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                                                   Береке, байлық — бірлікте!

Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесі мүшелері, 
болашаққа деген жауапкершілігімізді сезіне отырып, 
Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың    жақтастары  әрі  
Отанымыздың патриоттары ретінде халыққа Үндеу 
жолдаймыз.

Қазақстан халқы Ассамблеясына Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің мерзімінен бұрын сайлауын өткі-
зу туралы бастама көтеріп, еліміздің барлық өңірлерінен 
көптеген азаматтар хабарласуда.

Қазақстан халқы Ассамблеясы осы 
маңызды мәселе бойынша ұстанымын білдіруді өзінің 
азаматтық борышы деп санайды.

Әлемдік экономикалық дағдарыс пен күрделі 
халықаралық жағдай орын алып отырған тұста сайлау 
өткізу туралы жалпыхалықтық бастаманың көтерілуі 
уақыт талабы болып табылады.

Жаһандық сын-қатерлер кезеңінде еліміздің Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанды дағдарыстан 
алып шығуына мүмкіндік беретін жаңа сенім мандаты 
берілуі қажет.

Әлемде тұрақсыздық орын алған жаңа әрі күрделі 
кезеңде     еліміз    стратегиялық    бағытынан айнымай, 
Қазақстанды жаңғырту және дүниежүзінің озық 30 елінің 
қатарына енуі үшін Елбасы Н.Ә.Назарбаевқа сенім 
білдіру қажет.

Сонымен қатар Елбасына сенім мандатын білдіру 
арқылы әлемдік дамудың жаңа кезеңінде халқымызды 
біріктіріп, мемлекетті дамытудағы маңызды мәселелер-
ге ден қоюға мүмкіндік аламыз.

Бүгінде «Нұрлы жол — болашаққа бастар жол» 
бағдарламасын және «Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді 
Стратегиясын жүзеге асыру үшін бар күш-жігерімізді 
біріктіру керек.

Мемлекет басшысы жүргізіп отырған саясат 
төңірегінде топтасу арқылы еліміздің одан әрі қарқын-
ды дамуы мен азаматтардың әл-ауқатын арттыруға 
қол жеткізе алатынымызға сенімдіміз. Сондықтан осы 
күрделі заманда біз барша қазақстандықтарды Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың төңірегінде топтасуға шақырамыз.

Президенттік сайлауды мерзімінен бұрын өткізу 
арқылы экономика өсімін нығайту, жүргізіліп отырған са-
ясаттың сабақтастығын қамтамасыз ету маңызды. Бұл 
бастамаға шын мәнінде басқа балама жоқ. Сонымен 
бірге ендігі 2016 жылы президенттік және парламенттік 
сайлаулар бір мезгілге сәйкес келеді. Конституция нор-
маларын бұлжытпай орындау мақсатында екі сайлауды 
әртүрлі кезеңдерде өткізген жөн.

Қазақстан халқы Ассамблеясы Отанымыздың ор-
нықты дамуы мен алға жылжуына бағытталған бастама-
ларды қашанда қолдап келді және болашақта да солай 
бола бермек. Осы жалпыхалықтық бастаманы көтере 
отырып, қазақстандықтар тарапынан да, халықаралық 
қауымдастық тарапынан да қолдауға ие боламыз деген 
сенімдеміз, өйткені біз халқымыз бен еліміздің биік 
мүддесін көздеп отырмыз.

Тәуелсіздігіміз мәңгі болғай! Қазақстан жылдан 
жылға гүлденіп, әлемнің белді әрі беделді мемлекетіне 
айнала берсін!

Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесі мүшелері, 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіндегі 
Қазақстан халқы Ассамблеясының депутаттар тобына 
Қазақстан Республикасы Президентінің мерзімінен 
бұрын сайлауын өткізу туралы бастама көтерсін деп 
Үндеу жолдаймыз.

Қазақстандықтар әлемнің ең озық отыз экономика-
сы қатарына енуге мүмкіндік беретін «Қазақстан-2050» 
Стратегиясын жалғастыруды қалайды! Қазақстандықтар 
«Нұрлы жол — болашаққа бастар жол» бағдарламасын 
қолдайды! Қазақстандықтар ішкі саяси тұрақтылықты 
нығайтуды, одан әрі дамуды қалайды!

Біз барша Қазақстан халқын, саяси партияларды, 
азаматтық секторды және еліміздің патриоттарын Қа-
зақстан Республикасы Президентінің мерзімінен бұрын 
сайлауын өткізу туралы бастаманы қолдауға шақыра-
мыз!

Астана, 2015 жылғы 14 ақпан.

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ — 
ЕЛБАСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВҚА 

ҮНДЕУ

АРДАГЕРЛЕРГЕ 
«АРНАЙЫ ТЕЛЕФОН» 
ТАРТУ ЕТІЛДІ

Бүгінде еліміздің барлық аймақтарында Ұлы Отан соғы-
сының ардагерлеріне орталықтандырылған «SOS» дабыл 
қағу тетігі бар ұялы байланыс телефондары  тарту етілуде. 
Бұл сый Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай «Өмір жолы» жо-
басы аясында жүзеге асырылуда. 

Осындай шара жуырда Ұлытау ауданында да болып 
өтті. Аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Алмат Са-
кипов пен Ұлытау аудандық Қорғаныс істері бөлімінің бас-
шысы Ербол Өткелбаев Жезді және Қарсақбай кентіндегі 
ардагерлерге арнайы барып, аталмыш ұялы телефонды 
тарту етті. Қарсақбай кентіндегі соғыс ардагері Әбдірах-
ман Ербосынұлы мен жезділік ардагер Нығмет Махановтың 
отбасында болған меймандар Ұлы Жеңіс мерекесі қар-
саңында қолға алынған игі істерге тоқталып, «Өмір жолы» 
жобасының  мақсатымен таныстырып өтті. Ол өз сөзінде 
республикалық «Ардагерлер ұйымы» қоғамдық бірлестігі 
мен «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамының меморандумына сай «Еуразиялық Медиа Фо-
рум» және «Өмір жолы» қоғамдық қорларының, «Билайн» 
акционерлік қоғамы «Карт-Тел» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің қатысуымен қаңтар айында «Жеңіс» акция-
сының бастау алғанын жеткізді.

Сонымен ардагерлерге тарту етілген арнайы ұялы теле-
фонның қандай мүмкіндіктері бар? Ең бастысы денсаулығы 
нашарлап, бір оқыс оқиғаға тап болған жағдайда ардагер 
аталған телефондағы дабыл қағу тетігін басу арқылы ор-
талықтандырылған оператор жүйесіне қосылады. Сөйтіп, 
орталықтандырылған операторлар абонентке  хабарласып, 
оған жергілікті жерден жеделдетіп  көмек тобын жібереді.  
Тағы бір айта кетерлігі, операторға дабыл түскен бойда 
абоненттің жеке картасы мен оған қатысты барлық ақпарат 
шығатын болады. Тіпті, көмек алушының жақындары мен 
көршілерінің аты-жөндеріне дейін болады. Бұл үшін ұялы 
телефон иесі өзі жайлы қажетті ақпараттардың бәрін теле-
фон арқылы операторға енгізіп қоюы қажет.

Кең қолданыстағы жүйе бойынша ұлытаулық майдан-
герлер де аталмыш телефондардың  пайдасын көрмекші.

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫН 
ӨТКІЗУ – ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

Сайлау - бұл халықтық механизм, бір 
жағынан қарасаң, бұл үлкен жауапкершілік. 
Қазақстанның бүл кезеңнен табыспен өтетініне 
кәміл сенеміз. Сондай-ақ, елімізде жүргізіліп 
жатқан әлеуметтік-экономикалық жаңғырту мен 
азаматтардың игілігін арттыру жолындағы бағы-
тымыздың да жалғасатынына сенеміз. 

Бұл сайлауды өткізу идеясы қажеттіліктен 
туындап отыр. Президенттік сайлау еліміздің 
қарқынды дамуына, қабылданған ұлттық 
жоспарларды, «Нұрлы жол» стратегиялық 
бағдарламасын жүзеге асыруға оң ықпал ететіні 
сөзсіз.

Тәуелсіздігіміздің ең қиын жылдарында 
сайлау - қоғамды топтастырудың құралы, аза-
маттарды бірлікке, келісімге бастаудың, саяси 
тұрақтылық пен қалыпты дамуға жұмылдырудың 
механизмі болып қызмет етті. Біз ел тағдырына 
бей-жай қарамайтын барша қазақстандықтарды 
Қазақстан Республикасы Президенті сайлауын 
2015 жылы өткізу бастамасын қолдауға шақыра-
мыз.

Ж. БАБАТАЕВ,
«Нұр Отан»  партиясы аудандық

 филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары.

Үндеуге үн қосамыз!
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Жуырда аудандық кәсіпкерлер па-
латасының қолдауымен Ұлытау ауданы 
кәсіпкерлер қауымдастығы құрылды. 
«Нұр Отан» партиясы аудандық фи-
лиалының ғимаратында өткен жиынға 
аудандық кәсіпкерлер палатасының 
төрағасы Саттар Оспанов, аудандық 
кәсіпкерлік және өндіріс бөлімінің бас-
шысы Гүлнар Ауғанова, кәсіпкер Шаях-
мет Үмбетов қатысты.

Жиынды ашқан кәсіпкерлік пала-
тасының төрағасы Саттар Оспанов 

қауымдастықтың рөлі мен пайдасы 
жайлы айтты. «Қауымдастық мүшелері 
көптеген мәселелерді шешумен айна-
лысады. Бұл елімізде кәсіпкерлік қыз-
метті дамыту үшін қолайлы жағдайлар 
жасау және қамтамасыз ету, сондай-ақ 
заңнама нормаларын түсіндіру, кәсіп-
керлердің құқығын қорғау мен оларды 
оқытуға бағытталған семинарлар мен 
тренингтер өткізу», - деп атап өтті пала-
та төрағасы.

Жиынға қатысушылар кәсіпкерлік 
қауымдастықтың төрағасына Болат     
Нашкеновты бірауыздан тағайындады.

КӘСІПКЕРЛЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 
ҚҰРЫЛДЫ

Президент сайлауы — 
ел тұрақтылығының кепілі

Әлемдік экономикалық дағдарыс өрістеген және халықаралық күн тәртібі 
күрделенген шақта кезектен тыс сайлау өткізу туралы жалпыхалықтық бастама 
– уақыт талабы. Әлемдік дисбаланстардың жаңа және қиын кезеңінде еліміз 
стратегиялық бағдарынан ауытқымай, елді ауқымды модернизациялау бой-
ынша өз жолын және әлемдегі неғұрлым қуатты мемлекеттердің 30-на енуге 
жылжуын жалғастыру үшін Елбасына сенім білдіру қажет. Оның үстіне, Ұлт көш-
басшысына берілетін жаңа мандат әлемдік дамудың жаңа кезеңінде мемлекет-
тік дамудың маңызды мәселелеріне барлық күшті топтастыруға мүмкіндік беріп, 
халықты біріктіреді және жұмылдырады.

Биыл Қазақ стан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, Жеңістің 70 жылдығы, 
Конституцияның 20 жылдығы мен Қазақ хандығының 550 жылдығы аталып 
өтілмек. Осындай тарихи тағылымы мол елде бейбітшілік пен ұлтаралық 
достық қатынасты дамытуды көздейтін Президент сайлауын өткізу маңызды. 
Себебі әлемдік деңгейде тәжірибе жи нақтаған, сындарлы сәтте дұрыс шешім 
қабылдайтын Президентті сайлау – ел ты ныштығын сақтап, экономика дамуы-
на бастайды.

Т. СЕЙТЖАНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.

Президент сайлауын өткізу — 
халық сенімін нығайтады

Әлемдегі геосаяси және экономикалық қатерлерге төтеп беру үшін Прези-
денттік сайлау өткізу өте маңызды. Бұл қадамымыз барша халық болып, Үкімет 
және Парламент болып, барлық орталық әрі жергілікті басқару органдары 
бірлесе жұмыс істеуінің арқасында әлемдік дағдарыстың елімізге теріс әсерін 
еңсеруге мүмкіндік береді деген ойдамыз. Аудандық Ардагерлер кеңесі ауданы-
мыздың барлық азаматтарын осы ұсынысты қолдауға шақырады.

Мынандай алмағайып заманда, айналамыз аласұрып жатқан кезде әлемдік 
тепе-теңдіктің баланстары бұзылып, өзгеріп жатқан кезде халықты топтасты-
рып, ынтымақ, береке-бірлігін сақтап қалу біз үшін ең үлкен пайда деп ойлай-
мын. Келесі жылы екі бірдей үлкен маңызға ие сайлау өткізу дағдарыс кезінде 
өте ауыр және бұл біздің заңымызда рұқсат етілмейді.  ҚХА жалпы Үндеуі 
шындап келген кезде өз басым қажеттіліктен туып отырған, қолдап отыратын 
дүние деп есептеймін.

Шабаз СМАЙЛОВ,
 Ұлытау селолық Ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Үндеуге үн қосамыз!

Биыл 15 ақпанда толды. Бұл аз 
уақыт емес. 

Атышулы Ауған  соғысының зардабы 
заман ауысқанымен тарихтың қасірет 
беттерінде жазулы. Азалы Ауған тақы-
рыбын біз еш уақытта ұмытпаймыз. 
Ауған соғысының ардагерлерін ұрпаққа 
үлгі ету – біздің парызымыз. Бейбіт 
өмірімізді қорғайтын жастарымыздың 
бойына Отансүйгіштік сезім мен патри-
оттық рухты ұялатар майдангер азамат-
тар – қай уақытта да үлгі-өнеге, тәрбие 
мектебі. Сондай үлгі-өнеге, тәрбиелік 
кештің бірі №8 Егінді орта мектебінде 
өтті. Кештің кейіпкері сол ауылдың аза-
маты, жалындаған жастық шағын ала 
бағанның арғы жағында өткізіп келген 
майдангер - ардагер Қарақойшин Жүсіп 
Қапашұлы. Ауған соғысы аяқталмаған, 
аласапыран құпиясы мол, табиғаты 
бөлек соғыс еді. 

Он жыл бойы байтақ елдің ты-
ныштығын бұзып, бұл дүниеден бейха-
бар періштедей жаны пәк, сәбилердің 
шырылын шыңырауға шым батырған 
Ауғанстандағы сұрапыл соғыс барша 
адамның жадында мәңгілік жатталады. 
Тарих беттерінен өз бағасын ала алмай 
жүрген қанмен жазылған соғыстың бел 
ортасынан аман келген арыстарымыз-
ды ардақтай білуіміз керек. «Ерлік – жан 
дүниенің ұлы қасиеті» деген екен бір 
дана қария. Әскери анттарын ақырына 
дейін адалдықпен атқарған ерлерімізге 
мың да бір рахмет! Ауыл әкімі Мақсұт 
Қыздарбекұлының бастамасымен келе-
шек ұрпаққа берер тәрбиесі мол кездесу 
және еске алу кеші өте тартымды өтті. 

Жүсіп Қапашұлы балалық шағын 
Алғабас ауылында өткізіп, Отан ал-
дындағы азаматтық борышын Ауған-

стан жерінде өткізгеннен кейін Егінді 
ауылында еңбек еткен. Кезінде елдің 
өркендеуіне өз үлесін қосқан азаматтар-
дың бірі. Жүсіп жас кезінде комсомол 
бригадасында шопан да болған, меха-
низатор болып егін шаруашылығына да 

қатысқан, мектепте жүргізуші де болып 
еңбек еткен екен. Егінді ауылында отба-
сын құрған. 

Уақыт пен тарихымыздың мәңгі жа-
дында қалған оқиғаларды өз басынан 
өткерген Жүсіптің айтары мол екен. Ел 
аманатын арқалап шет жерге, бөтен 
елге табан тіреген кезде қандай күйде, 
қандай сезімде болғанын еске түсіре 
отырып баяндап берді. 

Оқушылардың да білгісі келетіндері 
көп екен. Жүсіп ағайларына бірден бір-

неше сұрақтан қойып оған жауап алып 
жатты. Сұрақтар тоқтаған соң Жүсіп өзі-
не ұнаған сұрақ иесіне 11-сынып оқушы-

сы Манат Русланға естелік ретінде 
тілек жазып кітап сыйлады. Оқушылар 
тек  сұрақ қана қойған жоқ дайындаған 
тапсырмаларын да ардагерге ұсынды. 
Жүсіп оқушылар тапсырмаларын мүдір-
мей орындады.    

Кешке ардақты қонақпен бірге ауыл 
ақсақалдары Тұрғынбеков Сейтжаппар, 
Смағиянов Өмірбай, Садуақасов Жол-
дасбек сияқты ауылымыздың қадірлі 
азаматтары және Жүсіптің бірге оқыған 
бірге жүрген достары Нұржанов Бекбо-

лат, Сабыров Дүйсенбек, Бейсекеева 
Зейнеш те қатысты. Ауыл ақсақалда-
ры Сейтжаппар ағай, Жолдасбек ағай, 
мектеп ұстазы Кенжебек Жүсіпке тілек 
айтса, мектепте бірге оқыған класта-
сы Зейнеш балалық шақтан естеліктер 
айтты. Кештің әрін келтірген Амандық 
Назарымбек, Далкен Перизат, Қоныс 
Әлібектердің  шырқаған әндері болды. 
Кездесу кешінің қонағы Жүсіптің көңіл-
күйі, алған әсері өзінің таңдаған смайлик 
бейнесімен бағаланды. Кештің соңында 
мектеп директоры Венера Аманкелдіқы-
зы өз тілегін және алғысын білдіре оты-
рып, мектеп ұжымы атынан Алғыс хат 
және естелікке сыйлық сыйлады. Ауыл 
әкімі М.Ахметов келген қонаққа сәт-са-
пар тіледі. Кештің соңы мектепте дайын-
далған қонақтарға арналған қонақасыға 
жалғасты. 

Отан үшін күрес – ерге тиген үлес. 
Халықтың осы даналығы қайда жүрсек 
те қашанда жүрек дәптерінде, сана сах-
насында сақтаулы жүрсе, қазақ бала-
сы азаматтық парызын адал атқаруды 
ұмытпас еді. Ауғанстан қаһармандарын 
қадірлеп, құрметтеп, рух пен жасампаз-

дығымен жаңғыртайық! 

Айнагүл РЫСБЕКОВА, 
№8 Егінді орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі.

Сөнген шоқ... 
Кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына — 26 жыл

(Ауған ардагерімен кездесу әрі еске алу кеші)

Өшкен арман.... 
Тек сенен... Есте қалған

Өтер жылдар, уақыт тағы алыстар, 
Тағдыр бізге тауқыметін табыстар. 
Өздеріңді жырлап өтер ұрпағың, 
Ауғандағы азап шеккен арыстар.

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ
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Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды

Өткен ХХ ғасыр адамзат тарихында 
ашаршылық, саяси қуғын-сүргін, Ұлы 
Отан соғысы сияқты қасіретті оқиғалар-
мен қалдырылғаны аян. Осы тарихи 
оқиғалардың қай-қайсысы болсын қазақ 
даласын айналып 
өтпепті. Тіпті қазақ 
халқын қынадай 
қырып, қанға бөк-
тіргеніне кәрі тарих 
куә! Бір орталықтан 
басқарылған Кеңес 
Одағының құра-
мында болған 15 
одақтас республи-
каның әрқайсы-
сының басынан 
өтті бұл қасіретке 
толы оқиғалар. 
Әсіресе, екінші                          
дүниежүзілік соғы-
стың зардабын 
Балтық жағала-
уы елдері, Кавказ 
халқы, Украина, 
Беларусь, Молдова республикалары-
ның тұрғындары көп шекті. Қандықасап 
соғыс аталған елдердің жерінде өтіп, 
жергілікті халық небір ауыр, азапты 
жылдарды өткерді. Сұрапыл соғысқа 
сол замандағы туысқан елдердің ер-а-
заматтары да қатысып, ортақ Ота-
нын неміс-фашист басқыншыларынан 
қорғады. 20 миллионнан астам адамды 
жалмады сұм соғыс! Отан үшін опат 
болғандардың есімдері мәңгі 
жасайды! Бүгінгі ұрпақ жарқын 
өмір үшін жандарын қиған бо-
здақтардың рухтарына бас 
иеді!

1941 жылдың 22 маусымын-
да басталған Ұлы Отан соғысы, 
1945 жылдың 9 мамырында 
Кеңес Одағының жеңісімен 
аяқталды. Гитлерлік Герма-
ния өз ордасында талқанда-
лып, Берлиндегі Рейхстагтың 
ең биік күмбезінде Жеңіс туы 
желбіреді. Жеңіс туын тіккен-
дер қазақтың батыр ұлы Р.Қо-
шқарбаев пен татар жігіті Г.Бу-
латов болатын. 1418 күн мен 
түнге созылған соғысқа Кеңес 
әскері сөйтіп нүкте қойды. Ма-
мырдың мамыражай таңымен 
бірге Жеңіс келді елге! Бұл күн 
– жұмыр жердегі бүкіл адамзат 
баласы асыға күткен күн еді. Бұл – Ұлы 
Жеңіс күні болатын!

