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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

ҰЛЫТАУ – 
ҮКІМЕТ  НАЗАРЫНДА

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев Ұлытау 
төріндегі сұхбатында: «Қазір далада күн-
нің ыстығы 40 градусқа жуық болып тұрса 
да, осы Әулиебұлақтың жағасы қандай 
көркем. Мына тұрған қайыңдар, мынау 
жер сонау Жошыханның да, Алашахан-
ның да, Тоқтамыстың да, Едіге батырдың 
да – бәрінің көзін көрген шығар. Мінекей, 
дүние деген осылай ылғи тұра береді. За-
ман өтеді, уақыт алға жылжиды. Ұрпақтар 
бірінің жолын бірі жалғайды. Бірақ ата-ба-
бамыздың жері осылай керемет болып 
қала береді. Осындай әулиелі жерден қуат 
алған халқымыз ата-бабалар жолымен 
жүреді деп санаймын. Ол жол – сара жол, 
мәңгілік елдің жолы!» деп мейлінше тебіре-
не ой толғаған. Елбасымыздың Абыз-тау 
төңірегіне ерекше назар аударуымен ау-
данымыздың экономикасы мен әлеуеті 
артқан үстіне арта түсуде. Өңірімізде жі-
бек жолы жаңғыртылды. Ғасыр жобасы 
аталатын бұл іске Елбасымыз мұрындық 
болып, Жезқазған-Бейнеу, Арқалық-Шұ-
баркөл теміржол желілерінің ашылу салта-
натына тікелей өзінің қатысуы көп нәрсені 
аңғартса керек. Ұлытау территориясының 
екі қанатын басып өтетін теміржол бой-
ларында қаншама станциялар салынып, 
мәдени-тұрмыстық объектілер бой түзеді. 
Ұзын саны 200-ден астам адам жұмыспен 
қамтамасыз етіліп, қаншама жанұя тірлігі-
не оң әсерін тигізді. Ең бастысы, иен дала 
төсіне қан жүгірді, ел-халықтың қуанышын 
айтсаңызшы. Керемет емес пе? Үстіміздегі 
жыл ҚР-ның Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
сәйкес 25 игілікті істі аяқтау қолға алынып, 
өз нәтижесін беруде. Жуырда ғана аудан 
орталығында жаңадан салынған отба-
сылық-дәрігерлік амбулатория ғимараты 
ашылып, пайдалануға берілді. Басқа да 

мәдени-әлеуметтік құрылыс нысандары 
аяқталып, халқымыздың көз қуанышына 
айналуына жақын. Мұның барлығы сайып 
келгенде Елбасымыздың өңірімізді да-
мытудағы стратегиялық жоспарын жүзеге 
асырудағы мақсатты жұмыстар.

Иә, Ұлытау халқымыздың бірлік-тірлі-
гіне діңгек бола білген қасиетті мекеніміз. 

Жоңғар шапқыншылығы кезінде де қа-
зақтың үш биі осы Ұлытау өңірінің Арға-
наты тауы етегінде бас қосып, балбұлақ 
суынан бір ыдыстан су ішіп пәтуаласып,  
елді біріктіріп, атқа қонғызып елге тиген 
қалың жоңғарды жер жастандырған деседі 
тарихи деректерде. Бәлкім Ұлытау топы-
рағында аршылмаған талай қылыштың 

сынығы, талай жебенің ұшта-
ры жатуы да әбден бек  мүмкін 
ғой. Осындайда Елбасымыздың 
«Біздің Ұлытауымыз бен Орда-
басымыз досымызға да, дұшпа-
нымызға да ұялмай көрсетер ай-
барымыз, ардағымыз, асылымыз 
болуға тиісті» деген қанатты сөзі 
еріксіз еске оралады.

Бүгін, міне, Ұлытауға Үкімет 
басшысы Кәрім Мәсімов атбасын 
тіреді. Ел ақсақалдары Ұлытау 
топырағына арнайы келген Үкімет 
басшысының бұл сапарын да 
жақсылыққа жорып жатыр...

Әулиетау баурайында Қа-
зақстан ұлттық географиялық 
қоғамы қамқоршылық кеңесінің 
мәжіліс төрағасы, Үкімет басшы-
сы К.Мәсімовтің арнайы өткізген 
көшпелі мәжілісіне облыс әкімі 
Н.Әбдібеков, аудан әкімі Х.Ома-
ров, мәдениет министрі А.Мұха-
медиұлы, Бәйтерек НУХ төрағасы 
Е.Досаев, ҚР Ауылшаруашылығы 
вице-министрі Е.Нысанбаев, 
энергетика министрі Қ.Бозымба-
ев,  «Қазақмыс» корпорациясы 
директорлар кеңесінің төрағасы 
Э.В.Огай, Қазақстан Теміржолы 

АҚ-ның президенті А.Мамин, өнеркәсіп 
және даму министрі Ж.Қасымбек, Qazag 
Geo-ның басқару кеңесінің төрағасы Қ.
Байғариндер қатысты. Мәдениет министрі 
А.Мұхамедиұлы, ұлттық географиялық 
басқару кеңесінің төрағасы Қ.Байғарин, 
«Ұлытау» қорық-мұражайы директоры 
Б.Қожахметовтердің жасаған баяндама-
ларына Ұлытауда туризмді дамыту мәсе-
лелері, тарихи-мәдени мұраны сақтау 
тақырыбы аясында жүзеге асырылып 
жатқан жобалар-Торғай геоглифтеріне 
экспедиция, хан-қорық жастар фестивалі, 
Ұлытау-Арал экспедициясы, «Тәуелсіздік 
полюсі» жобасы, кездесуі мүмкін пробле-
малар, «Биоәртүрлілік», т.б. мазмұнды 
тақырыптар арқау болды. Мазмұны мол, 
тағылымы да көп бұл мәжілістің Ұлытау 
топырағында тұңғыш өткізілуі ешкімді де 
бей-жәй қалдыра алмас деген ой түйін-
дедік. Үкімет басшысының Жошыхан, Ала-
шахан кесенелерінде болып Алтыншоқы 
биігіне шығып, түбі терең Ұлытау тарихын 
зерттеп-зерделеп, өңір өлкесіне ерекше 
мән беруі Елбасымыздың «Қасиетті жер 
көп, бірақ Ұлытаудың орыны бір бөлек» 
деген тұжырымын жүзеге асыру көздері 
десек һәм қателеспейміз.

ҚР Премьер-Министрі К.Мәсімовтің 
Ұлытауға сапарында Қарағанды облы-
сының әкімі Н.Әбдібеков, аудан әкімі            
Х.Омаров, аудандық мәслихаттың хат-
шысы Т.Сейтжанов, басқа да лауазымды 
тұлғалар және бұқаралық-ақпарат құрал-
дары өкілдері болды.

Суреттерді түсірген Ж.АЯШЕВ.

Елтынды ДҮЙСЕНБАЕВ «Қасиетті жер көп, бірақ Ұлытаудың орыны бір бөлек»
                                                     Н.Ә.НАЗАРБАЕВ.
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Ұлытау 
өңірі

Еліміздің тәуелсіздік алған 
25 жыл ішінде сот жүйесі жыл-
дан-жылға өзгеріп,  тек әділдікке 
негізделіп, заңға ғана бағынатын 
заман талабына сай қалыптасу-
да. Тәуелсіздік – тәңірдің ұрпаққа 
берген бақыты, халқымыздың құн-
дылығы деп шегелеп айтқан Ел-
басы өзінің халыққа Жолдауында: 
«Сот жүйесі іс жүзінде ашық және 
қолжетімді, қарапайым, барлық да-
уды тез шеше алатындай болуға 
тиіс» деп атап өткен болатын.

Құқықтық мемлекет қалыпта-
стырудың негізгі бағыттары: заң-
ның сапасын көтеру, оның дұрыс 
пайдалануын, орындалуын қамта-
масыз ету, теңдікті, әділеттілікті, 
заңдылықты, құқықтық тәртіпті 
қатаң сақтау. Қазіргі уақытта  сот 
төрелігінің адам құқықтарын тиімді 
қорғайтын қуатты жаңа тетіктер-
ге де болуы сот билігінің мем-
лекетіміздің құқықтық мемлекет  
ретінде қалыптасуы үшін маңызы 
зор.

1996 жылы 19 желтоқсан-
да  Қазақстан Республикасы  
Президентінің қатысуымен өт-
кен Қазақстан Республикасы су-
дьяларының I съезінде тәуелсіз 
мемлекттік сотты, адамның жеке 
басының құқықтары мен бостан-
дықтарын, заңдылық пен әділдікті 
қорғаудың сенімді кепілі болып 
табылатынын атап өтті және осы 
съезде Қазақстанда Судьялар 
одағының іргетасы қаланған бола-

тын. Мен өзім осы бірінші cъезге 
бұрынғы Жезқазған облыстық со-
тының қауымдастығының атынан 
делегат болып қатысқанымды 
мақтан тұтамын. Соттар қауымда-
стығының бірінші съезіне дейін 
соттардың қызметін, мәртебесін 
белгілейтін заң да болмағаны 
анық. Ал бүгінгі таңда соттардың 
мәртебесін көтеретін арнайы заң 
шығып, соттар қауымдастығының 
материалдық жағдайларын кө-
теретін, қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін шаралар жасалып жатыр. 
Содан бері жиырма жылдай уақыт 
өтті. Елімізде дербес, тәуелсіз 
сот билігі қалыптасты. Содан бері 
өткізіліп келе жатқан съездердің 
алдарына мақсаттар қойылып 
және олар іске асырылып отыр. 
Енді міне, осы күзде «100 нақты 
қадам»  Ұлт жоспарында көздел-
ген сот жүйесін реформалауға 
байланысты елімізде  Қазақстан 
судьяларының кезектен тыс VII  
съезі өтпекші. Бұл сот саласыны 
дамытудың өзекті мәселелерін 
талқылайтын, ой бөлісетін үлкен 
кеңес. Бұған Елбасының қатысуы 
судьяларға үлкен жауапкершілік 
жүктейді.

Съезде қозғалатын мәселе-
лердің бірі – Судьялардың жаңа 
әдебі кодексін бекіту. Сот рефор-
масы аясында болып жатқан өз-
герістер, судъяларға қойылған 
жаңа талаптар мен оларға жыл-
дан–жылға артып келе жатқан жа-

уапкершіліктер Кодексті жаңарту-
ды талап етеді.

Судья Әдебі кодексінің жоба-
сында судья атағына кір келтіретін 
жағдайларға тиым салынып, шек-
теулер қойылған. Судья адал 
болып, заңды бұлжытпай ұстап, 
кәсіби қызметінде және басқа да 
қарым-қатынастарда, тек қана өз 
жұмысына байланысты адамдар 
мен сот қызметкерлеріне емес, ал-
дына  келген кез келген адамға са-
бырлылық танытып, әдептілік пен 
кішпейілдік білдіруі тиіс. Заңдар-
ды бұлжытпай орындауға, судья-
ның мәртебесін қадірлеуге, өзінің 
ар-ожданы мен жеке басының 
қадір-қасиетін сақтауға міндетті. 
Сондай-ақ, сот билігінің беделін 
түсіретін, өзінің абырой-беделіне 
нұсқан келтіретін  және сот төрелі-
гін жүзеге асыру кезінде өзінің 
объективтілігі мен тәуелсіздігіне  
күмән тудыратын жағдайларының 
бәрінен, қандай жағдай болмасын 
өзін аулақ ұстауға, кәсіби беделіне 
күмән тудырмайтындай тәртіпті 
ұстануға, жұмыстан тыс уақытын-
да тәртіптілігі мен адалдығына дақ 
түсірмеуі тиіс.

Соттар қауымдастығының осы 
кезектен тыс съезінде Қазақстан 
судьялары жиналып, осы Кодексті 
талқылап, қабылдайды және 
сот жүйесіндегі жетістіктер мен 
кемшіліктер қаралып, шешілмей 
жүрген мәселелер өз шешімін та-
бады деп сенемін.

Қазақстан судьяларының  VII съезі қарсаңында

ҚАЗАҚСТАН СУДЬЯЛАРЫНЫҢ 
КЕЗЕКТЕН ТЫС VII  СЪЕЗІ ӨТПЕКШІ

Еліміз Тәуелсіздік алған 25 
жылдан бері сырт келбеті ғана 
емес, сондай-ақ, әлеуметтік-эконо-
мияны басқару тәртібі де өзгерді. 
Болып жатқан өзгерістер әрине 
жақсы, бірақ сол өзгерістермен 
қатар мемлекетімізге «сыбайлас 
жемқорлық» деген тамырласқан 
індетпен күресуге тура келді.

Өкініштісі сол, сыбайлас 
жемқорлық мемлекетімізбен 
жарыса өсіп, дамып келеді, ол 
басқарудың барлық бағыттарында 
орын алады. Оған мысал ретінде  
миллиардтаған теңге жымқырған 
Т.Ермегияевтың, бұрынғы облыс 
әкімінің шулы істерін айтсақ та 
жетіп жатыр.  «Жер астынан жік 
шықты, екі құлағы тік шықты» - де-
мекші, бұл жең ұшына жалғасқан 
жемқорлық айықпайтын дертке 
айналды. Жемқорлық ел экономи-
касының қарқынды дамуына үлкен 
кедергі келтіріп отырған ең басты 
қауіп-қатерінің бірі.

Осы негізде ұлттық заңна-
мамыз бойынша жалпы жемқор-
лықтың қылмыс ұғымына  түсінік 
бере кетсек, сыбайлас жемқор-
лық дегеніміз -  мемлекеттік мін-
деттерді атқаратын адамдардың, 
сондай-ақ, соларға теңестірілген 
адамдардың лауазымдық өкілет-
тілігін және соған байланысты 
мүмкіндіктерін пайдалана оты-
рып не мүліктік пайда алу үшін 
олардың өз өкілеттілігін өзгеше 
пайдалануы, жеке өзі немесе 
делдалдар арқылы заңда көздел-
меген мүліктік игіліктер мен ар-
тықшылықтар алуы, сол сияқты, 
бұл адамдарға жеке және заңды 
тұлғалардың аталған игіліктер мен 
артықшылықтарды сатып алуын 
білдіреді.

Сыбайлас жемқорлық қыл-
мыстардың бір түрі – жүйелі сы-
байлас жемқорлық – сыбайлас 
жемқорлықтың ең қауіпті  және қи-
ратқыш түрі. Ол құқықтық заңның 
беделін, мәнін кетіреді, мемлекет-
тік институттар бір сәтте әлсірей-
ді, мемлекет өз азаматтарының 

құқығын қорғау бойынша міндет-
терін дұрыс орындауын бұзуы бо-
лып танылады.

Сыбайлас жемқорлықтың өр-
шуіне алдымен ұлттық дәстүрді 
жеке мақсатына пайдалану мақса-
тында жерлестік, тамыр-таныстық 
ұрандарымен байланысты орнату 
оң ықпал етеді. Сол байланыстар 
арқылы өздеріне, сана-сезімдері 
мен білік-білімділігіне сол қызмет 
лайықсыз болса да, лауазым-
ды орынға туыстық, таныстық 
демеуімен келген сауатсыздар 
жемқорлықтың нағыз бастау алар 
тұсы. Нақтырақ айтсақ, сыбайлас 
жемқорлық экономикалық заңдар-
дың іс-әрекетін төмендетеді және 
әлемдік қауымдастықтың алдын-
да еліміздің беделін түсіреді, оған 
елге тиімді шетелдерден  инвести-
ция тарту жолында басты кедергі 
болады. Адал және әлеуметтік 
бағытталған бизнес нарықтан ысы-
рылады, себебі, сыбайлас жемқор-
лық мұндай бизнесті тиімсіз етеді. 
Жемқорлық алдымен мемлекеттік 
билік органдарында қауіпті, ол 
билік монополиясын, мемлекеттік 
қызметшілердің шешім қабылдау 
өкілеттілігін күшейтеді немесе жо-
яды. Сыбайлас жемқорлық мемле-
кеттік жүйенің  барлығын бұзады, 
билік беделінің және мемлекеттік 
қызмет абыройының құлдырауына 
ықпал етеді.

Жемқорлық әлемнің барлық 
елдерінде бар, олар осы жемқор-
лықпен белсене күресуде  және 
бүгінге дейін бұл қоғамдық ке-
селді жеңген бірде-бір мемлекет 
жоқ екен. Тіпті, Италия мемлекеті 
жоғарғы эшалондағы жемқорлыққа 
қарсы «Спрут» атты ұзақ сериялы 
фильмді экранға шығарғанын көзі 
қарақты жұрт ұмыта қойған жоқ 
шығар. Қазақстан Республикасы-
ның Жемқорлықпен күрес жөнінде-
гі ұлттық бюросының төрағасының 
орынбасары А.Шпекбаевтын ай-
туынша  жыл сайын әлемде 1,5-2 
триллион доллар ақша жемқорлар-
дың қалтасында кететін көрінеді, 

ал біздің елде де бұл көрсеткіштің 
қомақты екенін айтады. Дегенмен 
де, жемқорлықтың алдын алу ша-
раларын жүргізу  және заңдарды 
қатаңдату арқылы оның көлемін 
біршама азайтқан елдер де бар. 
Қазақстан өз кезегінде, осындай 
елдердің тәжірибелеріне назар 
аударып, мемлекет қаржысын 
талан-таражға салушыларға қар-
сы күрес жүргізіп, жемқорлықтың 
деңгейін төмендетіп, оның алдын 
алуға жете көңіл бөлуде.

Елбасының өзі «Қазақстан – 
2050 жылғы бағдарламасы қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» деп аталатын Жолдауын-
да сыбайлас жемқорлықпен аяусыз 
күресті басты мақсаттар қатарына 
қойған, оны құқықты  мемлекет ор-
натудың алғы шарты деп санаған, 
оған   қарсы күресте мемлекет пен 
халық біртұтас майдан ашуы ке-
ректігін, жемқорлықтың жай ғана 
құқық бұзушылық еместігін, оның 
мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер 
төндіретінін атап өтіп, сыбайлас 
жемқорлықпен күрес заңнама-
сын жетілдіру арқылы аса  қауіпті 
қоғамдық дертті түбірімен жою 
қажеттілігін ескерткен болатын. 
Осы орайда, Мемлекет басшысы 
мақұлдап бекіткен «Қазақстан Ре-
спубликасының 2015-2025 жыл-
дарға арналған сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы стратегиясы». Бұл 
қоғамдық кеселдің жолын кесу, 
алдын алу және оған қарсы күрес 
шараларын ұйымдастыруға нақты 
бағыт-бағдар береді.

Қорыта айтсақ, жемқорлықпен 
күрес тек құқық қорғау саласының 
немесе сот жүйесінің  ғана міндеті 
емес, бұл барлық мемлекеттік 
мекемелердің, қоғамдық, үкімет-
тік емес ұйымдардың, қала берді, 
әрбір қазақстандық азаматтың мін-
детіне кіреді.

