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Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

(Жалғасы 6-бетте).

ҚОЙ ЖЫЛЫНДАҒЫ ҚОНЫС ТОЙ
Қой жылы

 ұлытаулықтар үшін 
тоймен басталды. 

Жуырда аудан 
орталығында 

«Қолжетімді
 баспана-2020» 
мемлекеттік 

бағдарламасы ая-
сында салынған 
Тәуелсіздікке 

20 жыл және 
Тайжан 

көшелеріндегі  бір-
пәтерлі, үш бөлмелі 

20 тұрғын үйдің кілті 
санаттарға сәйкес

 азаматтарға табыс 
етілді.

Мерейтой айшықты 
шаралармен басталды

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

Өткен жылы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ассамблеяның ХХІ сессиясында 
2015 жылды Қазақстан халқы Ассамблеясы деп жариялағаны мәлім. Өйткені, 
үстіміздегі жылдың 1 наурызында Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығы аталып өтпек. Осы айтулы мерекеге орай Ассамблея жылын өткізу 
Тұжырымдамасы да жасалынды. Ал, бейбітшілік пен келісім тойы ақпан 
айының алтысы күні салтанатты түрде ашылады. Бұл күні еліміздің барлық 
аймақтарында, шалғайдағы ауылдар мен шалқар қалаларда айшықты шаралар 
өткізіліп, елді думанға бөлейді...

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы еліміздегі ауыр жағдайды бастан 
кешіре отырып, 1992 жылы Елбасының айтқан идеясының негізінде Қазақстан 
халқы Ассамблеясы атты жаңа институт өмірге келді. Содан бері мемлекеттік 
ұлттық сая саттың арқаулық қағидаты – Қа зақстандағы барлық этнос тар мен 
конфессиялардың тең құқықтарының сақталуы қағидаты ешқа шанда назардан 
тыс қалған емес. Мемлекет басшысының табиғи тереңдігі мен саяси ал
ғырлығынан туындаған институт ретінде Ассамблея Қазақстанның Тәуелсіздігін 
нығайтуға белсенді қызмет етіп келеді. Біз қоғамдық тұрақтылықты, ұлтаралық 
келісімді қамтамасыз етуде, қазақстандық біртұтастық пен жаңа қазақстандық 
пат рио тизмді қалыптастыруда өз моде лімізді жүзеге асырудамыз.

Ассамблея идеясын қанымен сіңірген, қиын қыстау тарихи кезеңдерден 
бірге өткен аға буын үшін келісім мен бірлік өмірлерінің негізі. Ендігі жерде бұл 
ұғымдардың қасиетін өске лең ұрпаққа, еліміздің келешек иегерлеріне түсіндіру, 
түйсігіне сіңіру – алдымызда тұрған мін дет. Ассамблея мерейтойының 
салтанатты ашылуында өткен айшықты шаралар осыған негізделді. Осындай 
ісшаралар ауданымыздың барлық аймақтарында өтті. Қазақстан халқы 
Ассмблеясының 20 жылдығына арналған ісшаралар туралы материалдар 
топтамасы газетіміздің алдағы сандарында жарық көретін болады.

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Өткен Жылқы жылы Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың ұйғарымымен, еліміздегі 
мемлекеттік басқару органдарында бірқатар өзгерістер болғаны белгілі. Сол     өз
герістердің бірі де бірегейі–Қазақстан Республикасы Президентінің 6 тамыз 2014 
жылғы  №883, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан 
әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығымен Қазақстан Республикасы
ның Мемлекеттік істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің 
құрылуы. Елбасының сол жылғы 29 тамыздағы №900 Жарлығымен Агенттік туралы 
Ереже бекітіліп, қызметтік функциялары мен міндеттері нақтыланды. Әсілі аталмыш 
Агенттік, ҚРның Президентіне  тікелей бағынады және есеп береді. Ол мемлекеттік 
қызмет саласында басшылықты және мемлекеттік қызмет көрсететін, сонымен қатар 
ҚРның заңнамасында көзделген шектерде сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен 
құқықбұзушылықтардың алдыналу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу мен тергеу 
бойынша салааралық үйлестіруді әрі өзге де арнайы атқарушы және рұқсат беруші 
функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады. Агенттіктің 
құрамында Астана мен Алматы қалаларын қосқанда, 16 департамент бар. Сонымен 
бірге аймақтық басқармалар құрылып, өз жұмыстарын жүргізуде.

Таяуда «НұрОтан» партиясы аудандық филиалының мәжіліс залында, Жезқазған 
аймағы бойынша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл басқармасының басшысы Ерік Өмірбекұлы Есенов пен оның орынбаса
ры Қуаныш Қайырбекұлы Қайырбек аудан активімен кездесуі өтті. Оған аудан әкімі         
Х. Омаров, орынбасарлары М.Оспанов, А.Мырзабеков, аудандық мәслихаттың хат
шысы Т.Сейтжанов, «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының орынба
сары Ж.Бабатаев, аудан әкімдігі жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісәрекет 
жөніндегі комиссияның төрағасы Ш.Үмбетов, ауыл ақсақалдары, аудандық мекеме
лердің басшылары, қызметкерлері қатысты. 

                                                              (Жалғасы 2-бетте).

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалында

АУДАН АКТИВІМЕН
 ӨТКЕН КЕЗДЕСУ
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Ш.Үмбетов, Т.Сейтжанов сөз кезе-
гін алып, жаңадан ашылған аймақтық 
басқарма басшыларының қызметтеріне 
сәттілік тіледі. Соңынан село тұрғын-
дарымен қоғамдық қабылдау жүргізген 
Е.Есенов пен Қ.Қайырбек, олардың кө-

кейтесті мәселелерін тыңдап, сауалда-
рына жауап берді.

Суретте: кездесуден көріністер.

Аудан әкімі Х.Омаров 
ашып, жүргізген кездесуде, 
аумақтық басқарма басшы-
сы Е.Есенов сөз сөйледі. 
Өз сөзінде Қазақстандағы 
сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы мемлекеттік саясатқа, 
Елбасының 2015-2025 жыл-
дарға арналған стратегия-
сына, т.с.с. тоқталған ол, өт-
кен жылдың қараша айынан 
бастап жұмысын бастаған 
аймақтық басқарманың 
функционалды міндеттерін 
айтып өтті. Кездесуді аудан 
басшысы Х.Омаров қоры-
тындылап, қонақтарды ау-
данның тыныс-тіршілігімен, 
өткен Жылқы жылы атқарылған жұмы-
стармен, қол жеткен жетістіктер және 
алда жүргізілетін игі істермен танысты-
рды. Аймақтық басқарманың басшыла-
рын ұлытаулықтармен тығыз жұмыс жа-
сауға шақырып, қонақтарға Елбасының 

Ұлытаудағы сұхбаты, ел газеті «Егемен-
де» жарияланған Ұлытау туралы ма-
териалдар енгізілген «Ұлт ұясындағы 
ұлағат» атты жинақты тарту етті.

Кездесу барысында Ш.Смайылов, 

АУДАН АКТИВІМЕН
 ӨТКЕН КЕЗДЕСУ

 «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалында

Елтынды ДҮЙСЕНБАЕВ

Аудан әкімі Х.Омаров Егінді, Алғабас, 
Қаракеңгір елді мекендері әкімдерінің ха-
лық алдында есеп беру жиындарына қаты-
сты. Жиында аудан басшысымен бірге ау-
дан әкімінің орынбасарлары, аудан мекеме, 
кәсіпорын басшылары болды.

Егінді ауылында болған жиында халық 
алдында есеп берген ауыл әкімі М.Ахметов 
ауылдың осы кезге дейінгі атқарған жұмы-
старын әлеуметтік-экономикалық даму бағы-
тындағы бет-пердесін біршама ашып берді. 
Иә, шынайылыққа келгенде де елде біршама 
көп-көрім шаруалар атқарылғандығы көзге 
көрініп тұр. Село әкімі өз есебін слайдтар 

арқылы нақты дәйектермен халқына жеткі-
зе білді. Дей тұрсақта тұрғындар тарапынан 
жекелеген сұрақтар мен ұсыныс-пікірлер де 
болмай қалған жоқ. Айталық, шаруа қожа-
лығының иегері Бекболат Нұржанов ауданда 
астық сақтау мәселесін шешуге қолұшын бе-
руді өтінді. Бұл мәселеге байланысты аудан 
басшысы аудан орталығында 2012 жылы 
басталған астық сақтау қоймасы бар болса 
да оның толыққанды аяқталмағандығын айта 
отырып «Тасбұлақ» кәсіпорыны жауапты, бұл 
жұмыстың әу баста дұрыс жүргізілмегендігін 
Түрік фирмасымен сөйлесіп, мәселенің оң 
шешімін табуға жұмыстар істелінбей жатқан-
дығынан хабардар етті. Село тұрғынына 
Кенжебек Молдабековтің қойған ең негізгі 
сауалы көмір тасу тендері мәселесіне байла-
нысты екен, яғни, жергілікті тасымалдаушы-
ларға беруді қозғады. Бұл мәселе негізінде 
мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес жүр-
гізілетіндіктен ешкімнің араласуға құзыры да 
жүрмейді. Ол басшылық тарапынан байып-
пен түсіндірілді. Сол сияқты жиында көтеріл-
ген пайдаланылмаған жерлердің мемлекетке 
қайтып алынуы, оған әзірге инвесторлардың 
қызығушылық танытпай отырғандығы да 
орын-орнымен айтылды.

***

Алғабас елді мекенінде есеп берген село 
әкімі Ә.Уәлинов селоның әлеуметтік- эконо-
микалық дамуына жан-жақты тоқталып,  бү-
гінгі күнгі елдің тыныс-тіршілігімен халықты 
жан-жақты таныстырып өтті. Шындыққа, 
шынайылыққа келгенде де елді мекенде 
жап-жақсы тілге тиек етер істер атқарылу-
да. Мұндағы мектеп мәселесінің оң шешім 
табуы, халықты ауызсумен қамтамасыз ету 
жағдайларының шешілуі елді қуантып отыр. 
Жалпы, пікір-ұсыныс айтып сөйлеушілердің 
де мемлекет тарапынан қолдауды шынай-
ылықпен сезініп, алғыс сезімдерін білдіруі 
билік пен халық ортасын бұрынғыдан да 
жақындата түскен тәрізді. Жиын соңында 
аудан басшысы Х.Омаров село тұрғындары 

Сұлтан Жаналин, Сабырбай Байкенжин-
дерді аудан әкімінің Алғыс хатымен, шежірелі 
Ұлытаудың жаңа басылымдағы «Ұлт ұя-
сындағы ұлағат» кітабымен марапаттады.

***

Қаракеңгір елді мекенінде де село 
әкімінің есебіне ауыл халқы көптеп жинал-
ды. Ақсақалдар, еңбек ардагерлері, жастар, 
ұжымдар қатысқан жиынның берекелі өткенін 
атап өткен ләзім. Ауыл әкімі М.Смайыловтың 
ауылды экономикалық, әлеуметтік-тұрмы-
стық бағыттарда, өткен 2014 жылғы атқа-
рылған жұмыстар туралы есепті баяндама-
сында көрсетілгендей, елді мекенде біршама 
алға ілгерілеушілік байқалады. Әсіресе, өнер 
десе ішкен асын жерге қоятын қаракеңгір-
ліктердің халық театрын қайтадан қорғап, 
қалыпты жұмыс істеуіне мүмкіндік жасаған-
дығына әп-бәрекелді десіп қалдық. Жиын 
барысында село тұрғыны Әбрам Жаманға-
риннің шеттегі үш үйге су бармай тұрған 
мәселесі ескеріліп, назарға алынатын болды. 
Пікір айтушы халық село әкімінің есебіне қа-
нағаттанатындығын айтып жатты.

Елді мекендердегі село әкімдерінің 
есебін мұқият тыңдап, халықтың ұсы-
ныс-пікірін жадына алған аудан басшысы 
Х.Омаров село әкімдеріне тиісті тапсырма-
ларын да берді.

Ауыл әкімі есеп берді

АУЫЛДАРДА 

ІЛГЕРІЛЕУШІЛІК 
БАР

(Соңы. Басы 1-бетте).

 «Нұр Отан» партиясы Ұлытау аудандық филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде 2015 жылы 

мекеме басшыларының азаматтарды 
қабылдау кестесі

№ Аты-жөні, тегі Атқаратын қызметі Қабылдау өткізетін 
күні және уақыты

1 Омаров Х.Н Ұлытау ауданының әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы Ұлытау аудан-

дық филиалының төрағасы

Әр айдың соңғы  
бейсенбісі. Сағ: 15.00-

17.00
2 Оспанов М.С Ұлытау ауданы әкімінің орын-

басары
Әр айдың бірінші 

бейсенбісі. Сағ: 10.00-
12.00

3 Мырзабеков 
А.Б

Ұлытау ауданы әкімінің орын-
басары

Әр айдың үшінші 
сейсенбісі. Сағ: 12.00-

16.00
4 Акышбеков 

Б.Б
Ұлытау ауданы әкімінің орын-

басары
Әр айдың екінші 

бейсенбісі. Сағ: 15.00-
17.00

5 Оразбеков Д.Б Ұлытау аудандық ТҮКШ, ЖК 
және АЖ бөлімінің басшысы

Әр айдың екінші 
сейсенбісі. Сағ: 11.00-

13.00
6 Абилова А.Б Ұлытау аудандық жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарла-
малар бөлімі басшысының м.а

Әр айдың екінші 
бейсенбісі. Сағ: 15.00-

17.00
7 Ауғанова Г.М Ұлытау аудандық кәсіпкерлік 

бөлімінің басшысы
Әр айдың үшінші 

сәрсенбісі. Сағ: 10.00-
12.00

8 Балтабеков Т Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік Орталығының 

Ұлытау аудандық бөлімшесінің 
басшысы

Әр айдың бірінші 
сейсенбісі. Сағ: 11.00-

13.00

9 Сыздықов М Ұлытау аудандық білім,           
денешынықтыру және спорт 

бөлімінің басшысы

Әр айдың үшінші 
сейсенбісі. Сағ: 10.00-

12.00
10 Түсіпбеков Е Ұлытау аудандық жер қатына-

стар бөлімінің басшысы
Әр айдың екінші 

бейсенбісі. Сағ: 14.00-
16.00

11 Обайдуллин 
С.С

Ұлытау аудандық   ауылша-
руашылық және ветеринария 

бөлімінің басшысы 

Әр айдың екінші 
сәрсенбісі. Сағ: 15.00-

17.00
12 Садықов Т.Ж Ұлытау селолық округінің әкімі Әр айдың үшінші 

сәрсенбісі. Сағ: 10.00-
12.00

«Ескі жылда – есірке, жаңа жылда – 
жарылқа!» деп қазағым тегін айтпаған. 
Қиын-қыстау жылдары Жездінің өндірісі 
тоқтаған соң тұрмысымыздың қиюы қашып, 
үйлер бұзылып, кентіміз қоқысқа айнала 
бастаған болатын. Өткенге күйе жақпай-
мыз, алайда ауданымызға Омаров Хамит 
Нұрланұлы әкім болып келгелі аймағымы-
здағы елді мекендеріміздің бәрі жанданып 
келе жатқандай аудандық «Ұлытау өңірі» 
газетінен оқып, біліп отырмыз. Біздің Жезді-
де де жақсылықтың нышаны сезіліп, өткен 
жылы біраз іс тындырылды. Кентіміздің аза-
маты Файзолла Жәнібеков есеп-беру жина-
лысында: – Кентіміз енді ғана іскер әкімге 
жарып отыр,–деп іштегі сырын ақтарған бо-
латын. Онысы шындық. Бұрындары көше-
лерге тартылған шам жанбай, жөндеуден 
өткен моншамыз тез арада істен шығып 
қалған еді, кент әкімі Бағдат Қабденұлы 
2014 жылы бәрін қайтадан іске қосты. 
Құдайға шүкір, аудан әкімінің қолдауымен 
кентіміздің 70 жылдық мерекесін атап өттік. 
Сол жолғы жиынды Жезді ауданы кезінде 
басшылық жасап кеткен Қ.Медиевтің бір 
сөзі бәрімізді қуантты. Ол кісі Жезді соғыс 
жылдары Ресейдегі Мәскеу, Брест, Вол-
гоград секілді қаһарман қалалармен тең 
болды–дегендегісі нағыз көрегендігі еді. 
Расында фашистерге төтеп берген біздің 
Марганец соғыс жылдары күндіз-түні то-
лассыз кен өндірген кеншілеріміз де нағыз 
батырлар емес пе! Орайы келгенде ай-

тайын дегенім әкіміміз Б.Әбдірайымовтың 
«Жездінің алғашқы құрылысшылары» ал-
леясын жасауы 70 жылдық тойға арналған 
тарту болды. Той күні жаңарған көше жол-
дарын көрген қонақтар көңілді күйде болды. 
«Тойтөбеде» ат жарысы өтпегелі қашан, 
әл-қадірінше аламан бәйгеге ат шаптырыл-
ды. Сол мерекелі күні ардақты азаматымыз 
еліміздің кен басқармасында еңбегі сіңген 
Ә.Тоқтыбаев көшесіне, тұрған үйіне белгі 
қойылуы да азаматтық іс болды.

Расын айтқанда, біздегі мұражай тари-
хи тағылымдарды насихаттайтын тамаша 
мәдени орталық болып отыр. Мұнда 1999 
жылы Президентіміз Н.Ә.Назарбаев болса, 
кейінгі жылдары атақты археологтың қызы 
Дәнел Әлкейқызы, Кенесары ханның ұр-
пағы Раушан Натайқыздары, т.б. да атақты 
адамдар соққан. Ұлытауға бет алған қадір-
лі қонақтар жол қиылысында тұрған біздің 
жаққа келе қалса, кентіміз осылай көріктене 
берсе ешкімнен ұялмайтын болармыз.

Кешегі жиында пештегі мектеп жөн-
деліп, жаңа балабақша қалыпқа келетіні 
белгілі боп отыр. Өткен жылы үлгермей қа-
ланған көше жолдары жөнделіп, әлі де та-
лай қоқыстар тазартылмақ. Келелі істердің 
жалғасын табуға аудан әкімі Х.Омаровтың 
әлі де талай қаржылай демеп отыратын-
дығына сеніміміз мол.

Қадыр ҚҰЛАХМЕТОВ,
 еңбек ардагері.

Есеп-беру жиналысынан кейінгі ой

АЛДАҒЫ КҮНДЕРДЕН КҮТЕР 
ҮМІТІМІЗ МОЛ
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БАРДЫ БАҒАЛАЙ БІЛЕЙІК
Өткен аптаның соңын ала Сарысу 

селолық округінің әкімі Хамит Аппазов 
тұрғындар алдында есебін берді. Оған 
аудан әкімі Хамит Омаров пен аудан 
әкімінің орынбасары Аманжол Мырзабе-
ков және аудандағы жетекші бөлімдердің 
басшылары арнайы барып қатысты.

