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Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

4-бет

12-бет

ҰЛЫ ЖЕҢІС 
ҰЛЫҚТАЛДЫ

Әлем халқы              
ІІ-Дүниежүзілік соғыс 

деп таныған, ал 
бұрынғы КСРО, қазіргі 
ТМД халқы «Ұлы Отан 

соғысы» деп атаған, 
соғысқа, 1 млн. 200 

мың қазақстандықтар 
қатысты. Солардың 
400 мыңға жуығы 

туған еліне оралмай, 
жат жерде мүрдесі 
қалды. Біздің өңір-

ден Қарсақбай әске-
ри комиссариатынан 
11200 адам соғысқа 

аттанды. Қан майданда 
кеудесін кек кернеген 
жауынгерлеріміз тең-
дессіз ерлік көрсетіп, 
қанқұйлы жауды ой-

сырата жеңді. Төрткүл 
дүниенің әр тарапына 

Ұлы Жеңістің думанды 
дүбірі естілді.

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

(Жалғасы 6-7-беттерде).

Ержүрек жауынгер

Абай мен Махамбет 
оқулары

Ұлы ерлікке тағзым

Мұғалім 
жетістігі

ӘЛЕУМЕТТІК 
ГАЗ!

Электр қуатынан 
әлдеқайда тиiмдi!

Ұлытау ауданы №2 аудандық соты-
ның төрағасы М.Жұмажанов аудандық 
«Ұлытау өңірі» газеті редакциясына 
келіп, журналистермен кездесіп, бас-
пасөз мәслихатын өткізіп, үстіміз-
дегі жылдың І-тоқсанында атқарған              
жұмыстары жөнінде мағлұматтар берді.

–Елбасымыз қойған міндеттер-
ге сай сот төрелігі сапасын арттыру, 
жариялылықты қамтамасыз етуде №2 
аудандық соты барлық мүмкіндіктерді 
тиімді пайдаланудамыз, деп бастады 
сөзін М.Жұмажанов. – Өздеріңізге белгілі 
біз барлық жағдайда баспасөзбен тығыз 
байланыста болып келеміз. Аудандық 
«Ұлытау өңірі» газетінде соттың атқарған 
жұмыстары туралы мақалалар жиі 
шығып тұр. Бүгінгі кездесуде үстіміздегі 
жылдың алғашқы тоқсанында атқарған 
жұмыстары жөнінде мағлұмат беру 
мақсатымен келіп отырмын. І-тоқсан-
да №2 аудандық сот бір қылмысты іс, 
17 азаматтық, 15 әкімшілік істі қарап, 
аяқтады. Істі қарау барысында ашықтық 
принципін сақтау басты назарда болды. 
Елбасымыз Н.Назарбаев сот жүйесінің 
қарқынды дамуын тұрақты назарда 
ұстап, бағыт-бағдарын, мақсатын, мін-
детін айқындап берді.

СОТ ТӨРАҒАСЫ 
ЖУРНАЛИСТЕРМЕН КЕЗДЕСТІ

Жуырда өткен «Нұр Отан» партиясы-
ның XVI съезінде Елбасы Қазақстанды 
өркендету жолындағы бес халықтық 
реформаларды айқындап көрсетті: бірін-
шіден, меншік құқығына кепілдік беретін, 
кәсіпкерлік қызмет үшін, келісім-шарттық 
міндеттемелерді қорғау үшін жағдай 
жасайтын, түптеп келгенде, экономи-
калық өсім үшін негіз болатын Заңның 
үстемдігін қамтамасыз ету қажеттігін 
атап көрсетті. Ашықтықты қамтамасыз 
ету, ал ашықтық судьялар қатарындағы 
жемқорлықты емдейтін дәрі екенін айтты. 
Елбасы судьяларға қойылатын біліктілік 
талаптарын қатайту қажет екенін ай-
рықша атап көрсетті – деді сот төрағасы 
Елбасымыз қойған басқа да міндеттерге, 
тапсырмаларға тоқталып, №2 аудандық 
сот жүйесіне жүктелген міндеттерді мүл-
тіксіз орындай отырып, келеңсіздікке жол 
бермейтіндіктерін айтты.

М.Жұмажанов журналистер қой-
ған сұрақтарға жауап берді. Аудандық 
«Ұлытау өңірі» газетінің редакторы 
Е.Дүйсенбаев №2 аудандық соттың 
төрағасы М.Жұмажановқа редакцияға 
арнайы келіп, журналистермен кездесіп, 
баспасөз мәслихатын өткізгені үшін риза-
шылығын білдіріп, сот ісіне табыс тіледі.

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ
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Ұлытау өңірі

Жуырда Қарақұм, Байқоңыр, Ақтас, 
Сарысу, Борсеңгір елді мекендерінде 
ауылшаруашылығында кәсіпкерлікті да-
мыту бағыты бойынша семинар-кеңес 
өтті.

Семинар-кеңеске Қарағанды фи-
лиалының Жезқазған, Сәтбаев және 
Ұлытау аймағы бойынша өкілі Ғалым 
Тұрсынбаев, аудан әкімінің орынба-
сары М. Оспанов, ауылшаруашылық 
бөлімінің басшысы С. Обайдуллин, 
ветстанция бөлімінің басшысы С. Тә-
шенов, ветеринария бөлімінің басшысы  

Ө. Рүстемов қатысты.
Семинарда басты тақырыпқа ай-

налған өзекті мәселелердің бірі асыл 
тұқымды ұсақ малдар және ірі қара-
ларды елге әкеліп, мал өсімін өнімін 
өркендету жолында жұмыс атқару керек 
екендігі жөнінде айтылды. Мемлекет 
тарапынан беріліп жатқан жеңілдік-
терді пайдаланып іске асыру керектігі 
сөз етілді. Сонымен қатар «Сыбаға», 
«Құлын», «Алтынсақа» жеңілдіктері 

арқылы жүзеге асыру керектігін тілге 
тиек етті.

Семинарға қатысқандар бүгінгі күнгі 
елдің дамуына, өркендеуіне назар 
аударды. Оның ішінде жетістіктің бірі - 
Қоскөл ауылындағы Мұқан Әлкеновтың 
өз қаражатымен салған наубайханасы 
болды. Осы ауылда монша құрылысы 
бой көтеріп пайдалануға берілген.

Мұның бәрі шалғай ауылдағы кәсіп-
керліктің дамуының алғашқы сатылары-
ның бірі.

Семинар аяқталған соң  аудан 

әкімінің орынбасары М.Оспанов Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына орай, тыл 
ардагерлеріне «Жеңіс» медальдарын 
табыстады. Тылда қызмет жасаған ата 
- әжелеріміз ақ батасын беріп, алғысын 
айтып, қазақ жерінде соғыс болмасын 
деп ақ тілектерін білдірді.

Ж.АЯШЕВ,

Суреттерді түсірген автор.

Ерекше қауіпті зиянды организмдер-
дер шамадан тыс экономикалық 
және экологиялық залал келтіретіні 
анықталған жағдайда ұсынымдарға сәй-

кес оларды қырып-жоюдың бірлескен 
іс-шараларын жүргізу жөніндегі Ұлытау 
аудандық аумақтық инспекция басшысы 
С.Григорович, өсімдіктерді қорғау жөнін-
дегі мемлекеттік инспектор         Ж.А-
санәлі, РФДжБӘО Ұлытау аудандық 
филиалының директоры       М.Бега-
ев, агроном-энтомолог Р.Ізтілеуова, 
анықтаушы Б.Әбішев, Қызылорда об-
лысы Арал аудандық аумақтық инспек-
ция басшысы Т.Қаракұлов, өсімдіктерді 
қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор 
Б.Бимырзаев, РФДжБӘО Арал аудан-

дық филиалының директоры Х.Жангу-
шиков, агроном-энтомолог Н.Алдамжа-
ров, Ақтөбе облысы Ырғыз аудандық 
аумақтық инспекциясының өсімдіктерді 

қорғау жөніндегі мемлекеттік инспек-
торы С.Бөлекбаев, РФДжБӘО Ырғыз 
аудандық филиалының директоры С.
Бердібаев, фитопотолог А.Жубаев  үш-
жақты келісім жасалды. Аталған іс-шара 
бойынша Қостанай облысының  Арқа-
лық қаласы, Аманкелді және Оңтүстік 
Қазақстан облысының Созақ ауданда-
рымен, маусымдық кезеңде шекара ай-
мағында кездесу жоспарда бар.

ҚР АШМ АӨК МИК «Ұлытау аудандық 
аумақтық инспекциясы» ММ өсімдік-

терді қорғау жөніндегі  бөлімі.

ЖЕРГІЛІКТІ АУҚЫМДАҒЫ ТАБИҒИ СИПАТТАҒЫ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДЫ ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республи-
касындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» 
Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі №756 «Табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілеу тура-
лы» қаулысына сәйкес, Ұлытау ауданының әкімі ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Сарысу ауылдық округінің аумағында жер-
гілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

2. Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің аудандық аумақтық кіші жүйесі 
жұмыс істеуінің төтенше жағдай режимі енгізілсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ұлытау ауданы әкімінің орынбасары   
А.Б. Мырзабековке жүктелсін.

4. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

  Аудан әкімі                                                                      Х. ОМАРОВ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА МЕСТНОГО МАСШТАБА

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном  управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан», Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской за-
щите», постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года 
№756 «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера», аким Улытауского района РЕШИЛ:

1. Объявить на территории Сарысуского сельского округа Улытауского района 
Карагандинской области чрезвычайную ситуацию природного характера местного 
масштаба.

2. Ввести режим чрезвычайной ситуации функционирования районной террито-
риальной подсистемы государственной системы гражданской защиты.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
акима Улытауского района Мырзабекова А.Б.

4. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опу-
бликования.

Аким района                                                                             Х. ОМАРОВ

СЕМИНАР-КЕҢЕСТЕ ӨЗЕКТІ 
МӘСЕЛЕЛЕР ТАЛҚЫЛАНДЫ

13 – 14 мамыр күні Ұлытау ауданының Қоскөл селолық округінде шека-
ралас аумақтарда Қарағанды-Қызылорда-Ақтөбе облыстары арасында 

бірлескен мониторинг жүргізілді. 

ҮШЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 
ЖАСАЛДЫ

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ                       
НАЗАРЫНА!

Сіздерден, аса қауіпті зиянкестерінің бірі шегіртке ошақтарының орны анықталған 
немесе байқалған кезде  ҚР АШМ АӨК МИК «Ұлытау аудандық аумақтық инспек-
циясы» мемлекеттік мекемесіне төмендегі байланыс телефондарына хабарлаула-
рыңызды сұраймыз. 

Басшы С.Григорович 87779615059, Өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік 
инспекторлар М.Қоныркұлжинова 87715273565, Ж.Асанәлі 87711808989.

Жұмыс телефоны 8(710 35) 21513, 21444. 

ҚР АШМ АӨК МИК «Ұлытау аудандық аумақтық
инспекциясы»  ММ-сі.

ҰЛЫТАУ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ АКИМА УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА
       №03                                                            16 сәуір 2015 жыл               № 03                                                16 апреля 2015 года

ҚР Әділет министрлігі Қарағанды облысы Әділет департаменті норма-
тивтік-құқықтық акті 2015 жылғы 29 сәуір нормативтік-құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №3175 болып енгізілді.

Решение № 03 от 16 апреля 2015 года зарегистрировано Департаментом 
юстиций Карагандинской области 29 апреля 2015 года в список норматив-
но-правовых актов под №3175. 
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Садық Темірбеков 1897 жылы 
Ұлытау ауданының «Нөгербек дарасы» 
деген жерде дүниеге келді. Ол жа-
сынан алғыр, пысық, талантты болып 
ержетті. Осы Ұлытау мектебінен орта 
білім алып шыққаннан кейін Қарсақбай 
зауытында қол арбамен мыс 
тасушы болып жұмыс істей-
ді. Мұнда бір жылдай еңбек 
етіп, Ұлытаудан ашылған 
«Подхозда» жұмысқа орна-
ласып, бау-бақша салумен 
айналысады. Ұлытаудың 
көлінің шығыс жағында «Дүт-
бай» деген жерге өгізбен 
жер жыртып, 14 гектар жерге 
салынған бау-бақшасында 
еңбек етеді. Сонда 60 адам 
еңбек етеді. Солардың 
ішінде Садық Темірбеков 
айрықша көзге түсіп, «Подхоз» бас-
шылары сыйлық беріп, оны бригадир 
етіп қойды. Сол уақытта сыйлықтың 
түрі былғары етік, пима алады. Сол 
кездегі үлкен кісі Нүрпейіс Асылбеков 

деген ақсақал  Садықтың  қалай еңбек 
еткенін айтып, мақтан тұтып жұмысқа 
апат, екі иығына екі кісі мінетін қарулы 
кісі болған деп айтып отыратын. Са-
дықпен бірге Иманғажы, Бекмұханбет, 
Досжан, Серікбай, Хамзе, Қомытбай 

деген кісілер еңбек еткен. Олардың 
бәрі де қиюы қашқан істі қиюластыра 
білетін іскер жандар болған.

С.Темірбеков кейін Қарсақбай кең-
шарында еңбек етіп жүріп, 1941 жылы 

майданға аттанады. Онда алдыңғы 
шептегі жауынгерлерге қару-жарақ 
жеткізіп тұратын болды. Сұрапыл 
соғыстың нағыз бел ортасында қан 
кешіп, жанын қиып, жауынгерлерге 
қару жеткізіп тұрады. Бұл майдандағы 
ең бір жауапты, өте қауіпті іс. Осылай 
төрт жыл бойы ажалмен арпалы-
сып жүріп, 1944 жылы бір қиян-кескі 
соғыста, қару-жарақты майдан шебіне 
жеткізіп бергеннен кейін, командирі 
келесі бөлімшеге тез қару жеткізуді 
тапсырады. Сол қару-жарақтарды әке-
ле жатып немістердің құрған минасына 

түсіп, ес-түсінен айырылып қалады. 
Есін жиып, көзін ашайын десе дүние 
қап-қараңғы қара түнек болып қалады. 
Дәрігер болу керек, «жолдас Темір-
беков Сіздің госпитальда жатқаныңы-
зға он күн болды. Міне, енді есіңізді 
жидыңыз. Бір өкініштісі сол, енді көзіңіз 
көрмейді, Сіз еліңізге қайтасыз» дейді. 
Бірақ, Садық оған жасымайды. «Менің 
көзім емес, көкірегім Жеңісімізді 
көреді» дегенде дәрігер риза болып, 
«жарайсың, Темірбеков, мықты азамат, 
ержүрек жауынгер болдың. Сол қал-
пыңнан тайма» депті.

Садық Темірбеков І-Дәрежелі 
«Отан соғысы» және «Ленин» орден-
дерімен марапатталған. Алайда, бұл 
ордендер көп жылдар өткеннен кейін 
белгілі болды. Оны еліміз егемендік 
алып, Тәуелсіз мемлекет болған-
нан кейін мұрағаттан табылған. Бір 
өкініштісі, мұны Садық өзі көрмей кетті. 
Ол кісі 1974 жылы 7 сәуір күні дүни-
еден өтті. Артында төрт ұл, бір қыз 
қалды. 

Марқұмның жаны жәннәтта бол-
сын. Ержүрек жауынгердің есімін ел 
ешқашан ұмытпайды. Ал, орден-ме-
дальдары кейінгі ұрпақтарына мұра 
болып қалады.

ЕРЖҮРЕК ЖАУЫНГЕР
«Ерлік елге мұра, ұрпаққа ұран» дейді дана халқымыз. Кешегі Ұлы Отан 

соғысында елін, жерін қорғауда талай боздақтар теңдесі жоқ ерлік көр-
сетіп, жандарын қиды. Олардың есімдері ел есінде мәңгілікке қалады. Сол 
борандай оқ бораған, көк пен жердің арасын отқа ораған алапат апаттан 

аман қалғандар мүгедек болып елге оралды. Сондай жаужүрек жауын-
герлердің бірі Садық Темірбеков еді. Ол соғыстан екі көзінен айырылып, 

соқыр болып оралды.

