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25 қаңтар- Колледж директоры Сәфи Өтебаев 25 қаңтар- Колледж директоры Сәфи Өтебаев 
атындағы Жылыой Мұнай және Газ технологиялық атындағы Жылыой Мұнай және Газ технологиялық 
колледжінде болды колледжінде болды 

19 ақпан- Мұқағали Мақатаев -90 жыл 19 ақпан- Мұқағали Мақатаев -90 жыл 

1 наурыз- Алғыс айту күні 1 наурыз- Алғыс айту күні 

14 наурыз (2021) – Көрісу күні 14 наурыз (2021) – Көрісу күні 

17 наурыз (2021) – Жас маман жобасымен танысуға 17 наурыз (2021) – Жас маман жобасымен танысуға 
HAO «TALAP» президенті келді HAO «TALAP» президенті келді 

22 наурыз(2021) – Ұлыстың ұлы күні22 наурыз(2021) – Ұлыстың ұлы күні
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КОЛЛЕДЖ ДИРЕКТОРЫ СӘФИ ӨТЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
ЖЫЛЫОЙ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОЛ-
ЛЕДЖІНДЕ БОЛДЫ
Қаңтардың 21 күні «APEC PetroTechnic Жоғары 
колледж» директоры Жанарбек Жаңабайұлы 
Сәфи Өтебаев атындағы Жылыой мұнай және 
газ технологиялық колледжінде болды. Кең 
Жылыойдағы кәсіптік білім беретін бірден бір 
оқу ордасының қазіргі тынысымен танысты.

Кездесу аясында мұнай және газ технологи-
ялық колледж директоры Марат Оразұлымен 
тәжірибе тарату аясында келіссөз жүргізіп, 
пікір алмасты.

Басты мақсат - қос колледж арасындағы іскер-
лік қарым-қатынасты нығайту.

Мұқағали Мақатаев - 90 жыл
«APEC PetroTechnic 
Жоғары колледж» ұс-
таздары мен студент-
тері Мұқағали Мақа-
таевтың 90 жылдық 
мерейтойында ақын 
өлеңдерін жатқа оқып, 
шығармашылығын 
ұлықтауда.

Мұқағали Мақатаев - 
1962 жылы Алматыға 

қоныс аударып, әдеби 
ортаға етене араласа 
бастайды. Алматы Шет 
тілдері институтының 
неміс тілі, Қазақ мемле-
кеттік университетінің 
филология факуль-
теттерінде оқып және 
Мәскеудегі М. Горький 
атындағы әлем әдеби-
еті институтында білім 
алады.

Мұнан соң «Социалистік 
Қазақстан» (қазіргі 
«Егемен Қазақстан») га-
зетінің (1962-1963 жж.), 
«Мәдениет және тұр-
мыс» (қазіргі «Парасат») 
(1963-1965 жж.), «Жұл-
дыз» (1965-1972 жж.) 
журналдарының редак-
циясында, Қазақстан 

Жазушылар одағында 
(1972-1973 жж.) қызмет 
атқарады. Мұқағали 
Алматыдағы қазақ 
әдебиеті мен өнерінің 
қаймақтары шоғыр-
ланған ортада өткерген 
аз ғана жылдар ішінде 
өзіндік дара үнін, сурет-
керлік қайталанбас да-
рынын танытып, өнімді 
еңбектене білді. «Ильич» 
(1964), «Армысыңдар 
достар» (1966), «Қар-
лығашым келдің бе?», 
«Мавр» (1970), «Аққулар 
ұйықтағанда» (1973), 
«Шуағым менің» (1975) 
атты жыр жинақтарын 
көзінің тірісінде жария-
лап үлгерді.

Мұқағали поэзиясының 

қайнар көзі, шабыт 
тұғыры туған елі, 
өскен жері, Отан 
тағдыры, замана 
тынысы, замандаста-
рының арман аңсары. 
Осының бәрін Мұқаға-
ли жас дарынға 
тән қайталанбас 
шеберлікпен, тәңірдің 
таңдайынан төгіл-
гендей поэтикалық 
мінсіз үйлесіммен, әр 
жүрекпен тіл табысар 
сыршыл да шыншыл 
сезіммен, нағыз 
поэзияға ғана тән 
бейнелі образдармен 
бедерлеп, өлмес өнер 
деңгейінде туында-
тып отырған.
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АЛҒЫС АЙТУ КҮНІ
«Алғысым шексіз!». Осылайша, наурыз айы-
ның алғашқы  күні мерекелік құттықтау, 
бір-біріне деген ыстық ықылас пен риза-
шылық сөздермен басталады. Қаhарлы 
қыс бітіп, жайма шуақ мезгіл көктемнің 
алғашқы мерекесі «Алғыс айту күні».