Ауыл әкімінің 
есебі екі сағаттан 
артық  уақытқа 
созылды. Баста-
пқыда мұнша-
лықты ұзар деп 
о й л а ғ а н ы м ы з 
жоқ еді. Себебі, 
бұл бір пробле-
масыз ауыл сын-
ды көрінген-ді. 
Аудан орта-
лығынан шалғай 
жатқанымен ин-
фрақұрылымда-
ры сақадай сай. 
Облыс, аудан 
о р т а л ы ғ ы м е н 
байланыстыра-
тын күрежол да, 
кешегі ашылған 
теміржол да тура 
іргеден өтеді. 
Мектеп, Мәдениет үйі, әкімшілік ғимара-
ты, аурухана әлі де бүгінгі талапқа жау-
ап беріп тұр. Көшелер, жақсы күтімдегі 
үйлер, кейінгі жылдары орнатылған кө-
шелік жарық шамдар ауылдың салта-
натын асырғандай. Мұндағы өмір қала-
мен бірдей. Шаруа қожалықтары, ауыл 
тұрғындары өндірген өнімдерін де об-
лыс, аудан базарларына қиналмай жет-
кізеді. Орайы келгенде айта кетейік, ке-
шегі өтпелі кезеңде аудан орталығының 
өзі электр жарығынсыз отырған уақытта 
бұл ауылда шам сөнген жоқ. Тіпті, округ-
тің 18 шаруа қожалығында электр шамы 
сол уақыттан бері 
жанып тұр. Олардың 
кейбірі ауылдан 35 
шақырым қашықта 
орналасқан.

Ондаған жылдар  
бойы қаңырап бос 
тұрып, кейінгі жыл-
дары күрделі жөнде-
уден өткізіліп қайта 
қатарға қосылған 
ауылдың Мәдениет 
үйінде тұрғындар 
алдында есеп бер-
ген ауыл әкімі Хамит 
Аппазов жиналған 
қауымға қарапай-
ым түсінікті тілмен 
өңірдің табыстарын 
да, алда тұрған мін-
деттерін де жеткізді. 
Ауылда мемлекеттік 
бағдарламалардың 
жүйелі жүзеге асып 
отырғаны айтылды. 
Негізгі макроэконо-
микалық көрсеткіштердің тұрақты өсіп 
отырғаны сипатталды. Қол жетіп отырған 
көптеген оң нәтижелер ортаға салынды. 
Өңірде табиғи өсу бар, қазір ауылдың 
халқының саны 1055 адам.

Ауылдың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын жақсартуға негізделіп бөлін-
ген қаржы толығымен игерілген. Соның 
нәтижесінде ауылдың ахуалы жылдан 
жылға жақсарып келеді. Село орталығы 
абаттандырылып, халық ауызсумен 
қамтамасыз етілген. Әрине, жұмақ орнай 
қалды деуден аулақпыз. Бірақ, жағдай 
бұрнағы жылдардағыдан көш ілгері. 
Үстіміздегі жылы аудан әкімі жергілікті 

жолдарды жөндеп ұстап тұру үшін қажет-
ті қаржыны жергілікті әкімдердің өзіне 
берген екен. Осы қаржыны алған ауыл 
әкімі тендер өткізіп, оны ауыл тұрғыны 
ұтып алған. Енді ауылдағы жолды таза-
лау, ой-шұқырын тегістеу сол азаматтың 
еншісінде. Бұл дау ауыл халқының әлеу-
меттік жағдайын жақсартуға жасалынып 
отырған қадамдардың бірі.

А у ы л д ы ң 
негізгі саласы 
– ауыл шару-
ашылығы да 
даму жолына 
түскен. Мал 
басы жыл сай-
ын артып, мал 
басын асылдан-
дыру жұмыста-
ры да       бір-
сыдырғы жүріп 
жатыр. Қазір 
ауылда есепте 
тұратын 58 ша-
руа қожалығы 
мал басын өсіру, 
асылдандыруда 
жап-жақсы табы-
старға қол жет-
кізіп отыр. Округ 
бойынша 73 бас 
асыл тұқымды 

бұқа әкелінді. 
Фермерлердің техника паркі жаңа-

руда. Соңғы жылдары қаржылық, неси-
елік қорлар кәсіпкерлерге жақсы қолдау 
көрсете бастады.  Соның нәтижесінде 
«Нұрқабай» шаруа қожалығы бір МТЗ-82 
тракторы мен бір шөп тайлағыш сатып 
алса, екі шаруа қожалығы «Алтын асық» 
бағдарламасы бойынша инвестициялық 
субсидиялауға құжаттарын дайындау 
үстінде. Сондай-ақ, «Ұлар» несие серік-
тестігі арқылы 2014 жылы 8 адам жұмы-
сын кеңейтуге 10 млн. теңге көлемін-
де несие алса, Жезқазған қаласында 

ашылған «Тұяқ» дүкенінен Сарысу се-
лосына қатысты шаруа қожалық иелері 
Шыңғыс Далханов, Серікбай Сейдахме-
тов, Марат Сейдахметов арнайы орын 
алып, өз саудаларын жасауда. 

Ауыл әкімі білім беру, денсаулық 
сақтау, мәдениет саласындағы атқа-
рылған жұмыстар мен алда тұрған мін-
деттерді жіктеп айтып шықты.

Ауыл әкімінің тұрғындар алдындағы 
есебін жиналысқа қатысушылар қа-
нағаттанарлық деп қабылдады. Ауыл 
ақсақалдары Айып Қожарбаев, Сәруар 
Апбазовтар шығып сөйлеп, ауылдың 
жағдайының соңғы жылдары көп жақ-

сарғанын айтты. Елбасының жүргізіп 
отырған саясатына халықтың риза екені 
көрінді. Сәруар ақсақал ауылдың гүл-
денуі осындағы әр тұрғынның қолында 
екенін, көгалдандыру, сәулеттендіру 
жұмысына біркісідей атсалысу қажетті-
гін айта келіп, ауылда бау-бақша мәде-
ниетін көтеруге мүмкіндік молдығын сөз 
етті. Тұрғындардың сауал беруіне еркін-
дік берілген кезде аудан әкімінің арнайы 
келгенін пайдаланып, елдің көкейінде 
жүрген өзекті мәселелерді қозғағандар 
да болды. Мәселен, Сұлтанғазы Жан-
ділдинов ауылдағы ауыз су мәселесінің 
әлі күнге толық шешілмей келе жатқа-
нын тілге тиек етті. «Ақбұлақ» бағдар-
ламасына сай су үйді-үйге дейін жет-
кізіліп, тіпті ішке кіргізіліп берілуі керек 
болса да, ауылда көшелердің өзіне су 
әлі толық жеткізілмегенін ашына айтты 
ақсақал. Ал, Әбжәлел Жағыпаров ауыл-
дағы электр желілерін тарту жүйесінің 
жұмысына тоқталды. Бұл бағыттағы 
құралдар мен құрылымдардың сонау 
Брежневті көзі көрген дүниелер екенін, 
жаңғыртуды қажет ететінін жеткізді. Ал, 
Айып ақсақал ауылда мал ұрлығының 
тыйылмай келе жатқанына қынжылды. 
Ауылдағы учаскелік полиция қызметкер-
лері шамаларынша жұмыс істеп жатқан 
сыңайлы. Бірақ, осы бір оралымсыздық 
бүгінде ауыл тұрғындарының бас ауруы-
на айналған.

Жиында сондай-ақ, бас ауырып, 
балтыр сыздай қалған жағдайда қа-
ладағы емдеу орындарына жету үшін 
жедел-жәрдем көлігінің жоқтығы үлкен 
алаңдатушылық тудырып отырғаны да 
сөз болды. 

Жиынды аудан әкімі Хамит Омаров 
қорытындылады. Аудан басшысы ауыл 
әкіміне селолық округте мал басын 
асылдандыру, бірдейлендіру, кәсіпкер-
лікті дамыту жұмыстарының баяу жүр-
гізіліп жатқанын ескертті. Бұл ауыл кеше 
асыл тұқымды мал заводы болғанын, ал 
сол жұмыстардың бүгінде кенже қалып     
отырғанын айта келіп, аудан басшысы 
қолда барды бағалай білейік дегенге 
тоқталды. Ауылдағы электр жарығының 
шалғайдағы шаруа қожалықтарына жетіп 
тұрғаны әрине қуанышты. Оны одан әрі 
ұстап тұру, жаңғырту, бардың қадірін білу 
сол қожалық иесіне де байланысты. Оны 
жөндеу үшін мемлекетке қол жайғанша 
бірлесіп ұстауға үйренуіміз керек дегенді 
де айтып өтті.

Әрине, елдің тілегі ескерусіз де 
қалған жоқ. Жиынға арнайы келген бөлім 
басшыларына салалар бойынша тапсы-
рма беріп, оның орындалысы бақылауда 
болатынын айтқан әкімге ел алғысын 
білдіріп тарқады.

Айтпақшы, аудан әкімі Хамит Омаров 
ауданның, ауылдың қоғамдық жұмыста-
рына белсене араласып, ақылшы бо-
лып жүрген бір топ ақсақалдарды өзінің 
«Алғыс хатымен» марапаттап, сый-сия-
пат жасады.

 ***   
Сол күні түс ауа Борсеңгір ауылы-

ның әкімі Кенбай Наушарбанов та өзінің 
біржылғы атқарған жұмыстары жайлы 
жұртшылық алдында есеп берді. Сары-
су ауылынан шыққан аудан басшылары 
тайлы-тұяғымен осы ауылға атбасын 
бұрды. 

Ауылдың негізгі күнкөрісі – мал ша-
руашылығы болғандықтан, ауыл әкімі де 
есебін бүгінгі бағыт – мал тұқымын асыл-
дандыру жұмысынан бастады. Ауылдың 
даму көрсеткішін салыстырып, сарап-
таған әкім округ бойынша өткен жылы 
атқарылған жұмыстардың жемісін де 
тізбелеп өтті. Орталықтағы мектеп, клуб, 
байланыс саласы, дәрігерлік пункттің 
жұмысы да жіпке тізілді. Бұлар бүгінде 
хал-қадірінше елге қызмет етіп келеді. 
Ауылды көгалдандыру, абаттандыру 
жұмыстарында да тілге тиек етерлік 
істер бар. Өткен жылы село орталығына 
Жезқазғаннан 85 түп сирен ағашы, 500 
түп гүл әкелініп отырғызылыпты. Көше 
жолдары асфальтталған. Орайы келген-
де айта кетейік, бұл ауылдың да жолын 
ұстап тұруға қаржы бөлінген. Осы бағыт-
та өткізілген тендерді «Жезқазған жол-
дары» мекемесі ұтып алған екен. Жолды 
тазалау, жөндеу сол мекеменің иелігінде 
болмақ.

Өзге ауылдардағы сияқты Борсеңгір-
де де басты мәселесі – ауызсу. Рас, бұл 
бағытта біршама жұмыстар атқарылған. 
Су құбырлары тартылып, көшелерге су 
келіп тұр. Бірақ, тұрғындар жағдайдың 
өркениетке сай болғанын қалайды. Су 
үйімізге кіріп тұрса деген өтініштерін біл-
діріп жатты мұнда да.

Кенбай Наушарбановтың есебінде 
де ауыл тұрғындары алдымен осы ауы-
зсуды алға тартты. Бір қызығы, ауыл-
дастарының осы сауалына ауылдың 
ақсақалы, ауыл ақсақалдары алқасының 
төрағасы Ө. Наурызбаев жауап беріп, 
қолыңда дайын қаржың болса, су меке-
месі суды ертең-ақ үйіңе кіргізіп беретінін 
айтты. Өтекең өз сөзінде ауылдағы ли-
мандардың жағдайын кеңінен сөз етті. 
Ақсақал, кешегі кеңшар тараған кезде 
таратылып берілген лимандардың ие-
лері кім екені қазір белгісіз болып қалға-
нын айта келіп, оны қайыра   тізімдеуді 
өтінді. Өйткені, бұрынғы лиман иелерінің 
бірі қалаға, басқа жақтарға қоныс аудар-
са, енді біреулері бақилық болғанын тіл-
ге тиек етті.

Жиынды аудан әкімі Хамит Омаров 
қорытындылап, мұнда да мал басын 
асылдандыру, бірдейлендіру жұмыста-
рының баяу жүргізіліп жатқанын айтып, 
округ әкіміне нақтылы тапсырмалар 
берді.

Колда барды қадірлей білуге        
шақырған аудан әкімі кездесу соңында 
бір топ азаматтарды «Алғыс хатпен» ма-
рапаттап, сый-сияпат жасады.

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

         Ауыл әкімі есеп берді
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Бұрнағы жылдармен салыстырған-
да, шалғай ауылдардағы ағайындардың 
тұрмыстары түзеліп қалған сыңайлы. 
Ауылдықтарды сан жылдар бойы сан-
сыратып келген ауызсу,, электр жарығы 
сияқты мәселелер түпкілікті шешілмеген-
мен біршама жолға қойылғандай. Әрине, 
тұрғындардың игілігіне жасалып жатқан 
ірілі-ұсақты ізгі істер көңілге қуаныш ұя-
латары сөзсіз. Десекте, ел басқарып оты-
рған ер-азаматтардың халыққа қызмет 
етудегі жұмы-
старын шира-
татын, тапта-
уырын жолды 
тастап, заман 
ағымына сай 
ж а ң а ш ы л , 
ізденгіш, жі-
герлі болуға 
ұмтылыстары 
аса қажет-ақ 
дәл қазір. Қа-
рапайым ха-
лықтың мүд-
десі жекебас 
мүддес інен–
қашан да жоға-
ры. «Халық 
болмаса–хан 
да жоқ», «Ха-
лық қаласа, хан 
түйесін сояр» 
дейді дана қа-
зақ. Қазір ха-
лықтың көзі 
ашық, көкірегі 
ояу! Елдің өр-
кениетке, жаңа 
өмірге деген 
құлшынысы сәт сайын артуда. Бүгінде 
екінің бірінің ауласында–темір тұлпар, 
баспанасы еурожөндеуден өткен, үйдің 
жанында бау-бақшасы, қораларында 
малдары бар. Әлбетте, осы игіліктің бәрі–
әркімнің өз еңбегі! Енді халықтың бар ті-
легі–таза ауызсуы мен электр жарығы 
үзіліссіз болып тұрса, ауылында әлеумет-
тік-тұрмыстық нысандар көбейіп, дәулеті-
не сәулеті  сай болып жатса...
Әйтеуір, «аспандағы Айды 
алып бер» деп отырған еш-
кім жоқ. Ел басқарып отырған 
азаматтардың «құлақтарына 
алтын сырға», ауылдықтар-
дың мұң-мұқтажы ескеріліп, 
қашанда ниеті түзу, пейілі кең 
қыр қазағының талап-тілектері 
орындалса дейміз де...

Аптаның алғашқы күні ау-
дандық Мәдениет үйінде, 
Ұлытау селосының әкімі Т.Са-
дықов 2014 жылы атқарылған 
жұмыстар туралы тұрғындар 
алдында есеп берді. Есеп 
беру жиынын аудан басшысы 
Х.Н.Омаров өзі ашып, жүргізіп 
отрыды. Ауыл әкімінің есепті 
баяндамасы тыңдалып болған соң, ау-
дан басшысы Хамит Нұрланұлы 2015 
жылы селоны сәулеттендіру, көгалдан-
дыру және кәсіпкерлікті дамыту, мал ба-
сын асылдандыру, көбейту бағыттарында 
жүргізілетін жұмыстардың баяндамада 
нақты қамтылмағанын атап өтті. Кезек 
ауыл тұрғындарының талап-тілектерін 

айтып, ой-пікірлерін ортаға салуға беріл-
ді. Зейнеткер ауыл тұрғындары Ш.Смай-
ылов село көшелеріне аудан экономика-
сын дамытуға айтулы үлестерін қосқан 
ұлытаулық азаматтардың есімдерін беру, 
үйлерді қайта нөмірлеу жөнінде сөз қозға-
са, Қ.Бекілдеков аудандық ІІБ мен өртке 
қарсы қызмет мекемелерінің жылу қазан-
дықтарын қосып, ортақ қазандық жасау, 
жазда балалар демалатын орын (лагерь) 
ашу, Белгітастың жанын жарықтандыру 

жайлы өз 
ой -ұсыны -
сын айтты. 
Бұл сауал-
дарға аудан 
б а с ш ы с ы 
Хамит Нұр-
ланұлы кө-
ш е л е р д і ң 
а т т а р ы н 
өзгерту ар-
найы комис-
сияда қара-
л а т ы н ы н , 
ал тұрғын 
ү й л е р д і 
ж а ң а д а н 
н ө м і р л е у 
село әкімді-
гіне жүкте-
летінін жет-
кізді. Ортақ 
жылу қазан-
дығын салу 
а у д а н д ы қ 
бюджеттен 
қаржылан -
д ы р ы л -
м а й т ы н ы н 

екі мекеменің өзара келісімдерімен 
облыстық деңгейде шешілетінін, бала-
лар лагерін  ашу, монументтің маңайын 
жарықтандыру болашақтың еншісінде 
екенін айтты. Ал, зейнеткер Ә.Жандар-
беков ауылда хоккей ойнайтын корттың 
жоқтығын, қысқы спорт ойындары қолға 
алынбай отырғанын айтып өтті. Бұл сау-
алға аудандық БДШС бөлімінің бастығы 

М.Сыздықов жыл басында жасалған 
ашық мұз  айдыны жылымық күндері 
еріп, жарамсыз күйге түскенін, күн суыта 
қалыпқа келтірілетінін, ал ауылдық мек-
тептер шаңғы, конькилермен мүмкіндігін-
ше қамтамасыз етілгенін атап өтті. Ауыл 
тұрғыны С.Бектемісов көптің көкейінде 
жүрген өзекті мәселелерді көтергендей 

болды.
–Менің айтайын дегенім өзі жыл сайын 

айтылып жүрген әңгіме. Селомыз сәулет-
теніп, көркіне көрік қосып келеді. Тұрғын-
дардың тұр-
мыс жағдайы 
да жыл санап 
жақсара тү-
суде. Ауылда 
өркениетт ің 
алғышартта-
рындай жұ-
мыстар жап-
пай жүргізіліп 
жатыр десек, 
артық айтқан-
дық емес.. Өз 
күштер імен 
үйлеріне ауы-
зсу кіргізіп 
алып, ван-
на, унитаз, 
ыдыс-аяқ жу-
атын орын-
дар орнатып 
алғандар көп-
теп санала-
ды. Бұл құп-
тарлық жай. 
Әркім жайлы 
өмір сүруге 
құқылы! Бірақ сыртқа шығатын лас қал-
дықтар жиналатын арнайы орындарды 
(септиктерді) тазалау қиындық туғызып 
тұр. Ондай қалдықтарды сорып алып, сы-
ртқа шығаратын арнаулы автокөлік жоқ. 
Мына тұрған Жездіде бар көрінеді. Біздің 
«комхоздағы» арнайы автокөлік, неге 
екені  белгісіз, қызмет істемейді. Бұл да 
халыққа қызмет көрсетудің бір түрі емес 
пе?! Тұрғындар өз қаражатына, адал ақ-
шасын төлеп септиктерін тазалатар еді 
ғой! Осы бі р мәселе түпкілікті шешілетін 
уақыт келді,–деді Сәрсен ақсақал. Со-
нымен қатар, «ауылдағы жекеменшік мал 
басын қолдан ұрықтандыру жұмысы қай-
та жаңғыртылса» деген тілегін де айтып 
өткен ол:

 –Аудан орталығындағы екі жанармай 
бекеті де АИ-92 маркалы бензиннің ли-
трін 135 теңгеден сатып жатыр. Бұл баға-
ны олар бензин қымбаттаған былтырғы 
жылы қойған болатын. Ол кезде қалада 
АИ-92 маркалы бензиннің литрі 115 ге еді, 
ал қазір 109 теңгеге арзандады. Ал бізде 
күні бүгінге дейін сол 135 теңгеден түскен 
жоқ!–деді ақсақал өкпе-ренішін жасыра 
алмай. Бұл орынды қойылған сауалдарға 
аудан басшысы Х.Омаров нақтылы жауап 
қайырды. Комхоздың балансындағы арна-
улы автокөлікті бір жеке кәсіпкерге жалға 
беріп, селодағы септиктерді белгіленген 
тарифпен тазалау қызметін жанданды-
руға жұмыс жүргізілетінін айтып, жеке-
меншік малдарды қолдан ұрықтандыру 
пунктін ашып, арнайы бір маман бөлуді 

аудандық ауылшаруашылық бөліміне 
(С.Обайдуллин) жүктеді. Ал аудан орта-
лығындағы екі жанармай бекеттері жеке 
кәсіпкерлердің меншігінде екенін айта 
келе, аудандық кәсіпкерлік бөлімінің (Г.А-
уғанова) бекет иелерімен екіжақты тиімді 
бір баға белгілеуге келісуге жұмыс жа-
сайтынын жеткізді. Аудан басшысының 

тапсырмалары орындалып жатса, қане-
ки!–деген де сөздерді құлағымыз шалып 
қалды жиналғандар арасынан. Деген-
мен, көпшіліктің көңіліндегі Қой жылы 

бір жақсылық 
б о л а р ы н а 
деген сенімді 
а ң ғ а р д ы қ 
жүздерінен. 
Ауыл жаста-
ры атынан 
С . К ә р і м о в 
селода спорт-
пен айналы-
сатын орын 
с а л ы н с а 
деген  тіле-
гіне, аудан 
әкімі 2015 
жылы «Де-
нешынықты-
ру-сауықтыру 
к е ш е н і н і ң » 
құрылыс жұ-
м ы с т а р ы 
ба с та л ат ы -
нын, әрірер-
ге №1 орта 
м е к т е п т і ң 
жанындағы, 

аудандық Мәдениет үйіндегі спортзал-
дар жұмыс істеп тұрғанын айтты. Селода 
тері,жүн өткізетін пункт жоқтығын айтқан 
ауыл тұрғыны А.Баймағанбетовтің сауа-
лы да жауапсыз қалдырылған жоқ.