Ел басына қауіп-қатер төнген қиын 
кезеңде Қарағанды облысы Қарсақбай 
ауданына (қазіргі Ұлытау ауданы) қа-
расты Сарысу, Аралтөбе, Жетіқоңыр 
ауылдарынан майданға 150-ден астам 
адам аттанған екен. Сол азаматтар-
дың ішінде Отан қорғау үшін майданға 
менің атам Кәкман Әлменбетұлы да 
аттанды. Ұлы Отан соғысында атам 
І-Украина майданының 336-дивизиясы-
ның 1130-атқыштар полкінде Отан үшін 
от кешіп елін, жерін ерлікпен қорғауға 
атсалысты. Ұлы Жеңісті жақындату жо-
лындағы жауға қарсы кезекті бір сұра-
пыл шайқас кезінде Берлин қаласына 
250 шақырым қалғанда 1945 жылдың 29 
наурызында ауыр жарақат алып, госпи-
тальға түседі. Атамның айтуы бойынша, 
1945 жылдың 29 наурызында кезекті бір 
шабуыл кезінде, оң жағымнан бір сол-
даттың ауыр жарақат алғаннан жанұшы-
ра айқайлаған дауысы естілді, соған 
басымды бұрып қарағаным сол еді сол 
кезде маған да оқ тиіп жарақаттанып-
пын. Есімді жиып, көзімді ашсам Нико-
лай атты майдандас жолдасым мені 
сүйретіп бір шұңқырға әкеліп тұр екен. 
Ол маған жарақатың ауыр, бірақ өлмей-

сің, елге ораласың деп, менімен қошта-
сып әрі қарай шабуылға кете берді, одан 
кейін мен оны көрген жоқпын. Оқ сол 
жақ жағымнан тиіп, тістерімді, оң жақ 
сүйегімді сындырып, оң жақ иығымнан 
тесіп өтіпті. Содан Кисловодск қаласын-
да госпитальде жеті ай жатып, емделіп, 
1945 жылдың қазан айында көптеген 
майдандастары секілді соғыстан елге 
мүгедек болып оралады. Елге келгеннен 
соң бейбіт еңбекке араласып, еліміздің 
өркендеуіне өз үлесін қосты. Атамның 
соғыстан кейінгі зейнеткерлікке шыққан-
ша барлық еңбек жолы Қарағанды облы-
сының сол кездердегі Қарсақбай және 
Жезді аудандарында өтті. 1946 жылдан 
1948 жылға дейін колхоз құрылысында 
еңбек етті. 1948 жылдан 1955 жылға 
дейін ауылдық кеңестің хатшысы бол-
ды. 1955  жылдан 1963 жылға дейін      
зоотехник, ферма меңгерушісі болып 
қызметтер атқарды. Ал, 1963 жылдан 
зейнеткерлікке шыққанша, яғни 1979 
жылға дейін колхоз,  совхоздарда ауыл-
шаруашылығының әртүрлі саласында 
жұмыстар істеді. Еңбек еткен жылда-
рында ауылдық кеңестің 6 рет депута-
ты болды. 1941-45 жылдары Ұлы Отан 

соғысында көрсеткен ерліктері және 
бейбіт өмірдегі қажырлы еңбегі үшін 1 
орден, 11 медаль және Мақтау қағазда-
ры мен Алғыс хаттармен марапаттал-
ды, атап айтар болсам: І-Дәрежелі Отан 
соғысы ордені; 1941-45ж. Ерен еңбегі 
үшін мерекелік медалі; 1941-45ж. Гер-
манияны жеңгені үшін мерекелік медалі; 
Тың жерлерді игеру мерекелік медалі; 
КССР Қарулы Күштеріне 50 жыл мере-
келік медалі; КССР Қарулы Күштеріне 
70 жыл мерекелік медалі; 1941-45ж. Ұлы 
Отан соғысының 20 жылдығы мерекелік 
медалі; 1941-45ж. Ұлы Отан соғысының 
25 жылдығы мерекелік медалі; 1941-
45ж. Ұлы Отан соғысының 30 жылдығы 
мерекелік медалі; 1941-45ж. Ұлы Отан 
соғысының 40 жылдығы мерекелік ме-
далі; 1941-45ж. Ұлы Отан соғысының 
50 жылдығы мерекелік медалі; Кеңес 
Одағының маршалы Г.К.Жуков мере-
келік медалі.

Соғыстан оралғасын атам Кәкман 
Әлменбетұлы әжеммен отау құрып, еке-
уі 3 ұл, 2 қызды, яғни менің әке-шешемді 
тәрбиелеп, өсіріп жеткізді. Бүгінде біз-
дер, немерелері де ержетіп, жоғарғы оқу 
орындарын бітіріп, қоғамның әртүрлі са-
лаларында еңбек етіп жүрміз. Балала-
рының үлкені Сәбек көкем бүгінде зей-
неткерлікке шығып, Астана қаласында 
тұрып жатыр. Онан кейін Болат көкем 
де көп жылдар бойы Жездіде, ал қазір 
Жезқазған қаласында дәрігер болып   
қызмет атқаруда. Ал, Мағауия апам сау-
да саласында еңбек етіп, зейнеткерлікке 
шыққан. Сосын Ағия апам қаржы сала-

сында жұмыс істейді. Ал, кіші баласы, 
яғни менің әкем Ғарифолла Әлменбе-
тов ҚР Инвестициялар және даму   ми-
нистрлігінде қызмет атқарады. 

Біздер, ұрпақтары атамыз Кәкман-
ның сол сұм соғыстың қатал жылда-
рында Отан қорғаушылардың белсенді 
қатарында болғанын мақтан етеміз. 
Сондықтан да мен атама және басқа 
да Ұлы Жеңістің 70 жылдығын көре ал-
май кеткен майдангер ата-әжелерімізге 
жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақта-
рыңыз торқа болсын, деп айта отырып, 
Сіздердің ерліктеріңіз біздің ұрпақта-
рыңыздың мәңгі есінде дегім келеді. Со-
нымен қатар, бүгінде арамызда жүрген 
соғыс ардагерлерін, бүгінгі бейбіт күнді 
жақындатуға зор үлес қосқан тыл еңбек-
керлерін осы Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
жарқын мерекесімен шын жүректен құт-
тықтаймыз.

Кәкман немересі Кәкманов Сәбит 
ҒАРИФОЛЛАҰЛЫ,

ҚР Қаржы министрлігі Ақпараттық 
технологиялар департаментінің 

бас сарапшысы.

Астана қаласы.

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ

 АТАМ, АЯУЛЫМ 
АРДАҚТЫМ

Бұл күндері республикамыздың барлық тұрғындары Ұлы Жеңістің 
70 жылдығын атап өтуге қызу дайындалуда. Соғыс лаңы кімді жылат-
пады дейсіз, әрі елімізде сол соғыс зардабын сезінбеген жанұя жоқтың 
қасы. Алдағы Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесі қарсаңында осы күнді 

көре алмай кеткен Ұлы Отан соғысының ардагері, ІІ-топтағы мүгедегі 
Әлменбетов Кәкман Әлменбетұлы 1923 жылы Қарағанды облысының 
сол кездегі Қарсақбай ауданы Сарысу колхозында туған атам жайлы 

жазуды жөн көрдім.
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Аудандық  білім, денешы-
нықтыру және спорт  бөлімінің 
ұйымдастыруымен Мәдениет 
үйінде ХVІ Республикалық Абай 
және VI Махамбет оқулары-
ның аудандық кезеңі өткізілді. 

Бұл сайысқа аудан көлемін-

дегі жалпы білім беретін мек-
тептердің үкілеген үміткерлері 
қатысты. Барлығы әр мектептен  
53 оқушы қатысып бақ сынасты 
. «Жүзден жүйрік - мыңнан тұл-
пар» танылатын бұл доданың 
мәні, мағынасы өте зор. Өйткені 
Абай поэзиясының тілі өткір, сөзі 
салмақты, ойы терең, тағылымы 

мол, ал, Махамбет өлеңдері ер-
кіндікті, азаттықты аңсаған елдің 
мұңын мұңдап, жырын жырлаған 
патриоттық рухтағы  ерлікке үн-
дейтін асқақты жырлар. Сон-
дықтан Абай мен Махамбет өлең-
дерінің тәрбиелік маңызы өте 
жоғары. Сайыс басталмас бұрын 
дәстүрлі доданың алғы сөзін 

білім, денешынықтыру 
және спорт бөлімінің 
сектор меңгерушісі 
А.Кәренов  бастады.
Сайысқа қатысушы-
ларға ізгі ниет біл-
діріп, сәт-сапар тіледі.

Сайыстың бірінші 
бөлімі «Өлең – сөздің 
патшасы, сөз сарасы» 
номинациясы бойын-
ша Абай өлеңдерін, 
қарасөздерін жатқа 
айтудан басталды.
Осы сайыста 110 өлең 
жаттап, зердесіне 
тоқыған №1 Ұлытау 
орта мектебінің 6-сы-
нып оқушысы Томирис 
Өтеш І-орынды жеңіп 
алды. Келесі бөлімде 
«Көңілім әнді ұғады» 
деп басталып, қаты-

сушылар Абай әндерін орындау-
дан сынға түсті. Ән айтуда әсем 
дауысымен көрермен көңілінен 
орын таба білген Жезді аралас 
мектеп-интернатынан Ақмаржан 
Рахимова І-орынға қол жеткізді. 
Сонымен қатар «Ұлы арман» 
Махамбеттің күйлері, Ф.Оңғар-
сынова өлеңдеріне жазылған 

шығармаларынан  ән-күйлерін 
орындаудан №10 Борсеңгір 
орта мектебінен Мәдина Әлкен 
І-орынды жеңіп алды. «Жүйрік-
тен жүйрік озар жарысқанда» 
номинациясы бойынша жас та-
лапкерлердің ақындық қабілетін 
байқаудан басталды. «Өлеңге 
әркімнің-ақ бар таласы» де-
мекші, жас ақындар бірінен-бірі 
асып түсіп, жырларын төгілдіріп 
оқыды.  Осы сайыста №10 Бор-
сеңгір орта мектебінің 9-сынып 
оқушысы Әлия Қанапия І-орынды 
иеленді. «Ер құтқарар ер едім» 
номинациясы негізінде Махам-
бет өлеңдерін жатқа айтудан №3 
Аманкелді орта мектебінің 10-сы-
нып оқушысы Гүлдана Мұханбе-
трахым 70 өлең жаттап, І-орынды 
еншіледі. «Тартынбай сөйлер 
асылмын» бөліміне байланысты 
өлең шығарудан жас талант №9 
Терісаққан орта мектебінің 10-сы-
нып оқушысы Маржан Қожадияс 
І-орынды қанжығасына байлады.

Сайысқа қатысушыларды 
іріктеу кезінде Әділқазылар 
алқасы облыстық білім басқар-
масының арнайы ережесіне сүй-
еніп, жеңімпаздарды анықтады. 
Осы қағиданы ұстана отырып, 
Әділқазылар алқасы бірінші, 
екінші, үшінші орын алғандарға 
да  үш номинация бойынша                                        
Дипломдармен  марапаттап, 
бағалы сыйлықтар тапсырды. 
І-орын алған жеңімпаздар облы-
стық Абай және Махамбет оқу-
ларына қатысуға жолдама алды.

    АБАЙ мен МАХАМБЕТ 
ОҚУЛАРЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ 

АНЫҚТАЛДЫ 

Білім ордаларында

Қайрат ЖҰМАБАЕВ

«Бақыт қайда барасың? – Бірлігі жарасқан елге барамын». Бабалары-
мыздан қалған осы нақыл бүгінгі Қазақстанға айтылғандай. 130-дан астам 
ұлт пен ұлыстың тату-тәтті өмір сүріп, ұлтқа, жікке бөлінбей, дамыған 
елдер қатарына өрлеуі бабаларымыз сыйлаған  бейбіт күн мен бірліктің 
арқасы болар.

Аудан орталығында орналасқан «Өркен» балабақшасында мамыр ай-
ының басы мерекеге толы болды. Алдымен 1 мамыр – Қазақстан халқы-
ның бірлігі күнін атап өтті. Қазақ, өзбек, орыс, тау халқының ұлттық киімін 
киген төрт топтың бүлдіршіндері іс-шараның қызықты өтуіне барынша ат-
салысты. Бірі орысша ән айтып, өзбекше билесе, енді бірі қазақша өлең 
оқып, тау халқының дәстүрін көрсетті. Тілдері енді ғана шыққан балғын-
дардың өнеріне ата-аналары да, тәрбиешілері де тәнті болды. Одан кейін 
өркендік балалар  9 мамыр – Ұлы Жеңіс  күнін тойлады. Аталары мен 
әжелері сыйлаған Ұлы Жеңістің қадірін бөбектер де сезінгендей. Барлығы  
шеруге арналған арнайы киім киіп, аталарымен мақтанатындарын айтып, 
жарыса өлең оқыды. 

Бұл іс-шаралардың өтуіне мұрындық болып, ұйымдастырған балабақ-
ша басшылығына және ата-аналар қауымына алғыс білдіреміз.

Назгүл РАШИДҚЫЗЫ,
«Өркен» балабақшасының тәрбиешісі.

«ӨРКЕНДІК» БҮЛДІРШІНДЕРДІҢ МЕРЕЙІ

Мереке мерейі

Ұлтарақтай болса да, 
 ата қоныс жер қымбат,
Ат төбеліндей болса да,  
туып-өскен ел қымбат, деп 

халық нақылында айтылғандай, 
ата-бабаларымыз қазақтың 
ұлан-байтақ жерін қасық қаны 
қалғанша қорғап, ұрпақтан-ұр-
паққа қалдырып келеді. Осы 
қасиетті жерде Керей мен 
Жәнібек хандар негізін салған 
Қазақ хандығының құрылғанына 
биыл 550 жыл толып отыр. Осы 
тақырып аясында Жезқазған 
қаласындағы №3 Қазақ-түрік 
лицей-интернаты «Қазақ халқы-
ның Тәуелсіздік жолындағы ұлы 

бетбұрысы» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция 
өткізген болатын. 18 сәуірде өткен 
осы ғылыми конференцияға №2 
Қорғасын орта мектебінен 2 оқушы 
қатысып келген еді. Мектебіміздің 
тарих пәнінің мұғалімі Ш.Бірімжа-
новтың жетекшілігімен 8 сынып 
оқушысы А.Нүриден «Жәңгір хан 
– өз заманының білікті тұлғасы» 
деген тақырыпта жазған ғылыми 
жобасын қорғады. Ал, Б.Серікбаев 
тарих пәнінің мұғалімі Е.Абылаев-
тың жетекшілігімен «Қасым салған 
қасқа жол» атты жобасын ұсынды. 
Оқушылар бұл конференцияда 
өздеріне көптеген мағлұмат алып, 
тәжірибе жинап, шеберліктерін 

шыңдап қайтты. Жоба авторла-
рының ғылыми еңбектері осы 
Қазақ-түрік лицей-интернатының 
ұйымдастыруымен шыққан «Қазақ  
халқының Тәуелсіздік жолындағы 
ұлы бетбұрысы» атты жинақ 
кітапқа енді. Жобаға қатысушылар 
Дипломмен, жетекші ұстаздар 
Алғыс хаттармен марапатталды. 

Бұл конференцияда 2 
оқушымыз абыроймен оралып, 
болашақтарына толағай табыс 
тілейміз. 

Б.ШАБАНОВА,
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі.

      МЕКТЕБІМІЗ ҰЛАНДАРЫМЕН 
МАҚТАНАДЫ

Жуырда Е.Бөкетов атын-
дағы ҚМУ-де ҚР шағын ғылым 
академиясының 41-Республи-
калық ғылыми-практикалық 
конференциясы орталық 
Қазақстан бөлімінің 45 ай-
мақтық ғылыми-практика-
лық конференциясы өткен                           
болатын. Оған №2 Қорғасын 
орта мектебінен «Тарих және 
өлкетану» секциясы бойынша 
2 оқушы қатысты. 10 сынып 
оқушысы Төлеген Дүкенбай-
дың «Кейкі Көкембайұлының 
тарихи тағдыры» тақырыбын-
да ғылыми жобасы жоғары 
бағаланып, Мақтау қағазымен 

марапатталды. Ал, 8 сынып 
оқушысы Бекнұр Серікбайдың 
«Өлкетану» секциясы бойын-
ша жазған «Қ.И.Сәтбаев және 
Қорғасынтау» тақырыбындағы 
ғылыми жобасы Алғыс хатпен 
марапатталып, сыйлықпен 
оралды.

Біз мектеп оқушылары 
жүлдегер оқушыларымызды 
мақтан тұтамыз. Оларға әр 
кез ақ жол, мектеп намысын 
қорғап, биік шыңдардан көріне 
берулеріне тілектеспіз.

Ұлпан ЖЫЛҚАЙДАР,
Қорғасын орта мектебінің 

оқушысы.

ІЗДЕНІМПАЗ ОҚУШЫЛАР

Халықтар мәдениеті және 
достығы күніне орайластырып, 
аудандық балалар кітапханасы 
бөлімінде Ә.Қаленованың 
ұйымдастыруымен “Бірлігіміз 
жарасқан, Тәуелсіз ел Қазақстан” 
атты 2 “а”, 6 “б” сыныптарының 
қатысуымен мерекелік кеш 
болып өтті.

Кеште туған ел жайлы ән 
айтылып, одан кеиін оқушылар 
топ болып шығып “Флэшмоб” 
биін билеп, жиналған жұрттың 
көңілінен шықты, әрі ортаға 
шығып, әр ұлттың биін билеп, 
өлең шумақтары оқылды. 
Олар украин, өзбек, корей, 
орыс, грузин, қазақ және т.б 
өнерлерімен тәнті қылды.