Е.БЕЙСЕНБАЕВ,
Ұлытау аудандық

сотының судьясы.                                                                     

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – 
БАРШАНЫҢ  ІСІ

Егінді ауыл жастарымен қазіргі кездегі діни ахуалдың қалыптасуы 
және дін мен салт-дәстүрдің арақатынасы, жат діни ағымдардың қоғамға 
ықпалы туралы, діни ағымдардан аулақ жүруге, әлемдік діндер тура-
лы түсініктерін кеңейту, ұлтжандылыққа, адамгершілікке, салт-дәстүрін 
құрметтеуге тәрбиелеу жұмыстары жүргізілуде. Діни экстремизм және 
оның алдын алу жолдары, жастарды діни экстремизм ықпалынан қалай 
сақтандыру жөнінде «Діни экстремизмнен сақтан» атты ауыл жастары 
арасында дөңгелек үстел ұйымдастырылды.

Қасиетті дініміз сонау Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) заманынан бері 14 ғасы-
рға жуық ешбір өзгеріске түспей әлем мұсылмандарына сара жол салып 
келе жатқаны белгілі. Президентіміз Н.Назарбаевтың «Біздің тегіміз түрік, 
дініміз ислам екенін ұмытпауымыз керек» деп дінімізді берік сақтауымыз 
қажет екендігіне айрықша назар аударған. Алайда, қазіргі кезде  ислам 
мен қазақы салт-дәстүрлеріміздің аражігін ажырату, олардың арасындағы 
қарама-қайшылықтарды толық танып-білу қиындай түсті. Олай дейтініміз 
соңғы кездерде әртүрлі уағыздар айтылып, елді алдап жүрген топтардың 
көбейіп бара жатқаны жасырын емес. Осы жөнінде ауыл жастарымен өт-
кізілген дөңгелек үстелде көптеген көкейдегі жүрген сұрақтар қойылды. 
Ауыл жастары Бақыт Кенесары, Жансая Мұқанова, Өміржан Садбақасов, 
Серікболсын Ахметовтер шын ықыластарымен атсалысып, сұрақтардың 
жауабы толығымен алынды. Яғни, дініне мықты болған халықтың санасы 
сергек, іргесі тұтас болары анық.

Г.АХМЕТОВА,
Егінді ауылы клуб үйінің әдіскері.

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНЕН 
САҚТАНАЙЫҚ

Өмір өлшеулі. Аллаһ тағала әр 
адамға өлшеулі ғұмыр береді. Сол 
уақыты біткенде адам пәниден 
бақилыққа аттанады. Жақсы адам-
ның артында өшпес ізгі, өлмес өне-
ге қалады. Сонысы ол елімен бірге 
жасайды. «Жақсының аты өлмей-
ді, ғалымның хаты өлмейді» - деп 

дана халқымыз тегін айтпаған. 
Осындай жандардың бірі осы Ұлы-
тау өңірінің тумасы саналы өмірін-
де халқына адал қызмет еткен, 
өзі өлсе де аты халықтың есінде 
сақталған Қатира Мақашұлы еді. 
Ол кісі Сарыкеңгір өзенінің бой-
ындағы «Көпжасар» қыстағында 
1928 жылы дүниеге келген. Осы 
қыстаққа аты берілген Көпжасар 
Қатираның атасы. Қиын уақытта 
ала сапыран заманда дүниеге кел-
ген Қатира кешегі қызылдардың 
қасақана жасаған қастандығынан 
болған алапат ашаршылықты, 
қуғын-сүргінді көрген адам. Осын-
дай аумалы-төкпелі заманда өмір 
сүруді бастаған. Ол ауылдан ұзап 
шыға  алмады. Десекте өзінің та-
лабымен білім алды. Кешегі сұра-
пыл соғыс жылдарында мектепте 
оқып, колхоз жұмысына араласып 
үлкендермен еңбек етіп, шыңда-
лып, шымыр болып өсті. 1952-
1956 жылдары Алғабас ауылдық 
кеңесінің хатшысы, төрағасының 
қызметтерін атқарды. Осы қыз-
метте жүріп қарымды қабілетімен, 
тамаша талантымен танылған Қа-
тира Мақашұлын аудандық партия 
комитетіне нұсқаушы етіп алады. 

Мұнда жақсы ісімен көзге түскен 
оны 1957 жылы жаңадан ұйымда-
стырылған «Сарыкеңгір» кеңша-
рына кәсіподақ комитетінің төраға-
сы етіп жібереді. Мұнда еңбек 
адамдарының жағдайын жасауға, 
барлық мүмкіндіктерді қарасты-
рып, кеңшар директорына ықпал 
етіп отырады.

Кеңшар табысқа жету үшін ең 
бірінші халыққа еңбек адамда-

рына жағдай жасау керек. Олар 
отбасы жағдайларына алаңда-
майтын, үкіметтің қамқорлығын 
терең сезінетіндей болуға тиіс. 
Екінші еңбек тәртібі және қоғам-
дық тәртіп мықты болу керек. Сон-
да ғана табысқа қол жеткізуге бо-
лады –деп отырады екен. Қатира 
төре Жүнісқызы Шәйзамен 60 жыл 
бірге өмір сүреді. 13 бала тәрби-
елеп өсіреді. Балалары тәуелсіз 
еліміздің әр саласында жемісті ең-
бек етіп жүр. Байжұмасы техника 
ғылымының кандидаты. 

Қ.Мақашұлы өмірінің соңғы 
жылында Алғабас кеңшарын-
да ауылдық поштаны басқарып, 
халыққа қалтқысыз қызмет етті. 
Жан-жақтан ауыл тұрғындарынан 
келген хаттарды, жазылған га-
зет-журналдарын уақытылы жет-
кізіп беріп, халықтың алғысын 
алып, абыройға бөленді. 

Қатира елім деп елжіреп, өзінің 
саналы ғұмырын халыққа қалтқы-
сыз, адал қызмет етуге арнаған 
азамат. Қазір ол кісі арамызда жоқ 
болса да, аты ауылдастарының, 
оны білетін жандардың есінде 
сақталып қалды. Оның аты ешқа-
шан ұмытылмайды. Алла алдынан 
жарылқап, жаны жәннатта болсын! 

Естен шықпас есімдер

АРТЫНДА ӨШПЕС 
ІЗ ҚАЛДЫРҒАН

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ
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Ұлытау 
өңірі

Міне, сондай батыр баба-
ларымыздың бірі Кейкі Ни-
язұлы Рыспанбет туралы да 
осыны айтуға болады. Түбі 
Арқаны жаз жайлап, Сырды 
қыс қыстаған Қыпшақ руынан 
шыққан Кейкі батыр күні ке-
шеге дейін Торғай мен Жетісу-
дың тел перзенті саналып, екі 
жақтың да атын айбар тұтар 
мақтанышына айналып кел-
гені ақиқат. ХVIII ғасырдың 
соңы мен ХIХ ғасырдың 40-шы 
жылдары шамасында (1766 – 
1842) өмір сүрген Кейкінің ер-
лігін ел аңызға айналдырып, 
атағы дәуірлеп тұрған кезеңде 
Торғай топырағында дүниеге 
(1871) келіп, қаршадайынан 
қайтпас қайсарлығымен көзге 
түскен атақты мерген, Аман-
келді батырдың қандыкөйлек 
серігі, қыпшақ Нұрмағамбет Кө-
кембайұлының жасынан Кейкі 
атанып, тарихта солай таңба-
ланып кетуінің астарында да 
сол рулас батыр атаның абы-
рой-беделі жатса керек. Мұн-
дай пікірді 2000-жылдардың 
басында торғайлық қаламгер, 
өмірінің кейінгі кезеңінде зерт-
теушілікке ден қойып, қыруар 
іс тындырған сатирик ағамыз 
Сейіт Кенжеахметұлының да 
аузынан естігеніміз бар еді.

Ал Кейкінің арғы баба-
сы, үш ғасырға созылған қа-
зақ-жоңғар соғысының орта 
бөлігіндегі, атап айтқанда, ХVII 
ғасырдағы халқымызды «ақта-
бан шұбырындыға» ұшыратқан 
ұрыс-тарында халқына қалқан 
болған атақты Ақбай батыр-
дың әу баста Жетісуға баруы-
ның тарихын әркім әртүрлі 
баяндап жүр. Осы арада түрлі 
жорамалдың ішінде жоңғар 
шапқыншылығы заманында 
билеріміздің күллі қазақ дала-
сына ат шаптырып, ел шетін 
қорғар батыр ұлдарын шақы-
руымен Жетісу жеріне келіп 
тұрақтап қалуы шындыққа 
анағұрлым жанасатын сыңай-
лы. Себебі, өзінен кейінірек 
Бектемір ағасының үлкен ұлы 
Қарабай батырдың да жанына 
серік болып келіп, осында ұрпақ 
өрбітіп қалып қоюы тектен-тек 
болмаса керек. Кейін патша 
өкіметі өздеріне бодан болған 
қазақтарды «бөлшекте де би-
лей бер» саясатымен уез-уез-
ге, болыс-болысқа бөліп, бір-
бірімен қатынасын үзіп тастауы 
салдарынан Арқа мен Сырдың 
арасында еркін көшіп-қонып 
жүрген қыпшақтардың бір бөлігі 
де Сыр бойында қалып қояды.

Бірақ ХIХ ғасырдың орта 
шенінде батырдың Торғай 
өңірінде қалған жақын туы-
старының Жетісудағы ағай-
ындарын сағалап дүркірей 
көшіп кетуі Кейкі туралы аңы-

здардың да ауыздан-ауызға 
тарағанымен, шын жанашы-
рлары қалмағандықтан көне 
көздердің өмір көшімен бірге 
бірте-бірте саябырсып, кей-
інірек енді олардың да көзін 
көргендер түгілі, содан бері үш-
төрт ұрпақ алмасып та үлгер-
гендіктен ұмытыла бастауын 
да заңдылық дер едік. Өйткені, 
жетпіс жыл бойы кеңестік иде-
ологияның құрығында қылғы-
нып, халқымыздың өткені тура-
лы жұмған аузымызды ашпай 
келген біздің енді өмірі атын 
естіп-білмеген қаншама батыр 
бабаларымыз бен билерімізді, 
көсемдеріміз бен шешен-
дерімізді тарих қойнауларынан 
аршып алып, рухын тірілтіп, 
аруағын әспеттеп, атақ-даңқын 
жаңғыртып жатқанымыз да осы 
бүгінгі тәуелсіздігіміздің арқасы 

екендігіне бір тәубе етіп қойсақ 
та артық болмас.

Десек те өмірінің негізгі 
бөлігін Жетісуда өткізіп, қа-
зақ-жоңғар соғысына негізгі 
нүктені қойып, халқымыздың 
тағдырын біржола шешіп бер-
ген Аңырақай шайқасында 
тас-талқан болып жеңіліп, ба-
тысқа қарай жөңкіле қашқан 
қалмақтардың әлі де ел ішінде 
қалып, ара-тұра тыныш жатқан 
халыққа бүйірден келіп тиісуін 
тоқтатпаған сарқыншақтары-
ның жымысқы жорықтарына 
тойтарыс беріп, жанкештілік 
ерлік танытқан Кейкінің жасағы 
өз туыстарымен қатар, негізі-
нен жергілікті найман тайпа-
ларының өкілдерінен құралған 
еді. Ал қалмақтардың бұлай 
құтырынуының себеп-салда-
рына келсек, сол Аңырақай 

шайқасынан бері арада біраз 
жылдар өткеннен кейін баяғы 
қуатты әскер сапындағы қазақ 
сарбаздарының ауыл-ауыл-
дарына тарап, атақты батыр-
ларының өмірден өткендігін, 
тірілерінің қартайып, өз жөн-
деріне кеткендігін пайдаланып, 
зорлық-зомбылық пен қоқан-
лоқыға көшкендегі әрекеттері 
болатын. Бұл қазақтар шешуші 
шайқаста жоңғарларды ес 
жиғызбастай ойсырата жең-
генімен, мұнымен іс бітпей, ел 
шетіне толық тыныштық орна-
мағанының дәлелі еді.

Оның үстіне Қытай өкіметі 
де екі халықтың арасына от 
салып, шапқа түртуін тоқтат-
пақ түгіл, қайта өршіте түскен. 
Міне, осындай сұрқия саясат-
тың айла-шарғысын арқала-
нып, көрші ауылдардың малын 
барымталап, қыздарын күңдік-
ке алып кетіп, елді күйзеліске 
ұшыратқан аласапыран кезең-
дерде күндіз күлкі, түнде ұйқы 
көрмей, халқына қорған бола 
білген Кейкі батыр ауыл-ай-
мақтың кеудесінде намысы, 
жүрегінде оты, бойында қай-
раты, жүзінде айбаты бар аза-
маттарынан құрған жасағымен 
жұртының бейбіт өмірінің шы-
рқын бұзып аласұрған жау 
сілімтіктеріне атой салып, 
үй-орман, түп-тұқиянымен 
көз көрмес, құлақ естімес қи-
ян-түкпірлерге түре қуып та-
стап отырған. Жоңғар басқын-
шылары жұрнақтарының әйгілі 
Аңырақай шайқасындағы түп-
кілікті жеңілісінен кейін де енді 
құм-құмның арасында отырған 
шағын ауылдарға топ-тобымен 
тұтқиылдан келіп түн ұйқы-
сын төрт бөлген шабуылда-
рына елдің әр аймағындағы 
қазақтың Кейкі сынды баты-
рлары бастаған сайыпқыран 
сарбаздары тойтарыс беріп 

қана қоймай, оларды ығы-
стыра-ығыстыра өздерінің 
атақоныстарынан да бездіріп, 
теңіздің арғы жағынан тұрақ 
табуына мәжбүр еткенін де та-
рихтан жақсы білеміз.

Кейбір деректер Кейкі 
батыр отыз жасында өз жа-
сағымен Жетісудан әрі асып, 
Алтай өңіріндегі қандастары-
на барып, сол қарсаңда қа-
зақ-моңғол арасында болған 
қақтығыстарға да қатысып, екі 
жақты мәмілеге келтіруге ат-
салысқандардың ішінде болға-
нын да айтады. Ал Кейкі баты-
рдың ХIХ ғасырдың басында 
Торғай өңіріндегі туыс-тарына 
айналып соғып, мұнда келген 
соң да қарап жата алмай, негізі-
нен осы топырақтағы қыпшақ 
ағайындары қатарынан жаңа 
жасақ құрып, сол Алтайдан ба-

тысқа қарай бас сауғалай жыл-
жи отырып, жолындағы қазақ 
ауылдарының малын тонап, 
дүние-мүлкін олжалап, қырғи-
дай тиген жоңғарларға қарсы 
ұрыс ашып, Ырғыздан да әрі 
асырып, қазақ жерінен мүл-
дем қуып тастағанша тыным 
таппаса керек. Сөйтіп, зама-
нында Торғай даласының ты-
ныштығын күзетуге де ерен ер-
лігімен үлес қосқан Кейкі атағы 
көпке дейін ел аузынан түспеуі 
ырымшыл қазақтың Аманкелді 
Имановтың батыр серігі Нұр-
мағамбет Көкембайұлын Кейкі 
батыр атап кетуіне осылайша 
ықпал-әсері тигенін жазып жүр-
ген кейбір авторлардың тұжы-
рымдарын да жоққа шығаруға 
болмас деген ойдамыз.

Осылайша елуден асқан-
ша жортуылда болған Кейкі 
батыр ХІХ ғасырдың 20-шы 
жылдары Торғайдағы жеті-се-
гіз үй аталас ағайындарымен 
бірге Жетісуға қайта оралып, 
мұндағы кезекті жорықтарын-
да інісі Құдастың немересі, сол 
кездің өзінде, он бес-он алты 
жасында-ақ бойындағы буы-
рқанған бұла күшімен, қайтпас 
қайсарлығымен көзге түсіп, 
батыр бала атана бастаған 
Сырлыбайды жанына ертіп 
алатын болған. Қалмақтардың 
тұтқиылдан келіп тиісіп, көрші 
ауылды аласапыранға түсірген 
сондай бір шабуылын естіген 
бойда іле іздерімен қаншама 
бел асып, соңдарынан қуып 
жетіп, жорықшыларын жайра-
тып салып, барымтаға ұшы-
раған малы мен дүние-мүлкін 
қайтарып, қарақшы топ бас-
шысының бойжеткен қызы мен 
бозбала ұлын тұтқынға алып 
келе жатып, жол-жөнекей кезік-
кен қыстаулардың біріне қона-
ды. Таң бозында жылқылар-
дың кісінеген дауысынан оқыс 
оянған бұлар әлгі екі тұтқын-
ның бұғаудан босанып, екі атты 
мініп қашып үлгергендерін бір-
ақ біледі.

Бұлар өзара ақылдасып, 
енді не істейміз дегенше Сы-
рлыбай әй-шайға қарамай, өз 
атына секіріп мінген күйі соңда-

рынан құйғытып ала жөнеледі. 
«Қап, мына бәтшағар бірдеңе-
ге ұрынып жүрмесе болар 
еді?!» деп санын бір-ақ соққан 
Кейкі батыр мен оның серіктері 
амалсыз атқа қамшы басады. 
Әлден уақытта барып қозыкөш 
жер ұзаған қуғыншының қара-
сы көрініп, жандарына келген-
де Сырлыбайдың әлгі тұтқын 
жігітті қуып жетіп, сайысып 
жеңгенімен қоймай, тамағынан 
бауыздап, қос қолына ағызған 
қанын сораптап ішіп отырғанын 
көріп тіксініп қалған Кейкі: «Әй, 
иттің баласы, не істеп отырсың 
сен?!» деп дүрсе қоя бергенде, 
анау басын көтеріп бұған қа-
рағанда оның көздері қанталап 
кеткен екен дейді.

(Жалғасы 4-бетте).

БАТЫР БАБА

Ұлт-азаттық көтерілісіне — 100 жыл

КЕЙКІНІ БІЛЕМІЗ БЕ?

Тарих беттеріне үңілсек, өткен замандардан бері «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы 
Майқы би» деп, азан шақырып қойған аттары қанатты сөзге айналған екі Майқы би баба-

ның өмірде болғанын білсек те, осы аталы сөздің нақ қайсысына қатысты айтылғаны 
жөнінде әлі нақтылы тұжырымға келе алмай жүргеніміз анық. Бірақ екеуінің де дана, 

ойшыл ғұлама болғанында дау жоқ. Сол сияқты шығыстанушы ғалым Әбсаттар 
Дербісәлі тарихта бір емес, Әбу Насырдан бөлек онымен замандас оншақты Фараби 

есімді ғалымның болғанын жіпке тізіп беріп жүр емес пе?! Мұндай мысалдар хандардың 
да, батырлар мен билердің де арасында жиі кездесіп жататыны шындық. Тек ерекшелігі, 

олардың ел ішінде насихатталуы ғана әрқалай болып келетіндіктен, жалпы халық біле 
бермейді. Ал әр өңірдегі жергілікті халық аңыз етіп айтқанмен, кешегінің құймақұлақ 

қариялары келместің көшіне ілесіп, қатары сиреп, көзден бұлбұл ұшқан сайын, артында 
іздеушісі, жоқтаушысы жоқтарының есімдері көп жағдайда ел жадынан жоғала 

бастайтынын несін жасырайық.