Село әкімі Т.Садықовтың тұрғындарға 
есеп беру жиынын қорытындылаған аудан 
басшысы Х.Н.Омаров, өткен жылы аудан 
орталығында айтарлықтай ауқымды жұ-
мыстар атқарылғанын айта келе, барлық 
ізгі істер тек қана бұқара халық үшін жаса-
латынын, халық мүддесі қашанда жоғары 
тұратынын, табыстың қай түрі болмасын 
елдің ауызбірлігінің, ынтымағының арқа-
сында келетінін жеткізді. Ауыл тұрғын-
дарын  ымырабірлікпен, белсенділікпен 
жұмыла жұмыс жасауға шақырды Хамит 
Нұрланұлы. Жиын соңында аудан әкімі 
Х.Омаров ауыл ақсақалдары С.Темірбе-
ковке, С.Бектемісовке және жастар ара-
сынан Ғ.Алпысбаевқа «Алғыс хаттарын», 
ел газеті «Егеменде» жарияланған Ұлы-
тау туралы материалдар жинақталып ба-
сылған, Елбасының Ұлытау төріндегі сұх-
баты енген «Ұлт ұясындағы ұлағат» атты 
кітаптармен қоса табыстады.

Иә, «аудан орталығы» деген дардай 
аты бар, 2,5 мыңға жуық халық тұратын 
Ұлытау селосының әкімі Т.Садықовтың, 
өткен Жылқы жылғы атқарылған жұмы-
стар жайлы есебін тыңдады ел. Жиын 
барысында шығып сөйлеген ақсақалдар 
ауыл әкімінің есебіне «қанағаттанарлық» 
деген  бағаларын да беріп жатты. Әлбет-

те, қол жеткен жетістіктер 
аз емес! Дегенмен, ауыл 
тұрғындарының айтары 
әлі де бар екені байқалды 
жиында. Жылқы жылы ай-
тарлықтай жақсылықтарға 
куә болған село тұрғын-
дары, Қой жылы да қуа-
нышты жаңалықтар бола-
рына кәміл сенеді, әйтеуір. 
Өйткені аудан орталығы 
болып саналатын Ұлытау 
селосы– аудандағы басқа 
елді мекендерге үлгі болуы 
тиіс! Қай қырынан алсақ та! 
Әрқашан да! Не дегенмен, 
ауылдың аты иісі қазақ қа-
стерлейтін, қойнауы кенге, 
баурайы малға толы, қат-

пар-қатпар кәрі тарихтың талай сыры 
ашылмаған қарт таудың атымен аталады. 
Ал киелі Ұлытаумен аттас ауылдың, жаңа  
заман талабына сай болмауға «қақысы» 
жоқ...

Суреттерде: жиыннан көріністер.

Ауыл әкімі есеп берді

ХАЛЫҚ МҮДДЕСІ — 
                ҚАШАНДА ЖОҒАРЫРахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 2013 жылғы 15 тамыздағы 
«Барлық деңгейдегі әкімдердің халық алдында есеп беру кездесулерін 

өткізу туралы» №615 Жарлығына орай, ауданымыздағы кенттік, ауыл-
дық округтері әкімдерінің тұрғындар алдында өздерінің 2014 жылғы 

атқарған жұмыстары жайлы есептері де аяқталып қалды. Қаңтар 
айының ортасына таман басталған есеп беру жиындарына, аудан әкімі 

Х.Н.Омаров бастаған аудандық мекемелердің басшылары, мамандары 
қатысып жүрді. Ауа-райының қолайсыздығына, жол қатынасының 
қиындығына қарамастан кенттер мен ауылдардың тізгіндеріне ие 

болып отырған әкім-қаралардың есептерін тыңдады олар. Сонымен 
қатар, елді мекендердегі тұрғындардың талап-тілектерін тыңдап, 

түйткілді мәселелердің түйінін тарқату жолдарын бірге талқылады. 
Аудан әкімі Хамит Нұрланұлы кейбір мәселелерді сол жерде шешіп, 

тиісті мекеме басшыларына шұғыл тапсырмаларын да беріп отырды.
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бұрмалайды, мемлекеттік басқару тиімділі-
гін, инвестицияларға ынталарын төменде-
теді, экономикалық дамуды тежейді, әлеу-
меттік теңсіздікті туындатады. Осыны есте 
сақтауымыз керек. 
    ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің         
«Қазақстан-2050» стратегиясы қалыпта-
сқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында сыбайлас 
жемқорлықпен күресу мәселесіне ерекше 
тоқталды.
    «Мемлекет пен қоғам жемқорлыққа қарсы 
күресетін бір күш болуға тиіс. Жемқорлық— 
жай құқық бұзушылық емес. Ол мемлекеттің 
тиімділігіне деген сенімді сетінетеді және 
ұлттық қауіпсіздікке төнген тікелей қатер 
болып саналады. Біз түпкі мақсатымыз-—
жемқорлықты құбылыс ретінде жою үшін 
жемқорлыққа қарсы заңнамаларды жетіл-
діру арқылы жемқорлықпен күресті қатты 
күшейтуіміз керек»- деп айтты Елбасы.
     ҚР Президентінің Жолдауы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінің 
одан әрі дамуына үлкен серпініс берді.
    Алдымыздағы он жылдыққа арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия-
сында сыбайлас жемқорлық деңгейін тү-
бегейлі қысқартуға, мемлекет пен қоғам 
өмірінің түрлі салаларында оны тудыратын 
себептер мен жағдайларды жоюға қабілетті 
превентивтік сипаттағы кешенді шараларға 
жетекші рөл беріледі. Яғни, басты назар 
сыбайлас жемқорлықтың салдарларымен 
күреске емес, оның алғышарттарын жоюға 
аударылды.
   Бүгінгі күнге ең маңызды міндет —  жаңа 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы-
ның қалыптасуын жалғастыру және жүзеге 
асыру.
    Стратегияның түйінді бағыттары, негізгі 
тәсілдері және басым шаралары—мем-
лекеттік қызмет саласындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қоғамдық 
бақылау институтын енгізу, квазимемле-
кеттік және жекеше сектордағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сот және 
құқық қорғау органдарындағы сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениеттің деңгейін 
қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл мәселелері бойынша халықа-
ралық ынтымақтастықты дамыту.
    Сыбайлас жемқорлық проблемасы бар-
лық елдерде бар, тек өзіне тән көріністер-
мен және ауқымымен ерекшеленеді. Оның 
неғұрлым таралған түрлері ретінде әдетте 
шенеуніктерді сатып алу, қызметтік өкілет-
тіктерін пайдакүнемдік мақсаттарда пайда-
лану болып танылады. Бұл күрделі мәселе-
лерді барлығымызға бірігіп шешу қажет.
    Бүгінгі таңда Қазақстанда сыбайлас 
жемқорлықты жою бойынша белсенді жұ-
мыс жасалуда. Шенеуніктердің азаматтар-
мен тікелей байланыстарын қысқартатын 
және сыбайлас жемқорлық көріністері үшін 
жағдайларды барынша азайтатын мемле-
кеттік аппараттың жұмысын ақпараттанды-
ру жөнінде кешенді шаралар қабылданды. 
Сонымен бірге, жаза бұлтартпастағы қағи-
даты табысты іске асырылуда. Сыбайлас 
жемқорлық іс-әрекеттерін жасағаны үшін 
әшкереленген шенеуніктер атқарып оты-
рған қызметтері мен шендеріне қарамастан, 
заңның барынша қатаңдығы бойынша жау-
апты болады.
    Қазақстанда шет елдердің үлгісі бойын-
ша, сыбайлас жемқорлық фактілері туралы 
хабарлайтын азаматтарды материалдық 
көтермелеу енгізілген. Естеріңізге салсақ, 
Жезқазған аймағының тұрғындары оларға 
белгілі болған сыбайлас жемқорлық көріну 
фактілері бойынша  Жезқазған аймағы 
бойынша мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
басқармасының кезекшілік бөліміне 72-
16-29 телефоны бойынша хабарласуына 
болады, сонымен қатар 144 call centre  
жұмыс істейді. Бұл бағыттағы жұмыс 
жалғасын таппақ.

Стратегияда қарастырылған сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы кешенді шаралар 
қоғамның белсенді қатысуымен өткізілу 
керек. Өйткені, сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл тиімді болуы үшін тек өкілетті 
мемлекеттік органдар ғана емес, сондай-ақ 
қоғамдық азаматтық институттардың қаты-
суы қажет.
    Сыбайлас жемқорлық профилактика-
сының пәрменді тетігі қоғамдық бақылау 
болып табылады. Сыбайлас жемқорлық 
қоғамға қандай зиян әкеледі, сыбайлас 
жемқорлық құқықбұзушылықтарын жасаға-
ны үшін қандай жауапкершілік қарасты-
рылатындығын халық білу қажет. Осылай       
әрбір азамат қылмыс жасамас бұрын өзінің 
болашағы туралы ойланады. Сыбайлас 
жемқорлыққа деген төзбеушілік әрбір қа-
зақстандықтың азаматтық ұстанымына, ал 
адалдық пен сатылмаушылық мінез-құлық 
нормасына айналуы тиіс. Таяу арада сы-
байлас жемқорлыққа қарсы оқытатын      кур-
стармен барлық оқу орындар, мемлекеттік 
органдармен тұтастай алғанда барлық аза-
маттық қоғам да қамтылатын болады. Осы 
саладағы халықтың хабардар болуы нақты 
нәтижеге жетуге көмегін тигізеді.
    Азаматтарда сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы мәдениет, сыбайлас жемқорлыққа деген 
берік иммунитет, оған деген жұртшылықтың 
мінеуі болмай, қалаған нәтижеге қол жеткі-
зу мүмкін емес. Сондықтан әрбір қазақстан-
дық азамат, әрбір отбасы сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл—барлық қоғамның ісі 
екеніне түсінуі тиіс. Егер де бәріміз бірігіп,    
«бір қолдан жең, бір жағадан бас шығарып»  
ұмтылсақ, біз алмайтын асу болмайды.

Е. ЕСЕНОВ,
Жезқазған аймағы бойынша 

мемлекеттік қызмет
 істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл
                       басқармасының

 басшысы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік 
саясатының аса маңызды стратегиялық ба-
сымдығы болып табылады.
       Мемлекеттің  сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының негізі бағыттарын одан 
әрі айқындау мақсатында Қазақстан Респу-
бликасы Президенті өзінің  2014 жылғы 26 
желтоқсандағы Жарлығымен  республи-
каның 2015-2025  жылдарға арналған  сы-
байлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын 
бекітті.
     Осы құжат сыбайлас жемқорлықты ұлт-
тық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер қатары-
на қояды және мемлекет пен қоғамды осы 
келеңсіз құбылыспен күресте күш-жігерді 
біріктіруге бағыттайды.
     Ел Тәуелсіздігінен бастап өткен жылда-
рындағы тындырылған көп жұмыстардың 
бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
болды. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың тапсы-
рмасы бойынша жемқорлыққа қарсы тұру  
саласында қарқынды реформалар жүргізіл-
ді.
    1998 жылы   Қазақстан ТМД елдерінің 
арасында алғашқылардың бірі болып осы 
әлеуметтік зұлымдықпен күрестің  мақса-
тын, міндеттерін, негізгі қағидаттары мен 
тетіктерін айқындаған «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес туралы» Заңды қабыл-
дады. Бұдан кейін осы салада үлкен нор-
мативтік-құқықтық база құрылды. Жекелеп 
айтқанда, халықаралық сарапшылардың 
бағалауы бойынша Қазақстанның сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы заңнамасы әлем-
дегі ең тиімділердің бірі болып саналады.

Бұрын іске асырылған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрестің мемлекеттік 
бағдарламаларының нәтижелері сыбайлас 
жемқорлықтың одан әрі дамуына кедергі 
жасайтын пәрменді жағдайларды  қалып-
тастыру бойынша жүйелі жұмысты одан әрі 
жүргізудің қажеттілігін көрсетті.
    Сыбайлас жемқорлық  бизнес жүргізу-
дің экономикалық және қаржылық ортасын 

Противодействие коррупции является 
важнейшим стратегическим приоритетом 
государственной политики Казахстана. 
    В целях дальнейшего определения ос-
новных направлений антикоррупционной 
политики государства Президент Казахстан 
Нурсултан Назарбаев  своим Указом от 26 
декабря 2014 года утвердил Антикоррупци-
онную Стратегию республики на 2015-2025 
годы.
    Документ возводит коррупцию в ранг 
прямой угрозы национальной безопасности 
и нацеливает государство и общество на 
объединение усилий в борьбе с этим нега-
тивным явлением.
    Антикоррупционная политика Казахстан, 
сформировавшаяся за годы независимо-
сти, носит последовательный и целена-
правленный характер. Залогом ее успеха 
является сильная политическая воля Пре-
зидента страны Н.А. Назарбаева.
    В 1998 году Казахстан одним из первых 
в СНГ принял Закон «О борьбе с корруп-
цией», определивший цели, задачи, основ-
ные принципы и механизмы борьбы с этим 
социальным злом. В последующем была 
создана обширная нормативно-правовая 
база в этой сфере. В частности, по оценкам 
международных экспертов, антикоррупци-
онное законодательство Казахстан явля-
ется одним из самых эффективных в мире.
    Но, результаты реализованных ранее 
государственных программ борьбы с кор-
рупцией показали целесообразность даль-
нейшего проведения последовательной 
работы по формированию действенных 
условий, препятствующих дальнейшему 
развитию коррупции.
   Необходимо помнить, что коррупция ис-
кажает экономическую и финансовую сре-
ду ведения бизнеса, уменьшает эффек-
тивность государственного управления, 
стимулы к инвестициям, сдерживает эконо-
мическое развитие, порождает социальное 
неравенство.

   Президент Н.А. Назарбаев в своем По-
слании народу Казахстана «Стратегия                    
«Казахстан-2050»: новый политический 
курс состояшегося государства» особо 
остановился на вопросах борьбы с корруп-
цией.
   «Государство и общество должны еди-
ным фронтом выступить против коррупции. 
Коррупция—не просто правонарушение. 
Она подрывает веру в эффективность го-
сударства и является прямой угрозой наци-
ональной безопасности. Мы должны резко 
усилить борьбу с коррупцией, в том числе 
посредством совершенствования антикор-
рупционного законодательства, чтобы до-
стичь нашей конечной цели—искоренить 
коррупцию как явление»,-подчеркнул Глава 
государства.
      Обращение Президента РК стало мощ-
ным импульсом для дальнейшего развития 
системы противодействия коррупции.
      В антикоррупционной Стратегии веду-
щая роль в ближайшее десятилетие отво-
диться комплексным мерам превентивного 
характера, способным коренным образом 
сократить уровень коррупции, искоренить 
причины и условия, ее порождающие в раз-
ных сферах жизни государства и общества.
     При  этом внимание акцентировано на 
устранении предпосылок коррупции, а не 
на борьбу с ее последствиями.
     Важнейшей задачей на сегодня являет-
ся— продолжить формирование и реализа-
цию новой антикоррупционной стратегии.
     Ключевые направления, основные под-
ходы и приоритетные меры стратегии— это 
противодействие коррупции в сфере госу-
дарственной службы, внедрение института 
общественного контроля, противодействие 
коррупции в квазигосударственном и част-
ном секторе, предупреждение коррупции в 
судебных и правоохранительных органах, 
формирование уровня антикоррупцион-
ной культуры, развитие международного 
сотрудничества по вопросам противодей-

ствия коррупции и мониторинг и оценка ре-
ализации стратегии.
    Проблема коррупции не нова и по сей 
день существует во многих странах, она 
различается лишь своими характерными 
проявлениями и масштабами. Подкуп чи-
новников, использование служебных пол-
номочий в корыстных целях являются наи-
более распространенными ее видами, что 
является фундаментальной задачей, кото-
рую нас всем вместе необходимо решить.
    На сегодняшний день в Казахстане ведет-
ся активная работа по искоренению корруп-
ции, приобретающей все более системный 
характер.
    Приняты комплексные меры по разви-
тию сферы государственных услуг и ин-
форматизации работы государственного 
аппарата, сокращающие прямые контакты 
чиновников с гражданами и минимизирую-
щие условия для коррупционных явлений. 
Вместе с коррупционных деяний, невзирая 
на занимаемые должности и ранги, несут 
ответственность по всей строгости закона. 
Таким образом, успешно реализуется прин-
цип неотвратимости наказания.
    В Казахстане, помимо того, по примеру 
зарубежных стран, введено материальное 
поощрение граждан, сообщающих о фак-
тах коррупции. Напомню, жители Караган-
динской области по ставшим известным 
им фактам коррупционных проявлений 
могут обратиться по телефону ( 72-16-29 
дежурная часть межрайонного управления 
по делам государственной службы и проти-
водействию коррупции по Жезказганскому 
региону, а также функционирует call cen-
tre144). Этот механизм показывает свою 
действенность, и работа в данном направ-
лении будет продолжена.
   Предусмотренный Стратегией комплекс 
антикоррупционных мер должен сопрово-
ждаться широким участием общественно-
сти. Ведь для эффективности противодей-
ствия коррупции необходимо деятельное 

участие не только уполномоченных госу-
дарственных органов, но и гражданских об-
щественных институтов.
   Прежде всего, следует формировать в 
обществе стойкое неприятие коррупции. 
И, это возможно только сообща, с привле-
чением всех заинтересованных в этом сто-
рон—государственной власти, гражданско-
го общества и частного сектора.
   Внедрение  общественного контроля, 
предусмотренного Антикоррупционной 
Стратегией будет служить действенным 
механизмом  профилактики коррупции.
    Население должно знать, каким образом 
коррупция вредит обществу, какая ответ-
ственность предусматривается за совер-
шение коррупционных правонарушений. 
Таким образом, любой гражданин, прежде 
чем пойти на преступление, задумается о 
своем будущем. Нетерпимое отношение к 
коррупции должно стать гражданской пози-
цией каждого, а честность и неподкупность- 
нормой поведения.
    В ближайшее время все учебные заве-
дения, государственные органы и граждан-
ское общество в целом будут охвачены об-
учающими антикоррупционными курсами. 
Именно осведомленность населения в дан-
ной сфере поможет достичь определенного 
результата.
    Важно понимать, что без наличия у граж-
дан антикоррупционной культуры, стойкого 
иммунитета к коррупции, ее публичного по-
рицания невозможно достижение желаемо-
го результата. Каждый казахстанец, каждая 
семья должны понимать, что противодей-
ствие коррупции— дело всего общества. 
Вместе, сплотившись в едином порыве, мы 
объязательно сможем победить.

