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  Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті  Н.Є.Назар-
баевтыњ  Жарлыѓына  сєйкес 1941-1945  жылдары ¦лы Отан
соѓысы  кезењінде  балапан  ќанаттары  ќайры-лып, ќасќайып
т±рып  ењбек  еткен, ауданда т±рып  жатќан 536  тыл
ењбеккерлеріне Жењістіњ  70  жылдыќ  мерейтойына  орай
арнайы дайындалѓан  медальдар  табысталды. Аудан  єкімі
Ќайрат  Бисембаев марапат  иелерініњ кеудесіне  мерейлі
медальдарды ќадау барысында  алдаѓы Жењістіњ 70  жыл-
дыѓымен  ќ±ттыќтап, зор денсаулыќ,  ±заќ  ѓ±мыр  тіледі.‡штμбе
ќаласында μткізілген біќатар аталмыш шараларда
мерейтойлыќ медальдарды ќала  єкімі  Ќанабек  Есботанов
табыстады.

  Біз  де  μз  тарапымыздан  бейбіт  к‰нді  нєсіп  еткен, біздер
‰шін  тынбай  ењбек  еткен ардагерлеріміздіњ  б‰гінгі
марапаттары ќ±тты болсын дейміз!

С.СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ

Таѓылымы мол тарихи форумѓа ќатысушылар иісі ќазаќтыњ
мањдайына біткен ±лт Кμшбасшысын ерекше тебіреніспен ќарсы
алды. Тарих ‰шін ќасќаѓым уаќыт ішінде мемлекетіміздіњ
тєуелсіздігін д‰ние ж‰зіне  мойындата отырып, тμртк‰л  д‰ниеге
танымал ел ете білген Елбасымыздыњ  єрбір салиќалы сμзінен
біздіњ елді єлем халќы ќ±рметтейтініне,сонымен ќатар,  ынты-
маѓы жарасќан кμп±лтты  мамыражай  халќымыздыњ  ѓаламат
табыстардыњ  биік белестерін баѓындырѓанына таѓы да кμз
жеткіздік. Ќаскелењ аспанында ќалыќтаѓан Б.Есебаевтыњ  «Ел-
басым» єнініњ ...«Меніњ  Елбасым, Меніњ Елбасым,

                       Ел  баќыты – Н±р  аѓаны Тєњір  ќолдасын.
                       Н±р аѓа салѓан н±рлы  жолымен,
                   Ќазаќстан  кμкке  самѓасын!» – деген  жолдары

аталмыш шараѓа  ќатысќан  єр адамныњ  ж‰регінде  мєњгі
саќталары жєне  ±шы-ќиыры жоќ  ќазаќтыњ  дархан  даласына
кењінен тарары сμзсіз.

¦.  ДОСМОЛДАНОВА,
Кμкдала  ОМ директоры, мєслихат депутаты

Таѓылымды, тарихи  форум

Сєуірдіњ 20-шы  ж±лдызында Президентіміз Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ кіндік ќаны тамѓан киелі Ќарасай ауда-
нында μткен «Ауылым – алтын  бесігім» атты форумѓа  аудан
єкімі Ќайрат Бисембаев пен маслихат хатшысы Баќыт
Смаилов бастаѓан мєслихат депутаттары ќатысты.

медальдар табысталды

В те суровые дни война пришла в каждый дом, в каждую семью. Не стала
исключением и семья Курмангалиевых. Освобождать Родину от немецко-фа-
шистских захватчиков, не колеблясь,  отправились оба брата Курмангалиевых –
Алмас и Жолдас. Алмас героически пал в полях сражения в суровом феврале
1943 года, а Жолдас, в боях за деревню Ивашево, Полавского района, Ленин-
градской области, получил тяжелые ранения и от полученных ран скончался 10
декабря 1942 года. Вот так семья Курмангалиевых осталась без обоих сыновей,
жены – вдовами, дети – без отца.

Сын Алмаса Ауесхан, уже сам прадедушка, до сих пор помнит, как будучи
пятилетним мальчишкой, провожал отца на фронт, словно это было только вчера.
В его памяти слова отца: «Родина – мать, всегда умей за нее постоять, сынок».
Они и породили у Ауесхана чувство бесконечной любви к Родине, родной земле.
Наших героев братьев Курмангалиевых Алмаса и Жолдаса, чествуют в России.
Так, 17 марта 2015 года Военным комиссаром города Москвы В. Щепи-ловым
на имя начальника Департамента по делам обороны Алматинской области
направлено ходатайство о поощрении героев и увековечении их памяти. О под-
вигах своего дедушки - героя Алмаса, с гордостью вспоминают его дети и
внуки. Долг нынешнего поколения перед участниками войны – никогда не забывать
их ратных подвигов.

Жумагельды КУРМАНГАЛИЕВ, старший советник юстиции, начальник
УКПФ и СУ по Алматинской области.

Имена героев не забыты

Скоро мы отметим 70-ю годовщину Великой Победы. Чем дальше мы
от нее, тем больше осознаем величие народного подвига. Победа не пришла
сама. Она далась ценой многочисленных жертв, потерь, разрушений,
страданий и лишений. Советские люди положили на алтарь Победы десятки
миллионов жизней, сполна заплатили за неё тысячами разрушенных до
основания городов и выжженных дотла деревень.

 Маќсаты єкелер дањќын ардаќтау арќылы
жас ±рпаќтыњ бойына патриоттыќ рух сіњдіру
еді. 1941 жылдыњ тамыз айында ќара нардай
ќайратты, кμк бμрідей ж‰ректі аѓамыз «ер
шекіспей, бекіспейді»,- деп ќан майданѓа
аттаннады. Содан 1943 жылдыњ ќоњыр к‰зіне
дейін озбыр жаумен ќабыландай ќармаласып,
жолбарыстай ж±лмаласады. Тек ауыр жара-
ланѓаннан кейін «ќырыќ жыл ќырѓын болса да
ажалды μледі»,- деп елге аман-есен оралады.
Бейбіт μмірде ауыл шаруашылыќ саласында,
партия мен кењес органдарында жауапты
ќызметтер атќарып, ел абыройына бμленеді.От
ауызды, ораќ тіл-ді данагμй ќарт, б‰гінгі к‰ні
Ќаратал ж±рты ‰шін μнегеніњ μрісі, аќыл ойдыњ
кеніші  болып табылады.Елініњ μркендеуі ‰шін
аянбай ењбек еткен, єлі де кμпшілікке ±лаѓатты
тєрбие беріп отырѓан жасампаз жауынгерді,
абыз аќсаќалды єспеттеуге  арналѓан  жарыстыњ

Ќаратал бμрісі

Ер шекіспей, бекіспейді

 18 сєуір к‰ні ќазаќ μнерініњ шоќ ж±лдызы Бикен Римова атындаѓы
мектептіњ спорт залында ¦лы Отан Соѓысыныњ  жауынгері, соѓыс жєне ењбек
ардагері Сейдахмет Ќосжанов аќсаќалдыњ ќ±рметіне  ќазаќ к‰ресінен  «Ќа-
ратал бμрісі» аудандыќ турнирі болып μтті. Кешегі жер д‰ниеніњ астан-кестењін
шыѓарѓан с±рапыл соѓыстыњ ауыр ±рыстарында, жан алысып, жан беріскен
шайќастарында ќу жанын ш‰берекке т‰йіп, алтын басын оќќа тігіп, жау ор-
дасына ќырандай ш‰йілген ќарт жауынгердіњ мерейін асќаќтатќан жарыс
Жењістіњ 70 жылдыќ мерекесі шењберінде ±йымдастырылды.

Ер шекіспей, бекіспейді
шымылдыѓын ќ±ттыќтау сμзбен Ќаратал
ауданыныњ єкімі Ќ.Є.Бисембаев ашты. Ол μр мі-
незді, ќайсар рухты солдаттыњ ерлік жолына жєне
ќазаќ к‰ресініњ ерекшеліктеріне  тоќтала келе
жастарды  єкелер аманатына берік болуѓа, ел мен
жерді с‰юге шаќырды.Ењбек жєне спорт ардагері
Т.Б.Дμненбаевпен  тектініњ т±яѓы, асылдыњ сыныѓы
майдангер єкеніњ ±лы Бекіш  Ќосжанов та сμз
тиегін жалѓастырып μз тілектерін білдірді.

