның уәкілетті өкілі көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе 
орталыққа жүгінген кезде мемле-
кеттік қызметті көрсету үшін 
ұсынатын қажетті құжаттардың 
тізбесі: 
      азаматтық хал актісі жазбасын 
қалпына келтіру үшін: 
      1) осы мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандартына 
3-қосымшаға сәйкес белгіленген 
нысандағы өтініш; 
      2) жеке басын куәландыратын 
құжат (сәйкестендіру үшін); 
      3) азаматтық хал актілерін 
тіркеу кітаптарында акті жазбасы-
ның жоқтығы туралы жоғалтылған 
жазба болған жер бойынша 
облыстық (қалалық) азаматтық 
хал актілерін жазу мұрағатының 
анықтамасы; 
      4) көрсетілетін қызметті 
алушының және оның жақын 
туыстары (ата-анасы, балалары, 
аға-інілері, апа-сіңлілері мен 
қарындастары) туралы деректер 
толық көрсетілген өмірбаян; 
      5) еңбек кітапшасының 
көшірмесі, егер көрсетілетін 
қызметті алушы студент болса – 
оқу орнынан туған күні мен жері 
көрсетілген анықтама (бар болса); 
      6) егер көрсетілетін қызметті 
алушы әскери міндетті болса, 
әскери билеттің көшірмесі (бар 
болса); 
      7) көрсетілетін қызметті 
алушының 3х4 мөлшердегі екі 
фотосуреті; 

      8) мемлекеттік бажды 
бюджетке төлегенін растайтын 
құжат немесе салық жеңілдіктерін 
беруге негіз болып табылатын 
құжат. 
      Егер азаматтық хал актілерін 
тіркеу 2008 жылға дейін жүргізіл-
ген болса, мынадай құжаттардың: 
      9) егер некеде (ерлі-зайып-
тылықта) тұрған болса, неке қию 
(ерлі-зайыптылық) туралы 
куәлігінің; 
      10) егер бар болса, балалар-
дың тууы туралы куәліктерінің; 
      11) ата-анасының жеке басын 
куәландыратын құжат (жеке басты 
сәйкестендіру үшін) не ата-анасы-
ның қайтыс болуы туралы 
куәлігінің; 
      12) ата-анасының неке қию 
(ерлі-зайыптылық) туралы 
куәлігінің (егер бар болса); 
      13) көрсетілетін қызметті 
алушының өкілі жүгінген кезде 
нотариалды куәландырылған 
сенімхаттың; 
      14) егер көрсетілетін қызметті 
алушы зейнеткер болса, зейнет-
кер куәлігінің (орталыққа жүгінген 
кезде мәліметтер тиісті мемлекет-
тік ақпараттық жүйелерден 
халыққа қызмет көрсету орта-
лықтарының ақпараттық жүйесі 
арқылы ЭЦҚ-мен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында 
түседі) көшірмесі ұсынылады. 
      Көрсетілетін қызметті алушы-
ның жеке басын куәландыратын 
құжаттар туралы мәліметтерді, 
сондай-ақ егер тіркеу 2008 
жылдан кейін жүргізілген болса, 
азаматтық хал актілерін тіркеу 
туралы куәліктерді көрсетілетін 
қызметті беруші немесе орталық 
қызметкері тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден мемле-
кеттік органдардың уәкілетті 
тұлғаларының ЭЦҚ-мен куәлан-
дырылған электронды құжаттар 
нысанында алады. 
      Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің қызметкері немесе 
орталық қызметкері құжаттар 
түпнұсқаларының түпнұсқа-
лылығын мемлекеттік органдар-
дың мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерінен ұсынылған мәлімет-
термен салыстырып тексереді, 
содан соң түпнұсқаларды 
көрсетілетін қызметті алушыға 
қайтарады. 
      Мемлекеттік қызмет орталық 
арқылы көрсетілген жағдайда 
көрсетілетін қызметті алушы, егер 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында өзгеше көзделме-
се, ақпараттық жүйелердегі 
заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мәліметтерді пайдала-
нуға орталық берген нысан бойын-
ша жазбаша келісім береді. 
      Мемлекеттік қызметті орталық 
арқылы көрсетуге қажетті 
құжаттарды қабылдау кезінде 
көрсетілетін қызметті алушыға: 
      1) сұрау салудың нөмірі мен 
қабылданған күні; 
      2) сұратылып отырған 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тің түрі; 
      3) қоса берілген құжаттардың 
саны мен атауы; 
      4) құжаттарды беру күні, 
уақыты және орны; 
      5) құжаттарды рәсімдеуге 
қабылдаған орталық қызмет-
керінің тегі, аты, әкесінің аты 
көрсетілген тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат 
беріледі. 
      Заңды күшіне енген сот 
шешімі негізінде мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде көр-
сетілетін қызметті алушы мына-
ларды: 
      1) көрсетілетін қызметті 
алушының жеке куәлігін (тұлғаны 
сәйкестендіру үшін); 
      2) осы мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандарты-
на 2-қосымшаға сәйкес белгілен-
ген нысандағы өтінішті; 
      3) мемлекеттік тіркеу орны 
мен уақыты көрсетілген актілік 
жазбаны қалпына келтіру туралы 
соттың заңды күшіне енген 
шешімін ұсынады. 
      Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет көрсетілетін қызметті 
беруші арқылы көрсету үшін 
қажетті құжаттарды қабылдау 
кезінде көрсетілетін қызметті 
алушыға мыналар: 
      1) өтініштің қабылданған күні; 
      2) қоса берілген құжаттардың 
саны; 
      3) құжаттарды беру күні, 
уақыты; 
      4) құжаттарды рәсімдеуге 
өтінішті қабылдаған маманның 
тегі, аты, әкесінің аты көрсетілген 
қолхат беріледі. 
      Оралмандар Қазақстан 
Республикасына заңды көшіп 
келгені туралы және олардың 
Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алу туралы қолдау-
хаттары туралы ішкі істер 
органдары берген құжаттарды 
қосымша тапсырады. 
      Азаматтық хал актілерінің 
жазбаларын қалпына келтіру үшін 
көрсетілетін қызметті алушы 
азаматтық хал актілерінің 
жазбаларын қалпына келтіруге 
қажетті мәліметтерді растайтын 
құжаттарды (жұмыс немесе оқу 
орнынан анықтама, білімі туралы 
құжаттар, мемлекеттік мұрағаттар-
дың анықтамалары) ұсынады. 
      10. Көрсетілетін қызметті 
алушы осы мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандарты-
ның 9-тармағында көрсетілген 
тізбеге сәйкес құжаттардың 
топтамасын толық бермеген 
жағдайда орталық қызметкері 
өтінішті қабылдаудан бас тартады 
және осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 3-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша 
құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері бойынша ор-
талық мемлекеттік органдардың, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті 

берушілердің және (немесе) 
олардың лауазымды 

адамдарының 
әрекетіне (әрекетсіздігіне) 

