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“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”

Ч ЕСТ В УЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ С И МВОЛИ К У

Одним из первых шагов любого,
вновь возникшего государства, является обретение им своего флага,
герба и гимна. Связано это с тем, что
они являются символами политической независимости и суверенитета
страны.
В истории становления государственной независимости Казахстана,
возродившегося на исторической
арене в конце XX столетия, разработка новых официальных символов
занимает особое место.
Наш герб – символ целостности
мира и первоосновы государства,
стал олицетворением крылатой
мечты и полета творческой фантазии, путеводной звездой государства.
Сегодняшний герб суверенного Казахстана является результатом огромного труда, творческих исканий
двух известных архитекторов: Жандарбека Малибекова и Шоты Уалиханова. Выиграть в этом соревновании
было нелегко. Достаточно напомнить, что только в финальном конкурсе принимали участие 245
проектов и 67 описаний будущего

герба.
Наш флаг – это голубое безоблачное небо – символ единения всех народов Казахстана. Это символ жизни
и развития страны, широты души
степного народа, готового раскрыть
свои объятия всем дружелюбным народам и нациям, уважающим гордый,
вольнолюбивый дух нашего многонационального
суверенного
государства. Автором флага является
заслуженный деятель искусств Казахстана, художник Шакен Ниязбеков,
который
выиграл
право
авторства также в нелегкой борьбе.
Наш гимн – это торжественная
песнь, отражающая всю жизнь казахского народа. В нем поется о трудностях, которые он пережил за всю
свою историю, его героической
борьбе за независимость. В нем звучит величие народа, провозгласившего мир и дружбу, вера в
счастливое будущее. С
января
2006года гимном Республики Казахстан стала популярная песня, написанная еще в 1956 году – «Меніњ
Қазақстаным» («Мой Казахстан»,

слова Жумекена Нажимеденова, музыка композитора Шамши Калдаякова), которая исполнялась 50 лет.
Президент страны Н.А.Назарбаев
внес в текст песни поправки, соответствующие статусу государственного
гимна, тем самым став соавтором.
Обретение собственных государственных символов стало одним из
ключевых шагов в становлении независимого Казахстана.
В день празднования государственных символов в парке культуры и
отдыха п.Осакаровка состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию государственных
символов, в котором приняли участие депутаты районного маслихата,
руководители организаций и учреждений района, представители районного
совета
ветеранов,
общественности, учащиеся и рабочая молодежь.
Мероприятие, посвященное чествованию государственных символов,
началось
с
проведения
автопробега от улицы Достык до Литвиновской улицы с передачей Флага
РК знаменной группе, которая и пронесла его к месту проведения торже-

ственного мероприятия. Аким п. Осакаровка
Еркин
Бейсенбаев поздравил всех присутствующих
с
го с уд а р с т ве н н ы м
праздником – Днем
государственных символов Республики Казахстан, отметив, что
Флаг, Герб, Гимн являются нашим общим
достоянием, вселяющим в нас веру в будущее.
Они
–
источники формирования казахстанского
патриотизма, любви к
Родине,
глубокого
уважения к ее истории,
государственному языку, культуре
и традициям. Испытывая гордость за
страну, мы гордимся
и государственными
символами – Флагом,
Гербом и Гимном.
В этот знаменательный день в ряды молодежного
крыла «Жас Отан» вступили молодые активисты.
В торжественной обстановке и.о.
первого заместителя районного филиала партии «Нұр Отан» Насып Шалабаева и руководитель районного
отделения молодежного крыла «Жас
Отан» Казбек Шолотаев вручили билеты: Жансае Нургали – специалисту
отдела внутренней политики; Адеме
Елемесовой – ученице гимназии № 9,
президенту школы; Камиле Айтжановой и Айзаде Ермековой – ученицам
СШ № 1 п.Осакаровка.
Участники художественной самодеятельности исполняли патриотические
песни.
Завершилось
мероприятие исполнением Гимна
Республики Казахстан.
С. МАКСИМОВА

Сельский труженик.-2015.- 11 июня (№ 24).-2 Б.