Б±ќа мойын, бура сан ...
Турнирдіњ бас тμрешісі Ким Р.А. сайыстыњ μту

тєртібімен таныстырысымен ауылдыќ округтерден
келген салмаќтары 75 келіден жоѓары 14 палуан
айќас алањына шыќты. Бірінші болып елтайлыќ
Серік Ќ±сайынов пен ќызылбалыќтыќ Асхат
Д‰кенбаев к‰ш сынасып, соњѓысыныњ мерейі ‰стем
болды. Осылай, палуандар кезектесе ж±птасып,
боз кілемніњ шањын ќаќты. Тартысты белдесулерде
бірін-бірі тобыќтан ќаѓып, тілерсектен іліп, с‰зе

ќ±латып дегендей, аќтыќ айќас-
тарѓа да жетті. 3-ші орын ‰шін бол-
ѓан текетірестерде ‰штμбелік Изат-
бек Сламбек, μз досы Н±ралы Мах-
тарбаевтан, ал фрунзелік Хосен-
Оглы Дурсун бастμбелік Жанат
Денгельбаевтан басым т‰сті.
Іріктеу кезењдерінде ќарсылас біт-
кенді ќоѓадай жапырѓан Е.Бега-
лиев пен В.Бабиев финалда бас
ж‰лдені μзара сарапќа салды.
Олардыњ кездесуін кμпшілік  асыѓа
к‰ткен еді. Салмаќтары тоќсан келі

тартатын б±ќа мойын, бура сан палуан-
дардыњ бєсекесі ж±рт топ-
шылаѓандай кμпке созыл-
мады. Ќабанбай батыр
бабасындай ќара к‰шке
ие, єрі техникалыќ шебер-
лігі ±шталѓан Ерасыл Ва-
лераѓа дес бермеді. Алып
та, шалып та жыѓып, ќ±р-
ѓан жоспарын ж‰зеге
асырды. Дау тудырмай-
тын таза жењіске жеткен
ол, «Ќаратал бμрісі» ата-
нып, т±ѓырдыњ ењ биік
сатысына кμтерілді. Алтын
медальмен апталѓан бμ-
ріге, сонымен ќатар кубок
пен 1-ші дєрежелі диплом

жєне 50 мыњ тењге аќшалай сыйлыќ берілді.
2-ші орынды еншілеген Бабиев к‰міс ме-
дальмен к‰птеліп, кубок жєне 2-ші дєре-
желі дипломмен ‰птелді жєне 30 мыњ тењ-
гемен ќанжыѓасын майлады. 3-ші ж‰лдеге
ќол жеткізген Изатбек пен Дурсун мо-
йындарына ќола медаль іліп, кубок жєне
дипломдармен ќоса, єрќайсысы  20мыњ
тењге аќшалай сыйлыќпен марапатталды.
Тμрешілердіњ де ењбектері еленіп, олар да
тиесілі сый-аќыларын алды. Сый-сияпат пен
ќаржы ќорын Ќосжановтар отбасы кμтеріп,
марапаттау рєсімін жоѓары дењгейде
ж‰ргізді.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

В минувшую среду в районной библиотеке  прошел семинар – тренинг с участием
председателя филиала РОО «Республиканская общественная  комиссия по контролю
за выборами в Республике Казахстан»  по Алматинской области Адилгазы
Есмурзанова с общественными наблюдателями по Каратальскому району. В ходе
встречи Адилгазы Уахитович рассказал о полномочиях наблюдателей, о их правах
и обязанностях, соблюдении Закона о выборах в день голосования, ответил на
вопросы присутствующих.

Соб. инф.

Встреча с наблюдателями

ЮНЕСКО-ныњ ескерткіштерді
ќорѓау жμніндегі Халыќаралыќ Ке-
њесініњ Ассамблеясы 1983 жылы 18
сєуірді «Ескерткіштерді ќорѓау
к‰ні» деп белгілеген.

Осы атаулы к‰нге орай аудан-
дымыздыњ елді мекендеріндегі кесе-
нелер мен ескерткіштерге аѓымдаѓы
жμндеу ж±мыстары ж‰ргізіліп, ¦ОС
ардагерлерініњ ќ±рметіне  ескерткіш-
тер басында салтанатты шаралар μт-
кізілді. Атап  айтсаќ, ‡штμбе ќала-
сында - «Тарихи ескерткіштер - ±лт маќ-
танышы», Кєлпеде - «Помним и  гор-
димся», Жањаталап ауылында - « М±-
р а ж а й - А т а м ± р а - Т а р и х ы м ы з » ,
Кμкпектіде -  «Ескерткіштер ѓасырдан
ќалѓан м±ра» таќырыбында  шаралар
μтті. Ауылдардаѓы ¦ОС ардагерлері ескерткіштерге г‰л шоќтарын ќойып, таѓзым етті. ¤ткізілген  іс-ша-
раларѓа облыстыќ тарихи-мєдени м±раны  ќорѓау жμніндегі орталыѓыныњ маманы Шынар Саматова
ќатысты.

 Ж.ТЕБЕРІКОВ, аудандыќ мєдениет жєне тілдерді дамыту бμлімініњ басшысы

Ескерткіштерді ќорѓау к‰ні

26 апреля  – выборы

Президента Рес-

публики Казахстан.

Твой голос

важен!

 26 сєуір – ќазаќстан

Республикасы Прези-

дентініњ сайлауы.

Сеніњ дауысыњ

мањызды!

Алмас Курмангалиев с семьей
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 ЌОЗЃАЛЫСТАР ТАСЌЫНЫ
Тарихшы Манаш Ќозыбаевтыњ «Тєуелсіздік

жолы» ењбегінде «Ресейге бодан болѓан бірінші
к‰ннен бастап халќымыз бостандыќ ‰шін к‰ресті.
Орыс ‰кіметініњ айлакер елшісі Тевкелевтыњ
миссиясына шабуыл жасаѓан Байќара би, сонда
оќќа ±шќан еді. Сол 1731 жылдан бастап 1986
жылдыњ желтоќсанына дейін жеті ж‰зге жуыќ ±лт-
азаттыќ ќозѓалысы болды. 1822 жылы ќазаќ
сахарасында халыќтыњ 92 пайызы жергілікті ±лт
болатын. ХХ ѓасырдыњ аясында халќымыздыњ
‰штен екі бμлігінен айырылдыќ. Кењестік тота-
литарлыќ режим заманында ќазаќ μзініњ кμшпелі
μркениетінен айырылды. Ќыс ќыстауы, жаз
жайлауы адыра ќалды. Кμш жолдарын шμп басты,
жерінен, малынан айырылѓан халыќ ќырылып, μз
елі, μз жерінде азшылыќќа айналды ... 1870 –
1970 жылдар аралыѓында Ќазаќстанѓа 7 млн
жуыќ халыќ кμшірілген екен. М±ндай сайќал сая-
сат арќылы халќымыздыњ рухы жаншылды, жер
тозды, ел азды» делінеді.