Содан бері, міне, 70 жыл өтіпті. 
Биылғы 9 мамырда төрткүл дүние 
халқы, Ұлы Жеңістің 70 жылдық мере-
йтойын атап өтеді. Бүкіл адамзат ба-
ласын құлдықтың бұғауынан құтқарған 
бұл Жеңістің бағасы тым қымбатқа түсті. 
Кеңес жауынгерлері майдан даласын-

дағы жан алып, жан беріскен қанды 
қасапта ерліктің өшпес үлгісін көрсетті. 
Одақтас республикалардан Отан қорға-
уға жұмылдырылған түрлі ұлт өкілдері, 
әлем жұртшылығына туысқандықтың, 

бауырмалдықтың, бірліктің күшін таныта 
білді сын сағаттарда. Солардың ішінде 
қазақстандықтардың көрсеткен ерліктері 
ерекше. Жалпы ресми деректер бойын-
ша, Қазақстаннан Ұлы Отан соғысына 
1 млн. 200 мыңға таяу азамат аттанған 
екен. Осылардың жартысынан астамы 
ұрыс даласында Отан үшін опат болып-
ты. Хабар-ошарсыз кеткендер және бар! 
Сұрапыл соғыстан оралмағандардың, 

хабарсыз кеткендердің рухтарына тағ-
зым етеді бүгінгі ұрпақ. Жеңісті жақын-
датқандары үшін! Мынадай жарқын өмір 
сыйлағандары үшін! 

Ұлы Отан соғысында 500-ге жуық 
қазақстандық Совет Одағының Баты-
ры атағын алса, осының 98-інің ұлты 
– қазақ. Бұл – қазақстандық жауынгер-
лердің майданда көрсеткен теңдессіз 

ерліктерінің бір дәлелі болса керек. Ал 
соғыстан қайтқан майдангерлеріміз енді 
еңбек майданына араласып, халық ша-
руашылығын қалпына келтіруге атса-
лысты. Бейбіт өмірдегі еңбектің көрігін 
қыздырып, еселі еңбектің жемісін тер-
ген майдангерлердің де қатары күн са-
нап селдіреп барады. Бүгінгі таңда Қа-
зақстанда 5110 соғыс ардагері қалыпты. 
Ел басына күн туған отты жылдардың 
көздері тірі куәгерлері де уақыт озған 
сайын азаюда осылай. Оқ пен оттың 
ортасынан елге оралып, бейбіт өмірдің 
бақытты күндерін өткерген ардагер-
лерімізге мың тағзым!

Қазақстандық жауынгерлер майдан-
да жандарын шүберекке түйе жүріп, 
өліммен бетпе-бет кездескен  соғыс 
жылдары, тылдағы еңбеккерлер де ерен 
еңбек үлгісін көрсеткен еді. Елдегі ер-а-
заматтар майданға аттанғанда, олар-
дың орындарын шал-кемпірлер мен 
қыз-келіншектер, қабырғалары қатпаған 
бала-шаға     ал-
мастырды. «Бәрі 
де майдан үшін, 
бәрі де Жеңіс 
үшін» деген ұран-
мен тылда қай-
наған еңбек май-
даны қатар жүріп 
жатты. Майданға 
астық, азық-түлік, 
жылы киім-кешек 
жөнелту – тыл-
д а ғ ы л а р д ы ң , 
әсіресе, қазақы 
қараша ауылда 
қ а л ғ а н д а р д ы ң 
мойындарына жүктелді. Өздері жа-
рымқұрсақ, жартылай жалаңаш жүрсе 
де, уақытпен санаспай тер төккен тыл-
дағылардың еңбектері де нағыз ерлікке 
пара-пар болды. Қазақтың ақиық ақыны 
М.Мақатаев: 

Аңыздардан тере жүріп масақты,
Рас, рас, көзімізден жас ақты.
Бірақ, сол бір дауыл жылдар, от жыл-

дар,
Бәрімізден бір-бір батыр жасапты! – 

деп, тылдағы еңбекті жыр жолдарымен 
айшықтаған екен заманында. Сұра-
пыл соғыс жылдарындағы бұғаналары 
бекімеген сол балалар бүгінде – сек-
сеннен асқан қазыналы қарияларымыз. 
Мұзбалақ Мұқағали ақын айтқандай, 
сол бір отты жылдар оларды тым ерте 
есейтті, балғын балалық шақтарын ұр-
лады. Балалықтарын ересектікке ерте 
айырбастағандар, шын мәнінде, мыл-
тықсыз майданның нағыз ерлері еді!

Қой жылы Қазақстанда аталып 
өтетін тарихи төрт мерекенің бірі – 9 
мамыр Ұлы Жеңістің 70 жылдық мейра-
мы. Төрткүл дүниедегі адамзат баласы 
айрықша шаттықпен атап өтетін бұл ме-

ҚҰНЫ ҚЫМБАТ ЖЕҢІС БҰЛ, 
БІЛЕ БІЛСЕК!

рекенің әлем жұртшылығы үшін маңызы 
зор. Еуропаны түгелдей жаулап алған 
гитлершіл Германия, енді ауызды Шығы-
сындағы елдерге салған болатын. Тіпті 
сол замандағы алып держава – КСРО-
ны жаулап алуға ұмтылды. 1941 жыл-
дың 22 маусымы күні, таңғы сағат 4-те 
фашистік Германия әскері Кеңес Одағы-
ның шекарасына тұтқиылдан басып 
кірді. Күтпеген жерден басталған ша-
буылға Кеңес әскері төтеп тұра алмай, 
бақайшағына дейін мұздай қаруланған 
фашист-басқыншылары елімізге дендеп 
еніп кетті. Соғыстың алғашқы жылда-
рында-ақ туысқан республикалар (Укра-
ина, Беларусь, Балтық жағалауы ел-
дері) жау қолына өтіп, партизан соғысы 
қызу жүріп жатты. Одан соң Ленинград 
қоршауда қалды, Курск, Сталинград, 
Брянск, Смоленск қалалары үшін қи-
ян-кескі шайқас жүргізілді. Басқа да елді 
мекендер отқа оранды. Отан соғысы 

басталып, ел басына күн туды! Алайда 
кеңес халқының ынтымағы, бірлігі мен 
рухы арқасында жеңіске жетті ел. Кеңес 
халқының Жеңіске деген сенімі биік еді! 
1418 күн мен түнге созылған Ұлы Отан 
соғысындағы КСРО-ның жеңісін айдай 
әлем мойындады. Ұлы Жеңіс оңай-
лықпен келген жоқ, қанқасап майданда 
қаза тапқан боздақтардың өшпес ерлігі 
мен тыл еңбеккерлерінің еселі еңбе-
гімен келді. Ұлы Жеңіс күні сонысымен 
де әрі қастерлі, әрі қасіретті! Қастерлі 
болуы – келер ұрпаққа жарқын да бейбіт 
өмір сыйлауы болса, қасіретті болуы – 
қаншама жазықсыз жанның опат болуы, 
мүгедек атануы, қаншама шаңырақтың 
қайғы-қасірет жамылуы. Қазақтың дара-
боз ақыны Қадыр Мырза Әлі:

...Жеңістің құны – кесілген білек,
Жеңістің құны – тесілген жүрек.
Жеңістің құны – төгілген жас қан,
Жеңістің құны – үзілген арман!.. – 

деп жырлаған еді кезінде.
Иә, құны осыншама қымбатқа түскен 

Ұлы Жеңісті 70 рет атап өтеді халық. 
Ұлы Жеңіс туы 70 жыл бойы желбіреп 
тұр биікте! Мәңгі желбірей де бермек!

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ  

МАЙДАННАН КЕЛГЕН ХАТ

Құрметті редакция! Газеттеріңізден майдангер ата-әкелері туралы 
жазған тамаша оқырман мақалаларын көріп, Сіздерге өзімнің майдангер 

нағашы атамның өлеңін ұсынуды жөн ғой деп есептедім.

Менің нағашы атам Молдабек
Көбенұлы Ұлы Отан соғысына қатысқан 
екен. Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, 
«Қазақстан» колхозынан (қазіргі Аман-
келді) майданға аттанған атамыздан қа-
рақағаз келеді. Ұрыс даласынан бір рет 
ғана хат алынған. Онда Молдабек ата-
мыз жалғыз қызы Уәзипаға өлең арнапты. 
Шешеміз Уәзипа әкесі соғысқа кеткен-
де 2 жаста ғана екен. Өкінішке орай, хат 
сақталмаған. Бірақ, іздестіре келе, өлеңнің 
мәтінін білетін екі кісіні таптық. Соғыс 

уақытында 9 жаста болған Камила Төле-
генқызы және 11 жаста болған Бейсенкүл 
Ыбырайқызының айтуына қарағанда, ол 
кезде майданнан келген өлеңдерді ауыл 
балаларына үлкен кісілер жаттатып, үлкен 
жиындарда айтқызады екен. Осы екі кісінің 
есінде қалғанын жазып алдым. Сіздерден 
осы өлеңді жариялауды өтінемін.

Жауынгер Көбенұлы Молдабектің 
қызы Уәзипаға майдан даласынан ар-
наған өлеңі:

Айналайын, Өскендей құлыным,
Үзіліп тұр қолқа, жүрек, жұлыным.
Мен армансыз дүниеден өтер ем
Бір көрінші көлбеңдей тұлымың.
Енші басым үйден алған күрішке,

Өкінбеңдер, бауырларым, 
                                    бұл іске,
Біз-ау түстік осы күні жүріске.
Хатыңды алдым, 
          Қыз Жібек пен Қаншайым
Хат арқылы сұрапсыңдар 
                                  біз жайын
Біздің баста осы күні уайым
Хатыңды алдым, 
         жан жолдасым,  арнаған,
Айтуынша, елде адам 
                                    қалмаған.
Отан соғыс басылмаса
                                  жақында,

                     Қалмас оған бармаған адам.

Жазып алған 
жиені Балкен ОСПАНОВА.
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Кемеңгер әмірші
Ата салтымен Қасым сұлтан ақ кигізге 

қондырылып, хан көтеріл ді. Қазақ халқы-
ның қасиетті шежі ре сінде «Қасым ханның 
қасқа жолы» деген атауға ие болған Қа-
зақ ор да сы ның нығайып, дәуірлеу ке зеңі 
басталды. Үндістандағы Ұлы Моғол им-
периясының негізін қа ла ған ұлы билеуші, 
ғұлама Бабыр өзінің атақты «Бабыр нама» 
ат ты кітабында: «Қазақ хал  қы ның бұрын-
соңғы хан, сұлтан дарының ішінде Қасым 
хандай құді ретті әмірші болған емес. Оның 
үш жүз мың әскері бар еді», – деп жазды.

XV ғасырдың соңы мен XVІ ғасырдың 
алғашқы он жылдығында Қазақ хандығының 
саяси және экономикалық жағдайы ерекше 
нығайып, әскери күш-қуаты барынша артты. 
Қазақ мемлекетінің атағы төрткүл дүниеге тү-
гел тарап, сол кезеңдердегі барлық империя-
ларды өзімен санасуға мәжбүр етті. Моңғол 

шапқыншылығынан кейінгі заманда қазақ ру-
лары мен тайпалары берік этностық негізі қа-
лыптасқан біртұтас халық ретінде тұңғыш рет 
бір мем ле кет тің туы астында топтасты. Қазақ 
мемлекетінің бірлігі бекіп, ірге  сінің нығаюына 
Қасым ханның сіңірген тарихи еңбегі өлшеусіз.

Заманының заңғар перзенті, озық ойлы 
мемлекет қайраткері, дара тұлға Қасым 
ханның есімі содан бергі дәуірлерде халық 
жадында мәңгі жатталып, ұрпақтан-ұрпаққа 
ұлағат тұтар ұлылығымен паш етіліп келеді. 
Орта ғасыр шежіресін жасаған тарихшы-
лар мен ғұлама ғалымдардың қай-қайсысы 
болмасын осы бір ұлы тұлға туралы шығар-
маларында пікір айтпай кеткені жоқ. Атап                      
айтқанда, Әлкей Марғұлан өзінің еңбектерін-
де XV-XVІ ғасырларда өмір сүрген бірқатар та-
рихшы-ғұламалардың Қасым хақында айтқан 
пікірлерін, осы тарихи тұлғаға замандастары 
берген бағаларын жан-жақты атап көрсеткен.

Мәселен, «Мұхаммед Хайдар Дула-
ти өзінің «Тарих-и Рашиди» атты еңбегін-
де, Жошы ханнан соңғы дәуірлерде Қасым 
ханға жететін құдіретті әмірші болған емес 
деп бағаласа, Ғафаридің айтуынша, Қасым 
хан Дешті Қыпшақтың ең ұлы білімпазы, 
Хайдар Разидің пікірінше, Жошы ұлысында 
Қасым ханның тәрті біндей ұлы бірлік жасау 
бұрын-соңды болмаған еді» (Ә.Марғұлан, 
«Таңбалы тас жазуы», «Жұлдыз». №1, 1988). 
Ал ғұлама ғалым Хантемір (Хондемир) өзінің 
«Хабиб ассиир» атты еңбегінде: «Қасым хан 
өзінің ұлы кемеңгерлік және жойқын ерлігімен 
Дешті Қыпшақты билеушілер арасында бәрі-
нен де ерекше болды. Оның қасына ерген би-
лері де, ел басқарушылар да өзіндей білгір, 
әскері де орасан көп еді. Оларды басқарушы 
– Мойынсыз Қасен, бәрі соның айтқанын 
екі етпейтін. Қасым ханның жойқын күшінен 
жеңілген Шайбани хан енді Сыр бойына бара 
алмай шаршап, Хорасанға келіп, сол жерде 
сафавиттер қолынан өлді» деп жазған екен. 
Тарихшы Қадырғали Жалаиридің еңбек-
терінде де Қасым хан туралы деректер мол.

Сонымен, Қасым хан Қазақ хан ды ғының 
негізін қалаған қа сиетті Әз-Жәнібектің бел 
баласы. Анасы – Жаған-бегім (Шахан-би-
кем). Болашақ ұлы хан 1445 жыл шамасын-
да дүниеге келген. Есей ген шағында дербес 
Қазақ Ордасының құрылуын көзімен көріп, 
атқа қонған азамат кезінде елінің тәуелсіздігін 
сақтап қалу жолын дағы қанды шайқастарға 
қаты сып, еркіндік үшін болған күрес терде 
шынығады. Ел еркін дігін, халық бірлігін ту етіп 
көтерген қасиетті әке ұлағаты, ата мекенді 
жауға таптатпау жолын дағы аға ұрпақ күресі 
Қасым сұлтанның ерекше тұрпаттағы қай-
раткер ретінде қалыптасуына ықпал етті.

Қазақ хандығының төртінші әміршісі – 

Қасым хан ұлыстың ты ныш тығын, мемле-
кетінің ежелгі Көк Орда аумағында біржола 
бекіп, іргеленуін барлық билік сая сатының 
тұғырнамасына айналдырды. Қасым ханның 
туы астында мұздай қару ланған жер қай-
ысқан әскері бола тұра (оның әскері үш жүз 
мыңнан асты «Ба быр нама»), жаңа жерлер 
жаулап алу үшін басқыншылық     соғыстар 
жасамай, барлық күш-қуатын елінің ты-
ныштығын қорғауға, мем лекетінің тұтастығын 
нығайтуға арна ды. Кемеңгер Қасым осы ха-
лық тың көкейкесті мұ раты жолында Орта 
Азия мем ле кет тері мен көршілік татулық ор-
натып, ат тұяғы жетер жердегі іргелі елдер-
мен дипломатиялық қарым-қатынас жасады.
Заманының шебер дипломаты Қасым хан 
алғашында Моғолстан мемлекетімен достық 
одақ орнатып, Шайбанилардың Жетісуға төн-
дірген қаупіне тосқауыл қойды. Ойрат-жоңғар 
билеушісі Амасанжының Моғолстанға жа -

са ған шабуылдарына қарсы кү ресті, Ноғай 
одағы, Сібір хан дық  тарымен одақтаса оты-
рып, Әбіл  хайыр ханның мұрагерлерін тізе 
бүктірді. Қазақ ордасының бітіспес ата жауы – 
Мұхаммед Шайбаниді талқандағаннан кейінгі 
кезеңде Қасым хан мемлекетінің төңірегіндегі 
елдермен түгел тату, бейбіт жағдайда болды. 
Ірге көтергеннен бергі елу жыл ішінде үнемі 
басқыншыларға қарсы соғыс жүргізген қазақ 
халқы үшін бұл таптырмас тиімді саясат еді.

«Қасым ханның қасқа жолы»
«Қасым хан ұлы князь үшін ші Василий 

билеген Москва князь дігімен дипломатиялық 
бай ланыс орнатты. Қазақ халқы дербес ел 
ретінде батыс Еуропаға әйгілі болды. Ав-
стрия дипломаты Сигизмунд Герберштейн 
өзінің еңбектерінде бұл жайында құнды пікір-
лер жаз ған». («Қазақ КСР тарихы», 1979 ж.)
Қасым ханның мемлекет мүд десін, ел ты-
ныштығын бәрі нен жоғары бағалаған, бейбіт-
шілік сүйгіш саясатын Мұхаммед Хайдар 
Дулати шежіресіндегі мына бір оқиғадан 
анық байқауға болады: 1512 жылы Қасым 
ханның ордасына Моғол стан билеушісі Саид 
хан келеді. Ол қазақтарды өзбектерге қарсы 
соғысқа шақырған өтінішін айтады. Саид хан-
ның өтінішін қа был алмау, одақтас екі мем-
лекет ара сындағы достыққа көлеңке түсіретін 
еді. Сондықтан Моғолстан билеу шісінің ме-
селін қайтарып, рен жітуге болмайды. Екінші 
жағынан, жойқын соғыстардан қал  жыраған 
халықтың енді ғана ты ныш тық қа қолы жетіп, 
бейбіт өмір сүріп жатқанда ел шырқын бұзу 
да қазақ тарға өте тиімсіз еді. Қасым хан 
Моғолстан билеушісін құшақ жа йып, зор құр-

метпен қарсы алады. Шежіреде былай делін-
ген: «Қа сым ханның Саидты жақ сы қарсы 
алғаны сондай, хан өз өмі рінің соңғы күндері-
не дейін осы ілти патты кез десуді ұмытқан 
жоқ. Қашан да, реті келгенде хан, Алла ру-
хы на иман берсін, Қасым хан ды еске түсіріп, 
мақтап, оның із гілі гін еске түсіріп отырушы 
еді». («Та рих-и-Рашиди», «Қазақ ханды-
ғы тарихының материалдары» 1969 ж.).

Моғолстан билеушісі Қазақ ха ны ның ор-
дасында шексіз құр мет пен сыйға бөленіп, 
жаздай қонақ болады. Қасым хан қадір-
лі қонағына көптеген бағалы сый-сияпат 
жасайды. Атағы алыс елдерге жайылған, 
арқасына хан тақымынан басқа жел де ти-
меген қос арғымағының бірі – Оғ л ан торы 
атты сәйгүлігін сыйға тар тыпты. Сонымен 
жаз өте шығып, қазақтар Қасым ханның 
шешімімен қыстауға жылжыды. Қасым хан 
қол астындағы елінің қыс қамына кіріс кенін, 
бұл уақытта әскер жасақ тауға болмайты-
нын айтып, қо на ғын зор құрметпен шығарып 
сала ды. Қазақ елі билеушісінің шексіз ілти-
паты мен зор құрметіне, мол сый-сияпаты-
на риза болған Саид хан риясыз алғысын 
айтып, еліне, Әндіжанға қайтыпты. Тарих та 
«қазақтармен бейбіт бітім» деп аталған осы 
сапардан кейін Қа сым хан «қой да аман, қой-
шы да тыныш» дегендей елінің бейбіт өмір, 
мамыражай шаруашылығын басқара беріпті.
Кемеңгер Қасым хан ел басқару жүйесінде 
ата жолын берік ұстап, ескі билерден қалған 
қазақтың заң дық ғұрыптарын қадірлеп, олар-
ды заманға бейімдеп, жаңа жағ дайға сәйкес 

жаңа низам жүйесін жаса ды. «Қасым хан-
ның қасқа жолы» аталған бұл көне жарғы 
сол кездегі қазақ қауымының қоғам дық, 
құқықтық қатынастарын қалып тастырды, 
әдет-ғұрып, тұр мыс-салт ережелерін бекіт-
ті, адам дар және ру-тайпалар арасын-
дағы барлық қатынас жүйе лерін реттеді.