шағымдану тәртібі
      11. Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің және (немесе) оның лауа-
зымды адамдарының, орталықтың 
және (немесе) оның қызметкер-
лерінің мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері бойынша 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әре-
кетсіздігіне) шағымдану: 
      1) шағым осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты-
ның 14-тармағында көрсетілген 
мекенжай бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының 
атына не 010000, Астана қаласы, 
Орынбор көшесі, 8, 13-кіреберіс 
мекенжайы бойынша Министрлік 
басшылығының атына беріледі, 
телефоны: 8(7172) 74-07-37, 74-
07-68. 
      Шағымдар пошта арқылы 
жазбаша нысанда не көрсетілетін 
қызметті берушінің немесе Мини-
стрліктің кеңсесі арқылы қол-
ма-қол беріледі. 
      Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің немесе Министрліктің 
кеңсесінде қабылдап алған 
адамның тегі мен аты-жөні, 
берілген шағымға жауап алу-
дың мерзімі мен орны көрсетіле 
отырып, шағымды тіркеу (мөрта-
бан, кіріс нөмірі күні) шағымның 
қабылданғанын растау болып 
табылады. Тіркелгеннен кейін 
жауапты орындаушыны айқындау 
және тиісті шаралар қабылдау 
үшін шағым көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің 
басшысына жіберіледі. 
      2) орталық қызметкерінің әре-
кеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
осы мемлекеттік көрсетілетін қы-
змет стандартының 14-тармағын-
да көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша орталықтың 
басшысына жіберіледі. 
      Пошта арқылы, сол сияқты 
қолма-қол келіп түскен шағымды 
орталықтың кеңсесінде тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі мен тіркел-
ген күні шағымның екінші данасы-
на немесе шағымға ілеспе хатқа 
қойылады) оның қабылданғанын 
растау болып табылады. Тіркел-

геннен кейін жауапты орында-
ушыны айқындау және тиісті 
шаралар қабылдау үшін шағым 
орталық басшысына жіберіледі. 
      Көрсетілетін қызметті 
алушының көрсетілетін қызметті 
берушінің, Министрліктің немесе 
орталықтың атына келіп түскен 
шағымы тіркелген күнінен бастап 
бес жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады. Шағымды қараудың 
нәтижелері туралы дәлелді 
жауап пошта байланысы арқылы 
көрсетілетін қызметті алушыға 
жіберіледі не көрсетілетін қыз-
метті берушінің немесе Мини-
стрліктің кеңсесінде қолма-қол 
беріледі. 
      Портал арқылы жүгінген 
кезде шағым жасаудың тәртібі 
туралы ақпаратты мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны 
бойынша алуға болады. 
      Шағымды көрсетілетін қыз-
метті алушыға портал арқылы 
«жеке кабинеттен» жіберген 
кезде жүгіну туралы ақпарат қол-
жетімді болады, ол көрсетілетін 
қызметті берушінің өтінішін өңдеу 
(жеткізу, тіркеу, орындау туралы 
белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) бары-
сында жаңартылып тұрады. 
      Көрсетілетін қызметті алушы 
көрсетілген қызметтің нәтиже-
лерімен келіспеген жағдайда 
мемлекеттік қызметтер көрсету 
сапасын бағалау және бақы-
лау жөніндегі уәкілетті органға 
шағым жасай алады. 
      Көрсетілетін қызметті алушы-
ның мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасын бағалау және бақылау 
жөніндегі уәкілетті органның аты-
на келіп түскен шағымы тіркелген 
күнінен бастап он бес жұмыс күні 
ішінде қаралуға жатады. 
      12. Көрсетілген мемлекеттік 
қызмет нәтижелерімен келіспе-
ген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
көзделген тәртіппен сотқа жүгіну-
ге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызмет 
көрсету, оның ішінде электрон-

дық нысанда және халыққа 
қызмет көрсету орталықтары 

арқылы көрсетілетін 
қызметтің ерекшеліктері 

ескерілген өзге де талаптар
      13. Денсаулық жағдайына 
байланысты орталыққа жеке 
өзі келуге мүмкіндігі жоқ көр-
сетілетін қызметті алушылардан 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттарды қабылдауды 
орталық қызметкері көрсетілетін 
қызметті алушының тұрғылықты 
жеріне барып жүзеге асырады. 
      14. Мемлекеттік қызмет 
көрсету орындарының мекенжай-
лары: 
      көрсетілетін қызметті 
берушінің – www.adilet.gov.kz, 
«Мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттер» бөлімінде; 
      орталықтың – www.con.gov.kz 
интернет-ресурстарында орнала-
стырылған. 
      15. Көрсетілетін қызметті 
алушының мемлекеттік қызмет 
көрсетудің тәртібі мен мәртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс-ор-
талығы арқылы қашықтықтан 
қолжетімділік режимінде алу 
мүмкіндігі бар. 
      16. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі 
анықтамалық қызметтің байла-
ныс телефоны: 8 (7172) 58 00 
58. Мемлекеттік қызмет көрсету 
мәселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс-орталығы: 1414.

ХҚКО мекемесі дүйсенбі 
– сенбі күндерінде таңертең-
гі сағат 9-дан 20-00-ге дейін 
қызмет етеді.Мекен-жайы-
мыз: Ұлытау ауданы Ұлытау 
селосы Аманкелді көшесі 29-А, 
хабарласу телефоны: 8-(71035) 
2-16-24; 2-13-06.

Ұлытау ауданындағы      
ХҚКО РМК бөлімі.

       ХҚКО АРҚЫЛЫ «АЗАМАТТЫҚ ХАЛ АКТІЛЕРІНІҢ ЖАЗБАЛАРЫН         
ҚАЛПЫНА  КЕЛТІРУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ТҮРІ ТУРАЛЫ
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№12 (5983)Ұлытау өңірі

Қазақстан Республикасының 
жаңа Қылмыстық процестік ко-
дексі 2014 жылғы 4 шілдедегі 
№231-V Қазақстан Республика-
сының Заңымен қабылданды. 
Нақты кодексте көптеген баптар 
өзгеріске ұшырады, соның қата-
рында бұлтартпау шараларының 
бір түрі «кепіл».