Уы з б а й - менің м ек ен ім

Арқадағы əсем сұлу Қарқаралы тауынан кербез Нұра басталады. Нұраға
жолшыбай құятын Уызбай, Бикеш
атты шағын өзендердің бойында Уызбай елді мекені орналасқан. Ауылымыз кейінірек Морозовка, Маржанкөл
аталғанымен, өте ертедегі Уызбай
деген атауын қайтып алғалы көп бола
қойған жоқ. Ал енді неліктен Уызбай
деп аталған? Жаугершілік заманда
қызыл көз қалмақтардан тынышы кеткен ел Қанжығалы Бөгенбай батыр
бастаған қол осы елді мекенді басып
өтіп Шуға қарай өтетінін естіп, алпыс
атты жігіттерін ертіп жіберуге дайын
отырған болатын. Жаумен арпалыста
Бөгенбай батырдың Есенбай деген батыры қатты жарақаттанып қалады да,
осы ауылдағы Қанатбек деген кісінің
үйінде жатып емделсін деп қалдырып
кетеді. Үй иесі жан-жақтан емші, балгерлерді алдырып, емдей бастайды.

Ешбір ем қонбаған соң, соңғы үмітпен
ат сабылтып, арғы ата-бабалары тəуіп
болған, хор қызындай үлбіреген бойжеткен Бикеш емшіні алдырады.
Бикеш жігіттің тамырын ұстап, денесін
құйрық маймен сылап, үш күн ұдайы
уыз беру керек екенін жəне сусынға да
уыз қымыз ішкізу керек екенін айтады.
Алла қолдап, ем қонып, жігіттің беті
бері қарай бастайды.Осыған дейін
басқа ауылдарда да ара-кідік емін
жасап жүрген Бикеш, Есенбайдың
жағдайын білмекке Уызбай ауылына
соғады. Осы ауылда біраз күн
бөгелген Бикеш жігітке «Уызбай» деп
ат қояды. Кешкілік алтыбақан теуіп,
ақсүйек ойнаған жастардың ішінде
бұлар да болады. Бірін-бірі ұғысқан
жас жігіт пен қыз бір-біріне ғашық
болып, тіл табысып, сөз байласады,
бірақ сол кезде Уызбайға жорыққа
аттануға тура келеді. Жігіт екі жылдан
кейін мамыр айында осы жерде кездесеміз дейді. Уəделі екі жыл өтеді. Аласапыран заман болғандықтан, жігіт
серттескен күні келе қоймайды, кешігеді. Бұл кезде осы ауылдағы
Нескебайдың мыртық Көкіші қызды
айттырып алмақшы болады. Мыртық
Көкішке барғанша, өлгенім артық, неде
болса қашып кетіп Уызбайдың алдынан шығайын деп қыз жеңгесіне ішкі
сырын айтып, қашып кетеді. Əп-сəтте
артынан қуғыншылар шығады. Қыз
Уызбай өзеніне ағып барып қосылатын

Қызылсайдан Кертөбелмен жүзіп
өтпек болады. Қызылсайдың иірімі Бикешті атымен қосып тұңғиыққа шым
батырады. Қыздың алған бетінен
қайтпайтынын білетін ағасы Бикешті
неге өз еркіне жібермедім деп өкінеді.
Анасы болса, жер тартқыр, атың өшкір
Қызылсай деп зар еңірейді. Өмірде
бағын жерден таппаған Бикеш осылай
Қызылсайдың ағынымен ағып кете барады. Қызылсай сол аққаннан ағып отырып, Уызбайға барып қосылады
екен. Бұл күнде Қызылсай өзені
«Бикеш» деп аталады. Содан бері
жұрт жарыса ағып жатқан УызбайБикеш өзендерін аңыз қылып, қол
ұстасқан қыз бен жігіт секілді деседі
екен.
Аңыз ғып есте сақтап туған елі,
Ұмытылмай келе жатыр содан бері
Уызбай, Бикеш болып аталады
Олардың мəңгі бірге жатқан жері.
Бұл тамаша жыр-аңызды жұрттың
мəңгі жадында сақталсын деп, осы
өңірдің
тумасы,
ақын
Махмет
Темірұлы «Қуан, қазақ азаматтық
алғаныңа» кітабын басшылыққа ала
отырып құрастырған. Тағы бір нұсқасы
«Азия транзит» газетінен Садуақас
Томашиновтың «Уызбай-Бикеш» пьесасы бойынша алынды.
А. УƏЛИЕВА,
Т. ЖУАНЫШБАЕВА

Осакаров аудандық мəслихаттың кезекті қырық төртінші
сессиясы
2015 жылғы 24 маусымда
сағат 11-00-де
шақырылсын.
Б. Жетписбаев,
сессия төрағасы

Созвать 24 июня 2015 года в 11-00 часов очередную
сорок четвертую сессию районного маслихата
Б. Жетписбаев,
председатель сессии

