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Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

Ауданымыздың жастарынан құрылған 
еріктілер тобы «Бұл дүниеде шын мұқтаж-
дың алғысынан асқан разылық жоқ» деген 
ұранмен бірнеше отбасыға қолұшын со-
зуға мұрындық болған еді. Бас-аяғы қырық 
шақты жас жігіттер мен қыздардан құрылған 
еріктілер тобы 100 конвертті ауыл тұрғын-
дарына таратып,  қаржы жинаған болатын.

Акция ережелерінен бейхабар қалған 
адамдар үшін түсіндіре кетсек. Бұл – қай-
ырымдылықты жасырын түрде жасаудың 
бір жолы. Яғни, садақа үшін ақша жинала-
ды, бірақ ол ақшаның қаншасын кім бер-
гені жасырын түрде қалады. Еріктілер та-

ратқан конверттер ішінде конверттің нөмірі 
мен ұйымдастырушылардың байланыс 
нөмірі және жобаның мақсаты түсіндіріліп 
жазылған тілдей қағаз болады. Қайырым-
дылық жасағысы келген адам сол қағазды 
өзіне алып қалады да, конвертке шамасы 
жеткенше садақа-ақшасын салып, ерік-
тілерге береді. Кейін ұйымдастырушыларға 
хабарласып, қолындағы нөмір бойынша 
конвертінің жеткен-жетпегенін, ішінде қан-
ша ақша болғанын сұрап, тексере алады. 

Ұлытау жастары осы акция алдағы 
уақытта да жандана түсу үшін еріктілерді 
де ынталандыруды ұмытқан жоқ. Оларды 

ҚАЗАҚ ЕЛІ, ҚҰТТЫ 
        БОЛСЫН ҚУАНЫШ!

             (Илья Ильинге)

Ақырғы сәт, алып-ақ тұр дегбірді,
«Илья» деп айғайлайды ел күллі.
Қаншама көз кірпіктерін қақпастан
Көк жәшікке телмірді.

Қолдан беру оңай бопты намысты!
Әр мықтының өз есебі бар ішкі.
Шаршы алаңда үш нояны үш елдің,
Жан беріп, жан алысты.

Арыстандар арпалысқан алты күн,
Бәсекенің бәсеңдетпед қарқынын.
Өзеуреді Өз-ағамның өкілі
«Мен алдым деп Алматының алтынын»
                    
Жолы жеңіл болған емес жеңістің,
Жүгі ауыр азаматтық борыштың.
  ... Ол аздай-ақ ши жүгіртті жүйкеге,
Оғыланы орғып шығып орыстың.

Кіл күштілер сенетұғын күшіне,
Шара бар ма  кейде тәңір ісіне?
... Илья сәл кібіртіктеп қалып ед
 Қазақ елі демін тартты ішіне.
 
Соңғы минут.  Соңғы секунд. Соңғы сәт,
Тұрғанда олар Бас қоржынға қолды сап .
Айбозымыз айды аспаннан шығарып,
Бірақ – сәтте бүкіл елі болды шат.

Сап тиылды сәуегейлер арыны, 
Өсер елдің, міне, осындай бар ұлы.
Қазақ елі, құтты болсын ендеше,
Ақ түйенің жарылған күн қарыны!
  
                               Мұқаш СЕЙТҚАЗИНОВ.
           

  Сүйінші!

«Ең мейрімді жан»,  «Ең үздік волонтер», 
«Белсенді волонтер» секілді номинациялар 
бойынша марапаттады. Ал жиналған ақша 
комиссияның қатысуымен түгел таратылды.

Әр нәрсе ниетке байланысты екені бел-
гілі. Ұлытау жастарының акцияны ұйым-
дастырғандағы ниеті жастарды ізгілікке 

тәрбиелеу және 
ауылдың әлеу-
меттік ахуалын 
сәл де болса кө-
теруге үлес қосу 
еді. Мақсаттары 
орындалды – ак-
ция жастарға са-
бақ болды, үлкен-
дерді сүйсіндірді 
және де бірнеше 
отбасы мате-
риалдық көмек 
алды. Бұнымен 
қоса ұйымда-
с т ы р у ш ы л а р ғ а 
тағы да қосымша 
сый бұйырып тұр 
екен – Қараған-

ды облысы бойынша еріктілер қозғалыста-
ры ішінен ең үздігі болып, «Еңбегім – ел 
үшін!» деген ұранға лайық деп танылды. 
Біз бұны мақтанышпен қайталап айтамыз!

Арман ӘЛМЕНБЕТ.

«ЕҢБЕГІМ — ЕЛ ҮШІН!» ҚҰРЫЛТАЙЫНЫҢ БАС ЖҮЛДЕСІ 
ҰЛЫТАУЛЫҚТАРҒА БҰЙЫРДЫ

Осы жылдың Рамазан айында (маусым-шілде) ауылымызда 
өткен «Қайырымдылық конверті» атты акция Қарағанды 
облысы бойынша еріктілер арасында үздік деп танылды! 

Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі 
басқармасы, Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасы, «Нұр 
Отан» партиясының Қарағанды облыстық филиалы бірлесе 

өткізген «Еңбегім – ел үшін!» атты құрылтайға 
Сағдат Мұхамбетов барып, жүлдені алып қайтты.



ылды. Мерекеге сай безендіріліп–
жасақталған тойлы ауылдың 
аспанын әсем ән мен күмбір күй 
кернеді сол күні. Тау баурайында 
өткен салтанатта ақжарма тілек-
тер ақтарылды қаншама?! Ұлттық 
спорт ойындары түрлерінен жарыс 
өткізілді. Жеңімпаздарға авто, мо-
токөліктердің кілттері табысталып, 
жұртшылықтың құрмет-қошеметіне 
бөленді. Алыстан ат арытып тойға 
арнайы келген қадірлі қонақтар 

да ұлытаулықтар-
дың дарқандығына, 
қонақжайлылығына 
ризашылықтарын 
айтып тарқасты. 
Берекелі күздің бел 
ортасына таман, тау 
баурайын ұлан-асыр 
шаттық һәм қуа-
нышқа бөлей өткен 
мереке, ел жадында 
ұзаққа сақталардай 
деңгейде өтті, әйте-
уір! Алайда, «біткен 
іске–сыншы көп» де-
мекші, тойдың соңын 
ала ұйымдастыру-
дағы олқылықтар 
туралы, кейбір 
кемшін тұстар жайлы 
айтылған сөздерді 
де құлағымыз шалып 
қалған-ды. Қанша 
жерден «той иесіміз» 

дегенмен, келген қонақтардың, 
жарысқа қатысушы басқа аудан-
дар мен қаладан жеткен қауымның 
да талап-тілектерін ескерген артық 
емес сияқты. Қазақта «сырт көз–
сыншы», «қонақ аз отырып, көп 
сынайды» деген қағидалар бар. 
Дәл осы сөздерді кез-келген мере-
йтойға дайындық барысында әсте 
естен шығармаған жөн. Себебі қай 
той болсын халық үшін, көпшіліктің 
көңілі үшін жасалады емес пе?! 
Туған елдің мүддесіне қызмет 
ететін ер-азаматтарымыз осыны 
ұмытпаса екен дейді жұртшылық. 
Кімнің қандай ой түйгені тек өзіне 
ғана аян, ал біз бәрібір өткеннен 
сабақ алуға тиіспіз...

Иә, құрылғанына 75 жыл толған 
ауданның мерейтойы да өтті. Осы 
киелі өңірге кіндік қандары тамып, 
кемелдену кезеңін өткізгендер 
перзенттік парыздарын осылайша 
өтеді. Осындайда «Елім» дейтін 
ұл болса, «ұлым» дейтін елің бар» 
деген сөз оралады екен ойға...

«Тойымыз таусыла көрмесін» 
деп тілейікші, ағайын!!!
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Туған жердің әр тасы, тал-да-
рағы қымбат, топы-
рағы жібектей жұмсақ, 
ауасы мен суы сондай 
таза. Ал, дарқан да 
қонақжай ауыл халқы-
ның дария-көңілі тіпті 
керемет. Міне, осының барлығы 
туған жерге деген кіршіксіз таза 
махаббаттың берік арқауы! Туған 
жердің осындай қасиеттері үшін 
де адам баласы қастер-
лейді, құрмет көрсете 
жүріп мақтан етеді, сірә!

Көкжиегінде сағым 
ойнаған қазақтың ұлы 
даласының қай пұшпағын 
алсаң да, тарихы терең-
де жатары анық. Алтай 
мен Атыраудың, Арқа мен 
Жетісудың арасын ен жай-
лаған көшпенді қазақ елі–
қарыс сүйем жерін сыртқы 
жауға бермеген жауынгер 
халық. Ата-бабаларымыз 
азаттық үшін атқа қонып, 
елін, жерін жаудан қорғаға-
ны, ұлтымыздың еркіндігі, 
болашақ ұрпақтың бақыты 
үшін арпалысып өткені 
тарихтан аян. Ал, осы та-
рихты таразылап, өткенді 
зерделеу бүгінгі ұрпаққа 
тиесілі екені даусыз. Өйт-
кені, өткен мен бүгінгінің, 
бүгінгі мен келешектің 
аралығын жалғау ұрпақ 
еншісінде! Сондықтан болар, 
соңғы жылдары белгілі бір мекен-
нің, тұтастай бір өңірдің мерейтой-
ларын атап өту дәстүрге айналып 
отыр. Сол жерге кіндік қандары 
тамған, базарлы балалық шағы 
мен жалынды жастық дәурендерін 
өткерген, өсіп-өнген ер-азаматтар-
дың мұндай ізгі істің жүзеге асы-
рылуына «мұрындық» болып жүру-
лері мақтайтын да,  мақтанатын 
да жай. Туған жерге, өсіп-ержеткен 
елге деген сүйіспеншілік пен құр-
меттің айғағы бұл іс! Еліміздің өзге 
өңірлерін айтпағанда, биылдың 
өзінде облысымызда талай торқа-
лы тойлар өтті. Қазыналы Қараған-
дының 80 жылдық мерейлі мере-
кесінің жалғасындай болып мыс 
шаһары Жезқазғанның 60 жылдық, 
соғыс жылдарында мырышының 
бағасы алтындікімен теңескен 
Жезді кентінің 70 жылдық, бірлік-
тің туын тіккен Ұлытау ауданының 
75 жылдық торқалы тойлары өтті. 
Қойнауы кенге, баурайы төрт түлік 
малға толы Арқаның сайын дала-
сы дүбірге толған сол шақтарда. 

Еліміздің түкпір-түкпірінен ғана 
емес, алыс-жақын шетелдерден 
де танымал тұлғалар, өнер тар-
ландары, спорт саңылақтары, 
қысқасы небір жақсы-жайсаңдар 
жеткен ат арытып. Қадірлі қо-
нақтар сол жерлердің тумалары 
ұлықтаған ұлы іске қатысып, туған 
жер, өскен елге деген перзенттік 
парыздарын өтеген әсерлі сәттері-
не куә болған-тын. Тойшыл қауым 
мерейтойларды ұйымдастырып, 
өткізіп жатқан атпал азаматтардың 
перзенттік пейілдеріне шексіз ри-
зашылықтарын білдіріп, көңілдері 
марқайып тарқасқан. Жас ұрпаққа 
үлгі-өнеге болар игі істердің ке-
лешек үшін маңызы зор. Өскелең 
ұрпақ ұлтымыздың тарихын тани-
ды!  Бүгінгісін бағалап, болашағын 
болжайды!

Жайдары жаздың соңын 
ала өңірімізге Мемлекет бас-
шысы  Н.Ә.Назарбаев арнайы 
атбасын тіреген еді. Еліміз үшін 
стратегиялық мән-маңызы аса 
зор «Жезқазған-Бейнеу» және 
«Арқалық-Шұбаркөл» теміржол 

магистральдарының тұсауын 
кескен Елбасы, осы сапарында 
қазақтың рухани орталықтарының 
бірі–қасиетті Ұлытаудың төрінен 
тағлымды бір сұхбат берді. Ұлы-
таудың тарихы, ұлттық дәстүріміз, 
дініміз бен туған тіліміздің тағ-
дыры, алдағы жылдың басынан 
бастап өз жұмысына кірісетін 
Еуроазиялық экономикалық одақ 
жайлы, еліміздің дамуына кері 
әсерін тигізетін ықтимал қауіп-қа-

терлер төңірегінде әсерлі әңгіме 
өрбітті. Бұл–қазақ халқы үшін, шын 
мәнінде, тарихи оқиға болды! Ұлт 
көшбасшысының киелі мекен төрі-
нен айтқан сөздері елге тың жігер, 
соны серпін бергендей. Әсіресе,  
қасиетті Ұлытаудың халқы үшін, 
аудан аумағын басып өтетін қос 
шойынжолдың іске қосылуы мол 
қуаныш сыйлады. Елсіз жатқан 
иен далаға тіршілік нәрін беретін 
екі теміржолдың бойында елді 
мекендер пайда болады. Халық 
қоныстанып, өмір жандана түседі. 
Осылайша «ғасыр жобасы» 
атанған бұл жоба–ел экономика-
сының күре тамыры ретінде, даму-
дың даңғыл жолы болып қалады 
тарихта. Осы тарихи  оқиғадан көп 
ұзамай-ақ, қазан айының 10-11 
жұлдыздарында қарт Ұлытаудың 
баурайы және бір дүбірлі тойға 
куә болды. Аудан жұртшылығы, 
мерейтойға шақырылған құрметті 
қонақтар ауданның 75 жылдығын 
атап өтті. Тойшыл қауымға арна-
лып 50-ден аса ақшаңқан киіз үй 
тігіліп, аста-төк дастарқандар  жай-

ПЕРЗЕНТТІК ПАРЫЗ
ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ —

Тойдан соңғы ой

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Адамзат баласының туған жерге, өскен ортаға 
деген сүйіспеншілігі мен іңкәрлігі–оның бойындағы ең 
бір қастерлі сезім болса керек. Осы сезім тал бесіктен 
жер бесікке дейінгі саналы ғұмырыңда көңіл төрінен ор-
нықты орын алады. Жұмыр жердің қай түкпірінде жүр-
сең де туып-өскен жерге деген махаббат сезімі мәңгілік 
өшпейді. 
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Ұлытау өңірі

баспана құрылысы тұрғысындағы 
қадамдарды қайта қарастыру керек.    Бізде 
қолжетімді баспана бойынша көптеген 
әдістер бар. Елімізде тұрғын үй-құрылыс 
жинақ жүйесі, ипотека, арендалық бағыттар 
қамтылған. Енді бізге басқа қырынан қарау 
керек. Мемлекет әлеуметтік арендалық 
баспананы салып, оны халыққа сатып алу 
құқығымен ұзақ мерзімге жалға беретін 
болады. Қазіргі кезде қолданыстағы жүйе 
қомақты қаржыны талап етеді. Бастапқы 
жарнаны төлеткізеді, содан кейін банк-
тер кіріптарлық пайыздарды бекітеді, яғни 
оның деңгейі 20 пайызға жетеді. Адам дар 
оны төлеуге қауқарсыз және проб ле малар 
туындайды. Бұл бағдарламалар қалады, 
олар дәулетті адамдар үшін қалыпты. 
Ал жаңа бағыттағы бағдарламаны жас 
отбасылар үшін және баспанаға зәру 
азаматтарға жасап жатырмыз», – деді 
Елбасы. Әрине, бұл әдіс, әсіресе, жастар 
үшін, әлеуметтік жағдайы орта отбасылары 
үшін өте қолайлы болар еді. Осы жүйе 
күшіне енсе, баспана еш делдалсыз, 
мейлінше төмен пайыз   бен беріліп, үйді 
сатып алу құны төмендетіліп, бастапқы 
жар наға тыйым салынар еді. Мұ нан артық 
қандай қолайлы жағдай керек.

Ұлттық қордан қомақты қаржы ажырату 
мәселесі де бүгінде пісіп-жетілгендігі 
көрсетілді. Қосымша 500 млрд. теңге қаржы 
Ұлттық қордан бөлінетін болса, соның 100 
млрд. теңгесі бизнесті қаржыландыруға, 
250 млрд. теңге банк жүйесіне, жаңа 
инвестиция бағытына 80 млрд. теңге, 
ЭКСПО-2017 ұлттық көрмесіне 40 млрд. 
теңге бөлу көзделген. Халықтың әлеуметтік 
тұрмысын көтеруге 70 млрд. теңгенің 20 
млрд.-ы балабақша құрылысына бөлінетін 
болады. «Екібастұз – Семей – Өскемен 
– Ақтоғай – Талдықорған – Алматы» 
бағытындағы жоғары кернеулі электр 
жүйесін тарту құрылысын тиімді жүргізу 
өркениет бағытындағы игі шаралардың ең 
жемістісі болмақ. Ғаламшардағы дамыған 
мемлекеттер бүгінде Қазақстанның әлемдік 
дағдарыстың алдын алуда пәрменді жос-
пар құрып, іске асыратынына сеніммен 
қарайды деп ойлаймын. Себебі, біздегідей 
халықтар достығы, ұлтаралық, дінаралық 
келісім өзге мемлекеттерде кемде-кем. Ел 
тұрғындарының алдындағы бүгінгі басты 
мақсат – тәуелсіздік алған жылдардан бері 
қол жеткізген игіліктерді одан әрі ұлғайтып, 
келешек ұрпақтың өмір сүруіне қолайлы 

жағдай тудыру. Көреген Елбасымыз осының 
барлығын өз Жолдауында нақты түрде атап 
көрсетті. Бұл Жолдау тек қана алда болатын 
2-3 жылдық дағдарыстан шығудың жолы 
ғана емес, Қазақстанның түпкі дамуының 
бағдары деп айтар едім

Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан 
үлкен жетістіктерге жетті. Бүгінде Қазақстан 
мықты әлеуметтік-экономикалық іргетасы 
бар мемлекет. Біздің мемлекетіміздің жалпы 
модернизация мен реформалар жүргізу 
мерзімі басқа елдерге қарағанда кем 
дегенде 4 есе қысқа болып шықты.

Осының барлығы ең алдымен уақытпен 
тексерілген стратегиялық жоспарлауды 
жетілдірген Елбасының саяси жігерлілігінің 
арқасы. Олар «Қазақстан – 2030», 
«Қазақстан – 2050» құжаттарында бекітілген 
және бүгінгі еліміздің жаңа экономикалық 
саясаты «Нұрлы жолда» да көрсетілген. 
Мемлекет Басшысының «Нұрлы жол – 
болашаққа бастайтын жол» атты Жолдауы 
– бұл экономика өсуінің қозғаушысы. Алда 
бізді үлкен және жауапкершілікті жұмыс 
күтіп тұр, оны лайықты атқару үшін біз 
әрдайым ұйымшыл болуымыз қажет. Біздің 
күшіміз бірлікте, бір-бірімізге толерантты 
болуымыз керек, ұлтаралық және 
конфессия аралық ынтымақтастықты сақтау 
керек дегенді Елбасымыз атап айтты. Кез-
келген мемлекетте экономика өркендемесе 
әлеуметтік прогрестің болуы мүмкін емес. 
Біздің алдымызда жаңа экономикалық 
принциптерге көшу мақсаты тұр. Бірінші 
кезекте 2015 жылға арналған бюджеттің 
параметрлерін қайта қарау керек, соған 
сәйкес өзгертулер енгізу қажет. Сонымен 
қатар, біз барлық әлеуметтік шарттар мен 
міндеттемелерді қамтамасыз етуіміз керек. 

