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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ АССАМБЛЕИ НАРОДА 
КАЗАХСТАНА 

 

http://assembly.kz/kk/news/bul-bizdin-taular-respublikalyk-festivali 

«БҰЛ – БІЗДІҢ ТАУЛАР!» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ФЕСТИВАЛІ 

31.07.2015, 10:58   82 

2015 жылғы 31 шілде – 2 тамыз аралығында Оңтүстік Қазақстан облысы 

Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында (Төлеби 

ауданы) Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы аясында «Бұл – біздің 

таулар!» республикалық фестивалі өтеді. 

Ұйымдастырушылар: Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі, өңірлік 

Қазақстан халқы Ассамблеясы, Төлеби аудандық әкімдігі, Сайрам-Өгем 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, облыс әкімі жанындағы спорттық-

экологиялық туризмді дамыту және экологиялық тәрбие жөніндегі қоғамдық 

кеңес. 

Мақсаты: Қазақстан халқының бірлігін нығайту, Елбасы Н.А.Назарбаевтың 

бейбітшілік пен келісім саясаты аясында шоғырландыру, «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы және «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» 100 нақты 

қадам – Ұлт жоспарының негізгі бағыттарын түсіндіру. 

Фестиваль барысында Өгем тау жотасының шығыс жағында 

орналасқан тауға шығып, оған «Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 

жылдығы шыңы» (биіктігі 3535 м) атауы беріледі. 

Аталмыш фестиваль аясында суретшілердің конкурсы және олардың 

жұмыстарына арналған көрме, этномәдени бірлестіктер шығармашылық 

ұжымдарының концерттері ұйымдастырылады. 

Іс-шараға қалың бұқара, этномәдени бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар, 

БАҚ өкілдері, туристер мен альпинистер қатысады. 

  

Анықтама үшін телефондар: 

Оңтүстік Қазақстан облыстық ҚХА хатшылығы 

Асилова Жанат Тұрдалықызы тел: +7(7252) 24-70-69, 

+77018041674, E-mail: aika 298@ mail.ru 

 

«Қоғамдық келісім» РММ баспасөз қызметі: 

тел.+7(7172) 74-12-15, 74-12-13, +7707 705 12 11, 

E-mail: info_rgy@mail.ru 

www.assembly.kz 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭТО – НАШИ ГОРЫ!» 

31.07.2015, 10:55   71 

 

31 июля - 2 августа 2015 года на территории Сайрам-Угамского 

Государственного национального природного парка Южно-Казахстанской 

области (Толебийский район) в рамках Года Ассамблеи народа Казахстана 

пройдет республиканский фестиваль «Это – наши горы!». 

Организаторы: акимат Южно-Казахстанской области, Ассамблея народа 

Казахстана региона, акимат Толебийского района, Сайрам-Угамский 

Государственный национальный природный парк, общественный совет по 

развитию спортивно-экологического туризма и экологического воспитания 

при акиме области. 

Цель: укрепление единства народа Казахстана, консолидация вокруг 

политики мира и согласия Главы государства, Лидера Нации Н.А.Назарбаева, 

разъяснение основных направлений Стратегии «Казахстан-2050» и Плана 

нации – 100 конкретных шагов «Современное государство для всех». 

В ходе фестиваля будет совершено восхождение на вершину (высота 

3535 м) в восточной части Угамского хребта и наименования ее «Пик 20-лет 

Ассамблеи народа Казахстана». 

В рамках мероприятия будут организованы конкурс и выставка работ 

художников, концерты творческих коллективов этнокультурных 

объединений. 

В фестивале примут участие представители широкой общественности, 

этнокультурных объединений, неправительственных организаций, средств 

массовой информации, туристы и альпинисты. 
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ТЕЛЕКАНАЛЫ 

 

http://24.kz/kz/zhanalyktar2/aza-stan-khal-y-assambleyasy/item/76795-alpinister-ba-yndyr-an-shy-a-

kha-atauy-berildi 

Альпинистер шыққан шыңға ҚХА атауы берілді 
 01 08 2015 08:32 

Батыс Тянь-Шань тауында «Қазақстан халқы Ассамблеясы» деп 

аталатын шың пайда болды. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сайрам-Өгем 

шатқалының шығыс жақ бетінде орналасқан асудың биіктігі 3 мың 535 метр. 

