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Аналар ардақталды

Ғайып ерен,    
қырық шілтен

Ән байқауы 
атаулы күндерге 

арналды

Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

5-бет

11 наурыз күні Астана-
дағы Тәуелсіздік сарай-
ында «Нұр Отан» парти-
ясының кезекті XVI съезі 
өтті. Съезге Қазақстанның 
түкпір-түкпірінен делегат-
тар шақырылды. Ұлытау 
ауданынан «Нұр Отан» 
партиясы аудандық фили-
алының төрағасы, аудан 
әкімі Х.Омаров, оның бірін-
ші орынбасары Ж.Баба-
таев және «Сұлтан-Сағат» 
шаруа қожалығының ие-
гері С.Сұлтанов қатысты. 
Съезд барысында сөз 
сөйлеген мемлекет және 
қоғам қайраткері, акаде-
мик Кенжеғали Сағадиев 
ҚР Президенттігіне үміткер 
ретінде Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевты ұсынды. Күн 
тәртібіне сәйкес, сөз алған 
академик К.Сағадиев бүгін-
гі әлемдік ахуалға, жаһан-
дық дағдарысқа тоқтала 
келе, мұндай жағдайда 
«ел тізгінін берік ұстайтын 
азаматты қазір сайлау-
дың маңызы зор екенін» 
жеткізді.  Қазақстан Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаев 
өзін партия атынан кезек-
тен тыс  Президент сайла-
уына үміткер етіп ұсынуға 
бір шартпен «келісетінін» 
жариялады.              

 «Сіздердің менің канди-
датурамды ұсынуларыңы-
зға алдымыздағы жаңа да 
күрделі мақсаттарды ұсы-
ну үшін ғана келісемін»,–
деді  Н.Назарбаев.

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ – 
ТҰРАҚТЫЛЫҚ НЕГІЗІ              

Биылғы жылдың Тәуелсіз Қа-
зақстан халқы үшін айрықша жыл бо-
лары белгілі. Қой жылы елімізде Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдық, Ұлы Жеңістің 70 жылдық, Қа-
зақстан Конституциясының 20 жылдық 
және Қазақ хандығының 550 жылдық 
мерейлі мерекелері аталып өтілмекші. 
Осындай айтулы мерекелерге тағы бір 
тарихи оқиға қосылғалы тұр. Ол – 26 
сәуірде өткізілетін ҚР Президентінің ке-
зектен тыс сайлауы.

Құрылғанына 20 жыл толған Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының Саяси 
Кеңесі, 2016 жылы өтуге тиіс ҚР Пре-
зидентінің сайлауын биыл, яғни, 2015 
жылы өткізу туралы бастама көтер-
ген болатын. Бұл бастама қазақстан-
дықтар тарапынан қызу қолдау тауып 

отыр. Жаһандық дағдарыстың белең 
алып, жер-жерде соғыс өртінің етек 
жайған, саяси хал-ахуалдың ушыққан 
шағында қабылданған бұл шешім – 
нағыз дер кезінде, оңтайлы сәтте жү-
зеге аспақшы. Себебі, әлемдегі сая-
си-экономикалық қиындықтардан шығу 
жолдарын табуда  Мемлекет басшы-
сы ғана шешуші рөл атқара алады. 
Елімізді талай «тар жол, тайғақ кешу-
ден» аман алып шыққан, Қазақстанды 
айдай әлемге танытқан, Тәуелсіздік 
жылдары жарқын жетістіктерге жеткіз-
ген Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы            
Назарбаевқа елі сенетіні ақиқат! 
Көпұлтты Қазақстан халқы Президент 
сайлауында, дұрыс таңдау жасайды 
деген үміттемін. Өйткені қазіргі бейбіт 
өмір мен елдегі тыныштық, ұлтара-

лық, конфессияаралық келісім мен 
татулық, Тәуелсіз Қазақстан алған 
асулар, т.б. тек қана Елбасы Н.На-
зарбаевтың сабырлы да салиқа-
лы саясатының, ұлтжандылығы 
мен дара кемеңгерлігінің арқасы. 
Олай болса, мен барлық қазақстан-
дықтарды 26 сәуір күні елімізде 
өтетін ҚР Президентінің сайлауында 
Н.Ә.Назарбаевтың кандидатурасын 
қолдап, дауыс беруге шақырамын.

Сіздердің дұрыс таңдауларыңыз 
– еліміздің кемел келешегінің кепілі 
болмақ!

Балжан АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ,
№7 Сарысу орта мектебінің

 директоры.

ДҰРЫС ТАҢДАУ – КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК КЕПІЛІ

Президент сайлауы-2015

6-7-беттер

Ұлы Жеңіске – 
70 жыл

8-бет

12-бет
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22 НАУРЫЗ ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІНЕ               
АРНАЛҒАН ІС-ШАРА ЖОСПАРЫ

№ Атқарылатын іс-шаралар Өтетін мерзімі, 
орны

Жауапты

1 Кент, селолық округтерінде 22-наурыз 
мейрамын жоғары деңгейде атап өту-
ге байланысты іс – шара жоспарын 
бекітіп, ұйымшылдықпен өтуін ұй-
ымдастыру

16.03.2015 жыл

Кент, село орта-
лықтары

Кент, село 
әкімдері                        
Тиісті мекеме 
басшылары

2 Кент, селолық округтерінде:  -сани-
тарлық тазалау жұмыстарын жүргізу; 
-мерекеге сай ұлттық нақышта безен-
діру жұмыстарын ұйымдастыру, ұран 
сөздер, кермелер ілу; -киіз үйлер тігу 
жұмыстарын ұйымдастыру

18.03.2015 жыл

Кент, село орта-
лықтары

Кент, село әкім-
дері

Тиісті мекеме 
басшылары

3 Қазақстан Республикасының ең 
төменгі зейнетақы және әлеуметтік 
жәрдемақы мөлшерінен аспайтын, 
жасына байланысты зейнетақы және 
әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 
әлеуметік көмек көрсету

17 – 22.03.2015 жыл

Кент, село орта-
лықтары

А.Абилова        
Кент, село     
әкімдері

4 Бұқаралық ақпарат құралдарында 
мерекелік сандар шығару, «Дидар»  
телеарнасына түсірілім жұмыстарын 
ұйымдастыру

19 – 23.03.2015 жыл  
Ұлытау селосы

А.Сакипов 
Е.Дүйсебаев

5 Аудандық кітапханаларда «Наурыз 
– бірлік, достық, ынтымақ» тақыры-
бында дөңгелек үстелдер, кітап көр-
мелерін ұйымдастыру

19 – 21. 03.2015 жыл             
Кент, село орта-
лықтары

Село, кент 
әкімдері                
М.Еділбаев

6 Аудан мектептерінде, мәдениет 
және клуб үйлерінде наурыз мейра-
мының қарсаңында халықтың салт 
– дәстүрін, ұлттық келбетін айқын 
көрсететін мәдени – көпшілік іс –ша-
ралар ұйымдастыру

19 – 23.03.2015 жыл  
Кент, село орта-
лықтары

Село, кент 
әкімдері                               
М.Сыздықов  
М.Еділбаев

7 Кент, селолық округтерінің іс –шара 
жоспарларын жасап ішкі саясат 
бөліміне өткізу және атқарылған ша-
раларға анықтама беру

16 – 23.03.2015 жыл 
Кент, село орта-
лықтары

Село, кент 
әкімдері                               
А.Сакипов

8 Аудан орталығына барлық село, кент 
округтері киіз үй тігу жұмыстарын ұй-
ымдастыру

20 – 22.03.2015 жыл 
Ұлытау селосы

Село, кент 
әкімдері                                  
А.Сакипов

9 «Наурызым мерекем – наурызым 
берекем!» атты тақырыпта ұлттық 
ойындар жарысы

21.03.2015 жыл    
Қарсақбай кенті

Т.Талипова 
Б.Нұрғазинов

Ұлытау селосында өткізілетін іс – шаралар
1 Ұлытау селосының орталық алаңын 

және Абай көшесіне санитарлық таза-
лау жұмыстары -қардан тазарту; -сах-
на жөндеу; -орталық алаңға безендіру 
жұмыстарын ұйымдастыру

17.03.2015 жыл           
Ұлытау селосы

Т.Садықов      
Б.Нашкенов               
А.Аманбеков  
М.Еділбаев                   
Г.Көпеева            
Мекеме басшы-
лары

2 Орталық алаңға киіз үйлер тігу. Тігіл-
ген киіз үйлерді мекемелерге бөлу 
жұмысын ұйымдастыру

17 – 21.03.2015 жыл 
Ұлытау селосы

А.Сакипов              
Т.Садықов

3 «Қош келдің, әз Наурыз!» атты тақы-
рыпта мектепішілік іс-шара

17-20.03.2015 жыл

Ұлытау селосы

М.Сыздықов 
Мектеп дирек-
торлары

4 «Қош келдің, мерекелі Наурыз!» 
атты тақырыпта кітап көрмесі

18-20.03.2015 жыл 
Ұлытау селосы

М.Еділбаев 
С.Ниязова

5 «Ұлыс оң болсын!» атты тақырыпта 
мәдени көпшілік іс-шара 

19.03.2015 жыл

Ұлытау селосы

М.Сыздықов 
Э.Ершұманова

6 Орталық алаңға алтыбақан орнату. 20.03.2015 жыл 
Орталық алаң

С.Қазанғапов

7 «Сарыарқа алыбы» ересектер ара-
сынан қазақ күресінен ашық біріншілік 
ұйымдастыру

20–21.03.2015 жыл 
Ұлытау селосы

М.Сыздықов 
И.Тобашев

8 «Өмірге гүл сыйлаған-наурызым!» 
мерекелік концерттік бағдарлама

20.03.2015 жыл 
Ұлытау селосы

М.Сыздықов 
Э.Ершұманова

9 Ұлыстың ұлы күніне арналған «Ар-
мысың, әз-Наурыз» театрланды-
рылған сахналық көрініс, «Наурыз 
– жыл басы» атты концерттік бағдар-
лама ұйымдастыру

21.03.2015 жыл 
Орталық алаң

М.Еділбаев 
Г.Көпеева          
М.Сыздықов 
А.Сакипов  
Мекеме, ұйым 
басшылары

10 Ұлттық спорт ойындар ұйымдастыру 
(асық ату, кір тасын көтеру, арқан тар-
тыс, қол күрес)

21.03.2015 жыл 
Орталық алаң

М.Сыздықов 
Т.Талипова    
М.Оразалин  
И.Тобашев

11 «Еліме шуақ сыйлаған әз-Наурыз» 
атты аудан жастары арасында мере-
келік шеру

21.03.2015 жыл  
Ұлытау селосы

А.Сакипов     
Т.Талипова

12 Ұлы Жеңістің мерейтойы қарсаңында 
«70 жылдыққа – 70 күн» жастар ак-
циясы аясында «Елімнің тағдыры 
– менің тағдырым» атты форум

23.03.2015 жыл     
Орталық алаң,        
аудандық Мәдениет 
үйі

А.Сакипов     
Т.Талипова

13 Ұлыстың ұлы күні мерекесі қарсаңын-
да ересектер мен жастарға арналған 
музыкалық би кеші

23-24.03.2015 жыл 
Мәдениет үйі

Г.Көпеева      
Т.Талипова

14 Мерекелік сауда ұйымдастыру 19-21.03.2015 жыл  
Орталық алаң

Г.Ауғанова          
Т.Садықов

15 Мереке күндері қоғамдық тәртіптің 
сақталуын және өрт қауіпсіздігін        
қадағалау

Мереке күндері 
Орталық алаң

Қ.Далабаев  
С.Тілеуқабылов

Президент сайлауы – 2015

Еліміздің еңсесін биікке көтеріп, абы-
ройын асқақтатып, көшбасшы елге ай-
налдырып, дүниежүзіне Қазақстанды, 
Қазақ елін танытқан ҚР Тұңғыш Прези-
денті Н.Ә.Назарбаевтың 2015 жылғы 26 
сәуірде өтетін ҚР Президентінің сайла-
уына өзінің кандидатурасын ұсынуға 
келісім беруін республиканың бүкіл 
халқы күтіп еді. Міне, бұл қуанышты сәт-
ке де халқымыз жетті.

Астанада өткен «Нұр Отан» пар-
тиясының XVІ съезінде Елбасы өзінің 
кандидатурасын ҚР Президенттігі-
не ұсынуға келісімін беріп, оны съез-
ге қатысқан делегаттар бірауыздан 
қолдады. Бұл ел халқын шексіз қуа-
нышқа бөлеп, елдің тілегін қабыл алған                                        
Н.Ә.Назарбаевқа шексіз алғыстарын 
айтуда.

Бір кезде киесі ұмыт қалған, Ел-
басымыздың арқасында, қайта түлеп 
ұлықталған Тұран жұртының тұрағы 
болған, ұлтымыздың ұраны болған, ба-
уырында байлығы шалқыған, тасы кен 
болып балқыған, ұлтымыздың ұлы та-
рихы жатқан, «Ұлт ұясы» Ұлытаудың 
халқы Елбасының ҚР Президенттігіне 
өзінің кандидатурасын ұсынуға келісім 
беріп, оны «Нұр Отан» партиясы деле-
гаттарының бірауыздан қолдағанына 
шексіз қуанышты. Н.Ә.Назарбаев    дү-

ниежүзі мойындаған халықаралық бе-
делі биік, абыройы асқақ, баламасыз 
Мемлекет басшысы. Еліміз Мемлекет 
басшысының дана басшылығының, 
алысты болжайтын көрегендігінің, сал-
мақты да салиқалы саясатының арқа-
сында көпұлтты Қазақстан халқы бір 
анадан туып, бір ананы емгендей мықты 
бірлікте, Елбасының ісіне берілгендік 
те екенін бүкіл әлемге паш етіп келеді. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің «Нұр-
лы жол – болашаққа бастар жол» атты   
республика халқына Жолдауында: 
«Жаңа қазақстандық патриотизм де-
геніміздің өзі – Мәңгілік ел! Ол барша 
Қазақстан қоғамының осындай ұлы құн-
дылығы!» деп атап көрсетті. Сондай-ақ, 
ел бірлігі – біздің барша табыстарымыз-
дың көзі – деді.

Кемеңгер Елбасымыздың кандида-
турасын бүкіл халықпен бірге мен де 
қолдаймын. Өзі салған «Нұрлы жолмен» 
елді жарқын болашаққа бастай беруін 
қалаймыз.  Мен ауданымыздың барлық 
халқын Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев-
тың кандидатурасын қолдауға шақыра-
мын.

М.МАШАЙЫҚҰЛЫ, 
еңбек ардагері.

Ұлытау ауданының 
Құрметті азаматы.

Бүкіл халық күткен сәт

Әлемді алаңдатып, елді елеңдетіп 
отырған экономикалық дағдарыстың ал-
дын алып, оны еңсеру үшін мықты бір-
лік, тұғырлы тұрақтылық қажет. Сонда 
ғана қандай қиындықты болсын жеңіп 
шығамыз. Ал біздің көпұлтты Қазақстан 
халқының бірлігі берік, тұрақтылығы 
мықты, талай қисапсыз қиындықты, та-
бан тіреген тапшылықты жеңіп шыққан, 
бүгінде әлем қызыға қарайтын көшбасы 
елге айналған мықты мемлекетпіз. Мұ-
ның бәрі ҚР Тұңғыш Президенті, алысты 
болжайтын көреген, кемеңгер басшы, 
кемел саясаткер Н.Ә.Назарбаевтың 
арқасы.

Мен Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның биыл кезектен тыс сайлау өткізу 
жөніндегі бастамасын, Елбасымыздың 
шешімін қолдаймын. Елбасымыздың Қа-
зақстан халқына Үндеуінде: «Құзырлы 
органдар Қазақстан халқы Ассамблея-

сының бастамасы еліміздің Конститу-
циясына және сайлау туралы Заңға сай 
деген қорытынды шығарды. Мен    сай-
лауға қатысты «иә» мен «жоқты» мұқият 
ой салдым. Сөйтіп, «Кезектен тыс Пре-
зидент сайлауын өткізген жөн» деген 
пайымға келдім. Сайлау елімізді ұлы 
істерге ұйыстырып, баянды болашақ жо-
лында біріктіре түсетініне сенімдімін. Қа-
зақстандықтарды ел тарихындағы  тағы 
бір тағдырлы оқиғаға жауапкершілікпен 
қарап, белсене қатысуға шақырамын, 
деп атап көрсетті.

Мен Елбасының Үндеуін қолдаймын 
және бүкіл қазақстандықтардың қолдай-
тынына, сайлауға белсене қатысатыны-
на шүбәсіз сенемін.

Тұрар АЛПЫСБЕКОВ, 
ардагер-ұстаз.
Шеңбер ауылы.

Елбасы шешімін қолдаймын

Әртүрлi модификациялық газ-
плиталарды (бағасы 2 000 тг ден) 
тiкелей зауыттың бағасымен тегiн 
жеткiзуге тапсырыс қабылдаймыз!!!
Газды қала бағасымен  график 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 8 777 260 1579; 8 707 260 1579, 
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.

Әлеуметтiк газ! 
Электр қуатынан әлдеқайда тиiмдi!
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№11 (5982) Ұлытау өңірі

Білім ордаларында

Ұлытау ауданының білім, 
денешынықтыру және спорт 
бөлімі ғимаратында  3-ақпан 
күні жылда  ұйымдастырыла-
тын Қазақстан Республикасы-
ның жалпы білім беретін оқу 
орындары оқушыларының 
арасында «Жарқын болашақ» 
VII республикалық «KATEV» 
қазақ тілі олимпиадасының 

аудандық кезеңі болып өтті. 
Мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын кеңейту, қазақ халқының 
мәдени, әдеби және рухани қа-
зыналарын кеңінен насихаттау, 
шығармашылық, ізденушілік 
қабілеттерін, мәдени дүние-
танымын дамыту мақсатын-
да         ұйымдастырылған бұл 
шараға ауданымыздың барлық 
мектептерінен бағын сынауға 
оқушылар қатысты. №1 Ұлытау 
орта мектебінің оқушылары да 
осы додадан  қалыс қалған жоқ. 
Сайыста мектебіміздің  намы-
сын 9 оқушы өз білімдерімен 

қорғады. Нәтижесінде оқушы-
ларымыз әр сайыс бойынша 
жүлделі орындарды иеленді. 
Бүгінде өзге ұлт өкілдерінің 
мемлекеттік тілді меңгеруге, 
үйренуге деген талабы биік-
теп келе жатқаны қуантады. 
Мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясының кеңеюіне осылайша 
өзіндік үлес қосып жүрген 8-сы-

нып оқушысы Хафи-
зов Ибрагим «Тіл-
ші әдебиетшілер» 
сайысында жүлделі 
І-орыннан көрінсе, 
«Жас ғалымдар» 
сайысында ІІ-орын-
ды 9-сынып оқушы-
сы Куйкенова За-
лихан иеленді. Ау-
дандық, облыстық 
олимпиадаларда 
жүлделі орындар-
ды иеленіп жүрген 
10-сынып оқушысы 
Шымбергенова Жұл-
дыз «Жазушылар» 
сайысы бойынша 
жүлделі ІІІ-орын-
ды қанағат тұтты. 

Бұл дарын-
ды оқушыларды дайындауда 
тынбай жұмыс жасаған, жаңа 
технологияны жетік меңгер-
ген, білімді де білікті, І санат-
ты қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі, мәртебелі ұстаз Әбіта-
ева Мейрамкүл Алтынбекқызы-
ның еңбегін ерекше атап өткен 
жөн. Білім шыңының биігінен 
көрінген оқушыларымызды 
шын жүректен құттықтаймыз!

