
Ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газет
1999 жылѓы 28 маусымнан шыѓа бастады

Еженедельная общественно-политическая
газета. Издается с 28 июня 1999 года

ХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊ БЛАГО  НАРОДА - ВЫСШИЙ  ЗАКОН

№ 52 (896)  31 желтоќсан 2015 жыл Ж±ма

Тарих параѓында айшыќты оќиѓалармен μзіндік із
ќалдырѓан 2015 жылмен ќоштасып, арман мен ‰мітке толы
жања жылымызды ќарсы алѓалы отырмыз.

Жања жыл – б±л жања жетістіктер, батыл жања ќадам-
дарымыз бен біздіњ жетістіктердіњ жањѓыруымен міндет
жоспарларымыздыњ орындалуымен тікелей байланысты.

Біз ќашан да μткенге салауат айтып, жарќын болашаќтан
жаќсы ‰міт к‰ткен халыќпыз. ¤сіп-μркендеу жолына т‰скен

Ќазаќстан ж‰рісінен жањылмай, аршындап алѓа басуда.
Тарих ќойнауына енгелі отырѓан 2015 жыл мемлекетімізде
айтулы оќиѓаларѓа, жетістіктер мен ќуаныштарѓа толы
болды. Соныњ ішінде біздіњ аудан да єлеуметтік-эконо-
микалыќ дамуда жаќсы жетістіктерге ќол жеткізді.

Біздіњ кμп±лтты μњірімізде татулыќ пен достыќтыњ, ынтымаќ-
тастыќ пен бірліктіњ б±зылмас ќамалы ќалыптасты. Осы ымыра-
шылдыќ бізге кез-келген ќиындыќты жењуге септігін тигізуде.

Ќоѓамдаѓы саяси т±раќтылыќ жєне халыќтардыњ шынайы
достыѓы біздіњ барлыќ табыстарымыздыњ кепілі болды.

Ќазаќта «Ескі жыл есіркесін, жања жыл жарылќасын» деген

Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!
ќанатты сμз бар. ¤ткен жылѓа μкпе жоќ, ал келер жылдан
к‰тер ‰мітіміз де, тілер тілегіміз де жетерлік.

Ќ±рметті жерлестер!
Алдаѓы келе жатќан жања жыл мерекесімен ќ±ттыќтай

отырып, баршаларыњызѓа мыќты денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр,
єр отбасына ќ±т-береке, баянды баќыт тілейміз. Елімізде
тыныштыќ пен ынтымаќ салтанат ќ±рып, тєуелсіздігіміз
мєњгі болѓай!

Жања жылдарыњызбен, ардаќты аѓайын!
       Ќ.БИСЕМБАЕВ, аудан єкімі

Б. СМАИЛОВ, аудандыќ мєслихаттыњ хатшысы

Барша ќараталдыќтарды Жања жылмен шын

ж‰ректен ќ±ттыќтаймын! Келе жатќан жыл баќ-

береке, мол ырыс-дєулет єкелсін. Биік жетістіктер,

оњ μзгерістер, тамаша бастамалар, ќуанышты

оќиѓалар кμп болсын. Денсаулыќтарыњыз к‰йлі-

ќуатты, баќыттарыњыз баянды, кμњіл-к‰йлеріњіз

тамаша болсын!
Жолдыбай Ќ¦САЙЫНОВ, автобекет директоры.

Мерекелеріњізбен!Мерекелеріњізбен!Мерекелеріњізбен!Мерекелеріњізбен!Мерекелеріњізбен!

Сіздерді келе жатќан Жања жыл  мерекесімен шын

ж‰ректен ќ±ттыќтаймын! Жања жыл єр шањыраќќа

ќуанышын, шаттыѓы мен берекесін ала келсін!

Дендеріњізге саулыќ, отбасыларыњызѓа амандыќ,

толаѓай табыс тілеймін.
Ќ. Есботанов, ќала єкімі

Ќадірменді ‰штμбеліктер!Ќадірменді ‰штμбеліктер!Ќадірменді ‰штμбеліктер!Ќадірменді ‰штμбеліктер!Ќадірменді ‰штμбеліктер!