Ал тәжірибелі альпинистер бастаған еріктілер тобы адам ізі баспаған тау 

шыңын бағындырып, достықтың символына айналған асуда еліміздің көк 

байрағы мен Ассамблея туын желбіретуге аттанып кетті. Топ жетекшісі 

жолға өзімен бірге ең қажетті деген заттарды ғана түгендеп алып жатыр. 

Себебі алда адам ізі баспаған шатқалдар мен алынбаған асу жатыр. Талай 

шыңды бағындырып, қар барысы атанған альпинист үшін бұл сапардың орны 

бөлек. Шамиль Рафиков, тау нұсқаушысы: - Шыңға қарай қиын да ауыр 

жолдармен жүреміз. Сазан ата шатқалын бойлай отырып, кешке қарай үлкен 

балалар жазығына жетіп сонда түнейтін боламыз. Бұйыртса, ертең таңертең 

жолға шығып, шыңға жетеміз деп ойлаймын. Еліміздегі тұрақтылықтың 

символы болған шыңды бағындыру – мен үшін бақыт. Ал кәсіпқой фотограф 

Богдан Руденко бұл сапарға алғашқылардың бірі болып қатысуға ниет 

білдіріпті. Жол ауыр. Дегенмен мұндай сәттер келе бермейді. «Сондықтан 

шыңға шығып, қайталанбас кардлар түсіріп қайтқым келді», - дейді суретші. 

Богдан Руденко, шараға қатысушы: - Тауда жеңіл жүктің өзі ауыр болады. 

Сондықтан мейлінше аз әрі жеңіл заттар алуға тырыстым. Дегенмен жан 

серігім фотоаппаратымды ұмытқан жоқпын. Қаншама көріністер мен 

табиғаттың тамаша жерлерін түсіріп қайтамын деп ойлаймын. «Асуды 

бағындырғысы келгендер көп болды», - дейді шараны ұйымдастырушылар. 

Дегенмен олардың бәріне бірдей рұқсат етілмеген. Өйткені жықпылы көп тау 

шатқалында жүру қауіпті. Тіпті кейбір жерлерден тек арқанның күшімен ғана 

өтуге болады екен. Шыңға барар жол алпенистер тілімен айтқанда өте ауыр 

асу деп бағаланған. Тарихи сәттің куәгерлеріне сапар алдында шыңға 

қойылатын капсула салтанатты түрде табысталды. Мұратәлі Қалмұратов, 

Ассамблея хатшылығының меңгерушісі: - Шараның негізгі мақсаты – 

еліміздегі достықты, ынтымақты, бірлікті айтып қана қоймай, нақты дәлелдеу 

және туризмді дамыту. Біздің түсіру тобымыз дәл қазір теңіз деңгейінен 

шамамен 2 мың метр биіктікте жатқан жұрт жер жаннаты атап кеткен Сайрам 

шыңының етегінде тұрмыз. Білікті спорт шеберлері бастаған еріктілер 

жасағы бұдан да жоғары шығады. Олар екі күн бойы жүріп отырып, адам ізі 

http://24.kz/kz/zhanalyktar2/aza-stan-khal-y-assambleyasy/item/76795-alpinister-ba-yndyr-an-shy-a-kha-atauy-berildi
http://24.kz/kz/zhanalyktar2/aza-stan-khal-y-assambleyasy/item/76795-alpinister-ba-yndyr-an-shy-a-kha-atauy-berildi


баспаған белеске ҚХА деген атауды беріп қайтады. «Бұл біздің таулар» деп 

аталатын дәстүрлі фестивальге қатысушылар екі күн бойына Сайрам-Өгем 

шатқалындағы әсем жерлерді аралап, табиғатты тамашалап қайтады. Алған 

әсерлерін қағаз бетіне түсіріп, сурет салудан сайысады. Кешқұрым алау 

басына жиылып, авторлық ең үздік деген әндерді шырқап, би билеп тынығып 

қайтады.  

Авторлары: Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов 
  



 

https://www.youtube.com/watch?v=F0ZLt2GKEA0 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК АССАМБЛЕИ НАРОДА 

КАЗАХСТАНА 
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«Бұл – біздің таулар!» шақырады!  