4 27 тамыз, 2016 жыл 
№35 (6058)

Ұлытау 
өңірі

пен қалмақ арасында төскей-
де малы, төсекте басы қо-
сылып, ынтымағы жарасқан 
мұндай мысалдар көп-ақ.

Бірде «ереуіл атқа ер са-
лып, еңку-еңку жер шалумен» 
қоштасып, ата қанымен бой-
ға дарып, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасқан емшілік қасиетін 
ұстануға біржола бет бұрған 
Кейкі күншілік жердегі нағашы 
жұрты матай наймандардың 
атақты бір биінің асына келе 
жатып, жол-жөнекей бір жон-
ның етегінде оқшау тұрған 
жалғыз қараша үйді көріп, 
жанындағыларға: «Мұнда 
бір мүсәпір әл үстінде жатыр 
екен. Үстінен аттап кеткеніміз 
күнә болар, кәне, жүріңдер», 
деп аттан түсіп, ішке енсе, 
көштен жырылып қалған бір 
қалмақтың отбасы екен. Үй 
иесі орта жастағы отағасы 
тыныс ала алмай қырылдап, 
әйелі мен үйелмелі-сүйел-
мелі төрт-бес жас баласы не 
істерлерін білмей үрпиісіп, бір 
уыс болып отырғанының үсті-
нен шығады. Төтеннен кіріп 
келген бұларды көрген олар 
одан сайын зәрелері ұшып, 
бір-біріне тығыла түскен.

Осы сәт батырдың жанын-
дағы Жәдік інісі: «Кейкі аға, 
бұл…» дей бергені сол, әлгі 
сырқат байғұс Кейкінің атын 
естігеннен көзі алайып, аузын 
ашуға да шамасы келмей, 
сылқ етіп есінен танып қала-
ды. Мұны қалт жібермеген 
Кейкі оған:  «Тарт тіліңді, өй, 
бар болғыр! Қалмақ біткен-
нің бәрін жау санағанды қой-
ыңдар енді. Бұл бейшараның 
не кінәсі бар?» деп айқай са-
лып, содан соң әлгінің әйелі-
не: «Кәне, келін, маған бір 
шүберекті жылы суға малып 
әкеле ғой», дейді де өзінің 
ем-домына кірісіп кетеді. Әл-
ден соң есін жиып, манағы 
қырылы да басылып, өзін 
жақсы сезіне бастаған қал-
мақ ештеңенің мәнісін түсін-
бей, аяғының ұшынан басып, 
дастарқан жайып жүрген әй-
еліне бір, жанында өзіне төніп 
отырған Кейкіге бір аңырайып 
қарайды. Кейкі: «Уайымдама, 
әлі-ақ жақсы болып, сауығып 
кетесің. Мен Алла жазса 
қайтарда тағы бір келіп, ем 
жасаймын. Әзірге мынаны 
іше тұр», деп соңғы кездері 
үнемі жанынан тастамайтын 
дәрі қалтасынан үш-төрт түй-
ір өсімдік дәнін беріп, содан 

соң дастарқандағы нанның 
шетінен сындырып, дәм ауыз 
тиеді де, серіктерімен бірге 
асығыс аттанып кетеді.

Жолда келе жатып үшінші 
ұлы Жаманқұл: «Әке, көріп-
келдігіңіз бен емшілігіңіздің 
пайдасын бәрімізден бұрын 
сіз мүсәпір санаған әлгі қал-
мақ көрді ғой. Атын кім, Мәнжі 
деп пе еді. Ертең сол Мәнжіңіз 
сауығып, әлденіп алған соң 
ту сыртымыздан тап беріп, 
топалаңымызды шығарып 
жүрмес пе екен?», деген күді-
гін де бүкпесіз жайып салған-
да, Кейкі тұрып: «Балам, бұл 
ойың да дұрыс шығар. Бірақ 
қарапайым халықта тұрған 
не бар. Кез келген адамның 
бәрін жау санай берсек, қа-
лай ел боламыз? «Таспен 
атқанды аспен ат» деп ай-
тқан да атаң қазақ емес пе? 
Бұлар да адамның баласы 
ғой. Жақсылық жасасаң, оны 
түсінбейтін пенде болмайды. 
Ертең сол жақсылығың ал-
дыңнан шығатынын ұмытпа», 
деп бұл әңгіменің нүктесін 
қойғанда, бәрі де уәжді сөзге 
ләм демей, үнсіз ойға қалған.

Шынында, астан қайтар 
жолында берген уәдесінде 
тұрған Кейкі әлгі қалмақтың 
үйіне тағы да соғады. Ат 
дүбірін естіп, қараша үйден 
кімнің келгенін іштей сезген, 
орнынан тұрып, жүруге жа-
рап қалған Мәнжінің өзі, қал-
балақтап әйелі мен оларға 
ілесе шұбырып, әкелерінің 
аман қалғанына қуанғанынан 
екі езулері құлақтарына жет-
кен балалары да бірге шыға-
ды. Дастарқан үстінде Мәнжі: 
«Кейкі аға, сіз үйге алғаш кіріп 
келгенде онсыз да өлім халін-
де жатқан менің құдайдан: 
тек балаларымның көзінше 
өлтірмесе екен деген бір-ақ 
тілегім болып еді. Бірақ сіз 
маған өлім емес, ажал ау-
зынан аман алып қалып, өмір 
сыйладыңыз. Сондықтан мен 
енді сізге өмір бойы қызмет 
етіп, құлыңыз болуға дай-
ынмын. Тек бізді тастап кете 
көрмеңіз, бүкіл отбасымыз 
болып өтінеміз», деп құлдық 
ұрып тұрып алады.

Мына көрініске жүрегі 
толқып кеткен батыр: «Сен-
дер не дейсіңдер?» деп інісі 
Жәдік пен ұлы Жаманқұлға 
қарайды. Оқыс жағдайдан 
қапелімде абдырап қалған 
олар: «Сіз не айт-саңыз, сол 

болады, қай шешіміңізге де 
біз келісеміз», деп салмақты 
өзіне салады. «Олай болса, – 
дейді Кейкі аз ойланып барып, 
– осы сәттен бастап мына 
Мәнжі мен Кермен келінді 
қызметшілеріміз демей, ба-
уырларымыз деп есептейтін 
болыңдар», деп олардың 
азын-аулақ дүние-мүлкін түй-
еге артып, өздерін бала-шаға-
сымен қосып бірге ала кетеді. 
Сөйтіп, ауылға келген бойда 
аймақтағы күллі ағайынды 
жиып, той жасап, елге ел қо-
сылғанын көпке жариялап, 
Мәнжі шаңырағына енші 
бөліп беріп, жеке отау ғып 
шығарады. Сол Мәнжі әулеті-
нен тараған ұрпақтардың қа-
зақтар арасына сіңіп, мидай 
араласқан тармақтары өткен 
ғасырдың 30-шы жылдарына 
дейін осы Үшарал өңірінде 
болып, кейін әр тарапқа қо-
ныс аударып кеткен көрінеді. 
Қалай десек те бұдан біз Кей-
кі Ниязұлы Рыспанбеттің жау-
дан беті қайтпаған батыр ғана 
емес, елдің бірлігін ойлаған, 
ұлттардың ынтымағын ұйы-
стырған өз заманының сая-
саткері де, халқының қамын 
көздеген, аймағына әйгілі 
көріпкел-емшісі де болғанына 
анық көз жеткіземіз.

Алматы облысы, Алакөл 
ауданының Қызылащы ауылы 
іргесіндегі ұзыннан ұзақ со-
зылып жатқан биік жоталар-
дың бірінің күні бүгінге дейін 
Ақбай батыр жотасы атанып 
келуінің астарында да талай 
сырдың жатқаны анық. Ке-
шегі 90-шы жылдардың орта 
шенінде Қызылащыға жол 
түскен бір сапарымызда Кей-
кінің інісі, оның жасағының бір 
сарбазы атанған Құдас ұр-
пақтары батырдың әкесі Нияз 
бен атасы Рыспанбет те, 
осындағы найман ағайындар-
дың көпшілігінің аталары да 
сол атақты Аңырақай шайқа-
сына қатысқан батыр сарбаз-
дардың сапында болғанын 
мақтаныш ете отырып айтқан. 
Сол сапарымызда Алматы – 
Өскемен тас жолы жиегіндегі 
Кейкі батыр есімімен атала-
тын үлкен жотаның да төбесі-
не шықтық. Жотаның етегінен 
жоғары қарай өрлей бастаға-
нымызда, сонадайдан төбеде 
жерге тік шаншылып тұрған 
үлкен қайрақ тас көзімізге бір-
ден шалынған. Жанына кө-
теріліп барғанымызда, оның 

маңайында ұсақ қиыршық 
тастармен көмкерілген кіш-
кентай-кішкентай бірнеше тө-
бешікті де көрдік.

«Кейкі бабамыздың зи-
раты осы. Батыр өз өсиеті 
бойынша мына қайрақ та-
стың астында жатыр. Ал 
мына төбешіктер оның сар-
баздарының өзінен кейін 
өмірден өткен бір бөлігінің 

қабірлері. Олар да өздерінің 
ұрпақтарына өсиет етуімен 
осында жерленген. Мұнда 
басқа мүрде жоқ…», деген 
жолбасшымыз сөз орайында 
Кейкінің тек батыр ғана емес, 
әйгілі Райымбек батыр баба 
тәрізді кісі дертінің дауасын 
дөп басатын, емшілігімен 
еліне танылған тәуіп, бойы-
на алдағыны болжай білетін 
қасиет қонған көріпкел-әули-
елігі бар ерекше жаратылған 
жан болғанын да тілге тиек 
еткен. Сол өңірдегі екпінділік 
шежіреші қарт Нұрғизат Шә-
керұлы ағамыз да талай сы-
рдың тиегін ағытқан.

Бүгінде батыр жерленген 
қайрақ тастың орнында жер-
лестері мен ұрпақтары ор-
натқан мәрмәр монумент тас 
тұр. Онда:

«Қалқаны болдың қа-
зақтың,

Арманың еді азат күн.
Арайлап атты нұр таңың,
Тәу етер, баба, ұрпағың!» 

– деген жыр жолдары та-
сқа ойылып жазылған. Иә, 
бұл биыл туғанына 250 жыл 
толғалы отырған батыр 
рухына мәңгілік тағзымның 
бастамасы ғана. 2011 жыл-
дың жазында сазгер Өмірзақ 
Оспановтың ақын қарында-
сымыз Маржан Есжанованың 
сөзіне жазылған «Кейкі – ба-
тыр бабамыз» атты әні эфир-
ден шырқалып, кейін бұл әнге 
әнші Аман Төренің орында-
уында арнайы бейнебаян да 
түсірілген. Осы ән мәтініндегі:

«Зар заманда даламды
                  бұлт торлаған,
Туған жерге қалқан болған
                          өр бабам.
Сүйем жерін қазағымның
                            қастерлеп,
Қарыс жерін қаныменен
                            қорғаған.
…Кейкі баба шындығын,
Жар салатын күн бүгін.
Ту көтерген қазақтың,
Ынтымақ пен бірлігін…» 

– деген жолдар біздің барша-
мызды елдік пен ерлікке үн-
деп тұрғандай.

Сейіт КЕНЖЕАХМЕТ.

Суретті салған 
Әбілқасым СӘРСЕНБАЕВ.

«Егемен Қазақстан» 
газетінен.

БАТЫР БАБА
КЕЙКІНІ БІЛЕМІЗ БЕ?

Ұлт-азаттық көтерілісіне — 100 жыл

Кейін Кейкінің 
өзі: «Апырай, өмірі 
ешкімнен ықпаушы 
едім, Сырлыбайдың 
көздерінен шошы-
дым ғой», депті дейтін қари-
ялар.

Сол сапар Кейкінің соңғы 
жорығы болған сыңайлы. 
Осы көріністен кейін ауылға 
оралған Кейкі белдігін 
қылышымен бірге Сырлыбай-
ға шешіп беріп тұрып: «Мен 
осымен тоқтадым», депті де 
найзасын босағаға іліп, тақу-
алық жолға түскен екен. Ал 
өздерімен ала келген қалмақ 
қызы Бадма Кейкінің алды-
на қос тізерлей отыра кетіп, 
басын иіп тұрып: «Ата, менің 
көкірегімде сіздерге деген 
ешқандай өшпенділік жоқ. 
Менің әкем де талай жан-
ның қанын мойнына жүктеді. 
Ақыры не болды, өзінің де, 
ұлының да түбіне жетті. Анам 
байғұс дана екен: «Кісіге қи-
янат жасаған жақсылыққа 
апармайды», деп отырушы 
еді, сол сөзінің төркінін бүгін 
түсіндім. Мені балаларыңыз-
дың біріне қосыңыз, өтінемін. 
Ұрпағыңызды өрбітіп, адал 
келініңіз болуға құдай алдын-
да ант етемін», деп көз жасын 
көлдетіп, аяғына жығылыпты 
дейді.

Қалмақ қызының ақыл-
дылығы мен адалдығына 
тәнті болған Кейкі: «Тұр, қы-
зым, жақсы айттың, сенің де 
жазығың жоқ. Сөзіңе имандай 
сендім. Тілегің болсын!» деп 
сол жерде ағайынның бала-
сының біріне қосып тұрып, 
ауылдастарына: «Бәрің де өз 
қыздарыңдай көріп, сый-құр-
мет көрсетіңдер, бетіне кел-
мейтін болыңдар», деп ақ 
батасын берген көрінеді. Сол 
Бадма анадан өрген ұрпақ 
бұл күнде бір қауым елге ай-
налыпты деседі. Иә, орайы 
келгенде ежелден қоңсылас 
отырған қазақ пен қалмақ 
арасында тек жаугершілік 
пен атыс-шабыс қана емес, 
достық, ағайынгершілік пен 
қыз алысып-қыз беріскен 
құдандалы-жегжаттық ізгі қа-
рым-қатынастар болғанын 
да айту парыз. Мысалы, Ер-
жан Ахметов нұсқасындағы 
«Арқалық батыр» жырында 
сөз болатын Арқалық пен 
қалмақтың Қоңқа, Әбзейіт 
Мәлікеұлы нұсқасындағы «Ер 
Әжібай» жырында айтыла-
тын Әжібай мен қалмақтың 
Қора батырлары арасындағы 
достықтары осының бір ғана 
дәлелдері. Тізе берсек, қазақ 

(Соңы. 
Басы 3-бетте).
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Кездесу мұражайда 
ашылған «Мәдени мұра» ай-
лығы щеңберінде ұйымда-
стырылды. «Жезқазған көне 
металлургия орталығы» тақы-
рыбында өткен дөңгелек үстел 
отырысында Ә.Х.Марғұлан 
атындағы археология инсти-
тутының жетекші ғалымдары 
т.ғ.к. О.А.Артюхова, А.С.Ермо-
лаеважәне де «Ұлытау» ұлттық 
қорық-мұражайының ғылыми 
қызметкері, археолог-тарихшы 
Л.Сембина, Жезқазған қала-
сының тарихи-археологиялық 
мұражайының ғылыми қызмет-
кері Ғ.Әуезов, ҚР Ұлттық му-
зейінің ғылыми қызметкері, ар-
хеолог А.Бірмұханова, Ұлттық 
музейдің «Ұлттық қазына» ҒЗО 
өкілі, т.ғ.к, археолог Т.Мамыров 
сонымен қатар, Жезді кентінің 
ақсақалдары, Жезді кенті 
мектептерінің тарих пәнінің 
мұғалімдері қатысты. Жиын-
да өлкеміздегі тарихи-мәдени 
ескерткіштердің тарихын білу 
және оны бағалау, АЭ негіз-
гі зерттеу нысандарының бірі 
- Талдысай металлургиялық 
комплексінің археология ғылы-
мына қосар үлесі жөнінде пікір-
лер айтылды. 

Металлургия өндірісінің ең 
ірі орталықтарының бірі – Ор-
талық Қазақстан, бабалары-
мыз ерте замандардан «Са-
рыарқа» деп атаған кең байтақ 
өлке. Еуразия кеңістігінде 
ежелгі металлургия өндірісінің 
қалыптасуы мен дамуы бары-
сындағы аса ірі, ерекше орын-
дағы аумақтардың бірі болып 
есептеледі. Археологиялық де-
ректер бойынша, бұл аймақтың 
тарихы ежелден-ақ тау-кен 
кәсіпшілігі және металлургия 
өндірісімен тығыз байланысты. 
Сол уақыттағы Сарыарқа кен-
шілері Ұлытау-Жезқазған ай-
мағындағы мысы бай кен орын-
дарын ашып, оларды қажетіне 
пайдаланды. Қазіргі уақытта 
Орталық Қазақстан аймағында 
ірі Ұлытау-Жезқазған тау-кен 
металлургиялық орталығы 
болғандығы жөніндегі дерек 
археологиялық тұрғыда дәлел-
деніп отыр. 

Талдысай қонысы 1994 
жылдан бастап зерттеу ныса-
нына айналды. Сол жылдан 
бастап Ә.Х.Марғұлан атын-
дағы археология институты-
ның жетекші ғалымдары мен 
мамандары Талдысайда жүй-
елі қазба жұмыстарын жүргізіп 
келеді. Жезқазған мен Ұлытау 
өңірінде тарихтың түрлі кезең-
дерін қамтитын тарихи-мәдени 
шағын аудандардың бірі, әрі 
табиғаты тұрмысқа қолайлы 
Талдысай мекенінде ортағасы-

рлық Басқамыр қалашығы, қа-
зақ зираты және қырат үстінде 
төртбұрыштап тастан қаланған 
Қарауыл мұнарасы бар. Осы-
ның бәрі көне заманнан бері 
қасиетті мекенді қысы-жазы 
үзбей ел қоныстанғандығын 
айғақтайды.

Көп жылдар бойы археоло-
гиялық қазба жұмыстары жүр-
гізіліп келе жатқан ежелгі ошақ 
пештер мен қоныс орындары 
табылған. Өлкеміздегі біре-
гей өркениет деңгейіне дейін 
жеткен ежелгі металлургия 
орталықтары жөнінде ертедегі 
дерек көздерінен бастап қазір-
гі ғалымдардың еңбектерінде 
жеткілікті материалдар жи-
нақталған. Сол деректердің 
барлығында дерлік өлкемізде 
кен қорыту ісі негізгі кәсіп ретін-
де біздің заманымыздан екі жа-
рым-үш мың жыл бұрын қалып-
тасқандығы дәйектеледі.