Көліктік – логистикалық 
инфрақұрылымдарды дамыту. Бұл 
бағытта Елбасының Жолдауында атап 
көрсетілген Қарағанды – Жезқазған 
– Қызылорда бағытындағы автокөлік 
жолдарын жөндеу бірінші кезекте тұрғаны, 
ауданның дамуына үлкен серпін беретіні 
сөзсіз. Себебі, оңтүстік облыстармен қарым- 
қатынас күшейіп, сауда, туризм және т.б. 
аудан экономикасының дамуына қатысты 
салалар нығаятын болады.Осыған сәйкес 
алдағы уақытта Жезқазған – Арқалық 
тас жолына күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізіледі деп жоспарлануда. Жезқазған 
– Арқалық бағытындағы республикалық 

дәрежесі бар үлкен тас жолын  күрделі 
жөндеуден өткізу 1999 жылдан бері әртүрлі 
деңгейде мәселе көтеріліп келгенімен,  жыл 
сайын кейінге шегеріліп келеді. Бұл жолдың 
ауданның дамуына үлкен әсер етері сөзсіз. 
Ұлытау – Шұбаркөл – Баршын – Қорғалжын 
– Астана бағытындағы  автокөлік жолын 
салу, оны күрделі жөндеуден өткізуді біз 
келешекте жоғары органдарға ұсынатын 
боламыз. Бұл жол қосылған жағдайда 
ауданда туризмді дамытуға қолайлы 
жағдайлар туындайды. Қазақ халқының 
тарихи астанасы — Ұлытау мен тәуелсіз  
Қазақстанның  ресми астанасы — Астана 
қаласы арасында жаңа туристік маршрут 
ашылып, қазақ халқының тарихын шетелдік 
және отандық туристерге көрсетуге 
мүмкіндік болады. 

Индустриялық инфрақұрылымдарды 
дамыту. Бұл бағытта ҚР Үкіметінің 
«Қарағанды облысының Жезқазған, 
Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданының  
әлеуметтік-экономикалық дамытудың 
2012-2020 жылдарға арналған кешендік 
жоспары» қабылданған болатын.

Кешенді жоспар бойынша бүгінгі 
күнге 14 жоба бойынша барлығы 7 190.8 
млн. теңге қаржы жоспарланған. Яғни, 
жергілікті бюджеттен - 296,7 млн. теңге; 
Республикалық бюджеттен – 1 118.2 млн. 
теңге; бюджеттен тыс қаражат есебінен 
– 5 775.9 млн. теңге. Оның ішінде, 
индустриальды-инновациялық даму жобасы 
бойынша жалпы құны 2 млрд. 995 млн. 
теңге тұратың 4 жоба қамтылған. 

Олар: 
— Жезді кешенінде марганец өндіру 

жұмысын жандандыру. Жобаның жалпы 
құны 1 300 млн.теңге. Жобаны іске асыру 
мерзімі 2015 жыл. Марганец кен орнының 
игеретін инвестор АТРИО ЛТД ЖШС.

—Қарсақбай мыс қорыту зауытында 
минералды техногендік мыс өндіру.
Жобаның жалпы құны 450 млн.теңге «Varda 
Minerals» ЖШС-ің өз қаражаттары есебінен 
іске асырмақшы, орындалу мерзімі 2014-
2022 жылдар. Бүгінгі күнге мердігер 
тарапынан мыс өндіретін қондырғы 
алынып, Жезқазған қаласына орнатылды. 
Жыл аяғына дейін іске қосу үшін жұмыс 
жасалуда. 

(Жалғасы 4-бетте). 

Қадірлі жерлестер!
Құрметті активке қатысушылар!

         «Нұр Отан» партиясының Саяси кеңесі 
отырысында Президентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
атты жаңа Жолдауын жариялады.«Нұрлы 
жол» – болашаққа бастайтын аса маңызды, 
қазіргі уақытта қажетті стратегиялық 
құжат. Ел экономикасын өркендету, дамыған 
мемлекеттердің қатарынан лайықты 
орын алу үшін Жолдауда бағытталған 
тапсырмаларды орындау – біздің басты 
міндетіміз. Сондықтан кешенді жоспар 
құрып, Елбасы тапсырмаларын орындау 
іс-шараларын дайындап қысқа уақыт ішінде 
табысты жұмыстар атқаруымыз қажет.

«Қазақстан – 2050» стратегиясының 
көкжиегін кеңейте келе, бүгінде әлемдік 
экономикадағы жағдайдың тұрақсыздығына 
қарамастан, қауіптерге жауап ретінде 
Қазақстанның «Нұрлы жол» Жаңа 
Экономикалық саясатына жол алдық. Ол 
екі вектордың қиылысатын жері:  олардың 
бірі  Қазақстанның даму жолы, 
екіншісі  сөзсіз табысқа қол жеткізу. Биліктегі 
«Нұр Отан» партиясының Саяси кеңесі 
отырысында Елбасы осыны өз Жолдауында 
атап өтті. Бүгін аудан активінің кеңейтілген 
отырысында Жолдаудың басты тұстары 
мен бағыттарын талқыға саламыз. Елбасы 
әр жыл сайынғы Жолдауында ел дамуының 
барлық саласын қамтып, алдағы жылдар 
ішінде қандай іс атқарылатынын жіпке тізіп 
береді. Ұлан-байтақ жері бар біздің еліміз 
үшін алдыңғы қатарлы заманауи көліктік 
инфрақұры лым – жарқын болашаққа апарар 
жол. Ол экономикамыздың дамуына және 
экономикамызды инновациялық даму 
сатысына көтеретін стратегиялық маңызы 
бар инфрақұрылым. Елбасымыз көліктік 
инфрақұрылыммен қатар, әлеуметтік 
маңызы зор, бүкіл экономикамыздың 
күре тамыры болатын энергетикалық, кіші 
және орта кәсіпкерлікті дамыту, тұрғын үй, 
әлеуметтік және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық инфрақұрылымын дамыту 
мәселелері бойынша нақты бағдарламалар 
ұсынды.

«Үйі жоқтың күйі жоқ» демекші, бас-
панасыз жүрген тұрғындарды үймен 
қамтамасыз етудің жолдарын Елбасы осы 
Жолдауда пысықтай түсті. «Арендалық 

Елбасы Жолдауы — 
экономикалық дамудың 

қозғаушы күші
Ұлытау ауданының әкімі Хамит Нұрланұлы ОМАРОВТЫҢ

«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын талқылау бойынша аудандық 

активтегі баяндамасы

«Нұрлы жолмен» — баянды болашаққа

Қазақстан 
Республикасының Президенті, 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың салиқалы 
саясатының арқасында 
19-шы Қазақстан халқына 
жолдаған Жолдауында да 
шағын және орта бизнестерге 
қолдау көрсетуінің арқасында 
еліміздің экономикасымен 
қатар халқымыздың әлеуметтік 
жағдайы біршама көтерілді.  
Елбасының Қазақстан 
халқына арналған «Нұрлы 
жол» Жолдауында «Мәңгілік 
Ел» идеясының стратегиялық 
нақты бағдарламасын 
жасап көрсетті. «Нұрлы 
жол» атты Жолдауын 
ұлытаулық кәсіпкерлер 
де мұқият тыңдады. Жаңа 
экономикалық саясатты жүзеге 
асыру жөніндегі маңызды 
құжат еліміздегі кәсіпкерлік 
саласының дамуына тың 
серпін береді. Шағын және 
орта бизнеске жеңілдік 
жасау үшін, сонымен бірге ірі 
кәсіпкерлікке қолдау көрсету 
мақсатында қосымша 100 
миллиард теңге бөлінетіні де 

айтылды. Мұның барлығы 
еліміздегі кәсіпкерлік 
саласының жаңа деңгейге 
көтерілуіне септігін тигізеді. 
«Бизнестің жол картасы 
— 2020» бағдарламасы 
кәсіпкерлерге көп жеңілдіктер 
ұсынды. Несие алу пайызы 
төмендетілді, мемлекет 
тарапынан субсидия беріліп 
жатыр. Салық саясаты да 
кәсіпкерлер үшін тиімді 
болып отыр. Себебі, 
басқа мемлекеттермен 
салыстырсақ, табыс салығын 
төлеу көрсеткішінің төмендігі 
жөнінен біздің еліміз алдыңғы 
қатарларда. Жолдауда 
айтылған мәселелер шағын 
және орта бизнес саласында 
жұмыс істеймін деушілер 
санын одан әрі арттырады деп 
сенемін. Ал кәсіпкерлік саласы 
дамыса, халқымыздың әл-
ауқаты жақсара түсетіні белгілі. 
Сайып келгенде, «Нұрлы жол» 
еліміздің болашақтағы нұрлы 
жолын көрсететін жаңа саяси 
экономикалық құжат болды 
деп есептеймін. 2015 жыл – 
ұлттық тарихымызды ұлықтау 
және бүгінгі биіктерімізді 
бағалау тұрғысынан мерейлі 
белестер жылы. Қазақ 
хандығының 550 жылдығын, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
мен Конституциямыздың 
20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 
70 жылдығын атап өтеміз. 
Осынау тарихи белестер Жаңа 
қазақстандық Патриотизмді 
ұрпақ жадына сіңіруде 
айрықша рөлге ие. Біз 2015 

жылды Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жылы деп 
жарияладық. Елдің тұтастығы 
мен бірлігі, татулығы мен 
тыныштығы ең басты назарда. 
«Нұрлы жол — болашаққа 
бастар жол» деп аталған 
Жолдауды мен де ұйып 
тыңдадым. Өйткені Елбасы 
мені де толғандырып жүрген 
бірқатар мәселелерге 
тоқталды. Әсіресе, Нұрсұлтан 
Әбішұлының Үкіметке халық 
алдындағы әлеуметтік 
міндеттерін орындауды 
қадап тапсырғаны риза 
етті. Сонымен қатар, ел 
экономикасының дамуына 
әсер ететін салаларды қолдау 
керектігін баса айтқаны 
мені бейжай қалдырған жоқ. 
Құзырлы органдарға жүктеген 
міндеттері де мықты, енді 
солар жүзеге асса екен деп 
тілеймін. Ел Бірлігі — біздің 
барша табыстарымыздың 
кілті. Тұрақты дамудың 
қазақстандық моделі 
бүгінде бүкіл әлемге 
үлгі. Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдық мерейтойын және 
халықаралық EXPO-2017 
көрмесін табысты өткізіп, 
еліміздің әлеуетін әлемге паш 
етеміз. Ұлт көшбасшысының 
осы сөзінен республиканың 
осы шақтағы тыныс-тіршілігі 
ғана емес, болашаққа қойған 
мақсат-міндеттері де орасан 
екенін, оның барлығы егжей-
тегжейлі жоспарланғанын 
байқадым. Мені қуантқаны, 
экономика мен саясат қана 

емес, рухани кемелдену де 
назардан қалыс қалмады. 
Елдің ертеңін ойлайтын нағыз 
саясаткер осындай болса 
керек. Жолдауды бастан-аяқ 
тыңдаған мен барлығының 
халық үшін жасалып жатқанын 
түсінгендеймін. Ең бастысы, 
«жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
демекші, енді айтылғандардың 
баршасын бірлесе отырып 
атқарсақ игі. Оны біздер, 
жастар әрқашан қолдаймыз.                                                 

Манат БАЙСАРИН,             
Жезді кенті                                      

  * * *

Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев жыл 
сайынғы Жолдауында 
білім саласын дамыту, 
жасөспірімдерді 
ұлтжандылыққа тәрбиелеуге 
әрдайым қолдау көрсетіп 
отырады.  Биылғы жылғы 11 
қарашадағы Елбасымыздың 
«Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты 
қазақстандықтарға жолдаған 
кезекті Жолдауында да білім 
саласын өз назарынан тыс 
қалдырмады. Әлеуметтік 
инфрақұрылымды дамыту, 
апатты мектептер мен 
үш ауысымды оқыту 
проблемаларын шешу, 
мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарындағы орын 
тапшылығын түбегейлі 
қысқарту сияқты көптің 

көңілінде жүрген түйткілді 
мәселелерді осы жолы да дөп 
басып айтты. Осы мәселелерді 
шешуде Елбасымыз 
нақты тапсырмалар берді.                          
Өзім қызмет етіп отырған 
білім саласында да игі 
істер атқарылуда. Айта 
кетер болсам, Алғабас елді 
мекеніндегі апатты жағдайда 
тұрған мектеп орнына 
жаңадан 80 орындық типтік 
үлгідегі мектептің салынуы 
мектеп оқушылары мен ата – 
аналарына, мектеп ұжымына, 
ауыл тұрғындарына үлкен 
қуаныш әкелді. Сонымен 
қатар, аудан орталығындағы 
№1 Ұлытау орта мектебіне 
биылғы жылы жүргізілген 
күрделі жөндеу жұмыстары, 
толығымен жаңартылып 
жатқан материалдық 
техникалық база, үштілдік білім 
берудің бастамасы ретінде 
алынған үштілді оқытатын 
мультимедиалық кабинет, 
жаңа модификациядағы химия 
кабинеттері жас ұрпаққа білім 
беруде көп ықпалын тигізері 
сөзсіз. Осындай игі істердің 
бастамашысы болып отырған 
Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевқа аудан 
педагогтарының айтар алғысы 
шексіз екендігін жеткізгім 
келеді.    

Гүлдана ЖЕҢІСҚЫЗЫ,          
№1 Ұлытау орта мектебі 

директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары.

 

 Жолдауға — қолдау
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Елбасы Жолдауы — 
экономикалық дамудың 

қозғаушы күші
(Соңы. Басы 3-бетте).

— Ұлытау ауданы Қияқты кен 
орнында көмір  өндіру жобасы. Жобаның 
жалпы құны 1125,0 млн.теңге, «BUILD 
SKILL» ЖШС-ің өз қаражаттары есебінен 
іске асырмақшы. Орындалу мерзімі 2016-
2017 жылдар.  

Кешенді жоспардағы ауылдық 
аумақтарды дамыту бойынша

— Асыл тұқымды 500 басқа 
арналған ІҚМ репродукторын ашу.  Жоба 
инициаторы «Мулахов А» ш/қ. Қазіргі таңда 
50 басқа арналған репродуктор шаруашылық 
ашылды. Жоба құны – 18,0 млн. теңге. 
«Мулахов А» ш/қ «КазАгроҚаржы» АҚ -мен 
жұмыстар жүргізіп, шаруашылықты 500 
басқа дейін кеңейту бойынша жұмыстар 
ұйымдастыруда. Жобаның толық көлемде 
іске асыру 2015 – 2017 жылдар, жалпы құны 
140 млн. теңге. 

—500 басқа арналған мал бордақылау 
алаңын ашу. Жоба инициаторы 
«Жараспаев» ш/қ. Жоба құны 52,0 млн. 
теңге. Қазіргі уақытта ЖСҚ (ПСД), бизнес-
жоспар әзірленуде. Жобаны іске асыру 2014 
– 2015 жылдар.

—Ауыл шаруашылық техникаларын 
лизингке алу. Жыл сайын 15 бірлік 
трактор, комбайн, 60 ауыл шаруашылық 
техникаларын сатып алу жоспар бойынша 
іске асырылуда. 

— Ұлытау селосында сүт қабылдау 
пунктін ашу. Жоба инициаторы «Тұяқ» 
шаруа қожалығы. Жоба құны – 45,0 
млн. теңге. Қазіргі таңда бизнес-жоспар 
жасалынды.  Жобаны іске асыру 2014 – 
2015 жылдар.

— Жүн өңдеу цехын ашу. 
Жоба инициаторы «Ұлытау мал өнімдері»
ЖШС, Т. Ахметжанов. Жоба құны – 187,0
млн. теңге. Жобаны іске асыру мерзімі 2015
– 2016 жылдар.

—«Ұлытау» сервистік-дайындау 
орталығын құру. Жоба инициаторы 
–          Ж. Бөлендин . Жоба құны 500,0 млн. 
теңге. Қазіргі таңда жобаға экономикалық 
талдау жасау бойынша «Сарыарқа» ӘКК-
мен бірлесіп жұмыстар атқарылуда. Жобаны 
іске асыру мерзімі 2015 – 2016 жылдар. 
Сонымен қатар ауданда туризмді дамыру 
мақсатында біршама жұмыстар атқарылуда. 
Ұлытау бағзы замандардан бері иісі түркі 
жұрты үшін киелі, қасиетті саналған. 

Сондықтан туристерді кеңінен тарту үшін 
оларға қажетті жағдай туғызып, ауданның 
инфрақұрылымын ретке келтіруіміз қажет. 
Осындай алғашқы жұмыстардың бірі ол 
келген демалушыларға Ұлытау селосы 
орталығында 60 орындық «Нұрдәулет» 
кафесі жеке кәсіпкердің қаржысына 
ашылды. Биылғы жылы кафе жанынан қонақ  
үй, сауна құрылысы жұмыстары аяқталып, 
туристік кешен ретінде қызмет көрсетуде.

Бүгінгі таңда Ұлытау ауданында туризмді 
дамыту үшін тарихи ескерткіштерге баратын 
жолдарды қалпына келтіру мақсатында 
Ұлытау–Аманкелді бағытындағы 
жолдарды жөндеуге 72 млн. 300 мың теңге 
қаржы республикалық бюджет есебінен 
орташа жөндеу жұмыстары жасалды. 
Алдағы уақытта тарихи ескерткіштерге 
баратын жолдарға жол белгілерін орнату, 
архитектуралық қалпына келтіруге қаражат 

бөлу мүмкіндігі қарастырылуда.  2015 жылға 
аудан орталығына туристтерді кеңінен тарту 
мақсатында  Ұлытау селосына өлкетану 
мұражайы құрылысын салу жоспарлануда. 
Жобаның жалпы құңы 270 млн. теңге.
  Энергетикалық инфрақұрылымдарды 
дамыту. Бұл бағытта аудан тарапынан 
Жезді, Ақтас кенттерінің және Ұлытау 
селосының ішкі ток желілеріне күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге жобалық 
сметалық құжаттар дайындалып, тиісті 
облыстық басқармаға өтінімдер берілді. 
Жобаның жалпы құны 315 млн. теңгені 
құрайды. Оның ішінде 2015 жылы Ұлытау 
селосының ішкі электр желілерін күрделі 
жөндеуге «Жұмыспен қамту- 2020» 
бағдарламасы арқылы республикалық 
бюджеттен 154 млн. теңге бөлінеді деп 
жоспарланып отыр.  

ТКШ мен су және жылумен 
қамтамасыз ету желілері 
инфрақұрылымдарын жаңғырту. 

Ағымдығы жылы ауданға «Ақбұлақ» 
бағдарламасы аясында «Ұлытау – Саламат 
– Иманжанов» көшесі су құбырын қайта 
жаңғырту, «Алғабас» су құбырын қайта 
жаңғырту жұмыс жобалары бойынша 
барлығы 365 млн. 48 мың теңге бөлінді. 
Қазіргі таңда жұмыс кестеге сәйкес 
жүргізілуде, жұмыстарды осы жылдың 
соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. 
2015 жылғы «Ақбұлақ» бағдарламасы 
бойынша Егінді селолық округінде су 
құбырын қайта жаңғырту жұмыстарын 
жүргізу жоспарлануда. 2014 жылы ЖСҚ-
сын жасауға аудандық бюджеттен 4043 мың 
теңге бөлініп, құжаттары толық дайындалды. 
Жобаның жалпы құңы 128 млн. теңге. 