 
17:06, 30 шілде 2015 Басып шығару 

 «Бұл –біздің таулар». Өңірімізде осы атаумен айрықша фестиваль өткелі тұр. 

Оның бағдарламасына сәйкес, бір атаның баласындай, тонның жағасындай 

боп, тату-тәтті ғұмыр кешкен әр алуан ұлттар мен ұлыстардың перзенттері, 

қоғамдық ұйымдардың мүшелері, жергілікті билік өкілдері мен журналистер 

болып, бір қауым ел Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркі аумағындағы тауға 

шығып, биік белесті бағындырады. Ал, шыққан шыңға «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы» деген атау беріледі. Облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің 

қатысуындағы, елді бірлікке бастап, татулыққа үндейтін ілкімді шара ертең, 

шілденің 31-і күні бастау алады. Әсем ән, тәтті күй, тартымды әңгіме, 

суретшілердің шығармашылық байқауы – бәрі осында. «Бізді бір тағдыр, бір 

Отан» біріктіреді дегендердің бастамасына табыс тілейміз. 
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АЛЬПИНИСТЕР ШЫҚҚАН ШЫҢҒА ҚХА АТАУЫ БЕРІЛДІ  

Батыс Тянь-Шань тауында «Қазақстан халқы Ассамблеясы» деп аталатын 

шың пайда болды.   Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сайрам-Өгем 

шатқалының шығыс жақ бетінде орналасқан асудың биіктігі 3 мың 535 метр. 

Ал тәжірибелі альпинистер бастаған еріктілер тобы адам ізі баспаған тау 

шыңын бағындырып, достықтың символына айналған асуда еліміздің көк 

байрағы мен Ассамблея туын желбіретуге аттанып кетті.   Топ жетекшісі 

жолға өзімен бірге ең қажетті деген заттарды ғана түгендеп алып жатыр. 

Себебі алда адам ізі баспаған шатқалдар мен алынбаған асу жатыр. Талай 

шыңды бағындырып, қар барысы атанған альпинист үшін бұл сапардың орны 

бөлек.   Ал кәсіпқой фотограф Богдан Руденко бұл сапарға алғашқылардың 

бірі болып қатысуға ниет білдіріпті. Жол ауыр. Дегенмен мұндай сәттер келе 

бермейді. «Сондықтан шыңға шығып, қайталанбас кардлар түсіріп қайтқым 

келді», - дейді суретші.   «Асуды бағындырғысы келгендер көп болды», - 

дейді шараны ұйымдастырушылар. Дегенмен олардың бәріне бірдей рұқсат 

етілмеген. Өйткені жықпылы көп тау шатқалында жүру қауіпті. Тіпті кейбір 

жерлерден тек арқанның күшімен ғана өтуге болады екен. Шыңға барар жол 

алпенистер тілімен айтқанда өте ауыр асу деп бағаланған. Тарихи сәттің 

куәгерлеріне сапар алдында шыңға қойылатын капсула салтанатты түрде 

табысталды.   Біздің түсіру тобымыз дәл қазір теңіз деңгейінен шамамен 2 

мың метр биіктікте жатқан жұрт жер жаннаты атап кеткен Сайрам шыңының 

етегінде тұрмыз. Білікті спорт шеберлері бастаған еріктілер жасағы бұдан да 

жоғары шығады. Олар екі күн бойы жүріп отырып, адам ізі баспаған белеске 

ҚХА деген атауды беріп қайтады.   «Бұл біздің таулар» деп аталатын дәстүрлі 

фестивальге қатысушылар екі күн бойына Сайрам-Өгем шатқалындағы әсем 

жерлерді аралап, табиғатты тамашалап қайтады. Алған әсерлерін қағаз бетіне 

түсіріп, сурет салудан сайысады. Кешқұрым алау басына жиылып, авторлық 

ең үздік деген әндерді шырқап, би билеп тынығып қайтады 
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31 Июля 2015, 15:15 

Биіктігі 3535 метр шыңға «Қазақстан халқы Ассамблеясының 

20 жылдығы шыңы» атауы беріледі 

 
АСТАНА. Қазақпарат - «Бұл біздің таулар» 

республикалық фестивалінің қатысушылары 

биіктігі 3535 метр шыңға көтеріледі, деп 

хабарланған Қазақстан халқы Ассамблеясының 

ресми сайтында. 