Қазба жұмысы барысын-
да қоныс тұрғындарының ме-
таллургиямен айналысқанын 
руда, мыс құйма сынықтары, 
шлак қалдықтары және ме-
таллургтердің құралдарынан 
көруге болады.  Талдысай қо-
нысынан кен орындарында 
қолданылған тастан, сүйектен 
және балшықтан жасалған 
еңбек құралдары көптеп та-
былды. Солардың ішінде тау 
жыныстарын ұсақтауға, руда-
ны балқыту үшін дайындауда 
қолданылатын негізгі тас еңбек 
құралдары алдыңғы орында. 

Көне дәуірдегі ата-бабала-
рымыздың тарихын, тұрмыс 
тіршілігін, мәдениеті мен на-
ным-сенімін тек археологи-
ялық қазба жұмыстарынан ғана 
анықтауға болады. Сол себепті 
жыл сайын Орталық Қазақстан 
археологиялық экспедициясы 
Талдысай қонысындағы қазба 
жұмыстарын одан әрі дамы-
тып, археология саласындағы 
мамандармен пікірлер бөлісіп, 
жұмыс жүргізу қажет. Талдысай 
– ежелгі металлургтер қонысы 
– Ұлы Жібек жолы бойындағы 
теңдесі жоқ тарихи ескерт-
кіштер қатарына жатады. Б.з.д 
II мыңжылдықтардан бастап 
ата-бабамызды мыс және  қо-
ламен қамтамасыз еткен біре-
гей комплекс.

С.ҚАЖЫКЕН,
ОҚАЭ-ның 2016 

жылғы қазба маусымына                    
қатысушы, 

Жезді кентіндегі 
М.Төрегелдин атындағы 
тау-кен және балқыту ісі 

тарихы мұражайының 
қызметкері.

«Орталық Қазақстан
 археологиялық экспедициясына – 70 жыл»

ҒАЛЫМДАРМЕН 
КЕЗДЕСТІ

2016 жылдың 2 тамызында Мәкен Төрегелдин 
атындағы Жезді кентіндегі тау-кен және балқыту ісі 

тарихы мұражайында Орталық Қазақстан археологиялық 
экспедициясының құрылғанына 70 жыл, Ә.Х.Марғұлан 

атындағы археология институтының 25 жылдығына ар-
налған «Жезқазған көне металлургия орталығы» тақыры-
бында дөңгелек үстел және ОҚАЭ археолог мамандарымен 

кездесу өтті.

Кейінгі жылдары ескінің бәрі-
не ежірейе қарап, жөн-жосықсыз 
жаңашылдыққа жаппай ұмтылу-
дың салдарынан дәстүрден біраз 
жаңылдық, ұрпақ тәрбиелеуден 
ұтылдық деп айтуға болады. 
Басты байлыққа баланы емес, 
басқаны қоюдың салдарынан жас 
буынның бойынан көпті түңілдірер 
жағымсыз қасиеттер қалыптасты. 
Мұның соңы жастар арасындағы 
қылмыстың өршіп тұрғанын көріп 
жүрміз. 

Күрделі әлеуметтік – психо-
логиялық жағдайлар, одан кейін 
– ұлтаралық қатынас, отбасылық 
тұрмыстың қолайсыздығы мен 
қолдаудың болмауы, жалғыздық 
сияқты факторлар қазіргі таңда 
жастар арасындағы ауытқушылық 
әрекеттің үдеуіне әкеліп отыр. 

Бұл жағдайлардың өріс алуы, 
ең алдымен адам санасы мен бар 
болмысы «жалғыздық» әсерін 
сезінуінде. Сырын бөлісер жана-
шыры болмай, қиын жағдайларға 
тап болғанда, амал таба алмай, 
өмірден өлімді жақын тұтып, қол 
жұмсауға барып жатыр. Айта кету 
керек, жасөспірімдер  арасын-
дағы өз-өзіне қол жұмсау фак-
тілерінің әрбір үшіншісі – көрнекі 
құбылыс, нақтырақ айтсақ, олар 
өлгісі келмейді, тек осы әрекет-
терімен өздеріне назар аудартқы-
сы келеді. Мамандар мұның өте 
қауіпті құбылыс  екендігін айта-
ды. Өйткені, келесі талпынысы 
қазаға ұласып жатады. Балалар 
өз-өзін өлтірудің себебі көп деп 
түсіндіреді. Алайда, олардың ба-
сты проблемасы – жалғыздық. Қа-
зақстанда тіпті 10 жастағы бала-
лар арасында өз-өзіне қол жұмсау 
оқиғалары тіркелген. Мамандар 
жыл сайын Қазақстанда 14 пен 17 
жас аралығындағы жасөспірімдер 
арасында 6-8 суицид фактісі тір-
келетіндігін айтады. Бұл айнала-
мызға көз салып, ойландыратын 
жағдайлар, себебі жоғарыда көр-
сетілген цифрлар, өкінішке орай 
артпаса, кемісі жоқ. 

«Суицид» ойландыратын 
бір жағдай болса, екінші күрделі 
мәселе «жастар арасында әр түр-
лі деңгейдегі  қылмыстың артуы» 
болып отыр. 

Баланың ақ адал көңілі қыл-
мыс атаулыдан жырақ болуы тиіс 
еді гой, әлде қоғам, ата – ана, 
мектеп баланың тәрбиесіне жіті 
мән бермей отыр ма?! Бір қа-
рағанда, әр баланың өмірі әртүрлі 
жағдайда өтеді. Әлеуметтік қиын-
дығы бар отбасының баласы мен 
төрт түлігі сай отбасындағы бала-
ның мінезін, өмірге деген көзқара-
сын салыстыруға мүлде келмейді. 
«Аш бала тоқ баламен ойнамай-
ды» деген сөз бекер айтылмаған 
болар. Отбасылар арасындағы 
әлеуметтік теңсіздік баланың тағ-
дырына, тіпті ойлау жүйесіне де 
әсер етеді.

Бала айналаға қарап өседі. 
Өзінің құрбы-құрдастарына қарап 
еліктейді. Біреу бай болып, өзі 
кедей болса жан дүниесі қалай 
құлазымасын? Баланың не се-
бепті тура жолдан тайып, қылмыс 
әлеміне еніп кететінін кім біледі?... 
«Ақша», «Байлық» дейтін түсінік-
тердің дәуірі жүріп тұрған заман-
да, жақсы тұрмыс, қалың қалта 
баланың да ойына кіріп шықпай 
ма? Оның үстіне жұмысбасты 
болып кеткен ата-ананың да ба-
ласының өмірін қадағалайтын 
мүмкіндіктері жоқ. Балалардың 
ермегі болатын дұрыс нәрселер 
азайып кетті. Бала бүгінде ермек-

ті өзі тауып алатын болды. Көше-
ге шығады, өзі сияқты бос жүр-
гендермен жолығысады. Ақшасы 
болса, ойын залдарына барып 
уақыт өткізеді. Ақшалары болма-
са, бірігіп не істейтіндерін ойла-
стыра бастайды. Дос – жарандар 
бір жерге шақырады. Олардан 
қалмауға тырысып, сол қатарда 
абыройлы, беделді болуы үшін не 
істемейді?!. Топтың айтқанымен, 
солардың меңзеуімен жүріп – 
тұруына тура келеді. Көше заңы 
басқа заңдарға, түсінік – пай-
ымдарға қарағанда қаталдау ма 
дерсің. Ол әлсіздерді кешірмейді. 

«Баланы көше тәрбиелейді» 
деген сөзді жиі еститін болдық бү-
гінде. Бұл дұрыс. Өйткені бүгінгі 
бала, шын мәнінде, өз өмірімен 
жеке қалып отыр. Түске дейін мек-
тепте болса, түстен кейін өз еркі 
– өзінде. Үйінде қарайтын біреу 
болса жақсы, болмаса, ол жағы 
қиындау. Балалық кезеңде адам 
баласы қашанда бір нәрсені көр-
гісі келіп, бір нәрсені білгісі келіп 
тұрмаушы ма еді?! Мұндай шақ 
кез келген бала үшін сын саға-
тына айналады. Аяғын шалыс 
басса, қылмыс жасап қойып, заң 
алдында жауап беруі де ғажап 
емес. Жастайынан қылмыскер 
атанып, темір тордың аржағын-
да отырғандар аз ба?! Олардың 
тағдыры мен өмірі не себепті со-
лай болды? Ойланатын мәселе. 
Солардың арасында айналаға 
қатыгездік көзбен қарайтындары 
да жоқ емес. Қылмысын жасады, 
жазасын алды...

Жасөспірімдер арасындағы 
қылмыстың туындау себебін 
қоғамдық жағдайлардан, әлеу-
меттік себеп-салдардан, тәрби-
елік жұмыстардың әлсіздігінен 
көруге болатын шығар. Деген-
мен бұл бағытта көп жұмыстар 
атқарылуда. Тәрбие беріледі, 
қылмыстың алдын алу шарала-
ры, түсіндірме жұмыстары жүр-
гізіледі. Оның бәрі қылмыстың аз 
болуына ықпал жасайтыны рас. 
Бірақ қылмысты түбегейлі жой-
ып жібере алмайды. Неге? Өй-
ткені жасы кәмелетке толмаған 
баланың өмірге деген көзқарасы 
қалыптаспаған. Ол әлі ненің жақ-
сы, ненің жаман екенін ажыратып 
үлгермеген. Турасын айтқанда, 
олардың кейбіреуіне айтылған 
ақыл бір құлағынан кіріп, екінші 
құлағынан шығып кетеді.  Себебі 
бала сондай кезеңді басынан 
өткеруде. Сол сияқты баланың 
өмірі қоғамның назарынан тыс 
қалған уақытта, баланың басына 
не кіріп – шықпайды?! Ғаламтор 
бола ма, әлде басқа да нәрселер 
бола ма, баланың табиғатына көп 
әсерін тигізуде. Баланың тағды-
ры, баланың психологиясы бір 

қалыпты емес. Ол азғыруға көп 
ұшырайды. Бір өзі шешім қабыл-
дап қылмысқа барған баланы аз 
жолықтырасың. Олар қылмысқа 
көбінде топ болып барады. Кім 
топтан бөлінгісі келер дейсің?! 
Бірен – сараны болмаса, бала-
лардың біраз бөлігі үшін өз ара-
ларындағы абырой беделі бәрі-
нен жоғары болмақ. Сол жолда ол 
неге болса да баруға дайын тұруы 
мүмкін. Қылмыстың шеті осы жер-
ден басталады. Бұл күнде көп 
кездесетін қылмыстардың ішінде 
мүліктік, қарақшылық тәрізді қыл-
мыстар аталады. Күнделікті көріп 
жүргеніміз – оқушылардың қолын-
дағы ұялы телефондардың әртүр-
лі болып келетіндігі. Жағдайы 
жақсы бай баласы қымбат ұялы 
телефон ұстайды, ал материал-
дық жағдайы одан төмен отба-
сының баласы ұялы телефон-
ның арзанын ұстайды. Осындай 
теңсіздіктер қылмыстық себеп-
терді туындатады. Сонымен қа-
тар, қазіргі уақытта «Діни экс-
тремизм» дерті де бала санасын 
улап, ақиқат өмірден алыстатуда, 
айтылған сөзге ере беріп, секта 
«ұстаздарын» пір тұтып, айтқа-
нын екетпей жасап жүргені, қоғам 
болмысының ауытқуына тікелей 
себепкер болып отыр. Мектепте 
сабақ бағдарламасынан тыс ап-
тасына бірнеше сағат «діни сауат-
тылық» оқу ағартушылық сабақта-
рын жүргізсе, бұл да дініміздің 
өз заңдылығынан ауытқымауы-
на жәрдем береді, себебі көп 
жағдайлар, білімнің болмауынан, 
сананың саяздығынан керітартпа 
нәтиже көрсетіп жатады.

Еліміздің әр баласы – мем-
лекетіміздің болашағы. Олардың 
қалыптасуына, өмірде дұрыс 
адам болып өсуіне барынша көңіл 
бөлген жөн, ата –ана! Себебі кей 
кездері, ананың жұмсақ алақаны 
мен әкенің ыстық құшағы бәрі-
нен қымбат болады, жұмысба-
стылық осы бір қажеттілікті кеп-
іл етіп, екі жақты қашықтатады. 
Ал мемлекет тарапынан соңғы 
жылдары жастармен белсенді 
жұмыстар жүргізілуде – жастар-
дың жаңа қоғамдық бірлестіктері 
құрылды, сонымен қатар облыс 
аудандарында әлеуметтік қызмет 
көрсету жұмыстары атқарылып, 
жыл сайын жастар форумдарын, 
конкурстар, фестивальдер, отан-
сүйгіштер шеруін өткізу дәстүрге 
айналды, жастарды әлеуметтік 
қорғаудың әртүрлі нысандары 
енгізілді. Ия, өте жақсы шаралар, 
дегенмен ананың жұмсақ алақа-
ны мен әкенің ыстық құшағы бәрі-
нен қымбат, Әке! Ана!

А.СЕЙТҚАЛИ.

ҰРПАҚ  ТӘРБИЕСІ – 
ҰЛТ  БОЛАШАҒЫ

Тәрбие
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Жағымды жаңалық

19 тамыз күні жаңадан салынған ем-
хананың ашылу салтанаты болды. Оған 
аудан әкімі Х.Омаров, аудан әкімінің 
орынбасарлары мен аудандық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Ә.Жандар-
беков, селолық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Ш.Смайылов, мекеме, кәсіпо-
рын басшылары және 
аудан көлеміндегі ден-
саулық мекемелерінің 
дәрігерлері қатысты. 
Бұл шараға Қараған-
ды облысы денсаулық 
сақтау басқармасының 
Жезқазған аймақтық 
өкілдігінің басшысы мін-
детін атқарушы Құсай-
ынова Рымжан Сәрсен-
бекқызы арнайы келіп 
қатысты. Жүргізушілер 
салтанатты ашық деп 
жариялағаннан кейін 
аудан әкімі Х.Омаров 
құттықтау сөз сөйлеп, 
аудан халқына бақыт, 
мықты денсаулық тіледі. Сондай-ақ, 
осы құрылысты жүргізіп, сапалы бітіріп, 
тапсырып отырған «Құрылыс» ЖШС-нің 
басшысы М.Молдашевқа, құрылысшы-
ларына алғыс айтып, алдағы істеріне 
сәттілік тіледі.

Бұдан соң денсаулық сақтау саласы-
ның ардагері Қ.Әбдірахманов, аудандық 
селолық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Ш.Смайылов, жас маман, терапевт М.

Берліқұлова, т.б. құттықтау сөз сөйледі. 
Жаңа емхананың лентасын аудан 

әкімі Х.Омаров, аудандық мәслихаттың 
хатшысы Т.Сейтжанов, еңбек ардагері 
Ш.Смайылов, денсаулық сақтау са-
ласының ардагері Қ.Әбдірахмановтар 
қиды. Бұдан кейін салтанатқа келген-

дер емхана ішін аралап-көріп, риза-
шылықтарын білдіріп жатты. Құрылысты 
салуға басшылық жасаған М.Молдашев 
да келгендерге алғыс айтып, емхананы 
игіліктеріңізге пайдаланыңыздар, денса-
улықтарыңыз мықты болсын деген тілек 
айтты. Соңында жиналғандарға «Жай-
машуақ» дәмханасынан дәм берілді.

                                                                                       
        Өз тілшіміз.

АУДАНДА ОТБАСЫЛЫҚ 
ЕМХАНА АШЫЛДЫ

Астанада Ұлттық Олимпиада ко-
митетінің президенті Тимур Құлыбаев 
пен Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы Олим-
пия ойындарының чемпиондарымен 
және жүлдегерлерімен кездесті.

Кездесуге спортшылармен бір-
ге жаттықтырушылар, Олимпиадаға 
еліміздің делегациясының құрамында 
барған спорт мамандары қатысты.

Кездесуде ҰОК президенті мен 
Мәдениет және спорт министрі отан-
дастарымызды жеңістерімен құт-
тықтап, Олимпиадаға қатысты өз ой-

ларын ортаға салды. Онда алдымен 
Ұлттық Олимпиада комитетінің бас-
шысы сөз алып, спортшыларға риза-
шылығын білдірді.

– Сіздерді Олимпиаданың сәтті 
аяқталғанымен құттықтаймын. Олим-
пиада біздің спортшылар үшін ел на-
мысын абыроймен қорғап, отансүй-
гіштігімізді көрсететін жарыс алаңы 
болды. Спортшыларымыздың жеңісі 
елімізде спортты дамытуда тиісті 
жұмыстардың жасалып жатқанын 
көрсетті. Қазақстан Олимпиадада 
ешқашан 17 жүлде алып көрген емес. 
Сіздер жарыс алаңында намысқа ты-
рысып, осы медальдарды жеңіп әкел-
діңіздер, – деді ол.

Осыдан кейін Мәдениет және 
спорт министрі сөз алып, спортшы-
лар мен жаттықтырушылардың ең-
бегін, ұлттық құраманың жарысқа 
жақсы дайындалғанын, сол үшін 
Ұлттық Олимпиада комитеті мен жат-
тықтырушылардың осы іске басынан 
соңына дейін араласқан басқа да 
спорт мамандарының еңбегін бас 
бармақпен бағалайтынын айтты.

Келесі кезекте сөз Олимпиада 
чемпиондары мен жүлдегерлеріне 
берілді. Алдымен боксшы Данияр 
Елеусінов мінберге шығып, ҰОК пре-
зидентіне Олимпиадада ғана емес, 
оған дайындық кезінде де көрсеткен 
қолдауына алғыс білдірді. Одан кей-
ін Олимпиадада алған әсері туралы 
жүзгіш Дмитрий Баландин де айтып 
берді.

– Финалда жүзіп болғаннан кейін, 
таблоға қарасам, ешнәрсе түсінбедім. 
Қателік болған шығар деп ойладым. 
Содан кейін ғана құрмет тұғырына 
шыққанда жеңіске жеткенімді сезін-
дім. Сол жерде еліміздің Әнұраны 
шырқалып, көк Туымыз көтерілгенде, 
бойымды барлық Қазақстан халқы 
үшін мақтаныш сезімі кернеді. Бұл 
сезімді жеткізу қиын. Қазақстанға сон-
дай сезімді сыйлағаныма қуандым. 
Жеңіс тұғырында еліміздің Көкбай-
рағының өзгелерден биік тұрғанын 
мақтан тұттым, – деді Олимпиада 
чемпионы.

Әйелдер күресінен күміс жүлдегер 
Гүзел Манюрова да Олимпиададағы 
спортшыларымыздың жеңісі бүкіл 
еліміздің ортақ жеңісі екенін атап өтті.

