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«ЖЕҢІС АЛАУЫ» 
ТАБЫСТАЛДЫ

Ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
тойлауға 2015 жылдың 27 ақпа-
нынан бастап 9 мамырына дейін 
70 күн қалды. Сол себепті Қараған-
ды облысынан бастау алған «70 
жылдыққа - 70 күн» кең ауқымды 
жастар акциясы өткізілуде. Қа-
рағанды қаласынан бастау алған 
«Жеңіс алауы» Сәтбаев қала-
сынан Ұлытау ауданына салта-
натты түрде жеткізілді. Осы мақ-
сатта Ұлытау ауданында жастар 
арасында кең ауқымды акцияның 
негізінде   «70 жылдыққа – 70 күн»  
кең ауқымды жастар акциясын ұй-
ымдастыруда Ұлытау ауданы әкімі 
орынбасарының қолымен жоспар 
бекітіліп, іс – шаралар жүзеге асы-
рылды.

Жоспар бойынша «Ер есімі 
– ел есінде» ҰОС және Тыл ар-
дагерлерін мадақтау акциясы ұй-
ымдастырылып, ауданға қарасты 
кент, селолық округтерде тұрақты 
түрде «Ардағым – ардагерім» 
акциясы, «Ардагерлер жолы  — 
ұрпақтарға үлгі жол» акциялары 
өтті.  Ауданның білім ошақтарын-
да «Өшпес ерлік – ұрпаққа мұра» 
майдандағы ақындар, жазушы-
ларды еске алу поэзиялық кеші, 
батырлық сынды тәрбие сағатта-
ры, Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
байланысты  «Сөнбейтін Жеңіс 
жарығы», «Менің көктемім  — 
менің жеңісім» патриоттық әндер 
байқауы және «Елімнің тағдыры 
—  менің тағдырым»  атты патри-
оттық ән кештері өтті.

Аудандық Мәдениет үйінде 
«Жеңіс алауы» 2015 жылдың 26 
наурызында Ұлытау ауданынан 
Қаражал қаласына салтанатты 
түрде табысталды. 

Салтанатты шараға Қаражал 
қаласы әкімінің орынбасары Жаңа-
бергенов Махамбет Төлеубайұлы, 
қалалық Қорғаныс істері жөніндегі 
бөлім басшысының орынбасары 
Мақажанов Арман Рысқалиұлы 
және Жастармен жұмыс жасау 
орталығының директоры Құлмур-
зина Лаура Қайратқызы қатысты.  
Іс-шара өз деңгейінде жүзеге асы-
рылды.

А. ҚҰДАБАЕВА,
Ұлытау ауданы Жастармен 

жұмыс жасау орталығының 
инспекторы.

                        ТАҒАЙЫНДАУ
Манапов Қоңырат Пулатұлы 1976 жылдың 1 қаңта-

рында, Жезқазған облысы, Ақтоғай ауданы, Айыртас 
совхозында өмірге келген. Ұлты – қазақ, білімі – жоғары. 
1993 жылы Е.Бөкетов атындағы ҚМУ Заң факультетіне 
сырттай бөліміне түсіп, оны 1999 жылы аяқтап, заңгер 
мамандығының дипломын алған. Еңбек жолын 1998 
жылдың 15 қаңтарынан бастап Қарағанды облысының 
Әділет басқармасында сот приставы болып бастады. 
2000 жылдың 31 қаңтарында Қарағанды облысы про-
курорының бұйрығымен Теміртау қалалық прокура-
турасының сот қаулылары және орындау өндірісінің 
заңдылығын қадағалау бөліміне прокурор көмекшісінің 

міндетін атқарушы, ал 2006 жылдың 10 қарашасына дейін Теміртау қаласы проку-
рорының көмекшісі болып қызмет істеді. 2006 жылдың 11 қарашасынан Қарағанды 
облысы прокурорының бұйрығымен облыстық прокуратураның ішкі істер бөлімінің 
тергеу, анықтау заңдылығын қадағалау басқармасына бөлім прокуроры болды. 2007 
жылдың 9 шілдесінен облыстық прокуратураның ұлттық қауіпсіздік, қаржы полиция-
сы және таможния басқармасының тергеу, анықтау заңдылығын қадағалау бөлімінде 
аға прокурор болып қызмет етті. 2008 жылдың 8 қыркүйегінен Қарағанды қаласының 
Қазыбек би аудандық прокуратурасының тергеу, анықтау, жедел-іздестіру қызметінің 
заңдылығын қадағалау бөлімінің басшысы, ал 2010 жылдың 10 қаңтарынан Қа-
рағанды қалалық прокуратурасының тергеу, анықтау, жедел-іздестіру қызметінің 
заңдылығын қадағалау бөлімінің басшысы қызметтерін атқарды. 2012 жылдың 13 
ақпанында Қарағанды облысы прокурорының бұйрығымен Шет ауданы прокуроры-
ның орынбасары болды. 2015 жылдың 16 наурызында ҚР Бас Прокурорының 
№78/6 бұйрығымен Ұлытау ауданы прокуроры лауазымына тағайындалды.

Отбасылы, 4 баласы бар.

әз-Наурыз тойланды

Түлектер дайындықты 
күшейтті

12-бет



2 4 сәуір, 2015 жыл 
№13 (5984)

Ұлытау өңірі

Қазақстан Республикасының  2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан             
Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзін-өзі басқа-
ру туралы»  Заңына  және «Халықтың 
денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы»  Қазақстан Республи-
касының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Кодексінің 4- бабына сәйкес, халықтың 
санитарлық-эпидемиялогиялық сала-
уаттылығын қамтамасыз ету негізінде 
кенттік, селолық елді мекендерді сәу-
леттендіру, санитарлық тазалау және 
көгалдандыру жөніндегі жыл сайын көк-
темгі екіайлықты өткізу мақсатында:

1. Кенттік және селолық округтер 
әкімдері.

1) 2015 жылдың 6 сәуірінен 29 ма-
мыр  аралығында кенттік, селолық 
округтер мен елді мекендерде  сәулет-
тендіру, санитарлық тазалау және кө-
галдандыру бойынша көктемгі екіайлық 
өткізілсін.

2) көктемгі  екіайлық кезінде 2015 
жылдың 11, 18 сәуір-16 мамыр күн-
дері аудандық сенбілік және облы-
стық басқарманың жоспарына сай 25 
сәуір–23 мамыр күндері жалпы облы-
стық сенбілік  күндері болып жариялан-
сын.

3) барлық кенттер мен селолық елді 
мекендерінде апта сайын, әр бейсенбі 
күні санитарлық «Таза бейсенбі» күн-
дері өткізілсін.

4) сәулеттендіру, санитарлық та-

залау және көгалдандыру жөнінде-
гі    жұмыстар Ұлытау ауданының әкімі 
бекіткен шаралар жоспарына сәйкес 
жүргізілсін.

5) «Ұлытау өңірі» редакциясы жау-
апкершілігі шектеулі серіктестігі (Е.Дүй-
сенбаев) аумақтағы сәлеттендіру, са-
нитарлық тазалау және көгалдандыру 
жөніндегі көктемгі екіайлықтың  жүр-
гізілу барысы туралы баспасөз құралда-
рына жариялап отырсын.

6) осы Өкімнің 1-қосымшасына сәй-
кес кенттік, селолық округтер мен елді 
мекендерде ағаштар, көшеттер отырғы-
зу жөніндегі жоспар тапсырмасы бекітіл-
сін.

7) осы Өкімнің 2-қосымшасына сәй-
кес кенттер мен селолық округтер әкім-
дері  сәулеттендіру, санитарлық тазалау 
және көгалдандыру жөніндегі көктемгі 
екіайлықты өткізу барысы туралы ақпа-
ратты  «Ұлытау ауданының тұрғын-үй 
коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-
лар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне әр ап-
таның бейсенбі күні өспелі қорытынды-
сымен хабарлама беріп отырсын.

8) көктемгі екіайлықтың өту барысы-
на қадағалау мақсатында 3-қосымшаға 
сай штаб құрамы бекітілсін. 

2. Осы Өкімнің орындалысын бақы-
лау аудан әкімінің орынбасары Аманжол 
Батырбекұлы Мырзабековке жүктелсін.

Аудан әкімі                         Х.ОМАРОВ

ҰЛЫТАУ АУДАНЫНЫҢ КЕНТТІК,  СЕЛОЛЫҚ ЕЛДІ 
МЕКЕНДЕРІН СӘУЛЕТТЕНДІРУ,  САНИТАРЛЫҚ 
ТАЗАЛАУ  ЖӘНЕ КӨГАЛДАНДЫРУ  БОЙЫНША 

КӨКТЕМГІ ЕКІАЙЛЫҚТЫ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ Өткен апта Сарысу өзенінің жағасын 
қоныстанған Жыланды (Сарысу) ауылы 
үшін қарбалас шаққа толы болды. Күрт 
еріген қар мен соңғы жауған жаңбырдың 
салдарынан Сарысу өзені тасып, ауыл-
дағы 43 жеке тұрғын үйдің аумағын су 
басты. Осынау төтенше жағдайға орай 
аудан әкімдігі бас болып жедел құтқару 
шараларына кірісті. Оған Ұлытау ауда-
нынан адам күші жұмылдырылды. Ар-
найы штаб құрылған.

– 30 наурыздағы жағдай бойынша 
Жыланды ауылында 43 жеке үйдің ау-
мағын су басқан еді. Өзен арнасын 
бекіту жұмыстары  мен үйлер ауласын 
судан тазарту шаралары шұғыл қолға 
алынды. Бұл жұмыстарға ТЖД, ішкі 
істер органдарының қызметкерлері мен 
жол қызметінің өкілдері жұмылдырыл-

ды. 173 адам эвакуацияланып,туыста-
рының үйлеріне орналастырылды. Со-
нымен қатар тұрғындардың малдары 
қауіпсіз жерге жеткізілді. Қазір, ауыл-
дағы жағдай қалыпқа келді. Тасқынның 
беті қайтарылып, су кейін шегінді – дейді 
апат аймағында жүрген әкімдік өкілдері.

Қазір Сарысу ауылында су тасқы-
нынан зардап шеккен отбасыларға 
көмек көрсетілуде. Осы мақсатта ауыл 
тұрғындарына 2150 тонна ұн таратыл-
ды. Сондай-ақ, қолдағы малды аман 
алып қалу мақсатында тұрғындарға 
2600 тонна мал азығындық кебек те  та-
ратылып берілді.

Халықты сабасына түсіріп, қо-
балжыған көңілдерін басу мақсатын-
да су басқан үйлердің тұрғындарына 
түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Сол           
сияқты, су басқан үйлерден керек затта-
ры сұралынып жатыр. 

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

Төтенше жағдай

АПАТТЫҢ БЕТІ ҚАЙТТЫ

Қазақстан Республикасының Ұлт-
тық музейі «Тарихи фотосуреттер»                                   
республикалық фотобайқауын жария-
лайды. Байқау Қазақ хандығының 550 
жылдығы, Жеңістің 70 жылдығы, ҚР 
Конституциясы мен Қазақстан халқы Ас-
самблеясының 20 жылдығына арналып 
отыр.

Байқаудың мақсаты – қазақ тарихының 
аса маңызды оқиғаларына қоғам назарын ау-
дару, осы арқылы жас ұрпақтың туған елінің 
болашағы мен төл тарихына деген құрметін 
арттыру.

Фотобайқау 2015 жылғы 18 ақпаннан 30 
қазанға дейін жүргізіледі, ал жеңімпаздарды 
марапаттау 2015 жылғы 20 қарашада өтеді. 
Байқау жүлдесі – 1-орын 200 мың теңге (оған 
қоса, 1-орын иегерінің фотоларынан Ұлттық 
музейде жеке фотокөрмесі ұйымдастырыла-
ды), 2-орын 200 мың теңге, 3-орын 100 мың 
теңге. Байқау қорытындысына сәйкес Ұлттық 
музейде тарихымыздағы атаулы күндердің 
фотоқұжаттар мұрағаты жасалатын болады. 

ҚР Ұлттық музейінің ұйымдастыруымен 
өтетін «Тарихи фотосуреттер»      
республикалық фотобайқауының

ЕРЕЖЕСІ
Байқаудың тақырыбы

Қазақ хандығының 550 жылдығы;
Жеңістің 70 жылдығы;
ҚР Конституциясының 20 жылдығы;
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жыл-
дығы;                

Байқаудың шарттары 
1. Байқауға кәсіби және әуесқой фо-

тографтар қатыса алады, жасына шектеу 
қойылмайды.

2. jpg (jpeg) форматындағы түпнұсқа фо-
тосуреттер қабылданады. Көлемі 300*1200-
дан кем  болмауы керек. 

3. Байқауға ақ-қара түсті суреттер де 
қабылданады.

4. Фотоколлаж, арнайы эффектілермен 
өңделген фотосуреттер қабылданбайды. 

5. Байқауға сапасыз, талапқа сай кел-
мейтін фотосуреттер қатыстырылмайды.

6. Байқауға қатысушы әрбір тақырып 
бойынша 3 фотосуреттен, барлығы 12 фото-
сурет жолдауы тиіс.

7. Фотосуреттер қатысушы жайлы толық 
ақпаратпен (аты-жөні, тұрғылықты жері, 
жұмыс орны, байланыс телефондары, фо-
тосуреттің тақырыптық атауы, қайда, қашан 
түсірілгені туралы т.б) қоса электронды 
поштамызға жіберілуі тиіс.

8. Байқауға фотосуреттер жіберу арқылы 
қатысушы байқау ережесінде көрсетілген 
барлық талаптармен келісетіндігін растай-
ды. Яғни, байқауға қатысушы өзі жайлы 

ақпараттардың және оның фотосуреттерінің 
жариялануына қарсы еместігін мақұлдайды. 
Қазақстан Республикасының авторлық құқық 
және сабақтас құқықтар туралы Заңының 
талаптарын толықтай сақтайтынына кепілдік 
береді. Авторлық құқық мәселесіне байқауға 
қатысушы тарап жауапты. 

9. Суреттер арнайы мамандардан 
жасақталған Қазылар алқасымен іріктеліп 
алынады. 

Байқауға қатысатын фотосуреттерді 
іріктеу шарттары

– Байқау ережесінде көрсетілген 
барлық тақырыптардың қамтылуы;

– Көркемдік шешімнің сонылығы, 
байқау тақырыптарын ерекше 
жеткізу;

– Фотосуреттің сапалылығы: бей-
ненің анықтығы, дәлдігі;

– Фотосуреттерді әзірлеудегі кәсіби 
көркемдік талғам.

Байқау жүлдесі
1-орын 200 мың теңге (оған қоса, 1-орын 
иегерінің фотоларынан Ұлттық музейде жеке 
фотокөрмесі ұйымдастырылады)
2-орын 200 мың теңге. 
3-орын 100 мың теңге.

Байқаудың мерзімі
Байқау  ІІІ  кезеңнен тұрады:

І-кезең. Фотосуреттерді байқауға қаты-
сушылардан қабылдау – 2015 жылғы 16 
ақпаннан 30 қазанға дейін.

ІІ-кезең. Фотосуреттерді іріктеу, бағалау – 
2015 жылғы 10 қарашаға дейін.

ІІІ-кезең. Фотобайқау жеңімпаздарын    
марапаттау – 2015 жылғы 20 қарашада 
өтеді.
Ұйымдастыру комитеті және байқаудың 
Қазылар алқасы

 1. Байқаудың ұйымдастыру жұмыстарын 
Қазылар алқасының қызметін атқаратын 
Ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады. 
Ұйымдастыру комитетінің құрамын Ұлттық 
музей директоры бекітеді. 

2. Ұйымдастыру комитеті ұсынылған 
материалдарға талдау жасап, бағалап, ең 
үздік материалдарды анықтайды және Фо-
тобайқаудың жеңімпаздарын марапаттауды 
ұйымдастырады.

3. Қазылар алқасы тарихшы-ғалымдар, 
белгілі кәсіби фотографтардан жасақталады.

4. Қазылар алқасы қатысушылардың 
жұмысын фотобайқаудың барлық тақырыбы 
бойынша бағалайды. 

5. Қазылар алқасының әрбір мүшесі 
қарастырылған жұмыстар бойынша хаттама 
толтырады.

6.  Ұйымдастыру комитеті қосымша 
номинацияларды, арнайы жүлделерді, ынта-
ландыру дипломдарын жариялай алады.

Байланыс орны:
Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы 54 үй, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің 
Ақпараттық-имидждік орталығы. 
Email: ulttyqmuzei@mail.ru
Тел: 8(7172) 91-90-35 (ішкі 344).

ҰЛТТЫҚ МУЗЕЙ ФОТОБАЙҚАУ     
          ЖАРИЯЛАЙДЫ

Көктемгі кезеңде аудан орталығы мен елді 
мекендерде ағаш, көшеттер  отырғызу 

жөніндегі жоспар – тапсырма
№ Елді мекендер Өлшем бірлігі Ағаштар Көшеттер
1 Ұлытау дана 200 30
2 Жезді дана 150 20
3 Қарсақпай дана 140 20
4 Сарысу дана 20 10
5 Қаракеңгір дана 20 10
6 Егінді дана 20 10
7 Алғабас дана 20 10
8 Аманкелді дана 20 10
9 Қорғасын дана 20 10
10 Терісаққан дана 20 10
11 Байқоңыр дана 20 10
12 Ақтас дана 20 10
13 Қоскөл дана 20 10
14 Мибұлақ дана 20 10
15 Борсеңгір дана 20 10

Барлығы: 750 200

Ескерту: «Қарағанды облысының табиғи ресурстар мен табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

тапсырмасына бойынша егілген әрбір ағаштың куәлігі және фито-
санитариялық төлқұжаты болуы керек. 

 2015 жылдың көктемгі екіайлықтың 
өту барысын қадағалаушы

 штаб құрамы:
1. Мырзабеков Аманжол Батырбекұлы — Ұлытау ауданы әкімінің орынбасары,      
     штаб төрағасы
2. Оразбеков Дана Бекішұлы —  Ұлытау ауданының тұрғын-үй коммуналдық
    шаруашылығы,  жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй
    инспекциясы бөлімінің басшысы;
3. Аманбеков Амангелді Аманбекұлы — Ұлытау ауданының тұтынушылар құқығын 
    қорғау бөлімінің басшысы;
4. Далабаев Қайрат Нариманұлы — аудандық ішкі істер бөлімінің басшысы;
5. Дүйсенбаев Елтынды — «Ұлытау өңірі» газеті редакциясының редакторы;
6. Село, кент әкімдері 

Аудан әкімінің ӨКІМІ
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Президент сайлауы – 2015

Президент сайлауы – 
болашақ кепілі!