Ќ±рметті  н±ротандыќтар!Ќ±рметті  н±ротандыќтар!Ќ±рметті  н±ротандыќтар!Ќ±рметті  н±ротандыќтар!Ќ±рметті  н±ротандыќтар!
Сіздерді Жања 2016 жылмен шын ж‰ректен

ќ±ттыќтаймыз!

Жања жыл кєсіби биік жетістіктер, жарќын кез-

десулер мен ќуанышты оќиѓалар, тамаша бастамалар

мен оњ шешімдер жылы болып, єрбір шањыраќќа

тыныштыќ, молшылыќ, бірлік, ќуаныш пен шаттыќ,

сарќылмас баќыт єкелсін! Єрќашан мерейлеріњіз

‰стем, беделдеріњіз биік, абыройларыњыз асќаќ болып,

ќызметтеріњіз бен ењбектеріњіз жана берсін.
Ќ±рметпен,

«Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ филиалы

Разработка В.Нам

Єдемі кμрініспен басталѓан  шара келелі істерге ±йытќы болып
ж‰рген аудан єкімі Ќайрат Бисембаевтыњ  мерекелік шараѓа келген
ќараталдыќтарды Жања 2016 жылмен  ќ±ттыќтады. Сонымен ќатар
Ќайрат Єшірєлі±лы думанды кеште  жыл бойына елеулі ењбегімен
танылѓан єр саланыњ  ‰здіктері марапатталатындыѓын айтты.

 Єр номинация бойынша ‰ш ‰міткер арасынан ‰здігі арнайы
ќапшыќќа салынѓан дипломнан ѓана аныќталып отырды.
Номинанттарды марапаттау рєсімі ауданымыздыњ бетке ±стар
азаматтарына тапсырылды.

«Жыл ауылдыќ округі» номинациясы бойынша Балпыќ би
(Уєлиев Ѓ.О.), Елтай (Баясилова А.Р.); Бастμбе (Ким Э.А.) ауылдыќ
округтерініњ арасынан ‰здігі болып
Елтай ауылдыќ округі танылды.
«Жыл меценаты» Жексембиев
Серікжан - «Ќаратал» АЌ президенті,
Мєдібеков Бакберген - «ММО
Ќаратал» МЌКМ-ніњ  жєне    П±с±р-
манов      Асќар – «Тамас» ЖШС-ніњ
басшылары ортасынан  Б.Мєді-
беков марапатталды.  «Жыл бас-
тауыш партия ±йымы»  болып
Ќаратал аудандыќ  ауруханасыныњ
«Н±р Отан» партиясыныњ «Косенков»
атындаѓы БП¦  Айту би жєне
Жолбарыс батыр ауылдыќ округ-
тары бастауыш партия ±йымдарынан
озыќ шыќты.

 «Жыл ауыл шаруашылыќ
ќызметкері» атаѓын  «Ќаратал» АЌ
президенті Жексембиев Серікжан

Баќыт±лы жењіп алды. Ол
атаќќа  Ли Петр Дмитриевич
(«Опытное» ЈК-ніњ тμраѓасы)
жєне  Молжігітов Исатай
Тμлеубек±лы – «Молжігітов» шаруа ќожалыѓыныњ   басшысы ‰міткер
еді. «Жыл дєрігері» атаѓына  ж‰здеген єріптестерініњ ортасынан
суырылып шыќќан Айдана Жамбаева (терапия бμлімшесініњ
мењгерушісі), Салтанат Сќакова (емхана бμлімшесініњ учаскелік
педиатр дєрігері) жєне емхана бμлімшесініњ уролог дєрігері
Геннадий Теплов шыќты. ‡ш ‰міткердіњ ќатарынан  озып шыќќан
аудан ж±ртшылыѓына кењінен танымал, тєжірибесі мол  Геннадий

Агафонович тосынсый к‰ткен
ж±рттыњ ќошеметіне иеленді.

