
Алмас Курмангалиев с семьей

Нынешние выборы еще раз доказали
единство и сплоченность народа, ведь явка
на избирательные
участки страны
была рекордно вы-
сокой. Даже меж-
дународные наб-
людатели отмети-
ли беспрецедент-
ную активность
граждан. Разуме-
ется, самыми ак-
тивными стали из-
биратели Алма-
тинской области –
Родины Елбасы,
где участие в го-
лосовании приня-
ли 98,48% граж-
дан. Подавляю-
щее большинство поддержало именно его
кандидатуру на выборах 26 апреля.

Так, по нашему району из 23112 изби-
рателей проголосовало 22'887 человек или
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Ќ±рметті жерлестер! Сіздерді Ќа-
заќстан халќыныњ бірлігі к‰ні мерекесімен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз! Кμп±лтты
халќымыздыњ тамаша дєст‰ріне, бейбіт-
шілік пен μзара т‰сіністіктіњ символына
айналѓан мерекені біз жыл сайын ерекше
сезіммен атап μтеміз. Оныњ идеялары бар-
лыќ ±лттар мен ±лыстардыњ мєдениетіне,
салт-дєст‰рлеріне ќ±рмет кμрсету болып
табылады, ‰лгілері - еліміздіњ кμп±лтты
халќына етене жаќын. Сондыќтан да, б±л
мерекені еліміздегі єрбір ±лт μзініњ ењ
салтанатты мерекесі деп санайды.

Дана халќымыз «Тμртеу т‰гел болса
тμбедегі келеді», - деп бекер айтпаса ке-
рек. Тірлігі т‰рлі болѓанымен, тілегі бір ар-
наѓа тоѓысќан сандаѓан ±лттар мен ±лыстар
μкілдерініњ мекеніне айналѓан Ќаратал μњі-
рініњ халќы да барлыќ ќазаќстандыќтар
секілді Елбасымыздыњ кμреген саясаты-
ныњ, ќазаќ халќыныњ дархандыѓы мен кењ-
пейілділігі арќасында бейбіт ењбектіњ
кμрігін ќыздыра, мерейін μсіре келеді.

Б‰гінде баршамыздыњ басты арманы-
мыз баянды бірлік пен кемел келісіммен
μмір с‰ру болып отыр. Осынау маќсат-
м‰дделердіњ ойдаѓыдай ж‰зеге асуы ењ
алдымен єрбіріміздіњ ќажырлы ењбегіміз
бен μзара т‰сіністігімізге, ішкі т±раќ-
тылыѓымыз бен пайымды парасаттылы-
ѓымызѓа байланысты.

Бейбітшілік - бабаларымыздыњ сонау
ыќылым заманнан ел бірлігі мен халыќтыњ
амандыѓын ойлап, ±рпаѓына мирас еткен
аманаты болатын. Аманатты паш еткен кμ-
гілдір кμк туымыз б±л к‰нде кењ байтаќ
мекеніміздіњ тμрінде тербелуде.

Ќ±рметті ќараталдыќтар! Баршањыз-
ѓа шынайы кμњілмен баќыт-береке, ашыќ
аспан, еліміздіњ μркендеу жолындаѓы ењ-
бектеріњізге мол табыс, отбастарыњызѓа
аманшылыќ пен шаттыќ тілеймін! Бір ша-
њыраќтыњ астындаѓы халќымыздыњ дос-
тыѓы мен μзара т‰сіністігі одан єрі жал-
ѓасып, еліміздегі ±лтаралыќ татулыќ єр-
дайым берік болып, ќашан да ынтымаќ,
бірлік мєњгі жасай берсін!

Аудан єкімі Ќ.БИСЕМБАЕВ,
мєслихат хатшысы Б. СМАИЛОВ

Каратальцы проголосовали за стабильность

В минувшее воскресенье казахстанцы сделали свой главный выбор, вновь
избрав Главой государства Нурсултана Назарбаева. По данным центральной
избирательной комиссии кандидатуру действующего Президента поддержали
почти 9 миллионов человек, что составляет 97,75% избирателей.

99,0%. Одним из первых на избирательном
участке свой голос отдал аким района Кайрат
Бисембаев. Герой Советского Союза Иван
Косенков проголосовал у себя дома, когда к
нему прибыли члены избирательной комиссии.
Окончательные итоги выборов показали, что
кандидатуру Нурсултана Назарбаева поддер-
жали 22668 каратальцев или 99,1% проголосо-
вавших. За'Тургуна Сыздыкова проголосо-
вали 140 человек, а за Абельгазы Кусаинова
– 23. Лидерство действующего Главы госу-
дарства стало бесспорным.

На следующий день десятки каратальцев
стали участниками акции «Мы победили!»,

инициатором ко-
торой стала пар-
тия «Нур Отан».
Аким района К.
Бисембаев поз-
дравил земляков
с убедительной
победой Н. На-
зарбаева на вне-
очередных вы-
борах. «Это со-
бытие можно
смело назвать
всенародной по-
бедой Лидера
нации. Это – на-
ша общая побе-
да, ведь мы с ва-

ми избрали путь дальнейшего развития и ста-
бильности Казахстана, по которому сможет
вести лишь Нурсултан Назарбаев», - под-
черкнул Кайрат Аширалиевич. С поздрав-

лениями выступили также руководители
этнокультурных объединений района,
после чего состоялся  праздничный
концерт.

В среду в Астане состоялась церемония
инаугурации, в ходе которой избранный
Президент Казахстана Н. Назарбаев озву-
чил пять масштабных внутренних задач
стоящих перед'страной.

- Во-первых, надо увеличить долю
среднего класса, как опоры нашей ста-
бильности. Развить бизнес, сохранить его
и'помочь стране, чтобы стать госу-
дарством, преобладающим со'средним

достатком жителей. Во-вторых
нам надо развивать единый вну-
тренний рынок.'В-
третьих,'борьба с'коррупцией
является одним из'главных при-
оритетов нашей работы. В-чет-
вертых, создание новых рабо-
чих мест. Для'этого делается
индустриальная программа, раз-
вивается бизнес. В-пятых, ук-
репление единства нации на'но-
вых вехах истории. Ведь дос-
тойно пройдет через'эпоху пе-
ремен тот, кто'способен на'са-
мообновление или на'рефор-
мы. Перед'нами стоит принци-
пиальная, огромная задача'–

сделать непотопляемым наш государ-
ственный корабль,'- подчеркнул Глава
государства.

Бастау аќпарат

У многих казахстанцев (преимуществен-
но старшего поколения),1 мая ассоцирует-
ся с праздником Международной соли-
дарности трудящихся. Несмотря на то, что
вот уже почти 20 лет в этот день в РК отме-
чается совершенно другой праздник.

С 1996 года 1  Мая вся страна отмечает День
единства народа Казахстана. Этот праздник
символизирует дружбу и взаимопонимание
между представителями всех казахстанских
этносов. День единства народа Казахстана –
хороший повод узнать у своих друзей побольше
об истории их народа и обычаях, а также
вернуться к истокам своей культуры и
вспомнить свои национальные традиции.

С приобретением незвисимости Республикой
Казахстан этот весенний праздник стал
называться «Праздник единства народа
Казахстан», согласно Указа Президента страны
от 18 октября 1995 года. Для всех казахстанцев
этот праздник наполнен особым смыслом. Ведь
именно в нашей стране, образно говоря, под
единым шаныраком мирно соседствуют более
150 национальностей.

С первых дней независимости Глава госу-
дарства Нурсултан Назарбаев уделяет большое
внимание сохранению мира на нашей земле.
Багодаря чему, сегодня Казахстан стал
примером согласия и единства для многих
стран. Во всех достижениях республики есть
весомый вклад уникального общественного
института – Ассамблеи народа Казахстана, а
государством создаются все условия для
сохранения и развития культуры, традиций
представителей всех этносов, проживающих в
стране. Мирное небо над нашими головами поз-
волит нам сегодня выйти на улицы родных горо-
дов и сел, чтобы всем вместе отпраздновать
День единства народа Казахстана.

День единства

народа Казахстана

Бюджеттіњ атќарылуы талќыланды
Сессияныњ к‰н тєртібінде Ќара-

тал ауданыныњ 2014 жылѓа ар-
налѓан аудандыќ бюджетініњ атќа-
рылуы туралы мєселе ќаралды.
Б±л жμнінде баяндаманы  аудан-
дыќ ќаржы бμлімініњ басшысы
Рысбек Алиянов жасады. Ол жер-
гілікті бюджеттіњ кірістері
4559762,0 мыњ тењге мμлшерінде
болса, шыѓыстары 4551510,0 мыњ
тењге болды деді. Шыѓыстар мен
кірістер осы мμлшерде бекітілді.
Ќаралѓан мєселе бойынша ќо-
сымша аќпаратты Алматы облыс-
тыќ тексеру комиссиясыныњ м‰-
шесі Ермек Сабыр берді. Ол 2014
жылы μткізілген баќылау  нєтиже-
сін баяндап, бюджеттік баѓдарла-
малар єкімшіліктеріне жауапкер-
шілігін арттырып, зањнама талап-
тарын ќатањ саќтау ќажеттілігін
айтты. Талќыланѓан мєселе бой-
ынша жарыссμзде депутат
Н.Игенбаев сμз сμйледі.