Таяуда аудандық Мәдениет 
үйінде «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының   жа-
нындағы қоғамдық штабтың 
ұйымдастыруымен, ҚР Пре-
зиденттігінен үміткер Н.Ә.На-
зарбаевты қолдау форумы 
болып өтті. Оған «Нұр Отан»      

партиясының, «Жас Отан» 
жастар қанатының мүшелері, 
аудандық мекемелер мен                           
кәсіпорындардың ұжымдары, 
ауыл тұрғындары қатысты. 
Форумды жүргізушілер Р.Жол-
дасбек пен А.Елеусізова ең 
алдымен осы іс-шараның мақ-
сатына тоқталды. Шамамен 
300-ден астам адам қамтылған 
форумның мақсаты – респу-
блика азаматтарын Қазақстан-
ның тұрақты дамуы мен ұлт 
бірлігін нығайтуды қолдауға 
белсенді қатысулары, Ұлт көш-
басшысының бағытына әрі қа-
рай қоғамдық қолдау көрсетуді 
қамтамасыз 
ету, ұлтымыз-
дың тарихын, 
дәстүрі мен 
м ә д е н и ет і н 
қ ұ р м е т т е у, 
т.с.с. бол-
ды. Форумда 
«Нұр Отан» 
п а р т и я с ы 
ж а н ы н д а ғ ы 
қ о ғ а м д ы қ  
ш т а б т ы ң 
т ө р а ғ а с ы , 
а у д а н д ы қ 
мәслихаттың хатшысы Т.Сей-
тжанов, штаб мүшелері – ау-
дандық іскер әйелдер қа-
уымдастығының төрайымы 
Э.Ершұманова, аудан ақсақал-

дары кеңесінің атынан зей-
неткер Ә.Жандарбеков және 
«Жас Отан» жастар қанатынан 
Б.Жанкелдіұлы сөз алып, қа-
сиетті Ұлытау жұртшылығын 
ҚР Президенті сайлауында 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевқа 
дауыс беруге шақырды. Форум 

барысында сахнадағы LED-э-
краннан ҚР Президенттігінен 
үміткер Н.Ә.Назарбаев ту-
ралы қысқаша деректі филь-
мдер, ресми шаралардағы 
фотолары, т.б. көрсетіліп 
отырылды. Мәдениет үйінің 
өнерпаздары М.Жұмабаева, 
С.Баймышев және медбибі               
Ә.Әубәкірова асқақтата 
ән шырқаса, «Шұғыла» би 
тобы мың бұрала би биледі. 
Президенттіктен үміт-
кер Н.Ә.Назарбаевты 
қолдау форумына жи-

налғандар, Елбасыға 
деген ерекше сеніммен, 
көтеріңкі көңіл-күймен 
тарқасқандай болды.
Ертеңіне қоғамдық штаб 
орналасқан «Нұр Отан» 
партиясы аудандық фи-
лиалының ғимаратында, 
қоғамдық қабылдау бөл-
месі ашылды. Қоғамдық 
штаб мүшесі, аудандық 
мәслихаттың депутаты 
Ш.Үмбетов басшылық 
жасайтын қоғамдық қа-
былдауға ауданның кез-келген 
азаматы, Тәуелсіз Қазақстан-
ның болашағы үшін аса маңы-

зды саяси науқан – ҚР Пре-
зиденті сайлауына қатысты 
сауалдарымен бара алады. 
Қоғамдық қабылдауға келген 
азаматтарды аудандық меке-

мелердің басшылары, аудан-
дық мәслихаттың депутатта-
ры,  алдын-ала жасалған кесте 

бойынша күнделікті таңертең-
гі сағат 9.00-ден кешкі сағат 
18.00-ге дейін қабылдайды.
Қоғамдық штаб мүшелері 
аудандық мекемелер мен        
кәсіпорындардың ұжымда-
рымен де кездесулер өткізу-
де. Атап айтқанда, аудан 
орталығындағы білім және 
тәрбие беру саласы қызмет-
керлерімен, село жастарымен, 
ауылшаруашылығы саласының 
ұжымдарымен, т.б. жүздесіп, 

Президент сайлауында Елбасы-
мызға дауыс беруге шақырды.

Әсілі, әрбір қазақстандық 
азаматтың дұрыс таңдау жа-

сауы – 
ел і м і зд і ң 
кемел ке-
лешег ін ің 
кепілі! Ал 
Президент 
с а й л ау ы -
ның әділет-
ті, таза 
өткізілуіне 
б ә р і м і з 
де мүд-
д е л і м і з ! 
С і з д і ң 

дұрыс таңдауыңыз – сіздің ба-
янды болашағыңыз болмақ!

Суреттерде: форумнан 
көріністер.

СІЗДІҢ ДҰРЫС ТАҢДАУЫҢЫЗ – 
СІЗДІҢ БАЯНДЫ БОЛАШАҒЫҢЫЗ

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Таулы өңірде әз Наурыз мерекесі аталып өтісімен, 
алдағы сәуір айының 26 жұлдызында болатын ҚР 

Президентінің сайлауына қатысты жұмыстар қайта 
жанданды. «Нұр Отан» партиясы Ұлытау аудандық 

филиалының ғимаратында орналасқан ҚР Президент-
тігінен үміткер Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кан-

дидатурасын қолдау жөніндегі арнайы құрылған қоғам-
дық штаб, алдын-ала жасалған желілік кесте бойынша 

нақтылы іс-шаралар жүргізуде.    Жездідегі Мәдениет үйінде 
өткен Елбасымызды қолда-
уға шақырған форумды жа-
лынды сөзбен ашқан Жезді 
кентінің «Нұр Отан» партиясы 
бастауыш ұйымының төраға-
сы Б.Әбдірайымов: – Мем-
лекетіміз егеміндік алғаннан 
бері Президентіміз Н.Назар-
баев жүргізген сындарлы са-
ясаты арқасында Қазақстан-
ды төрткүл дүние танып, 
әлем жұртшылығы алдын-
да үлкен беделге ие болып 

отыр. Қиын-қыстау заманда 
жетістіктер мен    өзгерістер-
ге жеткізген Н.Назарбаев-
ты кезекті сында біркісідей 
қолдап, дауыс беруге шақы-
рамыз! «Қазақстан, Нұрсұл-
тан алға! – деп форумға жи-
налғандарға Үндеу тастады.
ҚР Президенттігіне үміткер 
Н.Назарбаевтың сенімді өкілі 
«Нұр Отан» партиясының 
мүшесі Ш.Әбдібекова: – Ел-
басымыз өз кандидатурасын 
ұсынғандығына қуанышты-
мын. Ел ертеңі болып табы-
латын бүгінгі ұрпақ өкілдерінің 
азаматтық белсенділіктері 
өте жоғары. Тәуелсіздікке 
қол жеткізгеннен бергі жыл-
дары еліміздің экономикасы 
өркендеп, халықтың әл-ауқа-
ты жақсарды. Біздің ел әлем 
алдында беделге ие болды. 
Осындай қол жеткізген      та-
быстарда Елбасымыздың 
сындарлы саясатының жемісі 
бар екені айдан анық. Жастар-
дың барлығы президенттік 
сайлауға жаппай қатысатын-
дығына көзім жете отырып, 
елімізді биіктерге жетелеген 
Н.Назарбаевқа дауыс бе-
ретіндігіне сенімдімін,–деді.
–Теледидардан еліміздің түп-
кір-түпкірінен келген съезд 
делегаттарының жылы жүзді, 
ыстық ықыласты қауышу-
ларының куәсі болдық, деп 
бастады сөзін кенттегі арда-
герлер кеңесінің төрағасы, 
«Нұр Отан» партиясының 
белсенді мүшесі Р.Төрегел-
дин. – Онда қоғам қайрат-
керлері, әдебиет өкілдерімен 
қатар ақылман ақсақалдар 
да жүрді. Әлем экономика-
сы дағдарыстан шыға ал-
май жатқанда еліміздің да-
муы, болашаққа қарышты 
серпінмен ұмтылуы тікелей 

Мемлекет басшысына бай-
ланысты болып отыр. Біздегі 
ақсақалдар алқасы өз таңда-
уын жасап қойған: бәріміз 
Нұрсұлтан Әбішұлының 
маңайына топтасып, қиын-
дықтарымызды бірге еңсе-
руіміз керек,–деді ол. «Нұр 
Отан» партиясының мүшесі, 
Ұлытау ауданы мәслихаты-
ның депутаты І.Жалбыров: 
– Елбасымыздың арқасын-
да еліміз талай сындардан 
сүрінбей өтіп келеді. «Нұрлы 
жол» экономикалық саясаты 
барлық саланы қамтып отыр. 
Біз жеткен жетістіктерімізді 

мақтан ете отырып, алда 
жарқын белестер, биік асулар 
күтіп тұрғандығын білеміз. 
Президент болуға тек қана 
«Нұр Отан» партиясының 
төрағасы ғана лайық! Менің 
жасымдағы адамдардың ке-
зектен тыс сайлауға ынта-
лы боп отырғандығы айқын. 
Жастардың да алдағы сай-
лауға оптимистік көзқарас 
танытып      отырғандығы 
қуантады. Іс басындағы Пре-
зидент Н.Назарбаев тағы 
да өз мойнына үлкен жауап-
кершілік алса деген тілегіміз 
бар. Президентіміздің жүр-
гізіліп жатқан саясатына то-
лық сенімдіміз. Н.Ә.Назарба-
евқа дауыс беруді ең ұтымды 
шешім деп есептеймін – де-
ген аудандық мәслихаттың 
депутаты барша халықты 
дауыс беруге шақырды.

«Нұр Отан» партиясының 
жас мүшесі Динара Әбдіке-
нова форумда жастардың 
патриоттық белсенділігі Қа-
зақстанның дамуының алғы 
шартына айналып отыр. 
Жастар үшін мемлекеттік 
бағдарламалардың мәні зор 
– деп, білім ордасында ең-
бек ететін ол жас мамандар-
ды «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасына атсалысуға 
шақырды. Әлемде болып 
жатқан келеңсіз    көріністерді 
көріп отырған бәріміз ел тіле-
гін тілеп отырмыз. Барлығы-
мыз сайлауға жаппай қаты-
сып, Президенттікке үміткер 
Н.Ә.Назарбаевқа дауыс бе-
релік? – деп аяқтады сөзін.

Жезділіктердің бәрі кезек-
тен тыс Президенттік сайла-
уды толығымен қолдай оты-
рып, бәрі өзіндік үлесін қосуға 
ниетті екендіктерін білдірді.

Мұхтар ДӘУІТОВ

ҚОЛДАУ ФОРУМЫ 
БЕЛСЕНДІ ӨТТІ
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Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды

ЖАУЫНГЕР ӨНДІРІС

1940 жылғы Орталық санақ 
басқармасының дерегі бойынша 
металлургиялық заводтарда пай-
даланылатын ферромарганецтің 
91,6 пайызы осы екі кен орнынан 
алынған екен. Марганец аштығы 
туғанда өте жедеғабыл ашылған 
Оралдағы Полуночное кеніші 
әскери қажеттіліктің ширегін де 
өтей алмайтын еді. «В конце 1941 
года, тяжело достался Уральский 
марганец. Удельный вес добычи 
уральского марганца составлял 
всего 14 процентов», – деп жа-
зады өзінің естелігінде Жезді кен 
орнын алғаш ашушылардың бірі, 
геолог И.Н.Богданчиков. Ал Жезді 
кеніші іске қосылғаннан кейін-ақ 
Одақ бойынша марганец өндіру-
дегі шығыс аудандар үлесі 85 
пайызға көтерілді. Сондықтан да 
«Жезді руднигі шайқаста Жеңіс 
алып берген қолбасшы болмаға-
нымен, соған еңбегін сіңірген 
атақты солдат» (Қ.И.Сәтбаев). 
Тарихи сәйкестікті қараңыз, 1941 
жылы маусымның тамылжыған 
күнінде Жезқазған, Қарсақбай, 
Жездінің кеншілері мен геолог-
тары Жезді өзенінің табиғаты 
әсем қолтығында Қ.И.Сәтбаевты 
Алматыға, геология институтын 
ұйымдастыруға шығарып сала-
ды. Дәл сол қоштасу кешінен қас 
қарая Қарсақбайдағы үйіне толға-
ныспен оралған Қаныш Имантай-
ұлын есіктің алдында енесі  үрейлі 
хабармен қарсы алған еді. Соғыс 
басталыпты. Осы кездесу жайлы 
геолог Т.А.Сатпаева (Кошкина) 
кейін былайша еске алады: «В 
воскресенье, 22 июня 1941 г. кол-
лектив геологоразведчиков Жез-
казгана организовал прощальную 
встречу со своим руководителем 
на излюбленном берегу р.Жез-
ды... Мы вернулись домой и сразу 
же были ошеломлены сообщени-
ем о нападении на нашу страну 
гитлеровской Германии». Жезді-
дегі кездесудің әсерінен арыла 
қоймаған сұңғыла геолог Алма-
тыға асығыс аттанады. Жездінің 
брауниті үшін күрес нағыз майдан-
нан кем болмайтынын іштей сезді, 
сондықтан тастүйін дайындалып 
аттанған еді.

Марганец үшін күрес, тың жер-

ден өндіріс салу, металлургия за-
водтарына қажетті шикізатты же-
дел жөнелту өте күрделі жағдайда 
жүргізілді. Қ.И.Сәтбаев және ол 
жетекшілік жасаған Жезқазған ге-
ологтарына Жезді кен орны 1928 
жылдан таныс болатын. Қарсақ-
бай металлургия заводы үшін мыс 
қорытуға қоспа (флюс) ретінде қа-
жетті теміртекті кварциттер іздеу 
барысында Жезді мен Найзатас 
төңірегі біршама зерттелген еді. 
Ал, 1936 жылы геологтар Жездінің 
жағасында бір жаз барлау тобын 
ұстады: бар-жоғы жеті ұңғыма, он-
шақты жыралар қазылды. Жезді 
өзенінің кең аңғарлы, қолмен қой-
ғандай қатпар-қатпар қия жарта-
сты тұсында ферромарганецтің 
сүбелі қоры жатқандығы белгілі 
болған. Ал өзен аңғарының күн-
шығыс жақ бетіндегі Найзатас 
қыратын кәнігі геолог И.Н.Богдан-
чиков көптен бері біледі. Кейбір 
оқиғалар адам болжап болмай-
тын сәйкестікпен өрбиді. Соғыс 
басталардан екі-үш ай бұрын ғана 
геолог Иосиф Николаевич Богдан-
чиков барлау партиясының соңғы 
жылдардағы жетістіктері үшін 
тәжірибе алмасу жолдамасына 
ие болады. Никополь мен Кри-
вой Рогтың металлургия заводта-
рында болып, кеніштерді аралап, 
темір мен марганецті өндірісте 
пайдалану тәжірибелерімен та-
нысады. Сапардан қайтып келе 
жатып ұстазы әрі әріптесі Қ.И.Сәт-
баевтан «Жездінің аңғарынан 
марганец іздеу керек» деген 
шұғыл тапсырма алады.

1942 жылы сәуірдің алғашқы 
күндерінде Жездінің жағасында 
Наркоматтың мамандары, метал-
лургия өндірісінің білгірлері бас қо-
сып, кенішті ашу, алғашқы тұрғын 
жайлар мен өндірістік объектілер 
салу, қосымша барлау, кенді за-
водтарға жөнелту – барлығы үшін 
40 күн мерзім ғана белгіленеді. 
Алғашында кен тасын қыраттар-
дан бала-шаға, әйелдерге дейін 
кәдімгі қарапайым қаппен теріп, 
төңіректегі ауылдардан тұрақ үшін 
киіз үй, азық-түлік жеткізу қолға 
алынады. Мұндай қысқа мерзімде 
тың жерден өндіріс ашу – инду-
стрия тарихында болмаған оқиға 

еді. Жезді кенінің сырттан келген 
мамандарды таң қалдырған тағы 
бір құпиясы – кеннің сапасы. Гео-
логтардың болжамы бойынша кен 
үш топқа бөлінді. Аса сапалы 35-
42 пайызға дейінгі браунит кенін 
5-6 төбеден ашық әдіспен алуға 
болады. Екінші сорт – 28-32 пай-
ыз аралығындағы кенді шахталық 
әдіспен алу керек және бұл негізгі 
қор. Жезділік геологтар 28 пайыз-
дан төменгі қорды «өте кедей кен-
дер» қатарына жатқызып, оның 
қоры ондаған миллион тоннаға 
жететінін айтқанда Магнитогорск 
металлургтері қайран қалды. Се-
бебі, соғыстан бұрынғы кезең-
дердің өзінде комбинат 17 пайыз-
дан жоғары марганец алған емес. 
Мұның сыртында Жезді марганеці 
құрамында пештердің отқа төзімді 
қаптауын «жейтін» фосфор, қоры-
ту процесін тежейтін күкірт жоқтың 
қасы. «Государственный комитет 
обороны СССР выделил 200 ав-
томашин с Горьковского завода и 
80 автомашин с Московского заво-
да. Подчеркивалось – автомаши-
ны использовать по назначению» 
(И.Н.Богданчиковтің естелігінен). 
Жездіге ең таяу теміржол бекетіне  
дейін қазылған кен автомобиль-
мен жеткізіліп, одан әрі метал-
лургия заводтарына жол тартты. 
Жезді-Жезқазған темір жолы  Ақ-
мола, Атбасардан келген еңбек 
армиясының көмегімен жедел 
салынып, әр шақырымы төсел-
ген сәттен пайдаланылуға беріл-
ді. Жезді ферромарганецінің дер 
уақытында жеткізілуі арқасында 
1942 жылдың екінші жартысында 
Магнитогорск комбинаты бронь-
дық прокат өндіруді үш есеге дей-
ін өсірді. Небары 38 күнде іске 
қосылған кеніш Кеңестер Одағын-
дағы стратегиялық маңызы бар 
жауынгер өндірістердің алдыңғы 
қатарында тұрды. Ұлытау ете-
гінде аса маңызды кен орнының 
ашылуы 1942 жылы Одақта танк 
шығаруды 2,5 есеге өсірді, олар-
дың құрыш сауытында Жезді бра-
унитінің қоспасы болды. Марганец 
үшін күрес тарихында Ә.Тоқтыба-
ев, М.Сәрсембаев, Ж.Әжібеков, 
В.И.Штифанов, С.Сейфуллин, Д.
Молдабеков, А.Ділдебаев, А.Қо-
зыбаев, И.Тәжібаев секілді ин-
женер, кеншілер есімі Ұлы Отан 
соғысына қатысушы даңқты жер-
лестерімізбен қатар аталады. Ұлы 
Отан соғысы тарихында Курск 
доғасындағы ұрыстар бетбұры-
сты кезең ретінде бағаланады. Екі 
жақтың ең таңдаулы танк бөлім-
шелерінің бетпе-бет шайқасын-
да кеңес әскерлері басымдыққа 
ие болып, жау  әскері шегінуге 
мәжбүр болды. Никополь мен 
Кривой Рог 30 ай жау қолында бо-
лып, 1944 жылдың ақпан айында 
азат етілді. Ұлы Отан соғысын-
дағы Жеңіске Жезді марганецінің 
қосқан үлесі тарихтан өз баға-
сын алды ма? Осынау жауын-
гер өндірістің соңғы 20 жылдағы 
жай-күйін ойласаң күмән басым. 
2013 жылы ауылдың патриот аза-
маттарының күшімен алғашқы 
құрылысшыларға ескерткіш белгі 
қойылды. Себебі жезділіктердің 
үшінші, төртінші буын ұрпағының 
тамырында жеңіс рухы отаншыл-
дық, намыс, парыз секілді қастер-
лі сезімдермен қатар бүлкілдеп, 
соғуын тоқтатпай келеді.

З.ИБРАЕВА,
Жезді тау-кен және 
балқыту ісі тарихы 

мұражайының 
бөлім меңгерушісі.   

Суретте: Жезді өндірісі 
1942-43 ж.ж.

Мина корпустарын шығару 
жөніндегі негізгі жауапкершілік 
механикалық цехқа, оның басшы-
сы М.О.Прокоповтың тікелей жа-
уапкершілігіне тапсырылды. Осы 
цехтың құрамындағы құю, механи-
калық және ұста шеберханалары 
жедел түрде қайта жабдықталып, 
қажетті құрал-саймандар мен 
мина корпусының қалыптарын 
әзірлеу, техникалық құжаттарын 
даярлауға үш тәулік қана уақыт 
берілді. Конструкторлар бөлімі 
(Я.С.Бессарабов), бас инженер 
Н.В.Щитиков, 
бас меха-
ник В.И.Ры-
п а л о в т а р 
қажетті ма-
мандар мен 
т ә ж і р и б ел і 
м ет а л л у р г, 
ж ұ м ы с к е р -
лерді ұй-
ымдастырып, 
аса маңызды 
өнімді шыға-
руды қолға 
алды. Завод 
т а р и х ы н -
да мұндай 
т ә ж і р и б е 
қолға алын-
бағандықтан 
О р а л д а н 
( Қ ы ш т ы м 
қару -жарақ 
заводы) ар-
найы маман-
дар шақыры-
лады. Өндірісте пайдаланылып 
келген жабдықтар жеткіліксіз 
болғандықтан, ФЗО мектебінен 2 
токорлық станок, Жезқазған кеніші-
нен қажетті құрал-жабдықтар 
алынды. Бұл тапсырма қанша-
лықты шұғыл болса соншалықты 
жауапты болатын. Сондықтан 
мина корпустарын құюға қажетті 
шойын мен құрыш болаттың тиісті 
сапасына қол жеткізу оңайлықпен 
жүзеге аспады. Сондықтан 1941 
жылы қару-жарақ шығару жөнін-
дегі берілген жоспарды орындап 
шығу мүмкін болмады.