Академик Ә.Марғұлан «Қасым ханның 
қасқа жолы» заңдарын былай түсіндіреді: 
«Қасым хан ның қасқа жолының» негізі орта 
ғасыр ларда Қыпшақ, Шағатай ұлыстары қол-
данған «Ярғу» заң дары нан алын ған, қазақ-
ша «Жарғы» деген ұғым береді. Түпкі мәні 
жарудан, нәр сенің салмағын бір жа ғына 
ау дармай, тең бөлуден дәл, әділ айту дан 
шыққан. Дауды әділ, тура шешкен билерді 
халық ардақтап, «қара қылды қақ жарған» 
деп мақ та ған. Өзінің мазмұны бойынша, 
бұл заң ның түбегейлі идеясы ежелгі әс ке ри-
демократия арнасына барып тіре леді. XV-XVI 
ғасырларда Бұ хар  дың Ишан қазылары қазақ 
өл кесіне діни үгіт таратып, «ежелгі Жар ғы 
заңынан бас тартыңдар. Ол көк ке табынатын 
дінсіздіктің ісі, оның орнына шариғат қағида-
сына ауы сыңдар. Ант бергенде, көк соқ сын 
деп айтпаңдар, құран соқсын деп құран-
ды бастарыңа көтеріңдер», – деп үгіттейді. 
Бірақ, халық бұ қара   сы оған селқос қарап, 
көп за ман ша риғат қағидасына ойыса қой ма-
ды. Бұл тарихи жағдайларды жақ сы түсінген 
Қасым халық тіле гіне жақын ежелгі «Жарғы» 
заңын жаңа дан күшейтті. Халық Қа сым ның 
шариғатты алмай, ежел ден қа  лып  тасқан би-
лер заңы – «Жар ғы ны» жаңадан көтергенін 
қат ты ұна тып, оны «Қасым ханның қас қа 

жолы» деп атап кетті» (Ә.Мар ғұлан «Қасым 
ханның қасқа жолы» ҚСЭ, 1975 ж., 6-том).

Озық ойлы Қасым хан заманының халық 
болашағына пайдалы жаңа лық тарын көре 
білді. Шариғат заң дарын қабылдамағанмен, 
ислам діні уағыздарының жақсы жақтарын 
да көре білді. Исламнан Қасым ханға ерек-
ше ұнағаны – араб жазуы бол ды. Ол дереу 
араб жазуын жап   пай үйренуді бұйырды. Араб 
жазуын жастарға, хан ордасының жылнама-
сын жүргізетін, ресми хат жазатын абыздарға 
үйретіп, дін нің санкриттік түрін кеңінен пай-
даланды (Ә.Марғұлан, «Таңбалы тас» жазуы).

Сыртқы саясатта көрегендік дип  -
ломатиялық қатынастар жасай отырып, 
Қасым хан елінің ұзақ уақыт тыныштықта 
тіршілік етуіне жағдай жасай келе, мем-
лекетінің іргесін ке ңейтіп, шекарасын 
нығайтуда да ас қан дарындылық таныт-
ты. Қаһар ман қолбасшы Қасым хан Сыр 
бойындағы, Түркістан аймағындағы қала-
ларды түгел өзіне қаратты. Хан   дықтың ше-
карасы оңтүстікте Жетісу жерінің дені, сол-
түстікте Ұлы тау өңірі мен Балқаш көлінен 
асып, Қарқаралы тауларына дейін жетті. 
Батыс солтүстікте Жайық өзенінің алабын 
қамтып, Сарайшық қаласын бағындырды.

Қасым хан мемлекетінің ішкі жағдайын 
да нығайтып, елдің бірлігін бекітті. Тарихи 
дерек тер ден хан Ордасының бірде Жеті-
су да, Қаратал өңірінде, бірде Шу бойын да, 
енді бірде Арқада, Ұлы тау да немесе баты-
ста, Жайық жаға сында болғанын көреміз. 
Бұл ке меңгер билеушінің халық орта сын да 
жиі болып, мемлекетінің бірлігін арттырып, 

тұтастығын танытудағы көрегендігі бол-
са керек. Міне, осындай парасаттылықтың 
арқасында ол Қазақ хандығының мерейін 
биікке көтеріп, әскери күш-қуатын жеңім-
паздық дәре жеге жеткізді. Ол хандық құр-
ған жыл дар Қазақ мемлекетінің тари хын-
дағы жан-жақты даму, ше кара сы нығайып, 
дербес әскери-дер жавалық ел ретінде 
кеңінен та ны лу, сауда, дипломатиялық қа-
рым-қа тынастардың дәуірлеу кезеңі болды.

Осындай мемлекеттік дәрежедегі ірі қай-
раткерлігімен қатар Қасым хан мол ақыл-па-
расатымен де, жеке басындағы ізгі адамгер-
шілік қа  сиеттерімен де, жан-жақты білі мімен 
де замандастарынан көш бойы озық тұрған 
тұлға болды. Ол халқына тән барлық асыл қа-
сиеттерді бойына сіңірген жан еді. Ұлы ханның 
даналығын, көре ген көсемдігін, халқының қа-
мын жеген парасаттылығын, батыр лы ғы мен 
бірге ғұламалығын сол заман ның тарихшы-
лары мен ғалым дары жарыса жазып кетті. 
Көне ден жеткен сол мұраларда Қасым ханға 
халқының бақытына туған дара тұлға деген 
бірауызды баға берілген. Хас перзентінің 
туған елі үшін, атамекен жері үшін атқарған 
жанқиярлық ұлы істерін халқы да     қастер-
леп, ұлы ханның есімін ұрпақтан-ұрпаққа 
ұмытылмас ұла ғат, мақтан тұтар мәңгілік 
мұра етіп қалдырып келеді. Бұл тарихи тұл-
ғаның есімі мен еңбегін терең зерттеп, ұлттық 
мақтанышымыздың символдарының біріне 
айналдыру – тарихшы-ғалымдарға аманат.

Ерлік пен елдік сыны
Тарих сахнасына екпіндей кіріп, жарты 

әлемге танылып үлгерген Қазақ хандығы Қа-
сым хан қайтыс болғаннан соң өзінің ішкі-сы-
ртқы сая сатында біршама тоқырау ке зеңін 
бастап өткерді. Қырсық шал  ған да, ұлы таққа 
отырған Қасым хан ның баласы Момыш хан 
(1522-1523) бір жыл өтпей жатып, қанды соғы-
стардың бірінде қаза тапты. Енді ұлы таққа 
Қасым ханның ағасы Әдік сұлтанның ұлы Тай-
ыр (1523-1533) отырды. Тарихшылардың ай-
туынша, Тайыр әскери-саяси істерге шорқақ, 
дипломатиялық дарыны төмен, мінезі қыты-
мыр адам болса керек. Ол ішкі бақталастық 
қырқысуларды өршітумен бірге, төңіректегі 
елдердің бәрімен жаула сып үлгереді. Қазақ 
хандығы мен үнемі жауласып келген Шайба-
ни әулетімен ғана емес, мемлекеттің сенімді 
одақтасы болып келген Ноғай ордасындағы 
Маңғыт мырза ларымен де, Моғолстан хан-
дарымен де текетіреске түсті. Ішкі билікте 
халыққа рақымсыз қаталдық көр сету, сырт-
қы саясатта дос пен қас ты айырмай жаппай 
елмен жау ласу Тайыр ханның түбіне жетті.

Қасым сұлтанның атақ-даңқы ел арасында шарықтай көтеріліп, оның 
беделінің алыс-жақын елдерге де кеңінен танылғанын Бұрындық хан дер 

кезінде көре білді. Ол аға баласының мерейі өскендігіне іштарлық көр-
сетпеді. Бұрындық хан аталары мұраға қалдырған туыстар арасындағы 

татулықтың одан әрі салтанат құруын ойлады. Қасым сұлтанның ел 
басқарудағы қасиеттерін танып, өз мүддесінен мемлекет мүддесін жоға-
ры қойды. Сондықтан да парасаты биік Бұрындық хан тақтан өз еркімен 
бас тартып, аталардан қалған қасиетті үрдіспен Әз-Жәнібектің баласы 

Қасым сұл танға жол берді. Бұрындық құдай жолын қуып, шамалы 
нөкер лерімен Мәуеренахр жеріне қоныс аударды.

2015 жыл — Қазақ хандығының 550 жылдығы

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ

(Жалғасы. Басы газетіміздің өткен сандарында).

Жылқыбай ЖАҒЫПАРҰЛЫ. 
«Егемен Қазақстан» газетінен.

(Жалғасы бар).



521 ақпан, 2015 жыл 
№8 (5979) Ұлытау өңірі

Білім ордаларында

Индира бүгінгі күні Ұлытау 
ауданына қарасты № 9 Терісаққан 
орта мектебінің 6-сынып оқушысы. 
Әнді әуелетіп шырқайтын 
әнші қызымыз мектебіміздің 
мақтанышына айналған. Аядай 
мектебінің атын шығарып 
абыройын асқақтатып 
отыр. Бұлбұл қызымыздың 
бағындырған белестері бір 
төбе, талай ән байқаулардың 
лауреаты. Ол осыдан 3 жыл 
бұрын Терісаққан ауылында    
«Х -Тау самалы» аясында өткен 
«Әнші балапан» байқауының 
іріктеу кезінде үздік шығып, 
Мадақтама қағазымен 
марапатталды. Іріктеуден 
іркілмей өткен Индира 
аудандық «Әнші балапан» 
байқауының Бас жүлдесін жеңіп 
алып, І-ші дәрежелі Дипломмен 
марапатталды. Сол кездері 
кішкентай бұлбұлымыздың 
аты ауданымызға әйгілі 
болып, ауылымыздың даңқын 
асқақтатып тастады. Бұл 
оның өнер жолындағы жеңісінің 
бастамасы ғана еді. Олай 
дейтінім, Индира былтыр Алматы 
қаласында өткен VІ Халықаралық 
«Ғұмыр дария» ән-би байқауына  
қатысып, «Эстрадалық вокал» 
номинациясы бойынша І-ші  
дәрежелі лауреат атанды. 6 
сыныпта ғана оқитын қызымыздың 
Алматыда өткен байқаудан 
жүлделі оралуы үлкен жетістік. 
Үлкен сахнада өнер көрсету екінің 
бірінің қолынан келе бермейтін 
іс. Ол өнерімен қатар оқуына да 
көп көңіл бөледі, оқу үлгерімімен 
де қатарластарына үлгі болып 
отыр. Жуырда ғана Қазақстан 
Республикасы шағын ғылым 
академиясының орталық-қазақстан 
бөлімі   Қарағанды қаласында 
өткен 45-ші ғылыми - практикалық  
конференциясы шеңберінде 
өткен 1-ші деңгейлі байқауда ең 
жақсы оқу-зерттеу жұмысы үшін 
мадақтама алғаны  бұл сөзіме 
дәлел. 

Өрімдей өнерлі қыз

Оқу мен өнерді қатар 
ұштастыра білген Индираның 
адамгершілігі жоғары, әр іске 
жауапкершілікпен қарайды. 
Қазақтың қызына тән қасиеттері 
де әнші қызымыздың бойынан 
табылады. Индира үйінің кенжесі 

болса да ересек адамша ойлап 
ересек адамша әрекет етеді, 
ретсіз еркелеп жүргенін көрмейсің. 
Қатарластарының арасында өте 
сыйлы, сыныптастары да оның 
жеңісіне бірге қуанып, қолдау 
көрсетіп келеді. Мектебімізде бар-
жоғы 57 бала білім алуда. Соның 
ішінде Индираның есімін ерекше 
атап өту керек. Өнер жолында 
толағай табыстарды бағындырған 
өрімдей қыздың өзімен сөйлесіп, 
сыр тарқатыстық. Бала күнінен 
өнермен сусындап өскен Индира 
әншілік өнерді бойына әжесінен 
дарығанын мақтанышпен айтады. 
«Бұл өнер маған әжем Сәбира 
Ғалықызынан дарып отыр. Марқұм 
әжем сызылтып ән шырқағанда 
көпшілік сүйсініп тындайтын 
болған. Ал есепке бейімділігім  
марқұм атамнан берілген. Атам 
Нәзір Сұрағанұлы өте зерек, 
есепке жүйрік жан болыпты. Ол 
Қызылорда қаласында жетімдер 
үйінде тәрбиеленген. Сол кезде 

сегізінші сыныпты өте жақсы 
аяқтағаны үшін атама қатқан қара 
костюм шалбар сыйлыққа тарту 
етілген. Сегіз бітіріп, Қызылорда 
қаласындағы ауыл шаруашылық 
техникумына түскен атам сол 
жылы әскер қатарына алынады. 
Көзді ашып жұмғанша екі жыл өте 
шығады деп өз-өзіне басу айтқан 
атам сол кеткеннен молынан кетті. 
Әскерден соғысқа аттанған»-деді 
Индира Қожантай. Ол ерлігі үшін 
атасының орден, медальдармен 
марапатталғанын растайтын 
құжаттарды ұсынды.  

«Атамның соғыстағы ерлігі 
еленбей қалмаған. Құжатта көріп 
отырғандарыңыздай атам Слава 

ІІІ степень, Слава ІІ степень, 
медалі, 7 январь 1946 жыл, 
«Берлинді алғаны үшін», 
«1941-1945 жылдары Ұлы Отан 
соғысында Германияны жеңгені 
үшін, 1947 жылы 20 сәуірде 
«Варшаваны азат еткені үшін», 
«Жеңістің 20 жылдығы»,  
«СССР Қарулы Күштерінің 
50 жылдығы» медальдерін 
кеудесіне таққан. Әжем де «Тыл 
ардагері»-деді ол.

Индира  «Ұлы Отан соғысы 
Жеңісінің 40 жылдығы»,«Ұлы 
Отан соғысы жеңісінің 50 
жылдығы», «Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіске 60 
жыл» – деген мерекелі медаль  
кітапшаларын, «Күміс алқа» 
иегері деген орден кітапшасын 

көрсетіп тұрып, әжесінің «Қазақ 
әйелдері» энциклопедиясына 
кіретін аналар тізімінде бар 
екендігі туралы  ақпарат Қазақстан 
әйелдері журналының 2008 
жылғы №8 санында шыққан 
– болатын деді. Әжесі мен 
атасының ерліктерін мақтаныш 
тұтқан Индира сол кісілерге 
тартқанын әрдайым айтып жүреді. 
«Өнердегі жетістіктерін бейбіт 
күн үшін шайқасқан ата-әжеме  
жасаған сыйым. Өмірден озған 
ардақтыларымның әруақтары риза 
болсын»-деп сөзін түйіндеді. 

Әжесінің оқу инемен құдық 
қазғандай деп айтып отыратын 
өсиет әңгімесі Индираның 
жадында жатталып қалыпты. 
Әжесінің өсиеті Индираның өмірлік 
ұстанымына айналған.

Айғаным БЕЙСЕМБАЕВА,
     №9 Терісаққан 

орта мектебінің
 бастауыш сынып мұғалімі.

Мектеп — баланың өрісін кеңейтіп, өмірде 
кетігін тауып кірпіштей қалануына септігін тигізетін 

баспалдақ. Ал баланың қарым-қабілеті, өнер-өнегесі 
мектеп қабырғасында жүрген кезден-ақ байқалады. 

Талап-талантымен талайды тәнті етіп жүрген Индира 
Қожантай өнерге деген сүйіспеншілігі ерекше, өнер десе 

ішкен асын жерге қоятын оқушымыз болашағынан көп 
үміт күттіреді. 

Шеңбер селосы ауыл 
кітапханасының меңгерушісі 
Қадиша Мағзұмованың ұй-
ымдастыруымен «Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының 
20 жылдығына» орай, 

Тәуелсіз Қазақстан —
                    байлығы мол
Тәуелсіз Қазақстан —
                   Туы тұғырлы
Тәуелсіз Қазақстан —

        Елтаңбасымен еңселі
Тәуелсіз Қазақстан —      
  Әнұранымен айбатты,-

дей келе 2-3 сынып  оқушы-
ларымен «Менің Отаным 
—             Қазақстан» атты  
іс-шара өткізді..Іс-шара 
барысында  Ж.Қазғұл, Ғ.Сар-
тай орындауындағы «Күн 
дидарлы-Қазақстан», «Жаса, 

Қазақстан» А.Сартай, «Қазақ 
жастары» А.Әмірәлі, бишілер 
тобының орындауында «Са-
рыарқа» биі, «Қаражорға» 
биі Т.Кенжебай, А.Оразалы, 
М.Тұрар көпшілік көңілінен 
шықты.Сұрақ-жауап ойыны 
ретінде шарларға жасырған 
сұрақтарға көрермендер 
қызыға атсалысып,та-
пқырлықпен жауап берді.            
Қорытынды сөз кезегін алған 
кітапханашы Қ.Мағзұмо-
ва оқушыларға «Егеменді 
елдің болашағы сендерсің-
дер»,-деп  естелік сыйлықтар 
табыс етті.

Ендеше, әрқашанда 
әрқайсымыздың «кішкене 
отбасымыздан басталатын 
кең-байтақ ұлы Отанымы-
здың» көк аспанымызбен   
астасқан көк туымыз      әр-
дайым биіктен желбірей 
берсін!

Ораз АЙРАМБАЕВ,
ШЕҢБЕР ауылы.

 МЕНІҢ ОТАНЫМ —  ҚАЗАҚСТАН

Дарынды балаларды оқыту 
мен тәрбиелеуді үйымдастыру-
дағы басты міндет — балалардың 
қабілеттері мен таланттарын 
жан-жақты аша түсу үшін дарын-
дылықтың ерекшеліктерін (түрі, 
деңгейі және т.б.) анықтау мен ай-
қындау болып табылады. Дарынды 
балаларды анықтау — баланың 
дамуын талдаумен байланысты 

ұзақ процесс. Дарындылықты қан-
дай да бір әдіспен анықтау мүмкін 
емес (мысалы, сынақтан өткізу). 
Дарынды баланы тәрбие беру мен 
оқыту барысында біртіндеп, саты-
лап анықтау қажет.  

Жоғарыда айтылғандарды 
ескере отырып, дарынды балалар-
ды анықтауда   №11 Қоскөл орта 
мектебінде  жаратылыстану-ма-
тематикалық пәндер бірлестігі 
мұғалімдерінің ұйымдастыруымен  
«Дарынды оқушыны-дарынды 
ұстаз ғана даярлайды» тақы-
рыбында екі күнге жоспарланған 
әдістемелік күндер өткізілді. 

1-күн тақырыптары:
Директордың оқу-тәрбие жөнін-

дегі орынбасары Д.Тлеуованың 
«Тез өзгеретін әлемдегі заманауи 
білім» тақырыбындағы кіріспе 
сөзінде «сингулярлық» деп ата-
латын нүктеге жақындап келеміз, 
бұл аса жылдам технологиялық 
процестің қысқа кезеңі екендігін,  
яғни адам санасының эволюциясы 
нанотехнологиялардың, биотех-
нологиялардың және   жасанды  
интеллектіңнің дамуының  нәтиже-
сінде тездейтіні сонша, тіпті өзгері-
стер ойлаудың жаңа сапасымен 
әрекет етудің жоғары деңгейіне 
ие сананың туындауы әкелетіндігі 
туралы толық  түсіндірме жұмы-
старын жүргізді. Жас ұрпақтың 
дарындылығын дамыту, халықтың 
интеллектуалды деңгейін қал-
пына келтіру ошағына айналуы 
–мұғалімдер мен олардың  кәсіби 
шеберлігіне байланысты екендігіне 
баса назар аударды. «Балалар да-
рындылығының сыртқы белгілерін 
анықтауға арналған жас ерекшелік-
тері бойынша жалпы матрица» 
тақырыбында информатика пәнінің 
оқытушысы  А.Түсіпбекованың жас 
ерекшеліктеріне қарай жіктелуі  
жайында дарындылықтың бастама 
жолдары туралы ақпарат берілді.

География пәнінің оқытушысы 
С.Тұяқова  «Дарынды ұстазды 
анықтау» мақсатында «Қазақстан-
да  мерекелер алмасу тәжірибесі» 
тақырыбында мұғалімдер  арасын-
да топтық жұмыс жүргізілді. Топ-
тарға бірнеше тапсырмалар беріл-

ді: 1-топ:Тамақ және киім, 2-топ: 
Музыка және билер, 3-топ:Спорт 
ойындары. Берілген тапсырмалар-
ды орындау барысында дарынды 
топ анықталды. Ұстаздарымызды 
әр қырынан тануға мүмкіндік туған 
сәт болды.

Химия пәнінің оқытушысы 
М.Рахимованың «Химия сабағында 
оқушы дарындылығын арттырудың 

әдіс-тәсілдері» тақырыбы  бойын-
ша зерек баланы дайындаудағы өз 
жұмысын ортаға салып, тәжірибе 
алмаса білді.

Мектеп психологы А.Анихан-
ның «Ұстаздардың  дарынды бала-
лармен жұмыс қабілетін анықтау»  
мақсатында алған  сынақ жұмы-
старының қорытындысы айтылды.
Күн соңында барлық тақырыптар   
аясында даярланған  әдістемелік 
материалдар таратылып, жи-
нақталды.

2-күн тақырыптары:
А.Түсіпбекова  «IGGI-жобасына 

түсінік» тақырыбында жаңа кең 
көлемді жобалар немесе зияткер-
лік тапсырмалардың кеңейтілген 
түрлері туралы  мәлімет берді.Бұл 
жоба онлайн-режимінде оқу-жоспа-
рын кеңейтуді ұсынатын жоба деп 
қарастырып,оған әртүрлі мысалдар 
келтіре отырып, тақырыпты қоры-
тындылады.

Тәрбие ісінің меңгерушісі био-
логия пәнінің оқытушысы А.Тор-
таева «Талантты және дарынды 
оқушыларды анықтау жолдары» 
тақырыбында дарындылықты 
анықтау жолдарын слайд, видео 
арқылы көрсете отырып, көр-
сетілімдерді топтың талқылауына 
тастады, жақсы идеялар мен 
ұсыныстар айтылып, ұстаздары-
мыз бірін-бірі толықтырды десе де 
болады.

