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Гүлназым 
 САҒИТОВА

Жаңа оқу жылы қарсаңында мауыты-шұға комби-
наты ауданында ақын Ғ. Қайырбеков көшесінде орна-
ласқан мектепке дейінгі білім мекемесі  ата-аналар 
мен кішкене балалардың қуанышына пайдалануға 
берілді.  Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов міне, осы  
жаңа балабақшада болып, ішін аралап, балаларға ар-
налған төсек-орындарды, жиһаздарды көрді.  Кішкене 
балалар балабақшаның табалдырығын  үстіміздегі 
жылдың кыркүйегінде аттайтын болады.

Балабақша екі жүз сексен орынға арналған.  Кіш-
кене балаларға  мемлекеттік және орыс тілінде 

 тәрбие-білім беріледі. Балабақша іші мұнтаздай жа-
рық, әсем.  Мектепке дейінгі білім мекемесінде  спорт, 
музыкалық, физиотерапиялық зал бар. Балабақшаның 
әр сыныбы интерактивті тақталармен жарақталған. 
Компьютер сыныбы,  сол секілді жаңа спорт алаңы бар, 
ол жаңа спорт құралдарымен жабдықталған. Бала-
бақшаның мердігері  «Ұлан» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі болып табылады.  Балабақшаның жалпы 
жұмыстарына  658369 мың теңге жұмсалды.  

Балабақшаның ашылу салтанатында мектеп-
ке дейінгі білім мекемесінің ұжымы,  құрылыс-
шы-мердігерлер  облыс әкіміне ризашылықтарын 
білдіріп, рахметтерін айтты. Осы балабақша ата-ана-
лар мен балалардың игілігіне жеткенше небір өзіндік 

үлкенді-кішілі келеңсіз жағдайларды басынан кешір-
гені белгілі, бірақ ол келеңсіздіктер өткінші. Ең басты-
сы сол, балабақшаның келбеті жаңарып, балалардың 
қуанышына, игілігіне, толыққанды саналы тәрбие 
мен сапалы білім алулары үшін берілді. Кішкене ба-
лалар да  қуанып, жүздері бал-бұл жайнап, қонақтарға 
шағын концерттік нөмерлерін сыйлады. Содан кейін 
балалардың біріне   облыс әкімі  сый ретінде бала-
бақшаның үлкен кілтін сыйлап ұсынды. Барлығы да 
мәз-мейрам.  

СУРЕТТЕ: балабақшаның ашылу салтанатынан 
көрініс.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

 БИЛІК ЖƏНЕ ХАЛЫҚ

Балабақша пайдалануға берілді

Əлібек 
 ЫБЫРАЙ
 
Сарыкөл жəне Қарасу 

аудандары ежелден бірлігі 
жарасып, берекесі артқан 
өңірлер. Қоңсылас қонған 
қос ауданның да шаруа-
шылығы мығым, істері 
оңға басқан. Екеуі де жай-

қалтып бітік егін өсіріп, мал 
басын көбейтуді ізгі мұраты 
санайды. Сондықтан, өзге 
өңірлер сияқты көршілес 
аудандардың экономика-
лық һəм əлеуметтік мəсе-
лелерді шешу ісі көкейге 
қонымды. Бұған кезекті 
рет облыс əкімі Архимед 
Мұхамбетовтің өзі көз жет-

кізді. Ел ішіндегі ілкімді 
шаралардың барысымен 
танысқан аймақ басшысы 
жергілікті атқарушы билікке 
тиісті тапсырмалар жүктеп, 
қолға алынған шаруалар-
дың сапалы əлі мерзімінен 
кешіктірілмей ел 
игілігіне айналуы 
тиістігін ескертті.

БИЛІК ЖƏНЕ ХАЛЫҚ

Ñàííàí – ñàïàғà!

3-бет.
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Жемќорлыќќа ќарсы
мєдениетті ќалыптастыру

Ќ±рметке ие болѓандардыњ
арасында ¦лы Отан соѓысыныњ
ардагерлері, ењбек ерлері, ден-
саулыќ саќтау саласыныњ ‰здік-
тері, ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ
ќызметкерлері, мемлекеттік ќыз-
мет ардагерлері, халыќ шыѓар-
машылыѓыныњ єр т‰рлі саласын-
да ењбек етіп, облыстыњ μркен-
деуіне ‰лес ќосќан азаматтар
бар.

"Ќостанай облысыныњ Ќ±р-
метті азаматы" атанѓандар: ¦лы
Отан соѓысыныњ ќатысушысы
Михаил Подоляков, денсаулыќ
саќтау саласыныњ ‰здігі Ысќаќ
Есіргепов жєне зањгер, аѓа єділет
кењесшісі Рамазан Сєрпеков.
"Ќостанай ќаласыныњ Ќ±рметті
азаматы" атанѓандар: Ќазаќстан-
ныњ халыќ аќыны Єсия Беркено-
ва, "Карнавал" би ансамблініњ
жетекшісі Шамиль Фахрутдинов
жєне спорт ардагері, белгілі жат-
тыќтырушы Бейсенбай Єубєкі-
ров.

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызмет істері министрлігініњ
Ќостанай облысы бойынша департаменті Аманкелді ауданы єкімініњ
аппаратымен бірлесіп, "Ќостанай облысыныњ балалар жєне жастар
±йымы ќауымдастыѓы" ЌЗТ ауданында "Азаматтардыњ ќ±ќыќтары
мен зањды м‰дделерін ќорѓау ќызметін ж‰зеге асырудаѓы ќызметтік
єдеп жєне жоѓары рухани-адамгершілік ахуал" таќырыбына ауда-
наралыќ дμњгелек ‰стел μткізді.

ЌР Мемлекеттік ќызмет істері министрлігініњ Ќостанай облысы
бойынша департаментініњ сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын алу бас-
ќармасыныњ бас маманы О.М±стафинаныњ айтуынша, іс-шараныњ
маќсаты азаматтардыњ зањды м‰дделері мен ќ±ќыќтарын ќорѓаумен
айналысатын ќызметкерлерге моральдыќ-адамгершілік талаптарын
арттыру, олардыњ рμлін т‰сіндіру, халыќтыњ сенімін ныѓайту.

Дμњгелек ‰стел ж±мысына Арќалыќ ќаласы, Жанкелдин ауданын-
даѓы  мемлекеттік мекемелер, ќ±ќыќ ќорѓау органдары, сот, кєсіпкерлік
субьектілері, ‰кіметтік емес ±йым μкілдері мен мамандары ќатысты.

Дєрежелі марапаттарды об-
лыс єкімі Архимед М±хамбетов,
облыстыќ мєслихаттыњ хатшысы
Сайлаубек Ещанов жєне Ќоста-
най  ќаласыныњ  єкімі  Базыл  Жа-
ќыпов тапсырды. Марапат
иелерініњ атынан облыстыќ ар-

дагерлер ±йымыныњ тμраѓасы
Кенжебек Укин сμз сμйледі.

СУРЕТТЕ: марапаттау рєсімі
барысында.

Суретті  т‰сірген  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Облыстыќ спартакиада
жалауы желбіреді

К¤РКЕЙЕ БЕР, ЌОСТАНАЙ!

Салтанатты іс-шара
кешкі саѓат сегізде бас-
талды. Спорттыќ шеруді
±лттыќ киім киген салт
атты ќазаќ жігіттері бас-
тап шыќты. Б±л топ елі
‰шін еміреніп μткен ќай-
сар батырлардыњ обра-
зын сомдады. Кеш ж‰р-
гізушілері Ќара ќыпшаќ
Ќобыланды батырдыњ
ерлігін елі ешќашан
±мытпайтынын атап μтті.
Баћад‰р бабаѓа биыл
Ќостанайдыњ тμрінен ес-
керткіш ашылѓаны белгі-
лі. Шеруді спорт ардагер-
лері жалѓастырды. Олар-
дыњ арасында астыќты
аймаќтан шыќќан белгілі
спортшылар, ЌР ењбек
сіњірген жаттыќтырушы-
лары бар. Аталмыш сала-
да алѓашќы ќадамдарын
бастаѓан жастар аѓа буын-
ныњ соњынан ілесті. Осы-
лайша орталыќ стадион
алањын айналып μтті.
Спорттыќ шеруден соњ
облыс єкімі А.М±хамбетов
сμз сμйлеп, спартакиаданы ресми т‰рде ашыќ деп
жариялады. Ќостанай т±рѓындары кμк байраќќа
ќарап бой т‰зеп, ЌР Єн±ранын ќосыла шырќады.
Б±л кеште "Рио-2016" олимпиадасы ж‰лдегер-
лерініњ есімдері аталып, кμрермендер ќошемет
білдірді.

– Ќ±рметті ќостанайлыќтар, баршањызды ел
Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына жєне Ќостанай об-
лысыныњ 80 жылдыѓына арналѓан "Тыњ-Целина-
2016" облыстыќ спартакиадасыныњ салтанатты
ашылуымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын. Елба-
сы, ¦лт Кμшбасшысы Н.Є.Назарбаевтыњ салиќа-

лы саясатыныњ арќа-
сында еліміздіњ экономи-
касы ќарыштап дамып,
халыќтыњ єл-ауќаты
жылдан-жылѓа артып ке-
леді. Б‰гінгі тањда еліміз-
де шаѓын жєне орта кє-
сіпкерлікті дамытуѓа, т±р-
ѓын ‰й салуѓа, білім, ден-
саулыќ саќтау, мєде-
ниет, спорт нысандарын
т±рѓызуѓа ерекше назар
аударылѓан. Біз, осы же-
тістіктердіњ бєрін тєуел-
сіздік деген ±ѓыммен
б а й л а н ы с т ы р а м ы з .
Дєст‰рлі спартакиадаѓа
топ жарѓан тарландар
бас ќосып отыр. Ж‰з-
ден ж‰йрік, мыњнан т±л-
пар шыќќандар жењіс
т±ѓырынан орын алады.
Ендеше, спартакиада
ќатысушыларына тар-
тысты сайыс, єділ тμре-
лік, толайым табыстар
тілеймін, – деді облыс
єкімі Архимед М±хамбе-
тов.

Биылѓы спартакиа-
даѓа екі мыњнан астам спортшы жиналды. Олар
‰ш к‰н бойы спорттыњ он бес т‰рінен сынѓа т‰сті.
Кіл ж‰йріктердіњ жарысы биыл 31-ші рет ±йымдас-
тырылып отыр. Осылайша, дєст‰рлі облыстыќ
спартакиада жалауы желбіреп, сайыс символына
айналѓан алау жаѓылды. Жарыстыњ бас тμрешісі
спартакиаданыњ ережеге сай єділ μтетіндігіне сμз
беріп, ант етті.

СУРЕТТЕРДЕ: облыстыќ спартакиаданыњ
салтанатты ашылу сєті.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

¤ткен аптада Ќостанай облысыныњ ќ±рылѓанына 80 жыл жєне Ќостанай
ќаласыныњ к‰ніне арналѓан іс-шаралар μтті. Мерекелік баѓдарлама барысында
орталыќ стадионда "Тыњ-Целина-2016" облыстыќ спартакиадасы салтанатты
т‰рде ашылды. Оѓан μњір басшысы Архимед М±хамбетов ќатысып,
спортшыларѓа сєттілік тіледі.

Мерейтойлыќ марапат
тапсырылды

Ќостанай облысыныњ єлеуметтік-экономикалыќ дамуына ‰лес
ќосќан бір топ ењбек ардагеріне ќ±рмет кμрсетілді. Олар Ќостанай
облысы жєне Ќостанай ќаласыныњ  Ќ±рметті  азаматы  атаѓына  ие
болып,  Ќостанай  облысыныњ  80 жылдыѓына арналѓан
мерейтойлыќ тμсбелгімен марапатталды.

Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыѓы министрлігі жауап-
ты хатшысы міндетін атќарушыныњ б±йрыѓымен Дєуіт Бєкен±лы
Ж±мабаев Ќостанай облыстыќ аумаќтыќ орман шаруашылыѓы жєне
жануарлар єлемі инспекциясыныњ басшысы болып таѓайындалды.

Б±ѓан дейін ол Ќостанай облысы єкімі аппаратыныњ ж±мылдыру
дайындыѓы, лањкестіктіњ алдын алу жєне жою жμніндегі бμлімініњ
басшысы болып ќызмет етті.

*   *   *
Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі білім жєне

ѓылым саласындаѓы баќылау комитеті тμраѓасыныњ б±йрыѓымен
Орал Ќаби±лы Ќаппасов Ќостанай облысы білім саласын баќылау
департаментініњ басшысы болып таѓайындалды.

Б±ѓан дейін Павлодар облысы білім саласын баќылау департа-
ментініњ басшысы лауазымын атќарды.

Жања таѓайындау

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќазір елімізде Еуропаныњ ќайта ќ±ру жєне даму банкі (ЕЌЌДБ)
арќылы біраз игі істердіњ орындалып жатќаны ємбеге аян.

Облыс  єкімі  Архимед М±хамбетов таяуда μткен єкімдіктіњ кењей-
тілген аппарат мєжілісінде республикалыќ бюджеттен бμлінетін ќара-
жат аталѓан ќай аймаќпен ж±мыс істейтін болса, соѓан берілетінін
мєлімдеді.

Сумен жабдыќтаудыњ жања жобаларына ж±мсалатын ќаржы
ќазірдіњ μзінде осы банктіњ кμмегімен реттеліп отыр.

"Н±рлы жол" баѓдарламасыныњ негізінде μњірімізге 3,7 млрд. тењ-
ге б±йырып, алты жоба іске аспаќ. Б±л турасында мєжілісте облыс-
тыњ энергетика жєне т±рѓын ‰й коммуналдыќ шаруашылыѓыныњ бас-
шысы Ќайдар Ќамбаров баяндады.

– Сумен жабдыќтау жєне су ќ±бырын ж‰ргізу ‰шін Лисаков ќала-
сында жоѓары Тобыл су торабынан су ќысымы м±нарасын жањарту
жобасы ќолѓа алынады. Биіктігі 43 метр болатын м±нара т±тастай
μзгертіледі. Ќостанай ќаласындаѓы №5  кєріз суларын сору станция-
сыныњ ќ±рылысы да жанданбаќ. Б±л ж±мыстар болашаќта тμтенше
жаѓдайдыњ болмауын тμмендетеді. Дєл осындай игі іс Жітіќара ќала-
сында да іске аспаќ, – деді басќарма басшысы.

Сондай-аќ жања жобалардыњ ішіндегі ењ мањыздысы – Затобол
кентінен басталатын Тобыл μзені арќылы μтетін кєріз ќ±быры. Б±л
жоба Тобыл μзенін ластанудан саќтайды.

Ќайдар Ќамбаров "Єуежай" мμлтек ауданындаѓы жылу ж‰йесі
ќ±бырларыныњ ќ±рылысына да тоќталып, жыл аяѓына дейін бірша-
масы тємам болатынын жеткізді. Ал, Московский су ќ±бырыныњ ж±мы-
сы 2017 жылы жалѓасын табатынын, єзірге 794 млн. тењге игеріл-
генін, толыќ берілген ќаржыныњ 53% ж±мсалѓанын тілге тиек етті.

Осы арада μњір басшысы б±ѓан дейінгі ж‰ргізілген су ќ±бырлары-
ныњ жобасы мердігерлердіњ сапасыз ж±мыс істегендігінен, 2015 жылы
тењгеніњ девальвациясынан ќазір кейбір жобалардыњ ќ±ны μскендігін
айтты.

ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Сумен жабдыќтауѓа
3,7 млрд. тењге бμлінді

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

Ќостанай облысыныњ "Жастардыњ алтын кітабы" биыл да
жања есімдермен толыќпаќшы. Осы маќсатта μтініш ќабылдау
да басталып кетті.

Тобыл μњірінде б±л бастама 2005 жылдан бері ж‰зеге асып ке-
леді. Жыл сайын шыѓармашыл, спортта, ѓылым, журналистика сала-
сында ‰здік кμрініп ж‰рген жастар ењбектеріне ќарай баѓасын алып,
есімдері "Алтын кітапќа" жазылады. Биік жетістіктерге ќол жеткізген
жастарды ќоѓам алдында таныту жобаныњ басты ±станымы. 14-29
жас аралыѓындаѓы белсенді жастар байќауѓа ќажетті ќ±жаттарды
тапсырып, баќтарын сынап кμрулеріне болады.

Ќостанай облысыныњ "Жастардыњ алтын кітабына" енгізілген
т±лѓаларѓа нμмірлік белгісімен ќоса, облыс єкімініњ ќолтањбасы бар
сертификат табысталады. Марапаттау жылдыњ соњында болады деп
жоспарлануда.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

"Жастардыњ алтын
кітабына" енгіњіз келсе...
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Сарыкөл 
сапары 

Сарыкөлде «біздерде мына-
дай бар, мынадай бар», – деп 
көрсететін көрікті жобалар көп. 
Соның бірі – аудан орталығына 
тартылып жатқан су құбыры-
ның құрылысы биыл жыл аяғы-
на  дейін пайдалануға берілетін 
болды. 