1942 жылдың сәуір айында 
Қарсақбай заводы мина корпуста-
рын шығара бастады. Қару-жа-
рақтың алғашқы легі Новосибир-
скідегі артиллерия полигонына 
сынамаға жіберілді. Сәуір, мамыр 
айларында металл сапасын одан 
әрі жақсарту үшін тәжірибелер 
жалғастырылды. Қарсақбай заво-
дынан шыққан мина корпустары 
1942 жылдың мамыр айында бар-
лық техникалық сынамадан сәтті 

өткізіліп, қару-жарақ заводында 
оқ-дәрімен толтырылып, майдан 
бөлімшелеріне аттанды. Бұл – ме-
таллургтер мен инженер-техник 
мамандардың, конструкторлар-
дың үлкен жетістігі болатын. Шілде 
айында жоспарланған 4000 дана 
орнына 4668 дана мина корпуста-
ры дайындалды. Ал, 1942 жылдың 
қазан айында 5754 дана корпус 
шығарылып, жоспар 115 пайызға 
орындалды. Металлургия цехы-
ның құюшылары Х.Қартқожақова, 
Н.Болатбекова, темір жонушы 

Е.Кузнецо -
ва, дәнекер-
л е у ш і л е р 
В.Сивухин, 
А.Ревянин, 
с т е р ж е н -
шілер Н.У-
тепова, Е.
Галдобина, 
ұста-шебер-
лер О.Жұ-
м а ғ ұ л о в , 
Р.Эс, С.Қо-
ш а н о в , 
Г.Гарифул -
л и н а л а р 
ж о с п а рл а -
рын 150-
160 пайызға 
асыра орын-
дап отырды. 
Бұл ерекше 
болат құй-
ма «Сталин 
ш о й ы н ы » 
деген атпен 

өндіріс тарихында қалды.
1943 жылы 7 ақпандағы КСРО 

Халық Комиссарының Бұйрығы 
бойынша 82 миллиметрлік мина 
корпусын өндіру ісі Қарсақбай 
заводынан Жезқазғанға ауысты-
рылды. Осылайша заводтың № 
1 құпия цехы мина корпусын өн-
діруді тоқтатып, өзінің негізгі өн-
дірістік жүйесіне көшті. «Бәрі де 
майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін!» 
майдан мен тылда жан аямай ер-
лік көрсеткен сын сағатта қарсақ-
байлықтар «жауға ажал оғы бо-
лып атылдық» деп мақтанышпен 
айта алады.

Б.ШАЙХЫСПАРОВА.
Қарсақбай кенті.

Суреттерде: Механикалық 
цех жұмыскерлері,

82 мм мина корпусы.

(Суреттер Жезді мұражайы-
ның қорынан алынды).

СТАЛИН ШОЙЫНЫ

1941 жылы 30 желтоқсанда «аса құпия» деген ескерт-
пемен КСРО түсті металлургия Халық комиссарының    

№ 101 сс Бұйрығы шығып, Қарсақбай металлургия заво-
дында қару-жарақ шығару қолға алына бастады. Бұл арна-
улы цех жөніндегі құжаттар ұзақ уақыт құпия сақталды. 

Ол халық арасында «№ 1 цех» деген атаумен белгілі. 82 
миллиметрлік минаның сыртқы корпусын шығару жөнін-
дегі құжаттар, іс-қағаздары заводтың өз ішінде де құпия 

жүргізілген.

1941 жылдың сүйектен өтер қара суық күзі Украина, 
Дон бойы елді мекендері, Қара теңіз жағалауына шығатын 
маңызды өткелдерде шығыс майдан құрамаларына орасан 

құрбандықтар ала келді. Неміс армиясы үшін бұл бағыт-
тағы майданда басым түсудің стратегиялық маңызы 

болды. Негізгі нысана – кеңес әскери өндірісіне қажетті 
марганец кенінің қоймасы – Никопольді басып алу. Осы мақ-

сатта оннан астам армия, сегіз дивизия жаяу әскер және 
оларды құрлықтан, әуеден бір мезетте қолдайтын ауыр 

танк, авиациямен шабуылға шыққан неміс армиясымен 
Днепр өткеліндегі шайқас бір аптаға созылды. Ақыры аса 

маңызды стратегиялық нысан жау қолына көшті. Көп 
ұзамай Ростов қаласы талқандалып, Кавказдағы Чиатура 

марганец кен орнына шығатын темір жол қиылды.
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Ұлытау өңірі

Наурыз нақыштары

Құлпырып  қыр  да,  бөктер  де, 
Көктеді  дала  гүлдер  де.
Шуаққа  бөлеп   маңайды  
Наурыз   келді    арайлы.

  Арайлап  келген  әз Наурызды  қарсы  
алуға  дайындалған  Қаракеңгір  елді  ме-
кенінің  тұрғындары  жылдағы  әдеттерінен   
жаңылған  жоқ.  Ор-
талыққа  жиналған  
ауыл  тұрғындарын  
ауыл  әкімі   Смай-
ылов   Мәулен   Ша-
базұлы  Ұлыстың  
Ұлы  күні - Наурыз  
мерекесімен  құт-
тықтап,  құттықтау  
сөз  кезегі  ауыл  ақ-
сақалы  Бейсенов  
Молдабектің  жүрек  
жарды  жылы  
сөзімен  жалғасты.   
      Оң  жақ  қаптал-
дан  ақ  түйесін   же-
тектеп,   жаңа  қой  
жылын  ала   келген  
Қызыр  атаның    ақ   
батасын   алған  
ауыл  тұрғын-
дары  Наурыз  тойын  бастап  та  жіберді. 
« Тойдың  болғанынан,  боладысы  қызық»  
дегендей  бір-бірімен  төс  түйістіре  аман-
дасқан  ауылдың  үлкен-кішісі   бірін-бірі  тура  
бүгін  көргендей   бәрі  мәз,  бәрі  шат-шады-
ман.  Мекемелердің   жайылған  ақ  дастарха-
нында    бәрі  бар.  Наурыз  тойына  сақтаған  
сары  қымыздарын  сапырған  ақ   әжелер   
Наурыздың   басты   тағамы -  Наурыз  көже  
таратқан   сымбатты  жеңгелер,  табақ-та-
бақ  тіл  үйірер   шұрайлы  сүр  етті  тураған   
сайдың  тасындай   сақа  жігіттер  бәрі  бір 
– біріне  үйлесімін  тауып  жарасып-ақ   тұр.   
Сахна   төрінде  Қаракеңгір  мәдениет  үй-
інің  әнші – күйшілерімен  №4 Қаракеңгір  
орта  мектебінің  биші – жыршылары  бірігіп  
дайындаған  мерекелік  концерттері   дала   
сахнасында   шарықтап,   көрермендер  ілти-
патына  бөленіп   жатты.     Сәнімен  келген   
бұл   Наурыз   тойында  ұлттық   ойындардың  
бәрі   ойналды.   Арқан  тартыс,   аударыспақ,  
күрес,  айтыстар   болып,   жеңімпаздарға  
сыйлықтар   үлестірілді.    Аттары   аңызға   
айналған  ертегі  кейіпкерлері ;  Алдаркөсе,  
Қожанасыр  мен   Тазша бала  да   сыйлықтан   
құралақан  қалмады.    Алтыбақан  айнала-
сындағы   бұрымдары  тоқпақтай,  шашбау,  
шолпылары  сыңғырлаған  бойжеткендерді  
айналшықтап   бар  өнерлерін  салып   баққан  
бозбалалар  да   бір төбе.  Осы  ғажайып   
көріністер осы  тамаша  суреттерге   терең-
нен   үңіліп  түсіне  қараған  адамға   қазақ   
халқының   кеңдігін,  дархандығын,   мол-
шыл,  көпшілдігін  Ұлыстың  Ұлы  күні  бола-
тын   жыл   басы  — 22  наурыз   ұлттық   төл   
мерекеміз   қазақ  халқын   қандай   жайсаң,  
өнерлі  халық   екендігін   айқындап   көр-
сетіп,  танытып   тұрғанын   білер   еді.   Түс  
ауа  тарқасқан   ауыл   жұртшылығы  келесі  
күні   өтетін   «Қолаңшаш»   қыз – келіншек-
тер  сазды  байқауын   тамашалауға   жина-
ла   бастады.   Сахна   шымылдығын   ашқан   
жүргізушілер    Рымбекова   Эльмира   мен    
Сәтбаева   Ақбота   көрермендерді   наурыз   
мейрамымен   құттықтап,  көңілге  қонымды   

сөздерімен    айқындап,  айшықтап   сайы-
скерлерді  таныстырудан   бастады.  Бұл  
күні  сынға  түскен   сымбатты   аруларымыз   
шаштарының   ұзындығына  сай   өздерінің   
ақыл,   парасаттылықтарын   өнерлерімен   
киім  үлгісі ,  жүріс-тұрыстарын  өздеріне   сай   
жарасымын    тауып   тұрғанын   дәлелдеді.  

Кезекті    өнер   сайысына   шыққан   Қара-
кеңгір  әкімшілігінің    маманы   Гүлдана  Ах-
метованың   нақышына  келтіре   сызылтып   
салған   әні   көрермендер   көңілінен    шықса,   
мың   бұралып   би  өнерімен  өз   өнерін  паш  
еткен  ең  кішкентай   аруымыз    Сатпаева    
Данагүл  өзінің   өнерге   жақын   екендігін 
аңғартты.     Өз  өнерінде   поэма    оқуды   
жатық   меңгерген   Күнтуған   Мөлдір   болса,  
Қожабай   Жансая   әнші  екендігін   таныт-
ты.   №4 Қаракеңгір  орта  мектебінің   орыс  
тілі   пәнінің  мұғалімі   Лайсова   Эльмирадан  
мұндай  өнері  бар   екенін   күтпеген  көрер-
мендер   таң   қалысты.  Сәнімен  сәндеп, әнін  
әрлеп  айтқан  өлеңіне  разы  болған  көре-
рменнің   қошеметі   ұзағынан  толастамай     
соғылды.  Мақал – мәтел,  жаңылтпаштардан   
жаңылмай  өткен    аруларымыз   Наурыз   ме-
рекесімен   құттықтап   ауыл   тұрғындарын  
тағы   бір   сергітіп   тастады.   «Бұрымды  
ару»  номинациясы  иесі  Ахметова   Гүл-
дана  өз  сөзінде   құрбыластары   мен  жас  
жеткіншек  қыздарға  шаштарын   күтіп,  бап-
тап,    өсіріп   қазақтың   ибалы  да,  инабатты,   
бұрымды  аруы  атанып  жүрулеріне   кеңес  
берсе,     «Сүмбіл   шаш»      номинациясын  
жеңіп   алған    Қожабай   Жансая  да  жылы   
сөз  әсерлі   тілегін  аямады.    «Шашы   ұзын  
қыз»  номинациясын    ең   кіші   ару   Сатпаева    
Данагүл    иеленсе,      «Шашбаулы    ару»   но-
минациясы    Күнтуған    Мөлдірге    бұйырған   
екен.     Әсерлі   өткен   Арулар   сайысы   өз   
мәресіне    жетіп,      «Қолаң   шаш»       номи-
нациясын    №4 Қаракеңгір  орта   мектебінің    
мұғалімі        Лайсова    Эльмира  еншіледі.    
Екі   күнге  созылған   Наурыз    тойын,  кеш-
кісін   би  кешімен    жалғастырып   жатты.

 Наурыз -  Қой  жылылайым  елімізді  мол-
шылық,  тыныштық,  бақ-ерекеден  айырмасын!           
       

Ж. БИЖІГІТОВ, 
 Қаракеңгір   Мәдениет  үйінің  

 іс – шара   ұйымдастырушысы.
                                                                                   

Қазақ елінде де жадырап жаңа туып 
келе жатқан көктемді қуанышпен тойлап 
қарсы алуы салтанатты түрде өтетін 
болған. Бұл күні әр отбасында қазан 
көтеріліп, наурызкөже жасалған. Үл-
кен-кіші сәнді киініп, бір-бірінің үйлерін 
аралап, жаңа жылға ізгі тілектер ай-
тылған. Наурыз күнінің мәні халықтың 
қайырымдылықты, мейірімділік-
ті           қастерлеуінде жатыр. Сондықтан 
Наурыз мейрамы құт-береке әкелсін.

Биылғы қой жылы мерекелі той 
жылы болғалы тұр. Қазақ хандығы-
ның 550 жылдығы, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының құрылғанына 20 
жыл толу және Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығы, ҚР Президентінің кезектен тыс 
сайлауы осы жылдың еншісінде тұр.

Ұлыстың Ұлы күні елдің мерейін кө-
теріп, қуанышын тасытсын. Келешекте 
де қой жылынан үміт күтіп, атқарылатын 
жұмыстарымыз оң нәтиже беріп, көз-
деген мақсатымызға жетуді ойлаймыз. 

Ұлытау аудандық Қазынашылық 
басқармасының ұжымы Наурыз мей-
рамын зор табыспен қарсы алып, 
көтеріңкі көңілмен қабылдады. Көк-
темнің шуақты мерекесі баршаңыз-
ды шаттыққа бөлей берсін. Шуақты 
жүздеріңізден күлкі нұры кетпесін!

Ә.ӘБІЛДИНА,
Ұлытау аудандық Қазынашылық 

басқармасы басшысының 
орынбасары.

«Ұлыс күні» мұсылман елдерінің жыл санауы бойынша жаңа жылдың бірін-
ші күні болып есептеледі. Бұл күні күн мен түннің ұзақтығы бірдей болып 

теңеледі. Осы күнді кәрі-жастың «құшақтасып көріскен, жаңа ағытқан 
қозыдай, жамырасып өбіскен Ұлыстың Ұлы күні» деп атаған.

Бар  табиғат  еміреніп,  жан-жануар  түлеп,  сайын  дала  жаңғыра  
бастағанда  олармен  бірге  жасарып,  бірге  қуанған  адамзат  баласы  да,  

Ұлыстың  Ұлы  күнін  ақжарқын  мерекеге  айналдырған.
    Ел, Жыл  басы  наурызды  қараңғының – жарыққа,  қараның – аққа,        

сордың – баққа,  кесірдің – киеге,  жоқтың – барға,  Самарқанның  көктасы  
жібіп,  ұзын  сары  уақыты  осы  мезгіл  екенін  таныған. 

НҰР-НАУРЫЗ  ҚҰТ  БЕРЕКЕ-  
МОЛШЫЛЫҒЫМ!

ӘЗ НАУРЫЗ – ЫНТЫМАҚ, 
ЫРЫСТЫҢ БАСТАУЫ

      Шеңбер селолық 
округінде жүйелік       ке-
стеге сәйкес, 21 нау-
рыз күні ауыл клубын-
да «Бақ берекем, құт 
мерекем әз Наурыз!» 
атты іс шара болып 
өтті. Мерекелік іс-шара 
басталмастан бұрын 
есік алдында «Бауыр-
сақ» фестивалі және 
«наурызкөже» пісіріліп 
ауыл тұрғындары-
на берілді. Сөз алған 
ауыл әкімі Б.Жанабае-
ва ауыл тұрғындарын 
мерекемен құттықтады.
Әрі қарай концерттік 
бағдарламаға ұласты.
Бағдарлама бойын-
ша Г.Калмағанбето-
ваның орындауында «Үкілі қыз» әні,мектеп 
оқушылыры Қ.Нұрбек пен Р.Ғабиттің орын-
дауындағы  «Қазақтың қара баласы» әні, 
бишілер Динара мен Ақгүлдің биі, Д.Түске-
евтің орындауындағы «Наз» әндері 
С.Құдабаеваның «Қазақтың ерке қызы-
мын» әні, Әжелер тобының орындауын-
дағы «Ләйлім шырақ» әндері сәтті шықты.

Кеш соңынан ауыл тұрғында-
рына арнап дастархан жайылды.
22  наурызда сағат 10-нан бастап, №2 Қорға-
сын орта мектебінің спорт залында спорт-
тық ойын түрлерінен арқан тартыс, арқанға 
өрмелеп шығу, волейбол, қолкүрес, кірта-
сын көтеруден спорттық іс шаралар болды.
Оған мектеп оқушылары,ауыл 
тұрғындары, ауылға келген студент-
тер біркісідей белсене қатысты.
Ауыл ақсақалдарына арнап дойбыдан 
жарыс ұйымдастырылса, қолкүресі бой-
ынша 1-орында Нұраев Қыран иелен-
ді,мектеп оқушыларынан Ж.Дүкенбай, 

Ә.Ораз, Н.Қапар, Тұрар, А.Ибадильдин,
арқанға өрмелеп шығудан А.Иса-
бек,                  А.Сағат, М.Қалмажит, Е.Абдиха-
мит,кіртасын көтеруден үлкендер арасында 
Е.Мағзұмов              1 -орында иеленді . 
Арқан тартыста үш команда арасынан қы-
здар командасы жеңіске жетсе, волейболдан 
мектеп оқушылар командасы жеңіске жетті.
Жарыс соңында ауыл тұрғындарының де-
меушілігімен ақшалай сыйлықтар мен Алғыс 
хаттар берілді. Сонымен қатар іс-шараға 
белсене араласып сауда ұйымдастырған 
Э.Куныпияеваға, Р.Айранбаеваға, Р.Бирим-
жановаға,Г.Калмағанбетоваға,Л.Омароваға  
ауыл әкімінің Алғыс хаты тапсырылды.
  Наурыз мерекесінде   ауыл тұрғын-
дары шат-шадыман күйде тарасты.

Ғ. ОМАРОВ,      
Шеңбер селолық клуб үйінің

 іс-шара ұйымдастырушысы.

БАҚ БЕРЕКЕМ, ҚҰТ МЕРКЕМ 
ӘЗ-НАУРЫЗ!

НАУРЫЗ – КӨКТЕМНІҢ ЖАРҚЫН МЕРЕКЕСІ ІІ-ІІІ-орындарды Ж.Өтешова, С.Айран-
баевалар иеленді. Ерлер арасындағы 
қолкүрестен І-орынды Е.Айтбаев, ІІ-ІІІ-о-
рындарды Ө.Садбақасов, Е.Қазыбаевтар 
иеленіп, жеңімпаз атанды. Қазақша күре-
стен палуандар күш сынасты. Б.Кенесары 
ІІІ-орынды, Е.Мұқанов ІІ-орынды қанағат 
тұтты. І-орынды Е.Қазыбаев жеңіп алып, 
жеңіс тұғырына көтерілді. Егіндінің түйе 
палуаны атағына Ө.Садбақасов иеленіп, 
алып күштің иесі екенін көрсетті. Жеңім-
паздарға ұсақ малдардан (қой, тоқты, 
серке), ақшалай сыйлықтар тарту етілді.
Наурыз тойының соңында мерекелік ұтыс 
билеттері ойнатылып, ауыл өнерпаздары 
әннен шашу шашты.

С.АЙРАНБАЕВА.
Егінді ауылы.

нованың «Мақсат керек өмірде», А.Байконов 
пен Е.Амандықтың «Ата дәстүрлері» әндері 
көрермендердің көңілінен шықты. Жезқазған 
қаласындағы педколледждің студенті 
А.Қазыбаева жырдан шашу шашты. Сайыс 
соңында Әділқазылардың шешімі бойынша 
«Бәйшешек» тобы жеңіске жетті. Ең әдемі 
ұлттық киім киген атамыз Е.Толысбаевқа, 
әжеміз Р.Алпысбековаға және жас бүлдір-
шіндер Әлия мен Мәдинаға сыйлықтар 
берілді. Наурыз тойына демеушілік көр-
сеткендер Б.Нұржанов, Қ.Әлмағанбетов, 
О.Бұралхин, Н.Шәйгөзов, Н.Қырықжігітов, 
М.Байқадамов, А.Балмағанбетов, К.Молда-
беков, Б.Балмағанбетовтерге ауыл тұрғын-
дары алғыстарын білдірді.

Ұлттық ойындар өткізіліп, әйелдер ара-
сындағы қолкүрестен І-орынды А.Қазыбаева, 

Концерт «Наурыз айы туғанда» әнімен 
басталып, әжелер шашу шашып, тойдың 
сәнін келтірді. Қыдыр ата ақ батасын беріп, 
Тазша бала сұрақтар қойып, жауабын 
тапқандарға сыйлықтар таратты. Клуб үйінің 
кіші залында Наурызға арналған дастар-
хан жайылып, ауыл тұрғындары ұлттық 
тағамдардан дәм татты. Ауыл ақсақалы 
Ерғазы ақ батасын берді.