31 шілде мен 2 тамыз аралығында 

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам-Өгем 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында (Төлеби ауданы) Қазақстан 

халқы Ассамблеясының жылы аясында «Бұл - біздің таулар!» республикалық 

фестивалі өтеді.  

Оған этномәдени бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдар, БАҚ өкілдері, 

туристер мен альпинистер қатысады. Қатысушылар Өгем жотасының шығыс 

жағында орналасқан шыңға (биіктігі 3535 м) шығады. Оған «Қазақстан халқы 

Ассамблеясының 20 жылдығы шыңы» атауы беріледі.  

Фестиваль аясында суретшілердің байқауы және олардың 

жұмыстарының көрмесі, этномәдени бірлестіктер шығармашылық 

ұжымдарының концерттері ұйымдастырылады. 

  

http://inform.kz/rus/article/2802437


 

http://inform.kz/rus/article/2802405 

Вершину высотой 3535 метров назовут «Пик 20-летия 

Ассамблеи народа Казахстана» 
 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники 

республиканского фестиваля «Это - наши горы!» 

совершат подъем на вершину высотой 3535 метров, 

сообщается на официальном сайте Ассамблеи народа 

Казахстана. 

С  31 июля по 2 августа на территории Сайрам-

Угамского государственного национального природного парка Южно-

Казахстанской области (Толебийский район) в рамках Года Ассамблеи 

народа Казахстана пройдет республиканский фестиваль «Это - наши горы!» 

В нем примут участие представители широкой общественности, 

этнокультурных объединений, неправительственных организаций, средств 

массовой информации, туристы и альпинисты.В ходе фестиваля будет 

совершено восхождение на вершину (высота 3535 м) в восточной части 

Угамского хребта. Вершину назовут «Пик 20-летия Ассамблеи народа 

Казахстана».В рамках мероприятия будут организованы конкурс и выставка 

работ художников, концерты творческих коллективов этнокультурных 

объединений. 

  

http://inform.kz/rus/article/2802405


 

http://bnews.kz/ru/news/post/279724/ 

В заповеднике ЮКО пройдет фестиваль «Это наши горы» 
 

ШЫМКЕНТ. 30 июля 2015, 20:49. BNews.kz 

С 31 июля по 2 августа на территории Сайрам-

Угамского Государственного национального 

природного парка в Южно-Казахстанской области 

пройдет фестиваль «Это наши горы», передает 

BNews.kz. 

Как сообщили в Управлении предпринимательства, индустриально-

инновационного развития и туризма ЮКО, в рамках фестиваля будет 

совершено восхождение на гору в восточной части Угамского хребта, с 

целью наименования ее «Пик 20-летия Ассамблеи народа Казахстана» 

(высота 3535 м), пройдет конкурс художников, вечер исполнителей 

авторских песен. 

     Фестиваль посвящен году Ассамблеи народа Казахстана.В фестивале 

примут участие представители этнокультурных объединений, 

интеллигенции, неправительственных организаций, политических партий, 

средств массовой информации, туристы и альпинисты. 

  

http://bnews.kz/ru/news/post/279724/
http://bnews.kz/ru/news/region/61/


 
http://strategy2050.kz/news/24337 

 

ОҚО-да ҚХА-ның 20 жылдығына арналған республикалық 

фестиваль өтеді 
2015 жылғы 31 шілде – 2 тамыз аралығында Оңтүстік Қазақстан облысы 

Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында Қазақстан 

халқы Ассамблеясының жылы аясында «Бұл – біздің таулар!» республикалық 

фестивалі өтеді, деп хабарлады «Қоғамдық келісім» РММ. 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 31 Шілде , 10:02 

Ұйымдастырушылар Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі, өңірлік 

Қазақстан халқы Ассамблеясы, Төлеби аудандық әкімдігі, Сайрам-Өгем 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, облыс әкімі жанындағы спорттық-

экологиялық туризмді дамыту және экологиялық тәрбие жөніндегі қоғамдық 

кеңес. 