Орталыққа су құбыры 
желілерін  тарту жұмыстарының 
екінші кезеңі осыдан үш жыл 
бұрын   басталған болатын. Бұған 
қазынадан 2 млрд. 977 мың тең-
ге бөлінді. Бұл күні соның басым 
бөлігі толық игерілді. Тек, үстіміз-
дегі жылы 914 100 796 теңгесі 
жұмсалмақ.  Яғни, желтоқсан ай-
ына дейін тағы 35,9 шақырымдық 
су құбыры төселеді.

Құрылыс жұмыстарын қолға 
алған   бас мердігер – «Ерлан 
Компаниясы» ЖШС-нің  бас ди-
ректоры Төлеген Жайлаубаев об-
лыс әкіміне құрылыс жұмысының 
барысы туралы баяндап берді.

– Біз барлық жұмысты кес-
теге сай атқарып жатырмыз. 
Ешқандай іркіліс жоқ. Биыл 30 
шақырым су құбырын тарту 
жоспарланса, қазір соның 24 
шақырымын еңсеріп тастадық. 
Енді бар болғаны  6 шақырымы 
қалды, – деді ол. – Өткен жылы 
сыйымдылығы 1500 текше метр-
лік жаңа су қоймасын салдық, ал 
биыл ескі су қоймасын жаңарт-
тық. Маңайды абаттандырамыз.

Мердігер компания өкілі 
су құбырын тарту жұмыстары 
кезең-кезеңімен орындалып 
жатқандығын жеткізді. Мән-жай-
ға қаныққан облыс әкімі:

– Су өткізгенде, алдымен, са-
пасы басты назарда болуы тиіс. 
Құбырлар қыстың күні қатып 
қалмайтындай болсын. Ертең 
халық үйімізге су кіргізгенмен, 
жолымыз ды бүлдіріп таста-
дыңдар деп арызданбайтындай 
етіп жасау керек. Осы жағына аса 
мән беріңдер, – деп ескертті. 

Аудан әкімі  жүктелген міндет-
ті жіті назарда ұстайтындығын 
айтты.

Облыс әкімі жолай  Сарыкөл 
кентіне  аз-кем аялдап, «Көркейе 
бер, Қостанай!» акциясы аясын-
да жаңартылып жатқан орталық 
алаңдағы құрылыс жұмысымен 
танысты. Жаңа хоккей кордын 
көрді. Аумағы 10 000 шаршы 
метрді алып жатқан бұл кешен-
ге инвесторлардан тартылған 
қаражат есебінен  60 млн. теңге 
жұмсалмақ.  

Қарасу қағажу 
қалмайды

Қарасу – егістік көлемі 
жағынан  республика бойынша 
екінші орында тұрған аудан. 
Мал шаруашылығына да ден 
қойған іргелі өңір. Облыста мал 
бордақылайтын ең ірі үш алаң 
болса, соның бірі осы ауданның 
еншісінде. Үш мың қара малға 
арналған кешен Жұмағұл ауылы-
ның іргесінде орналасқан. Мұн-
да асыл тұқымды қазақтың ақ 
бас сиыры мен Әулиекөл тұқы-
мы өсіріледі. Жоба 2010 жылы 
пайдалануға берілген. Кәсіпо-

рын директоры Талғат Малаев-
тың айтуынша, дәл осы мал 
бордақылау алаңында күтімге 
алынған ірі қара қосымша сал-
мақ қосып, әбден семіртілгеннен 
кейін  «Қарасу – етке» өткізіледі. 
Соңғы жылдары шаруашылық 
экспорт көлемін ұлғайтуды 
жоспарлап отыр. Еттің дені Ре-
сейге тасымалданады. Әзірге, 
кейбір кедергілерге байланысты 
өнім экспорттау 20 %-ға төмен-
деп кеткен. Бірақ, бұл шектеулер 
уақытша дейді мамандар. 

– Біздің шаруашылық ет өт-
кізумен қатар асылтұқымды 
 тайыншаларды сатумен айналы-
сады. Биылдың өзінде 940 қара 
мал саттық. Сұраныс жақсы.  Ха-
лыққа жұмыс тауып беріп отыр-
ғандықтан, жұмыстың ырғақты 
қалпынан жаңылғымыз келмей-
ді. Осылайша еңбек өнімділігін 
арттырып отырмыз. Сенесіз бе, 
осыншама үлкен мал бордақы-
лау алаңында бар болғаны 11-ақ 
адам жұмыс істейді. Керісінше, 
олардың айлық орташа табысы 
120 мың теңге, – дейді кәсіпорын 
басшысы.

Мал бордақылау алаңыңа бас 
сұққан облыс басшысы маман-
дармен пікірлесті.

Бұдан соң «Қараман және К» 
ЖШС-іне қарасты егін алқабын 
аралап, сол жерде қарасулық 
диқандармен жүздесті. Биыл Қа-
расуда егін бітік шықты. Бидай 
белуардан келеді. Көрген көз 
тоя ды. Тек, күн мейірін төксе, 
енді бір он күнде егінге орақ тү-
суі ғажап емес. Өңір шаруалары 
күзгі жиын-терімге тастұйнақтай 
дайын отыр. Техника сайлы, 
көңіл жайлы.

Облыс әкімі шаруалардың 
мұң-мұқтажына құлақ асқысы 
келген, бірақ, диқандар ешқан-
дай артық-ауыс мәселе жоқтығын 
көлденең тартты. Тек, науқандық 
жұмыстарға қажетті жанар-жағар 

май бағасының қымбаттығын 
еске салған. Бұл сұраққа әкім 
былай деп жауап қатты:

– Мемлекет барынша қол 
ұшын беріп отыр. Бар кілтипан 
жердің ара қашықтығында жатыр. 
Мәселен, орталықтан бөлінген 
жанар-жағар майдың қажетті 
жеріне жеткенше тасымалдау 
бағасы өзгереді. Бұл нарық заңы. 
Әйтпесе, Үкімет шаруаларға  
тиісті көмек беруден бас тартқан 
емес. 

Тағы бір мәселе, облыста егін 
орағына 11 мың техника қатысты-
рылады. Оның үш мыңы ескі тех-
ника. Сондықтан, техника паркін 
әлсін-әлсін жаңартып отырудың 
пайдасы орасан. Қостанайдағы 
«Агромашхолдинг» зауыты 
үстіміздегі жылы 500 комбайнды 
сатуға шығармақ. Соны қайткен 
күнде өз облысымызда қалдыру 
қажет. Бағасы да шаруалар үшін 
қол жетімді. А.Мұхамбетов қара-
сулық диқандарға осындай ұсы-
ныс жасады. Қалай болғанда да, 
отандық өнімнің егін жинау қуаты 
зор. Тіпті, КСРО кезінде де мұн-
дай мүмкіндік болмаған. Қазіргі 
уақыт жаңашылдықты қажетсі-
неді. Оған шаруалардың шамасы 
толығымен жетеді.

Тоқетері, күзгі дала жұмы-
старын мезгілінде бастап, дер 
шағында аяқтау уақыт күттірмей-
тін міндет. Облыс әкімі осыдан екі 
жыл бұрынғы жағдайды еске сал-
ды. Рас, ол жылы солтүстіктегі бі-
раз астық мерзімінде жиналмай 
қалып, қар астында қалғанды. 
Былтырғы көрініс жұрттың көз 
алдында. Биыл енді егін шығымы 
жоғары, шүкір, астық мол болға-
лы тұр. Бірақ, әр шаруа «қолын 
мезгілінен кеш сермемеуі тиіс». 
Ел ырыздығы еш ысырапсыз 
қамбаға құйылуы керек. Жұрттың 
күткені де осы.

Суреттерді түсірген автор.

Саннан – сапаға!
1-бет.

Алушы көп, 
міндет ортақ 

Әлібек 
 ЫБЫРАЙ

Қарасу ауданында асыл-
тұқымды қара мал саудаға 
түсті. Бұл осымен төртінші 
рет өткізіліп отырған аук-
цион.  «KARASU Farm» сау-
дасына  Атырау, Қарағанды, 
Павлодар, Ақмола, Ақтөбе 
және басқа да облыстардан 
мал шаруашылығын дамы-
туға ниетті кәсіпкерлер көп 
келді. Бірден айта кетейік,  аукционда 75 тайынша сатылды. Олардан 
жиырма миллион теңгеден астам қаржы түсті.

Кең ауқымды сатылымды ұйымдастырушылардың бірі Талғат 
Малаевтың айтуынша, бұл елімізде мал шаруашылығын кеңінен 
дамытуға арналған бастапқы қадамдардың бірі. Екіншіден, мұндай 
аукциондар мал шаруашылығымен ұдайы айналысып жүрген ша-
руалар үшін таптыртпайтын мүмкіндік. Олар генетикалық жағынан 
жоғары саналатын асылтұқымды мал сатып алып қана қоймай, білікті 
фермерлермен тәжірбие алмасады.

Айтпақшы, аукционға қазақтың ақ бас сиыры мен Әулиекөл 
тұқымдары шығарылды. Әрине, бағалары әрқилы. Мәселен, тірідей 
салмағы 300 келі тартатын бір тайыншаның құны 400 мың теңгеден 
асады.

– Біздің облыста мал шаруашылығы қарқынды дамып келеді. 
Еліміздің басқа өңірлері де Тобыл төсінен асылтұқымды мал алып, 
өздерінде дамытқысы келеді. Бұл жақсы үрдіс, – деді облыс әкімі 
А.Мұхамбетов.

Жоғарыда айтқанымыздай, аукционға келгендердің қатары көп. 
Солардың бірі – Қостанай ауданындағы биыл ғана құрылған «Ка-
захстанец-16» ауылдық кооперативінің өкілі Салтанат Баймолдина 
шараға тұңғыш рет қатысқанын айтады. Ол бұл жолы 650 мың теңгеге 
бағаланған асылтұқымды тайынша сатып алды.

Суреттерді түсірген автор.

АУКЦИОН

Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Қала күні мен Қостанай 
облысының 80 және Тәуел
сіздіктің 25 жылдығына 
орай шаһарда біраз игі істер 
жалғасын тапты. Соның 
бірі Социалистік Еңбек Ері, 
Ленин орденінің  екі мәрте 
иегері, Қазақстан Республи
касының еңбек сіңірген байла
ныс қыз метшісі Бизада Жиенға
зинаға Бас пошта ғимаратында 
мемориалды тақта орнатылды.

Бизада Жиенғазина 1937 
жылы туған. Ол Кеңес Одағы тұ
сында Еңбек Ері атанған 7 пош
ташының бірі. Қостанайдағы 
пошта қызметінің өркендеуіне 
өлшеусіз үлес қосқан ардагер 
жан. Қалалық кеңестің бірнеше 
мәрте депутаттығына сайлан
ды. Облыстық әйелдер кеңесінің 

 мүшесі де болып, ел үшін еңбек 
еткен қайраткер.

Салтанатты шарада облыс 
әкімінің орынбасары Марат 
Жүндібаев, құрметті пошташы
ның ұлы Дулат Оразбекұлы және 
басқалары қатысып, сөз сөйлеп, 
Бизада Жиенғазинаны еске 
алып, елеулі еңбегін тағы бір 
мәрте әңгімеледі.

Суретті түсірген 
Айбек ЖҮЗБАЙ.

Еңбегі ел есінде
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Биыл ќазаќтыњ ±лы аѓартушы
педагогы Ыбырай Алтынса-
ринніњ туѓанына 175 жыл. Міне,
осы атаулы мерейтой ќазір μњірі-
міздіњ єр т‰кпірінде жалѓасып жа-
тыр. Газетімізде б±ѓан дейін жаз-
ѓанымыздай, 12 тамыз к‰ні ±лы
аѓартушы атындаѓы дарынды ба-
лаларѓа арналѓан мектеп интер-
натыныњ мањында мемориалды
тас орнатылды. Ыбырай  Алтын-
саринніњ басќаруымен 1884 жы-
лы алѓаш кірпіші ќаланѓан б±л
мектеп елімізге кμптеген талант-
ты т±лѓаларды, ќайраткерлерді
т‰летіп ±шырды. Атап айтсаќ,
Єліби Жанкелдин, Спандияр
Кμбеев, М±хамеджан Сералин,
Серєлі Ќожамќ±лов, Елубай
¤мірзаќов, Ілияс Омаров, Ємір
Ќанапин, Сырбай Мєуленов
жєне таѓы басќалары.

Салтанатты іс шараѓа ќала
єкімі Базыл Жаќыпов, облыстыќ
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы
Кенжебек Укин, ±заќ жылдары
мектеп директоры болѓан Беген
Кμпешов жєне басќалары сμз

сμйлеп, ќазаќтыњ ‰ш арысыныњ
бірі Ыбырай Алтынсаринніњ ±лт-
ќа кμрсеткен ќызметіне, ерен
ењбегіне тоќталып μтті.

Осы игі істіњ орындалуына бір-
ден-бір м±рындыќ болѓан ењбек
ардагері Марат Ќасымов биылѓы
жылы Ыбырай Алтынсаринніњ
мерейтойына орай іс шаралар

Бюджет ќаржысын
тиімді игеру ќажет

ОБЛЫСТЫЌ МЄСЛИХАТТА

¤њірдегі бірнеше μзекті мєселелерге єсіре-
се, єлеуметтік нысандардыњ ќ±рылыс ж±мы-
сына бμлінетін ќаржыныњ ќаншалыќты игеріліп
жатќанын халыќ ќалаулылары єрдайым наза-
рында ±стап келеді.

Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ депутат-
тары таяуда Рудный ќаласы жєне оныњ іргесі-
ндегі Перцев ауылы мен Ќашар кенттерінде
болып, бірнеше єлеуметтік нысандарды ара-
лап, ауылдыњ жай-к‰ймен танысып ќайтты.

Алдымен Перцев ауылына ат басын б±рѓан
олар таяуда ѓана ќ±рылысы тємам болѓан су
жања мектеп ѓимаратына табан тіреді. Б±ѓан
дейін ауылда негізгі мектеп болѓан-ды. Біраќ
ескі, єбден тозыѓы жеткен ѓимарат ауылдыњ
сиќын ќашырѓан. Сμйтіп, Рудный ќалалыќ
єкімдігі бюджеттен 654 млн. тењге ќаражат
бμліп, 150 балаѓа шаќталѓан зєулім мектеп
т±рѓызѓан.

– ¤здеріњіз байќаѓандай, мектеп барлыќ та-
лапќа сай жабдыќталѓан. М±нда т±ратын от-
басылардыњ 70 баласы осында білім алады.
Ауылды дамытуѓа, адамдарды т±раќты ж±мыс-
пен ќамтуѓа жєне т±рѓындардыњ басќа жерге
ќоныс аудармауы ‰шін б±л мектеп салынѓан.
Рудный  шаћарына 17 шаќырым жерде орна-
ласќан ауылда ќазір 500 адам т±рады. Кμбісі
комбинатта ж±мыс істейді. Єзірге басќа жаќ-
тан кμшіп келіп немесе кμшіп жатќан ешкім жоќ,
– деп Рудный ќаласы єкімініњ орынбасары Еле-
на Скаредина мєн-жайды т‰сіндіргендей бол-
ды.

Біраќ депутаттардыњ кμњілі мектепке емес,
зєулім ѓимаратты оќушылармен толыќтыруѓа
келгенде алањдаулы болды.

– 150 оќушыны ќамтитын ќыруар ќаржы
ж±мсалѓан білім шањыраѓында 70 бала ѓана
оќиды. Б±л ќалай?.. – деді мєслихаттыњ бюд-
жет мєселелері жμніндегі комиссия тμрайымы
Алма Дощанова ањ-тањ болып. – Жобаны жа-
саѓанда не ойладыњыздар? Мынадай мектеп
арќылы ауылѓа ќоныс аударатын адам таппаќ

ниеттеріњізді т‰сінбедім.
Б±ѓан ќала єкімініњ орынбасары аќталмаќ бо-

лып:
– Мектеп – ауылдыњ басты єлеуметтік ны-

саны. Егер мектеп жабылса, ауылдыњ ќ±рыѓа-
ны ѓой. Біз мектеп ішінде шаѓын орталыќтар
ашып, 25 бала ќабылдайын деп отырмыз. Кμрші
ауылдан да балалар келмек, – деді.

Содан соњ халыќ ќалаулылары μњірімізде
ќ±с ж±мыртќаларын μндіретін "Жас Ќанат –
2006" ЖШС-де жєне Рудный ќаласындаѓы Ок-
тябрьдіњ 50 жылдыѓы мен Корчагин кμшелері-
не ж‰ргізілген жањарту ж±мыстарымен таныс-
ты.

Б±л нысандардан кейін келесі баѓыт – Ќашар
ауылы болды. Б±рынѓы жылдарѓа ќараѓанда
Ќашар кентінде біраз μзгерістердіњ бары аныќ
сезілді. Ауылдыњ тамырына ќан ж‰гіргені
бірден байќалады. Ауылды дамыту ‰шін Со-
колов-Сарыбай кен байыту комбинаты біраз
демеушілік жасапты. Жањадан мешіт т±рѓызы-
лып, салауатты μмір салтын ќалыптастыруда
денешыныќтыру-сауыќтыру кешені ашылѓан.
Кенттегі №1 орта мектепке де к‰рделі жμндеу
ж±мысы ж‰ргізілген. Яѓни, бір сμзбен айтќан-
да, Ќашар кенті ќазір ќарќынды дамып келеді.
Бір мєселесі – ауылдаѓы "Юность" мєдениет
‰йі к‰рделі жμндеуді ќажетсініп т±р. Осыѓан
дейін комбинаттыњ ќарауында болып келген
мєдени ошаќ ќазір ќала єкімдігініњ балансына
μткен.