24 сєуірде бесінші шаќырылѓан Ќаратал  аудандыќ мєсли-
хатыныњ кезекті ќырыќ бесінші сессиясы болып μтті. Мєслихат
хатшысы Баќыт Смаилов тμраѓалыќ еткен сессияѓа аудан єкімі-
ніњ орынбасарлары, бμлім басшылары, ‡штμбе ќаласыныњ жєне
ауылдыќ округтерініњ єкімдері, БАЌ μкілдері ќатысты. Сессия
ж±мысына аудан єкімі Ќайрат  Бисембаев жєне Алматы облыс-
тыќ тексеру комиссиясыныњ м‰шесі Е.Сабыр ќатысты.

Сессияныњ к‰н тєртібіндегі екін-
ші мєселе «Елтай ауылдыќ округі
єкімдігініњ μзіне ќарасты аумаќты
єлеуметтік-экономикалыќ дамыту
жμніндегі ж±мыстары жєне ќоѓам-
дыќ тєртіпті саќтау ісін арттыру
жμніндегі атќарылатын шаралары
туралы» аталмыш округтіњ єкімі
А.Баясилова тыњдалды. Айжан
Разбекќызы ќарастырылып отыр-
ѓан  мєселе  бойынша жан-жаќты
баяндады. Округ єкімініњ  есебін
назарѓа  ала отырып, депутаттар
ауыл басшысыныњ тындырымды
ж±мысына оњ баѓа  бере  келе,
ќ±зыретіндегі таѓы басќа да кμпте-
ген ж±мыстарды жандандыру  ±сы-
нылды.

К‰н тєртібіндегі мєселелер бой-
ынша аудан єкімі Ќайрат Бисем-
баев ќорытынды сμз сμйледі. Жи-
ын  барысында  басќа да  мєсе-
лелер  ќаралды.

С. ДЄРКЕНБАЕВА

  Ќадірменді ‰штμбеліктер, 1 мамыр – Ќазаќстан халќыныњ
бірлігі к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын! Бірлігі мен дос-
тыѓы жарасќан ‡штμбе ќаласында  30-дан астам ±лт  пен
±лыс μкілдері тату-тєтті μмір с‰ріп, еліміздіњ єлеуметтік-эко-
номикалыќ дамуына μз ‰лесін ќосуда. Президентіміз Н±р-
с±лтан Назарбаевтыњ  алѓа ж‰ктеген  міндеттері  бар-
шамызды ынтымаќ пен  бірлікке  ж±мылдырып, жања жетіс-
тіктердіњ  дањѓыл жолына бастауда. Сіздерге  зор денсаулыќ,
мол баќыт, табыс пен береке-бірлік тілеймін!
                                     Ќала єкімі: Ќанабек ЕСБОТАНОВ

1 мамырда саѓат 10.00-де ‡штμбе  ќаласыныњ
орталыќ  алањында Ќазаќстан халќыныњ бірлігі
мерекесіне орай μтетін мєдени іс – шараларѓа
баршањызды шаќырамыз!

БАЃДАРЛАМАДА:
- Салтанатты жиын;

- Этно-мєдени бірлестіктерініњ
±лттыќ ќолμнер б±йымдары мен

таѓамдарыныњ кμрмесін
тамашалау;

- Мерекелік концерт;
- ¦лттыќ спорттыќ ойындар,

жарыстар,
- Сауда-саттыќ жєрмењкесі.

КЕЛІЊІЗДЕР! К¤РІЊІЗДЕР!
¦йымдастыру комитеті

Ќ±рметті ќараталдыќтар!

Ќадірменді Ќызылбалыќ ауылдыќ округініњ т±рѓын-
дары! 1- мамыр мерекесі ќ±тты болсын! Ќазаќстанныњ
кμп±лтты халќыныњ татулыѓы, ынтымаќтастыѓы, бей-
бітшілігі біздіњ еліміздіњ ењ басты байлыѓы. Бір ша-
њыраќтыњ астындаѓы халќымыздыњ достыѓы мен
μзара т‰сіністігі одан єрі жалѓасып, єрдайым берік
болып, мєњгі жасай берсін! Оны кμздіњ ќарашыѓындай
саќтауѓа тырысайыќ. Береке-брлігіміз арта берсін,
аѓайын!

Маќсат Т¤ЛЕГЕНОВ, Ќызылбалыќ
ауылдыќ округініњ єкімі

Ќадірменді  жерлестер!  Ќазаќстан халќыныњ бірлігі к‰ні
мерекесімен  ќ±ттыќтаймын! Бір шањыраќтыњ астындаѓы
халќымыздыњ  достыѓы мен  μзара  т‰сіністігі  мєњгі жалѓасып,
еліміздегі ±лтаралыќ татулыќ єрдайым берік болып,
ынтымаѓымыз жараса берсін. Сіздерге  отбасы амандыѓын,
барлыќ жаќсылыќ тілеймін.

Сейілхан БЕКОВ, аудандыќ ардагерлер
алќасыныњ тμраѓасы.

Кие мен ќ±т дарыѓан  Ќаратал μњіріндей  – ќаймаѓы  б±-
зылмаѓан  салт- дєст‰рдіњ, айрандай  ±йыѓан  ынтымаќ  пен
ырыстыњ ќасиетті мекенініњ т±рѓындары! Сіздерді айтулы
мерекемен ќ±ттыќтай отырып, зор денсаулыќ, отбасы-
ларыњызѓа ќ±т - береке, баќыт тілеймін.

Жолдыбай Ќ¦САЙЫНОВ, ‡штμбе
автобекетініњ директоры

Ќ±рметті  ќараталдыќтар! Баршањызды 1  мамыр – Ќа-
заќстан халќыныњ бірлігі к‰ні мерекесімен  ќ±ттыќттаймыз.
Єр кезењдерде елімізден пана іздеп келген «жат ж±рттардыњ»
бєрін бауырына басып, тμрінен орын беріп, ќиын  кезењдерде
бір  ‰зім нанды  бμліп жеген  ќазаќ елінде  150-ге  жуыќ  ±лт
μкілдері бір  тудыњ  астында, туѓан жердіњ  тμсінде, ќ±шаѓын
жайѓан  бейбіт  елдіњ  ішінде  тату-тєтті  т±рып   жатыр. «Бір-
лік  бар жерде – тірлік  бар», - дейді дана  халќымыз.  Ендеше,
алдаѓы уаќыттарда да осы татулыќ-бірлігімізге  сызат  т‰с-
пей, ынтымаѓымыз ныѓая берсін! Ќасиетті μњірдіњ татулыќты
ту  еткен  мамыражай  халќыныњ  бірлігі  бекем бола  берсін!

Данел СЌАЌОВ, «МК «КаzSilikоn»
ЖШС-ныњ бас директоры,

Дємір ТЕМІРЃАЛИ, кєсіподаќ ±йымыныњ тμраѓасы
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¦лы Жењіс оњайлыќпен келмеді. Талай боз-
даќтар Отан ќорѓау жолында ќыршын кетті. Ана
баласынан, жар с‰йгенінен, бала єкесінен ай-
ырылды. Соѓыстыњ аты – соѓыс. Онда мейірім,
ізгілік деген болмайды. Соѓыстыњ шыѓынсыз бол-
майтыны да сондыќтан. Неміс-фашист бас-
ќыншылары сол уаќыттары кењес халќы деп атал-
ѓан, бірнеше ±лтты біріктірген халыќтыњ Отанына
айналѓан Кењес Одаѓыныњ шекарасына енген
кезде басќалармен бірге Ќазаќстан ж±ртшылыѓы
да жауѓа ќарсы д‰ркірей кμтерілді. Єділдіктіњ аты
– єділдік. Аќырында бейбіт жатќан халыќќа ќас-
тындыќ ойлаѓан басќыншы жау μз топыраѓында
жер ќ±шты. Ќаншама жыл μткенімен, сонау с±ра-
пыл жылдардыњ оќиѓалары, аталарымыздыњ
ќасиетті Отанымызды фашистік басќыншылар-
дан ќорѓауда кμрсеткен ерен ерліктері мен ќай-
тпас ќайсарлыќтары халќымыздыњ ж‰регінде
мєњгі саќталуда. «Таѓдырдыњ кеуде тосып жар-
тасына, біз ‰шін т‰скен майдан ортасына. Алањ-
сыз салып сайран шалќып ж‰рміз, біз б‰гін єкел-
ердіњ арќасында»,  демекші біздіњ б‰гінгі єњгіме
ќозѓаѓалы отырѓан ардагер жауынгер наѓашы
атам - Байс±лтан Есімбек±лы хаќында.