«Жыл кєсіпкері» болып μтер жылы
кμптеген жетістіктерге ќол жеткізген
«Лад» жеке кєсіпкерлігініњ жетекшісі
Ли Агафья Дюн-Хаковна атанды.
‡міткерлер ќатарында белгілі
кєсіпкерлер «‡штμбе-Айдын» ЖШС-
ніњ басшысы Базарханов Сейілхан
мен – «Бласов Ж.» ЖК жетекшісі
Бласов Жайлаубек. Келесі кезекте
Ќаратал ауданыныњ «Жыл
м±ѓалімі» аныќталды. Б±л жолы
жоѓары атаќќа  Ж.Молдаѓалиев
атындаѓы ОМ м±-ѓалімі   Ни Ольга
Александровна ие болды.  ‡здік
±стаздардыњ ќата-рында Анар
Айтказина (Горький ОМ) жєне Айг‰л
Мыржыќова (Морозов ОМГ)

м±ѓалімдері де кμрінді.
«Ќаратал ауданыныњ
Жыл полиция  ќызмет-
кері» номинациясы бой-
ынша сахна тμріне тμрт
бірдей саќшы шаќырылды.
Олар: Берекешев Олжас
Серікбай±лы - учаскелік
полиция инспекторы, по-
лиция капитаны; Жапар-
ќ±лов Ѓалым Аманбай±лы –
учаскелік полиция инспек-
торы, полиция капитаны;
Тμлеген Олжас Сєрсем-
бек±лы - учаскелік полиция
инспекторы, полиция аѓа
лейтенанты жєне Асанов
Серік Максим±лы – ‡штμбе

станциясындаѓы ЖІІБ бас-тыѓыныњ орынбасары, полиция
полковнигі. Б±л жолы ќапшыќтан шыќќан диплом  Ѓ. Жапарќ±ловќа
б±йырды.

«¤нер – ±лттыњ  жаны» дейді халыќ даналыѓы. Кез келген ел
μнерімен, мєдениетіLмен танылып, баѓаланатыны аныќ. Сол
себептен де «Ќаратал ауданыныњ жыл мєдениет ќызметкері»
номинациясыныњ иегері де аныќталды. Б±л жолѓы ‰міткерлер:
аудандыќ Мєдениет ‰йініњ ќызметкерлері Гилева Галина
Анатольевна, Н±рпейісова Аќг‰л Айтуѓанќызы жєне  аудандыќ
кітапхананыњ кітапханашысы Спанбетова Баян Болатќызы.
«‡здік» деген атаќќа єрќайсысы лайыќ.  Сонда да, ќапшыќтаѓы
дипломда  ќой жылы шєкірттері кμптеген байќауларда жењімпаз
атанѓан  Аќг‰л Н±рпеиісованыњ есімі болды.

Келесі кезекте сахнаѓа самбо жєне дзюдо к‰ресініњ спорт
шебері Бμкенбаева Толѓанай, ауыр атлетикадан спорт шеберлері
Дроздов Михаил жєне Крахалева Кристина  шаќырылды.
«Жылдыњ ‰здік спортшысын» болып аудан маќтанышы,
самбо жєне дзюдо к‰ресініњ спорт шебері, 2015 жылы Рига
ќаласында μткен Азия чемпионатыныњ 2 орын иегері, Атырау
ќаласында μткен республикалыќ жарыста 1 орын иегері
Бμкенбаева Толѓанай танылды.

‡здік атаѓына ‰міткерлердіњ барлыѓы аудан єкімініњ Алѓыс
хаттарымен марапатталды. Номинанттарды жєне барлыќ
марапат иелерін  жетістіктерімен ќ±ттыќтаймыз.

 Шара барысында єрбір марапатќа сай  ж±ртшылыќ назарына
±сынылѓан мерекелік концерттік нμмірлер кμпшілік кμњілінен шыќты.