Мұғалімдеріміз С.Тұяқова мен 
А.Түсіпбекова «Педагогикалық 
әдіс-тәсілдер» тақырыбы бойынша 
әдістемелік кітапшалар таратты. 
Осы кітапшаларды мұғалімдеріміз 
басшылыққа ала отырып берілген 
тапсырмаларды ойын түрінде 
жалғастыра  білді. 

Ертеңгі күннің бүгінгі күннен 
асып түсуіне ықпал етіп, адамзат 
қоғамын алға қарай жетелеуші 
құдіретті  күштің иегері – ұстаз. 
Ендеше, жас дарындарды ашу 
жолындағы еңбегіміз жана берсін!

К. МАХАМБЕТОВА, 
№11 Қоскөл орта 

мектебінің бастауыш
 сынып мұғалімі.

 «Тек жоғары сауатты дарынды,  дана әрі отансүйгіш 
мұғалім  ғана лайықты ұрпақ тәрбиелеп  шығара алады»

Н.Ә.Назарбаев.

ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР 
ӨТКІЗІЛДІ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ ӨТТІ

Аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен №1 Ұлытау орта мектебін-
де «Қамқорлық» атты қайырымдылық акциясы өтті. Акцияның мақсаты — 
материалдық көмекке зәру жанұяларға көмек қолын ұсыну. «Қамқорлық» 
акциясына мектеп мұғалімдері біркісідей атсалысып, 31700 (отыз бір 
мың жеті жүз теңге) жинады. Әлеуметтік көмекке  мұқтаж Ұлытау селосы-
ның тұрғындары Асыл Біржановаға, Оразкен Тағамбаеваға, Тоня Садыч-
коға, Мадина Сыздықоваға, Бақытгүл Жандәулетоваға ұстаздар қауымы 
жиналған қаржыны теңдей бөліп берді. Сонымен қатар, материалдық 
жағдайы төмен бастауыш сынып оқушыларына оқу құралдарын сыйлады.

«Қайырымдылық жасасаң, қайырын көресің» дейді дана халқы-
мыз. Біз, ұстаздар қауымының бұл игілікті ісі жалғаса берсін демекпіз.

 
Өз тілшіміз.
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Бала тәрбиесi – игiлiктi iс. 
Берерi де, сұрауы да, жемiсi 
де мол тәрбие саласының ең 
өзектiсi. Халықта «Ағаш түзу өсу 
үшін оған көшет кезінде көмектесу 
қажет, ал үлкен ағаш болғанда 
оны түзете алмайсың» деп бекер 
айтылмаған. Сондықтан бала-
ның бойына жастайынан ізгілік, 
мейірімділік, яғни адамгершілік 
құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне 
сенімділікке тәрбиелеуде отбасы 
мен педагогтар шешуші рөл атқа-
ратыны белгілі. 

Ұлытау ауданының орта-
лығында орналасқан «Өркен» 
балабақшасының ұлытаулық 
өрендерді тәрбиеле-
уге қосқан үлесі зор.     
Жуырда дәл осы 
балабақшада тәрби-
ешілер мен балабақ-
ша басшылығының 
ұйымдастыруымен 
«Әлеуметтік сала ап-
талығы» аталып өтілді. 
Апталықтың басты 
ерекшелігі — баланы 
көркем-әдебиетке тар-
ту, қоршаған ортаны 
қорғауға баулу және 
экология негіздерін 
түсіндіруінде болды.
Ұйымдастырылған 
іс-шаралардың мақса-
ты — балалардың тілін 
дамыту, тілдік қорла-
рын жетілдіру, сөйлеу 
мәнері және шешендік 
өнерге баулу, бүл-
діршіндердің ойлау 
қабілеттерін дамытуға ықпал 
жасау және әр баланың өз ойын 
ашық, еркін жеткізе білуге үйрету 
болды. Сонымен қатар, әлеумет-
тік сала апталығы балабақша 
балаларының бір-біріне деген 

сыйластығын арттыруға  көмекте-
сетін және педагогтердің біліктілік-
терін шыңдауға ықпал жасайтын 
ауқымды шара.

Балабақша сыртынан бақылап 
тұрған әр адам мұнда үлкен  істің 
басталғанын бірден аңғарады. 
Себебі, апталыққа тәрбиешілер-
мен қатар, балалар мен олардың 
ата-аналары да ерекше дайын-
далған. Бірі концерттік бағдарла-
маға киетін костюмін, бірі қолөнер 
бұйымын, енді бірі музыкалық 
аспабын арқалап, балабақшаға 
асығып барады. Апталық дүйсенбі 
күні таңертеңгі жаттығулармен 
басталды. Бұл жаттығу әдеттегі 

жаттығудан өзгерек болды. Се-
бебі, заманауи флешмоб түрінде 
ұйымдастырылды. Ең кішкентай 
бір жастағы бүлдіршіннен бастап, 
тәрбиеші апайларға дейін көңілді 
би билеп, сергіп алды. 

Апталық барысында «Ата- 
аналар» кеңесімен бірлесіп бала 
тәрбиесіндегі ата-ананың рөліне 
баса назар аударған  «Ұлағат 
болсын ұлыма, ғибрат болсын 
қызыма» тақырыбында дөңгелек 
үстел, «Қызым – қызғалдағым, 
ұлым – ізгі арманым», «Бабаның 
еккені – балаға сая», «Өнерлінің 
өмірі көркем», «Атадан - өсиет, 
анадан - қасиет», «Ынтымақты от-
басы», «Менің досым» тақырыпта-
рында танымдық ойын, сахналық 
қойылым, байқаулар және «Ұлым 
дейтін ел болмаса, елім дейтін ұл 
қайдан болсын?!» тақырыбында 
қамқоршылық кеңестің отырысы 
өткізілді. Ертеңгі ел тізгінін 
ұстар жандардың баба 
тәлімін біліп, тарихын бой-
ына сіңіріп, салтын сарап-
тап, дәстүрін дәріптеп өсуі 
қажет. Осындай мақсатта 
«Балабақшада ұлттық 
тәрбиені дамыту», «Салт-
дәстүрім — қазынам» атты 
ашық сабақтар өтті. Ерте-
гілермен сусындап өссін 
деген ниетпен «Шалқан 
ертегісі», «Бауырсақ» және 
«Мақта қыз бен мысық» 
ертегілерін тәрбиешілер 
мен балалар бірлесіп, 
көрініс қылып қойды. Әле-
уметтік сала апталығының 
бір тармағы — қоршаған 

Альмира МАҚСҰТҚЫЗЫ

БАЛА — БАСТЫ БАЙЛЫҒЫМЫЗ, 
БОЛАШАҒЫМЫЗ

Бала – басты байлығымыз, ал ең асылымыз – оның 
тәрбиесі.  Әрбір мемлекеттің болашағы балабақшасы 

мен мектебінде шыңдалады. Болашақта ел тізгінін ұстар 
азаматтар – бүгінгі бүлдіршіндеріміз екені хақ. Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлт болашағы білімді ұрпақ қолында» 

деп айтқан сөзі бізге жарқын болашаққа апарар жолды 
меңзеп тұрғандай. Шын мәнінде бүгінгі жас - ертеңгі елдің 

мызғымас тірегі, келешек келбеті. Сол себепті олардың 
білімді, бәсекеге қабілетті, жан-жақты әлеуметтенуі ел 

дамуындағы аса маңызды фактор болып 
табылатыны анық.

ортаны қорғау. Бабадан мұра 
болып қалған аяулы мекенімізді 
қорғау, оны күту, таза ұстауды 
бөбектерге үйрету үшін арнайы 
«Қысқы ағаштар», «Жабайы жану-
арлар», «Экология негізі» сияқты 
сайыстар мен дөңгелек үстелдер 
де ұйымдастырылды. Апта бойы 
өткен бұл іс-шаралардың бала-
ларға қызықты болуы ең бірінші 
орында қарастырылған. Кез кел-
ген мәлімет балаға қызық болуы 
үшін арнайы костюмдер тігілді,  
құрал жабдықтармен безендірілді. 
Бұл әрине, үлкен ізденісті, еңбекті 
қажет ететін іс. Осы орайда,  бала 
деген патшаның бабын тауып, 

бағыт берген Назгүл Орынбаева, 
Несібелді Шоқанова, Наташа Вла-
димирқызы,  Шолпан Асанханова, 
Айнұр Байторина, Ақбілек Мір-
жақыпова сынды тәрбиешілердің 
еңбегі зор екенін айта кетейік.

Болашақ ұрпаққа тәлімі 
мол тәрбие берерлік апталық 
«Бала - басты байлығымыз, ал 
ең асылымыз – оның тәрбиесі» 
тақырыбындағы бүлдіршін-
деріміз бен педагогтер дайын-
даған концерттік бағдарламаға 
ұласты. Қорыта келгенде бала-
бақша – мектеп – жанұя – қоғам 
арасындағы ынтымақтастықты 
нығайтқанда ғана ұлымыз рух-
ты, қызымыз ғұрыпты болмақ.

Таяу арада Астана қаласын-
да Норвегия корольдігінің елшілі-
гінде ҚР Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхаме-
диұлымен Норвегия ғалымдары-
ның, дипломаттарының  кездесуі 
өтті. 

Кездесуде екі ел арасын-
да ғылым мен мәдениет са-
ласы бойынша атқарылатын                 
жұмыстар сараланды. Қола 
дәуірінде Қазақстанда өмір сүр-
ген көшпелі халықтың ДНК – сын 
анықтауға Евразиядағы үнді – 
европалықтарымен салыстыру 
негізінде жұмыстары басталғаны 
айтылды. 

Бұл экспедицияға Қазақстан 
тарапынан Е.А.Бөкетов атын-
дағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті, «Ұлытау» ұлттық 
қорық – мұражайы, шетелден 
Копенгаген университетінен, 
Дания, Норвегия мұражайынан, 
биогенетика орталығынан білікті 
мамандар қатыспақшы. Экспеди-
ция мүшелерінің негізгі мақсаты 
Павлодар, Қостанай, Қараған-
ды облыстарын аралап, зерттеу 
жұмысын жүргізеді. Осы экспе-

диция жұмысының 
о р ы н д а л ы с ы н а  
А . Б а й т ұ р с ы н о в 
атындағы Қостанай 
мемлекеттік универ-
ситеті және тарихи 
мұражайы, Павло-
дар мемлекеттік 
университетіндегі 
археология зерттеу 
орталығы ықпал 
жасап, көмек көрсе-
теді. 

Э к с п е д и ц и я 
алғашқы жұмысын 
20 ақпан күні Қа-
рағанды қаласында 
«Ұлытау» фотокөр-
месімен ашып, 
Қарағанды мемле-

кеттік университетін-
де қорытындылайды. 
Осындай кең көлемді, 
ерекше экспедиция ұй-
ымдастыруға этнограф, 
белгілі археолог, мұра-
жай зерттеушісі Эмма 
Усманованың ұйытқы 
болуы, оның орасан зор 
еңбегінің нәтижесі. Бұл 
біздің «Ұлытау» ұлт-
тық қорық – мұражайы 
үшін де үлкен жетістік. 
Сонымен қатар Скан-
динов ғалымдарының 
зерттеу жұмыстарының 
басқарушысы және Қа-
зақстандағы зерттеу 
жұмыстарының жетек-
шісі де бірге болады. 

Бұл топтың құрамында белгілі 
саяхатшы, ғұмырын  миграция  
мәселесіне, Ұлы көш тақырыбын  
зерттеуге арнаған Тур Хейерда-
ланың шәкірті, өзінің қызы, ғалым 
Бетина Хейердаланың болуы үл-
кен мәртебе. 

Кездесу кезінде Норвегия 
корольдігінің елшісі Оле Йохан 
Берной «Дала көшпенділері» 
көрмесін бірігіп, ұйымдастырып 
«Алтай - Дунай» экспедициясы-
ның жұмысымен танысты. Үкімет 
шешімімен қабылданған Қазақ 
хандығының 550 жылдық мерей-
тойын атап өту іс-шараларына өз 
үлестерін қосу мәселесі кеңінен 
талқыланды. Негізінде осы іс-ша-
ра өзге елдермен ғылыми – зерт-
теу, туризмді дамыту мақсатында 
жүргізілген бастаманың бірі. 

Қайрат ЖҰМАБАЕВ,
«Ұлытау»  ұлттық тарихи – 
мәдени және табиғи қорық 

– мұражайының ақпарат 
жетекшісі.

ТАРИХЫМЫЗДЫ  ЗЕРТТЕУДЕГІ
 ИГІ БАСТАМА

Мәдени мұра

«Өркен» балабақшасында



21 ақпан, 2015 жыл 
№8 (5979)  7Ұлытау өңірі

Көрермендер залдағы 
орындарына жайғасып 
болысымен кенттегі жастармен 
жұмыс жасау орталығының 
маманы А.Жәкенова жетімдер 
тағдыры жайында түсірілген 
«Болмыс» атты фильмнен 
экранда үзінді көрсетіп жатты. 
Осы бір көріністер көрерменді 
мұңға батырып, сананы түрлі 
ой жетелеп аяқталған сәтте,  
Мәдени-сауық орталығының 
«Қызғалдақ» бишілер тобы 
сахна шымылдығын «Бір 
дастан» композициялық биімен 
серпілте ашты. Әлгінде ғана 
мұңға оранған көпшілік сұлу 
да сымбатты қыздардың 
биіне назарын салғаннан-ақ, 
жабырқаған көңілдері жай тапты. 
Синхронды түрде өнер көрсеткен 
бишілер тобы ғасырлар 
тоғысындағы өмір өрнектерін 
қимыл-қозғалыстарымен көрсете 
біліп, көрермендеріне ду қол 
шапалақтатты.

Жастайынан әншілігімен 
танымал, бұл күндері мұражайда 
дизайнерлік қызмет істейтін 
А.Төлегенова «Аяулы ана» 
әнімен баршаны баурап 
алып, мерейі үстем болды. 
Жезқазғаннан келген жүргізуші 
А.Мұсабеков сахна саңылағы 
екен. Мешіттегі Құрбан айт, 
Мәуліт мерекесін жүргізуімен де 
танымал болған жігіт ағасы, енді 
міне қайырымдылық концертіне 
атсалысуға «нөкерлерін» ертіп 
келгендігін іс-шара барысында 
білдік.

Сахна мәдениетін берік 
ұстанатын жүргізуші Айхан 
мырза орындаушыны сахнаға 
шақырарда араға үзіліс салмай, 
ақиық ақын Мұқағалидың шуақты 
жырларынан үзінді оқып тұрды. 
Мысты аймақтың төрінен келген 
әуесқой сазгер Б.Оразбаевтың 
әні «Жезқазғанды» орындаған 
балғын әнші Диас Дәулетбаев 
5-сыныпта оқитын жас 

өнерпаз екен. Ол шебер 
орындаушылығымен талайларға 
таңдай қақтырды. Көбейсін 
Еңсебаевтың сөзіне жазылған 
«Жезқазған» әні орындалып 
болысымен автор Б.Оразбаев 
өз шығармашылығы жайында 
ой толғады: – «Қаракөз» 
ансамблінің әнімен сусындап, 
солардай болуға ынтығып жүрген 
70-жылдары 13-15 тердегі бала 
едік. Ж.Сейілов, Ш.Ділдебаев, 
Е.Сартовтардың әндері тербеген 
жылдары кеше ғана сияқты еді, 
өздері сағымға айналғанымен 
де артында әндері қалып, біздер 
оларды жалғастырып келеміз. 
Айханмен еріп келіп отырған 
жерлестерін М.Ахметбеков, 
Е.Ержанов бәріміз бірлесе 
жүріп Жезқазғандағы қарттар 
интернатында, балалар 

үйлерінде болып қайырымдылық 
концерттерін көрсетіп тұрамыз. 
Біз бүгін Дәулет бауырымыздың 
шақыруымен осында келіп, 
қайырымдылық акциясына 
атсалысудамыз,–деп әңгімесін 
айтып болған соң Б.Оразбаев 
Т.Молдағалиевтің сөзіне 
жазылған «Қайыңдар», «Әлди» 
әндерін орындап берді. Сахна 
төрін толастатпай «Жетім қыз» 

монологын оқыған кенттегі 
№6 орта мектебінің жоғарғы 
сынып оқушылары Д.Досымбек 
пен М.Әлидің көрермендердің 
жан-дүниесін елжіретіп 
жібергендігі соншалық, көріністегі 
кейіпкерлерді сомдаған қос құрбы 
образға біржола еніп кеткендерін 
өздері де байқамай қалса керек, 
анасын сағынған қыздың зарлы 
үнімен қоса моншақтап аққан көз 
жасы залда отырғандарға айқын 
көрініп тұрды. Жас өнерпаздар 
Ш.Ысқақовтың режиссерлігі 
арқасында шеберлікті игеріп, 
кәнігі әртістерше рөлдерді 
орындай алатын дәрежеге 
жетіпті. Аманкелді елді 
мекеніндегі өнер ордасында 
директор болған, көпшілікті 
режиссерлігімен тәнті еткен 
Ш.Ысқақов көрермендерге шебер 

актер екендігін көрермендеріне 
баяғы жылдары-ақ танытқан-тын. 
Сөз арасында айта кетеріміз: – 
бұл ұжымнан сая тапса, түрлі 
қойылымдарымен Шахмаранның 
әлі де талай белестерді 
бағындыратыны сөзсіз.

Концерт жалғасын тауып, 
жезқазғандық М.Ахметбеков 
сахнада цирк жанрынан өнер 
көрсетті. Осы өнерімен қатар 

әуесқой сазгер гитараға қосылып 
авторлық «Заман, заман, 
заман-ай!» әнімен көпшілікті 
тәнті етті. Кезегі келгенде 
бард әнші Е.Ержанов өзінің 
шығармашылығынан «көше 
әндерінің» бірін орындаған соң, 
К.Еңсебаевтың сөзіне жазған 
«Қарсақбай» әнін эстрадалық 
аспапқа қосыла шырқады. 
Концерт бишілер тобының 

«Ұйғыр биімен» 
тәмәмдалып, осы 
іс-шараны жұмыла 
ұ й ы м д а с т ы р ғ а н 
кенттегі жастармен 
жұмыс жасау 
о р т а л ы ғ ы н ы ң 
ж е т е к ш і с і 
А . Ж ә к е н о в а н ы , 
мешітіміздің бас 
имамы Д.Жалбырды 
жүргізуші ортаға 
шақырған болатын. 
Жастармен жұмыс 
жасау орталығының 
жас маманы 
А.Жәкенова: – «Мен 
қайырымдылық іс-
шараны жалғыз 

ұйымдастырған жоқпын. Бұл 
ретте ақылшы болған имам 
Дәулет Бәркенұлы ағамыз 
көмекке келіп, сол кісінің 
арқасында осындай істі тындыра 
алдық. Жезқазғаннан келген өнер 
иелерінің жәрдемдескенін де 
айрықша атап өтпеуге болмас. 
Сахнадағы әншілерді А.Смағұлов 
музыкамен көркемдесе, 

Ш.Ысқақов ағамыздың 
бағдарламаны дайындауға 
қосқан үлесі ұшан-теңіз. 
«Жалғыздың шаңы шықпас!»  
деп ата-бабаларымыз айтқандай, 
бұл іс-шараны ұйымдастыруда 
имамымыз Д.Жалбыровтан көмек 
сұрап, ақыл-кеңес алғантын-мын. 
Жүзінен имандылық нұры төгілген 
Дәулет ағамызға, қайырымдылық 
концертіне атсалысқан 
баршаға ризашылығымды 
білдіріп, алғыс айтамын–деді. 
Жезқазғандықтарға риза болған 
жастар орталығының жетекшісі 
А.Жәкенова алдағы уақыттарда 
да іс-шаралар ұйымдастыруға 
көмек беретіндеріңізге сенімдімін, 
– деп аяқтады сөзін. Кент имамы 
Д.Жалбыров қайырымдылық 
акциясына қаржылай үлес 
қосқан көрермендерге, іс-
шараның көркем өтуіне ұйтқы 
болған өнерпаздардың бәріне 
алғысын білдіріп, Жезқазғаннан 
өнерпаздарды әрлі-берлі 
тасымалдауға жеке автокөлігімен 
жәрдемін тигізген кентіміздің 
азаматы Нұрлан Бәкірұлының 
сауапты ісіне батасын берді.

Қайырымдылық акциясынан 
жиналған қаражат Жезді аралас 
мектеп-интернатында оқып 
жатқан тұлдыр жетімдерге 
жәрдем ретінде көрсетілмек.

ЖЕЗДІ кенті.
Суреттерді түсірген автор.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ КОНЦЕРТІ – 
КӨПТІҢ КӨҢІЛІНЕН ШЫҚТЫ

Кентіміздегі Мәдени-сауық орталығының 
фоэсінде шынылы жәшік қойылып, қайырымдылық концертіне келгендер жәшік 

ұяшығына әркім мүмкіншіліктеріне қарай қаржы салып жатты. Өткен жылы Меккеге 
сапарлап келген Қанат қажы Изажаұлы алғашқылардың бірі боп қайырымдылық қорына 
қаржылай садақа тастаса, іле-шала Мұхамедия Шәкейұлы, Марал Төлеген келіні, Жазира 

Бақытқызы, т.б. жомарт жандар қаржылай үлестерін қосып, имангершілік үлгісін 
көрсетті.