Ауыл єкімі к‰рделу жμндеуге 500-600 млн.
тењге ќаржы ж±мсалатынын айтќанда, халыќ
ќалаулылары бірден келіспейтіндігін жеткізді.

– Б±л тым кμп ќаражат. Мен Сіздерді ауылы-
ма апарайын, ондаѓы мєдениет ‰йін кμріњіздер.
Содан кейін сол мєдениет ‰йіне ќанша ќара-
жат ж±мсаѓанымды с±рањыз, – деді мєслихат
депутаты, "Диевская" Агрофирма" ЖШС-ніњ
директоры Олег Даниленко.

Халыќ ќалаулылары осы сапарында ауыл-
даѓы бірнеше т‰йткілді кμзбен кμріп, оймен
шолып, жаќсылыѓына кμњілі толып, кемшілік-
теріне сын айтып, бюджет ќаржысын тиімді
пайдалану керектігін алѓа тартты.

¦лы аѓартушыѓа таѓзым

республикамыздыњ єр т‰кпірінде
жалѓаса  берсе,  н±р ‰стіне н±р
болатындыѓын жеткізді.

¦лы аѓартушыѓа кμрсетілген
ќ±рмет ќала к‰ні мен облыстыњ
80 жылдыѓы ќарсањында ±йым-
дастырылды.

Суретті т‰сірген А.Ж‡ЗБАЙ.

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Аѓа ±рпаќтыњ
±лаѓатты істерін
±лыќтау
маќсатында ќолѓа
алынѓан Сарыкμл
ауданыныњ
"Ењбек Дањќы"
кітабы
эстафетасын
табыстау рєсімі
жалѓасуда.

ЌР Тєуелсіздігініњ
25 жылдыѓы мен Ќос-
танай облысыныњ 80
жылдыѓына арналѓан
шарапатты шара Маяк ауылында μтті. Алдымен, ќазаќтыњ дєст‰рі
бойынша  шашу шашылды. Сосын аудан єкімі Эльдар К‰зенбаев
ќ±ттыќтады. Эльдар Ќонысбай±лы μз сμзінде Маяк ауылыныњ талай
тарландарды т‰леткендігіне тоќтала келе, кезінде ел ‰шін елеулі
ењбек еткен, ал б‰гінде есімдері "Ењбек Дањќы" кітабына енген бір
топ ерен ерлерге мадаќтамалар, алѓыс хаттар жєне естелік сыйлыќ-
тар  табыс етті. Адал єрі мінсіз ењбегі ‰шін жєне ауылдыњ дамуына
ќосќан ќомаќты ‰лесі ‰шін марапатталѓандардыњ ќатарында тыл
ењбеккерлері, ењбек ардагерлері, механизаторлар жєне μз ісініњ
шеберлері болды. Айта кеткен жμн, μњір басшысы тыл ењбеккері,
ењбек ардагері, совхозды кμтеруге атсалысќан механизатор Баѓыт-
жан Баѓасов аќсаќалдыњ иыѓына шапан жапты.

Сондай-аќ, киелі сахна тμріне ауылдыќ ардагерлер кењесініњ тμра-
ѓасы Сапарбек Ќадырбаев кμтеріліп, жерлестеріне ж‰рекжарды
лебізін жеткізді. ¤ткенді ой-елегінен μткізіп, болашаќты да сμз етті.
Одан єрімен мінберге шыќќан Маяк совхозыныњ б±рынѓы директо-
ры Николай Стешин да тарихи сєттерді еске алып, ж‰рек тебірентер
т‰йдек-т‰йдек сμздерін ортаѓа тастады. Бєрінен де халыќпен ж±мыс
істеген к‰ндерін тењдессіз баќытќа балады.

Шара соњында Маяк ауылдыќ округініњ єкімі Серікбай Есенгелди-
нов пен ауылдыќ ардагерлер Кењесініњ тμраѓасы Сапарбек Ќадыр-
баевтар Сарыкμл ауданыныњ "Ењбек Дањќы" кітабын Краснознамен
ауылдыќ округіне салтанатты т‰рде табыстады.

Айтпаќшы, б±л к‰ні μњір мен ауылдыњ μнерпаздары кμрермен-
дерге μнерлерін кμрсетіп, кμтеріњкі кμњіл к‰й сыйлады.

Сарыкμл ауданы.

Аѓа буын μкілдеріАѓа буын μкілдеріАѓа буын μкілдеріАѓа буын μкілдеріАѓа буын μкілдері
ардаќталдыардаќталдыардаќталдыардаќталдыардаќталды

ЕЊБЕК ЌОЃАМЫНА 20 ЌАДАМ

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Ќостанай облыстыќ
тарихи-μлкетану
музейінде 1916 жылѓы
±лт-азаттыќ кμтерілістіњ
100 жылдыѓына арналѓан
"1916 жылдыњ
батырлары" атты кμрме
ашылды.

Кμрмеге м±ражай ќорынан кμтеріліс тарихына ќатысты Ќазаќстан
Республикасыныњ Орталыќ мемлекеттік м±раѓаты ќорынан алынѓан
ќ±жат кμшірмелері, єр жылдары т‰сірілген Амангелді сарбаздары-
ныњ фотосуреттері, Торѓайдаѓы єскери ќимылдар μткен орындар-
дыњ фотосуреттері ќойылды. Ќазаќтыњ белгілі кескіндемешісі, гра-
фик-суретші, ќазаќ бейнелеу μнерініњ негізін салушылардыњ бірі
Єбілхан Ќастеевтіњ "Амангелді жасаѓы жорыќта" атты туындысы да
осы кμрмеден орын алѓан. Ќазаќстанныњ халыќ суретшісі Х.Наурыз-
баев жасаѓан Амангелді м‰сіні ќойылѓан.

– Б‰гінгі кμрме тарихи ќ±ндылыќтарымен ќ±нды. Біздіњ м±раѓат-
тарда да жинаќталѓан ќ±жаттар μте кμп. Б±л жерде А.Имановтыњ
хатшысы болѓан, халыќ аќыны Омар Шипинніњ жеке заттары да орын
алды. Кμрме сол кезењніњ ќару-жараќтары, ±ста ќ±ралдарымен то-
лыќтырылды. Біздіњ м±ражайдаѓы ењ ќ±нды жєдігер – Амангелді
Имановтыњ домбырасы. Біраќ б±л домбыраны біз т±раќты экспози-
цияда т±рѓандыќтан кμрмеге ќоймадыќ. Домбыра с‰йектен жасалып,
к‰міспен кμмкерілген. Б±л біз ‰шін μте ќ±нды д‰ние, – дейді м±ражай-
дыњ бμлім мењгерушісі Назима Оташева.

Аталѓан кμрме екі ай кμлемінде ж±мыс істейді.

СУРЕТТЕ: батырдыњ домбырасы.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Амангелдініњ
домбырасы м±ражай

ќорында
Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Ы.АЛТЫНСАРИННІЊ ТУЃАНЫНА 175 ЖЫЛ
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Еліміз бойынша балалар м‰ге-
дектігі арасында неврологиялыќ
жєне ортопедиялыќ аурулары
екінші орында кμрінеді. Ал,
м±ндай сырќаты бар балаларды
шетелге апарып емдетудіњ де ма-
териалдыќ єрі моральдыќ т±рѓы-
да ќаншама ќиындыќтар туѓыза-
тыны айтпаса да белгілі. Сондыќ-

тан, сал ауруына шалдыќќан ба-
лаларѓа медициналыќ ќызмет
аса  ќажет. Осы маќсатта ќ±рыл-
ѓан "ВІ Ж±лдызай" ќайырымды-
лыќ ќоры он жылдан бері еліміз-
дегі м‰мкіндігі шектеулі балалар-
ѓа ќол ±шын созып, ќамќорлыќ
танытып келеді. Єсіресе, м‰гедек
балалардыњ шетелде ем алуы-
на материалдыќ т±рѓыда жєр-
демдесіп, нєтижесінде ќаншама
бала аяѓынан тік т±рып, ќатарѓа
ќосылды.  Ал,  ќор  жанынан
ќ±рылѓан "ВІ Ж±лдызай" медици-
налыќ оњалту орталыѓы да соњѓы
‰ш жылдан бері шетелдік маман-
дарды μздері шаќыртып, сырќат
балалардыњ ем алуына жєрдем-
десуде. Сондай-аќ, орталыќтыњ
ќолдауыныњ арќасында Ресей,
Литва, Израиль, Испания, Ќытай,
Англия, Чехия сияќты елдерден

арнайы білікті мамандар шаќыр-
тылып, солардыњ ќатысуымен
елуден астам мастер-класс
μткізілген. ¤ткен жылдыњ μзінде
жиырма шаќырту ±йымдастыры-
лып, мыњнан астам бала ше-
телдік мамандардыњ ќарауынан
μтіп, 94 балаѓа ота жасалѓан.
Биыл да жыл басынан бері ме-

дициналыќ оњалту орталыѓыныњ
ќолдауымен Астана ќаласындаѓы
ірі медициналыќ орталыќтардыњ
базасында шетелдік мамандар-
дыњ ќатысуымен ж‰зден астам
балаѓа ота жасалѓан. Олардыњ
арасында аяѓынан тік т±рып,
ж‰ріп кеткендер саны да жетіп
артылады. М±ныњ сыртында
биыл алты ж‰зге жуыќ бала атал-
мыш орталыќта оњалтудан μткен.

Астана медициналыќ универ-
ситетініњ балалар хирургиясы
кафедрасыныњ доценті, "ВІ Ж±л-
дызай" ќайырымдылыќ ќорыныњ
‰йлестірушісі Роза Ќарабекова-
ныњ айтуынша, ‰стіміздегі жыл-
дыњ мамыр айынан бастап ќор
республикалыќ "Ана ‰йі" ќоѓам-
дыќ ќорымен бірлесіп таѓы бір
жобаны ќолѓа алѓан кμрінеді.

– Осы жоба аясында біз

еліміздіњ барлыќ μњірлеріндегі
балалар ‰йлеріндегі м‰мкіндігі
шектеулі балаларды тексеріп
жатырмыз. Сал аурына шалдыќ-
ќан балалар болса, олардыњ
тегін  ота  жасатуына  м‰мкіндік
жасаймыз. Себебі, балалар
‰йіндегі сырќат балаларды ешкім
асырап алѓысы келмейді. Сон-
дыќтан, біз ондай сырќат бала-
ларды сауыќтырып, ќатарѓа
ќосып, олардыњ да отбасында
тєрбиеленуіне м‰мкіндік жасау
‰шін осы жобаны ќолѓа алдыќ.
Басты маќсатымыз – жергілікті
мамандармен бірігіп, осындай
балалардыњ μмір сапасын жаќ-
сарту, – дейді Роза Ќарабекова.

Міне, осы маќсатта Ќоста-
найѓа атбасын б±рѓан медицина-
лыќ орталыќтыњ балалар невро-
патологы, ортопед, ЛФК, лого-
пед-дефектолог мамандары
"Дельфин" балалар ‰йінде бо-
лып, ондаѓы 14 балаѓа консуль-
тациялыќ-диагностикалыќ емдеу
шараларын ж‰ргізді. Сондай-аќ,
астаналыќ дєрігерлер Ќостанай,
Рудный ќаласы мен Федоров
ауданындаѓы балалар ‰йлері
мен жетім балалар демалып жат-
ќан жазѓы демалыс лагерьлері-
не де бас с±ѓып, ондаѓы сырќат
балаларѓа да ем ж‰ргізбекші.

Б±ѓан дейін еліміздіњ бес ќала-
сында болѓан орталыќ дєрігер-
лері Ќостанай облысынан кейін
Павлодар, Атырау, ¤скемен,
Аягμз, ќырк‰йек-ќазан айларын-
да еліміздіњ оњт‰стік μњірлерін
аралауды жоспарлап отырѓан
кμрінеді. Сонымен ќатар, ќор
‰йлестірушісініњ айтуынша, 12
ќырк‰йекте еліміздіњ єр μњіріндегі
балалар ‰йлерініњ мамандары
Астана ќаласында тєжірибеден
μтетін болады.

Суреттерді т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

ДЕНСАУЛЫЌ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Ќостанайѓа еліміздегі м‰мкіндігі шектеулі
жетім  балаларѓа  ќолдау  кμрсетіп  ж‰рген
"ВІ Ж±лдызай" ќайырымдылыќ ќорыныњ
дєрігерлері келді. Олар ‰ш к‰н бойы Ќостанай,
Рудный ќалалары мен Федоров
аудандарындаѓы балалар ‰йі мен жазѓы
демалыс лагерьлеріне барып, ондаѓы
балаларѓа консультациялыќ-диагностикалыќ
емдеу шараларын ж‰ргізеді.
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Жаңа композиттік қызмет мүгедектікті 
белгілеу мен жәрдемақы тағайындау рәсімін 
айтарлықтай жеңілдетті. Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрлігі мен «Аза-
маттарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-
порациясының бірлесіп атқаратын жұмысы 
қазақстандықтар үшін мемлекеттік жәрде-
мақыларды алуды жеңілдетуге бағытталған.  

– Бұған дейін мүгедектікті белгілеу үшін 
жүгінген адам алдымен медициналық-әлеу-
меттік сараптама бөлімшесіне баратын. Осы 
рәсімнен кейін ғана әлеуметтік жәрдемақы 
тағайындау үшін ЗТМО-ға жүгінетін еді. 
Енді медициналық-әлеуметтік сараптама 
бөлімшесіне келу жеткілікті, мұнда мү-
гедектік белгіленгеннен кейін азамат үш 
мемлекеттік қызметке: мемлекеттік әлеу-
меттік жәрдемақыға (МӘЖ), республикалық 
бюджеттен төленетін мүгедектігі бойынша 
арнаулы мемлекеттік жәрдемақыға (АМЖ), 

сондай-ақ «Мемлекеттік әлеуметтік сақтан-
дыру қоры» АҚ-дан еңбек ету қабілетінен 
айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік 
төлемге бір өтініш бере алады. Өтініште 
банктік шоты көрсетіле отырып, ақпарат 
автоматты түрде зейнетақы төлеу жөніндегі 
орталыққа жіберіледі, – дейді «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорация-
сы» КЕ АҚ филиалының ЗТМО дирекция-
сы директорының орынбасары Серікқан 
 Сабыржанов.

Әділет министрлігінің ақпараттық жүйе-
сі және мүгедектердің орталықтандырылған 
деректер қорын интеграциялау нәтижесінде 
өтінішті қабылдау кезінде қағаз құжат ай-
налымы толықтай жойылды, ал жеке басын 
куәландыратын құжат туралы мәліметтерді, 
тұрғылықты жері бойынша тіркеуді элек-
трондық үкімет шлюзі арқылы жеке тұлға-
лардың мемлекеттік деректер қорының 

ақпараттық жүйесінен алады.
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қо-

рынан берілетін төлемдер әлеуметтік сақтан-
дыру жүйесінің қатысушыларына ғана тие-
сілі екендігін естен шығармау керек. 

Осылайша, жылдың басынан бері мем-
лекеттік әлеуметтік жәрдемақы алуға  16 
989 өтініш және республикалық бюджеттен 
төленетін мүгедектігі бойынша арнаулы 
мемлекеттік жәрдемақыға 17 590 өтініш қа-
былданған, «Мемлекеттік әлеуметтік сақтан-
дыру қоры» АҚ-нан еңбек ету қабілеттінен 
айрылу жағдайы бойынша 7 689 әлеуметтік 
төлем тағайындалды. 

Облыстық ХҚКО-ның  
баспасөз қызметі.

Ботагөз Жəнібаева – 
бес балалы ана, жалғыз 
басты əйел. Бұл – оның 
таңдауы емес, тағдыры. 
Жолдасы 2005 жылы қай-
тыс болған. Ол кезде от-
басымен Қостанай ауда-
нының Сормов ауылында 
тұратын. Отағасының 
қазасынан соң, арада 
екі жыл өткенде қалаға 
қоныс аударды. Себебі, 
ауылда жұмыс табу оңай 
емес. Мал бағып күнелтіп отыр-
ған халықта басқа кəсіп жоқ. Мал 
ұстамайтындардың жағдайы 
тіпті қиын. Тірі адам тіршілігін 
жасайды. Ботагөздың Қостанай 
қаласына көшіп келгеніне 8 жыл 
болыпты. Осы жылдар ішінде 
ұл-қыздарын қанаттыға қақтыр-
май, тұмсықтыға шоқтырмай 
өсіруге тырысты. Əлі де тырысу-
мен келеді. Құс екеш құс та ба-
лапандарын қызғыштай қориды 
емес пе? 

Ботагөздің бес баласы-
ның екеуі – II топтағы мүгедек. 
Тұңғышы егіздер – Күнсұлу мен 
Айсұлу бұл күндері 26 жасқа 
келді. Одан кейінгі қызы Сəуле 
24 жаста. Кейінгісі Дəмира 16-
да. Қаладағы колледждердің 
бірінде студент. Ал, кенжесі Əлі-
шер Қос танай қаласындағы №5 

орта мектептің 7-сынып 
оқушысы. 