Шараның мақсаты - Қазақстан халқының бірлігін нығайту, Елбасы 

Н.А.Назарбаевтың бейбітшілік пен келісім саясаты аясында шоғырландыру, 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы және «Баршаға арналған қазіргі заманғы 

мемлекет» 100 нақты қадам – Ұлт жоспарының негізгі бағыттарын түсіндіру. 

Фестиваль барысында Өгем тау жотасының шығыс жағында орналасқан 

тауға шығып, оған «Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы шыңы» 

(биіктігі 3535 м) атауы беріледі. 

Аталмыш фестиваль аясында суретшілердің конкурсы және олардың 

жұмыстарына арналған көрме, этномәдени бірлестіктер шығармашылық 

ұжымдарының концерттері ұйымдастырылады. 

Іс-шараға қалың бұқара, этномәдени бірлестіктер, үкіметтік емес 

ұйымдар, БАҚ өкілдері, туристер мен альпинистер қатысады. 

  

http://strategy2050.kz/news/24337


 

http://strategy2050.kz/ru/news/24337 

В ЮКО состоится республиканский фестиваль в честь 20-летия 

АНК 
В рамках Года Ассамблеи народа Казахстана с 31 по 2 августа т.г. 

пройдет республиканский фестиваль «Это – наши горы!» на территории 

Сайрам-Угамского Государственного национального природного парка 

ЮКО, сообщили в РГУ «Қоғамдық келісім». 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 31 Июля , 10:02 

Организаторы фестиваля - акимат Южно-Казахстанской области, 

Ассамблея народа Казахстана региона, акимат Толебийского района, Сайрам-

Угамский Государственный национальный природный парк, общественный 

совет по развитию спортивно-экологического туризма и экологического 

воспитания при акиме области. 

Отмечается, что фестиваль проводится с целью укрепления единства 

народа Казахстана, консолидации вокруг политики мира и согласия Главы 

государства, Лидера Нации Н.А.Назарбаева, разъяснения основных 

направлений Стратегии «Казахстан-2050» и Плана нации – 100 конкретных 

шагов «Современное государство для всех». 

«В ходе фестиваля будет совершено восхождение на вершину (высота 

3535 м) в восточной части Угамского хребта и наименования ее «Пик 20-лет 

Ассамблеи народа Казахстана», - говорится в сообщении. 

Также в рамках мероприятия будут организованы конкурс и выставка 

работ художников, концерты творческих коллективов этнокультурных 

объединений. 

В фестивале примут участие представители широкой общественности, 

этнокультурных объединений, неправительственных организаций, средств 

массовой информации, туристы и альпинисты. 

  

http://strategy2050.kz/ru/news/24337


http://timeskz.kz/9774-turisty-alpinisty-i-zhurnalisty-pristupayut-k-pokoreniyu-

bezymyannoy-gornoy-vershiny-v-yuko.html 

Туристы, альпинисты и журналисты приступают к покорению 

безымянной горной вершины в ЮКО 

Покоренной вершине, если удастся, дадут 

уникальное название. 

Завтра, 31 июля, в ЮКО стартует фестиваль 

«Это наши горы», посвященный Году 

Ассамблеи народа Казахстана. Он пройдет в 

живописном ущелье в Сайрам-Угамском 

государственном национальном природном 

парке. Туда с утра из Шымкента устремятся десятки любителей гор, туристы, 

альпинисты, представители этнокультурных объединений, НПО, барды, 

журналисты. 

Как сообщили активисты общественного совета по развитию спортивно-

экологического туризма и экологического воспитания при акиме области, 

фестиваль будет насыщенным и увлекательным. Планируется восхождение 

на одну из безымянных вершин Угамского хребта (высота 3 535 м), которую 

назовут «Пик 20-летия Ассамблеи народа Казахстана». 

      В программе горного фестиваля - конкурсы художников, выступления 

исполнителей авторских песен под звездным небом у костра. 

Завершится горный праздник в воскресенье, 2 августа, награждением всех 

отличившихся. 