Осыдан соң оқушылар екіге 
бөлініп, сөзжұмбақ шешіп, кімнің 
мықты екенін анықтады.

Бүкіл әлемді баурап алған 
“Лезгинка” биімен бірігіп, билеп, 
көрермендердің қошеметіне 
бөленді.

Кеш соңыңда аудандық 
кітапхана бөлімінің директоры 
С.Ниязова сөз алып, 1 
мамыр  – Қазақстан бірлігі 
күні мерекесімен жиналған 
жұртты құттықтап, достығымыз 
ажырамас ел болуына тілек 
тіледі.  

Мектеп оқушылары  барлығы 
бірігіп қосыла “Ақ көгершін” әнін 
бірге шырқап, құлақтың құрышын 
қандыра білді.

БІРЛІГІМІЗ ЖАРАСҚАН, 
ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ ҚАЗАҚСТАН!”

Қазақ қашаннан да бауыр-
мал халық қой. Әр кезеңдер-
де елімізден пана іздеп келген 
«жат жұрттардың» бәрін бауы-
рына басып, төрінен орын беріп, 
қандай қиын кезеңдердің өзінде 
бір үзім нанды бөліп жеді. Сөй-
тіп, қаймағы бұзылмаған Қазақ 
жері көпұлтты мемлекет болып 
шыға келді. Бүгін елімізде 136 
ұлт пен ұлыстың өкілдері бір 
тудың астында тату-тәтті ғұ-
мыр кешіп жатыр. Барлығымыз 
туған жердің төсінде, құшағын 
жайған бейбіт елдің ішінде ел 
бірлігінің арқасында тату-тәтті 
өмір сүріп жатырмыз.

«Жайнай бер ұлы достық 
мекені – Қазақстан!» атты            

1 мамыр Бірлік күніне арналған 
0-11-сыныптар аралығында 
фестиваль өтті.  Әр сыныпқа 
алдын- ала бөлініп берілген 
ұлттар бойынша сыныптар әр 
ұлттың ұлттық киімдерін киіп, 
өнерлерін ортаға салды. Бар-
лық сынып оқушылары әр ұлт-
тың өнерін көрсетуде жақсы 
дайындықпен келгендерін көр-
сетті. Әсіресе, 9- сыныптың гру-
зин биі, 5- сыныптың үнді биі, 
8- сыныптың испан әні мен биі, 
бастауыш сыныптардағы қа-
зақ ұлтының  «Атамекен» хоры 
мен Қырғыз ұлтының өнерлері 
ел назарын өздеріне аудартты. 
Жылдағы дәстүр бойынша мек-
тебімізде өткізілетін  осындай 
іс-шараларға оқушылардың 

ЖАЙНАЙ БЕР, ҰЛЫ ДОСТЫҚ МЕКЕНІ – ҚАЗАҚСТАН!
белсене атсалысуына сынып 
жетекшілер мен ата-аналар-
дың үлестері өте көп. Әрине 
бұдан мектеп, ата-ана, оқушы 
арасындағы тығыз қарым-қаты-
насты көруге болады. Осындай 
іс-шаралардың жалғасы ұзақ 
болғай!

Бір шаңырақтың астын-
дағы халқымыздың достығы 
мен өзара түсіністігі одан әрі 
жалғасып, еліміздегі ұлтаралық 
татулық әрдайым берік болып, 
қашан да ынтымақ, бірлік мәңгі 
жасай берсін!

Ақнұр РЫСБЕКОВА,
 «№7 Сарысу 

орта мектебінің 
оқушысы. 



516 мамыр, 2015 жыл 
№19 (5990) Ұлытау өңірі

Биыл  9 мамырда  Ұлы 
Отан соғысындағы  Жеңіске 
70 жыл толды. Төрт жыл 
бойы қанды қырғыннан кей-
ін, қырық бестің көктемінде 
дүниежүзі халқы бостандық 
алды. Халық Отан ұғымын 
терең сезіне түсті. Ерлік пен 
еңбек жеңіп шықты. Жеңіске 
жету жолында қазақстан-
дықтардың асқан ерлігі 
мен әскери жанқиярлығы  
Отан соғысы тарихындағы 
жарқын беттерге айналды.

№18 Мибұлақ орта 
мектебінде информатика 
пәнінің мұғалімі Тәжібекова 
Бейсенкүлдің  ұйымдасты-
руымен  Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына арналған  «Ер 
есімі — ел есінде» атты 
салтанатты жиын болып 
өтті.Ұлы Отан соғысында 
«Отан» деп от кешіп, «елім» 
деп еңіреген бабаларымыздың 
рухына бас иіп, бірминуттық 
үнсіздік жарияланды. Салтанат-
ты жиынның  І бөлімінде Ұлы 
Отан соғысы  кезіндегі батырла-
рымыздың ерлігін бейнекөрініс 
арқылы көрсете отырып, баяндама 
оқылды. Баяндамада  Ұлы Отан 
соғысына қатысқан жерлестеріміз  
Күнеділов  Сәдібек, Игібаев  Бекіш, 
Кенішбаев  Күсеген, Жолашаров  
Дәнбай, Сауқымов  Төлеген, Бай-
дәулетов  Ералы аталарымыздың 
да Ұлы Жеңіске қосқан үлестерінің 
зор екендігі атап айтылды.   
ІІ-бөлімде 5-сынып оқушыларының 
дайындаған әдеби-музыкалық 
монтажы көрермендерге өте жақсы 
әсер қалдырды. Үсенова Жанерке 
«Ана туралы баллада», «Болат-
бек», Қабдеш Аружан «Әлия» 
әнін үлкен тебіреніспен орында-
са,     бишілер тобының орындаған 
«Смуглянка», «Катюша»  билері 
жұрттың көңілін көтерді. Сонымен  
қатар, мектебімізде Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына орай көптеген 
іс-шаралар өткізілді. Соның бірі 

«70 жылдыққа — 70 түп тал 
отырғызу» шарасы. Бұл шараға 
оқушылар үлкен ынтамен, қы-
зығушылықпен атсалысып, мектеп 
жанына 70 түп тал отырғызды. 
Отырғызылған талдарды күтіп, 
баптауды да өз жауапкершіліктері-
не алып отыр, себебі  бұл біздің 
туған жерімізді көркейтуге қосқан 
үлесіміз деп есептейді.                                                    

 70 жыл өтті,
                міне, содан бері,                                                                               
 Еске аламыз  
                өзіңді  Жеңіс күні.                                                                                              
 Сол Жеңістің 
           көрсеткен бұл жемісі,                                                       
 Ұрпағыңның есінде 
                  қалар мәңгі,- деп 

ақын жырлағандай, біз бейбітшілік-
ті жақтаушы елміз.Елімізде  және  
жер бетінде мәңгілік тыныштық  
сақталсын!

                                                            
С.ЖАҢАБАЕВА,                                                             

№18 Мибұлақ орта 
мектебінің

              қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі.                                                                                                                      

Салтанатты жиынға аудан 
әкімі Х.Омаров пен Ұлытау ау-
даны Қорғаныс істері жөніндегі 
бөлім басшысы Е.Өткелбаев-
тар алыстан ат арытып келген 
болатын. Сөз басы аудан әкімі 
Хамит Нұрланұлына беріліп: – 
Отан қорғау жолында ерлікпен 
қаза тапқан осындағы батырла-
рымызды естен шығармауымыз 
керек. Осындай бастамаға ри-
зашылығымды білдіре отырып, 
кент әкімі Б.Әбдірайымовқа 
алғыс айтамын–деді. Барша ха-
лықты Жеңістің 70 жылдығымен 
құттықтаған аудан әкімі еңбек 
ардагері Мұқан Маханов екеуі 
ескерткіш тұғырдағы көше бел-
гісінің лентасын қиды. Бұдан 
соң сөз кезегін алған тыл ар-
дагері С.Құлахметов, ауыл аза-
маты Ф.Әжібек А.П.Живовтың 
өмірі жайлы естеліктер айтып, 
осындай игі істер жалғасын 
таба берсе екен дегенді айтты.

Ал нағыз Жеңіс күнін той-
лайтын 9 мамырдың шапақты 
таңы атқан күн болатын. Түні 

бойы нөсерлете жауған жа-
уын таң ата сап басылып, күн 
жарқырап айналаға нұрын 
шашты. Аспандағы қара бұлт 
көкжиектен әрмен асып кет-
кен соң ғана «суға малына-
мыз-ау» деген ойдан арылып 
көшеде өтетін мерекелік ше-
руді тамашалауға шықтық. 
Шеруді бастаған мотоциклдегі 
жігіттер Қазақ елінің Көк жа-
лауын желбіретіп бара жатты. 
Соңынан ерген автокөліктер 
легі алға жылжып келеді. Бұл 
жолы жеңіл көлік ішінен ауылы-
мыздың соғыс ардагері Н.Маха-
нов көрінбеген. Оны иесінің ау-
данда өтетін мерекелік шеруге 
қатысуға кеткенін кейіннен біл-

дік. Тыл ардагері атақты темір-
ші, ұста Әжібек Жайлаубаев 
атамыз да аудандағы мерекелік 
шеруге құрметті қонақ ретінде 
шақырылған екен. Кешегі күні 
70 жылдың мерекелік медаль-
дерін тағынған қарттар мен қа-
риялар, тыл ардагерлері көлік 

ішінде келе жат-
ты, жарқын жүз-
бен жан-жағы-
на көз салады. 
Мерекелік ше-
руде ауыр жүк 
машинасының 
қ а л д а й ы н д а 
әскери киімде 
киінген қыз Мән-
шүктің бейнесін 
көрсетіп, пуле-
меттің тұтқасы-
на жармасып 
алса, қасын-
дағы автоматты 
әскери киімдегі 
жауынгер жі-
гіт шерулет-
кен жастардың 

үнімен қосыла «уралап» қояды. 
Мәңгілік алау түбіндегі репро-
дуктордың үнінен салтанат-
ты шерудегі мекемелер мен 
ұжымдардың жеткен жетістік-
тері мен еңбектегі ерен үлестері 
жайлы аталған есімдері барша-
ның құлағына анық жетіп тұрды. 
Балабақша, мектеп ұжымдары-
ның өкілдері мен оқушылар да 
сәнді киініп қолдарындағы жа-
лаушалар мен алуан түсті шар-
ларын, көгершіндер мен транс-
поранттарды толқынға ұқсай 
ілесіп алға басып бара жатты. 
Кенттегі спортшылар да қолда-
рына ұстаған шеңберлі спорт 
бұйымдарын әрлі-берлі қозғал-
та бес құрлықтың символін 

көрсетіп келеді. Велосипед мін-
ген балалар да саптан қалмай 
біртұтас жылжу үстінде. Өткен 
жылғыға қарағанда биылғы 
шерудің дайындығы мол бол-
са керек. Алдыңғы лек «Мәң-
гілік алау» монументіне жеткен 
соңғылары алыстан әндетіп 
көңілді келе жатты. Барлық лек 
Монумент маңына келіп жиыл-
ды да қарттар жағы ортаны 
ала орындықтарға жайғасып 
жатты. Әжелер мен аталардың 
жүздерінен мерекелік күнде 
шырай кіріп жылдардың салған 
беттегі әжімдері біржола ғай-

ып болғандай. Ұлы Жеңістің 70 
жылдығын шерулеткен жандар-
дың бәрі мәз, көңіл-күйлері өте 
көтеріңкі. Барша халық Мону-
мент маңына жиналып болған 
соң кент әкімі Б.Әбдірайымов 
құттықтау сөз сөйлеп, Жеңіс 
күнін жалындатқан майдангер-
лер ғана емес, тылда майданға 
көп көмек көрсеткен аналар 
мен балалар да болды,–деп та-
рихта таңбаланып қалған ста-
тистикалық мәліметтерге тоқта-
лып өтті. Сөз соңында кент 
әкімі, міне, бүгін Ұлы Жеңістің 
70 жылдығын тойлап отырмыз. 
Баршаңыздың дендеріңіз сау 
болып алдағы күндері де аман-
дықпен Жеңіс мерекесін бірлесе 
тойлау маңдайымызға жазсын 
деген соң соғыстан оралмаған 
жауынгерлердің құрметіне бір 
минуттық үнсіздік жариялады. 
Кентіміздің найб имамын Қа-
нат қажы Изажаұлы соғыстан 
қайтпаған жауынгерлердің 
әруағына құран бағыштап, қол 
жайды. Дүниені дүр сілкінткен 
соғыс алапаты жыл сайын алы-
стай түссе де, жүрекке салған 
жарасы әлі де айығар емес. 
«Мәңгілік алауға» гүл шоқтарын 
қойып жатқан ұжымдар мен ме-
кемелердегі қызметкерлердің 
көздерінен біз осыны байқадық. 
Талай отбастарының ошағын 
ойрандаған мұндай алапат 
соғыс енді қайтып келмесін!

9 мамырдағы мерекелік 
шерудің соңы кенттегі Мәде-
ни-сауықтыру орталығындағы 
тамаша концертке ұласты.

ЖЕЗДІ кенті.

Суреттерді түсірген 
автор.

ЖЕЗДІДЕ ҰЛЫ ЖЕҢІС 
ТОЙЫ ӨТТІ

Мереке мерейі

Мұхтар ДӘУІТОВ
Жеңіс күні қарсаңында Кеңес Одағының Батыры           

А.П.Живов көшесінің бойына тәмәм халық көп жиналды. 
Орайы келгенде айта кетейін, осы көшеге А.П.Живовтың 
аты берілгеніне талай жылдар өтсе де әлі күнге Батыр-
дың көшесіне ескерткіш тұғыр орнатылмаған-тын. «Са-
бақты ине сәтімен» дегендей Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 

мерейтойы қарсаңында кент әкімі Б.Әбдірайымовтың 
бастамасымен көше белгісін орнатуға «Марганец» ЖШС-

тің ұжымы (басшысы Ф.Әжібеков) қолға алған. Эскиздің 
авторы әкімдіктің бас маманы Б.Нұрболаев болса, ескерт-

кішті тұрғызуға демеушілік жасаған «Дорстройматери-
алы» ЖШС-нің басшысы Арсен Фрунзевич, «Шайтантас» 
карьерінің басшысы Өмірхан Балшықбаевтар көп болып 

көмектерін көрсетті.

Ұлы Отан соғысының 70 жыл-
дығына орай Егінді селолық клуб 
үйінде 8 мамыр күні селолық клуб 
үйінде       «Ешкім де, ештеңе де 
ұмытылмайды!» деген тақырыпта 
іс-шара өтті. Іс-шара 7 мамыр  Отан 
қорғаушылар күні мен    9 мамыр 
Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы-

на арналып өткізілді.  Клуб ұжымы 
мен әкімшілік ұжымы бірлесіп кон-
церт қойды. Ашылу мерекесін ауыл 
әкімі М.Ахметов ашты. Тыл арда-
герлері мен ауыл тұрғындарын Ұлы 
Жеңістің 70 жылдық мерекесімен 
құттықтап, Ұлы Жеңістің қандай 
қиындықпен келгенін, қазіргі уақыт-
та майдангерлердің жыл сайын 
азайып келе жатқанын айта келе  
барлық отбасыларға мол бақыт, 
зор денсаулық, бірлік пен береке 
тіледі. Ауыл әкімінің құттықтау сөзі-
нен кейін ел басына күн туған кезде 
соғысқа кеткен ер-азаматтардың 
орнын жоқтатпай , ерлік пен елдік 
сынға түскен сәтте еліміздің ертеңі 
үшін ерен еңбек еткен , Жеңіс күнін 
жақындатуға өлшеусіз үлес қосқан  
тыл ардагерлері Смағұлов Манат 
әке мен Шайкөзова Күлжан апаға 
клуб ұжымының атынан Г.Жүнісова 
сыйлықтар тарту етті.   Одан кейін   
9 мамыр  Жеңістің 70 жылдығына 
арналған жыр мүшәйрасына кезек 
берілді. Жыр мүшәйрасына тыл 
ардагері, суырып салма ақындығы 
бар Күлжан Шайкөзова «9 майға» 
атты жырымен, мектеп мұғалімі 
Айнагүл Рысбекова «Ұлы Жеңіс» 

жырымен, әкімшілік маманы Г.
Байқадамова «Жеңіске 70 жыл» 
жырымен сайысқа түсті. Мүшәйра 
ауыл өнерпаздарының ән шашуы-
на ұласты.                            

Концерттің соңында Жыр 
мүшәйрасының қорытындысы 
шығарылып 1-орынды Күлжан 

Шайкөзова, 2-орынды Айнагүл 
Рысбекова , 3-орынды әкімшілік 
маманы Г.Байқадамова иеленді. 
Жыр мүшәйрасының иелері клуб 
атынан жүлделі сыйлықтармен ма-
рапатталды.