Гүлмира  ДҮКЕНБАЕВА,
№1 Ұлытау орта мектебі

директорының ғылыми ісі 
жөніндегі орынбасары.

ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ

№1 Ұлытау орта мектебінде 
«Интеграл» әдістеме бірлестік 
орталығының апталығы өтті. 
«Нақты ғылымдар еліне  саяхат» 
атты апталықты  5 а,ә сыныпта-
ры салтанатты   жиынмен  ашты. 
Барлық сыныптарда  ашық са-
бақтар, сыныптан тыс жұмыстар, 
сайыстар өткізілді. Атап айтсақ, 

«Тапқыр достар»  7 а,ә сынып-
тар арасында зияткерлік сайысы 
(пән мұғалімі С.Жеңсікбаева), 
«Кестелер, кестелер құру» (ашық 
сабақ) 6а-сыныбы (пән мұғалімі  
К.Бапова), «Токтың жұмысы 
мен қуаты, Джоуль - Лейбниц 
заңы» 8ә-сыныбы (пән мұғалімі 
М.Оспанова ),  «Дарындылар 
додасы» 10а-сыныбы  (пән 
мұғалімі Қ.Смайлова), т.б іс-ша-

ралар атқарылды. Оқушылар-
дың білімдіктері, тапқырлықтары, 
жылдамдықтары сынға түсті. 
Оқушылар басқа жақтарынан 
таныла білді. Секция жетекшісі 
С.Жеңсікбаева қорытынды кеш-
те сайыстардың жеңімпаздарын  
және белсене қатысқан оқушы-
ларды марапаттады. 

Қорытынды кеште апталықты 
мектеп директоры Ғ.Ерғалиев 
апталықтың өтуіне белсене 
атсалысқан  мұғалімдерге алғыс 
білдіріп, оқушыларға физика- 
математика әлеміне сәт-сапар 
тіледі.

Сәбина ЖАҚАН,                        
11-сынып оқушысы.

МАТЕМАТИКА АПТАЛЫҒЫ 
ӨТТІ

Ұлытау ауданы білім беру 
ошақтарының үздік оқушылары 
білімін сынау мақсатында жылда 
ұйымдастырылатын Білім Олимпи-
адасы №1 Ұлытау орта мектебінде 
өткені баршамызға аян. Аудандық 
олимпиада кезеңінде аудандық 
білім бөлімінің басшысы Мейіржан 
Жакенұлы мен мектеп басшысы 
Ғалымжан Барақбайұлы әр сы-
ныптарға жеке кіріп, әр оқушыға 
сәттілік тілеп, жылы лебіздерін 
білдірді. Аудандық пән олимпиада-
сында оқушылар қазақ тілі, орыс 
тілі, ағылшын тілі, тарих, матема-
тика, физика, биология, химия, гео-
графия пәндерінен бақтарын сына-
ды. №1 Ұлытау орта мектебінен 32 
оқушы өз білімдерін тексеруге бел 
буды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні-
нен 1 оқушы, орыс тілі мен әде-
биеті пәнінен 4 оқушы, ағылшын 
тілі пәнінен 7 оқушы, Қазақстан 
тарихы пәнінен 2 оқушы, мате-
матика  пәнінен 1 оқушы, физика 
пәнінен 2 оқушы, химия пәнінен 6 
оқушы, биология пәнінен 2 оқушы, 
география пәнінен 6 оқушы, ин-
форматика пәнінен 1 оқушы білім 
бәйгесіне қатысты. Нәтижесінде 1 
орынға – 10 оқушымыз ие болды.  
Сөйтіп облыстық білім олимпиада-
сына сайдың тасындай іріктелген 
оқушылар анықталды.   
        Облыстық іріктеу кезеңіне 
9-11 сыныптар аралығында 10 
оқушының жұмыстары ұсынылды. 

Оқушыларды даярлау пән мұғалім-
деріне жүктелді.

2015 жылдың 9-10 қаңтар 
күндері облыстық оқушылар ара-
сында жалпы пәндер бойынша пән 
олимпиадасына мектебімізден 10 
оқушы аттанған болатын. Олар 
биология пәні бойынша 9-сынып 
оқушысы Тұрсын Тоғжан, орыс тілі 
пәні бойынша 10-сынып оқушысы 
Батырбек Әсем, ағылшын тілі 
пәні бойынша 10-сынып оқушысы 
Шымбергенова Жұлдыз, 11-сы-
нып оқушысы Танабаева Айдана, 
Қазақстан тарихы пәні бойынша 
10-сынып оқушысы Рахат Құрмет, 
география пәні бойынша 11-сынып 
оқушысы Қайырбек Мерей, химия 
пәні бойынша 9-сынып оқушысы 
Нұғымет Әсел,10-сынып оқушысы 
Дәкен Әділжан және 11-сынып 
оқушысы Дюсебекова Мөлдір, 
физика пәні бойынша 11-сынып 
оқушысы Әли Аманжол еді. Тарты-
сты өткен білімділер додасында 4 
оқушымыз жүлделі орындарға ие 
болып қуанышты хабармен ұстаз-
дарын сүйіншіледі.

Шәкірті білімділігімен биіктен 
көрінсе, ұстазға осыдан асқан 
бақыт бар ма, шіркін... Шәкірт тәр-
биелеуде алдына жан салмайтын, 
жыл сайын аудандық, облыстық 
пән олимпиадасына оқушылар 
дайындап, талмай жұмыс атқарып 
келген, көп еңбектеніп, нәтиже-
сінде олимпиада жүлдегерлерін,  

«Алтын белгі» иегерлерін шығарып 
жүрген ұлағатты ұстазымыз, био-
логия пәнінің мұғалімі Махметова 
Рахима мұғалімнің биылғы жылғы 
шәкірті де қапыда қалдырмады. 
ІІ дәрежелі Дипломға ие болған 
Тұрсын Тоғжан мұғалімнің еңбегін 
ақтады. Сонымен қатар, орыс тілі 
пәнінен үлкен жетістікке жеткен 
Батырбек Әсем ІІ дәрежелі Диплом 
иегері атанып, ұстазы Жанұзақова 
Ләззатты бір марқайтып тастады. 
Жыл сайын ағылшын тілі пәнінен 
жоғары нәтиже көрсететін мек-
тебіміздің оқушыларының бірі Та-
набаева Айдана жүлделі ІІІ орын-
ды иеленіп, пән мұғалімі Осканова 
Патимат Сұлтанхамитқызының 
тынымсыз еңбегі мен темірдей та-
лабын далаға шашпай, жоғарыдан 
көріне білді. Ал, Қайрбек Мерей 
география пәні бойынша ІІІ дәре-
желі Дипломды иеленіп, жас ұстаз 
Жалбырова Айдананың мерейін 
үстем етті.

Оқушыларымыздың облыстық 
деңгейде жоғары дәрежелі көрсет-
кіштер көрсеткені үшін біз оларды,  
дайындаған ұстаздарды әрқашан 
мақтан етеміз! Ұстаз еңбегі ақтал-
ды деген осы шығар сірә...

Гүлдана АСАНХАНОВА,
№1 Ұлытау орта мектебі

директорының оқу тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары.

ҰСТАЗ ЕҢБЕГІ АҚТАЛДЫ

кезең  бойынша қыздарымыз 
бақтарын сынап, өз шеберлік-
терін қалың көрерменге паш 
етті. Әділқазылардың шешімі 
бойынша Еркін Мадина 
«Мектеп аруы-2015»  атанып,  
ал қалған аруларымыз Алғыс 
хатпен марапатталды.

Жанар ТӨЛЕГЕНОВА,
№1 Ұлытау орта мектебі

директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары.

8 наурыз — Халықара-
лық әйелдер мерекесінде 
№1 Ұлытау орта мектебінің 
педагог-ұйымдастырушысы  
Ж.Тұрсын және тәлімгер 
Л.Айтенованың  ұйымдасты-
руымен  «Қыз өссе - елдің 
көркі» атты қыз сыны байқау 
өтті.

Сайыстың мақсаты – қыз 
балалардың жан дүниесіндегі 
көркемдік талғамын қалып-
тастыру, қазақ халқының қыз 
тәрбиелеудегі салт дәстүрі-

не сай әдептілікке , инабат-
тылыққа, ізеттілікке тәрбиелеу. 
Сайысқа 8-сынып оқушылары 
Жаңбыр Аружан және Құр-
манәлі Гүлназ, 9-сыныптардан 
Шағыр Аружан, Еркін Мадина, 
ал 10-сыныптардан Төребай 
Гүлдана, Әбіш Алуа қатысып, 
бақтарын сынады.

Сайыс  6 кезеңнен  тұр-
ды. «Өзін-өзі таныстыру», 
«Сұрақ-жауап», «Кім жыл-
дам?», «Жұмбақ шешу», «Өз 
өнері», «Сән үлгісі». Аталған 6 

№1 Ұлытау орта мектеп жа-
нындағы «Ақ көгершін» шағын 
орталығында  көктемнің алғашқы 
мерекесі 8 наурыз аналар мере-
кесінде «Мерекеңмен анашым» 
тақырыбында мерекелік іс-шара 
ұйымдастырылып, өткізілді.Мере-
кеде  балаларға 8  наурыз –  Ха-
лықаралық мейрамы екенін ұғын-
дыра отырып, аналарын ешқашан 
ренжітпеуге, қолғанат болуға, 
әрқашан құрметтей білуге тәр-
биелеу. Мереке екенін сезіндіру 
мақсатында Шағын орталықтың 
тәрбиешілері мен бүлдіршіндері  
аналарына  арнап қызықты да 
тартымды мерекелік іс-шара өт-
кізді. Тәрбиешілері Обайдуллина 
Жанар Сапарбекқызы мен Мы-

ржақыпова Ақбілек КаҺарманқы-
зының бүлдіршіндермен аналар 
мерекесіне дайындығы  балабақша 
ішінен кіре байқауға болады .Бала-
лардың жасаған ашық хаттары көз 
жауын аларлықтай әдемі жасалған.
Топ іші де мерекеге үлкен дайын-
дықпен  безендірілгені көрініп тұр, 
Әдемі шарлар мен гүлдер ілінген. 
Балалардың барлығы мерекелік 
көңілде, киген киімдері  бірінен бірі 
әдемі. Шағын орталықта әр түрлі 
жастағы балалар тәрбиеленетін 
болғандықтан мерекені ортаңғы 
топ бүлдіршіндері «Ақ мамам» 
әнімен бастап аналарына арналған 
тақпақтарын айтып, жасаған ашық 
хаттарын сыйға тартты.Ал кішке-
не бүлдіршіндері мерекеге келген 

көктем аруымен бірге өздерінің 
фантазиялық  сән киімімен әр 
түрлі көктем гүлдері болып киін-
ген ортаға шығып аналарына 
би билеп берді. Ортаға шыққан 
кішкентай бүлдіршіндерді көр-
ген ата-аналар қошеметпен қол-
дарын соқты .Ортаңғы топтың 
бүлдіршіндері аналарына  «Бар-
би» биін сыйға тартты.  Мереке 
соңынан  балалар аналарына 
«Шалқан» ертегісін рөлдерге 
бөліп ойнап қойылым өткізді. 
 Соңында құттықтау сөзді 
оқу ісінің меңгерушісі Гүл-
дана Жеңісқызы қорытты.

 Өз тілшіміз.

   «Мерекеңмен анашым!»

АРУЛАР СЫНҒА ТҮСТІ
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Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды

ры  есігінің ашылуын пайдаланып, біздер  
Ресей Федерациясы, Москва облысының, 
Подольск қаласындағы, КСРО Қорғаныс 
Министрлігінің Орталық мұрағатынан те-
геурінді іздестіру нәтижесінде «Тулеубаев 
Жакен Анкишевич» туралы құнды құжаттар 
табылды. 

2011 жылдың 1 сәуіріндегі №150078 
ретті мұрағаттық анықтамада «...стрелок ра-
дист 63 танковой бригады, 56 Армий, ст.сер-
жант Тлеубаев Жакен Анкичевич, 1920 г.р. 
уроженец Карагандинской обл, призван Кар-
сакпайским РВК Карагандинской области, 
погиб 11 ноября 1943 года, высота 133,3 что  
3,5 км северо-восточнее г.Керч, Автоном-
ная Республика Крым, Украйна....» делін-
ген. Екінші бөліміндегі көрсетілген дерек: 
Отец-Тлеубаев Анкиш Айтенович проживал 
пос. Карсакпай,ул Огородный,д,36 кв1.

Приморск бронетанк және механикалан-
дырылған  жеке армия қолбасшысы пол-
ковник Дегуновтың, 1943 жылдың 25 жел-
тоқсандағы №03К бұйрығымен Советтер 
Одағы Жоғарғы Кеңесі Президиумы атынан 
аға сержант «Тулеубаев Жакен Анкишевич» 
неміс басқыншыларымен соғыста көрсеткен 
қаһармандығы мен ерлігі үшін 2-дәрежелі 
Ұлы Отан соғысы орденімен марапаттау құ-
жатынан үзіндіде.

 «...танк отқа оранған шақта, өз тәнін от 
құрсауынан арашаламастан, өмірінің соңғы 
сәтіндегі  ақтық демі біткенге дейін пулемет-
тен жауға оқ жаудырып, немістің үш пуш-
касын, төрт автоматшысын, екі әскери дзо-
тын және 30 шақты неміс солдаттары мен 
офицерлерін ажал құштырды», өзі  Керч 
қаласынан солтүстік шығысына қарай 3,5 
шақырым жерге жерленді,  деп,  №49808 
жеке ісінің қосымшасының соңында қолмен 
жазылған.
      Міндетті әскерде  №56 Армияның құра-
мындағы №63 Таман танк бригадасының,  
Т-34 маркалы  №1 танк бригадасының 
атқыш-радисті болып әскери міндетін өтеп 
жүрген. Ұлы Отан соғысында өмірінің соңғы 
екі жылында майдан бағытымен соғыса 
жүріп, 1942 жылдың қараша айынан бастап 
оңтүстік батыс майданында Керч пла-
цдармындағы қиян-кескі алапат майданда 
соғысқан. 

1943 жылы 11 қараша күні, Украинаның 
Қырым автономиялық Республикасының 
Керч облысы, Ленин ауданына қарасты, 
Бондаренко селосы маңайындағы Тимиро-
ва тауының 104,7 биіктігінде, орналасқан 
немістің әскери плацдармын жоюдағы қиын 
кескі шабуылда табанды ерлікпен қаза 
болған. (САОМ деректері). (Марапаттама 
құжаттарынан)  Осы маңызды деректі құ-
жаттарды негізге алып сол кездегі Украина 
Республикасының Керч қалалық әскери 
комиссариатына жерленген жерін нақтыла-
уға  2010 жылдың 17 тамызында хат жол-
дағам, одан сол жылдың 27 тамызындағы, 
№20/487 ретті «Керч тарихи-мәдени қо-
рығы» Автомомиялық республикалық меке-
месінен және Керч әскери комиссариатынан 
1 қыркүйек 2010 жылғы хаттар келді. Мәтіні 
төмендегіше:

«...ст.сержант Тлеубаев Жакен Анки-
чевич 1920 г.р. воевавшего в составе 63 
Таманской танковой бригады 56 Армии, 
братская могила или мемориальные знаки 
с указанием имен погибших, сообщаем, что 
интересующая высота расположено около 
села Бондаренково,  Ленинского района, 
Автономной Республики Крым. Братских мо-
гил и мемориалов в районе этой высоты нет.
        С 11 ноября 1943 г. до 11 апреля 1944 г. 
Частями Красной Армии предпринимались 
неоднократные попытки овладет этим райо-
ном. Однако взять хорошо организованный 

фашистами участок обороны не удалось, 
пока 11 апреля 1944г. немецко-фашистские 
войска не оставили его.
        Информация ЦАМО РФ о том что ме-
стом за хранения является высота 133,3 на 
наш взгляд подтверждает факт, что Тлеу-
баев Ж.А. действительно сгорел в танке в 
район этой высоты».
    Жерленген жері жоқ деген деректің 
шынайылығына күмәндана отырып және 
осы мәселеде ақиқаттың бетін нақты ашу 
мақсатында біздер інім Серік Сайлаубай 
ұлы Әңкішов екеуміз Ресей, Украина және 
Қазақстан Республикаларының қорғаныс 
министрлігіне хат жолдап келдік. Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс министріне із-
деу деректеріне Достастық мемлекеттер 
арасындағы келісім шарттар негізінде ықпал 
жасауды өтінген болатынбыз, бІрақ бұл құ-
зыретті мемлекеттік органнан жанды көмек 
те, нәтижелі ықпал да болмағанын жасырып 
қалуға болмас. 

Ресей Федерациясы Президентінің Жар-
лығымен бекітілген 14.01.1993 жылғы №37 
«Отан қорғаушыларды мәңгі есте сақтау 
туралы» Заңының 11 бабы негізіндегі Ре-
сей Үкіметінің 26.11.2007 жылғы қаулысы-
на сәйкес біздер Ресей Федерациясының 
Қорғаныс министріне қарасты «Отан қорғау 
жолында қайтыс болғандарды  мәңгі есте 
қалдыру басқармасы» басшысы А.Л.Тара-
новтың атына 2014 жылдың 26 қыркүйегін-
де, хатымызды жолдаған болатын-быз. 

Мәселеге тың қозғау салыну нәтиже-
сінде, бізбенен 5 жыл көлемінде  жұмыс 
жүргізіп  отырған Керч қаласының  тари-
хи-мәдени қорығының әскери іздестіруші 
мұрағатшысы Наталья Юрьевна Дзюбо 
1943 жылдың 11 қараша  күні № 63 Таман 
танк бригадасының құрамында 8 адамы 
бар, 2 танк экипажы мерт болғаны туралы 
және олардың мүрделері жанып кетуіне бай-
ланысты мүрде қалдықтары «Маяк» посел-
кесіндегі бауырластар зиратына жерленгені 
туралы  хабарлаған болатын.  

Үлкен тегеурінді ізденіс нәтижесінде, 
Ресей Федерациясының Қырым Республи-
калық «Керч қаласының тарихи-мәдени қо-
рығы» мемлекеттік мекемесінің басшысы 
Н.В.Бычковскаяның  қолымен 2014 жыл-
дың 17 қараша күнгі  және Керч қаласының 
тарихи мәдени мұражайының директоры 
Т.В.Умрихина қол қойған 2014 жылдың 25 
желтоқсандағы №20/1179 хаттары,  жоға-
рыда аталған 133,3 биіктігіне, Советтер 
Одағы Жоғарғы Кеңесі Президиумы атынан 
неміс басқыншыларымен соғыста көрсеткен 
қаһармандығы мен ерлігі үшін 2-дәрежелі 
Ұлы Отан соғысы орденінің иегері, атқыш 
радист, аға сержант Тілеубаев Жәкен Ан-
кишевичтің аты жазылған ер есімін ұлықта-
уға және мәңгі есте сақтауға арналған ме-
мориалдық тақта немесе ескерткіш орнату 
туралы ұсыныстарын, Ленин ауданының 
мемлекеттік әкімшілігіне жүктелгенін біздер-

ге арнайы мәлімдеді. Өкініштісі, 
бұл хабарды жоғарыда аттары 
аталған ата аналары мен бауыр-
лары естіген жоқ, сол кездері ата 
мен әжемнің  бауырында болып, 
бір отбасының басына түскен 
қаралы күндердің жалғыз куә-
гері мен едім, жас та болсам ата 
әжемнің  мұң мен шерін көздері-
нен танып, кей кейде солармен 
қоса менің де талай қамыққан 
сәттерім әлі есімде. 