Осыдан кейін бокстан ұлттық 
құрама команданың бас жаттықты-
рушысы Мырзағали Айтжанов сөз 
алып, жарыста болған бәсекелестік 
туралы айтты.

Жиынның соңында Олимпиадада 
баспасөз орталығының жетекшісі қы-
зметін атқарған Бақытжан Ордабаев 
Олимпиада жаңалықтарын беріп, ре-
портаж жасаған журналистердің жұ-
мысын жоғары бағалады.

«Егемен Қазақстан» газетінен.

Соңғы жылдары табиғаты тарихқа толы, бауыры байлыққа толы 
көне астана гүлденіп, көркейіп келеді. Небір халықтың ойында жүрген 

істер жүзеге асуда. Мысалы, отбасылық емхана көп жылдардан бері 
көпшілік көкейінде жүрген іс еді. Өткен жылдың мамыр айында Марғұлан 

Молдашевтың «Құрылыс» ЖШС-гі емхана құрылысын салуды қолға алған 
болатын. Бұл емхананы осы жылдың тамыз айында бітіріп, Тәуелсізді-

гіміздің 25 жылдығы қарсаңында пайдалануға берді. Емхана қажетті 
құрал-жабдықтарымен толық қамтамасыз етілген.

ОЛИМПИАДАДАН 
АБЫРОЙМЕН 

ОРАЛДЫ
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Марафон Ұлытаудан түлеп ұшқан 
ұлар құс секілді әдебиет көгіне қалықтай 
көтерілген публицист-жазушы, ержүрек 
жауынгер Баубек Бұлқышев пен бел-
гілі қаламгер Мұқан Иманжановты еске 
алуға арналды. Қос ұланның ғибратқа 
толы, өнегелі жолдарын дәріптеп, тау 

ұлдары деген атқа лайықты адами қаси-
еттерін әспеттеп, оны өскелең ұрпақтың 
бойына сіңіру көзделді. Сонымен қатар, 
Елбасы Н.Назарбаевтың жыл сайынғы 
Жолдауында көрсетілген негізге сәйкес 
қазақстандықтардың 30 пайызы бұқара-
лық спортпен шұғылдану керектігін бас-
шылыққа алды. Бүгінгі күні Президенттің 
бұл тапсырмасын халық арасында іске 
асыруға саламатты өмір салтын наси-
хаттауға бұқаралық спорт түрін дамы-
туға аудандық ішкі саясат бөлімі әркез 
көңіл бөлуде. Оның айқын айғағы өткен 
жылы «Бірінші болу батылдық» атты 
қайырымдылық марафонын өткізсе, 
биылғы жылы «Тау марафоны» өткізіліп 

отыр. Мұның бәрі бұқаралық спорт-
ты дамытуға  бағытталған жаңа қа-
дам. 

Марафонның ашылу салтанаты 
аудан орталығындағы көк аспанмен 
таласқан еңселі сахнаның төріңде 
басталды. Сөз тізгінін ұстаған де-
нешынықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы Марат Оразалин мара-
фонның жүру тәртібін түсіндіріп, 
жарысқа қатысушыларға сәттілік 
тіледі. Бұдан кейін айтулы жарысқа 
қатысушылар жас ерекшеліктеріне 
байланысты іріктелді.

Марафон сағат 10:00-де Ұлы-
тау сілемдерімен жалғасып жатқан 
Қазантау баурайындағы жазық 
алаңнан басталды. Марафонға 
қатысқан ер азаматтар Қазантау-
дан бастап, село орталығын бетке 
алып 18 шақырымға жүгіріп сынға 
түсті. Ал, жасөспірімдер село орта-
лығына қарай 3 шақырымға жүгіріп 
бақ сынасты. Барлық марафоншы-
лардың табан тіреп, тоғысқан жері 

аудан орталығындағы «Хандар алаңы»  
болды. 10 мен 15 жас аралығындағы 
жасөспірімдер жарысында өзгелерден 
оқ бойы озық келіп Ермахан Мұқажан 
мәре сызығын бірінші кесті. Осы жа-
рыста аманкелділік Бексұлтан Құр-
манәлі екінші орынға иеленсе, үшінші 

орынға Мирас Жақия табан 
тіреді. Бұдан кейін нәзік 
те, сезімтал тауқыздары-
ның арасында дүбірлі дода 
басталды. Бұл жарыста 
Әсел Құрманғалидің жұл-
дызы жанып, бірінші орын-
ды еншіледі. Екінші орынға 
Валерия Середен иеленсе, 
үшінші орынды Аяулым Та-
набаева місе тұтты.

25 пен 35 жас аралығын-
дағы марафонда суырылып 
алға шыққан ұлытаулық 
Бауыржан Құрманғалиев 
болды. Жастайынан спорт-
ты жанына серік еткен жі-
герлі жас «нағыз желаяқ» 
екенін танытты. Екінші 
орынды №1 Ұлытау орта 

мектебінің түлегі, 2014 жылғы ҰБТ-дан 
113 балл жинап«Алтын белгі» иегері 
атанған Максим Тен қанжығасына бөк-
терді. Үшінші орынды жезділік Азамат 
Төлеутай қанағат тұтты. 36 мен 50 жас 
аралығындағы жарыс тіптен қыза түсті. 

Жиналған жұрттың назары осы топқа 
ауды. Барлығының делебесі қозып, бәй-
генің алдын күтумен болды. Өйткені, 
бұл марафонға Ұлытаудың бетке ұстар 
марафоншысы Аманбек Баймағанбе-
тов қатысқан еді. Бұған дейін ол Астана 
қаласында «BI group» компаниясының 
ұйымдастыруымен өткен халықаралық 
«Қайырымдылық» марафонында бірін-
ші орынды, халықаралық  Алматы қала-

сында өткен «Бірінші болу — батылдық» 
марафонында екінші орынды қанжыға-
сына байлаған белгілі марафоншы. 
Көпшіліктің  асыға күту себебі осы.

Орталық алаңда қалың нөпірдің ой 
толқытқан басты әңгімесі Аманбек жай-

ында өрбіді. Қызу әңгімеге құлақ түріп, 
ойға тоқып тұрған шағымызда жұртты 
дүр сілкіндіріп топтың алдынан маңдайы 
жарқырап Аманбек көрінді. Ол небәрі 55 
минут 10 секундта 18 шақырымды еркін 
бағындырды. Неткен ғажап жүйрік де-
сеңші!

Мәре тұсына жиналған жұрт оның 
шын жүйріктігіне тәнті болып «желмен 
жарысқан желаяғың осы деп» түйіскен 
ойдың қорытындысына нүкте қойды. Ал,  
екінші орынды Данияр Әбдіқошқаров 
пен Ерлан Ержанов өзара тең бөлісті. 
Үшінші орынды Ержігіт Кенжебай ием-
денді. 50 мен 60 жасты еңсерген аза-
маттардың арасынан Өмірсерік Ағыба-
ев бірінші орынға қол жеткізді.

Марафонға қатысушылардың ұзын 
қарасы келіп жеткенше сағат тілі 14:00-
ді көрсетті. Аудан жұртшылығы әуелеген 
әннің ырғағымен марафоншылардың 
бойын сергітіп «Хандар алаңы» тұ-
сынан қарсы алды. Марафон соңында 
спорт бөлімінің әдіскері Ерлан Сәдірұлы 
жеңімпаздарды марапаттап, бағалы 
сыйлықтарды табыс етті. Жалпы мара-
фонға 70-ке жуық спортсүйер қауым  қа-
тысты.

Суреттерді түсірген Ж.АЯШЕВ.

Өткен аптаның қасиетті жұма күнінде Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Баубек Бұлқышев пен 

Мұқан Иманжановтың туғанына 100 жыл толуына орай аудандық ішкі 
саясат бөлімінің бастауымен денешынықтыру және спорт бөлімінің 

тікелей ұйытқы болуымен аудан орталығында «Тау марафоны» өтті. 

СПОРТСҮЙЕР ҚАУЫМНЫҢ 
БОЙЫН СЕРГІТКЕН

 МАРАФОН
(Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы мен Ұлытаудың қос ұланына арналды)Қайрат ЖҰМАБАЕВ
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Бәрі де әйелдер жайлы...

Әйелдерге 
қатысты 

тыйымдар 
мен 

әдептер 
туралы

Боямасыз өмір

Баян бүгін де ерте оянды... Төсек 
жанында тұрған үстел үстіндегі ұялы 
телефонын алды. Сағатына қарап еді, 
намазға әлі ерте екен. Ол өткенін ой 
елегінен өткізді. Күні кешегі өзінің жан 
күйзелісін есіне түсірді. Осы бүгінгі күні-
не тәубе деді. Бәрі қалай болғанын ой 
елегінен өткізді. Уайым-қайғы жоқ, ба-
лалық балдәурен. Келін болып түскен 
кез. Той-думанда орта... Бәрі-бәрі де 
кино лентасындай көз алдынан өтіп 
жатты. Солай өте берер ме еді, сол бір 
дерт, ұйқысыз түндер, жанын жегідей 
жегі құрт... Ойын таң намазға шақы-
рылған азан дауысы бөліп жіберді. Бір-
ден тұрып, дәрет алып, жайнамазын 
жайып, намаз оқуға кірісті. Жүрегіне ой 
бітіп, үміт отын жандырып, екінші өмір 
сыйлағандай осы бір сеніміне Алла 
Тағалаға шүкір, тәубе етті. Алғаш рет 
дертті екенін жеткізген дәрігердің сол 
бір сөзі құлағында әлі де жаңғырып тұр. 
Дәрігер қағаздан басын алмай жазуын 
жалғастырып жатып: «Сіздің ауруыңыз 
асқынып кетіпті. Өте қауіпті. Ота жа-
самаса болмайды. Дайындалыңыз, 
жазылуы екіталай, Сіз раксыз»,–деді. 
Басынан біреу ауыр тасты тастап жі-
бергендей сенделіп қалды. Өз-өзіне 
келе алмай, жаңылыс естідім бе деген 
оймен: «Не дейсіз? Не үміт жоқ па? – 
деп көз жасына ерік берді. Дәрігер: 
«Мен жаңа бәрін түсіндіріп айттым ғой. 
Отаға дайындала беріңіз» – деді.

Ауруханадан шығып келе жатып, 
үйдегілерді ойлады. Үйдегілерге, 
туған-туыстарға қалай жеткіземін, не 
айтамын? Бұл дерт маған қайдан пайда 
болды деген сансыз ойлар санасында 
жаңғырып тұрды. Осылай жүре берер 
ме еді, ол өзінің мешіт жанынан өтіп 
бара жатқанын байқады. Осы уақытқа 
дейін қанша рет өтіп жүрсе де ішіне 
кіріп көрмегеніне қатты ұялды. Ол осы 
оймен мешіт табалдырығын қалай ат-
тағанын да білмей қалды. Мешіт има-
мы жылы жүзді екен, күлімсіреп қарсы 
алды. Амандасқан соң: «Төрлетіңіз, 
отырыңыз», деп орындық ұсынды. Не-
ден бастарын білмей, абдырап қалған 
бұған: «Халыңыз жақсы ма, не айтайын 
деп едіңіз? Айта алмай мазалап жүрген 
жағдай болып қалды ма? – деп сұрап-
ты. Басынан кешкен бүгінгі жағдайды 
жылап отырып, айтып берді. Имам су 
ұсынып, аз үнсіздіктен соң: «Бұл Алла 
Тағаланың сыны. Заманында қанша-
ма Пайғамбарлар да осындай ауыр 
сынақтарды да бастарынан өткерген. 
Ең әуелі Жаратушыға деген сенім, дерт-
тен жазыламын деген үміт, бәрі жақсы 
болады деген ниет болуы керек». Қа-
сиетті Құранда: «Алла Тағаланы еске 
алумен жүрек тыныштық табады. Мені 
еске алыңдар. Мен де сендерді еске 
аламын»,–делінген. Әз Пайғамбары-
мыз: «Раббысын еске алушы мен Ра-
ббысын еске алмайтынның, мысалы 
өлі мен тірі секілді», деген. Жаратушы 
иесін тануға әр адам әртүрлі жағдай-
лармен келеді. Осы дерт болмағанда 
сіз де бұл жерге, мешітке келмес те 
едіңіз. Пендесін Алла Тағала өте жақ-
сы көреді. Оған деген құлшылығыңы-
зды көбейт. Өйткені, Алланы еске алу 
адамның дертіне шипа, жанына дауа 
болады. Қаншама адамдар туғанынан 
қол-аяғы жоқ, көзі соқыр, бес саусақ 
секілді бірдей емес. Басыңды көтер. 
Бұл қиындықтар да артта қалады. Әр 
қиындықтың артында бір жеңілдік бар. 
Осы күніңе тәубе ет. Намазханаға 
кіріп, басыңды сәждеге қой. Іштегі күй-
зелісіңді сыртқа шығар. Өзіңе Алла жар 

болсын!», деп ағалық көңілмен шығарып 
салды. Осынау, бір жылы сөздер тәнге 
қуат, дертке дауа, жанға шипа болғандай 
Баянға қанат бітіргендей болды. Намазға 
жығылып, басын сәждеге қойды. Күбірлеп 
дұға оқыды. Алладан кешірім тіледі. Көзі-
нен моншақтап жас төгілді. Ол мешіттен 
үстінен бар ауыртпашылығы түскендей 
жеңіл шықты.

Үміт пен күдік күреске түсіп, бірде үміт 
асқақтап, бірде күдік басым болып, уақыт 
зымырап өтіп жатты. Ота сәтті болды. 
Жанында палаталас серіктеріне көзін 
жүгіртті. Тор жақта жатқан орта жастағы 

әйелге туыстары күн құрғатпай келіп 
тұрады. Терезе алдында жатқан орыс 
әжейдің ешкімі жоқ па, терезеге қарап, 
көршісіне тастап кеткен иті мен мысығын 
айта береді. Ауызы сөзден бір босамай-
ды. Өзіне жақын жатқан аққұба келіншек 
көп сөзі жоқ, момын да жуас. Сұрасаң 
ғана жауап береді. Өзі ашылып сөйле-
мейді. Бұл да болса, әртүрлі адамдарды 
бір жерге жинап қойған Алланың тағдыры 
ғой. Осылай оймен жатып, қалғып кетіпті. 
Түсіне марқұм әке-шешелері кіріп, күні 
кешегідей анасы қазан-ошақ маңында 
күйбеңдеп жүр. Сөреге құрт жайып жүр 
ме, бір нәрсе істеп жүр. Әкесі болса, 
намазға дайындалып, дәрет алып жа-
тыр. Баян мейірбикенің дәрі қабылдауға 
шақырған дауысынан селк етіп, оянып 
кетті. Дәрі-дәрмегін қабылдап келе жа-
тып, әке-шешесін ойлап, жатқан бөлмесі-
не келіп, оларға күбірлеп құран оқып, дұға 
бағыштады. Өздері жатқан онкологиялық 
ауруханада өзімен құрбылас, үлкен-
ді-кішілі, жасы аралас әйелдер өте көп. 
Бәрі де отбасын, бала-шағаларын ой-
лап, оларды сағынышпен естеріне алып 
отырады. Өткен жолғы мешітке барған 
оқиғадан соң, үйдегілерден Құран Кәрімді 
алдырып, құранның қазақша мағынасын 
оқуға кірісті. Ойына құрандағы әйелдерге 
ескерткен, ұятты жерлеріңді жабыңдар 
деген аят түсті. Отаға дайындық алдында 
емханада жатқан кезде, терезеге қарап 
отырған бір келіншектің: «қараңдар, келін 
келе жатыр» деген сөзін естіп, баршасы 
жапа-тармағай терезеден қарапты. Туы-
старына келген той көйлегін киген қа-
лыңдықты көріп, шіркін-ай, кеудесін бір 
жамылғымен жапса еді деген ой оралды.

Қазіргі кезде көптеген әйелдердің ау-
рулары Алла Тағаланың бұйрығын орын-
дамай, осылайша ашық-шашық жүрулері-
нен болып отыр. Әсіресе, жаңа түскен 

Жас келіндер мен келіншектер 
қарашаңырақтың немесе ақсақалы 
бар үйдің төріне шықпайды.

Әйел адам орындықта отырған-
да аяғын айқастырмайды.

Келіндер келін болып түскен 
жеріндегі адамдардың аттарын 
атамайды. Қайнылары мен қайын-
сіңлілеріне өзі жеке ат қояды.

Әйелдер мен жас адамдар біре-
удің бетіне бажырайып қарамайды.

Қазақ дәстүрінде туыстығы, ілік-
тігі жоқ ер мен әйел оңаша отырмай-
ды.

Екіқабат әйелге күлу – әдепсіздік.
Бала емізіп отырған әйелге қара-

майды.
Қазақ әйелдері еркектер отырған 

жаққа көз салмайды.
Әйелдер жолаушының, еркектің 

алдын кесіп өтпейді.
Қазақ әйелдері кісіге қарсы қарап 

отырмайды, бір қырындап отырады.
Қазақ әйелдері күйеуінің атын 

атамаған және оның айтқандарын 
мүлтіксіз орындайды, бетіне қарсы 
келмейді.

Әйел көп көзінше керілмейді. 
Жұрт алдында кекіру, есінеу – ерсі 
іс.

Әйел ерте тұрады. Әйел дұғаны 
ішінен оқиды.

Әйелге ер адам атқаратын мін-
деттер жүктелмейді.

Әйел әдептері мен ырымдары 
адамдарға жараспайды.

                                                 
Жинақтаған: 

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ.

Күйеуіне сенімі жоқ әйел – сүйе 
алмаған әйел.

Ерін өрге сүйрететін де, кейде 
күйрететін де – әйел.

Әйелдің ақылы ізеттілігімен бел-
гілі.

Ақылды әйел – айтқызбай ұғады.
Сұлулық та – суық қару.
Сыйластық – махаббат негізі.
Махаббатпен орнаған отбасыны 

құлатпай сақтау – ең алдымен әйел-
дің міндеті.

Әйел өзгені есінен тандыра 
алуымен емес, өзінің адал екендігі-
нен мақтануы тиіс.

Қызды көркем көрсететін – сал-
мақты мінезі.

Ақылды әйел ерімен бедел салы-
стырмайды, еркелеп отырып ығына 
жығылады.

Еркек – отағасы, әйел – отанасы.
Күйеуіңді сыйлағаның – өзіңді 

сыйлағаның.

Жинақтаған: 
Мұхтар ЫБЫРАЙҰЛЫ.