– Аңғалдық, надан-
дық шығар, ауылда 
тұрғанда мүгедектерге 
қөрсетілетін мемле-
кеттік көмек дегенді 
білмейтін едім. Қалаға 
көшкелі бері көзім 
ашылды. Əлеумет-
тік қызметтер көрсету 
бойынша Қостанай ау-
мақтық орталығынан 
уақытша баспана беріл-
ді. Ұлым Əлішер кішкен-
тайынан жақсы оқыған 
соң, кадет мектебіне 
бердім. Əкем жоқ деп 
жасыма, əскери адам бол деп 
тілекші болдым. Оқыған адам 
жерде қалмайды. Өзінің нанын 
тауып жейтін азамат болғанын 
қалаймын, – дейді жалғыз басты 

ана Ботагөз Жəнібаева.
Көп балалы ана-

ның егіз қызы тұрмысқа 
шыққан. Қалған үш бала-
сымен бірге жатақхана 
іспеттес уақытша баспа-
нада тұрып жатыр. Бұл 
жерді мекендегеніне екі 
жыл болды. Үш жылға 
толған соң қайда барып 
паналарын білмейді. Өйт-

кені, ереже бойынша үш жылдан 
соң ол жерден шығарып жібереді. 
18 шаршы метрлік аядай бөлме 
төрт адамға тарлық ететіні де жа-
нын қинайды. 

Жалғыз басты ана сегіз жыл 
бұрын баспана кезегіне тіркел-
ген. Баяу жылжитын паң-кезекте 
1800-інші болып тұр. 

– Енді қанша жыл күтетінімді 
білмеймін. 20 жыл ма, əлде 15 
жыл ма? Балалар болса өсіп 
қалды. Алды тұрмысқа шықты. 
Қолымдағы екі бала мектепте 
оқиды. Үшіншісі Сəуле II топтағы 
мүгедек. Денсаулығы жарағанда 
ол да оқитын еді. Əттең. Сəуле 
өзін-өзі күтеді, бой-басына қа-
райды. Үйде тамақ əзірлейтін 
кездері де болады. Бірақ қасында 
мен жүруім керек. Жалғыз арма-
ным – баспана. Тым болмаса бір 
бөлмелі үй берілсе деп тілеймін. 
Сол жақсылыққа тəуба етер едім, 
– дейді Ботагөз Жəнібаева. 

Ботагөз секілді көп балалы 
аналар, жалғыз басты əйелдер 
бар шығар. Бірақ, қайсар мінезді 
Ботагөздер сирек. Кейіпкеріміз 
жолдасынан айырылса да, мү-
гедек балаларын тентіретпей өзі 
жалғыз тəрбиелеуде. Қиындықты 
қасқая қарсы алып, оны жеңуді 
де үйретуде. 

– Қоғамда мен сияқты əйел-
дер азайсын. Отбасының тірегі 
болар жолдастары аман болсын. 
Үкіметіміз мүмкіндігі шектеулі 
жандарға қарайласып келеді. 
Елбасының бастамасымен мүге-
дектерді қолдауға арналған жақ-

сы бастамалар жемісті 
нəтиже беруде. Сол игі 
істер жалғасын тапсын, 
– деп жалғыз басты ана 
арман-тілегін жайып 
салды. 

Өмірге келу бар да, 
сол өмірді сүю бар, өмір 
сүру бар. «Басқа түссе, 
баспақшыл» дейміз. 
Бірақ, қиындықты көте-
ре алмай морт сынып 
жатқан тағдырлар да 
кездеседі. Біз əңгіме-
леген отбасы көпке 
үлгі боларлық жандар. 
Себебі, олар өмірге 
құштар. 

СУРЕТТЕРДЕ: Бо-
тагөз Жəнібаева қыздары Ай-
сұлу жəне Сəулемен бірге; Ай-
сұлу қолөнер шебері.

Суреттерді түсірген Айбек 
ЖҮЗБАЙ.

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Құштарлық

Қымбат 
        ДОСЖАНОВА

Мынау суретке зер 
салып қараңызшы. Бәрі 
фотоаппарат объективіне 
қарап, шат-шадыман күліп 
тұр. Жүздері бал-бұл жайнап, 
жанарлары жарқырайды. 
Кездейсоқ танысқан жандарды 
көп отбасының бірі деп 
топшылағанбыз. Әңгімелесе 
келе алғашқы ойымыздан 
айнып қалдық. Шын мәнінде, 
бұл отбасының қазіргі тірлігі, 
қайсарлығы талайларға үлгі.

«...Бесіншіден, мүмкіндігі шектеулі 

азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек. 

Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа ай-

налуға тиіс. Бізде аз емес ондай адамдарға 

қамқорлық көрсетілуге тиіс – бұл өзіміздің 

жəне қоғам алдындағы біздің парызымыз. 

Бүкіл əлем осымен айналысады». 
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан 

жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір бола-
шақ» Жолдауынан.

Төлемдерді алу   
      жеңілдеді

БІЛІМ

Әр мәселенің 
өз шешімі 

болады
Гүлназым 
 САҒИТОВА
Облыс орталығындағы 

М.Хәкімжанова атындағы  
қазақ орта мектебінің 
оқушыларымен бірге  
«Озат» дарынды балаларға 
арналған мектеп-интерна-
тының оқушылары білім 
алатыны белгілі.  Неліктен  
бір ғимаратта екі мектеп 
орналасқан? Ең бастысы сол 
– екі мектептің оқушылары 
мен педагогтары үшін са-
палы білім алу және сапалы 
білім беру үшін жан-жақты 
жағдай жасалынып отыр ма? 
Өйткені   бірі – жалпы білім 
беретін білім беру мекемесі 
болса, екіншісі ауыл-село-
ның дарынды оқушылары 
білім алатын мектеп-ин-
тернаты.   Екі мектептің бір 
ғимаратта орналасуы және 
тағы да басқа мәселелері 
туралы  жан-жақты  біздің  
облыстық «Қостанай таңы» 
газеті мен өзге де  бұқара-
лық ақпарат құралдарында 
жазылғаны белгілі. Әу баста  
«Озат» мектебі  М.Хәкімжа-
нова атындағы қазақ орта  
мектебінің ғимаратында 
орналасуы уақытша деп 
айтылып еді. Ал, уақытша 
дегеніміз – он бес жылға 
созылып кетті.  

Міне, осы екі мектепке 
қатысты сауалдар   облыс-
тық білім басқармасының 
жетекшісі Бәтима Даумова-
мен өткен баспасөз мәсли-
хатында да қойылды.

– Әрине,  әр мәселенің өз 
шешімі болады. Ата-аналар 
да екі мектепке қатысты 
өздерінің сауалдары мен 
сұрақтарын қойып жатыр, 
оларды да түсінеміз.  Ең 
алдымен айтарым сол, бұл 
мәселені жан-жақты қарас-
тырып, оңтайлы шешімін 
табуға тырыстық.  Бірін-
шіден, мектепке лайықты 
ғимарат іздестірдік. Облыс 
орталығындағы қазақ-түрік 
лицейіне орналыстырсақ 
деп ойластырып едік, ол да 
мүмкін емес екен, себебі  
ғимараттағы орындар тек 
сонда білім алатын оқушы-
ларға ғана жеткілікті болып 
шықты. Колледждердің 
біріне орналастыру жағын 
да қарастырдық, алай-
да колледж ғимараттары 
оқушылардың білім алуына 
қолайлы емес. Өздеріңіз 
білесіздер, үстіміздегі жылы 
8 сыныпқа оқушы қабыл-
дағанымыз жоқ. Мектепті 
жабайын деп жатқан ешкім 
жоқ. Сондықтан да   бұл 
мәселе назарда тұр, бар 
мүмкіндікті   қарастырып, 
түйінін шешуге тырыса-
мыз, – деді облыстық білім 
басқармасының жетекшісі  
Б.Даумова.
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Ерлік облыс орталығында 
сауда саласында тасымал-
даушы, ал жұбайы Ырымжан  
Қостанай политехникалық кол-
леджінде мұғалім болып қыз-
мет жасаған көрінеді.  Осы күні 
ауылдан қалаға көшіп, жайлы 
өмірді аңсаған жастар аз емес, 
ал керісінше қаладан ауылға 
көшкен ерлі-зайыптылардың 
ісіне сүйсінбеске лажың жоқ. 
Жас отбасының қаладан ауылға 
келуінің өзіндік себебі де бар бо-
лып шықты. 

Ресейдің Қорған облысында 
тұратын туыстарына үнемі ат ізін 
салып тұратын Ерлік пен Ырым-
жан осы ауылдың бойымен өт-
кен сайын  «осы жерде тіске 
басар сатып алатын бір дүкен, 
не шатхана болса ғой» деп үнемі 
армандайтын көрінеді. Содан 
бір күні жастар осы ойды өздері 
жүзеге асыруды көздейді. Əбден 
ойланып-толғанып, ауыл əкіміне 
хабарласып, өздерінің жоспар-
ларымен бөліседі. Əкімнен дү-
кен салу үшін жер телімін беруін 
сұрайды. Қаладан ауылға келіп, 
еңбек етуге құлшыныс танытқан 
жастардың бұл ісіне риза болған 
ауыл əкімі Марат Малдыбайұлы 
да олардың қолын қақпады. 
«Сабақты ине сəтімен» деген, 
көп ұзамай Ерлік осы ауыл-
дың бойынан 15 сотықтай жер 
телімін алып, ойға алған ісіне өз 
қаражатымен кірісіп кетеді. Өз 
еңбегімен нысанның құрылыс 

жұмыстарын жүргізіп, бастаған 
ісін аяқтап, азық-түлік пен күн-
делікті тұрмысқа қажетті заттар-
ды қолжетімді бағамен сатуды 
қолға алады. 

– Біздің туып-өскен жеріміз 
Сарыкөл ауданы. Сонда жұмыс 
істедік, кейін əке-шешемізбен 
қалаға көшіп келдік. Ата-анамыз-
дың қолында тұрған соң, бар 
тапқан табысымызды тірнектеп 
жинап жүрген едік, ақырында 
осы кəсібімізді ашуға көп көме-
гі тиді. Мен үнемі осы жолдың 
бойымен өткен сайын бір дү-
кен болса ғой деп армандай-
тын едім. Кейін бұл ойды өзім 
жүзеге асырғым келді. Сөйтіп, 
əйелім екеуміз бар жиған-тер-
генімізді салып, əрі туғандардың 
көмегімен дүкен салуды жөн са-
надық. Басында қорыққанымыз 
рас, себебі сауда саласы оңай 
емес, тақырға отырып қалуың да 
мүмкін ғой. Дегенмен, тəуекел-
ге бел буып, біз бəрін ауылдан 
бастағымыз келді. Біздің баста-
мамызға қолдау білдірген ауыл 
əкіміне де айтар алғысымыз 
шексіз, – дейді дүкен иесі Ерлік 
Шупанов.

Ерлі-зайыптылар дүкен іші-
нен өздеріне арнап бір бөлме 
жабдықтап алыпты. Əзірге сон-
да тұрып жатыр. Алдағы уақытта 
осы жерде шатхана ашуды да 
көздеп отыр. Кейін өздеріне бір 
баспана салып алмақ. Жастарға  
ауылдың өзі де, тұрғындары да 

қатты ұнап қалғанға ұқсайды, 
өйткені олар түпкілікті Обаған-
да тұрақтап қалғылары келетін-
дерін де жасырмайды.

Ауыл ортасындағы «Нұр-
Жан»  дүкенінде де ауыл 
тұрғындарына қажетті азық-
түлік, ыдыс-аяқтар мен үй 
тұрмысы шаруашылығына 
арналған заттар, кеңсе тауар-
лары мен киім-кешек те бар. 
Қаладағы сауда нүктелерінен 
еш кем түспейтін бұл дүкенде 
де ауыл тұрғындарына барлық 
жағдай жасалған. Тауарлардың 
бағасы да көңілге қонымды. 

– Əрине, сауданың аты – 
сауда. Дегенмен, кейбір қа-
жетті тауар ларды, күнделікті 
азық-түлікті кейде толықтай 
ақшамен төлеп сатып алуға 
бəрінің бірдей қалталары көтере 
бермейді. Сондықтан, қарызға 
бөліп-бөліп төлеуге де мүмкін-
дік жасап отырмыз. Ауыл болған 
соң, бағаны да шарықтатпауға 
тырысамыз. Қаланың бағасымен 
бірдей десек те болады,  –  дейді 
дүкен иесі Болат Сəпиев.

Иə, кез-келген істе ең бірінші 
адамға төзімділік керек. Жаңа 
басталған істің көзін тауып, шы-
дамдылық таныта білген жан 
ғана сөзсіз жетістікке жетеді. 
Осы қағиданы ұстанған кейіп-
керлеріміздің ісіне біз де сəттілік 
тілейміз.

Обаған ауылы,
Ұзынкөл ауданы.

ЕҢБЕК ҚОҒАМЫНА – 20 ҚАДАМ

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Обаған ауылындағы «Ақжол» сауда үйінің ашылғанына көп 
бола қоймапты. Бұл дүкенді қаладан ауылға қоныс аударған 
ерлі-зайыптылар – Ерлік пен Ырымжан Шупановтар ашқан 
екен. 

Керектің бәрі 
  «Ақжол» мен 
    «Нұр-Жанда»

Бейнекамералардың 
көмегі көп

Қостанайлық полицейлер «Нулевая 
терпимость» операциясының 
барысында 700-ден астам құқық 
бұзушылықты анықтады.
2 күнде ОІІД жергілікті полиция қызметі 709 

әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады, оның 
91-і ұсақ бұзақылық. Ұсақ құқық бұзушылықтар-
дың басым бөлігі «Қауіпсіз аула» бейнеқадағалау 
жүйесі камераларының көмегімен ашылды. Жыл 
басынан бері осындай 158 құқық бұзушылық тір-
келді. 

Қазіргі уақытта Қостанай қаласындағы көп 
қабатты үйлердің аулаларында 60 камера орна-
тылған, полицейлер олар арқылы тәулік бойына 
бақылау жүргізеді.  Мысалы, «Юбилейный» тірек 
бекетінде 10 камера бар. «Бүгін мен камера көме-
гімен 7 құқық бұзушылық тіркедім. Оны көбісі ал-
когольді ішімдік ішу. Операция кезінде осындай 
144 факті анықталды», – дейді бекеттің кезекшісі 
Д.Ибраев. 

 Асыққандар  
жауапқа тартылды
Жол-патруль полициясының 
қызметкерлері жол қозғалысын 
күшейтілген тәртіпте бақылауда.
Тамыз жылдағыдан ыстық болып тұр. Су жаға-

сына демалуға барушылар қатары да өсе түскен. 
Көпірден өтетін көлік көбейгендіктен Таран көше-
сінде жылдамдықты 40 километрден асыруға бол-
майтындығы жөнінде белгі орнатылған. «Бүгін екі 
жүргізушіні жылдамдықты асырғаны үшін жауап-
қа тарттық. Олар жұмыстан соң суға шомылуға 
асығып бара жатқандарын айтты. Алайда талап 
бәріне ортақ, жылдамдықты асыру апатқа әкеп 
соғуы мүмкін екенін ұмытпаған жөн», – дейді жер-
гілікті полиция қызметкері Д.Арманов. Тағы бір жиі 
кездесетін заң бұзушылық,  жүргізушілердің көбі 
қозғалыс кезінде фарды сөндіріп қояды.

Жыл басынан бері ОІІД полицейлері жылдам-
дық тәртібін бұзудың 13331 фактісін және көлікті 
фарын жақпай жүргізудің 4267 фактісін анықтады.                      

ОҚИҒА

Саяжайдан самауыр ұрлап...
Қостанайда полицейлер саяжайда ұрлық жасаған күдіктіні 
ұстады. Ол  саяжай үйінен самауыр мен азық-түлікті алып кеткен. 
«Чапаев» саяжай қоғамындағы бір саяжайдың иесі 38 жастағы әйел үйде 

шақырылмаған қонақтың болғанын байқады. Самауыры мен азық-түлігі қолды 
болғанын айтып полицияға шағымданған әйелдің саяжайына келген полицейлер  
саусақ іздерін тауып, сол бойынша ұрыны анықтады. Ер адам ұрлығын мойын-
дады. Полицейлер оның сол саяжай қоғамында тіркелген басқа ұрлықтарға 
қатысы бар-жоқтығын анықтауда.

Дүкенде түнеген ұры
Қостанайда дүкен жабылғанда біреу іште қалып қойып, ұрлық 
жасаған. Бұл туралы дүкен иесіне келесі күні белгілі болды. 
Ұялы байланыс бөлімінің иесі полицияға арыз түсірді. 
Алтынсарин көшесіндегі дүкен жабылғанда 22 жастағы қостанайлық іште 

қалған. Түні бойы ол дүкенде болған. Құны 3 мың теңге ұялы телефоннан басқа 
жігіт ештеңені алмаған. Қазіргі уақытта полицейлер соталды тергеуін жүргізіп, 
істің мән-жайын анықтауда. Жігіт ұялы телефонды ұрлағанын мойындады.