Сарќыт ДЄРКЕНБАЕВА

ЌАРАТАЛДЫЌТАР ЖЫЛДЫ

ЌОРЫТЫНДЫЛАДЫ

Жыл т‰йінделіп, келешекке келелі жоспар ќ±ратын айтулы к‰нде тосыннан жаќсылыќ
к‰тетін ќашанѓы єдетіміз.  ¤ткен сейсенбіде аудандыќ Мєдениет ‰йінде айтулы шара
μткізілді. «¤ткен жылѓа μкпе жоќ» дегендей, ќой жылы еліміз ‰шін той жылы болып,
республикамыздыњ барлыќ аймаќтарында Ќазаќ хандыѓыныњ 550, ¦лы Жењістіњ 70,
Ќазаќстан халќы Ассамблеясы мен Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныњ 20
жылдыќтарына арналѓан мерейтойлыќ шаралар кењінен аталып μтті. Барша
ќазаќстандыќтар, оныњ ішінде Ќаратал ауданыныњ ж±ртшылыѓы тарих ќойнына кетер
жылды зор ењбек тартуларымен, ортаќ мемлекеттік м‰дде жолында жеке μнегесімен
айшыќтап, ‰лес ќосты.
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Сєлем - сμздіњ атасы
Уаќыттан б±рын ќимылдауѓа, оќиѓаныњ алдын

алуѓа даѓдыланѓан журналист деген ќауымныњ
μкілі болѓандыќтан, Сейдіаѓаныњ отбасы келісімін
алѓаннан кейін газет редакторы Сарќыт
ќарындасыммен бірге желтоќсанныњ сегізінде
Ќаражиде ауылына жол тарттыќ. Болаттай берік
аѓамыздыњ кейінгі екі айда сырќаттанып ќалѓанын,
топырлаѓан кμп адамды ±ната бермейтінінен
хабардар болсаќ та, μтініш білдіріп, ќазыналы
ќартымызѓа сєлем беруді, хал-жаѓдайын білуді
±йѓарѓан едік. Белгіленген уаќыт т‰скі саѓат он
екі. Єйтсе де редакцияныњ к‰нделікті ќарбалас
шаруасы уєде берген уаќытта баруѓа ќол байлау
жасады. Ќалай болѓанда да  уєдеде т±руѓа
тырысќан біз ±мтылып-аќ баќтыќ.

Асќар таудай аѓаныњ ќ±т-берекелі шањыра-
ѓына ендік. Сыртќы есіктен кіре бергенімізде бізді
зейнет жасындаѓы ќызы Г‰лдана мен келіні Гуля
жадырай ќарсы алды. Сырт киімімізді шешіп,
табалдырыќтан аттай бергенімізде заманда-
сымыз Г‰лдана: «Кμкем сіздерді таѓатсыздана
к‰тіп отыр»,-деді. Темір тєртіпке, ±ќыптылыќќа
даѓдыланѓан аѓамыз єлгінде ѓана ‰йдегілерге:
«Саѓат он екі болды ѓой. Келемін деген ќонаќ-
тарыњ кешікті ѓой. Хабарласып жаѓдайды
біліњдер»,-деп дегбірсізденсе керек. Осы сμз
ќ±лаѓымызѓа тиісімен сол жаќтаѓы Сейдіаѓаныњ
бμлмесіне «Ассалаумаѓалейкум! Саламатсыз ба,
ата», - деп ендік. ¤зініњ таќќа бергісіз ќол
арбасында міз баќпай отырѓан аќсаќал біздіњ
даусымызды естіп, дидарымызды кμргеннен кейін
алѓа ±мтылып, ќозѓалаќтап ќалды. Ќолын алдыќ,
хал-жаѓдайын с±радыќ. Жанына орындыќ ќойып,
жайѓастыќ. Ќабырѓада єулие бабалар мен
кμрнекті ќоѓам жєне мемлекет ќайраткері

Д.Ќонаевтыњ портреті. Ел аѓаларымен т‰скен
суреті. Б±рыштаѓы жазу ‰стелініњ ‰сті кітап пен
мерзімді басылымѓа толы. Сарќыт ќарындасым
фотосуретке т‰сіремін дегесін киім шкафындаѓы
сєнді костюмі мен т‰ріктік ‰лгідегі ќалпаѓын киді.
Шаќырмай келген ауруы ќ±рѓырдыњ аѓамыздыњ
денсаулыѓына біршама батќандыѓы байќалады.
Баяѓыдай емес арыѓан, кμз жанары ш‰њірейген.
Єйтсе де сергектігі сол ќалпында. Сμздіњ тиегін
аѓытып жіберді.