 Атам 1912 жылы 01 желтоќсан  к‰ні Талды-
ќорѓан облысыныњ Ќаратал ауданындаѓы Жања-
талап ауылында д‰ниеге келіп, ‡штμбе стан-
циясындаѓы № 16 орта мектепте оќыѓан.  Ќазір
атам арамызда жоќ, біраќ «Артында баласы ќал-
са кμзі ќалды де, сμзі ќалса μзі ќалды де»,- деген-
дей, атамныњ μзі де, сμзі де арамызда. Атамызды
кμрмесек те  єжемізді кμріп ќолынан дєм таттыќ.
Ауылѓа шаќырѓан кім? Біздіњ єже. Сусынѓа
ішкізгені не? Ќымыз, тары кμже. Не жегізді
сыйлап? Балќаймаќ пен ќ±ймаќ... деп жырѓа ќос-
ќандай, меніњ єжем де μте керемет балажанды,
мейрімді еді. Жан-жаѓына немерелерін жиып
отырѓанды жаќсы кμретін. Сол наѓашы єжем -
Ќайыпжамалдан атамныњ  єке-шешесі жєне ба-
уырларыныњ μмірлері жайында естігенімді
жеткізейін. Атамныњ єкесі – Есімбек, анасы –
Орынбасар, кμп балалы отбасы болѓан. Бір ‰йде
он ‰ш бала болѓан екен. Атам-Байс±лтанѓа дейінгі
балалары тіл-кμзден ертерек шетінеген кμрінеді.
¦лы атам – Есімбек XIX ѓасырдыњ аяѓында, ќазіргі
Ќаратал ауданыныњ аймаѓында болыс болѓан.
Артынан, Кењес ‡кіметі келгенше  осы μњірде
єкесінен кейін баласы – Бекс±лтан болыстыќ
ќ±рѓан. Бекс±лтан атама  жала жабылып, 1936-
37 жылдары «Халыќ жауы» деген атпен абаќтыѓа
жапќан. Артынан сотталып, аќталѓан аќтал-
маѓаны белгісіз.Байс±лтан атамныњ  інісі-Жамау
1923 жылы туѓан. Жамау атам ¦лы Отан соѓысы-
ныњ ардагері. 1945 жылы елге оралѓан соњ небєрі
6 жыл μмір с‰ріп, ќайтыс болѓан екен. Б±л да ќа-
тыгез соѓыстыњ єкелген зардабы.Таѓы бір ая-
нышты жєне μкінішке толы болѓан оќиѓа - Бай-
с±лтан атамныњ Жамаубай атты 1925(26) жыл-
дары туѓан інісі болѓан екен. 1932-1933 жылдары

¦лы Жењіс к‰ні т‰скен суретке 70 жыл

¦лы Отан соѓысыныњ ардагері - атам хаќында

Биыл ¦лы Отан соѓысындаѓы Жењістіњ 70 жылдыѓы.  Сол себепте,
ТМД елдерінде Ардагерлер жылы деп жарияланып, айтулы мерейтой
кењ кμлемде аталып μтпек. Екінші д‰ниеж‰зілік соѓысќа 72
мемлекеттен 110 миллиондай адам тартылѓан, ал ќаза тапќандар
саныныњ 65 миллион адамѓа жетуі (27 миллионы кењестік азаматтар)

ойлантады. М±ныњ мањызды да, мєнді т±стары да бар.

¦лы Жењіс к‰ні т‰скен суретке 70 жыл

аѓасы Байс±лтан ќызметте ж‰ргенде жергілікті
мекеме басшылары Жамаубайды Талѓардаѓы ба-
лалар ‰йіне тапсырады. Єскери борышын μтеуге
кеткенше Байс±лтан атам барып, інісімен ж‰здесіп
ж‰рген. Соѓысынан оралѓаннан кейін, інісін б±рынњы
жерден таба алмайды. Оныњ Ќызылорда ќаласын-
даѓы балалар ‰йіне ауысќаны туралы естіп, ізденіс
жасайды, біраќ, еш нєтиже болмаѓан.

Байс±лтан атам 1941 жылы аќпан айында Ќызыл
Армия ќатарына алынып, 1945 жылдыњ желтоќсан
айында елге оралады. Алѓашында, єскери Ќиыр
Шыѓыс майданыныњ ќ±рамындаѓы 15-ші Армияда
ќатардаѓы ќызыл єскер болып єскери борышын
μтейді, сонан жаяу єскерлер бμлімшесінде ќа-
тардаѓы атќыш болады. Неміс-фашист басќын-
шыларыныњ Кењес Одаѓыныњ шекарасын б±зып
енгеннен кейін, алты айлыќ кіші командирлер дай-
ындайтын училищіге жіберіледі. Хабаровск ќала-
сыныњ «Миномет-атќыштар» училищесінде 1943
жылдыњ шілдесінен 1944 жылдыњ аќпан айына дейін
оќып, офицерлік «кіші лейтенант» шенін алып шы-
ѓады, μзініњ тілегі бойынша коммунистік партияныњ
м‰шелігіне μтеді.1944 жылдыњ ќазанынан 1945
жылдыњ мамыр айына дейін 2-ші Белорусс май-
даныныњ ќ±рамындаѓы  330 атќыштар дивизия-
сыныњ 1109 атќыштар полкініњ миномет взводыныњ
командирі болды. Ал, 1945 жылдыњ мамырынан
ќараша айына дейін 42-ші атќыштар дивизия-
сыныњ 44-ші атќыштар полкінде миномет взводы-
ныњ командирі.Сол жылдары аяќтан, ќолдан
жараќат алады. Бірінші жараќаттанѓаны Бело-
русия жерінде болды. Екіншісін,1945 жылдыњ ќаза-
нында неміс жеріндегі Карткауз ќаласы ‰шін болѓан
шайќаста алады. Тањ ата немістер шабуылѓа
кμтеріліп, жањбырша жауѓан оќтыњ астына алады.
Єкем басќарѓан миномет взводы жаудыњ жаяу
єскерін алдыњѓы шепке жаќындатпаѓан, μзініњ
білімді жєне айлалы ќимылдарымен тойтарыс
берген. Жарайсыњ минометчик! – деген єскери
басшыларыныњ мадаќтау сμздері єкемді онан
сайын жігерлендірген. Жау жаѓы ќанша басым
болѓанымен, кењес жауынгерлерініњ тойтарысы
тегеурінді болѓан. Т‰с ќайта кμмекке танкілер кел-
ген. Жау жаѓы кμп шыѓынѓа ±шырап, кейін шегінген.
Осылайша Байс±лтан атамныњ ерлігі елге – ‰лгі,
±рпаќќа м±ра болып, жадымызда мєњгі жатталып
ќалды. Наѓашы атам кμптеген  медальдармен ма-
рапатталѓан. Оныњ ішінде «За победу над Гер-
манией», «20 лет победы в Великой отечественной
войне», «50 лет Вооруженных сил СССР» т.б.

1945 жылдыњ желтоќсан айында елге оралады.
Жігіттік шаѓын оќ пен оттыњ ортасында μткізген
ол майданнан оралысымен-аќ ењбекке бел шеше
кірісіп кетеді. Єскери ќызметке дейін есеп-ќисап
мамандыѓын игерген атам, μз мамандыѓы
бойынша ењбек етіп, 1946-1952 жылдары аралы-
ѓында салыќ агенті болып ќызмет етеді. Кейінне,
ќайтќанѓа дейін, сауда саласында абыроймен
ќызмет атќарѓан.  Байс±лтан атам мен Ќайып-