Одан әрі мереке спорттық 
ойындармен жалғасты. Жіппен 
және қапшықпен секіру жарысы-
ның әрқайсысына 3-орыннан бел-
гіленді. Жіппен секіруде 1-орынды    
Н.Ибадилдина, 2-орынды  Д.Өсе-
рова, 3-орынды С.Айранбаева-
лар  иеленсе қапшықпен секіруде                  
1-орынды Г.Қазыбаева, 2-орын 
Ж.Өтешова, 3 орынды Г.Мешелова 
мен Г.Байконоваларға бұйырды. 
Жеңімпаздардың бәрі бағалы сый-
лықтармен марапатталды. 

9 мамыр күні дойбыдан жарыс 
өткізіліп, онда 1-орынды Ж.Ела-
манова, 2-орын Г.Құлмағанбетова, 
3-орын Г.Мешеловаға бұйырды. 
Оқушылар арасынан 1-орынды     
А.Байкон иеленді. Барлық жеңім-
паздар сыйлықтармен марапаттал-
ды.

Г.БАЙҚАДАМОВА.                      
ЕГІНДІ селосы.

Ұлы Отан соғысындағы Ұлы Жеңісіміз достықты 
шыңдаған, бірлікті жырлаған, ер намысы болып аталған, 

ел дауысы болып шақырған Жеңіс!

ЕР ЕСІМІ — ЕЛ ЕСІНДЕ

* * *
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Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Бүгінгі күні Жеңіспен елге оралған 
майдангерлердің қатары азайып кетті. 
Батыр бабаларымызбен қанды  
қырғында бірге болған, жойқын соғы-
сты көзімен көрген үш соғыс арда-
герінің көзі тірі. Жезділік Нығымет 
Маханов, қарсақбайлық Лисота Адам 
Анисимович пен Әбдірахман Ербосы-
нов сынды қарт майдангерлер Жеңістің 
жетпісінші арайлы таңын қарсы алды. 
Неткен бақыт десеңші!

Ұлытау өңіріне Ұлы Жеңіс дүбір-
летіп жетті. Бұл күн Тәуелсіз елдер 
достастығы ғана емес, бүкіл адамзат 
баласы аңсап күткен күн. 1945 жылдың 
көктемі 9 мамыр – тарих шежіресіне 
алтын әріппен жазылып қалды. Міне, 
содан бері соғыстың аяқталғанына Ұлы 
Жеңіске – 70 жыл толды. Ұлы Жеңістің 
торқалы тойы күні аудан орталығында 
батыр баба-
ларымыздың 
қайсар рухына 
бағышталған «Ер 
есімі – ел есін-
де» атты «Даңқ» 
мемориалдық ке-
шені, жерлесіміз 
ұшқыш Серікбай 
Асатовқа ар-
налған ескерткіш 
мүсін бой көтеріп, 
«Таңбалы тас» 
саябағында 
ашылу салтана-
ты өтті. Салта-
натты рәсімнен 
кейін мерекелік 
шеру, сахналық 
қойылымдар, кон-
церттік бағдарламаларға жалғасты.

Ұлытаудың тылсым күші бірден рай 
бермей қатулы қабақ танытып, сұра-
пыл жылдардағы қанды қырғынның 
нәубетін ұмыта алмай мұңға батты. 
Халықтың басына төнген қатерді, жат 
жерде мүрдесі қалған боздақтарды 
есіне алғандай күңіреніп аспан әлемін 
қара бұлт басты. Арасында өксігін 
баса алмай, еңкілдеп жылаған ана 
мен баланың көз жасындай жауын 
тамшылары оқтын-оқтын жауып тұр-
ды.       Әулиетау тұсы қара түнектеніп, 
жөңкілген қара бұлттар асқақ шыңдарға 
ерік бермей аласұрды. Қасиетті Ұлытау 

өткенін есіне алып, соғыстың зардабын 
қан қақсатқан күндерін ойынан шығара 
алмай түнеріп ұзақ тұрды. Бір кезде 
Ұлы Жеңістің ұлы дүбірі әсер етті ме, 
әйтеуір, күн сәулесі бұлт арасынан 
қылт етіп, шуағын шашты. Ұлытау кел-
беті жадырап сала берді. Осыдан кейін 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына байланы-
сты «Таңбалы тас» саябағында «Ер 
есімі – ел есінде» атты мемориалдық 
кешені тұсында әскери ұшқыш, жер-
лесіміз С.Асатовтың ескерткіш мүсіні 
алдында аудан әкімі Х.Омаров Ұлы 
Жеңіс күні туралы жүректолғанысын 
білдірді.

9 мамыр – біздің Отан үшін қадір-
лі, ең қастерлі мереке. Аға ұрпақ Ұлы 
Отан соғысының отты жылдарында 
өшпес ерлік жасап, бізге бейбіт өмір 
сыйлады. Ұлы Отан соғысына қатысқан 

ұлытаулық жауын-
герлердің есімі 
мәңгі есте қалсын 
деген ниетпен 
«Даңқ» мемори-
алдық тақтасын,  
сонымен қатар 
әскери ұшқыш              
С.Асатовқа 
ескерткіш мүсін-
ді арнадық.  
Бұл – біздің 
майдангерлер 
рухына көрсет-
кен құрметіміздің 
белгісі. Жеңістің 
қаншалықты 
ауыртпалықпен 
келгенін ешуақыт-
та ұмытпаймыз. 

Ол күндердің өшпес оқиғалары ұр-
пақтан-ұрпаққа жете береді деп – әкім 
сөзін түйіндеді.

Әкімнің тебіреністі ой толқытқан 
сөзінен кейін тыл ардагерлері Ш.Смай-
ылов, С.Нұрмағанбетов соғыс жыл-
дарындағы ауыр азапты естеріне 
алып, балалық шақтың балдәуреніне 
зардабын тигізген қан қақсатқан сұм 
соғыстың әрекеттерін айтып, қайғы 
мен қуаныш қатар жүретін мереке – 
Жеңіс күні деп, сөздерін тәмәмдады. 
Әрі қарай сөздің тізгінін Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, белгілі 
ақын Батырбек Мырзабеков өз қолы-

на алып, Ұлы Жеңіс 
күніне арнаған жүрек 
толғанысын өлеңмен 
жеткізді. Бұдан кейін 
аудан әкімі Х.Омаров, 
мәслихат хатшысы 
Т.Сейтжанов, Ұлы 
Отан соғысының 
ардагері Н.Маха-
нов, тыл ардагері          
С.Оспанов бастаған 
топ «Ер есімі – ел 
есінде» атты кешен-
нің алдына келіп, ба-
балар рухына тағзым 
етіп, мемориалдық 
тақтаны салтанатты 
түрде ашты. Әскери 
ұшқыш С.Асатовтың 
ескерткіш мүсінін 
ашу тыл ардагер-
лері О.Қазанғапов 

пен Қ.Әбдірахмановтың еншісіне тиді. 
Осыдан кейін аудан әкімі, мәсли-
хат хатшысы, аудандық Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы С.Обайдуллин, тыл 
ардагері Т.Асанханов, мекеме бас-
шылары бастаған сап ескерткіштерге 
гүл шоқтарын қойды. Гүл қою рәсімі 
аяқталғаннан кейін ұлытаулықтар 
майдангерлерді бір минут үнсіздікпен 
еске алды. Полиция қызметкерлеріне 
бұйрық беріліп, аспанға үш дүркін оқ 
атылды. Мылтық дауысы тоқтасымен 
ауданның бас имамы Серікқали Орын-
байтегі майдангерлердің әруағына 
құран бағыштады. Осы мемориалдық 
тақтаға 3500-ге жуық ұлытаулық май-

дангерлердің есімі жазылған.
Мерекелік шеру «Таңбалы тас» 

саябағынан басталды. Әскери үлгіде 
киінген Қорғаныс бөлімінің сарбаздары 
Көкбайрағымызды көкке желбіретіп, 
көштің алдын бастады. Бұдан кейін бой 
түзеген Ішкі істер бөлімі мен алғашқы 
әскери дайындық пәнінің мұғалімдері 
елдік пен ерліктің рухын асқақтатты. 
Аудан әкімінің орынбасарлары, мәсли-
хат депутаттары, мекеме басшылары 
№1 Ұлытау орта мектебінің мұғалім-
дері, оқушылары бастаған нөпір Ұлы 
Жеңістің келбетін аша түсті. ҰОС 
ардагері Н.Махановпен бірге тыл арда-
герлері жайғасқан шеру автокөліктері 
көшені бойлай тізбектеліп, ұзын ырғағы 
саптың бел ортасынан бой көрсетті. 
Соғыс жылдарындағы «Катюшаның» 
үлгісі көрсетіліп, әскери жобада жаб-
дықталған өзге де техникалар саппен 
баяу жылжып, өткен күндердің бір 

эпизодын еске түсірді. Осы кезде күн 
шайдай ашылып, жер-ана құлпырып, 
қарт Ұлытау Ұлы Жеңіске мейірімділік 
танытты. Орталық алаңда аудан әкімі 
Х.Омаров сап түзеген шеруді қарсы 
алып, Ұлы Жеңістің 70 жылдығымен 
салтанатты түрде құттықтады. Құт-
тықтау сөзден кейін Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына әзірленген сахналық көріні-
стер көрермендерге қарай жол тартты. 
Сахналық қойылым соғыс жылдарынан 
бұрынғы қазақ елінің тыныс-тіршілі-
гінен басталды. Ауылға оқу орнын 
тәмәмдаған жас мұғалім келіп, әр 
шәкіртін білімнің асқар шыңына жете-
леп, ой-өрісін кеңейтіп, қазақ жастары-

ның арман-қиялына сәуле берген кезі. 
Жастықтың  жалыны алаулап, көкірегін 
жігер оты кернеген білімге құштар 
жастар. Әрқайсысы әр саланың озық 
маманы болам деп асыр салып, алып-
ұшқан тұсы. Олардың жүздерінен күлкі 
ойнап, шат-шадыман көңіл-күйде тұрған 
шағы. Кенеттен радиодан естілген суық 
хабар жастардың арман-қиялына балта 
шауып, күрт үзді. «1941 жыл 22 маусым 
Фашистік Германия Кеңестер Одағына 
қарсы тұтқиылдан шабуыл жасады» 
деген хабар елге жайылды. Қазақтың 
ер азаматтары Ұлы Отан соғысына 
аттанды. Сахнада зарлы үн, аналардың 
жылаған дауысы, таяққа сүйенген қарт-
тар, көз жасын жаулығымен сүрткен 
аналар, жүзі солғын тартқан бойжеткен-
дер ер азаматтарын соғысқа аттанды-
рып жатқан кезі, қазақ ауылы. 

ҰЛЫ ЖЕҢІС 
ҰЛЫҚТАЛДЫ

(Жалғасы 7-бетте).

(Жалғасы. Басы 1-бетте).
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жеке дауыста 
салған әсем 
әні Жеңіс күнін 
шырайландыра 
түсті. Ұлытау-
лық өнерпаздар 
Ә.Әубәкірова, 
Е.Каримов, 
М.Жұмабаева, 
А.Каримовтар-
дың шырқаған 
әндері ел қоше-
метіне бөленіп, 
мерекенің 

мерейін асқақтатып жіберді. Концерттің 
соңы полиция ұжымының орындаған 
патриоттық әнімен қорытындыланды. 
Ұлы Жеңіс күніне байланысты соғыс  
және тыл ардагерлеріне арналып Ор-

талық алаңдағы әскери шатырларда, 
ақшаңқан киіз үйлерде мерекелік ас 
берілді.

Ұлы Жеңістің ерлікке толы, тарихи 
күндері ешуақытта ұмытылмайды. 
Майдангерлеріміздің Отан қорғауда 
жасаған ерліктері мәңгілік және уақыт 

ағысымен жоғалып кетпейді. Отанға 
қалтқысыз қызмет етудің үлгі-өнегесін 
көрсеткен жеңімпаз бабаларымыздың 
рухына бас иеміз. Тәуелсіз мемле-
кетімізде, қазақ жерінде Көкбайрағы-
мыз мәңгі желбірей берсін, елімізде 
бейбітшілік мәңгі орнасын!

Суреттерді түсірген Ж.АЯШЕВ.

 Шынында да 
қасіретті жылдар-
дың зобалаңын 
шынайы сурет-
тегенде қараша 
халық соғысқа 
лағынет айтып, 
жүрегі қан жы-
лады. Көрермен 
қауымның көңілі 
мұңға батып, 
көздеріне жас 
үйірілді. Бір кезде 
жерлесіміз жа-
уынгер-публицист 
Б.Бұлқышевтың 

Шығыс ұлына арнаған өктем үні, көсем-
сөзі сахнаны жаңғыртып жіберді.

Шығыс ұлы! Сонау туған өлкең 
Арқаны есіне түсірші. Ондағы  мей-
ірімді халықты, бізді тәрбиелеп өсірген 
Отан-ананы, 
біз жүрегімізде 
сақтаймыз. 
Туған елдің 
келешегін 
сақтауға біз мін-
деттіміз, заман 
біздікі! Асқақ 
ой, батыл үн, 
жігерлі дауыс, 
қуатты сөз ұлы-
таулықтардың 
еңсесін көтеріп, 
рухтандырып 
жіберді.

Қайтадан 
соғыс танкінің 
дүрсілі, атылған 
оқ, мылтық дауысы, майдан даласы. 
Қан майданда қазақ жастары жауын-
гер Досанның оққа ұшуы оны жан 
пәрменімен жау қолына қалдырмай 
батылдық көрсеткен қазақ жауынгері. 
Жат жерде қаза тапқан қыршынынан 
қиылған қазақ жігіті аянышты тағдыр, 
сұм соғыс. Со-
нымен қатар, 
еңбек майда-
нында белі 
бүгіліп, тыным 
таппаған 
қайран асыл 
аналардың 
бейнесі сурет-
телді. Сахна-
лық қойылым-
ның соңы Ұлы 
Жеңіс күніне 
ұласты. Қазақ 
даласында қа-
зақ елінде той-
ланып жатқан 
Жеңіс тойы. 
Осындай 
мағынасы терең, ауқымы кең сахналық 
қойылымдарды дайындап, актерлік ше-
берліктерін байқатып, шынайы образ 
жасай білген Мәдениет үйінің өнер-
паздарына аудан халқы риза болып, 
қошемет көрсетті. Бұдан кейін кон-
церттік бағдарламаның шымылдығы 
мұғалімдердің әсем әуенімен ашылды. 
Мектеп мұғалімі Н.Сүлейменованың 

(Соңы. Басы 6-бетте).

Қоскөл ауылында  9 мамыр  — Ұлы 
Жеңістің 70 жыл толуына байланысты 
мерекелік бағдарламаға сай аталып өтті. 
Ардагерлерге арналған ескерткіш тақта 
сырланып, көркейтілді. Село көшелеріне 
жалаушалар ілінді. Тыл ардагерлерінің 
үйіне барып құттықтап, сый-сияпат көр-
сетілді. Мереке күні сағат 9.00-де тұрғындар 
Сәтбаев көшесімен шерулетіп ескерткіш 
тақта алдына келді.  Ардагерлерге тағзым 
жасалып, ауыл әкімі Х. Жаналин, аудан-

дық мәслихаттың  депутаты М. Сейтбеков,  
мектеп  директоры А.Бралин  құттықтау сөз 
сөйледі. Мерекелік  жиыннан кейін Клуб 
үйінде «Ұлы ерлікке тағзым» атты мерекелік 
концертке ұласты. Концертті  соғыс   және  
тыл ардагерлерінің ұрпақтары  тамаша-
лады.  Концертке қатысқан өнерпаздарға  
Ұлытау   ауданының  Мәдениет үйінен 
берілген бағалы сыйлықтар табысталды. 
Мерекелік  бағдарлама   соңы спорттық 
ойындармен жалғасын   тапты.  Спорттық 
ойындар бірінші қол күрестен басталды.
Ауыл   жастары   мен  ауыл    қонақтары  
түгелдей  қатысып, қол күрес өте сәтті 
өтті. Қол күрестен 1-орынды  ауылымыз-
дың теміржол қызметкері Ж.Болат есімді 
азамат ие болды, 2 -орынды ауылымыздың 
азаматы  С. Ерболат ие болды,  3-орын жүл-
десін   ауыл азаматы Тапаев Жандос жеңіп   
алды.   Енді кезекті Гир тасына берсек, гир 
тасын  көтеруден  ауылымыздың азаматы  
1-орынды  Сыздықов Ерболат,  2-орынды 
ауылымыздың азаматы Бекзат, ал 3-орында 

темір жолдың қызметкері иеленді. Күреске 
келсек, күресте өте тартымды өтті. Күре-
стін 1орынды  -ауылымыздың азаматы Б. 
Дәулет алса, 2-орынды ауыл  азаматы А. 
Сержан жеңіп алып,  3-орын Әпек  Әлібекке 
бұйырды. Арқан тартыстан  екі команда  да 
жүлдеге ие болды. Спорттық ойынымыздың 
соңғы мәресі  ат жарыспен  аяқталды. 12 
ат бәйгеге қосылып, ат   бәйгесінің  мәре-
сызығын жас та  болса  бас болып,  ауылы-
мыздың мал   шаруашылығына   өзіндік  

үлесін   қосып   жүрген жеке   қожалық  иесі 
Әубәкір Олжастың күрең сәйгүлігі кесіп өтіп, 
ат  иесіне  «Самсунг»  плазмалы   теледи-
дары табыс  етілді. Ал, II жүлделі  сыйлығы  
Абылай  Хамитбекұлына  бұйырды.  III 
орынға ие болған ауыл азаматы Ұлан  Әбді-
манапұлына  сыйлық табысталды. Спорттық 
ойындардан кейін  мерекеге  арнап   тігілген  
киіз үйлерде, мектеп асханасында Ұлы   
Отан   соғысының  ардагерлері  мен соғыста  
хабарсыз  кеткен   боздақтардың  рухына ас 
беріліп, құран бағышталды. Түс   ауа  ауыл-
дық  мектептің  спорт   залында воллейбол-
дан үш команда арасында жарыс өтті. 