Мұхтар ДӘУІТОВ

Осы  дөңгелек үстелімізге  
өзге ұлт өкілдерінен  Агроөнер-
кәсіптік кешендегі мемлекеттік 
инспекция комитетінің басшысы 
Светлана Владимировна Григо-
рович, «Өркен» балабақшасы-
ның балалар тәрбиешісі Крюкова 
Наталя Владимировна, №1 Ұлы-
тау орта мектебінің ағылшын тілі 
пәнінің мұғалімі Осканова Пати-
мат Сұлтанхамитовна және №1 
Ұлытау орта мектебінде оқитын 
өзге ұлт өкілдерінен Мазито-
ва Камила Уралқызы, Хафизов 

Ибрагим Салаватұлы, Татьяна  
Недосекова қатысты. Ұлытау ау-
дандық әкімшілігі жанындағы ішкі 
саясат бөлімінің маманы Г.Қалиева  
қатысты.

Дөңгелек үстел іс-шарасы өту 
кезінде қонаққа келген өзге ұлт 
өкілдері С.Григорович, П.Оскано-
ва және Н.Крюковалар Қазақстан 
елі туралы, өздері тұрып жатқан 
Ұлытау селосы туралы, жұмыс 
орындары жайлы, ата-аналары-
ның Қазақстан еліне келу тарихта-
ры жөнінде әңгіме қозғалды. Кеш 

кезінде С.Григорович қазақ тілінде  
М.Мақатаевтың өлеңін жолдады, 
ал №1 Ұлытау орта мектебінің 
оқушылары К.Мазитова  Ж.Мол-
дағалиевтың «Мен қазақпын» және 
С.Торайғыровтың «Мен қазақ» 
өлеңін, ал,Т.Өтеш  М.Мақатаевтың  
«Халыққа хат» өлеңін, Т.Недосеко-
ва М. Мақатаевтың «Отан туралы» 
өлеңдерін жатқа айтып берді.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның 21-ші сессиясында сөйлеген 
сөзі бейнесюжет арқылы көрсетіл-
ді.  

«2015 жыл - Қазақстан халқы 
Ассамблеясы»  жылына орай 
құрылған «Ел бірлігі – ең асыл қа-
сиет» атты кітап көрмесіне кітап-

Қазақстан халқы Ассамблеясы – 
достық пен бірліктің ордасы

хана библиографы Г.Абдикарова 
шолу жасады.

Аудандық Мәдениет үйінің 
дәстүрлі әндерді айтушы әншісі 
Ғ.Оспановтың  орындауындағы, 
сөзі: Н.Назарбаевтың, әні: Бекбо-
лат Тілеухановтікі, «Елім менің» 
әні орындалды. Осы кештің қоры-
тынды сөзін аудандық  Орталық 
кітапхананың директоры С.Ниязо-
ва қорытындылап жапты.     Со-
нымен қатар аудандық Орталық 
кітапхана қызметкерлерімен ақпан 
айының 6-сы күні Мәдениет үйінің 
залында, кең көлемде  « Қазақстан: 
тарих және қазіргі кезең» тақыры-
бында кітап көрмесі ұйымдасты-
рылды. «Қазақстан: тарих және 
қазіргі кезең» атты кітап көрмесі 

төрт маңызды тақырыпты қамты-
ды. Олар «Қазақ хандығына – 
550 жыл», «Ұлы Отан соғысының 
жеңісіне – 70 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Конституци-
ясына – 20 жыл», «Қазақстан 
халқы Ассамблеясы – достық пен 
бірліктің ордасы» атты тақырып-
тар. «Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы жылына» арналған концерт-
тік іс-шараны көруге келген ауыл 
жұртына кітапхана  библиографы 
Г.Абдикарова таныстырып, шолу 
жасады.

М.ҚҰДАЙҚҰЛОВ,
аудандық кітапхананың     

кітапханашысы.

5 ақпан күні аудандық Орталық кітапханасының оқу 
залында Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы Парламен-

таралық Ассамблеясының  – 20 жылдығына орай және 
2015 жыл Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы деп 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың жариялауына байланысты 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы – достық пен бірліктің 

ордасы» атты тақырыппен дөңгелек үстел
 ұйымдастырылып өткізілді.

Қайырымдылық — асыл қасиет

Қазақстан халқы Ассамблеясына — 20 жыл
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АФОРИЗМДЕР
Ғашықтар кездейсоқта кездеседі,
Емші емін айтып емізеді.

***
Әйелдің ашуы аузында,
Еркектің жауабы қолында.

***
Тәртіп айтып өзің тәртіпсіз болма,
Ойың жетпеген жерге қолыңды созба.

***
Шоқ түскен жерді күйдіреді,
У ішсең өлтіреді.

***
Әйел шалбар кисе өзіңе ұқсас,
Шашын кесіп боянса өзіңмен тұстас.

***
Арақ ішкен әйел бай таңдамайды,
Темекі шегіп қатар тұруға ұялмайды.

***
Қазанға піскен сүттің қаспағы қалың,
Қиқуласаң қашады алдыңдағы малың.

***
Басқа түссе қайғы өзегіңді өртейді,
Суық тисе өкпеңе жөтелтеді.

***
Қайғы қасырет, насыбай иіскесең түшкіртеді.
Ащы ашу басады, қызған адам сасады.

***
Сұлуды көруге әркім құмар,
Тау гүлінің иісі жұпар.

***
Көз көргеннің бәрін істеме,
Тігілген заттың тегі кездеме.

***
Адал жардың сарқытын ішкен, 
Аллаһтың өзі туарда тұсауын кескен.

***
Мақсатсыз адам болмайды,
Құдыққа шелектен су құйсаң толмайды.

***
Аттың сәні жалы мен әбзелі, 
Киелі оның тағасы мен жүгені.

***
Көз адамзаттың шырағы, 
жылқы малы пырағы.

***
Жұлдыз аспанда, құндыз жағада 
жарқырайды.

***
Күректің сабы мықты болмай, басы іске 
аспайды.

***
Дұшпан көзіңнен жасқанады,
Басыңды миын басқарады.

***
Әркім қыздың қылығына ғашық, 
Дегенмен кеудесі мен мықыны ашық.

***
Адамға тура қарасаң жайдарлы,
Қырынан қарасаң маңдайлы.

***
Отырсаң шалқайып қайқайғанды көресің, 
Ойыңмен көріністерден сөзді өресін.

***
Кес-кестеп адамдар өтер көз алдыңнан , 
Әркімнің ойы тасып бір басыңнан.

***
Адаспай қадірлеңіз ұстазыңды,
Іздейсің қартайғанда тұстасыңды.

***
Қыздың жолы нәзік, жанға батқан ауру кәдік.

***
Әйелдің алды жұмсақ, кейбір іс әрекеті ұсақ.

***
Тегің мықты болмай ісің оңбайды,
Оқып білім алмай, рухани өрісің мол
 болмайды.

***
Қазан қайнамай ет піспейді,
Соққы тимей бетін іспейді.

***
Ғалым алысты болжайды
Тарихшы шежірені қозғайды.

***
Құдашадан құр қалған оңбайды,
Айтқан ақылың көңілге қонбайды.

***
Ғашықты көретін көз,
Адамды жақындататын сөз.

***
Тіл қатсаң шер тарқайды, 
Мәнсіз сөз бас қатырады.

***
Жақсыны көргің, тәттіні жегің, сұлуды сүйгің 
келеді.

***
Алыс жолдан бейнет қашады, 
Төте жол тұсау салады.

***
Ағаң жағадағы құңдыз,
Анаң аспандағы жұлдыз.

***
Арамза молда елді аздырады,
Сауатсыз имам көр қаздырады.

***
Шекара мықты болмаса күнде үрей, 
Тәрбиесіз өскен ұлың дүлей.

***
Құлыптаулы сандық құңды,
Кілті жоқ құлып құнсыз.

***
Мазасыз маскүнемнен әйелі қашады.
Ақыл айтып атасы ашуын басады.

***
Құстың сұлуы ұлар,  әркім көруге құмар.

***
Мылтық оқ салмасаң атылмайды
Түлкі қанша қуғанмен бастырмайды.

***
Тісің түссе де ісің басқаға түспесін.

***
Бойдақтық қиялға қанат бітіреді.
Болашақты ойламасаң қиялың босқа кетеді.

***
Ару қызға ғашық болсаң, күндіз ойдан,
 түнде түстен кетпейді.

***
Суланған кендір күрмелесең шешілмейді, 
Жылқының асауынан айрылсаң кешірмейді.

***
Келіннің енеге жағуы оңай болмайды,
Десекте ененің сынағы көңілге қонбайды.

***
Тойдан абысын алтын салмаса көңілі
 қалады, 
Ойын жеткізгенше ашу қысады.

***
Шекара мықты болса ұйқың тыныш,
Қырманға астық толса ырыс.

***
Өзен кемерінен аспай тасымайды,
Жел тынбай дауыл басылмайды.

***
Келін үйде сиырдың бауырынан 
Самаурынның жанынан табылсын.

***
Қарғыс алғаннан қарыз сұраған тәуір
Қарызды қайтармай қарғыс алған ауыр.

***
Сүт қайнаса төгіледі, құрт қайнаса шөгеді.

***
Қақпан құрсақ қасқыр көшеді, 
Дұзақ құрсаң қоян түседі.

***
Тал екпесең арман, тал ексең орман болады.

***
Жалтақтың тілі байлаулы,
Дүлейдің шоқпары сайлаулы.

***
Мұз ерісе су, тұз ерісе дәм болады.

***
Өзім дегенде өзегім өртенеді,
Жас бала атасына еркелейді.

***
Жомартқа жолықсаң жолың болады,
Шалшық суға қармақ салмайды.

***
Өз әйелің қырсық, көршінің әйелі пысық.

***
Базарда саудагердің, үйде тоқалдың сөзі 
өтімді.

***
Күн тұтылса жерді қараңғы басады,
Жел тұрып, жаңбыр жауса ауыл сасады.

***
Ойың  бойыңнан биік болмай өспейсің,
Демің бітпей өмірден кетпейсің.

***
Ұлыдан ұлы сөз қалады, 
Дараға дана көз салады.

***
Жағымпаз болу сатқындыққа барудың 
сатысы

***
Жеңің қысқа болса да, қолын қысқармасын.

***
Ойың ұшқыр болмай, қаламың үшкір
 болмайды.

***
Кенже ұлдың жүгі ауыр, туысқанның ойлай-
тыны бауыр.

***
Әлсіз адам қызғаншақ, 
Батыр ұрыншақ.

***
Мысықтың көзі тышқанда 
Құстың сұлулығы ұшқанда.

***
Көз көргенін, құлақ естігенін сақтайды.

***
Есең кетсе де есін кетпесің, 
Қаңғыған қарғыс жетпесін.

***
Тай күзелген, бұқа сүзеген болады.

***
Текті сөзді есті ақын айтады,
Есті ақын топты жарады.

***
Қариялар дес бермей сөз бастайды, 
Жиреншенің өзін адастырып жолға 
тастайды.

***
Қарттардың бәрі көсем сөз бастайтын 
шешен,
Етіктің сыртынан іліп алғанның бәрі кебіс 
емес.

***
Шекер сөз бекер болмайды, 
Бәтуасыз бата көңілге қонбайды,
Қонса да қабыл болмайды.

***
Арсыз болғаннан өлген, 
арам киімнен жыртық киген артық.

***
Қиын іс атыңа сын, сапасыз ісіңе айтылады 
мін.

***
Ар-намыс сатылмайды, өтірікші ешқашан 
ақталмайды.

***
Арсызда ізгілік, арамзамен қатар өмір сүруге 
болмайды.

***
Ауыздарында мақал- мәтелі бар, 
Бірақ шешен болғанымен іштері тар.

***
Күн тынық болса көлдің беті тегіс,
Жақсысы бағасын алып орындалған іс.

***
Көп күлген көп жасайды, 
Қомағай бұйырғаннан асайды.

***
Немісше іс тындырып, ағылшынша 
түсіндіреді,
Қытайша жазып, орысша сүйіседі.

***
Шала сауаттылық тілді бұзады,
Шебердің қолы кілемді ызады.

***
Жақсылық жасағандар жадырап,
Жамандық ойлағандар жасқанып жүреді.

***
Ұрыны ұлықтасақ қоғамда қасиет қалмайды,
Жастардың болашағында құн болмайды.

***
Қабаған ит ырылдайды, берген асты 
талғамайды.

***
Тісің протез, ісің қатыгез

***
Бөкселі ат желісті, мүйізі сиыр сүзеген 
келеді.

***
Руға бөлінген қасырет, қоғамға жабысқан 
індет.

***
Имансыз адамда қанағат болмайды,
Өткен күн көксегенмен оралмайды.

***
Арманшыл болу келешекке жетелейді.

***
Кісілік кішіліктен, кемшілік кішкентайдан 
басталады.

***
Талғампаздық тамсандырады, сұхбат бер-
гендерді тілші састырады.

***
Айға қолың жетпейді, таздың басына шаш 
өспейді.

***
Келін келгенше жасқаншақ, күйеу үйленген-
ше ұялшақ.

***
Өлген адамның топырағы торқа, 
Адам өмір сүреді өмірден қорқа,

***
Қызғаншақтың үйінде күнде ойран,
Сиыр сауған үйде күнде айран.

***
Дауыл тұрса кеме шайқалады,
Дұшпан аяқтан шалады.

***
Батылдық болмаса батырлық бола ма,
Жақсылық іздесең жамандық қала ма.

***
Науқасты емдейтін дәрігер,
Емделмесе бостан бос әбігер.

***
Қиналғанда адам сабырлыққа зәру,
Ат үстінде сойылыңда болар қару.

***
Темекі ағзаңды улайды,
Үйретілмеген тай тулайды.

***
Өмірде сыйласқаның абзал,
Сұрамай-ақ бір күн келер ажал.

***
Ауруы шықпаған адам сауығудан,
Жалқау бітпеген малдан дәмелі.

***
Емделмесең денсаулығың болмайды,
Уайымға салынсаң ем қонбайды.

***
Қилы-қилы өмір өтеді,
Жақсы да жайсаң да өмірден өтеді.

***
Тіл білген тілмаш, тіл білмеген мылқау 
болады.

***
Қазақ ат қойса азан шақырады,
Құдайы ас берсе имамға құран оқытады.

***
Астық орылмай қамбаға түспейді,
Ашу басылмай дау шешілмейді.

***
Тіршілік қас қағым, өміріңнің қызығы жас 
шағың.

***
Адамның өмірі жасымен өлшенбейді,
Айтқан өсиетімен, өнегелі ісімен өлшенеді.

***
Шала біткен жұмысқа сын айту оңай,
Асық ойнаған баланың сақасы оңқай.

***
Кереметпін деп керілме, кішіпейіл болуға 
ерінбе.

***
Адамның таланты – халықтың қазынасы.

***
Дауыл тұрса теңіз беті толқын, жағалауы 
салқын.

***
Ұйқысы қанбаған әйел есінейді,
Үйірінен айырылған айғыр кісінейді.

***
Тәртіпті болу арман, тәртіпсіз болу жаман.

***
Көзің көрмесе таяқ ұстайсың,
Қымыз ішкің келсе күбі ыстайсың.

***
Кісі түсетін үйдің дастарханы жиналмайды,
Келін ас дайындауға ренжіп қиналмайды.

***
Арзанның жілік майы, тұз салмасаң асыңның 
дәмі татымайды.

***
Ұрлықпен байығанның өмірі қысқа, 
Еңбек еткен адал жанның өмірі басқа.

***
Тірі пенденің тірлікте көптігі жоқ.
Еңбек істегеннің қарыны тоқ.

***
Адамның өзі өкпелегенімен өкпе-бауыры                   
                                                   өкпелемейді,
Отырған қыз болашақтан күдер үзбейді.

***
Қайырымдылық жасасаң зая кетпейді,
Қолдағаны үшін қайтарым күтпейді.

***
Жемқорлық жетесіздің ісі,
Ұсталса қарай алмас бетке кісі.

***
Көңіл қалса ағайынның арасы ашылады,
Емін таппаса ауру асқынады.

***
Еркегі арақ ішсе әйелі шымшылайды,
Арақ ішпесе еркегінің тамағы еріксіз 
жыбырлайды.

(Жалғасы бар).

Жақия Садықов партия, кеңес дәуірінде ауданымызда әртүрлі жауапты қызметтер атқарып, 
ауданымыздың экономикасы мен мәдениетін дамытуға үлес қосқан ақсақалымыз. Қазір 

зейнеткерлікте. Ұлытау ауданының Құрметті азаматы. Газетіміздің тұрақты оқырманы, 
жанашыры. Зейнетті жаста болса да қолынан қаламы түспей, шығармашылық жұмыстармен

 айналысады. Бүгін біз Жақия Садықұлының редакциямызға әкеліп тапсырған 
афоризмдерін жариялауды жөн көрдік.

ДОСТЫҚ МЕЙІРЛІ БОЛСА,
СЕН ПЕЙІЛДІ БОЛАСЫҢ



921 ақпан, 2015 жыл  
№8 (5979) Ұлытау өңірі

Асыл тұқымды мал  шаруашылығын дамытуды, 
мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен өнім сапасын арттыруды субсидиялау

 қағидаларына 
2-қосымша

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға бюджеттік субсидияларды беруге 
үміткер ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар

(1-деңгей) (2-деңгей)

1.

Ағымдағы жылғы 1 қаңтарға қойдың аналық мал басының  600-ден кем 
емес болуы;
қуаттылығы бiр мезгiлде кемiнде 500 бас жас төлді бордақылауға 
арналған және инфрақұрылымы дамыған мамандандырылған алаңның 
болуы.

Ағымдағы жылғы 1 қаңтарға қойдың 
аналық мал басының  300-ден кем 
емес болуы;
қойды күтiп-бағуға арналған үй-жай-
лардың болуы. 

2. Қойдың (союға өткізілетін) тiрiдей салмағы 30 кг–ға дейін*
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-

никалық есепті жүргізу
4. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және мал басын АЖС-да тіркеу

4. Жылқы етiн өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар:
1. Ағымдағы жылғы 1 қаңтарға жылқының аналық басының 75 бастан кем емес болуы
2. Жылқының (союға өткiзілетін) тiрiдей салмағы 350 кг кем емес болуы 

3. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-
никалық есепті жүргізу

4. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және мал басын АЖС-да тіркеу
5. Түйе етiн өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар:

1. Ағымдағы жылғы 1 қаңтарға түйенін аналық басының 75 бастан кем емес болуы
2. Түйенің  (союға өткiзілетін) тiрiдей салмағы 350 кг кем емес болуы

3. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-
никалық есепті жүргізу

4. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және мал басын АЖС-да тіркеу
6. Шошқа етін өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар**:

1. Бір мезгілде бордақыланатын аналық мегежін басының 200 бастан кем емес болуы
2. Бір мезгілде бордақыланатын бастың 3000 бастан кем емес болуы
3 Мыналардың: шошқа басының (мал басын толықтыратын төл және аналық мегежін); өндіріс алаңдарын 

автоматтандырудың (жем-шөп тарату, суару және  микроклимат желісі); мал соятын цехының; құрама жем 
цехының; таразы құрылғысының болуы.

4. Шошқаның тірідей салмағы (союға өткiзілетін) 100 кг кем емес *

5. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-
никалық есепті жүргізу

6. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және мал басын АЖС-да тіркеу
7. Құс етiн өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар

(1-деңгей) (1-деңгей) (1-деңгей)

1.
2007 жылдан ерте емес пайдалануға берілген жаңа құс фабри-
касы немесе негізгі жабдығы бойынша жаңғыртудан өткен жұмыс 
істеп тұрған құс фабрикасы.

2. Құс етін өндірудің жылдық көлемі кем емес**:
15 000 тоннадан 8 000 тоннадан 1 500 тоннадан

3. Жыл бойы құстарды технологиялық жағдайда күтіп-бағу, торда немесе еденде күтіп-бағу үшін технологиялық 
жабдықтың  болуы.

4. Аталған сертификаттардың (ИСО, «Экологиялық өнiм» белгiсi, ХАССП азық-түлiк қауiпсiздiк жүйесi) бiрiнiң 
болуы

5. Құс сою желісі (сою цехы)

6. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-
никалық есепті жүргізу

8. Күрке тауық етiн өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар:

1. 2007 жылдан ерте емес пайдалануға берілген жаңа құс фабрикасы және/немесе негізгі жабдықтары бойынша жаңғырту-
дан өткен жұмыс істеп тұрған құс фабрикасы.