Кепіл сотқа дейінгі тер-
геп-тексеруді жүзеге асыратын 
адамның, прокурордың неме-
се соттың шақыруы бойынша 
күдіктінің, айыпталушының келуі 
жөніндегі міндеттерін орындауын 
қамтамасыз ету үшін күдіктінің, 
айыпталушының өзінің не басқа 
тұлғаның сот депозитіне ақша 
енгізуінен тұрады. Кепіл ретінде 
басқа да құндылықтар, тыйым 
салынатын және жылжымайтын 
мүлік қабылдануы мүмкін. Кеп-
іл прокурордың санкциясымен 
не соттың, тергеу судьясының 
қаулысы бойынша ғана қолда-
нылады. Сонымен қатар, жаңа 
кодексте «кепіл» институтының 
қолданылуын ұлғайту мақсатын-
да мөлшерін азайтқан. Нақтырақ 
айтсақ, онша ауыр емес қылмыс 
жасады деп күдік келтірілген кез-
де–айлық есептік көрсеткіштің 50 
еселенген мөлшерінен кем бол-
майды деп көрсетілсе, бұрынғы 
кодекске сәйкес 100 еселенген 
болатын. Сонымен қатар, ауыр-
лығы орташа қылмысты абайсы-
зда жасады деп күдік келтірілген 
кезде айлық есептік көрсеткіштің 

150 еселенген мөлшерінен десе, 
бұрынғыға сәйкес 300 еселен-
ген; ауырлығы орташа қылмы-
сты қасақана жасады деп күдік 
келтірілген кезде айлық есептік 
көрсеткіштің 250 еселенген мөл-
шерінен, бұрынғыға сәйкес-500 
еселенген; ауыр қылмыс жасады 
деп күдік келтірілген кезде айлық 
есептік көрсеткіштің 500 еселен-
ген мөлшерінен кем бола алмай-
ды десе, бұрынғыға сәйкес 1000 
еселенген. Сондай-ақ, кепіл мөл-
шерінің төменгі мөлшерінен аз 
мөлшер белгіленуі мүмкін тұлға-
лар тізімі енгізілді.

Осыған сәйкес, айрықша 
жағдайларда, кепіл мөлшері 
яғни. асырауында кәмелетке тол-
маған балалары, қарт ата-анасы, 
мүгедек туыстары бар, сондай-ақ 
қорғаншы және қамқоршы болып 
табылатын адамдарға; тұрақты 
табыс көзі жоқ адамдарға; ха-
лықтың әлеуметтік жағынан 
әлсіз топтарына жататын, сон-
дай-ақ бюджет есебінен әртүр-
лі           әлеуметтік көмек түрлерін 
алатын адамдарға; кәмелетке 
толмағандар мен зейнеткер-
лік жастағы адамдарға қатысты 
төменгі мөлшерден аз мөлшерде 
қолданылуы мүмкін не осы со-
маға баламалы өзге мүлік қабыл-
дауы мүмкін.

Р. ШЫНБЕРГЕНОВ,
Ұлытау ауданы 
прокурорының 

аға көмекшісі, 
1-сыныпты заңгер.

Заңға түсінік

БҰЛТАРТПАУ ШАРАСЫ 
РЕТІНДЕ КЕПІЛДІ

 ҚОЛДАНУ

Сот – ақ пен қара таразыла-
натын, әділдік салтанат құратын 
мәртебелі орын. Сондықтан бұл 
ортаның талапқа сай болуы, жұ-
мысының мінсіз атқарылуы сот 
құрылымына үлкен міндеттер 
жүктейді.

Бүгінгідей құқықтық орта-
ның халықаралық талаптарға 
сәйкестендірілуі, ашықтық, 
қол- жетімділік принципінің іске 
асуы, халық пен сот арасындағы 
байланыстың нығаюы үшінші 
биліктің беделін өсіре түсті. Ең             
бастысы халықтың, құқықтық 
білімі тереңдеді. Соның арқа-
сында, енді қарапайым халыққа 
соттың маңызын, төрелік етер 
алаңда ортақ тәртіпті сақтап, су-
дьяларға құрмет таныту керекті-
гін ескертудің, үйретудің қажеті 
жоқ. Әділдік алаңындағы ортақ 
қағидалардан, сот отырысы ба-
рысындағы құқықтық  мүмкін-
діктерінен  көпшілік жан-жақты 
құлағдар. Әрі заманауи техно-
логияның көмегімен жұртшылық 
сот отырысында тараптардың 
тең құқылы сақталатынын, еш-
кімге артықшылық жасалып, 
ешкімнің мүмкіндігі  шектелмей-
тінін біледі. Өйткені, сот зал-
дарындағы дыбыс-бейне жазу 
құрылғылары  ақиқаттың сақта-
луына ықпал етеді.

Дыбыс-бейне жазбасының 
негізгі мақсаты – сот төрелігін 
атқарудағы ашықтық пен қол-
жетімділік деңгейін жоғарылата-

ды; соттың және сот отырысы-
ның қатысушыларының процес-
суальдық нормаларды сақтауын 
қамтамасыз етеді; сот жұмы-
сын жандандырады; судьяның 
және сот хатшысының жұмы-
сын оңтайландырады, бюджет 
қаржысын және сотқа қатысушы-
лардың қаржысын үнемдейді; сот 
отырысы хаттамасының сапасын 
жақсартады; сот отырыстары 
кезінде тәртіп сақтау ережесіне 
байланысты сұрақтар объективті 
түрде  шешіледі.

Сондай-ақ, сотқа құрмет-
темеушілік танытқандарға жа-
заның қатаң екенін тұрғындар 
біледі. Сот — еркін пікір алаңы, 
өз құқығыңды шүбәсіз  қорғауға 
мүмкіндік беретін орта болған-
дықтан, онда дау шығарып, су-
дьяға дөрекілік танытуға жол 
берілмейді. Сот мамандары, 
сот приставтары тарапынан сот 
отырыстарының талапқа сай 
өтуіне, қатысушылардың бел-
гіленген мерзімінен кешікпей 
келуіне толық жағдай жасалған. 
Осындай жүйелі жұмыстың нәти-
жесінде қазір сот отырысына 
себепсіз келмейтін, кешігетін 
жандар жоқтың қасы. Бұл да 
азаматтардың өз жауаптылығын 
сезініп, сот құрылымының мәр-
тебесін түсінгені болса керек. 

С.БҰХАРОВА,
                     Ұлытау аудандық 
сотының кеңсе меңгерушісі.

    ТӨРЕЛІК АЛАҢЫНДАҒЫ ТӘРТІП 
—  БАРШАҒА ОРТАҚ

Қазақстан Республикасы-
ның «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» 2013 жылғы 
15 сәуірдегі № 88 Заңының 6 
бабының 3 тармағына сәйкес, 
Қазақстан Республикасының 
Үкіметі 2014 жылғы 12 ақпандағы 
№ 78 қаулысымен фитосанита-
риялық қауіпсіздік саласындағы 
«Карантинге жатқызылған өнімнің 
Қазақстан Республикасының 
аумағында орнын ауыстыруға ка-
рантиндік сертификат беру» және 
«Карантинге жатқызылған өнімді 
Қазақстан Рсепубликасынан тыс 
жерлерге әкетуге фитосанитари-
ялық сертификат беру» мемле-
кеттік қызметтерді көрсетудің 
стандарттары бекітілді.