Концерттік бағдарламадан кейін село 
әкімдігі, мектеп, клуб үйі ұжымы арасынан 
құрылған «Бәйшешек» және «Ұлағат» топ-
тары «Ардақтайық, қазақтың ата-салтын!» 
атты сайысқа қатысып, 4 шарт бойынша 
сынға түсті. Сайыс барысында топты таны-
стыру, өнер көрсету, салт-дәстүрге байланы-
сты көріністер, сұрақтар қамтылды. Соның 
ішінде өнер сайысында орындалған Ж.Мұқа-

Ұлыстың Ұлы күні – тіршілік атаулыны 
табиғатты жадыратып, шуағына бөлеп, 
адамзат баласын алдағы күндерге үмітін 
көбейтіп, сенімін нығайтатын күн. Егінді 
ауылының клуб үйі алдында әсем әуен-
дер мен күмбірлеген күйлер орындалып, 
Наурыз мерекесін тойлауға асықтырды. 
Мерекеге жиналған ауыл тұрғындары 
бір-бірімен төс қағыстырып, көтеріңкі 
көңілмен қауқылдасып жатты.

Наурыз мерекесінің ашылу салта-
наты ауыл әкімі М.Ахметовтің құттықтау 
сөзімен ашылды. Бұдан кейін ауыл халқы 
«Армысың, әз Наурыз!» атты мерекелік 
бағдарламаны тамашалады. Сахнаға 
жартылай киіз үй жабдықтары қойылып, 
шаңырақтан-керегеге қызылды-жасылды 
ленталар тартылып, уықтар жасалуы, қа-
зақы сырмақтар, қоржын, ішік, домбыра, 
ұлттық бұйымдар қойылып, сахна көркін 
аша түсті.
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Ұлытау төріне көгілдір көк-
теммен  көктегі күннің шұғыласы 
нұрын шашып, әз Наурыздың 
мейірімділік шапағаты жаңғы-
ртып, жаңартып шуағын төкті. 
Аудан орталығына жиналған 
ұлытаулықтар шат-шадыман 
күйге бөленіп, төс қағысып, игі 
тілектер айтып, ақ ниетпен ақ 
бата берісті. «Самарқанның  көк-
тасы да жібиді» деген сөзге лай-
ықты әр адамзат баласының да 
жүрегі жылылық тартып, ыстық 
ықыласы, ерекше ілтипаты  бал-
бұл жайнаған жүздерінен сезіліп 
тұрды. Жаны жадырап, көңілі 
көтеріңкі тұрған Ұлытау халқын 
аудан әкімі Х.Омаров  Нау-
рыз мерекесімен құттықтады. 
      – Баршаңызды Ұлыстың Ұлы 
күні  мейрамымен шын жүректен 
құттықтаймыз. Тәуелсіз мем-
лекетіміздің қалыптасуымен 
бірге Наурыз мейрамы жалпы-
халықтық мерекеге – ұлтына, 
діни сеніміне қарамастан Қа-
зақстанды мекендейтін барлық 
ұлттар мен ұлыстардың ортақ 
мерекесіне айналды.  Халықтар 
арасындағы достықты бекіту-

де,     бауырластық қарым- қаты-
настардың нығаюында, әр ұлттың 
салт-дәстүрінің қайта жаңғыруын-
да бұл мейрамның  орны ерекше.

Жаңа жылымыздың жаңа 
күні, алғашқы нұры баршамы-
зға бақ-береке, өзара түсіністік 
пен болашаққа деген сенімділік 
әкелсін – деп түйіндеді .
       Құттықтау сөз одан әрі жалға-
сын тапты. Елге танымал тұлға, 

белгілі тарихшы Берік 
Әбдіғалиев жиналған қа-
уымға игі тілегін білдірді . 

Салтанатты мәде-
ни іс-шара «Армысың, 
әз Наурыз!» атты ме-
рекелік көңіл-күймен 
басталып, көрерменнің 
жүрегінен жол тапты.

Қазақ хандығының 
550 жылдығына байланы-
стырып Мәдениет үйінің 
өнерпаздары тарихи де-
ректерге сүйеніп, халқы-
мыздың басынан өткерген 
қиын-қыстау кезеңдерін 
тізбектеп «Ақтабан шұбы-
рынды, алқакөл сұлама» 
деген жойқын апат кезінде-
гі «елім-айлаған» қазақтың 
мұңлы, зарлы үнін    қо-

быздың күңіренген күйімен теа-
трландырылған көрініс арқылы 
бастады. «Тарихты тану – ұрпақ 
міндеті» демекші, сахналық қой-
ылымда Керей мен Жәнібек тұ-
сындағы Қазақ елінің бір шаңырақ 

астына бірігіп, «Қазақ хандығы» 
құрылған кезі  суреттелді. Үш 
Жүздің басын біріктіріп, бір мәмі-
леге келтіруді ойлаған Абылайхан 
заманын сахналық қойылым одан 

әрі өрбітті. Жоңғар басқыншыла-
рына қарсы қиян-кескі шайқаста 
қазақ жасақтарын басқарып, 
ұлан-байтақ жерімізді қорғап 
қалған қас батырларымыз Қабан-
бай мен Бөгенбайлардың бейнесі 
сомдалды. Сабалақ атанған – 
Әбілмәнсүр образы бейнеленді. 
Қалдан – Серенің баласы, қалмақ 
батыры Шарышқа қарсы Әбіл-
мәнсүрдің «Абылайлап» шапқан 

жекпе-жегі көрсетіліп, қалмақ жа-
сақтарының жеңіліске ұшырап, 
Абылайханның жеңіске жеткен өр 
тұлғасы суреттелді. Абылайхан-
ды таққа отырғызып, хан көтеріп 
ұлықтағаны көрсетілді. Осы қой-
ылымда образға кіріп, Абылайхан 
рөлін – Ғалым Оспанов шебер-
лікпен сомдай білді.  Төле бидің 
тағылымы мол, мағынасы терең, 
ғибратты сөздері сахнада ай-
тылып, көрермендердің назарын 
аудартты. Сахналық қойылымның 
соңы қазақ жерінде көк аспаны-
мызда желбіреген Көкбайрақты 
Тәуелсіз мемлекетіміздің жарқын 
көрінісімен ұштастырылды.
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
байланысты жергілікті өнерпаз-
дар Отан, Жеңіс тақырыптары-
на жазылған Ә.Сәрсенбаевтың, 
С.Мәуленовтің, М.Мақатаевтың 
өлеңдерін оқып, көрермендердің 
жүрегіне жеткізе білді. «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол», 
«Мәңгілік  ел» идеясын негізге 
алып, Қазақстан халқы Ассам-
блеясының 20 жылдығына орай-
ластырылған әр ұлт өкілдерінің 
әуезді әндері, ырғақты билері 
мерекенің мерейін айшықтанды-
ра бастады. Театрландырылған 
көріністен кейін «Наурыз – Жыл 
басы» атты концерттік бағдарла-
ма той-думанның көрінісін қызды-
ра түсті. Халықтың асыға күткен 
дәулет дарытып, бақ қондыратын 
ақсақал кейпіндегі қиял-ғажайып 
персонаж Қыдыр ата сахна төріне 
көтеріліп, Ұлытау халқына бата 

берді. Қыдыр ата бүкіл халықтың 
қамқоры, оларға жақсылық жаса-
ушы, кұт, несібе әкелуші, бақыт, 
береке, өмір сыйлаушы қасиет 
иесі екенін түсінген қараша халық 
ақ батасын шын ниеттерімен қа-
былдады. «Құт дарысын» деп ай-
налаға ақ бүркіп тастайтын қазақ 
халқы сахнадан жасыл-желекке 
малынған, көкорай шалғын көк-
майса арасынан жайқалып бүршік 
жарған наурызгүлдің сұлбасын 
көрді. Музыка әуенімен тербетіл-
ген, талшыбықтай иілген наурыз-
гүлді Мәдина Жұмабаева сомда-
ды. Бұдан кейін «Ұлытау сазы» 
халықтық фольклорлық ансамблі 
күмбірлетіп күй тартып, халықтың 
көңілін бір серпілтіп тастады. 
Жезтаңдай, күміс көмей әншілер 
Г.Бекназарова, А.Әубәкіровалар-
дың орындаған әндеріне көре-
рмен қауым ризашылықтарын 
білдірді. Өткен жылғымен салы-
стырғанда, биылғы Наурыз той-
ының ерекшелігі ап-айқын көрініп 
тұрды. Қазақ хандығының 550, 
Ұлы Жеңістің 70, Қазақстан халқы 
Ассамблеясына 20 жыл толу құр-
метіне орайластырылған мәдени 
іс-шара Наурыз мейрамы аясын-
да өрбіді. Жергілікті өнерпаздар 
әсем әнімен көңілімізді нұрға 
бөлеп, көңіл құсын шарықтатып, 

көрермендердің көңілін таба білді.
Осындай шаттық күйге 

бөленіп, масайрап тұрған халық 
қазақтың ұлттық ойындарын та-
машалауға бет бұрды. Шаршы 
алаңда арқан тартыс, қол күрес, 
кір тасын көтерудің дүбірлі до-
дасы басталды. Жезді, Қарсақ-
бай, Ұлытау жігіттері арасында 
құрыштай шыңдалған білекті де, 
жүректі азаматтар күш сынасып, 
сынға түсті. Арқан тартыстан – 
Қарсақбай кентінен 
келген ТЖ бөлімінің жі-
гіттері жеңіске жетті. Кір 
тасын көтеруден, қол 
күрестен ұлытаулық  – 
Бауыржан Құрманғали-
евтың жұлдызы жанды.

Наурыз  тойының 
дәстүрі бойынша мей-
рамға жиналғандар 
қаз-қатар тігілген ақ 
шағаладай, ақшаңқан 
киіз үйлерді аралады. 
Орталық алаңда 17 
киіз үй тігілді. Әр меке-
мелердің киіз үйлерінің 
жанында жаңажылдық 
әшекейлер мен ұлттық 
ою-өрнектермен жиек-
телген тілектер «тайға 
таңба басқандай» мен-
мұңдалап Наурыз мейрамының 
ажарын аша түсті. Алтыбақан 
тұсында тербетіліп, ән айтқан 
жастардың әсем әуені ұлттық бол-
мыстың нышанын көрсетті . Киіз 
үйдің маңында қазан көтеріліп, 
наурызкөже үлестірілді. Қазақтың 
тұрмыстық тұтыну бұйымдары 
және қолөнер шеберлерінің дү-
ниелері киіз үйдің ішіне қойыл-
ды. Қысқы соғымнан сақталған 
жал-жая, қазы-қарта, сүр ет та-
баққа тартылғанда иісі бұрқырап, 
мұрын жарды. Бауырсақ, айран, 
ірімшік, балқаймақ, құрт дастар-
ханның мәзірін келтірді. Қазақ 
деген дархан халықтың жомарт-
тылығы ақ дастарханнан көрініс 
тапты. Әр мекеменің қызметкер-

лері халқымыздың әдет-ғұрпын 
насихаттайтын салт-дәстүрдің үл-
гілерін көрсетті . «Бесікке салу», 
«тұсаукесер», «сырға салу», «қыз 
ұзату», «құда түсу» рәсімдері 
шынайы ұлттық құндылықта-
рымыздың мәнін аша түсті.

     

«Тассай» дәмханасында бел-
гілі кәсіпкер Қ.Байболовтың 
отбасы қазақы дәстүрмен 
дастархан  жайып, наурызкө-
жеден дәм татырып, бұқара 
халыққа мырзалық танытты. 
Жұмыспен қамту және әлеу-
меттік бағдарламалар бөлімі 
қайырымдылық акциясын ұй-
ымдастырып, әлеуметтік 
жағдайы төмен отбасыларға ар-

нап мерекелік сыйлық таратты. 
Наурыз мерекесіне лайықта-

лып безендірілген мекеме киіз 
үйлеріне, дайындаған көріністері-
не  Әділқазылар жүлделі орын 
белгіледі.  І-орын – «Сәулет және 
құрылыс», «ТЖ және өрт сөндіру»,
«Жер қатынастары», «Құрылыс, 
ТҮКШ АЖ және ЖК бөлімдері , Ком-
муналдық шаруашылық мекемесі 
иеленіп, теледидар табыс етілді.
 ІІ-орын  – БДС бөлімі және «Өр-
кен» балабақшасы, Кәсіпкерлер 
палатасы мен бөлімі,  жеке кәсіп-
керлер тең бөлісті.  Мұның ішінде 
алғаш рет кәсіпкерлер палатасы-
ның үй тіккені  тілге тиек етілді. 
ІІІ орын  –  Орман және жану-
арлар әлемін қорғау мекемесі, 

Оқушылар үйі, 
Саз мектебі, 
«Ұлытау өңірі» 
р е д а к ц и я с ы 
иеленді. Бар-
лығы бағалы 
сыйлықтармен 
марапатталды.
      Ұлытауда 
өткен Наурыз 
мерекесі – бе-
реке  мен бір-
ліктің белгісін 
көрсетті.  Ұлы-
т а у л ы қ т а р ғ а 
ерекше құн-
д ы л ы ғ ы м е н 

халықтың жадында сақталатын, 
өскелең ұрпаққа тағылымы мол 
жетістіктерді әз Наурыз сыйлады.  
Әз Наурыз, құт-береке әкелсін!
 

Ұлытау селосы.

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

 Елбасы Н.Ә.Назарбаев : «Наурыз – Қазақстан халқын 
біріктіретін ортақ мерекеге айналды» деген болатын.

       Әз Наурыз – береке мен бірліктің нышанына ай-
налған қасиетті мереке. Наурыз парсы сөзі, қазақша 

мағынасы «жаңа күн» дегенді білдіреді. Наурыздың 22-cі 
жыл басы – жаңа жыл, күн мен түннің теңелетін уақы-
ты. Сондықтан Наурыз тойын  – «Ұлыстың Ұлы күні» 

деп атаған.

Бастауы боп құт-береке ырыстың,
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Наурыз нақыштары

Наурыз таңын бәрі бірдей 
қарсы алған

Жылдың төрт мезгілінің 
төресі – көктем айы. Наурыз 
айы тамырын тереңнен тартқан 
береке мен татулықтың, 
тазалық пен ізгіліктің белгісі. 
Жыл басы – әз Наурызды кең 
көлемде тойлауға кент әкімі бас 
болып, үлкен бағдарлама жаса-
тып қойған болатын. 21-науры-
здың таңында биік 
төбеде мұражай-
лықтар бастаған 
кент тұрғындары 
жиылып әз Нау-
рыздың арайлы 
шапағын күткен 
болатын.

Халқымыздың 
мифологиялық 
түсінігі бойынша 21 
наурыз түні даланы 
Қыдыр аралайды 
екен. Сондықтан 
осы түнді «Қызыр 
түні» деп атаған. 
Сол таңда ақ шапа-
нын жамылып, 
қолында таяғы бар 
Қыдыр ата кей-
піндегі ауылымыздың ардақты 
ақсақалы Совет Сәркенов жаңа 
күннің түндігі түрілген шақты 
жиылған жұртқа батасын беріп, 
ел бірлігі мен тыныштығын 
тіледі. Бұл бата барша қа-
уымның еңсесін көтеріп, бір 
сілкінтіп тастады. Қариялар 
бір-бірімен төс қағыстырып, 
айқара құшақтасып, табиғаттың 
оянған күнімен құттықтасып 
жатты. Дәл осы сәт тай мінген 
балалар даланы тұяқтардың 
дүбірімен дүркіретіп, әлі де 
ұйқыда жатқан елді сүйіншіле-
ген айқайларымен оята баста-
ды. Қыдыр атаны қаумалаған 
топ еңістегі мұражайға қарай 
беттеді. Қ.Камалова, Р.Жұма-
баева, ағайынды Совет, Қапар 
Құлахметовтер, Зейпін Зікірқы-
зы, Кәмшат Аманкелдіқызы, т.б. 
ауылымыздың өнерлі азама-
ты Мұхит Уатаевтың тартқан 
домбырасына әндете қосылып, 
мұражайға жеткенін байқамай 
да қалды. Мұражай ғимаратына 
кіре берісте ұзыннан төселген 
ақжаймаға аналар мен балалар 
жағы мұқалған жебе, сынған 
қылыш, қалқан, т.б. жауын-
герлердің  қару-жарақтарын 
тастап жатты. Сақ дәуіріндегі 
тайпалар жаугершіліктің бітімге 
келгендігін, соғыстың тоқтаған-
дығын білдіріп, қару-жарақ, 

құрал-саймандардың бәрін отқа 
балқытып, одан жас ұста Арман 
Түсіпов егіншілікке қажетті ай-
ыр-күрек, кетпен-тырма, балға, 
орақ, т.б. тұрмыстық заттарды 
дайындап жатты. Қабырғасы 
талмен өріліп, төбесі қамыспен 
жабылған ұста дүкені барша 
жұрттың назарын аудартқан 
еді. Ұстаханадағы көріністе 
түрлі қысқыштар мен сайман-

дар атақты Бәрменбай ұстаның 
тұтынған құралдары екен. 
Мұнда Бәрменбаймен қатар 
Бектепберген, Байман ұсталар-
дың да өз қолдарынан шыққан 
зергерлік бұйымдары жарқырап 
көзге шалынды. Ұста дүкенін 
қызықтаған үлкендер жағы 
«Байман – ұста емес, сайман – 
ұста» деген атақты теміршінің 
ұлағатты сөзін еске түсіріп, 
қауқылдасып жатты.

Мұражайда қонақтарға мол 
дастархан жайылып қойылып-
ты. Барлығы наурызкөже ішіп, 
табақтағы сүрден дәм татты. 
Дастархан басында Қыдыр ата-
ның батасынан соң, сөз алған 
кент әкімі Б.Әбдірайымов: – Қой 
жылы, той жылына айналғалы 
отыр. Биыл Қазақ хандығы-
на 550 жыл, Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы, Ассамблеяның 
құрылғанына 20 жыл толып 
отыр. Таяуда Елбасына үміткер-
лердің сайлау науқаны өтеді,–
дей келе өткен жылға өкпе 
жоқтығын, алдағы қой жылында 
да кентіміздің өркендетуге түрлі 
жоспарлар дайындағандығын 
айтып, баршаны әз Наурыз-
бен құттықтады. Мұнда келген 
ақсақалдар Құсайын Төлеубаев, 
Совет пен Қадыр Құлахметов-
тер, т.б. Ұлыстың Ұлы күнімен 
құттықтап, барлық жанға бақ 

пен береке әкелсін! – деп тіледі. 
Дастархан басында ақындығы 
мен сазгерлігі ұштасқан, басқа 
да өнерлерден кенде емес 
М.Уатаевтай сері жігіт бастаған 
топ ауылдың «алты ауызын» 
жалғастырып, көптің көңілін жа-
дыратып тастады. Мұражайдағы 
қызметкердің балалары да ән 
салып, би билеп ортаны шат-
тыққа бөледі. Мұндағы 
қыз-келіншектердің 
де «әу» демейтіні 
жоқ екен. С.Оспанова 
домбыраға қосылып 
ән шырқаса, А.Төле-
генова эстрадалық 
әннен шашу шашты. 
Бәрінен қызығы көктем 
мен қыстың «тартысы» 
еді. Екі топқа бөлінген 
балалар арқан тарты-
са бастаған. Көктем 
жағындағылардың 
күші басым болса 
керек қысты заматын-
да сүйрелеп, есіктен 
дәлізге шығарып тастады. Бұл 
күні мұражай ұжымы балаларға 
отандық өнімдерден дайын-
далған тәттілер салынған 
сыйқалталар үлестіріп, кішкен-
тайлардың бәрін қарқ қылды.