Ауыл   ақсақалдары   мен  әжелері   
алғыстарын   білдіріп, бірлесе  қызмет   
жасаған мекеме  қызметкерлеріне   алғыста-
рын   аямады.

Кеш   соңы   мерекелік  би   кешіне   
жалғасты.

Д. МАҒАУИН,
                  Қоскөл клуб үйінің 

меңгерушісі.    

ҰЛЫ    
ЕРЛІККЕ    
ТАҒЗЫМ

Ұлы Жеңіс күнін Сарысу ауылы 
тұрғындары жоғары деңгейде мерекеледі. 
Бұл күні сұрапыл соғыста қан майданда 
от кешкен ержүрек батыр аталарымыздың 
рухына тағзым ете отырып, Жеңістің 70 
жылдық мерейтойын тойлауға көпшілік 
қауым атсалысты. Таңертеңгілік мек-
тебіміздің ұс-
таздары мен 
оқушылары 
мектеп алдынан 
ескерткішке дейін 
шерумен келіп 
жетті. Ескерткіш 
алдында салта-
натты жиынды 
ауыл әкімі Х.Аппа-
сов құттықтау сөз-
бен ашты. Келесі 
құттықтау сөз тыл 
ардагері Жетпіс 
Жауқасынов 
атамызға беріліп, 
ол сұрапыл соғыс 
жылдарындағы жанкешті еңбек майданы 
туралы әсерлі әңгімелер айтты.

Мерекелік шара одан әрі концерттік 
бағдарламаға ұласты. Мәдениет үйінің 
ұжымы дайындаған «Ер есімі – ел есінде» 
атты қойылымын көрермендерге ұсынды. 
Бұл қойылымда соғыс кезіндегі ерлік пен 
тылдағы қажырлы еңбек, жеңіс көріністері 
көрсетіліп, «Синий платочек», «Катюша», 
«Әлия», т.б. әндер шырқалды. Келесі ке-

зекте №7 Сарысу орта мектебінің ұжымы 
тыл ардагерлеріне дайындаған сый-сия-
патын жасап, концерттік бағдарламасын 
ұсынды. Түс ауа спорттық ойындардан, 

атап айтқанда баскетболдан, күрестен 
сайыстар өтті. Бұл ойындарға ақшалай 
демеушілік жасағандар ауылымыздың 
2005 жылы мектеп бітірген түлектері 
болды.

Мерекелік іс-шараға жиналған қауым 
ыстық ықыластарын білдіріп тарасты.

С.ҚАЛҚАНБАЕВА,
Сарысу Мәдениет үйінің әдіскері.

* * *
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Қазақстан Республикасының 2014 
жылғы 29 желтоқсандағы № 269-V 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Қазақстан Ре-
спубликасында кәсіпкерлік қызмет үшін 
жағдайды түбегейлі жақсарту мәселе-
лері бойынша өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы» Заңына сәйкес 
Қазақстан Республикасы Жер кодексіне 
(бұдан әрі-Кодекс) өзгерістер енгізілді. 

Аталған Заңмен басты өзерістер 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін берілген жер учаскесін пайдалан-
бау жағдайларына түсінік және олар-
ды мәжбүрлеп алып қою тәртібі, бүгінгі 
мақала осы тақырыпқа арналады.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерге өзінің сапасына қарай ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіруге жа-
рамды, ауыл шаруашылық мақсатында 
жұмыс жүргізуге берілген жерлер жа-
тады.  Ауыл шаруашылығы мақсатын-
дағы жер құрамына ауыл шаруашылығы 
алқаптары мен ауыл шаруашылығының 
жұмыс iстеуiне қажеттi iшкi шаруашылық 
жолдары, коммуникациялар, тұйық су 
айдындары, мелиорациялық жүйе, қо-
ра-жайлар мен ғимараттар орналасқан 
жер, сондай-ақ басқа да алқаптар (сор, 
құм, тақыр және ауыл шаруашылығы 
алқаптарының алабына қосылған басқа 
да алқаптар) жатқызылады.

«Қарағанды облысының жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақы-
лау басқармасы» мемлекеттік ме-
кемесінің бірден бір құзіретіне пай-
даланылмай жатқан не Қазақстан 
Республикасының заңнамасын бұза 
отырып пайдаланылып жатқан жерді 
анықтау және мемлекеттік меншікке 
қайтару жатады.

Кодекстің 92 бабы 3 тармағына 
енгізілген өзгерістерге байланысты,  
егер ауыл шаруашылығы өндiрiсiн, 
оның ішінде, шаруа немесе фермер 
қожалығын жүргізуге арналған жер 
учаскесі пайдаланбау фактісі алғаш 
рет анықталған кезден бастап бесжыл-
дық кезеңде жалпы алғанда екі жыл 
мақсаты бойынша пайдаланылмаған 
жағдайларда, мұндай жер учаскесi осы 
Кодекстiң 94-бабында көзделген тәртiп-
пен мәжбүрлеп алып қоюға жатады.

Жер учаскесін еңсерілмейтін күш 
салдарынан мақсаты бойынша пайда-
лану мүмкiн болмаған уақыт бұл кезең-
дерге кiрмейдi.

Аталған баптын 4 тармағына сайкес, 
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін берілген жер учаскесін мақсаты 
бойынша пайдаланбау жағдайларына,

Егістікте – жер учаскесін ауыл ша-
руашылығы дақылдарын егу үшін өңдеу 
жөніндегі жұмыстардың жүргізілмеуі;

Шабындықтарда – екі жылдан 
астам жер учаскесінде шөп шабудың 
жүргізілмеуі, оны арамшөптердің, бұта-
лардың, шіліктердің басып кетуі және 
шөп бітіктігі жұтаңдануының өзге де бел-
гілерінің болуы;

Жайылымдарда – жаю үшін ауыл 
шаруашылығы малының болмауы не 
оның агроөнеркәсіптік кешенді дамыту 
саласындағы уәкілетті орган белгілеген, 
жайылымның жалпы алаңы жүктемесінің 
шекті рұқсат етілетін нормасының жиыр-
мадан аз пайызын құрайтын мөлшерде 
болуы және (немесе) жемшөп дайындау 
мақсатында шөп шабудың болмауы;

Көпжылдық екпелерде – егісті күтіп 
өсіру, жинау жұмыстарының жүргізілме-
уі және есептен шығарылған көпжылдық 
екпелердің тамырларының алынбауы 
жатады.

Осымен қатар 5 тармақта, мақса-
ты бойынша пайдаланылмаған және 
игерілмеген жер учаскесiн мәжбүрлеп 
алып қою жетім балаларға, ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған балаларға 
меншік құқығымен тиесілі жер учаскесі-
не олар жиырма бір жасқа толғанға дей-
ін қолданылмайтындығы көрсетілген.

Осымен қатар Кодекстің 93 ба-
бымен Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұза отырып пайдала-
нылған жер учаскесін меншік иесінен 
және жер пайдаланушыдан мәжбүр-
леп алып қою тәртібі бекітілді.

Жер учаскесін немесе оның бір 
бөлігін Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұза отырып пайдалану 
Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің 338 
бабына сәйкес келесідегідей жауапкер-
шілікті көздейді:

	 Жеке тұлғаларға ескерту не-
месе 10 айлық есептік көрсеткіш мөл-
шерінде айыппұл,

	 Шағын кәсіпкерлік субъек-
тілеріне немесе комерциялық емес 
ұйымдарға 40 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл,

	 Орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл,

	 Ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 
немесе комерциялық емес ұйымдарға 
200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерін-
де айыппұл.

Кодекстің 93 бабы 3 тармағына 
сәйкес, жер учаскесін Қазақстан Ре-
спубликасының заңнамасын бұза 
отырып пайдалану жағдайларына ке-
лесілер жатады:

1) жер учаскесін немесе оның бір 
бөлігін нысаналы мақсатына сәйкес 
пайдаланбау;

2) жер учаскесін немесе оның бір 
бөлігін ауыл шаруашылығы мақсатын-
дағы жерді ұтымды пайдалану қағида-
ларында айқындалған талаптарды бұза 
отырып пайдалану;

3) осы Кодекстің 99-бабында бел-
гіленген талаптарды сақтамау (Жер 
учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер 
пайдаланушылар инженерлiк тұрғыда 
әзiрленген суармалы жерде дақылдар-
ды кезектестiрудiң белгiленген схема-
сын ұстануға, қажеттi мелиорациялық 
және қалпына келтiру жұмыстарын 
жүргiзуге, соның iшiнде учаскеде бар 
суландыру және тоспа-кәрiз жүйелерiн 
тиiсiнше тәртiппен күтiп-ұстауға мiн-
деттi.)

4) жер учаскесін экологиялық жағдай-
ды едәуір нашарлатуға әкеп соғатындай 
етіп пайдалану жатады.

Осымен қатар,аталған баптын 5 
тармағына сәкес, еңсерілмейтін күштің 
салдарынан туындаған жағдайлар-
ды қоспағанда, жер учаскесін неме-
се оның бір бөлігін пайдалану ауыл 
шаруашылығы жері құнарлылығының 
анағұрлым төмендеуіне не экологиялық 
жағдайдың едәуір нашарлауына әкеп 
соққан жағдайларда, жер учаскесінің 
меншік иесі немесе жер пайдаланушы 
Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сәйкес мемлекетке залал-
ды өтеуге міндетті. 

Кодекстің 94 бабы талаптарына 
сәйкес мақсаты бойынша пайдала-
нылмаған не Қазақстан Республи-
касының заңнамасын бұза отырып 
пайдаланылған жер учаскесiн 
мәжбүрлеп алып қою тәртібі бойын-
ша келесідей жүргізіледі:

Жоғарыдағы баптың 1 тармағы-

на сәйкес, жер учаскелерінің меншiк 
иелерiнен және жер пайдаланушылар-
дан жер учаскелерін осы Кодекстiң 92 
және 93-баптарында көзделгендей 
мәжбүрлеп алып қою жер учаскесі ор-
наласқан жер бойынша жердің пайда-
ланылуы мен қорғалуына мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын органдар-
дың  (Қарағанды облысының жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақы-
лау басқармасы) талап арызы бойын-
ша сот тәртібімен жүргiзiледi.

Жер учаскелерінің меншiк иелерi-
нен және жер пайдаланушылардан 
жер учаскелерін осы Кодекстiң 92 
және 93-баптарында көзделгендей 
мәжбүрлеп алып қою жер учаскесі 
орналасқан жер бойынша жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуына мем-
лекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
органдардың талап арызы бойынша сот 
тәртібімен жүргiзiледi.

Кепілге алынған жер учаскелерін 
осы Кодекстiң 92 және  
93-баптарында көзделген негіздер 
бойынша мәжбүрлеп алып қою туралы 
талап арыз берілген жағдайда, кепіл 
ұстаушы мұндай жер учаскелерін алып 
қою рәсімінің басталғаны туралы хабар-
дар етілуге тиіс.

Кепіл ұстаушыға хабарламаны сотқа 
талап арыз берген, жердің пайдала-
нылуы мен қорғалуына мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын тиісті 
орган жіберетіндігі көрсетілген.

Жоғарыдағы баптың 2 тармағы 
талаптарына сай, осы Кодекстiң 92 
және 93-баптарында көзделген жағдай-
да жер учаскесiн мәжбүрлеп алып қою 
туралы талап арыз Қазақстан Респу-
бликасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінде көзделген жазалау 
шаралары қолданылғаннан кейін және 
жер учаскесін мақсаты бойынша пайда-
лану жөнінде және Қазақстан Республи-
касының заңнамасын бұзушылықтарды 
жою жөнінде шаралар қолдану үшін 
жер учаскесінің меншік иесіне немесе 
жер пайдаланушыға берілген нұсқама-
ның мерзімі өткеннен кейін беріледі.

Жер учаскесін мақсаты бойынша 
пайдалану жөнінде шаралар қолдану 
үшін мерзім - бір жыл, ал Қазақстан 
Республикасының заңнамасын 
бұзушылықтарды жою жөнінде - жер 
учаскесін мақсаты бойынша пайдалан-
бау не Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұзу фактісі анықталған 
кезден бастап үш ай болып белгіленеді.

Қазақстан Республикасының заңна-
масын бұзушылықты жою қажеттілігі 
туралы нұсқама жер учаскесіне құқық 
ауыртпалығы ретінде «Жылжымай-
тын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу туралы» Қазақстан Республи-
касының Заңына сәйкес мемлекеттік 
тіркелуге жатады.

Осы баптың 3 тармағы бойын-
ша, жер учаскесі осы Кодекстің 92 
және 93-баптарында көрсетілген 
негіздер бойынша сот шешімімен жер 
учаскесінің меншік иесінен немесе жер 
пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып 
қойылған жағдайда, жер учаскесіне 
меншік құқығы немесе жер пайдалану 
құқығы (мемлекеттен сатып алынған, 
жер учаскесiне жалдау құқықтарына 
қатысты) Қазақстан Республикасының 
азаматтық іс жүргізу заңнамасында 
және Қазақстан Республикасының 
атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі туралы 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
сауда-саттықта (конкурстарда, аукцион-

дарда) сатылады.
Өтеусіз негізде берілген жер 

учаскесі осы Кодекстің 92-бабында 
көрсетілген негіздер бойынша сот 
шешімімен меншік иесінен мәжбүрлеп 
алып қойылған жағдайда, осы жер 
учаскесі жер учаскесінің меншік иесіне 
құнын өтеместен одан әрі қайта бөлу 
үшін арнайы жер қорына алынады.

Бұл ретте мұндай меншік иесінің 
(алып қойылған жер учаскесі осы 
Кодекстің 9-бабы 3-тармағы 2) тармақ-
шасының негізінде берілген жағдайда) 
осы Кодекстің 96-1-бабында белгілен-
ген ережелерді ескере отырып, жер 
учаскесін осы мақсаттар үшін өтеусіз 
негізде қайтадан алуға құқығы бар 
екендігі аталған баптың 4 тармағымен 
көрсетілген.

Жоғарыдағы баптың 5 тармағы 
талаптарына сәйкес, жер учаскесін 
мәжбүрлеп алып қою шығыстары 
шегерiлгеннен кейін және орындалуы 
жер учаскесінің және жер пайдалану 
құқығының кепілімен қамтамасыз етіл-
ген міндеттемелер бойынша талаптар 
мөлшерінде кепіл ұстаушыға төленген-
нен кейін түскен сома жер учаскесінің 
бұрынғы меншiк иесiне немесе жер 
пайдаланушыға төленедi.

Бiр жыл iшiнде кемiнде үш сау-
да-саттық (конкурстар, аукциондар) өт-
кізілгеннен кейiн мұндай жер учаскесiн 
немесе оған жер пайдалану құқығын 
өткізу мүмкiн болмаған кезде жер 
учаскесi сот шешiмiмен арнайы жер 
қорына алынады.

Осымен қатар баптың 6 тар-
мағымен, жер учаскесін мәжбүрлеп 
алып қою туралы заңды күшіне енген 
сот шешімі жер учаскесі мәжбүрлеп 
алып қойылған тұлғаны жер учаскелері 
мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың 
тиісті тізіліміне енгізу үшін негіз болып 
табылады.».

Жәнеде Кодекстің 96-1 бабы 
талаптарына сәйкес, жер учаскелері 
мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың 
тізілімін қалыптастыруды және жүргізуді 
облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жер қатынастары 
жөніндегі уәкілетті органы ұсынатын 
ақпараттың негізінде орталық уәкілетті 
орган жүзеге асырады.

Осы баптың 4 тармының талапта-
рына сай, жер учаскелері мәжбүр-
леп алып қойылған тұлғалардың 
тізіліміндегі жеке және заңды тұлға-
ларға жер учаскелерін беруге жол 
берілмейді.

Жер кодесіне енгізілген өзгерістерге 
сай, жер экономикалық тұрғыда тиімді 
және экологиялық сауатты пайдаланы-
лады деген үлкен үміттер күтіледі. Жер 
заңнмасына енгізілген жаңа өгерістерге 
сай жерге деген қатынастың қанша-
лықты ұқыпты және тиімді болатын-
дығын уақыт көрсетеді.