БІЗ ЌАНША ЖЫЛ БОДАН БОЛДЫЌ?
Ал, біз ќанша жыл бодан болдыќ? деген с±-

раќќа, тарихшы Назрахмет Ќали «Егерде, ќазаќ
халќыныњ ел басќарудаѓы хандыќтыњ ќ±лауымен
мемлекет жойылды, деп ќарайтын болсаќ, ќа-
заќтыњ соњѓы ханы Кенесарыныњ 1847 жылы мерт
болѓан жылын алуымыз керек. «Хан мерт болды,
халыќ бодан болды» деп есептеген жаѓдайда
Ресей бодандыѓында 144 жыл болѓан болып
шыѓамыз. Полковник М.Г.Черняев 1864 жылѓы ма-
усымда Єулиеатаны, ал осы жылдыњ ќырк‰йегінде

Дμњгелек ‰стел

  ¦лт-азаттыќ кμтерілісі

¤ткен аптада аудандыќ кітапхананыњ оќырмандар залында Ќазаќ хандыѓыныњ 550-
жылдыќ мерекесі аясында ХVIII - ХХ ѓасырлар аралыѓында Ќазаќстан жерінде болѓан ±лт-
азаттыќ кμтерілістер туралы дμњгелек ‰стел болып μтті. Орыс тарихшысы Гумилев «¤з
тарихын білмейінше, б±ѓан белгілі бір кμзќарас ќалыптастырмайынша, мєдениеттіњ дамуы
м‰мкін емес» деген ќаѓидасына с‰йенген мєдениет ќызметкерлері ќала мектептері
оќушыларыныњ ќатысуымен кезекті шараны μткізді. Таќырып μзегіне Сырым Датов (1783
– 1797), Ќаратай с±лтан (1797 – 1814), Саржан с±лтан (1824 – 1836), Исатай-Махамбет
(1836 – 37), Ќасым хан (1828 – 1840),  Кенесары хан (1824 – 1847), Арынѓазы с±лтан (1816
– 1821), Есет (1853 – 1858), Жанќожа (1856 – 1857) батырлар бастаѓан кμтерілістер арќау
болды.

Шымкентті басып алуымен б‰кіл ќазаќ даласыныњ
отарлануы аяќталды. Ресей ќазаќтарды 133 жыл-
да зорѓа баѓындырды. Б±л аралыќта ірілі-±саќты
300-ге жуыќ кμтерілістер болды. Талай боздаќтар
оќќа ±шып дарѓа асылды» деп т‰йіндейді.

ИСАТАЙ-МАХАМБЕТ
1760 жылы Патша ‰кіметі шекаралыќ аймаќтар-

да т±ратын халыќтыњ санын кμбейту маќсатымен
ќазаќ жеріне казактарды ќоныстандыра
бастайды. Сондай єділетсіздік салдарынан 1783
– 97 жылдары Сырым Датов бастаѓан батыс μњі-
рінде ќазаќтардыњ кμтерілісі болды. Ол батыс
аймаќта «Халыќ кењесі» деген μкімет ќ±рды. Патша
отаршылыѓымен алысып ж‰ргенде сарбаздары ‰ш
мыњѓа жетті. К‰рес 1783 жылдан 1797 жылѓа дейін,
он тμрт жылѓа созылды. Одан кейін 1836 жылдыњ
кμктемінде Исатай-Махамбет бастаѓан кμтеріліс
б±рќ етті. Хан жасаѓымен, патша єскерімен жыл
жарымѓа созылѓан ќанды майдан д‰рілдеді де
кетті. Б±дан кейінгі сегіз жыл ќуѓын-с‰ргінмен μтеді.
Ол кμбінесе ќаша ±рыс салып, ќ±тылып кетіп ж‰-
реді. Аќб±лаќ μзенініњ бойындаѓы ±рыста Исатай
жау ќолынан ќаза табады. Атаќты батыр, жа-
лынды аќын Махамбет болса, 1846 жылѓы ќара-
шада, Ќарой деген жерде, Баймаѓамбет с±лтан-
ныњ ж±мсаѓан жалдамаларыныњ ќолынан ажал
ќ±шады.

КЕНЕСАРЫ
Тарих ѓылымдарыныњ  докторы Болатбек Нєсе-

нов «Кенесары, Саржан, Сартай, Ќасым кμтеріліс-
тері 1824 жылдан басталды деп, айта алмай келе-
міз. Олар 10 жыл емес, 24 жыл бойы патша μкі-

метініњ єлегін шыѓарды. Патша ‰кіметі Абылай хан
μлгеннен кейін ќазаќ жеріне біртіндеп ене бастады.
Оныњ μкілдері беделді деген ќазаќ старшындарын
сатып алды. Хандыќ жойылды. Б±ѓан халыќ
ќарсылыќ кμрсетті. Саржан (Кенесарыныњ аѓасы)
1824 жылы кμтеріліс ашты, келесі жылы жењіліс
тапты. 1836 жылы опасыздыќпен Ташкент ќ±шбегі
Батырханныњ ќолынан інісі Есенгелдімен бірге ќаза
тапты. Ењ ‰лкен ќарсылыќты 1824 жылы  Ќасым
хан бастады. Оны 1840 жылы Єзірет с±лтанѓа тєуіп
ете келгенде ќоќандыќтар ±стап алып μлтірді. Ал,
Кенесарыны зынданѓа отырѓызды. Ол бір жылдан
кейін ѓана босатылды. М±раѓаттардаѓы Кенеса-
рыныњ 25 жыл бойы патшаѓа ќарсы к‰ресу себебін,
ол Орынбор генерал-губернаторы Гнске жазѓан
хатында баяндайды. Сол деректерде, патша
жендетері 25 жылда 6 ењ кем дегенде 50 мыњдай
жазыќсыз, ќарусыз бейбіт жандарды ќырѓынѓа
±шыратќаны айтылады. Кμтерілісті жаншуѓа Ре-
сейдіњ єскери министрі  генерал Чернышев μзі
б±йрыќ береді.

1916 ЖЫЛ
1912 жылы Патша ‰кіметі бір ќазаќќа екі ќоныс-

танушыдан келетіндей етіп орналастыру туралы
жоспар жасайды. Артынша 1916 жылдыњ 25 мау-
сымындаѓы «Б±ратана халыќты мемлекеттік ќор-
ѓаныс ж±мыстарына пайдалану тєртібі» жайын-
даѓы патша жарлыѓы ±лт-азаттыќ кμтерілісін
тудырды. НєтижедеC500 мыњѓа жуыќ адам ќаза
болды. Кμтеріліс салдарынан, єскерге ќарсы т±ра
алмай Ќытайѓа 283 мыњѓа жуыќ адам ауып кетті.
Онда жанашыр жан таппай жанталасты. Бір ‰зім
нанѓа зар болды. Аш, жалањаш жандар неше т‰рлі
дертке ±шырады.1916 жылдыњ шілдесінде Торѓай
уезінде Амангелді Иманов бастаѓан кμтеріліс-
шілердіњ алѓашќы отряды ±йымдастырылды. Та-
мыз айында атќа ќонѓан жігіттер оны бас ќол-
басшы (сардар) етіп сайлады.Тамыз, ќырк‰йек
айларында ќазаќ ќолы жазалаушы отрядтармен
бетпе-бет келіп сєтті ±рыстар ж‰ргізді. Ќараша
айында Торѓай ќаласындаѓы кμтеріліс жалпы
халыќтыќ сипат алады. Оныњ ќарамаѓындаѓы
жасаќ 50 мыњнан асады. 18 мамырда Амангелді
Иманов ќаза тапты.

¤КІНІШ
1917 жылѓы ќазан айында болѓан тμњкеріс

тарихта ќазаќтыњ ќырылуыныњ жања тарихын
бастады. Ќазіргі тарихшыларымыздыњ тμресі
Мємбет Ќойгелді «¤кінішке ќарай, соњѓы екі-‰ш
ѓасырда, біз бір емес, єлденеше рет жењілген
халыќпыз. ¤кінішке ќарай, солай. Жердіњ т±тас-
тыѓын саќтаймын, ќазаќты бір тудыњ астына
біріктіремін, деген Кенесары бастаѓан ќоз-
ѓалыстыњ финалы, μте трагедиялы болды. Одан
кейінгі 1916 жылѓы ±лт-азаттыќ кμтерілісі, 1917 –
19  жылдардаѓы Алаш ќозѓалысы, 1931 – 32 жылѓы
ашаршылыќ кезењіндегі кμтерілістер, барлыѓы
жењіліске ±шырады. Бір данышпан айтќан екен:
«Тарихты жазуѓа тапсырысты жењген адам бере-
ді»,- деп. Кењестік дєуірде  біздіњ тарихымыз осы
±станым т±рѓысынан жазылды»,- дейді. ¤кінішке
орай, 24 жыл μтсе де шынайы тарихымыз ќайта
жазылмай келеді.