Е.ЕСЕНОВ,
руководитель управление по делам

государственной службы
 и противодействие

коррупции по Жезказганскому
 региону.       

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы 
жаңа кезең

Новый этап  в противодействии коррупции
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Әлеуметтік жағдайды жақ
сарту мәселесі баспанаға 
тіке лей байланысты 
екеніне ешкім таласа 
алмас. Өйткені, бү
гінде бас сақинасы 
баспана болып отыр. 
Осы орайда, қам
қорлыққа мәжбүр жан
дар ға қолжетімді пә
тер мүм кіндігін тудыру 
Жолдау жүк теген мін
деттердің бірі бо лып 
табылады. Сондықтан 
қалың бұқара Мем
лекет бас шысының 
тұрғын үйге қа тысты 
Жолдауда айтылған 
бас тамасын түбегейлі 
құптап, «Қол жетімді 
баспана–2020» бағ
дарламасына айрық
ша қуа нышты екені 
анық. Мемлекет басшысының 
Үкіметке жүк теп отырған мін
деті – алдағы уақытта жар
ты миллионнан астам жас 
отбасын жеке бас па  намен 
қамтамасыз етіп, жалға 
берілетін тұр ғын үй алаңын                                 
1 млн. шаршы метрге жет  кізу 
болатын. Елбасымыз Нұрсұл
тан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Халық үшін баспана барынша 
қолжетімді болуы тиіс»,деген 
тапсырмасы біздің ауданда 
да орындалып, халықты қуа
нышқа кенелтуде.

Аудан орта
лығында салынған 
20 үйді салтанат
ты табыстау ша
расына халық көп 
жиналды. Баспана 
бақытына ие болға
лы отырған азамат
тарды ағайынтуыс, 
көршіқолаңы құт
тықтап, қуанышына 
ортақтасуға келген 
екен.

С а л т а н а т т ы 
жиын аудан әкімі 
Хамит Нұрланұлы
ның құттықтау 
сөзімен бастал
ды. «Өткен Жылқы 
жылы Ұлытау халқы 
үшін ерекше жыл болды. Ал
дымен, Елбасымыздың Ұлы
тау төріне келіп, Әулиетаудың 
етегінде, Әулиебұлақтың ба
сында салиқалы сұхбат беруі 
елді елең еткізген оқиғалардың 
бірі болды. Одан соң, респу
бликаға аты мәшһүр ел аға
ларының Ұлытауда бас қосып, 
«Ұлытау — ұлы мекенім» атты 
халықаралық форум өткізуі де 

Ұлытау атын асқақтата түсті. 
Ауданымыздың 75 жылдық 

мерейтойын да сіз болып, біз 
болып, баршамыз атсалысып, 
жоғары деңгейде атап өт
тік. Өткен жылға өкпеміз жоқ. 
Енді, міне, жаңа Қой жылын 
құтты  қоныс тойымен бастап          
отырмыз. Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы, Қазақ хандығының  
550 жылдығы қарсаңында ие 
болып отырған баспанала
рыңыз бақытқа толсын! Ішінен 
сәбидің күлкісі үзілмесін, құтты 
қоныс болсын!», деді аудан 
әкімі құттықтау сөзінде. 

Жаңа үйге ие болған әртүр
лі санаттардағы азаматтар
дың тізімі арнайы құрылған 
комиссияның шешімі бой
ынша анықталды. Олардың 
арасында көпбалалы және 
әлеуметтік жағдайы төмен от
басылар, зейнеткерлер мен 
жетім балалар, апатты жағдай
дағы ескі үйде амалдап тұрып 
жатқандар, мемлекеттік және 

бюджеттік мекеме
лердің қызметкерлері 
бар. Кезекке тұрып, 
баспаналы болғысы 
келетін азаматтардың 
саны жыл сайын артып     
отырғаны анық. Жаңа 
үйді санаттар бойынша 
бөлу барынша әділ өту 
үшін кезек тізімі аудан 

әкімі аппараты
ның ақпарат
тық  сайтында  
жарияланып, 
жаңарып отыр
ды.

Жаңа үй
дің кілтін аудан 
әкімі           Хамит Ома
ров үлестірді. Көпба
лалы және әлеуметтік 
жағдайы төмен аза
маттардың санаты 
бойынша Орақ Нұр
сейтов, Күлмариям 
Рамазанова, Сарқыт 
Жанғасқанова, Арман 
Шакимов  пәтер кілті
не ие болды. Мемле

кеттік және бюджеттік мекеме
лердің қызметкерлері санаты 
бойынша Еркін Наурызбаев, 
Айдос Әбдікәрімов, Гүлсінай 
Зілғараева, Қарлығаш Абаева, 
Төре Жалғас, Манат Мұхамбе
това, Әділхан Ержанов, Жази
ра Сейтжаппарова, Маржан 
Берліқұлова, Алмат Бегаев 
жаңа үйге  ие болды. Үйлері 
апатты жағдай
дағы Серік Әбілов
ке және Майраш 
Наурызбаеваға 
жаңа үйдің кілті 
табысталды. Бас
паналы болған 
ұлытаулықтардың 
қуанышында шек 
жоқ. Ауданымызға 
келген жас дәрігер 
Маржан Ералықы
зы жаңа үйдің кіл
тін алып тұрып, 
жастарға қамқор 
болып, «Диплом
м е н — а у ы л ғ а » 
б а ғ д а р л а м а с ы 

бойынша үй беріп отырған Ел
басы саясатына ризашылығын 
білдіріп,  аудан әкімдігіне алғы
сын жеткізді. Баспаналы болған 
тағы бір отбасы — Әбдікәрімо
втер жанұясы. «2011 жылдың 
1 ақпанынан бастап бюджеттік 
мекеме қызметкерлерінің са
наты бойынша кезекке тұрдық. 
Күткен үмітіміз ақталып, бүгін 
баспаналы болып отырмыз. 
Осындай қуаныш сыйлаған ау
дан әкімі Хамит Нұрланұлына 

және барша әкімдік қызмет
керлеріне рахметімізді айта
мыз»,деді Әбдікәрімовтер от
басының отанасы Гүлім бізге 
берген сұхбатында.

Жаңа үйдің құрылысы 
2013 жылдың қыркүйек ай
ында  басталған болатын.       
Құрылысты «Маралқұрылыс» 
және «Құрылыс» жеке кәсіп

керліктері  жүргізді. Құрылы
стың құны келісімшарт 
бойынша 244,0 млн.теңге. 
2015 жылы тағы да 20 үйдің 
құрылысына ЖСҚ жасау үшін 
13 млн. теңге бөлінді. Жаңа 
үйлердің  инженерлік комму
никациялық инфрақұрылымы, 
ауласын абаттандыру  жоба
сы бойынша құрылысына 10 
млн. теңге облыстық бюджет
тен, аудандық бюджеттен 40 
млн. теңге бөлінген. Мердігері 

«Азиз  СтройСервис» 
ЖШСі. Су құбыры, 
кәріз жүйесі, ток желісі 
құрылысы толығымен 
аяқталған. Үйдің қор
шауы және басқа да 
инфрақұрылымдары 
ауа райына   байла
нысты тоқтап тұр. 
Көктем шыға аула
ны абаттандыру, жол 
салу сияқты жұмы
стар басталатын бо
лады.

Жаңа пәтердің 
лентасын қию рәсімі 
аудандық мәслихат
тың хатшысы Талғат 
Сейтжанов пен қарт 
ұстаз Шабаз Смай
ловқа бұйырды. «Біс
сіміллә» деп оң қа

даммен құтты қонысқа енген 
ел ағаларына ақжаулықты ана
ларымыз шашу шашты. Сал
танатты жиын Мәдениет үйі 
өнерпаздарының ән шашуына 
ұласты.

Жаңа жылда жаңа пәтерге 
ие болған ұлытаулықтарға біз 
де қоныстарыңыз құтты бол
сын дейміз.

P.S. Жыл 
сайын аудан 
әкімдігі тарапынан 
беріліп отырған 
жаңа  үйлер аудан  
халқы санының  
өсуіне барынша 
ықпал жасап оты-
рғаны хақ.   Алай-
да, ер жігіттің үш 
міндетінің бірі үй 
салу екенін де 
ұмытпағанымыз 
жөн. Кезек күтіп, 
үкіметке қол жая 
бермей, жұмылып 
әр әулет бір жай 
салса, құба құп бо-
лар ма еді.

ҚОЙ ЖЫЛЫНДАҒЫ ҚОНЫС ТОЙЫ
Қой жылы ұлытаулықтар үшін тоймен басталды. 

Жуырда аудан орталығында «Қолжетімді баспана-2020» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған Тәуел-

сіздікке 20 жыл және Тайжан көшелеріндегі  бірпәтерлі, 
үш бөлмелі 20 тұрғын үйдің кілті санаттарға сәйкес 

азаматтарға табыс етілді.

Альмира МАҚСҰТҚЫЗЫ
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Тамыз-қыркүйек айларында Қарағанды облыстық 
ескерткіштерді қорғау инспекциясының қолдауымен 
қорық-мұражай қызметкерлері «Ұлытау - Ел» ЖШС-
мен бірлесіп, Малшыбай ауылынан 13 км жерде ор-
наласқан Қонысбай медресе-мешітін қайта қалпына 
келтіру жұмыстарын жүргізіп қайтты. Мешітті ауыл 
тұрғындарының айтуы бойынша, ХХ-ғасырдың ба-
сында Лабақтың ұрпағы Сайдалы есімді кісі салды-
рған екен. Салыну құрылысында қабырғасының ішкі 
және сыртқы қабаты күйдірілген қызыл кірпішпен 

өріліп, аралықтары шикі кірпішпен қаланған. Үш бөл-
мелі, сондай-ақ кейінгі салынған қосымша медресе 
бөлмесімен және тас қоршаумен біріктірілген. Жалпы 
өлшемі: ұзындығы - 19,60м, ені - 7,20м , биіктігі - 4,5 
м-ді құрайды. Мешіттің жаңғыртуға дейінгі күйіне ке-
лер болсақ, сыртқы қабырғаларының төменгі қатары 
түгелдей дерлік құлаған. Жауын-шашынның әсерінен 
бір бөлмесінің сыртқы қабырғасы іргетасына дейін тас 
қоршаудың ішіне құлаған. Есік-терезелерінен жоғары 
жақтары ғана сақталған.

Мұражайдың архитектура бөлімінің қызметкерлері 
осыған дейін, Келінтам, Талмас ата мазарлары, Шотқа-
ра, Басқамыр қалашықтарына абаттандыру жұмыста-
рын жүргізсе, Ерден батырдың ұлы Сауқым мазары-
на қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізген болатын. 
Құрылысты бастамас бұрын, мамандар жан-жақты жи-
нақтаған тәжірибесінің арқасында, келе қоршау ішіне 
құлап түскен қабырға кірпіштерін реттеп тазалап, әрі 
қарай іргетасынан бастап, сыртқы қабырғалары мен 
есік-терезелерін 2м биіктікке дейін қайта қалпына кел-
тірді.                 

Бұл біз үшін үлкен игілікті іс-деп білеміз. Осы         
кейінгі 2-3 жылда атқарылып жүрген жаңғырту жұмы-
стары тарихымызды сақтап, келешек ұрпаққа қаз қал-
пында қалдырсақ,- деген отансүйгіштік және еңбекқор-
лық ниетпен жасалып отыр. Бұл игілікті істеріміз үшін 
қуанамыз. Өйткені аз да болса, осындай үлкен жауап-
кершілікті мойнымызға алып, тарихымызды сақтауға 
өз үлесімізді қосып келеміз.

Себебі, «мұражай» — туған жердің тарихын қорғап, 
мұрасын сақтайтын қара шаңырақ емес пе...

Б. ШАЙГӨЗОВА,
«Ұлытау» қорық-мұражайының

 архитектура бөлімінің 
меңгерушісі.

 ҚОНЫСБАЙ МЕШІТІ 
ЖАҢҒЫРТЫЛДЫ

Сахна төрінде көпке танымал әнші 
Азамат Смағұлов «Қазағым қайда 
барасың?» әнін орындаған соң, кезек 
«Бақыт – деген не?» қойылымына 
көшкен-тін. Кезінде Аманкелді елді 
мекенінің жұртшылығын сахналық 
қойылымдарымен дүр сілкіндірген өнер 
иесі Шахмардан Мұқанұлы Ысқақов 
Мәуліт мерекесіне арнап тамаша 
сценарий жазған екен. Табиғатынан 
талантты Шахмардан Мұқанұлы шағын 
көрсетілімде жас жұбайлар арасындағы 
тыныс-тіршілікті толығымен көрсете 
алған. Ұрыс-керіс, кикілжің бұлты 
үйірілген екі жас ажырасуға дейін 
барады. Айбаттанған келін енесінің 
ақылымен ғана сабасына түсіп, өзінің 
теріс қылық жасап алғандығын түсінеді. 
Осылайша өрбіген көрініс ауыл мен 
қаладағы келіндердің әдеп-мінездерін 
салыстырмалы түрде көрсетіп, 
шаңырақтарын шайқалтып алмауға 
үндеген тамаша туынды боп шыққан. 

Рөлдерде ойнаған мектеп оқушылары 
Динара Досымбек, Аида Аманбек, 

Мәдина Әли, Нұржан Кеңесов, Құрмет 
Уатай, Абылай Күдеровтер алғаш 
рет сахнаға шығып отырғанымен 
де режиссердің үйреткен 
қимыл, іс-әрекеттерін нанымды 
шығара алған. Сахналанған 
көрініс көрермендерді бейжай 
қалдырған жоқ. Халық ортасында 
көздеріне жас алып жатқандар 
да болды. Жас өнерпаздарды 
тез арада шеберлікке шыңдаған 
режиссердің құдіреттілігі деген 
осы емес пе!

Жезқазғаннан ат терлетіп 
келген Айхан Мұсабеков өнердегі 
хас шебердің өзі екен. Ол мешіттің 
имамы Дәулет Бәркенұлымен 
бұрыннан таныс екендігін 
білдіріп, осы кісінің өтінішімен 
Мәуліт күнін өткізуге атсалысуға 
ұлы Мұхаммедәзізді де ерте 
келгендігін айтты. Көпшілік 
өнерлі отбасымен Құрбан айт 
мерекесінде Жезді мешітінде 
өткен іс-шаралардан таныс 
болатын. Жүргізуші А.Мұсабеков 

МӘУЛІТ МЕРЕКЕСІ                   
             МАҢЫЗДЫ ӨТТІ
Мұхтар ДӘУІТОВ

«Көк есекпен Меккеге» жырын оқып 
тұрғанда баласы Үндістаннан әкелген 
дауылпазында ойнап, қиссадағы 
оқиғаның ажарын аша түсті. Әкелі-
балалы өнерпаздар «Көрұғылы» күйін 
шертіп, Сәкеннің «Тау ішінде» әнін 
шырқады. Жүргізушінің шеберлігі сол 
сахна төрін бір сәт толастатпады. 
Бағдарламада мектеп оқушысы 
Құрмет Уатай «Қадыр түні» әнімен 
көрермендерді баураса, Мұхаммедәзіз 
Айханұлы «Ата-ананың арқасы» әнімен 
көпшілікті ду қол шапалақтатты. Айым 
Асқар мәнерлеп оқыған «Алланың сөзі 
де рас, өзі де рас» монологі, Әбубәкір 

Шәкейдің «Кешір, Алла!» атты өсиетті 
жыр жолдары жиылған қауымның 
жүрегін тебірентпей қоймады. Якуда 
қажының баласының талабына 
риза болған жүргізуші көрермендер 
ортасынан табылған Әбубәкірдің анасы 
Майраны орнынан тұрғызып, дін мен 
діл жолындағы мықты тәрбиеленіп 
жатқан балаңыздың өркені өссін! – 
деп батасын берді. Іс-шара аяқталар 
тұста бағдарламаны жүргізуші Кеңес 
Одағы кезінде Мәскеудегі бүкілодақтық 
ауылшаруашылық жетістіктері 
көрмесінде Алтын, Күміс медальдар 
иеленген ауылымыздың ардақты 
ақсақалы Қадыр Құлахметовті ортаға 
шақырды. Еңбек ардагері Қ.Құлахметов 
халықты Мәуліт мерекесімен құттықтап, 
бүгінгі концерт көрсеткен өнерпаздарға 
риза болатындығын айтып, баршаға 
батасын берсе, мешіттің бас имамы 
Дәулет Бәркенұлы Мәуліт мерекесінде 
имандылық жолында үлгі болып, 
көпшілікті өнерлерімен тәнті еткен 
жастардың бәрін Алғыс хаттармен 
марапаттады.

ЖЕЗДІ кенті.

Ассалаумағалейкум көрермендер, Жездінің дархан жүректі 
жұртшылығы! Баршаңызды Пайғамбарымыз Мұхаммед 

(с.ғ.с.) хазретіміздің туылған айы Мәуліт мерекесімен 
құттықтай отырып, Жаратқан Алланың нұры нәсіп етсін! 

– деген құттықтаумен бастаған жүргізуші Айхан Мұсабеков, 
адамзаттың асылы Мұхаммед (с.ғ.с.) өмірі жайлы сыр толғап, 

сөз басын Астана медресесінде оқып жатқан жерлесіміз Медет 
Серікұлы Жақыпбековке берді. Дін жолына қадам басқан жас 
діндар Медет Серікұлы сахна төрінде құран оқып, салауат 

айтты.