жамал єжеміз екі ќызын ќияѓа, ‰ш ±лын ±яѓа ќон-
дырды. Ш‰кір! Немере жєне шμберелері
баршылыќ. Атамыздыњ  ќызѓаншаќтыќ, баќта-
ластыќ дейтін мінезі болмаѓан, ќолы ашыќ кісі
болѓан екен. Бары болса, кісі шаќырып, єжемізбен
ќонаќ к‰теді. Д‰ние, мал жиюды жек кμрген екен.
Елшіл, кμпшіл жєне ќоѓамшыл ќасиеттерімен
ауылдастарыныњ ќ±рметіне бμленген жан. Туѓан
жерді т‰летіп, оѓан адал ењбек еткен іскер, мейірімі
мол ќамќоршы азамат 1950 жылы Ќаратал
ауданыныњ, «Поселковый» кењесініњ  депутаты бо-
лып сайланды.  Алланыњ жазуынсыз ештење жоќ!
Б±йырѓан жаќсылыѓы ѓой. Ќуаныш ‰стіне ќуа-
ныш!1945 жылы 9 мамыр к‰ні Берлин ќаласында
ќызыл єскерлер соѓыстыњ аяќталѓанын естіп,
ќуаныштарын жасыра алмай «Уралап», бірін-бірі
ќ±шаќтап, ќ±ттыќтап жатќан сєтте атам Байс±лтан
кμпшіліктіњ ішінен наѓашысы Тμкішев Ќазнабайды
кμре ќалады. Ќазнабай наѓышымыз аѓа лейтинант
шенінде болѓан екен. Атам єскери тєртіп бойынша:
«Жолдас аѓа лейтинант, р±ќсат етіњіз сізбен жμн
с±расуыма!», - деген екен. Жалт ќараѓан ол, не
істерін білмей, μз кμзіне сенбей, бір сєт екеуі де
естерін жиѓанша т±рып ќалѓан... Бір мезетте
майдандастар  ќ±шаќтасып, наѓашы-жиен болып
кездескен. Ќазнабай наѓашым Ќайыпжамал єже-
міздіњ анасыныњ бауырыныњ баласы. Яѓни, меніњ
анам - Майраныњ єжесініњ інісініњ ±лы. Д‰ниеден
озѓан. Иман байлыѓын берсін! Наѓашы-жиен болып,
Жењіс к‰ні т‰скен фотосурет бар. Сол Жењіс к‰ні
т‰скен суретке  биыл 70 жыл. Ол сурет жєне
атамыздыњ басќа да єскери ќ±жаттары Кєлпе
орта мектебініњ м±ражайында саќтаулы. XXI ѓа-
сырдыњ тањќаларлыќ бола бермес оќиѓасы.
¦зын-Аѓаш ауылындаѓы єскери складты сол-
даттар тазалап, жμнге келтірмекші болып
ж±мыстарын ж‰ргізеді. Сонда ќоќыстыњ ішінен
темекі салатын портсигар табылады. Портсигар
жауынгерлерге беретін котелоктан, немесе
фляжкадан жасалѓан. Портсигардыњ сырты аќ
(ыдыстыњ іші), іші єскери т‰с (защитный). Сырты
μте єдемі суреттермен єшекейленген. Бірінші
бетінде «ж‰ректіњ» ішінде атпен шауып келе
жатќан ќазаќ батырыныњ бейнесі салынѓан.
Келесі, ќарама-ќарсы бетте алтыннан да ќым-
бат, мєњгі есте саќтайтын жазу: «19 – На па-
мять – 45 от л – та Жакашова А Другу мл
л-ту  Есимбекову Б г.Берлин». Тμрт ќыры

да оюлармен єшекейленген. Портсигардыњ да
саќталѓанына  70 жыл болды. Б±л жєй ѓана зат
емес, майдангерлердіњ μмірлерініњ жєне дос-
тыќтыњ куєсі болѓан зат. Алдаѓы бейбіт μмірде
достыќты ќадір т±тып, ±мытпас ‰шін кењ пейілмен,
аќ ниетпен, μз ќолымен жасаѓан достыњ сыйы.
Тауып алѓан адамдар табылѓан д‰ниені баѓалап,
«Бармысыњ, бауырым!» атты телехабарѓа табыс
етеді. Олардыњ іздестіру нєтижесінде  атам –
Есімбеков Байс±лтанныњ балаларына шыѓады.
Анам – Майра жєне наѓашым – Берік «Хабар»
агенттігініњ  шаќыруымен 2008 жылдыњ науры-
зында кездесуге барады. Кездесуде порт-
сигарды ќайтарып берді жєне лейтенант Жа-
кашов А-ныњ жан±ясын тапќан жаѓдайда, кез-
десуге келісім бересіздер ме деп, с±раѓан. Єрине,
келісім берілген. Іздестіру сєтті аяќталып, екі
майдандас достыњ балалары кездескен. Жака-
шов А. б±рынѓы Семей облысыныњ ‡рджар ќала-
сыныњ азаматы болып шыќты. Кездесуге ±лы,
келіншегі жєне  ардагердіњ немересі келген.

Байс±лтан атам 1973 жылы  61 жасында μмір-
ден озды. Атамныњ ±рпаќтары єке μнегесін ќас-
терлеп, баќытты ѓ±мыр кешуде. Ќайыпжамал
єжем «Атањ соѓыс жайында кμп єњгіме айт-
пайтын»,балалары, немерелері с±раса, айтатыны:
«М±ндай соѓысты адам баласыныњ басына бер-
месін! Соѓыс енді болмасын! Б±л соѓысты еске
алу, маѓан да оњай емес жєне сендерге де тыњдау
жєйлі болмас», - деп єњгімесін ќысќартатын.
Азаттыќ пен бостандыќты – м±рат еткен, Отанѓа
– Жењіс, салтанат сыйлаѓан майдангерлер есімін
басты назарды ±стау – ±лттыќ ерекшелігіміз, ме-
рейлі міндет, яѓни кєделі де сауапты іс, елін
ќорѓаѓан майдангерлердіњ есімі – ел есінде, ±р-
паќтыњ жадында саќталуы ‰шін ерлерге ќ±рмет
кμрсету, таѓзым ету б‰гін мен болашаќтыњ басты
борышы. ¤ткенніњ шежіресі, ±рпаѓына мейірім мен
б‰гінгідей мереке сыйлаѓан ата мен єженіњ  біз
‰шін орны бμлек.

Ыстыќ-ау кім-кімге де єке деген,
 Суыќќа шалындырмай мєпелеген.
 ¤мірдіњ соќпаѓымен μрге тартып,
 Алдымен адам бол деп жетелеген.
Балаѓа деген шексіз махаббаттыњ иесі ата-

ана, оларды саѓынбай, тебіреніп еске алмай ж‰ру
б±л жалѓанда м‰мкін емес. Сондыќтан да  ізгі
ниетпен анамныњ жєне наѓашы бауырларымныњ
ата-аналарына деген саѓынышын осы бір
естеліктер арќылы кμпшілік ќауымѓа ±сынып
отырѓан,  соѓыс жєне ењбек ардагері Есімбек±лы
Байс±лтанныњ немересі – Сабыр Тєњірберген±лы.

2015 жыл.Астана ќаласы.

Байќау

Как отметил заместитель начальника Каратальского
РОВД майор полиции Манас Сейтжапаров, в рамках
данного проекта в райцентре ведется усиленная
информационно – разъяснительная работа среди жителей
по повышению самосознания, активности, развития духа
сообщества, преодолению инертности и равнодушия ко
всякого рода происходящим преступлениям и беспорядкам.
Немалую роль  в этом играют также разработанные
различные памятки, билборды и другие агитационно –
пропагандистские материалы. Благодаря пред-
принимаемым полицейскими мерам и проявляемой
гражданами сознательности, есть уже и определенные
результаты.

-Так, в настоящее время на пульт действующей службы
«Соседский присмотр» поступило уже около 30 вызовов.
Более половины из них подтвердились. По большому счету,
данные обращения были связаны с выбросом и хранением
мусора в непредназначенных для этого местах, а также с
нарушением правил  выгуливания домашних собак и кошек,
- отметил представитель правоохранительных органов.

Не «стукачи», а

сторонники порядка

В начале текущего месяца, в городе Уштобе
стартовала программа «Соседский присмотр».
Основной ее целью является установление
партнерских отношений населения с право-
охранительными органами, для профилактики
преступности и правонарушений.

Вместе с тем, нередко некоторая часть горожан при-
держивается такой морали, что сообщать в полицию о
нарушителях Закона  попросту  неприлично.

- «Как на такое идти? Мы что – стукачи ?» – возмущаются
в недоумении они. Однако, несмотря на то, что
правоохранительные органы продолжают осуществлять
свою функцию, борясь с преступностью и
правонарушениями, без помощи обычных граждан, -
признаются они, - желаемого эффекта в работе добиться
довольно сложно.

Вот и многие уштобинцы согласны с тем, что необходимо
прекратить покрывать тех, кто несет нашему обществу вред
и тем самым поддержать обозначенный выше проект, для
обеспечения более комфортного проживания и повышения
собственной безопасности.