  

http://timeskz.kz/9774-turisty-alpinisty-i-zhurnalisty-pristupayut-k-pokoreniyu-bezymyannoy-gornoy-vershiny-v-yuko.html
http://timeskz.kz/9774-turisty-alpinisty-i-zhurnalisty-pristupayut-k-pokoreniyu-bezymyannoy-gornoy-vershiny-v-yuko.html
http://timeskz.kz/uploads/posts/2015-07/1438251763_karabkaysya-na-odnu-vershinu.jpg


 

http://baq.kz/news/kha-20-zhil/oko-da-bul-bizdin-taular-atti-baikau-otedi-69167 

ОҚО-да «Бұл – біздің таулар!» атты байқау өтеді 

 

Астана. 30 шілде. Baq.kz – 31 шілде – 2 тамыз аралығында Төлеби 

ауданы Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында 

Оңтүстік Қазақстан облысы кәсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму 

және туризм басқармасының қолдауымен «Бұл – біздің таулар!» атты 

фестиваль өтеді. 

Фестиваль аясында Қазақстан халқы ассамблеясының жылына 

арналған іс-шаралар өткізу жоспарлануда. 

Іс-шараны ұйымдастыру жұмыстарына ОҚО әкімдігі, Оңтүстік 

Қазақстан облыстық ҚХА, Төлеби аудандық әкімдігі, Сайрам-Өгем 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, облыс әкімі жанындағы спорттық-

экологиялық туризмді дамыту және экологиялық тәрбие жөніндегі қоғамдық 

кеңесі қатысады. 

Іс-шараның басты мақсаты – ішкі спорттық-экологиялық туризмнің 

дамуына ықпал ету, облыстың туристік әлеуетін насихаттау, облыстың 

табиғи нысандарымен танысу болмақ. 

Айта кетейік, байқауда Өгем тау жотасының шығыс жағында 

орналасқан тауға шығып, оған           «Қазақстан халқы ассамблеясының 20 

жылдығы шыңы» атауы берілетін болады. Мерекелік шарада суретшілердің 

байқауы мен авторлық әндерді орындаушылардың кеші өткізіледі деп 

күтілуде. 

Іс-шараға этномәдени бірлестіктер, зиялы қауым, үкіметтік емес 

ұйымдар, саяси партиялар, БАҚ өкілдері, туристер, альпинистер қатысады.   

  

http://baq.kz/news/kha-20-zhil/oko-da-bul-bizdin-taular-atti-baikau-otedi-69167


 

http://otyrar.kz/2015/07/festival-eto-nashi-gory-nachalsya-v-yuko/ 

Фестиваль «Это — наши горы» начался в ЮКО 
Туристы и альпинисты, представители 

общественности, этнокультурных 

объединений, неправительственных 

организаций и средств массовой 

информации. Все эти люди собрались 

сегодня ранним утром на площади Аль-

Фараби. А объединил всех ежегодный 

фестиваль. С 31 июля по 2 августа на 

территории Сайрам-Угамского национального природного парка пройдет 

республиканский фестиваль «Это — наши горы», приуроченный к 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана. 

В живописнейшем месте области будут организованы конкурс и выставка 

работ художников, концерты творческих коллективов этнокультурных 

объединений и вечер бардовской песни. На сегодняшний день участники 

поставили перед собой задачу — подняться на вершину высотой 3535 метров 

в восточной части Угамского хребта и назвать ее «Пик 20-летия Ассамблеи 

народа Казахстана». 

  

http://otyrar.kz/2015/07/festival-eto-nashi-gory-nachalsya-v-yuko/
http://otyrar.kz/wp-content/uploads/2015/07/vlcsnap-2015-08-03-11h45m34s406-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82.jpg


Радио 

 

http://kazradio.kaztrk.kz/kz/view/assambleya_kazradio/page_99102_ontystik-

kazakstan-oblysynda-kkha-nyn-zhyly-ayasynda-bu 

Оңтүстік Қазақстан облысында ҚХА-ның жылы аясында «Бұл біздің таулар» 

республикалық фестивалі өтті  

20:03, 31 шілде 2015 

  

http://kazradio.kaztrk.kz/kz/view/assambleya_kazradio/page_99102_ontystik-kazakstan-oblysynda-kkha-nyn-zhyly-ayasynda-bu
http://kazradio.kaztrk.kz/kz/view/assambleya_kazradio/page_99102_ontystik-kazakstan-oblysynda-kkha-nyn-zhyly-ayasynda-bu


Соцальные сети 

 

https://twitter.com/assemblykaz 

 

 

 

  

https://twitter.com/assemblykaz


 

https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%

B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-

%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/48144540866

3704 
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