Ойын-сауық орталықта 
жалғасты

 Тау-кен балқыту ісі тарихы 

мұражайындағы іс-шараны 
аяқтап, Мәдени-сауық орта-
лығына келгенімізде көшеде 
әкім аппараты тіккен ақшаңқан 
киіз үйге тап болдық. Мұнда 
әкімшілікте қызмет істейтін 
қыз-келіншектер наурызкөже 
таратып, сүрленген еттен дәм 
татырып жатты. Үй маңындағы 
алаңда алтыбақан құрылып, 
жастар жағы айдарларынан жел 
есіп, әндете тербетіліп жатты. 
Осы маңайда ошақта от түтетіп, 
бауырсақ пісірген аралас 
мектеп-интернатының қыз-келін-
шектері олай-былай өткен-
дердің бәріне ыстық бауырсақ 
ұсынса, мұражайлықтар да буын 
бұрқыратып тайқазанда    нау-
рызкөже пісіріп жатты. Ә.Жанбо-
сынова, С.Оспанова, О.Эрбтер 
дайындаған наурызкөженің 
дәмін татқандар бас бармағын 
майыстыра көрсетіп, талайлар 
дәмді пісірілген тағамға мақтау-
ларын айтып жатты. 

Астарына тай мінген бала-
лар да ыстық бауырсақ жеп, 
наурызкөже ішу үшін аттарынан 
түсіп, әлгі маңнан айналшықтап 
шықпай қойды. Ұлыстың Ұлы 
күнінде дәм татпай қалған жан 
болған жоқ. Мәдениет үйі ішінде 
де сапырылысқан адамдар     
тасқыны толастамай бір-бірімен 
әз Наурызда кездесіп, табысқан-
дарына мәз. Бүгінгі күннің бір 

Мұхтар ДӘУІТОВ

Қанша ғасыр сән берген даламызға,
Өзгеше бір әні едің байтақ елдің.
Сәлем Наурыз! Сен біздің арамызға
62 жылдан соң қайта келдің! – 

деген екен 1988 жылы Алматыдағы М.Горький атындағы паркте 
Наурыз тойында, қоғам қайраткері, халықтың сүйікті ақыны 

М.Шаханов жарты ғасырдан астам уақыт бойы ұмытылып бара 
жатқан Ұлыстың Ұлы күніндегі 

арнау одасында. Желтоқсан оқиғасы екі ұлттың арасында реніш 
ұялатты. Наурыз мейрамын тойлауға рұқсат берсеңіз, Сізге ха-

лықтың көзқарасы өзгерер еді, – дегенде Г.Колбиннің көзі жайнап: 
олай болса М.С.Горбачевті көндіремін, тойлайық! – дегенімен 

де қашқалақтап, қолымыз босамайды,–деп бюро өткізетіндігін 
айтып қатысудан бас тартыпты.

М.Горький паркіне 300 мыңнан астам адам жиналып, бір-бірін 
құшақтаса қауышып жатты. Той-думанды дүбірлетіп жатқа-
нымызда бір жігіт:  Халық ішінде Колбин тұр, деп хабар берді. 
Сенер-сенбесімді білмей, қасына барғанымда ол: –«Қалай бола-

ды екен, деп қауіптеніп едім, дұрыс екен! Әрі қарай жалғастыра 
беріңдер», деп кетіп қалды – дейді теледидардағы бір сұхбатында 
Мұхаң. Сол жылы Наурыздың арғы-бергі тарихында мұндай үлкен 

тойлау болған емес, қыркүйек айының ортасына 
дейін жалғасты–дейді ол.

Келді ауылға Ұлы күні Ұлыстың!
ерекшелігі қай ұжымның жай-
ылған дастарханына барсаңыз 
да ризашылықпен қарсы алып, 
дәмдерін ұсынып жатыр. Мұн-
дағы наурызкөжелер бір-бірінен 
кем соқпайды екен,–дейді Тіл-
мұқан ақсақал аспаздарға разы 
болып. Көрермендер залына 
кірсек күңіренген қобыз үнінің 
әуенімен Қыдыр ата халыққа 

батасын беріп жатыр екен. 
Қыдыр атаны жан-жағынан 
қаумалай қоршаған балалардың 
қуаныштары мәз, көңілдері жаз 
әжелердің шашқан шашуларын 
жерден теріп, қымсынбай қал-
таларына  уыстап салып жатты. 
Батадан соң сахна төріне 
көтерілген кент әкімі Б.Әбдірай-
ымов барша халықты Наурыз 
мерекесімен құттықтап, Пре-
зидентіміз басқарып отырған 
елімізге тыныштық, берекелі 
бірлік, әр отбасына ынтымағы 
жарасқан баянды бақыт, мол 
денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледі. 
Ол алдымызда келе жатқан 
үлкен мейрамдардың Қой жылы 
жезділіктер қарышты қадаммен 
қарсы алғалы отырғандығын ай-
тып, «ескі жылда есіркеп, жаңа 
жылда жарылқасын» дегенді 
меңзеді. Әр шаңыраққа қыдыр 
дарып, бақ қонсын! Ұлыстың 
Ұлы күні құтты болсын деген 
кент әкімі қуанышты сәтті пай-
далана отырып, Жезді аралас 
мектеп-интернатының директо-
ры С.Есенғалиев Білім мини-
стрлігінің жас ұрпақты оқыту 
және тәрбиелеу ісіндегі елеулі 

табыстары үшін марапаттаған 
«Ы.Алтынсарин» төсбелгісін 
омырауына қадады. 

«Әз Наурыз, төріне шық, 
дархан елдің!» бағдарламасы 
аймағымызға танымал, сүйікті 
әнші Д.Маштаеваның орында-
уындағы «Наурызым» әнімен 
ашылған болатын. Концерт 
жүргізушісі Ж.Кушекова әдемі 
декорациямен безендірілген 
сахна төрінен қазақтың көне 
дәуірден басталатын сан қырлы 
мәдениеті мен ғұрып-дәстүрі 

бар екендігін айтып, кентіміздегі 
өнерпаз ұжымдардың ырым-жо-
ралғыларға байланысты сах-
налық қойылымдарын тама-
шалауға шақырды. «Береке» 
ауылында той басталып «қыз 
көру» салты көрсетілімінде «Ақ 
әжелер» тобының орындауында 
халық әні «Қоғалы-ай» шырқал-
са, «күйеу ілімі» қойылымы біт-

кенде, мұражайлық 
өнерпаз А.Төлегено-
ва «Әгугай» әнімен 
елді елең еткізді. 
«Қапқа салар» қыз 
ұзатудағы «сыңсу» 
қойылымдарында 
мектеп-интернаты-
ның мұғалімі Ә.Сұл-
танбекова орын-
даған «Балапан қаз» 
әні сахнаның реңін 
кіргізіп тұрды. «Қыз 
көші» кезінде Р.Бай-
лиева «Адай» күйін 
орындаса, Қ.Әл-
сейіттің шырқаған 

әні де жарасымдылық тауып 
жатты. Әсіресе қойылымдар 
алдында Ғ.Жетпісбаева мен 
Ә.Сұлтанбековалар дуэтпен 
орындаған «Қазақ дәстүрі» әні 
салт-дәстүрдің ұлттық мәде-
ниеті тақырыбына лайықты 
шырқалған дүние болды. Әр 
қойылымдарда шалқыған күй 
әлемі сахна ажарын ашып 
тұрды.

Қорытынды сөз Мәдени- 
сауық орталығының аз ғана 
уақытта-ақ шеберлігімен таны-
мал болған режиссер Шахмаран 
Искаковқа беріліп, ол Қыдыр 
ата рөлінде ойнаған С.Сәрке-
нов ағамызды Алғыс хатпен 
марапаттап, қазақы дәстүрмен 
иығына шапан жапты. Осы 
орталықтың көркемдік жетекшісі 
А.Сарықызы Мәдени-сауықтыру 
ұжымы атынан «Таңшолпан», 
«Айгөлек» балабақшаларына, 
Аралас мектеп-интернаты ұжы-
мына, Жезді тарихи мұражай-
ына және кітапхана қызметкер-
леріне Алғыс хат жолдап, кәделі 
сыйлықтар тарту етті. Концерт 
соңы А.Қадырованың орында-
уындағы «Наурызым – лала 
гүлім» әнімен тәмәмдалып, 

көрермендер ауыл көркемөнер-
паздарымен қимай қоштасты. 
кент әкімінің бастамасымен Нау-
рыз мейрамында жағдайлары 
төмен отбасыларына әр мекеме 
ұжымы азық-түлік себетін дай-
ындап, сыйлықтар үлестіруге 
әзір болатын. Қамқорлықты 
қажет ететін отбасылар ізгі ілти-
патты шын жүректерімен қабыл-
дап, барша қауымға рахметтерін 
айтып жатты.

Жезді кенті.
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Ұлытау өңірі

Білім ордаларында

Күні кеше №6 Жезді орта 
мектебінде математика, фи-
зика, информатика пәндерінің 
апталығы аясында «Физика 
– дүние кілті» атты эрудиттер 
сайысы өткізілді. Физика пәнінің 
мұғалімі Ж.Абитаеваның ұй-
ымдастыруымен 9-10 сынып 
оқушыларының қатысуымен 
өткен бұл сайыс қызыққа, әрі 
тартысқа толы болды. Сайысқа 
әділ баға беру үшін алдымен 
Әділқазылар алқасы тағайын-
далды. Оқушылар үш топқа 
бөлініп І-топ «Масса», ІІ-топ 
«Үдеу», ІІІ-топ «Күш» болып 
сайысты. Сайыс қызықты 7 ке-
зеңнен тұрды. Әр топ басшыла-
рын сайлады. «Масса» тобын-
да 9-сынып оқушысы Төрегелді 
Ермек, «Үдеу» тобында 10-сы-
нып оқушысы Абзал Рахым-
бек, «Күш» тобында 9-сынып 
оқушысы Танат Башар, т.б. да 
топ басшылары болды. Әр топ 
біріккен түрде, шапшаң жауап 
бере білді. Сұрақ-жауап кезеңі-
нен басталған сайыс әрі қарай 
өз жалғасын тапты. Логикалық 
сұрақтар кезінде ойын қыза 
түсіп, оқушылар арасында тар-
тыс болып жатты. Бұл ойынға 
қызыққан мұғалімдер де белсе-
не қатысып отырды. Сайыстың 
қызық та әрі ұйымшылдықты та-
лап ететін кезеңінің бірі – физи-
калық тәжірибелерде үш топқа 
тапсырма берілді. Топтар оны 
жасай отырып, оның қандай 

құбылысқа негізделгенін айтты.  
«Өмірдің өзі физика» дегендей, 
физикалық    құбылыстардың 
барлығы қарапайым өмірден 
алынған. Сайыстың соңғы ке-
зеңінде топ басшылары жарыса 
болды. Өз тобын жеңіс шыңына 
көтергісі келген топ басшыла-
ры бірінен-бірі оза жауап берді. 
Сайыстың қызығына беріліп, 
оның қалай аяқталғанын біл-
мей қалыппыз. Сайыс соңында, 
көрермендер жағы өз пікірлерін 
айтып, сайыс қорытындысы 
шығарылды. Мектебіміздің бас-
шысы Т. Ахметова сөз сөйлеп, 
сайыстың өте тартымды өт-
кенін айтып, оқушыларға сәт-
тілік тіледі. Сосын математика 
пәнінің мұғалімі Ғ.Қалыбаева 
оқушылардың белсенділігін ай-
тып, сайыс қорытындысын жа-
риялады. Сөйтіп, барлық сайыс 
қорытындысы бойынша 65 ұпай 
жинаған «Масса» тобы жеңіске 
жетіп, «Үдеу» тобы ІІ-ші, «Күш» 
тобы ІІІ-орынға ие болды. 
Оқушылар ерекше қуанды.

Жарыс соңында сай-
ысты жүргізген Ж.Абитае-
ва оқушыларды құттықтап, 
«Физика – өмір кілті» деген 
сөзбен сайысты аяқтады. 
Оқушылар бірін-бірі құттықтап, 
барлығы көңілді тарқасты.

А.БІРКЕНОВА, 
№6 Жезді орта мектебі.

Байқауға 1-11 сыныптың сы-
нып жетекшілері қатысып, тәр-
бие жүйесінде шығармашылық 
идеялары мен өз өнерлерін 

ортаға салды. Комиссия құра-
мының шешімі бойынша «Үздік 
сынып жетекші» номинаци-
ясымен Зәуре Бектұрова, 
«Талантты сынып жетекші» 
бойынша  Эльмира Лайсова, 
«Жаңашыл сынып жетекші» 
бойынша Гүлбақыт Бейсенова-
лар марапатталды. Ал, «Өнерлі 
сынып жетекші» бойынша Ақ-
марал Тұрсымұратова, «Зиялы 
сынып жетекші» бойынша Эль-
мира Бектұрова, «Белсенді сы-
нып жетекші» бойынша Жанар 
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Кенжина, «Парасатты сынып 
жетекші» бойынша Гүлдана 
Бейсенова, «Мейірімді сынып 
жетекші» бойынша Жанат Тұр-

сымұратова, «Шебер сынып 
жетекші» бойынша Әсел Кен-
жебекова, «Ізденімпаз сынып 
жетекші» бойынша Мейіржан 
Сейдахметов, «Талғампаз сы-
нып жетекші» бойынша Балжан 
Сейткәрімовалар иемденді.

Ұстаздарымыздың жас ұр-
пақ тәрбиесіне қосқан үлестері 
биік шыңдардан көріне берсін, 
демекпіз.

К.БЕКТЕМІСОВА.
Қаракеңгір ауылы.

«ҮЗДІК СЫНЫП ЖЕТЕКШІ» 
БАЙҚАУЫ 

Осы байқауда сынып жетекшілері арасында кәсіби дең-
гейлерін көтеру және біліктілігін арттыру мақсатында 

ұйымдастырылды. Байқау бес кезеңнен тұрды, олар: «Мен 
сынып жетекші» атты тақырыбында өзін-өзі танысты-

ру; бейне-роликтер байқауы; өз өнерін көрсету; түрлі 
жағдаяттардан шығу (сұраққа жауап беру); сыныптан тыс 

тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.

М е р у е р т 
Әділханқызы Қа-
рағанды Мемле-
кеттік Универси-
тетін үздік бітіріп, 
«Дипломмен – 
ауылға!» жолда-
масымен еңбек 
жолын аралас 
мектеп-интерна-
тында бастаған 
жас мұғалім. Ол 
ш ә к і р т т е р і н е 
қазақ тілі және 
әдебиеті пәні-
нен дәріс бере 
отырып, 5 «а» 
сыныбына жетек-
шілік етуде. Жас 
ұстаздың өз ма-
мандығына ын-
талылығы сол ол өз жетекшілігімен 
балаларға жасатқан қолөнер бұй-
ымдарын аналарына сыйға тартқы-
зды. Бұл дегенің балаларды еңбек-
ке баулудағы үлкен жетістіктің бірі 
екендігіне дау жоқ. Олар алдағы 
уақыттарда да ата-аналарынан 
ақша сұрап жатпайды, өз қолда-
рымен жасаған бұйымдарымен-ақ 
тартулар жасауды машықтанып 
алған. Тамаша өлең жолдарын 
өрілте мерекелік шараны бастаған 
мұғалім концерттік бағдарламаның 
өн бойын өзі жариялап, басқарып 
тұрды. Мерекелік іс-шара мектеп 
директоры С.Есенғалиевтің құт-
тықтау сөзімен басталып, әрмен 
қарай оқушылардың өнеріне кезек 
берілді. Сахна шымылдығы түріліп 

А.Мұқанбетқали, А.Мұратбекова, 
Ж.Дәуіттер «Ақ мамам» әнін орын-
дап берсе, кезекті нөмірді биші 
қыздар тобы «Испан биін» биледі. 
Ә.Шәкей, Ж.Батырбек, И.Игіліков-
тей талапты балалар аналарына 
шығарған өз өлеңдерін оқып берді. 
Бұл кеште ата-аналар арасында 
«асық ату» ойыны болып, алшы-
сынан тұрған асықты атып түсірген 
«сұр мергендер» асықтың арқасын-
да жазылған сандарға қарап алуан 
сұраққа жауап берді. Атап айтқан-
да, ата-аналардың біразы сұрақтар 
шешімін дәл тауып, сый-сияпаттар 
иеленді. Осы тұста айта кеткеніміз 
жөн болар Ә.Шәкейдің анасы Май-
ра сыныптас балалардың ата-ана-
ларының атынан жас ұстаз Меруерт 
Әділханқызына мерекелік сыйлық 

ұсынып, ба-
л а л а р д ы 
ұ л а ғ а т т ы 
іске баулып 
жатқандығы-
на риза-
ш ы л ы ғ ы н 
б і л д і р д і . 
Ұ с т а з д ы ң 
р е ж и с с е р -
лігімен дай-
ы н д а л ғ а н 
«Қарттар үйін-
дегі» көріністі 
о р ы н д а ғ а н 
Ә б у б ә к і р , 
Ислам, Әділ-
хан, Аружан-
дар ана мен 
бала арасын-
дағы оқиға-

ны тамаша ойнап, көрермендерді 
ойлы сезімге баурап тастаған 
болатын. Ана парызы алтынға 
бөлеуді, ақ орда салуды қала-
майды, ананың баласы ержетіп, 
адам болуын қалайтындығы осы 
көріністерден түсінікті әрі наным-
ды көрсетілді. Жалпы, жас ұстаз-
дың баланы өнерге баулудағы 
тамаша табысы осы іс-шарадан 
айғақталды. Әңгімеміздің соңын-
да Меруерттей ұстаздың білім 
беру мен өнерге баулудағы мәр-
тебесі арта берсін дегіміз келеді.

Ратхум ИБРАГИМОВ.
Жезді аралас орта

 мектеп-интернаты.

ЖАС ҰСТАЗДЫҢ МЕРЕЙІ
Ұстаз – ұлы тұлға

Жуырда ауданның білім, 
денешынықтыру және спорт 
бөлімі, қазақ-түрік лицейі және 
KATEV халықаралық қоғамдық 
қорының ұйымдастыруымен 
VII «Жарқын болашақ» атты 
оқушылар олимпиадасы өтті. 
Олимпиаданың мақсаты – 
мемлекеттік 
тілдің қол-
дану аясын 
к ө б е й т у 
және оқушы-
л а р д ы 
ш е ш е н -
дікке тәрби-
елеу болды.          
Ауданымы-
здың бар-
лық мектеп 
оқушылары  
қ а т ы с қ а н 
бұл дода 
бірнеше кон-
курстар бой-
ынша өткізілді. Атап айтар бол-
сақ, «Жазушылар» конкурсы 
бойынша оқушылар шығарма 
жазудан, «Тілші, әдебиетшілер» 
конкурсы бойынша тест тапсы-
рудан, «Жас ғалым» конкурсы 
бойынша ғылыми жоба қорғау-
дан, «Әсем ән» конкурсы бой-
ынша халық әндерін     жаңғы-
ртудан, «Жыр әлемі» конкурсы 
бойынша мәнерлеп оқудан жа-

рысқа түсті. Аудан бойынша 
50 оқушы қатысқан білім до-
дасында 11 оқушы оза шауып, 
облысқа жолдама алды. Олим-
пиаданың аудандық кезеңіне 
Жезқазған қалалық қазақ-түрік 
лицей директорының тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасары Сән-

дігүл Шоңқабайқызы арнайы 
келіп, Әділқазылар алқасының 
төрайымы ретінде доданың өту 
барысын бақылады. Білімпаз-
дар жарысында облысқа жол-
дама алған 11 оқушы аймақтық 
кезеңге қатысты. Жүйріктердің 
жүйрігі жиналған бұл кезеңде 
де ұлытаулық өрендер осалдық 
танытқан жоқ. Аймақтық кезең 
қорытындысы бойынша қара-

кеңгірлік Жансая  Жаңбыршы 
шығарма жазу конкурсы бой-
ынша бірінші дәрежелі диплом-
мен марапатталды. Жетекшісі  
– Орынтай  Шманова. Сөз ше-
берлері конкурсы бойынша 
екінші дәрежелі  дипломға  
қарсақбайлық Аркадий Побе-
динский ие болды. Жетекшісі  – 
Гүлсара Сейтова.  «Тілші, әде-
биетшілер» конкурсы бойынша 
№1 Ұлытау орта мектебінен 
Ибрагим Хафизов және «Жас 
ғалым» конкурсы бойынша 
№3 Аманкелді орта мектебінен 

Т о м и р и с 
Қамысқали-
ева үшінші 
д ә р е ж е л і 
дипломмен 
м а р а п а т -
талды. Дәл 
осы кон-
курс бойын-
ша «Менің 
ө л к е м н і ң 
т а р и х ы » 
т а қ ы р ы -
бында жоба 
қ о р ғ а ғ а н 
сарысулық 
Жайна Са-
митова да 

екінші дәрежелі дипломмен 
марапатталды.  Облыста топ 
жарған 5 оқушының арасынан 
жерлесіміз қаракеңгірлік Жан-
сая Жаңбыршы республикалық 
додаға жолдама алды. Біз Жан-
саяға алда болатын республи-
калық додадан топ жаруына 
тілектестік білдіреміз.

«Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні ғаріп»,–деп 
қазақ тегін айтпаған. Елбасымыз жыл сайынғы 
Жолдауында «Болашақ — білімділердікі» дегенді 

үнемі баса айтады.

ҰЛЫТАУЛЫҚ ӨРЕНДЕР 
ОЛЖАМЕН ОРАЛДЫ

Альмира МАҚСҰТҚЫЗЫ



94  сәуір, 2015 жыл  
№13 (5984) Ұлытау өңірі

Өзімізді бір сәтке ана құр-
сағындағы сәбидің ақыл-санасы 
бар деп елестетіп, ойлап көрейік. 
Тар құрсақтың ішінде жатқан ол, 
«осы мына көз, мұрын, құлақ, аяқ-
қол дегендер не үшін керек» деп 
ойлауы мүмкін. Оған біреу, «бұлар 
саған басқа бір әлемде керек бо-
лады, көздеріңмен таңғажайып 
әлемді тамашалайсың, мұрынмен 
нешетүрлі жұпар иістерді сезесің» 
десе, сәби бұған сенбеуі мүмкін. 
Себебі, сол кезде құлағы да, көзі 

де, аяқ-қолдары да, азығы  кіндігі 
арқылы болғандықтан жарамсыз 
деп табуы мүмкін. Ал рақымы мол 
Алла, сәби қанша керексіз десе 
де оған қажетті барлық мүше-
лерімен дүниеге көзін аштырды. 
Адам баласы дені сау, он екі мү-
шесімен дүниеге келіп, толыққан-
ды өмір сүре алады. Және сол 
мүшелеріміздің тағы бір қызметі, 
адамның іс-әрекетіне қиямет – 
есеп күнінде куәлік етулері. Бұл 
жайлы Құранда: «құлақ, көз- көңіл 
– бәрі де көргеніне, естігеніне жа-
уапты» (Исра сүресі, 36-аят).
«Қиямет күні, оларға тілдері, 
қол-аяқтары не істегендеріне 
айғақ болады», «Сол күні Алла, 
оларға лайықты жазасын толық 
береді, сондай-ақ, рас, Алланың 
ашық шындық екенін олар біледі», 
(Нұр сүресі, 24-25-аяттар).

Иә, бауырлар! Бұл аяттар 
нені меңзейді?... Адам баласы 
дені сау кезде кәмелет жасынан 
бастап сәжде етіп, жанымыз бен 
тәнімізді Аллаға, ғибадатқа арнау. 
Ғибадат – ол, қиямет күні адам-
ның қорғаны. Себебі, біздер бұл 
дүниеге ғибадат етіп, бір Аллаға 
құлшылық етуіміз үшін келдік. 
Құранда: «Раббыңа саған өлім 
келгенге дейін құлшылық қыл», 
(Хыжыр сүресі, 99-аят). «Шын 
мен адамзатты өзіме құлшылық 
қылулары үшін ғана жараттым», 
(Зәрят сүресі, 56-аят).

Ұлы Алла бұл өмірде бізді 
сынаққа салып, өлгеннен кейін 
баратын ақырет әлемінде жүзіміз 
жарқын болуы үшін не істеп, не 
қою керек екенін Құран-Кәрім-
де баян етті. Және де ардақты 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) алқылы 
білдіртті. Осы дүниеде, сынақ 
кезінде, құрсақтағы сәби сияқты 
ақылсыздыққа салынбай осы 
дүние байлығын ойлай бермей, 
о-дүниенің азығын ойлайық. Ол 
– ғибадат, берген садақа-зекет-
теріміз. Қайырымы мол істер. 
Асыл дініміз екі дүниені бірдей 
ойла, ұста деген. Кей адамдарда 
сөз-ой бар айтылатын, «пенсияға 

шыққанда – намаз, ораза ұстар-
мын», деген. Бауырлар бұл ой – 
қателік. Себебі, ертең, арғыкүні 
кім бар, кім жоқ – деген сұрақ тағы 
бар...

Алла Тағала Құран-Кәрімде: 
«Әр әлеуметтің белгілі бір мерзімі 
бар, олар сол мерзімі келген сәт-
те, бір дем кешікпейді де ілгеріле-
мейді», (Ағраф сүресі, 34-аят). 
«Сендер қайда болсаңдар да, 
тіпті мықты қорғандарда (жұл-
дыздарда) болсаңдар да өлім            

жетеді», (Ниса сүресі, 78-аят).
Бауырлар! Әрбір атқан таңды 

көріп, дем алғанымызға  тәубе, 
шүкір, деп уақытымызды, қысқа 
өмірімізді Алла Тағалаға арнап, 
құлшылық еткеніміз жөн. Қайы-
рлы іс-әрекеттер етіп, өзімізге, 
отбасымызға, адам баласына, 
қоғамға, Отанға жақсылық жа-
сайық. Құранда, «осы дәлелдер 
бойынша, шын мәнінде Алла, 
ол, хақ, күдіксіз, ол, өлікті тіріл-
теді. Өйткені, әр нәрсеге күші 
жетеді», «Онда күдік жоқ, шексіз 
Алла, қабырдағыларды тіріл-
теді», (Хаж сүресі, 6-7-аяттар). 
Құранда тағы біршама аяттар 
бар, ол аяттар, адам баласының 
осы дүниеде істеген амалдары-
на байланысты «кім жақсылықты 
қолдаса, оған одан несібе бар, 
ал кім жамандыққа болысса, оған 
да одан бір тиесі бар. Алланың 
әр нәрсеге күші басым» (Ниса 
сүресі, 85-аят). Бұл аяттан түсі-
неміз нені, әрине, осы дүниедегі 
әрбір жасаған жақсылығымыздың 
жемісін көретініміз, ол – жәннат. 
Сондай-ақ, жасаған жамандығы-
мыздың жемісі, ол – тозақ. Алла 
Тағалаға құлшылық ету – парыз 
екенін біле тұра, құлшылық етпе-
уге кімнің хақысы бар. Сонымен 
қатар, Алланың әр бұйрығына бас 
тарту, орындамау – күнә екенін 
ескерсек, бұл дүниеден ғибадат 
– құлшылықсыз өту – ақыретке 
күнәлармен баруымыз деген сөз. 
Ал мұндай сапардың соңы, барып 
тірелер жері, әрине, тозақ болуы 
мүмкін.

Бауырлар! Алла Тағала ра-
зылығына зар адамбыз. Алла 
Тағала разылығы үшін жасап 
жатқан ғибадат, құлшылық ниет 
– дұғаларыңыз қабыл болсын. 
Қысқа өмірде – басшы бол, жұ-
мыскер бол, бай бол, кедей бол 
– дүниеден өтіп, Аллаға есеп бе-
ретінімізді ұмытпайық!

С.ОРЫНБАЕВ,
Ұлытау аудандық мешітінің 

бас имамы.

ҚҰЛШЫЛЫҚ, АЛЛА ТАҒАЛАҒА 
ЕМЕС ӨЗІМІЗГЕ ҚАЖЕТ

Имандылық иірімдері

Бисмиллаһир-Рахманир-Рахим! Құрметті мұсылман 
бауырлар! Ешқандай қайтарымын күтпестен шынайы 

жақсылық істеу адамдыққа лайық ең асыл қасиет. 

Қазақтың белдеуінен аты 
кетпеген, тұлпардың омырауының 
тері кетпеген, белбеуден қаруы 
түспеген, қарауыл қоймай асын 
ішпеген кешегі жаугершілік 
заманда қалмақтың Шона деген 
ханы Қосшоқы бауырындағы 
Қоғалы өңірін мекендеген ірі 
бай, әрі сол аймақтың билеушісі 
Мақтұмқазының ауылын шабуға 
өзі бастап шағын қолмен аттанады. 
Мақтұмқазыға 20 мың жылқы, 40 

мың қой, табын-табын сиыр 
біткен ірі бай болған. Ол 
барын бауырына басқан сараң 
бай емес. Қарамағындағы 
еліне кедейшілік тауқыметін 
тарттырмаған, барын халқымен 
бөліскен, жомарт адам болыпты. 
«Бұл менің ғана емес, халқымның 
байлығы, солардың еңбегі. Ешкімнің 
қолын қақпаңдар» деп отырады 
екен. Оның даңқы Қалмақ еліне де 
жетеді. Мұны естіген Қалмақтың 
ханы оның ауылын шабуға бел 
байлауға бекінеді. Әскерімен бірге 
өзінің 16 жасар Батырбаба деген 
баласын да алып шығады. Ханның 
жауынгерлері алғашқы кездескен 
жайбарақат жатқан ауылды шауып, 
адамдарын өлтіріп, үйлерін өртейді. 
Мұны көрген Ханзада әкесіне келіп, 
мына сойқанды тоқтатуын өтінеді.

–Тақсыр, мынау сұмдық қой, 
қару ұстап қарсы шықса бірсәрі, 
бейбіт жатқан ауылға ойран салып, 
қарусыз жандарды қырғынға 
ұшырату да ерлік пе? Мені елге 
қайтарыңыз. Менің мұндай 
сұмдықты, мағынасыз қантөгісті, 
жазықсыз елді жазалауды көргім 
келмейді–дейді.

–Сен ертең менің орныма 
таққа отырып хан боласың. Сонда 
сен де осындай жағдайға баруың 
тура келеді. Есіңде болсын 
маңайыңдағы ел өзіңнен қорқып 
отыратын мықты хан болсаң, 
халқың жақсы өмір сүреді. Өзің де 
еліңе сыйлы боласың–дейді.

–Жоқ,–дейді Ханзада. Мен 
ондай хан болмаймын. Өзі тиіспесе 
ешбір елмен жауласпаймын. Қайта 
достық қарым-қатынас орнатып, 
халқымның бейбіт еркін өмір сүруін 
қамтамасыз етемін. Соғыс болған 
соң екіжақтан да орасан шығын 
болады. Одан не пайда?–дейді.

–Мен сені ауылға қайтара 
алмаймын. Олай етсем 
жауынгерлердің көңіліне 
күдік туады–дейді. Бірақ, Хан 
жолда кездескен ауылдарға 
тиіспей айналып өтуге бұйрық 
береді. «Біздің мақсатымыз – 
Мақтұмқазының өз ауылын шабу» 
дейді. Мақтұмқазының ауылы 
Қоғалы көлін жағалай қонып, 
жайбарақат, қаннен қаперсіз 
отырған. Олар бір күншілік жерге 
келіп қалған жаудан хабарсыз. 
Мақтұмқазының мықты 100 жігіті 
бар, оның 12-сі садақтың оғын 
жүзіктің көзінен өткізетін мергендер. 
Солардың біреуі өзінің 16 жасар 
жалғыз ұлы Тоқтықұл, әкесі 
Тоқтықұлға жасынан жан-жақты 
тәрбие берді. Әскери өнердің 
шеберлерін жалдап, әскери өнер 
үйретті. Молда жалдап оқытты. 
Тоқтықұл 16 жасқа келгенде әскери 
өнерді жан-жақты меңгерген, қас 
шебер болып шықты. Әрі өте 
ақылды болып өсіп келеді.

Ауылда өзі мерген, өзі батыр, 
сөзге шешен Арыстан деген жігіт 
бар. Оны ел «мерген» деп қана 

атайды. Көбісі оның «Арыстан» 
деген атын білмейді. Оның Айсұлу 
деген, көрген адам көзін тайдырып 
әкете алмайтын өте сұлу келіншегі 
бар. Алайда, үйленгендеріне алты 
жыл болса да бір нәрестелі бола 
алмай келеді. Сол Айсұлу күтпеген 
жерден күйеуін қуанышқа бөледі. 
«Мен арқардың жүрегін жегім 
келеді. Басқа тамаққа зауқым жоқ» 
деді. Арыстан оған мән бере қоймай 
үйден шығып бара жатыр еді, сол 

үйге келіп отырған бір кейуана: 
«Әй, Арыстан, тоқта, сүйінші, мына 
келіншегің арқардың жүрегіне 
жерік, арқардың жүрегін әкел» 
дегенде мергеннің қуанышында 
шек болмай, келіншегін емес, 
қарияны құшақтап, сүйе берді. 
«Сүйіншіңізге, ту бие» деді.

Арыстан алды-артына қарамай, 
«ұйғынкөкке» мініп, қару-жарағын 
асынып, «Қосшоқыға» аттанып 
кетті. Күн бата тау бауырындағы 
бұлаққа келіп, шатырын тігіп жатып, 
Қоғалы көлден жағалай жанған 
самсаған отты көріп, аңырып тұрып 
қалды. Мерген ойын тез қорытып, 
бұл ауылды шабуға келе жатқан 
жау екенін аңғарды. Ол шатырды 
тастай салып, қайтадан атқа 
қонды. «Тез ауылға хабарлауым 
керек. Әуелі анығын білейін, реті 
келсе бір қалмақты ұрлап, алып 
кетейін» деген оймен самсаған отқа 
қарай бет түзеді. Жақындап келіп, 
атты қалдырып, қалың қамыстың 
арасымен бұқпантайлап келіп, 
олардың қалмақтар екеніне көзі 
жетті. Сол кезде атын жетектеген 
біреу өзіне қарай келе жатқанын 
байқады. Ат жетектеген адам 
қаннен-қаперсіз жанынан өте 
бергенде жолбарыстай атылып 
барып, көк желкеден бірақ ұрып, 
есін тандырып, ауызын буып, атына 
отырғызып, байлап тастады да 
өзінің атына мініп, оны жетекке алып 
тартып отырды. Арыстан жолай 
Құлынтай мергеннің ауылына 
соғып, жаудың келіп қалғанын 
хабарлап, таң атқанша жігіттерді 
жинап, ауылға келуді тапсырды. 
Құлынтай, Арыстанның бұл жаққа 
неге келгенін сұрап білген соң, 
«жолың болды, аман болса балаң 
ақжолтай батыр болады екен. Мен 
бір арқарды атып әкелдім, жаңа 
ғана келіп, сойып болғаным осы» 
деп арқардың жүрегімен, басымен, 
жарты етін қоржынына салып беріп, 
өзі жігіттерімен таң атқанша жететін 
болды. Мерген таң ата ауылға 
жетіп, жаудың келіп қалғанын 
хабарлады. Мақтұмқазы ауылдың 
барлық үлкендерін, жігіттерін 
жинап, шұғыл мәжіліс құрды.

–Қазір жан-жақтан жігіттерді 
жинап, үлгере алмаймыз, 
жиналған күнде қалмақтың қалың 
қолына төтеп бере алмаймыз. 
Адамдарымыздың көп қаны 
төгіледі. Сондықтан халықты сақтап 
қалудың бір амалын табуымыз 
керек. Ауылды тік көтере көшіріп 
әкете алмаймыз. Оған уақыт тығыз. 
Олар ертең осы жерде болады–
деді Мақтұмқазы.

–Ауылдың жастарын, 
балаларды, әйелдер мен қыз-
келіншектерді Қопатоғайдың 
орманына паналатып, жылқыны 
Қосшоқыдағы құпия шатқалға 

апару керек. Адамдарды қорғауға 
Қасқырбай мерген бастаған 
10 жігітті, құпия шатқалға 
жылқышылармен бірге Мыңжасар 
бастаған 10 жігітті жіберу керек. 
Арыстан, Құлынтай бастаған 
мергендер жаудың жолындағы 
Қаратұмсықтың қалың шиінің 
арасында жігіттерді ертіп, күту 
керек. Бұл жерде мергендердің 
атқарар міндеті ауыр. Олар ханды, 
әскер басын нысанаға алуға 
тиіс. Ауылда қалған жігіттерді 
Мақтұмқазы өзіңіз басқарғаныңыз 
жөн. Қарсы шабуылға шықпай 
қапысын аңду қажет–деді Дәуітәлі 
қария.

–Жаудың қанша әскері 
бар, қару-жарағы қандай, 
оны білу үшін тұтқынды 

әкеліңдер. Оған күш көрсетпеңдер 
–деді Мақтұмқазы. Екі жігіт 
тұтқынды алып келді. –Қол-аяғын 
босатыңдар–деді. 

–Атың кім?–деді Манархан 
қария. 

–Атым Сарымсақ. 
–Ал, Сарымсақ, біз саған 

ешқандай зәбір көрсетпейміз. 
Сенде жазық жоқ, ханның бұйрығын 
орындайсыңдар. Енді, сен біздің 
сұрағымызға жауап беретін 
шығарсың–деді Мақтұмқазы. 

–Келе жатқан әскердің саны 
қанша, кім басқарып келеді? Қару-
жарағы қандай?   

–Қандай сұрақ қойсаңыздар 
да жауап беруге дайынмын. 
Әскерді Шона ханның өзі бастап 
келе жатыр. Нақты санын біле 
қоймаймын, шамасы 300-ге жуық.

–Мақсаттары не? 
–Мақтұмқазы деген ірі бай, әрі 

аймақтың билеушісі бар, соның 
ауылын шауып, малын тігерге 
тұяқ қалдырмай алып қайтамыз 
дегенін естідім. Менің әкем, сол 
ханның бір қызметкері. Ол кісі 
көрші елдермен жауласуға, жалпы 
соғыс дегенмен қарсы. Сондықтан 
ол кісіні құпия әңгімелеріне 
қатыстырмайды. Сіздердің соғысқа 
дайындықтарыңыздың жоқ екенін, 
100 жігіттеріңіз, 12 мергендеріңіздің 
бар екенін біледі.

–Оны қалай білген? 
–Сіздердің Жаркен деген 

саудагерлеріңіз біздің адам. 
Сол жеткізіп тұрады. Оның аты 
Жаркен емес, Сарсуан–деді 
тұтқын. Мақтұмқазы, оны «тез 
тауып әкеліңдер»–деп бұйырды 
жігіттеріне.

–Ол қазір ауылда жоқ, бізді 
«Қайнарбұлақ» деген жерден күтіп 
алмақшы болған–деді.  

–Сен мұның бәрін жасырмай 
неге ашық айтып отырсың–деді 
Манархан ақсақал. 

–Менің Қалмақ екенім рас, 
Сіздерден жан сауға сұрамаймын. 
Мен әкем сияқты қантөгіске, 
соғыс дегенге қарсымын. 
Ханның қаһарынан қорыққаннан 
әкем әскердің қатарына қосып 
жіберді. «Шамаң келсе қолыңды 
қандама» деп тапсырып еді. 
Әскер қатарында ханның 16 жасар 
Батырбаба деген баласы келе 
жатыр. Жауынгерлер алғашқы 
кездескен ауылдарды шапқанда 
Ханзада әкесіне қарсы шықты. 

«Қарусыз халықты, жазықсыз 
жандарды жазалау, қауқарсыз 
адамдардың қанын төгу де 
батырлық па? Қару ұстап қарсы 
шықса бір басқа, менің мұндай 
сұмдықты көргім келмейді, мені 
ауылға қайтарыңыз» деді. Оны 
ауылға қайтарған жоқ. 

ЖАУДЫ 
дос еткен бала

 «Сөз бас жарады, бас жармаса тас жарады» 
деп дана халқымыз  сөздің ғажайып құдыретін дәл берген

Әңгіме

Мағзұмбек Машайықұлы.
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

Жалғасы бар.
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ҚР-ның  Әділет органдары – 
бұл орасан көп қызметті механизм 
болып табылады, оған маңызды 
мемлекеттік міндеттердің кең 
шеңберін жүзеге асыру жүктелген, 
олардың көбін онжылдықтар ше-
гінде Әділет министрлігі атқарып 
келеді. Жаңашылдығы мен өзек-
тілігіне байланысты бұл қызмет-
тердің маңыздылығы ерекше.

Әділеттің аумақтық орган-
дарының негізгі функциялары – 
заңды тұлғалардың мемлекеттік 
тіркеуін, жылжымайтын мүлікке 
құқық, жылжымайтын мүліктің 
жекелеген түрлерін кепілге беру, 
жергілікті өкілетті және атқа-
рушы органдардың нормативтік 
құқықтық актілерін  тіркеу  және 
ҚР-ның заңнамаларымен жүктел-
ген құқықтық көмек және заңдық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру, 
құқықтық насихат пен басқа да 
міндеттерді қамтамасыз ету бо-
лып табылады.