Н. ИВАНОВА

 «Медиация туралы» зањ жобасы
Мемлекет басшысыныњ 2009 жылдыњ
18 ќарашасында ЌР судьялары мен
соттарыныњ V съезінде берген тап-
сырмаларын іске асыру жμніндегі іс-
шаралар жоспарына жєне ‡кіметіміздіњ
зањ жобалау ж±мыстарыныњ 2010 жыл-
ѓа арналѓан жоспарына сєйкес єзір-
ленді. Аталѓан зањдар медиацияны
азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќатынастардан,
оныњ ішінде, кєсіпкерлік жєне μзге де
экономикалыќ ќызметті ж‰зеге асыруѓа
байланысты туындайтын ќ±ќыќ туралы
дауларды, ењбек жєне отбасы ќ±ќыќтыќ
ќатынастардан, жеке жєне (немесе)
зањды т±лѓалардыњ μзге де жеке ќ±ќыќ-
тыќ ќатынастарынан, сондай-аќ, жењіл
жєне ауырлыѓы орташа ќылмыстар

Єділ тμрелікті ќамтамасыз етудіњ бірден-бір жолы

Медиация тєсілі сот ж‰йесіндегі тазалыќты, єділ тμрелікті ќам-
тамасыз етудіњ бірден-бір жолы болмаќ. Яѓни, б±л тарапты ќа-
наѓаттандыру негізінде ж‰ргізілген келіссμз. Сондыќтан да,
медиация деген сμздіњ маѓынасыњ «екі жаќты татуластыру рєсімі»
деп те т‰сіндіруге болады.

туралы іс бойынша ќылмыстыќ ќ±-
ќыќтыќ ќатынастар саласында туын-
дайтын дауларды реттеу кезінде
ќолдануѓа баѓытталѓан. Медиацияныњ
ќолданылу саласы, егер ЌР зањ-
дарында μзгеше белгіленбесе, жеке жє-
не зањды т±лѓалар ќатысатын азамат-
тыќ, ењбек, отбасылыќ жєне μзге де
ќ±ќыќ ќатынастарынан туындайтын,
сондай-аќ, онша ауыр емес жєне ауыр-
лыѓы орташа ќылмыстыќ істер бойынша
ќылмыстыќ сот ісін ж‰ргізу барысында
ќаралатын даулар медиацияныњ ќол-
данылу саласы болып табыла-
ды.Медиацияны ж‰ргізу кезінде медиа-
ция тараптары ќол жеткізген дауды
реттеу туралы келісім жазбаша нысанда
жасалады жєне оѓан тараптар ќол

ќояды. Ќысќаша айтќанда, медиация
кімдікі д±рыс, кімдікі б±рыс екенін аныќ-
тауѓа емес, μзара тиімді шешімді табуѓа
баѓытталѓан. Яѓни, жанжалдасушы
тараптар сотќа дейін де, сот бары-
сында да кєсіби бітімгерге ж‰гінеді. Ол
дауды тыњдаѓан соњ, тиімді шешімді
±сынады.

Медиатор – б±л бітімгер. Б±л ќазаќ
халќыныњ ±лттыќ болмысына ењ жаќын
±ѓым. Т‰рмесі болмаѓан, іргесі берік ќа-
заќ ќоѓамында небір даулы мєсе-
лелерді екі ауыз сμзбен шешкен даулы
ауыз билер болѓанын тарихтан жаќсы
білеміз. Ендеше, сот ж‰йесіне бітім-
герлік тєсілін енгізу ќазаќ халќыныњ
б‰кіл єлемге ‰лгі етерлік шешендігі мен
кμсемдігін жањѓыртуѓа жасалѓан игі
ќадам деп т‰сінемін. Кμріп отырѓаны-
мыздай, медиация институты бабалар
билігінен бастау алѓан ќазаќ елі ‰шін
жат емес. Билер соты секілді медиа-
цияныњ да басты маќсаты – тараптар-
ды табыстырып, бітімгершілік пен т‰сі-
ністікке ќол жеткізу болып табылады.

Е. ТАСБОЛАТОВ, аудандыќ
сотыныњ жетекші маманы

¤нердегі ќадам-
дарын енді ѓана
бастап жатќан жет-
к і н ш е к т е р д і њ
талаптары кμњіл
ќуантты. Данышпан
Абай айтќандай,
«Болмасањ да ±ќсап
баќ» деп,б‰гінгі
эстрада ж±лдыз-
дарына еліктеп,
μнерлерін ортаѓа
салѓан ±рпаќќа, бо-
лашаќта μмірден μз
орындарын тапса
екен дейміз. Бай-
ќаудыњ μзіне келсек,
єн сынында  20 бал-
ѓын  додаѓа т‰сті.
Єрќайсысы да «єн
салсањ мендей сал
баяулатып ...», - деп,  бойдаѓы бар м‰мкіншіліктерін кμрсетіп баќты. Ќазылар
алќасы, б±л сын вокалдыќ байќау болѓан соњ, ‰міткерлер ‰ндерініњ тазалыѓына,
дауыстарыныњ кењдігі мен к‰штілігіне жєне тембріне, жоѓары не тμменгі
диапазондарда єн салатындыќтарына басты  назар аударды. Ќорытынды шешім
шыѓарарда  айтыс-тартыс болмай ќалѓан жоќ. Ол т‰сінікті де, себебі єр сыншы
μзінше пайымдайтынын ешкім жоќќа шыѓара ќоймас. Нєтижеде, μнердіњ білікті
маманы Ж.Теберіков бастаѓан ќазылар1-ші орынѓа «Алтын бесік» єнімен кμњіл
ќ±сын ќ±йќылжытќан Айн±р Бμкенбаеваны (Горький мектебі) лайыќ деп тапты.
2-ші ж‰лде патриоттыќ сезімге толы «Ќазаќстан» єнін ќоњыр ќаздай ќалыќтатќан,
болашаќта опера єншісі болатындай ќабылетке ие Ерасыл Аманныњ (№ 13
мектеп) еншісіне тиді.3-ші ж‰лдегер боп, аѓылшын єнін репертуарына ќосќан
Г‰лзат Ѓабитова танылды. Жат ж±рттыњ єніне бала кезден ќ±марту ќаншалыќты
орынды бола ќояр екен? Ойлансаќ болар еді. Бірінші кезекте, μз ќ±ндылыќ-
тарымызды бойѓа сіњіріп, сонан кейін  ѓана сырттыњ ќазынасына ќол салѓанымыз
жμн болар. Ынталандыру сыйлыќтары Жанел Ж±маханова (Ќ.Байсеитов мектебі),
Анел Жолдыбай (№ 13 мектеп), Ерс±лтан Оњдасын  (Жањаталап мектебі) жєне
А.Омароваѓа  (А.Байт±рсынов мектебі) тапсырылды. ¤зіме Асыл ерекше ±нады,
келешекте  кμркем єнші болатынына бек сенімдімін.

Би баѓдарламасында басќа билерден табиѓаты μзгешелеу, пластикалыќ
ќимыл-ќозѓалысќа ќ±рылѓан «Тоты ќ±сты» єсем  μрнектеген Динара Алпысбаева
(Балалар шыѓармашылыќ орталыѓы) 1-ші орынды жењіп алды. 2-ші ж‰лдеге
μзбек биініњ наќышын б±збаѓан Дарина Ключко ќол жеткізді. 3-ж‰лде кμрерменге
классикалыќ туындысымен  кμрінген Дєрия Мыњболованыњ (БШО) ‰лесіне берілді.
Топ биде Р.Ќошќарбаев  атындаѓы мектептіњ талапкерлері озды. 2-ші, 3-ші
орындарды, тиісінше, Балалар шыѓармашылыѓы орталыѓы мен Жамбыл
мектебініњ бишілері иеленді. Ынталандыру сыйлыѓы Сымбат Ж±маѓазинова (№
13 мектеп)  мен Ж.Молдаѓалиев оќу ордасыныњ т‰лектеріне б±йырды.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

  Болмасањ да ±ќсап баќ

Б±лаќтыњ кμзін ашќандай, жас таланттарды іздеп табу маќсатында
ауданымызда «Ќаратал ж±лдыздары» атты дєст‰рлі μнер байќауы болып
μтті. 15 жасќа дейінгі μнерпаздар арасында μткен сайыс єн жєне би
номинациялары бойынша μткізілді. Осы жанрларды μмірлеріне серік етіп,
жер-жерден іріктелініп келген балѓындар мен жасμспірімдер к‰ні бойы
сахна тμрін босатпай, μзара бєсекеде жењімпаздар мен ж‰лдегерлерді
аныќтады.