ОЙ-ПІКІРЛЕР АЃЫНЫ
Жоѓарыдаѓы кμтерілістер туралы оќушылар

жарыса сμз ќозѓады. Бірініњ жеткізе алмаѓанын,
екіншілері толтырып отырыс кμрігін ќыздырды.
Айтыс-тартыс, ой-пікірлер аѓыны сан-алуан
болѓанымен бєрі де т‰п ќазыѓынан, шындыќтыњ
ауылынан алыстамады. Жас μскінніњ тарихќа ќы-
зыѓушылыќ танытып, шараѓа тиянаќты даярлыќ-
пен келгендері, таќырыпты єр ќырынан зер-
делегені кμњіл ќуантып, болашаќќа  деген сенімді
арттырды.  Єсіресе, горькийлік білімпаздар Єйге-
рім Орманбек, Аќбаян  Рамазанова, Ажар
Ќадыс, Бикен Римова есімімен ажарланѓан
мектептіњ бєйгеге ќосќан талапкерлері Єлішер
М±ратбаев, Айдана Орманбек, Аќмарал
Омарова, № 13 мектетіњ топќа салѓан ‰здіктері
Меруерт Сайлау, Диана Асќарбекова, № 51-ші
оќу ордасыныњ ±ландары Дєулет Асќаров пен
Арай Оразалы, Есенберлиндік сμз білгірі
Толѓанай Садыќова т.басќалар тарих ќойнауына
терењдеп,т±ла бойды тітіркендіретін дерек
кμздерін рет-ретімен келтірді. ¤з ойларын
б‰кпесіз, ашыќ айтуѓа тμселіп ќалѓандары
байќалды. Отырысќа ќатысќан белгілі ќаламгер,
μлкетану саласыныњ майталманы Ќараша
Ќараман да кμтеріліс жайлы пікірлерін ортаѓа
салып, жастарѓа баѓыт-баѓдар беріп отырды.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

  Б±л  жиынѓа І. Жанс‰гіров атындаѓы Же-
тісу мемлекеттік университетініњ «Ѓылым фи-
лософиясы жєне μлкетану» зерттеу орта-
лыѓыныњ директоры А.Ќасабек, Ќазаќстан
м±сылмандары діни басќармасыныњ Тал-
дыќорѓан μњірі бойынша жастар ісі жμніндегі
μкілі, орталыќ «Иман» мешітініњ наиб имамы
А.Оразбаев, Алматы облысыныњ  дін істері
басќармасы, Дін саласындаѓы мєселелерді
зерттеу орталыѓы директоры  Є. Т±рдыѓ±лов,
Ќаратал ауданыныњ бас имамы Є.Таласбай,
сонымен  ќатар, діни мєселелер бойынша ау-
дандыќ аќпараттыќ-насихат топ м‰шелері,
аудандыќ, ауылдыќ жастар ісі жμніндегі
н±сќаушылары, аудан, ауыл имамдары,
мектеп  директорларыныњ тєрбие ісі жμніндегі
орынбасарлары, «Дінтану негіздері» пєнініњ
м±ѓалімдері, оќушылар ќатысып, μздерініњ  дін
саласы  бойынша  кμкейлерінде  ж‰рген  μзекті
с±раќтарына  тиімді  жауап  алып,  діни  сауат-
тарын біршама  толыќтырды. Ењ  алдымен
кμпшілік  ќауым  «Дін саласындаѓы мєселелер-
ді зерттеу орталыѓы» ±сынѓан «Сенім. Білім.
кz. Исламдаѓы дресс код» атты бейне ма-
териалын тамашалады.

 Семинар  ж±мысын ашып,  ж‰ргізген  аудан
єкімініњ орынбасары К‰лпаш Байтаева
жиналѓандарды  семинардыњ негізгі
баѓыттары жєне маќсаттарымен таныс-
тырды. Бірінші  болып  сμз  алѓан Єсет
Ќайырхан±лы ЌР «Діни ќызмет  жєне  діни
бірлестіктер  туралы» зањ  талаптары
бойынша  Алматы  облысы мен  Ќаратал  ау-
данында  ќызмет   атќарып  жатќан  діни  бір-
лестіктердіњ жалпы  санына  тоќтала келе,
діни  сеніміміз бен діни  сауаттылыѓымыздыњ
артуы  б‰гінгі  тањда  єрбір  исі  м±сылман
баласына ауадай  ќажет  екенін  айтты. Мін-
беге  кμтерілген  Аманжол  Ќасабек±лы  дін
мен  дєст‰р  туралы  ойын  жан-жаќты сабаќ-
тай  келе, «ѓаламтордыњ кμлењкелі жолдары-
на  еріксіз  т‰сіп бара  жатќан, б‰гінгі, алма-

Семинар

 Дін жєне дєст‰рДін жєне дєст‰рДін жєне дєст‰рДін жєне дєст‰рДін жєне дєст‰р

¤ткен аптада Ќазаќстан Республикасындаѓы діни экстремизм мен терроризмге
ќарсы іс-ќимыл жμніндегі 2013-2017 жылдарѓа арналѓан мемлекеттік баѓдарламаны
іске асыру маќсатында облыс єкімдігі жанындаѓы дін істері басќармасыныњ «Дін
саласындаѓы мєселелерді зерттеу орталыѓы» коммуналдыќ мемлекеттік ме-
кемесініњ іс-шаралар жоспарына сєйкес ±йымдастырылѓан «Дін жєне дєст‰р»  атты
семинары  Жањаталап орта мектебінде μткізілді.

ѓайып  кезењде ±лттыќ  болмысымыздыњ т‰п
тамыры - салт дєст‰ріміз бен дінімізді  ќазір
де,  болашаќта да μмірімізбен  біте  ќайнас-
тырып, жањѓыртуымыз  ќажет» - деді. Таза,
ќазаќи  сананы  ќалыптастыру, жат  аѓым-
дардыњ  салдарынан  дінімізге  т‰скен  сел-
кеуліктен  ќ±тылу, салт-дєст‰рімізді ќайта
т‰лету,  дін мен  дєст‰ріміздіњ  ќ±ндылыѓын
жете т‰сіну  керек  деген  ±тымды ойларын
ашып  айтты. ¤з  кезегінде  сμз  алѓан  Ардаќ
Н‰сіпхан±лы  дін  мен  дєст‰р  жайында  бір-
шама  μзекті  мєселелерді  кμтере  келе,  ќо-
ѓамда  орын  алып  жатќан  діни  келењсіз-
діктерден  жан-жаќты саќтануѓа,  жат  аѓым-
дардыњ  жетегіне  еріп  кетуден  ќорѓануѓа
шаќырды. Таласбай  Єбудардан  дєст‰рлі
ислам  дінініњ  тазалыѓы  мен  ќ±ндылыѓына
кењінен  тоќталып, кμпшіліктіњ  діни  сауат-
тылыѓын  арттыра  т‰сті. Дін  мєселесі  жμнін-
дегі келелі  кењестерді  ыждаѓатпен  тыњдаѓан
кμпшілік  дін  саласыныњ  мамандарына  μзекті
с±раќтарын  ќойып,  ±тымды  жауаптар  алды.
Жиын  соњында К‰лпаш  Ізм±ханќызы  облыс-
тан  келген ќонаќтарѓа  ризашылыѓын  біл-
діріп, семинарѓа ќатысушылардыњ  атынан
алѓысын  айтты. «Дін  кез келген  жеке  адам,
ќоѓам,  ±лт μміріндегі  мањызды  фактор,
сонымен  ќатар  ішкі  т±раќтылыѓымыз да
дінімізбен  тікелей  байланысты»,- дей  келе,
семинар  барысында  айтылѓан  ќ±нды
пікірлерді, салмаќты  кењестерді єрбір  адам
μз  санасында  тиімді  тоќи отырып,  діни
ќ±ндылыѓымызды  еш  жоѓалтпай,  жат
аѓымдардан  барынша  саќтанайыќ, деді.
Ќорыта  келгенде,  дін  мен  дєст‰р - ата-
бабаларымыздыњ,  бєрінен  б±рын Алла
таѓаланыњ  асыл аманаты.  Ертењгі  н±рлы
болашаѓымыздыњ  ‰міті, баянды  баќыты-
мыздыњ  кепілі,  б‰гінгі  ±рпаќќа  дейін  келіп
жеткен киелі аманатты кμздіњ  ќарашы-
ѓындай  ќорѓау,  рухани  ќ±ндылыќ-
тарымызды  дєріптеу баршамыздыњ
ќасиетті  борышымыз  екенін  ±мытпайыќ!