ОІІД баспасөз қызметі.
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Хамитбек 
 МҰСАБАЕВ

Қазақстанның қазіргі бас археологы, тарих ғылымда-
рының докторы, профессор Зейнолла Самашев пен жер-
лесіміз, республикамызға белгілі меценат, жиһанкез Са-
пар Ысқақов ауданымыздағы Абылай ханның Қараобасы 
маңынан табылған жəдігерлерді таныстыру мақсатымен 
арнайы келіп, аудан əкімі Н.Қ.Өтегеновтің қабылдауында 
болды. 

Қабылдау кезінде олар аудан басшысына өздерінің 
зерттеу жұмыстарын қалай жүргізгендері туралы жан-
жақты əңгімелеп берді. 

Мұнан соң аудан əкімі бастаған топ Абылай ханның 
Қараобасына барды. Осы жерде З.Самашевтің шəкірті, 
республикалық ұлттық музейдің тарихи-мəдени мұралар-
ды сақтау жəне мониторинг бөлімінің меңгерушісі Айбар 
Хасенəлі жиналған көпшілік пен журналистерге зерттеу 
жұмысының қалай басталғаны туралы айтып берді.

Археологтар Қараоба маңындағы шағын екі обаны 
қазуды 2016 жылдың 18 маусымы күні бастапты. Қазу 
жұмысы шілде айының 16-на дейін жалғасқан. Қазу жұ-
мыстары басталар алдында Зейнолла Самашев ақсақал 
мұнда арнайы келіп, шəкірттеріне батасын беріп, сəттілік 
тілепті. 

Қазу жұмыстарын жүргізуге Сапар Ысқақұлы демеу-
шілік жасап, мол қаражат беріпті. Бас-аяғы 1 айға же-
тер-жетпес уақытта обадан əртүрлі қыш бұйымдары жəне 
1 алтын сырға, сонымен бірге біздің дəуірімізге дейінгі 

2 жарым-3 мың жылдай бұрынғы, яғни, Сармат дəуірінің 
аяғында, Ғұн дəуірінің бас кезінде жерленген əйел адам-
ның қабірі табылды. Қабір 5 метр тереңдікте жатыр екен. 
Ғажабы – бұл қабір қазақтардың қазіргі күнгі жерлеу 
рəсімімен бірдей. Еш айырмашылығы жоқ. Əйел адам 
лақатталып жерленген. Бұл жағдай салтанатты рəсімге 
қатысқан журналистер қауымын қайран қалдырды. 

Салтанатты рəсімде сөз алған ғалым-археолог Зей-
нолла Самашев:

– Торғай-Қостанай өңіріндегі обалар осы уақытқа дейін 
зерттелмей келді. Зерттеуді алғаш ұйымдастырып отыр-
ған кісі есімі қазақ еліне белгілі меценат, жиһанкез Сапар 
Ысқақұлы ағамыз. Ол кісі Торғай ұлт-азаттық көтерілісінің 
100 жылдығына орай бізді осында арнайы алып келіп, 
зерттеу жұмыстарын жүргіздірді.

Біздер, ғалымдар жауапкершілікті терең сезініп, 
маңайдағы обаларды мұқият қарадық. Көзіміздің жет-
кені – Абылай ханның Қараобасы ертеде тоналып кет-
кен екен. Ал, одан соң осы маңдағы екі обаны тексердік. 
Бұлар да тоналған. Дегенмен, бақытымызға қарай біз 
тоналған обаның аман қалған жағын анықтадық. Сөйтіп, 
қыштан жасалған құралдардың сынықтары мен 1 алтын 
сырғаны таптық. Оған қоса ең бастысы 5 метр тереңдікте 
жатқан əйел адамның сүйегіне кездестік. Бұл – бастама 
үшін жаман емес. Келешекте Сапар Ысқақұлының демеу-
шілігімен археологиялық қазба жұмыстарын Аманкелді 
ауданы аумағында жүргізетін боламыз. Қазіргі күні біз 
табылған заттарды тиісті орындарға жіберіп, анықтатып 
жатырмыз. Оның бəрі нақтыланған соң, аудан халқына 
келіп, барлығын баяндайтын боламыз. Бізге көмек қолын 
созып, зерттеу жұмыстарын жүргізуге жеткілікті қаражат 
бөлгені үшін Аманкелді елінің тумасы Сапар Ысқақұлына 

айтар алғысымыз мол.
Дегенмен, «Асатпай жатып құлдық, жемей жатып 

тұздық» демей, зерттеу жұмыстарын барынша байыпты, 
ұқыпты жүргізуіміз шарт. Біз, Торғай өңірінен əлі де құнды 
археологиялық жəдігерлер табамыз деген ойдамыз, – деді 
Зейнолла Самашев.

Одан соң ғалымдардың зерттеу жұмыстарын жүргізуі-
не жағдай жасаған Сапар Ысқақұлы сөз алды.

– Ата-бабаларымыздың 1916 жылғы көтерілісіне 100 
жыл толған торқалы тойы маған да үлкен ой салды. Бұл 

көтеріліс – барша халықтың көтерілісі! Сондықтан оған əр-
кімнің үлес қосуға құқы бар. Мен жиһанкез ретінде əлемнің 
125 мемлекетін аралап көрдім. Көңілге түйгенім мол. Біз 
ежелгі Дешті Қыпшақ ұрпағымыз. Біздің ата-бабаларымыз 
əлемді кеңінен шарлаған. Олардың іздерін Таяу Шығыс-
тан да, Европадан да, Ресей мен Қытайдан да, Өзбекстан 
мен Түркіменстаннан да табуға болады. Біздің түркілердің 
аса бай мұрасы Моңғолия жерінде жатыр. Ондағы Ор-
хон-Енисей ескерткіштері – түркілердің, соның ішінде 
біздің қазақ халқының теңдесі жоқ аса құнды жəдігерлері. 
Алтай маңынан да біздің ата-бабаларымыздың ғажайып 
мұраларын кездестіруге болады. Біздің тарихымыз Қазақ 
Хандығының 500 жылдығымен шектелмейді. Ол өте əріде 
жатыр. Біздер соның бəрін зерделеуіміз керек. Өз басым 
түркі жəне қазақ тарихы туралы ондаған сериялы кино-
фильм түсіруді қолға алдым. Бұл «Ұлы даланың» «Мəң-
гілік Ел» болуына арналған туынды болмақ. Мен үлкен 
ғалым, өзімше айтсам қазақтың біздің заманымыздағы 
Əлкей Марғұланы саналатын Зейнолла Самашевті жоға-
ры бағалаймын. Ол кісі менің ұсынысымды қолдады. Сол 
үшін өзім туған қасиетті Қараоба қасында тұрып алғыс 
айтамын. Менің балалық шағым Қараобаның етегіндегі 
Чкалов ауылында өтті. Қазір оны Əбу Сыздықов дейді 
екен. Мəселе онда емес, біз бала кезімізде Қараобаның 
басына келіп, ойнайтынбыз. Сонда ол бізге үлкен тау 
секілді көрінетін.

Біздің бабаларымыз  атап айтқанда: Мұхаммед Хай-
дар Дулати, атақты Бабыр əлемдік деңгейдегі мəдени 
мұра саналатын тарихи ескерткіштерді салдырған. Бабыр 
Индия елінде қызмет етсе, Мұхаммед Хайдар Ферғанада 
əмір болған. Айта берсек, ата-бабаларымыздың ерлігі 
орасан. Египетте, яғни, қазақша Мысырда қазақтың 37 
сұлтаны билік құрған.   

Жақында Венгрияда бүкіл дүниежүзі түріктерінің 
құрылтайы өткелі отыр. Мен соған құрметті қонақ ретін-

де шақырылдым. Мұнда да түріктердің əлемдік мəдениет 
пен тарихқа, өнерге қосқан үлесі сөз болады. Мен осын-
да сөз сөйлеп, өзім туып-өскен Торғай өңірінің, əсіресе 
Аманкелді ауданының жеріндегі құнды мұралар туралы 
айтпақпын. Əрбір адам өз елінің тарихын терең білуі ке-
рек. Тарихты білмей ешқандай табысқа жете алмайсың. 
Біздің жеріміздің асты құнды ескерткіштерге бай деп ой-
лаймын.  Мəселе алтын-күмісте емес, ата-бабаларымыз-
дың қолымен жасалған тарихи құнды мұралар туралы 
айтып тұрмын. 

Мен алдағы уақытта да археологтарға демеуші бо-
лып, туған жерімнің құндылықтарын зерттеулеріне көмек 
жасайтын боламын. Қолымыздан келіп тұрғанда аянуға 
болмайды. Менің Аманкелді ауданының көлемінде архео-
логиялық зерттеу жұмыстарын бастауым, бұл – Торғай 
ұлт-азаттық көтерілісінің 100 жылдығына жасаған тартуым 
деп санаймын. Халқым да менің бұл бастамамды қолдай-
ды деп сенемін, –  деді Сапар Ысқақұлы.

Келесі кезекте аудан əкімі Нұржан Өтегенов батыр 
атындағы ауданның көлемінде ұлт-азаттық көтерілістің 
100 жылдығына арнап археологиялық қазба жұмыстарын 
жүргізген алғашқы сəттерден-ақ  нəтижеге қол жеткізген 
Зейнолла Самашев бастаған археолог ғалымдарға жəне 
оларға демеушілік жасаған Сапар Ысқақұлына аманкел-
діліктердің атынан алғыс айтып, еңбегіне табыс тіледі. 

Ғалымдар айтқандай табылған жəдігерлер Сармат 
дəуірі аяғының, Ғұн дəуірінің бас кезінің мұралары екен. 
Ол кезде əрине, Сарматтар өздерінің Сармат екенін білді 
ме, білмеді ме, ол бөлек шаруа. Қандай ұлт болғандары 
да онша маңызды емес. Маңыздысы – табылған мұра-
лардың көне түркінің ұрпағы – бүгінгі қазақ мемлекетінің 
жерінен табылуы. 

Иə, ата-бабаларымыздың ұлт-азаттық көтерілісінің 
100 жылдық тойы алдында осындай бір құндылықтар та-
былып, батыр атындағы елдің бойына тың рух беріп тұр. 
Елдік те, ерлік те жалғаса бергей!

Аманкелді ауданы.

СУРТТЕРДЕ: Абылай ханның Қараобасы маңын-
дағы обалардан табылған қыш қалдықтары мен ал-
тын сырға жəне археологиялық жұмыстарды жүр-
гізуге демеушілік жасаған жерлесіміз, Қазақстанның 
қазіргі бас жиһанкезі, меценаты Сапар Ысқақұлы мен 
аудан əкімі Нұржан Өтегенов жəне ғалым-археолог 
Зейнолла Самашев; Қоғалыкөл ауылының іргесіндегі 
Ақоба (Кенесары обасы); З.Самашевтің шəкірті, ар-
хитектор А.Хасенəлі, Арқалық қаласындағы газеттер 
мен теледидардың журналистері.

Суреттерді түсірген автор.

АЙМАҚ

Қараоба маңынан 
құнды жəдігерлер табылды
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...Кезінде Аманкелді аудандыќ партия

комитетінде ±йымдастыру бμлімініњ мењ-
герушісі болып ќызмет атќарѓан ел аѓасы
М±хиден Исмаѓ±лов ќ±рдасы єрі ±стаздыќ
жєне ќызметтік жаѓынан єріптесі Ќаби
Жармаѓанбетов аѓайды ќатты ќ±рметтеп,
єзілдесіп ж‰ретін. Біраз єњгімесініњ арќауы
Ќаби аѓа болатын. Екеуі аудандыќ партия
комитетінде де бірге ќызмет жасады.

1963 жылы Аманкелдіде Ќостанай ауыл
шаруашылыѓы техникумыныњ филиалы
ашылатын болды. Б±л  хабар ж±ртшылыќ-
ты бірден елењ еткізді. Себебі ол кезде
ауданда кєсіби ауылшаруашылыѓы ма-
мандары аз болатын. Халыќ білімге енді-
енді бет б±рѓан кез еді. "Техникумныњ фи-
лиалы ашылады" деген хабар тарасымен
адамдар осы оќу орныныњ тізгінін ±стауѓа
ќарекет жасай бастады. Алайда, Ќаби
аѓайды жаќсы білетін жєне μзі де білімді,
парасатты, бірайтар М±хиден Исмаѓ±лов
филиалдыњ мењгерушілігіне Ќаби Жарма-
ѓанбет±лыныњ кандидатурасын ±сынды.
Єрине, ќарсылыќ білдіргендер болмай
ќалѓан жоќ. Алайда, принципшіл М±хањ єрі
досы, єрі ќ±рдасы Ќабекењніњ кандидату-
расын жан салып ќорѓады. Аќыры, оны
филиалдыњ мењгерушілігіне μткізді.

Ал Ќаби аѓа болса, аупартком μзіне
сеніп тапсырѓан жања ќызметті жоѓары
дењгейде ±йымдастыруѓа жанын салды.
Аудандаѓы μзінен ‰лкен азаматтар мен
жастарды техникум филиалына оќуѓа ша-
ќырды. Ондаѓы маќсаты – аудан азамат-
тарыныњ осы техникум филиалында оќып,
білім алуы болды. Оќу процесін ойдаѓы-
дай ж‰ргіздірді.

Адамѓа абырой-атаќ кейде табан астын-
да келеді ѓой. Дуалыауыз М±хиден Исмаѓ-
±лов бірде Ќабекењ ќалжыњдап:

– Б±л Ќабидіњ техникумы емес – акаде-
миясы! Сондыќтан филиалды б±дан бы-
лай "Ќабидіњ академиясы" деп атайыќ. Ал
академияны академик-президент басќа-
рады ѓой. Біздіњ Ќаби б±л ќызметті абы-
ройлы атќарады. Себебі ол ќазаќшаѓа да,
орысшаѓа да жетік, мінезге бай азамат, –
дейді.

Содан оныњ ќасында болѓан азаматтар
филиалды "Ќабидіњ академиясы" деп атап
кетеді. Сол атау єлі к‰нге мањызын жойѓан
жоќ.

Ќаби аѓа ауыл шаруашылыѓы технику-
мыныњ филиалына μзінен жасы ‰лкен
Єміржан Єбдірахманов, Єбсалыќ Н±ржа-
нов секілді ‰лкендермен ќатар μз ќ±рдас-
тарын жєне бір топ жастарды ќоярда-ќой-
май оќуѓа ќабылдайды.

Сμйтіп, осы филиалды бітірген Аман-
келдініњ кμптеген азаматтары кейін ауда-
нымызда совхоздарда директор, партия
±йымдарында хатшы, кєсіподаќ комитет-
терінде тμраѓа, селолыќ атќару комитет-
терінде де басшы болып, ќызметтер істеді.
Атап айтсаќ жоѓарыда аттары аталѓан
Єміржан, Єбсалыќ аѓаларымыз кμп жыл-
дар Ќазаќстанныњ 40 жылдыѓы атындаѓы,
"Коммунизм жолы", "Родник" совхоздарын-
да директор болып ќызмет етті. Осы топќа
Ќайыржан Ахметов, М±хтар Ходенов, Ер-
назар Маќанов, Кенжеѓ±л Бекенов жєне
басќа да азаматтарды ќосуѓа болады.

"Ќаби аѓаныњ академиясын" бітірген
таѓы бір топ жас азаматтар аудандыќ ме-
кемелерді басќарды. Солардыњ бірі –
аудандыќ  "АА"  газетініњ  редакторы  бол-
ѓан Еренѓайып Єбдіхалыќ±лы аѓамыз еді.
Ол кісі де Ќаби аѓа туралы ‰немі жылы
лебіздер білдіретін.

– Б±л кісі μзі шаѓын болѓанмен, ісі тау-
дай азамат. Мінезге бай, білімді болды.
Техникумѓа ќабылданѓан студенттерді,
яѓни жастары єрќалай біздерді кеудеміз-
ден итермей, керісінше бауырына тартты.
Бєрімізді μзініњ шаѓын ќ±шаѓына сыйѓы-
зып жіберді. ¤з басым Ќаби аѓадан кμп
μнеге алдым. Ол кісі біріншіден, μте адал,
бір сμзді адам еді.

Екіншіден, μтірікті жек кμретін. Ќылтыњ-
сылтыњды ±натпайтын.

‡шіншіден, жоѓарыда айтќанымдай μте
білімді еді.

Тμртіншіден, ќандай ќиын сєттерде де
ашу шаќырып, кісіге ауыр сμз айтпайтын.
Сондыќтан болар біз Ќаби аѓамызды
‰немі тμњіректеп ж‰рдік. М±хиден аѓамыз-
дыњ "Ќабидіњ академиясы" деген сμз
тіркесі кейін Ќабекењніњ мерейін асырып
жіберді. Шынында М±хањ айтќандай осы
Ќостанай техникумыныњ филиалы біздіњ
Аманкелді ауданыныњ кμп азаматтары-
ныњ баѓын ашты. Ол кезде совхоз дирек-
торына ауылшаруашылыѓы техникумын,
не институтын бітірмесе, бекітпейтін. Сон-
дыќтан болар кμп аѓаларымыз осы техни-
кумѓа оќуѓа т‰сті. Мен де μзімді Ќаби
аѓаныњ шєкірттерініњ бірі санаймын.
Єттењ,  ол кісі μмірден ертерек μтіп кетті.
Марќ±мныњ азаматтыѓы мен адам-
гершілігі, кісілігі ќандай маќтауѓа да т±рар-
лыќ еді, –  дейтін Еренѓайып аѓамыз.