Тұрғын үй инфрақұрылымдарын 
нығайту. Бұл бағытта ауданда тұрғын 
үй салу, жыл сайын жергілікті бюджет 
есебінен іске асырылып келеді. Ағымдағы 
жылдың желтоқсан айының басында Ұлытау 
селосынан 20 жеке тұрғын үй пайдалануға 
беріледі деп жоспарлануда. Осы тұрғын 
үйлердің инфрақұрылымын жайластыру 
жұмыстары басталды, ол 2015 жылы 
аяқталады. Оған аудандық және облыстық 
бюджеттен 200 млн теңге қаржы бөлінетін 
болады. 2015 жылы жергілікті бюджет 
есебінен 250 млн. теңге көлемінде қаржыға, 
Ұлытау селосына тағы 20 тұрғын үй 
құрылысын салу жоспарлануда. Жыл сайын 
тұрғын үй салу жұмыстары ұлғая беретін 
болады.

 Әлеуметтік инфрақұрылымдарды 
дамыту. Бұл бағытта ауданда осы күнге 
дейін апатты жағдайда болып келген 
Бетбұлақ елді мекеніндегі орта мектепті 
жаңадан 80 орындық орта мектеп салуға 
жергілікті бюджеттен 255 млн. 900 мың теңге 
қарастырылып, 2014 жылы 128 млн. теңге 
бөлінді. Мектептің құрылысы кестеге сәйкес 
жүріп жатыр. 2015 жылы қалған қаржысы 
бөлініп, жаңа оқу жылына пайдалануға 
беріледі деп жоспарлануда. Сондай-ақ, 
Ұлытау селосында «Денешынықтыру 
сауықтыру кешені» құрылысын салуға ЖСҚ-
жасалынып, мемлекеттік сараптамадан 
өтті. Жобаның жалпы құны 337,3 млн. теңге. 
2015 жылы құрылыс жұмыстарын бастауға 
жергілікті бюджет есебінен 169 млн. теңге 

қаржы бөлініп, жұмыстары басталатын 
болады. Кешенді пайдалануға беру 2016 
жылға жоспарланып отыр. Ағымдағы жылы 
«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
аясында №1 Ұлытау орта мектебінің күрделі 
жөндеу жұмыстарына республикалық 
бюджет есебінен 33 млн. 157 мың теңге, 
аудандық бюджет есебінен 3 млн. 948 мың 
теңге қаржы бөлінді. Бүгінгі таңда құрылыс 
жұмыстары аяқталып, мектеп пайдалануға 
берілді. Осы бағдарлама арқылы 2015 жылы 
Республикалық бюджет есебінен №6 Жезді 
орта мектебін күрделі жөндеуден өткізуге 
80 млн. теңге, «Айгөлек» бала бақшасының 
жаңа ғимаратын жандандыруға 60 млн. теңге 
және №4 Қаракеңгір орта мектебін күрделі 
жөндеуден өткізуге 100 млн. теңге бөлініп, 
жұмыстар жүргізіледі деп жоспарлануда.    

Шағын және орта бизнес пен 
іскерлік белсенділікті қолдау бойынша 
жұмысты жалғастыру қажет. Бұл бағытта 
2014-2020 жылдарға арналған Ұлытау 
ауданының экономикалық өсім жасау 
жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген 
болатын. Осыған сәйкес, 2014 жылы 
шағын кәсіпкерлік саласы бойынша 4 жоба 
енгізілген. Бүгінгі күні ЖК «Мұсабекова Ф» 
жаңа дүкен құрылысын аяқтап, халыққа 
қызмет көрсетуде. Терісаққан селолық 
округінде жеке кәсіпкер С.Мұратов дүкен 
құрылысын аяқтап, өз қызметін көрсетуде. 
Қоскөл селолық округінде ЖК «Башарина» 
дүкен ашу, ЖК «Көбеген Б» монша салу, ЖК 
«Алкенов» наубайхана ашу, ЖК «Рахметова» 
қонақ үй слау жұмыстарын  аяқтап қызметін 
көрсетуде. 2015 жылға жоспар бойынша 
Мибұлақ селолық округінен ЖК «Мұқышева 
А» дүкен ашу және ЖК «Мақашева», 
«Бекмурзина» шайхана ашу жұмыстарын 
жүргізуде. 

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы шеңберінде жұмысын 
жаңадан бастаған жеке кәсіпкерлік 
субъектілеріне (жеке бизнесін құруға)  
мемлекеттік гранттар беру байқауына 
ауданнан 5 үміткер өз жобаларымен 
қатысты. Ұлытау селосынан ЖК                                  
«Ахмиров С» минералды су шығару цехы 
жобасы бойынша қатысып, облыстық 
сараптамалық  және үйлестіру кеңесінде 
қаралып жобасы  3 млн. теңге грантты ұтып 
алды.

«Біз Жалпыұлттық идеямыз — Мәңгілік 
Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің 
даму жолын Нұрлы Жолға айналдырдық. 
Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі 
кемел Нұрлы жолда бірлігімізді бекемдеп, 
аянбай тер төгуіміз керек. Mәңгілік Ел — елдің 
біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат 
көзі. Ол «Қазақстан - 2050» стратегиясының 
ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! 
Жаңа қазақстандық Патриотизм дегеніміздің 
өзі — Мәңгілік Ел! Ол — барша Қазақстан 
қоғамының осындай ұлы құндылығы», - 
деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен қатар, 
Елбасы «Мәңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға 
тоқтала келе, ондай идеяның бастауы тым 
тереңде жатқанын жеткізді.

Жалпыұлттық идеяны өміршең ететін 
— Елдің бірлігі. Ауызбіршілік қашқан, 

алауыздық тасқан жерде ешқашанда 
жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан 
емес. Қазақстанның шыққан шыңы мен 
бағындырған биіктерінің ең басты себебі —
бірлік, берекесі. Біз тұрақтылықты бағалай 
білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға 
жеттік. Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі мен 
ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға 
тең мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты 
нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа 
аманаттар ең басты байлығымыз—Ел 
бірлігі болуы керек. Осынау жалпыұлттық 
құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре 
білуге тиіспіз», - деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар, Елбасы 2015 жыл 
— ұлттық тарихымыздың ұлықталатын 
жылы екенін еске салды. Мәселен, 2015 
жылы Қазақ хандығының 550 жылдығын, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз. Осыған 
орай, Қазақ хандығының 550 жылдық 
мерейтойын атап өту туралы республикалық 
іс-шара жоспарының жобасына  Ұлытау 
ауданы бойынша 2015 жылы атқарылатын 
төмендегі іс-шаралар жасалынған болатын. 
Атап айта кетер болсақ, 2015 жылдың ІІ 
тоқсанында «Бұланты» шайқасына арналған 
монумент орнату.  «Бұланты» шайқасы 
жөнінде деректі кітап басып шығару. Ұлытау 
ауданында «Ұлытау — ұлт ұясы» атты 
ғылыми практикалық конференция өткізу. 
«Ел ұраны—Ұлытау» атты фольклорлық 
фестиваль өткізу жұмыстары жоспарланып 
отыр.

«Осынау тарихи белестер Жаңа 
қазақстандық Патриотизмді ұрпақ жадына 
сіңіруде айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп 
жарияладық. Елдің тұтастығы мен бірлігі, 
татулығы мен тыныштығы ең басты назарда. 
Ел Бірлігі — біздің барша табыстарымыздың 
кілті. Тұрақты дамудың қазақстандық моделі 
бүгінде бүкіл әлемге үлгі. Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдық мерейтойын және халықаралық 
EXPO-2017 көрмесін табысты өткізіп, 
еліміздің әлеуетін әлемге паш етеміз. Ұлы 
жолдағы сапарымыз сәтті, болашағымыз 
жарқын болсын! Баршаңызға «Нұрлы жол» 
Жолдауын жүзеге асыруда табыс тілеймін!» 
- деп қорытындылады Елбасы өз сөзін. 

Елбасының 2050 жылға дейінгі жаңа 
стратегиялық бағыты біздің дамуымыздың 
жарқын жолы, бағыт-бағдары. Ендеше, 
барша аудан халқын, бүгінгі аудан активін 
осындай үлкен киелі істің бастауының 
басында тұрғанымызды әрқайсымыз мақтан 
тұтып, оны іске асыру жолында аудан 
еңбеккерлері өздерінің сүбелі үлестерін 
қосады деп сенім білдіруге рұқсат етіңіздер! 
Ендiгi жерде жұрт болып жұмылып, ұлт 
болып ұйысып, халық болып топтасып, осы 
мiндеттi жүзеге асыратынымызға сенімдімін! 
Осы мақсатқа жету жолында баршаңызға 
еңбекте үлкен табыс, отбасыларыңызға 
амандық, береке-бірлік тілеймін. 

туралы берген тапсырмасы 
көңілге қонымды болды.

 Елбасы өте нәзік әрі өте 
маңызды бұл мәселелердің 
шешілуі әр қазақтың 
өзіне байланысты екенін 
көрегендікпен айтып өтті. Ел 
мен жер үшін, оның болашағы 
үшін жылдар мен ғасырларға 
ұласар пайдасыз, пәтуәсіз 
бос сөзден тыйылып, нақты 
іс тындыру керектігін дәл 
тұжырымдады. Түсінген адамға 
бұл дегеніміз  — аталы сөздің 
бірі! 

Президентіміз  осы 
Жолдауында біздің 
әрқайсымыздың мың – 
миллион бос сөзден гөрі, 
кішкентай да болса нақты бір 
іс тындыруымызды алға қойып 
отыр.

Бір сөзбен айтқанда, 
Елбасымыздың Жолдауы 
— еліміздің жаңа самғауы 
неге байланысты екенін 
парасаттылықпен пайымдаған 
аса құнды еңбек деп білеміз!

Әдемі АҒАЙЫНБЕКОВА,
мұғалім.

нақты бағдарламасын жасап 
көрсетті. Елбасының атап 
өтуінше, жаңа саясат еліміздің 
құрылымдық реформаларын 
одан әрі жүзеге асыруға 
бағытталатын болады. 
Жаңа экономикалық саясат 
халықтың, әсіресе, әлеуметтік 
тұрмысын жақсартуға 
бағытталғанын көреміз. 
Бұған дейін де дағдарыстан 
шығудың кілтін ұсынған 
Елбасының арқасында 
халқымыз қысылып-
қымтырылып көрген емес. 
Әлеуметтік жағдайы болсын, 
экономикалық көрсеткіші 
болсын, артпаса төмендеген 
жоқ. Жаңадан ашылып жатқан 
жұмыс орындары, шағын 
және орта бизнестің дамуы 
қарапайым халықтың күнкөріс 
өлшемін өсіре түсті. Бұған 
соңғы үш жыл ішінде еліміздегі 
жан басына шаққандағы 
ақшалай табыс 22 пайызға 
артып, жалақы 21 пайызға 
өскендігі, 2011 жылдың шілде 

айынан бастап, «Жұмыспен 
қамту 2020 Жол картасы» 
бағдарлама бойынша елімізде 
400 мыңнан астам адам 
жұмыспен қамтамасыз етілгені 
дәлел болса керек. Негізі 
біз бақытты елміз, бақытты 
тұрғындармыз! Жарқын 
болашақ үшін қажетті мақсат-
міндеттерді Ел Президенті 
саралап, жіктеп, қалай жүзеге 
асыру қажеттігін көрсетіп 
берді. Біздің ұлы мақсат – 
Мәңгілік Ел болудың жолында 
жұдырықтай бірігіп, әркім өз 
саласы бойынша адал еңбек 
ету ғана.

Бейбіт ШАЯХМЕТҰЛЫ.

* * *
Келешегіміздің келбетті, 

болашағымыздың баянды 
болуы бүгінгі жастарға тікелей 
байланысты. Өйткені, олар  — 
ертеңімізді жасайтын бүгініміз. 
Жастарға деген үлкен сенім 
мен зор үміттің артылатыны 

бесенеден белгілі.
Елдің қуаты мен 

қозғаушы күші де—осы 
жастар. Сондықтан да 
жастардың сапалы білім, 
саналы тәлім-тәрбие алып 
саламатты болып өсуі – 
мемлекеттік саясаттың басым 
бағыттарының бірі.

 Ұлт Көшбасшысы, 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев та біздерге, 
жастарға, ерекше  сенім арта 
отырып, жастардың жағдайын 
жасауға баса  назар аударады. 
Ел Президентінің жыл 
сайынғы  Жолдауларының 
басым бағыттары жастармен 
тікелей байланысты болуы, 
кез – келген мемлекеттік 
маңызы бар стратегияларда 
әркез өскелең ұрпақты тілге 
тиек етуі – соның айқын 
дәлелі.

 Мемлекет басшысының 
Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауы ел өміріндегі тарихи 
– саяси маңызды құжат 
болып табылады. Әсіресе, 
Елбасының жалға берілетін 
баспана құрылысын салу 
тәжірибесін қайта қарау 

Жаһандық дағдарыстың 
елімізге тигізер қаупін сей  іл ту 
мақсатында Елбасы биыл-
ғы Жолдауын ерте жариялап 
отыр. Бұл, біріншіден, елім 
деп жаны күйген Елбасының 
елгезектігі болса, екіншіден, 
жаһанда болып жатқан сая-
си ахуалды терең талдай 
алатын саясаткерлігінің 
нәтижесі.   Жақында ғана 
Ұлытаудағы сұхбатында 
қазақ елінің тарихи дамуына 
ерекше тоқталған болатын. 
Міне, бүгін Қазақстан халқына 
арналған «Нұрлы Жол» 
Жол дауында «Мәңгілік Ел» 
идеясының стратегиялық 

Жолдауға — қолдау
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Мамыражай жаз айларында 
исі қазақ ауылдарының бар-
лығы Ұлытау өңірін жағалай 
қоныстанып, атақты кісілерге ас 
беріліп, торқалы тойлар, атжа-
рыстар, көкпар өткізіліп, балуан 
күрестіріліп бірер ай көңілді 
ойын-сауық өткізумен бірге, 
бәтуәлі билердің төрелігімен 
ел арасындағы дау-дамайлар 
шешіліп, абыз ақсақалдарымыз 
бірімен-бірі қоштасарда «келесі 
жазда жер ортасы осы Көктөбеде 
амандықпен кездеселік» деп қи-
мастықпен тарқасатын киелі оны 
болғанын, ол жер көлемі шағын 
болғанымен даңқы–«ұлы» есімді 
иеленген Ұлытау-Кішітау төбелері 
деп үлкендер айтатын әңгімеден 
естіп өстік. Тау атауына ие болған 
осы төбелердің ежелгі аттары 
Ертағы және Кертағы болғандығы 
енді-енді белгілі бола бастады 
(Тоғанбай қажы Құлманұлының 
«Ертағы, Кертағыны жайлаған 
жұрт» кітабы, 2014 ж.).
Ел Президенті–Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаевтың 29 
тамызда Жезқазған-Бейнеу және 
Арқалық-Шұбаркөл теміржол 
желілерінің салтанатты ашылу 
тұсауын кесуі–бүкілхалықтық 
қуаныш болды. Көптен толғанып 
жұмыс іздеп басқа өңірлерге 
қоныс аударсақ па деп ойланып 
жүрген жастардың көпшілігі жаңа-
ша көзқарас пікірлерін білдіріп, 
Жезқазғанға тұрақтана бастаған 
сыңайлы. Тарихтың куәгері 
Ұлытау екендігін терең сезінген 
Көшбасшымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Кезінде мен астана болатын 
жер іздегенде Ұлытауды көрейін 
деп келдім. Қазақ жерінің нағыз 
орта тұсы екені рас. Бірақ, қазіргі 
заман талабымен қарасақ, бұл 
жерде не жол, не су, не әуежай 
жоқ– ешнәрсе де жоқ. Бұл жерге 
қыруар қаражат керек болар еді. 
Бәрібір елдің ордасына лайықты 
жер емес-ті. Бірақ, қасиетті мекен 
ретінде бағалана береді. Міне, 
темір жол, басқа да жолдар са-
лынып жатыр. Келешекте туризм 
орталығы болып, халқымыз келіп 
тәу ететін қастерлі жер болып 
қала береді» деген сөздерінің  
мәні мен мағынасын әрбір ұлы-
таулық пен жезқазғандық кейінгі 
ұрпақтарға жан-жақты ұғындыра 
білуіміз  керек.

Дәлірек тарқатар болсақ, 
ежелден «Едігенің майлы жұрты 
аталып елге құтты қоныс болған» 
өңірдің келешегінің көпғасырлық 
даму жобасы айқындалуда. «Ұлы-
тауды–Қазақстанның астанасы 
жасамақ ойым болып еді» деген 
Елбасының ойлары келешекте де 
өскелең ұрпақтың жігеріне-жігер 
қосары анық. Бейнеу-Жезқазған, 
Арқалық-Шұбаркөл теміржолдары 
желілерінің іске қосылуы, Ұлыта-
уды әлемдік дәрежедегі туристік 
нысанға айналдыру жобасы 
туралы Елбасының Ұлытаудағы 
сұхбаты көпшілік халыққа эконо-
микалық-рухани серпін берді. Ен-
дігі жерде  Көшбасшымыз ұсынған 
өңірдің даму жобасын жүзеге 
асыру бағытында шама-шарқы-
мызша біркісідей жұмыла еңбекте-
нуіміз қажет. Еңбектеген баладан 
бастап, еңкейген қарттарға дейін 
«осы мен Отанымның дамуы 
үшін, болашағы үшін нендей 
қызмет жасадым. Не бітірдім, не 
жасай алмадым, енді қолымнан 
не келеді?» деген сыни сұрақтар-
ды өзімізге-өзіміз қойып, соған 

жауап бере білуіміз керек.
Көпшілік жастардың өнер, спорт, 
білім биігінен әлемдік дәрежеге 
көрінуі ұлтымыздың мақта-
нышы. Спорт, өнер жүлделерінің 
Қазақстанды әлемге паш етуі– 
кейінгілерге үлгі. Отанның дамуы 
мен болашағына қосқан сүбелі 
үлестері десек, өнертапқыштық, 
кәсіпкерлік өндірісті ғылыми не-
гізде заманауи талаптарға сәйкес 
үнемділікпен басқаруды, оңтайлы 
ұйымдастыру биігінен жас маман-
дардың көпшілігінің көріне алмауы 
қынжытарлық жағдай. Алайда, 
аталған олқылықтарды қалып-
тастыру бір күннің, бір жылдың 
еншісі емес, орын алған кемшілік-
тердің, ұдайы кешенді ұйымда-
стырылған іс-шаралар арқылы 
орнына келері анық. Аталған 
бағыттағы кешенді іс-шаралар-
дың бір саласы–тәрбие. Демек, 
Елбасының даму жобасын жүзеге 
асыруға бағытталған тәрбие тал 
бесіктен басталып, құлашын жая 
берсе нәтижелі болмақ.

Тал бесіктен басталған тәрбие 
мектепалды балабақшаларда, 
орта және көпдеңгейлі білім 
беретін жоғары оқу орында-
рымен үзіліссіз жүйелі, жоспарлы 
отбасымен бірлесе жалғасты-
рылса, заманауи талап мүддеге 
сай білікті кәсіби азаматтар мен  
азаматшалар өсіп жетілмек. Ол 
үшін орта арнаулы оқу орында-
ры мен жоғары оқу орындарына 
барынша мемлекеттік және 
халықтық қолдау мен қамқорлық 
керек. Олай дейтінім, білім мен  
еңбекқорлыққа қабілеттілік негізі–
денсаулықта.

Ашық аспан аясында табиғат 
сұлулығына сүйсіне өскен ауыл 
балаларының, ғаламтор алдын-
да жабық бөлмеде тапжылмай 
ұзақ отырған қала балаларымен 
салыстырғанда жүйкесі берік, 
денсаулығы мықты, алғыр ойлы 
боларына ешкім шүбә келтір-
мейді. Ғаламтор арқылы қажетті 
ақпаратты кез-келген өңірде алуға 
болатын ғасырда кез-келген ауыл, 
аймақ мектептеріндегі оқушы-
лардың білімі зияткерлік мектеп 
оқушыларының білімінен кем 
болмайды. Өңірлік университет-
тердің білім беру сапасы туралы 
да жоғарыдағы ұстанымдамын. 