Алғыс айту күні –  бұл,ең алдымен 
елімізде тыныштық пен үндестік, өза-
ра сенімділік пен барлық қазақстан-
дықтарға деген құрметтің орнығуына 
негіз болған Президенттің бейбітшілік 
пен келісім саясатының салтанаты 
күні. Бұл – тағдыр тәлкегімен Қазақстан 
жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этно-
стардың миллиондаған өкілдерінің құт-
ты қонысына айналған қасиетті қазақ 
жері мен қонақжай қазақ халқына терең 
тағзымның белгісі.

Көрісу күні
Көрісу күні (Амал 
мерекесі) құтты 
болсын!!! Көрісу 
(Амал мерекесі 
деп те аталады) 
— Қазақстанның 
батыс өңірі мен 
Ресейдің шекаралас 
аймақтарындағы 
қазақтардың ара-
сында сақталған 
ежелгі дәстүр. 
Жаңа жылды Бай-
бақты Қазыбек 
күнтізбесі бойын-

ша қарсы алатын 
аймақ тұрғындары 
14 наурызды «Көрісу 
(яғни қауышу) күні» 
деп те атайды. Бұл 
күні ауыл тұрғын-
дары ерте тұрып, 
елең-алаңнан жасы 
үлкен адамдарға 
сәлем береді. Көр-
ші-көлем бір-біріне 
«Жасың құтты 
болсын!», «Жасыңа 
жас қосылып, ғұмы-
рың ұзақ болғай!» 

деп тілек айта-
ды. Көрісу күні 
бұрынғы өкпе-реніш 
кешіріліп, араздық 
ұмытылады, көр-
ші-көлем бір-бірін 
шеке асына шақы-
рып, меймандар-
дың отбасына, 
ағайын-туыста-
рына амандық-са-
улық, құт-береке 

тілейді. Көрісу — 
тек адамдардың 
бір-біріне аман-
дасып, жақсылық 
тілейтін қауышу 
мерекесі ғана емес, 
сондай-ақ жасы 
үлкендерге ізет 
көрсетіп, ілтипат 
білдіретін дәстүр-
лі көрініс. Өйткені 
Көрісу салты бір 
күннің аясымен 
шектеліп қалмай-
ды, жыл бойы жалға-
са береді. Әлдеқан-
дай себептермен 
14 наурыз күні бол-
маған немесе сырт 
жақта жүрген кез 
келген адам ауылға 
жолы түскен бойда 
қариялардың қолын 
алып, сәлем беруге 
тиіс.
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ЖАС МАМАН ЖОБАСЫМЕН ТАНЫСУҒА HAO 
«TALAP» ПРЕЗИДЕНТІ КЕЛДІ
Бүгін «Talap» КЕАҚ Президенті Әбдіманап Бек-
тұрғанов «Жас маман» мемлекеттік жобасын 
жүзеге асыру мақсатында «APEC Petrotechnic 
Жоғары колледжіне» жұмыс сапарымен келді. 
Естеріңізге сала кетейін «Talap» КЕАҚ техни-
калық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарының бейіндері бойынша оқу-әді-
стемелік бірлестіктердің жұмысын үйлестіреді. 
Әбдіманап Бектұрғановқа Жоғары колледж 
директоры Жанарбек Жаңабайұлы APEC-тің 
материалдық-техникалық базасы және зертха-
наларымен толық таныстырды. Сондай-ақ, оқу 
ордасының жұмысын қарап,оқу процесін бақыла-
ды. «Жас маман» жобасының мақсаты 100 сұра-
нысқа ие мамандық бойынша 180 колледж бен 20 
жоғары оқу орнын жаңғырту және білікті мамандар даярлаудың халықаралық тәжірибесін 
енгізу болып табылады. «Жас маман» жобасын іске асыру қорытындылары бойынша оқу 
ұйымдары мамандарды даярлау үшін қажетті қазіргі заманғы жабдықтармен жарақтан-
дырылатын болады, сондай-ақ WorldSkills чемпионаттарына қатысушыларды даярлауды 
жүргізеді. Колледжді аралағаннан кейін «Talap» КЕАҚ Президенті Атырау облысы әкімінің 
орынбасары Бақытгүл Хаменовамен кездесті. Жиналыс барысында колледж басшылығымен, 
арнайы пәндер оқытушыларымен және өндірістік оқыту шеберлерінің қатысуымен ашық 
диалог өткізіп, жұмыс барысы талқыланды.