2
Ќаби Жармаѓанбет±лы – 1929 жылы

ќазіргі Науырзым ауданындаѓы Ќайѓы
ауылында Жармаѓанбет Мыњќожа±лы-
ныњ отбасында д‰ниеге келіп, сондаѓы
жетіжылдыќ мектепті бітіріп, одан Алма-
ты ќаласындаѓы єйгілі №12 орта мектеп-
те білімін жалѓастырады. Ол сол мектепте
ќазаќтыњ д‰лд‰л аќыны Иса Байзаќовтыњ
±лы Ертіс Байзаќовпен бір сыныпта, бір
партада оќиды. Екеуініњ достыѓы
μмірлерініњ соњына дейін жалѓасады. Бірі
Алматыда, бірі Торѓайда ж‰рсе де ‰немі
хабарласып, араласып ж‰реді.

Ќаби аѓа Ќостанай ќаласындаѓы Аман-
келді Иманов атындаѓы мемлекеттік
оќытушылар институтына оќуѓа т‰сіп, оны
жаратылыстану жєне география маман-
дыѓы бойынша 1949 жылы бітіріп шыѓа-
ды. Одан соњ Орал ќаласындаѓы педин-
ститутќа оќуѓа т‰сіп,  жаќсы бітіріп келіп,
Аманкелді орта мектебінде м±ѓалім болып
ќызмет атќарады. Кейбіреулер "Екі бірдей
пединститутты оќыѓаны несі?" – деуі
м‰мкін. Себебі, Ќостанайдаѓы оќытушы-
лар институты 2 жылдыќ болатын, ал
Орал пединституты боса-болмаса 4 жыл-
дыќ оќу орны еді. Сондыќтан да, Ќаби
Жармаѓанбет±лы  білімін  одан єрі жетіл-
діру ‰шін аталмыш институтќа т‰сті.

Жоѓары оќу орнын Аманкелді ауданы
бойынша алѓашќылардыњ бірі болып
бітіріп, білікті ±стаз атанѓан Ќабекењді
аудан басшылыѓы 1959 жылы аудандыќ
партия комитетіне н±сќаушылыќ ќызмет-
ке ќабылдайды.

Ал 1960 жылы єйгілі Торѓай тыњы
кμтеріліп, б±рынѓы колхоздардыњ орнына
бірыњѓай жања совхоздар ќ±рылѓан д‰бірлі
кезде аупартком Ќаби Жармаѓанбет±лын
Б‰йректал астыќ совхозына ж±мысшылар
комитетін басќаруѓа жібереді. Ол μзіне
ж‰ктелген осы міндетті жан-тєнімен бері-
ле атќарып, совхоз ж±мысшыларыныњ
жєне жалпы халыќтыњ алѓысына бμле-
неді. Б‰йректалдыќ кμзікμргендер:

– Ќаби аѓаныњ несін айтасыз, μте єділ,
адал адам еді ѓой. Осы ќасиеттерімен
біздіњ совхоздыњ халќыныњ ќ±рметіне
бμленді. ¤те принципшіл, бір сμзді, бір
ќалыпты басшы болды. Жаны с±лу ондай
адамдар ќай кезде де сирек ќой! – дейді.
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Тамаша ±стаз, айтулы басшы Ќаби

Жармаѓанбет±лы отбасында жаны жай-
сањ отаѓасы болды. Ол  26 жасында 1955
жылы Мєруза (лаќап аты Мєркен) Ќ±лах-
метќызымен кμњіл ќосып, отау тікті. Зайы-
бы Мєруза да жаны-тєні кμркем, аналыќ
ќасиеті жоѓары кісі еді. 1956 жылы алѓа-
шќы сєбилері Тана д‰ниеге келді. Ол
с‰йікті єкесініњ жолын ќуып, м±ѓалім бо-
лып ќызмет жасап, зейнеткерлікке шыќ-
ты. Зейнеткерлікке шыќса да ќол ќусырып,
ќарап отырмай, кєсіпкерлікпен айналысу-
да. Тана биыл 60 жасќа толды.

Ал 1958 жылы туѓан екінші ќыздары
Єлия орта мектепті бітірген соњ ауыл ша-
руашылыѓы институтына оќуѓа т‰сіп, эко-
номист мамандыѓын алып шыѓып, осы

салада жемісті ќызмет жасап, ол да зей-
неткерлікке шыѓып, ардагер атанды.

Ал Ќаби аѓа мен Мєруза апайдыњ
‰шінші ќыздары Софияхан 1959 жылы
єкесініњ тура 30 жасында д‰ниеге келді.
Ол да мектепті жаќсы оќып, оны бітірген
соњ Ќараѓанды мемлекеттік медицина ин-
ститутыныњ санитарлыќ факультетіне
оќуѓа т‰сіп, санитарлыќ-дєрігер маманды-
ѓын алып шыѓып, μзі туып-μскен Аманкелді
ауданына оралып, аудандыќ санитарлыќ-
эпидемиологиялыќ станцияда дєрігер-
бактериолог болып ж±мысќа орналасты.
Адал ќызмет жасады. ¦жымында беделге
ие болды. Єкесі Ќаби аѓамыз секілді мінез-
ге бай, инабатты, иман ж‰зді Софияхан-
ныњ ењбегі еленіп, 2003 жылдан бастап
аталмыш мекемені абыроймен басќарып
келеді. Оныњ мекеме басшысы болѓаны-
на 13 жылдан 14 жылѓа аяќ басты. Софи-
яхан да отбасында адал жар, аяулы ана.
Балаларыныњ бєрі жоѓары білімді.

Ќаби аѓа мен Мєркен апай Софияхан-
ды "Біздіњ майќ±йрыѓымыз" деп отыратын.
Себебі, осы Софияханнан кейін єке ша-
њыраѓын ±стайтын ер балалар д‰ниеге
бірінен соњ бірі келе бастады. Олардыњ
ењ ‰лкені  Исмат – зањгер. Университеттіњ
зањ факультетін бітірген. Ал екінші ±л
Ѓабит болса – атаќты дєрігер. Медицина
ѓылымдарыныњ докторы. Келесі ±л Сєбит
– ауданымызда  аймаќтыќ  комитетті бас-

Хамитбек
        М¦САБАЕВ

ќарды. Одан Арќалыќ ќалалыќ аймаќтыќ
комитетті басќарып отыр. Сыпайы, білімді,
парасатты азамат. Єкесі Ќаби аѓа сияќты
іске тиянаќты, кμп сμзден гμрі істі ±ната-
ды. Жолдас-жораларыныњ арасында
сыйлы.

Ал одан кейінгі Аманжол болса, Ќазаќ-
стан теміржолында бір мекемені басќарып
ж‰р. ¦лдыњ кенжесі – М±хаммед аѓасы Ис-
мат сияќты білікті зањгер. ¤з саласында
жемісті ќызмет жасауда.

Ќабекењ мен Мєркен апамыздыњ 1970
жылы д‰ниеге келген кенжелері Райг‰л
аудан орталыѓында мамандыѓы бойынша
ж±мыс жасауда. Жекеменшік дєріханасы
бар. Аудан халќына адал ќызмет жасап,
алѓысќа бμленуде.

¤кініштісі, аудан халќына ерекше ќыз-
мет жасаѓан, Аманкелді елініњ азаматта-
рына арнайы кєсіби білім беріп, олардыњ
єр салада ќызмет жасауына жол ашќан,
ењбегі ерен Ќаби аѓа 50 жасында мезгілсіз
жолыќќан науќастан д‰ние салды. Осы
ќысќалау ѓ±мырында батыр атындаѓы
аудан халќыныњ ‰лкен алѓыс, ќ±рметіне
бμленді. Б‰гінде есімі ањызѓа айналѓан
аяулы аѓалардыњ ќатарында.

Алматыда, ЌазМУ-де оќып ж‰ргеніміз-
де дєріс берген Ертіс Иса±лы Байзаќов
аѓамыз бізден:

– Ей, жігіттер, меніњ досым Ќабидіњ хал-
жаѓдайы ќалай? Ол Алматыда ќалып, уни-
верситетке т‰сіп, оќыѓанда ѓалым болатын
еді. Біраќ, еліне барып, ќызмет жасаѓан-
ды ќалады. Мен μзіне талай рет айттым:
"Ќаби, сен ѓалым болатын адамсыњ. Сон-
дыќтан, мен саѓан кμмектесемін. Универ-
ситетте оќы" дедім.

Біраќ ол: "Жоќ, мен еліме ќызмет
етемін. Біздіњ ауданныњ жастары єлі к‰нге
институт, техникумдарѓа сирек барады.
Соларѓа жол кμрсетуім керек" деуші еді.
Сол арманы орындалды деп ойлаймын"
– деген еді Ертісаѓа.

Иє, Ќаби аѓа μзініњ алѓа ќойѓан маќса-
тына жетті. Ол μз балаларына да жєне
ауданныњ балаларымен ќоса жасы ‰лкен
азаматтарына да мол білім берді. Аудан
бойынша бірде-бір ±стаз шєкірттерін дєл
м±ндай техникумда оќытып, μз ќолымен
диплом берген жоќ.

Єрине, б‰гінде оныњ "академиясы" жоќ.
Біраќ, сол академияда оќыѓан аѓалары-
мыздыњ ќатары сирек те болса бар. Олар
да Ќабекењді еске алар...

Аѓаныњ адал ќызмет етуіне зайыбы
Мєркен апамыздыњ ќосќан ‰лесі ерекше.
¦заќ жылдар бойы д‰кенші болып ќызмет
жасады. Д‰ниеге 11 бала єкеліп еді.
Соныњ екеуі жастай шетінеп кетті. Суыќ
д‰кенде сатушы бола ж‰ріп, осыншама
±рпаќ єкелген апай μз ісініњ шебері бол-
ды. ‡йдіњ де, т‰здіњ де шаруасын оњынан
оралтты. Ќаби аѓа д‰ниеден ерте μтіп кет-
кен соњ Мєркен апа жалѓыз μзі  9 баласын
ер жеткізді. Ардаќты ана атанды. Алтын
алќаны иеленді. Бала тєрбиесін жалѓыз
μзі атќарды. Єрине, айтуѓа ѓана оњай,
єйтпесе, жалѓызілікті єйел ‰шін оњай ша-
руа   емес  еді. Балаларын  жалѓыз  μзі
ќатарѓа ќосты. Бєрін де институттар мен
университеттерге т‰сіріп, жоѓары білім
алып берді. Б‰гінде ±рпаќтары тєрбиелі,
μнегелі, елге сыйлы.

Ол кісіге ќиналѓан кезінде інілері Ѓазез
жєне Д‰йсен Біркен±лдары кμмек ќолда-
рын созды. Жиендерін ќатарѓа ќосуѓа кμп
ќамќорлыќтар кμрсетті. Нєтижесінде,
Ќаби мен Мєркенніњ 9 баласы бєрі де ай-
тулы азаматтар болып μсіп шыќты.

Єрине, б±л – аяулы да ардаќты Ќаби
аѓа мен Мєркен апайдыњ тєрбиесі мен
μнегесініњ жемісі.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: Ќаби жєне Мєркен Жарма-
ѓанбетовтер.

Ж±ртына жаќсылыќ жасаѓан
Жармаѓанбетов

Аяулы єке-шешеміз Ќаби ЖАРМАЃАНБЕТ¦ЛЫ мен Мєруза Ќ¦ЛАХМЕТЌЫ-
ЗЫНЫЊ асына туыс-туѓандарды, достарын, шєкірттерін, ілік-жіліктерді жєне
μзіміздіњ жолдас-жораларымызды шаќырамыз. Ас 2016 жылдыњ 27 тамызы к‰ні
"Аќниет" тойханасында саѓат 13-те беріледі.

Асќа дейін балуандар к‰ресі саѓат 10-12.30 аралыѓында жєне саѓат 16-да 24
шаќырымдыќ Аламан бєйге μтеді. Бєйгеге ќазаќы ж‰йріктер ѓана ќатыстырылады.
Шетелдік т±лпарлар ќатыстырылмайды. Жењімпаз балуанѓа жєне бєйгеден келген
ж‰йрікке автомашиналар беріледі.

Ќ±рметпен – Жармаѓанбетовтер єулеті.

Асќа шаќырамыз
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Алтынсаринніњ
алѓашќы шєкірті

Єуелі ауыл молдасынан оќып, ескіше хат таныѓан
Ќорѓанбекті 12 жасќа келген соњ єкесі Бірімжан Торѓай-
да 1864 жылы ашылѓан мектепке берді. Ќорѓанбектіњ ал-
ѓашќы ±стазы – ќазаќтыњ ±лт  аѓартушысы Ыбырай Ал-
тынсарин болды. Мектепте ‰здік оќыѓаны ‰шін оныњ
ењ алѓаш алѓан сыйлыѓы табиѓат туралы ќызыќ оќиѓалар
баяндалѓан кітап екен. Міне, ардаќты аѓартушыныњ ќолы-
нан алѓан осынау кітап-сыйлыќ Ќорѓанбектіњ б‰кіл μмірі
мен ќызметіне, ±рпаѓын тєрбиелеу ісіне жол ашты де-
сек, ќателеспеспіз. Шеген єулетініњ балалары Шаќшаќ
Жєнібек т±сынан бастаѓан абыройлы атаќќа лайыќты
тєрбиеленіп, μз єулетініњ ел арасындаѓы атаќ-абырой-
ын тμмендетпей, елге ќызмет ету парызын ерте т‰сініп
μсті. Сондыќтан Ќорѓанбек отбасында берік орныќќан
салт-дєст‰р, єдет-ѓ±рыпќа сай тєрбиеленіп, ата дањќы-
на кір келтірмеуге жастайынан-аќ дайын болды. Алтын-
сарин мектебінен тєлім-тєрбие, тиянаќты білім алѓан
Ќорѓанбек орыс тілін жаќсы мењгеріп, Торѓай μњіріндегі
жергілікті басќару орындарында мемлекеттік ќызметкер
міндетін атќара бастады.

Ќорѓанбек Бірімжановтыњ ќызметке араласќан кезі
патша ‰кіметініњ Торѓай жеріне орыс шаруаларын ќоны-
стандырып, осы отарлау процесін саяси-экономикалыќ
жаѓынан толыќ зањдастарып, негіздеуге кіріскен мерзім-
ге сєйкес келді. Ол Торѓай уезі бастыѓыныњ тμраѓалыќ
етуімен ќ±рылѓан комиссия ќ±рамында ж±мыс істеген
кезінде-аќ заман ыњѓайына тез бейімделіп, патша
‰кіметініњ реформаларын ел арасына т‰сіндіріп, мемле-
кеттік ќызметкер міндетін абыроймен атќарды. Сμйтіп
жергілікті ќазаќ халќы мен патша ‰кіметініњ єкімшілігін
байланыстыратын беделді т±лѓаѓа айналды.

Індет пен аштыќтан
елін аман алып ќалды

Ел арасында беделді, орысша сауатты Ќорѓанбек
Бірімжанов 1873 жылы Торѓай уезініњ басќару органын
жергілікті ќазаќтармен байланыстыратын мањызды буын-
ѓа ж±мысќа алынып, бір жаѓынан патша ‰кіметініњ, екінші
жаѓынан жергілікті ќазаќ ќауымыныњ сенімін аќтауѓа тиіс
саяси-єлеуметтік т±лѓаѓа айналып, жергілікті халыќ ара-
сында "бμбешінік" (орысша помощник) атанды.

Ќорѓанбек патша ‰кіметіне Ресей мемлекетініњ сая-
сатын ж‰ргізу ‰шін пайдалануѓа ќажет адам болды. ¤з
кезегінде мемлекеттік ќызметті Ќорѓанбек ќазаќ халќы-
ныњ ќажетіне пайдаланѓан. Оѓан Ќорѓанбек μміріндегі
мына мысалдар наќты дєлел.

Атап айтќанда, 1873 жылдыњ кμктем айларында Тор-
ѓай облысыныњ Аќтμбе, Ырѓыз, Торѓай уездерінде ше-
шек ауруы кењ тарап, осы індеттен мыњдаѓан адам д‰ние
салѓанда, Ќорѓанбек Бірімжанов μзініњ єріптес-досы,
Торѓай облысы єскери губернаторыныњ ерекше істер
жμніндегі  чиновнигі  Дербісєлі Беркінбаев арќылы Тор-
ѓайѓа ќажетті дєрі-дєрмек алдыртады. К‰рделі шаруа-
ныњ арќасында мыњдаѓан Торѓайдыњ ќазаѓы осы індет-
тен аман ќалды.