2015 жылдың 24 маусымда өтетін аудандық мəслихаттың
44 сессиясының қарауына келесі мəселелер ұсынылады:
1. «2010 – 2014 жылдарға арналған Осакаров аудандық
білім, дене шынықтыру жəне спорт бөлімінің бағдарламасын
орындау туралы» Осакаров аудандық мəслихатының 2011
жылғы 16 тамыздағы № 386 шешімінің орындау барысы туралы.
2. Осакаров ауданының елді – мекендерін көркейту жəне
санитарлық тазарту бойынша үш айлық өткізілуінің барысы туралы.
3. Əртүрлі.
К. Саккулаков,
аудандық мəслихаттың хатшысы

На рассмотрение 24 июня 2015 года 43 сессии районного маслихата вносятся следующие вопросы:
1. Об исполнении решения Осакаровского районного
маслихата от 16 августа 2011 года № 386 «О выполнении
Программы отдела образования, физической культуры и
спорта Осакаровского района на 2010-2014 годы».
2. О ходе проведения трехмесячника по санитарной
очистке и благоустройству населенных пунктов Осакаровского района.
3. Разное.
К.Саккулаков
секретарь районного маслихата

ХАБАРЛАМА

СООБЩЕНИЕ

Гендерлік саясатының
негізгі принциптері
Гендер
биологиялық
айырмашылыққа
емес,
қоғамның əлеуметтік ұйымына
бағынышты ерлер мен əйелдер
қызметінің теңдігін белгілейді.
Гендерлік саясат – бұл
жыныс белгілері бойынша дискриминацияны жою жəне эгалитарлы
қоғамды
қалыптастыру үшін жүзеге асырылатын саясат. Сондықтан
гендерлік саясат ел дамуының
басты бағыттарының бірі жəне
оның кешенді модернизациясы
болып табылады. Азаматтық
қоғамның
мемлекеттік
құрылымдары
мен
ұйымдарының өзара ықпал
етуінің кешенді механизмін құру
гендерлік
саясатты
жəне
əйелдердің құқықтарын қорғау
жəне
халықаралық
тəжірибемен
алмасудың
маңызды тұсы болып табылады.
Ал, гендерлік теңдік дегеніміз
- бұл жынысына тəуелсіз
қоғамның саяси, экономикалық,
əлеуметтік, қоғамдық жəне
мəдени саласына қатысу үшін
өз
мүмкіндіктерін
еркін
пайдалануға мүмкіндік тудыратын ерлер мен əйелдердің тең
құқықтық мəртебесі.
Негізгі принциптері ерлер
мен əйелдер үшін ҚР Конституциясымен кепілдендірілген тең
құқықты жəне бостандықты орнатады.
Гендерлік теңдік саясатының
алға жылжуы үшін əйелдерге
саяси, экономикалық жəне
қоғамдық өмірге араласу қажет.
Демократиялық,
зайырлы

жəне құқықтық мемлекетті бекітуде əйелдер рөлі ерекше.
«Əке баласын тєрбиелейді,
шеше ұлтты тєрбиелейді»
деген қазақ мақалы бекер
айтылмаған.
Демографиялық
өсімді
қамтамасыз етуде əйелдер
үлесіне баға жетпейді, себебі,
бала туу, олардың тəрбиесі
нəзік əйелдер мойнында.
Əйел
отбасы
құндылықтарының мүддесін
қорғайды, өз жанұясы үшін
жайлы жағдай жəне амандық –
бұлардың барлығы əрбір əйел
үшін абзал міндет. Гендерлік
саясат
міндеттеріне
төмендегілер жатады: билік
құрылымына əйелдер мен
ерлердің
тең
қатысуы,
экономикалық тəуелсіздік үшін
тең мүмкіндіктерді қамтамасыз
ету, өз бизнесін дамыту жəне
қызмет бабымен көтерілу,
отбасындағы тең құқықтар мен
міндеттер.
Еліміздегі
2006-2016
жылдарға арналған гендерлік
теңдік
стратегиясы
осы
саясаттың алда əрі қарай
жүзеге асуына ықпал ететін
басты құжат болып табылмақ.
Елімізде əйелдер қауымы гендерлік теңдікке біршама қол
жеткізгендігін көруімізге болады. Қазіргі заманғы əйел тек
ошақ басында қалып қоймай,
кез-келген салада ерлермен
қатар көптеген міндеттерді
қатар алып жүруде.
А. АБУОВА,
Осакаров аудандық
сотының кеңсе меңгерушісі