Мемлекеттік басқару жүйесін 
жетілдіру жөніндегі мемлекеттік 
саясаттың басты бағыты Қа-
зақстан азаматтары үшін мемле-
кеттік органдардың мемлекеттік 
қызмет көрсету процедурасын 
неғұрлым жеңілдету, бюрократизм 
мен жемқорлықты жою. Қазіргі 
таңда Әділет органдары жүйесін 
жетілдіру саласында республика 
бойынша азаматтардың құқықта-
рын, еркіндіктері мен заңды 
мүдделерін неғұрлым тиімді қамту 
және сақтауға септігін тигізетін 
есепке алу мен тіркеудің бірыңғай 
жүйесін құру (ҚР Ұлттық        сәй-
кестендіру жүйесі) процесі жүруде. 
Ұлттық сәйкестендіру жүйесін 
енгізу жеке және заңды тұлғалар-

ды бірыңғай автоматтандырылған 
мемлекеттік есепке алу жүйесін 
құруға мүмкіндік берді. Осыған 
байланысты бүгінде  заңды тұлға-
ны тіркеу туралы куәлік, жеке 
куәлік пен паспортты беру мін-
детті түрде сәйкестендіру нөмірін 
тағайындаумен жүргізіледі. 2007 
жылы жылжымайтын мүлікке 
құқықты мемлекеттік тіркеу жүй-
есін түбірлі реформалау жүр-
гізілді, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің «Жылжымайтын мүлікке 
құқықты мемлекеттік тіркеу және 
келісім жасаудың кейбір мәселе-
лері туралы» қаулысы қабылда-
нып, оған сәйкес жылжымайтын 
мүлікке құқықты мемлекеттік тір-
кеу және тіркелген жылжымайтын 
мүлікке құқық туралы ақпараттық 
қызметті ұсыну аумақтық әділет 
органдарына тапсырылды.

Жылжымайтын мүлікке 
құқықты мемлекеттік тіркеу 
жүйесін реформалау нәтижесін-
де       қызмет процедуралары 
жеңілденіп, жылжымайтын мүлікке 
құқықты ресімдеуге байланысты 
шығыстар қысқарды.

Бүгінгі күні Әділет басқар-
масының алдында қызметінің 
барлық негізгі бағыттары бойынша 
жұмыстарды белсенді жүргізу, 
жеке және заңды тұлғалар үшін 
Әділет органдарының жұмысы 
туралы ақпараттың ашықтығы мен 
қолжетімділігіне ерекше назар 
аудару міндеттері тұр.  

С.ЖОЛДЫБАЕВ, 
Ұлытау ауданы Әділет 

басқармасының басшысы.

Қоғам. Адам. Заң.

ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫ  
ҚЫЗМЕТІ БАҒЫТТАРЫ 
ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ 

ШАРАЛАРЫ

Сондайлардың кесірінен 
көптеген өскелең ұл-қыздар-
дың алға қойған мақсаттары 
өмірбойы арман күйінде қалып 
жатады. Оның басты себебі 
ата-аналарының өмір-өзен ағы-
сының екпініне төтеп бере ал-
мауынан, яғни өзара тіл табыса 
алмауынан туындайды. Көбіне-
се ер-азаматтарымыздың әл-
сіздік танытып, өздерінің әкелік 
борыштарын дұрыс атқар-
мауынан. Тағдыр тауқыметі, 
жанұя тірегі, тұрмыстың ауыр 
салмағы нәзік жанды әйел-
дердің мойнына шөгеді. Ең ауы-
ры, арадағы перзенттері жа-
зықсыз жапа шегіп, тірі жетімге 
айналады. Олардың өмірге де-
ген көзқарастары күрт өзгеріп, 
әкеге деген сенім, сезім, маха-
ббат мүлдем жоғалады. Тіпті 
денсаулықтарында психикалық 
ауытқулар пайда болып, қаты-
гез, тасбауыр, мейірімсіз жан 
болып қалыптасуы ғажап емес.

Әйел қызметінде өз орны 
бар тұлға болып қалыптасқа-
нымен, қанша жерден алатын 
жалақысы жоғары болып тұр-
са да үйде жолдасы әлімжет-
тік көрсеткенін байқаймыз. 
Тұрмыстық зорлық-зомбылық 
психологиялық тұрғыдан өте 
ауыр жағдай. Адамның өз-өзі-

не деген сенімін жоғалтады, 
өзіне деген құрметінен айы-
рылады. Тіпті, тұрмыстық зор-
лық-зомбылықтың суицидтік 
жағдаймен аяқталып жататын 
кездері де болады. Сондықтан 
отбасы жағдайындағы, тұр-
мыстық қысымның алдын алу 
жолдарын күшейткен жөн. 
Қоғамдағы гендерлік теңдіктің 
сақталуына аса мән беруіміз 
керек. БАҚ құралдары арқылы 
әйелдер құқығының қорғалуын 
барынша ашық насихаттауы-
мыз керек. Жасырып керегі не, 
біздің қоғамымызда да әйел 
құқығы көп сақтала бермейді. 
Көбінесе әйел адамдардың 
жалақысы төмен болып келеді. 
Соған қарамастан жұмыстан 
келе сала үйін жинастырып, 
балаларының кір-қоңын жуып, 
тамағын істеп, үйдегі де, түз-
дегі де тіршілігін қатар алып 
жүреді. Мұндай жағдайдың 
барлығы әйелдің иығына ауыр 
жүк. Негізгі тұрмыстық зор-
лық-зомбылық көрсеткен адам 
бұрын да жағдай асқына келе 
қылмыстық жауапкершілікке 
тартылатын. Алайда, айналып 
келгенде әйелінің жұмсақтық 
танытуы, яғни жолдасына 
кешірім танытуы бұл жазаның 
орындалуына кедергі жасай-

тын. Көп жағдайда әйелдер 
арызды жазғаннан кейін, қай-
тадан қайтарып алады. «Бала-
ларымның бетіне қалай қарай-
мын, туысқандарым түсінбей 
қалар, бәлкім, кінәсін түсінген 
шығар» деп күйеулерін аяйды 
да арызды қайтарып алады. 
Ал, бұл зорлықшының жазаға 
тартылуына кедергі келтіруде. 
Сондықтан, жалпы психологи-
ямыз өзгермей қоғамдағы тұр-
мыстық зорлық-зомбылықты 
азайту мүмкін емес. Тұрмыстық 
зорлық-зомбылық көрсеткен 
адам қылмыстық жауапкер-
шілікке тартылады деп қуанып 
отырмыз, алайда, жоғарыда 
айтып өткенімдей, жұбайының 
райынан қайтып, арызды қай-
тып алуы мәселесінің баяғы-
сынша шешілмей қала беруіне 
алып келеді. Өйткені, тәжірибе 
көрсеткендей, жылдар бойы 
күйеуінің тепкісінің астын-
да өмір сүріп келген жандар 
өмірінің соңына дейін солай 
өмір сүреді. Ал, зорлықшы жа-
заланбағаннан кейін ол жағдай 
қайталана береді. Қазір еліміз-
де көптеген дағдарыс орта-
лықтары да жұмыс істейді. Тұр-
мыстық зорлық-зомбылықтың 
алдын алу бағытында көптеген 
жұмыстар атқарылып жатыр. 
Ең болмаса осы кеңінен на-
сихатталса, тұрмыстық зор-
лық-зомбылыққа ұшыраған 
жандарға демеу болар еді.

Е.БЕЙСЕМБАЕВ,
Ұлытау аудандық сотының 

судьясы.

АНАНЫ ҚОРҒАУ – ЕРЕКШЕ МӘСЕЛЕ
Халқымызда «Отбасы – шағын мемлекет», «Тәрбие 

– талбесіктен басталады», «Ел боламын десең бесі-
гіңді түзе» деген даналық сөздер бар. Бұл жөнінде 

ұлы тұлғаларымыз айтқан қағидаға бергісіз қанатты 
сөздер де жеткілікті. Өкінішке орай, арамызда отбасы 
құндылықтарына атүсті қарайтын, ұрпақ тәрбиесіне 

көңіл бөлмейтін жандар да жеткілікті. 

ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 28 
мамырдағы №596 қаулысының ре-
дакциясындағы ҚР Үкіметінің 2009 
жылғы 15 желтоқсандағы №2121 
қаулысымен бекітілген «Азаматтық 
хал актілерін тіркеу туралы қайта-
дан куәліктер немесе анықтамалар 
беру» мемлекеттік қызметінің стан-
дарты. ҚР Әділет министрінің 2008 
жылғы 28 наурыздағы №82 бұй-
рығымен бекітілген ХҚКО арқылы 
азаматтық хал актілерін тіркеу 
туралы қайтадан куәліктер немесе 
анықтамалар беру бойынша мем-
лекеттік қызмет көрсету регламенті 
негізінде көрсетіледі.

ХҚКО арқылы туу туралы 
куәлікті және басқа да азаматтық 
хал актілерін тіркеу туралы куәлік-
терді қайтадан алу үшін төмен-
дегі құжаттар бойынша: өтініш; 
өтініш иесінің жеке куәлігі немесе 
төлқұжаты; ҚР Салық кодексінде 
белгіленген мемлекеттік баж төлен-
гені туралы түбіртек 1982 теңге, 
қайталама куәліктер бес күнтізбелік 
күннен кешіктірілмей беріледі.

Қайталама туу туралы куәлік 
аламын деген азаматтардың 
назарына мына жағдайларды сала 
кеткеніміз жөн: тұтынушы РКІ.GOV.
KZ сайтына кіру арқылы элек-
тронды сандық қолтаңбаға өтініш 
беру; өтініш пен жеке куәліктің 
түпнұсқасын алып, ХҚКО жүгіну; 

өтініш беруші «туу туралы куәлікті 
қайталап алуға өтініш беру» 
қызметін таңдайды; өтініш беруші 
сұранымның электрондық үлгісін-
дегі қажетті жолдарды толтырады; 
өтініш беруші сұранымды АХАТ-не 
жібереді; егер актілік жазба табыл-
маса, сұраным бойынша деректің 
жоқтығы туралы мәртебе қалыпта-
сады; егер жазба табылса, актілік 
жазбаның бар болуы туралы мәр-
тебе қалыптасады, актілік жазба 
болған жағдайда, өтініш берушіге 
мемлекеттік салық төлеу ұсыныла-
ды, туу туралы қайталама куәлік 
беру үшін 1982 теңге мемлекеттік 
баж алымы төленіледі; АХАТ бөлі-
гінде осы өтінішті өңдеу жүргізіледі; 
құжат дайын болған кезде өтініш 
берушіге құжаттың – үлгіде, АХАТ 
ЭЦҚ-мен қол қойылып, дайын 
болғандығы туралы хабарлама 
келеді.

Мемлекеттік қызмет көрсе-
ту тәртібі мен қажетті құжаттар 
туралы толық ақпарат электронды 
Үкімет порталында: WWW.EGOV.
KZ. Мемлекеттік қызмет 9.00-ден 
20.00-ге дейін күн сайын үзіліссіз 
көрсетіледі. Хабарласу тел: 2-16-
24; 2-16-23; факс: 2-13-06.

Ұлытау ауданындағы 
ХҚКО бөлімшесі.

«АЗАМАТТЫҚ ХАЛ АКТІЛЕРІН 
ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ҚАЙТАДАН 

КУӘЛІКТЕР НЕМЕСЕ 
АНЫҚТАМАЛАР БЕРУ» 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ 
СТАНДАРТЫ

Қоғамда қай саланы болсын 
мемлекеттік тілден хабардар, 
салалық мамандар басқарға-
ны абзал. Себебі, тіл білгеннің 
тамырында ұлттық, халықтық, 
елдік, мемлекетшілдіктің қаны 
мен қасиеті болады. Ұлттық 
болмысты ұғатын рух, қоғам-
дық бағытты аңғаратын, ерек-
шелігін түсінетін, елжандылық 
асқақ сезімі басым жандар ғана 
көсегемізді көгертеді. “Мемле-
кеттік тіл – менің тілім” дегенді 
мемлекеттік қызметкерлер-
ге міндеттегенде ғана оның 
өміршеңдігіне қол жетеді. Ха-
лықтың қаны мен жаны санала-
тын қазақ тілінің абыройы мен 
беделі қазақстандықтардың 
міндеті, адам борышы болуы 
тиіс. Тіл қарым-қатынас құра-
лы болуымен бірге, оны тұты-
нушы халықтың салт-дәстүрін, 
әдет-ғұрпын, дүниетанымдық 
ерекшелігін, ұлттық болмысын, 
рухани-мәдени байлығын, сан 
ғасырларға созылған даму та-
рихын ұрпақтан-ұрпаққа жалға-
стырып, жеткізуші, жинақтаушы 
қызметін атқарады.

2020 жылға дейінгі мерзімге 
арналған мемлекеттік бағдар-
лама жасау – Елбасымыз-
дың Үкіметке берген тікелей 
тапсырмасы. Бұл тапсырманы 
орындау әрбір мемлекеттік 

қызметшінің ғана емес, барша 
қазақстандықтардың да абзал 
парызы. Мемлекеттік бағдар-
ламаның басты стратегиялық 
мақсаты – Қазақстанда тұра-
тын барлық этностардың тілін 
сақтай отырып, ұлт бірлігін 
нығайтудың маңызды факторы 
ретінде саналатын мемлекеттік 
тілді балабақша, мектеп, жоға-
ры оқу орындары, мемлекеттік 
қызмет және қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік кәсіпкерлік сала-
сының барлығында да батыл 
қолданысқа енгізіп, қазақстан-
дықтардың өмірлік қажетіне   
айналдыру.

Мемлекеттік органдарда 
мемлекеттік тілді дамыту бой-
ынша біршама жұмыстар жүй-
елі түрде атқарылып жатқаны 
мәлім. Мысалы, соттар са-
ласындағы қызметкерлерге 
мемлекеттік тілді үйрету са-
бақтары тұрақты түрде ұй-
ымдастырылып жүргізілуде. 
Осы сабақтардың нәтижесінде 
қазақ тілін үйренген басқа ұлт 
өкілдері де бар. Қазіргі уақытта 
барлық құжаттар, іс-қағаздар 
мемлекеттік тілде орындалады. 
Мемлекеттік тілге деген талап 
күшейтілді. Тіл білігі – мәдени-
еттілігіміз бен елжандылығы-
мыздың нышаны. Әрбір ісіміз 
мемлекеттік мүддені ұлықтап, 

халықтың абырой-беделін кө-
теретін, рухы биік, мәдениеті 
мәртебелі ұрпаққа берілетін 
ұлттық тәрбиемен бағытталға-
ны дұрыс. Осы орайда барлық 
өңірде мемлекеттік істі мем-
лекеттік тілде жүргізу қажет. 
Қағаз жүзінде емес, іс жүзінде. 
Оған қазақ тілін меңгерген ка-
дрларды тарту бүгінгі басты 
міндетіміз болғаны абзал. Яғни, 
болашақтың іргетасы бүгіннен 
қаланатынын ескерген жөн. Сөз 
сөзден туады. Егер құнарлы 
тілдің құнын түсіріп, күнделік-
ті қолданыс аясын кеңейтуге 
өзіміз үлес қоспасақ, өзгелер-
ден қалай талап етеміз?

Тіл саясатына қатысты ай-
қын мақсат – Елбасы алға қой-
ған міндетті пәрменді түрде 
іске асырып, барша қазақстан-
дықтардың мемлекеттік тілді 
білу деңгейін белгіленген ме-
жеге жеткізу. Елбасы өз Жол-
дауында: «Түпкі мақсатымыз 
– еліміздің тәуелсіздігін баянды 
ету. Қазақтың ұлт болып өркен-
деуіне жол ашу. Тілі мен мә-
дениетінің кең құлаш жаюына 
мүмкіндік туғызу» – деген бола-
тын. Сондықтан, келешекте үй-
лесімді тіл саясатын кезең-ке-
зеңмен жүзеге асыру шарала-
ры жалғасын тауып, жоспарлы 
жұмыстар ұйымдастырылаты-
нына зор сенімдімін. 
                                                                                                                   

С.БҰХАРОВА,
Ұлытау аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі.

ЕЛ БОЛАШАҒЫ – АНА ТІЛІМІЗДЕ
Елбасымыз: «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмай-
ды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы 

бола береді. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі» – деп атап көрсеткен-ді.
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Хабарлама

ҮЙ  САТЫЛАДЫ
Ұлытау селосында 4 бөлмелі үй сатылады.  Ауызсу, ти-

тан, септик, туалет, душ, ұзақ уақыт жанатын қазандығы 
бар (аптасына 1-2 рет от жағылады). Терезелері пластик, 
есіктері ағаш, еден жаңартылып линолеум төселген, қабы-
рғалары түсқағаз, үйдің сырты изовер салынып, сайдингпен 
қапталған. Үйдің іші-сырты 2013-2014 жылдары күрделі жөн-
деуден өткен. «Отау» ТВ орнатылған, телефон бар. Гараж 
да бар. Үйдің ауласы қалың профильмен қоршалған. 

Мекен-жайымыз: Ұлытау селосы, Аманкелді көшесі 
35-1. Тел: 8(71035) 2-14-86; сот: 87772134763.

Аудан  аумағында су тасқыны 
әртүрлі жағдайда өтеді. Барлығы 
ауа-райына байланысты болады. 
Су тасқыны жай өтуі мүмкін – білін-
бейді, кейде бақытсыздық жағдайға 
әкелуі мүмкін.  Су апатымен күре-
суде адамдарда біршама тәжіри-
бе жиналды. Алайда, көктемгі су 
тасқыны кезінде ең қарапайым қа-
уіпсіздік ережелерді орындамаған-
дықтан адамдардың біразы бақыт-
сыздық жағдайға ұшырап және 
материалдық шығынға келтіреді.
     Су тасқынының зардабы-
на ұшырамауда ағымдағы жыл-
дың көктемінде «2015 жылғы су                   
тасқынынан елді мекендер мен 
шаруашылық субъектілерін қорғау 
бойынша шаралар туралы» аудан  
әкімі – аудандық төтенше жағдай 
комиссиясы төрағасының өкімі 
шықты (2015 ж. 16.02. №7). 
     Тұрғын-үйлерді, өндірістер, мә-
дени-тұрмыс нысандар,  автожол-
дар, басқа да инженерлік ғимарат-
тарды су басуда және адам өліміне 
жол бермеуде, олардың бетін қай-
тару мақсатында, жергілікті атқа-
рушы органдар, кәсіпорындар, 
ұйымдар, мекемелер басшылары 
және тұрғындар су тасқынына қар-
сы біраз шараларды орындауға 
міндетті.
     - кент, ауылдық округтерде және 

аудан  қызметтерінде штаб пен ТЖ 
комиссиясын құрсын;
     - су тасқыны кезіндегі ТЖ жою 
жоспарын нақтыласын;
     - су басуы ықтимал аймағынан 
тұрғындарды, жан-жануарлар мен 
материалдық құндылықтарды, 
тұрғындарды уақытша қосалқы 
мүмкін үй-жайларға орналастыру-
ды көрсетіп, көшіріп тасу жоспарын 
нақтыласын;
     - қардың көп жиналған жерлер-
ден қарды, арналар мен  су ағатын 
жүйелерді тазартып, су жіберетін 
құрылғылар мен механизмдерді 
жөндесін;
  - су басу учаскелерінде то-
пан су ағысын тоқтаусыз өткізуді                    
ұйымдастырсын;
     - су басқан аумақтарға топырақ 
төксін; 
     - су тасқыны кезінде негізгі қамта-
масыз ету базаларынан бөлініп 
қалуы мүмкін елді мекендер мен 
қойшылар мекендерін тамақпен, 
жем-шөппен, жанар-жағар маймен 
қажетті санын құрсын.
     Егер келесі қауіпсіздік ереже-
лерін ұстанса, су тасқынының 
ауыр зардаптарын азайтуға бо-
лады:

 - көктемгі қардың тез еруі, қо-
лайсыз ауа-райының ұзақ созылуы, 
мұз еріп қозғалған  мезгілде өзеннің 
аласа жағасында тоқтамау керек;   

КӨКТЕМДЕГІ СУ ТАСҚЫНЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛАЙЫҚ

Сақтансаң – сақтайды

ЕСКЕ АЛУ

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары:

      G – 12  санаты бойынша: жоғары кәсіби немесе орта кәсіби білім.  
Негізгі бағыттары: Қазақстан Республикасының «Мәдениет тура-

лы» Заңының талаптарына сәйкес кітапхана жұмыстарын ұйымдастыру,  
әртүрлі шараларды өткізу және басшылық жасау, аудандық орталықтан-
дырылған кітапханаға есеп беру жұмыстарын ұйымдастыру, компьютерде 
жұмыс істей білу.