Лида ЖАНБОТА

Ќ±рметті м±сылмандар!

24-ші сєуірде мешіттерде

Шаћидтерге ќ±ран оќытып, 25-де

Ќабір басын тазалап, ретке келтіретін

к‰н. Бєріміз бір кісідей атсалысайыќ!

Аудандыќ мешіт алќасы

На вопрос читателя ответила начальник Кара-
тальского управления филиала «Народного бан-
ка» Ким Наталья Цынхоновна:

- В Каратальском районе установлены банкоматы
различных банков второго уровня. При получении де-
нег с карточек АО «Народный банк Казахстана» с

Спрашивали-отвечаем

Как работают банкоматы?

Жуырда белгілі ќаламгер Ќа-
раша Ќараманныњ жобалыќ ав-
торлыѓы жєне ќ±растыруымен,
б‰гінде Ќазаќстан  мемле
кетіндегі  жеке дара ќалѓан, кμзі
тірі Кењес Одаѓыныњ Батыры
Косенков Иван Васильевич
туралы І.Жанс‰гіров атындаѓы
Жетісу мемлекеттік универ
ситетініњ баспасынан «Дањќты
батыр» атты кітапша шыќты.
Алматы облысы єкімі А.Баталов
тыњ соѓыс жєне ењбек арда
герлерін ќ±ттыќтауымен
ашылатын туынды д‰ние ж‰зін
д‰р сілкіндірген с±рапыл ±рыс-
тардыњ адам басына т‰сірген орасан зор ќиямет-
ќиыншылыќтарын таѓы бір еске т‰сіреді.

Асау Днепрді ауыздыќтап, арѓы бетке μткен ћас ба-
тырдыњ ерлігі талай маќалаѓа арќау болѓанды. Б±л жолы
автор жазылѓан жайларѓа ќайта оралып, оны с‰згіден μткізе
отыра, жања штрихтер мен бояулар ќосып,есімі алысќа
кеткен дањќты солдатты екінші бір ќырынан кμрсетеді. Ќарт
жауынгердіњ майдан даласындаѓы жорыќтарымен ќатар,
бейбіт кезењдегі ерен ењбектері мен ќоѓамдыќ μмірдегі
тірліктері  ж±рт назарынан тыс ќалмаѓан. Кейіпкердіњ
ќарапайымдылыѓы мен шыншылдыѓы жєне шаруа адамына
тєн болмыс-бітімі оќырманды еріксіз μзіне тартып
алады.Ќазаќ жєне орыс тілдерінде жарыќ кμрген ењбек жењіл
оќылатындыќтан кμкейге тез ќонады. Барды жинаќтап, бір
м±ќабаныњ ішіне топтастырѓан шаѓын кітапша жас ±рпаќты
отанс‰йгіштікке, табандылыќќа,  ќайсарлыќќа тєрбиелеуде
оќу аѓарту жєне идеология ќызметкерлері ‰шін тап-
тырмайтын ќ±рал болып табылады.

Ж. АЌЫЛБЕК¦ЛЫ

Жања кітап

Дањќты батыр
Сіздер мен біздер кешегі жарты єлемді ауызы-

на ќаратќан  дањќты т±рандыќтардыњ ќара
орман елінде м±рагер болып отырмыз. Ѓа-
сырлар бойына тμрден орын тиген асыл баба-
ларымыздыњ ерен істерін ±рпаќтары ќазіргі
тањда жасампаздыќпен жалѓастырып келеді.
Ќуанатынымыз да осы!

Ауыл – барша ќазаќтыњ алтын бесігі. Сол
ќасиетті  ауылдардыњ кμркейіп, ќанат жаюы,
ењ ќажетті єлеуметтік нысандардыњ т±рѓы-
зылуы, жањадан ж±мыс орындарыныњ ашылуы,
дарынды балалардыњ  еліміздіњ спорт жєне
μнер мектептерінде  білім  алуы, тіпті шет
елдерде оќуына м‰кіндік туѓызу маќсатында
республикалыќ «САРЫЕСІК» ќоѓамдыќ ќоры
ашылып отыр.  Екінші Мекке болып табылар
ќасиетті Ќожа-Ахмет Яссауи кесенесінде
жерленген,  Аќсаќ Темір мемлекетініњ бас уєзірі
атанѓан данагμй Байшегір бабамыздыњ
атындаѓы ауылѓа бірінші кезекте Алланыњ ‰йі
мешіт т±рѓызсаќ деген ниеттеміз. Мынау бес
к‰н жалѓан кењге кењ д‰ние, тарѓа тар д‰ние
ѓой.  Берекелі елдіњ бєтуєлі азаматтарындай
аталмыш ќорѓа ќаржы жинауѓа «Арым –
жанымныњ садаќасы» деп, белсене кіріселік.
Ќолы ашыќтыњ – жолы ашыќ!

А. ТЫНАЛИЕВ, Республикалыќ «Сары-
есік»  ќоѓамдыќ ќорыныњ президенті

РЕКВИЗИТТЕР:
Талдыкорганский филиал АО Банк
Центркредит
БЖК/БИК (код банка) KCJBKZKX
Общественнный фонд САРЫЕСІК
БИН/ИИН 150240020447, БеК/КБе 18
Расчетный счет: KZ448560000007036842
Адрес:Талдыќорѓан ќаласы,Тєуелсіздік
кμшесі, 75.

АСА ЌЫМБАТТЫ БАУЫРЛАР!
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других банкоматов банков второго уров-
ня, удерживается комиссия за обслужива-
ние от 0,3 до 1,0%.

Инкассация банкоматов производится
согласно внутреннему положению. В связи
с этим, купюры номиналом 500 тенге вкла-
дываются в кассеты в небольшом коли-
честве, а купюр в 800 тенге, как известно,
не существует. Обычно карточки офор-
мляются для следующих целей: для снятия
заработной платы, пенсий, стипендий,  по-
собий из гос. бюджета, социальных вы-
плат и поступлений от третьих лиц.

Если карточка оформлена для полу-
чения зарплаты, пенсии и т.д., то за первый
год обслуживания комиссия не взима-
ется. Со второго года и далее с карточки
списывается ежемесячно 25 тенге,т.е.
годовая сумма (300 тенге) разделена на
12 месяцев.

Если карточка выпущена для физи-
ческого лица, то со счета списывается 70
тенге ежемесячно, а при снятии денег с
карточки так же удерживается 1% от
поступившей суммы. Если же ваша кар-
точка подключена к мобильному бан-
кингу, с уведомлением о поступлении,
снятии средств, то списывается уже 350
тенге в месяц. Но эта услуга подключается
только по желанию клиента. Других удер-
жаний и списаний с карточки «Народный
банк» не производит, поэтому оставшаяся
сумма денег, после всех вышеперечислен-
ных операций, остается и плюсуется к сле-
дующему поступлению.