Жезді кентіндегі тау-кен және балқыту ісі тарихы 
мұражайының құндылықтар қоры 16 мыңнан астам экпонатты 
құрайды. Оның ішінде 13658-і негізгі қор, яғни түпнұсқа жәді-
герлер. Түпнұсқа жәдігерлердің арасында өлке тарихының 
әр кезеңі мен маңызды оқиғалар тізбегін айғақтайтын құнды 
дүниелер баршылық. Мысалы, Жетіқоңыр, Сарысу, Босыкөң 
төңірегінен, яғни Ә.Х.Марғұлан жазып кеткен Бетбақдаладағы 
ежелгі керуен жолдары бойынан табылған жебе ұштары (тас, 
мыс). Құнды жәдігерлерді мұражай қорына өткізуші – еңбек ар-
дагері, көне тарихтың жанашыры Ж.Жауқасынов. Ұзақ жылдар 
халық ағарту саласында еңбек еткен Ш.Сақтағанов, М.Мыңқа-
евтар тапсырған шашақты найзаның ұшы – қазақ-қалмақ 
шайқастарының куәсі. Ол Білеутінің төменгі тұсына жалғасып 
жатқан құмды төбенің етегінен табылған екен. Найза пышағы-
ның ұзындығы – 39 см (ұңғысымен есептегенде). Пышақтың 
екі жүзі бар және олардың ортасынан қыр түсірілген. Жүзі мен 
қырының арасы ойықша сай болып келеді. Ойық найза сұққан-
да қан тұтып қалмау үшін әдейі жасалған. Қазақ сарбаздары 
мен батырларының қару-жарақтары жөніндегі әдебиеттерде 
сипатталатын найзалардың бір үлгісі. Қола дәуірі және кейінгі 
кезеңдердегі металл балқыту, құйма өндірісіне қатысты жәді-
герлердің бір тобы – мыс, қола пышақтар. Оның ерекше бір 
үлгісін тапсырушы – геолог, өлкетанушы Б.Жүгінісов.

Жаңа экспозицияда сол сияқты тарихи этнографияға 
қатысты экспонаттармен таныса аласыздар. Атап айтқанда, 
Бағаналының төрт босағасының бірі – Бабыр бидің шапаны. 
Киелі бұйымды мұражайға тапсырушы – баһадүр бидің ұрпағы 
Дәметкен Әнеқызы. Ол біздің өлкемізге белгілі тұлғалардың 
ішінде Хазірет Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің Ақсарайы-
на жерленген бірегей тұлға. Халқымыздың этнографиясы 
мен мәдени құндылықтары жөнінде сөз еткенде ұлытаулық 
М.Сақалов тапсырған шөген добы туралы айта кету керек. 
Ұлы даланы мекендеген ата-бабаларымыздан қалған ерек-
ше мәдениет – ұлттық ойын түрлері, оның ішінде доп ойыны. 
Түркілердің ат үстіндегі доп ойындарының көркем бейнелері 

Мәдени мұра

ЖАҢА ЖЫЛДА ЖАҢА КӨРМЕ
Қытай миниатюраларында сақталып бізге жеткені белгілі. Шө-
ген добы (немесе тобық доп, жүн доп) және ойын түрі Орта 
Азиядан Индияға тарағаны, ол жерден ағылшындар Еуропаға 
жеткізіп, «поло» деген атпен дүниеге танылғаны жөнінде бүгін-
де тарихшылар айқын дәлелдеп отыр. Ал қазақ ауылдарын-
да тайға мініп, жүннен жасалған доп қуып ойнау ХХ ғ. басына 
дейін кең тарағанын экспонат өткізуші М.Сақаловтың бозбала 
шағында ойнаған жүн добының өзі айғақтайды.

Жаңа жылдағы жаңа көрменің ерекше жәдігер-
лері – Социалистік Еңбек Ерлері Ә.Тіккөзов, А.Жұмыртки-
нов, М.Смаиловтардың жеке құжаттары мен Қ.Тұңғышбаев,             
Ә.Сағымбаев, У.Тынымбаев, Ә.Сағымбаев, М.Жүсіпов, Қ.До-
сетов, С.Байназаров, Н.Құрманбаев, Ж.Жүсіпова, А.Бөліш-
баев, Ж.Ибраев, Қ.Құлжанов секілді аудан көлеміне белгілі 
түрлі сала майталмандарының жоғары наградалары мен 
құжаттарының түпнұсқалары. Сол сияқты Ұлы Отан соғысы-
на қатысқан ардагерлер комплексі Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында әсіресе, олардың ұрпақтары мен жастардың қы-
зығушылығын тудырады деп ойлаймыз. Жалпы, бұл көрмеге 
200-ден астам жәдігерлер шығарылды. Сирек қор экспозици-
ясына шығарылған жәдігерлердің барлығы дерлік Жезді мұра-
жайының іргесін қалаған ардагер, Мәдениет қайраткері, Ұлы-
тау ауданы мен Түркістан қаласының құрметті азаматы Мәкен 
Төрегелдиннің өлке тарихына жанашырлығының дәлелі деуге 
болады. Жаңа экспозицияға саяхаттың өзіндік ерекшеліктері 
де бар. Экскурсияға келушілерді Мәкен ағаның көзі тірісінде 
жазып алған жанды дауысы қарсы алып, саяхатты мұражай-
дың тұңғыш директоры өзі бастайды. Жуырда сирек қор көр-
месіне Жезді кентіндегі мектеп-интернаттың үздік және озат 
оқушыларының тақырыптық саяхаты өткізілді. Осы жақсы ба-
стаманы аудан мектептері қолдайды деп сенеміз.

З.ИБРАЕВА,
мұражайдың бөлім меңгерушісі.
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Имандылық иірімдері
Бисмиллаһир-Рахманир-Рахим! Құрметті мұсылман бауырлар!

«Мәзһаб» сөзі – жол, бағыт, көзқарас деген мағынаны білдіретіні 
бәрімізге мәлім. Шариғатта арнайы тәсілдер, ережелер арқылы 

құран мен сүннеттен шығарылған үкімдер мен көзқарастар 
негізінде қалыптасқан діни мектеп деген мағынада қолданылады.

айтқанда, ақирет аралы. Егер біз бұл 
өмірде дүниелік істермен ғана шектел-
мек, әлгі баратын аралымыз расында 
елсіз-сусыз қалып, қу мекенге айнала-
тын болады. Егер, хақ жолымен жүріп, 
жақсы амалдарды көп істесек, әлгі елсіз 
аралды көркейтеміз. Барар орнымыз 
шөл дала, тозақ азаптары емес, жәннат 
бақтары болады. Иншаллаһ!

«Ақиретің қайырлы болсын!»-деп 
дұға еткенде әсілі осы мақсат назарда 
тұрса керек. Баршамыздың ақиретіміз 
қайырлы болсын! Демек, ақирет аралын 
Фирбоус бақтарына айналдыру өзіміздің 
бүгінгі амалдарымызға байланысты. 
Хазреті Әли (р.а.) айтқанындай: «Жән-
натқа ынтыққан адам–жақсылық жаса-
уға асығады. Ал, жәһаннамнан қорыққан 
адам–нәпсісін жаман іс-әрекеттен қай-
тарады. Өлімді хақ деген адам–дүни-
енің қызықтарына бой алдырмайды».

Т. ЕСІМСЕЙТҰЛЫ.

Мәзһаб ұғымын жете түсіне алмаған 
кейбір шала сауаттылар халық ара-
сында: «Сен Пайғамбардың сүннетімен 
жүресің бе?, жоқ әлде Ханафи мәзһабын 
ұстанасың ба?» дегендей сөздерімен 
Ханафи мәзһабын Пайғамбар жолынан 
бөлек етіп көрсетуге тырысуда. Әрине, 
бұл сөздердің астарында Мәзһаб ұста-
нушылардың адасқандығы меңзелген-

діктен, ел арасында діни дүрдараздық 
пен бүлікке себеп болады. Ханафи 
мәзһабы Пайғамбар жолына бөлек, 
жеке басына дара жол емес. Мәзһаб 
ұстанбаймын деген адамның мысалы 
мынаған ұқсайды: математика, физика 
ғалымдарында білгірлердің анықтаған 
тұрақты формулалары бар. Қарапайым 
адамдар сол формулаларды қолдана 
отырып есептерін шығарады. Ал, оны 
қолданбаймын деп бас тартқандар өз-
дері сондай формулаларды ойлап та-
буы ләзім. Ал, ол үшін ондай адам өзінің 
алдындағы білгірлерден де асып түсіп, 
білімі олардан да терең болуы қажет. 
Олай болмаса, бұрынғы формулаларды 
қолданбаймын деуі бекер. Міне, дәл осы 
сияқты мәзһаб ұстанбаймын деген адам 
да: –«Имам Әбу Ханифа, имам Мәлік, 
имам Шофии, имам Ахмад ибн Ханбал 
секілді мұжтаһидтік дәрежеге жетпе-
ген жан болса мәзһабсыз жүрем деуі 
де бос әурешілік. Олай болса, Ханафи 
мәзһабын Исламнан бөлек, Пайғамбар 
сүннетінен өзгеше жол емес, керісінше 
Құран аяттары мен Хадистерде біл-
дірілген ақиқаттарды анықтап, үкімдерді 
халыққа түсіндіруші мектептердің бірі 
деп түсінуіміз керек. Қазіргі таңда ха-
дис кітаптары алдымызда, қай хадистің 
сахих, ал қайсысының әлсіз екені де 
белгілі. Олай болса, мәзһаб ұстанудың 
қажеттілігі қанша? Бұлай деп пайымдау 
қате болып табылады. Олай дейтініміз, 
біріншіден, мәзһаб ұстанбаймын деген 
адам хадистердің сахихтығы мен әл-
сіздігін өз біліміне сүйеніп біліп отырған 
жоқ. Хадис ғалымдарының хадистерге 
берген анықтауына жүгініп отыр. Ал, ха-
дистің сахихтығы мен әлсіздігін анықтау 
әр хадис ғалымының хадистерді қабыл-
даудағы шарттары мен талаптарына, 
зеректігі мен ыждаһаттылығына қарай 
өзгеруі мүмкін. Сондықтан, кейде біре-
уінің сахих дегенін екінші бірі қабылда-
мауы мүмкін. Олай болса, әр хадисті өзі 
жеке зерттеп, оларды риуаят еткен ха-
дис тізбектеріндегі мыңдаған адамдар-
дың өмірбаянын жеке-жеке тексеріп, са-

раламаған адам хадистің дәрежелерін 
білуде белгілі бір хадис ғалымдарының 
берген анықтауына сүйеніп отыр. Олар-
дың мынау сахих дегеніне сахих деп, 
анау әлсіз дегеніне әлсіз деп хадиске 
берген үкім ұстануда. Бұл өз кезегінде 
хадис ілімінде белгілі бір мәзһаб ұста-
нып отыр деген сөз. Ал, енді фиқһта 
белгілі бір мәзһаб ұстауға қажеттілік 

жоқ деген адам хадистің сахихтығы 
мен әлсіздігін анықтауда да мәзһаб 
ұстануы тиіс. Ал, ұстанады екен онда 
фиқһ мәселелеріндегі мәзһаб ұстануға 
да қарсы шықпауы тиіс. Екіншіден, ха-
дистердің сахих, әлсіз секілді дәреже-
лерінің белгілі болуы үкім шығару үшін 
жеткіліксіз. Себебі, хадистердің қайсы-
сының үкімінің жалғасып, қайсысының 
мәнсух (үкімі жойылған) екенін білмек 
керек. Қайсысының қандай жағдайда 
айтылғанын білу үшін сол тақырыпқа қа-
тысты айтылған хадистердің бәрін оқып, 
ондағы нәзік мағыналарды бір-бірімен 
салыстыра алатындай дәрежеде білімге 
ие болу қажет. Үшіншіден, фиқһта тек 
қана сахих хадистермен емес, кейде әл-
сіз хадиспен де амал етіледі. Мысалы, 
«әлсіз» делінген хадис басқа жолдар-
мен риуаят етілсе, «хасан ли ғайриһи» 
яғни, басқа жолмен «жақсы» дәрежесіне 
көтеріледі. Ал, мұндай хадиспен амал 
етуге әбден болады. Ханафи мәзһабы 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) жолынан бөлек, 
жеке басына жол емес. Мұхаммед Ға-
зали: «мәзһабтар – исламның теңдес-
сіз мәдениет һәм тіректері» десе, ибн 
Тәймия: «ислам мәзһабтары – жұмаққа 
жетелер жолдар» деп мәзһабтардың ис-
ламды түсіндіруші мектеп екенін білдір-
ген. Ижтиһад жасауға ғылыми деңгейі 
жетпейтін бұқара халық егер де тарих-
та өзін дәлелдеген һәм ұстанымдарын 
құран мен сүннетке негіздеген Хана-
фи, Мәлики, Шафиғи, Ханбали секілді 
мәзһабтармен жүрмесе, онда жалпы 
қоғамда анархия, бейберекеттілік белең 
алады. Әр адам Құранды өзінше шала 
түсініп, нәпсілерінің қалауына қарай жо-
рамалдай бастайды. Үкім шығар белгілі 
бір тәсілмен ереже-қағидаларды ұстан-
бағандықтан өздері де адасады, өзгені 
де шатастырады. Сондықтан, мәзһаб-
сыз «мәзһаб», яғни, жол бағыты жоқ 
әрбір адамның тура жолда жүруі мүмкін 
емес.

С.ОРЫНБАЕВ,
аудан мешітінің 

бас имамы.

Мәзһаб ұстанудың 

қажеттілігі 

Бұрынғылардан қалған мы-
надай бір мысал бар. Ертеде 
бір мемлекеттің патшасы он 
екі жыл билік құрғаннан кей-
ін оны тақтан алып, арнайы 
кемеге отырғызып, елсіз бір 
аралға апарып тастайды 
екен. Биліктің тізгінін жаңадан 
қолына алған келесі бір жаңа 
патша ызаға булығып, уәзірі-
не былай депті:

–Мен де күндердің күнін-
де алдыңғы патшалар секілді 
қиын тағдырды мен де бастан 
кешпекпін бе? Мені де солар 
секілді елсіз аралдың шөл да-
ласында аптап ыстыққа қақта-
лып, қиналып өмір сүруге үкім 
етілмекпін бе?!

Сонда уәзірі былай деп 
кеңес беріпті:

–Сіз онда қиналып өмір 
сүруді қаламасаңыз, патша-
лық кезеңіңізді тек рахатта өткізбей, 
өміріңіз бен мал-дүниеңізді өзіңіз бара-
тын елсіз аралды гүлдендіруге сарп ет-
пейсіз бе?!

Мұны естіген патша терең ойланып 
көрсе, уәзірдің айтқаны орынды, әрі 
ақылға да қонымды екен.

Енді жоғарыдағы мысалды шешіп 
көрейік. Патша–мысалдың бас кейіп-
кері. Яғни, әрбір адам өзі үшін өзі пат-
ша. Ал, иманы мен ақылы–оның уәзірі. 
Бұл екеуі егіздер секілді бөле-жаруға 
келмейтін біртұтас ұғым. Ақыл жоқ жер-
де иманды іздеудің жөні жоқ. Иман жоқ 
жерде ақылды да іздеудің қажеті ша-
малы. Демек, иман мен ақылымыз біз 
үшін–дана кеңесшіміз.

Ал кеме–табыт. Адамдардың көрер 
жарығы, тағдыры сол бір күні болмаса, 
бір күні өзінің тағынан түседі. Яғни, бұл 
дүниедегі ғұмыры таусылады. Сол күні 
кемеге, яғни, табытқа салынады. Елсіз 
арал–біздің баратын көріміз, қысқаша 

А РАЛЫ
ҚИРЕТ

Мәдина: Қыздар етегі қысқа юбка кисе, ешкім оның етегін 
қысқартқан жоқ. Ондайлардың әке-шешесі жоқ па, бауырлары 
жоқ па? Неге ұялмайды? Кез-келген адам ұятты бір қылық істе-
се, алғашында қысылып ұялады. Бірте-бірте бойы оған үйрене 
бастайды. Ендеше, ол ұятсыздыққа көнген адам. Ол басқа да 
ұятсыздықты жасай беретін болады. Әйтеуір, ел киді екен деп 
кие салу дұрыс емес. Әрбір адамның өз ақылы бар. Саған біреу 
маймыл бол десе, ойланбастан маймыл бола саласың ба, ойла-
найық, құрбыларым!

Жас қазақ: Автобуста шешесі мен қызын көрдім. Қыздың көй-
легінің қысқалығынан бұтындағы іш киімі көрінеді. Кеудесі жар-
тылай ашық. «Көрінгенге көз сүзген көңіл арсыз» деген, жұрт-
тың көзі сол қызда. Сорлы шешесі мақтаныштан жарыла жаздап 
отыр. Өз аялдамаларынан түскен соң автобус жүргізушісі мен 
қасындағы жігіттер (басқа ұлттар) арттарынан ысқырып мазақ 
қылды. Ал, қыздың ақымақ шешесі бөксесін бүлкілдетіп мәз бол-
ды. Намыстан жерге қарайсың. Бұл әйелде күйеу жоқ болар, бар 
болса да босбелбеу біреу шығар. Сол қыз кім болып шығады? 
Ол ертең тұрмыс құрғанда бала-шағасына қандай тәрбие бе-
реді?

Дайындаған: 
Тәшен ЕСІМСЕЙІТҰЛЫ.

Мибұлақ ауылы.

Жаманнан жирен

ИНТЕРНЕТ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР 

не дейді?
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Бізге беймәлім заманда бұл 
«Ертағы», «Кертағы» деп ата-
лыпты. Менің пайымдауымша ол 
кезде «хан», «патша», «астана», 
«орда» деген аттар болмаған 

болу керек. Олай болса, «Ер-
тағы» деген «Астана», «Кертағы» 
деген «Елтұрағы» деген мағы-
нада болуы мүмкін. Әрине, мен 
ғалым емеспін, бұл ғалымдар-
дың өзіне көп зерттеуді қажет 
етеді. Менікі болжам ғана. Сон-
да ықылым 
з а м а н н ы ң 
ө з і н д е 
Ұлытау ел-
дің орта-
лығы, яғни 
А с т а н а с ы 
болған-ау, 
деп ойлай-
сың. Бұл 
жерде ха-
лық өте 
ерте за-
манда ұл-
тқа, ұлысқа 
б ө л і н б е й 
тұрған кез-
де мекенде-
ген, деп ай-
туға әбден 
б о л а д ы . 
Бұл жер Ал-
ланың мей-
ірімі түскен, 
н ұ р ы н а 
б ө л е н г е н 
жер. Бізге 
аңыз түрін-
де жеткен 
деректерге 
с ү й е н с е к , 
Дала пай-
ғамбары Жаратушыдан (Зер-
деш, Заратуштан, деп те жүр-
міз). Осы Ұлытаудың басына 
шығып, Алладан әуез (хабар) 
алып тұрған–дейді. Олай бол-
са, «Ұлытау» деген атты елдің 
ауызына Тәңірдің өзі салған. Ал-
ланың бұйрығынсыз ешнәрсе 
болмайды. Ал бергі     тарихымы-
зды зерделесек, елді басқарған 
көсемдеріміз, халықтың қорғаны 
болған   батырларымыз, елге 
ақылшы болған даналарымыз, 
алыпты тапқан ардақты анала-
рымыз осы Ұлытаудың торқадай 
топырағын жамылып жатыр. Бұл 
жердің ортасы, хандарымыздың 
ордасы, сынаптай сырғанап, 
бастары қосылмай бөлек-бөлек 
шашудай шашылып, көшіп-қонып 
жүрген ұлтымыздың ұйысқан, бір 
арнаға ойлары құйысқан бірлік-
тің, елдіктің басталған жері. Мұ-
ның бәрі әрине, Тәңірдің қалауы. 
Сондықтан да бұл жер киелі де 
қасиетті.