қалыңдықтың той көйлегі, кеудесінің 
жалаңаш болуы, мода қуған жастардың 
қашан түсінетінін ой елегінен өткізді. 
Кеңес Өкіметі кезінде мектепте де-
нешынықтыру сабағына спорттық киім 
келгенде қыздар арасында белдеріне 
киімдерін байлап, әуреге түсуші еді. 
Кейіннен келін болып түскен уақытта 
қайынағалары алдында иіліп тұрушы 
еді. Қазіргі кезде келіндердің иіліп 
тұруы қайда, көпшілігінен ұят кеткен. 
Арқа-жарқа болып жататын ол да бір 
заман екен ғой... Бүгін көңіл-күйі ерек-
ше. Таңертең қараған дәрігер: «бәрі 

жақсы екен, осы-
лай жақсы болса, 
жақын күнде, тағы 
бір-екі тексеруден 
кейін үйіңізге шыға-
рамыз», деді. От-
басына баратыны-
на қуанып, тезірек 
шығарса екен деді 
іштей. Намаз уақы-
ты болған соң төсе-
гінің үстіне жай-
намазын жайып, 
құбылаға қарап, 
ғибадатын жасауға 
кірісті. Бойы жеңіл-
деніп, көңілі сергіп, 
үйдегілермен қу-
анышын бөлісуге 
ұялы телефонын 
алып, өзіне керек-
ті нөмірлерді тере 

бастады. Баян әсіресе, кіші қызына 
алаңдаулы. Ол сабаққа таңертең бара-
ды. Ерте тұрып, шашын өріп, тамағын 
беріп, сабағына жіберетін еді. Үлкен 
қызы мен ұлы да қашан ауруханадан 
шығады деп, күн санауда. Алла Таға-
лаға құлшылық жасап, бес уақыт намаз 
оқығалы Баянның ісі оңға басты. Денса-
улығы түзеле бастады. Намаз оқығалы 
бұрынғы күдігі сейілді. Ұйқысы да ты-
ныш. «Бұл Алла Тағаланың бір сыны. 
Ерте ме, кеш пе болатын іс. Алла, има-
ныңнан айыра көрме. Бала-шағамның 
қызығын көрсете гөр», деп дұғасында 
ертелі-кеш тілек тілеумен болатын. 
Алғашқыда жанында жатқандар Баянға 
бір үрейлі көзқараспен қарады. Оның 
намаз оқығанына, күбірлеп Алладан 
тілек тілеп, тәспі тартқанына үрке қа-
рады. Кейіннен оның тез сауыққанын 
көріп, бізді де дұғаңа қос. Біз үшін де 
Алла Тағаладан тілек тіле дейтін бол-
ды. Баян оларға: «Сіздер де намаз 
оқып, Аллаға бет бұрыңыздар, Алла 
Тағала қол жайып, тілек тілеушінің қо-
лын бос қайтармайды», деді. Бірақ, 
үнсіз тыңдағандарымен аржағындағы 
тәкәппарлығы менмендікпен мойында-
ры жар бере ме?

Бүгін ол көптен күткен осы күнге 
де келіп жетті. Айға жуық жатқан ауру-
ханамен, палаталас серіктерімен, ем 
жасаған дәрігерлерімен қоштасты. Ол 
аялдамаға қарай аяңдап бара жатты. 
Алладан өзінің басында болған ауы-
ртпалықты басқаның басына бермеуін 
тіледі. Бүгінгі күніне, кешегі өткен күні-
не, алдағы келер күніне Аллаға мың да 
бір тәубе етті.

Тәшен ЕСІМСЕЙІТҰЛЫ.
Мибұлақ ауылы.

Бұл өмірді беріпті ғой азапқа, 
қызық қуып, бос өткізіп азайтпа!

 
Жүсіп әл-Баласағұни.

Намаздың  
шарапаты
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«СӘУЛЕТ-ЖОСПАРЛАУ ТАПСЫРМАСЫН БЕРУ»
МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ТҮРІ БОЙЫНША 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №257 бұйрығына қосымша 

Жақсы адамдар арамызда 
жүргенде оның ерекше жақсы қа-
сиеттерін байқай бермейміз. Оған 
әртүрлі жағдайлардың, пендешілік-
тің болуы да мүмкін. Ал ол кісі 
өмірден өткеннен кейін оның жақ-
сы қасиеттері, өнегелі істері айқын 
көрініп, ол кісіге деген сарқылмас 
сағыныш, айрықша құрмет пайда 
болып, рухына тағзым етеміз. Он-
дай жандардың өзі өлгенмен оның 
есімі, өнегелі ісі өлмей елмен бірге 
жасайды. Сондай абзал жандар-
дың бірі Ахат Райымбекұлы еді. 

Мен Ахаңды бала кезімнен 
бері білемін. Ол кісі Шеңбер кең-
шарына директор болып келгенде 
мен енді-енді есейіп келе жатқан 
бала едім. Колхоз тарап, Шеңбер 
кеңшарының құрылғанына бір-екі 
жылдай ғана болған. Шаруашылық 
шашырап әлі қалыптаса алмай 
жатқан кез болатын. Тіпті кеңшар-
дың тарап кетуі де мүмкін еді. Ахаң 
келісімен істі ұтымды ұйымдасты-
рып, еңбек адамдарына қажетті 
жағдай жасап, тәртіпті жолға қойып, 
ферма меңгерушілерін, бригадир-
лерді, білікті тәжірибелі, іскер кадр-
лардан іріктеп қойып, аз уақыттың 
ішінде шаруашылықты аяғынан 
тік тұрғызып, тарап кетуден аман 
алып қалды. Ахаңның мінезі ашық, 
жанарынан мейірім шуағы төгіліп, 
жүзіне күлкі үйіріліп тұратын өте 
қарапайым абзал азамат ретінде 
халықтың сый-құрметіне бөленіп, 
алғыс алып, абыройға бөленді. 
Тапсырма бергенде кейбір бас-
шылар сияқты ақырып-бақырып, 
қорқытып-үркітпей ақылдаса отыра 
шешетін. «Егер осы жұмысты Сізге 
тапсырсам, оған қалай қарайсыз, 
мұны орындау сіздің қолыңыздан 
келеді ғой, деп тапсыратын. Міне, 
осындай халқының қалаулы, елінің 
елеулі азаматы болған Ахаң бүгінде 
арамызда жоқ. Бірақ ол кісінің есімі 
ел есінде сақталып, оның рухына 
құрмет көрсетуде.

Жуырда Жезқазған қаласында 
ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына 
орай, Жезқазған тарихи-архео-
логиялық мұражайының ұйымда-
стыруымен «Елінің елеулі аза-
маттары» атты жобасы бойынша 
«Құрмет белгісі» орденінің иегері, 
Ұлытау ауданының Құрметті аза-
маты, есімі ҚР-ның Алтын кітабына 
жазылған Ахат Райымбекұлы мен 
Ахаңның зайыбы, «Еңбек Қызыл 
Ту» орденді, «Білім беру ісінің үзді-
гі» белгісін алған ұлағатты ұстаз, 
алтын алқалы Батыр ана иегері 
Гүлбағира Жәлелқызының құр-
метіне «Ұрпаққа үлгі» атты көрмесі 
ұйымдастырылды. Бұл көрмені 
ұйымдастыруға Ахаңның балала-
ры, немерелері белсене қатысты. 
Көрмені ашық деп жариялағаннан 
кейін сахнаға ҚР-ның Туы салта-
натпен кіргізіліп, еліміздің Әнұраны 
орындалды. Бұдан әрі бір минут 
үнсіз тұрып, марқұмдарды еске 
түсірді. Экраннан кейіпкерлердің 
ұрпақтарының арасында отырған 
тағы да басқа көріністер көрсетілді. 
Одан кейін жүргізушілер Ахаң мен 
Гүлбағираның өмірімен таныстыр-
ды. Ахат Райымбекұлы 1926 жылы 
15 наурызда Ұлытау ауданы Жезді 
кентіндегі Нарсай қыстағында дү-
ниеге келген. Әкесі Райымбек он 
саусағынан өнері тамған шебер бо-
лыпты. Ол кісі білезік, жүзік соғатын 
зергерлігімен ерекшеленген. Анасы 
Күлия талай қиындықты басынан 
кешірген. Ол кісі әкесінен жастай 
қалып, жетімдіктің тауқыметін қат-
ты тартқан, кешегі қызылдардың 
қасақана жасаған қастандығынан 
елді қынадай қырған алапат ашар-
шылықты басынан кешірген. Ол 
кісі сондай қиындықтарды көрсе де 
қайыспаған қайратты ана болған. 
Балаларына дұрыс тәрбие беріп, 
азамат етіп өсірген. Ахат Райым-
бекұлы Қарағандыдағы учкомби-
натта есепшілер дайындайтын 

курстан өтіп, Жезді өңіріндегі «Өр-
нек» ұжымшарында есепші бо-
лып еңбек жолын бастайды. Осы 
жерде үлкен бөгет болады. Ол 
сол ұжымшардың бау-бақшасын, 
егінін суаратын маңызы зор тоған 
болатын. Осы тоғанда көктемде 
су тасып, бұзып кету қаупі төнеді. 
Мұны байқаған бала есепші Ахат 
20 шақырым жердегі теміржол жұ-
мысшыларына жаяу барып хабар-
лап, көмекке шақырып, олар келіп 
көмектесіп, тоғанды аман алып 
қалады. Ахаңның бұл ісіне халық 
қатты риза болып, жоғарыдағы 
басшылардың көзіне түсіп, қарым-
ды қабілетті, іскер азамат екеніне 
көздері жетеді. 1952 жылы оны Со-
циалды ауылына ауылдық кеңестің 
төрағасы етіп жібереді. Оның жет-
кілікті білімі болмаса да Ахаңның 
ұйымдастырушылық қабілетін, 
іскерлігін жоғары бағалаған аудан 
басшылары «Қызылту», «Шеңбер», 
«Бала Жезді», «Лениншіл» ұжым-
шарларына басқарма етіп жібереді. 
Қай ұжымшарды басқарса да оның 
іскерлігі, ұйымдастырушылық қа-
білеті айқын көрінеді. Облыс бас-
шылары Ахаңның еңбегін жоғары 
бағалап, оны Қапыланбектегі кең-
шар директорларын дайындайтын 
оқуға жібереді. Оқуын бітіріп кел-
геннен кейін Ахаңды Аманкелді 
атындағы кеңшарға директор етіп 
тағайындайды. Мұнда бес жылдай 
жемісті еңбек етіп, ол аудандық 
Тұтынушылар қоғамының төраға-
сы қызметіне ауысады. Мұнда да 
жемісті еңбек етіп, көпшіліктің алғы-
сын алып, абыройға бөленеді. Бұ-
дан соң Ахатты №183 Қарсақбай 
кәсіптік-техникалық училищесіне 
директор етіп жібереді. Онда Ахаң 
білікті де маман-кадрларды дайын-
дауға айрықша көңіл бөледі. Соның 
нәтижесінде бұл училищеден білік-
ті, маман-кадрлар шығып, ел бай-
лығын молайтуға, ауданның әле-
уметтік-экономикалық жағдайын 
көтеруге лайықты үлестерін қоса-
ды. Ахаң қайда, қандай қызмет істе-
се де өзінің іскерлігімен, қарапай-
ым мінезімен, бүкіл болмысымен 
көзге түседі. Ол кісіде тәкәппарлық, 
менмендік, астамшылық деген бол-
майтын. Екі сөйлемейтін, айтқанын 
орындайтын, бір сөзді кісі болатын. 
Сол мінезімен ол халықты өзіне 
баурап алатын. Ол кісі шыққан 
биігінен төмендемеген күйі, мінген 
атынан зейнеткерлікке шыққанда 
ғана бір-ақ түсті. Ахаңның зайыбы 
Гүлбағира да саналы өмірін ұр-
пақ тәрбиесінде өткізген ұлағатты 
ұстаз, отбасының ұйтқысы, бала-
ларының ардақты да асыл анасы, 
Ахаңның адастырмас ақылшысы, 
сенімді серігі болған кісі. Гүлбағира-
ның еңбегі әрқашан өзінің лайықты 
бағасын алған.  Ахаң елдің ағасы 
болса, Гүлбағира елдің анасындай 
болған жандар. Бұл кісілерді еске 
алып, көрмені ұйымдастырып, бү-
гінгі ұрпаққа үлгі-өнеге ретінде, яғни 
тарихи тұлғаларды танытуда игілік-
ті іс жасаған Жезқазған тарихи-ар-
хеологиялық мұражайының басшы-
ларына, Ахаңның ұрпағына шығып 
сөйлеген Жезқазған қалалық мәс-
лихатының депутаты, Бизнес және 
көлік колледжінің құрылтайшысы, 
«Алтын жүрек» сыйлығының иегері, 
білім меценанты Б.Алтынбеков, 
Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Б.Мырзабеков, Жезқазған 
қаласының Құрметті азаматтары 
М.Ақпанбетов, С.Қожамсейітов, 
Жезқазған қалалық мұрағатының 
басшысы Б.Байжантаев, Жезқазған 
тарихи-археологиялық мұражайы 
директорының орынбасары Р.Қа-
парова, т.б. кейіпкерлердің жақ-
сы қасиеттерін, үлгілі істерін айта 
келіп, ұйымдастырып-өткізіп оты-
рғаны үшін ризашылықтарын біл-
діріп, алғыстарын айтты. Ахаңның 
ұрпақтары атынан баласы Бақыт 
Ахатұлы сөйлеп, осы іс-шараға кел-
ген құрметті қонақтарға, ұйымда-
стырған мұражай ұжымына алғы-
сын айтты. Жалпы, бұл іс-шара 
есте қаларлықтай жоғары деңгейде 
өтті.

АСҚАР ТАУ 
АЛЫСТАҒАН САЙЫН 

БИІКТЕЙ БЕРЕДІ

Сөнбес сәуле

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті 
журналисі.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. «Сәулет-жоспарлау тапсы-

рмасын беру» мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет (бұдан әрі – мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартын Қазақстан Ре-
спубликасы Ұлттық экономика ми-
нистрлігі (бұдан әрі – Министрлік) 
әзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қы-
зметті Астана және Алматы қала-
ларының, аудандардың және об-
лыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызмет-
ті беруші) көрсетеді. Құжаттарды 
қабылдау және мемлекеттік қыз-
метті көрсету нәтижелерін беру:1) 
көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі;2) «Азаматтарға арналған 
үкімет» Мемлекеттік корпорация» 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекет-
тік корпорация);3) www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порта-
лы (бұдан әрі – портал) арқылы 
жүзеге асырылады.

4. Мемлекеттік қызметті көрсе-
ту мерзімдері:1) Техникалық және 
(немесе) технологиялық жағынан 
күрделі емес жобалар бойынша 
өтініштерді қарау мерзімі, мерзімі 
2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын 
дәлелді бас тарту жағдайларын 
қоспағанда, өтініш берген күннен 
бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен 
аспайды.Техникалық және (неме-
се) технологиялық жағынан күр-
делі жобалар бойынша өтініштерді 
қарау мерзімі, мерзімі 2 (екі) жұ-
мыс күнінен аспайтын дәлелді бас 
тарту жағдайларын қоспағанда, 
өтініш берген күннен бастап 17 (он 
жеті) жұмыс күнінен аспайды.2) 
көрсетілетін қызметті алушының 
көрсетілетін қызметті берушіге құ-
жаттар пакетін тапсыру үшін күту-
дің ең ұзақ жол берілетін уақыт 
– 15 минут, Мемлекеттік корпора-
цияға – 15 минут;3) көрсетілетін 
қызметті берушінің көрсетілетін 
қызметті алушыға қызмет көрсе-
тудің ең ұзақжол берілетін уақыт 
– 30 минут, Мемлекеттік корпора-
цияға – 20 минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсе-
ту нысаны: электрондық (ішінара 
автоматтандырылған) және (не-
месе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көр-
сету нәтижесі: осы мемлекеттік 
қызмет көрсету стандартының 
1-қосымшасына сәйкес және ке-
лесі бастапқы материалдарды: 
техникалық шарттарды; сыртқы 
инженерлік желілер трассалары-
ның схемаларын; егжей-тегжейлі 
жоспарлау жобасының көшір-
месін; тік жоспарлау белгілерін; 
жолдар мен көшелердің көлде-
нең қималарын қоса берумен 
сәулет-жоспарлау тапсырмасын 
беру. Мемлекеттік қызметті көрсе-
ту нәтижесін беру нысаны: элек-
трондық.

7. Мемлекеттiк көрсетілетін 
қызмет жеке және заңды тұлға-
ларға (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегiн көрсетiледi.

8. Жұмыс кестесі: 1) көр-
сетілетін қызметті берушінің – Қа-
зақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес демалыс 
және мереке күндерін қоспағанда, 
дүйсенбі – жұманы қоса алған-
да сағат 13.00-ден 14.30-ға дей-
ін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 
18.30-ға дейін. 2) Мемлекеттік кор-
порацияның – Қазақстан Ресбу-
бликасының еңбек заңнамасына 
сәйкес жексенбі және мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбі – 
сенбіні қоса алғанда белгіленген 
жұмыс кестесіне сәйкес үзіліссіз 
сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

3) портал – жөндеу жұмыста-
рын жүргізуге байланысты тех-

никалық үзілістерді қоспағанда 
тәулік бойы (Қазақстан Республи-
касының еңбек заңнамасына сәй-
кес көрсетілетін қызметті алушы 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кей-
ін, демалыс және мереке күндері 
өтініш білдірген кезде өтініштерді 
қабылдау және мемлекеттік қыз-
меттер көрсету нәтижелері келесі 
жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті 
алушыға (не уәкілетті өкілі: құзы-
ретін растайтын құжат бойынша 
заңды тұлға; нотариалды куәлан-
дырылған сенімхат бойынша 
жеке тұлға) өтініші бойынша көр-
сетілетін мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттардың 
тізбесі: 1) көрсетілетін қызметті 
берушіге:осы мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшаға сәйкес нысан бой-
ынша өтініш;жеке басын куәлан-
дыратын құжат (көрсетілетін 
қызметті алушының жеке басын 
сәйкестендіру үшін);тапсырыс бе-
руші бекіткен жобалауға арналған 
тапсырманың көшірмесі;жер 
учаскесіне құқық беретін құжат-
тың көшірмесі немесе жергілікті 
атқарушы органның реконструк-
циялау (қайта жоспарлау, қайта 
жабдықтау) туралы шешімінің 
көшірмесі; осы мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандартының 
3-қосымшаға сәйкес техникалық 
шарттарға арналған сауалнама 
парағы;топографиялық түсірілім.