 Всех держателей карточек АО
«Народный банк Казахстана» при воз-
никновении любых вопросов, просим
обращаться в наш филиал.
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ТАЊЃЫ ШЫЌТАЙ М¤ЛДІР ...
Байќау додасына тањѓы шыќтай мμлдір, су

періштесіндей єдемі 12 ару ќатысты. Олар 5
шарт бойынша сынѓа т‰сті. Бірінші сынаќ «Сыр
мен сымбатта», яѓни μзін-μзі таныстыруда
ќыздардыњ дені μлењ жолдарына ерік берсе,
жекелеген с±лулар ќара сμзден маржан теріп,
отбасыларын ш±райлы тілмен таныстырды.
Пушкин мектебініњ оќушысы Айжан Ќалжапар
μзгелерден ерекшеленіп, б±рынѓыныњ жолы-
мен, жењгелерініњ демеуі жєне ќ±рбы-
ќ±рдастарыныњ ќолдауымен кμрінді.Ал,
Шырын Рахымќазы сμз шырынын ‰кілі дом-
бырасыныњ сазымен μрнектеді. Кєлпелік
Назерке Ниязбекова, горькийлік Ботакμз
Ибрагимова да μздерін кμркем тілмен єдемі-
т±рѓыда кμрсете білді. ¦намаѓаны жекелеген
бойжеткендердіњ (атын атап, т‰сін т‰стемей-
аќ ќоялыќ) ќай рудан шыќќандарын айтып
кμњілді ќ±лазытќаны  болды. ¦рпаќ «мен
ќазаќтыњ ±лымын, не ќызымын» деп маќтануы

Ќаратал аруы

Ќыз μсірсењ ±лтыњды саќтайсыњ

¤ткен аптада ќаламыздаѓы Мєдениет ‰йінде дєст‰рлі «Ќаратал аруы» байќауы
болып μтті. Халќымыз «¦л μсірсењ ±рпаѓыњды, ќыз μсірсењ ±лтыњды саќтайсыњ»
деп ќыз баланыњ тєрбиесіне орасан зор мєн берген, оѓан болашаќ ана деп ќараѓан,
сондыќтан мањдайына к‰н, бетіне жел тигізбей, басынан ќ±с ±шырмай ‰кідей
‰лпілдетіп μсірген. «Ќыздыњ ќабаѓын кірбіњ шалса бір ќауым ж±рт жамандыќќа тап
болар, езуіне к‰лкі ж‰гірсе жаќсылыќќа жолыѓар»,- деп кμњіліне ќаяу т‰сірмеген.
Осындай кμптеген ќаѓидаларды ±станѓан ата-бабаларымыздыњ арќасында б±-
рындары ќазаќ даласында жетім-жесір, ±рлыќ-ќарлыќ болмаѓан. Дєст‰рден алыс-
таѓаннан кейін, елімізде естір ќ±лаќќа жат «балалар» жєне «ќарттар ‰йі» деген меке-
мелер пайда болды. Осындай індеттерден арылу ‰шін ±лттыќ салт-дєст‰рлеріміз
бен єдет-ѓ±рыптарымызды к‰нделікті т±рмысымызѓа ендіргеніміз жμн.

рапынан аздаѓан аѓаттыќ кеткені байќалды.
Соныњ салдарынан, с±раќтар ќарабайырлау
ќойылып, жауаптар танымдыќ-таѓылымдылыќ
т±рѓысынан солѓын тартты, тыњдаушыны екі-
±дай к‰йде ќалдырды. Соѓан ќарамастан,
Арайлым Амантаева, Салауат Ќыдырбекова,
‡міт Алтыбаева, Аќерке Зурманова, Шырын
жєне Назеркеніњ жауаптары ±тымды шыќты.

«¤нерпаз болсањ арќалан» атты μнер
сайысында ‰міткерлер шама- шарќынша біраз
кμсілді. Н±ртуѓан жыраудыњ «¤сиет» шыѓар-
масыныњ мазм±нын драма тобыныњ кμмегі
жєне єуезді дауысымен кμркемдеп ашќан
Ботакμз, «Науаи» к‰йініњ шырайын келтірген
Шырын, ±йѓыр биініњ иірімдерін дμп басќан
Аќерке, «Жетім ќыздыњ» монологын тебірене

оќып кμзге жас алдырѓан Жазира Ќапенова,
«Аќќу» биініњ μзіндік наќыштарын єсемдеп
келтіруге ±мтылѓан Айжанныњ талпыныс-
тарын айта кеткеніміз артыќ болмас.
«Саусаѓынан μнер тамѓан ару» жєне «Кешкі
салтанатќа арналѓан киім ‰лгісін кμрсету»
сындарында бєрі де жаќсы ќырларынан
кμрінуге тырысып баќты. Ќызыл-жасыл
киініп, бар ќолμнер б±йымдарын жарќырата
кμрсетті. Ала-бμтен, дара шыќќандарын атап
μту ќиындыќ тудыратындыќтан, ешкімніњ
аты- жμнін атамай-аќ ќоюды жμн санадыќ.

ЌЫЗДА ЌЫЛЫЌ БОЛМАСА ...
Ќорытындыда мєдениеттіњ тізгінін ±стап

отырѓан Жекен Теберіков бастаѓан ќазылар
алќасы «Ќаратал аруы» атаѓына, яѓни 1-ші

орынѓа №13 мектептіњ «тарыдай тал бой-
ында бір міні жоќ, т‰біндей жауќазынныњ
аршып алѓан» аруы Шырын Рахымќазыны
лайыќ деп тапты. 2-ші орын иегері болып
«ќызды с±лу кμрсетер бойы емес пе,
сμзді с±лу кμрсетер ойы емес пе»,-
дегендей бойы мен ойы ќатар ‰йлесім
тапќан Ботакμз Ибрагимова танылды. 3-
ші ж‰лде барлыќ талап бойынша біркелкі
μнер кμрсеткен «сєулесі ќарањѓы ‰йді
жарыќ ќылатындай» с±лулыќќа ие,
«аузынан сμз емес, уыз тμгілетіндей»
ќабылеті бар, біраќ соны толыќтай аша
алмаѓан жањаталаптыќ Жадыра Айса-
жанованыњ ‰лесіне тиді. Ынталандыру
сыйлыќтары «ќызда ќылыќ болмаса, ќ±р
шырайдан не пайда» дегендей ќылыќты
да с‰йкімді ќыздар кμкпектілік Арайлым
Амантаева, Аќерке Зурманова (Тоќаев
мектебі), Айжан Ќалжапар жєне кєлпелік
Назерке Ниязбековаѓа тапсырылды.

Ж. С¦ЛТАНБЕКОВ

керек. ¦саќталмай,
майдаланбай ірілікке
±мтылу ќажет. «Бар ќа-
заќ, бір ќазаќ, єр ќа-
заќ меніњ жалѓызым»
±ранымен бір тудыњ
астына жиналуымыз
керек. Себебі, мына
жаћандану заманында
басќа рухы мыќты, ±с-
танымы берік ±лттар-
дыњ (орыс, аѓылшын,
ќытай, μзбек) аранын-
да ж±тылып кете-
міз.Осыны ќалай ѓана
т‰сінбейтіндігімізге
ќайранмын?!

«Сымбатќа парасат
сай келсе» атты с±раќ-
жауап с±хбатында ±й-
ымдастырушылар та-

Владелец товарного знака или права пользования наиме-
нованием места происхождения товара - юридическое лицо или
физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность, обладающее исключительным правом на товарный
знак или исключительным правом пользования наименованием
места происхождения товара в соответствии с Законом Рес-
публики Казахстан « О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров».

Использование товарного знака или наименования места
происхождения товара - применение товарного знака или наи-
менования места происхождения товара на товарах, в отношении
которых они охраняются, и (или) их упаковке, изготовление,
применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа
товара с обозначением товарного знака или наименования места
происхождения товара, применение в вывесках, рекламе, пе-
чатной продукции или иной деловой документации, передача
права на товарный знак, а также иное введение их в гражданский
оборот. Государственное регулирование в области охраны
товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест про-
исхождения товаров осуществляет уполномоченный  госу-

Объект защиты – товарный знак

Правовая охрана товарных знаков может быть
предоставлена любым юридическим лицам или
физическим лицам, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность.AТоварный знак, знак обслуживания -
обозначение, зарегистрированное в соответствии с За-
коном РК  охраняемое без регистрации в силу между-
народных договоров, в которых участвует Республика Ка-
захстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юри-
дических или физических лиц от однородных товаров
(услуг) других юридических или физических лиц.