                         Азаматтық қызметкердің лауазымдық жалақысы 

Санаты
Лауазымдық жалақысы қызмет өткерген 

жылдарына байланысты белгіленеді
1 жылға дейін 20 жылдан 

асса

G – 12 
                 
                 45744

                  
54990

Ұлытау ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты 
Аманкелді  селолық округіндегі  кітапхананың  кітапханашысы.

Функционалдық міндеттері: кітапхана жұмыстарын ұйымдастыру, 
кітап қорымен жұмыс жасау, арнайы жоспарға сәйкес оқырмандар кон-
ференцияларын, кездесулер, диспуттар, тағы басқа мәдени-көпшілік 
шараларды өткізу және басшылық жасау, оқырмандармен талапқа сай 
жұмыс істеу, кітап қорының толықтыру жұмыстарымен айналысу және 
жаңадан келген кітаптарды оқырмандарға таныстыру, аудандық орта-
лықтандырылған кітапханаға есеп беру шараларын ұйымдастыру. Апта 
сайын бөлімге өткізілген іс-шаралар жөнінде ақпарат беріп отыру. Еңбек 
тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету. 

Үміткерге қойылатын талап: Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының «Мәдениет туралы», «Сыбай-
лас-жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңдарын білу қажет.

Конкурс: Қазақстан Республикасының «Еңбек кодексі», «Азаматтық 
қызметке кіру және азаматтық қызметкерлердің бос лауазымына орнала-
суға конкурс өткізу ережесі» негізінде өткізіледі. Әңгімелесуге жіберілген 
үміткерлер конкурс бойынша құжаттар қабылдау аяқталған соң 5 жұмыс 
күн ішінде «Ұлытау аудандық Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінен әңгімелесуден өтеді. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: өкілетті орган белгіленген 
нысанда өтініш, өкілетті орган белгіленген нысанда толтырылған сауална-
ма, кадр есебі бойынша толтырылған іс–парағы (нақты мекен-жайы мен 
телефондары көрсетілуі тиіс); білім туралы құжаттардың нотариалдық не-
месе өзге де заңдарда белгіленген тәртіппен куәландырылған көшірмесі, 
еңбек кітапшасының көшірмесі (нотариалдық куәландырылған), өмірба-
яны, денсаулығы туралы (№086) белгіленген нысандағы анықтама;  3х4 
үлгідегі 2 фотосурет, жеке куәлігінің көшірмесі. 

Осы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралына («Ұлытау өңірі» га-
зетінде) жарияланған сәттен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде құжаттар 
мына мекенжай бойынша тапсырылуы тиіс: инд.:101500, Қарағанды облы-
сы, Ұлытау ауданы, Ұлытау селосы, Абай көшесі – 36  үй, тел.: 8 (71035)  
2-14-20.

Аудандық Мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі.

КОНКУРС ЖАРИЯЛАНАДЫ

     - оқыс су тасқыны кезінде, тұрған 
жерден тез кетіп жердің неғұрлым 
биік бедерлі жеріне жету керек;
     - су қоймалары тоғандарға жақын 
және өзендер арасына орналасқан 
саяжайларға баруды шектеу қажет;
     - өзендер, арналар, терең және 
енді орлар мен шұңқырлардың үсті-
нен өтетін құбырлар мен құрылғы-
лардың үстімен (бойымен) өтпеңіз;
     - құрғақ жерден бөлініп қалмас 
үшін өзен ортасындағы жартылай 
аралдарға кірмеңіз;
     - бақытсыздық жағдай болмас 
үшін, белгіленбеген және таныс 
емес орвндарда мұз үстімен өзенді, 
арналарды және басқа да су қойма-
ларын кесіп өтпеңіз және жүрмеңіз; 
     - өзен, котлован, терең орлар 
мен шұңқырлардың жанында бала-
лардың ойнауына тиым салыңыз; 
     - осы кезеңде су арнасының то-
лық түскеніне дейін балықшыларға 
балық аулауын доғара тұру керек. 

Егер сіз көктемгі су тасқынынан 
аман қалғыңыз келсе, өзіңіздің мүл-
кіңізді жоғалтқыңыз келмесе, онда 
қазірден бастап қажетті шараларды 
қабылдаңыз.

Н. САБАҒАНОВ,
Ұлытау ауданы ТЖ

бөлімі бас маманы ө/қарсы
қызмет аға лейтенанты.                                                                                     

Абзал әке, қимас жар, орны 
толмас бауыр Қайрат Жақанұлы 
ЖАҚАНОВТЫҢ фәниден бақиға 
аттанғанына 40 күн толғалы отыр. 
Көзден кетсе де, көңілден кетпей-
тін әкемізді сағынышпен еске ала 
отырып, жатқан жері жайлы, топы-
рағы торқа, жаны жәннатта болсын 
деп дұға етеміз. Ардақты әкемізге       
Алланың нұры, Пайғамбардың 
(с.ғ.с.) шапағаты болсын.
 
 Еске алушылар: зайыбы, балалары, бауырлары.
                                ***

Туған-туыс, жерлес, жора-жолдас, көзі тірісінде сый-
лас, дәмдес болған барша жамағатты сәуір айының 11-і 
күні, сағат 12.00-де «Тассай» дәмханасында қырқына 
арналған асына шақырамыз.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

«Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» 
ММ-сі аудан тұрғындарына, аталған ме-
кеме қызметкерлері тарапынан Қазақстан                    
Республикасы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңының баптарын бұзу, Мем-
лекеттік қызмет этикасын сақтамау, Ар-намыс 
кодексі талаптарын орындамау фактілері орын 
алған жағдайда, мекемеде 2-14-82 сенім теле-
фоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

***
       Ұлытау ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы  азаматтар мен  ұй-
ымдардың  заңды құқықтарын және мүдделерін 
қорғау, сондай – ақ  қоғамның сенімін  қамта-
масыз ету, Мемлекеттік кірістер басқармасы 
қызметкерлерінің  жасаған  лауазымдық  және  
жемқорлықтық құқық бұзушылықтарды  анықтау  
мақсатында  және  қызметтік  этика сақталмаған  
жағдайда «Ұлытау ауданы бойынша Мемле-
кеттік кірістер  басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінде сенім телефоны  
8(71035) 2-13-21  жұмыс істейтінін хабарлайды.

Қарағанды облысының сайлау алдындағы науқанының 2015 жылға ҚР Президентіне үміткер Н.Ә.Назарба-
евты қолдау бойынша сайлау компаниясының желілік кестесіне сәйкес «Нұр Отан» партиясының «Кедергісіз 
келешек» жобасы бойынша 2015 жылдың 6 сәуір және 2 мамыр күндері Ұлытау аудандық Мәдениет үйінде 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарға сағат 11-00-де бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтетінін хабарлайды.  

Мекен жайы:  Абай көшесі 23 үй,  байланыс тел:  21212; 21218.

 Ұйымдастырушылар: «Ұлытау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік    бағдарламалар 
бөлімі» ММ-сі  және  «Жұмыспен қамту орталығы» КММ-сі.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
«Ұлытау ауданының  құрылыс бөлімі» 

ММ-сі хабарлайды:  «Ұлытау ауданының 
кәріз жүйелерінің құрылысын салу» жұ-
мыс жобасының «Қоршаған ортаға әсерін 
бағалау» бас жобасы «Қарағанды облы-
сының табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-сі 
мемлекеттік экология сараптамасына 
келіп түсті. Анықтама  телефон бойынша: 
8775 78 22 888, 8 (7212) 564157 – эколо-
гия сараптама бөлімі.

***
ГУ «Отдел   строительства Улытау-

ского района» сообщает: раздел ОВОС к 
рабочему проекту «Строительство кана-
лизационных сетей с.Улытау Улытауского  
района» поступило на рассмотрение в го-
сударственную экологическую экспертизу 
ГУ Управление природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования Кара-
гандинской области, справки по телефо-
ну: 8775 78 22 888, 8(7212)564127 – отдел 
экологической экспертизы.

***
Ұлытау ауданының жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
аудан тұрғындарына, аталған мекеме қызмет-
керлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес Заңының баптарын бұзу, Ар-на-
мыс кодексі талаптарын орындамау фактілері 
орын алған жағдайда мекемеде 2-12-07 сенім 
телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

Ұлытау ауданының Ішкі істер бөлімінің басшылығы, жеке 
құрамы және Ардагерлер кеңесі ішкі істер органдарының 
ардагері Нұрлан Манатұлы Смағұлға анасы 

Жұпаркүл Нәбиқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
2015 жылдың сәуір айының 

26-сы күні өтетін кезектен тыс 
ҚР Президентін сайлауға қаты-
су мақсатында, өздеріңіздің қай 
сайлау учаскесіне барып, дауыс 
беру керектігі және өзіңіздің сай-
лаушылар тізімінде бар екеніңізді 
анықтау үшін Сіздерге мына 
төмендегі электронды сайтқа 
кіріп, жеке сәйкестендіру нөмір-
леріңізді немесе жеке бас куәлік 
нөмірін енгізіп, анықтап алула-
рыңызға болады.   

http://www.karaganda-
region.gov.kz/kaz/vibory/

Аймақтық сайлау комисси-
ялары

Сайлау учаскелерінің шека-
ралары және баланыс дерек-
тері

Сайлаушылар тізімдерін-
де өзінді тексер

Қазақстан Республикасының 
Орталық сайлау комиссиясы

ЕСКЕРТУ: егер 
Сіз, тексеру кезінде 
сайлаушылар тізімін-
де жоқ болсаңыз, 
өзіңіздің тұрғылықты 
жеріңіз бойынша жер-
гілікті атқарушы ор-
ганға барып, анықтап 
алуларыңыз қажет. 
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ҰБТ-2015  қарсаңында

К ү л і м д е п 
келген гүл көк-
темнің алғашқы 
айы наурыздың 
24-29 күндері 
а р а л ы ғ ы н д а 
Қарағанды об-
лысының білім 
б а с қ а р м а с ы 
бастамасымен 
«Жас түлек 
– 2015» акци-
ясы аясында, 
Жезқазған қа-
ласының №3 
Қ а з а қ - Т ү р і к 
лицей-интернатында Ұлытау 
ауданының биылғы жылғы 
түлектерін ұлттық бірыңғай 
тестілеуге дайындау 
мақсатында негізгі 
және таңдау пәндері-
не дайындық сабақта-
ры өтті. Сабақтарды 
Жезқазған қаласын-
дағы орта білім бе-
ретін мектептерден 
іріктеліп алынған, 
білімді де білікті, 
тәжірибелі ұстаздар 
жүргізді. Ұлытау ау-
даны мектептерінен 
жиналған 47 қыз және 
23 ер бала, барлығы 
70 оқушы аталған 
іс-шараға белсене, 
білек сыбана қатысты. бес күн 
бойы білім қуу аламанында 
«сәйгүлік терлетіп», бір-бірімен 
жарыса білім алды. Білмегенін 
үйренді, білгенін шыңдады. 
Таңертеңнен кешке дейін тек 
қана білім алуға, тест сұрақта-
рын талдауға жұмсаған күш-жі-

герлерінің жемісін оқушылар 
байқау сынақтарының нәти-
жесінен көріп           отырды. 
Расында, алғашқы келген 

күннен соңғы күнге дейінгі 
алынған байқау тест жұмыста-
рының нәтижелерін сараласақ, 
оқушыларымызда алға қарай 
ілгерілеу анық байқалады.

Осындай іс-шараларға 
бастау болған, оқушылардың 
мүмкіндіктерін кеңейтуге өз 

үлесін қосқан Қарағанды об-
лысы Білім басқармасының 
басшысы А.Аймағанбетов мыр-
заға, облыстық оқу-әдістемелік 
орталығының ұжымына ерек-
ше алғысымызды білдіреміз.

Лицейдің интернатынан 
70 оқушыға орын бөліп, күні-

не үш мезгіл 
ас әзірлеп, 
оқушыларды                               
тамақтанды-
рғаны үшін, 
оқудан тыс 
уақыттарын 
ұтымды пай-
д а л а н ы п , 
әртүрлі тре-
нингтер мен 
семинарлар, 
спорт ойын-
дарын ұй-
ымдастырға-
ны үшін №3 
Қ аз а қ - Т ү р і к 

лицейінің директоры Н.Утебаев 
мырзаға және лицей ұжымы-

на ата-аналар мен білім 
нәрімен сусынданып, 
көтеріңкі көңіл күймен 
елге оралған оқушылар 
тарапынан айтылған 
жылы шырайлы сөздер 
мен алғыстар легі шексіз.

Білімді жас ұрпақ – 
біздің болашағымыз! 
Осындай игі істер кеңі-
нен етек жайып, жалға-
сын тауып жатса қуа-
нышымызда шек болмас 
еді. Ал, жасаған еңбекті 
жастарымыз ақтап жат-
са, әрине, нұр үстіне нұр 
болмақ. Еңбегіміз еш 
кетпесіне сенімдіміз...

С. ЖЫЛҚЫБАЕВ,
аудандық білім, 

денешынықтыру және
 спорт бөлімі

жанындағы әдістемелік 
кабинетінің меңгерушісі.

«Білім – инемен құдық қазғандай» дейді дана қазақ 
халқы. Расында, білім талап ету – тіршілікке қажетті 

қиын істердің бірі. Қойған мақсатқа жету үшін, білім 
шыңын бағындыру үшін тынбай жұмыс атқарып, көбірек 

іздену керек. Жастайынан көп білуге, білім алуға құмартып 
өскен жеткіншек келешекте ізденімпаздығының жемісін 

көріп, үлкен өмірден өз орнын табары сөзсіз.

ТҮЛЕКТЕР ДАЙЫНДЫҚТЫ КҮШЕЙТТІ

Дәрігер кеңесі

“Көңілашар” театрының 
шымылдығы әсем әуенмен 
көрермен мерейін асқақтатып, 
“Флешмоб” биімен ашылды.

Бұл кеште төрт қойылым 
көрермендердің назарына 
ұсынылды. Олар: “Өгізбайдың 
әйелдері”, “Алға қазақ жігіттері”, 
“Алқаштардың тойы бітпес” 
және “Ханның қызы”,   атты 
қойылымдар көрсетіліп, 
көрермендердің көңілінен 
шыға білді. Кеш қонағы 
ретінде аудандық Мәдениет 
үйінің әншілері қатысып, 
ән шырқап, кешті одан әрі 
жалғастырды. Театр мүшелері: 
Рахым Оралхан, Рашитов 
Жолдасбек, Бегаев Руслан, 
Аяшев Жасұлан, Хамзе Едіге, 

Есенқабылов Асылхан әр 
рөлдерді шеберлікпен сомдап 
көрермен көңілінен шықты.

“Көңілашар”  театрының 
жігіттері келешекте ауданға 
қарасты ауылдарды аралап, 
әзіл - сықақ тақырып аясын 
кеңейтіп, өмірлік мәні зор, 
тәрбиелік нышаны бар 
көріністерді көрермендерге 
ұсынбақшы. Бұл өнерпаз 
жігіттер халықтың көңілінен 
шығатын, шынайы 
күлкіге кенелтетін – әзіл - 
сықақ  түрлерін көбейтіп, 
көрермендерді шаттыққа 
бөлейді деген сенімдеміз. 

Өнерге басқан 
қадамдарыңыз сәтті болсын!

    “КӨҢІЛАШАР” 
ӘЗІЛ-СЫҚАҚ ТЕАТРЫ 

КӨРЕРМЕН КӨҢІЛІНЕН ШЫҚТЫ

1 сәуір күлкі күнінде аудандық  Мәдениет үйінде 
“Көңілашар” әзіл-сықақ театрының жеке есеп 

беру  кеші өткізілді. Залға толы көрермендер бұл 
кешті ыстық ықыласпен қабылдап, қошемет 

білдірді. “Көңілашар” театрының өнерпаздары 2011 
жылдан бері сахнада өздері сомдаған әзіл - сықақ 

туындыларынан бейнебаян көрсетті.

Жүктілік кезінде ұрықтың 
хромосомдық патологиясын 
(Даун, Патау, Эдвардс аурула-
рын) анықтау мақсатында био-
химиялық скринингтен өту қажет: 
бірінші рет – жүктіліктің 10-14 ап-
тасында; екінші рет – жүктіліктің 
16-21 аптасында.

Тұрғылықты немесе тіркелген 
мекенжай бойынша медицина-
лық санитарлық алғашқы көмек 
ұйымдарында босануға дайын-
дық мектебіне барыңыз. Қауіпті 
белгілер: кенет бастың ауыруы, 
жыныстық жолдан қанды шығын-
дының бөлінуі, іштің төменгі 
жағы толғақ секілді немесе ке-
нет ауыруы, ұрықтың суының ке-
туі, ұрықтың қимылдау жиілігінің 
өзгеруі, кенеттен пайда болып, 
одан әрі ісінсеңіз дереу дәрігерге 
жүгініңіз немесе жедел жәрдем 
шақырыңыз.

Жүктілікті жоспарлаған кезде 
экстрагениталдық немесе гине-
кологиялық патологияларды дер 
кезінде анықтау үшін терапевт, жал-
пы тәжірибе дәрігері, акушер-гине-
колог дәрігерінен медициналық 
тексеруден өту қажет. Жүктіліктің 
12-аптасына дейін тұрғылықты не-
месе тіркелген мекенжай бойынша 

емхананың акушерлік-гинеко-
логия бөліміне тіркелуі керек. 
Жүктіліктің алғашқы кезеңінде 
(0-ден 3 айға дейін) мынадай 
физиологиялық өзгерістер бо-
луы мүмкін: жүрек айну, таңер-
тең құсу, дәмнің өзгеруі, теріде 
дақтың пайда болуы, сүт безінің 
ауыруы. Жүктілік кезінде дәрі-
герге немесе акушерге үнемі 
барып, медицина қызметкерінің 
нұсқауын орындау қажет. 

Сәбидің туа біткен 
кемістікпен дүниеге келуінің ал-
дын алу үшін ультрадыбыстық 

зерттеуден (УДЗ) – алғаш рет 
жүктіліктің 10-14 аптасында; екін-
ші рет жүктіліктің 20-24 аптасын-
да; үшінші рет жүктіліктің 32-34 
аптасында өту қажет.

Ж.МҰҚАНОВА, 
акушер.

ЖҮКТІ ӘЙЕЛ НЕНІ БІЛУІ КЕРЕК!

Жасұлан АЯШЕВ

Әлеуметтiк газ! 
Электр қуатынан әлдеқайда тиiмдi!

Координаторлар, тапсырыс қабылдаушылар:
87777070555.

Толық мәлiметтi Жезқазған Газ Қызметi диспетчерiнен 
алуға болады. Демалыссыз барлық күндерi сағ: 10.00 - 18.00 
аралығында хабарласа аласыздар. тел: Жезқазған  қаласы  
8(7102)77 33 23;  Сәтбаев қаласы  8(71063)7 05 55.

Әртүрлi модификациялық 
газплиталарды (бағасы 2 000 
тг-ден) тiкелей зауыттың баға-
сымен тегiн жеткiзуге тапсырыс 
қабылдаймыз!

Газды қала бағасымен  кесте 
бойынша мезгiлiнде үйлерiңiзге 
дейiн тегiн жеткiземiз!
Баллондарымыз толы!

Газ баллондары Ұлытау, 
Жездi, Өрнек, Қарсақбай әрбiр 
айдың 2,4 (екiншi, төртiншi), 
жексенбi (демалыс) күндерi, 
Борсеңгiр, Сарысу әрбiр айдың 
3 (үшiншi) жексенбi (демалыс) 
күндерi жеткізіледі.

Ағымдагы жылдың 12 сәуiрі-
нен жұмысымызды бастаймыз.