2. Өндiрiстiң жылдық көлемi 3 000 тоннадан кем емес
3. Жыл бойы құстарды технологиялық жағдайда күтіп-бағу, торда немесе еденде күтіп-бағу үшін технологиялық 

жабдықтың болуы
4. Аталған сертификаттардың (ИСО, «Экологиялық өнiм» белгiсi, ХАССП азық-түлiк қауiпсiздiк жүйесi) бiрiнiң 

болуы
5. Құс сою желісі (сою цехы)
6. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-

никалық есепті жүргізу
9. Тағамдық жұмыртқа өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар:

(1-деңгей) (2-деңгей) (3-деңгей)

1.
2007 жылдан ерте емес пайдалануға берілген құс фабрика-
сы және/немесе негізгі жабдық бойынша жаңғыртудан өткен 
жұмыс істеп тұрған құс фабрикасы

2. Жұмыртқаны сұрыптауға, таңбалауға және салуға арналған 
автоматты машинаның болуы 

3. Тауарлық жұмыртқа өндiрiсінің жылдық өндіріс көлемi кем емес:***
100 миллион данадан 40 миллион данадан 20 миллион 

данадан
4. Жыл бойы құстарды технологиялық жағдайда күтіп-бағу, торда немесе еденде күтіп-бағу үшін технологиялық 

жабдықтың болуы
5. Аталған сертификаттардың (ИСО, «Экологиялық өнiм» белгiсi, ХАССП азық-түлiк қауiпсiздiк жүйесi) бiрiнiң 

болуы
6. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-

никалық есепті жүргізу
10. Сүт өндiрiсiмен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар

(1-деңгей) (2-деңгей) (3-деңгей)
1. Ағымдағы жылғы 1 қаңтарға сиыр мен қашарлардың меншiктi аналық мал басының (2 жастан ересек) бо-

луы****:
400 бастан кем емес 400 бастан кем емес

2. сауын сиырлар мен құнажындардың орташа жылдық мал басы (алдыңғы жылдың қорытындысы):

350 бастан кем емес 240 бастан кем емес 50 бастан кем 
емес

3. табын бойынша орташа сауым (алдыңғы жылдың қорытындысы):
4500 кг кем емес***** 3500 кг кем емес 2500 кг кем емес

4.
Тиiстi инфрақұрылымы бар заманауи сүт кешенiнiң (меха-
никаландырылған сауу, көң шығару және жем-шөп тарату, 
автосуару және жем-шөп цехы) болуы

Машинамен сауудың болуы

Тасымалды сауу 
қондырғыларын 
қоса есептегенде, 
машиналы сауу-
дың болуы 

5. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-
никалық есепті жүргізу

6. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және мал басын АЖС-да тіркеу
11. Қымызды өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар******:

1. Ағымдағы жылғы 1 қаңтарға жылқының аналық мал басының (үш жастан ересек) 35 бастан кем емес болуы
2. Сауын биенiң орташа жылдық мал басы 20 бастан кем емес

3. Қымызды жинау және дайындау бойынша цехтың (құтылар желісінің болуы басымды болып табылады) немесе 
есептік нөмірі бар цехқа жеткізу шартының болуы 

4. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-
никалық есепті жүргізу

5. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және мал басын АЖС-да тіркеу
12. Шұбат өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар ******: 

1. Ағымдағы жылғы 1 қаңтарға түйенiң аналық  мал басының (үш жастан ересек) 30 бастан кем емес болуы
2. Сауын iнгендердiң орташа жылдық мал басы 15 бастан кем емес

3. Шұбатты жинау және дайындау бойынша цехтың (құтылар желісінің болуы басымды болып табылады) немесе 
есептік нөмірі бар цехқа жеткізу шартының болуы

4. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотех-
никалық есепті жүргізу

5. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және мал басын АЖС-да тіркеу
13.  Биязы жүнді өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар:

1. Ағымдағы жылғы 1 қаңтарға қойдың аналық мал басының (екі жастан ересек) 300 бастан кем емес болуы
2. Қойларды күтiп-бағуға, сондай-ақ қырқуға арналған үй-жайлардың болуы
3. Қырқылған жүннiң физикалық салмағы (алдыңғы жылдың қорытындысы) 3,2 кг кем емес
4. Жүннiң сапасы 60-64 сападан кем емес *******
5. Биязы жүндi алғашқы қайта өңдейтін кәсiпорындарына биязы жүнді өткiзу
6. Ветеринариялық iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотехникалық есепті жүргізу
7. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және мал басын АЖС-да тіркеу

  Ескертпелер: 
* малдың (союға өткiзiлетiн) тiрiдей/сойыс салмағы мал шаруашылығы өнiмі сатылған есептік нөмiрi 
(коды) бар қайта өңдеу кәсіпорны немесе тауар өндiрушi (малды сою жөнiндегi) қызметтерiн пайда-
ланған, есептік нөмірі (коды) бар сою пункті берген анықтамамен расталуы тиiс;
** жыл бойы етке өткізілген төл саны  ағымдағы жылғы 1 қаңтарға негізгі мегежіндердің 50% төл беру 
шығымының нормативі бойынша анықталады;
*** субсидияланатын жұмыртқа өндірісінің жылдық көлемі өткен жылғы қорытынды бойынша 1 ме-
киен-тауыққа жылына 280 дана жұмыртқа шығымының нормативімен мекиен тауықтардың орташа 
басының саны бойынша айқындалады. 12 айдан кем қызмет атқарған құс фабрикалары үшін деңгей 
өтінілген кезеңдегі мекиен тауықтардың нақты басының негізінде айқындалған және нормадан аспай-
тын жұмыртқа шығымына көбейтілген, жұмыс істеген кезеңдегі айға бөлінген және 12 айға көбейтіліп 
өндірілген өнімнің өтінілген көлемімен айқындалады;
**** сүт өндiрiсiмен айналысатын тауар өндiрушiлер мал басын селекциялық және асылдандыру жұмы-
старының бiрыңғай ақпараттық базасына тiркейді;
***** талаптар өткен жылда пайдалануға енгізілген тиісті инфрақұрылымы бар заманауи сүт кешендері-
не таралмайды; 
******  сауын биенің/інгеннің қымыз/шұбат өндіруінің жылдық көлемі 1 басқа 750 кг нормативі бойынша 
айқындалады;
*******  жүннiң сапасы жүн сапасын бағалау жөнiндегi зертхана берген анықтамамен расталады.

Ескерту: «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi 
мен өнім сапасын арттыруды жергілікті бюджеттерден субсидиялау қағидалары туралы» ережесі және 
қосымша мәтіндерінің түпнұсқасы  Ұлытау аудан әкімдігінің  ulytau-akimat.kz интернет-ресурсына орна-
ластырды.
Қосымша ақпарат алу үшін «Ұлытау ауданының ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» 
ММ-нің      2-11-21 телефоны арқылы хабарласуға болады.

4. Бал ара ұясымен  селекци-
ялық және асыл тұқымдық 
жұмыстарды жүргізу

1. Есептік жылдың 1 қаңтарында бал ара ұяларының 100-ден кем 
емес болуы. 
2. Бейіндік ғылыми ұйымның немесе бал араларын өсірумен айна-
лысатын ғалымның ғылыми-консалтингтік сүйемелдеуінің болуы.

5. Тауар өндірушілердің асыл 
тұқымды және селекциялық  
ірі қара малды сатып алуы

1. Сатып алатын ірі қара малдың жасы оларды тауар өндірушіде 
карантинге қойған сәтте: қашарлар –  18 айдан, құнажындар және 
бұқалар – 26 айдан аспайды.
2. Зоотехникалық қырылу нормасының шегінде өсімін молайту 
мақсатында сатып алынған асыл тұқымды аналық мал басын 
кемінде екі жыл, асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды – кемінде 
екі шағылыстыру маусымында пайдалану (жеке қосалқы шару-
ашылықтардағы мал басынан қалыптастырылған, жалпы табында 
өсімін молайту үшін сатып алынған асыл тұқымды тұқымдық 
бұқаларды есепке алмағанда).
3. Табынды өсімін молайту үшін сатып алынған ірі қара малды тек 
Қазақстан Республикасының аумағында үш жыл ішінде пайдалану.
4. Асыл тұқымды ірі қара малды өсірумен айналысатын тауар 
өндірушілер үшін қосымша:
1)  тиісті тұқым бойынша Республикалық палатаны немесе тиісті 
тұқым бойынша Республикалық палата ұсынған жеке және заңды 
тұлғаларды консалтингтік сүйемелдеу; 
2) етті мал шаруашылығында:
бірінші санаттағы асыл тұқымды мал табыны үшін -  шағылысты-
ру контингентін ұрпағының сапасы бойынша бағаланған бірінші 
санаттағы асыл тұқымды тұқымдық бұқалардың ұрығымен қолдан 
ұрықтандыруда пайдалану және/немесе өсімін молайтуда тиісті 
тұқым бойынша Республикалық палата ұсынған, ұрпағының 
сапасы бойынша бағаланған бірінші санаттағы асыл тұқымды 
тұқымдық бұқаларды пайдалану; 
екінші санаттағы асыл тұқымды мал табыны үшін -  шағылыстыру 
контингентіне ұрпағының сапасы бойынша бағаланған бірінші 
санаттағы асыл тұқымды тұқымдық бұқалардың ұрығымен қолдан 
ұрықтандыруда пайдалану және/немесе өсімін молайтуда тиісті 
тұқым бойынша Республикалық палата ұсынған, ұрпағының 
сапасы бойынша бағаланған бірінші санаттағы асыл тұқымды 
тұқымдық бұқаларды пайдалану; 
3) сүтті мал шаруашылығында – шағылыстыру контингентін ұр-
пағының сапасы бойынша бағаланған және  тиісті тұқым бойынша 
Республикалық палата ұсынған бірінші санаттағы асыл тұқымды 
тұқымдық бұқалардың ұрығымен 100 % қолдан ұрықтандыруда 
пайдалану.

6. Тауар өндірушілердің 
асыл тұқымды қойларды, 
жылқыларды, түйелерді, 
шошқаларды және марал-
дарды сатып алуы

1. Сатып алынатын асыл тұқымды малдың жасы сатып-алу/лизин-
гілеу шартты жасасқан сәтте мынадай жастан аспайды:
қойлар:       тұсақтар – 18 айға дейін;   қошқарлар  – 18 айға дейін;
жылқылар: байталдар –  3 жасқа дейін; сәуріктер –  5 жасқа дейін;
түйелер: аналықтар – 3 жасқа дейін;  аталықтар –  5 жасқа дейін; 
шошқалар: аналықтар – 12 айға дейін; аталықтар – 14 айға дейін;
маралдар аналықтар – 18 айға дейін, аталықтар (алғаш төлдеген-
дер) – 24 айға дейін. 
2. Асыл тұқымды малды отандық асыл тұқымды зауыттардан және 
шаруашылықтардан сатып алу.
3. Зоотехникалық қырылу нормалары шегінде сатып алынған асыл 
тұқымды аналық мал басын өсімін молайту мақсатында кемін-
де екі жыл, асыл тұқымды тұқымдық аталықтарды – кемінде екі 
шағылыстыру маусымында пайдалану.

7. Тауар өндірушілердің 
ата-енелік нысандағы отан-
дық және шетелдік асыл 
тұқымды репродукторлар-
дан тәуліктік балапандар 
мен етті және жұмыртқа 
бағытындағы асыл тұқымды 
инкубациялық жұмыртқаны 
сатып алуы

1. Ата-тектік, ата-енелік нысандары бар отандық және шетел-
дік асыл тұқымды репродукторлардан асыл тұқымды тәуліктік 
балапандарды және ата-енелік нысандағы етті және жұмыртқа 
бағытындағы асыл тұқымды инкубациялық жұмыртқаны сатып алу.
2. Торда немесе еденде күтіп-бағу үшін технологиялық жабдықтың 
болуы.

8. Жеке қосалқы шару-
ашылықтардағы мал ба-
сынан қалыптастырылған, 
жалпы табында өсімін 
молайту үшін пайдаланы-
латын асыл тұқымды етті, 
сүтті және қос бағыттағы 
тұқымды тұқымдық бұқа-
ларды күтіп-бағуы

1. Жеке қосалқы шаруашылықтардағы мал басынан қалыптасты-
рылған жалпы табында осы асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды 
бекіту және пайдалану жөніндегі елді мекен тұрғындары жиынын 
өткізу.
2. Асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды зоотехникалық норматив-
терге сәйкес табында өсімін молайтуда пайдалану (қатарынан екі 
шағылыстыру маусымынан артық емес).
3. Оларды өсімін молайту үшін пайдалануға жол бермеу мақсатын-
да осы жалпы табынның барлық тұқымсыз бұқаларын піштіру.

Асыл тұқымды мал  шаруашылығын  дамытуды, мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен 
өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына

3-қосымша
Мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен өнім сапасын арттыруға бюджеттік субсидия-

ларды беруге үміткер ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен 
талаптар

1. Бұқашықтарды бордақылау алаңдары мен дайындау ұйымдарына өткізумен айналысатын тауар өн-
дірушілерге  қойылатын өлшемдер мен талаптар

1. Бұқашықтардың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және олардың АТЖ-да және АЖС-да тіркелуінің 
болуын 

2. Бұқашықтар тұқымдық түрлендіруге қатысатын және ет өнімділігі бағытындағы бекітілген асыл тұқым-
ды тұқымдық бұқаларды қолданатын аналық мал басынан алынған

3. Өткізілген бұқашықтардың тірідей салмағы 160-тан 300 кг дейін
4. Өткізілген бұқашықтардың жасы 6-дан 12 айға дейін
5. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және 

зоотехникалық есепті жүргізу
2. Сиыр етiн өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар

(1-деңгей) (2-деңгей) (3-деңгей)
1. Бiр мезгiлде кемiнде 3 000 бас малды бордақылайтын 

қуаттылығымен ірі қара малды бордақылауға арналған 
және инфрақұрылымы дамыған мамандандырылған 
алаңның болуы:
малды күтiп-бағуға арналған қоралар;
науалар;
сумен жабдықтау көздерінің болуы және автоматтанды-
рылған суару көзiмен қамтамасыз етiлуi;
нәжіс массасы мен қар суын шығарып тастауға арналған 
мүйісі бар дренаждық жүйе;
жем-шөп дайындау және жем-шөп тарату техника-
сының/жабдығының,      сондай-ақ жем-шөп сақтау 
қоймасының болуы;
бекiткiшi бар жiктегiштiң, таразы құрылғысының болуы;
ветеринариялық пункттiң болуы.

Бiр мезгiлде кемiнде 1 500 
бас ipi қара малды бордақы-
лайтын қуаттылығымен 
ірі қара малды бордақы-
лауға арналған және 
инфрақұрылымы дамыған 
мамандандырылған алаң-
ның болуы:
малды күтiп-бағуға арналған 
қоралар;
науалар;
сумен жабдықтау көздерінің 
болуы және автоматтан-
дырылған суару көзiмен 
қамтамасыз етiлуi;
нәжіс массасы мен қар суын 
шығарып тастауға арналған 
мүйiсі бар дренаждық жүйе;
жем-шөп дайындау және 
жем-шөп тарату техни-
касының/жабдығының,      
сондай-ақ азық сақтау 
қоймасының болуы;
бекiткiшi бар жiктегiштiң 
және таразы құрылғысының 
болуы;
ветеринариялық пункттiң 
болуы.

Бордақыланған 
ірі қара малдың 
соңғы 12 айда 
өткізілген саны 
кемінде 400 
басты құрады.
Iрi қара малды 
бордақылауға 
арналған маман-
дандырылған 
үй-жайдың неме-
се алаңдардың 
болуы:
малды күтiп-
бағуға арналған 
қоралар;
науалар;
сумен жаб-
дықтау;
жем-шөп дайын-
дау техникасы;
мал үшін жiктегiш 
және таразы 
құрылғысы;

2. Бұқашықтардың (союға өткiзiлетiн) тiрiдей/сойыс салмағы 400 кг/200 кг кем емес*

3.
Әр бұқашықты бордақылау мерзімі:
оңтүстік өңірлер үшін - 45 күннен; 
солтүстік, шығыс, батыс және орталық өңірлер үшін - 60 күннен кем емес.

4. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық  iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру және 
зоотехникалық есепті жүргізу

5. Малдың бірдейлендіру нөмірлерінің болуы және бордақылауда тұрған мал басын АЖС-да тіркеу

3. Қой етiн (қозы еті) өндiрумен айналысатын тауар өндiрушiлерге қойылатын өлшемдер мен талаптар:

(Жалғасы. Басы газетіміздің өткен санында).
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Қазақстан Республикасының   2011 
жылғы 30 наурыздағы №135 Астана қаласы 
Оралмандар мен олардың отбасы мүше-
лерінің оралмандарды бейімдеу және кірік-
тіру орталығында болу және оларға бейімдеу 
қызметтерін көрсету ережесін бекіту туралы  
Заңы болып табылады. «Оралмандар мен 
олардың отбасы мүшелерінің Оралмандарды 
бейімдеу және кіріктіру орталығында уақыт-
ша болуы және оларға бейімдеу қызметтерін 
көрсету ережесін бекіту туралы» болып та-
былдады.  

Оралман дегеніміз—Қазақстан Респу-
бликасы егемендік алған кезде оның шегінен 
тыс жерлерде тұрақты тұрған және Қазақстан 
жеріне тұрақты тұруға келген оралман мәрте-
бесін алған Қазақстан Республикасында кең 
спекторлы жеңілдіктерді алады.

Оралман мәртебесі басқа мемлекеттен 
Қазақстан Республикасына қоныс аударған 
көшіп-келушілерге оралман мәртебесі 
беріледі. Қазақстан Республикасы Көші-қон 
субьектілерін тіркеу жеке басты куәландыра-
тын құжаттар бойынша жүзеге асырылады.
Жеке өзі жүгінуі болмаған жағдайда өтініш 
беруші уәкілетті өкілге жүгінуге нотариалды 
расталған сенімхат береді. Өтініш берушіге 
оның өтініші қандай нөмірден кейін тіркелгені 
туралы тіркеу нөмірі беріледі.Оралман мәр-
тебесін беру немесе бермеу туралы шешім, 
аумақтық органда тіркелген күннен бастап он 
жұмыс күнінен аспайды.Оралман мәртебесін 
алғандарға бекітілген үлгідегі куәлік беріледі. 
Оралман куәлігін жоғалтқан жағдайда,оның 
иегері уәкілетті органнның аумақтық орга-
нына жоғалтқаны және телнұсқасы жайлы 
хабарлау қажет. Оралман куәлігі қатал есепті 
құжат және оралман мәртебесін растайтын 
негіз болып табылады.Оралман мәртебесі, 
Қазақстан Республикасының азаматтығын 
алғаннан кейін өз күшін жоғалтады.
    Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің ата-
уы «Оралман мәртебесін беру» болып та-
былады. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартын әзірлеген орталық мемлекеттік 
органның атауы «Қазақстан Республикасы 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ми-
нистрлігі». Көрсетілетін қызметті берушінің 
атауы: облыстардың, Астана,Алматы қалала-
рының жергілікті атқарушы органдары болып 
табылады. Өтініштерді қабылдау және мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижелерін 
беруді жүзеге асыратын ұйымдардың атауы: 
облыстардың, Астана,Алматы қалаларының 
жергілікті атқарушы органдары.Тұрақты тұру 
мақсатында Қазақстан Республикасына кел-
ген және Қазақстан Республикасы егемендік 
алған кезде одан тыс жерде тұрақты тұрған 
этникалық қазақтар,сондай-ақ олардың Қа-
зақстан Республикасы егемендік алғаннан 
кейін одан тыс жерде туған және тұрақты 
тұрған ұлты қазақ балалары көрсетілетін қыз-
метті алушылар болып табылады.

Мемлекеттің қызмет көрсету, оның ішінде 
электрондық нысанда көрсетілген ерекшелік-
терін ескергендегі өзге де талаптар болып 
табылады. Мемлекеттік қызмет көрсету ме-
кенжайлары: Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлі-
гінің http:/www.enbek.gov.kz интернет ресур-
сына орналастырады.

Консультативтік қызметтер мемлекеттік 
қызмет көрсету жөніндегі Бірыңғай байла-
ныс-орталығы call-орталығының 1414 теле-
фоны арқылы көрсету болып табылады.
       Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

1.Көрсетілген қызметті беруші көрсетілетін 
қызметті алушының өтінішін тіркеген сәт-
тен бастап мемлекеттік қызмет көрсетудің 
мерзімі бес жұмыс күнінен аспауға тиіс.
   Көрсетілетін қызметті алушының қызмет-
ті берушіге құжаттап, пакетін тапсыру үшін 
күтудің ең ұзақ шекті уақыты — 30 минуттан 
аспайды.
2.Мемлекеттік қызмет көрсетудің ныса-
ны:қағаз түрінде.
3.Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі:
көрсетілетін қызметті алушыға осы стан-
дартқа сәйкес нысан бойынша белгіленген 
үлгідегі қағаз жеткізгіштегі оралман куәлігін 
беру.
4.Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
 Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көр-
сетілетін қызметті алушы жеке тұлға:
1.өмірбаян;
2.көрсетілетін қызметті алушының  онымен 
бірге көшіп келген оның отбасы мүшелерінің 
жеке басын куәландыратын құжаттары 
(төлқұжаттар,кәмелет жасына толмаған ба-
лалардың туу туралы куәліктері) және т.б, 
қазақ ұлтына жататындығын растай отырып).
3.көрсетілетін қызметті алушының және 
онымен бірге көшіп келген оның отбасы 
мүшелерінің жеке басын куәландыратын 
құжаттарында мұндай ақпарат болмаған 
жағдайда-көрсетілетін қызметті алушының 

және онымен бірге көшіп келген оның отба-
сы мүшелерінің тұрақты тұру мақсатында 
Қазақстан Республикасына келген Қазақстан 
Республикасы егемендік алған кезде одан 
тыс жерде тұрақты тұрған,сондай-ақ олар-
дың Қазақстан Республикасы Қазақстан Ре-
спубликасы егемендік алғаннан кейін тыс 
жерде туған және тұрақты тұрған ұлты қазақ 
балаларының этникалық қазақтарға жатқы-
зылғанын растайтын құжаттары;
4.өтініш берушінің басқа облыстың,Аста-
на,Алматы қалаларының жергілікті атқа-
рушы органдарында тіркелгендігі анықталған 
жағдайда-облыстың,республикалық маңызы 
бар қаланың,астананың жергілікті атқарушы 
органына құжаттарын ауыстыру туралы ерікті 
нысандағы өтініші.