– Ќараќтарым, амансыњдар ма?! Соњѓы екі айда
аталарыња мына бір сырќат жабысып, сол ќолым
мен аяѓыма салмаќ салып т±р. Аяќ пен ќолды, тілді
алѓысы келеді. Єйтсе де кμкірегім сайрап т±р.
Оњайшылыќпен берілгім жоќ. Екеуіњ де газет
саласыныњ ќызметкерісіњдер. Елдіњ кμзі мен
ќ±лаѓы, єрі сμзін жеткізушісіњдер. ¤з басым
журналист, аќын, жазушыларды жаќсы кμрем. Мен
жалпы μміріме ризамын. Б‰гінгідей тоќсан бес
жасќа келгенге дейін бір адам туралы ѓайбат сμз
айтпадым. Жасаѓан к‰нєсі болса сол адамныњ μзі
кμтереді. ¤тірік пен μсектен аулаќ ж‰рдім.
¦рпаѓымды да осыѓан тєрбиеледім.

Жетісудыњ ел ардаќтылары Ескелді, Балпыќ,
Ќарымбай єулие, Жолбарыс, Мыќтыбек батыр,
Жєлменде, Айту би сынды ќасиетті аталардыњ
жаршысы болдым. Солардыњ есімдерін ауызѓа
алдым. Ќазыналы ќарттардан олар жайлы
есіткенімді, ±лаѓатты сμздерін елге тараттым. К‰ш-
ќуатым барда Саќбай, Оразалы ‰шеуіміз
алѓашќылардыњ бірі болып, кμптіњ басын ќосып
ќ±дайы тамаќ бердік. Есекењніњ «Жез ќармаѓы»
мен «Ой ойласањ, кењ ойла» єњгімесін Оразѓа
айтып (О.Смаилов), ќаѓазѓа т‰сірттім. Бапекењніњ:
«Д‰ниеніњ ќызуы к‰ннен, киімніњ ќызуы ж‰ннен.
Ќарањѓыны ќаралап ќайтеміз, ж±лдыздыњ

(Абыз аќсаќалмен сыр-с±хбат)

Отырысќа тμраѓалыќ еткен аудан єкімі Ќайрат Бисембаев жиналѓан-
дарды к‰н тєртібімен таныстырып, бірінші мєселе бойынша
баяндамашыларѓа сμз тізгінін берді. Аудандыќ  ішкі саясат бμлімі
басшысыныњ міндетін атќарушы Мирас Сырлыбаев пен аудандыќ білім
бμлімініњ басшысы Ќайрат Ќасымов «2013-2017 жылдарѓа арналѓан
терроризмге жєне эктремизмге ќарсы іс-єрекеттер жμніндегі
мемлекеттік баѓдарламаны іске асыру жμніндегі іс-шаралар жоспарыныњ
орындалу барысы туралы» жан-жаќты баяндады.  Мирас Сырлыбаев μз
сμзінде: «Аудан бойынша ќазіргі тањда ЌР Зањына сєйкес ќызмет
атќаратын діни бірлестіктердіњ жалпы саны – 20, оныњ ішінде м±сылман
мешіттері – 12, орыс православ шіркеуі – 1, протестанттар – 7. Халыќтыњ
діни сауаттылыѓы мен терроризмге ќарсы санасыныњ дењгейін арттыру
маќсатында «Дін жєне дєст‰р» т.б. таќырыптарда б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдары беттерінде 2015 жылы 50-ге жуыќ маќала жарияланѓан.

Ќаратал ауданы єкімдігініњ жанындаѓы діни бірлестіктермен байланыс
жμніндегі кењестіњ 2015 жылѓа арналѓан ж±мыс жоспарына сєйкес 4
отырыс μтті» - десе, Ќайрат Сахан±лы аудандаѓы білім ордаларында дін
мєселесіне ќатысты іс-шаралар μткізілетінін, сондай-аќ соњѓы  жылдары
мектептіњ оќу баѓдарламасына «Дінтану» пєні енгізілгенін айтып μтті.