Жердің пайдаланылуы  мен 
қорғалуынбақылау мәселелері бой-
ынша қосымша ақпарат алу, сон-
дай-ақ жер заңдарының нормаларын 
бұзу фактілері туралы хабарлау 
үшін Қарағанды облысының жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақы-
лау басқармасына келесі мекен-жай 
бойынша хабарласуға болады: 
Қарағанды қ., Пассажирская көш.,15; 
тел./факс 47-58-59.

		
«Қарағанды облысының жердің 

пайдаланылуы мен қорғалуын
 бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЖЕР КОДЕКСІНЕ ӨЗГЕРІС
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Законом Республики Казахстан 
от 29 декабря 2014 года № 269-V ЗРК    
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
кардинального улучшения условий для 
предпринимательской деятельности 
в Республике Казахстан» были внесе-
ны изменения в Земельный кодекс Ре-
спублики Казахстан (далее –Кодекс).

Основное концептуальное измене-
ние, предусмотренное данным законом 
- это введение определений неисполь-
зования земель сельскохозяйственного 
назначения и порядок их принудитель-
ного изъятия, которому посвящена 
статья.

К землям сельскохозяйственного 
назначения относятся земли, которые 
уже предоставлены для нужд сельского 
хозяйства, а также те, которые по сво-
ему качеству могут быть использованы 
для производства сельскохозяйствен-
ной продукции. В состав земель данной 
категории входят сельскохозяйствен-
ные угодья (пашня, залежь, сенокосы, 
пастбища и земли, занятые многолет-
ними насаждениями) и земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, замкнутыми водое-
мами, постройками и сооружениями, 
необходимыми для функционирования 
сельского хозяйства.

Одним из компетенций ГУ «Управ-
ление по контролю за использовани-
ем и охраной земель Карагандинской 
области», является выявление и 
возврат в государственную соб-
ственность земель, не используе-
мых либо используемых с наруше-
нием законодательства Республики 
Казахстан.

 Согласно внесенным измене-
ниям пункту 3 статьи 92 Кодекса, 
в случаях если земельный участок, 
предназначенный для ведения сель-
скохозяйственного производства, в том 
числе крестьянского или фермерского 
хозяйства, не используется по назна-
чению в общей сложности два года в 
пятилетний период с момента первона-
чального выявления факта неисполь-
зования, то такой земельный участок 
подлежит принудительному изъятию в 
порядке, предусмотренном статьей 94 
настоящего Кодекса.

В эти периоды не включается 
время, в течение которого земельный 
участок не мог быть использован по 
назначению вследствие непреодоли-
мой силы.

Пунктом 4 настоящей статьи, к 
случаям неиспользования земельного 
участка, предоставленного для ведения 
сельскохозяйственного производства 
по назначению, относятся:

На пашне – непроведение работ 
по обработке земельного участка под 
посевы сельскохозяйственных культур;

На сенокосах – непроведение на 
земельном участке сенокошения, нали-
чие зарастания его сорняками, кустар-
никами, мелколесьем и иных признаков 
деградации травостоя более двух лет;

На пастбищах – отсутствие сель-
скохозяйственных животных для выпа-
са либо их наличие в количестве менее 
двадцати процентов от предельно 
допустимой нормы нагрузки на общую 
площадь пастбищ, установленной упол-
номоченным органом в области разви-
тия агропромышленного комплекса, и 
(или) сенокошения в целях заготовки 
кормов;

На многолетних насаждениях – 
непроведение работ по уходу, уборке 
урожая и раскорчевке списанных мно-
голетних насаждений.

Также пунктом 5 настоящей 
статьи предусмотрено, что принуди-
тельное изъятие земельного участка, 
не используемого по назначению и не 
освоенного, не распространяется на 
земельный участок, принадлежащий на 
праве собственности детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, до достижения ими возраста 
двадцати одного года.

Также, статьей 93 определен 
порядок принудительного изъятие у 
собственника и землепользователя 
земельного участка, используемого 
с нарушением законодательства 
Республики Казахстан

Использование земельного участка 
или его части с нарушением законода-
тельства Республики Казахстан влечет 
ответственность в соответствии со 
ст.338 Кодексом Республики Казахстан 
об административных правонарушени-
ях, в виде:

– предупреждение или штраф на 
физических лиц в размере до 10 МРП,

– на субъектов малого предприни-
мательства или некоммерческим орга-
низациям штраф в размере 40 МРП,

– на субъектов среднего предприни-
мательства штраф в размере 70 МРП,

– на субъектов крупного предприни-
мательства штраф в размере 200 МРП.

В силу пункта 3 ст.93 Кодекса, к слу-
чаям использования земельного участ-
ка с нарушением законодательства Ре-
спублики Казахстан относятся:

1) использование земельного участ-
ка или его части не в соответствии с це-
левым назначением;

2) использование земельного участ-
ка или его части с нарушением требо-
ваний, определенных правилами ра-
ционального использования земель 
сельскохозяйственного назначения;

3) несоблюдение требований, 
установленных статьей 99 настоящего 
Кодекса, (собственники земельных 
участков и землепользователи на 
орошаемых инженерно подготов-
ленных землях обязаны соблюдать 
установленную схему чередования 
культур, проводить необходимые 
мелиоративные и восстановитель-
ные работы, в том числе содержать 
в надлежащем порядке имеющиеся на 
участке оросительные и коллектор-
но-дренажные системы,  нарушение 
требований, служить основанием для 
принудительного изъятия земельного 
участка );

4) использование земельного участ-
ка, которое привело к значительному 
ухудшению экологической обстановки.

Кроме, этого силу пункта 5 настоя-
щей статьи, в случаях, когда использо-
вание земельного участка или его ча-
сти, которое привело к существенному 
снижению плодородия сельскохозяй-
ственных земель либо к значительному 
ухудшению экологической обстановки, 
собственник земельного участка или 
землепользователь обязан возместить 
государству ущерб в соответствии с 
гражданским законодательством Респу-
блики Казахстан, за исключением слу-
чаев, возникших вследствие непреодо-
лимой силы.

Согласно требованиям ст. 94 Ко-
декса, порядок принудительного 
изъятия земельного участка, не ис-

пользуемого по назначению либо 
используемого с нарушением зако-
нодательства Республики Казахстан, 
осуществляется  следующим обра-
зом:

Пунктом 1 предусмотрено,  что 
принудительное изъятие земельных 
участков у собственников земель-
ных участков и землепользователей, 
предусмотренное статьями 92 и 93 
настоящего Кодекса, производится в 
судебном порядке по иску органов, 
осуществляющих государственный 
контроль за использованием и охраной 
земель (Управления по контролю за 
использованием и охраной земель 
Карагандинской области), по месту 
нахождения земельного участка.

В случае предъявления иска о 
принудительном изъятии земельных 
участков, находящихся в залоге, по 
основаниям, предусмотренными ста-
тьями 92 и 93 настоящего Кодекса, 
залогодержатель должен быть уведом-
лен о начале процедуры изъятия таких 
земельных участков.

Уведомление залогодержателю на-
правляется соответствующим органом, 
осуществляющим государственный 
контроль за использованием и охраной 
земель, подавшим иск в суд.

В силу пункта 2 настоящей статьи, 
иск о принудительном изъятии зе-
мельного участка в случае, предусмо-
тренном статьями 92 и 93 настоящего 
Кодекса, предъявляется после приме-
нения мер взыскания, предусмотрен-
ных Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, и 
по истечении срока предписания, дан-
ного собственнику земельного участка 
или землепользователю для принятия 
мер по использованию земельного 
участка по назначению и по устра-
нению нарушений законодательства 
Республики Казахстан.

Срок для принятия мер по ис-
пользованию земельного участка по 
назначению устанавливается один год, 
а по устранению нарушений законода-
тельства Республики Казахстан – три 
месяца с момента выявления факта 
неиспользования земельного участка 
по назначению либо нарушения законо-
дательства Республики Казахстан.

Предписание о необходимости 
устранить нарушения законодательства 
Республики Казахстан как обременения 
права на земельный участок подлежит 
государственной регистрации в соот-
ветствии с Законом Республики Казах-
стан «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество». 
      Также пунктом 3 предусмотрено, 
что, в случае принудительного изъятия 
земельного участка у собственника зе-
мельного участка или землепользова-
теля по решению суда по основаниям, 
указанным в статьях 92 и 93 настояще-
го Кодекса, право собственности на зе-
мельный участок или право землеполь-
зования (по отношению выкупленных у 
государства прав аренды на земельный 
участок) продается на торгах (конкур-
сах, аукционах) в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казах-
стан и законодательством Республики 
Казахстан об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполни-
телей.

Также, согласно пункту 4, в случае 
принудительного изъятия земельного 
участка, предоставленного на безвоз-

мездной основе, у собственника по 
решению суда по основаниям, указан-
ным в статье 92 настоящего Кодекса, 
данный земельный участок зачисляется 
в специальный земельный фонд для 
дальнейшего перераспределения без 
возмещения стоимости собственнику 
земельного участка. 
      При этом такой собственник (при ус-
ловии, что изъятый земельный участок 
был предоставлен на основании под-
пункта 2) пункта 3 статьи 9 настоящего 
Кодекса) имеет право повторного по-
лучения земельного участка на без-
возмездной основе для этих же целей 
с учетом положений, установленных 
статьей 96-1 настоящего Кодекса.

Кроме этого в силу пункта 5, выру-
ченная сумма после вычета расходов 
по принудительному изъятию земель-
ного участка и выплаты залогодержате-
лю в размере требований по обязатель-
ствам, исполнение которых обеспечено 
залогом земельного участка или права 
землепользования, выплачивается 
бывшему собственнику земельного 
участка или землепользователю.

При невозможности реализации 
такого земельного участка или права 
землепользования на него после прове-
дения не менее трех торгов (конкур-
сов, аукционов) в течение одного года 
земельный участок зачисляется по 
решению суда в специальный земель-
ный фонд.

Пунктом 6 также предусмотрено, что 
вступившее в законную силу решение 
суда о принудительном изъятии зе-
мельного участка является основанием 
для включения лица, у которого прину-
дительно изъят земельный участок, в 
соответствующий реестр лиц, у кото-
рых принудительно изъяты земельные 
участки.».

 Также согласно требованиям статьи 
96-1, настоящего Кодекса, центральным 
уполномоченным органом на основании 
информации, предоставляемой упол-
номоченным органом по земельным 
отношениям области, города респу-
бликанского значения, столицы будет 
осуществлен формирование и ведение 
реестра лиц, у которых принудительно 
изъяты земельные участки.

Согласно требованиям пункта 4 
настоящей статьи, предоставление 
земельных участков физическим и 
юридическим лицам, находящимся в 
реестре лиц, у которых принудитель-
но изъяты земельные участки, не до-
пускается.

С введением изменений Земельный 
Кодекс, связываются большие надеж-
ды в плане их экономического, более 
эффективного и экологически грамот-
ного использования. Время покажет на-
сколько изменится отношение к земле 
с принятием нового земельного закона 
и станет ли оно более рациональным и 
бережным?

По вопросам государственно-
го контроля за использованием и 
охраной земель, а также о фактах 
нарушения норм земельного зако-
нодательства можно обращаться 
в Управление по контролю за ис-
пользованием и охраной земель Ка-
рагандинской области по адресу: 
город Караганды, ул. Пассажирская 
15. тел/факс 47 58 59.

  
 Государственное учреждение

«Управления по контролю за
использованием и охраной земель

Карагандинской области».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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«Мәңгілік ел» – елдің біріктіруші 
күші, ешқашан таусылмас көзі. Ол 
«Қазақстан-2050» стратегиясының 
ғана емес, ХХІ ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің мызғымас идеялық 
тұғыры! Жаңақазақстандық патрио-
тизм дегеніміздің өзі – Мәңгілік ел! 
Ол барша Қазақстан қоғамының 
осындай ұлы құндылығы! Бұған 
дейін «Қазақстан-2050» стратегия-

сы қабылданып, онда әлемдегі ең 
дамыған 30 елдің қатарына қосылу 
басты мақсат етіп қойылған. Ал 
осы Жолдауда сол мақсатқа же-
тудің жолдары мен механизмдері, 
түрлі иірімдері мен тетіктері көр-
сетілген. Себебі, дамыған 30 ел-
дің қатарына қосылу өте қиын, 
әрі асқан жауапкершілікпен еңбек 
етуді талап ететін міндет. Жолдау-
да Мемлекет басшысы «Өткен та-
рихымызға тағзым да, бүгінгі бақы-
тымызға мақтаныш та, гүлденген 
келешекке сенім де «Мәңгілік ел» 
деген құдыретті ұғымға сыйып тұр. 
Отанды сүю – бабалардан мирас 
болған ұлы мұраны қадірлеу, оны 
көздің қарашығындай сақтау, өз 
үлесіңді қосып, дамыту және кей-
інгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау 
деген сөз. Барша қазақстандықтар-
дың жұмысының түпкі мәні – осы!

«Мәңгілік ел» идеясының 
бастауы тым тереңде жатыр. Осы-
дан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз 
«Түркі жұртының мұраты – «Мәң-
гілік ел» деп өсиет қалдырған. 
Бұл біздің жалпыұлттық идеямыз 
мемлекетіміздің тамыры сияқты 
көне тарихтан бастау алатынын 
көрсетеді. Жалпыұлттық идея-
ны өміршең ететін елдің бірлігі. 
Ауызбіршілік қашқан, алауыздық 

тасқан жерде ешқашан да жал-
пыұлттық идеялар жүзеге асқан 
емес. Қазақстанның шыққан шыңы 
мен бағындырған биіктерінің ең 
басты себебі – бірлік, берекесі 
деп атап көрсеткен болатын.

Биылғы жыл – ұлттық та-
рихымызды ұлықтау және бүгінгі 
биіктерімізді бағалау тұрғысынан 
мерейлі белестер жылы болмақ. 

Қазақ хандығының 550 жылдығын, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығын, 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын Қа-
зақстан халқы атап өтпек. Осындай 
тарихи белестер жаңақазақстан-
дық патриотизмді ұрпақ жадына 
сіңіруде айрықша рөлге ие. Тағы 
бір айтарлық, биылғы жылдың 
Қазақстан халқы үшін Ассамблея 
жылы деп жариялап отырғаны қу-
антарлық. Біздің Қазақ жерінде 
бейбітшілік, бірлік пен ынтымақ 
берік сақталған. Әр ұлттың басын 
қосқан біздің елде татулық пен ты-
ныштық ең басты назарда болмақ.

Ел бірлігі – біздің барша  та-
быстарымыздың кілті. Тұрақты 
дамудың қазақстандық моделі бү-
гінде бүкіл әлемге үлгі. Тәуелсізді-
гіміздің 25 жылдық мерейтойын 
және халықаралық «ЭКСПО-2017» 
көрмесін табысты өткізіп, еліміздің 
әлеуетін әлемге паш ететін бола-
мыз. Бұл орайда, біздер еліміздің 
өсіп-өркендеуі үшін бар күш-жі-
герімізді жұмсайтын боламыз.

Қ.МАНАПОВ,
Ұлытау ауданының 

прокуроры.

Қоғам. Адам. Заң

2002 жылы қабылданған 
Қазақстан Республикасы-
ның Құқықтық саясат тұжы-
рымдамасы елдің 2010 жылға 
дейінгі кезеңге арналған 
құқықтық жүйесі дамуының не-
гізгі бағыттарын айқындады.

Қазақстанның Конституци-
ясында әлеуметтік мемлекетті 
құрудың негізгі құқықтары мен 
принциптері бекітілген. Бұл 
орайда, негізгі міндеттердің бірі 
әлеуметтік құқықтарды қамта-
масыз ету мен қазіргі әлеумет-
тік саясатты іске асырудың 
ықпалды тетіктерін одан әрі қа-
лыптастыру болып табылады.

Қазақстанда құқықтық мем-
лекет құру азаматтардың 
құқықтары мен бостандықта-
рын қорғаумен байланысты 
арнайы институттарды одан 
әрі жетілдіруді талап етеді.

Адам және азамат құқықта-
ры мен бостандықтарын қорғау 
жүйесіндегі маңызды тетігі Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл ин-
ституты болып табылады. Бұл 
мемлекеттік құқық қорғау ин-
ститутын құру Қазақстандағы 
демократияның дамуындағы 
үлкен қадамы. Осы институт 
қызметінің нәтижелілігін арт-
тыру мәселесін қарау керек-
тігін тәжірибе көрсетіп отыр.

Осы тұжырымдамада көр-
сетілген міндеттердің бірі но-
тариат қызметінің жүйесін 
жетілдіру болып табылады. 
Нотариаттың азаматтық айна-
лымдағы қатынастардың қосым-
ша тұрақтылығын және заңдық 
қауіпсіздігін, азаматтар мен ұй-
ымдардың құқықтары мен заң-
ды мүдделерін сапалы қорғауды 
қамтамасыз ететін құқықтық ин-
фрақұрылымның бір бөлігі ретін-
дегі рөлін нормативтік-құқықтық 
айқындау. Нотариаттың ұлт-

тық моделі нотариаттың көме-
гіне барлық ел аумағында 
қол жеткізуді қамтамасыз ету.