Өзім 40 жылдан астам қызмет 
атқарған Ө.Байқоңыров атындағы 
Жезқазған университетін мақтан 
тұтамын. Осы университеттің 
түлектерінің 90 пайызы Қазақстан-
ның барлық аймақтарында әртүрлі 
қызмет атқарып жүрсе, Е. Гумилев 
атындағы Евразиялық универси-
теттің және Қазақстанның басқа 
да іргелі  университеттерінің оқы-
тушы-ғалым профессорларының 
20-25 пайызы Жезқазған универ-
ситетінен шыңдалған білікті ға-
лым, ұстаздары немесе  біздердің 
бұрынғы шәкірттеріміз. Егерде, 
Жезқазған облысы тарамағанда 
аталған оқытушы профессорлар-
дың 90 пайызы Жезқазғаннан 
ешқайда қоныс аудармаған болар 
еді. «Жыланды үш кескенде 
кесірткедей қуаты бар» демекші, 
Жезқазған университеті әлі де өз 
қуатын кемітер емес. Университет 
ректоры техника  ғылымдарының 
докторы, прфессор, академик осы 
оқу орнының іргетасын  қалаушы-
лардың бірі Ә.Тәкішов мырзаның 
жетекшілігімен халықаралық 
деңгейдегі ауқымды іс-шара-
лар атқаруда. Мысалы, тау-кен, 
геология, педагогикалық және 
әртүрлі техникалық мамандықтар 
бойынша базалық білімді осы 
өңірдің балалары Жезқазған 
университетінде үйренуде. 
Жезқазғанның кеніштері мен 
байыту фабрикалары, тау-тасты 
өлкелері–студенттер үшін дайын 
тұрған қолмен құрастырылған 
қымбат зертханалардан ерекше 
табиғи зертхана. Ал, Жезқазған 
университетінде үйренген база-
лық білімдерін жақын, алыс шетел 
оқу орындарында қысқа мерзімді 
(3-4 айлық) курстарда толықтырып 
оралғандар нағыз әлемдік деңгей-
дегі бәсекеге қабілетті мамандар 
боларына күдіктенуге болмайды. 
Олай дейтінім, әлемдік бәсекеге 
қабілетті кәсіби мамандардың 
аздығын таяудағы жылдары біздің 
аймақта күрт сезінеріміз хақ. Се-
бебі,  жол қатынастары біртіндеп, 

толық қуатын иелене бастаса. 
«ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесінен кейін, арзан шығын-
мен баламалы энергия өндіретін 
(күн сәулесі, жел энергиясы) 
қуаттылығы жарамды қондырғы-
лардың бірнеше жаңа тұрпатты 
нысандары қолданысқа енгізілуі 
даусыз.

Өлкеміздің жеті қат жерасты 
әртүрлі кен және мұнай, газ қоры-
ның молдығына ешкім таласа ал-
майды. Әуежай қажеттілікке орай, 
кез-келген өңірде салына береді. 
Сонда өңіріміздегі тапшылық 
тек су ғана. Су мәселесі–уақыт-
ша қиыншылық. Ғұлама ғалым 
Қ.И.Сәтбаев пен А.А.Агеенконың 
«Казахстанская правда» газетінің 
1934 жылғы 6 маусымдағы 
нөміріндегі «Есть вода» атты 

мақаласында Жезқазған өңірінің 
жерасты су қорының молдығы 
соншалықты көп, ол, Бетпақдала 
шөлін суаруға толығынан жетеді 
делінген, екіншіден, Жезқазғаннан 
150-200 км қашықтықта бұл жера-
сты су бассейндері аса тереңде 
болмаса керек. Тоқтаусыз жұмыс 
атқаратын оңтайлы заманауи су 
және электр станцияларын темір 
жолды бойлай Құлжанбайдан 
Жезқазғанға дейін іске қосса, 
қазіргі заманауи полиэтилен құбы-
рлармен кез-келген қашықтықта 
мол су қорының жеткізілуі ықти-
мал. Шындықпен пара-пар салы-
стырмалы болжамды қиялымды 
таяу жылдарда қаз-қалпында 
халық игілігіне айналдыратын 
ұрпақтар легін тәрбиелеу — аға 
буын біздің міндетті борышымыз. 
Негізінде ғылыми-практикалық 
шындықтар болжамды қиялдар-
дан туындаған.

Пайымдауымызша, бүгінгі 
шәкірттеріміздің ғылыми-техника-
лық бағыттағы шығармашылық, 
өнертапқыштық қиял-болжамда-
рымен әуестенушілер саны өте 
аз және оларға қажетті жағдайлар 
жасала да бермеуі салдарынан 
тез ұмытылып қалады.

Мысалы, Жезқазған педаго-
гикалық институты мен тау-кен 
технологиялық институттарының 
базасында академик Ө.Байқоңы-
ров атындағы Жезқазған уни-
верситеті 1997 жылы құрылған 
мезетте оқытушы профессорлар 
құрамының ғылыми атағы барла-
ры аз және шетелдік оқу орын-
дарымен ғылыми байланыс жоқ 
болатын. Аяғын тәй-тәй басқан 
университеттің ректоры,техника 
ғылымдарының докторы, про-
фессор О.Абрахимов шетелдік 
университеттермен ғылыми 
байланыс жасау қажеттігін ай-
тып, кафедра меңгерушілерінің 
барлығына шұғыл түрде шетел 
тіліне аударылған бірден-бір 
мақала жіберуімізді міндеттеді. 

Амалсыздан екі-үш күн ойланып, 
шығармашылық өнертапқыштық 
тақырыбына әзірленген мақалам-
ның мәтінінің қысқаша мазмұнын 
назарға ұсынайын. «Біз тұратын 
Жезқазған облысының аумағы өте 
көлемді. Елді мекендер арасы 
шалғай. Халық аз тұратын мекен-
дер арасында шөлді, сай-салалы, 
адырлы-қыратты географиялық 
орналасуы қолайсыздығынан 
жолдарын салу қиын. Ауа райы 
қолайсыз, қарлы-жаңбырлы, сулы, 
батпақты, боранды жылдары сол 
мекендегі шаруа қожалықтары-
на қатынау қиын. Автокөліктер 
саздан, қырдан жүре алмай жолда 
қалады. Сондықтан, шағын габа-
ритті (2-3 кісілік)  жермен жүретін, 
(сырғанайтын, әлде дөңгелейтін) 
ал, сазды, шалшықты, төбешік-
ті жерлерде жерден сәл биікте 
200-500 м аралықта ұшып қонып, 
әрі қарай дөңгелеп, (немесе 
сырғанап) жылжитын шегірткенің 
қимылына ұқсас жүретін (әмбе-
бап) көлік жасаумен шұғылдана-
сыздар ма? Осыған нендей көмек 
бере аласыздар» деп (5-6 беттік) 
сауалнама қойдым. Мақала 
жіберілгеннен кейін көп ұзамай 
(1-2 ай шамасында) АҚШ-тың бір 
университетінің студенттері мен 
оқытушыларынан маған 5-6 хат 
келді.

Ғаламтордың жаппай қолда-
нылмайтын кезі. Сол хаттарды 
сақтамағаныма қазір өкінемін. 
Шетелдіктердің қызығушылықпен 
сұраған сұрақтары: Мен қиял-
даған әмбебап көліктің өлшем-
дері, қуаты, пішіні, схемалары, 
қозғалтқышының қуаты беріліс 
механизмдерінің түрлері, жүру 
көліктерін  алмастыру тетіктері, 
тағы да басқа көптеген сауалдар 
еді. Мен конструктор емеспін, 
бұрын ондай мәселелермен 
әуестенбегенім  де рас. Сол се-
бепті, шетелдік жас ғалымдардың 
маған жолдаған, қызығушылық 
танытқан сұрақтарына жауап 
қайтара алмасам да, олардың 

өнертапқыштыққа ерекше мән 
бергендеріне тәнті болдым. 
Шетелге жіберілген сол мақаланы 
есіме алу себебім–телеарналар-
дың бірінен жақын арада Алматы 
қаласында 5-6 метр биіктіктен 
әуеде жолаушылар тасымал-
дайтын көліктер болатындығын 
естігенімде, осыдан 20 жыл бұрын 
қиялымда туындаған әмбебап 
көлікті келешекте шәкірттерімнің 
бірі болмаса бірі жасайтыны-
на сендім. Ол сенімге Ұлытау 
сұхбаты серпін беруде. Демек, 
алыс және жақын шетелдерге 
оқуға жіберілгендер ғана барлық 
жаһандық озық ойларды кәдеге 
асырады деп күтіп отыра бермей, 
алыстан арбаламай, жақыннан 
дорбалайтын шәкірттерімізге де 
мүмкіндіктер жасалуы дұрыс. Оған 
себеп бүгінгі ғаламтордың мүмкін-
дігін пайдалана білетін талапкер-
лер кез-келген елді мекендердегі 
оқу орындарында ізденіс жасаса 
өзі тұрған өңір кәсіпорындарына, 
тұрмыс жағдайларына оңтайлы 
арзан қондырғылар жасап, кәсіпо-
рындарға ұсына алуға тиіс.

Әрине, барлық мәселенің 
қаржы, қаражатқа тірелетіні 
белгілі. Оқу-ағарту, білім са-
ласына қаражаттың мемлекет 
тарапынан жеткілікті бөлінуі 
айтылуда. Бөлінген қаражаттың 
тиімді жұмсалысы да ғылы-
ми шығармашылық, өнерта-
пқыштық, ізденіске әсер етері 
белгілі десек, өңірімізді кешенді 
өркендету туралы Ел Прези-
дентінің Ұлытау сұхбатынан 
кейін әрбір қазақстандық соны 
серпінмен ғылыми негізде 
еңбек атқарар болса, Ұлытау-
дың ұлылығы ғасырдан-ғасы-
рға, ұрпақтан-ұрпаққа мәңгілік 
ұлықтана бермек.

Өміртай ЖӘЛЕЛОВ,
Жезқазған қаласының 

Құрметті азаматы.
(«Сарыарқа» газетінен).

Кең байтақ қазақ даласының географиялық кіндігі–Ұлытау екендігі баршаға мәлім. 
Ұлытаудың ұлылығы ежелден белгілі. Осы жылдың тамыз айындағы Ұлытауға кел-

ген ресми сапарында көреген Көшбасшымыз Н.Ә.Назарбаев өз сұхбатында: «Мұнда 
тұрған тау аумағы 200 шақырым қырат-қырат таулар. Ең биігі–Әулиеата деп ата-

лады. Биіктігі–1100 метр. Одан ағып жатқан мына біз маңында отырған бұлақ Әули-
ебұлақ деп аталады. Осының бәрін ата-бабамыз бекер атамаған ғой» дей келе, дала 

шежіресінен құлағымызға еміс-еміс жеткен көптеген біздерге дүдәмал жәйттерді 
түйіндеді. Ал, ашкөздікпен кең байтақ ата мекенімізге сұғына енген қатерлі дұшпан-

дарымыздың қайсысы болмасын киелі Ұлытау өңіріндегі 
жантүршігерлік қанды соғыстарда ойсырай жеңіліп,    

өлекселерін жинай алмай жерімізден біржола қуылғанына тарих куә.

Ұлытаудағы  ұлт  сөзі

Киелі

мекен
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АРҚАДА ҚОБЫЗ ҮНІ 
ҚАЛЫҚТАДЫ

Өнер киесін арқалаған баба-
ның өнегесін қадірлеп, өткенді 
ұмытпай, бабалар жолын жалға-
стыру, осы мұраны танып меңге-
ру бүгінгі, келешек ұрпақтар үшін 
парыз десек, оны жас ұрпаққа 
үйретіп, олардың бойына сіңіру, 
өнер адамдарының міндеті. 
Міне, осы міндетті жүзеге асы-
руды мақсат еткен айшықты бір 
іс-шара өткен аптада Сәтбаев 
қаласында болып өтті. Мұнда 
тұңғыш рет Ерден Сандыбайұлы 
атындағы І-ші республикалық 
қобызшылар байқауы өткізілді. 
Байқауға 
Қазақстан 
Республи-
касының 
Мәдениет 
және спорт 
министрлі-
гі, Қараған-
ды облысы 
мен 
Сәтбаев 
қаласының 
әкімдігі, 
Сәтбаев 
қаласының 
мәдени-
ет және 
тілдерді 
дамыту 
бөлімі 
құрылтай-
шы болды. 
Осылай-
ша үш 
күн бойы 
Шынболат Ділдебаев атындағы 
Кеншілер сарайында қобыздың 
қоңыр үні елдің құлақ құрышын 
қандырды. 

Ерден Сандыбайұлының 
өмір жолын, қайраткерлігін, ел 
басқару ісіндегі тарихи орнын 
дәріптеу ұрпақ алдындағы өлше-
усіз парыздардың бірі.
 І республикалық қобызшылар 
байқауының Ерден Сандыбай-
ұлының есімімен байланысты 
болуының өзі сол парызды 
орындаудың бір парасы. Дүбірлі 
доданың шымылдығын ашу 
салтанатында Ерден мазарын 
қалпына келтіру ісінің ұйытқысы 
болып, есімін дәріптеуде тынбай 
ізденіп жүрген Сәтбаев қаласы-
ның құрметті азаматы Қойшыбек 
қария Тоқтамысұлы осы жағына 
баса мән бере сөйлеп, өнерпаз-
дарға, ұйым-
дастырушыларға ізгі лебізін 
білдірді.  Қарағанды облысы-
ның мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының 
басшысы Еркебұлан Ағымбаев 
облыс әкімінің Құттық-
тауын жеткізді. Дарындылар 
сынға түскен тартысты додаға 
Қазақстан Республикасының ең-

бек сіңірген қайраткері Ермұрат 
Үсенов, А.Жұбанов атындағы 
дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп 
мұғалімі Саян Ақмолдаев, Қа-
зақстан Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері,  профессор 
Базархан Қосбасаров, Қазақ 
Ұлттық өнер университетінің ұс-
тазы Алмат Сайжан, Қ.Байжанов 
атындағы концерттік бірлестік-
тің әртісі Ержігіт Оспанханов, 
Қарағанды қаласының дарынды 
балаларға арналған мамандан-
дырылған мектеп-интернатының 

ұстазы Рымкүл Бимендина, 
Қазақстан Республикасының Мә-
дениет қайраткері Байғара Сәду-
ақасов сынды өнер тарландары 
қазылық етті.  

Қоңыр үнді қобыз ғасырлар-
сырын жетелейтін киелі аспап. 
Қорқыт бабамыздан қалған 
қасиетті қара қобыз ғасырдан-ға-
сырды жалғап, сазды сарынын 
үзбей қазақ халқының қуанышы 
мен қайғысын жеткізіп келеді. 
Бірде ботасыз нарды идірсе, 
енді бірде жан азабын тартқан 
шерменденің дертіне дауа 
болады. Қандай күй орындалса 
да қобыз сарыны құлаққа жағым-
ды, жылы естіледі. Бұл жолыда 
қасиетті қобыз сол сарынынан 
жаңылған жоқ. Байқаудың 
бірінші кезеңінде Ықыластың 
«Ерден» күйінің Дәулет Мықты-
баевтың орын-
дауындағы, Қорқыттың «Қоңыр» 
күйінің Жаппас Қаламбаевтың 
орындауындағы нұсқасы, екінші 
кезеңде Ермұрат 
Үсеновтің «Қойлыбайдың са-
рыны», Ықылас «Жезкиігінің» 
Жаппас Қаламбаевтың орын-
дауындағы бірінші түрі, Бау-
бектің «Сарын» күйінің Қазбек 

Әбеновтің орындауындағы 
нұсқалары орындалды. Үшінші 
шарт бойынша Қазақстан ком-
позиторларының шығармалары 
фортепианоның сүйемелдеуімен 
орындалды. Екінші айналымның 
тағы бір шарты бойынша үміт-
керлер конвертте жасырылған 
он күйдің біріне таңдау жасап, 
бірден орындау арқылы шебер-
ліктерін танытты. 

Үш күнге созылған күй 
бәсекесі өз мәресіне жетіп, 
сансыз бояулы дауыс шығарып, 
дала тамырына қан жүгірткен 
дарынды қобызшылар ара-
сынан жүзден жүйрік шыққандар 
анықталды. Кәсіби музыканың 
қыр-сырын меңгерген қазылар 
алқасының қалт жібермес қатал 
сынынан сүрінбей өтіп, бабы 
мен бағы сыналып, бірінен бірі 
асып түскен өнер шеберлері 
арасынан Талдықорған қалалық 
филармониясының әртісі Дамир 
Абашев маңдайы жарқырап 
алға шықты. Салалы саусақта-
ры қыл ішектің үстімен безек 
қағып, құдіретті күйдің толқынын 
туғызып, ысқыштан ыңырантып 
үн саулатқан шебердің шебері 
екендігін ол осылайша танытып, 
бас жүлдені (1 миллион теңге) 
қанжығасына байлады. «Қойлы-
бай» атындағы бірінші орынды 
( 500 мың теңге) алматылық 
Мақпал Манасбаева иеленсе, екі 
бірдей екінші орынға тағайын-
далған «Досымбай» мен «Бер-
кімбай» атындағы жүлдені (250 
мың теңге)  Құрманғазы атын-
дағы Қазақ Ұлттық консервато-
риясының бірінші курс студенті 
Бақжол Ақажан мен алматылық 
Мақсат Медеубек өзара бөлісті. 
Астаналық Шолпан Шарапатова 
мен Санжай Әлмішев үшінші ( 
100 мың теңге) «Омарбек» және 
«Балақай» атындағы жүлделі 
орындарға лайық деп таныл-
ды. Ал, жезқазғандық Айгерім 
Бекмағамбетова мен Оңтүстік 
Қазақстан облысы атынан қа-
тысқан Айғаным Бекжігіт арнайы 
дипломды місе тұтып, «Үкілі 
үміт» номинациясына ие болды. 

– Бұл бір руханият әлеміне 
салынған олжа іспеттес кеш 
болды. Бұл ұлт құндылығының 
сақталуы, дамуы үшін жаса-
лынған шара. Кешегі Алаштың 
алшаңдатып ат мінген арыстары 
«Қазақпын» деп айтатын күн 

қашан туады екен деп, сол атау-
мен бірге домбыра, қобыз деген 
құндылықтарымыздың ораларын 
армандап кетті. Бүгін қалғып 
жатқан қазақилық қасиеттеріміз 
көзін ашып, ойын жиып, еңсесін 
тіктеп оянғандай.  Міне, шараны 
ұйымдастырудың негізі осында. 
Ерден Сандыбайұлы бабамыз-
дың атымен алуымыз да осы ой-
мен сабақтасып жатыр. Ата-ба-
баларымыз найзаның ұшымен, 
білегінің күшімен қорғаған 
елімізді талай зобалаңнан өр 
рухы сақтап қалды. Теңдессіз 
ерліктің үлгілерін көрсеткен Ер-
ден Сандыбайұлы да ұлт ұясы, 
түбі бір Түркі елінің астанасы 

атанған, көшпенділердің көшбас-
шысы Ұлытау жеріндегі халық 
мүддесін қорғай білген айлакер 
де саясаткер, жүректі де білекті, 

осы жерді еліне мекен етіп беріп 
кеткен батыр бабаларымыздың 
бірі.  Осы бабаларымыздың, 
даналары-
мыздың үлгісіндегі аспаптардың 
шанағына сыйғызып, салып 
кеткен әуендерді жаңғыртуға, 
жаңартуға үлес қосуға келген 
жас өнерпаздарға қарасам 
көңіл толады. Даңғаза әуенге 
әуес болмай, киелі аспапты 
рухани серігі еткен қобызшы-
лар жастарға үлгі, бізге қуаныш 
сыйлауда. Қобыз арқылы ұлттық 
болмысымызды, қазаққа тән 
барша қасиетті ұғынуға болады. 
Адамды лас ойлардан тазартып, 
денсаулық қуатын жөндеуге 

мүмкіндік бе-
ретін қылқобы-
здың құдіреті 
шексіз. Соның 
шексіздігімен 
жақын таны-
суға мүмкіндік 
туды, – деп 
атап айтты өз 
сөзінде халық 
мұрасының жа-
нашыры Әнуар 
Омар.        