Отырыстыњ екінші мєселесі: «2015 жылы аудандыќ ТЌК ќызметініњ
нєтижесі жєне жылдыќ ж±мыстарды ќорытындылау, 2016 жылдыњ ж±мыс
жоспарын бекіту туралы» аудан єкімі аппаратыныњ ±йымдаcтыру мемле-
кеттік-ќ±ќыќтыќ ж±мыс бμлімініњ басшысы Назкен Игенбаев баяндады.

К‰н тєртібіндегі мєселелер бойынша жарыссμзге шыќќан аудандыќ
ішкі істер бμлімініњ бастыѓы М. Махатов, Жолбарыс батыр ауылдыќ
округініњ  єкімі С. Андасбаев, аудандыќ жастар ресурстыќ орталыѓыныњ
жетекшісі Е.Накиповтар оралымды ойларын ортаѓа салды. Жиын
барысында ќатысушылар тарапынан єрт‰рлі с±раќтар ќойылып, ±тымды
жауаптар берілді.

Аталмыш отырысты ќорытындылаѓан μњір басшысы Ќайрат
Єшірєлі±лы баяндамашылар мен ќатысушыларѓа ризашылыѓын білдірді.

Л. ЖАНБОТА

Т‡ЙТКІЛДІ МЄСЕЛЕ ЌАРАЛДЫ

Аптаныњ д‰йсенбісінде аудан єкімдігініњ ‰лкен мєжіліс залында
Ќаратал ауданы єкімініњ жанындаѓы терроризмге ќарсы комиссияныњ
IV тоќсанѓа арналѓан жиналысы μткізілді. Жиынѓа ќала, ауылдыќ округ
єкімдері, мекеме басшылары, аудандыќ прокурор, аудан мешіттерініњ
имамдары, аќсаќалдар алќасыныњ м‰шелері, АІІБ-ніњ учаскелік
инспекторлары, ќала, ауылдыќ округтерініњ жастар ісі жμніндегі єдіс-
кер-н±сќаушылары, террористік т±рѓыдан осал объектілердіњ бас-
шылары, ¦лттыќ ќауіпсіздік комитетініњ ќызметкерлері жєне БАЌ
μкілдері ќатысты.

Ну какой же Новый год
без веселых танцев, игр и
представлений? В гостях у
детворы побывали и раз-
бойники из «Бременских му-
зыкантов», пытавшиеся ис-
портить праздник и две ба-
бы Яги, ставшие в этот раз
на сторону добра и прог-
навшие разбойников. Дети
с радостью водили хоро-
воды вокруг елки, участво-
вали в подвижных играх,
которые придумали для них
сказочные персонажи. Немного позже на празднике
появились и главные действующие лица – дед Мороз
и Снегурочка, которые зажгли огни на елке.
Разумеется, у этой веселой пары тоже были разв-
лечения для детишек. Долгожданные подарки каж-
дому вручал аким района. Веселье продолжилось
еще одной инсценировкой, в которой хозяйка
уходящего года Овечка передала бразды правления
озорной Обезьяне. По окончании, детвора и взрос-
лые были приглашены за праздничный дастархан, где
их ждали сладости и напитки.

Подарили

детям

сказку

В конце минувшей недели прошли традиционные детские новогодние
утренники акима района. Так, в СШ им. Горького в акимовской елке приняли
участие порядка сотни детей из многодетных, малообеспеченных семей
и тех, кто преуспел в учебе. Следует отметить, что праздник удался на

славу. В украшенном зале праздничную атмосферу дополняли музыка, и
любимые всей детворой сказочные  персонажи. Выступая перед школьниками

и их родителями аким района Кайрат Бисембаев пожелал ребятам хорошей учебы и в
будущем оправдать надежды, которые возлагают на них как родители, так и вся страна.

В тот же день не менее красочная акимовская елка
прошла и для детей с ограниченными возможнос-
тями. В своем поздравительным выступлении Кайрат
Аширалиевич отметил, что Новый год – любимый
праздник детей, с которым связаны самые светлые
мечты и пожелал им исполнения всех желаний. Дед
Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои доста-
вили много радости детишкам, а те в свою очередь
исполняли песни и рассказывали стишки, за что
получали призы. Свои подарки преподнесли детям и
спонсоры мероприятия.