Сұм соғыста ақ жуып ару-
лап қойылатын жағдай жоқ, әр-
кімнің пешенесіне не жазылды 
сол болды ғой. Осы хабарларды 
алысымен өлгеніне 67 жыл өт-
кенде,  яғни 2011 жылы шілде-
де Жәкен әруағына құдайы ас 
беріліп, бірінші рет арнайы дұға 
бағышталды. Алла қаласа, енді-
гі мақсат, кіндік қан тамған туған 
жерден бір уыс топырақ ала ба-
рып, құран оқып, алақан жайып 
дұға бағыштауды парыз санап 
отырмыз. 

Кеңестік дәуірдің керенау 
саясаты кесірінен, адамзат тарихындағы ең 
сұрапыл, қанды қырғын ошағына айналған 
Екінші Дүниежүзілік соғыста, фашизмге қар-
сы шайқаста «Отаным», деп опат болған, 
өндірдей қыршын тағдырының ақиқаты 70 
жыл бүркемеленіп келді. 

Ел тағдырына қайғылы із қалдырған, 
сол бір сұрапыл жылдар халық жадында 
мәңгілік сақталуы, «Елім» деп жат жерде 
ажал тапқан,  есіл ердің беймәлім тағды-
рының сыры /алмас қанжар қында жатпас 
дегендей/ ұзақ жылдар бойында жүргізілген 
тегеурінді ізденіс арқасында, тарихи құжат-
тар мен дәлелдемелер негізінде тарихтың 
сахнасына өзі өлсе де аты шықты.

Мақсат, майдан даласынан оралмай 
қалған хабар-ошарсыз қалған, өмірлері қы-
ршын жаста қиылған жас қазақ тағдырын,  
Отаны мен Елі алдында айғақтау, айқындау 
еді, біздерге бейбіт өмір сыйлау жолында 
ар-ожданға кіршік түсірмей, ісі ұлы ерліктің 
үлгісіне айналған қазақ азаматының жарқын 
келбетін ағайын туысқа, жас ұрпақ санасын 
отансүйгіштікке осы аталарының ерлік істері 
арқылы баулу, ерлікті паш ету, үлгі тұту.

Қазақстан Республикасының Президенті  
Н.Назарбаев Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қар-
саңында бейбіт өмір тарту еткен ардагер 
ата-апаларымызға қанша құрмет көрсетсек 
те артықтық етпейді, біз есімдері тарих бет-
терінде алтын әріптермен жазылған ағала-
рымыздың алдында қарыздармыз–деген 
болатын. 

«Ерлік ерге мұра, ұрпаққа ұран», - де-
ген нақыл сөз  төркіні ер есімін мәңгі есте 
сақтау, рухына бас иу дәстүрі, қазақ ғұрпына 
тән, әруаққа жасалар тағзым, қалың бұқа-
раға сыры 70 жылда ашылған тарихи оқиға 
туралы шынайы мағлұмат, жас ұрпаққа өне-
ге, тәрбие алар мәні зор тағылым болары 
анық.  Туып өскен жері,  Қарағанды облысы, 
Ұлытау ауданы, қазіргі Терісаққан ауылдық 
округі. Әскерге  алынған жері /1939/ сол кез-
дегі Қарсақбай, қазіргі Ұлытау ауданы. Қар-
сақбай кентінде әскерге шақырылған кездегі 
тұрған көшесі Огородный, 36-шы үй, әскерге 
алынғанға дейін Қарсақбай мектебінде бала 
оқытқан.  

Осы мәселе төңірегінде өңірлерді басқа-
рушы әкімдер мен мәслихат депутаттары 
өзге де елдің ардақты азаматтары, өз елін-
де, өз туған жерінде ер есімін мәңгі  есте 
қалдыру мақсатында, рухани, имани  істің 
өнегелі келешегіне өркениетті шешім  алын-
са деген ізгі тілек бар. Осылайша  жастық 
шақтың қысқа ғұмыры 23 жасында, Ұлы 
Отан соғысы жылдарымен тұспа-тұс келіп, 
Отаны үшін  жат жерден топырақ бұйырды. 

Мұқанбетжан  ӘБІЛҰЛЫ.               
Теміртау қаласы.

 Тілеубаев Жәкен Әңкішұлы 1920 жылы 
қазіргі Ұлытау ауданы Арғанатыда дүние-
ге келген. Менің әкем Әбіл, Әңкішпен бір 
туысқан, ал Жәкен Әңкіштің 15 баладан 
қалған  жалғыз ұлы болатын.  

1939 жылы  Қарағанды облысының сол 
кездегі  Қарсақпай аудандық әскери комис-
сариатынан міндетті әскерге алынып, При-
морскідегі  бронетанк және механикалан-
дырылған  жеке армия құрамына әскери 
міндетін атқаруға алынған. 

Жәкенде әскерге дейін 7 кластық орта 
білімі болған, одан соң Атбасардағы оқы-
тушылар семинариясын оқып бітірген.  

1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған 
сәтте әскери құрамы алғашқылар қатарын-
да майданға кіріскен, ол жөнінде 1941 жылы 
майдан шебінен жазылған бір хатпен осы 
суреті  қоса келген. 

Бұл кісінің одан бергі тағдыры бейхабар 
күйге көшті, хат хабар сап тиылды. Сұрапыл 
соғыс бітті, Жәкен елге оралмады, хабар 
ошарсыз кетті. Артындағы ата ана, туыс 
бауырлары шарқ ұрып іздеумен болдық. 
Алайда Кеңестік дәуірдегі «Секретно» де-
ген қара құлып салдарымен адами тағдыр-
дың шынайы сыры айтылмай да ашылмай 
да келді. Сорақысы сол,  кезінде Подольск 
мұрағатының айғағы негізінде жазылған 
Қарағанды облысынан майданға алынған 
«Боздақтар»   атты құрастырылған естелік  
кітап сериясының 255 бетінде /ТИЛЕУБАЕВ 
Жакен. Род. в 1920 году Призван нынеш-
ним Жездинским РВК. Пропал без вести/
деп  тайға таңба басқандай уәж жазылған, 
алайда бүгінгі қолда бар деректермен салы-
стыра отырып, кезінде осы кітапты құрасты-
рушылардың жалған деректерді арқау етіп, 
адами тағдырдың ақиқатын керенау бұр-
малағанына қынжылыстан өзге ылаж жоқ 
қой бұл күнде. Беймағлұм дүбара тағдыр 
туралы  ел аузында «пленге түскен екен, 
кейінде тұтқын айырбастау кезінде СССР-ға 
бірге оралып, Отанын сатқан опасыз ретін-
де СССР Заңымен сотталды» деушілер де, 
немесе «Америкаға өтіп кеткен екен» де-
ген түрлі жағымсыз  жел сөздердің  желдей 
ескен кездері де болған, оны ести жүру он-
сыз да налалы жандарға, жалалы қаңқу сөз 
оңай соқпайтын, үнемі ала көңіл, беймәлім 
алаңмен отырушы еді жақындары. 

Жәкеннің әкесі Тілеубайұлы Әңкіш 1959 
жылы, ал анасы Үміт 1966 жылы соқыр 
сенімде іш құса, пұшайман кейіпте  дүние-
ден өтті,   мен осы кісілердің  өле өлгенінше 
бауырында болдым.   
        Атам мен әжем өздерінен туған 15 кін-
діктен қалған жалғыз ұлын, «Кебін киген кел-
мес, кебенек киген келер» деген, ұстамды 
берік, сезімді серік етіп, баласын өлдіге қи-
май, оқылар аят дұғаларға өлі аруақ кейпін-
де қостырмай, әрдайым  намаз соңындағы 
бата тілектерінде алыс жолға жолаушылап 
кеткен адамға арнап,  «Иә Аллам жалғыз-
дың жолын оңғар» деп, бірі бірінің ниетіне 
«қабыл болсын» айтып отыратын. 

Адамзат тарихындағы ең сұрапыл, қан-
ды қырғын ошағына айналған Екінші Дүни-
ежүзілік соғыста, фашизмге қарсы шайқасқа 
қатысқан Жакен  тағдырына ертеден-ақ із-
деу салынған еді,  менің ағайым Әбілұлы 
Хамит 1966 жылға дейін өз өмірінің аяғына 
дейін, одан кейінде ағайым Әңкішев Сайла-
убай 2000 жылға дейінгі уақыттарда СССР 
әскери мұрағаттарына бірнеше дүркін іздеу 
хаттар жолдап, Кеңестік дәуірдің соқыр сая-
сатының салдарынан еш дерек ала алмай, 
бауырларының тайға таңба басқандай сын-
дарлы тағдырының  ақиқатына жете алмай, 
олар да бұл дүниеден өтті.

Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 65 жылдығы-
на байланысты Ресей орталық мұрағатта-

ЕШ КЕТПЕЙ КЕШ АТАЛҒАН 
ЕР ЕСІМІ!

Тілеубаев Жәкен Әңкішұлы 1920 жылы  Ұлытау 
ауданы Арғанатыда туған. Ұлы Отан соғысында 

Керч қаласын қорғауда №56 армияның  №63 
Таман танк дивизиясында атқыш радист болып, 11.11.1943 жылы 

қаһармандықпен қаза тапқан. Екінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы 
орденімен марапатталған.
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 «Ана   десем    сезім  
                 билер   тым    ыстық,

Жарасымды    аналарға    
                                             туыстық
Бар   адамға    берсе   ананың         
                                           мейірімін,
Орнар    еді    бар   әлемге        
                          тыныштық»-деп    
жыр   шумақтарында   айтылған-
дай,  8  наурыз   —  Халықаралық  
әйелдер    мерекесінде ауыл-
дық  Клуб    үйінде   жас  келін-
дердің   қатысуымен  «Пай-пай   

шіркін,   қазақтың    келіндері-ай» 
атты   байқау    ұйымдастырылды.
Сайысқа   қатысушы   5   келін    өнер-
лерімен, тапқырлықтарымен  және  
өнерлерімен  сайысқа   түсті. Сайыс    
тәртібі    бойынша,келіндер   ортаға   
шақырылып, келіндер   жеребе   
тәртібі   бойынша  өнер   көрсетті.

Сахна   шымылдығын  алғашқы   
болып,  Жұмакүл   Бекенқызы   
ашты. Жас   келіндер    кезек-
тесіп,өздері   таныстырып   шықты.
Байқауға   қатысушы   келін-
дер   6  кезеңнен   тұратын сай-
ыс  түрлерімен   бақ   сынасты.

Жұмакүл    Бекенқызы   «Асыл   
әжем»  әнімен   әуездете   ән  
салса,  «Келіншек» биін   Айна-
гүл  келін   мың  бұрала   биледі.

 Ал,Асылзат    Қанатқызының   
сомдауындағы   «Жетім    қыздың    
монологы»  көрермендердің   көзіне   
жас   алдырды. Мадина    Серікқызы   

«Ана»  әнін   тебірене   шырқаса,На-
згүл   келіннің   «Жан    анам»әнін  
көрермендер  жылы    қабылдады.  

Жас    келіндер  өздерінің   
жан-жақтылығын,шапшаңдықтарын  
сайыс   барысында    көрсете   білді.
Үш    сағатқа   созылған  сайыс   ба-
рысында  ауылдың   өнерпаз  жаста-
ры   ақ жаулықты    аналарға   арнап  
ән  де   шырқап,  би   де   билеп,  
халықты   бір   серпілтіп    тастады.
«Қазақ келіні -2015» Гран-при    жүл-
десін Асылзат Қанатқызы   жеңіп   

алса, жүлделі   1-орын   Айнагүл    
Абдрахманқызының   еншісіне    бұй-
ырды. Ал,  2 -орын  мектебіміздің   
ұстазы,аяулы   ана    Мадина    
Серікқызына   табысталса,  жүл-
делі    3 -орынды    Жұмакүл   Бе-
кенқызымен    Назгүл   Маратқызы   
бөлісті.Келіндердің    барлығы   баға-
лы  сыйлықтармен   марапатталып, 
Мақтау   қағаздары   табыс   етілді.

Сахна   төріне   ақжаулықты   
аналарымыз   шығып, сайысқа   қа-
тысқан    келіндерге,осы  шараны   
ұйымдастырған   Клуб    қызметкер-
леріне   алғыстарын  білдірді. Кеш   
соңы   мерекелік   би   кешіне   ұласты.

Еркеназ   ҚАЛЫБЕКҚЫЗЫ,
     Қоскөл   селолық          

Клуб  үйінің   әдіскері.
                                                                                    

«ПАЙ-ПАЙ ШІРКІН, 
ҚАЗАҚТЫҢ КЕЛІНДЕРІ-АЙ»

Көктемнің алғашқы мерекесі – 
8 наурыз – Халықаралық әйелдер 
мерекесіне арналған мерекелік кеш 
өткізілді. Кешке кентіміздегі «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» медалымен 
марапатталған Батыр аналар, ме-
кеменің қыз-келіншектері арнайы 
шақырылды. Кештің  алғашқы құт-
тықтау сөзін, аудандық мәслихат 

депутаттары М.Мәткенов, Ұ.Қожа-
сова, кент әкімі Б.Нұрғазиновке 
беріліп, Батыр аналарға дайын-
даған сыйлықтары тапсырылды. 
Мерекелік кеште аналарға арналып 
ән шашуы және Мәдениет үйінің 
«Қыздар сұлу көрінер өнерімен» 
атты арулар байқауымен жалғасты. 
Байқау бес кезеңнен тұрды: Өнер-
ліге кең өріс; Көктем салаты; Қы-
здарға әсемдік жарасады; Сұлулық 
сыры; Қызды тәрбиелеген ұлтты 
тәрбиелейді.

Байқауға қатысқан арулар бес 
кезеңнен сүрінбей өтіп, Әділқазы-
лар алқасының шешімімен «Көктем 
аруы-2015» номинациясын Айдана 
Үсейнова алса, Еркеш Еділбаева 
«Өнерлі ару», Амина Қазанғап «Үл-
гілі ару», Динара Қабылбек «Ина-
батты ару» номинациясын иеленіп, 

Ұлытау аудандық Мәдениет үйінен 
берілген сыйлықтармен марапат-
талды.

Қыздарымыз ата-бабалары-
мыздың ықылым заманнан келе 
жатқан салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын 
сөндірмей жалғастыратын өнегелі 
де ибалы боп өссе дейміз.

Г.ИМАНБАЕВА.
Қарсақбай кенті.

«ЖЕР БЕТІ АНАЛАРМЕН 
КӨРІКТІ ҒОЙ»

Ана-ұлы адам, ана- құдретті жан.                                                                                     
Олай  болса,6-наурыз күні кшкі 
сағат 19-да Қаракенгірліктер мә-
дениет үйіне жиналды.  8-наурыз 
аналар  мерекесіне аналарды,  
қыз-келіншектерді  құттықтау  үшін  
келген  Қаракеңгір селолық округі       
бас  маманы  С.Смағұлов тың 
сөзімен ,  жылы  лебізімен  бастал-
ды.  Келесі  сөз  кезегін  алған 
4 орта  мектебінің  директоры:    
М.Бейсенов ауылдың аналары мен 
қыз-келіншектерін  жалынды жылы 
сөздерімен .ыстық ықыласымен 

риза етті.Мәдени-
ет үйінің меңге-
рушісі: Г.Әжбенова    
аналарды  мере-
келерімен   құт-
тықтап,  биылғы  
ана  атанған, 
бауырында  емі-
зулі  баласы  бар 
аналарды  ерекше 
құттықтап,  аудан-
дық  Мәдениет 
үйінен  бөлінген  
сыйлықтарды  
таратты.      
    Қара  жерді 
баспай  жатып, 
есіңді  білмей 
жатып, тырмы-
сып     бауырына  
жабысатының, 
шырылдап  уанбай, іздейтінің  ана.  
Сен жан  болып дүниеге  келдің, 
сенің  іздейтінің  бірақ  жан ол-Ана.  
Ол  бәрінен  қымбат.  Сен  үшін  
ол  жалпақ  дүниеден де     үл-
кен  ол– Ана, деген  сөздерімен 

жүргізушілер  мерекелік  кешті       
бастап  кетті.  «Кеңгір»  триосы 
жігіттерінің орындаған «Жеңеше»  
әні  ауылдағы жеңешелері  түгел-
дей  мәз  болысты.  «Соқыр  ана»     
көрінісі  көрерменді  бей-жай  
қалдырмады.  Соқыр  ана рөлін             
Г.Зұлпықарова  сомдап,  бала-
сы  рөлін  Ғ.Қожабай  орындады.     
Соқыр  анасына  намыстанатын  
баласы  өсіп  жетілгеннен  кей-
ін,  анасы  сау көзін баласының 
келешегі үшін баласына салғанын 
өліп  қалғаннан  кейін біліп өкініп,  

аһ ұрғанын С.Сұлтанов шынайы 
жеткізді.  Көріністің  артын ша «Ана  
жүрегі»  әнін Б.ЕсімсейІтов  орын-
дағанда  жүректері    езілмеген   
жан  болмады.  Кеш  жалғасты,.    
«О-ана»  әнін  С.Сұлтанов  пен 

А.Мұқанова  орындаса,  Ж.Нысан-
баеваның орындауында  «Ана-
шым» ,  квартеттің  орындауында   
«Анаға    сәлем» және  «Үкілім-ай»  
әндері  жұртшылық  көңілінен  
шықты.     Мектеп  оқушылары  да  
өз  үлестерін  аналар  мерекесі-
нен  ая-мады. «Мерекем»  әнін  
А.Рымбекова  орындағанда көре-
рмендер     әнді  бірге  қосылып, 
шырқап  қол  шапалақтады. «Жетім  
қыз»    монологін   Н.Мұсылманбек  
орындағанда  көзіне жас  алған  
көрермендер де  болды. Сонымен  
қатар Көшербай  Дәуреннің   орын-
дауында   «Мама»  әні,  Тілектес  
Мұхаммеджановтың  орындауында   
«Қыздар, Қыздар»  әніне  орын-
дағанда болашақ    жұлдыздарды  
көргендей  болдық.

«Ананың  қарызын  Меккеге  
үш рет   арқалап, жаяу апарсаң 
да  қарызыңнан  құтылмайсың»   
тақырыбындағы  «Ана қарызы»      

көрінісін  анасы  мен  
баласы  А. Мұқано-
ва  мен Ғ.Қожабай 
сомдап   дәлелдеп  
берді.   Кешті  жүр-
гізген  жүргізушілер  
Ұ.Тұрғынбаев   пен  
Ж. Нысанбаевалар-
дың да  еңбектері  
зор  болды. Әрбір,  
сенбі,  жексенбі   
күндері   Мәдениет  
үйіне  жиналуды     
әдетке  айналды-
рған  қаракеңгір-
ліктер  тағы  да  
ризашылықтарын 
білдіріп,  тарасты.   
Келесі сенбіде  
кездескенше  күн     
жақсы  болсын,   

сау-саламатта  болыңыздар деп  
жүргізушілер    де  кеш  соңын  
аяқтады. Мереке мерекеге ұлас-
сын.

Б. СМАЙЛОВА.
Қаракеңгір ауылы.

«АНА ДЕГЕН  -ТЕҢДЕСІ ЖОҚ 
ҰЛЫ ҰҒЫМ»

«Ана деген  – теңдесі жоқ ұлы ұғым»деген мерекелік 
кеш өтті. Жайдарлы  мінезімен   көктемнің  алғашқы  ме-
рекесі  8 наурыз   –  Халықаралық  әйелдер  күні  де  келіп  

жетті. Ана – барша өмірдің    бастауы .  Ол  адамды өмірге  
әкеледі,  оны   тәрбиелейді ,  өсіреді.    Адам   бойындағы  

барлық   асыл   қасиеттер   күннің  нұрымен, аналық  ақ  
сүтімен  дариды.