Саннан 
гөрі сапаға 
мән берілген 
байқауға жас 
та болса бас 
болып, өнер 
ордаларында 
ұстаздық етіп, 
шәкірт тәрбие-
леген, дүбірлі 
додаларда топ 
жарған кәсіби 
өнер шеберлері 
қатысты. Ал-
дағы уақытта 
екі жыл сайын 
тұрақты түрде 
өткізілетін 
байқау тура-
лы жұрттың 
біразға дейін 

тамсана айтып жүрері анық. 
Олай болса, қоңыр үнді жан ра-
хаты санаған қазақтың қобыз-ғұ-
мыры жалғаса берері сөзсіз. 

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

Өнер фестивалі

Қай халықта болмасын өзінің атадан балаға жеткен, 
қадірлеп көзінің қарашығындай сақтап, қымбат қазына-

сына айналдырған ұлттық музыкалық өнері болады. Сан 
ғасырлар халқымызбен бірге жасасып келе жатқан сондай 

рухани төл өнерімізде қобыздың орны ерекше. Қобыз аспа-
бын, қобыз күйлерін сөз еткенде күй атасы, қобыз атасы– 

Қорқытты алдымен ауызға аламыз. Ол киелі аспаптың 
үнінен мәңгілік өмір іздеп, халықтың мұң-шерін, зарын қо-

быз сарынымен жеткізе білген. Күй атасы Қорқыттан бері 
келе жатқан күй сазы ғасырлар үнін, өмір тынысын, халық 
арманын, мұң-шерін, қуаныш-күйінішін баяндайды. Қобызы 

бірде тағдырдың қайғы-мұңын шертіп, ботадай боздайды, 
бірде мәңгілік өмір мен сұлулық жырын төгіп, аққудай сы-

зыла сұңқылдайды. Қобыздың дыбыс бояуы қоңыр, мұңды, 
кейде қайғыға толы адам дауысын елестетеді.

Қалай дегенде де, қала басшысы Әнуар Омардың 
қолдауымен ұйымдастырылған аталмыш байқау 
сәтбаевтықтар үшін оқшау оқиға болды. Кенді қала – 
Сәтбаев шаһары тылсымы терең музыканың бесігіне 
айналды. Жұдырықтай ғана киелі аспапқа тіл бітіп, 
сайын дала Қорқыт, Асан қайғы, Қойлыбай, Ықылас, 
Дәулет, Жаппастың қобызының үнімен тербелді. 
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Жекешелендіру кезеңінде мә-
дениет ошақтары жаппай жабылуы 
салдарынан Қаракеңгір елді мекенін-
дегі кезінде екі бірдей «Халықтық» 
атақ алған «Балауса халықтық мә-
дени үгіт бригадасы», «Халықтық» 
театрлары да тарап кеткен еді.

Содан 2002 жылды Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев «Мәдениетті қолдау 
жылы» деп тағайындап, әр жер,әр  
елде мәдениетке қолдау көрсетіле 
бастауы арқасында алғашқылардың 
бірі болып, Қаракеңгір Мәдениет 
үйінің ашылуы ауыл адамдарын 
ерекше қуанышқа бөледі.

Бүгінде өткеннің орнын толты-
рып, бұрынғы «театр» атағын қайта 
алу үшін Қаракеңгір Мәдениет үйі 
меңгерушісі Г.Әжбенова Мәдениет 
үйіне ауылдағы өнерлі жастарды жұ-

мысқа алып, аянбай еңбек етті.Жыл 
сайын түрлі қойылымдар даярлап, 
аудан орталығына таяу маңдағы 
елді мекендерді аралап, өздерінің 
өнерлерін халыққа таныта білді.

Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан-
ның азаматы бәсекеге қабілетті 
және құзыретті, шығармашылықпен 
жұмыс жасайтын білімді, мәдеиетті, 
өнерлі тұлға болуы керек. Бұл – за-

ман талабы. Осы талапқа сай ұжым 
түрлі мәдени шараларда, мерекелік 
кештерде халыққа әр қырынан 
танылып, өнер көрсетіп, көрермен-
дерін рухани байлыққа бөлеп келеді.
Репертуарларында Т.Молдағали-
евтің «Ананың көз жасы», Т.Нұр-
мағанбетовтың «Бес бойдаққа бір 

той»,
Ф.Бульяковтың 

«Күйеуге шыққан 
кемпірлер» спек-
такльдері,       
С.Бегайдарова-
ның «Көк бай-
рағым желбіре»,  
«Жадымызда 
желтоқсан жаңғы-
рығы» қойылымы, 
«Ақсақ Темірді 
жеңген ана» т.б. 
көптеген сахналық 
көріністерімен бір-
ге әлі қойылмаған 
Ғ.Мүсіреповтың 
«Қозы Көрпеш-
Баян Сұлу» спек-
таклі бар.

Осылардың 
ішінен Т.Нұр-
мағанбетовтың 
«Бес бойдаққа 
бір той»спектаклі  

көңілді, күлкілі, жеңіл қабылдана-
тындығымен комиссия алдында 
көрсетіліп, «Халықтық театр»а-
тағын қорғап келдік. Бұл біздің ғана 
қуанышымыз емес, ауылымыздың, 
ауданымыздың қуанышы екені 
белгілі. Биылғы Ұлытау ауданының 
75 жылдық мерейтойына тартуымыз 
болды.

Ауылымыздағы Мәдениет үйін-
дегі жарқын істерге жанашыр болып, 
қамқорлық жасап, жағдай туғызып 
отырған бұрынғы ауыл әкімі, қазір 

аудан әкімі аппарат жетекшісі Ерлан 
Өткелбаевқа, аудан әкіміне, ауыл 
әкімі М.Смайловқа, аудандық мәде-
ниет және тілдер бөлімінің бастығы 
М.Еділбаевқа, аудандық Мәдениет 
үйінің директоры Г.Көпееваға, Қара-
кеңгір халқының атынан, Қаракеңгір 
Мәдениет үйі ұжымы атынан алғы-
сымызды білдіреміз.

Ұ.ТҰРҒЫНБАЕВ,                                       
Қаракеңгір мәдениет үйінің                

қызметкері.

«Халықтық театр» 
атағын қорғап, 

қуанышпен оралған 
үжым

 Құт дарып, өнер қонған Қаракеңгір ауылының Мәдениет үйі қы-
зметкерлері жуырда Жезқазған қаласында С.Қожамқұлов атын-

дағы драма театрында Астана каласы мен Қарағанды қаласынан 
арнайы келген комиссиялар  алдында өнер көрсетіп, «Халықтық-

театр» атағын қорғап оралды. Бұл қуаныш қаракеңгірлік өнер-
паздардың көптен күткен армандары  болатын.

Жезқазған қаласының 60 жылдығына 
арналған «Қарсақбайдан қанаттанған метал-
лург әулеттері» тақырыбындағы жаңа көрме 
жақында қарашаңырақ Қарсақбайда Ж.Жабаев 
атындағы №15 мектебінің базасында өткізілген 
болатын. Мұндағы іс-шара металлург әулет-
терімен кездесу түрінде ұйымдастырылды.

Жезқазған қаласының мерейтойы та-
рихымызда орын алған ерекше елеулі оқиға 
– «Ғасыр жобасы» атанған екі шойынжолдың 
іске қосылуына орай аймағымызға Елбасы 
келіп, Ұлытау төрінде берген сұхбаты болды. 
Әулиебұлақ басында «...қазақта қасиетті жер-
лер көп, бірақ Ұлытаудың орны бір бөлек» деп 
ой толғап, рухтандырғаны сөзсіз. Жезқазған 

үшін дамудың жаңа кезеңі басталып, бұрынғы 
теміржол тұйықтан шықты. Төрт тарапқа жол 
ашылып, енді осы жол бойында шағын кәсіпті 
дамытып, серпіліс әкелер жаңа жобаларды 
қолға алу керектігін айтқан болатын.

Қарсақбайда көрменің ашылуы қарсаңын-
да, 2014 жылғы 11 қарашада Елбасының 
«Нұрлы жол – болашаққа бағыт» атты Жолда-
уында экономикалық өрлеудің жаңа жоспары 
жасалды. Енді аймақтарымызды бас қаламен 
қосатын автомобиль жолдары салынады. 
Астана-Қарағанды, Жезқазған-Қызылорда жол-
дары қайтадан қолға алынып, елдің бір-бірімен 
байланысы жеңілдейді. Аралық қатынастардың 
жақсаратыны айқындала түсті. Бұл аймақта 
шағын бизнесті дамыту мен жол бойында кәсіп 
ашамын дегендерге жаңа мүмкіндік туында-
мақ. Көрмеде кездесулер әңгіме барысында 
осы жайлы да ой толғады. Қарсақбай тұсынан 
екі шақырымдай жерден өтетін іске қосылып 
отырған жаңа теміржол іскер жандарға ой 
салары сөзсіз.

Жезқазғанда тұрып жатқан металлург 
әулеттерінің ұрпақтары ауа райы мен жол 

қиындығына қарамастан, туып-өскен ортасы 
қасиетті қарашаңырағына арнайы келді. Қар-
сақбайдан қанаттанған Құрақбаевтар әулетінен 
ағайынды Ахметжан, Смағұл, Төкенбайлар 
қонаққа келсе, кездесудің ортасын ала жол 
тауқыметіне қарамастан Смайыловтар әулеті-
нен Айтжан да жетті. Қарсақбайлық арда-
гер-металлург Тұрысбек Мұқанов пен баласы 
Мұрат, Науан Бұқабаевтың ұрпағы Нұрлан, Ай-
тмұхановтар әулетінен ұлы Жомарт, Құрметті 
металлург Сейітқасым Сейілов әулетінен қызы 
Нұрбибі кездесуге қатысты. Осы кездесу ең-
беккерлер әулетінің ұрпақтар сабақтастығының 
жарқын бейнесі іспеттенді. Қатысушылар аса 
ризашылықпен жүрек тебіреністерін жасыра 
алмай металлургтер әулетінің ардақтыларын 
әкелері мен бауырларын еске алып, тұсауы 
кесілген жаңа көрменің таныстырушыларына 
айналды. Әр әулеттің Қарсақбайдан бастау 
алып, Жезқазғандағы зауытта еңбегін жалға-
стырған жылдарына көз жүгіртсек, олардың 
металлургия саласындағы еңбек өтілі бір ға-
сырдан бастап, жартымың жылға жетіп жығы-
лады екен. Атап айтқанда, Оразалы Мейра-
мовтың отбасылық еңбегі 513 жылды құраса, 
ағайынды Құрақбаевтардың еңбек өтілі 400 

жылдан асқан. Доспановтар әулетінің бұл 
саладағы еңбек жолы 269 жыл, Дүйсенбаев-
тардікі 200 жыл болыпты. Ақбай әулеті ме-
таллургия саласында 153 жыл еңбек етсе, 
Қалмекеевтердің жемісті жылдары тура бір 
ғасырды құрап отыр. Атакәсіптің жалғасын 
тауып, ұрпақтан-ұрпаққа үзілмей жетуіндегі 
кенші еңбегінің құпиясы неде? Қайнаған 
мыстың қуатты күші әкеден балаға мирас 
боп  қалуы бәлкім, өмірдегі заңдылық болар. 
Табиғат берген кен байлығы сарқылмас сый 
болса, оны игерген адам баласына жара-
тушы сом білегіне қуат пен күш қана емес, 
ерекше жүрек те беретін болар!

Жаңа көрменің беташарына ардагер-ұс-

таз Күнжан Ұзақбаева, аудандық мәслихат 
депутаты Ұлмекен Қожасовалар қатысып, 
сөз алды. Көрменің кездесу түрінде өтуі жас 
буын ұрпақ үшін аса маңызды болды. Туған 
ауыл тарихы, оның куәгерлері, ортамызда 
жүрген аға буын өкілдері, мектеп оқушыла-
ры үшін тірі тарих. Осындай қайталанбас 
сәттерді балалар ұмытпай, есте сақтап 
жүрсін,–деген пікірлер айтылды. Мектеп 
директоры Айнұр Керімбекқызы бұл кездесу 
мектеп оқушылары үшін өлке тарихын 
зерттеудегі бірден-бір таптырмас ақпарат 
көзін ашумен пара-пар жақсы ұйымдасты-
рылған іс-шара болғандығын атап өтті. 
Құрметті металлург Айтмұханбет Битеновтің 
жиені, кент әкімі аппаратының жас маманы 
Д.Уатаев өз ойы мен пікірін бөлісті. Кездесу 
сәтін қорытындылай келе, Жезді кенті мұра-
жайының директоры З.Қазанбаева: – Көр-
меде көрсетілген фотодеректегі ХХ ғасыр 
басындағы 1920-1930 ж.ж. Жезқазған-Қар-
сақбай арасында шаңы бұрқырай жүйткіген 
автокөліктің бұлдыраған сұлбасы өткен 
күндерден естелік болса, жаңа ғасыр дерек-

терін қорытындылап тұрған теміржолдың 
ашылуы – болашаққа бастар жол екенді-
гін кәміл сеніммен жеткізді. Осы екі жол 
тораптарының арасында сан мың адамның 
маңдай тері, еңбегі, үзілмес ұрпақ жалға-
стығы жатыр. Жарты ғасырдан астам уақыт 
бұрын академик Қ.Сәтбаев: «Жезқазған-
ның келешегі ғаламат!» деген еді. Ол 
қойнауында мыстың бай қоры бар жаңа 
технологиямен игерілетін кеніштер қаласы 
– Жезқазған еді. Бүгінгі Жезқазғанға мықты 
әулеттердің үзілмес сабақтастығы арқасын-
да жеттік. Келешек бүгінгі кездесудің куәгері 
болып, ұйып тыңдаған жас жеткіншектердің 
қолында. Олар сабақтастықты жалғайтын 
металлургтер әулетінің төртінші буыны. 
Келген қонақтар кездесу соңында оқушы-
ларға әсерлі естеліктерін одан әрі бөлісіп, 
әкелері жайлы әңгімелеп берді. Кездесу 
сәтінен түсірілген естелік-суреттер олардың 
болашақ ізденістері мен зерттеулеріне айғақ 
болары сөзсіз.

Үрзия ҚАПАРОВА,
Жезді мұражайының маманы.

Қарсақбайда жаңа 
көрме тұсауын кесті

Жезді кентіндегі тау-кен балқыту ісі тарихы мұражайында 
атаулы мерейтойларға орай жоспарлы іс-шаралар жиі өтіп тұра-

ды. Үстіміздегі жыл аймағымызда мерейтойларға толы жыл 
болғаны баршаға белгілі. Қазақстан индустриясының қарашаңы-

рағы Қарағанды қаласының 80 жылдығы, қарт Ұлытаудың 75 
жылдығы, Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске теңдессіз үлес қосқан, 

кеншілер іргесін қалаған Жезді кентіне 70 жыл, мыс ошағы 
Жезқазған қаласына 60 жыл толды.
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Уақыт үні

Бірлік-береке бастауы. Расында 
да көптеген мемлекеттер елімізбен 
санаса бастады. «Қазақстан – бірлік 
пен берекенің мекені», «Қазақстан 
– тұрақтылық ордасы» деген түсінік 
қалыптасты. Сондай-ақ, соңғы уақыт-
та «Қазақстан – діндераралық келісім 
алаңы» 
деген де 
ұғым орын 
алды!

Еліміз 
ЕҚЫҰ-ға 
төрағалық 
еткен кезде 
де Қазақстан-
ның қай 
жерде екенін 
білмейтін, 
Қазақстан 
деп айтуға 
тілі келмейтін 
елдердің пре-
зиденттері, 
премьер-ми-
нистрлері, 
министрлері 
келіп, ажарлы 
Астанамызда 
халқымыздың 
тұрмысымен 
танысып, 
зиялы қа-
уыммен пікірлескен соң, аз жылда-ақ 
Қазақстанның биік дәрежеге қол жет-
кізгенін айтып, таңқалғанын құлағы-
мыз естіп, теледидардан көзіміз 
көрді. Қазақстанда жүзден астам 
ұлттың өкілдері тұрады, бірнеше 
тілді, бірнеше дінді ұлыстар мекен 
етеді. Қазақстан шын мәнінде эконо-
мика, мәдениет пен ғылым, саясат 
саласы бойынша да айтулы жетістік-
терге жетті. Бұл, біріншіден, Алланың 
арқасы. Екіншіден, дархан қазақ 
халқының кең пейілінің, сондай-ақ, 
салиқалы саясат жүргізіп 
отырған үлкен парасат иесі Елбасы-
ның арқасында екендігін мойындау 
керек және оны айту да қажет.

Елбасымыз тарапынан ірі-ірі іргелі 
де айтулы істердің өткізулері, әрине, 
құптарлық жайт. Шетелдік қауымда-
стықтың да біз туралы пікірінің оңды 
екеніне қуаныштымыз. Елбасы әр 
сөзінде бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығару керектігін қаперге салу-
мен келеді. Яғни, мемлекеттің дамуы-
на, жалпы дінаралық үнқатысудың 
одан әрі қанат жайып кеңейе түсуіне 
әрбір ел азаматы үлес қосуы тиіс.
Қазақстан көпұлтты, көптеген ұлыс 
өкілдері шоғырланған қазақ жерін-
де Елбасының ұйтқы болуымен 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
құрылды. Осы сияқты іргелі бастама-
лармен шыныққан ел діндераралық 
үнқатысуларды да лайықты дең-
гейде өткізіп келе жатыр. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы да дер кезінде 
құрылды. Ассамблея үлкен жұмыстар 
атқаруда. Онда елімізде тұратын 
көптеген ұлттардың өкілдері ұйыса 
қызмет етуде.