сол жаќта ТОЌЫШЕВ ЌАЗЫНАБАЙ,
оњ жаќта ЕСІМБЕКОВ БАЙС¦ЛТАН
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В месячнике по сан-
очистке города с
лучшей стороны про-
явили себя члены ОО
«Алпамыс» во главе с
заместителем предсе-
дателя Евдокией Ли. В
течение 3-х недель
Люда Балакирова,
Нурболат Бутыбаев ,
Ермек Ербуланов, Ай-
гуль Тастанова, Ар-
дак Ракишов, Моль-
дир Токтыбаева, Лау-
ра Самохвалова, Ма-
рат Симбинов и Туле-
тай Садвакасов про-
водили косметический
ремонт, как в самом
офисе, так и снаружи
здания. Буквально на
днях алпамысовцы вновь навели порядок на прилегающей территории. Они
побелили деревья, убрали мусор, а клумбы, которые они засеяли во время
субботника, скоро запестрят цветами. Своим примером люди с ограниченными
возможностями еще раз показали, что внешний вид и чистота городских улиц –
в руках каждого из нас. Нужно лишь постараться.

А. БУЛАВИН

Побывали в гостях у ветерана

На прошлой неделе сотрудники Каратальского рай-
онного суда посетили ветерана Великой Отечественной

войны Смирнову Валентину Ивановну.
Еще до войны она окончила Ярославскую фельдшерско-акушерскую

школу и была направлена на работу в военный госпиталь  Московской
области. В военные годы попала на передовую и принимала участие на За-
падном, третьем Белорусском и первом Украинском фронтах. Так же участ-
вовала в войне с Японией, после чего была направлена в Германию для
прохождения дальнейшей воинской службы. Валентина Ивановна была на-
граждена двумя орденами «Красной звезды», орденом маршала Жукова,
орденом Отечествеенной войны первой степени, медалями «За победу над
Германией» и «За победу над Японией».

Председатель Каратальского районного суда Жарас Арыстанбеков, от
всего коллектива райсуда поздравил Валентину Ивановну с наступающим
юбилеем Победы, пожелал здоровья, мирного неба над головой и вручил
ветерану цветы и памятные подарки.

Соб. инф.

Прозалыќ шы-
ѓармадан ‰зінді
оќуда «адалдыќ-
тыњ ала жібін атта-
мањдар» - деп тањ-
дап алѓан ‰зіндісін
барынша беріле
оќыѓан М±ќия,
«Сыйѓа сый, сыраѓа
бал» єњгімесініњ
мазм±нын аша біл-
ген Іњкєр, «Апам-
ныњ астауы» туын-
дысыныњ  айтар
ой-ын ж‰регініњ
т‰кпірінен μткізіп:
« ќ о л ы м д ы
мезгілінен неге кеш
сермедім, апам
жер басып ж‰рген-
де, оны неге ѓана
ардаќтай алмадым, неге уаќытысында білгенін
‰йренбедім. Міне, ендігі астау итаяќ болып, адамдар
заржаќ болып ќалды» - деп, μкініштен μзегі μртеніп, басты
кейіпкердіњ образына терењ бойлаѓан Алуа, «¤з отыњды
μшірме» повесіндегі кμлденењ кμк аттыдан туѓан ќыз
баланыњ μмір бойы тас ж‰рек єкесін к‰ткенін, саѓынса да,
ауырса да, аќыры μлсе де оныњ келмегенін суреттейтін
эпизодты μте сєтті бере білген Перизат Сєбейдіњ
(Жылыб±лаќ мектебі) μнері кμњілге ќонды. Тек, ол кμз
жасына ерік бергенде,тіпті нанымды шыѓар еді.Ќысќа
ќайырѓаны болмаса, єйел бейнесін де кμрінген Єлішер де
маќтауѓа т±рады.

Драмалыќ шыѓармадан ‰зінді оќуда Салтанат бєйгеге
шапќан ж‰йріктей алдына жан салмады. Ол драматург
Роза М±ќанованыњ  ащы шындыќќа ќ±рылѓан «Лєйлєсініњ»
т‰п тамырын дμп басып, кμрерменді  айтќанына толыќтай
сендірді.Сондай-аќ, Ењлікті єдемі сомдаѓан М±ќия,
Мєнш‰ктіњ монологын наќышына келтіре кестелеген Алуа
алдыњѓы топтан кμрінді деуге келеді.

Єуезді дауыс,

єдемі ‰н

Кμрнекті жазушы Оралхан Бμкейді халыќ жадында мєњгі есте ќалдыру маќсатында кμркемсμз оќу ше-
берлерініњ аудандыќ байќауы жылма- жыл μткізіліп келеді. Пушкин атындаѓы мектептіњ акт залында
болып μткен сайыс кμркем шыѓармаларды ќазаќтыњ ш±райлы да ѓажап єдеби тілімен оќу, сμз ќадірін
±ѓыну, терењіне бойлау, астарына ‰њілуді кμздеді. ‡ш шарттан т±ратын айтулы шара бєйгеден ‰мітті то-
ѓыз ‰міткердіњ басын ќосты.

Мєнерлеп μлењ оќуда аќындардыњ жампозы Ілияс
Жанс‰гіровтыњ поэзиясына ден ќойѓан Іњкєр, аќиыќ аќын
М±ќаѓали Маќатаевты ќастерлеген Єлішер мен Салтанат
жєне Маржан, жауынгер аќын Ќасым Аманжоловты жыр-
лаѓан М±ќия, єйел  аќындардыњ патшайымы Фариза Оњ-
ѓарсынованыњ шыѓармашылыѓынан сусындатќан Алуа,
Алаштыњ дауылпаз  аќыны С±лтанмахм±т Торайѓыровтыњ

μлењін  аспандатќан Назг‰л тыњдармандардыњ оњ баѓасын
алды.Ќазылар алќасы сын тезіне т‰скен талапкерлердіњ
ењбектерін талдай келе, 1-ші ж‰лдені єуезді дауысы жєне
єдемі  ‰німен, сонымен ќатар, актрисалыќ ќабылетімен
кμпшілікті баурап алѓан Пушкин мектебініњ ‰кілеген
‰міткері Салтанат Байбосынованыњ ќанжыѓасына бай-
лады. 2-ші орын с±лу ‰нге, ќ±лаќтыњ ќ±рышын ќандыратын
тартымды дауысќа ие панфиловтыќ с‰йкімді де биязы ќыз
М±ќия Талдаубектіњ еншісіне тиді. 3-ші ж‰лде барлыќ
номинацияда жаќсы ќырынан кμрінген, к‰лімдеген
кμзінен, алаулаѓан ж‰зінен н±р тамѓан Алуа Мєулет-
бекованыњ  (К.Тоќаев мектебі) ќолына ±статылды. Ын-
таландыру сыйлыќтары Назг‰л С‰йінова (№ 13 мектеп) пен
Маржан Аманжоловаѓа  (Есенберлин мектебі) тапсырыл-
ды. Драмалыќ шыѓарма оќымаѓан Іњкєр Амангелді жєне
осы жанрда μлењ оќып елді шатастырѓан Єлішер М±-
ратбаев (Б.Римова мектебі) м‰мкіншіліктері бола т±ра
ж‰лдеден ќ±р ќалды.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

 «Алпамыс» наводит порядок

Ќане, енді Ѓабдул – Сєбит
Юсуп±лыныњ телефон арќылы
айтќан жаѓымды жањалыѓына
ќ±лаќ т‰релік.

- Мен μзім айбынды Алакμл
ауданыныњ тумасы болѓаныммен,
ќаламгерлік, μнер, спорт пен сая-
сат сахнасында μзімдік биігіме кμ-
теріліп, азамат ретінде толыќ ќа-
лыптасу кезењім осы ќасиетті Ќа-
ратал μњірінде μтті. Азды - кμпті
жетістікке жеткен болсам, ол – бі-
ріншіден, осы жердегі Ескелді би,
Балпыќ баба, Карымбай єулие
сияќты он-сегіз бірдей ќасиетті
єулие-ємбилер рухтарыныњ ќор-
ѓап, ќолдауы деп білемін. Екінші-
ден, жаќсылыѓымды асырып,
жамандыѓымды жасырып деген-
дей, азды-кμпті ќателік, кемшілік-
терімді кешіре біліп, бірі аѓа, бірі
бауыр, енді бірі жалайырѓа к‰йеу
болѓандыќтан, жезде деп ерке-
леткен бетке ±стар азаматтар мен

Бєрекелді

 Ќараталдыњ атын єспеттеп...

Ел Президентін сайлау к‰ні оњт‰стік астанамыз – Алматыда
спорт марафоны μткенін теледидар бетінен бєріміз кμрдік. Са-
лауаттыќ μмір салтын насихаттап ќана ќоймай, ќайрымдылыќ
маќсатты кμздеген б±л игі шараныњ біздіњ Ќаратал ж±рт-
шылыѓы ‰шін аса бір жаѓымды жаѓы бар. Ол – ауданымызѓа
ѓана емес, Жетісу жеріне журналист-ќаламгерлігімен, тіл, ±лт
жанашырлыѓымен танымал болып, к‰ні кеше ѓана жан±я
жаѓдайымен Алматыѓа кμшіп кеткен жерлесіміз Ѓабдул-Сєбит
Юсуповтыњ аталмыш марафонѓа Ќаратал ауданыныњ атынан
ќатысуы. К‰ні б‰гінге шейін жиі-жиі телефон шалып, μњіріміздегі
жањалыќтарды с±рап, жаќсылыѓына с‰йініп, кемшін т±сына
к‰йініп дегендей, ел амандыѓынан хабардар болып ж‰рген
Ѓабекењніњ спорт десе ішкелі отырѓан асын жерге ќоятын ќа-
сиетін де Ќаратал ж±ртшылыѓы ±мыта ќойѓан жоќ.