дарственный орган, определяемый Правительством Республики
Казахстан.

К его компетенции относятся:  участие в реализации госу-
дарственной политики в области правовой охраны товарных зна-
ков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения то-
варов; выдача охранных документов на товарные знаки, знаки об-
служивания, наименования мест происхождения товаров; опре-
деление порядка признания товарного знака общеизвестным;
определение порядка регистрации наименования места проис-
хождения товара и (или) предоставления права пользования наи-
менованием места происхождения товара и др. В качестве
товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные,
словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения
или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги
одних лиц от однородных товаров или услуг других
лиц.GТоварный знак может быть зарегистрирован в любом цвете
или цветовом сочетании. Свидетельство на товарный знак удос-
товеряет факт регистрации товарного знака, его приоритет,
исключительное право владельца на товарный знак в отношении
указанных в свидетельстве товаров и услуг.   Владелец товарного
знака обязан использовать товарный знак.

Правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан
предоставляется на основании их регистрации в порядке, уста-
новленном настоящим Законом, а также без регистрации в силу
международных договоров Республики Казахстан. Право на
товарный знак удостоверяется свидетельством.GВладелец
товарного знака имеет исключительное право пользования и рас-
поряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении
указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может
использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак
без согласия владельца.

С.АРПАБАЕВ, консультант управления
юстиции Каратальского района

Ќажетті ќ±жаттар тізбесі:
1) Жеке басын куєландыратын ќ±жат; 2) Осы мемлекеттік

ќызмет стандартына сєйкес нысандаѓы μтініш; 3) Баланыњ туу
туралы куєлігі; 4) Осы мемлекеттік ќызмет стандартына сєйкес
отбасыныњ ќ±рамы туралы мєлімет; 5) Осы мемлекеттік ќызмет
стандартына сєйкес отбасы м‰шелерініњ табыстары туралы
мєліметтер; 6) Отбасыныњ т±рѓылыќты т±ратын жері бойынша
тіркелгенін растайтын ќ±жат; 7) Балаѓа ќорѓаншылыќ белгілеуді
немесе асырап алуды растайтын ќ±жат; 8) Жєрдемаќы беру
жμніндегі уєкілетті ±йымдаѓы банк шотыныњ нμмірлері туралы
мєліметтерді растайтын ќ±жат; 9) ¤тінішті жєне ќажетті
ќ±жаттарды ‰шінші адамдарѓа берген жаѓдайда – сенімхат.

Мемлекеттік ќызметті кμрсету кμрсетілетін ќызметті берушіге
не «Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓына» ќ±жаттар топтамасын
тапсырѓан сєттен бастап – 7 ж±мыс к‰н ішінде, ќ±жаттар
топтамасын ауылдыќ округтіњ єкіміне тапсырѓан кезде  сол
сєттен бастап – 22  ж±мыс к‰н  ішінде  дайын болады.
Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін беру нысаны ќаѓаз
т‰рінде тегін кμрсетіледі.

А. СМАИЛОВА, Алматы облысы бойынша «ХЌКО» РМК
филиалыныњ инспекторы

18 жасќа дейінгі балаларѓа жєрдемаќы таѓайындау

«18 жасќа дейінгі балаларѓа жєрдемаќы таѓайындау»
ќызметі Ќазаќстан Республикасы Кμлік жєне комму-
никация министрлігі Мемлекеттік ќызметтерді автомат-
тандыруды баќылау жєне халыќќа ќызмет кμрсету орта-
лыќтарыныњ ќызметін ‰йлестіру комитетініњ  «Халыќќа
ќызмет кμрсету орталыѓы» шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓын-
даѓы республикалыќ мемлекеттік кєсіпорны жєне ауыл-
дыќ округ єкімі арќылы кμрсетіледі.

Жанаталап  ауылыныњ  т±рѓыны  болѓан  Жакешов  Ерназар
Ќуандыќ±лыныњ    б±л  μмірден  μткеніне  30-сєуірде  40  к‰н
толады.

Ќырыќ  к‰н  болды сен  μмірден  μткелі,
Амал  ќанша,  бар  арманѓа  жетпедіњ.
Ќайѓырамыз,  саѓынамыз,  еске  алып,
Жансыз  бейнењ  кμз  алдынан  кетпеді.
Кμп  еді  ѓой  кμрет±ѓын  алда  к‰н,
Ќалды  айтылмай  іште  ќанша  арманыњ.
Тілегіміз – ж±маќ  тμрі  б±йырып,
Шапаѓаты  жаусын  дейміз  Алланыњ.
Саѓына  еске  алушылар:  анасы,

бауырлары, єпке-ќарындастары,
ж±байы, балалары, Жакешовтар  єулеті.

30-сєуірде  саѓат  12:00 - де  Жањаталап
ауылы,  Жамбыл  кμшесі, № 65-ші  ‰йде  болатын
Жакешов  Ерназардыњ  40  к‰ндік  тамаѓына  туѓан-туыс,
ќ±да – жекжат,  достарын,  кμршілерді  шаќырамыз.

Анасыныњ  ќимас ±лы, жарыныњ  асылы,  с‰йкімді  балалардыњ
ќымбаттысы,  аѓайын – туыстыњ  ќадірлісі  Ошаќбаев  Талѓат
Орынтай±лыныњ   д‰ниеден  μткеніне 1 жыл  уаќыт  болыпты.
Егер  тірі  болѓанда  26-сєуірде  44 жасќа  толар  еді. Таѓдырдыњ
жазуына  не  шара?

Жанымыздыњ  жазыменен  кμктемі,
Бір  жыл  μтті  μзіњ   ‰йден  кеткелі.
¤зіњ  барда  μмір  с‰рдік  алањсыз,
Уаќыттыњ  да  білінбепті-ау  μткені.
Тењеуші  едік  сені  асыл  алтынѓа,
Анањ ќалды  есењгірей  артыњда.
Езілумен  жасќа  толып  етегі,
Ќимас  жарыњ  ќала  берді  артыњда.
Єлі  талай  тіршілікте  атар  к‰н,
«¤мір»  деген, «таѓдыр»  деген   ќатал  тым.
Алдыњ – пейіш,  артыњ – ырыс  болсыншы,
¦рпаѓыњды  ќолдап, ќорѓап  жатарсыњ!
Еске  алушылар:  Ошаќбаевтар  єулеті.
30-сєуірде   саѓат 13:00-де бауырымыздыњ «Бєйтерек»

мейрамханасында берілетін асына  аѓайын–туыс, ќ±да –
жекжат, єріптестерін, білім бμлімініњ  ќызметкерлерін
шаќырамыз.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

Аталѓан ќызмет т‰рі Халыќќа ќызмет кμрсету орта-
лыѓы арќылы жєне www.е. gov.kz электрондыќ ‰кімет
порталы арќылы ж‰зеге асырылады. Мемлекеттік
ќызмет электронды нысаны : электрондыќ жєне ќаѓаз
т‰рінде. ХЌКО ж‰гінген жаѓдайда: ХЌКО-ѓа еркін ны-
сандаѓы μтініш; жеке куєлік; он алты жасќа толмаѓан
азаматтар  ‰шін баланыњ туу туралы куєлігініњ кμшір-
месі; мемлекеттік ќызметті алушыныњ м‰дделерін
‰шінші т±лѓа білдірген жаѓдайда - нотариус растаѓан
сенімхат. Ќ±жаттар топтамасын ХЌКО – тапсырѓан соњ
10 мин. ќосымша тексеру  ж‰ргізілген жаѓдайда - 3 ж±-
мыс к‰н.Ќызмет кμрсетудіњ ењ ±заќ уаќыты 15 минут.