Мемлекеттік қызмет де-
геніміз-көрсетілетін қызметті 
алушылардың өтініші бойынша 
жеке тәртіппен жүзеге асырылатын 
және олардың құқықтарын, бостан-
дықтары мен заңды мүдделерін 
іске асыруға, оларға тиісті матери-
алдық немесе материалдық емес 
игіліктер беруге бағытталған жеке-
леген мемлекеттік функцияларды 
іске асыру нысандарының бірі.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты- мемлекет-
тік қызмет көрсетуге қойылатын 
талаптарды белгілейтін, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсету 
процесінің, нысанының сипаттама-
ларын, мазмұнын және нәтижесін 
қамтитын нормативтік құқықтық 
акт. Стандартта мемлекеттік 
қызметтерді көрсету тәртібі, мем-
лекеттік қызметтерді көрсететін 
лауазымды адамдардың шешім-
деріне шағымдану тәртібі және 
мемлекеттік қызметтерді көрсетуге 
қойылатын өзге талаптар айқын-
далған.

Осы стандарттарға сәйкес, 
мемлекеттік қызметтерді Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Агроөнеркәсіптік 
кешендегі мемлекеттік инспекция 
комитетінің Ұлытау аудандық 
аумақтық инспекциясының «элек-
трондық үкіметтің» www.e.gov.
kz веб-порталы арқылы ішіна-
ра автоматтандырылған түрде 
көрсетеді.Көрсетілетін қызметті 
алушы жүгінген кезде – құжат қағаз 
жеткізгіште беріледі. Фитосанита-
риялық сертификат алуға өтінім 
берілген күннен бастап бес жұмыс 
күннен, ал карантиндік сертифи-
кат үш жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде рәсімделеді. Құжаттарды 
тапсыру кезінде күтудің ең ұзақ 
уақыты – 30 (отыз) минут. Мем-
лекеттік қызмет көрсету нысаны 
электрондық (ішінара автоматтан-
дырылған) және (немесе) қағаз 
түрінде. Карантинге жатқызылған 
өнімнің Қазақстан Республикасы-
ның аумағында орнын ауыстыруға 
карантиндік сертификаты қағаз 
жеткізгіште беріледі. Мемлекеттік 
қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.

Мемлекеттік қызметті көрсету 
орнының мекен-жайы ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
www.minagri.gov.kz интернет-ре-
сурсында орналасқан.Сондай-ақ, 
фитосанитариялық қауіпсіздік 
саласындағы мемлекеттік қызметті 
көрсетуге қатысты ақпараттарды 
мемлекеттік қызмет көрсету мәсе-
лелері жөніндегі бірыңғай орта-
лығының 1414 телефоны арқылы 
немесе Қарағанды облысы Ұлытау 
ауданы, Бұлқышев көшесі, 30 үй 
№1 кабинет бойынша орналасқан 
мекен-жайдан алуға болады.
Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес дүйсенбіден 
бастап жұманы қоса алғанға дейін, 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 
18.30-ға дейін көрсетіледі. Қабыл-
дау алдын ала жазылусыз және 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
кезек тәртібімен жүзеге асырыла-
ды.

Мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін көрсетілетін қызметті алушы 
(не сенімхат бойынша оның өкілі) 
жүгінген кезде ұсынатын қажетті 
құжаттар: 
      1) осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша өтінім; 
      2) жеке тұлға үшін – жеке ба-
сын куәландыратын құжат; 
      3) көрсетілетін қызметті 
алушының өкілі жүгінген кезде 
көрсетілетін қызметті алушының 

уәкілетті өкілінің жеке басын 
куәландыратын құжат және өкіл-
дікке өкілеттілікті куәландыратын 
құжат; 
      4) заңды тұлғалар үшін – заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәлік немесе 
анықтама. 
      Көрсетілетін қызметті алушыға: 
      құжаттарды қабылдау нөмірі 
мен күні; 
      сұратылатын мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет түрі; 
      қоса берілген құжаттардың 
саны мен атаулары; 
      мемлекеттік көрсетілетін қыз-
метті алатын күні (уақыты) және 
құжаттарды беру орны; 
      көрсетілетін қызметті берушінің 
құжаттарды қабылдаған жауапты 
лауазымды адамының тегі, аты, 
әкесінің аты көрсетілген тиісті 
құжаттардың қабылдағаны туралы 
қолхат беріледі. 
      Көрсетілген мемлекеттік 
қызмет нәтижелерімен келіспеген 
жағдайда, жазбаша түрде пошта 
арқылы немесе қолма-қол ҚР 
АШМ Агроөнеркәсіптік кешендегі 
мемлекеттік инспекция комитетінің 
төрағасына немесе орынбасарына 
мына мекен-жай бойынша: 010000, 
Астана қаласы, Кенесары көшесі, 
телефоны 8(7172) 55-53-67, жұмыс 
күндері 9.00-ден 18.30-ға дейін 
шағымдануға болады. 
      Шағым онда көтерілген мәселе-
лерді шешу құзыретіне кіретін лау-
азымды адамның атына беріледі. 
      Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің немесе Комитеттің атына 
келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап бес жұмыс күні ішін-
де қаралуға тиіс. 
      Көрсетілген мемлекеттік        
қызмет нәтижелерімен келіспеген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер 
көрсету сапасын бағалау және 
бақылау жөніндегі уәкілетті органға 
шағымдануына болады. 
      Мемлекеттік қызметтер көрсету 
сапасын бағалау және бақылау 
жөніндегі уәкілетті органның атына 
келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап он бес жұмыс күні 
ішінде қаралуға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тер туралы» Заңының 10-бабының 
2 тармағына сәйкес, Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің 2014 жылғы 6 ма-
мырдағы № 4-4/256 бұйрығымен 
өсімдіктер карантині саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тер регламенті бекітілді.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті – мемлекеттік 
қызмет стандартын сақтау жөнін-
дегі талаптарды белгілейтін және 
көрсетілетін қызметті берушілер 
қызметінің тәртібін, оның ішінде 
мемлекеттік қызметтер көрсету 
орталықтарымен өзара іс-қимыл, 
сондай-ақ ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібін айқындайтын 
нормативтік құқықтық акт.

Осы Регламентке сәйкес, 
мемлекеттік қызмет көрсету 
бойынша іс-қимылды бастауға 
көрсетілетін қызметті алушының 
өтініші және Стандарттың 
тармағында көрсетілген 
құжаттардың болуы негіз болады.

Бұл Регламенттерде 
мемлекеттік қызметтерді көрсету 
процесінде қанша құрылымдық-
функционалдық бірліктер 
қатысатыны айқындалған және 
осы қатысатын құрамының іс-
қимылдары, оны орындаудың 
ұзақтығы және осы мемлекеттік 
қызмет көрсету барысындағы 
құрылымдық бөлімшелердің өзара 
іс-қимылдары белгіленген, атап 
айтқанда құжаттарды қабылдауға 
және беруге жауапты лауазымды 
адамның, құрылымдық бөлімше 
басшысының, карантиндік және 
фитосанитариялық сертификатты 
рәсімдейтін мемлекеттік 
инспектордың қандай қызмет, 
қанша уақытта, қалай атқаратыны 
сипатталған.