Байқаудың шарты бойынша 
оқушылар өздеріне жұпты ата-ана-
лардың, ұстаздарының арасынан 
таңдап алды. Оған қатысушы әр 
жұп шараға жоғары дайындықпен 
келді. Олар өздерінің таңдаған ән-
дерінің мазмұнына сай костюмдер 
әзірлеп, қорғап шықты. Байқауға қа-
тысушылар жоғары дәрежеде дай-
ындалған. Байқауға қатысушылар-
дың орындаушылық қабілеттерін 
бағалау кезінде қазылар алқасы 
жұптардың ән айту шеберлігін, ән-
нің тақырыпқа сай болуын, әнді 
жанды дауыспен орындауын, сах-
налық мәдениеті мен киім үлгілерін, 
сахналық образын басшылыққа 
алды және әр қатысушыға қатысты 
өз пікірлерін айтып 10 баллдық жүй-
емен  бағалады .
     Шаруа қожалық иесі Мусин Ербол 
мен 8 сынып оқушысы Қапар Нұр-
бек екеуі “Дүнген қызы” әнін домбы-
рамен  нақышына келтіре орындап, 
көрермендердің құлақ құрышын 
қандырды. Балабақша тәлімгері 
Құдабаева Сандуғаш 11-сынып 
оқушысы Оразалы Әйгеріммен бір-
лесіп “Қазақтың ерке қызымын” әнін 
орындады. Олар әнді сахналық 
көрініс арқылы бейнелеп, қошемет-

ке бөленді. Қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің маманы  Шабанова Бибігүл 
9-сынып оқушысы Оразалы Айға-
ныммен жұптасып “Ақжайнақ ” әнің  
тамылжыта орындады.                                                                                                                   
     Байқауда барлығы 9 мұғалім 
мен ата-ана  оқушылармен бір-
лесіп, өнер көрсете білді. Ұстаздар 
мен оқушылардың, ата-аналардың 
атсалысуымен өткізілген шара 
шәкірттерге жақсы көңіл -күй сый-
лады. Ән байқауының нәтижесін-

де әділқазылар алқасының шешімі 
бойынша І орынды ауылымыздың 
тұрғыны, ата-ана Мусин Ербол мен 
8 сынып оқушысы Қапар Нұрбек , ІІ 
орынды  Құдабаева Сандуғаш пен 
11 сынып оқушысы Оразалы Әй-
герім, ІІІ орынды 6-сынып оқушысы 
Ыбырай Сымбат пен  география 
пәнінің мұғалімі Омаров Аружан 

иеленді.Барлық қатысушыларға  
мектеп басшылығы сый-сияпат та-
быстап, алдағы уақытта да оқушы 
– ата-ана – мұғалім арасындағы 
қарым-қатынас үзілмеуін тіледі. 
Мектепте ұйымдастырылған ша-
раға жиналған жұрт риза болып 
тарқасты. 

              Мөлдір ӨТЕШ.
Егінді ауылы.

        № 2 орта мектебінде 8 наурыз  – Халықаралық әйел-
дер күнінде ұйымдастырылған   «Екі жұлдыз» ән байқауы 

өтті Оны ұйымдастыруға мектеп тәлімгері мұрындық 
болды.  Шараның мақсаты – мұғалім, оқушы, ата-ана ара-

сын жақындату, өнер арқылы бір-біріне достық 
 қарым-қатынас орнату.                                        

АРУЛАР МЕЙРАМЫ АТАЛЫП ӨТТІ
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Сахна саңылағы әнебір 
жылдары жеке шығармашылық 
кешінде екі сағатқа жуық өз 
бағдарламасымен халықтың 
мол ықыласына бөленген 
болатын. Соңғы кездері сахна 
төрінен көрінбей жүрген 

Сараны көрермендер сағы-
нып қалған екен, қошаметпен 
қол соғып, шоқ-шоқ гүлдер 
сыйлап жатты. Осы бір сәт 
іс-шараға бастамашы болған 
ардақты ана, әйелдер кеңесінің 
төрайымы Қ.Камалованың 
залдағы аналар мен аруларды, 
қыз-келіншектерді айтулы ме-
рекемен құттықтап, ұзақ ғұмыр, 
мол денсаулық, сәттіліктер 
мен бақыт тіледі. Жүргізушілік 
міндетін атқарып жүрген Мәде-
ни-сауық орталығының қыз-
меткері Алма Сарықызы сахна 
төріне көпбалалы жас аналар-
ды шақырды. Атап айтқанда, 
ең жас ана Гүлзира Әпекова 
бастаған аналар легі сахнаға 
шыға бастады. М.Сәдуақасо-
ва, Н.Мұқанова, Т.Симакова, 
Ж.Қазақбаева, В.Борисова, 
Қ.Кенжеғұлова, Г.Хамзина, 
З.Қарабаева, Қ.Қайырбеко-
валарға халық атынан алғыс 
айтқан мешітіміздің бас имамы 
Дәулет Бәркенұлы келіншек-
тердің бәріне бірдей сый-си-
япаттар таратты. Қашаннан 
жаны жомарт, кеңпейіл жанның 
өз қаражатымен демеушілік 
жасаған сыйлықтарын алған 
келіндер жағы қуанып жатты.

«Ел іші – өнер кеніші» деген 
даналық сөз тегін айтылмап-
ты. Әшейінде ізеттілік сақтап, 
қарапайым ғана боп көрінетін 
қыз-келіншектердің «әу» де-
мейтіні жоқ екендігіне концерт 
барысында көз жеткіздік. Жеке 
кәсіпкерлердің «Динара», 
«Бикон» сауда орындарын-
да сатушылық қызмет істеп 
жүрген апалы-сіңілі Алтын мен 
Гүлсім Марткамаловалар ән 
салғанда көрермендер таң 
қалысты. Гүлсім кей уақыттар-
да Мәдениет үйіндегі кештерде 
караокеге қосылып, аракідік 
ән салып жүргенімен де апасы 
Алтынның киелі сахна төріне 
тұңғыш шығуы екен. Алайда, 
Алтын Марткамалова «Ана ту-
ралы толғау», халық әні «Шилі 
өзенді» тамылжыта орындаса, 
Гүлсім Марткамалова «Асыл 
арман» әнін шыңына жеткізе 
шырқағанда көрермендер 
аянбай қол соқты. Келесі бір 
орындаушы Дариға Қайсынова 
жас кезінде ойын-сауықтарға 

қатысып, көпшілікке танымал 
болып қалған әнші-тін. Енді 
міне, талай жылдарды артқа 
тастап қолына микрофон тигені 
бүгін ғана еді. Әлі де баяғы 
қалпынан танбаған Дариға 
сахна төрінде емін-еркін 

жүріп, ешнәрсеге алаң болмай 
«Ғашық жүрек» әнін асқан 
шеберлікпен орындап шықты. 
Көпшілік Дариғаны «Жезді жұл-
дыздары» ансамблінің тұңғыш 
қарлығаштарының бірі, атақты 
гитарист Мұқан Қайсынның жұ-
байы екендігін білетін. Көпшілік 
көңілі әншіге ауып, ду қол 
шапалақтап жатқанда, ал қыз-
мет істейтін СЭС мекемесінің 
басшысы Алтынкүл Жұмабеко-
ва оған гүл ұсынып жатты.
«Ана жүрегі» әнін қосыла шы-
рқаған Мәрия Түсіпова мен Ай-
дана Жәкеновалардың дуэтіне 
риза болмаған жан қалмады. 
Мәрия біраз жылдардан бері 
әкімдікте хатшылық қызметін 
абыроймен атқарып жүрсе, ал 
Айдананың жастармен жұмыс 
жасау орталығы қызметіне 
кіріскеніне жарты жылдай ғана 
уақыт болған еді. Жастар орта-
сында ұйымдастырушылықпен 
танылып жүрген жас маман 
қызметтік шаруадан басқаға 
әуес еместей көрінетін. Деген-
мен жасырын жатқан талант 
іште булығып тыныш жатпайды 
екен. Қос құрбы аздап толқыға-
нымен де тұңғыш рет халық 
алдында ән айтып, алғысқа 
бөленді. Мереке қарсаңында 
«Айгөлек» балабақшасында 
өткен «Ал, кәнекей, аналар!» 
сайысында І-жүлдені иеленген 
қарапайым еңбек адамы Құн-
дыз Кенжеғұлованың  бишілік 
өнері бар деген ой ешкімнің 
де қаперіне кірмеген. Кезекті 
нөмірде шамдары самаладай 
жарқыраған сахнада әуезді 
сазбен «Испан биін» дөңгелете 
билеген Құндыз хас шеберлігін 
көрсетті. Би биленіп аяқталған-
да сахна сыртынан күтіп алған 
жұбайы Білім Борин келінше-
гінің өнеріне разы боп, беті-
нен сүйіп 8-наурызға арнаған 
сый-сияпатын ұсынып жатты. 
Бұл күні №6 мектепте оқитын 
қыздар Қымбат Қыздарбек пен 
Аяжан Жәнібектер «Ертегілер» 
әнімен аналарға арнаған ша-
шуларын шашты. Көрермендер 
залында отырып қызы Қымбат-
тың өнеріне сүйсінген анасы 
Жұмакүл Ақылбекова көппен 
бірге қошаметтеп, қол соғып 
отырды.

Әйелдер мерекесі күні 
Ұлытау ауданының әкімі         
Х.Омаровтың марапатына 
ұсынылған сахна саңылағы 
Д.Маштаева талай жылдардан 
бері жетекшілік етіп жүрген 
«Әжелер» тобы да ән айту-
дан қалыс қалмады. Топтағы 
Ж.Смағұлова, Н.Ермағанбето-
ва, С.Бегімбетова, К.Смағұло-
валар халық әндері «Жайдар-
ман», «Бипылды» тамылжыта 
орындауларымен көпшілік 
көңілінен орын тауып жатты. 
Сұлулығы мен сымбаттылығы 
үйлесім тауып, талай жылдар-
дан бері сахна жұлдызы боп 
танылған А.Қадырова конфе-

рансьелік міндетін мүлтіксіз 
атқаруымен қатар Мәдениет 
үйі тарапынан әйелдер қауы-
мына құттықтау жолдап, ана-
лар мен аруларға «Жангүлім» 
әнін орындап берді. 

Алма Қадырова бұдан бір 
ай бұрын, дәл 8-ақпан күні 
асқаралы 60 жасқа толған 
ауыл ағасы аудандық «Ұлы-
тау өңірі» газетінің қызметкері 
Мұхтар Ыбырайұлы Дәуітовке 
микрофон ұсынып, іңкәрлік 
пен сұлулықтың символындай 
көктем мерекесімен аруларға 
құттықтау тілегін жолдатты. 
Өңкей нәзік жанды аруларды 
әндерімен шалқытып, би-
лерімен қалқытқан мерекелік 
бағдарламаның соңында жас 
әнші Азамат Тойшан «Ал-
тын ана» әнімен аналар мен 
аруларға шашу шашқан жігіттің 
бірі болды. Абайша айтқанда, 
«айналасы жұп-жұмыр боп кел-
ген мерекелік тамаша концерт-
ті ұйымдастыруда маңдай терін 
көп төккен А.Қадырованың 
еңбегі екенін, оған көмектескен 
Д.Маштаева мен музыкалық 
жағынан басқарған дыбыс ре-
жиссері А.Сайлауұлының мол 
үлесі барлығын біреулер білсе, 
енді біреулердің білмейтіні 
анық. Мерекелі күнде сырлы 
да нәрлі әуенге бөленген көре-
рмендер Мәдениет үйіндегі 
фоэде сауда-саттық қызу жүріп 
жатты. Жеке кәсіпкер Ұ.Әл-
мағанбетова тәтті пісірілген 
самса, бәліштері мен шырын-
ды сусындарын алушыларға 
тағы бір кәсіпкер, шебер тігінші 
Д.Сабырова өзі жасап дайын-
даған ою-өрнекті төсеніштері 
мен құрақ көрпешелерді тұты-
нушыларға ұсынып жатты. 

Сөз соңында айтарымыз, 
осындай өнерпаз жандарды ел 
ішінен іздеп-тауып, бұлақтың 
тұнығындай көзін аша білсек, 
думан-сауықтың көкжиегі де 
кеңейе бермек. «Әркімнің де 
өнерге бар таласы» деген қағи-
даны үнемі есте ұстап отырған 
жөн сияқты.

Ратхум ИБРАГИМОВ.
Жезді кенті.

ТЕК ҚАНА АРУЛАР ӘН 
САЛҒАН КҮН

Дәл 8 наурыз күні орталықтағы Мәдениет үйінде 
«Өмірдің сәні, дүниенің нәрі – Аналар!» атты мерекелік 
концерттік кеш өткен болатын. Кентіміздегі әйелдер 

кеңесінің төрайымы Қуаныш Камалованың ұйымдасты-
руымен шешім тапқан осы іс-шара өзіндік ерекшелігімен 
көпшіліктің көңілінен шықты. Бұл күнгі мерекелік думан 

«Жезді жұлдыздары» халықтық ән-би ансамблінің жетек-
шісі, бұл күндері зейнеткерлікте жүрген халыққа таны-

мал жезтаңдай әнші Сара Өмірзақованың орындауындағы 
«Қыз ғұмыры» әнімен ашылды. 

Аналар қашан да – 
құрмет пен қошемет 

иелері

гер-ұстаз, «Алтын алқалы» ана 
Айша Рахметова, Қоскөл село-
сынан Сатыбалды Өткелбае-
ва, Аманкелді селосынан Сәр-
сенкүл Ақпанбетова, Терісаққан 
селосынан Забира Наурыз-
баева марапатталды. Аудан 

әкімінің Алғыс хатына «Өркен» 
балабақшасының медбибісі 
Жанна Байторина, Жер қаты-
настары бөлімі маманы Гүл-
наз Сламахунова, Қарсақбай 
кентінен агротехникалық кол-
леждінің оқу ісі жөніндегі орын-
басары Күлайым Төлегенқы-
зы, Егінді селосынан Зейнегүл 
Байсекеева, Шеңбер селолық 
округінің  ФАБ фельдшері Қа-
нипа Мағзұмова, Жезді кенті-

нен «Таңшолпан» балабақша-
сының меңгерушісі Айнамкүл 
Байменқызы, Жанкелді селосы 
мәдениет үйінің меңгерушісі 
Замира Алтаева, №14 Алға-
бас орта мектебінің математи-
ка пәні мұғалімі Гүлшара Күй-
кентайқызы, № 7 Сарысу орта 
мектебінің тәрбие ісі жөніндегі 
меңгерушісі Нұргүл Сүйіндікқы-
зы, Қаракеңгір  селосынан үй 
шаруасындағы ана Қаламқас 
Дәуренбекқызы, Мибұлақ дәрі-
герлік амбулаториясының дәрі-
гері Әнипа Мұстафақызы, Ақтас 
кентінен үй шаруасындағы ана 
Зәуре Кәменқызы ие болды. 

Салтанатты жиынның 
соңы аудан өнерпаздарының 
концертіне ұласты. Бұл 
жиын өзге  жиындардан 
өзгерек болды. Мәдениет үйі 
қызметкерлерінің дайындаған 
концерті аудан халқының 
көңілінен шықты. Биылғы 
жылы жас мамандары 
көбейген ұжымның еңбегіне 
аудан халқы риза болып, «жас 
келсе – іске» деп тарқасты.

6 наурыз күні аудандық Мә-
дениет үйінде 8 наурыз — Ха-
лықаралық әйелдер күніне ар-
налған салтанатты жиын болып 
өтті. Көктем келіп, күн шуағын 
шашып, жер-ана ақ көрпесінен 
арыла бастаған шақта келетін 
бұл мерекенің  орны 
бөлек. Мәдениет 
үйінде ине шаншар 
орын болмады. Көре-
рмен ауданның бар-
лық селолық округ-
терінен жиналған. 
Қыздар құлпырып, 
аналар ажарлана 
түскендей бұл күні. 

С а л т а н а т т ы 
жиын аудан әкімі                        
Хамит Нұрланұлының 
құттықтау сөзімен 
басталды.  — «Ар-
дақты ұлытаулық 
апалар, аналарымыз, 
аяулы қарындастары-
мыз, Сіздерді бүгінгі 
шуақты мезгілде ке-
летін мейрамдарыңы-
збен құттықтаймыз. 
Сіздердің ауданның дамуына 
қосып жатқан үлестеріңіз зор. 
Ауданның білім беру, денсау-
лық сақтау салаларында ең-
бек ететін қызметкерлердің 80 
пайызы нәзік жандылар. Мем-
лекеттік қызметте еңбек етіп 
жүрген азаматтарымыздың 
52 пайызы да әйел азамат-
тарға тиесілі. Басқа салалар-
да да біздің аналарымыз бен            
қыздарымыз аянбай тер төгіп, 

адал еңбек етіп жүр.  Міне, 
осыдан-ақ аяулы нәзік жанды-
лардың ауданның өркендеуіне 
қосқан сүбелі үлесін байқауы-
мызға болады. Биыл Қазақ Хан-
дығына – 550 жыл, Ұлы Жеңіске 
— 70 жыл толып отыр. Кешегі 
қиын-қыстау кезеңдерде  әйел 
азаматтарымыздың арқалаған 
жүгі ауыр болды. Олардың тыл-
да талмай еңбек етіп, Жеңісті 
бір сәтке болса да жақында-
туға қосқан күші өлшеусіз. 

Ардақты аналар, арулар, сіз-
дер адамзаттың шамшырағы-
сыздар. Отбасының ұйытқысы 
бола білген аяулы әйелдер қа-
уымын бүгінгі мерекелерімен 
тағы да құттықтаймын»,- деді 
аудан әкімі. Құттықтау сөзден 
соң Хамит Нұрланұлы Құрмет 
грамоталары мен Алғыс хаттар-
ды табыстады. Аудан әкімінің 
Құрмет грамотасымен Ұлытау 
селосынан ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі Тоғжан Досанова, көп 
жылдар бойы  «Ұлытау өңірі» 
газетінде қызмет еткен Гүл-
дариға Сыздықова, Борсеңгір 
ауылынан зейнеткер, арда-

Альмира МАҚСҰТҚЫЗЫ



14 наурыз, 2015 жыл 
№11 (5982) 7 Ұлытау өңірі

Мереке мерейі

АНАЛАРҒА ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ
Гүл көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні ұлытаулық ар-

дагер аналар үшін есте қаларлықтай болды. Мереке күні аудан әкімі Хамит Омаров пен 
аудан әкімінің аппарат жетекшісі Ерлан Өткелбаев және аудандық ішкі саясат бөлімінің 

басшысы Алмат Сакипов аудан орталығындағы егде тартқан алты ардагер және ар-
дақты аналардың үйінде болып, мерекелерімен құттықтады. Қариялардың тұрмысын 

көріп, сыйлықтар табыс еткен ел азаматтары аналардың дендеріне қуат, отбаста-
рының амандығын тілеп, жылы лебіздер айтты. Сұрапыл соғыстың қасіретін арқалап, 
соғыстан кейінгі жылдары да елдің еңсесін түзеп , өркендеуі жолында жанқиярлық еңбек 

танытқан аға буын өкілдеріне қолдау мемлекет тарапынан да күн арта өсіп келе жа-
тырғаны белгілі. Оларға деген ілтипат ұрпақтар сабақтастығының белгісі ғана емес 
өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбиенің қайнар көзі болып қала бермек. Жылы сөз бен 

ыстық ықыластың өзі де көңілдеріне демеу болатын шаштарын ақселеу шалған әжелер 
құттықтаушыларға алғыстарын жаудырды.