Электрондыќ порталѓа ж‰гінген жаѓдайда:
Кμрсетілген ќызметті алушыныњ ЭЦЌ ќойылѓан

электрондыќ с±рау салу. ХЌКО ќызметкерлері жеке
басты куєландыратын ќ±жаттар туралы мєліметтерді
тиісті мемлекеттік аќпараттыќ ж‰йелерден, уєкілетті
лауазымды т±лѓалардыњ ЭЦЌ-мен куєландырѓан элек-
трондыќ ќ±жаттар нысанында алады. Денсаулыќ
жаѓдайына байланысты ХЌО-ѓа жеке келу м‰мкіндігі
жоќ кμрсетілетін ќызметті алушылардан, мемлекеттік
ќызметті кμрсетуге  ќажетті ќ±жаттарды ќабылдау
ХЌКО ќызметкерлері кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
т±ратын жеріне бару арќылы ж‰зеге асырылады.
Мемлекеттік ќызмет т‰рі тегін кμрсетіледі,жєне
ќалауы бойынша орыс немесе ќазаќ тілінде ала алады.

К. МАСАЛИМОВА, Алматы облысы бойынша
«ХЌКО»РМК филиалыныњ инспекторы

«Ќазаќстан Республикасы Бас
прокуратурасыныњ Ќ±ќыќтыќ статистика

жєне арнайы есепке алу жμніндегі
комитетініњ есептері бойынша адамныњ
ќылмыс жасаѓаны туралы мєліметтердіњ
болуы не болмауы туралы аќпарат беру

Уважаемые граждане, не забывайте об
элементарных правилах поведения, когда выезжаете на
отдых за город. Берегите окружающий мир. Ни в коем
случае не разводите костры в не оборудованных местах
и не бросайте окурки, т.к. это может привести к
возгоранию. Заметив начинающийся лесной пожар,
постарайтесь потушить его или сообщите о нем
работникам лесной охраны или в пожарную часть. Не
стоит забывать и о бережном отношении к животному
миру, ведь почти все они приносят лесу, а значит нам
пользу. Будьте бдительны и старайтесь пресекать все
нарушения при обращении с огнем в лесу. Судьба
природы – в наших руках.

А. ПАРМАНБЕКОВ, лесник обхода № 13а

Будьте осторожны с огнем в лесу

Ережеп маѓрипат айы,  адам-
дардыњ   к‰нєлары  кешірілетін  ай.
Сол  себепті ол   Алла  таѓаланыњ
айы  болып   есептеледі. Ал  Шаѓ-
бан –шапаѓат  айы,б±л айда  барат
кеші, ѓибадат  т‰ні  бар.Сол се-
бепті  ол – Пайѓамбарымыздыњ
айы. Рамазан-тозаќтан ќ±ты-
латын, яѓни  к‰нєдан   тазарып,
ќ±лшылыќ ететін ай. Сол себепті
пайѓамбар ‰мметініњ айы болып
есептеледі. Пайѓамбарымыз
М±хаммед (с.ѓ.с.) айтты: “Жєбі-
рейіл  (ѓ.с.) маѓан  уаћи  келтіріп
айтты: -Я, М±хаммед  (с.ѓ.с.) сеніњ
‰мметіњнен  болѓан бес  т‰рлі
кісініњ   жан  тапсырар  уаќыты
келсе, Алла  таѓала  ємір  етер!  Б±л
меніњ  с‰йікті  ќ±лдарымныњ  жанын
ќинамањдар.  Жаннаттыњ  ќай  есі-
гінен  кірем   десе, кірсін деп  ємір
етер. Жєннат   періштелері  б±л
кісілерге  ќ±рмет   кμрсетіп,  “мар-
хаба ”деп  т±рар  жєне  рухтары
єнбие  єулиелермен  бір  болар”.
Б±л  хадисті   естіген  хазіреті
Омар  (р.а.) шыдамастан  орнынан
т±рып : “Я Расулулла,  б±л  бес
т‰рлі  адамдар  кімдер?”, -деп
с±рады. Сонда  Пайѓамбарымыз
айтты : “Ей   Омар,    б±л  бес  т‰рлі
адамдардыњ   μздері  істеп  ж‰рген
таѓат    ѓибадаттары  бар. Оны
істеген адамдар сол ќауымнан
болады:1.  Ережеп    айы    келгенде
к‰нєларына   кешірім   тілеп ,нєпіл
ораза  ±стап  ќ±лшылыќ   етуші
адам; 2.  Алла жолында Отан
‰шін, дін  ‰шін  деп  μлген   кєміл
шєћид; 3. Ж±ма намазын ќал-
дырмаушылар; 4. Насихатшы   ѓа-
лымдар;  5. Алла  таѓаланыњ   ди-

Ережеп айыныњ ќасиеті
Пайѓамбарымыз М±хаммед (с.ѓ.с.) айтќан: “Ережеп-Алла

таѓаланыњ  айы, Шаѓбан  -  меніњ  айым,   Рамазан  -  ‰мметімніњ
айы”-деді.

дарына   ѓашыќ   болѓан    таќу-
алар”,-деді. Б±л    ќасиетті   ‰ш
айды ќадірлеу-к‰нє   жасаудан
саќтану, ѓибадат,ќ±лшылыќ  ету
дегенді білдіреді. М±ны μз
дєрежесінде т‰сіне біліп,оны
орындауѓа тырысќан  адамѓа
Алла таѓала  береке  береді.  Ере-
жеп айында  нєпіл ораза   ±стау-
дыњ  сауабы ‰лкен .Б±л жμнінде
Пайѓамбарымыздыњ (с.ѓ.с.) ха-
дисінде:“Шындыѓында  жєннатта
бір    μзен бар.  Оны Ережеп деп
атайды. Оныњ   суы   с‰ттен –аќ  ,
балдан – тєтті.  Кімде-кім  Ере-
жеп  айында   бір  к‰н   ораза   ±с-
таса, Алла  таѓала  ол  пендесіне
осы  μзенніњ   суын    ішкізіп,дємін
татќызады ”-делінген.  Ережеп
айында   нєпіл   намаз   оќу  тура-
лы “Ѓимадул  ислам” деген  кі-
тапта: “Кімде-кім ережеп   айы-
ныњ  бірінші  бейсенбі  к‰ні 16
рєкат  нєпіл   намаз  оќып ,єр  ра-
катында  бір   “Фатиха ” с‰ресіне
ќосып  “Ыќылас” жєне  “Фалаќ”,
“Нас” с‰релерін оќыса, д‰ниеден
μткенде  анасынан  жања  туѓан-
дай  пєк   болар. Ќиямет  к‰ні
тірілгенде   шєћидтермен  бірге
тірілер”,-деп  жазылѓан.

Ережеп    айыныњ   ќасиеті
туралы  пайѓамбарымыздыњ
(с.ѓ.с.) хадистерінен  артыќ  аныќ
т‰сінік  бола  ќоймас. Ережеп
оразасы  басќа  нєпіл  ораза-
лардыњ  ішіндегі   ењ  сауабы  ‰л-
кен   ораза  болып  саналатынын
естен  шыѓармайыќ . Алла  таѓала
т±тќан  нєпіл  оразаларыњызды
ќабыл  етсін. Ємин.

Є. ТАЛАСБАЙ,
аудан имамы

Жањаталап  ауылыныњ  т±рѓыны  болѓан  аяулы  да  ардаќты
єжеміз  Асанова  Бєтиманы  еске  ала отырып,  жатќан  жері
жайлы,  топыраѓы  торќа,  жаны  жаннатта  болсын  дейміз.

Жан єже  саѓындыќ  ќой μзіњізді,
Еске аламыз єрбір  айтќан сμзіњізді.
Бєрімізді  ќ±шаѓыа  сыйдыра  алѓан,
Мейірлене  иіскеген  кезіњізді.
Еске  алушылар: Асановтар  єулеті.
25-сєуір  к‰ні  саѓат 12:00-де  Жањаталап ауылы,

Ќонысбаев  кμшесі, 3  ‰йде  болатын  єжеміздіњ  40  к‰ндік
тамаѓына  барлыќ  туѓан-туыс,  ќ±да-жекжат,
замандастары мен  кμршілерді  шаќырамыз.