А. БУЛАВИН.

жарќырауы т‰ннен»,-деген ѓибратты сμзін елге
тараттым. Асан ќайѓы бабамыздыњ: «Ой т‰бінде
жатќан сμз, шер толќыса шыѓады»,-дегеніндей
±заќ жыл жинаќталѓан ањыз єњгімелердіњ басын
ќ±рап, «Жиѓан - терген ќазынам» атты кітап етіп
шыѓардым. Ќоржынымда єлі де біраз жарамды
д‰ниелерім бар. Єттењ екеуіње кейінгі ±рпаќтыњ
кєдесіне жарайтын айтар єњгімем кμп-аќ. Біраќ
мына ауруы ќ±рѓыр кењінен кμсілдірмей, шаршап
ќалѓан жайым бар,-деп сєл саябырсыды.

Сейдіаѓаныњ μсиеті
Орынсыз тыќаќтап атамыздыњ мазасын ал-

майыќ дедік те сєл-пєл дамылдадыќ. Бойына к‰ш
жинап алды-ау деген
сєтте тіл ±шына оралѓан:
«Ата, кейінгі жасќа берер
аќыл-кењесіњіз, айтар
μсиетіњіз ќандай?», -
деген сауалды алѓа
тарттыќ.

-Абай атамыздыњ:
«Д‰ние шалќар кμл. Ал-
дыњѓы толќын аѓалар,
кейінгі толќын інілер.
Кезекпенен μлінер, бая-
ѓыдай кμрінер», дегенін-
дей халќымыздыњ бола-
шаѓы саналатын жас-
тарѓа айтар аталыќ аќы-
лым: ¦ятты, арлы, білімді,
зерек, намысты, рухты
бол. Талапшыл, ізденгіш,
ењбекќор, іскер бол.
Ізетті, кішіпейіл, пара-
сатты, пайымды бол.
Атамыз ќазаќтыњ ќасиетті тілін терењ таны, мењгер,
ќадірлеп μс дер едім. Б±ѓан ќоса айтарым, μмір
сабаѓынан алѓан: Жаќсылыќты ќызѓанба,
барлыѓыња жетеді. Татулыќпен бір ж‰рсењ, μмір
ќызыќ μтеді. Ыстыќ ќайрат, н±рлы аќыл, жылы
ж‰рек адамды  аздырмайды. Алтын саќинадан
жарќын ж‰зіњ артыќ», - деген μсиетімді ќайталаѓым
келеді.

Ізет білдіре келген екеуіње айтарым: ењбекте
абыройлы, аѓайын-туыс арасында сыйлы
болыњдар. Халќыма тілерім – ырысќа, баќ-берекеге
кенеліп, ынтымаќ бірлігіњ ныѓая берсін. Байлыѓыњ
ортаймасын, пейіліњ тарылмасын. Айбыныњ
асќаќтасын, абыройыњ артсын. Кμк байраѓымыз
кμгімізде ќыран болып ќалќысын. ¦лы даланыњ
Мєњгілік елі болуѓа ±мтылайыќ. Ќастерлі де, єулие
±ѓым Тєуелсіздікті саќтап, ныѓайта т‰сейік!

Бізді кμріп, кμњілі шалќыѓан атамызды одан єрі
шаршатпайыќ деген ниетпен: «Сейдіаѓа, ќанатсыз
ќ±с, армансыз адам болмайды. Наќ осы белеске
кμтерілген сєттегі арманыњыз ќандай?»,-деп
т‰йінді сауалымызды ќойдыќ.