2) мемлекеттік корпораци-
яға:осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 2-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша 
өтініш; жеке басын куәланды-
ратын құжат (көрсетілетін қы-
зметті алушының жеке басын 
сәйкестендіру үшін);тапсырыс 
беруші бекіткен жобалауға ар-
налған тапсырма;жер учаскесіне 
құқық беретін құжаттың көшірмесі 
немесе жергілікті атқарушы ор-
ганның реконструкциялау (қай-
та жоспарлау, қайта жабдықтау) 
туралы шешімі;осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты-
ның 3-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша техникалық шарттарға 
арналған сауалнама парағы (бұ-
дан әрі – сауалнама парағы); 
топографиялық түсірілім. 3) пор-
талға өтініш берген кезде: осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша өтініш;жер 
учаскесіне құқық беретін құжат-
тың көшірмесі немесе жергілікті 
атқарушы органның реконструк-
циялау (қайта жоспарлау, қайта 
жабдықтау) туралы шешімінің 
электрондық көшірмесі;тапсырыс 
беруші бекіткен, жобалауға ар-
налған тапсырманың электрондық 
көшірмесі;осы мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандартының 
3-қосымшаға сәйкес техникалық 
шарттарға арналған сауалнама 
парағының электронды көшірмесі; 
топографиялық түсірілімнің элек-
тронды көшірмесі. Мемлекеттік 
корпорация арқылы дайын құ-
жаттарды беру тиісті құжаттарды 
қабылдау туралы қолхат негізінде 
жеке басын куәландыратын құ-
жатты ұсынған кезде алушыға (не 
уәкілетті өкілі: құзыретін растай-
тын құжат бойынша заңды тұлға; 
нотариалды куәландырылған 
сенімхат бойынша жеке тұлға) жү-
зеге асырылады.

10. Көрсетілетін қызмет-
ті алушы осы мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көрсетілген құжат-
тардың толық топтамасын ұсын-
баған жағдайда, Мемлекеттік 
корпорация қызметкері өтінішті 
қабылдаудан бас тартады және 
көрсетілетін қызметті алушыға 
осы мемлекеттік көрсетілетін қы-

змет стандартына 4-қосымшаға 
сәйкес қолхат береді.

11. Көрсетілетін қызметті бе-
рушінің немесе Мемлекеттік кор-
порация қызметкерінің әрекет-
теріне (әрекетсіздігіне) шағым осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 14-тармағында 
көрсетілген мекенжайлар мен те-
лефондар бойынша қажеттілерін 
көрсетілетін қызметті берушінің 
немесе Мемлекеттік корпорация 
басшысының атына беріледі.Мем-
лекеттік корпорацияға қолма-қол, 
сол сияқты поштамен түскен 
шағымның қабылдануының раста-
луының тіркелуі (мөртабан, кіріс 
нөмірі мен тіркеу күні шағымның 
екінші данасына немесе шағымға 
ілеспе хатқа қойылады) болып 
табылады.Портал арқылы өтініш 
берген кезде шағымдану тәртібі 
туралы ақпаратты Бірыңғай бай-
ланыс орталығының 1414, 8 800 
080 7777 телефоны бойынша 
алуға болады. Мемлекеттік қыз-
меттерді көрсету сапасын бағалау 
және бақылау жөніндегі уәкілетті 
органға келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы оны 
тіркеген күннен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жата-
ды.

12. Көрсетілген мемлекеттік 
қызмет нәтижелерімен келіспеген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушының Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы 
бар.Мемлекеттік көрсетілетін қы-
зетті, оның ішінде мемлекеттік 
корпорация арқылы көрсету ерек-
шеліктерін ескере отырып қойы-
латын өзге де талаптар.

13. Көрсетілетін қызмет 
алушының тыныс-тіршілігін әре-
кетін шектейтін ағза функция-
ларының тұрақты бұзылуымен 
денсаулығының ақаулары бар 
көрсетілетін қызметті алушыларға 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
құжаттарды қабылдауды. 

14. Мемлекеттік қызметті көр-
сету орындарының мекенжай-
лары мына интернет-ресурстар-
да:www.economy.gov.kz;www.con.
gov.kz жарияланған.

15. Көрсетілетін қызметті 
алушының ЭЦҚ-сы болған жағдай-
да, мемлекеттік көрсетілетін қыз-
метті портал арқылы электрондық 
нысанда алу мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті 
алушының порталдағы «жеке ка-
бинет», сондай-ақ мемлекеттік 
қызметтер көрсету мәселелері 
жөніндегі Бірыңғай байланыс ор-
талығы арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде мемлекеттік 
қызметтер көрсету тәртібі туралы 
ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері жөніндегі 
анықтамалық қызметтің байланыс 
телефоны Министрліктің интер-
нет-ресурсында: www.economy.
gov.kz. орналастырылған.    Мем-
лекеттік қызмет жеке және заңды 
тұлғаларға тегін көрсетіледі.Мем-
лекеттік қызмет алдын ала жа-
зылусыз және жеделдетіп қызмет 
көрсетусіз «электрондық кезек 
тәртібінде көрсетіледі.     

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН 
ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПО-
РАЦИЯСЫ» КЕ АҚ  ҚАРАҒАНДЫ 
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  ФИЛИАЛЫ 
- «ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
ОРТАЛЫҒЫ» ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ  
ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ БӨЛІМІ 
дүйсенбіден бастап сенбіні қоса 
алғанда , жұмыс кестесіне  түскі 
үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге 
дейін.  

Халыққа қызмет көрсету 
орталығы.
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1. Жалпы ережелер
1. «Мүгедектерді сана-

торий-курорттық емдеумен 
қамтамасыз ету» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан 
әрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

Мемлекеттік қызметті ау-
дандардың және облыстық 
маңызы бар қалалардың жер-
гілікті атқарушы органдары (бұ-
дан әрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) Қазақстан Республика-
сының Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 
«Әлеуметтік-еңбек саласын-
дағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарттарын 
бекіту туралы» (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекет-
тік тіркеу тізілімінде № 11342 
болып тіркелген) бұйрығымен 
бекітілген «Мүгедектерді са-
наторий-курорттық емдеумен 
қамтамасыз ету» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандар-
тына (бұдан әрі - Стандарт) 
сәйкес көрсетеді. 

2. Өтініштерді қабылдау 
және мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижелерін беру 
көрсетілетін қызметті беруші 
арқылы жүзеге асырылады.

3. Мемлекеттік қызметті 
көрсету нысаны: қағаз түрінде.

4. Мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі: мүгедектерді 
санаторий-курорттық емдеу-

мен қамтамасыз ету үшін қыз-
мет ұсыну мерзімдерін көрсете 
отырып, құжаттарды ресімдеу 
туралы хабарлама (бұдан әрі - 
хабарлама).

Мемлекеттік қызмет көрсе-
ту нәтижесін ұсыну нысаны: 
қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет-
ті көрсету процесінде көр-
сетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімше-
лерінің (қызметкерлерінің) 
іс-қимыл тәртібін сипаттау

5. Көрсетілетін қызмет-
ті алушының Стандарттың 
9-тармағында көрсетілген қа-
жетті құжаттармен (бұдан әрі 
- құжаттар) қоса өтініш беруі 
мемлекеттік қызметті көрсету 
рәсімдерін (іс-қимыл) бастауға 
негіз болады.

6. Мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қи-
мылдың) мазмұны, оны орын-
дау ұзақтығы: 

1) көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе маманы 30 
минут ішінде көрсетілетін қы-
зметті алушыдан алынған құ-
жаттарды қабылдауды және 
тіркеу журналына тіркеуді жү-
зеге асырады және оны көр-
сетілетін қызметті берушінің 
басшысына қарауға жолдай-
ды. 

Нәтижесі – тіркеу журна-
лына жазу және көрсетілетін 

қызметті берушінің басшысына 
қарауға жолдайды;

2) көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 1 жұмыс 
күні ішінде құжаттарды қарай-
ды, көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушы-
сын белгілейді. 

Нәтижесі – жауапты орын-
даушыны белгілеу;

3) көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орында-
ушысы 8 жұмыс күні ішінде құ-
жаттардың толық және дұрыс 
ресімделгенін тексереді, ха-
барламаны дайындайды, көр-
сетілетін қызметті берушінің 
басшысына қол қоюға береді. 

Нәтижесі - хабарлама-
ны көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысына қол қоюға 
жібереді;

4) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 1 жұмыс күні 
ішінде хабарламаға қол қояды 
және көрсетілген қызметті бе-
рушінің кеңсесіне жібереді. 

Нәтижесі – хабарламаны 
көрсетілген қызмет берушінің 
кеңсесіне жібереді;

5) көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе маманы 30 
минут ішінде хабарламаны тір-
кеу журналына тіркейді және 
мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесін көрсетілетін қызмет-
ті алушыға береді. 

Нәтижесі - тіркеу журналы-
на тіркейді және көрсетілетін 

қызметті алушының мемлекет-
тік қызметті алғандығы туралы 
қолы. 

3. Мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде көр-
сетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімше-
лерінің (қызметкерлерінің) 
өзара іс-қимыл тәртібін си-
паттау

7. Мемлекеттік қызмет 
көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелердің 
(қызметкерлердің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсе маманы;

2) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы;

3) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушы-
сы.

8. Әрбір рәсімнің (іс-қимыл-
дың) ұзақтығын көрсете оты-
рып, құрылымдық бөлімшелер 
(қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдердің (іс-қимылдардың) 
реттілігін сипаттауы:

1) көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе маманы 30 
минут ішінде көрсетілетін қы-
зметті алушыдан алынған құ-
жаттарды қабылдауды және 
тіркеу журналына тіркеуді жү-
зеге асырады және оны көр-
сетілетін қызметті берушінің 
басшысына қарауға жолдай-
ды;

2) көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 1 жұмыс 

күні ішінде құжаттарды қарай-
ды, көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушы-
сын белгілейді;

3) көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орында-
ушысы 8 жұмыс күні ішінде құ-
жаттардың толық және дұрыс 
ресімделгенін тексереді, ха-
барламаны дайындайды, көр-
сетілетін қызметті берушінің 
басшысына қол қоюға береді;

4) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 1 жұмыс күні 
ішінде хабарламаға қол қояды 
және көрсетілген қызметті бе-
рушінің кеңсесіне жібереді;

5) көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе маманы 30 
минут ішінде хабарламаны тір-
кеу журналына тіркейді және 
мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесін көрсетілетін қызмет-
ті алушыға береді. 

4. «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясымен және (немесе) 
өзге де көрсетілетін қыз-
метті берушілермен өзара 
іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсету 
процесінде ақпараттық жүй-
елерді пайдалану тәртібін 
сипаттау

9. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпора-
циясымен көрсетілмейді.

Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 мамырдағы № 37/04 қаулысымен бекітілген

«МҮГЕДЕКТЕРДІ САНАТОРИЙ-КУРОРТТЫҚ ЕМДЕУМЕН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ

РЕГЛАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ 

ЛЕЧЕНИЕМ»
1. Общие положения

      1. Государственная услуга 
«Обеспечение инвалидов са-
наторно-курортным лечением» 
(далее - государственная услу-
га). 

Государственная услуга 
оказывается местными испол-
нительными органами районов 
и городов областного значе-
ния (далее - услугодатель) в 
соответствии со стандартом 
государственной услуги «Обе-
спечение инвалидов сана-
торно-курортным лечением», 
утвержденным приказом Мини-
стра здравоохранения и соци-
ального развития Республики 
Казахстан от 28 апреля 2015 
года № 279 «Об утверждении 
стандартов государственных 
услуг в социально-трудовой 
сфере» (зарегистрирован в 
Реестре государственной ре-
гистрации нормативных право-
вых актов за № 11342), (далее 
- Стандарт).

2. Прием заявлений и вы-
дача результатов оказания го-
сударственной услуги осущест-
вляется через услугодателя.

3. Форма оказания государ-
ственной услуги: бумажная.

4. Результат оказания го-
сударственной услуги: уве-

домление об оформлении до-
кументов с указанием сроков 
предоставления инвалидам 
санаторно-курортного лечения 
(далее - уведомление).

Форма предоставления 
результата оказания государ-
ственной услуги: бумажная.

2. Описание порядка дей-
ствий структурных подраз-
делений (работников) услуго-
дателя в процессе оказания 
государственной услуги

5. Основанием для начала 
процедуры (действия) по ока-
занию государственной услуги 
является заявление услугопо-
лучателя с приложением не-
обходимых документов, ука-
занных в пункте 9 Стандарта 
(далее – документы).

6. Содержание каждой про-
цедуры (действия), входящей в 
состав процесса оказания госу-
дарственной услуги, длитель-
ность его выполнения:

1) специалист канцелярии 
услугодателя в течение 30 ми-
нут осуществляет прием и ре-
гистрацию полученных от ус-
лугополучателя документов и 
передает на рассмотрение ру-
ководителю услугодателя.

Результат - запись в журна-
ле регистрации и направление 

на рассмотрение руководителю 
услугодателя;

2) руководитель услугода-
теля в течение 1 рабочего дня 
рассматривает документы, 
определяет ответственного ис-
полнителя услугодателя.

Результат – определение 
ответственного исполнителя;

3) ответственный исполни-
тель услугодателя в течение 8 
рабочих дней проверяет пол-
ноту и правильность оформ-
ления документов, оформляет 
уведомление направляет на 
подписание руководителю ус-
лугодателя. 

Результат - направляет уве-
домление на подпись руково-
дителю услугодателя; 

4) руководитель услугода-
теля в течение 1 рабочего дня 
подписывает уведомление и 
направляет в канцелярию услу-
годателя. 

Результат – направляет уве-
домление в канцелярию услу-
годателя; 

5) специалист канцелярии 
услугодателя в течение 30 ми-
нут регистрирует в журнале ре-
гистрации уведомление и выда-
ет результат государственной 
услуги услугополучателю.

Результат - запись в журна-

ле регистрации о выдаче и ро-
спись услугополучателя о полу-
чении государственной услуги.

3. Описание порядка вза-
имодействия структурных 
подразделений (работников) 
услугодателя в процессе ока-
зания государственной услу-
ги

7. Перечень структурных 
подразделений (работников) 
услугодателя, которые участву-
ют в процессе оказания госу-
дарственной услуги:

1) специалист канцелярии 
услугодателя;

2) руководитель услугодате-
ля;

3) ответственный исполни-
тель услугодателя.

8. Описание последова-
тельности процедур (действий) 
между структурными подразде-
лениями (работниками) с ука-
занием длительности каждой 
процедуры (действия):

1) специалист канцелярии 
услугодателя в течение 30 ми-
нут осуществляет прием и ре-
гистрацию полученных от ус-
лугополучателя документов и 
передает на рассмотрение ру-
ководителю услугодателя;

2) руководитель услугода-
теля в течение 1 рабочего дня 

рассматривает документы, 
определяет ответственного ис-
полнителя услугодателя;

3) ответственный исполни-
тель услугодателя в течение 8 
рабочих дней проверяет пол-
ноту и правильность оформ-
ления документов, оформляет 
уведомление направляет на 
подписание руководителю ус-
лугодателя;

4) руководитель услугода-
теля в течение 1 рабочего дня 
подписывает уведомление и 
направляет в канцелярию услу-
годателя;

5) специалист канцелярии 
услугодателя в течение 30 ми-
нут регистрирует в журнале ре-
гистрации уведомление и выда-
ет результат государственной 
услуги услугополучателю.

4. Описание порядка 
взаимодействия с Государ-
ственной корпорацией «Пра-
вительство для граждан» и 
(или) иными услугодателя-
ми, а также порядка исполь-
зования информационных 
систем в процессе оказания 
государственной услуги

9. Государственная услуга 
Государственной корпорацией 
«Правительство для граждан» 
не оказывается.

Утвержден постановлением акимата Карагандинской области от 30 мая 2016 года № 37/04
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Маман кеңесі

 2016 жылғы 10 тамызда 
жоспар-кестелерде көздел-
ген әскери қызметшiлердің 
(мерзімді қызметтегі әскери 
қызметшілерден басқа), арна-
улы мемлекеттік және құқық 
қорғау органдары, мемлекеттік 
фельдъегерлік қызмет қызмет-
керлерінің, сондай-ақ арнаулы 
атақтарға, сыныптық шендерге 
ие болу және нысанды киiм киiп 
жүру құқықтары 2012 жылғы 
1 қаңтардан бастап жойылған 
тұлғалардың пайдасына бюд-
жет қаражаты есебінен бұрын 
аударылған міндетті зейнетақы 
жарналарының 50 пайызын ре-
спубликалық бюджетке қайтару 
шаралары аяқталды. 

Аталған шараның 2016 
жылғы 18 ақпанда басталғанын 
еске сала кетейік. Жоспар-ке-
стелерде белгіленген мерзім-
дер мен шаралар Қазақстан 
Республикасының Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігімен, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
Банкімен және тиісті уәкілет-
ті мемлекеттік органдармен 
келісілді. 

Әскери қызметшiлердің 
және әлеуетті құрылымдар қы-
зметкерлерінің пайдасына бюд-
жет қаражаты есебінен бұрын 
аударылған міндетті зейнетақы 
жарналарының 50 пайызын ре-
спубликалық бюджетке қайтару 
– аталған санаттағы азамат-
тарды толық мемлекеттік зей-
нетақымен қамсыздандыруға 
ауыстырудың міндетті талабы. 

Аталған шара олардың зейнетақы 
мөлшерін елеулі түрде көбейтуге 
мүмкіндік береді. 

Зейнетақы жинақтарының 
қалған бөлігін пайдалану құқығы 
әскери қызметшілер мен әлеует-
ті құрылымдар қызметкерлеріне 
зейнетақы заңнамасының нор-
маларына сәйкес жалпы негіз-
дер бойынша беріледі. Қандай 
да бір себеппен жарналарының 
50 пайызы қайтарылмаған әске-
ри қызметшілер мен әлеуетті 
құрылымдар қызметкерлері де 
зейнетақы төлемдерін осы талап-
тарда алады. 

Әскери қызметшілер мен 
әлеуетті құрылымдар қызметкер-
лерінің пайдасына міндетті зей-
нетақы жарналарын төлеу 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап тоқта-
тылды. Осы кезеңнен бастап «то-
лық емес» көлемде еңбек сіңірген 
жылдары бойынша зейнетақы 
төлемдерін алатын (1998 жылғы 
1 қаңтардағы жағдай бойынша 
қызмет мерзімі 10 жылдан аз 
болған) әскери қызметшілер мен 
әлеуетті құрылымдар қызметкер-
лерінің зейнетақы мөлшері мін-
детті зейнетақы жарналарының 
сомасынан 50 пайызды жеке зей-
нетақы шотынан есептен шығару 
туралы БЖЗҚ растау-анықтама-
сының негізінде қайта есептеледі. 

Сонымен қатар міндетті зейне-
тақы жарналарының сомасынан 
50 пайызды жеке зейнетақы шо-
тынан есептен шығару туралы 
БЖЗҚ растау-анықтамасын өткізу 
– 1998 жылғы 1 қаңтарда қызмет-
ке алғаш кіріскен әскери қызмет-

шілер мен әлеуетті құрылымдар 
қызметкерлеріне еңбек сіңірген 
жылдары бойынша мемлекеттік 
бюджеттен зейнетақы тағайын-
дау талаптарының бірі. 