Бабаларымызға тұрғызған 
кесенелер мен мазарлардан қа-

рапайым халқымыздың шексіз 
шеберлігін, таңқаларлық талғам-
паздығын теңіздей терең ой-
шыл, өресі биік өнерлі болғанын 
айқын көреміз. Кешегі жетпіс 

жыл желкемізге мінген Қызыл 
империяның тұсында қанымы-
зға сіңген қасиеттерімізден айы-
рылып қала жаздадық. Сол кез-
де Ұлытау да қағаберісте қалды. 
Жердің иесін, Ұлытаудың киесін 
ойлауға мүмкіндік болмады. Ба-
баларымыздың рухына тағзым 
етіп, тарихымызды таразылай 
алмадық. Аллаға, мың шүкірлік, 
еліміз егемендік алып, Тәуелсіз 
мемлекет болдық. Осыдан кей-
ін ұлттық құндылықтарымызды, 
салт-дәстүр, әдет-ғұрпымызды, 
тіліміз бен дінімізді қалыптасты-
руға шұғыл бетбұрыс жасалды. 
Ұлттық тарихымызды зерделеу-
ді қолға алған кезде Ұлытау мен 
Ордабасына маңдай тіредік. 
Ордабасы ұлтымыздың рухани 
астанасы болса, Ұлытау саяси 
астанасы болған киелі жер. ҚР 
Тұңғыш Президенті, кемеңгер Ел-
басымыз Н.Ә.Назарбаев Ордаба-
сында сөйлеген сөзінде: «Біздің 
Ұлытауымыз бен Ордабасымыз 
досымызға да, дұшпанымызға 
да ұялмай көрсететін ардағы-

мыз, асылымыз, айбарымыз» 
деп айрықша атап көрсеткен бо-
латын. Бұл жерге Мемлекеттің 
тұтастығы мен халықтар бірлігінің 
Монументін қойдырды. Елбасы-
мыздың айрықша назар аударып, 
киелі жерді қастерлеуінің арқа-
сында көне астана көркейіп, гүл-
деніп келеді.

Елбасымыз тамыз айында 
Ұлы дала төсіндегі Ұлытаудың 
төрінде, Әулиебұлақтың басын-
да, ақ қайың мен жасыл терек 
өскен орманның қасында тұрып 
берген сұхбаты елдің еңсесін 
биікке көтеріп, халықтың жүре-
гінің төрінде мәңгі сақталатын, 
ұрпақтан-ұрпаққа жететін, та-
рихымызға алтын әріппен жазы-

латын өнегелі өсиет, тарихи оқиға 
болды. Бұл сұхбат қазақстан-
дықтарды ғана емес, төрткүл 
дүниенің төңірегінде жүрген қан-
дастарымызды қуанышқа бөлеп, 
«осындай ата-мекеніміз бар» 
деген мақтаныш сезімі көкірек-
терін кернегені анық. Елбасы 
сұхбатында қазақтың қай жеріне 
барсаң да қасиетті жерлердің 
бар екенін айта келіп, Ұлытау-
дың орны бөлек екенін айрықша 
атап көрсетті. Бұл сұхбат «мен 
қазақпын» деген әр азаматтың, 
зиялы қауымның санасын сапы-
рып, ойын оятты. Мемлекет бас-
шысы, кемеңгер Елбасымыз ки-
елі жердің төріндегі сұхбатында: 
«Тарихын білмеген ұлттың бола-

шағы да бұлыңғыр 
болуы мүмкін. Мы-
салы, керемет үл-
кен еменнің тамы-
ры терең болмаса, 
ол дауылға шыдап 
тұра алмайды» – 
деді.

Бүгінгі және ке-
лер ұрпақ халқы-
мыздың басынан 

кешкенін, «қой 
үстінде бозторғай 
жұмыртқалайтын», 
бүгінгі бақытты за-
манның қалай кел-
генін білуге тиіс. Ел-
басы сұхбатында: 
«Мына өзіміз келіп 
отырған Ұлытау өте 
қасиетті жер. «Ұлы-
тау» деп аталуының 
өзінің тарихи мәні 
бар» – деді.

Иә, жер бетін-
дегі басқа тауларға  
бұйырмаған Ұлы-
тау атының осы та-
уға бұйыруы теген 
емес екенін алысты 
болжайтын көреген, 
кемеңгер Елбасы-
мыз дөп басып айт-
ты.
Мемлекет басшы-
сының бұл ұлағатты 
сұхбаты, сонау бір 
қысылшаң кезде 
Үш Жүздің басын 
қосып, бірлік пен 
елдік, ерлік туын 
көтерген оқиғадан 
кейін ұлы оқиға бол-
ды.

«Менің арма-
ным, ойым – Қа-
зақстанның мәңгілік 
болуы. Сондықтан 
«Мәңгілік Ел» деген 
идеяны ұсындым. 
Мәңгілік Ел болу 
үшін бәрін жасап 
жатырмыз» – деді 
Елбасы Ұлытау 
төрінде берген сұх-
батында. Мемле-
кет басшысы осы 
сұхбаты арқылы 
Ұлытаудың бүкіл 
қазақтың ата-мекені 
екенін, түркі тектес 
халықтың қасиетті 

жері екенін паш етті. Бұл жерде 
туризмді дамытуға мол мүмкін-
дік бар. Ұлытау өңіріндегі мәде-
ни-тарихи ескерткіштер, тастағы 
таңбалар, тас мүсіндер біздің қа-
рапайым халқымыздың институт, 
университет жоқ кездің өзінде, 
оқымай-ақ ғылым-білімді мең-
гергендігін, архитектор, мүсінші, 
суретші, тіпті қарапайым пешпен 
тас қорытып, мыс өндіргені, ме-
таллург болғанын осы Ұлытау 
өңірінен айқын көруге болады. 
Жер астынан табылған көне қала-
лардан халқымыздың өресі биік, 
өрісі кең өнерлі болған дәлел-
дейтін құнды деректер табылу-
да. Әрбір үйге қыш трубамен су 
тартқаны, монша болғаны, т.б. да 
деректер табылуда. Ал, ұлыларға 
салынған кесенелер мен мазар-
лардың, кірпіштен құйған, қала-
уындағы байланыстарын, бояу-
ларының құпиясын қазіргі космос 
кеңістігіне шыққан, ғылымның 
дамыған кезінде әлі аша алмай 
келеміз. Ал тастағы халқымыз-
дың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, 
кәсіби тіршілігін бейнелейтін 
сурет-шежірені біздің қарапай-

ым қойшыла-
рымыз бен 
б а қ т а ш ы л а -
рымыз салған 
болуы мүмкін. 
Олар өздерінің 
салған сурет 
бейнесіндег і 

шежіресінің тарихта қалатынын 
білген деп айтуға әбден болады. 
Қалай дегенде де біздің бабала-
рымыздың өнерлі болғаны, тек 
мал өсіріп, көшіп-қонып жүре 
берген жай халық болмағанын, 
даналығын осы Ұлытау өңірін-
дегі деректердің өзі-ақ айтып 
тұрғандай. Әрине, Елбасымыз 
айтқандай, Ұлы даламыздың қай 
жеріне, қай бұрышына барсаң 
да бабаларымыздың даналығын 
дәлелдейтін баға жеткісіз құнды 
деректер кездеседі. Алайда, әлі 
ашылмай жатқан құпиялардың да 
көп екені анық. Бұл кешенді зерт-
теулерді қажет етеді. Ұлытауда 
туризмді дамытуға шешімін күтіп 
тұрған мәселелер де бар. Мұ-
ның басты біреуі жол мәселесі. 
Мысалы, арайлы Астанамыздан 
ежелгі Астанамызға келу үшін Қа-
рағанды-Жезқазған арқылы мың 
шақырым жол жүріп келеді. Ал,      
Ұлытау-Шұбаркөл-Қорғалжың 
арқылы 480 шақырым ғана. 
Сонда 500 шақырымнан астам 
қашықтық қысқарады екен. 
Осыған жоғарғы жақ назар ау-
дарса, нұр үстіне нұр болар еді. 
Сондай-ақ, «Хан Ордасы», Үш 
Жүздің басын қосқан, бабалары-
мыз суын ішкен «Балбұлақ» си-
яқты тарихи маңызды орындарға 
белгі қойылып, басына барған 
адам дем алатын құрылыс, бара-
тын жолдар асфальтталса, тури-
стердің шаршамай жетіп, жақсы 
дем алуына жасалған жағдай 
ғана емес, бабаларымыздың 
рухына құрмет, қасиетті жерге 
тағзым болар еді. Бұған еліміздің 
мүмкіндігі жетеді. Сондай-ақ, 
Жезқазған-Арқалық республика-
лық дәрежедегі жол жөнделсе. 
Бұл жолдың қазіргі жағдайы сын 
көтермейді.

Иә, Елбасымыздың Ұлытау 
төріндегі сұхбатынан кейін көне 
астанамызды көркейтуге деген 
бетбұрыс болатынына сенімдіміз.

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі

ҰЛЫТАУ — 

Жер бетінде төбесі бұлттан асып, аспанмен 
таласқан биік, етегінен басына дейін орманмен 

өрілген сұлу таулар да көп. Солардың бірде-біріне 
Ұлы-тау деген атақ бұйырмапты. Бұл атақ ұлы 
дала төсіндегі төбесіне көк аспанды төңкерген 

жағалай етегін жасыл орман көмкерген Көктөбеге 
бұйырыпты. Мұның тамыры терең де, тарихы 

әріде жатқаны белгілі.

ҰЛТЫМЫЗДЫҢ
ата мекені

 АУДАНҒА АРНАУ
Ардақты сәлем бердім туған халқым,
Ұлытаудың елі жайсаң жері алтын.
Ауданның құтты болсын мерейтойы,
Еңбекқор халқым менің жүзі жарқын.

Өзіңе сөз арнадым құрдас аудан,
Жүрегімде әрқашан жүрді тәубам.
Міне, біз де келіппіз 75-ке,
Күш алып жүргендейміз биік таудан.

Атақты тарихта атың Ұлытау,
Алыстан көрінеді мұнарлап тау.
Тіл болса айтар едің өткендерді,
Әттең-ай, айта алмайсың өкінішті-ау.

Көрдік біз қиындықты бала жастан,
Бұлт басты күңіренді дала-аспан
Фашистер тұтқиылдан соғыс ашты,
Секілді бәрін жұтар аш арыстан.

Халқымыз қарсы тұрды қатал жауға,
Жеңіске үлес қосты осы тауда.
Өзінің үңгірінде талқандалды,
Жеңіске жеттік дедік тәубә-тәубә.

Ешқашан болмасыншы соғыс енді,
Мәңгілік аман болсын елдің шеті
Естілсін балалардың шат күлкісі,
Мезгілсіз бұзылмасын тәтті ұйқысы.

Мінекей, халық бүгін тойлап жатыр,
Ән салып, биін билеп ойнап жатыр.
Биік таудан қарап халқына,
Бір аунап жатқан шығар Едіге батыр.

Мерейтой құтты болсын 75 жасың,
Қызықпен атсын елім әрбір таңың.
Халыққа бақыт, байлық, бірлік берсін,
Ешқашан тарқамасын той жалғасын.

Қашаннан той думанды Ұлытау жері,
Көңілі көк аспандай Ұлытау елі.
Халқы үшін тыным таппай еңбек еткей,
Апайтөс тау тұлғалы жігіттері.

Ұлытаудың таңы арайлап ата берсін,
Ұлытаудың күні күліп бата берсін.
Халқымызда береке, бірлік болып,
Өмірдің рахатын тата берсін.

                              Қапар РАЙЫМБЕКОВ.
                                   Шеңбер ауылы.
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Өздерімізге белгілі 2014 
жылдың шілде айында                  
Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодексіне Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев Заңға қол қой-
ды.

Кодекске көптеген өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілген. 
Онда сан жағынан алсақ та 
баптар 74-ке өскен. Енді жаңа 
Кодекс бойынша ҚР Консти-
туциялық кеңесі мен Жоғарғы 
Сотының нормативтік қаулы-
лары қылмыстық заңнаманың 
құрамдас бөлігі болатыны Ко-
дексте айтылған. Новелланың 
басты бір бөлігі деп қылмыстық 
құқықбұзушылықтар қылмы-
стар және қылмыстық теріс 
қылықтар деп бөлінеді. Бұл 
жерде олар қоғамға қауіптілік 
және жазалаушылық дәреже-
сіне қарай іріктелген. Екеуінің 
мәніне қарай ажыратылады, 
оған түсінік берілген және оның 
әрбіріне қандай жаза тағайын-
далады, ол айқындалған.

Мәселен, қылмыстық 
құқықбұзушылық үшін айыппұл 
салу, түзеу жұмыстары, бас    
бостандығынан шектеу немесе 
айыру және өлім жазасы түрін-
дегі жазалар қолданылады. Ал, 
қылмыстық теріс қылықтар үшін 
айыппұл салу, түзеу жұмыста-
ры, қоғамдық жұмыстарға тар-
ту, қамауға алу түріндегі жаза-
лар тағайындалады.

Қазіргі кезде қылмыстық 
заңнамаларды ізгілендіру сая-
саты жүріп жатыр. Осыған бай-
ланысты қылмыстық Кодекске 
айыппұл салу жазалары кө-
бейген. Қылмыс және қылмы-
стық теріс қылықтар  үшін де 
айыппұлдың көлемі де әртүрлі. 

Таяуда Үкімет отырысында 
тілдерді дамыту мен қолдану 
жөніндегі 2011-2020 жылдарға 
арналған бағдарламаның орында-
лысы талқыланды. Ендігі кезекте 
мемлекеттік қызметшілерге қазақ 
тілін меңгеруді міндеттеген дұрыс. 
Мұны 2015 жылдан бастап орта-

лық және жергілікті атқарушы ор-
гандардың стратегиялық жоспар-
ларына сатылы түрде ҚАЗТЕСТ 
жүйесін енгізу арқылы шешеміз–
деп нығыздап айтылды. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас 
Ассамблеясының 2002 жылы 20 
желтоқсанда өткен 57-сессиясы 
әрбір жылғы 23 маусымды мемле-
кеттік қызметкерлер күні деп жа-
риялау жөнінде қарар қабылдап, 
БҰҰ-ға мүше әрбір елді осы күнді 
мереке ретінде атап өтуге шақы-
рған еді. Осыған орай Қазақстан 
Республикасының Мемлекет 
басшысының өткен жылғы Жар-
лығымен 23 маусым біздің еліміз-
де де мемлкеттік қызметкерлер 
күні болып белгіленген болатын. 
Биыл Қазақстанда осы мереке 
тарихта тұңғыш рет атап өтілгені 
баршамызға белгілі. 

Қазіргі таңда біздің елімізде 90 
мыңнан астам адам мемлекеттік 
қызмет саласында қызмет етеді. 
Олардың 49 мыңнан көбін әйел 
адамдар құрайды. Саяси қызмет-
керлердің орта жасы 48-де болса, 
әкімшілік саласында ол 39 жасты 
құрайды. Ал «А» корпусындағы 

Қамауға алу жазасы тек қыл-
мыстық теріс қылықтар жа-
саған адамдарға тағайындала-
ды. Кодексті талқылау кезінде 
келтірілген шығынды орнына 
қойған тұлғаны бас   бостан-
дығынан айырмау , айыппұл 
салу арқылы көзделген.

Бұл қағида Кодексте бекітіл-
ген. Әрине, бұл жерде қандай 
қылмыс жасалатыны, оның 
ауырлығы, қоғамға қауіптілігі 
еске алынады. Кодекс бойынша 
кәмелетке толмағандар және 
балалы әйелдер немесе қара-
уында кәмелет жасқа толмаған 
баласы  бар ер азаматтар да 
жеңілдікке иек арта алады.

Өмірдің талабы деп айту 
керек. Ауыр, аса ауыр, ұй-
ымдасқан қылмыс және қыл-
мысты қайталап жасаған 
адамдарға жаза қатайтылған. 
Оның ішінде кәмелетке жасы 
толмағандарға қарсы қылмыс 
жасау едәуір қатайтылған. 
Бұрынғы 100-ден аса онша 
ауыр емес және ауырлығы 
орташа қылмыстар қылмы-
стық теріс қылықтар санатына 
ауыстырылған. Аталған қыл-
мыстар үшін (көбіне) айыппұл 
салу көзделген. Бұл жерде тек 
адам өлімі бойынша айыппұл 
салынбайды. Былайша айтқан-
да, түрмеге қамау жазасына ба-
ламалы жазалар қолданылуы 
көптеп қарастырылған.

Қылмыстық жауаптылықтан 
босату негіздері де жаңа Ко-
декс бойынша кеңейтілген.

М.ЖҰМАЖАНОВ,
Ұлытау ауданының 

№2 аудандық сотының 
төрағасы.

ЖАҢА ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ЗАҢНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ

мемлекеттік қызметкерлердің 
орта жасы 45-ке тең. 

Соңғы жылдары Қазақстан-
да мемлкеттік қызмет туралы 
заңнаманы жаңарту бағытында 
жүргізіліп келе жатқан жанды жұ-
мыстар халықаралық қауымда-
стықтың жоғары бағасын алып 

отыр. Елімізде мемлекеттік қыз-
мет саласындағы жаңғырулардың  
табысты жүргізіліп, мемлекет-
тік аппараттың кәсіби тұрғыдан 
ыңғайлы да бәсекеге қабілетті бо-
лып қалыптаса бастауы Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Прези-
денті Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баевтың саяси еркінің арқасында 
мүмкін болып отыр. 

Қазақстандағы мемлекеттік 
қызметтің жаңа үлгісі тұжырымда-
масы тиімділік, нәтижелілік, ме-
ритократия, ашықтық, мөлдірлік, 
тұрғындар сұранысына бағыт ұста-
ушылық қағидаттары бойынша жа-
салған. Мұнда қоғамдық сананы 
нығайтудың басты бағыты ретінде 
өз қызметіне жауапты қарайтын, 
отанының игілігі жолына жұмыс 
жасайтын білікті де білімді қазіргі 
заманғы мемлекеттік қызметшіні 
дайындау міндеті алынған. 

Бізде қазір «А» корпусы 
құрылып, тиімді жұмыс жасап 
келеді. Астана қаласында мем-
лекеттік қызмет саласының ай-
мақтық хабы құрылған. Бүгінде 
мемлекеттік қызметке қабылдау 
жолдары біршама жеңілдетілген, 

«командалық ауыс-түйістерге» 
тосқауыл қойылған, әдептілік және 
тәртіптілік жағынан бақылау айтар-
лықтай күшейтіліп, Заң дәрежесіне 
дейін жеткізілген. 

Қазақстанда мемлекеттік қыз-
меткерлер күнін атап өту елімізде 
Президенттің кәсіби мемлекеттік 
аппарат жұмысының негізгі қағи-
даты ретінде жариялаған «халық 
пен мемлекетке қызмет ету бәрі-
нен жоғары» деген ұстанымын 
танымал етіп, мемлекеттік қызмет-
тің беделін нығайта түсуге ықпал 
ететін болуы тиіс. Осы күндері 
Республика көлемінде бірінші рет 

немесе қайтадан мемлекеттік қы-
змет саласына қызметке қабыл-
данғандардың ант беру рәсімдері 
ұйымдастырылып, оқу орында-
рында мемлекеттік кадр саясатын, 
сондай-ақ, мемлекеттік қызметке 
кіру мен оны атқару қағидаттарын 
түсіндіруге арналған тақырыптық 
сабақтар өткізіледі. 

Айтулы мереке қарсаңында, 
21-22 маусым күндері Мемлекет-
тік қызмет істері агенттігі Денешы-
нықтыру және спорт агенттігімен 
бірлесіп, Астанадағы «Алау» ста-
дионында мемлекеттік қызметтің 
орталық органы қызметкерлері 
арасында спорттың шағын футбол, 
волейбол, тоғызқұмалақ және шах-
мат түрлері бойынша спартакияда 
өткізеді. Ал 23 маусым күні Мем-
лекеттік қызмет істері агенттігінде 
мемлекеттік қызметкерлер күніне 
арналған салтанатты жиналыстар 
өткізілді.