– Тірі адамныњ, μмірге ќ±штар, жарыќ д‰ниені
с‰йетін адамныњ ењ жоѓарѓы арманы  таусылѓан
ба, тєйірі? Б±л турасында ризашылыќтыњ ењ
жоѓарѓы белгісі саналатын 2010 жылѓы «Тєуба»
μлењімде: «Жалынамын, жалбарынып бір Аллаѓа,
т‰біне б±л жалѓанныњ жеткен бар ма?! Тоќсанды
тон ішіне ќаусырмалап, ж‰зді де кμрсем деген
бар ойымда»,-деп жеткізген едім. Бєрі бір

Алланыњ ќолында ѓой, ќараќтарым!
Тоќсан бесінде де тозбаѓан, толѓатып сμз

ќозѓаѓан,  с‰йегі асыл, ањыз да абыз ќариямызды
одан єрі шаршатпаудыњ ќамын жасадыќ та:
«Ардаќты ата, жапыраѓын жайѓан бєйтерек
аѓашындай ортамызда алтын діњгек болып ж‰ре
беріњіз. Жаратќан Алла жар болсын»,-деп ќимай
ќоштастыќ та келесі бμлмедегі кењ жайылѓан
дастарханѓа бет алдыќ.

«Келген ќадамдарыња г‰л бітсін»,-деп аталы
сμздіњ абызы атанѓан аќсаќалымыз бізге  аќ
батасын беріп, кμзімен ±затып, шыѓарып салды.
Атамыздыњ б±ѓан дейін халќына берген: «Ел-
ж±ртыма нєсіп бер, аналарѓа бесік бер. Елім деген
ерлерге, ќ±дірет бер, ќуат бер»,-деген аќ батасы
ойѓа оралды.

Ќараша ЌАРАМАН.

Кењ байтаќ  ќазаќ даласыныњ єр μњірінде ќасиет - ќазынаѓа айналѓан, аталы
сμздіњ абызы атанѓан, тоќсаннан асќан жасы бар, кμпті кμрген басы бар
ќазыналы ќарттарымыз некен-саяќ болса да ±шырасады. Солардыњ бірі емес
бірегейі - ќ±т-берекелі Ќаратал ауданыныњ ќаќпасы – Ќаражиде ауылыныњ
байырѓы т±рѓыны, бір ѓана Ќараталдыњ емес к‰ллі Жетісудыњ кеудесі дањѓыл,
ќазыналы, ањыз да шежірелі ќариясы Сейдахмет Ќосжан±лы ата. Алланыњ
берген к‰ш-ќуаты, ризыѓы, μз басыныњ саламатты μмір салтын берік ±стаѓаны,
ой ењбегінен ќол ‰збегені, ќ±тты шањыраѓыныњ жан жылуы, μмірлік жары
Н±рѓамиламен бірге есейтіп, ќатарѓа ќосќан, тоѓыз ±л-ќызынан тараѓан отыз
алтыдан асќан немере мен наќ осыншалыќты шμбереніњ тілеуі болар, ќадірменді
аѓамыз биылѓы жылдыњ желтоќсаныныњ ортасында екініњ бірініњ пешенесіне
жазылмаѓан тоќсан бес деген (Ќ±дайым кμптік етпесін) белесті баѓындырды.

Тоќсан бестіњ толѓауы



МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕЛЕР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

1-2.011-2.011-2.011-2.011-2.01      —  Жања жыл      Новый год
8.038.038.038.038.03  — Халыќаралыќ єйелдер к‰ні      Международный женский день
21-22-23.0321-22-23.0321-22-23.0321-22-23.0321-22-23.03  — Наурыз мейрамы
1 .051 .051 .051 .051 .05 — Ќазаќстан халќыныњ бірлігі к‰ні
                     Праздник единства народа Казахстана
7.057.057.057.057.05 —  Отан Ќорѓаушы к‰ні       День Защитника Отечества
9.059.059.059.059.05 — Жењіс к‰ні      День Победы
6.076.076.076.076.07     — Астана к‰ні      День столицы
30.0830.0830.0830.0830.08  — Конституция к‰ні      День Конституции
1.121.121.121.121.12      —  Т±њѓыш Президент к‰ні       День Первого Президента
16-17.1216-17.1216-17.1216-17.1216-17.12 — Тєуелсіздік к‰ні       День Независимости Казахстана

ДЕМАЛЫС К‡НДЕРІ      ВЫХОДНЫЕ ДНИ

7.01 — Рождество Христово 12.10 — Ќ±рбан Айт