2006 жылы өткен екінші құрылтай-
да Елбасы Н.Назарбаев өз сөзінде: 
«Жалпы халықтардың, діндердің, 
мемлекеттер мен үкіметтердің бейбіт 

қатар өмір сүруі мен сындарлы өзара 
іс-қимылы туралы мәселе қазіргі 
кезде ерекше маңызға ие» деген еді. 
Ол қазір де маңызын жойған жоқ. Бү-
гінде әлемде кейбір діндер арасында 
келіспеушіліктер бар. Яғни, мұндай 
құрылтайларды өткізуге әлемдік 

қауымдастық та мұқтаж болып 
отырған сияқты. «Лаңкестікте ұлт, 
нәсіл, отан болмайды». Иә, осын-
дай қасіретті жәйттер болмас үшін 
саясаткерлер ғана емес, әсіресе 
дінбасыларының өзара жиі-жиі бас 
қосып тұрғаны ләзім. Біздер халықты 
ынтымаққа, бірлікке шақырып тұрсақ, 
нұр үстіне нұр емес пе? Өйткені, біз 
Қазақстан азаматымыз. Елімізде еш-
кімді ұлтына, нәсіліне қарап бөлмей-
ді, алаламайды. Анау – ана ұлттың, 
мынау – мына ұлттың адамы деп 
көзге түртпейді. Біз дін басшылары 
да достығымыз арқылы басқаларға 
үлгі болғанымыз жөн. Елімізде діни 
төзімділік, діндераралық сыйла-
стық, діндераралық құрмет, ұлттар 
мен ұлыстар арасындағы сыйла-
стық, ынтымақ бар. Дей тұрсақ та, 
асыл дініміздің құндылықтарынан 
мақұрым қалып, теріс кітаптар оқып, 
жат ағымдардың ықпалына кетіп 
жатқандар жоқ емес. Дегенмен, әуелі 
ынтымақ, бірлік, ауызбіршілік бол-
са ғана даму болады. Білім, ғылым 
өркендейді. Сол себепті жұртымыз 
ынтымақ, бірліктен соң ғылым, 
білімге көңіл бөлуді көздеген. Ал, Ис-
лам үлкен ғылым-білім, өркениетке 
де негізделген. Осылардың барлығы 
болашақта. Қазақстанның тәуелсізді-
гіне, ынтымағына, бірлігіне, халқымы-
здың руханиятына, имандылығына 
қызмет етеді, етіп те жатыр. Өйткені, 
руханиятсыз мемлекеттің болашағы 
жоқ. 

Ислам бұрындары да мемле-
кетіміздің жүрер жолы, түрлі ғасы-
рларда тірегі, таянышы, сүйеніші 
болған. Қазір де солай. Болашақта 
да, Иншалла, солай болады деген 
асқақ үміт бар. Қасиетті Құранның 
719 жерінде ғылым-білім туралы ай-
тылады. Яғни, Ислам діні жай қара-

пайым дін ғана емес, үлкен өркениет, 
ғылым мен білімге, мәдениетке не-
гізделген дін. Олай болса, Исламның 
шығар асуы, биік белесі әлі алда. Ол 
үшін әрине ынтымақ пен ауызбір-
шілік, имандылық және білім керек. 
Неге Ислам өркениеті ортағасырлар-
да шарықтап дамыды? Өйткені, олар 
Ислам құндылықтарынан сусындап, 
оны меңгерді. Көп үйренді, оқыды, 
тоқыды. Осыны ұмытпау керек. 
Біз ұзақ жылдар атеизмді бастан 
кештік. Сондықтан да имандылық, 
тақуалық бірер жыл ішінде бола сал-
майды. Бәріне уақыт керек!
Діндер тарихы да бүкіл адамзат 
тарихымен тікелей астасып, байла-
нысып жатқан әрі терең, әрі қатпары 
қалың күрделі тарих. Сан ғасырлар-

дан бері, мыңдаған жылдар бойы-
на өркениеттің өрісі мен дамуына 
тікелей ықпал етіп келе жатқанда 
кейде белгілі, кейде құпия, жұмбағы 
мен ашылмаған сыры мол қауым – 
осы діндер қауымдастықтары. Діннің 
ықпалдылығы, мықтылығы, қуат-
тылығы – адам санасында. Дін адам 
санасына Алланың атымен келеді. 
Қасиетті Құранда да айтылғандай, 
Алла жалғыз! Ал, дін сан алуан. 
Сол діндердің қай-қайсысының 
шыққан тегі, жүгінер соңы – бір Алла! 
Адамдардың да, адам таңдаған дін 
жолы да, мойындаған жалғыз ақиқат 
та адамзат үшін де, бүкіл әлемдік дін-
дер үшін де жалғыз Жаратушы. Оған 
қазіргі заманда ешкімнің таласы да, 
дауы да жоқ. Ал тарихта діндер ара-
сындағы келіспеушілік, қайшылық, 
тіпті жауласып, бітіспес соғыстарды 
да адамзат басынан өткізіп келеді. 
Міне, осы келіспеушілікті, қай-
шылықты, жауласуды болдырмауды 
мақсат еткен Елбасы
 Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы сая-
саты мемлекетіміздің, қазақ халқы-
ның әлем алдындағы беделін өсіріп, 
мәртебесін биіктететіні сөзсіз. Демек, 
Қазақстанның әлемдік қауымда-
стыққа әсер етуге шамасы жететінін 
ғана емес, ықпалының зор екендігін 
де мақтанышпен айтуымыз керек. 
Қоғамда адамнан қымбат ештеңе 
жоқ. Ал, адамға білім де, өнер де, 
әдебиет те, философия да – рухани 
дүниелердің бәрі де керек. Соның 
ішінде, адамзат тарихы көрсетіп оты-
рғандай, адамға дін керек. Өйткені 
дін де оған сенімді сүйеніш бола 
алады. Ата Заңымыз бойынша дін 
мемлекеттен бөлінген. Біз – зайыр-
лы мемлекетпіз. Алайда, мемлекет 
діннен қанша бөлінген десекте, дінді 
қоғамнан бөліп қарауға болмайды.

Дүниежүзінің геосаяси құбылыста-
рында өркениетті қоғамдарды, бүкіл 
әлемдік қауымдастықты көп жағдай-
да қапы қалдырып, шарасыздық 
көрсететін тосын қауіп пайда болды. 
Ол қауіп – лаңкестік. Лаңкестік – 
адамның адамға арамдықпен жасай-
тын жасырын, астыртын қастандық 
әрекеті. Бұл – ашық соғыс немесе 
батыр жүрек адамдардың айқасы 
емес. Көптеген дінтанушылар, саяси 

сарапшылар өмірде болып жатқан 
кез-келген лаңкестік, қантөгушілік 
әрекеттерді діндермен байланысты-
рып, баға беруді әдетке айналдырып 
алды. Қанды әрекеттерге көбіне дін 
атын жамылып жүрген, дінге ешқан-
дай қатынасы жоқ лаңкестік топтар 
екеніне ешкім мән бермейтін бол-
ды. Бұл індетпен жалғыз күресудің 
нәтижесі аз, сондықтан онымен бүкіл 
қоғам болып, әлемнің барлық мемле-
кеттері бірлесіп күрес жүргізуі қажет.
Бүгінгі таңда ғаламтор желісін 
радикалдық идеяларды насихаттау 
және терактілер ұйымдастыру үшін 
лаңкестік астыртын ұйымдар бел-
сенді түрде қолданып отыр. Осыған 
байланысты ғаламторда лаңкестік 

пен экстремизм 
идеяларының 
таралуына қарсы 
әрекет етудің 
құқықтық негізін 
қалыптастыру 

мезгілі жеткен сияқты. Ондай сайт-
тардың қызмет етуіне қатаң түрде 
тыйым салынуы тиіс. Кейбір жастар-
дың жаңадан пайда болған әртүрлі 
секталарға, ағымдарға ұрынуы 
олардың діннің жайын, тарихын, 
талаптарын білмеуіне байланысты. 
«Бәрі де білместіктен» дейді Ислам 
дінін тыңғылықты зерттеген, Құран-
ды орыс тіліне аударған, мұсыл-
мандықты қабылдаған профессор 
Валерия Порохова. Расында да, 
тағдырдың қиыншылықтарына кез 
болған көп жастарымыз тура жолды, 
дәстүрлі дінді толық білмегендіктен 
саналары әртүрлі секталардың теріс 
пиғылды әрекеттерімен уланып, 
өкінішке орай, тосын жағдайларға 
душар болуда. Осы бағытта тура 
жолды, хақ дінімізді насихаттайтын 
шараларды қолға алып, жастарымыз-
дың санасына құя беруіміз қажет. Бұл 
жерде Елбасымыз Н.Назарбаевтың 
өткен әлемдік және дәстүрлі діндер 
басшыларының съезіндегі айтқан 
сөздері ойға оралады. Мемлекет бас-
шысы осы съезд мінберінен ХХІ-ға-
сырдың бастапқы онжылдығында 
барлық адамзатты толғандырып 
отырған ғаламдық мәселелерді ашып 
көрсетті. Моральдық-адамгершілік 
құндылықтардың ғаламдық дағдары-
сын, рухани байлықты дүниеге деген 
қызығушылық басып бара жатқанын 
нақты мысалдармен баяндап берді. 
Елбасы дін арқылы, діндер байланы-
сы арқылы қоғамдық және жаһандық 
ахуалға, қазіргі кезде белең алған 
моральдық құндылықтардың дағда-
рысына оң ықпал етуге және жауап 
беруге болады деп есептейді.

Дін – бүкіл әлемде адамдардың 
рухани дүниетанымын байыта отырып, 
жер бетіндегі адамзат қауымының өмір 
сүру игілігіне өз үлесін қосатын қуатты 
күш. Сондықтан сол күшті адамдар 
арасындағы достық пен ынтымақта-
стыққа және мемлекеттердің дамуына 
жұмсауымыз қажет. Соның ішінде өзара 
келісім мен жарасымдылыққа Ислам 
дінінің қосар үлесі өлшеусіз!

Әнуарбек ДӘУЛЕТКЕЛДІҰЛЫ,
Сарысу ауылы мешітінің 

бас имамы.

Біз бағындырған
 белестер

Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын!
Тәуелсіздігіміздің 23 жылдығын атап өткелі отырмыз. Бұл 

тарих үшін қас-қағым сәт болғанымен, аталмыш мерзім ішін-
де еліміз үлкен белестерден, асқаралы асулардан өтті. Еліміз 

айтулы беделге ие болды. Қазақстан қазір әлемдік қауым-
дастықтан ойып орын алды. Әлемде Отанымызды білмей-

тін ел жоқ. Оның ішінде, әсіресе мұсылман елдері «Қазақстан – 
мұсылман елдерінің жарық жұлдызы» деп көз тігіп отыр. 

Құдайға шүкір, қазір еліміздің беделі өте биік. 
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күні түнгі жұмысқа дейін діни 
неке қидыру – сүннет және 
адам баласын – ол діни 
неке харамнан, зиналықтан 
сақтайды. Құран-Кәрім-
де: «зинаға жоламаңдар, 
өйткені, ол арсыздық және 

жаман жол» (Исра сүресі-32 
аят). Бұл аяттан түсінеріміз: 
әрбір некесіз жақындасу 
(төсек қатынасы) зина болып 
есептеледі. Харам – күнә 
қатарына жатады. Ислам 
діні некесіз жасалған мұндай 
іс-әрекетке қатаң түрде тый-
ым салады. Жалпы, «Неке» 
дегеніміз – екі адамды бай-
лау деген ұғым, харамнан 
сақтану деген нәрсе. Ислам 
дінімізде сүннет жолымен 
отау құрып, некеге тұрамын 
деушілер ең бірінші, діни не-
кеге тұру, содан кейін «Неке 
сарайына» бару керек. 
Жалпы, діни неке жайлы, 
оның шарттары да жетерлік, 
сол шарттарды орындай 
отырып, имам алдына бар-
сақ, бұл жерде әрине, біз, 
ең басты дінімізді құрмет-
тегеніміз. Себебі, ақ діни 
неке дегеніміз – дініміздің екі 
адамға қойған шарты болып 
есептеледі.

Мешітке діни неке қиды-
ру үшін аз ғана шарттарын 
орындап келу абзал: 1.Не-
кесін қидырушылар және 
олардың куәгер достары 
мешітке Кәлима Таухидке 
тілдерін келтіріп келулері ке-
рек, яғни «Лә илаһа илаллаһ 
Мұхаммадан Расулуллаһ» 
жатқа білу; 2.Екі жастың, 
ата-аналарының келісімдері; 
3.Неке сарайына бармай 
тұрып, әуелі мешітке келу; 
4.Қалыңдықтың көйлегі бүкіл 
денені жапқан және дене мү-
шелерін көрсетпейтін болуы 

керек. Келген нөкер қыздар 
мен әйелдер де ұқыпты 
киініп, бастарына орамал 
тағып келулері керек; 5.Екі 
жаспен еріп келушілер ха-
рам нәрседе ада болу. Жат 
жаман иісті болмау; 6.Куәгер 

қыз да, т.б. нөкер қыздар, 
әйелдер бүкіл денесі жа-
бық киім кию; 7.Ішімдік ішіп 
келмеу. 8.Мешіт әдептерін 
сақтаулары керек, екі жас 
және еріп келгендер; 9.Күйеу 
жігіт неке қию рәсімі кезінде 
қалыңдыққа махр, яғни сый-
лық атайды, ол мүмкіндігіне 
байланысты болады.

Міне, асыл дініміздегі ақ 
некенің аз ғана осындай 
шарттарын орындау, әрине, 
қиын емес. Сонымен қатар, 
Имам алдында орындалар, 
яғни неке хұтпасын оқымай 
тұрып төрт шартын орын-
даса, сондай жағдайдан 
кейін Имам ақ неке хұтпасын 
оқып, некесін қиып береді. 

Ұзын сөздің қысқасы, 
бауырлар! Асыл дінімізді, 
дініміздегі шарттарды, 
құндылықтарды құрметтеп, 
орындайық та дініміздің құн-
дылықтарын жастарымызға 
үйретіп, көрсетейік!

             
 БАЛАНЫҢ  

АТА-АНАСЫНА  ДЕГЕН  
ҚҰРМЕТІ

Құрметті мұсылман 
бауырлар! Ата-ана біздерді 
мәпелеп, өсіріп, ержеткізіп, 
бойжетуіміз үшін қолынан 
келген барлық мүмкіншілігін 
жасап тәрбиелесе, біздер 
де сол ата-анамызға құрмет 
көрсетіп, жекіместен көңілін 
қалдырмай соңғы деміне 
дейін аялап, бағып-қағуы-
мыз міндетіміз, парызымыз. 

Бұл міндетімізді шариғат 
бұйырады. Құран-Кәрім-
де: «Аллаға құлшылық 
қылыңдар, оған еш нәрсені 
қоспаңдар және әке-шеше-
ге  жақсылық қылыңдар» 
(Ниса сүресі-36 аят). Бұл 

аяттың 
мағынасы-
на қарай-
тын болсақ, 
Аллаһқа 
иман кел-
тіру мен 
серік қоспа-
удан кей-

інгі міндетіміз – ата-анаға 
жақсылық жасау. Баланы 
9 ай, 9 күн жатырда тасып, 
қаншама қиыншылықпен 
дүниеге әкелген анаға, 
отбасы үшін күнді-күн, түн-
ді-түн демей тынбастан ең-
бек етіп табыс тапқан әкеге, 
қаншама құрмет көрсетіп, 
қызмет етсек те аз болар. 
Ата-анаға құрмет, қызмет 
көрсетумен бірге ата-а-
наға бағыну және оларға 
қарайласу міндетіміз. 
Құран-Кәрімде: «адамдарға 
ата-анасына қарайласу-
ды бұйырдық» (Лұқман 
сүресі-14 аят). Тағы бір 
аятта: «Раббың өзіңе ғана 
ғибадат етулеріңді, әке-ше-
шеге жақсылық қылуларың-
ды әмір етті. Ал, егер ол 
екеуі де (көз алдарыңда) 
кәрілікке жетсе «түһ» деме 
(кейіс білдірме). Сондай-ақ, 
ол екеуіне зекіме де, ол 
екеуіне сыпайы сөз сөй-
ле. Ол екеуіне кішірейіп, 
мейірім құшағын жайда: 
«Раббым! Ол екеуі мені 
кішкентайымда тәрбиеле-
гендей, сен де оларды мей-
іріміңе бөлей гөр де» (Исра 
сүресі-23-24 аяттар).

Иә, Пайғамбарымыз-
дың (с.ғ.с.) әке-шешемізге 
деген міндетіміз жайлы 
хадисі көп-ті. Сол хадистің 
бір қатарын жаза кеткенім 
жөн деп білемін. «Әке-ше-
шесінен біреуі немесе 
екеуі қартайғанша қолында 
бола тұрып, жәннатқа кіре 
алмаған перзенттің мұрны 
жерде сүрінсін» деп қат-
ты сын айтқан (Хадисті 
Мүслим, Бирр  уә сила-
16). Бұл хадис мағынасы: 
Әке-шешесінің разылығын 
ала алмаған перзентке 
жәннат жоқ, яғни кіре ал-
майды. Тағы бір хадисте: 
«Аллаһтың ризалығы ата-а-
наның ризалығында. Ашуы 

да ата-ананың ашуынан 
болады» (Хадисті Тирмизи, 
Бирр уә сила-3). Перзент 
әке-шеше алдындағы бо-
рышын ешқашан толығымен 
өтей алмайды. Тек, олардың 
ризашылығын алуға қол жет-
кізсе, оларға қарсы келмей 
соның өзі бақыт. Абдуллаһ 
б.Мәсғұд (р.а.) былай дейді: 
«Аллаһтың елшісі (с.ғ.с.) 
Аллаһтың алдында ең 
жақсы амал қайсысы? деп 
сұрадым. Пайғамбар (с.ғ.с.): 
«уақытында оқылған намаз» 
деп жауап берді. «Содан 

кейін қайсысы? дедім, 
«әке-шешеге жақсылық 
жасау» деді. Содан кейін 
қайсысы? деп сұрадым, Ал-
лаһ жолында жиһат ету, деп 
жауап берді (Риязус Сали-
хин, 1-том, 31 ох). Абдул-
лаһ б.Амр б.Ас (р.а.) былай 
дейді: «бірде Пайғамбары-
мыз (с.ғ.с.): – күнә ішіндегі 
ең үлкен күнәлардың бірі 
– ата-анасына қарсы лағнет 
(балағаттау) айтуы, деді. 
Сонда, сол жерде тұрған-
дар: –Я, Расулуллаһ! Адам 
әке-шешесіне қалай лағнет 
айтады? деп сұрады, сонда 
Расулуллаһ (с.ғ.с.): –Ол 
адам біреудің әкесін ба-
лағаттайды, қарсыдағы адам 
да оның әкесін балағаттай-
ды, сол сияқты, ол адам 
біреудің анасын балағат-
тайды, қарсыдағы  адам да 
оның анасын балағаттайды, 
деп жауап берді.  Иә, бұл 
хадистен түсінеріміз, пер-
зент өзге жанды өз ата-ана-
сындай жақсы көріп, сыйлау 
деген сөз ғой. Сонымен 
қатар, ата-ананы тек бұл 
өмірде тірі кезінде құрметтеп 
қана қоймай, бұл дүниеден 
өткен соң да оларды еске 
түсіріп, айтқан өсиеттерін 
бұлжытпай орындау керек. 
Ғұмыры бітіп, дүниеден 
өткен ата- анаға Аллаһтан 
кешірім тілеп, Құран оқып, 
дұға жасап тұру перзент-
тік борышымыз. Аллаһтан 
кешірім тілеу жайлы дәлел 
Құран-Кәрімде: «Раббымыз! 
Есеп құрылатын күні мені, 
әке-шешемді және мүмкін-
дерді жарылқа!» (Ибраһим 
сүресі 41-аят).

Аллаһ Тағала елімізге 
тыныштық, әр шаңыраққа 
бақыт сыйласын!

Серікқали ОРЫНБАЕВ,
Ұлытау ауданы 

мешітінің бас имамы.

Бисмиллаһир-Рах-
манир-Рахим! Құрметті 
мұсылман бауырлар!

Алла Тағала Құран-Кәрім-
де: «Өздеріңе ұнаған әйел-
дерден екеуін, үшеуін, тіпті 
төртеуін алсаңдар да айып 
емес. Жалпы, әйелдерді 
тең ұстай алмайтындай 
болсаңдар, ең жақсысы – 
біреумен ғана қалу, тіпті 
күндеріңмен күн көрсеңдер 
де болады. Бір әйелмен 
қанағаттану – қиянаттан ау-
лақ болудың ең тура жолы» 
(Ниса сүресі-3 аят).