1) көрсетілетін қызметті 
беруші құжаттардың толық 
болуын, тең түпнұсқалылығын 
тексереді, тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға келесілерді 
көрсете отырып қолхат береді: 

құжаттардың нөмірін, қабылдау 
күнін; сұратылып отырған 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
түрін; қоса берілген құжаттардың 
санын, атауын, құжаттарды 
қабылдау орнын және мемлекеттік 
қызмет алудың уақытын 
(күнін); құжаттарды қабылдаған 
лауазымды тұлғаның тегі, аты, 
әкесінің аты.

Оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшесінің басшысына отыз 
минут ішінде береді;  
      2) көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық 
бөлімшесінің басшысы карантиндік 
сертификатты ресімдеуге жауапты 
уәкілетті өсімдіктер карантині 
жөніндегі мемлекеттік инспекторды  
екі сағат ішінде айқындайды; 
      3) мемлекеттік инспектор 
ұсынылған құжаттарды бес минут 
ішінде қарайды;

4) мемлекеттік инспектор 
өтінімді агроөнеркәсіптік кешеннің 
салаларын басқарудың бірыңғай 
автоматтандырылған жүйесі 
«e-Agriculture» (бұдан әрі – ББАЖ 
АЖ) арқылы он минут ішінде 
ресімдейді;

5) мемлекеттік инспектор 
Бас прокуратураның Құқықтық 
статистика және арнайы есепке 
алу жөріндегі комитетінің 
Басқармасына (бұдан әрі – БП 
ҚС және АЕКБ) он минут ішінде 
хабарлама жібереді;

6) хабарлама жібергеннен 
кейін бір тәулік өткен соң 
мемлекеттік инспектор мемлекеттік 
қызметті алушының қатысуымен 
карантинге жатқызылған өнімнің 
фитосанитариялық жай-күйін 
анықтау үшін карантинге 
жатқызылған өнімді тексеріп 
қарауға барады және карантинге 
жатқызылған өнім карантиндік 
аймақтардан шыққан жағдайда 
үлгілерді үш жұмыс күнінде 
фитосанитариялық сараптамаға 
жолдайды;

7) мемлекеттік инспектор 
тексеріп қараудың нәтижесі 
бойынша арнайы даярланған 
бланкке бір сағат ішінде 
карантиндік сертификатты 
рәсімдейді;

8) мемлекеттік инспектор 
дайын болған карантиндік 
сертификатты көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесіне 
немесе жоғарыда көрсетілген 
құжаттарды беруге уәкілетті 
лауазымды адамға бес минут 
ішінде береді;

9) көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері 
немесе лауазымды адам дайын 
болған карантиндік сертификатты 
бес минут ішінде тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға 
береді.

Мемлекеттік қызметті көрсету 
процесіндегі әкімшілік іс-қимылдың 
логикалық бірізділігі және 
құрылымдық-функционалдық 
бірліктердің арасындағы өзара 
байланысты көрсететін схемалар 
осы Регламентте келтірілген.

Фитосанитариялық қауіпсіздік 
саласындағы карантиндік және 
фитосанитариялық сертификатты 
беру жөніндегі қызметтерді 
көрсету барысында қызмет 
алушының халыққа қызмет 
көрсету орталығына және (немесе) 
басқа да көрсетілетін қызметті 
берушілерге жүгіну мүмкіндігі 
көзделмеген. Қызметті алушыда 
электрондық-цифрлық қолтаңба 
болған кезде портал арқылы 
өтініш беру, сондай-ақ, порталда 
электрондық құжат нысанындағы 
сертификаттың (карантиндік және 
фитосанитариялық) дайындығы 
туралы қызмет алушыға хабарлама 
жіберу мүмкіндігі бар. 

А. ҮРТЕКОВА,
ҚР АШМ АӨК МИК Ұлытау

аудандық аумақтық 
инспекциясының

бас маман-өсімдіктер 
карантині

жөніндегі мемлекеттік 
инспекторы.  

ФИТОСАНИТАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ
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Сұм ажал кімді аяған, отбасымыздың ұй-
тқысы, ақбұлақтай ақылшымыз, ардақты да, 
аяулы анамыз Қайыржан Шәйкенқызын, 
Қылышбек зайыбы (Қоқан руы) ортамыз-
дан алып кетті. Асыл анамыздың орны ойсы-
рап тұр. Алланың ісіне шара бар ма?

Жатқан жерің анашым жайлы болсын,
Иманды бол, қабырың нұрға толсын.
Жаныңды жәннатта етіп жаратушы,
Періштелер өзіңе қорған болсын,—         

деп дұғадан жоқтағаннан басқа амал жоқ.

Еске алып, қырқын берушілер: балалары, 
бауырлары, немерелері.

                                                           ***
28 наурыз күні сағат 12.00-де асыл анамызды еске алып,  

«Тассай» дәмханасында қырқын береміз. Асқа туыс-туған, 
құда-жекжат, анамыздың көзі тірісінде сыйлас, дәмдес болған 
жәмиғатты шақырамыз.

ЕСКЕ АЛУ

ҮЙ  САТЫЛАДЫ
Ұлытау селосында 

4 бөлмелі үй сатылады.  
Ауызсу, титан, септик, 
туалет, душ, ұзақ уақыт 
жанатын қазандығы бар 
(аптасына 1-2 рет от жағы-
лады). Терезелері пластик, 
есіктері ағаш, еден жаңар-
тылып линолеум төселген, 
қабырғалары түсқағаз, үй-
дің сырты изовер салынып, 
сайдингпен қапталған. Үй-
дің іші-сырты 2013-2014 
жылдары күрделі жөндеу-
ден өткен. «Отау» ТВ ор-
натылған, телефон бар. 
Гараж да бар. Үйдің ауласы 
қалың профильмен қор-
шалған. 

Мекен-жайымыз: Ұлы-
тау селосы, Аманкелді 
көшесі 35-1. Тел: 8(71035) 
2-14-86; сот: 87772134763.

Сенім телефоны жұмыс істейді
«Ұлытау ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жола-

ушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сі, аталған бөлім 
қызметкерлері тарапынан ҚР Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы Заңы баптарын бұзу, Мемлекеттік қызмет этикасын сақтау, Ар-на-
мыс кодексі талаптарын орындамау фактілері орын алған жағдайда, 
бөлімде 2-12-19 сенім телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

«Концерн «Найза-Құрылыс» ЖШС табиғатты қорғау іс ша-
ралары жоспары бойынша «Қарағанды облысы Шұбаркөл-Май-
бұлақ бекеті телімінде орналасқан 22 жер телімінде саз балшық 
және саз балшықты жыныстар өндіру барысында бұзылған 
жерлерді қайта қалпына келтіру жобасы» бойынша қоғамдық 
тыңдау өткізеді.