НАУРЫЗ — көне мейрам. Наурыз 
мерекесін тойлау дәстүрі дүние 
жүзі халықтарының көпшілі-
гінің тұрмыс-салтында бағзы 
замандардан орын алған. Бұл 
мейрамды ежелгі гректер 
«патрих», бирмалықтар «су 
мейрамы», тәжіктер «гүл гар-
дон», «бәйшешек», «гүлнаурыз», 
хорезмдіктер «наусарджи», 
татарлар «нардуган», буряттар 
«сагаан сара», соғдылықтар 
«наусарыз», армяндар «нава-
сарди», чуваштар «норис ояхе» 
деп түрліше атаған. Әбу Райхан 
Бируни, Омар Һайям, т.б. еңбек-
терінде шығыс халықтарының 

наурызды қалай тойлағандығы 
туралы мәліметтер мол. Мыс, 
парсы тілдес халықтар науры-
зды бірнеше күн тойлаған. Олар 
бұл күндерде әр жерге үлкен от 
жағып, отқа май құяды; жаңа 
өнген жеті дәнге қарап бола-
шақты болжайды; жеті ақ кесе-
мен дәстүрлі ұлттық көже «су-
малак» ұсынады; ескі киімдерін 
тастайды; ескірген шыны аяқты 
сындырады; бір-біріне гүл 
сыйлап, үйлерінің қабырғасына 
дөңгелек ою — «күн символын» 
салады; үйдегі тіреу ағашқа гүл 
іледі; түрлі жарыстар (жамбы 
ату, т.б.) ұйымдастырады.

Дәстүрлі қазақ қоғамында Ұлыс 
күні жыл басы саналған. Ха-
лықтың мифологиялық  түсінігі 
бойынша 21 наурыз түні даланы 
Қыдыр аралайды. Ұлыс күні 
қазақ елі үшін әрқашан қасиетті, 
киелі саналған. Халық таза, 
жаңа киімдерін киген. Ауылдың 
ер адамдары бір-бірімен қос 
қолдасып, төс қағыстырады; 
әйелдер құшақтасып, бір-біріне 
игі тілектер айтады. Бірін-бірі 
мерекеге арнап дайындалған 
наурыз көже ішуге шақырады. 
Оған қойдың басы мен сүр ет 
салып пісірілуі — қыс таға-
мымен (етпен) қоштасуды, 
құрамына ақтың қосылуы 
— жаз тағамымен (сүт, ақ) 
қауышуды білдіреді. Әдетте, 
осы күні адамдар арам пиғыл, 
пендешілік атаулыдан тазарып, 
ар-ожданы алдында арылады. 
Ауыл ақсақалдары араларына 
жік түскен бауырлас ел, рулар-
ды, ағайын, дос-жарандарды 
бір дастарқаннан дәм таттырып, 

табыстырған, жалғыз жарым 
жетімдерді үйлендіріп, жеке 
отау еткен. Кембағал, мүге-
дектерді жақын туыстарының 
қарауына арнайы міндеттеп 
тапсырған. Жұтқа ұшырап 
қиналғандарға жылу жинап 
берген. Алтыбақан басында 
ән айтылып, күй тартылады. 
Дәстүрлі ұлттық ойындар 
(көкпар, аударыспақ, күрес, қыз 
қуу, алтыбақан, тең көтеру, т.б.) 
ойналады. Таң ата көпшілік биік 
төбенің басына шығып, атқан 
таңды қарсы алады. Наурыз-
дың айрықша тәлім-тәрбиелік, 
үлгі-өнегелік, сән-салтанаттың, 
мәрт-жомарттық, қадір-қаси-
еттілік нышан белгілері тән та-
ным-ұғымдарының үлгі-түрлері 
өте көп. Онын бәрі әр адамды 
жоғары саналыққа, әдептілікке, 
өнегелікке, бауырмалдылыққа, 
көрегенділікке, білімділікке ба-
урайды. Наурызды әр халықтың 
асыға күтетіні де осыдан болса 
керек.

Ұлыстың ұлы күні