Салыстырып тексеру үшін құжаттардың 
түпнұсқалары мен көшірмелері ұсынылады, 
содан кейін құжаттардың түпнұсқалары көр-
сетілетін қызметті алушыға қайтарылады.

Оралман мәртебесін алған тұлғаның 
жеңілдіктері:

1.жұмысқа орналасуға,білікті арттыруға,жаңа 
мамандық алуға көмектесу;
2.мемлекеттік және орыс тілдерін меңгеруге 
жағдай жасау;
3.Қазақстан Республикасы заңнамасына сәй-
кес Қарулы күштер қызметінен босату;
4.орта кәсіби және жоғары білім ұйымдарына 
түсуге квота бөлу;
5.мектептер мен мектепке дейінгі мекемелер-
ден орын қажет еткендерге орын алып беру;
6.зейнетақы және жәрдемақы төлеу;
7.бұқаралық саяси репрессия құрбандары 
үшін өтемақы алатындар қатарындағы аза-
маттардың құқын жаңғырту;
8.Қазақстан Республикасына кіру үшін 
берілетін визаға консульдық жинақтан боса-
ту;
9.заңнамаға сәйкес кепілденген  көлемдегі 
тегін медициналық көмек алу;
10.Қазақстан Республикасы азаматтарына 
қарастырылған мемлекеттік мекен-жайдан 
көмек көрсету;
11.кеден төлемдері мен салық төлемдерінсіз 
шекарадан өткізу;
12.келген жерінен баспана алу мен бір реттік 
жәрдемақы төлеу үшін қаражат бөлу.

    Оралмандардың құқықтары:
 Оралмандар мен олардың отбасы мүшелері 
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес 
жеңілдіктерді,өтемақыларды алады.
1.Оралман мәртебесін алған тұлғалар үшін 
көрсетілетін әлеуметтік жеңілдіктердің негізгі 
бағыттары жұмысқа орналасуға;
2.мемлекеттік тілді және орыс тілін оқып-үй-
ренуге жағдай жасауды қамтамасыз ету;
3.техникалық және кәсіптік,орта білімнен 
кейінгі және жоғары білім берудің кәсіптік 
оқу бағдарламаларын іске асыра мұқтаж 
болғандарға мектептерден, мектепке дейінгі 
ұйымдардан сондай-ақ әлеуметтік қорғау ме-
кемелерінен орын алуға;
4.біржолғы жәрдемақылар мен зейнетақыны 
төлеу;
5.азаматтығы қалпына келгендердің «Жап-
пай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау 
туралы» Қазақстан Республикасындағы
6.Қазақстан Республикасына келуге виза 
беру үшін консулдық алымдардан босату;
7.заңнамаға сәйкес тегін медициналық 
көмектің кепілдеме бөлігін тегін алу,
8.Қазақстан Республикасының азаматтарына 
қарастырылған атаулы көмекті алу;
9.мүлікті шекара арқылы кеден төлемдерін 
алмай өткізу;
10.тұрақты тұратын жеріне жол жүру және 
мүлкін, оның ішінде малын жеткізу жөніндегі 
шығыстарды өтеу;
11.тұрғын үй сатып алу үшін қаражат бөлу. 

Қызмет көрсету нәтижесі
Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс 

кестесі: демалыс және «Қазақстан Республи-
касындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 
13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы-
ның Заңында белгіленген мереке күндерін 
қоспағанда, сағат 13:00-ден 14:00-ге дей-
ін түскі үзіліспен күн сайын  сағат 9:00-ден 
18:00-ге дейін. Қызмет алдын ала жазылусыз 
және жеделдетіп қызмет көрсету мүмкіндігін-
сіз көрсетіледі. Қызметті көрсететін мемле-
кеттік мекеме Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
болып табылады.

ХҚКО мекемесі дүйсенбі – сенбі күн-
дерінде таңертеңгі сағат 9.00-ден 20.00-
ге дейін қызмет етеді. Мекен-жайымыз:  
Ұлытау ауданы, Ұлытау селосы,  Аман-
келді көшесі 29-А, Хабарласу телефоны: 
8-(71035) 2-16-24;  8-(71035) 2-13-06.

Ұлытау ауданындағы 
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Медиация - дауды шешудің баламалы 
жұмсақ түрі.  

Медиация тәртібінде дауда жүрген екі жақ 
тараптары, медиатордың білімі мен біліктілі-
гінің тәжірибесіне сүйене отырып,  екі жақты 
пайдалы шешімге ерікті түрде келеді.

Даудың толық шешілуі екі жақты даула-
сушыларға байланысты.

Жеке және (немесе) заңды тұлғалар қа-
тысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және 
өзге де құқық қатынастарынан туындайтын, 
сондай-ақ онша ауыр емес және ауырлығы 
орташа қылмыстар туралы істер бойынша 
қылмыстық сот ісін жүргізу барысында қа-
ралатын даулар (дау-шарлар) медиацияның 
қолданылу саласы болып табылады. 

Медиацияның мақсаттары дауды                 
(дау-шарды) шешудің медиацияның екі та-
рапын да қанағаттандыратын нұсқасына қол 
жеткізу және тараптардың дауласушылық 
деңгейін төмендету болып табылады.

Медиация принциптері:
1.  Еріктілік;
2.  Медиациядағы екі жақ тараптарының 
теңдігі;
3.  Құпиялық;
4.  Медиатордың тәуелсіздігімен алаламай-
тындығы;
5.  Медиация тәртібіне кірісуге рұқсат етіл-
мейтіндік.

Медиация тараптары медиаторды, ме-
диация рәсімін, ондағы өз ұстанымын, оны 
талап ету тәсілдері мен құралдарын таңдау 
кезінде, ақпарат алу кезінде, дау-шарды 
реттеу туралы келісім шарттарының қолай-
лылығын бағалауда тең құқықтарды пайдала-
нады және өздеріне тең міндеттер жүктейді. 

Медиацияны жүргізу кезінде медиатор 
тараптардан, мемлекеттік органдардан, өзге 
де заңды, лауазымды және жеке тұлғалар-
дан тәуелсіз болады.

Медиатор бейтарап болуға, медиацияны 
екі тараптың мүддесі үшін жүргізуге және ме-
диация рәсіміне тараптардың тең қатысуын 
қамтамасыз етуге тиіс. 

Медиатордың бейтараптылығына кедергі 
келтіретін жағдайлар болған кезде ол меди-
ацияны жүргізуден бас тартуға тиіс. Меди-
ацияны жүргізу тараптардың өзара келісімі 
бойынша және олардың арасында медиация 
туралы шарт жасалған кезде жүзеге асыры-
лады. Жеке және (немесе) заңды тұлғалар 
қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық 
және өзге де құқық қатынастарынан туын-
дайтын дауларды реттеу кезіндегі медиация 
сотқа жүгінгенге дейін де, сот талқылауы 

басталғаннан кейін де қолданылуы мүм-
кін. Тарапқа медиацияға жүгінуге ұсынысты 
басқа тараптың өтініші бойынша, сот немесе 
қылмыстық қудалау органы жасауы мүмкін.

Медиацияны жүргізу медиация тарапта-
ры медиация туралы шарт жасасқан күннен 
басталады.

Егер тараптардың бірі медиацияға жү-
гіну туралы ұсынысты жазбаша түрде жі-
берсе және оны жіберген күннен бастап он 
күн ішінде немесе ұсыныста көрсетілген 
өзге де орынды мерзімде медиация рәсімін 
қолдануға басқа тараптың келісімін алмаса, 
мұндай ұсыныс қабылданбаған болып есеп-
теледі.  Медиацияны жүргізу үшін тараптар 
өзара келісім бойынша бір немесе бірнеше 
медиаторды таңдай алады. 

Егер медиация азаматтық не қылмыстық 
процесс шеңберінен тыс жүзеге асырылатын 
болса, медиатор мен тараптар аталған рәсім 
күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде 
тоқтатылуы үшін барлық ықтимал шаралар-
ды қабылдауға тиіс. Айрықша жағдайларда 
шешілетін даудың (дау-шардың) күрделілігі-
не, қосымша ақпаратты немесе құжаттарды 
алудың қажеттілігіне байланысты медиаци-
яны жүргізу мерзімі медиация тараптары-
ның уағдаласуы бойынша және медиатор 
келіскен кезде ұлғайтылуы мүмкін, бірақ ол 
күнтізбелік отыз күннен аспайды.

Медиацияны жүргізу кезінде медиация 
тараптары қол жеткізген дауды (дау-шарды) 
реттеу туралы келісім жазбаша нысанда жа-
салады және оған тараптар қол қояды. Дау-
ды (дау-шарды) реттеу туралы келісімді ме-
диация тараптары ерікті түрде осы келісімде 
көзделген тәртіппен және мерзімде орында-
уға тиіс.   

Медиатор жақтардың келіссөздер про-
цесін ұйымдастырады (мақсаттарын және 
жақтардың құқықтары мен міндеттерін түсін-
діреді), әрбір жақты тындап, мән-жайларды 
сұрақтар жолымен зерделеп, басқа жақтарға 
кеңес бермейді және құпиялылық қағида-
тын сақтайды, медиация процесін бақылай-
ды, жақтарға даудың баламалық түрімен 
шешілуіне көмектеседі, ұсынылған шешімнің 
түрін нақты орындалуын талдап, келісім да-
ярлайды, осы келісім дауға қатысушылармен 
қол қойылған сәттен бастап міндетті болып 
табылады.

А. ҚАЛЕКЕНОВА,
 Ұлытау аудандық

сотының бас маманы.

МЕДИАТОРДЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН  
ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

Еліміз егемендік туын асқаққа желбіретіп, егемендігін  алған  күннен  бастап атқарылып 
келе жатқан шаралардың  бірі - сыбайлас  жемқорлықпен батыл күрес. 

Сыбайлас жемқорлық  біздің қоғамымызға  бір айда, бір күнде  келе қалған  жоқ. Күл 
астынан жүгірткен су секілді қоғамдық құрылысымыздың  барлық  салаларын кезең-ке-
зеңімен  құрдымға сүйреуде.

«Жемқорлыққа қарсы күрес елімізде жылдан жылға күшейіп келеді. Парламентте бірне-
ше заң қабылданды. Оның ішінде «Сы байласқан жемқорлық туралы» негізгі заң бар. Тек 
соңғы екі жалпы отырыста 2 заңды мақұлдадық. Қаншама тәртіптік кеңес, ұйымдар құрылып 
жатыр. Солай бола тұра, қылмыстың бұл түрі жылдан жылға өршіп келеді. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қауіпсіздік кеңесі мен сот, құқық қорғау органдары басшы-
ларымен өткізетін әрбір алқалы жиындарда сыбайлас жемқорлықпен күресті  күн тәртібінен 
түсірген емес. Солай  бола  тұрса да,  бұл бағыттағы жұмыстарды әлі де жетілдіре түсу қа-
жеттігін өмірдің өзі дәлелдеп отыр. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан Республикасында  қылмысқа 
және сыбайлас  жемқорлыққа қарсы күресті  күшейту және  құқық қорғау қызметін  одан 
әрі жетілдіру жөніндегі  шаралар туралы» Жарлығына сәйкес облысымыздың барлық сот 
жүйелерінде, облыстағы өзге де құқық қорғау органдары басшылары мен қызметкер-
лерінің қатысуымен жиналыстар мен семинар-кеңестер, облыстық соттың оқу орталығының                         
ұйымдастыруымен «дөңгелек үстелдер» өткізілді. Осынау алқалы бас қосуларда еліміздің 
егемендігіне үлкен қатер төндіріп отырған  сыбайлас жемқорлыққа қарсы бір жеңнен қол 
шығара  күресудің  нақты шаралары алынды. Судьялар мен сот қызметкерлеріне  жемқор-
лыққа алып баратын кез-келген әрекеттің жолын кесу туралы тәртіптілік міндеттер жүктелді.

Ұлытау аудандық сотында да сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, оларды болдырмау 
мақсатында іс-шаралар атқарылып келеді. Соның дәлелі сот төрағасымен 2015 жылдың 1-ші 
жартыжылдығына  арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және мемлекеттік орган-
дар және лауазымды тұлғалар қызметінде тәртіпті күшейту бағытында жоспар жасақтал-
ды.  Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа әкеліп соқтыратын жағдайларды болдырмау 
мақсатында ішкі өкім бекітіліп, судьялар мен сот мамандары арасында шұғыл мәжілістер 
өткізілуде. Дегенменде, сыбайлас жемқорлықты тек қатаң заң қабылдап, үлкен, ауқымды 
шаралар өткізумен жеңу мүмкін емес. Оны жеңу үшін адамзат баласының бойындағы сана 
-сезімді, тәрбиені дұрыс бағытқа қоя білу керек. Мұндағы негізгі бағыт - қоғамдық сананы, 
жасанды саяси бағыттардың ықпалынан қорғай отырып, тарихи қалыптасқан ұлттың рухани 
құндылықтары мен әлемдік өркениеттің адами тиімді тәжірибесімен ұштастырған  ұстаным-
ның негізінде қалыптастыру қажет. Қазіргі заманда орын алып отырған адамзаттың рухани 
құлдырау үдерісінен  келешек ұрпақты сақтап қалудың жолын әлемнің екінші ұстазы болған, 
әлемге әйгілі данышпан бабамыз Әбунасыр әл – Фарабидің «Адамға ең әуелі тәрбие бермей, 
білім және ғылым берсең – ол жүрген ортасына опат әкеледі» - деп, айтып кеткен өсиетінен 
іздегеніміз абзал болар.

С.БҰХАРОВА,
                                                Ұлытау аудандық  сотының кеңсе меңгерушісі.

  СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН  ЖҰМЫЛА КҮРЕСУ – 
УАҚЫТ ТАЛАБЫ
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Ұлытау өңірі

Туберкулез – әлемде ең кең таралған 
індет. Туберкулез қоздырғышын жылына 
шамамен 1 миллиардқа жуық адам жұқты-
рады, оның 8-10 миллионы туберкулезбен 
сырқаттанса, соның 1 миллионға жуығы 
осы індеттің салдарынан өледі. Статисти-
калық мәліметтері бойынша әйелдердің 
жүктілік және босанғаннан кейінгі кезінде 
туберкулезбен ауырғаны туралы оқиғалар 
тіркелген.

Бақытты жанұя және баланың дені сау 
болуы үшін барлық әйелдер жыл сайын 
өкпе флюорографиясынан өту керек. Бо-
санғаннан кейін нәрестенің қауіпсіздігі үшін 
жергілікті емханада флюорографиядан өту 
керек. Егер жүкті әйел жөтелсе (құрғақ және 
ылғалды), алқынса, кешке қарай дене қы-
зуы көтерілсе, түнде терлесе, салмағы қо-
сылмаса, онда ол әйелдер кеңесіне жүгіну 
керек. Дәрігер болашақ нәрестенің       ден-
саулығына қауіпті емес кезеңде жүкті әйелге 
флюорографиядан өтуге жолдама береді.

Жүкті әйел туберкулез ауруынан сақта-

ТУБЕРКУЛЕЗ ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІК

Өңеш пен асқазан обыры–өңеш пен 
асқазанның сілемейлі қабықшасынан пайда 
болатын қатерлі ісік тобына жатады.

Өңеш пен асқазан обырын тудыра-
тын қауіпті факторлар: жас аралығы–
өңеш обыры 60 жастан асқанда, ал асқа-
зан обыры 50 жастан асқанда жиі пайда 
болады; жынысы–әйелдерге қарағанда, 
ер адамдар жиі ауырады; тамақтану си-
паты–ыстық, қақталған, тұзды немесе 
маринадталған тағамдарды, күшті алко-
гольді ішімдіктерді шамадан тыс тұтыну; 
хеликобактер Пилори бактериясын жұқты-
ру–асқазанның қабынуын тудырып, ойық-
жара пайда болуы мүмкін, ол асқазан обы-
рымен ауыру қаупін арттырады; өңеш пен 
асқазанның созылмалы қабынуы; В12 және 
С дәруменінің     жетіспеушілігі; тұқым қуа-
лаушылық–асқазан полипоз және басқа да 
аурулар; шылымқорлық–шылымқорларда 
өңеш пен асқазан обыры, темекі шекпейтін 
адамдарға қарағанда жиі кездеседі; кәсіби 
фактор–асбестпен және никель, т.б. жұмыс 
істеу.

Өңеш пен асқазан обырын қалай 
анықтайды?

Скринингтік тексеру кезінде өңеш пен 
асқазанға эндоскопиялық тексеру жүргі-
зеді–эзофагогастродуаденоскопия (бейне 
ЭГДС), бейнеэндоскоптың көмегімен өңеш, 
асқазанның сілемейлі қабығын көруге мүм-
кіндік береді.

Маңызды!
Анықтау бос асқазанға жүргізіледі, 

анықтауға дейін 6-12 сағат тағам қабылда-
мау қажет.

Есіңізде болсын!

Дәрігер емделушінің жағымсыз сезінуін 
азайту үшін барлық шараларды жасайды. 
Зерттеу сәтті жүргізілу үшін түгелдей фи-
зикалық және психологиялық босаңсуға 
тырысу және дәрігер мен мейірбикенің 
нұсқауларын орындау қажет. Орта есеппен 
эзофагогстродуоденоскопия 30 минутқа 
жуық болады.

Скрининг жайлы нені білу қажет!
Қазақстанда 2013 жылдан бастап ауыру 

белгісі жоқ обырды ерте анықтау мен оны 
әрі қарай емдеу мақсатында өңеш пен асқа-
зан обырына скрининг енгізілді.

Скринингтен қай жастағы адамдар 
өту қажет?

Шағымы жоқ болса да 50, 52, 54, 56, 58 
және 60 жастағы ер және әйел адамдар 
өтеді.

Өңеш пен асқазан обырынан қалай 
қорғану қажет?

*Майлы тағамды тұтынуды шектеу, дене 
салмағын бақылау; тұзды, қақталған, кеп-
тірілген тағамдарды тұтынуды азайту; жаңа 
піскен жемістер мен көкөністерді көбірек 
тұтыну, ас үлесіне дәнді-дақылдарды қосу; 
темекі мен алкогольді ішімдікті шамадан 
тыс тұтынудан бас тартыңыз; дәрігерге жиі 
көрініңіз, қатерлі ісік тудыру қаупі жоғары 
ауруларды (асқазан полипозы, созылмалы 
эзофагит, гастрит созылмалы асқазан ойық-
жарасы) дер кезінде емдеңіз.

Өңеш пен асқазан обырының скринингі 
мекен-жай бойынша тіркелген емханада те-
гін жүргізіледі. Егер сізді скринингтен өтуге 
шақырса–өтіңіз!

У.МАЗИТОВ,
онко-хирург.

ӨҢЕШ ПЕН АСҚАЗАН ОБЫРЫ 
ЖАЙЛЫ НЕНІ БІЛУ ҚАЖЕТ?

нуына болады, егер: жыл сайын жергілікті 
емханада уақытылы флюорографиядан 
өтсе; белсенді өмір сүрсе, жүкті әйелдерге 
арналған денешынықтырумен шұғылдан-
са, таза ауада серуендесе; темекі шегу-
ден, алкогольдік ішімдіктерді шамадан тыс 
тұтынудан, есірткіден аулақ болса; тиімді 
тамақтансаңыз, күніне 5 рет ет, сүт тағамда-
рын, балықты пайдаланса, 400 граммнан 
төмен емес көкөніс пен жеміс-жидек және 
5-6 граммнан артық емес тұз қолданса; күн 
тәртібі мен демалыс үйлесімін сақтаса, күні-
не кем дегенде 8 сағат ұйықтаса; жеке және 
қоғамдық тазалық ережелерін сақтаса.

Болашақ нәрестеңізбен, өз денсау-
лығыңызды сақтаңыз! Өкпе флюорографи-
ясынан өтіңіз! Дені сау ана – дені сау бала 
мен жанұяның кепілі!

М.ӘБІЛОВ, 
дәрігер.

Аманкелді ауылы.