Тыңдау 2015 жылдың 15 сәуірінде сағат 15:00-де 
Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Шұбаркөл ауылы, 
Рысқұлбеков көшесі, 83 үй, Абай атындағы Шұбаркөл орта 
мектебі, акт залында өткізіледі. Анықтама телефоны 8 
(7172) 70-16-14. Ескертпелер және ұсыныстар үшін email: 
a.albergenova@naiza.kz

***
ТОО «Концерн «Найза-Курылыс»  проводить общественное 

слушание по плану природоохранных мероприятий по охране 
окружающей среды к «Проекту рекультивации земель нарушен-
ных при добыче 22 участков сосредоточенных грунтовых резер-
вов вдоль строящиеся железной дороги Аркалык-Шубарколь, 
участок станция Шубарколь-станция Майбулак Карагандинской 
области». 

Слушание будет проводится 15 апреля 2015 года 15 ча-
сов по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, 
пос. Шубарколь, ул. Рыскулбекова, 83, Шубаркольская 
средняя школа им. Абая, актовый зал. Справки по телефо-
ну: 8 (7172) 70-16-14, для замечаний и предложений email: 
a.albergenova@naiza.kz

ХАБАРЛАНДЫРУ

Ұлытау ауданы әкімдігі және аудандық мәслихат Ұлытау аудандық 
аумақтық инспекция басшысы Григорович Светлана Владимирқызына 
ағасы 

Фаст Виктор Владимирұлының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Нұр Отан» партиясы Ұлытау аудандық филиалы аумақтық ауыл-
шаруашылығы инспекциясының басшысы Григорович Светлана Влади-
мирқызына, туыс-туғандарына бауырлары 

Фаст Виктор Владимирұлының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, 

көңіл айтады. 

ҚР АШМ АӨК МИК Ұлытау аудандық аумақтық инспекциясының 
ұжымы инспекция басшысы Григорович Светлана Владимирқызына 
ағасы 

Фаст Виктор Владимирұлының  
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Аудандық кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі мемлекеттік мекемесі 
аудандық аумақтық инспекциясының басшысы Григорович Светлана 
Владимирқызына ағасы 

Фаст Виктор Владимирұлының 
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Күн тізбесінде Наурыз айы. 
Ауа райы күн сайын жылынуда. 
Алдағы уақытта су тасқыны-
ның мезгілі. Бұл – су деңгейінің 
оқыс көтеріліп, өзен арнасының 
толып, жағадан шығуымен, ги-
дротехникалық ғимараттардың 
бұзылуымен ерекшеленеді. Ал 
бұның арты елді мекендерді 
су басып, шаруашылық нысан-
дары мен тұрғындарға едәуір 
материалдық шығын келтіреді.
Аудан аумағында су тасқыны 
әртүрлі жағдайда өтеді. Бар-
лығы ауа райына байланы-
сты болады. Су тасқыны жәй 
өтуі мүмкін – білінбейді, кейде 
бақытсыздық жағдайға әкелуі 
мүмкін. Сондықтан да төменде-
гі қауіпсіздік ережелерін ұсына-
мын: көктемгі қардың тез еруі, 
қолайсыз ауа райының ұзақ со-

зылуы, мұз еріп қозғалған мез-
гілде өзеннің аласа жағасында 
тоқтамау керек; оқыс су тасқы-
ны кезінде, тұрған жерден тез 
кетіп жердің неғұрлым биік бе-
дерлі жеріне жетуі керек; су қой-
малары тоғандарға жақын және 
өзендер арасына орналасқан 
саяжайларға баруды шектеу 
қажет; өзендер, арналар, терең 
және орлар мен шұңқырлардың 
үстінен өтетін құбырлар мен 
құрылғылардың үстімен (бой-
ымен) өтпеңіз; құрғақ жерден 
бөлініп қалмас үшін өзен орта-
сындағы жартылай аралдарға 
кірмеңіз; белгіленбеген және 
таныс емес орындарда мұз 
үстімен өзенді, арналарды, т.б. 
да су қоймаларын кесіп өтпеңіз 
және жүрмеңіз; өзен, котло-
ван, терең орлар мен шұңқыр-

лардың жанында балалардың 
ойнауына тиым салыңыз; осы 
кезеңде су арнасының толық 
түскеніне дейін балықшыларға 
балық аулауын доғара тұру ке-
рек.

Егер сіз көктемгі су тасқы-
нынан аман қалғыңыз келсе, 
өзіңіздің мүлкіңізді жоғалтқыңыз 
келмесе, онда қазірден бастап 
қажетті шараларды қабыл-
даңыз. Сонымен қатар, сыбай-
лас-жемқорлықтың алдын алу 
жолында ҚР ТЖМ Қарағанды 
облыстық ТЖД-нің тел: 51-89-
37, Ұлытау ауданы ТЖБ-нің тел: 
2-11-25 сенім телефондары жұ-
мыс істейтінін хабарлайды.

Н.САБАҒАНОВ,
Ұлытау ауданы ТЖБ-нің 

бас маманы, 
ө.қ.қ. аға лейтенанты.

КӨКТЕМГІ ҚАУІПТІ ЖАҒДАЙДАН 
САҚ БОЛЫҢЫЗ

(СУ ТАСҚЫНЫ КЕЗІНДЕГІ ТӘРТІП ЕРЕЖЕСІ ТУРАЛЫ ЖАДЫНАМА)

Қазақстан Республикасы Ішкі 
Істер Министрлігінің нұсқауы бой-
ынша Республика көлемінде 17.03 
– 19.03.15ж. аралығында «Құқықтық  
тәртіп» жедел алдын алу іс-шарасы 
өтті. Жоспарланған жедел алдын 
алу іс шарасы аясында, Ұлытау 
ауданының ішкі істер бөлімінің ар-
найы алдын алу жоспары құрылып, 
жеке құрам күшейтілген қызмет 
тәртібіне көшірілді. Іс-шараның 
мақсаты – құқықтық тәртіпті сақтау, 
көшелерде және басқа да қоғамдық 
орындарда қылмыстарды  ескерту 
және жолын кесу болып табылады. 

Қолданыстағы     ҚР-ның    
Әкімшілік құқықбұзушылық ту-
ралы    кодексімен    жеке  және  
заңды    тұлғалардың   ұсақ бұ-
зақылық  (Кодекстің 434-бабы),  
жекелей алғанда,  «Ұсақ бұ-
зақылық, яғни қоғамдық  орын-
дарда былапыт сөйлеу, жеке 
тұлғаларды қорлап тиiсу, тұрғын 
жайларды қорлау, ортақ пайда-
лану орындарын, саябақтарды, 
скверлерді ластау, оның ішін-
де белгіленбеген орындарда 
коммунальдық қалдықтарды 
шығару, қоғамдық тәртiптi және 
жеке тұлғалардың тыныштығын 
бұзатын, төңiрегіндегілердi 
сыйламаушылықты бiлдiретiн 
басқа да осындай iс-әрекет-
тер» жасағаны үшін әкімшілік 
жауапкершілік қарастырылған.  
Осындай құқықбұзушылықты 
жасағаны үшін айлық есептiк 

Сақтансаң – сақтайды

көрсеткiштiң  он мөлшерiнде 
айыппұл салуға не он тәулiк-
ке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк 
қамауға алуға әкеп соғады. 