Сондай-аќ, Торѓай уезінде 1879-1880 жылдыњ ќысы
аса ќатты болды, бет ќаратпас аяз, кμз аштырмайтын
боран айлап т±рып алды. Ыбырай Алтынсарин ол "ж±т"
туралы былай деп жазды: "Біздіњ с‰йікті Торѓайымыз
ешбір жанныњ есіне келмеген ‰лкен апатќа ±шырады.
Б±рын г‰лденген бай ел, бір мезетте ќайыршы уезд бо-
лып ќалды. Б±рын екі-‰ш мыњ жылќысы бар адамдар-
дыњ ќолында бір-екі ѓана жылќысы ќалды. Енді ќазір ха-

лыќќа мал уайым емес, адам басына т‰скен ашаршы-
лыќ уайым болып т±р. Мен μз μмірімніњ ішінде ашыќќан
адамдарды кμрген емес едім, б±л μте бір жан т‰ршігерлік
жаѓдай екен". (Ы.Алтынсарин, тањдамалы шыѓармалар.
Алматы, 1955 ж., 304 бет).

Міне, осы т±ста Ќорѓанбек Бірімжанов ќалай атауѓа да
т±рарлыќтай ерлік кμрсетті. Халыќты аман алып шыѓу
‰шін амал іздеп, жарѓаќ ќ±лаѓы жастыќќа тимеді. Ол Орын-
бор єкімшілігініњ р±ќсатын к‰тпей-аќ уезд бастыѓы Яков-
левтіњ келісімімен єскери горнизонныњ ќоймасынан μз
мойнына жаздырып, ашыќќан елге ±н, кептірген нан, с±лы
бергізген. Оѓан ќоса Яковлев екеуі μз ќаражаттарына Ќос-
танай жєне Тройцк ќаласынан астыќ алдыртты. Торѓай
уезі єкімшілігі басшыларыныњ тарапынан осындай ±йым-
дастырылѓан жедел шараныњ нєтижесінде Торѓай халќы
"ж±ттан" аман-есен шыѓып, бірте-бірте ел ќатарына
ќосылды.

Сол бір ќиын-ќыстау кезењде μз ќызметін жергілікті
ќазаќтардыњ єлеуметтік-экономикалыќ жаѓдайын жаќсар-
ту маќсатында пайдалану ‰шін Ќорѓанбек Бірімжанов То-
рѓай уезініњ бастыѓы полковник Я.П.Яковлевпен жаќсы
сыйластыќ ќарым-ќатынас орната білді. Я.П.Яковлев
Торѓай  μњірінде  кμп жылдар бойы μмір с‰рді. Атап айт-
ќанда 1861-68 жылы Орынбор бекінісін (Торѓай - Ж.Ж.)
басќарса, 1868 жылдан бастап μмірініњ соњы 1891 жы-
лѓа дейін 20 жылдан астам уезд бастыѓы болды. Ол
жергілікті халыќ ќазаќтармен ќоян-ќолтыќ араласып,
жергілікті ел-ж±рттыњ ескіше єдет-ѓ±рып, салт-дєст‰рін
терењ білуге талпынды. Сол ‰шін халыќ оны "біздіњ ќарт"
деп атады.

Сонымен ќатар Яковлев Торѓай μњірін жайлаѓан ќазаќ
руларыныњ шежіре тарихын зерттеуге кμп кμњіл бμліп,
ел арасында сыйлы, беделді ру аќсаќалдары – билер,
ел ќорѓаѓан батырлар туралы ел арасында кењінен та-
раѓан ањыз-єњгімелерді білуге тырысты. Я.П.Яковлев ру
басылары арќылы Торѓай μњірін жайлаѓан рулардыњ
кμктемгі, жазѓы жайлаулары мен к‰згі, ќысќы ќыстаула-
рын, єр рудыњ жылдыњ єр мезгілінде мал жайылымына
пайдаланатын жайылым жєне мал азыѓын дайындай-
тын шабындыќ жерлерініњ, орман-су орындарыныњ
бμлінісін терењ білді. Єр рулардыњ ќоныстанѓан аумаќ
шекарасын толыќ аныќтады. Осы ж±мыстыњ бєрін Яков-
лев μзініњ тікелей кμмекшісі Ќорѓанбек Бірімжановтыњ
кμмегініњ арќасында ж‰зеге асырды.

Уезд  бастыѓы  Я.П.Яковлевтіњ  тапсырмасымен  Ќор-
ѓанбек Бірімжанов μзініњ біліктілігі мен білімі арќылы орыс
єкімшілігініњ мол сеніміне ие болѓан, жања т±рпаттаѓы
ќазаќ зиялыларыныњ кμрнекті μкілі Єлм±хамед Сейда-
лин екеуі ќазаќ руларыныњ жерге орналасуынан толыќ
мєлімет беретін арнаулы карта дайындайды. Онда ќазаќ
руларыныњ шыѓу тегі, ќалыптасуы жєне дамуы туралы
толыќ мєліметтер келтірілген. Жасалѓан б±л арнаулы
карта Торѓай уезі басшылыѓыныњ к‰нделікті ж±мыс ба-
рысында басшылыќќа алатын негізгі ќ±жатќа айналѓан
болатын.

Патша шенеунігін т±ќырта алѓан
Ќорѓанбек

Торѓай уезі бастыѓыныњ кμмекшісі, елдіњ ќ±рметті аќса-
ќал-биі ретінде патша ‰кіметініњ зор сеніміне ие болѓан
Ќорѓанбек Бірімжанов 1886 жылы Торѓай облысынан
Санкт-Петербургке баратын делегация ќ±рамына
бекітіліп, Ресей патшасына ќазаќтар атынан сенім
білдіріп, ќ±рмет кμрсету ќ±ќыѓына ие болды. Сμзіміз
дєлелді болу ‰шін тμмендегі фактіге ж‰гінейік. Халќы-
мыздыњ  бостандыѓы  мен ±лттыќ тєуелсіздігі, оныњ жар-
ќын болашаѓы ‰шін аянбай к‰рескен ±лы даланыњ да-
рынды перзенттерініњ бірі Баќытжан Ќаратаев "Обзор
материалов из истории колонизации казахского края в

1869-1889-х годов" атты ењбегінде ќазаќ даласында же-
рінен айырылѓан ќазаќтардыњ басына тμнген ауыр жаѓ-
дай мен шеккен ќайѓы-ќасыретін ашыќ жазды.

Б±л ењбегінде μзініњ жас кезінде кує болѓан мына
оќиѓаны: "Ќазаќтар неліктен орыс шенеуніктері мен ме-
кемелеріне келгенде жалѓан сμйлеуге жєне алдауѓа
бейім" деген с±раќќа Ќорѓанбек Бірімжанов 1886 жылы
меніњ Санкт-Петербург университетініњ студенті кезімде
Торѓай облысыныњ єскери губернаторы Генерал-лейте-
нант Барабашќа меніњ кμз алдымда былай деді: "Ќазаќ
халќыныњ даналыѓы айтады – егер сен орыс шенеунігі-
не  шын  кμњілден, ж‰регіњмен аќтарылып шындыќты
айтсањ – ол саѓан сенбейді, ал егер сен оѓан ќиыстырып
т±рып, шебер тілмен μтірік айтсањ – ќ±лай сенеді" – деп
есіне ала отырып, "Ќорѓанбек Бірімжановтыњ б±л сμздері
аќиќат болѓандыќтан да, патша шенеунігініњ бетіне
т‰кірілген терењ де ащы єжуаѓа толы ќаќырыќ еді" – деп
империяѓа μшпенділігін білдіреді.

Торѓайда
 т±њѓыш кітапхана ашты

Санкт-Петербургке сапар Ќорѓанбекке ‰лкен ой тас-
тайды. Ол халќыныњ болашаѓы білімде екенін толыќ се-
зінгендей болады. Сμйтіп орыстыњ білімін ќазаќ ортасы-
на жеткізу ќамына кіріседі.

Б±л жолды іздестіріп, ж‰зеге асыруда Ќорѓанбекке ту-
ѓан жиен аѓасы, Ыбырай Алтынсарин сенімді серік бол-
ды. Ќорѓанбек Бірімжанов ќазаќ елініњ толыѓымен отар-
лыќ ќ±рсауына оранѓан жаѓдайында, елдіњ мєдениетке
ќол жеткізуініњ бірден-бір жолы, орыс білімі, орыс μнері
екендігін толыќ сезінді.

Сμйтіп ол орыс-ќазаќ мектебініњ алѓашќы т‰лектерініњ
бірі, Торѓай уездік басќармасыныњ ќызметкері ретінде
ќазаќ балаларына заман талабына сай білім беру ісін
±йымдастырушылардыњ алдыњѓы ќатарында болды.
¤ресі биік, жањалыќтыњ жаршысы бола білген Ќорѓан-
бек Торѓай уезінде мектеп ашу ісіне де тікелей белсене
ќатысты. Мысалы, Ыбырай Алтынсарин 1883 жылы Тор-
ѓайда т±њѓыш ќол-μнер мектебін ашќанда, Ќорѓанбек оѓан
Торѓай елініњ "ќ±рметті аќсаќалы" атанѓан Я.П.Яковлевтіњ
есімін беру жμнінде бастама кμтеріп, ±сыныс хатты Орын-
бор єкімшілігіне μзі апарып беріп, генерал-губернатор-
дыњ ресми келісімін алѓан.

Ќорѓанбек сол сапарында "Самоучитель для киргизов"
деп аталатын оќулыѓыныњ он шаќты данасын μз аќша-
сына сатып алып, Торѓайѓа келген соњ оќушыларѓа
‰лестіріп береді.

Ќорѓанбек осы жылдары Торѓайда оќушылар мен
оќытушы-±стаздар ‰шін кітапхана ашу ісімен де айналы-
сады. Ы. Алтынсаринмен ќоян-ќолтыќ араласып, Дуан-
нан кітапхана ашуѓа м±рындаќ болады. Ол ‰шін салдыр-
ѓан 5 бμлмелі ‰йініњ бір бμлмесін кітапханаѓа босатып
береді жєне ќаржылай ‰лкен демеушілік жасайды. Б±л
бастамаѓа т‰рткі болѓан Торѓай облысыныњ єскери гене-
рал губернаторы Константиновичтіњ Ќорѓанбек Бірімжа-
новќа жазѓан ¦сыныс-хаты еді.

Ќорѓанбек Бірімжанов Торѓайда кітапхана ж‰йесініњ
негізгі іргетасын ќалап, болашаќќа ±мтылѓан жастардыњ
білім дариясына ќанат ќаѓуына μз ‰лесін ќоса білді. Ал,
Алаштыњ астанасы атанѓан – Семей ќаласында хакім
Абай мен Семейге айдалып келген орыстыњ халыќшыл
демократы Мехайлэстіњ ќолдауымен ќоѓамдыќ кітапха-
на 1883 жылдыњ к‰зінде ашылѓанын ескерсек, Торѓай-
даѓы Ќорѓанбек кітапханасы одан аттай біржарым жыл
б±рын ашылѓаны аќиќат. Ќорѓанбекті μз т±рѓыластары-
ныњ кμбімен салыстырѓанда, жањалыќќа бейім болѓаны
белгілі. Оныњ байлыѓы, т±рмыс-салты ел-ж±рттыњ аузын-
да ањызѓа айналѓан.

Сонымен бірге Ќорѓанбек ќазаќтыњ ауыз єдебиеті мен
ќазаќ фольклорынан жєне орыс єдебиетінен сусындап
μскен ±рпаќтан болатын. Ќорѓанбек оќыѓандар санатын-
да ѓана болѓан жоќ, ол єрі ірі оќымысты да еді. Ол Торѓ-
айдан шыќќан халыќ аќындары - Уаќ Ж±мабай, Есен-
жол, К‰дері, Єбіќай, Сейдахмет, Ќ±баша шыѓармалары-
мен етене танысып, олардыњ халќыныњ асыл м±ратта-
рына арналѓан бай єдеби м±раларын халыќ арасында
таралуына ќолдау кμрсетіп, шыѓармашылыќтарыныњ
μркендеуіне ±йтќы болды.

1891 жылы ќазаќ даласын басќарудыњ жања Ережесі
ж‰зеге асырылѓан кезде, уезд бастыѓыныњ кіші кμмекшісі
лауазымы ќысќартылып, осыѓан байланысты Ќорѓанбек
Бірімжанов Торѓай уездік басќармасыныњ кењсе ќызмет-
кері ж±мысына ауыстырылды. Патша ‰кіметі Ќорѓанбектіњ
ел алдында атќарѓан кμп жылѓы ењбегін ескеріп, Єулие
Анна ленталы к‰міс медалімен марапаттады.

Кейін ол жасыныњ ±лѓаюына байланысты зейнеткер-
лікке шыѓып, оѓан патша ‰кіметіне жєне халыќќа сіњірген
ењбегін  лайыќты  атап  кμрсете отырып 366 рубль кμле-

¦ЛТ АЗАТТЫЌ К¤ТЕРІЛІСІНЕ 100 ЖЫЛ

Ќазаќ химия ѓылымыныњ атасы Батырбек
Ахмет±лы Бірімжанов жайлы єњгіме ќозѓалѓанда
ѓана Ќорѓанбек оныњ атасы екендігі жайлы
айтылады. Жалпы Бірімжановтар, оныњ ішінде
Ќорѓанбек жайлы кењінен єњгіме ќозѓау ќажет
секілді. Неліктен олай деген с±раќќа жауап беру
‰шін біз Ќорѓанбек Бірімжанов μмірі мен
ќызметінен наќты мысалдар келтіре отырып осы
маќаланы жазып шыќтыќ.
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мінде зейнетаќы таѓайындады. Б±л зейнетаќы кμлемі сол
кезде 100 ќой ќ±нына тењ болатын. Айта кететін жайт,
Ќорѓанбек Бірімжанов Торѓай ќазаќтарыныњ арасынан
мемлекет есебінен 1903 жылы бірінші болып зейнетаќы
алѓан адам. Б±л патша ‰кіметі т±сында болса да, ол да
біздіњ тарих.

Уезд бастыѓыныњ б±л ±сынысы Ќорѓанбек Бірімжанов-
тыњ кμп жылѓы абыройлы ісіне деген ќ±рмет болумен
ќатар, ресми т‰рде ќызметтен босаѓанмен ру аќсаќалы
ретінде ел-ж±рт арасында беделі мен абыройын саќта-
ѓан Ќорѓанбекті жергілікті басќару органыныњ ж±мысына
ќатынастырып, оныњ мол тєжірибесін μз м‰ддесіне пай-
далану ќажеттілігінен туындаѓан єрекет еді.

 1903 жылы 17 сєуір айында Торѓай облысыныњ бас-
ќарма мєжілісінде ќазаќтардыњ жерлерініњ зањсыз алы-
нуы туралы мєселе ќаралып, Торѓай облысыныњ жер
жєне жерге орналастыру басќармасыныњ вице-дирек-
торы, толыќ статс-кењесші Зобеллоныњ баяндамасы тал-
ќыланды. Б±л мєжіліс туралы "Тургайская газета": "Ќазаќ
делегациясыныњ ќ±рамында Аќтμбе уезініњ ќазаќтары
Д.Беркінбаев, Б.Кейкиндермен ќатар Торѓай уезініњ
ќ±рметті аќсаќалы Ќорѓанбек Бірімжанов ќатынасты" деп
атап кμрсеткен болатын.

1903 жылы 17 мамырда Торѓай ауылшаруашылыќ
ќоѓамы ќ±рылѓанда, ќоѓамныњ ќ±рылтайшыларына Тор-
ѓай облысыныњ ірі байлары кењінен тартылды. Ќоѓам
ќ±рылѓан кезде Торѓай уезінде де ќазаќтыњ малы кμп
байлары заман талабына сай мал шаруашылыѓын
μндірістік негізде μркендетіп, малдыњ т±ќымын асылдан-
дырып, иелігіндегі малдыњ бір бμлігін жєрменкеге шыѓа-
рып сатып, ірі ќаржы иесі бола бастаѓан болатын. Сμйтіп
Ќостанай  жєне  Торѓай уезінен аѓайынды Бектеміс Ше-
ген±лы мен Дєуренбек, Ќорѓанбек Бірімжанов, Шахм±-
рат Алматов, С‰йін Атабаев жєне басќа ірі байлар Торѓ-
ай ауылшаруашылыќ ќоѓамыныњ ќ±рылтайшылары бол-
ды. Ќоѓамныњ басты маќсаты – мал шаруашылыѓыныњ
дамуын д±рыс жолѓа ќою болды.

Алаш арыстарыныњ аќылшысы

Ќорѓанбек Бірімжановтыњ μз замандастарынан бір
артыќшылыѓы, оныњ кμп ќырынан кμрінуі. Сол кμп ќыры-
ныњ бірі – ХХ ѓасырдыњ басында ±йќыда жатќан ќара
халыќты "Оян, ќазаќ" деп жар салып, саяси аренаѓа кел-
ген – Алаш арыстары, ќазаќтыњ оќыѓан жас интеллиген-
циясын жан-жаќты ќолдап, оларѓа ќаржылыќ жаѓынан
ќолдау кμрсеткені.

1917 жылдыњ 5 желтоќсанында Орынбор ќаласында
μткен Алашорданыњ 2-ші съезіне Ќорѓанбек ќ±рметті
ќонаќ ретінде шаќырылып, Алашорда ‰кіметін ќ±руѓа
атсалысты. Ќазаќта: "Ата-баба μз ±рпаѓымен ±лы" деген-
дей Ќорѓанбек Бірімжанов бар ѓ±мырын халќыныњ
м‰ддесі ‰шін сарп еткен ‰ш бірдей ±рпаѓы – Ахмет, Ѓазым-
бек жєне М±хтармен єкелі-балалы болып ќазаќ сахара-
сындаѓы ±лт-азаттыќ ќозѓалысќа да μз ‰лестерін ќосып,
μмірлерініњ соњына дейін жасымай Алашына ќызмет етті.