Он бала тәрбиелеп өсірген «Ал-
тын алқа» иегері, еңбек ардагері 
Бибігүл Шоханова әжеміз бүгін-
де сексеннің бел ортасында. Ұлы 
Отан соғысының ардагері Төребай 
Шохановпен шаңырақ көтеріп, отау 
құрды. Төребай ата Бозшакөлге 
барып қой бағып, анамыз атайдың 
көмекшісі болды. Ерлі-зайыпты Шо-
хановтар 20 жылға жуық қойшы бо-
лып еселі еңбек етті. Осы аралықта  
он баланы дүниеге әкеліп, бағып, 
қағып оқытты. 

Анамыз, аудан әкімінің елеп 
келгеніне рахметін айтып, өзінің 
көрген бейнетін көрмей, заманы-
мыз тыныш, Елбасымыз аман, 
халқымыз аман, бақытты өмір 
сүріңдер деп тілегін білдіріп ақ ба-
тасын берді.

Забира Нұршабаева 1928 
жылы Аманкелді совхозында ша-
руа отбасында дүниеге келген. Он 
бір баланың анасы. Алтын алқа ие-
гері. Әкесі теміржол саласында қы-

змет атқарған. Жас кезінен колхоз-
дың сан-салалы жұмысында жүріп, 
еңбекпен есейген Зәбира әжей ке-
шегі ел басына күн туған шақта да 

еңбектен қол үз-
ген жоқ. Соғыс 
ж ы л д а р ы н д а 
тылда еңбекке 
белсене арала-
сты. Кітапхана-
да жұмыс істе-
ген. 
Қазіргі кезде ақ 
жаулықты ана-
мыз 79 жасқа 
толып отыр. Он 
бір баланы ая-
лап өсірген ана 
бүгінде немере, 
шөбере сүйіп, 
бала-шағасы -
ның ортасында 
бақытты ғұмыр кешуде.

Райхан Байжақанова 1929 
жылы Ұлытау селосында қарапай-
ым отбасында дүниеге келген. 1946 
жылы Ұлытау орта мектебін бітір-
ген соң сол жылы Ұлытау аудандық 
білім бөлімінің сол кездегі басшы-

сы Әлібек Елеуовтің 
берген жолдасымен 
«Большевик» кол-
хозында бастауыш 
сынып мұғалімі бо-
лып еңбек жолын 
бастаған. Райхан 
әже еңбек демалы-

сына шыққанға дейін ауданның 
білім беру саласында еңбек етті. 7 
бала тәрбиелеп өсіріп, осы бала-
ладан 17 немере, 11 шөбере сүйіп 
отырған ана. Балалары Қазақстан-
ның әр жерінде, әр сала бойынша 
еңбек етіп жүр.

Қалиман Қорғанба-
ева 1930 жылы Қаракең-
гір совхозы Қызылшың 
ауылында дүниеге келді. 
Мектеп қабырғасында жүр-
генде соғыс басталып, оқу-
дан қол үзіп қалды. Отты 
жылдарда тылда еңбек 
етті. 

Жұбайы Жабағин Қалиакбар 
Ұлы Отан соғыс ардагері. Бес жыл 
неміс-фашист соғысында, екі жыл 
Жапон соғысында атқыштар рота-
сында болды. Соғыстан кейін елге 
аман оралып, Ұлытау совхозында 
еңбек етті.

Қарт ана Қалиман 
Қорғанбаева бүгінде 
85 жаста. Он құрсақ 
көтерген ардагер ана 
бүгінде сол балала-
рынан он үш немере, 
он бір шөбере көріп 
отыр.

Мағзипа Нүр-
кебаева 1931 жылы 
Ұлытау селосында 
дүниеге келген екен. 
Алғашқы еңбек жолы 
сонау соғыс жылдары 
басталыпты. 
«1954 жылдан бастап 

колхоздың сауыншысы болып жұ-
мыс атқардым, сол жылы колхоз-
дың атынан аудандық советтің 
депутатына ұсынылып, Қараған-
ды облыстық әйелдердің бірінші 
съезіне қатыстым. Колхозда са-
уыншы болып бірнеше жыл жұ-
мыс істедім», – дейді ардагер ана 
марқайып.

Мағзипа әжей аудандық кеңе-
ске 6 рет депутат болған екен. Ең-
бегің бағалап, 1961 жылы Қазақ 
ССР-нің грамотасын алыпты. 

Жамал Жанұзаққызы 1932 
жылы Айыртау колхозында дүние-

ге келген. Жамалдың әкесі 
егінмен айналысқан, егін 
егудің маманы болған кісі 
екен. «1932 жылы біздің 
үй көшіп келгенде Айыр-
тау «ТОЗ»-дың орталығы 
болатын. Әкем егіннің 
маманы болып сол ауыл-
дың адамдарының ашар-
шылықтан аман қалуына 
арашасы болған кісі», – 
дейді.

Осындай жаннан тәр-
бие алған Жамал апай да 
еңбекқор болып өсті. Оның 
төзімділігі, қарапайым-

дылығы, кішіпейілділігі, бауырмал-
дылығы кімге де болса үлгі. Жамал 
Жанұзаққызы сегіз бала өсіріп тәр-
биеледі, Алтын алқа иегері, көпба-
лалы-ана, тыл ардагері.

Суреттерді түсірген 
Жасұлан АЯШЕВ.

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

1947 жылы 
Талдықорған облысы 
Жетісу өңірінде Рысалды 
Жұмабаева наурыздың  
дәл 8-жұлдызы күні дүниеге 
келіпті. Алматыдағы 
Қазақ педагогикалық 
институтын бітірген ол 
30 жыл бойы мектепте 
ұстаздық етіп, бұл күндері 
құрметті зейнеткерлікте 
отырған ана. Рысалдыға 
жұбайы Целиноградтағы 
институтты бітіріп, жоғарғы 
дәрежелі мал дәрігері 
мамандығын алған ағамыз 
Қадыр Құлахметовке 
Жетісу бойында оңтүстік 
шекараны қорғау 
мақсатында офицерлік 
құрамда қызмет істеп 
жүргенде кездескен екен. 

Екеуінің тіл табысып, шаңырақ 
құрғандарына биыл 45 жыл 
болып, олардан өрбіген 6 

баладан 12 немере сүйіп 
отырған жандар. 2010 жылы 
Қадыр ағамыз бен Рысалды 
анамыз екеуі бірігіп жазған 
«Тіршілік көзі» кітабы күні 
бүгінге шейін оқырмандар 
сұранысына ие болып келе 
жатқан туынды.

Әйелдер мерекесі күні 
кентіміздегі жастармен 
жұмыс жасау орталығының  
жастары  «Күміс алқалы» 
ана Р.Жұмабаеваға туған 
күнімен құттықтап, марапат 
қағазын табыс етіп, аудан 
орталығындағы мекемеден 
жіберген сый-сияпатын 
табыс етті.

А.ЖӘКЕНОВА.
ЖЕЗДІ кенті.

Суретті түсірген автор.

Анаға  сый-құрмет
5-наурыз күні сағат 

3-те Ұлытау ауданы Білім 
бөлімінің  акт залында 
«Ана – өмір шуағы» атты 
мерекелік шараға Жастармен 
жұмыс істеу орталығының 
ұйымдастыруымен аудан 
орталығы бойынша ардагер 
аналарды құрметпен басын 
қосып, аудан әкімінің 
орынбасары Б.Ақышбеков сөз 
сөйледі.

–Біздің қазіргі 
қоғамымызда әйел тек 
отбасының береке-бірлігін 
ойлайтын тұлға емес, ол 
мемлекеттің нығаюына және 
саяси мәселеге араласатын 
қоғам қайраткерлері дей 
келіп, шын жүректен 
құттықтап, Алғыс хаты мен, 
бағалы сыйлықтар тапсырды. 
Бұдан соң Мәдениет үйінің 
көркемөнерпаздары шағын 
мерекелік концерт қойды. 

Әсем ән, күмбірлеген күй 
аналар жүрегіне қуаныш пен 
шаттыққа толтырды. 

Әйел-аналар отбасының 
ұйтқысы болуымен қатар 
ұрпақ тәрбиелеу ісін 
нығайтуға, Елбасымыздың 
«Нұрлы жол» Жолдауына 
үлес қоса беруіне тілектестік 
білдірді. Жастар – біздің 
болашағымыздың сенімді 
азаматтары екендігін, ару 
қыздарымыз бен ардақты 
аналарымызды шын жүректен 
8 наурыз мерекесімен 
құттықтап, мықты денсаулық,  
жылда наурыздан наурызға 
аман-есен жете берейік, 
еліміздің тарихи мерекелерін 
қарсы ала беруге Алла нәсіп 
етсін, – деймін.

Ж.ТАҢАТҚАНОВА, 
еңбек ардагері, 

«Күміс алқа» иегері.

ТӨЛ МЕРЕКЕМІЗ ЖАҚСЫ ӨТТІ
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Қазақ ежелден «Құдай бер-
ген құр қалмас», «Құдайға сен-
ген құстай ұшады» деген секілді 
сөз тіркестерін жиі қолданғаны 
белгілі. Сонау Қарахан дәуірін-
де халық өмірінен туындаған 
қазылар (дін үшін күрескен 
қаһармандар) туралы жырлар-
ды Махмұд Қашғари бізге мұра 
етіп, жазып кетпеді ме? Бұл кісі 
туралы Қазақ Кеңес энциклопе-

диясының 7-томы, 533-бетінде 
былай дейді: «Махмұд Қашға-
ри (толық аты-жөні – Махмұд 
ибн әл-Хусейн ибн Мұхаммед) 
ХІ-ғасырдағы түркі ғалымы, 
«Диуани лұғат –ат – түрік» 
(Түркі сөздерінің жинағы) атты 
еңбектің авторы. Әкесі Хусейн 
ибн Мұхаммед – Ыстықкөл 
жағасындағы Барсхан (Бар-
сған) қаласының тұрғыны. Ху-
сейн ибн Мұхаммед Барсхан 
әмірі болған. Кейін Қарахан 
әулеті билеген мемлекеттің 
мәдени-саяси орталықтары-
ның бірі – Қашғарға ауысқан. 
Махмұдтың Қашғари ныспысын 
алуы да, осы қалада тұруына 
байланысты. Зерттеушілер, ол 
1029-1038 жылдар аралығын-
да туған деп шамалайды. 
М.Қашғари өзі аталған еңбегін 
жазған уақытта егде тартқан 
кісі екендігін айтады. Ол алғаш 
Қашғарда білім алады. Кейін 
білімін толықтыру үшін сол кез-
дегі мұсылман әлемінің мәде-
ни-ғылыми орталықтары – Бұ-
харада, Нишапурда, Бағдадта 
болады. М.Қашғари заманы-
ның аса білімдар, филологы, 
тарихшысы, этнографы, гео-
графы ретінде танылған. ХІХ 
ғасырдағы «зар-заман» ағымы 
өкілдерінің туындыларын да 
еріксіз еске аламыз. Ендеше, 
Ислам діні қазақ рухани мәде-
ниетінің, қазақ дүние танымы-
ның ажырамас бөлігі, негізі деп 
түсіну әбден орынды.

Қазақ рухани мұрасын-
дағы тағы да бір сопылықтың 
ізгі ықпалы болып табылатын 
«Ғайып ерен, қырық шілтен»  
және «Ғаусыл-ғиас» бейне-
леріне көңіл аударайық. Қазақ 
эпосында, мысалы, Алпамыс 
батыр немесе Қыз-Жібекте бұл 
атаулар жиі кездеседі. Тіпті, 
біздің ата-бабаларымыз күн-
делікті өмірінде, жол жүрерін-
де, бата бергенде Алла мен 
Пайғамбарды атап, сосын «ғай-
ып ерен, қырық шілтен» және 
Қыдыр атаны ауыздан  таста-

май сиынып жүргенін әрбір 
қазақ баласы біледі. Реті келіп 
тұрғанда Қыдыр ата туралы 
көпшілік қауымның есіне сала 
кетейін. Бірде Қыдыр ата мен 
Мұса пайғамбар жол жүріп келе 
жатып, бір байдың үйіне құдайы 
қонақ болыпты. Бай келген қо-
нақтарды елемей, құр шаймен 
жатқызыпты. Таңертеңгі шайла-
рын ішіп болған соң жол жүру-

ге қамданған Қыдыр ата қолын 
жайып: «Иә, Алла Тағала, осы 
үйге мыңғыртып төрт түлік мал 
бер», деп бата беріпті. Түнде 
жарытып қонақасы бермеген 
байға осынша бата бергені-
не таң қалған Мұса пайғамбар 
жолға шығыпты. Екеуі жаңадан 
отау құрған жігіт пен келіншектің 
үйіне қонуға келіпті. Әлгі жігіттің 
мал дегенде маңдайына біткен 
бес ешкісі бар екен. Үйімізге 
құдайы қонақ келді деп қуанға-
ны соншалық, бір ешкісін сой-
ып, қонақасы беріп күтіпті. Жол 
жүруге қамданған Қыдыр ата: 
«Иә, Алла Тағала, осы үйдің 
қалған төрт ешкісін, қасқырға 
жем қыл», депті. Қолын қусы-
рып, ешкісін сойып, бар ынта-
сымен күткен отау үйдің иесіне 
мұндай бата бергеніне Мұса 
пайғамбар таң қалады. Екеуі 
екі-үш қыр асқанда: «ешкілерді 
қасқыр жарып, жеп кетті», деген 
айқай шығады. Қыдыр ата мен 
Мұса пайғамбар үшінші бір үйге 
келеді. Үйелмелі-сүйелмелі үш 
бала ғана бар екен. Олар қо-
нақтарға бар тамақтарын беріп 
күтеді. Мұса пайғамбар таң 

атып келе жатқан кезде оян-
са, қасындағы Қыдыр ата жоқ 
екенін көреді. Бұл кісі қайда жүр 
деп далаға шықса, өзі құлайын 
деп тұрған ескі үйдің іргесін қа-
зып жатқан Қыдыр атаны көріп, 
мұнысы несі деп таңданады. 
Ауылдан ұзап шыққан соң Мұса 
пайғамбар Қыдыр атаға: –Тақ-
сыр, мен Сізге түсінбедім. Бір 
қора қойы бола тұрып, дұрыс 

қонақасы бермеген байға Алла 
Тағаладан мыңғыртып төрт 
түлік мал бер деп тілегеніңіз 
қалай, депті. Сонда Қыдыр ата: 
–Ей, Мұса, ол бай Алла Тағала 
берген  мыңғырған төрт түлік 
малдың рахатын емес, бей-
нетін көретін болады. Рахатын 
көрмей, бейнетін көрген мал-
дан не қайыр, депті. Ал, ана 
жас жігіт бес ешкісінің біреуін 
сойып, бізді жан-тәнімен сый-
лап, күтті. Сіз болсаңыз төрт 
ешкің қасқырға жем болсын, 
дегеніңізге түсінбедім. –Ол еш-
кілерде қырсық бар. Қасқырдың 
оларды жегені дұрыс, сол үй-
дің қырсығы ешкілермен бірге 
кетеді. Береке дарыған құтты 
мал бітеді және балалы бола-
ды. Мен Алла Тағаладан ұл 
бала беруді тіледім, депті. –Ана 
үш жетім баланың өзі құлай-
ын деп құздап тұрған үйінің ір-
гесін қазғаныңыз не? Олар бар 
дәмді тағамдарын беріп, бізді 
күтті ғой, депті Пайғамбар. – 
Ол балалардың әкесі дәулетті 
болған. Осы үйді салғанда ба-
лалары өте жас болған. Бала-
ларым өскенде пайдалансын 

Имандылық иірімдері

Бүгінгі таңда қазақ халқының шынайы, рухани болмысын терең зерттеп, 
оның мағынасын ашудың маңызы өте зор. Ұзақ жылдар бойы осы мәселе 

бойынша көптеген қайшылыққа толы пікірлер айтылып, жаңсақ тұжы-
рымдар жасалды. Соның бірі – қазақтың рухани мәдениетіне мұсылман 

діні жат деген қағида еді. Шын мәнінде, біздің дәстүріміздің екі қайнар көзі 
болды. Бірі – көне түркілік мұра, екіншісі – Ислам. Қазақтар мұсылман дінін 
насихаттайтын діни сарында жазылған «Сейфүлмәлік», «Бозжігіт» секілді 

қиссаларды сүйіп тыңдады. Сол секілді құдайды, әулие-әмбиелерді дәріп-
теп, мұсылмандар нышанын білдіретін мақал-мәтелдер, ертегі-аңыздар 

дүниеге көптеп келді.

ҒАЙЫП ЕРЕН, ҚЫРЫҚ ШІЛТЕН

деп үйдің іргетасының астына 
мол қазына көмген. Бүгінде ол 
кісі бақилық болған. Үй тезірек 
құласын, балалары әкесі 
көмген мол қазынаны алып, 
игілігіне жаратсын деп, үйдің 
іргесін қазғаным сол, депті Қы-
дыр ата.

Бірнеше жылдар өткенде 
Мұса пайғамбар әлгі байдың 
ауылына барыпты. Ауыл үсті 
мыңғырған төрт түлік малға 
сыймай кеткен. Жылқы кісінеп, 
түйе боздап, сиыр мөңіреп, 
қой-ешкілер маңырап ауыл 
маңы азан-қазан. Әлгі малдың 
ішінде көзі іріңдеген, үсті-басы 
алба-жұлба бай жүр. Әбден 
азып, жүдеген. Көрген адам 
оны бай емес, қаңғыбас кедей 
деп ойлайтын. Байды көрген 
Пайғамбар Қыдыр атаның көре-
генділігіне таң қалыпты. Ал, 
байдың ауылынан шыққан Пай-

ғамбар ешкілі жігіттің ауылына 
келсе ауыл маңында бір қора 
қой, т.б. да малдар жайылып 
жүр. Үй маңында маңдайында 
кекілі бар 4-5 жасар ұл бала жү-
гіріп жүргенін көріп, жетім бала-
лардың ауылына қарай жүреді. 
Анадайдан жаңадан салынған 
зәулім үйді көргенде, Пайғам-
бар өз көзіне өзі сенбей таң 
қалады. Ескі үй құлап қалған. 
Балалардың үлкені ержетіп үй-
ленген. Жаңадан үй тұрғызған. 
Мұны көрген Мұса пайғамбар 
Қыдыр атаның көрегенділігіне, 
айтқандарының айнымай кел-
геніне таңданыпты.

Халықтың діни фольклорын-
да осы әулиелер таңғажайып 
сипаттармен суреттеледі. Олар 
адамның ойын біліп қояды. Бо-
лашағын болжайды. Небір ке-
реметтерге ие (қас-қағым сәт-
те ғаламат кеңістіктерді игеру, 
ғайып болу, асатаяғын ұрып су 
шығару, қауіп-қатерден сақтап 
қалу...). Әрине, бұқаралық са-
нада осы сопылық түсінік бел-
гілі түрде өңделіп, небір адам 
нанбайтындай сюжеттермен 
толықтырылуы заңды құбылыс. 