Алкогольдік  ішімдіктерді  ішу 
немесе  қоғамдық  орындарға мас 
күйінде келу (Кодекстің 440-бабы).

1. Жергiлiктi атқарушы орган 
алкогольдік ішімдіктерді құйып са-
туға рұқсат еткен сауда және қоғам-
дық тамақтандыру ұйымдарынан 
басқа, көшелерде және басқа да 
қоғамдық орындарда алкогольдік 
ішімдіктерді iшу немесе қоғамдық 
орындарға адамның қадiр-қаси-
етiне әрi қоғамдық имандылыққа 
нұқсан келтiретiндей мас күйiнде 
келу – бес айлық есептік көрсет-
кіш  мөлшерiнде айыппұл салуға 
әкеп соғады.

2. Жасы 18-ге толмаған 
адамдардың қоғамдық орындарға 
мас күйінде келуі, сондай-ақ олар-
дың қоғамдық орындарда алкоголь 
ішімдіктерін ішуі – ата-аналарға 
немесе олардың орнындағы 
адамдарға бес айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға әкеп соғады.

3. Осы баптың 1-2-бөліктерінде 
көзделген, алкогольдік ішімдіктерді 
iшкенi  немесе қоғамдық орынға 
мас күйiнде келгенi үшiн бiр жыл 
iшiнде екi рет әкiмшiлiк жаза қол-
данылған адамның жасаған iс-әре-
кеттерi – бес тәулiкке дейiнгi 
мерзiмге әкiмшiлiк қамауға алуға 
әкеп соғады.

Жекелеген қоғамдық  орындар-
да  темекі шегуге  тыйым салуды 
бұзу  (Кодекстің 441-бабы).

1.ҚР-ның Заңдарында темекi 
шегуге тыйым салу белгiленген 
жекелеген қоғамдық орындарда 
темекi шегу – үш айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл 
салуға әкеп соғады. 

2. Осы баптың 1-бөлігінде 
көзделген, әкімшілік жаза қолда-
нылғаннан кейін бір жыл ішінде 
қайталап жасалған іс-әрекет – 
алты айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл салуға 
әкеп соғады. 

3. Жұмыс берушiнiң темекi шегу 
үшiн арнаулы орындар бөлудi көз-
дейтiн ҚР-ның Заңдарын бұзуы, 
сондай-ақ, бұл үшiн арнаулы бел-
гiленбеген орындарда темекi ше-
гушiлерге шаралар қолданбауы – 
заңды тұлғаларға – қырық   АЕК 
мөлшерiнде айыппұл салуға 
әкеп соғады.

Құрметті азаматтар, Сіздер-
ден қоғамдық орындарда тәртіп 
ережесін сақтау, айналадағыларға 
сый-құрмет көрсету, қоғамдық 
тәртіпті  сақтау және  адамдардан 
соның сақталуын талап етулері 
сұралады.
 

           Ұлытау ауданының 
ІІБ әкімшілік 

полиция бөлімшесі.

ЖЕДЕЛ АЛДЫН АЛУ ІС-ШАРАСЫ ӨТТІ

Аудандық ІІБ-інде
ЕСКЕ АЛУ

Сұм ажал кімді аяған. Отбасы-
мыздың ұйтқысы, ырыс-берекесі, 
аяулы да ардақты анамыз, ұлағатты 
ұстаз, халқының сүйікті қызы Сәния    
Мирғазизқызы Усманованы орта-
мыздан 83 жасқа қараған шағында 
ортамыздан алып кетті. Артында 
қайғыдан қабырғасы қарс айырылған 
жары, еңіреген балалары мен неме-
релері қалды. Уақыттың тездігіне қа-
раңыз, Анамыздың дүниеден өткеніне 
4-сәуірде қырық күн болып қалыпты.

Бақұл бол менің еңлігім,
Сағыныштан сарғаяр менің гүлім
Ешуақытта есімнен шықпайсың сен, 
Сені жырлап өтемін жетсе тілім.

Жатқан жерің әрқашан болсын жарық,
Дұға оқып отырам есіме алып.
Ғазизбек, Шәмихан, Адайыңды,
Жатырсың бүгін міне қасыңа алып.
Иманды бол, қабірің нұрға толсын,
Жамылған топырағың торқа болсын.

Еске алып, қырқын берушілер: жұбайы Әбіләйс, 
балалары, немерелері, шөберелері.

 ***
Анамыздың 40 күндігіне арналған ас 2015 жылдың 

4 сәуір күні сағат 13.00-де Ұлытау ауданының «Тассай» 
дәмханасында беріледі. Асқа ағайын-туыстар, құда-жек-
жаттар, көршілері, көзі тірі кезінде сыйлас, дәмдес 
болған баршаңызды шақырамыз.

Сәтбаев қалалық аумақтық ауылшаруашылығы инспекциясы ұжы-
мы Ұлытау аудандық аумақтық инспекциясының басшысы Григорович 
Светлана Владимирқызына ағасы 

Фаст Виктор Владимирұлының  
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.
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Бәрекелді!

Біздің ағзамыздың дұрыс 
қызмет атқаруында кальций-
дің маңызы өте зор, ол жүйке 
жүйесі бойынша белгі беруге 
жауапты, біздің бұлшық ет-
теріміздің жиырылып, әлсіре-
уіне белгі береді, қалпына 
келтіру жүйесіне, иммунитет-
ке әсер етеді, ас қорытуға, 
жүйке жүйесі қызметіне, қан-
ның ұюына қатысады.

Кальцийдің жетіспеушілі-
гі сүйектің сынғыштығы мен 
осалдығы, тіс пен тамырлар-
дың әлсіздігіне алып келеді. 
Шаштың түсуін жиілетеді.

Жүктілік пен бала боса-
ну кезінде әйелдер 30 000мг 
кальций жоғалтады! Баланы 
емізу сәтінде ана өз ағзасын-
дағы 300мг кальцийден айы-
рылады.

БІЗДІҢ АҒЗАМЫЗДЫҢ 
ҚЫЗМЕТІНДЕГІ КАЛЬЦИЙДІҢ 

МАҢЫЗЫ
Кальцийді күн-

делікті тұтыну 
нормасы: 10-13 
жас – 1000мг; 13-16 
жас – 1200мг; 16-20 
жас – 1000мг; 20-55 
жас – 800-1000мг; 
55 жастан жоғары – 
1200мг; жүкті және 
бала емізетін әйел-
дер – 1500-2000мг; 
климакс кезіндегі 
әйелдер – 1400мг.

С т р е с с т і 
жағдайларда ағ-

задағы кальций шайылып 
кетеді. Газдалған сусындар-
ды мөлшерден көп ішуден 
ағзадағы кальций шайылып 
кетеді де сүйек осал болады. 
Салауатты, дұрыс тамақтану 
ағзадағы кальцийдің қажет-
ті мөлшерін ұстап тұруды 
қамтамасыз етеді.