Х. ЕРЖАНОВ,
Ұлытау аудандық 
сотының аға сот 

жасауылы.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұл-
тан Әбішұлы Назарбаев Ұлытау төрінде отырып берген 

сұхбатында «қазақша сөйлемеңдер, қазақша айтпаңдар 
- деп кім кедергі жасап жатыр айтыңдаршы, онан да зарла-

та бермей өзіміз қазақша сөйлеуіміз керек»–
деп қадап айтқан еді. 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ 
ҚАЗАҚ ТІЛІН БІЛУ 
МІНДЕТТЕЛЕДІ

Экстремизм–біздің мемлекетіміздің 
тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне нұқсан 
келтіретін өте қатерлі құбылыс. Құқық 
қолдану нәтижесінде тәжірибесіне жа-
салған талдаулар бізге осы құбылыстар 
өмірімізге біртіндеп діннің салдарынан 
еніп келе жатқанын көрсетеді. Біздің 
еліміздің бірқатар өңірлерінде діни экс-
тремизм қоғамға және мемлекетке қа-
уіп төндіруде. Елімізде террористік ша-
буылдардың алдын алу және олардың 
салдарын барынша төмендету жөнін-
дегі тиімді шараларды      қабылдауға 
мәжбүр етті. Осындай шараларды іске 
асырудағы тетіктердің бірі – мемлекет 
пен азаматтық қоғамның өзара іс-қи-
мылы. Құқық қолдану тәжірибесінде 
азаматтық қоғам институтын пайда-
лану заңдылықты, құқықтық тәртіпті 
қамтамасыз етуді, азаматтарды терро-
ристік қауіп-қатерден және экстремизм 
көріністерінен қорғауды қамтамасыз 
ету жөніндегі міндеттерді шешуде 
маңызды рөл атқарады. Діни экстре-
мизмге және терроризмге қарсы іс-қи-
мыл жөніндегі 2013-2017 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламада 
атап көрсетілгендей, азаматтық қоғам 
мен құқық қорғау органдары өзара 
тығыз іс-қимыл жасағанда ғана осы 
құбылыспен күрестің тиімділігін артты-
руға болады. Мысалы, конфессияара-
лық келісімді және елдегі қоғамдық-са-
яси жағдайдың тұрақтылығын нығайту 
үшін терроризмге және экстремизмге 
қарсы күрес саласына тұрғындарды, 
азаматтық қоғам институттарын неғұр-
лым белсендірек тарту керек.

Демек, мемлекеттің күш-жі-
гері ең алдымен қоғамда барлық 
құқықбұзушылықтарға, соның ішінде 
кез-келген радикалдық көріністерге 
төзімділік қалыптастыруға бағытталуы 
керек. Осы қарым-қатынастың негізгі 

мақсаты–қойылған міндеттерді орын-
дауға, сондай-ақ оның қатысушылары 
арасындағы бір-біріне деген қажетті 
сенім деңгейін орнатуға бағытталған.

Халықаралық тәжірибе көрсет-
кендей, азаматтардың құқық қорғау 
құрылымына жоғары сенімін қамта-
масыз етпейінше, тиімді өзара іс-әре-
кет жасауға қол жеткізу мүмкін емес. 
Қойылған міндеттерді іске асыру үшін 
құқықтық тәртіп органдары өз жұмы-
сын ұйымдастыруды, атап айтқандай, 
оқиғалар мен фактілер туралы ха-
барларды қабылдау кезінен бастап, 
азаматтарды террористік қауіп-қатер-
лерден және экстремизм көріністері-
нен қорғау арқылы олардың бұзылған 
құқықтарын толық қалпына келтіргенге 
дейін түбегейлі қайта қарап шығуы қа-
жет. Сонда қоғамда осындай күш бірік-
тірудің қажеттілігі туралы саналы түсінік 
болады және азаматтардың құқықтық 
сана-сезімі қоғамға қарсы кез-келген 
іс-әрекетке немқұрайлы болмайтындай 
жоғары болуы қажет.

Ал, азаматтық қоғам құқықбұзушы-
лардан олар кек алды деп үрейленбеуі 
қажет. Бұдан тек қана құқық қорғау ор-
гандарының тиімді жұмысы арқылы қол 
жеткізіледі. Сонымен қатар, тараптар 
бір-бірлеріне сенулері керек. Азамат-
тық қоғам мемлекетке өз құқықтарын 
және мүдделерін сеніп тапсырады. Ал, 
мемлекет азаматтарының адалдығына, 
парасаттылығына және құқықтық сана-
лылығына сенеді.

Осылайша, екі тараптың толық 
іс-қимылына қол жеткізуге болатын 
қоғам мен мемлекеттің өзара қарым- 
қатынасының моделі құрылады.

Р. ШЫНБЕРГЕНОВ,
1-ші сыныпты заңгер.

ЭКСТРЕМИЗМ—
ҚАТЕРЛІ ҚҰБЫЛЫС         15 қаңтар 2015 жылы Қарағанды облысы Ұлытау аудандық сотында бұқаралық ақпарат құралдары өкілінің қа-

тысуымен 2014 жылдың 12 айы бойынша сот төрелігін атқаруға байланысты баспасөз конференциясы өткізілді. 
Аталған іс-шараны Ұлытау аудандық сотының төрағасы С.Сағатов өткізіп, оған Жезқазған аймақтық «Са-

рыарқа» газетінің тілшісі А.Құрманбаева, Жезқазған аймақтық «Мысты өңір» газетінің бас редакторы А.Дастан, 
аймақтық «Дидар» телеарнасының оператор-тілшісі Т.Искаков, жергілікті «Ұлытау өңірі» газетінің бас редакторы  
Е.Дүйсенбаев және сот мамандары қатысты.

Баспасөз мәслихатында 2014 жылдың 12 айының есептік кезеңінің 2013 жылдың 12 айғы  кезеңіндегі салы-
стырмалы қорытындысы талқыланды, сонымен қатар, төраға сот төрелігінің тәуелсіздігі,  соттардың ашықтығы 
мен қолжетімділігі, жалпы сот жүйесінің оң имиджін арттыру мәселелеріне кеңінен тоқталды. Мәслихат барысын-
да қатысушылар есептік кезеңде  сотпен атқарылған жұмыстар туралы  бірқатар сұрақтар қойып, пікір алмасты.

Мәслихаттың соңында сот төрағасы  бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне  іс-шараға қатысқандары 
үшін алғыс айтып, бұдан әрі де сот қызметі туралы халыққа ақпарат жеткізу мақсатында ынтымақтастық жалғаса 
түсетініне сенім білдірді.

 Ұлытау аудандық сотының  баспасөз орталығы.

Сот жаңалығы

№ Өткізілетін
 мекен-жай атауы

Өткізу мерзімі Келушілерді 
 қабылдайтын

1 Ұлытау аудандық сотының ғимараты 6 ақпан 2015 жыл
10.00-ден 12.00-ге дейін

сот төрағасы 
С.Сағатов

2 Ұлытау аудандық сотының ғимараты 10 сәуір 2015 жыл 
10.00-ден 12.00-ге дейін

сот төрағасы 
С.Сағатов

3 Ұлытау аудандық сотының ғимараты 5 маусым 2015 жыл
10.00-ден 12.00-ге дейін

сот төрағасы 
С.Сағатов

4 Ұлытау аудандық сотының ғимараты 14 тамыз 2015 жыл
10.00-ден 12.00-ге дейін

сот төрағасы 
С.Сағатов

5 Ұлытау аудандық сотының ғимараты 9 қазан 2015 жыл
10.00-ден 12.00-ге дейін

сот төрағасы 
С.Сағатов

6 Ұлытау аудандық сотының ғимараты 4 желтоқсан 2015 жыл
10.00-ден 12.00-ге дейін

сот төрағасы 
С.Сағатов

«Ашық есік күндерін» өткізу кестесі

Азаматтарды қабылдау күндері
Ұлытау аудандық сотының төрағасы Сәрсен Сейткенұлы Сағатов
Қабылдау күндері: әр аптаның сейсенбі және бейсенбі күндері  

сағат 15.00-ден 18.00-ге дейін
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ХҚКО АРҚЫЛЫ  «БОЛАШАҚ»              
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТИПЕНДИЯСЫН  

ТАҒАЙЫНДАУ ҮШІН ҮМІТКЕРЛЕРДІ 
ІРІКТЕУ ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ 

ЖӘНЕ  «БОЛАШАҚ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ            
СТИПЕНДИЯСЫ

Қазақстан Республикасының Үкіметінің 
2012 жылғы 31 тамыздағы №1119 қаулысы 
негізінде жүзеге асырылады.Сонымен қатар 
«Болашақ» халықаралық стипендиясын 
тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағида-
ларын бекіту және «Болашақ» стипендиясын 
тағайындау туралы. Сонымен қатар қызмет 
түрі Халыққа қызмет көрсету орталығы 
арқылы кез-келген уақытта www.egov.kz 
«электрондық қызмет» веб порталы арқылы 
көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет тегін көр-
сетіледі. Қызмет алу барысында электронды 
санды қолтаңба талап етіледі.Егерде өтініш 
беруші қызмет түрін электрондық портал 
арқылы алатын  жағдайда, өтініш иесіне 
міндетті түрде электроңды сандық қолтаң-
ба талап етіледі. «Болашақ» халықаралық 
стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді 
іріктеу қағидаларын бекіту және  «Болашақ» 
халықаралық стипендиясын тағайындау 
үшін Болашақ халықаралық степендиясы-
на Қазақстан Республикасының кез келген 
азаматы мына мақсатта үміткер бола алады. 
«Болашақ» халықаралық степендиясы 
Қазақстан Республикасының Президенті аза-
маттарды әлемдік жетекші оқу орындарында  
күндізгі бөлімде оқытуға немесе жетекші 
жоғары оқу шетел ұйымдарында ғылыми,пе-
дагогикалық,инженерлік-техникалық және 
медициналық қызметшілерді тағылымда-
мадан өткізуге арнап бекітетін стипендия. 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаев 1993 жылғы Жарлығымен 
бекітілген. «Болашақ» халықаралық сти-
пендиясы сәтті маңсап пен кәсіби ізін өзі 
жетілдірудің озық кепіліне айналды.
Медицина мамандықтары бойынша маги-
стр,доктор,ғылым кандидаты дәрежесін алу;
ғылыми тағыламадан өту. 

Конкурсқа қатысушы үшін міндетті 
шарт: Магистр ,философия докторлық,-
бейін,бейін бойынша доктор дәрежесін өз 
бетімен түскен санаты бойынша қатысатын 
үміткерлер үшін-бакалавр немесе маман 
дипломының орташа балының кемінде 4,50 
балға  (5,0-ден). 

Мемлекеттік қызметшілер, ғылыми-пе-
дагог қызметкерлер,жоғары оқу орнының 
түлектері санаттар бойынша қатысатын 
үміткерлер үшін-бакалавр немесе маман ди-
пломының орташа балы кемінде 4,00 балға 
(5,0-ден ) тең болуы тиіс.

«Болашақ» халықаралық стипендиясы 
бір рет тағайындалатынын естен шығармау 
қажет. «Болашақ» бағдарламасы  шеңберін-
де  жыл сайын халықаралық стипендия  
тағайындауға арналған квота белгіленеді. 
Техникалық және медициналық маман-
дықтар бойынша үміткерлер үшін, сондай-ақ 
ауыл жастары, мемлекеттік қызметшілер, 
ғылыми және педагогикалық қызметкер-
лері арасынан үміткерлер үшін шет тілін 
білу деңгейі  төмендетіледі. Келесі кезең 
конкурстық іріктеу жүргізу болып табылады. 
Конкурстық іріктеме рәсімдері  үш айдан 
сегіз айға дейін уақыт алады. «Болашақ» 
халықаралық стипендиясын тағайындауға 
арналған конкурстық іріктеме  үш турдан 
тұрады:мемлекеттік тілді білуді тестілеу,шет 
тілін білуді тестілеу,психологиялық тестілеу. 
Барлық кезеңдер астана қалаларында өтеді. 
Конкурстық іріктеудің қалған екі туры Астана 
қаласында өтеді.

Әрбір  үміткерді емтихан басталғанға 
дейін бес-алты күн бұрын ескертеді.Шет 
тілін білуді тестілеуді шетел ұйымдары-«-
Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
АҚ әріптестері жүргізеді.Мемлекеттік тілді 
тестілеуді Білім беру және тестілеудің мем-
лекеттік стандарттарының ұлттық орталығы 
әзірлеген ҚАЗТЕСТ жүйесінің көмегімен іске 
асырады.Психологиялық тестілеуді «Жеке 
тұлғаны дамыту орталығы» жүргізеді.Әрбір 
кезеңнен  кейін он бес күн ішінде «халықа-
ралық бағдарламалар орталығы» жүргізеді.
Әрбір кезеңнен кейін он бес күн ішінде «Ха-
лықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ 
құрылымдық бөлімшесінің конкурстық іріктеу 
жүргізуге жауапты қызметшілері үміткерлерді 
нәтижелер туралы хабардар етеді.
Бірінші турдан сәтті өткен үміткерлер екінші 
турға қатысуға жіберіледі, ол тәуелсіз са-
раптама комиссиясынан сұхбат  алу арқылы 
өткізіледі,комиссия түпкілікті шешім қабыл-
дайды. Он күн ішінде комиссия мәжілісінің 
хаттамасы «Халықаралық бағдарлама-
лар орталығы» АҚ-на түседі және бір күн 
өткеннен кейін конкурс жеңімпаздарының 
тізімі ресми сайтта жарияланады.Республи-
калық комиссия «Болашақ» халықаралық 
степендиясын тағайындау туралы шешім 

туралы қабылдағаннан кейін 90 күнтізбелік 
күн ішінде стипендияның иегері оқыту ар-
налған шартқа отырады. Бұл шарт оқытуды 
тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруға 
байланысты барлық төлемдерге байланы-
сты ақша аудару үшін негіз болып табылады.

Стипендия иегерінің міндеттері:
барлық шарт міндеттерін орындау
елге келген кезде консулдық есепке тұру
байланыс деректерін (мекенжай, теле-

фон ) ұсыну/жаңарту және егер деректер өз-
герсе, бұл туралы өз жетекшісін он күн ішінде 
хабардар ету:

ЖОО медициналық сақтандыру  полисін 
ресімдеу:

жетекшісі сұраған ақпарат пен құжаттар-
ды уақытылы ұсыну

«Болашақ» бағдарламасының түлек-
терінің міндеттері

«Болашақ» бағдарламасы бойынша оқы-
ту уақыты өткеннен кейін стипендия иегерінің 
Қазақстанға қайтып оралуы және шетелде 
алған мамандығы  бойынша үздіксіз бес жыл 
жұмыс істеуге міндетті шарт болып табыла-
ды. «Болашақ»  халықаралық стипендиясы-
ның түлегі мемлекеттік қызметте,ұлттық ком-
панияда,сондай-ақ жеке құрылымда жұмыс 
істей алады.

«Болашақ бағдарламасының шеңберінде 
оқыған стипендия иегерлері:

-ауылдық квота бойынша-өз өңіріне 
5жылжұмыс істеуге міндетті:

-мемлекеттік қызметке арналған квота 
бойынша-мемлекеттік қызметте 5 жыл жұ-
мыс істеуге міндетті:

-ғылыми және педагогикалық қызмет-
керлердің квотасы бойынша-мемлекеттік 
зерттеу институттарында, орталықтарда,оқу 
орындарында ғылыми  немесе педагогика-
лық жұмыста жұмыс істеуі тиіс.

«Болашақ» бағдарламасының шеңберін-
де ғылыми тағылымдамадан өткен стипен-
дия иегерлері мемлекеттік зерттеу институт-
тарында, орталықтарда,оқу орындарында 
ғылыми немесе педагогикалық жұмыста үш 
жұмыс істеуі тиіс.

Бүгінгі күні еліміздің азаматтарына 96 
мемлекеттік қызметтер онлайн форматта 
қолжетімді. Одан басқа  сервистің 49 түрі 
бар (әртүрлі мәліметтерді алу және тексе-
ру, брондау немесе кезекке қою, ақпаратты 
қарау,) мемлекеттік баж салығының 17 түрі, 
салық төлемдерінің 4 түрі, коммуналдық қыз-
меттердің 3 түрі, ЖҚЕ бұзғандығы үшін айып-
пұлдарды төлеу, сонымен қатар электрондық 
лицензиялаудың 81 қызметі бар.

Құжаттарды тапсыру мерзімі туралы 
ақпарат «Халықаралық бағдарламалар ор-
талығы» АҚ ресми сайтында жарияланады. 
Қабылдау мерзімі туралы алдын ала хабар-
ланады,сол себепті сіздің барлық құжаттарды 
жинау және «Халықаралық бағдарламалар 
орталығы» АҚ-на ұсыну үшін уақытыңыз бо-
лады. 2013 жылы «Болашақ» халықаралық 
стипендиясын тағайындауға арналған кон-
курсқа қатысу және өткізу үшін үміткерлер 
құжаттарын пайдалану мерзімі:

1) құжаттарды қабылдау-2013 жылғы 18 
ақпаннан 1 қазан аралығында

2) конкурс өткізу—2013 жылғы 25 ақпан-
нан 2014 жылғы 31 қаңтар аралығы
Құжаттар тізімі:

«Болашақ» халықаралық стипендиясына 
үміткерлер үшін қажетті құжаттар тізілімі

Үміткердің сауалнамасы
Қазақстан Республикасының жоғары 

оқу орнының маманды даярлауға арналған 
өтінімі

Жұмыс берушінің маманды даярлауға ар-
налған өтінімі

Тағылымдама бағдарламасына қойыла-
тын талаптар

Сондай-ақ «Болашақ» бағдарламасы 
бойынша түсуге тілек білдіргендер «Элек-
трондық үкімет» порталдында Қазақстан 
Республикасының «Болашақ»  халықаралық 
стипендиясын тағайындауға арналған кон-
курсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау қы-
зметін пайдаланып, Интернет арқылы қажетті 
құжаттарды жібере алады.

ХҚКО мекемесі дүйсенбі – сенбі күндерін-
де таңертеңгі сағат 9-дан 20-00-ге дейін қы-
змет етеді. Мекен-жайымыз:Ұлытау ауданы 
Ұлытау селосы Аманкелді көшесі 29-А,
Хабарласу телефоны: 8-(71035) 2-16-24; 
2-16-23.

Ұлытау ауданындағы
«ХҚКО» РМК бөлімі.

Мемлекеттік қызметкерлер тапсыратын 
кезекті 2014 жылдың жеке табысы салығы 
мен мүлкі туралы декларацияның (230.00 
нысан) мезгілі келуіне байланысты 31 
наурыз 2014 жылға  дейін тапсыру керек-
тігін және тапсыру тәртібі туралы келесіні 
хабарлайды. 