Алайда, жалпы бұл идеяны со-
пылық дүние таным және жал-
пы діни – идеалистік тұрғыдан 
жоққа шығаруға болмайды. Со-
нымен қатар ислам танушылар-
дың пікірінше аталмыш түсінік-
те орта ғасырдағы сопылық 
бауырластықтардың нақты 
қарым-қатынастары, шайхы-
лардың рухани өмірінің кейбір 
жақтары да өзінің көрінісін таба-
ды. Сонымен, қазақ және басқа 
да түркі халықтарының ауыз 
әдебиетінде жиі кездесетін «Ға-
усыл-ғиас» сопылық иерархия-
ны басқаратын ең жоғарғы мәр-
тебелі әулие болып табылады. 
Арнайы зерттеулерге қараған-
да Қожа Ахмет Иассауи өмір 
сүрген дәуірде (немесе одан 
біраз ертерек бұрын) «Ғау-
сыл-ғиас» (күтб) атақты Бағдад 
соғысы Абд-ал-Надир Гилиани 
болып есептелгенге ұқсайды. 

«Ғаусыл-ул-ағзам» деп атаған 
(мағынасы: құтқарушы, жәрдем 
етуші). Ал, «шілтен» сөзі парсы 
тілінде «қырық адам» дегенді 
білдіреді. Қазақтар оны толық 
түсінбегендіктен «қырық» де-
ген сөзді тағы қосқан. Қазақ со-
пы-бақсыларды зікір айтқанда: 
«Шілтен бабам, қолдай гөр» 
деп айтуы да осы әулиелер 
тобының өкілдеріне арналған. 
Қырық шілтеннің тағы бір ата-
уы – «Ғайып ерен» (ғайб иа-
ран) парсы тілінде «жасырын 
адамдар» деген сөз. Қазақта 
«Қырықтың бірі – Қыдыр» де-
ген сөз бар. Қыдыр (хизр) со-
пылық ілімнен туындаған бей-
не. «Жолың болсын, жолдасың 
Қыдыр болсын!» деген бата 
қазақ халқының рухани өміріне 
Ислам дінінің әсер етіп, оның 
ажырамас бөлігіне айналғанын 
көрсетеді.

Жалпы, аталған әулиелер 
халықтың түсінігі бойынша 
әртүрлі ізгі істерге жәрдем бе-
реді. Рухани жолға түскендерге 
бата беріп, жол сілтейді. «Қай-
да барсам да Қыдыр бабам 
әзір болды» деген Иассауи ба-
бамыздың сөзін еске алайық. 
Сондай-ақ, адасқан жолаушыға 
жәрдем көрсетіп, кенеттен кел-
ген қауіп-қатерден құтқарады. 
Міне, сондықтан қазақ халқы 
сүйікті перзенттеріне бата бер-
генде, ел намысын қорғаған 
батырларын жорыққа аттан-
дырғанда әрқашан әуелі Алла 
Тағалаға жалбарынып, «ғау-
сыл-ғиас» пен «қырық шілтен-
ге» тапсырған. Мысалы: 

«Әуелі Алла оңдасын, 
Әулие-әмбие қолдасын, 
Ғайып ерен, қырық шілтен, 
Шылауыңда торласын, 
немесе 
Айда, түзде болсаң да, 
Қыдыр болсын жолдасың,– 

деген баталар растап, анықтап 
тұр.

Тәшен ЕСІМСЕЙІТҰЛЫ.
Мибұлақ ауылы.
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Ұлытау өңірі

Салымшы (алушы) жалпы белгіленген 
зейнеткерлік жасқа толған кезде (әйелдер 
– 58 жас, ерлер – 63 жас) міндетті зейне-
тақы жарналары есебінен кесте бойынша    
зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы 
өтініш ресімдеу үшін БЖЗҚ-ның жақын ор-
наласқан кеңсесіне өтініш білдіруі тиіс.  Мін-
детті зейнетақы жарналары есебінен кесте 
бойынша зейнетақы төлемдерінің жылдық 
сомасы Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін 
есептеуді жүзеге асыру әдістемесіне сәйкес 
есептеледі1 және:

1) тиісті қаржы жылына республика-
лық бюджет туралы заңмен белгіленген ең 
төменгі зейнетақының отыз еселенген мөл-
шері. 2015 жылы бұл сома 710 760 теңгені 
құрайды;  

2) алушының тиісті жасындағы зейне-
тақы жинақтарының ағымдағы құнының 
коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есеп-
телген шамалардың неғұрлым жоғары мөл-
шерін құрайды. 

Өтініш ресімдеу үшін алушының өзімен 
бірге жеке басын куәландыратын құжат-
тың түпнұсқасы мен зейнетақы жинағын 
аудару үшін банктік деректемелері болуы 
қажет. 

Салымшы (алушы) төлемдер кезеңділі-
гін (ай сайын, тоқсан сайын және жыл сай-
ын) БЖЗҚ-мен қосымша келісім жасаған 
және қол қойған кезде өзі белгілейді. Зейне-
тақы жинағы алушының зейнетақы төлем-
дерін тағайындау туралы өтінішінде көрсет-
кен банктік шотқа аударылады.  

Қазіргі таңда БЖЗҚ банктік операция-
лардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын бірқатар екінші деңгейдегі банктер және 
ұйымдармен шарт жасасты, оған сәйкес 
зейнетақы жинақтарын аударуға, есепке 
жатқызуға және төлеуге байланысты банктік 
қызметтер төлемі, оларды айырбастау со-

масын қоспағанда, БЖЗҚ-ның меншікті 
қаражаты есебінен жүргізіледі. Басқаша 
айтқанда барлық банк комиссиясын (айыр-
бастауды қоспағанда) БЖЗҚ төлейді.  

Банктік операциялардың жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын, олармен 
шарт жасалған, екінші деңгейдегі банктер 
мен ұйымдар тізбесі: 
1)    «БТАБанк» АҚ-ның Алматы филиалы; 
2)    «Темірбанк» АҚ; 
3)    «Альянс банк» АҚ; 
4)    «Delta Bank» АҚ; 
5)    «Цеснабанк» АҚ; 
6)    «Қазақстан Халық Банкі» АҚ; 
7)    «Банк ЦентрКредит» АҚ; 
8)    «Қазпошта» АҚ.

Алушы жоғарыда көрсетілген екін-
ші деңгейдегі банктердің бірінде не 
«Қазпошта» АҚ-да банктік шот ашқан 
кезде ағымдағы банктік шоттың БЖЗҚ-дан 
зейнетақы төлемдерін аудару үшін қажет 
екендігін көрсетуі тиіс.
 * Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 2 қазандағы №1042 қаулысымен 
бекітілген, Бірыңғай жинақтаушы зейне-
тақы қорынан төленетін міндетті зейне-
тақы жарналары, міндетті кәсіптік зейне-
тақы жарналары есебінен     қалыптасқан 
зейнетақы жинақтарынан зейнетақы 
төлемдерін жүзеге асыру қағидалары. 

Сонымен қатар анықтамалық ақпа-
ратты Қордың Байланыс орталығындағы 
8 800 080 11 77 нөмірі бойынша немесе 
бірыңғай байланыс орталығындағы 1414 те-
лефоны бойынша алуға болады.  Қазақстан 
бойынша қоңырау шалу тегін.  
Мәлімет үшін:  2014 жылғы 12 ай ішінде 
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерінің сома-
сы 93,04 млрд.теңгені құрады.
БАҚ үшін байланыс көздері: press@enpf.kz

2015 ЖЫЛЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ 

ТӨЛЕМДЕРІН 

АЛУ ТӘРТІБІ МЕН МӨЛШЕРІ ТУРАЛЫ

При наступлении общеустановленного 
пенсионного возраста (женщины – 58 лет, 
мужчины – 63 года) вкладчик (получатель) 
для оформления заявления о назначении 
пенсионных выплат по графику за счет 
обязательных пенсионных взносов дол-
жен обратиться в ближайший офис ЕНПФ. 
Годовая сумма пенсионных выплат по гра-
фику за счет обязательных пенсионных 
взносов рассчитывается в соответствии с 
методикой осуществления расчета разме-
ра пенсионных выплат 1 и составляет наи-
большую из следующих величин: 

1) тридцатикратный размер минималь-
ной пенсии, установленный на соответ-
ствующий финансовый год законом о ре-
спубликанском бюджете. В 2015 году эта 
сумма составляет 710 760 тенге;

2) величину, рассчитанную как произ-
ведение суммы пенсионных накоплений 
на коэффициент текущей стоимости пен-
сионных накоплений в соответствующем 
возрасте получателя. 

Для оформления заявления получате-
лю при себе необходимо иметь оригинал 
документа, удостоверяющего личность 
и банковские реквизиты для перечис-
ления пенсионных накоплений. Перио-
дичность выплат (ежемесячно, ежеквар-
тально и ежегодно) вкладчик (получатель)  
определяет самостоятельно при заключе-
нии и подписании с ЕНПФ дополнитель-
ного соглашения.  Пенсионные выплаты 
будут переведены на банковский счет, ука-
занный получателем в заявлении о назна-
чении пенсионных выплат. 

В настоящее время ЕНПФ заключил 
договоры с рядом банков второго уровня 
и организациями, осуществляющими от-
дельные виды банковских операций, со-
гласно которым  оплата банковских услуг, 
связанных с переводами, зачислениями 
и выплатами пенсионных накоплений, за 

исключением сумм их конвертации, про-
изводится за счет собственных средств 
ЕНПФ. Другими словами, все банковские 
комиссии (за исключением конвертации) 
оплачивает ЕНПФ. 

Перечень банков второго уровня и 
организаций, осуществляющих отдель-
ные виды банковских операций, с кото-
рыми заключены договоры: 
1)    Алматинский филиал АО «БТАБанк»; 
2)    АО «Темирбанк»; 
3)    АО «Альянс банк»; 
4)    АО «Delta Bank»; 
5)    АО «Цеснабанк»; 
6)    АО «Народный Банк Казахстана»; 
7)    АО «Банк ЦентрКредит»; 
8)    АО «Казпочта».

При открытии банковского счета в од-
ном из вышеперечисленных банков вто-
рого уровня либо АО «Казпочта»,  полу-
чателю необходимо указать, что текущий 
банковский счет необходим для зачисле-
ния пенсионных  выплат из ЕНПФ.

* Правила осуществления пенсионных 
выплат из пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет обязательных пенси-
онных взносов, обязательных професси-
ональных пенсионных взносов из единого 
накопительного пенсионного фонда, и ме-
тодики осуществления расчета размера 
пенсионных выплат, утвержденные поста-
новлением Правительства Республики Ка-
захстан от 02.10.2013 г. №1042.

Также справочную информацию мож-
но получить в Call-центр фонда по номеру 
8 800 080 11 77 или в едином контакт-цен-
тре по телефону 1414. Звонок по Казахста-
ну бесплатный. 
Справочно: за 12 месяцев 2014 года 
сумма пенсионных выплат из ЕНПФ 
составила 93,04 млрд. тенге.
Контакты для СМИ: press@enpf.kz

О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ В 2015 ГОДУ

Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі
Мемлекеттiк қызметті көрсету 

мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы 

құжаттар топтамасын тапсырған сәттен 
бастап және мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін алу сәтіне дейін – облыстың 
(республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың) жергілікті атқарушы органдары 
бекіткен ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіруді жүргізу жөніндегі іс-шаралар 
жоспарында көрсетілген мерзімдерге сәйкес 
жүзеге асырылады;  

2) қажетті құжаттарды тапсыру үшін 
кезекте күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 30 (отыз) минуттан аспайды;   

3) мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 
ұзақ уақыты – 15 (он бес) минуттан аспайды.

4) сырға (сырғалар) жоғалған, бүлінген 
(жеке нөмірін айқындау мүмкін емес) кезде 
қайталама мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
(телнұсқаны алу) жануарларға жаңа жеке 
нөмір бере отырып, көрсетілетін қызметті 
берушіге сырғалар келіп түскен күннен 
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетіледі.

Ірі қара малдағы сырғалардың бірі 
жоғалған немесе бүлінген кезде жануардың 
иесі сырғаның телнұсқасын беру туралы 
өтініммен тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің 
жергілікті атқарушы органына жүгінеді.

5) Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны 
– қағаз түрінде.

6)  Мемлекеттік қызметті көрсету нәти-
жесі – мынадай тәсілдердің бірімен (сы-
рғалау, таңба басу, чип салу) жануарларға 
жеке нөмір беру. 

7) Мемлекеттік қызмет ақысыз көр-
сетіледі (сырғалау). «Ветеринария туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 
2-тармағының 6) тармақшасына сәйкес 

чиптердің құнын қайтару жүзеге асырыла-
ды. Көрсетілетін қызметті алушы мемле-
кеттік сатып алу туралы конкурс нәтижесі 
бойынша айқындалған чиптердің құнын 
екінші деңгейдегі банктер немесе банк опе-
рацияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы төлейді.

8) Көрсетілетін қызметті берушінің жұ-
мыс кестесі – Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және 
мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма 
аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін. 
Қабылдау алдын ала жазылусыз және 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту 
тәртібімен жүзеге асырылады.

9) Көрсетілетін қызметті алушы (не 
сенімхат бойынша оның өкілі) жүгінген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі: 

1) ауыл шаруашылығы жануарларын 
бастапқы бірдейлендіру үшін: осы мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет стандартына қо-
сымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш (бұ-
дан әрі – өтініш); чиптер үшін ақы төленгені 
туралы түбіртек; 
      2) ірі қара малдағы сырғалар жоғалған/
бүлінген кезде телнұсқасын алу үшін: 
сырғаның телнұсқасын алуға өтініш; чиптер 
үшін ақы төленгені туралы түбіртек; жануар 
паспортының көшірмесі. 

Көрсетілетін қызметті алушы барлық 
қажетті құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушіге тапсырған кезде өтініштің көшір-
месіндегі құжаттар топтамасын қабылдау 
күні мен уақытын көрсете отырып, көр-
сетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркеу туралы белгі қағаз жеткізгіштегі 
өтініштің қабылданғанын растау болып 
табылады.

ҚАЗАҚСТАН   РЕСПУБЛИКАСЫ  ҮКІМЕТІНІҢ   
2014 ЖЫЛҒЫ 17 МАУСЫМДАҒЫ № 664 ҚАУЛЫСЫМЕН 
БЕКІТІЛГЕН «АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖАНУАРЛАРЫН 

БІРДЕЙЛЕНДІРУДІ ЖҮРГІЗУ»
МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТЫ

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
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қаулысымен бекітілген Ауылшаруашылығы жануарларын   жүргізу» мемлекеттік 
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      ауыл шаруашылығы жануары паспортының көшірмесі; 
Байланыс телефондары _____________________ E-mail__________________
20 __ жылғы ____________ _________________________ 
                                            (өтініш берушінің қолы)
      Қосымша: _____ парақ 1 данада __________________________ 
      Құжаттар 20 __ жылғы _____________ __________________қабылданды
     ____________________________________________ __________________
                                     (құжаттарды қабылдаған адамның қолы) 
      Өтiнiш берушiнiң тiркеу № _____________________

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 17 
маусымдағы №664 қаулысымен бекітілген «Ауыл шаруашылығы жануарларын   
бірдейлендіруді  жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес, 
ветеринариялық құжатты алу үшін «Ұлытау аудандық ауылшаруашылығы және 
ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне хабарласу қажет.
 Орналасқан жері: Ұлытау селосы,  Абай көшесі-22 үй.
 Байланыс телефондары: 8-(710-35)-2-11-21, 2-15-45.

«ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің
Ұлытау аудандық аумақтық инспекциясы» ММ-сі.
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ҚР Президентінің 2005 жылғы 
3 мамырдағы №1567 Жар-
лығымен  Мемлекеттiк қызмет-
шiлердiң моральдық-адамгершiлік 
бейнесiне және iскерлiк сапала-
рына талапты арттыру мақсатын-
да мемлекеттiк қызметшiлердiң   
қызмет этикасы ережелерi бекітілді. 
Мемлекеттiк қызмет атқару қоғам 
мен мемлекет тарапынан ерек-
ше сенiм бiлдiру болып табылады 
және мемлекеттiк қызметшiлердің 
адамгершілiгiне және моральдық- 
этикалық бейнесiне жоғары талап-
тар қояды.

Қоғам мемлекеттік қызметшi 
өзiнiң барлық күш-жiгерiн, бiлiмi 
мен тәжiрибесiн атқаратын кәсiби 
қызметiне жұмсайды, өзiнiң Отаны 
– Қазақстан Республикасына адал 
да қалтқысыз қызмет етедi деп 
сенiм бiлдiредi.

Қазақстан Республикасы мем-
лекеттiк қызметшiлерiнің осы 
«Ар-намыс»  кодексi, «Мемлекет-
тiк қызмет туралы» 1999 жылғы 23 
шiлдедегi ҚР-ның Заңына, «Сы-
байлас-жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» 1998 жылғы 2 шiлдедегi 
ҚР-ның Заңына және жалпы қа-
былданған моральдық-этикалық 
нормаларға сәйкес ҚР Мемлекеттiк 
қызметшiлерi мiнез-құлқының негiз-
гi стандарттарын белгiлейдi. Әрбір 
мемлекеттік қызметші, ол мем-
лекеттің айнасы. Әрбір аумақтық 
мемлекеттік қызметтерде қызмет 
ететін мемлекеттік қызметшінің 
кодексті сақтауы өзінің аумақтық 
мемлекеттік мекемесі қандай дәре-
жеде жоғары екендігін көрсетуі. 
Сондықтан да, мемлекетіміздің 
Көкбайрағын одан да жоғары кө-
теріп, еліміздің          мызғымас бір-
лігі мен татулығын одан әрі күшей-
ту әрбір мемлекеттік қызметшінің 
парызы.  Әрбір мемлекеттiк қыз-
метшiлер өз қызметiнде: ҚР Пре-
зидентiнiң саясатын жақтауға және 
оны дәйектi жүзеге асыруға, өзiнiң 

iс-әрекетімен мемлекеттiк биліктің 
беделiн нығайтуға, мемлекет мүд-
делерiн қорғауға; Қазақстанның 
беделiн түсiретiн iс-әрекеттер жа-
сауға жол бермеуге; Конституция-
ны бұлжытпай сақтауға және ҚР-
ның Заңдарына, ҚР Президентiнiң 
актiлерiне және ҚР-ның өзге де 
нормативтiк-құқықтық актiлерi-
не сүйене отырып, заңдылықтар 
қағидаттарын басшылыққа алуға; 
азаматтардың құқықтарын, бостан-
дықтары мен заңды мүдделерiн 
сақтау мен қорғауды қамтамасыз 
етуге, адамның және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын 
бұзуға бастайтын iс-әрекеттерге 
жол бермеуге; Қазақстан халқы-
ның бiрлiгi мен елдегi ұлтаралық 
татулықты нығайтуға жәрдемдесуге 
және басқа да ережеде көрсетілген 
ұстанымдарды ұстауға міндетті. 

Мемлекеттік қызметті атқару 
қоғам мен мемлекеттің тарапынан 
ерекше сенім білдіру болып табы-
лады және мемлекеттік қызмет-
шілердің адамгершілігі мен мо-
ралдық-этикалық келбетіне үлкен 
талаптар қойылады. Мемлекеттік 
қызметшіде жоғары моралдық жа-
уапкершілік, кәсіби білімі, оны іс 
жүзінде қолдана білу, адалдық, 
ынталы өмірлік ұстаным болуы, 
мемлекеттік қызметшінің патриот-
тық сезімі, моралдық келбеті болуы 
қажет.

Мемлекеттік қызмет шілер, бар-
лық күштерін, білімдері мен  тәжіри-
белерін ел тұрғында ры ның мәселе-
лерін шешуге жұм сай тындығына 
сендіремін. Яғни, Ота нымыз – ҚР-
на қалтқысыз және әділ қызмет 
ететіндігімізді, біздің азаматта ры-
мыз дың өмірінің жақсаруы үшін 
ғана жұ мыс істейтіндігімізді дәлел-
деу уа қыты келді деп ойлаймын.