Құқықтық саясаттың 
құрамдас бөлігі, елдің инду-
стриялық-инновациялық да-
муын қамтамасыз етудің, оның 
зияткерлік әлеуетін арттыру-
дың маңызды шарты болып 
табылатын ғылыми және білім 
беру қызметін құқықтық реттеу.

Ғылым-білім беру қыз-
метінің құрамдас бөлігі, өз 
кезегінде, құқықтық білім 
беру, құқықтық насихат, яғни 
құқықтық мәдениет мәселелері 
болып табылады. Осыған орай 
азаматтардың құқықтық сана-
сын, оның ішінде мемлекеттік 
қызметшілер арасында заң-
герлік сауаттылықты арттыру 
жөніндегі жұмысты жалғастыру. 
Халық арасында интернет-ре-
сурстарды қоса отырып, бұқара-
лық ақпарат құралдары арқылы 
құқықтық насихаттың сапасын 
арттыру мен көлемін кеңейту, 
заңнаманы және құқық қолда-
нудың өзекті проблемалары 
бойынша, атап айтқанда, аза-
маттардың күнделікті өмірінде 
жиі қолданылатын құқық сала-
ларында ғылыми зерттеулерді 
жандандыруды қажет етеді.

Ұ й ы м д а с т ы -
рушылық-құқықтық сипаттағы 
іс-шаралармен тығыз байланы-
сты мәселелердің бірі заңгерлік 
білім мәселесі болып табылады. 
Қоғамға және мемлекетке адам-
ның және азаматтың құқықта-
ры мен бостандықтарын, қоғам 
мен мемлекеттің мүдделерін 
қорғауға бағдар ұстанған және 
патриоттық бағыттағы жаңа си-
паттағы заңгерлік кадрлар ке-
рек. Нақ осындай тәсіл заңгерлік 
білім жүйесінің негізі болуға тиіс. 
      Қазіргі жағдайда түрлі бей-

індегі заңгер кадрларды дайын-
даудың проблемаларын шешу-
дегі мемлекеттің мүмкіндіктерін 
шоғырландыру жолымен өту 
орынды. Мұндай тәсіл мем-
лекеттік ресурстардың ысы-
рап болмауына және заңгер 
кадрлар даярлаудың сапасын 
арттыруға мүмкіндік береді.

Құқықтық саясат тұжы-
рымдамасының қағидаларын 
іске асыру Республика Кон-
ституциясының негізгі идея-
лары мен принциптерін Қа-
зақстанда құқықтық мемлекет 
құрылымының жаңа кезеңінің 
аясында өмірімізде жүзе-
ге асыруға мүмкіндік береді.

Тұжырымдаманы іске асы-
рудың тиімділігі және тиісінше 
ұлттық құқықтың тұрақтылығы, 
құқықтық реттеудің пәрменділігі 
мемлекеттік биліктің барлық тар-
мағының сындарлы өзара іс-қи-
мылына, билік органдары қабыл-
даған шешімдердің сапасына 
және лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігіне байланысты.

Қазақстандық заңнаманы 
осы Тұжырымдамада белгілен-
ген мемлекеттің құқықтық са-
ясатының негізгі бағыттарына 
сәйкес кешенді дамыту және 
тиімді пайдалану заңдылық ре-
жимін одан әрі нығайтуға, адам 
мен азаматтың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын 
сақтауға, еліміздің орнықты әле-
уметтік-экономикалық дамуын 
қамтамасыз етуге, қазақстандық 
мемлекеттілікті нығайтуға ықпал 
ететіндігі болып табылады.

С.ЖОЛДЫБАЕВ,
Ұлытау ауданы 

Әділет басқармасының 
басшысы.                                          

ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТ 
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Елбасының «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
Жолдауында маңызды мәселелер көтеріліп, нақты бағыт-
тар мен айқын мақсаттар сараланған. Біз жалпыұлттық 

идеямыз – Мәңгілік елді басты бағдар етіп, Тәуелсізді-
гіміздің даму даңғылын нұрлы жолға айналдырдық. Қажы-

рлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел нұрлы жолда 
бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. 

НҰРЛЫ ЖОЛДЫ – 
БІРЛІК ПЕН ТАТУЛЫҚТЫҢ 
АРҚАСЫНДА ЖАСАЙМЫЗ

Баланы оң тәрбиелеу ата- 
анаға жүктелген үлкен сын. Ере-
сектер тарапынан бақылаудың, 
қадағалаудың жоқтығын сезген 
бала өзі дұрыс деп санаған жат 
қылықтармен шұғылданады: мы-
салы, өзінен кішіге әлсіздерді рен-
жіту, ұру, соғу, тартып алу, реті кел-
генде ұрлап алу, қорқыту және тағы 
басқадай теріс қылықтарды айтуға 
болады. Сондай-ақ, бала өзінің 
осындай іс-әрекеттерін дұрыс деп 
санауы да мүмкін. Сондықтан, 
ерте бастан баланың өміріне ара-
ласып, ненің жаман, ненің жақсы, 
ненің дұрыс, ненің бұрыс  екендігін 
оған түсіндіру керек. Себебі, ба-
ланың әрбір жасаған дұрыс емес 
іс-әрекетіне әрқашанда ата-ана 
жауап береді. Әр баланың өзінің 
жас ерекшелігіне қарай тәрбилеу 
керек. Бала 13-14 жас аралығын-
да өте қызба, ашуланшақ, ішкі жан 
дүниесі толғаныста, өзін-өзі тануға 
ұмтылыс сезімінде болып жүретін-
діктен, оларға байқампаздықпен 
көңіл бөлу керек. Бала қай жаста 
болмасын, онымен жеке тұлға 
ретінде сөйлесуіміз қажет. Бала-
ның қылмысқа немесе қандай да 
бір құқық бұзушылыққа баруының 
себебі, бұл білім алып жатқан мек-
тебінің педагогикалық және ата-а-
на тарапынан тәрбиенің аз бо-
луынан немесе тәрбиенің мүлдем 
жоқтығымен түсіндіріледі. Кез кел-
ген қоғамның ерекше қамқорлығы 
пәні ретінде өсіп келе жатқан ұр-
пақтың денсаулығын қорғау және 
нығайту, олардың ортасында пай-
да болатын маскүнемдік, есірткіқұ-

марлық, жезөкшелік сияқты теріс 
әлеуметтік құбылыстармен күресу 
болып табылады.

Қазақстан Республикасының 
Конституциясының 27-бабына 
сәйкес мемлекетпен танылатын 
және қорғалатын маңызды құн-
дылықтардың бірі балалық шақтың 
мемлекет қорғауында болып табы-
латындығын жазылған.  

Қазақстан Республикасының 
әрекет етіп отырған Қылмыстық 
кодексі бойынша қоғамға қауіп төн-
діретін әрекеті үшін қылмыстық жа-
уапкершілікке қылмыс жасағанға 
дейін жасы он алтыға толған тұлға 
тартылады. Сонымен бірге кәме-
летке толмаған жасөспірім қыл-

мыстың қоғамдық қаупін түсінетін 
кезде, қылмыстық жауапкершілік-
ке он төрт жастан тартылады. 
Осындай қылмыстардың тізімі ҚК-
нің 15-бабында анықталған, яғни 
ауыр және өте ауыр санаттарына 
жатқызылған қылмыстар болып 
табылады. Және де көрсетілген 
қылмыстар бойынша жауапкер-
шілік Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық Кодекстің «Кәмелетке 
толмағандардың қылмыстық жау-
апкершілігі» тарауында көрсетіл-
ген. Ол тарау кәмелетке толмаған-
дардың қылмыстық жауапкершілі-
гінің ерекшеліктерін сипаттайтын 
жалпы ережелерден, кәмелетке 
толмағандарға тағайындалатын 

жазалардың сипаттама-
сынан, кәмелетке тол-
мағанға жаза тағайындау, 
кәмелетке толмағандарды 
жазадан босатудың шарт-
тарын қарастырудан, тәрбиелік 
ықпал етудің мәжбүрлеу шарала-
ры және оның мазмұнынан, кәме-
летке толмағандарды жазасын 
өтеуден шартты — ерте босату-
дың негіздемесін көрсетуден, сот-
тылықтың бас бостандығынан ай-
ырылған кәмелетке толмағандар 
жазаларын үлкендерден бөлек, 
екі түрлі колонияда өтейді: еркек 
жыныстыларға арналған ең алғаш 
рет қылмыс жасаған кәмелетке 
толмағандарға, сондай-ақ, әйел 
жыныстыларға арналған – жалпы 
тәртіптегі тәрбиелік колонияларда;  
еркек жынысты бұрын жазасын 
өтеген кәмелетке толмағандарға 
арналған – күшейтілген тәртіптегі 
тәрбиелік колонияларда. 

Сонымен қатар, жазаланушы 
тұлғаның қоғамдық қаупінің си-
паты мен деңгейіне және өзге де 
істің жағдайларына  байланысты 
сот қабылдаған шешімнің дәлелін 
көрсете отырып, сотталған еркек 
жынысты кәмелетке толмағанды 

бас бостандығынан айырып, жал-
пы тәртіптегі тәрбиелік колонияда 
жазасын өтеу тағайындауы мүм-
кін.Сонымен бірге, кәмелетке тол-
мағандарға тағайындаған жаза-
ның ерекшеліктерін анықтағанда, 
сот жазаны орындайтын органға 
қылмыстық істі қарағанда белгілі 
болған кәмелетке толмаған сот-

талушы тұлғаның белгілі ерек-
шеліктеріне есепке алу туралы 
талап беру туралы ереже енгізілуі 
мүмкін. Мұндай жағдайларда 
кәмелетке толмағандардың жас 
мөлшерлік, психологиялық және 
жеке ерекшеліктерін есепке алу 
қажет. Мәселен тіршілік жағдайы 
мен тәрбиесі, денсаулық жағдайы, 
мүмкіндігі мен бейімділігі, үлкен-
дер жағынан қоршаған ортасының 
ықпалдылығы әсер етеді.

Аталған ерекшеліктерді есепке 
алу, әділ жазаға қол жеткізу үшін, 
тәрбиелік колонияларда кәмелет-
ке толмағанның түзетілу мүмкінді-
гін табу үшін, олар тарапынан бо-
латын жаңа қылмыстардың  алдын 
алу үшін, сондай-ақ жазаны жеке-
лендіру мен жауапкершіліктендіру 
үшін қажет.

С.БҰХАРОВА,
                  Ұлытау аудандық 

сотының кеңсе меңгерушісі.

және
Жасөспірім

ЗАҢ
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Сарып ауруы (бруцел-
лез) – адамдарға ауру малдан  
жұғатын, адам денесінің буын, 
жүйке, жыныс мүшелерінің 
зақымдануына әкеліп соғатын 
аса қауіпті жұқпалы аурулар-
дың бірі. 

Ауру қоздырғышы (бруцел-
ла микробы) сыртқы ортаның 
әсеріне өте шыдамды келеді: 
сүт өнімдерінде 25 күнге дей-
ін сақталып, мал терісінде 3-4 
ай,  суда 5 ай, топырақта 2-3 ай 
өмір сүрсе, салқын жерде ұзақ 
сақталады. Ірі қара малдарға 
қарағанда ұсақ малдардың 
(қой мен ешкі) ауруы қауіпті 
болып келеді, яғни еті жеу-
ге жарамсыз, сондықтан ауру 
ұсақ малдар бірден өртеліп 
жойылады. Ауру қоздырғышын 
сау адамдар малдарды бағу 
кезінде жұқтырды. Ауру қоз-
дырғыштары сыртқы ортаға 
ауырған малдардың тезегі, 
қиы, зәрі, шуы, тағы басқалар 
арқылы бөлініп шығады. 

Ауру қоздырғыштары адам 
денесіне әсіресе мал төлдету, 
оны бағып-қағу, ауру малды 
сою, жіліктеу немесе жүнін қы-
рқу кезінде тері арқылы енеді. 
Ал күнделікті тұрмыста: ауы-
рған малдың қайнатылмаған 
сүтін ішкенде, сол сүттен дай-
ындалған қаймақ, сарымай, 
ірімшік,  шала пісірілген ет 
тағамдарын  пайдаланғанда 
пайда болады. Сол сияқты 
ауылдық жерлерде отын ретін-
де мал тезегін дайындау кезін-
де жұғуы мүмкін.

Сарып ауруының негізгі 
белгілері ауру жұқтырғаннан 
кейін 7-30 күн өткен соң біліне 
бастайды: адам өзінің тез шар-
шап, тамаққа тәбеті соқпай, 
басы ауырып, делсал күйге 
түсіп, бойында ауыртпашылық 
жағдайды сезінеді. Емделме-
ген жағдайда ауру күшейіп,                 
науқастың дене қызуы 38-39 
градусқа дейін көтеріліп, қол-а-
яғы сырқырап, белі ауырып, 
түнге қарай малшынып терлеп, 
ұйқысы бұзылып, мойын, қол-
тық асты, шабының бездері ісіп 
ауырады. Дәрігерлерге көрін-
бей, өзінше емделген жағдай-
да ауру созылмалы түрге ай-
налып, науқас адамның белі 
шойырылып, қол-аяқ буындары 
ісіп, қозғалтпай қалуына әке-
леді. Буын-буындарға сары су 
толып, буындардың қалыпты 
түрі өзгереді. Ауру 2-3 жыл-
дан көп жылға дейін созылып,    
кейбіреулер жұмысқа жарамай 
сал, мүгедек болып қалуы ықти-
мал. 

Сарыптың  тек ауру малдар-
дан немесе мал өнімдерінен 
жұғатынын ескерсек, бірінші ке-

зекте сақтану шараларын ауру-
дың көзі болып табылатын се-
бептерді жоюдан бастаған жөн. 
Ол үшін жекеменшік мал ие-
лері мен шағын шаруашылық 
басшылары, жергілікті әкімдер 
мен мал дәрігерлерімен бір-
лесіп, қожалықтағы немесе же-
кеменшіктегі барлық мал басын 
түгелдей есепке алып, уақы-
тысында ауру-сауын тексеріп, 
сарыпқа және де басқа қауіпті 
ауруларға қарсы ектіріп отыруы 
керек. Ауруы анықталған мал-
ды мал дәрігерімен ақылдасып 
көп ұзатпай ауру малды сойып, 
өңдейтін арнайы орындарға 
тапсыру керек.  

 Ауру малды өзге малдан 
бөлектеп, іш тастаған малдың 
төлін, шуын арнайы құралдар-
мен немесе айырмен, күрекпен 
алып мал төлдеген жердің са-
бан-шөбін, топырағымен қоса 
алып,  қорадан аулақ жерге 
апарып, иттер қазып ала ал-
майтындай етіп, 1-1,5 метрдей 
тереңдікке көміп тастау керек. 
Ауру малды бағып-қағушылар 
үстінде арнайы санитарлық 
киімдер: халат, резеңке етік 
пен қолғап, алдына су өтпейтін 
алжапқыш байлап, жұмыс істе-
уі өте жөн. Қолды жиі сабын-
дап жуып жүрудің де маңызы 
өте зор. Мал алу немесе сату 
кезінде мал дәрігеріне көр-
сетіп, малдың саулығы туралы  
анықтама алу керек.

Ауру малдар бағылатын қо-
рада темекі тартуға, тамақта-
нуға, ұзақ уақыт дем алуға бол-
майды. Жаңа туған төлді үйге 
кіргізудің де қажеті жоқ, себебі, 
үйдегі сәбиге, балаларға, от-
басы мүшелеріне ауру жұғуы 
мүмкін. Мал немесе малдың 
еті мен сүтін сатып алғанда, 
сатушыдан малдың саулығы 
туралы мал дәрігерінің анықта-
масын талап ету қажет.

Жекеменшік мал ұстайтын 
шаруашылықтар мен ел ара-
сында мал дәрігерлерінің қыз-
метін қажетсінбеу, ауырған мал 
санын жасыру, мал дәрігеріне 
көрсетпей союдан бас тарту 
керек. Орындалуы қарапайым 
ғана, жоғарыда көрсетілген 
ережелерді мұқият орындаған 
жағдайда тек сарып емес, мал-
дан жұғатын көптеген басқа да 
аса қауіпті аурулардан аман 
болатынымызды естен шығар-
майық.

Е.ТАНАБАЕВ,
Ұлытау аудандық

 Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау  

басқармасының  
бөлім басшысы.

Маман кеңесі ЕСКЕ АЛУ

СЕНДЕР БІЗБЕН БІРГЕСІҢДЕР!