ќараталдыќ жерлестерімніњ мені
ќолдауы мен сыйлауыныњ арќасы
деп білемін. Сондыќтан да мен ќа-
сиетті Ќараталдыњ елі мен жеріне
мєњгілік ќарыздармын!

«Аѓайынныњ аты озѓанша, ауыл-
дастыњ тайы озсын»,- деген ќазаќ
емеспіз бе, сол себепті аталмыш
марафонѓа Ќараталдыњ атынан
ќатыстым. Ия, теледидардан ес-
тіп, Ѓабекењ де айтып μткендей,
атаќты Амстердам, Нью – Йорк пен
Бостон марафондары ќатарында
єлемдік аренаѓа кμтеріліп, 2012-
жылдан бері осымен тμртінші рет
μткізіліп отырѓан Алматы марафо-
нына былтыр он мыњ спортшы
ќатысса, биыл онбес мыњ желаяќ-
тар к‰ші мен баќтарын сынапты.
АТФ банк, Халыќ банк, Shell Helix,
Technodom, World Class сынды
азулы мекемелер ќаржылай демеу-
шілік кμрсетсе, марафонѓа ќа-
тысушылардыњ єрќайсысы

тіркелер кезде 1500 тењгеден
бастап жарна тμлеген. Б±л ќар-
жылар ±йымдастыру мен μткізу
шараларына жєне стадион салу
арќылы б±ќаралыќ спортты да-
мытып, салауатты μмір салтын
ќалыптастыруѓа ж±мсалатын
болады.

Жарыстыњ шарты бойынша
жасμспірімдер 3 шаќырымѓа,
ересектер μз тањдауы бойынша
10, 21, 42 шаќырымѓа ж‰гірді.
Ѓабекењніњ осы додадаѓы жетіс-
тігіне келсек, 10 шаќырымдыќ
ќашыќтыќќа ж‰гірген марафон-
шылардыњ ќатарында 1 саѓат 12
минут кμрсеткішпен алдыњѓы
шептен кμрініп, кењ тμсіне ма-
рафондыќ мерейлі медаль таѓы-
лыпты. Бєрекелді! Жетер жетісті-
гіњіз бен жењістеріњіз кμбейіп, ќа-
сиетті Ќараталдыњ атын асќаќ-
тата беріњіз, Ѓабеке!

Сарќыт СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ

¤ткен  аптада аудандыќ мемлекеттік  тілді  оќыту  орталыѓында Алматы облыс-
тыќ тілдерді дамыту жμніндегі басќармасыныњ 2014-2016 жылдарѓа арналѓан іс-
шаралар жоспарына сєйкес мемлекеттік тілдіњ ќолдану аясын кењейту мен дамыту
маќсатында «Ой-сана» ќазаќ балалары арасында орыс тілі мен мєдениетін жаќсы
білетін дарынды жастарды аныќтау ‰шін жєне «Тіл – парасат» орыс жастары
арасындаѓы  ќазаќ тілі  білгірлерініњ ќос бірдей  аудандыќ байќауы  μткізіліп,  жењім-
паздар аныќталды.

Б±л  байќауѓа  ќала, ауыл  мектептерініњ ‰кілеген ‰міткер  оќушылары ќатысты. Байќау
барысында І орынѓа μздерініњ білімділігіміен  ерекше кμзге т‰скен  Б.Римова атындаѓы  орта
мектеп – гимназиясыныњ оќушылары Матрекова Эльмира мен Ерастова Антонина ќол
жеткізсе,  2- орынды Р.Ќошќарбаев  атындаѓы ОМ  9-сынып оќушысы Нейман Єлия мен
К.Тоќаев атындаѓы орта мектебініњ 11- сынып  оќушысы Ли Станислав,  3 - орынды
І.Есенберлин орта мектебініњ 11-сынып оќушысы Клим Сандуѓаш пен Лермонтов  ОМ  8-
сынып оќушысы Новиков Илья  иеленді. Сонымен  ќатар, А.Аринова (№13 ОМ),  Б.Ќалтаева
мен О. Мельникова (Панфилов атындаѓы ОМ), Є.Анарбеков (Кєлпе  ОМ), А.Бисейітова
(К.Тоќаев атындаѓы ОМ), А.Зорбаева мен А.Кремер (№51 ОМ) оќушылары  ынталандыру
сыйлыѓымен  марапатталды. Жењімпаз оќушылар облыстыќ «Ой сана» жєне «Тіл парасат»
байќауларында  ќараталдыќтардыњ намысын  ќорѓайтын  болады. ‡міткерлерімізге  сєттілік
тілейміз!

                                                                                                                            Л.ЖАНБОТАЌЫЗЫ

Сєуірдіњ 23-ші ж±лдызында Мем-
лекеттік тілді оќыту орталыѓында Ал-
маты облысыныњ тілдерді дамыту жμ-
ніндегі басќармасы Ќазаќстан Рес-
публикасында тілдерді дамыту мен
ќолданудыњ 2011 – 2020 жылдарѓа ар-
налѓан мемлекеттік баѓдарламасын іске
асыру жμніндегі іс-шаралар жоспарына
сєйкес Аѓылшын тілі пєнініњ  м±ѓалім-
дері  арасында «Тіл шебері - 2015» аудан-
дыќ байќауы μткізілді.

Б±л  байќаудыњ маќсаты: «‡ш  т±ѓырлы
тіл»  – ќазаќ, орыс жєне  аѓылшын тілдерін
жетік мењгерген ќабілетті жастарѓа ќолдау
кμрсету, мемлекеттік тілдіњ ќолдану мєр-
тебесін арттыру, іскерлік жєне халыќаралыќ
ќарым-ќатынас ќ±ралы ретіндегі тілдерді
жастардыњ мењгеру дењгейін аныќтау, тілдік
ќарым-ќатынас мєдениетін ќалыптастырып,
кμп тілді мењгерген т±лѓаны тєрбиелеу,
ќазаќстандыќ рухани бірлікті ныѓайту.
Конкурсќа  ќатысушылар ±лттыќ киім, клас-
сикалыќ стиль жєне еркін  киім ‰лгісімен
киініп, μнер  кμрсетті.   «Мєдениеттаным» –
ќазаќ  халќыныњ салт-дєст‰рі, ділі мен тілі
жμніндегі с±раќтарѓа ќазаќ тілінде,  екінші
«¦лттаным» – ќазаќ  елі  тарихы мен ±лы т±лѓа-
лары, еліміздіњ аймаќтары жμніндегі с±раќ-
тарѓа орыс, аѓылшын тілдерінде жауап берді.
Байќаудыњ  ‰шінші  «μнертаным» – аталы-
мында ќатысушылар 7 т‰рлі жањылтпашты
жањылмай 3 рет айтудан жарысќа т‰сті.

Тіл шебері – 2015
Жарыс  ќорытындысын аудандыќ мєдениет
жєне  тілдерді  дамыту бμлімініњ басшысы
Ж.Теберіковтыњ тμраѓалыќ еткен, єділќазы
м‰шелері: облыстыќ тілдерді  дамыту
бμлімініњ жетекшісі Ќ.Ерлікбай±лы,
мемлекеттік  тілді оќыту  орталыѓыныњ
директоры Д.Ќыдырбаева,аудандыќ
тілдерді  дамыту  бμлімініњ бас  маманы
С.Жарманов, мемлекеттік  тілді  оќыту  ор-
талыѓыныњ  оќытушысы  Ќ.Ќайырымдинова
жєне  де  аѓылшын  тілініњ  м±ѓалімі Р.М±ќа-
мадиќызы ‰міткерлердіњ  тілдерді мењгеру
дењгейіне, с±раќтарѓа  берген жауаптары-
ныњ орамдылыѓы мен сапасына, мазм±н-
дылыѓы мен ерекшелігіне, ‰ш тілде орфо-
эпиялыќ т±рѓыдан таза сμйлеуіне, сахналыќ
мєдениетіне  баса  назар  аудара  отырып,
ж‰зден  ж‰йрігін, мыњнан  т±лпарын  аныќ-
тады. ¤згелерден оќ бойы озып, ‰здік  атан-
ѓан №13  орта  мектебініњ  аѓылшын пєні  м±-
ѓалімі   Ќ±марова Эльмира 1 - орынды
иеленіп, облыстыќ байќауѓа жолдама алды.
Сонымен ќатар байќауѓа ќатысушы
Панфилов  атындаѓы орта мектебініњ ±стазы
Ким  Светлана аудандыќ мемлекеттік тілді
оќыту  орталыѓыныњ Алѓыс хатымен
мараптталды. Сондай-аќ, «болмасањ да
±ќсап баќ» - дегендей, жарыста μздерініњ
талпыныстарымен, μнерлерімен єділќазы-
ларды баурап  алѓан Р.Ќошќарбаев ОМ
аѓылшын тілі  пєнініњ м±ѓалімі Дуйсенќ±лова
Єсем  К.Тоќаев  ОМ бастауыш сынып
м±ѓалімі Тлеужанова Лєйлім ынталандыру
сыйлыѓымен марапатталды.