Салық кодексінің 68 бабында салық 
есептілігін табыс ету тәртібі белгіленген. 
Осы баптың 3-тармағына сәйкес салық төле-
ушiлер (салық агенттерi) салық органдарына 
таңдауы бойынша:

1) өзi келу тәртiбiмен: салық есептiлiгi 
үшiн – қағаз жеткiзгiште;  
мониторинг бойынша есептiлiк үшiн – ақпа-
ратты компьютерлiк өңдеуге жол беретiн 
электрондық түрде; 
    2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен 
почта арқылы – қағаз жеткiзгiште;  
    3) салық есептiлiгiн қабылдау және 
өңдеу жүйесi арқылы – ақпаратты ком-
пьютерлiк өңдеуге жол беретiн электрондық 
түрде табыс етуге құқылы.  
     Алайда, Ұлытау ауданы бойынша Салық 
басқармасы салық төлеушілерге салық 
есептілігін электрондық түрде тапсыруды 
ұсына отырып, салық басқармасында салық 
терминалы жұмыс күндері сағат 9:00-ден 
18:30-ға дейін (үзіліс 13:00-ден 14:30-ға 
дейін)  жұмыс атқарады. 

Мемлекеттік қызметтің  сапалы,  тез 
арада қамтамасыз ету мақсатында және 
мемлекеттік органның тиімділігінің көтерме-
леуінің қамсыздандыруының жолымен ақпа-
раттық технологияның кең қолданысындағы 
мемлекеттік қызметкерлердің крифтогра-
фиялық кілтін тексеру. Егер сертификаттың 
әрекетінің мерзімі өткен жағдайда, жергілікті 
салық органына крифтографиялық кілтке 
қайтадан өтінім жасау қажет.

Жеке табыс салығы мен мүлкі тура-
лы декларацияны тапсыру үшін қосымша 
ақпарат алуға жергілікті салық органына 
келіп толық мәлімет алуларыңызға болады.
Сонымен қатар, Салық басқармасы салық 
төлеушілердің салық есептілігін мезгілінде 
тапсыруын қамтамасыз ету мақсатында, 
мекеме қызметкерлерінің 230.00 нысандағы 
салық есептілігін қосымшада көрсетілген 
кесте бойынша тапсыруды ұсынады.

Уақытылы тапсырылмаған жағдайда 
Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
Қазақстан Республикасының кодексінің 
206 бабының 1 тармағына сәйкес әкімшілік 
жауапкершілікке тарту мәселесі қаралатын 
болады.

Мемлекеттік кірістер 
басқармасы.

ДЕКЛАРАЦИЯ ТАПСЫРУ—МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ МІНДЕТІ

Салық басқармасы хабарлайды

Листериоз — табиғи ошақты жұқпалы 
ауру, оның резервуары түрлі кемірушілер 
(тышқандар, сарышұнақ, қоян т.б). Листери-
ялар түлкіден, жабайы шошқадан, құрлар-
дан бөлініп алынған. Жабайы жануарлардың 
көбінде листериоз жеңіл түрде өтеді, ауруды 
жұқтыратын жануарлар қоздырғышты сы-
ртқы ортаға таратады. Листериоз ауруымен 
үй жануарлары да (қой, ешкі, шошқа, ірі қара 
мал, жылқы, ит, мысық, тауық, қаз) ауырады. 
Көп жағдайда жас төлдер ауырып, сепси-
стен, яғни толық организмнің улануынан 
өледі. Ауру адамға үй жануарларынан али-
ментарлық жолмен жұғады немесе толық 
піспеген, не шикі сүт және ет тағамдарын 
пайдаланудан жұғуы мүмкін. Бұдан басқа 
кеміргіштермен ластанған су және тағамдар 
да эпидемиологиялық қауіп туғызады. Ауру 
көбіне адамға жануарларды күтіп-баққан-
да, ет шапқанда және теріні өңдеу кезінде 
де жұғуы мүмкін. Кене және басқа да қан-
сорушылар арқылы жұғу сирек кездеседі, 
листериоз ауруының ауа арқылы да жұғуы 
мүмкін, мысалы ауру мал тұрған қорада ин-
фекциясы бар шаңмен дем алғанда. Адам-
нан адамға жұғуы әзірге тіркелген жоқ. Ал 
ауырған жүкті әйелден іштегі балаға жұғуы 
белгілі. Бұл ауруға негізінен ауыл тұрғында-
ры, мал бақташылары, ветеринар-дәрігерлер 

шалдығады. Ерекше қауіп туғызатын топ жүк-
ті әйелдер, себебі олардың листерияларға 
қарсы күресі немесе иммунитеті төмен. Инку-
бациялық мерзімі  3 күннен   21 күнге дейін 
созылуы мүмкін. Листериоз ауруы негізінен 
4 клиникалық түрге бөлінеді: нерв жүйесінің 
қабынуы, ангинозды-септикалық, катараль-
ды, фолликулярлы ангина түрінде өтеді.

Бүгінгі күні біздің ауданның Аманкел-
ді, Алғабас селолық округінде осы ау-
рулардың ірі  қара малдар арасында 
тіркелгені байқалып отыр, осыған бай-
ланысты осы елді мекендерде ветери-
нарлық-санитарлық шаралар өткізілуде. 

Ауру шыққан селолық округтерде кемір-
гіштерді (тышқан мен егеуқұйрықты) және  
иесіз мысық пен иттерді жоюға негізделген 
шараларды үнемі жүргізу қажет. Листериоз 
ауруы болған жерлерде  сүтті 10 минут қай-
натып, ал ет тағамдарын толық қайнатып 
пайдаланған жөн. Ал листериоз ауруымен 
ауырғандар 21 күн  медициналық бақылау-
да болу және олар зертханалық тексеріспен 
қамтылулары  қажет. 

Ж.ӘЗІМБАЕВА,
         Ұлытау аудандық  

тұтынушылардың  
құқықтарын қорғау  

басқармасының  бас маманы.

ЛИСТЕРИОЗ
Маман кеңесі

ТІЛСІЗ ЖАУМЕН БІРЛЕСІП КҮРЕСЕЙІК
2015 жылдың 11 қаңтар күні, сағат 23-тен 55 минут кеткен шамасында, Ұлытау ауданы Мибұлақ се-

лосының тұрғыны Өміртаевтан Байсалбай көшесі-17/2 тұрғын үйінің шатыры өртеніп жатыр деген хабар-
лама түсті. Хабарламаны естісімен Ұлытау селосынан 280км шамасында орналасқандықтан Мибұлақ 
селосына жақын өрт сөндіру бөлімін жіберу үшін, Жезқазған қаласынан 2-жасақ кезекші диспетчеріне 
өрт оқиғасын хабарлайды. Хабарлама түскен мезетте Жезқазған қаласының №42 өрт сөндіру бөлімінен 
2 «АЦ-40» техникасы, құрамында 6 адам өртті құрықтауға жөнелтіледі.

Өрт оқиғасын оқшаулау жұмыстары 2015 жылдың 12 қаңтар күні, сағат 2-ден 48 минутта орын 
алып, аталған өрт оқиғасын Мибұлақ селосы ерікті өрт сөндіру, құрамында 50 адам, 3 техникасы және 
Жезқазған қаласының өрт сөндірушілері құрықтады. Өрт оқиғасы толықтай құрықтаған кезде өрттің жал-
пы көлемі 300 шаршы метр аумақты қамтып, тұрғын үйлердің төбесі толық жанған. Өрт оқиғасынан өрт-
ті сөндіру кезінде зардап шеккен ешкім жоқ. Яғни, осындай өрт оқиғаларының алдын алу барысында 
төмендегідей кеңестерді ұсынамыз: шатыр ішіндегі ток сымдарының тұйықталуының алдын алу бары-
сында оларды уақыт мерзіміне қарай қайта жабдықтау керек; пеш мұржаларын тазалап отыру керек; 
ашық отты пайдалануға болмайды; жанып тұрған пешті қараусыз тастап кетуге болмайды.

Жоғарыда баяндалған мәліметтерді қорытындылайтын болсақ, өртпен күресу баршамызға ортақ 
екенін ескерте келе, өрт оқиғаларының алдын алуда бірлесе іс атқарайық.

Н.САБАҒАНОВ,
Ұлытау ауданы ТЖБ-нің бас маманы, ө.қ.қ. аға лейтенанты.

Ұлытау ауданының экономика және қаржы бөлімінің ұжымы Ұлытау ауданының эконо-
мика және қаржы бөлімі басшысының орынбасары Досетова Камила Қойшығарақызының 
інісі 
                                      Досетов Марат Қойшығараұлының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыла-
рына ортақтасып, көңіл айтады.
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Шартараптан Білім ордаларында

Іс-шара 10-11 сынып оқушы-
лары саппен залға маршпен кіріп, 
взвод командирінің рапорт беруінен 
басталды. ҚР Әнұраны орындалды. 
Іс-шараны жүргізген С.Есмағанбе-
тов: – Биыл Ұлы Жеңіске 70 жыл 
толғалы отыр. Елбасы-
мыздың тапсырмасымен 
Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығын 
мерекелеу жөніндегі ар-
наулы іс-шаралар жоспа-
ры бекітілді. Жаңа жыл 
қарсаңында Ұлы Отан 
соғысының ардагерлерін 
қолдау жөніндегі «Жеңіске 
құрмет» марафон-акциясы 
өткізілді. Жеңістің тәуелсіз 
еліміз үшін қаншалықты 
маңызды болғаны,     ата-ә-
желеріміздің майданда да, 
тылда да қажырлылықпен 
еңбек еткенін тарихтан 
білесіңдер – деп жиынды 
бастады. «Соғыс кезіндегі 
өмірлеріңізден, еңбек жол-
дарыңыздан айтып бер-
сеңіздер» деп, сөз кезегін 
ардагерлерге берді. Сөз 
кезегін алған Шабаз әкеміз 
«соғыс басталғанда 11 жастағы 
баламыз, бала болсақ та аналары-
мызбен бірге Жеңісті жақындатуға 
тылдағы қауырт істерге, егіс алқап-
тары мен мал     шаруашылығын-

да аянбай еңбек еттік. Болашақ 
жастарға жақсы оқып, алған білім-
дерін Отан игілігіне жұмсаңдар», 
деді. Ал Қаражігіт ағамыз әке-ше-
шесінің сол жылдары Подхозда 
тұрып мал баққанын, солдаттар 

үшін ақ тон тігіп, азық-түлік дайын-
дап майданға жіберетінін, 6 жаста 
болса да қозы бағысып, күніне 200 
гр. нан беретінін айта келе, оқушы-
ларға «ақылды, білімді боп өсің-
дер» деп батасын берді.

Мектеп директоры Ғалымжан 
Барақбайұлы: — «Ата-бабалары-
мыз кең-байтақ жерімізді жоңғар, 
қалмақ басқыншыларына қарсы 
күресіп сақтап қалған, қазіргі уақыт-
та қолға қару алмай-ақ, білімді 

болып көп жетістіктерге 
жетуге болады» десе, Ел-
жас Алмазұлы: — «Әскери 
оқу орындарына білімің, 
денсаулығың болса түсуге 
болатынын айтып, мемле-
кетіміз тегін оқытады», деп 
оқушыларды оқуға түсуге 
шақырды.

Келесі кезекте арда-
герлеріміз ортаға шығып, 
болашақ сарбаздарға 
әскери тіркелу куәліктерін 
салтанатты түрде табыс 
етті. Өз кезегінде оқушы-
лар: мектеп ұстаздары ал-
дында, Егеменді еліміздің 
тұтастығын ұстар азаматы 
болуға, оқуда, еңбекте әр-
дайым алда болуға, мек-
тебіміздің, туған жеріміздің 
мәртебесін әрдайым жоға-
ры көтеріп жүруге – «Ант 
етеміз» деп, іс-шара ҚР 

Әнұранымен аяқталды.

Р.МҰХАМБЕТЖАН,
№1 Ұлытау орта мектебінің 

11 сынып оқушысы.

Болашақ сарбаздар сап түзеді
Жуырда №1 Ұлытау орта мектебінің акт залында аудандық Қорғаныс істері 

бөлімі мен алғашқы әскери дайындық пәні оқытушысының ұйымдастыруымен 1998 
жылы туылған 10-11 сынып оқушыларына Қорғаныс министрлігінің әскери есепке 

алынғандықтарын анықтайтын тіркеу куәліктерін алуға арналған іс-шара өткізілді. 
Шараға селолық Ардагерлер кеңесінің төрағасы Ш.Смайылов, еңбек және тыл арда-

гері Қ.Әбдірахманов, мектеп директоры Ғ.Ерғалиев, Қорғаныс істері жөніндегі шақы-
ру бөлімінің басшысы, кіші сержант Т.Сабитов, Алматы Құрлық институтының 

4-курс курсанты Е.Әбіл, мектеп ұстаздары мен оқушылар қатысты.

Екі бірдей бокс турниріне қа-
тысып жүлделі І-орынды иелен-
ген Әлімжан Бекболатұлы Нұр-
камал Қарсақбайдың абыройын 
асқақтатқан былғары қолғап ше-
бері.

Ағымдағы жылдың   6-10    
қаңтары аралығында К.Сафин-
ді еске алу құрметіне арналған 
Петропавл қаласындағы халықа-
ралық турнирде 1997-98 жылы 
туылған жастар арасында атал-
мыш қаланың 81кг салмақтағы 
боксшысымен күш сынасқан Әлім-
жан Бекболатұлы рингте қарсы-
ласын жеңіп, І-орынды иеленген 
болатын. Жезқазғандағы бапкері 
Саят Балмағанбетов пен қарсақ-
байлық бапкер Серік Мәшіріптің 
сенімдерін ақтаған Әлімжан 13-17 
қаңтар аралығында өзіміздің об-
лысымыз бойынша бағын сынаған 
ол, тағы да І-орынды еншілеп, 
Қарағанды облысының чемпионы 
атанды. Бес жыл бойы былғары 
қолғап спортымен айналысып 
жүрген Әлімжан қалалық, облы-
стық сайыстарда бірнеше дүркін 
жеңіс тұғырының биігінен көрінген 
азамат. Аз уақыт ішінде жоғары 
жетістіктерге қол жеткізген Әлім-
жан Нұркамал 8 ақпанда Қараған-
ды облысының құрама коман-
дасының құрамында Қазақстан 

чемпионы атағына 
үміткер ретінде сынға 
түспек.

–Қазіргі таңда 50-ге 
жуық шәкіртін бокстың 
қыр-сырына баулып 
жүрген Серік Қапанұлы 
жас боксшы Әлімжан 
Нұркамалмен қатар 
Б.Әжіхан, С.Тілепбай, 
Ә.Махмут, Қ.Ыбырай, 
Б.Ертай, Н.Қыдырәлі, 
Д.Қордан, Д.Тұралы, 
К.Дүйсенбай сынды ҚР-
ның аймақтық жарыста-
рының жүлдегерлері 
атанған шәкірттерінен 
зор үміт күтеді. Осы жа-
рысқа демеушілік көр-
сеткен Ұлытау ауданы 
білім,  денешынықтыру 
және спорт бөлімінің 
басшысы М.Сыздықов, 
БЖСМ директоры    
М.Оразалин, Қарсақбай 
кентінің әкімі Б.Сабырұлы, Қарсақ-
бай агротехникалық колледжі ди-
ректорының міндетін атқарушы Д.
Садуақасов, Ж.Жабаев атындағы 
№5 орта мектептің  директоры 
А.Кемелбекова, КМЗ директоры 
М.Мәткенов, сондай-ақ, ауылымы-
здың азаматтары Б.Бірмағанбе-
тов, Б.Ибраев мырзаларға алғыс 

білдіреміз,–дейді Серік Мәшіріп.
Біз де дарынды спортшыла-

рымыздың бағын ашуға, жеңіске 
деген құлшынысын арттыратын 
демеушілер көп болуын тілейміз.

Ақтоты ТОҚМЕТОВА,
Ұлытау ауданы жастармен 

жұмыс жасау орталығының 
инспекторы.

Қарсақбайлық боксшымыз 
ерлеп тұр

Қытайдағы мемле-
кеттік мекемелердің ав-
топаркі 3000 автокөлікке 
азаяды. Бейжің билігі 
жемқорлықпен күрес және 
шенеуніктерге жұмсала-
тын шығынды қысқарту 
үшін осындай шешім қа-
былдады.

ҚХР Мемлекеттік кеңесі 
мекемелер ісі жөнінде-
гі басқарманың ақпараты 
бойынша 3200 автокөлік 
сатылымға шығады. Оның 300-і бір айдың ішінде, яғни Қытай жаңа 
жылына дейін аукционға қойылады.

Бәссаудаға шыққан шенеуніктердің бұрынғы көліктерін арнайы са-
раптамадан өткізеді, құжаты мен техникалық жағдайын да тексереді.
Түскен ақша мемлекет қазынасына аударылады. Үкімет автопаркін та-
рату ісі қоғамға ашық әрі әділ жүргізіледі – деп сендіреді қытай билігі. 

Дональд Трамп АҚШ-та 2016 жылы өтетін 
президенттік 

сайлауға қатысады
АҚШ-тың келесі прези-

денті Дональд Трамп бо-
луы мүмкін. Миллиардер 
2016 жылы өтетін сайлауға 
қатысуға ниет білдірген деп 
хабарлайды Астана арнасы.

Трамп өзін «АҚШ-қа 
бұрынғы айбынын қайтара 
алатын жалғыз адаммын» деп 
есептейді. Бұл ақпарды The 
Independent жариялады.

Егер миллиардер прези-
дент тағына отырса, Иранда 

ядролық қару жасауды тоқтатып, «Ирак пен Левант Ислам мемлекет-
терімен» қақтығыста жеңіске жетемін деп отыр. Бюджет тапшылығын 
қысқартып, жұмыссыздық мәселесін шешеріне сенімді.
Трампқа Хиллари Клинтон, Джеб Буш және Митт Ромни бәсекелес 
болуы мүмкін. Алайда, Трамптың ойынша, Буштың да, Ромнидың да 
жеңіп шығуға мүмкіндігі жоқ.

Бірақ бизнесмен АҚШ-тың бұрынғы мемлекеттік хатшысының 
кандидатурасына қатысты пікір білдірмеді.

Иран 2015 жылы ЕАЭО-пен келісім-
шарт жасасуға ниетті

Иран 2015 жылы Еу-
разиялық экономикалық 
одақпен (ЕАЭО) ынты-
мақтастық туралы келісім-
шартқа немесе меморан-
думға қол қойып, бұл 
мүмкіндікті Ресейге өзінің 
тауарларын экспорттауда 
пайдалануға ниетті.

Мәскеуде “РИА Ново-
сти”-ге берген сұхбатында 
Иран елшісі Мехди Санаи 
осылай мәлімдеді. «2015 
жылы Иран ЕАЭО-мен эко-
номикалық байланыс орна-
туы үшін осы бағытта жұмыс 
жасауы қажет деп ойлаймын. Бұл бойынша тиісті шаруалар атқарып 
жатырмыз, Иран бұл мүмкіндікті Ресейге және өзге елдерге тауар экс-
порттауда пайдалануға ниетті. Мүмкін өзара түсіністік туралы келісім-
шарт немесе меморандум жасасу керек шығар», - деді Санаи.

Оның сөзіне қарағанда, Иран мен Ресей арасындағы толыққанды 
ынтымақтастыққа ирандық тауарлар үшін салынатын кедендік салық 
көлемінің ауқымды болуы бөгет болуда.

«Иран өз тауарларын Ресейге тарифтік жеңілдіктер қарасты-
рылған өзге республикалар арқылы емес, тікелей жібереді. Мұндағы 
тарифтер Иран үшін тым көлемді. Ирандық бизнесмендер үнемі біз-
ден осы тарифтерді төмендетуге көмектесуімізді сұрайды, олар Ре-
сейдің Армения, Әзербайжан және Қазақстанмен қарым-қатынасын 
мысал ретінде келтіреді», - деп нақтылады елші.

Қытай 
шенеуніктері 
қызметтік

 көліктерінен
 айырылады