Иә, бұл аяттан түсінеріміз 
не, яғни ер адам төрт әйел 
алған жағдайда төртеуін 
тең ұстауы керек, тамақ, 
киім-кешек, т.б. төртеуіне 
бірдей сезіммен қарап, 
тіпті төртеуіне де бірдей 
махаббат беру керек. Олай 
етпеген жағдайда біреуімен 
ғана тұру. Пайғамбары-
мыз (с.ғ.с.) хадисінде: «бір 
күні сахабалардан Муауия 
б.Хәйдә Әз.Пайғамбары-
мыз (с.ғ.с.)-ға келіп: – Я, 
Расуллаһ! Әйелдердің біздің 
мойынымыздағы ақысы не? 
деп сұрағанда, мына жау-
апты алады: – ішіп-жегенін 
сияқты оны да ішіп-жегізесің, 
киінгенің сияқты оны да киін-
діресің, сосын істегендеріңді 
міндетсінбейсің» (Риязус 
Салихин 1 том, 275х).

Сүйікті дінімізде әрбір 
балиғатқа жеткен мұсыл-
манға үйленіп, отбасы болу 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
сүннетінен болып есеп-
теледі. Хадис: «Кімде-кім 
сүннетімді орындамаса, ол 
менен емес» деді. Шынында 
мұсылман ер мен әйелдің 
үйленуі бала, ұрпақ үшін. 
Себебі, дүниеге келген сәби 
арқылы адам баласының 
нәсілінің жалғасуы және дү-
ниенің адамзатсыз қалмауы 
болып саналады.

Иә, бауырлар! Үйлену 
дедік, ұрпақтың көбеюі. Ал 
үйлену қалай орындалады?! 
Әрине, ер мен әйелдің бір-
бірінің қалауы. Содан кейін 
бір-бірін сүйген, ұнатқан 
жандардың үйленуі, әрине, 
үйленер алдында. Ислам 
діні шартыменен діни некеге 
тұру. Өкінішке орай, қазір 
үйленіп, отау құрып жатқан 
бауырларымыз, бірінші 
қалыңдығын үйіне түсіреді, 
содан бірнеше күн, ай, тіпті 
жыл өткеннен кейін діни 
некеге той алдында ғана 
қидырып жатыр. Әрине, бұл 
дұрыс емес. Дұрысы, өзінің 
өмірлік адал болады деген 
қалыңдығы мен әйелі діни 
некеге тұруы дұрыс, яғни 
айтайын дегенім, таңдаған 
қалыңдықпен шаңырағына 
түсірер күні немесе түсірген 

                                        АДАЛ  
НЕКЕ



10 22 қараша, 2014 жыл 
№47 (5967)

Ұлытау өңірі

Ұлытау – Қазақстанның 
тарихи және географиялық 
орталығы, Ұлт ұясы, алтын 
діңгегі. 

Ұлытау ауданында мем-
лекеттік тіркеуде 358 тарихи, 
археологиялық және архи-
тектурлық ескерткіштер орын 
алады. Олардың ішінде 11 
ескерткіш республикалық 
маңызға ие. Атап айтсақ: 
Жошыхан мазары, Алашахан 
мазары, Домбауыл мазары, 
Басқамыр қалашығы, 
Әулиетау, Едіге, Кетебай 
мазары, Лабақ мазары және 
т.б.Тарихи ескерткіштерді 
қорғап сақтау мақсатында, 
1990 жылы 29 қарашада 
Қазақ СРО Министрлер 
Кеңесінің №466 қаулы-
сымен «Ұлытау» ұлттық 
тарихи-мәдени және табиғи 
қорық-мұражайы құрылған.
Қорық-мұражайға қарасты, 
көлемі – 147246 га  жерді 
құрайтын  25 тарихи-мәдени 
кешен бар. Ұлытау ауданында 
туризмді дамыту мақсатында, 
осы кешендерде орналасқан 
архитектуралық ескерткіштер-

ге 2010-2013 жылдары едәуір 
жұмыстар атқарылып, игілікті 
істер жасалынды. 

Әрине, осыншама ескерт-
кіштерді аз ғана уақыт ішінде 
қайта жаңғырту мүмкін емес. 
Дегенмен, «Қазқайтажаңғы-
рту» мемлекеттік кәсіпорны 
(Қ.Қ.Тұяқбаев), Қарағанды 
облыстық тарихи ескерт-
кіштерді қорғау инспекциясы 
(Т.С.Төлеуов), ЖШС «Қазақ-
мыс корпорациясы» (Э.О-
гай), «Ұлар-Ұлытау» ЖШС 
(Ә.Төлебаев), «Ұлытау-Ел» 
ЖШС (Д.Мнишев) және аудан 
әкімдігінің қолдауларының 
арқасында, 3 жыл ішінде 
айтарлықтай жұмыстар жаса-
лынды.

Атап айтар болсақ: 
2010-2011жылдары Теректі 
Әулие кешені, Алашахан 
мазары, Жошыхан мазары, 
2011-2012 жылдары Жәку-
да-Ишан мешіті, Дулығалы 
мешіті,  2013 жылы Дом-
бауыл мазары, Болған ана 
мазары ескерткіштеріне 
қайта жаңғырту жұмыстары 
кезең-кезеңдерімен жүргізіліп, 
Домбауыл мазары толығымен 
жаңғыртылды. Ал, Аяққамыр 
кесенесіне 2013 жылы қайта 
жаңғырту жұмыстарының 
алғашқы кезеңі жүргізіліп, 
2014 жылы жұмысын аяқтады 
және Құлан ана мазарына 
қайта жаңғырту жұмыстарын 

жасады.  Сондай-ақ, 2012 
жылы Келінтам, Талмас 
ата мазарлары, 2013 жылы 
Хан аралы, Басқамыр  және 

Шотқара қалашықтарына 
абаттандыру жұмыстары 
жүргізілді.

Туған жеріміздің тарихын 
сақтап, келешек ұрпаққа мұра 
етіп қалдыру үшін, тарихи 

ескерткіштерге қамқорлық, 
жанашырлық ауадай қажет. 
Өйткені, ескерткіштер уақыт 
өткен сайын, табиғат құбы-
лыстарынан және қоршаусыз 
тұрса, мал-жануарлардың 
әсерінен қалыптары жойыла 
бастайды. Сондықтан, жылы-

на қанша реставраторлар 
қайта жөндеу жұмыстарын 
жүргізсе де, сақтап қалу үшін,  
олардың көптігінен ғасырлар 
да жетпейді. 

Қорық-мұражайдың архи-
тектура бөлімінің қызметкер-
лері тарихи архитектуралық 
ескерткіштерге қамқорлық 
жасау үшін, 2009 жылдан 
бері іс-тәжірибе алу мақса-
тында, «Қаз қайта жаңғырту» 
мемлекеттік кәсіпорнының 
филиалдары: «Қызылорда 
қайта жаңғырту», «Түркістан 

қайта жаңғырту»  мекеме-
леріне іс-сапармен барып, 
кірпіш құйып, оларды күйдіру 
технологияларын үйреніп, 

Қызылорда облысындағы 
Сығанақ ортағасырлық қа-
ласының медресе-мешітінің, 
Қарқаралыдағы Құнанбай 
қажы мешітінің, Ұлытаудағы  
Ерден, Домбауыл, Болған ана 
мазарларының  қайта жаң-
ғырту жұмыстарына қатысып, 
тәжірибе алды. Сонымен 
қатар, Мәскеу қаласын-
дағы  И.Э.Грабарь атындағы 
Бүкілресейлік көркемдік ғылы-
ми-реставрациялық орта-
лықтан тәжірибе алып қайтты.
Осындай игі істерді өз тарихи 
ескерткіштерімізге жұмсау 
мақсатында, 2010 жылы 
мұражай жанынан қайта 
өңдеу ұстаханасы ашылып, 
тарихи ескерткіштерді қоршау 
үшін, темір шарбақтар мен 
қорғау тақталары жасалы-
нып келеді.Мұражайлықтар 
жан-жақты жинаған тәжіри-
белерінің арқасында, 2013 
жылы «Ұлытау-Ел» ЖШС 
жүргізген Ерден батырдың ба-
ласы Сауқым мазарына, 2014 
жылы Қонысбай мешітіне 
қайта жаңғырту және Жошы-
хан кешеніне абаттандыру 

жұмыстарына қатысты. 
Сонымен қатар, Келінтам, 
Талмас ата мазарларына қаз-
ба жұмыстары арқылы, сақта-
лып қалған  қабырғаларын 
анықтау, абаттандыру жұмы-
старына атсалысты. Ескерт-
кіштер айналасы тазартылып, 
қоршау шарбақтары, қорғау 
тақталары орнатылды. 

Б. ШАЙГӨЗОВА,
«Ұлытау» қорық-

мұражайының
архитектура бөлімінің 

меңгерушісі.                                                          

    ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШТЕРГЕ 
ҚАМҚОРЛЫҚ ҚАЖЕТ

Аталмыш құжаттарда 
еліміздің құқықтық қорғау мен 
сот жүйесі қызметінің жаңа 
құқықтық негізі өн бойына 
қылмыстық құқық пен қоғамның 
кез-келген құқықбұзушылыққа 
нөлдік шыдамдылығы бірік-
тіріліп отыр. Сондықтан барлық 
құқық қорғау органдарының, 
сот корпусының өкілдері, 
мемлекеттік қызметкерлер заң 
талаптарын мінсіз орындап, 
азаматтардың құқығын сый-
лап, заңға қайшы әрекеттердің 
кез-келгенінің жолын кесе 
білгені жөн. Заң талаптарын 
орындау барша үшін міндетті. 
Себебі, аталмыш заңнама-
лардың бірін қалған екеуімен 
тығыз байланыста қолданудың 
маңызы зор.

Мемлекеттік қылмыспен 
күрес саясатының негізгі буы-
ны қылмыспен күрес заңнама-
сының жүзеге асу үлгісі бей-
неленетін және қылмыскердің 
әділ жазасын алуын жүзеге 
асыратын Қылмыстық процес-
суалдық Кодекске байланысты 
болып отыр. Тұтастай алғанда 
аталмыш кодекс толыққанды 
бүгінгі күн талаптарына жауап 
беретін деңгейде жасалғаны 
анық.

Қазіргі заң талаптарына 
сай, азаматтардың конституци-
ялық құқығын қорғауды күшей-
ту, осы бағыттағы шараларды 
халықаралық талапқа сәйке-
стендіру бағытында біраз күш 
жұмсалды. Қылмыстық про-
цессуалдық Кодексте қыл-
мыстық іздестіру амалдарын 
жеңілдету, тергеу мен жауап 
алу органдарының дербес 
процессуалдық әрекет жасауы 
өкілеттіктерін азайту, адво-
каттың сотқа дейінгі өндіріске 
қатысу мүмкіндігін кеңейту 
жолдары қарастырылған. 
Бұлардың қай-қайсысы да аза-
маттың құқығын заңды түрде 
қорғап, әділ шешім шығаруға 
тиімді ықпал ететін шаралар.

Қылмыстық 
құқықбұзушылық туралы арыз 
немесе хабар келіп түскеннен 
бастап немесе кезек күттір-
мейтін тергеу қызметінен соң 
бірден қылмысты ашу, тексеру 
жұмыстары басталады. Қыл-
мыстық істі тексеруде жауап 
алу, алдын-ала тергеу секілді 
өзінің дәстүрлі формаларымен 
қоса жеделдетілген сотқа дей-
інгі тергеу, қылмысты қылықтар 
бойынша хаттама жасау секілді 
жаңа тетіктер енгізілді. Тексеру 
үдерісі жеке тұлғаның мүддесін 
қорғаудың белгілі мерзіміне қи-
сынды мерзім ұғымы енгізіліп 
отыр.

Процессуалдық прокурор 
құқық қорғау органдарының 
жауап алу және тергеу бөлім-
дерінің басшыларымен қылмы-
стық істі тергеудің заңдылығы 
мен тегеурінділігін, Қылмыстық 
және Қылмыстық процессуал-
дық Кодекс өлшемдерінің сот 
талқылауында мемлекеттік 
айыптаушы ретінде дұрыс 
қолданылуын қамтамасыз ету 
мақсатында таратылып отыр. 
Жауап алушы және тер-
геушілерімен, олардың және 
аудан (қала) прокуроры, тергеу 
судьясының арасын байланы-
стыратын тұлғаға айналады. 
Қылмыстық процестің өзге 

қатысушыларына, зардап 
шегуші, күдіктіге, айыпкерге 
қосымша құқықтар берілген. 
Мысалы, минутқа дейінгі дәл-
дікпен тұлғаның күдікті ретін-
де ұсталған сәті 72 сағаттан 
аспайтын болып белгіленген. 
Бұған қоса, ұстау кезінде қан-
дай құқықбұзушылық фактісі 
бойынша ұсталғаны, оның ад-
вокат шақыртуға құқығы, үнде-
меуге құқығы, әрбір айтқан сөзі 
сотта өзіне қарсы қолданылуы 
мүмкіндігі жөнінде ауызша 
хабарланады. Белгілі жағдай-
ларда және күдікті ретінде 
ұстаудың негіздері болмаса 
немесе мойындамаса, оның 
ол тұлға арнайы қаулы арқылы 
тиісті құқықтардың белгілі бір 
бөлігі қолдана алатын куәгер 
статусын иеленеді. Қылмыстық 
құқықбұзушылықтан келген 
зардапты жедел түрде өтеу 
үшін зардап шегуші арнайы 
қордан толық немесе жеке-
ленген өтемақыға үміт арта 
алады. Қылмыс субъектісімен, 
сотталғандарымен қылмысты 
іздестіру органдары әріптестік 
ретінде келісім жасасудың 
мүмкіндігі қарастырылған. 
Қылмыстық істердің барлық 
санаттары бойынша жүзеге 
асырылатын бұл шара аса 
ауыр, экстремистік, лаңкестік 
сипаттағы қылмысты зерттеу 
мен ашуға жағдай жасауды 
көздейді. Қылмыстық процес-
суалдық Кодекс негізі құқық 
қорғау тетіктерін білу үшін 
құқық қолданушылардан жақсы 
білімді, қоғамда кең ауқымда 
түсінік жұмыстарын жүргізуді 
талап етеді.

Жаңа Қылмыстық процес-
суалдық Кодексімен – тергеу 
судьясы қылмыстық іздестіру 
органдарының лауазымды 
тұлғалары мен прокуратура 
тарапынан салғырт қа-
раушылыққа тосқауыл қою мақ-
сатында енгізілген. Бұған қоса, 
тергеу судьясы қылмыстық іс 
бойынша әділ сот төрелігінің 
жүзеге асуының тағы бір кеп-
ілдігі. Аудандық, қалалық сот 
тағайындайтын тергеу судьясы 
үлкен құзіреттерді иеленеді. 
Өзінің өкілеттігін жүзеге асыру 
үшін ол ықпал шара беруге, 
яғни, қылмыстық іздестіру 
органдары мен прокуратура-
ның іс-қимыл мен шешімдеріне 
жасалған шағымдарды қорға-
уға, өзіне берілген құзіреттер 
шегінде қылмыстық істің 
барлық жиналған және тіркеуге 
алынған құжаттарымен таны-
сып, зерттеуге, іс бойынша 
қосымша ақпараттарды талап 
етуге, сот отырысына процесс 
қатысушыларын шақырып, 
олардан қосымша мәлімет 
жинауға құқылы.

Жаңа Қылмыстық процес-
суалдық Кодекстің көздейтін 
мақсаты – әділ сот төрелігі, 
үкім, қаулы, басқа да сот 
шешімдерінің заңды әрі негізді 
болуын қамтамасыз етеді. 
Кез-келген қылмыстық іс егер 
сот шешімінің жоғары тұрған 
соттың міндетті түрде апелля-
циялық, кассациялық сатылар-
дан өтуді міндеттейді.

А.УӘЛИБЕКОВ,                        
аудан прокуроры.

Қоғам. Адам. Заң.

Жаңа Кодекстің мақсаты — 
әділ сот төрелігі

Мәдени мұра
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Қазіргі таңда сот жүйесінің 
тәуелсіздігін нығайту, азамат-
тардың әділ сот төрелігіне 
қолжетімділігін арттырып, 
олардың конституциялық 
құқықтарын қамтамасыз ету 
мақсатында ҚР Жоғарғы со-
тында қолға алынып жатқан 
игі істер аз емес. Солардың 
бірі – сотта енгізіліп жатқан 
электронды ақпараттандыру 
технологиясын ерекше айтуға 
болады.

Жоғарғы сот өз сайтында 
ғаламтор желісі арқылы тағы 
бір қызмет түрін іске қосты. 
Ол – сот істеріне қатысты 
азаматтарды электронды 
шақырту. ҚР Азаматтық іс 
жүргізу кодексінің 129-бабына 
сәйкес жеке тұлғалар, олар-
дың өкілдері, сонымен қатар, 
куәлар, сарапшылар, маман-
дар және аудармашылар сот-
тарда өзіне қатысты қаралып 
жатқан кез-келген іс бойынша 
сот отырысының немесе 
жекелеген процессуалдық 
іс-әрекеттерді жүзеге асыру 
үшін сот шақыртуы арқылы 
процеске келе алады. Қазір 
ол шара қатысушы азамат-

тардың ұялы телефонының 
абоненттік нөмірі арқылы 
жүзеге асырылады. Яғни, осы 
абоненттік нөмір арқылы аза-
маттар алдын ала хабардар 
етіліп, қысқа мәтінді хабар-
ламамен шақыртылады. Бұл 
қызмет Республика соттары 
және азаматтар мен заңды 
тұлғалар үшін өте қолайлы. 
Алайда, сотқа шақыртылған-
дығы туралы қысқа мәтінді 
бұл хабарламаны қажеттілік 
туындаған жағдайда жұмыс 
берушіге көрсету үшін қағазға 
шығарып алу мүмкін емес. 
Жоғарыда айтылған ҚР-ның 
www.sud.gov.kz сайтында 
«Сотқа шақыруы» деген 
атпен іске қосылған қызмет 
бұл олқылықты жоймақ. Яғни, 
осы қызмет арқылы азамат-
тар қысқа мәтінді ақпаратты 
көріп, қажет жағдайда қағазға 
шығарып ала алады. Ол 
үшін хабарлама келген ұялы 
телефонның нөмірі және он-
дағы код енгізіледі. Сол кезде 
аталмыш қызметті пайдала-
нушының компьютерінде PDF 
форматындағы электронды 
сот шақыртуы жүктеледі. 

Аудандық сотта

Соттарда сотқа шақырудың 
электронды нұсқасы іске қосылды

Гепатит А–тек ауру адам-
нан жұғады. Адам организміне 
вирус түскеннен соң сары ауру 
30-35 күннен кейін басталуы 
мүмкін.

Аурудың негізгі белгілері: 
дене қызуының көтерілуі; әл-
сіздік, дімкәстік; оң қабырғаның 
асты мен асқазан аумағының 
ауруы; тәбеттің төмендеуі; 
жүректің айнуы, кейде құсу; 
зәрдің түсінің қоңырлануы; 
үлкен дәреттің түсінің аға-
руы; терінің және көз ағының 
сарғаюы.