Л. ЖАНБОТА

«Алѓырлыќ пен тапќырлыќты ќажет ететін ќазаќтыњ ±лттыќ ойыны тоѓыз-
ќ±малаќ 2006 жылы Д‰ниеж‰зілік зияткерлік фестивальдер баѓдарламасына кір-
гізілді» деп жазады спорт мамандары. Ќазір де оѓан Азия, Европа, Америка
ќ±рлыќтарыныњ μкілдері ќызыѓушылыќ танытып жатќан кμрінеді. Соныњ айѓаѓы
ретінде, ‰стіміздегі жылдыњ сєуір айында Алматыда μткен єлем чемпионатына
23 ел μкілдерініњ ќатысќанын тілге тиек етсек те болады.

Дєл сол к‰ндері ‡штμбеде де  осы спорт т‰рінен аудан чемпионаты болып μтті. Шахмат
ойыны тєрізді зияткерлікті, зеректікті, сабырлылыќты ќажет ететін сайыста ерлер ара-
сында Пушкин атындаѓы орта мектептіњ ±стаздары А.Байм±ханов пен Б.Єбдім±ратов еш-
кімге дес бермеді. Айдын бір ѓана кездесуде тењ ойнап, ќалѓандарында айќын басымдыќ
танытты. М‰мкін болѓан ±пайдыњ барлыѓына дерлік иелік еткен ол, 1-ші орынды талассыз
жењіп алып, чемпион атанды. 2-ші ж‰лде оныњ єріптесі Бауыржанѓа б±йырды. 3-ші, 4-ші
орындарѓа № 13 оќу орныныњ м±ѓалімдері Марат Кμкебаев пен ¦лыќ Малибеков ие болды.
Ќыздар арасында № 13 оќу ордасыныњ бєйгеге ќосќан сањлаѓы Б.Жандилова озды. Ол
ќарсылас біткенді жолынан ыѓыстырып, 1-ші орынѓа табан тіреді. Жењімпаз атанѓан
Баќытг‰л, ендігі, алдаѓы μтер жарыстарда аудан намысын ќорѓайтын болады. Лермонтов
мектебініњ бетке ±стар спортшысы Ырысты Дюсенбаева 2-ші ж‰лдеге ќол жеткізді. Пуш-
киндік Єсел Ќожабекова болса 3-орынды ќанаѓат т±тты. Б‰гінде, осы ойыншылар адамныњ
ойлау ќабылетін арттыратын тоѓызќ±малаќ ойынын μњірімізде насихаттауда белсенділік
танытып келеді. М±ндай ыќыласќа рахметтен басќа айтарымыз жоќ.

Ж. АЌЫЛБЕК¦ЛЫ

Аудан чемпиондары  аныќталды

Таѓылымды  байќаулар

Тарихќа кμз ж‰гіртіп ќарасаќ, Ќазаќтыњ Зањ
шыѓару тєжірибесі ертеден басталады. Х‡ІІ ѓасыр-
дыњ аяѓы мен Х‡ІІІ ѓасырдыњ басында ќазаќ хан-
дарыныњ бірі Тєуке ханныњ т±сында ќабылданѓан
«Жеті Жарѓы» ќазаќ халќыныњ дєст‰рлі єдет-ѓ±рып
зањдарыныњ жинаѓы болып табылады. Сол кездегі
ќалыптасќан саяси, єлеуметтік жаѓдай, ќазаќ ќо-
ѓамыныњ дамуы ќуатты билік пен бірлікті ќамтамасыз
ете алатын жања зањдар ж‰йесін ќажет етті. Жеті
жарѓыны жасауѓа ќазаќтыњ атаќты билері Тμле би,
Ќазыбек би, Єйтеке би белсене ќатысќан. Б±л ќа-
былданѓан зањ жиынтыѓы «Тєуке ханныњ Жеті жар-
ѓысы» деген атауѓа ие болды. Жеті жарѓыѓа с‰йенген
ќазаќ  билері ел ішіндегі  дау-жанжалдарды, саяси
мањызы бар мєселелерді тиімді шеше алды. Дєст‰рлі
ќазаќ ќоѓамында «Жеті жарѓыдан» кейін арнайы зањ
ж‰йесі жасалмаѓан деп саналады, сол себептен оныњ
кμптеген ќаѓидалары ХХ ѓасырдыњ басына дейін ќол-
данылып келген. «Жеті жарѓыѓа енген ќаѓидалар ќа-
заќ μміріне тєн ќоѓамдыќ ќатынастардыњ негізін,
жер дауы, жесір дауы, мал дауы, ќ±н дауы, м‰лік
дауы, хандыќ пен билік, куєлік ету мен ант беру рє-
сімдерін ќамтыѓан, оныњ жазбаша мєтіні болмауына
байланысты ережелері ауызша жатталып, елден
елге, ±рпаќтан ±рпаќќа таратуѓа ыњѓайланып маќал
мєтелдерден, ќанатты сμздерден ќ±ралѓан.

Конституцияныњ т±раќтылыѓы - мемлекеттіњ т±раќтылыѓы
Ата Зањымыздыњ ќабылданѓанына биыл жиырма жыл толады. 1995 жылы тамыз айыныњ 30

к‰ні тєуелсіз ел - Ќазаќстан Республикасы Ата Зањын ќабылдап, ‰ш ж‰з жылдан аса уаќыт ер-
кіндігініњ темір ќ±рсауы ќамытына айналѓан бодандыќтан ќ±тылып, тарихтыњ жања ‰рдісіне бет
б±рып, бостандыќ, тєуелсіздік жолына т‰сті, б‰кіл халыќтыќ референдумда ќабылданѓан. Негізгі
Зањ егеменді еліміздіњ мемлекеттік ќ±рамын белгілейтін ењ жоѓарѓы нысанымыз болып табылады.

30 тамыз к‰ні Ќазаќстан халќы тєуелсіз еліміз ‰шін
аса мањызды тарихи оќиѓа, Ата Зањымыздыњ 20 жыл-
дыѓын атап μтеді. Б±л Конституцияны к‰ні ретінде та-
рихќа еніп ќалды. Ќазаќстанныњ барша ж±рты μз-
дерініњ тікелей еріктерімен ќабылдаѓаны белгілі. Сон-
дыќтан оныњ жасаушысы да халыќ болып табы-
латыны аныќ. Б±л Ата Зањымызѓа жоѓары зањ к‰шін
ѓана емес, рухани к‰ш беретінін де ескере білген жμн.
Ата Зањ к‰шіне енген уаќыттан бастап ќоѓамымызда
жања ќатынастардыњ ќалыптасуы маќсатында даму
реформалары ‰здіксіз ж‰ргізіліп келеді. Президен-
тіміз Н.Є.Назарбаевтыњ айытќан сμзінде: «Біз бє-
ріміз білімпаз етуміз керек: Конституцияныњ т±раќ-
тылыѓы-мемлекеттіњ т±раќтылыѓы», - деген сμзі бар.

Ќазаќстан Республикасы μзін демократиялыќ
негізгі зайырлы, ќ±ќыќтыќ жєне єлеуметтік жаѓынан
дамыѓан ел ретінде орныќтырып, ењ басты байлыѓы
адам жєне адам μмірі, оныњ ќ±ќыќтары мен бос-
тандыќтары туралы ќаѓидалары ж‰зеге асуда. Кон-
ституцияда Ќазаќстан Республикасыныњ ењ ќымбат
ќазынасы – адам жєне адамныњ μмірі, ќ±ќыќтары мен
бостандыќтары деп бекітілген жєне т±њѓыш рет адам
мен азаматтардыњ ќ±ќыќтары мен бостандыќтары
жєне міндеттері наќты т‰рде жарияланды.

С.АРПАБАЕВ, аудандыќ єділет
басќармасыныњ кењесшісі