Біздің ағзамыздағы 
кальцийдің қайнар көзі сүт 
өнімдері: сүт, йогурт, айран 
және ірімшік. Кальцийдің 
қайнар көзі болып: арқан ба-
лық, сардина, салаттар мен 
қырыққабат саналады. Каль-
цийдің толық сіңуі үшін Д ви-
тамині болуы керек.

Сапура ӘМЕНОВА, 
балалар медбибісі.

Қаншама ұрпақты әсем 
әнімен әлдилеп келе жатқан 
ән әлемінің падишасы атанған 
бірегей талант иесі, қазақ 
халқының ұлы мақтанышы 
«вальс королі» атанып кеткен 
Шәмші Қалдаяқовтың ән кешін 
өткізу ауылымызда дәстүрге 
айналған-ды. Биыл да сол 
үрдіс өз жалғасын тапты, 
бірақ «бұл ән бұрынғы әннен 
өзгерек» демекші, биылғы 
байқау жылдағы Шәмші 
әндерінің кештерінен ерекше 
өтті. Ерекшелігі осы байқауға 
арнайы Ұлытау ауданына 
қарасты бірнеше аймақтардан 
сайыскерлер, бас-аяғы 17 
үміткерлер қатысты. Кешіміздің 
шымылдығын Жезді кентінен 
келген әнші жігіт Әсет Қожах-

метов «Қаракөз әнімен ашып 
берді. Байқауда бұдан бөлек 
Шәмші ағамыздың кез-келген 
кештің, отырыстың, тойлар 
мен үлкен концерттердің сәнін 
келтіретін, халықтың ықыласы 
мен махаббатына бөленген 
«Ақ бантик», «Бәрінен де сен 
сұлу», «Қайықта», «Ана туралы 
жыр», «Сыған серенадасы», 
«Қайдасың», т.б. да көптеген 
әндері сайыскерлеріміздің 
орындауында жиылған қауым-
ның көңілінен шыққанын толас-
сыз көрсетілген қошаметтен 
аңғару қиын емес. Сондай-ақ, 
А.Әубәкіровтің «Бәрінен де 
сен сұлу», Бірмағанбетовтер 
дуэтінің «Кешікпей келем деп 
ең», Б.Жәкетаева мен Д.Биха-
новалар дуэтінің «Тербеледі 

қарағай», М.Еңсебаевтың 
«Ақ бантик» әндері ВИА-ның 
сүйемелдеуімен шырқалғаны 
кешті ерекшелей түсті. Жезді 
кентінен келген А.Төлеге-
нова 3-орынды, Қоскөл мен 
Байқоңыр ауылынан келген 
Д.Мағауин мен А.Әубәкірова-
ларға 2-орын, ал Қарсақбай 
кентінен келген Б.Жантаев 
жүлделі 1-орынды еншілеп кет-
ті. Қалған сайыскерлеріміздің 
барлығына марапат қағазда-
ры мен бағалы сыйлықтар 
табысталды. Яғни, байқауға 
демеушілік жасаған Жанкелді 
селолық округ әкімдігі.

Інжу РАХМЕТОЛЛА.
Байқоңыр ауылы.

ӘН КӨГІНІҢ СҰҢҚАРЫ – ШӘМШІ АҒА

Украин жерінде дү-
ниеге келген Валентина 
Афанасьевна  Машин-
скаяның Жезқазғанда 
оқып, бітірген мамандығы 
акушер, медбибі бола-
тын. Ол үш жылдан астам 
Қарсақбайдағы емханада 
акушерлік қызмет істе-
генде талай «қазақтың 
қарадомалағының» кін-
дік шешесі атанған-тын. 
Бұдан соң Қ.И.Сәтбаев 
атындағы тау-кен ме-
таллургиялық комбина-
тының балабақшасына 
медбикелік жұмысқа ауысқан. 
1995-2011 жылдар аралығында 
Қарсақбай кентіндегі Қ.И.Сәт-
баевтың Мұражай үйінің меңге-
рушісі болған Валентина Афа-
насьевна Валерий және Виктор 

қос ұлын ержеткізіп, еңбекке 
баулыған В.Машинская жасы 
жетіп зейнеткерлікке шықса да 
бұл күндері мұражай сақтаушы-
сы қызметін жалғастырып ке-
леді. Қарсақбайдың тарихына 
қанық Валентина қолына қалам 

Мұхтар ДӘУІТОВ

ҚАРСАҚБАЙҒА 
БАУЫР БАСҚАН УКРАИН ҚЫЗЫ

алып аракідік 
Қ.Сәтбаев ту-
ралы естелік-
тер мен зауыт 
тарихы жайлы 
м а қ а л а л а р ы н 
газет беттерін-
де жариялап 
тұрады. Қай-
мана қазақпен 
аралас-құралас 
тұрып жатқан 
украин қызы қа-
зақ тілін де жетік 
меңгерген.

Суретте: 
В.Машинская 

мұражайдағы жәдігерлер 
көрмесімен сан тараптан 

келген жастарды таны-
стыру үстінде. 

Суретті түсірген автор.

Ұлттық болашағы ұр-
пағыңда болса, ұрпақ тәр-
биесі – біздің қолымызда. 
Демек, ата тегін қадірлеу, ер 
жігітке жарасар «сегіз қырлы 
бір сырлы» болу, ел намысын 
қорғау           сияқты ұғымдарды 
жігіттеріміздің бойына зерде-
леп жеткізу мақсатында Астана 
қаласының С.Сейфуллин атын-
дағы Қазақ Агротехникалық 
Университетінің ұйымдасты-
руымен өткен «Жігіт сұлтаны 
- 2015» байқауында өз өнерін 

ФОТОЭТЮД

Бұл балақай өскенде болар жігіт,
Ұлыс күнін қарсы алмақ тайға мініп.ортаға салып, жігіттердің ішінен 

өзінің алғырлығымен жеңіске 
жеткен ұлытаулық Бекзат Жан-
келдіұлын шын жүректен Ұлы-
тау жастарының атынан құт-
тықтаймыз!
      Арыстандай келбетті, жол-
барыстай жүректі, қырандай 
қырағы, намысқой, ер мінезіңіз 
мұқалмасын, асқақ шыңдарды 
бағындырып, қонар тұғырыңыз 
биіктей берсін дегім келеді.
Әрқашанда Ұлытау жерінің 
атын асқақтатып, Тәуелсіз Қа-
зақ елінің туын көкке көтере 
беріңіз!

А. ТОҚМЕТОВА,
Қарсақбай кентінің

 жастармен 
жұмыс жасау бөлімінің 

инспекторы.

БЕКЗАТ,  ЖАРАЙСЫҢ!
Ер азаматтың орны қашанда бөлек. Олардың күш-жігеріне, 

ақыл-парасатына бүкіл әлем бағынған, бағынады да! 
Сондықтан да халқымыз «жердің қорғаны, елдің тұтқасы» 

деп ерекше ардақтаған. 
Ал ақын Мұхтар Шаханов жердің аман тұрғандығы,

сол намысқой еркектердің арқасы деген екен...