«Бірыңғай жинақтаушы зей-
нетақы қоры» АҚ (БЖЗҚ) 2013 
жылғы 22 тамызда «ГНПФ» 
ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
«БЖЗҚ» АҚ құрылтайшысы 
және акционері – Қазақстан 
Республикасы Қаржы министр-
лігінің «Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республика-
сының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлік басқару-
ды Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
зейнетақы активтерін басқару 
тиімділігін көтеру бойынша ұсы-
ныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті 
басшылық ететін Ұлттық қорды 
басқару кеңесіне берілді. 

Зейнетақы заңнамасына 
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейне-
тақы жарналарын, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналарын, 
ерікті зейнетақы жарналарын 
тартуды, зейнетақы төлемдерін, 
зейнетақы жинақтары мен 
төлемдерін жеке есепке алуды 
жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақта-
рының жай-күйі туралы ақпарат 
береді (толығырақ www.enpf.kz 
сайтында). 

«БЖЗҚ» АҚ 
баспасөз орталығы.

 ӘЛЕУЕТТІ ҚҰРЫЛЫМДАР 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 

50% ЖАРНАСЫН АУДАРУ 
РӘСІМІ АЯҚТАЛДЫ

Қарағанды облысы Ұлытау ауданы ІІБ-нің КПБ-ның өн-
дірісінде тұрған 02.08.2016 жылы ашылған №16356003430001 
санды іздестіру ісі бойынша 29.07.2016 жылы Ұлытау ауданы 
Мибұлақ селосынан 30 шақырым «Бәйтік» жайлауынан сол-
түстік шығысқа қарай 7 шақырым жерде азамат А.В.Кононенко 
қойын қарап жүріп, белгісіз европа нәсілді белгісіз тұлғаның 
мәйітін тапқан.

Белгілері: жынысы ер адам, жасы шамамен 40-45 жаста, 
бойы 170 см; киімдері: қаратүсті туфли, ақтүсті көйлек, қа-
ратүсті трико, сұртүсті шапка, қаратүсті носки; айрықша бел-
гісі: үстіңгі тістерінен сол жағынан санағанда 1,2,5,7,8 тістері 
жетіспейді, астыңғы тістерінің сол жағынан санағанда 5,6,7,8, 
үстіңгі оң жағынан санағанда 2,3,5,6,8, ал астыңғы оң жағынан 
5,6,8 тістері жетіспейді. Осы оқиға бойынша мәлімет білген 
адамдарды мына телефонға хабарлауын сұраймыз: 8(71035) 
2-16-17; 2-11-02; 2-14-36; факс: 2-13-07.

                                                          
 Аудандық ішкі істер бөлімі.

Ұлытау ауылының тұрғындарынан жылқы, сиыр, қой 
малдарын сатып аламын. Байланыс тел: 87779990762; 
87019990762 осы нөмірлерге хабарласуын сұраймын.

Хабарлама

Шынықтыру — қоршаған ор-
таның қолайсыз факторларына 
ағзаның қарсы күшейтуге бағыт-
талған профилактикалық шара-
лар жүйесі.

Шынықтыру түрлері:
АЭРОТЕРАПИЯ — 

АУАМЕН ШЫНЫҚТЫРУ
Шынықтырудың бұл түріне 

таза ауада ұзақ серуендеу кіреді. 
Таза ауа тері рецепторлары мен 
сілемейлі нерв ұштарын тітіркен-
діру арқылы ағзаны шынықты-
рады және жылудың реттелуін 
жетілдіреді. Ауамен шынықтыру 
шынығудың ең қарапайым және 
қолжетімді тәсілі болып табы-
лады. Таза ауада ауа райы мен 
жыл мезгіліне байланыссыз көп 
уақыт өткізу қажет. Көп уақыт са-
ябақта, орманда, судың қасын-
да серуендеуге тырысу керек. 
Жазда мұндай орындардағы ауа 
өсімдіктерден бөлінетін пайдалы 
заттектерге бай болады, қыста 
—ауа оттекке бай, сондай-ақ ми-
кроб болмайды. 

ГЕЛИОТЕРАПИЯ — күнмен 
шынықтыру, ағзаға күн сәу-

лесі мен жылуының 
әсер етуі

Күнмен шынықтыру нерв 
жүйесінің тұрақтылығын жоғары-
латып, ағзадағы зат алмасуды, 
ағзаның қарсы тұруын күшейтіп, 
қан айналымын, бұлшық ет жүй-
есінің жұмысын жақсартып, ағ-
заны әрлендіреді. Күнге күюден, 
қатты қыздырынудан және басқа 
күн тигізуден аулақ болыңыз. 
Күнмен шынықтыру біртіндеп, 

баланың жасына, денсаулық 
жағдайына, ауа райы мен басқа 
да факторларға байланысты жү-
зеге асырылуы тиіс.

ЖАЛАҢ АЯҚ ЖҮРУ
Шынықтырудың бұл түрі ба-

лаларға пайдалы. Баланың та-
банында биологиялық белсенді 
нүктелер көп, олар жалаң аяқ 
жүрген кезде көптеген ағзаның 
жұмысын қалпына келтіруге 
көмектеседі. 

СУМЕН ШЫНЫҚТЫРУ
Сумен шынықтыру— бала-

ның ағзасына өте пайдалы ем-
деу шарасының бірі. Сумен шы-
нықтыру кезінде ағзадағы қан 
айналымы органдарға қосымша 
оттек пен нәрлі заттарды жеткізе 
отырып, қарқынды жұмыс істей-
ді.

Шынықтыру қағидалары:
1. Шынықтыруды кез келген 

жыл мезгілінде бастауға болады.
2. Шынықтыру жүйелі түрде 

жүргізіледі.
3. Шынықтыру әсерінің 

ұзақтылығы мен күшін бірден 
арттыруға болмайды.

4. Егер бала ауырып қалса, 
шынықтыру шараларын бастауға 
немесе жалғастыруға болмайды.

5. Шынықтыру шаралары 
кешенді түрде жүргізілсе, оның 
тиімділігі артады.

6. Шынықтыру балаға ұнауы 
және жағымды сезім тудыруы 
қажет.

А.ОСПАНОВА,
балалар медбибісі.

Салауатты өмір салтын ұстан!

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН

 10 августа 2016 года завер-
шены мероприятия по возврату 
в республиканский бюджет 50 
процентов обязательных пен-
сионных взносов, ранее пере-
численных за счет бюджетных 
средств в пользу военнослужа-
щих (кроме военнослужащих 
срочной службы), сотрудников 
специальных государственных 
и правоохранительных органов, 
государственной фельдъегер-
ской службы, а также лиц, пра-
ва которых иметь специальные 
звания, классные чины и носить 
форменную одежду упраздне-
ны с 1 января 2012 года, пред-
усмотренные планами-графи-
ками. 

Напомним, что 18 февраля 
2016 года началось осущест-
вление данных мероприятий. 
Сроки и мероприятия опреде-
ленные в Планах-графиках, 
согласовывались с Министер-
ством здравоохранения и со-
циального развития Республи-
ки Казахстан, Национальным 
Банком Республики Казахстан 
и соответствующими уполно-
моченными государственными 
органами. 

Возврат в республиканский 
бюджет 50 процентов обяза-
тельных пенсионных взносов, 
ранее перечисленных за счет 
бюджетных средств в пользу 
военнослужащих и сотрудни-
ков силовых структур, является 
обязательным условием для 
перевода указанной категории 
граждан на полное государ-
ственное пенсионное обеспе-

чение. Данная мера позволит 
значительно увеличить размер их 
пенсий. 

Право на использование 
оставшихся пенсионных накопле-
ний военнослужащие и сотруд-
ники силовых структур получат 
на общих основаниях, в соответ-
ствии с нормами пенсионного за-
конодательства. На этих же усло-
виях будут получать пенсионные 
выплаты и те военнослужащие 
и сотрудники силовых структур, 
возврат 50 процентов взносов ко-
торых по каким-либо причинам не 
был произведен. 

Уплата обязательных пенси-
онных взносов в пользу военнос-
лужащих и сотрудников силовых 
структур с 1 января 2016 года пре-
кращена. С этого же периода на 
основании справки-подтвержде-
ния ЕНПФ о списании с индиви-
дуального пенсионного счета 50 
процентов от суммы обязатель-
ных пенсионных взносов осу-
ществляется перерасчет разме-
ров пенсий по военнослужащим 
и сотрудникам силовых структур, 
являющихся получателями пен-
сионных выплат по выслуге лет в 
«неполном» объеме (срок службы 
которых по состоянию на 1 янва-
ря 1998 года составлял менее 10 
лет). 

Предоставление справки-под-
тверждения ЕНПФ о списании с 
индивидуального пенсионного 
счета 50 процентов от суммы обя-
зательных пенсионных взносов, 
также является одним из условий 
для назначения пенсий из госу-
дарственного бюджета по выслуге 

лет военнослужащим и сотруд-
никам силовых структур, впер-
вые поступившим на службу с 1 
января 1998 года.

Акционерное общество 
«Единый накопительный пенси-
онный фонд» (ЕНПФ) создано 
22 августа 2013 года на базе 
АО «НПФ «ГНПФ». Учредите-
лем и акционером АО «ЕНПФ» 
является Правительство Ре-
спублики Казахстан в лице ГУ 
«Комитет государственного 
имущества и приватизации» 
Министерства финансов Респу-
блики Казахстан. Доверитель-
ное управление пенсионными 
активами ЕНПФ осуществляет 
Национальный Банк Республи-
ки Казахстан. С 1 января 2016 
года функции по выработке 
предложений по повышению 
эффективности управления 
пенсионными активами переда-
ны Совету по управлению Наци-
ональным фондом, который воз-
главляет Президент Республики 
Казахстан. 

В соответствии с пенсион-
ным законодательством ЕНПФ 
осуществляет привлечение обя-
зательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов, добро-
вольных пенсионных взносов, 
пенсионные выплаты, индиви-
дуальный учет пенсионных на-
коплений и выплат, предостав-
ляет вкладчику (получателю) 
информацию о состоянии его 
пенсионных накоплений (под-
робнее на www.enpf.kz). 

Пресс-центр 
АО «ЕНПФ». 

 

ЗАВЕРШЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПЕРЕВОДУ 
50% ВЗНОСОВ СОТРУДНИКОВ 

СИЛОВЫХ СТРУКТУР

ДЕНСАУЛЫҚ ӘЛІППЕСІ

 АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!
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Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірі» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакци-
яның көзқарасына сәйкес келе 

бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 

тіркелген №2199-Г куәлігі берілген. Астана қаласы. 
07.08.2001ж.

Хабарландыру мен құттық-
таулардың мазмұнына редакция 
жауап бермейді. Мақалалардың 
нақтылығы үшін автор жауапты.

Газет «Ұлытау өңірі» редакциясының компьютер орталығында беттеліп, Қарағанды қаласындағы 
«Қарағанды Полиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Ермеков көшесі, 33 үй.

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 
инд: 101500
Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы,
Бұлқышев көшесі, 11- 
үй. Тел: 2-13-72; 2-11-22
эл.пошта: 
ulytau-oniri@mail.ru

Газет аптасына бір рет шыға-
ды, Таралымы - 1400 дана

Көлемі - 4 баспатабақ
Тапсырыс - 35

Ұлытау 
өңірі

Ұлытау 
өңірі

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Еуропа астрономдары тапқан экзопланета «Проксима Б» деп 
аталады. Мұнда адамзат баласы үшін тіршілікке қолайлы жағдай-
дың бәрі бар көрінеді. Сондай-ақ, аталған ғаламшардың көлемі 
Жермен шамалас.

А с т р о н о м д а р 
«Центавр альфасы» шоқжұлдызында орналасқан эк-
зопланета Күн жүйесінен 4,2 жарық жылы қашықтықта 
орналасқанын мәлімдеді.

«Осы ғаламшардың пішіні мен шығу тегі Жерге 
өте ұқсас. Ол Юпитер секілді газ шары емес, сол се-
бептен адамдар оның бетінде қиналмай тұра алады. 
Онда сұйық түрде су болуы мүмкін. Демек, тіршілігі де 
болуы ықтимал», – дейді астроном Ансгар Рейнерс.

Айта кетейік, соңғы жиырма жылда ғалымдар ға-
рышта үш мыңнан аса экзопланета ашқан. Алайда, 
көбісі өте алыс орналасқандықтан, олар мұқият зерт-
телмеген.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Қадірлі құрдасымыз, тай құлын-
дай тебісіп бірге өскен құрдасымыз 
Тұрлығұлова Үмия КӘДІРБАЙҚЫ-
ЗЫН 60 жасқа толу мерейтойымен 
құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, 
мықты қуат, көрер қызығың көп бо-
лып, ұл-қызыңның ортасында неме-
релеріңнің қызығын көруіңе тілек-
теспіз.

60 жас мерейтойың 
                             құтты болсын,
Шаңырағың шаттық пен 
                             нұрға толсын.

Алла сенің демеушің қуат беріп,
Мәңгі жас боп ортамызда жүре бергін!!!

Тілек иелері, құрдастарың Еру-Күлтай, Айгүл, 
Балкүміс, Айтбек-Зоя, Манат-Рәш, Ғабит-Гауһар, 

Әбіл-Зейнеп, Таңат-Нескен, Бақберген-Бикен, 
Еркін-Бақша, Ақбатыр-Бейсенкүл, Жәкуда-Уәзипа, 

Әбдіраш-Камал.

Сіз ортекедей ойнаған отыздан 
асып, қызыққа толы қырықтың та-
балдырығын басып, есігін айқара 
ашып тұрсыз. Осы келген, Алла-
ның берген 40 жасы құтты болсын. 
Сізге өмірдегі барлық жақсылықты 
тілейміз. Қосағыңмен қоса ағарып, 
ұрпағыңның қызық-қуанышына ке-
неле беріңіз!

Отызды сырып тастадың,
Қырықты міне бастадың.
Елу, алпыс, жетпістің,
Сексеннің де ал асқарын.

Қосағыңмен қоса ағарып,
Болсын әркез жас жаның
Құтты болсын қырық жас,
Ашық болсын аспаның.

Ізгі тілекпен: аудандық кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп бөлімінің ұжымы мен 

аудандық ауылшаруашылығы бөлімі.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Ақылшы апа, аяулы ана, ар-
дақты әже, абзал жанды дәрігер 
Роза ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫН 70 жасқа 
толған мерейтойымен құттықтай-
мыз.

Тұңғышысың біздің 
                    мына әулеттің,
Ана атанып, тал бесікті 
                             тербеттің.
Мамандыққа адалдықпен   
                             әрқашан,
Талай жанның денсаулығын 
                                 күзеттің.

Үміті едің Төлегендей 
                                         әкеңнің,
Бір гүлі едің Ұлытаудай мекеннің.
Алдымызда темірқазық іспетті,
Текті әулеттің туын көкке көтердің.

Ақылшысың ағайынға, бауырға,
Ардақтысың өзің туған ауылға.
Жетпіс шыңды бағындырып отырсың,
Ұл-қызыңнан немерелер жаныңда.

Сайрап жатыр жас ұрпаққа сан ізің,
Қуаныштан арайлансын нұр жүзің.
Отбасыңнан бақ-береке кетпесін,
Бақыт сыйлап айналаңда ұл-қызың.

Тілек білдірушілер: бауырлары,
 Төлеген Әбеновтің әулеті.

Құрметті әріптесіміз Смайлова 
Марал ШАУЫМБАЙҚЫЗЫ!

АСТРОНОМДАР ЖЕРГЕ ЕҢ ЖАҚЫН
 ҒАЛАМШАРДЫ ТАПТЫ

Тасмания университетінің зерттеушілері әлеуметтік 
желінің адамдарға тигізетін ең басты зиянын анықтады.

Әлеуметтік желіні қолданушылардың арасында зерттеу 
жүргізген мамандар адамдардың әр аккаунтта өздерінің та-
биғи болмыс-бітімін түрліше көрсетуге тырысатынына, ал 
өмірде мүлде басқаша адам болып шығатынына көз жет-
кізіпті.

– Олар өздерін виртуалды әлемдегі «достарына» тар-
тымды етіп көрсетуге тырысады. Бір аккаунтта салмақты, 
сабырлы болуға тырысса, енді бір аккаунтта көңілді, ашық 
мінезді адам ретінде танылуға құмартады. Ондай адамдар 
шынайы өмірде адамдармен араласуда, тіл табысуда қина-
лады. Ақыр соңында күйзеліске ұшырауы әбден мүмкін, – 
дейді ғалымдар.

Мамандардың айтуынша, адамдарға виртуалды өмірде де, шынайы әлемде де өздерін бірқалып-
ты ұстауға көмектесетін тиісті ұсыныстар әзірлеу керек. Әйтпесе, күйзеліске түскен адамдар көбейе 
береді.

ШАРТАРАПТАН

 ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІНІҢ ӘЛЕГІНДЕ ЖҮРГЕНДЕР

Сингапурде жүргізушісіз басқарылатын 
такси қызметі іске қосылды. Жергілікті билік 
өкілдерінің айтуынша, такси паркінде дәл 
осындай 6 көлік бар. Алғашқы сынақ ретін-
де, аталған таксилер тек ғылыми-зерттеу қа-
лашығының аумағында ғана жүреді.

«Жыл соңына дейін біз жүргізушісіз басқа-
рылатын көліктер санын екі есеге артты-
рамыз. Бүгінде іске қосылған таксиде көлік 
басқарушының орнына нұсқаушы отырады. 

Бұл уақытша нәрсе. Жалпы, көліктер сағатына 50 шақырымдық жылдамдықпен қозғала алғанымен, 
жүрісі 30 шақырымнан аспайды», – дейді өнеркәсіп компаниясының өкілдері.

Айта кетейік, таксиге тапсырыс беру, бағдар белгілеу мен қызметті төлеу ұялы телефон арқылы 
жүзеге асады.

 ЖҮРГІЗУШІСІ ЖОҚ ТАКСИ 
ЖОЛҒА ШЫҚТЫ

Жерорта теңізінде 250 мигрант 
мінген ескі қайық жағаға жеткізілді. 
Олар теңізде адасып кеткен. Итали-
яның жағалау қызметінің хабарла-
уынша, құтқарылған босқындар Араб 
елдерінің бірінен шығып, су көлігімен 
Еуропаға жетпек болған. Қазір поли-
цейлер мигранттардың нақты дерек-
терін анықтауда.

Айта кетейік, жыл басынан бері теңіз жолы арқылы Еуропаға 270 мыңға жуық босқын келген. 
Олардың үштен бірі Италия еліне тұрақтаған. Сонымен қатар, теңіз бетінде қаза тапқандар мен жоға-
лып кеткендер саны 3100 адамға жетіп отыр.

Ғаламтор беттерінен.

 ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІНЕН 
250 МИГРАНТ 
ҚҰТҚАРЫЛДЫ