Аурудың жұғу жолдары: 
Түйісу-күнделікті тіршілік 
жолымен: лас ыдыс-аяқ және 
үй керек-жарақтары арқылы 
жұқтыру, кір қол арқылы, 
әсіресе әжетханадан кейін 
немесе жеке бас гигиенасының 
ережесін сақтамаған жағдайда 
жұғады.Су арқылы–гепатит А 
вирусымен залалданған суды 
ішу, шомылған кезде залал-
данған суды жұту арқылы.
Жуылмаған көкөністер мен 
жемістер арқылы. Ауруды 
жұқтыру қаупі төмендегі әдет-
тері бар адамдарда жоғары: 
*Тамақтарды алмастыру (біреу-
дің ішіп отырған тамағынан ішу, 
бір ыдыстан су ішу, шайнаған 
тамақты біреудің аузына салу).
*Тамақты ішкеннен кейін, кітап 

беттерін парақтау үшін қолды 
жалау.
*Қарындаштар мен қаламдар-
ды сору, тістеу. Тырнақтарды 
тістелеу.
Есіңде болсын! Бауырдың 
клеткалары және оның қызметі 
5-6 айдан кейін ғана қалпына 
келеді. Сондықтан 5-6 айдың 
көлемінде ауыр жұмыс іс-
теуге болмайды, диета сақтап, 
көбірек таза ауада болу керек, 
жұқпалы ауруды емдейтін 
немесе өз дәрігеріңнің бақыла-
уында бол.
Аурудың алдын алу:
*тамақ ішер алдында, дәрет-
ханадан кейін, қоғамдық 
орындардан қайтқаннан кейін 
қолыңызды сабындап жууды 
әдетке айналдыру; 
*қайнатылған немесе шөлмек-
тегі суды ішу;
*көкөністер мен жемістерді 
қолданар алдында жақсылап 
мұқият жуу;
*үйіңді, ыдыс-аяғыңды таза-
лықта ұстау;
*әрбір адамның өзінің гигие-
налық құралдары (орамал, тіс 
щеткасы, бет орамал, жөке, 
сабыны және өз ыдыс-аяқта-
ры) болу керек.

А.ОМАРОВ,                             
терапевт.

ГЕПАТИТ А
вирус арқылы қозатын 

бауырдың 
жұқпалы ауруы 

Дәрігер кеңесі

Электронды сот шақыртуын-
да хабарламаның мәтіні, 
азаматтың аты-жөні немесе 
хабарланып 
отырған ұйымның атауы, 
ұялы байланыс абонентінің 
нөмірі, жіберілген ұйымның 
атауы, сот отырысының 
өтетін жері мен уақыты 
көрсетіледі. Сонымен қатар, 
онда сот органдары Call-ор-
талығының қысқа және 
бірегей нөмірлері, алынған 
уақыты, сот органдарының 
Бірыңғай автоматтанды-
рылған ақпараттық талдау 
жүйесінен алынған және 
Жоғарғы соттың электронды 
қолмен дәйектелген мәлімет-
терден тұратын штрих-код 
болады. Осылайша, бұл 
электронды сот шақыртуы 
ҚР-ның 2003 жылдың 7 
қаңтарында қабылданған 
№370 «Электронды құжаттар 
және электрондық цифрлық 
қол қою» Заңына сәйкес 
ресми құжат болып сана-
лып, қағаз түріндегі құжатқа 
теңестірілді.

А.ҚАЛЕКЕНОВА,
Ұлытау аудандық сотының  

бас маманы.

Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы (ҚР-сы  1998 жылғы 29 
шілдеде ратификациялаған) конвенция ережесіне сәйкес жыл сайын 25 қарашада «Әйелдерге 
қатысты зорлық-зомбылықты бірлесіп тоқтатайық!» ұранымен «Әйелдерге қатысты зорлық-зом-
былықсыз 16 күн» акциясын өткізе отырып, Халықаралық әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 
көрсетуді жою күні аталады.

Ағымдағы жылы аталмыш акция 25 қараша – 10 желтоқсаны аралығындағы мерзімде өт-
кізіледі. Акцияның негізгі мақсаты — көпшілік халықты әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты 
ескерту, алдын-алу, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық жасауға бейім адамдармен жеке про-
филактикалық жұмысты жүзеге асыруға бағытталған жүйені қалыптастыру бойынша қабылданып 
жатқан шаралармен таныстыру болып табылады.

    Ұлытау ауданының ІІБ Әкімшілік полиция бөлімшесі.

ХАБАРЛАМА

Ұлытау аудандық 
«Ұлытау өңірі» 

газетіне жазылуды 
ұмытпаңыз!

2015 жылға жазылу бағасы: 
 1 жылға жеке тұлғалар 

үшін - 2000 теңге, 
мекемелер үщін - 

4000 теңге 

Халықпен кездесті
Жуырда Республикалық ақпараттық-насихат тобының мү-

шесі, ақын, «Мәдениет» журналы редакторының орынбасары 
Мырзан Кенжебай аудандық Мәдениет үйінде село тұрғында-
рымен кездесу өткізді.

Кездесуді аудан әкімінің орынбасары Б.Ақышбеков ашып, 
сөзді М.Кенжебайға берді.

Республикалық ақпараттық-насихат тобының мүшесі 
М.Кенжебай Елбасымыздың 2014-2015 жылдарға арналған 
халыққа Жолдауындағы басым бағыттар жөнінде жан-жақты 
түсінік берді. Сонымен қоса ана тіліміздің мәртебесін көтеру 
жөнінде келелі пікірлер айтты.

Кездесуге аудандық мәслихаттың хатшысы Т.Сейтжанов, 
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының бірін-
ші орынбасары Ж.Бабатаев қатысты.

 Өз тілшіміз.

Сенім телефоны жұмыс істейді

«Ұлытау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-сі аудан тұрғындарына, аталған бөлім қыз-
меткерлері тарапынан ҚР Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 Жарлығымен бекітіл-
ген ҚР Мемлекеттік қызметшілерінің «Ар-намыс» кодексі (Мемлекеттік қызметшілерінің қызмет 
этикасы ережелері) тарапынан орындамау, «Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы-
ның баптарын бұзу фактілері орын алған жағдайда, 2-13-22 сенім телефоны жұмыс істейтінін 
хабарлайды.

Ұлытау селосының тұрғыны Елильбаев Абил 
Жакеновичтің атындағы жеке кәсіпкерліктің 
(Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №0246487, 
Сериясы 12915) жабылғаны хабарланады.

Жезді кентінің тұрғыны Бейсембаева Жанат 
Князгалиевнаның атындағы жеке кәсіпкерліктің 
(Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №0005598, 
Сериясы 30915) жабылғаны хабарланады.

Ұлытау селосының тұрғыны Серикбаев 
Батырлан Абдикапаровичтің атындағы «Қым-
бат-Ана» жеке кәсіпкерлігінің (Мемлекеттік тір-
кеу туралы куәлік №0153499, Сериясы 05915) 
жабылғаны хабарланады.

Ұлытау селосының тұрғыны Шабазов           
Мадияр Максутовичтің атындағы «Айым» 
жеке кәсіпкерлігінің (Мемлекеттік тіркеу ту-
ралы куәлік №0019136, Сериясы 06915) жа-
былғаны хабарланады.

Жезді кентінің тұрғыны Ембергенов Мәлік Бейсеновичтің атындағы «Ембергенов МБ» жеке 
кәсіпкерлігінің (Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №0093899, Сериясы 09915)  жабылғаны 
хабарланады.

Хабарландыру
«ҚазЭнерго Сервис» ЖШС-і қоршаған ортаға әсер етудің үшінші (ІІІ сатысын бағалау) жобасы, 

«Қоршаған ортаны қорғау» бөліміне Ұлытау ауданы «Егінді» ауылының су құбырын қайта өңдеу 
жұмыс жобасының үкіметтік экологиялық сараптау жұмысы Қарағанды облысы «Табиғи ресур-
стармен табиғатты  пайдалануды реттеу» орталығына берілгенін хабарлайды.

Қызығушылық танытқандарға мына телефондар арқылы хабарласуға болады: 
                                                                                                              87713760528, 87103521237.

ХАБАРЛАМА ХАБАРЛАМА

ХАБАРЛАМА ХАБАРЛАМА

ХАБАРЛАМА
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                              ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакцияның 
көзқарасына сәйкес келе бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және 
қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген №2199-Г куәлігі 

берілген. Астана қаласы. 07.08.2001ж.

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

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

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 
инд: 101500
Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы,
Абай көшесі, 23- үй.
Тел: 2-13-72
эл.пошта: 
ulytau-oniri@mail.ru

Газет аптасына бір рет шығады, 
Таралымы - 1500 дана
Көлемі - 3 баспатабақ

Тапсырыс - 47

Бәрекелді!

Қатардағы балалардан гөрі 
біздің қамқорлығымыздағы 
жасөспірімдердің түрлі өнерге 
бейім тұратындығы байқалады. 
Бірі сурет салуға құштар болса,  
енді біреулері ән салып, би би-
леуді ұнатады. Іштегі жасырын 
жатқан талантын психоло-
гиялық тұрғыда зерттей оты-
рып, оны сыртқа шығаруға 
тырысамыз. Атап айтқанда, 
балалардың ата-аналарымен 
тығыз байланыс жасай отырып, 
олардың қандай өнерге бейім 
екендігін анықтаймыз. Жас 
бала жаңадан бүр жарған тал 
секілді қай жағына қарай май-
ыстырсаң, сол жағына қарай 
иілгіш келеді. Сондықтан біз 
оларды шағын орталығымызда 
жасалынатын іс-шараларда, 
қай өнерге жақын тұратын-
дығын зерттеп-зерделейміз. 
Осылайша жасаған сұрып-
тауымыздың оларға тиген 
жақсы әсерін облыстық фести-
вальде жеткен жетістіктеріміз-
бен дәлелдей алдық,–дейді 
жүзі жарқын Ақмарал мен 
Нұргүлдей тәлімгерлер.

Биыл күзде Ұлытау ау-
данындағы мекемеміздің 
сұранысымен облысымызда 
өткен мүмкіндігі шектеулі 
жасөспірімдер шығармашылық 
фестиваліне қамқорлығымы-
здағы екі баланы дайындаған-
быз. Біздер ақылдаса келе 
өлеңді мәнерлеп оқуға Қарақат 

Тәртіпбайды, би өнеріне икем 
Жанар Бексұлтанды таңдаған 
болатынбыз. Қарақаттың 
атасы Болат Дәулетияр марқұм 
өңірімізге танымал ақын, жур-
налист болатын. Біз Қарақатқа 
өзінің сүйікті атасы Бо-
латтың «Тәуелсіздік – 
ақ таңым» өлеңін оқуға 
жақсылап дайындық 
жүргізсек, Жанарды 
өзбек биі «Назармен» 
сахнаға алып шығуды 
жөн көргенбіз. Қараған-
ды қаласында өткен 
Х-фестивальге Қа-
рақаттың анасы Айнұр 
екеуіміз балаларды 
ертіп барған болатын-
быз,–дейді Нұргүл 
Жакупбекова. Поездағы 
жолсеріктер де біз-
дердің буынып-түйініп 
облысқа аттанып бара 
жатқан мақсатымызды 
білген соң вокзалда 
ақжол тілеп, қол бұлғап 
қалған. «Көлденеңді 
көк аттының» тілегі 
қабыл болды ма, әлде 
балаларымыз өнер 
биігінен көріне алғандықтан 
болар облыстық Х-фестиваль 
байқауынан Қарақат Тәртіпбай 
бас жүлде иеленсе, Жанар 
Бексұлтан би өнерінен «Дипло-
мант» атанып қайтты.

Облысымыздың өңірлері-
нен келген өнерпаз жеткін-

шектер көп болды. Солардың 
ортасында Банк колледжінде 
«Үміт сәулесі» (Лучник надеж-
ды) қоғамдық қайырымдылық 
қорының ұйымдастырған 
фестивалінен Қарақаттың сан 
бала ортасынан ойып тұрып 
Гран-При жүлдесін алғаны 
тамаша жетістігіміз болды. Ал 
С.Сейфуллин атындағы драма-
лық театрдың үлкен сахнасын-
да Өзбек биін билеген Жана-
рымыз қатарластарынан қалыс 
қалмай номинация «Дипломан-
ты» жүлдесін иеленуі біздердің 
төбемізді көкке жеткізді,–дейді 
жетекші маман Н.Жакупбекова.
Осы бір үлкен жаңалық 

құлағымызға тиген соң біз, 
журналистер тағат тауып 
тұрамыз ба! Салып ұрып 
өзіміздің әріптесіміз Болат 
Дәулетиярұлының шаңырағы-
на жеткенде Қарақаттың әжесі 
Жанат шырайлы жүзбен қарсы 
алған болатын. Анасы Айнұр 

Мұхтар ДӘУІТОВ

«Үміт сәулесі» фестивалі 
таланттыларға нұрын шашты

Мүмкіндігі шектеулі балалардың үйден қамқорлық көрсе-
ту әлеуметтік орталығының Жезді кентіндегі филиа-

лында Ақмарал Сәруарқызы мен Нұргүл Жакупбековалар 
салалық жұмыстарына үлкен ыждағаттылықпен, аса жа-

уапкершіліктерімен қарайтын мамандар. Мамандардың 
әрқайсысы 6 баладан өз қамқорлықтарына алып, есепте 
тұрған 12 балаға көмектерін көрсетуде. Әр баланың өзі-

не тән өнерге деген қызығушылығы мен құлшыныстары 
мол,–дейді Нұргүл Жакупбекова. 

Қарағанды қаласына бірге ба-
рып, ұялы телефонына түсіріп 
алған бейнекөріністерімен 
таныстырып жатты. Сахна 
төрінде кәнігі әртістерше қолын 
сермеп қойып, ашық дауыспен 
Қарақат:

Шат-шадыман жарқын менің        
шақтарым,

Тәуелсіздік – еркіндігім, мақта-
ным.

Тәуелсіздік – думанды бұл 
мерекем,

Құтты болсын арайланған ақ 
таңым! – 

деп атасының көп шумақты 
өлеңін мәнерлеп оқып, тұрған 
бейнежазба аяқталғанша 
қызыға қарап, оны Гран-При 
алғандағы Мадақтама қаға-
зымен қоса сый-сияпатымен 
фотосуретке түсіруге оқталған-
мын. Жеңімпаз Қарақат төргі 
бөлмедегі Болаттың пор-

третінің қасына келіп, 
«Атамның суретінің 
қасында түсіріңізші!» 
деген өтінішін айтқан 
болатын. Мен жас 
жеңімпаздың өтінішін 
қабыл алып, суретке 
түсірдім де Жанардың 
үйіне жетуге асықтым. 
Мұнда да ата-әжесінің 
қуаныштарында шек 
жоқ. Жанар Бексұлтан 
тәлімгер қамқоршылары 
Нұргүл апайларының 
облыста Алғыс хатпен 
марапатталғанын айтып, 
Қарақат екеуіне де «Multi 
Pad 7.0 Ultra+» компью-
терлі планшеттерін «Үміт 
сәулесі» қайырымдылық 
қоры сыйға тартқан-
дығын қуана жеткізген. 
Қолындағы «дипломант-
тық» мадақтамасынан 
Мемлекеттік Ішкі саясат 
басқармасының басшы-

сы Н.Рыстин мен облыстық 
қайырымдылық қорының 
төрағасы Т.Кравченконың 
қойған қолдарын байқадым. 
Облыстық Х-фестивальде 
жүлде алуға балаларға көп 
дайындық жасатып, маңдай 
терін төккен Ақмарал мен 
Нұргүлдей қамқоршыларға 
ата-аналардың айтар ал-
ғыстары көп. Алдағы уақыттар-
да да биік нәтижелерге жетіп, 
абыройға бөлене беріңіздер! 
дегіміз келеді біздің де.

Суретте: «Гран-При» Бас 
жүлдесінің иегері 

Қарақат ТӘРТІПБАЙ мен
 «Дипломант» атағын алған 

Жанар БЕКСҰЛТАН.

Жезді кенті.

Жедел респираторлы 
вирустық инфекциялары - ең 
көп тараған жұқпалы аурулар 
қатарына жатады, ал оның ішінде 
ең жиі тіркелетіні — тұмау. Ауру 
сау адамға науқас адаммен 
қарым-қатынаста болғанда 
ауа-тамшылы жол арқылы 
беріледі.  Тұмау ауруының қоз-
дырғышы белсенділігінің күз-қыс 
айларында артуына байланы-
сты, ауру осы мезгілдерде өрши 
түседі. Ауру қоздырғышы сыртқы 
ортаға төзімсіз, адамдардың 
ауруды қабылдағыштығы өте 
жоғары, инкубациялық кезеңі 1-3 
күн. Ауру қоздырғышы жоғары 
тыныс органдарын зақымдап, 
адамда жалпы әлсіздік, дене 
қызуының бірнеше күнге дейін 
көтерілуі, жөтелу, түшкіру, бас 
айналу белгілері пайда болады. 
Ауруға негізінен бейімді топтарға 
қарт кісілер, жиі суық тиіп ауыра-
тын балалар және ұйымдасқан 
мекемелердің, яғни бала-бақша, 

орта мектептердің оқушылары 
жатады. 
     Тұмау ауруының маусым-
дылығы кезінде халық көп 
жиналатын орындарда (қоғамдық 
тамақтану және сауда орында-
рында, халықтық банк, мәдұй-
ымдасқан коллективтерде) дәке 
тағу режимін сақтау, залал-
сыздандыру жұмыстарын сапалы 
өткізу, мерекелік шараларды 
тоқтата тұру аурудың таралуы-
ның алдын алу жолдарының бірі 
болып табылады. Сонымен қатар 
адам ауырған жағдайда емдеу 
мекемесіне өзі бармай, керісінше 
жедел жәрдем бөліміне хабарла-
сып, дәрігер шақырғаны дұрыс, 
бұл да инфекцияның таралуының 
алдын алу болып есептеледі.     
         Тұмау ауруынан қорғанудың 
ең басты жолы тұмауға қарсы 
егілу, бұл жұмыстар тұмау ау-
руының маусымдылық кезеңінің 
алдында қазан-қараша айларын-
да жүргізіледі.  Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 
30.12.2009 жылғы №2295-ші 
Қаулысына сәйкес тұмау ауруына 
қарсы егу жұмыстары ақылы жүр-
гізіледі. Жыл сайын тұмау қозды-
рғышының штаммы немесе түрі 
өзгеріп отырады. Сондықтан әр 
жылға арнайы вакцина дайында-
лады, егілген адамдарда 2-3 апта 
көлемінде 1 жылға дейін иммуни-
тет қалыптасады. Қазіргі уақытта 
күні еліміздің барлық аймақта-
рында тұмау ауруына қарсы егу 
жұмыстары жүргізілуде, әрбір 
мекеме, кәсіпорын басшылары 
дәріханаларға «Флюарикс», «Ин-
флювак», «Ваксигрипп», «Грип-
пол» вакциналарына сұраныс 
беріп, қарамағындағы қызметкер-
лерді ектіріп алуларына болады. 
Аудандық тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау басқармасы 
тарапынан мекеме басшыларына 
қарамағындағы қызметкерлердің 
егу жұмыстарымен қамтамасыз 
етілуі жөнінде ескертулер тара-

тылуда. Орталық аурухана және 
жеке меншік дәріхана басшыла-
рына тұмау ауруының маусым-
дылығы кезінде қажетті дәрі-дәр-
мек және 1 реттік қолданылатын 
дәкелермен қамтамасыз ету, 
халық арасында санитарлық 
ағарту жұмыстарын кеңінен өткізу 
туралы қатынас хаттар берілді. 

      Тұмауға қарсы егілу —  тұ-
маудың алдын алудағы ең тиімді 
шара екенін ұмытпайық.  

         Е. ТАНАБАЕВ,                                                                                     
Ұлытау аудандық 

тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау 

басқармасының 
сан-эпид бөлім басшысы.

Маусымдылық тұмаудан сақтанайық!
Маман кеңесі