   С.БҰХАРОВА,
 Ұлытау аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі.

АР-НАМЫС КОДЕКСІН САҚТАУ – 
ӘРБІР МЕМЛЕКЕТТІК  

ҚЫЗМЕТШІНІҢ 
ҚЫЗМЕТТIК БОРЫШЫ

Қоғам. Адам. Заң.

Қазақстан Республика-
сы     Судьяларының VI-съезін-
де Мемлекет басшысы  жұрт-
шылықтың сотқа қолжетімділігін, 
сот жұмысының  ашықтығы мен 
жариялылығын одан әрі жетіл-
діруге бағытталған жұмыстарды  
ұйымдастыруды  тапсырған еді. 

Қазіргі таңда  Елбасының 
бұл тапсырмалары өз нәтиже-
сін беріп, сот жүйесінде  үлкен 
өзгерістер орын алды.   Ендігі 
таңда сотқа түсетін арыздар 
«Сот кабинеті» бағдарламасы 
арқылы электронды  түрде қа-
былданатын болды, сондай-ақ, 
тараптарға  сот істеріне байла-
нысты хабарламалар  да элек-
тронды түрде жолдана бастады.  

Сот ашықтығы мен қолжетімділі-
гі артты. Аталған бағыттағы жұ-
мыстар алдағы уақытта да өз 
жалғасын тауып, талай игілікті 
істерге ұйытқы болатыны дау-
сыз. Жоғарыда атап айтқандай, 
сот жүйесіндегі жаңару  біздің 
аудандық сотында да  орын алу-

да, мысалы, сот мәжіліс залын-
да бейнежазба қондырғылары 
орнатылды. Алдағы уақытта сот 
мәжілісінің  залында             қыл-
мыстық, азаматтық және 
әкімшілік құқықбұзушылық істері 
бейнежазба арқылы қаралады.

Х.ЕРЖАНОВ,
Ұлытау аудандық сотының 

аға сот жасауылы.

СОТ  АШЫҚТЫҒЫ МЕН 
ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ АРТТЫРЫЛУДА

«Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір бола-
шақ» атты  Жолдауында Қазақстан  Республикасы  Прези-

денті Н.Ә.Назарбаев еліміздің дамыған 30 елдің қатарына 
кіру жоспарын ұсынды, сонымен қатар ұлттық идеямыз 

– Мәңгілік Ел болып белгіленді. Бұл Жолдауда ел жастары-
на үлкен сенім артылды. Ата-бабамыз сан мыңдаған жыл 
бойы армандаған асыл мұраттар осылай ақиқатқа айнал-

ды.  Елбасының  «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол»  
атты Жолдауын стратегиялық маңызды құжат ретінде 
қабылдадық. Қазақстанда экономикалық реформалармен  
қатар соттағы құқықтық жаңарулар да елімізде ерекше 

қарқынмен жүргізілуде.

Қазақстан Республикасы-
ның «Атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы» Заңына 
(әрі қарай – Заң) 99- бабының 
3-тармағына сәйкес, алимент 
төлеуші борышкер жұмыссыз 
немесе оның жалақысын және 
өзге де табысын растайтын құ-
жаттар ұсынылмаған жағдайда,  
алимент бойынша берешек оны 
өндіріп алу кезінде Қазақстан 
Республикасындағы орташа 
айлық жалақы мөлшері негізін 
ала отырып айқындалады деп 
көрсетілген.

Ана мен балаға қарсы 
бағытталған қылмыстың со-
нымен қоса осы саладағы жа-
салған ең ұсақ заңбұзушылық 
(алимент төлемеу) жазасын 
қатаңдату мәселесі басты на-
зарда.

Сол себепті сот актісі тиісті 
түрде орындалмаған жағдайда 
Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқықбұзушылық 
туралы кодексінің 669-бабы 
талаптарына сәйкес, жеке 
тұлғаларға – он айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға, не бес тәулікке дейін 
әкімшілік қамаққа алуға әкеп 
соғады.

Ал Қазақстан Республика-
сының Қылмыстық кодексінің 
139-бабының 1-тармағына 
сәйкес, ата-ананың кәмелет-
ке толмаған балаларын, сол 
сияқты он сегіз жасқа толған 
еңбекке жарамсыз балаларын 
күтіп-бағуға сот шешімі бой-

ынша қаражат төлеу жөніндегі 
міндеттерін үш айдан астам 
орындамауы – екі жылға дей-
інгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жа-
заланады. Сонымен қатар, 
заңның 33-бабына сәйкес, бо-
рышкер болып табылатын жеке 
тұлға атқарушылық құжаттағы 
талаптарды дәлелсіз себеп-
термен белгіленген мерзімде 
орындалмаған жағдайда сот 
орындаушысы борышкердің 
Қазақстан Республикасынан 
шығуына уақытша шектеу ту-
ралы қаулы шығаруға құқылы, 
ал өндіріп алушының өтініші 
бойынша осындай қаулы шыға-
руға міндетті. 34-бапқа сәйкес 
алименттерді өндіріп алу тура-
лы атқарушылық құжаттар бой-
ынша берешек жиналып қалған 
жағдайда борышкерге лицен-
зиялар, рұқсаттар және ар-
найы құқықтар беруге уақытша 

тыйым салу туралы, сондай-ақ 
борышкерге бұрын берілген 
лицензиялардың, рұқсаттар 
мен арнайы құқықтардың қол-
данылуын тоқтата тұру шара-
лары қолданылады. Дегенмен, 
алимент төлеу бойынша сот 
актісін аталған заң нормала-
рынан аяқ тартқандықтан ғана 
орындап қоймай, әрбір али-
мент төлеуші азамат онсыз да 
бір ата-анасынан еріксіз алшақ 
болуға мәжбүр болған, осын-
дай жағдайға душар болуына 
мүлдем кінәсі жоқ, жарым ба-
ласының толыққанды жетіліп, 
материалдық жағынан, руха-
ни жағынан да кенде болмай 
еліміздің мықты ұрпағы болып 
өсуіне қолдан келген көмегін 
ерікті және саналы түрде беру-
ге аянбауы қажет.

Е. МҰРАТ,
Ұлытау ауданы

прокурорының көмекшісі.

АЛИМЕНТ – ҚАРЫЗ ЕМЕС, ПАРЫЗ

«Қорғаншылық және 
қамқоршылық жөнінде 
анықтама беру» мемлекеттік 
қызметін (бұдан әрі – мемле-
кеттік қызмет) осы стандартқа 
1-2-қосымшаларға сәйкес 
Алматы және Астана қалала-
рының білім басқармалары, 
аудандардың және облыстық 
маңызы бар қалалардың білім 
бөлімдері (бұдан әрі – уәкілет-
ті орган) ХҚКО, сондай-ақ, 
мемлекеттік қызметті алушы да 
электрондық цифрлы қолтаңба 
болған жағдайда «электрон-
дық үкіметтің» www.e.gov.kz 
веб-порталы  арқылы көрсе-
теді.

Шалғайдағы елді мекен 
тұрғындарына мемлекеттік 
қызметтердің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету мақсатын-
да мемлекеттік қызметтерді 
жылжымалы орталықтар 
арқылы көрсетуге жол беріледі. 
Көрсетілген қызмет нысаны 
ішінара автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет «Неке 
және отбасы туралы» ҚР 
Кодексінің 115-132-баптары, 
«Ақпараттандыру туралы» ҚР 
2007 жылғы 11 қаңтардағы 
Заңының 29-бабы, «Мемлекет-
тің қорғаншылық және қамқор-

шылық жөніндегі функцияла-
рын жүзеге асыру қағидаларын 
бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 
2012 жылғы 30 наурыздағы 
№382 қаулысы негізінде жүзеге 
асырылады. Сондай-ақ, мем-
лекеттік қызмет көрсету тәртібі 
туралы ақпарат call-орталығы-
ның ақпараттық-анықтамалық 
қызметінің (1414) телефоны 
бойынша ұсынылуы мүмкін. 
Мемлекеттік қызмет көрсетудің 
мерзімдері, орталыққа жүгінген 
кезде: мемлекеттік қызметті 
алушы жүгінген сәттен бастап 
мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімдері бес жұмыс күнін 
(құжаттарды қабылдаған күн, 
берген күн мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді) 
құрайды; қажетті құжаттар-
ды тапсырған кезде кезекте 
күтудің рұқсат берілген ең көп 
уақыты 20 минуттан аспайды; 
жүгінген күні мемлекеттік қыз-
метті алушыға қызмет көрсе-
тудің рұқсат берілген ең көп 
уақыты 20 минуттан аспайды; 
анықтаманы немесе бас тарту 
туралы дәлелді жауапты алған 
кезде кезек күтудің рұқсат 
берілген ең көп уақыты 20 
минуттан аспайды.

Портал арқылы жүгінген 

кезде: мемлекеттік қызметті 
алушы жүгінген сәттен бастап 
мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімдері бес жұмыс күнін 
құрайды; қызмет тегін көр-
сетіледі; жұмыс кестесі үзіліссіз 
сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін 
көрсетіледі: қабылдау алдын 
ала жазылусыз «электронды» 
кезек тәртібімен жүзеге асы-
рылады; веб-портал арқылы 
өтініш білдірген кезде – тәулік 
бойы;  порталда – жеке каби-
нетте.

Мемлекеттік қызмет көрсету 
тәртібі мынадай құжаттарды 
тапсыруы қажет: орталыққа жү-
гінген кезде – қорғаншылықты 
(қамқоршылықты) тағайындау 
туралы жергілікті атқарушы 
органдар шешімдерінің көшір-
месі; жеке басын растайтын 
құжат; бала туу туралы куәлігі; 
тұрғылықты жерінен анықтама. 
ХҚКО – ҚР Еңбек Заңнамасы-
на сәйкес демалыс күн-
дерінен басқа, дүйсенбіден 
бастап сенбіні қоса алған-
да, үзіліссіз сағат 9.00-ден 
20.00-ге дейін жұмыс істейді. 
Байланыс тел: 
8(71035) 2-13-06; 2-16-24.

Ұлытау ауданындағы
 ХҚКО бөлімшесі.

   ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАМҚОРШЫЛЫҚ 
ЖӨНІНДЕ АНЫҚТАМА БЕРУ
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№11 (5982) Ұлытау өңірі

Жыл сайын дүниежүзілік 
қоғам наурыздың 15-ші жұлды-
зында бүкіләлемдік Тұтынушы-
лардың құқықтарын қорғау 
күнін атап өтеді. Биылғы жылы 
бұл атаулы шара халықтың қа-
уіпсіз тамақтануына арналып 
отыр. Осы шара қарсаңында 
аудандық Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау басқармасы 
тарапынан 10-11 наурыз күн-
дері Ұлытау селосы мен Жезді 
қалашығында орналасқан 
кәсіпкерлердің  азық-түлік сата-
тын жекеменшік дүкендерінде 
тегін акция жүргізілетін болады. 
Акцияны өткізудің негізгі мақса-
ты дүкендерде сатылып жатқан 
азық-түліктердің сапасын, яғни 
тұтынушыларға қауіпсіздігін 
сақтау үшін тауарларды зерт-
ханалық жолмен тексеру,  бұл 
жұмыстардың барлығы тегін,  
ақысыз жүргізілетін болады. 
    Бүгінгі күні азық-түліктің жа-
рамдылық мерзімін арттыру, 
өнімнің азықтық құндылығын 
сақтау, тұтынушылық қасиет-
терін жақсартуға көмектесетін 
заттардың саны азықтық қоспа-
лар есебінен жүзеге асырыла-
ды. Негізінен барлық азықтық 
қоспалар химиялық зат болып 
табылмайды, олардың табиғи 
түрлері де бар, яғни ол қоспа-
лар табиғи көздерден (шөптер-
ден, жеміс-жидектерден, еттен) 

алынған. Синтетикалық және 
табиғи азықтық қоспалардың 
айырмашылығы шартты бола-
ды және құрамына ғана емес, 
оларды өндіру әдістеріне де 
байланысты. Табиғи қоспа-
лар жасандылардан қауіпсіз 
емес – олардың құрамында 
жиі қоспа көбірек болады, бар-
лығы бірдей синтез жолымен 
химиялық зертханаларда өн-
діріледі. Сіздер көбіне зат бел-
гілерде «табиғиларға тең» де-
ген жұмбақ жазуды көресіздер, 
қателеспеңіз – бұл қоспалар 
табиғи емес және олар синтез 
жолымен жасалады. Мүлдем 
қауіпсіз немесе қауіпті азықтық 
қоспалар болмайды, оларды 
мөлшерінен тыс көп пайдала-
ну адам ағзасына кері әсерін 
береді, бір адамның ағзасына 
зиянсыз қоспалар екінші адам-
ның ағзасына орасан зиян кел-
тіруі мүмкін.
      Азықтық қоспалар туралы 
ақпараттың болуы – тұтынушы-
ның қолындағы қару екенін 
ұмытпайық. 

    Е.ТАНАБАЕВ,
Ұлытау аудандық Тұтынушы-

лардың құқықтарын қорғау 
басқармасы 

сан-эпид бөлімінің 
басшысы.

Дәрігер кеңесі

ҚАУІПСІЗ ТАМАҚТАНУ – 
АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ

Маман кеңесі

Тілсіз жаудың алдын алу, 
сақтану, әсіресе күннің суып 
тұратын шағында өте қажет. 
Республикамыз бойынша ауа 
райының күрт суып, қатты аяз 
тұрып жатқанын теледидар-
мен күнделікті газет беттерінен 
оқып-біліп жүрміз. Осы орайда, 
әрбір елді мекендерде меке-
мелерді, сауда орталықтары 
мен тұрғын үйлерді жылыту 
мақсатында қолдан жасалған 
электр жылытқыштарын пай-
даланамыз. Сонымен қатар 
күннің суыған осындай кезінде 
үй-жайлардағы пештерді жағу 
күнделікті мөлшерден тыс көп 
жағылады.

Осының бәрін ескере келе 
Сіздерге өрт қауіпсіздік ереже-
лерін сақтау жөнінде қысқаша 
түсінік беріп, күнделікті тұрмы-
стағы ескере бермейтін жай-
ларға мұқият болуды ұсына-
мыз: қолдан жасалған электр 
жылытқыштарын пайдалануға 
болмайды; от жақпастан бұрын 
пештерге өте сапалы жөндеу 
жұмыстарын жүргізу қажет; 
жылыту пештері мен жүйе-
лерінің түтін құбырлары, түтін-
діктері және басқа элементтері 
тікелей жылыту маусымының 
алдында, сондай-ақ көлемінде: 
үш айда бір реттен кем болмай 
– жылыту пештері үшін; екі айда 
бір реттен кем болмай – үздіксіз 
әрекеттегі пештер мен ошақтар 
үшін тазартылуға тиіс. Асхана 
плиталары және үздіксіз (ұзақ 
мерзімде) от жағылатын басқа 
пештер айына бір реттен кем 
болмай тазартылып отыруы ке-
рек.

Отын (өздігінен лапылдап 
жанатын көмір) осы үшін арнайы 
бейімделген үй-жайларда не-
месе жанатын құрылыстардан 
8м жақын болмай орналасқан, 
арнайы бөлінген алаңдарда 
сақталуы керек: пештің қуысы-
на тамызық отынды жинауға 
болмайды; пеш үстіне жіп керіп 
кір жаюға, отты жанар маймен 
тұтандыруға, от жағылған пеш-
терді иесіз қалдыруға немесе 
оларды жас балаларға тапсы-
руға болмайды; отқа оттықтың 
мөлшерінен асатын ұзын ағаш 
салуға болмайды; тақтайлы 
еденде салынған әрбір пеш-
тің алдында көлемі 70х50см 
темір қаңылтыр төселуі керек; 
пештер мен мұржалардың жа-
натын ағаш материалдарынан 
өрт қаупінен сақтайтын заттар-
дан ажыратылым аралықтары-
ның қалыңдығы 38-50см болуы 
шарт; пештен шыққан күл-қоқы-
старын жақын тұрғын үй мен 
қора-жайлардың қасына төгуге 
болмайды. Ыстық күлге су құй-
ып, суытып арнайы орындарға 
төгу керек.

Өкінішті оқиғаларды бол-
дырмау үшін қауіпсіздік ереже-
лерін сақтаңыздар! Төтенше 
жағдай оқиғасын аудандық ТЖ 
бөліміне төмендегідей телефон-
дарға хабарлаңыздар: 8(71035) 
2-11-25; 2-11-01 немесе аудан 
әкімшілігінің кезекші диспетчер 
тел. 2-16-12, Қарағанды облы-
сы ТЖ Департаментінің 51-89-
37 сенім телефондары жұмыс 
істейтінін хабарлаймыз.

Ұлытау ауданы ТЖ бөлімі.

Аудандық ТЖ бөлімі ескертеді

ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРДЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК 
ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ САҚТАЛУЫНА 

ҚАТАҢ ҚАРАЙЫҚ

Ұлытау ауданының кент, 
селолық округтерінің әкімі аппа-
раттары Ұлытау аудандық мәс-
лихатының аппарат басшысы 
Аманбай Қайратұлының әкесі 

Жақанов ҚАЙРАТТЫҢ 
қайтыс болуына байланы-
сты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына орны толмас 
қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

«Қазақстан мәслихаттары 
депутаттарының бірлестігі» Ре-
спубликалық қоғамдық бірлестігі 
Ұлытау аудандық мәслихатының 
аппарат басшысы Жақанов Аман-
бай Қайратұлына әкесі 

ҚАЙРАТТЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байла-
нысты орны толмас қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Қарағанды облыстық мәслиха-
тының аппараты Ұлытау аудандық 
мәслихатының аппарат басшысы 
Жақанов Аманбай Қайратұлының 
әкесі 

ҚАЙРАТТЫҢ
қайтыс болуына байланысты 
марқұмның отбасына, туған-туы-
стары мен ағайындарына қайғыла-
рына ортақтасып, көңіл айтады.

Жезқазған, Сәтбаев, Теміртау, 
Балқаш, Қарағанды қалаларының 
және Жаңаарқа, Ақтоғай, Шет, Осака-
ровка, Қарқаралы, Абай, Нұра аудан-
дарының мәслихат аппараттарының 
ұжымы Ұлытау аудандық мәслихаты-
ның аппарат басшысы Жақанов Аман-
бай Қайратұлына әкесі 

ҚАЙРАТТЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
орны толмас қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

САЙЛАУШЫЛАР  НАЗАРЫНА!

2015 жылдың 26 сәуірі күніне белгіленген 
ҚР Президентінің кезектен тыс сайлауы өтуі-
не байланысты, Ұлытау ауданы прокурату-
расының ғимаратында аудан прокурорының 
міндетін атқарушы кіші әділет кеңесшісі Ма-
напов Қоңырат                           Пулатұлымен 
жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін 
жеке қабылдау жүргізілетіні хабарланады.

Ұлытау ауданының прокуратурасы.

ҚР Бас Прокурорының 01.12.2011 жылғы №129 «Элек-
тронды іс жүргізуге ауысу туралы» бұйрығын басшылыққа 
ала отырып, «www.115.kz» порталы негізінде «электрон-
ды өтініштерді қабылдау» тарауы іске қосылған. Аталған 
тарау прокуратура органдарына жеке және заңды тұлға-
лармен ғаламтор желісімен электронды сандық қол қою 
арқылы электронды өтініштер беруге арналған. 