Қайран, зымырап өтіп жатқан уақыт-ай десеңізші! Кеше ғана сияқты еді мектеп табалдырығын 
жасқана аттағанымыз, қарап отырсақ сүйікті мектебімізден, ұлағатты ұстаздарымызбен қимай 
қоштасқанымызға да биыл 30 жыл толғалы тұр. Кешегі бозбалалар мен бойжеткендер бүгін өмірден 
өз орындарын тапқан, шаңырақ көтеріп балалы-шағалы болған, саналуан мамандық меңгеріп, түрлі 
кәсіпте, қызметте жүрген жігіт ағалары мен ардақты аналар. Бәрі де жақсы-ақ, өмір-өзен өз ағы-
сымен ағып жатыр!

Десекте, 1985 жылы алтын ұя мектебімізбен қоштасып, қияға қанат қаққан біздердің    қатары-
мызда 9 бірдей сыныптас достарымыздың болмауы жанымызға қатты батады. Әр жылдары өмірден 
озған Мақсұт Төлешұлы Дүйсеков, Қанат Қалиұлы Досаев, Мұхтар Қуанышұлы Байтілеуов, 
Сәуле Жолдасбекова, Бағлан Ахметжанұлы Жарасбаев, Мәлік Жөкіжанұлы Төленов, Қамар 
Кәдірбайқызы Тұрлығұлова, Марат Шамшияұлы Хасенов, Мансұр Нығматуллин тірі болса, 
биылғы Қой жылы мектеп бітіргенімізге 30 жыл толған қуанышта арқа-жарқа болып жатар едік-ау, 
шіркін! Амал қанша, тағдырдың салғанына көнбеске шара жоқ. Өмірден тым ерте кеткен, аттары 
аталған сыныптастарымызды сағына отырып еске аламыз бүгін!

Бақұл болыңдар қадірлі құрбы-құрдастар! Сендердің асыл бейнелерің жадымызда мәңгі сақтала-
ды! Сендер мәңгілік біздің жүрегіміздесіңдер, достар!

 
Марқұмдарды сағына еске алушылар: 1985 жылы 
№1 Ұлытау орта мектебін бітірген сыныптастары.

ЕСКЕ АЛУ

№1 Ұлытау орта мектебінің табалдырығын 1985 жылы бірге аттап, балдәурен-балалық шағы-
мызды бірге өткізген, жастығымызды асқақ армандармен бастап, қатар жүріп есейіп, бірге жүрген, бү-
гінде арамызда орындары ойсырап тұрған, аяулы да қадірлі достарымызды сағынышпен еске аламыз.

Өмір деген тыншымайтын сабылыс,
Біреу келіп, біреу кеткен ағылыс.
Жылдар сайын бара жатыр ұлғайып,
Өздеріңе деген біздің сағыныш.

Қол салатын біреуге – ерте, біреуге – кеш,
Сұм ажалға жоқ екен ғой дауа еш.
Бір сыныпта бірге оқып, бірге өскен,
Сол бір жылдар болып қапты құр елес!

Бәрі орнында: таныс бұлақ, таныс бақ,
Қазаларың кетті-ау жанды жаныштап!
Жиырмажылдық тойымызда отырмыз,
Рухтарыңа дұғамызды бағыштап! – деген жыр шумақтарын арнаймыз.

Жандарың жәннатта, тәндерің рахатта болсын, жан достар!

Сағынышпен құран бағыштап, еске алушы сыныптас достары.

    Амандық             Алмаз                      Еркін
   Көшербаев       Сүлейменов          Маханбетов

    Арайлым              Дәурен                 Аманжол
Баймұханова           Көкшин                 Жақанов

Ұлытау ауданының №1 Ұлытау орта мектебінің ұлағатты ұстазы 
Мәншүк Кенжекқызы Жұмабаеваны біз, 11 «а» сынып оқушылары 
сағынышпен еске аламыз. Мәншүк мұғаліміміз – біздің алғашқы білім 
берген аяулы да ардақты, сүйікті ұстазымыз. Мектеп табалдырығын 
тарыдай болып аттаған біздердің таудай азамат болып, мектеп бітір-
гелі отырғанымыз сіздің арқаңыз, сіздің еңбегіңіз.

Өз ісінің білгірі, біліктісі,
Алдында шәкірттердің сүйіктісі.
Ту еткен адалдық пен адамдықты,
Пайым мен парасаты биік кісі болған, сабырлы қалпынан өзгер-

мейтін, шәкірттеріне өз баласындай қарайтын ұстазымыздың жарқын 
бейнесі мәңгілік жадымызда...

Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын!

Еске алушылар: 11 «а» сыныбының оқушылары.

ЕСКЕ АЛУ

Дүние-жалғанда ешкім де, ештеңе де мәңгілік емес екен! Қасиетті Ұлытаудың топырағына аунап, тел 
өскен достарымызды сағынышпен еске аламыз.

Биыл алтын ұя мектебімізбен, ұлағатты ұстаздарымызбен қоштасып, арман жетегінде жан-жаққа та-
расқанымызға да 10 жыл толып отыр. Бірақ бұл қуанышты Шыңғыс, Таңат, Гүлім есімді сыныптас доста-
рымыз көре алмағандары өкінішті-ақ! Қайран достар өмірден тым ерте озды, қызғалдақ-ғұмыр өте ерте 
солды.

Бала көңіл қалды ма,
Жалғаннан, мынау, бес күндік?
Сендерді ажал аларын,
Әттең-ай, неге кеш білдік?!
Көңілді қайғы тұмшалап,
Іркілді көзге тамшы-мұң.
Жылдарың болды-ау тым шолақ,
Сабындай қысқа қамшының.
Сағынып жүрек күрсінер,
Тыншымай көңіл іздеген.
Жан достар, бірге жүрсіңдер,
Мәңгі жасап бізбенен!
Жатқан жерлерің жарық, топырақтарың мамық болсын! Сендердің асыл бейнелерің жадымызда мәңгі 

сақталады!!!
Еске алушылар: сынып жетекшілерің Өсеркүл Баубекова, Сапаркүл Танабаева 

және сыныптас достарың.

ЕСКЕ АЛУ

САРЫП  –  
ҚАУІПТІ ІНДЕТ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

«Ұлытау ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ-сі аудан 
тұрғындарына, аталған бөлім қызметкерлері тарапынан ҚР 
«Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы бап-
тарын бұзу, Мемлекеттік қызмет этикасын сақтамау, Ар-на-
мыс кодексі талаптарын орындамау фактілері орын алған 
жағдайда, бөлімде 2-11-12 сенім телефоны жұмыс істей-
тінін хабарлайды.

Таңат 
Бимағанбетов

Гүлім 
Досымова

Шыңғыс 
Бекен
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Мереке мерейі

от  кешіп,  соғыстың  қанға  бөккен  
даласында қайсарлықпен  шай-
қасқан, Жеңістің  туын  желбірет-
кен, Ұлы  Отан соғысы  ардагер-
лері  үшін  ерекше  мейрам.  Ұлы  
Жеңіске қол жеткізген  майдан-
герлерден  қалыспай, тылда  
қажырлылықпен  еңбек  еткен,  
сөйтіп  жеңісті жақындатуға өз 

үлестерін қоса  білген тыл  арда-
герлері,  оның ішінде  бүгінгі  осы 
шараға  құрметпен  шақырылған  
ардагер  апа-аталарымыздың  
еңбектері  ұшан-теңіз, – деді ауыл 
басшысы. Сол  ардагерлердің 
атынан         Әбсейтов  Рақымжан  
ата  сөз  алды.   Ауылымыздың   
ардагерлерін құттықтау  сөзімен  

қатар   марапаттау  
рәсімі  өткізілді. Аудан-
дық  мәслихат  депута-
ты  Қанат  Әліпбекұлы,  
сонымен  қатар  мекеме 
басшылары бірнеше  
ардагерлерді Жеңістің 
70 жылдық  медалімен  
марапаттады. Мере-
келік  концерт      «Жой-
ылсын  жалғыз  сөз  
соғыс  деген» әнімен  
аяқталып,         ардагер-
лер  арнайы  дайын-
далған  дастарханнан 
дәм татты.     

  Жеңістің  70 жылдық мере-
кесі кешкілік  Т. Молдағалиевтің           
«Ананың  көз  жасы»  спекта-
клімен  жалғасты.                           

Ә. ХАСЕНОВ.                                    
 еңбек  және  тыл  

ардагері.

«Біз  жеңісті жырлаймыз»  
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Сүйікті де сүйкімді бүлдіршініміз 
Өтеш Томирис  Дулатқызы! Сені 
14 мамыр 12 жасқа толған туған 
күніңмен құттықтаймыз! Саған 
мықты денсаулық, шаттыққа толы 
жылдар, оқуда озат болуыңа тілек 
қоса отырып:

Қызықты да ұзақ болып өмірің,
Атқан таңмен арайлансын 
                                       аспаның.
Әрқашанда нұрға толып көңілің,
Қуаныштан жадырасын 
                                   жас жаның.
Гүлдей жайнап, өсіп келе жатырсың,
Сенің әрбір қылығыңа құмармыз.
Алдыңнан тек ақ армандар шақырсын,
Туған күнің құтты болсын, «Тұмар-қыз»! – деген жыр 

шумақтарын жолдаймыз.
Өзіңнің балауса жырларыңмен бірге өсе бер, Томирис!

Ізгі тілекпен: атасы Өтеш, әкесі Дулат, әпкесі Дидар 
және сіңілілері Айша, Ақжібек.

Құрметті ЕСКЕРМЕС – САРА!  

Жүзеге асты арман-тілек         
                              ойларың,
Ізгілікке толы 
                     тұлабойларың.
Жарты ғасыр бірге өткізген 
                                   өмірді,
Құтты болсын мынау алтын  
                             тойларың.
Өткіздіңдер бірге жарты 
                              ғасырды,
Ардақтаумен махаббаттай асылды
Еңбектерінің еткен адал еліңе
Асқақтатып абыройларыңды асырды.

Сияқтанып түздің көкжал бөрісі,
Бұл Сарлықтың таныс қыры, өрісі.
Шопан болып көріндіңдер еңбекпен,
Құрметтейді өздеріңді ел іші.

Таза ауасын жұтып дархан даланың,
Үздігі боп көріндіңдер саланың
Мұның бәрі ойлап тұрсаң Ескермес,
Арқасы ғой қасыңдағы Сараның.

Еңбегіңнің көрдің міне қайырын,
Басқа мін жоқ, салмақ ауыр айыбың.
Сол салмақтан батып кетпей теңізге,
Мықты екен жүзіп келген «қайығың».
Асыл екен қасыңдағы зайыбың.

Кездестірген Алла сенің бағыңа,
Күйіп-жанып соның ыстық табына
Жүз жасқа да Сараңменен бірге бар,
Әйел іздеп жүрмес үшін тағы да.

Ізгі тілекпен: құрдасың Мағзұмбек.

Гипертония – артериалдық 
қан қысымының (140/90 және 
одан жоғары) көтерілуіне бай-
ланысты ауру. Қан қысымы – 
адам денсаулығы жәй-күйінің 
маңызды көрсеткіші. Толқулар, 
тәнге түсетін салмақ, реніш 
және шеккен бір тал сигарета 
немесе ішкен бір шыныаяқ 
кофе аз ғана уақытқа қан қы-
сымын көтеруі мүмкін, сонан 
соң ол бұрынғы деңгейіне 
түседі. Егер жоғары қан қысы-
мы (140/90 және одан жоғары) 
ұзақ уақыт түспесе, жүрекке 
және жүрек қан-тамырлары-
на салмақ түсіп, бұл жағдай 
ауруға әкеліп соғады. Гиперто-
ния ауруы кезінде ми, жүрек, 
бүйрек, көз қан тамырлары 
зақымдалады.

Гипертонияны қалай анықта-
уға болады? Жалғыз тәсіл – тоно-
метрдің көмегімен артериалдық 
қан қысымын өлшеу; гипертония-
ның қауіптілігі – көптеген адамдар 
өз қан қысымының жоғары екенін 
сезбейтінінде; егер Сіз темекі 
шексеңіз, Сізде артық дене 
салмағы, қант диабеті болса, жа-
сыңыз 35-тен асқан және туыста-
рыңыз гипертонияға шалдыққан 
болса – өз қан  қысымыңызды 
өлшеңіз; қан қысымын үнемі 
өлшеу – гипертонияны уақытында 

анықтауға мүмкіндік береді; егер 
Сіздің қан қысымыңыз 140/90 
және одан жоғары болса – дәрі-
герге көрініңіз.

Гипертонияның алдын алу 
үшін не істеу керек? Артық 
салмақпен күресіңіз; тұзды 
қолдануды азайтыңыз; еңбектену 
және демалу тәртібін сақтаңыз; 
денешынықтыру белсенділігін 
арттырыңыз; темекі шегуден бас 
тартыңыз; алкоголь ішімдіктерін 
қолдануды азайтыңыз; жемістер 
мен көкөністерді көбірек жеңіз.

Жоғары қан қысымын неге 
төмендету қажет? Үнемі болатын 
жоғары қан қысымынан уақыт 
өте жүрек бұлшық еттері мен 
қан тамырлары қабырғаларында 
тұрақты және қауіпті өзгерістер 
пайда болады, бұлар мына 
дерттерге әкеліп соғады: инсульт 
(ми қан тамырларының зақымда-
луы); миокард инфарктісі (жүрек 
қан тамырларының зақымдалуы); 
бүйрек жұмысының жеткіліксізді-
гі (бүйрек қан тамырларының 
зақымдалуы); соқырлық (көз қан 

тамырларының зақымдалуы).
Егер қан қысымын қалып-

ты деңгейде ұстаса, бұдан 
құтылуға болады. Кез-келген 
мамандық иелері, кез келген 
жаста гипертония құрбаны 
болуы мүмкін. Алайда, Сіздің 
жасыңыз 35-тен үлкен болса 
– бұл ескертпелерді ерекше 
есте сақтаңыз! Өз қан қысы-
мыңды өлше! Гипертония – 
көзге көрінбейтін кісі өлтіруші! 
Есіңізде болсын: бас ауруы, 
жүрек айнуы, «көз қарауытуы» 
– гипертонияға шалдыққан-
ның белгісі емес. Ең жақсысы 
деніңіз сау, өмір жасыңыз ұзақ 
болғаны!

А.НАУРЫЗБАЕВА, 
дәрігер.

ГИПЕРТОНИЯ және 
ОДАН ЖОҒАРЫ БОЛҒАНЫ – ҚАУІПТІ!

Дәрігер кеңесі

Осы айтулы мерекеге орай,  
«Біз  жеңісті жырлаймыз»  тақы-
рыбында  Қаракеңгір ауылында 
ауқымды мерекелік  мәдени іс-ша-
ра   өткізілді. Ұлы  Жеңістің 70 жыл-
дығымен ауыл  әкімі  М.Шабазұлы 
құттықтау сөз сөйледі. 

—Бұл  біздің  ең  қасиетті  де  
қастерлі  мерекеміз.  Отан   үшін  

Әрқайсымыз  үшін  жарқын  әрі  қымбат  мереке   Жеңіс  
күні     де  келіп  жетті. Биылғы Жеңіс ерекше, өйткені 

70 жыл  толды.     Жеңіс  үшін  шыбын  жандарын  құрбан  
еткен  бірнеше  миллиондаған  адамдардың  есімдерін есте  

сақтап, 1418 азапты  күн мен түнді  болашақ  үшін  ерен  
еңбекпен,  қайсар  ерлікпен  өткізгендерін ұмытуға 

болмайды.

№1 Ұлытау орта мектебін-
де дайындық тобы сыныбында 
«Азамат болып, мен ертең, 
Отанға қызмет етемін» тақы-
рыбында ашық сынып сағаты 
өткізілді.

Тәрбие сағаты Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына арналды.Оқушы-
лар қазақстандық жауынгер-
лердің ерлігімен танысты. Олар 
туралы ән айтып, жырлар оқыды. 
Сынып жетекшісі Данила Байбо-
лова оқушыларына патриоттық 
тәрбие беру бағытында Отанын, 
елін қадірлеуге, тілін, ұлтын 
құрметтеуге байланысты тағылы-
мы мол, өнегелі сөздер айтты. 
Оқушылар ерлік, батырлық 
туралы мақал-мәтелдер айтып, 
ой жарыстырды. Бұл сыныптың 
оқушылары облыстық зияткер-
лік  «Зерек  бала»  сайысының 
V кезеңіне қатысқан болатын. 

МҰҒАЛІМ мен ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖЕТІСТІГІ 

Сол сайыста топ жарып осы 
сыныптың оқушылары Альмира 
Қуаныш, Дана Ибрагим,  Аяулым 
Балабиқызы,  Ақжібек Өтеш 
бірінші орынды иеленді. Оқушы-
лардың облыстық сайыста оза 
шауып, бәйге алғаны мұғалімнің 

сіңірген еңбегі, оқытқан білімінің 
жемісі. Сондықтан Д.Байболова-
ның еңбегі бағаланып, Қарағанды 
облысының Білім басқармасының 
Мадақтамасымен марапатталды.

  Баян КЕНЖЕК,  оқушы.