Биылғы қыс айлары өзінің қарлы бора-
нымен, сықырлаған аязымен ерекшеленіп оты-
рғаны белгілі. Қыс мерзімінде адамдарға суық 
қаупі айтарлықтай әсер етеді, алайда төменгі 
температурада адамның тірі қалу үшін жел жыл-
дамдығының маңызы ерекше. Ұлытау ауданы 
көлемінде сынап температурасының -37, -39С 
көрсетіп тұрғаны, нақты температурасы және 
жел жылдамдығы 10-11м/с кезінде адамға жал-
пы салқындату ықпалы -20С, температура кезін-
дегі ұзақ уақыт бойы тірі қалу авария кезіндегі 
киім мен аяқ-киімнің жағдайына, жанар-жағар 
май тамақ қорының көлеміне бірінші кезекте 
адамның моральдық және тәндік күйіне бай-
ланысты. Кез келген жағдайда қысқы мерзім-
де қауіпті жағдайда тап болған кезде адамның 
немесе топтың құтқару қысқы баспананы ұй-
ымдастырудан басталуға тиіс. Алайда, қысқы 
авариялық жағдайдан зардап шегудің бірден-бір 
жолы – оған жол бермеу. Қыста жолға шыққан 
кезде бірнеше қағида бар: топтан бөлініп кетуге 
жол бермеу қажет; ауа райы мәліметін тыңдай 
немесе қоршаған табиғатты бақылай отыра ауа 
райы өзгерісін бақылауға тырысыңыз; жаңа жол 
жүрмеңіз, бұрыстарды төтелемеңіз, тікелей жол-
дың үнемі қысқа бола бермейтінін есте ұстаңыз; 
кешқұрым бейтаныс жерлермен жүрмеңіз, әр-
дайым ауа райы мен жолдың қатеріне дайын бо-
лыңыз; өз бағытыңызды «мәңгілік» бағдарларға, 
жарықтарға, жалғыз ағаштарға, үйінділерге, 
шиыршықты тастарға бағыттауға тырысыңыз; 
жалғыз жүруге тырыспаңыз, өзіңізді нашар не-
месе шаршаған күйде сезінсеңіз бірден қай-
тыңыз; қатты суықта, әсіресе қатты желде өз 
жағдайыңызды тұрақты бақылап, үсінуге жол 
бермеңіз; қатып қалған қолды барлық мүмкін 
әдіспен – денені жылытумен, қатты қимылмен 
қыздырыңыз.

Қысқы боран кезінде тірі қалу өте қиын. Бұл 
жағдайда, егер күрке қар баспанаханасын салу 
мүмкін болмаса, қандай да бір биік жерді, берік 
тұрған затты табуға, оның артына жасырынуға, 
түскен қарды аяқпен қағып таптай отыра екі 
бүйірден жанына жинаған дұрыс. Сөйтіп, таң 
шұңқыр баспанахана жасай аласыз. Егер сіз 
боранда машина тоссаңыз, оның капотын желге 
қаратыңыз, отынды үнемдей отырып барынша 
жылыныңыз (машинада қанша күтетініңіз бел-
гісіз), пешті беталды қоспаңыз. Машинаны қар 
басып қалатындай болса есіктің бірін ашып, 

Ұлытау ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімі келісім-шарт бойынша 
әскери қызметке қабылдау жүргізілуде. 

Келісім-шарт бойынша әскери қыз-
метке баруға ниет білдірген үміткерлерге 
қойылатын талаптар:

–ҚР-ның азаматтығы болуы; –бұрын 
Қарулы Күштері қатарында мерзімді әскери 
қызмет өткерген; –жасы 35-тен жоғары бол-
мауы;  –қажетті моральдық және психоло-
гиялық қасиеттері болуы; –жоғары немесе 
арнайы орта, орта білімі болуы керек.

Келісім-шарт бойынша әскери қыз-
мет – беделді әрі құрметті.

–Ақшалай үлеспен қатар (лауазымдық 
және әскери атағы бойынша жалақы) үсте-
мақымен қамтамасыз етіледі; –ҚР-мен таяу 
ұзақ шетелдердің әскери оқу орындарында 
кәсіби деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік; 

–Әскери қызметшілерді және олардың 
отбасын әскери-медициналық мекемелер-
де (ұйымдарда) медициналық қамтамасыз 
ету мемлекет есебінен жүзеге асырылады; 

ХАБАРЛАМА

ҚЫС ҚАҺАРЫНАН
САҚТАНЫҢЫЗДАР!

ТЖ бөлімі ескертеді

ЕСКЕ  АЛУ

–Коммунальдық қызметтермен баспана 
жалдау шығыстарын төлеу үшін ақшалай 
өтемақы төленеді; –Әскери қызметшілердің 
балаларына тұрғылықты жері бойынша 
балабақшалардан және мектепке дейінгі 
мекемелерден кезектен тыс орындар ұсы-
нылады; –Әскери қызметтен босатылған 
кезде, еңбек сіңірген жылдарына байла-
нысты 30 айға дейінгі ақшалай жәрдемақы 
төленеді.

Қазіргі таңда Астана қаласы, Қарағанды 
қаласы, Ақтау қалаларына және басқа да 
әскери бөлімдеріне келісім-шарт бойынша 
қабылдау жүріп жатыр.

Егер сен мықты ерік-жігеріңе сеніп, 
өзіңді кәсіби әскери қызметке арнағың 
келсе, сенің Таңдауың – ҚР-ның Қарулы 
Күштері қатарындағы келісім-шарт бой-
ынша атқаратын әскери қызмет! Тілек біл-
дірушілер Ұлытау ауданының Қорғаныс 
істері жөніндегі бөліміне, 2-14-71; 2-16-01 
телефондарына хабарласуларыңызды 
сұраймыз.

қарды машинаны қар басып қалмау үшін оны 
есікпен итеріп отырыңыз. Қар басқан машинада 
қатты тоңсаңыз қозғалтқышты қоспаңыз, мотор 
жұмыс істеген кезде бөлінетін және машина 
ішінде жинақталатын иісті газ сіздің өміріңізді 
қатты аяздан алып кетуі мүмкін.

Қатты қыстың суығынан барлық сақтанды-
ру шамаларына қарамастан кейде адамдар-
дың үсік шалу оқиғалары да жиі кездеседі. Үсі-
ген адамды су температурасы +40С аспайтын 
жуынатын жерді немесе ыстық суға ылғалданған 
орамалмен және жаймамен жылыту барын-
ша тиімді. Зардап шегушіні шешіндіріп, жылы 
төсенішке жатқызып, ыстық суға шайылған мата 
кесіндісімен болмаса бөкебаймен, кеудешемен 
орап, басты, мойынды, ішті, шабты қамтыған 
жөн. Зардап шегушінің аяқ-қолын мұқият ысқы-
лауға болады. Көмек көрсеткен кезде жылдам 
әрі мұқият қимылдау қажет. Кейде үсік шалған, 
зардап шеккен адамды оттың жанына отырғы-
зады, оны былайша құтқару ниеті оның өлімін 
жетілдіреді. Дене жалпы қатты үсіген кезде де-
ненің жекелеген жерлерін жылыту аса қауіпті. 
Жылыту бір деңгейде және сатылы болуға тиіс. 
Мысалы, зардап шегу үшін оттың жанына оған 
қатты ыстық болмайтындай етіп жылу жастық-
шасында отырғызып, оның денесін сақтықпен 
жылыта отырып өз жылуыңызбен демей оты-
рып ақырындап қауіпті жағдайдан шығару қажет. 
Зардап шегуші жылынып, өз-өзіне келген соң 
оған ыстық шәй немесе кофе ішкізіп, егер жүре-
гі айнып, құсқысы келмесе тамақ берген жөн. 
Одан кейін бір тәулік бойы көлбей жатқызып, 
тыныштық пен жылулықты қамтамасыз ету қа-
жет. Алғашқы бірнеше сағатта зардап шегушінің 
жағдайын бақылап отырған жөн.

Жоғарыдағы мәліметтерді қорыта келе, ауа 
райының төменгі температурасы ақпан айының 
аяғына дейін сақталатындығын ескерте отырып 
алыс жолға шықпағандарыңыз жөн, сонымен 
қатар ауа райын зерттеу орталығының берген 
шұғыл хабарламаларына зейін қойғандарыңыз 
абзал екенін ескертеміз. Ұлытау ауданы ТЖБ 
тел: 2-11-25; Қарағанды облысы ТЖД тел: 51-
89-37 сенім телефондарының жұмыс істей-
тінін хабарлаймыз.

Н.САБАҒАНОВ,
Ұлытау ауданы ТЖБ бас маманы.

ЕСКЕ  АЛУ

Қарағанды облысының Ұлытау ауданы Егінді ауылын  шаруашылдық-ішетін сумен жаб-
дықтау үшін  қолданылатын ұңғымаларды бұрғылау  жұмыс жобасын, «Қарағанды облысы-
ның  Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-не    мемле-
кеттік экологиялық сараптаманың қарауына берілді.  Барлық қажет еткен адамдарға мына 
телефондарға    хабарласуларыңызды сұраймыз,  +77109521297 немесе  +77713760528.

***
Рабочий проект на бурение эксплуатационных скважин  для хозяйственно –питье-

вого водоснабжения  с. Егинди Улытауского района  Карагандинской области передан 
в государственную  экологическую экспертизу  в ГУ «Управление экологии, природных  
ресурсов  и регулирования природопользования по Карагандинской области».  Всех за-
интересованных  лиц просим обращаться по тел. +77109521297 или 87713760528.

Хабарландыру

Ұлытау ауданының тұрғыны болған әкеміз Сексенбаев 
Тыныштық Балмағанбетұлының бұл фәниден бақилыққа 
озғанына бір жыл болады. Есімін елеп, рухына тағзым ететін 
ұрпағы бар әкеміздің топырағы торқа болсын дейміз.

Бір жыл өтті асқар тауым құлағалы,
Бір жыл өтті анам іздеп жылағаны
Әр күніміз сағынышпен өткенімен
Жүрегіміз әке деп соғады әлі.

Бір жыл өтті немерелер іздегені
Суретіне атам ғой деп қарағаны
Жұмбағы мен сырлары көп дүние-ай,
Өзегімізді өртеп, бөліп барады.

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп те жылатты
Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай,
Бір көтеріп, бірде жығып құлатты.

***
Әкеміздің жылдық асы 2015 жылы ақпанның 28 жұлдызында, сағат 13:00-де  Ұлытау село-

сы, «Тассай» дәмханасында   беріледі.Туған-туыс, дос-жаран, жақын-жуықты  асқа   шақырамыз.

Сағына еске алушылар: зайыбы Сәлия, ұл-қыздары, 
келіндері мен күйеубалалары, немере, шөберелері.

Аяулы ана, ардақты әже Тұрлығұлова Анархан 
Жақыпқызы (руы – Қозыбай)  осыдан бір жыл бұрын 
86 жасына қараған шағында қабырғамызды қайыстырып, 
фәниден бақилыққа аттанды. Асыл анамыздың топырағы 
торқа, жаны жәннатта болсын деп дұға арнаймыз.

Берекесі едің әулеттің, 
Басы едің ана әулеттің.
Бергеніне Алланың,
Қанағат еттің, тәубе еттің.

Көтердің жүктің ауырын,
Бетіңнен алған қайталмай.
Сағынып жүр, ұрпақ, бауырың,
Өзіңе оны айта алмай.

Жарылқасын Алла алдыңнан,
Рахатта болсын тәніңіз
Жұмақта болсын жаныңыз
Шықпайды естен атыңыз
Ұрпағыңды жан ана,
Желеп-жебеп жатыңыз.

***
Анамыздың жылы 2015 жылы наурыздың 7 жұлдызында, сағат 13:00-де Сәтба-

ев қаласы, Балмағанбет Балқыбайұлы атындағы мешіттің үлкен залында беріледі.  
Жылына туған-туыс, көрші-қолаң, дос-жаран, құда-жекжаттарды шақырамыз.

Еске алушылар: балалары, немерелері, шөберелері.

Құрметті салық төлеушілер!
Алкогольді өнім маркасының шынайылығын анықтау үшін Қарағанды қаласы Чкалов 

көшесі 3, 105 кабинетке немесе 8(7212) 412928 телефоны арқылы хабарласа аласыз. 
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ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Сүйікті ұлымыз, қадірлі бауырымыз Әден Ислам 
РАХЫМЖАНҰЛЫН 10 жасқа толған туған күнімен
құттықтаймыз.
Онға келдің, ержетуге беттедің,
Еркеледің – шектен шығып кетпедің.
Алға ұмтыл, қатарыңның алды бол,
Жаның толсын қуанышқа тек сенің.
Құтты болсын толған, мына, 
                                        10 жасың,
Ешқашан да көңіліңе мұң қонбасын.
Ата-анаңның сүткенжесі – өзіңді,
Қарт Ұлытаудың құдіреті қолдасын!  
  – деген жыр жолдарын жолдап, ұзақ 
өмір, мол бақыт, мықты денсаулық 
тілейміз.

 Үлкен азамат болып өс, Ислам!

Ізгі тілекпен: ата-анаң 
Рахымжан-Зура,

 бауырларың 
Руслан-Азина, Думан және

 інілерің Инаят, Ильяс.

Құрметті Нұрлан АҚТАЕВ!

Сізді адам өмірінің айтулы беле-
сі - 60 жасқа толу мерейтойыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз.

Сізді парасатты, өмірден тоқыға-
ны мол, адамгершілігі зор тұлға 
деп білеміз. Іскерлік қабілет және 
үлкен азаматтық парасат Сізді мол 
құрметке бөледі. Сол себепті Сізді 
еліңіз бірауыздан Ұлытау аудандық 
мәслихатының  екі шақырылымына 
депутат  етіп сайлады.

Өмірлік еңбек пен жеке                  
басыңыздың тазалығы отбасыңыз 
үшін ғана емес, қатар жүрген әріптестеріңіз, дос-жарандарыңыз 
үшін де зор мақтаныш, абырой, жас ұрпақ, бала-шағаңыз үшін 
нағыз өмір мектебі.

Сізге осындай мерейлі күні шын көңілден мықты денсаулық, 
қажымас қайрат, отбасылық өміріңізге баянды бақыт тілейміз.

Игі тілекпен: «Ұлытау аудандық мәслихаты-
ның аппараты» ММ-нің ұжымы мен депутаттар корпусы 

және аудандағы «Нұр Отан» партиясының өкілдігі.

Ұлытау селосының 
тұрғыны  Майраш ЖАҚА-
НОВАНЫ  23 ақпан күні 
58 жасқа толатын мерей-
лі тойымен құттықтаймыз !

Алғашқы еңбек жолыңы-
зды 1979-1997 жыл ара-
лығында Ұлытау селосының 
«Өркен» балабақшасында 
тәрбиеші болып бастап, 
кейінгі жылдары аудандық 
«Оқушылар үйі» мекемесіне 
үйірме жетекшісі болып, бар 
ғұмырыңызды бала тәрбиесі-
не  арнадыңыз.

Сіз, ұзақ уақыт оқушыларға бейнелеу өнерін шыңдауда 
аянбай еңбек етіп, білім саласына өз үлесіңізді қостыңыз. 
Осы еңбегіңіздің  арқасында бүгінгі күні зейнеткерлік жасқа 
келіп, кемел шағыңызға жеттіңіз.

Сізге бүгінгі мерейлі мерекеңізде зор денсаулық, мол 
бақыт, отбасыңызбен ұзақ та бақытты ғұмыр кешуіңізге тілек-
теспіз.

Ізгі ниетпен: Ұлытау ауданының Оқушылар үйінің
ұжымы

Қытайдың шығысындағы Цзянсу провинциясында құс тұмауынан 
6 адам мерт болды.  Сондай-ақ елдің оңтүстік Гуандун өңірінде де Н7N9 
вирусын жұқтырған науқас тіркелді. Жылдың басынан бастап Қытайда 
қауіпті індетке 80-нен астам адам шалдыққан. Бұған дейін мамандар ай 
күнтізбесі бойынша жаңа жылдың тойлануы да вирустың таралуына түрткі 
болады деген болатын. Себебі мейрам кезінде еттен жасалатын тағамдар 
көп қолданылады.

Грекия Еуротопқа мерзімі ақпан айының соңында аяқтала-
тын қаржылай көмек бағдарламасын жарты жылға ұзарту туралы 
өтініш жасады. Бұл туралы бүгін Еуротоп басшысы Йерун Дейсселблум 
мәлімдеді. Бұл өтінішті қарастыру үшін жұма күніне отырыс жоспарлан-
ды. Айта кетейік, сәрсенбіде елдің қаржы министрі Янис Варуфакис тіл-
шілерге Грекияның қаржыландыру бағдарламасын ұзарту туралы өтініш 
жасайтынын жеткізген болатын.

НЕМІС САРАПШЫЛАРЫ ҚХА БАСТАМАСЫН 
БАТЫЛ ҚАДАМҒА БАЛАДЫ

Шартараптан

Неміс сарапшылары Қазақстан халқы Ассамблеясының 
президенттік сайлау өткізу бастамасын батыл қадамға балап 
отыр. Осы тақырыпты қызу талқылаған саясаттанушылар мен 
экономистер 2015 жылы болатын президенттік сайлау сәтті өтіп, 
Қазақстан жаһандық қауіпке қарсы тұруға өз пайдасын тигізеді 
деген сенімде. – Соңғы он жылда Қазақстан күрделі сынақтардан 
сүрінбей өтті. Президент сайлауы биыл өтетін болса, келесі жылы 
парламенттік сайлау өткізіліп Қазақстанның атқарушы билігі бе-
кемдей түседі, – саясаттанушы Александр Рар.

ҚЫТАЙДА ҚҰС ТҰМАУЫНАН 6 АДАМ КӨЗ ЖҰМДЫ

ГРЕКИЯ ҚАРЖЫЛАЙ КӨМЕК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МЕРЗІМІН ҰЗАРТУДЫ СҰРАП ОТЫР

 Жуырда аудандық Мәде-
ниет үйінде мәдениет бөлімі  
қызметкерлерінің  ұйымдасты-
руымен «Екі жұлдыз» сайысы 
өтті. «Сайыс өтеді» дегеннен-ақ, 
ұлытаулықтар бұл жобаны 
асыға күтті. Мәдениет сарайы-
ның ішінде ине шаншар орын 
болмады. Көптен күткен жоба-
ның шымылдығы да түрілді. 
Сайысқа бес жұп қатысты. Шарт 
бойынша әр жұптың қатысушы-
ларының бірі мәдениет сала-
сында жүрген әнші, бірі басқа 

салада қызмет істейтін азамат 
болуы тиіс. Алғашқы жұп — әнші 
Ғабитбек Алпысбаев пен мем-
лекеттік кірістер басқармасының 
қызметкері Райхан Нысанбаева 
болды. Екінші жұп — әнші Са-
мат Баймышев пен №1 Ұлытау 
орта мектебінің мұғалімі Динара 
Игілікова. Үшінші жұп — әнші 
Әйгерім Аубакирова мен аудан-
дық аурухана қызметкері Арман 

Ерген. Төртінші жұп — 
әнші Жолдасбек Рашид  
және №1 Ұлытау орта 
мектебінің тәлімгері 
Лаура Әйтенова. Бесін-
ші жұп — әнші Мадина  
Жұмабаева мен аудан 
әкімі аппаратының қы-
зметкері Жасұлан Мұ-
хамбетжанов. Жоба 
екі кезеңнен тұрды. 
Алғашқы кезеңде әр 
жұп қалаған әндерін 
орындады. Алғашқы бо-
лып өнер көрсеткен Ға-
битбек пен Райханның 
жұбы көрермен ықы-

ласына ерекше 
бөленді. Екінші 
Самат пен Динара-
ның жұбы ең көңіл-
ді жұп ретінде есте 
қалды. Ал Әйгерім мен Ер-
геннің жұбы әндеріне сай 
дайындаған қазақ дәстүрін  
дәріптеген  көрінісімен 
ерекшеленді. Төртінші жұп 

ең еңбекқор жұп екені бірден 
аңғарылды. Жолдасбек Ра-
шид пен Лаура Әйтенованың 
жұбы нағыз әртістерше өнер 

көрсетті. Бесінші Мадина мен 
Жасұланның жұбы ең салмақты, 
салиқалы жұп болды. Алғашқы 
кезеңнен соң  әділқазы алқала-
ры екі жұпқа келесі кезеңге жол-
дама берді. Олар Ғабитбек пен 

Райханның және Жол-
дасбек пен Лаураның 
жұбы болды. Көрер-
мендер таңдауы — Ма-
дина мен Жасұланға 
түсті.  Екінші кезеңде 
жолдама алған үш жұп 
дәстүрлі әндер шырқа-
ды. Сайыс тартысты 
өтті. Көрермендер өз-
дерінің сүйікті жұбына 
концерт соңына дей-
ін жанкүйер болды. 

Жоба қорытындысы 
бойынша Ғабитбек пен 
Райханның жұбы үздік 
деп танылды. Қаты-
сушылардың барлығы 
бағалы сыйлықтар-

мен марапатталды. «Екі жұл-
дыз» жобасы сол кеште Ұлы-
тауды әнге бөледі. Игі бастама  
жалғасын таба берсін дейміз.

Альмира ОСПАН

«ЕКІ ЖҰЛДЫЗ» ДҮЛДҮЛДЕР САЙЫСЫ