Осыған байланысты Ұлытау ауданының прокура-
турасына «www.115.kz» порталы арқылы электронды 
өтініштер, арыздар мен шағымдар беруге болатындығын 
түсіндіреміз.

Ұлытау ауданының прокуратурасы.

Тұрмыстық қатынаста же-
келеген отбасыларында әйел-
ге зорлық көрсету оқиғалары 

болып тұратынын мойындауы-
мыз керек. Әйелдерге қарсы 
жасалған қылмыстардың бо-
луына отбасындағы жанжал, 
тұрмыс келеңсіздігі, ер-аза-
маттардың ішімдікке әуестігі, 
кемсіту, күш және қоқан-лоққы 
көрсету, т.б. да себептер әсер 
етеді. ҚР Заңнамасы әйелдер-
ге қатысты жасалған қандай 
да бір тұрмыстық зорлық-зом-
былық түріне, яғни оған ҚР 
ӘҚБтК-ның 73-бабына 1-бөлі-
гіне сай құқықбұзушымен отба-
сы-тұрмыстық қатынастардағы 

адамдарға сыйламаушылық 
көрсетіліп, былапыт сөйлеу, 
қорлап тиісу, кемсіту, үй тұр-

мысындағы заттарды бүлдіру 
және олардың тыныштығын 
бұзатын, жеке тұрғын үйде, пә-
терде немесе өзге де тұрғын 
жайда жасалған басқа да әре-
кеттер, егер бұл әрекеттер-
де қылмыстық жазаланатын 
іс-әрекет болмаса, ескерту 
жасауға не үш тәулікке дейін-
гі мерзімге әкімшілік қамаққа 
алуға әкеп соғады. Осы баптың 
І-бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір 
жыл ішінде қайталап жасалған 
әрекеттер, он тәулікке дейін-

гі мерзімге әкімшілік қамаққа 
алуға әкеп соғады. Осы бап-
тың ІІ-бөлігінде көзделген, осы 
кодекстің 50-бабының ІІ-бөлі-
гіне сәйкес әкімшілік қамаққа 
алу қолданылмайтын адамдар 
жасаған әрекеттер, бес айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

Ұлытау ауданы аумағында 
ағымдағы жылдың наурыз ай-
ының 2-нен бастап 6-ына дей-

інгі кезеңде «Тұрмыс» жедел 
алдын алу іс-шарасы өткізіледі. 
Жедел профилактикалық 
іс-шараның мақсаты – отба-
сы-тұрмыстық қатынастар са-
ласында және алкогольдік мас 
күйде жасалатын қылмыстар 
мен құқықбұзушылықтардың 
алдын алу жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру болып табылады.

Ұлытау ауданы ІІБ-нің 
әкімшілік полиция 

бөлімшесі.

ТҰРМЫСТЫҚ-ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА – 
ТЕГЕУРІНДІ ТОСҚАУЫЛ

Отбасы, ошақ қасындағы ұрыс-керістің арты күш 
қолдануға, соққыға жығуға ұласса анықтамасын осы-

лай беретін болдық. Ал мұндай келеңсіз құбылыстан, 
өкінішке орай, біздің қоғам да ада емес. Ең өкініштісі, 

көп жағдайларда әйелдер мен балалар тұрмыстық зор-
лық-зомбылықтың құрбанына айналып жатады. Өйткені 
ашуға алдырған қара дүрсін күштің алдында әйел – әлсіз, 

бала – қорғансыз.

Аудандық ІІБ-інде

Мектеп оқушысына та-
мақтану жөнінде берілетін 
кеңестер: сенің тағамың ет, 
балық пен сүт өнімдерінен, 
нан мен жармадан, көкөніс пен 
жемістерден құралу керекті-
гін есіңнен шығарма; Денсау-
лығың үшін ақуыздар, майлар 
мен көмірсулар, баға жетпес 
аминқышқылдары, дәрумен-
дер, май қышқылдары, мине-
ралдар мен микроэлементтер 
сияқты нәрлі заттардың дұрыс 
үйлесуі маңызды.

АҚУЫЗДАР: ақуызды күн-
делікті 75-90г тұтынуың керек, 
оның ішінде 40-55г жануар текті 
ақуыз.

Ас үлесінде келесі өнім-
дер болуы қажет: сүт немесе 
қышқыл сүтті сусындар; сүзбе; 
ірімшік; балық; ет өнімдері; жұ-
мыртқа.

Майлар: майды тұтыну 
мөлшері тәулігіне 80-90г.

Күн сайын: сары май; 
өсімдік майын; қаймақ ұн.

Өмірсулар: тәуліктік көмір-
су мөлшері 300-400г.

Ас мәзіріндегі маңызды 
азық-түліктер: нан; жармалар; 
картоп; бал; кептірілген жемі-
стер.

ТАМАҚТАНУ  ТӘРТІБІ: 
7.30-7.50 – Таңғы ас екі тағам-
нан тұрады: біріншіге – ботқа, 
жұмыртқа, сүзбе, көкөніс, кар-
топ; екіншіге – кофе, сүт, сүтті 
шай, какао.
13.00-14.00 – Түскі ас екі-үш 
түрлі тағамнан: бірінші тағам 
– көкөністі сорпа, етті немесе 
сүтті; екінші тағам – түрлі жар-
ма немесе көкөніс қосылған ба-
лық, ет.
16.00-16.30 – Түстік: айран, ұй-
ыған сүт, сүт, какао, сүтті шай, 
ұннан жасалған өнімдер (тоқаш 
нан, печенье, тәтті тоқаш), 
жеміс немесе жидек.
19.30-20.00 – Кешкі ас екі 

тағамнан – ботқа, сүзбе немесе 
жұмыртқа көмеші, жарма неме-
се көкөніс котлеті мен сүт, шай 
немесе айран.

Қарапайым ережені сақта: 
тағам әртүрлі болуы керек; та-
мақтанып отырғанда сөйлемеу-
ге және оқымауға тырыс; тағам-
ды әбден шайнау қажет; тұзды, 
майлы және қуырылған тағамға 
әуестенбе; кондитер тағамдары 
– өте тәтті, бірақ пайдасы жоқ; 
шөлді басатын ең жақсы сусын 
– қайнатылған, сүзілген немесе 
газдалмаған су; фаст-фудтар, 
майға қуырылған картоп, қыты-
рлауық, тәтті газдалған сусын-
дардан бас тарт; жемістер мен 
көкөністер – денсаулық кепілі!
Жан мен тәніңнің саулығы 
үшін – дұрыс тағам таңда, до-
сым!

М.ДҮКЕНБАЕВ, 
дәрігер.

Мектеп оқушысының тамақтануы

Ұлытау ауданы Әкімінің 
аппараты Ұлытау аудан-
дық мәслихатының аппарат 
басшысы Жақанов Аманбай 
Қайратұлының әкесі

 ҚАЙРАТТЫҢ
 қайтыс болуына марқұмның 
отбасына, туған-туыстары мен 
ағайындарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Ұлытау аудандық мәсли-
хатының депутаттары мен 
аппарат ұжымы Ұлытау аудан-
дық мәслихатының аппарат 
басшысы Жақанов Аманбай 
Қайратұлының әкесі 

Жақанов ҚАЙРАТТЫҢ
 қайтыс болуына байланы-
сты орны толмас қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.
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Көктемнің алғашқы 
күнінде көрермендер-
ге шуақты көңіл-күй 
сыйлаған ән байқа-
уы  «Күміс қоңырау», 
«Әнші балапан» және  
«Жұлдыз – 2015» деп 
аталатын үш бөлімнен 
тұрды. 1-бөлімде 5-9 
жас аралығы, 2-бөлім-
де 10-14 жас аралығы, 
3-бөлімде 14-17 жас 
аралығындағы  өнерлі 
өрендер бақ сынасты. 
Байқауға Мәдени-са-
уықтыру орталығының 
режиссері Ш.Искаков, 
мәдени-көпшілік іс-ша-
ра ұйымдастырушысы 
Д.Маштаева, ардагер 
әнші, ұлағатты ұстаз 
С.Өмірзақова,  Жезді 
кенті әкімдік аппаратының жас 
маманы Қ.Әлсейіт қазылық жа-
сады.

Байқаудың шымылдығын 
Алма Сарықызы М.Омаров-
тың «Әнші балапан» әнімен 
ашты. Бұдан соң кезек байқау 
үміткерлеріне берілді. Сахна-
ны әуезді әуенмен тербеген 
өнерпаз өрендер өздерінің 

бар өнерлерін көрсетіп бақты.
Оларға көрермендер  дән риза-
шылықпен қол соғып, қошемет 
көрсетіп отырды. 

Байқау мәресіне жетіп, қа-
зылар атынан сөз алған Дариға 
Маштаева жеңімпаздарды жа-
рия етті. «Күміс қоңырау» ән 
байқауының шешімі бойынша 
«Таңшолпан» балабақшасы-
ның тәрбиеленушілері «Өнер-

паз» номинациясын иемденсе,  
ІІІ-орынды Елдос Сәбетбек 
пен Бақытжан Шаханова өза-
ра бөлісті. Ал,  ІІ-орынды Жі-
бек Табынбаева және Жанерке 
Марткамал иемденді. І-орын 
Еркеназ Амантайға бұйырса, 
Бас жүлдені Нұрай Жүніс қан-
жығасына байлады. 

«Әнші балапан» байқауы-
ның қорытындысы бойынша 
«Үкілі үміт» номинациясымен 
Алтынай Тілеубергенова ма-
рапатталып, ІІІ-орын Кәусар 
Әбдухамитоваға, ІІ-орын 
Әбубәкір Шәкейге, І-орын 
Әлішер Тұрсынға бұйырды, 
Бас жүлдені Айсұлу Төлеу-
бай иемденді.

«Жұлдыз – 2015» ән  
байқауы бойынша  «Көре-
рмен көзайымы», «Сахна 
саңлағы» номинациясымен 
Еркеназ Қорғанбекова, Ди-
нара Сайдалина марапат-
талса,  ІІІ-орынды Әсем 
Амантай, Жалғасхан Өмір-
бек, ІІ-орынды Олжас До-
сжанов, І-орынды Нұрасыл 
Алпысбай жеңіп алды. Бұл 
байқаудың Бас жүлдесін Ақ-

маржан Рахимова қанжығасы-
на байлады.

Жеңімпаздарға Мәдени-са-
уықтыру орталығының атынан 
мадақтамалар мен сыйлықтар 
табыс етілді. 

А.ЖӘКЕНОВА,
Жезді кенті «Жастар» 

орталығының инспекторы.

Жас дарын

ӘН БАЙҚАУЫ АТАУЛЫ КҮНДЕРГЕ АРНАЛДЫ
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы мен Қазақ хандығының 

550 жылдығы және Қазақстан халықтар Ассамблеясы-
ның 20 жылдығына орай кентімізде айшықты шаралар 

өткізіліп жатыр. Соның бірі – «Әсем әуен сыңғыры» деп 
аталатын ән байқауы. Жас таланттарды өнерге ба-

улу, тарту мақсатындағы бұл байқау жылда өткізіліп 
келеді. Оған Жезді кенті Мәдени-сауықтыру орталығы 

ұйытқы болуда. 

Алғаш болып алаңға 
«Ұстаздар» құрамасы 
(ойыншылар құрамы: 
Н.Сүлейменова, Ө.Ба-
убекова, Г.Дүкенбаева, 
Г.Асанханова, А.Тоқта-
мысова, Д.Игілікова 
және К.Есмағанбетова) 
мен 11-сынып қыздары 
(Г.Кусайн, Д.Қойшығара, 
Ф.Мұсабек, А.Ахметжан, 
Ф.Ерназар, Б.Төлеу, 
А.Бөрібай) күш сынасты. 
Бұл ойында әдемі ойын 
өрнегін көрсете білген 
11-сыныптың командасы жеңіске 
жетті. Алайда,  «Ұстаздар» коман-
дасы оңай берілген жоқ. Алма-ке-
зек шабуылдар жасалып, кейбір 
жерлерде өз басымдықтарын да 
байқатты. Екінші ойында күнделік-
ті сабақта мұғалімнің айтқанын 
тыңдап, екі айтқызбай орындауға 
әзір 9-сынып қыздары (А.Төле-

уова, Ә.Марғұлан, З.Күйкенова, 
Ж.Көпеш, Г.Серік) өз ұстаздарына 
волейбол алаңында қарсылық та-
нытпақшы болды. Мұғалімдерінің 
1-ойында жіберген қателіктерін 
ұтымды пайдаланғысы келгені 
көрініп-ақ тұрды. Бірақ, қанша 
тырысқанымен 3 сетке созылған 
тартысты ойын нәтижесі ұстаздар 
құрамасына жағымды болып, 2:1 

есебімен оқушылар командасы 
жеңіліс тапты. 3-ойында 11-сынып 
пен 9-сынып қыздары өзара «кім 
мықты?» екенін анықтады. Ойын 
бір орында тұралаған жоқ, ала доп 
«күмп» етіп біресе мына жаққа, 
біресе ана жаққа қойылған тосқа-
уылдарды жара өтіп командаларға 
ұпай әкеліп отырды. Ойыншылар 
бір-бірін айтпай түсінісіп, көтере 
сала шірене тартылған соққылар, 
«қыз екенмін» деп ойланбастан 
қорықпай қойылған тосқауылдар 
ойынды қыздырып, көрермен-
нің қошеметіне бөленді. Бұл ой-
ында да 11-сынып қыздарының 
асығы алшысынан түсті. Жарыс 
қорытындысы бойынша І-орынды 
11-сынып оқушылары (2 жеңіс, 6 
ұпай), ІІ-орынды «Ұстаздар» коман-
дасы (1 жеңіс, 1 жеңіліс, 3 ұпай), 
ал ІІІ-орынды 9-сынып қыздары 
(2 жеңіліс, 0 ұпай) қанағат тұтты.

Ұстаз бен шәкірт арасындағы 
мұндай спорт ойындары дене тәр-
биесіне, сыйластыққа, ұжымдылық 
пен көңіл-күйге оңынан берер 
әсері мол. Мектепішілік жарыстар 
арқылы «Мектеп» құрамасын жа-
сақтап алғандаймыз... 2016 жылы 
Рио олимпиадасынан алқа тақпа-
сақ та, аудандық, облыстық аламан 
жарыстарға сақадай сай екенімізді 
өзімізге бір дәлелдеп алдық.

Думан ӘДЕН,
№1 Ұлытау орта мектебінің 

психологы.

Құрметті Бекмағанбетова Марал ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ!

Еңбектің зейнетін көріп, төр-
де отырған мейірімді тұлғаңызға біз 
қуаныштымыз. Аялы алақаныңыз-
дың жылуы кетпесін, мейірімге толы 
көзіңіздің нұры кетпесін, кең жүрегіңізге 
ешбір жүрек жетпесін, бағыңызда әрқа-
шан бақыттың гүлі көктесін. Әрдайым 
біздің мақтанышымыз болып жүре 
беріңіз.

Жылда наурыз қуанышқа бөлейді,
Отбасы аман, керегеңіз кеңейді.
60 жастың Сізге тақты алқасын,
Мерекеңіз биыл келген мерейлі.

Бүгін бізде зор қуаныш, той нағыз,
Гүл көктеммен бірге жасап, жайнаңыз.
Ауырмаңыз, сырқамаңыз тілек сол,
Немерелер қызығына тоймаңыз.

Әкемізбен жазылмасын жұбыңыз,
Бірге жүріп, ұзақ өмір сүріңіз.
Әрқашанда назарында Алланың,
Бақыт-бақтың базарында жүріңіз.

Игі тілекпен: жұбайы Рашид, балалары – Дархан-Дида-
ра, Ерлан-Индира, Марғұлан-Перизат, Дәурен-Марал, 

Айдана, Игілік-нан, Айдын, жиендеріңіз – Елжас, Арман, 
Дарын, Жалын, немереңіз Әлкей.

Тұсаукесер

 МЕНІҢ  ӘЖЕТАЙЫМ
                (Ұлытаудағы әжем Гүлнәр Оразалықызына)

Мына бір кішкентай балапанның алыстан жазған өлеңі әжесіне деген 
шынайы махаббаты жан-дүниемізді қозғап кетті. Сондықтан қаз-қалпында 
жариялауды жөн көрдік. 
                                                                                                        Редакциядан.
Менің әжем, ақ әжем,
Ұл мен қыздың бағы әжем
Келбетіңізде ұлылық,
Пейіліңіз кең әжем.

Сөзімді дұрыстайсың әже
Айғайлап бір ұрыспайтын
Ақыл айтып отырасың
Бізді көріп тыныстайсың.

Пісіресіз бауырсақ,
Еркелетесіз біз барсақ
Жанымыздан шықпайсың,
Тұмау тиіп ауырсақ.

Көремін сіздің жүзіңізден,
Бізге деген жылылық.
Қабақ шытқан кездерімде
Ұялаттың сабырлық.

Ақыл құйған санама,
Мен алыста болсам да
Білім нәрін бересіз
Санама құйып жүресіз.

Менің әжем, жыр әжем,
Шуағы мол нұр әжем
Аман жүр әркез жан әже,
Жүреді есте бәрі, әже!

Есенғали Алуа САЯТҚЫЗЫ, оқушы.
Балқаш қаласы.

«Ұшқан ұям — Ұлытауым» атты 
жыр-жинақ!

Сейтқазы Мұқағали Мұханбетқалиұлы  1994 жылы Ұлытау ауда-
нының  Шеңбер селосында дүниеге келген. Қазіргі таңда Мұқағали 
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің IV курс 
студенті.
    Мұқағали, Қарағанды қаласы әкімінің «Дарын» жастар сыйлығының 
лауреаты, Алматы қаласында өткен «Мен жастарға сенемін» атты 
студенттердің республикалық патриоттық фестивалінің дипломанты.
    Сейтқазы Мұқағали Мұханбетқалиұлы 2015 жылдың наурыз айының 
11-ші жұлдызында ҚарМУ-дың  филология факультетінде  «Ұшқан ұям 
- Ұлытау» атты жыр-жинағының тұсаукесерін ұйымдастырды.
    Ұлытау жастарының атынан Мұқағали Мұханбетқалиұлының жыр 
кешіне  Е.Иманғажы делегат болып  қатысып, аудан әкімінің Алғыс 
хаты мен сыйлығын табыстады.

Үш Жүздің басы қосылған киелі Ұлытау жерінің дарынды да 
талантты жасы Мұқағалиға Тәуелсіз еліміздің ұлттық баспасөзінің 
бүгіні мен ертеңі жолындағы шығармашылық және қайраткерлік 
еңбегінің жана беруіне және де тынымсыз, толассыз ізденістер 
үстіндегі алар асуларымен бағындырар белестерінің көп бола беруіне 
тілек білдіреміз! Бір емес бірнеше кітап шығаратын шабытың мен 
қаламың талмасын!

Жас көшбасшы Алтынай ҚАБЕН.

Ұстаз бен шәкірт арасындағы 
тартыс...

Қашанда сайыс десе делебесі қозып, тартысқа түсуге 
дайын тұратын №1 Ұлытау орта мектебінің спорт 
залында тағы да бір спорт мерекесі болып өтті. Қа-
зақстан халықтары Ассамблеясына 20 жыл толуына 

және шуақты көктемнің алғашқы мерекесі 8-наурыз 
Халықаралық Әйелдер күні мерекесінде ұйымдасты-

рылған волейбол жарысының ұйтқысы дене тәрбиесінің 
мұғалімдері болды. Қатысуға ниет білдірген командалар 

саны аз болса да, ойын қызықты өтті. Бір ерекшелігі 
командалар құрамы тек қана 

нәзік жандылардан жасақталды.