Большевиктермен
тіл табысќан т±лѓа

Мінеки,Ќорѓанбек Бірімжановтыњ халќына патша
т±сында ќалай ќызмет жасаѓанын осы наќты мысалдар-
дан-аќ кμруге болады. Ол Ыбырай Алтынсарин ашќан
алѓашќы ±лттыќ мектептіњ шєкірті ѓана емес, сонымен
бірге сол ќара шањыраќтыњ шырайын шыѓарѓан сом т±лѓа
болып шыќты. Еліне осындай ењбек сіњірген тамаша т±лѓа
– Ќорѓанбек Бірімжанов 1919 жылдыњ к‰з айларында
жасы 67 келген шаѓында д‰ниеден μтті. Табыт иесініњ
тілегін ескеріп, оныњ денесі ќазіргі Ќостанай облысы
(б±рынѓы Торѓай - Ж.Ж.), Жангелдин ауданы, Шеген ауыл-
дыќ округіне жаќын жердегі ата-бабалары жатќан Дєуіт-
бай ќорымына жерленді.

Оќырман назарын аудартатын т±с Ќорѓанбектіњ 1919
жылдыњ к‰зінде μз ‰йінде баќилыќ сапарѓа аттанып,
м‰рдесініњ ата-баба ќорымына жерленгені. Олай дейтін
себебіміз б±л кезде Єліби Жанкелдин, Амангелді Има-
нов бастаѓан большевиктер Торѓайда патша μкіметін
ќ±латып, єлеуметшіл кењестік билікті орнатќаны белгілі.
Сондай-аќ дєл осындай тμњкеріс болып жатќанда Ресей
империясыныњ патшасы да, патшасына ќызмет еткен-
дер де, ол ол ма, алашордашылар да айдалып, атылѓа-
нын білеміз. Ќорѓанбек болса наѓыз "шынжырбалаќ
ш±бартμс" дейтінніњ μзі. Ендеше ол неге большевиктік
жазадан аман ќалѓан? Біздіњ пайымдауымызша Єліби
Жанкелдин мен Амангелді Имановтыњ μзі Ќорѓанбектіњ
жоѓарыдаѓыдай халыќшыл, гуманистік ќызметін ескер-
ген секілді.

Ыбырай Алтынсарин ашќан т±њѓыш мектептіњ т±њѓыш
шєкірті осындай болѓанын "Ќостанай тањы" оќырманда-
рына жеткізе отырып, біз б‰гінгі егеменді Ќазаќстан Рес-
публикасы барлыќ мектептерініњ барлыќ шєкірттері сон-
дай болса екен деп тілейміз. Біз "Елге ќорѓан болѓан Ќор-
ѓанбектей болса ѓой, єкім мен бай" деп армандаймыз.
Халыќ ‰шін ењбек сіњіргенге не жетсін!

Ж±мабек ЖАНДІЛДИН,
зейнеткер.

Алматы ќаласы.

Ќостанай облыстыќ мєслихаты ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:
1. Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ 2010 жылѓы 30 сєуiрдегi № 306

"Мемлекеттiк орман  ќорында жєне ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќтарында
орманды пайдаланѓаны ‰шiн тμлем тμлеу ставкалары туралы" шешіміне
(Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 3721
тiркелген, 2010 жылѓы 14 шiлдеде "Ќостанай тањы" жєне "Костанайские
новости" газеттерiнде жарияланѓан) мынадай μзгерістер енгізілсін:

таќырыбында жєне  б‰кіл мєтіні бойынша "ставкалары", "ставкасы" деген
сμздер тиісінше "мμлшерлемелері", "мμлшерлемесі" деген сμздермен ауыс-

тырылсын, орыс тіліндегі таќырыбы мен мєтіні μзгермейді.
2. Осы шешiм алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нiнен кейiн к‰нтiзбелiк он

к‰н μткен соњ ќолданысќа енгiзiледi.
Сессия тμраѓасы,
Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ хатшысы                         С.ЕЩАНОВ.

Нормативтік  ќ±ќыќтыќ  актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  2016
жылѓы 9 тамыздаѓы № 6572 болып тіркелген

Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ  2016 жылѓы 14 шілдедегі №50 шешімі

Мєслихаттыњ 2010 жылѓы 30 сєуiрдегi №306 "Мемлекеттiк орман ќорында жєне ерекше ќорѓалатын табиѓи
аумаќтарында орманды пайдаланѓаны ‰шiн тμлем тμлеу ставкалары туралы" шешіміне μзгерістер енгізу туралы

Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Костанайской области от 30 апреля

2010 года № 306 "О ставках платы за лесные пользования в государствен-
ном лесном фонде и особо охраняемых природных территориях" (зарегис-
трировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов № 3721, опубликовано 14 июля 2010 года в газетах "Ќостанай тањы"
и "Костанайские новости") следующие изменения:

в заголовке и по всему тексту внесены изменения на казахском языке,

заголовок и текст на русском языке не изменяются.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти ка-

лендарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии,
секретарь Костанайского
областного маслихата                          С.ЕЩАНОВ.
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норматив-

ных правовых актов за № 6572 от 9 августа 2016 года.

Решение Костанайского областного маслихата от 14 июля  2016 года №50

О внесении  изменений в решение маслихата от 30 апреля 2010 года №306 "О ставках платы за лесные пользования
в государственном лесном фонде и особо охраняемых природных территориях"

"Хачибаюк Р.А." ШЌ басшысы Руслан Анастасевич Хачибаюктіњ сенімді
т±лѓасы А.М.К‰дербекова кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќос-
танай облысы Ќостанай ауданы Майкμл селолыќ округі аумаѓында орнала-
сќан μлшемі 18,0 га, кадастрлік нμмірі 12-183-070-351, μлшемі 29,0 га,
кадастрлік нμмірі 12-183-070-343, маќсаттыќ нысаны шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан, бμлінетін жер теліміне 48 жыл мерзімге  уаќытша μтеулі
±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні тура-
лы хабарлайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 27.08.2016 жылы саѓат 09.00-де мына мекенжайда болады: Ќос-
танай ауданы, Майкμл селосы, 30 лет Победы кμш., 28.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 26.08.2016 жылы саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзім-
де сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы,
Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87015999394.

Доверенное лицо Главы КХ "Хачибаюк Р.А ." Хачибаюк Руслана Анас-
тасевича Кудербекова А.М. в порядке внесудебной реализации залогово-
го имущества обьявляет о проведении торгов по продаже права времен-
ного возмездного долгосрочного землепользования сроком на 48 лет на
делимые  земельные участки: мерою 18,0 га, с кадастровым номером 12-
183-070-351, мерою 29,0 га, с кадастровым номером 12-183-070-343, пред-
назначенные для ведения крестьянского хозяйства, расположенные на
территории Майкольского сельского округа, Костанайского района, Коста-
найской области. Покупная цена вносится в течение 5 календарных дней
после проведения торгов.

Торги состоятся 27.08.2016 года в 09.00 по адресу: Костанайский
район, село Майколь, улица 30 лет Победы, 28.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 26.08.2016 года
по месту нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанай-
ский район, п.Затобольск, улица Школьная., 52-2, тел. 87015999394.

Дов. лицо в порядке внесудебной реализации залогового имущества,
объявляет о проведении торгов по продаже права постоянного земле-
пользования с кадастровыми номерами 12-191-020-034, площадью - 108,0
гектаров, расположенные на территории Ленинского сельского округа,
Фёдоровского района, Костанайской области, предназначенные для ве-
дения крестьянского хозяйства.

Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5-ти кален-
дарных дней с момента проведения торгов. Торги состоятся 28.08.2016
года, с 14.00 часов по адресу: Фёдоровский район, с. Ленино, офис КХ
"Чернешук С.Л.".

Заявки принимаются в срок до 18:00 часов 27.06.2016 года по месту
нахождения доверенного лица. Костанайская область, г. Костанай, ул.,
Тарана, дом № 135, кв. 10,

  Тел. для справок: 56-86-76.

Дов. лицо   в порядке внесудебной реализации залогового имуще-
ства, объявляет о проведении торгов по продаже права постоянного
землепользования с кадастровым номером 12-191-020-076, площадью -
89,3 гектаров, расположенные на территории Банновского сельского ок-
руга, Фёдоровского района, Костанайской области, предназначенные для
ведения крестьянского хозяйства.

Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5-ти кален-
дарных дней с момента проведения торгов. Торги состоятся 28.08.2016
года, в 09.00 часов по адресу:     Фёдоровский район, с. Банновка, офис
КХ "Фоменко В.Н.".

Заявки принимаются в срок до 18:00 часов 27.08.2016 года по месту
нахождения доверенного лица. Костанайская область, г. Костанай, ул.,
Тарана, дом № 135, кв. 10,

  Тел. для справок: 56-86-76.

Арќалыќ ќалалыќ сотында 1966 жылы туѓан
азамат Ж.-ѓа ќатысты єкімшілік іс ќаралды.

Іс материалдары бойынша аѓымдаѓы жылдыњ 9 мау-
сымында  Арќалыќ ќалалыќ ІІБ полиция ќызметкерлері
"Балажан" сауда орталыѓында азамат Ж.-дан  ішкі істер
органдарында тіркелмеген электрошокерді єшкерлеген.

Сот отырысы барысында Ж. μз кінєсін мойындап, та-
уарды шам ретінде Алматыныњ базарынан сатып алѓа-

"Алтын г‰л"
балалар лагерінде
демалып жатќан №2
коррекциялыќ
мектеп-интернатыныњ
балалары ‰шін
Ќостанай облыстыќ
салауатты μмір
салтын ќалыптастыру
орталыѓы мен ОІІД
ЕЌЌБ  спорт
мерекесін
±йымдастырды.

"Алтын г‰л" балалар
лагері облыс орталыѓы-
нан 27 шаќырым ќашыќтыќта орналасќан. №2 мектеп-
интернатта оќитын ата-ана ќамќорлыѓынсыз ќалѓан жєне
жетім балалар жылда жазда осында демалады. Ќазір
м±нда 145 бала бар. Салауатты μмір салтын ќалыптас-

Ќостанай облысыныњ маман-
дандырылѓан ауданаралыќ эконо-
микалыќ сотында азаматтардыњ
ќ±ќыќтыќ мєдениетін кμтеруге, сот
ж‰йесініњ ашыќтыѓы мен шынайы-
лыѓын ќамтамасыз етуге, сот

30 мыњ тењге айыпп±л салынды
нын айтып, шамныњ электрлік ќаруѓа жататындыѓын
білмегенін мєлімдеді.

Ќалалыќ сот ќаулысымен азамат Ж. ЌР ЄКБтК 482
бабы 1 бμлігі бойынша айыпты деп танылып, оѓан мем-
лекет пайдасына 29 964 тењге мμлшерінде айыпп±л
тμлеу т‰рінде єкімшілік жаза таѓайындалып, электрошо-
кері тєркіленді.

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметі.

Ашыќ есік к‰ні μтті
билігініњ мєртебесін арттыруѓа ба-
ѓытталѓан ашыќ есік к‰ні μтті.

Шара барысында сот тμраѓасы
А.Бакишевтіњ ќабылауында "Руд-
ненская монтажная фирма-Им-
сталькон" ЖШС-ніњ μкілі Л.Первухи-

на болып, сот шешімініњ орында-
луына ќатысты сауалын ќойды. Сот
тμраѓасы туындаѓан мєселені
шешу бойынша толыќ жауап берді.

Ќостанай облысыныњ
экономикалыќ соты.

Лагерьдегі спорт мерекесі
тыру орталыѓыныњ маман-
дары есірткіге ќарсы акция
μткізіп, есірткініњ зияны ту-
ралы айтып берді. Арнау-
лы спорт мерекесі 6 сынаќ-
тан ќ±ралды. Іс-шараныњ
маќсаты –  балаларды
спортпен айналысуѓа, са-
лауатты μмір салтын ±ста-
нуѓа тєрбиелеу, нашаќор-
лыќтыњ алдын алу. Бала-
лар тμрт командаѓа бμ-
лініп, єрт‰рлі тапсырма-
ларды орындады. Жарыс-
ќа ќатысушылар мен жењі-
мпаздарѓа сыйлыќтар тап-
сырылды. Б±дан соњ бала-

лармен есірткі заттарын т±тынудыњ салдары, ќиын
жаѓдайѓа тап болѓандаѓы ќауіпсіздік ережелері тура-
лы єњгіме μткізіліп, аќпараттыќ кітапшалар таратыл-
ды.
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Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Қостанайлықтар қала күні мен облыстың 80 
жылдығын мерекелеуді одан əрі «Арғымақ» иппод-
ромында атап өтті. Əсіресе, ат спорты десе, деле-
бесі қозатын қазақ үшін бұл жарыс əп дегенннен 
өте тартысты болды.

Өңірдің əр түкпірінен жиналған, тіпті, Көкшетау-
дан келген шабандоздар мен ат бапкерлері тұл-
парларын мықтап жаратып-ақ келіпті. Сəйгүліктер 
алдымен қысқа қашықтықтан: 1400 м, 2400 м,  
3200 м, жарысып, құнан бəйге 6000 м, тоқ бəйге 12 
шақырымды құрады. Нағыз «бап шаба ма, бақ шаба 
ма» дейтін аламан бəйге 24 шақырымға  ұласты. 
Жиырмадан астам жүйріктің қайсысы мəреге ал-
дымен келетінін болжап білу қиын-ақ. Барлығы да 

ойқастап, жер тарпып, тыпыршып тұр.
Күннің шыжыған ми қайнатар ыстығы  бұл 

жолы да тұлпарларға ауыр тиді. Үш-төрт сəйгүлік 
сүт пісірім уақыттан кейін бəйгенің соңына жетпей 
болдырып, жарыстан шығып қалды. Бірнеше ай-
налым бойы шаң ілестірмей келген күрең ат бір-
те-бірте шабысын бəсеңдете бастады. Қиқулаған 
бір топ осы күрең аттан үміт күткен еді. Мəреге екі 
айналым қалғанда қатарласып отырған үш бірдей 
тұлпар оны басып озып, шаң қаптырып кетті. Бəй-
ге керемет бір драмаға айналды. Жеңіске енді қос 
торы мен қасқа күрең таласты. Екі айналым бойы 
бір-бірін алға шығармай отырған үш сəйгүлік мəреге 
200 метрдей қалғанда жұрт көзіне қайсының бағы 
барын білдірте бастады. Екеуінен адымын алшақ 
алған қасқа күрең сытылып алға озып, шабандозы 
аттың аяқ алысын жылдамдату үшін еңкейе түсті.

Сөйтіп, қасқа күрең бірінші келді. Бірақ 
екі торы да оның соңынан құйрық тістесіп 
жетті. Қасқа күрең көкшетаулық сəйгүлік 
екен. Шабандозы Артем Эленберг деген 
жасөспірім төрде тұрған темір тұлпары-
на қарғып мініп, қуаныштан жүзі балбұл 
жанды. Екінші келген торының шабандозы 
Дəулет Қайланов. Ол бұған дейін тоқ бəй-
генің де жүлдесін қанжығасына байлапты. 

Аламан бəйгеден басқа ипподромда 
ұлттық ат спорты ойындарынан көкпар, 
қыз қуу, аударыспақтан жарыстар өтіп, əр 
ауданның өкілдері өз бақтарын сынап, ше-
берліктерін байқатты.

Суреттерді түсірген 
Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

«Арғымақта» арғымақтар атылды алға

Отызыншы мәрте ұйымдас-
тырылған фестивальдің мақ-
саты халық арасындағы та-
ланттарды жарыққа шығару. 
Он алты аудан, төрт қаланың 
атынан қатысқан өнерпаздар-
дың үздіктері гала-концертте 

сахнаға шығуға мүмкіндік 
алды. Фестивальге Қостанай 
облысының қалалары мен ау-
дандарынан 1100-ге жуық адам 
қатысты. Олар аспаптық, вокал, 
хореография жанрлары бойын-
ша өнер көрсетті. 

Фестиваль жеңім-
паздарын облыс әкімі 
Архимед Мұхамбетов 
марапаттады. Бірінші 
орынды Федоров ауданы, 
екінші орынды Қостанай 
ауданы, үшінші орынды 
Аманкелді ауданы алды. 
Өзге аудандар мен қала-
лардың шығармашылық 
ұжымдарына әртүрлі 
номинациялар бойынша 

құрмет көрсетілді.
Жергілікті өнерпаздар кон-

цертін Қазақстан эстрадасының 
әншілері Қ.Нұртас, Ж.Дұғало-
ва,  Е.Есмахан, «Джейран» тобы 
жалғастырды. Музыкалық шоу 
бағдарламасының соңында от 
шашу болды.

Суреттерді түсірген 
Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Эстрада әншілері   – 
      Қостанайда

Қымбат 
        ДОСЖАНОВА

Қостанай қаласының орталық стадионында XXX 
облыстық халық шығармашылығы фестивалінің 
гала-концерті өтті. «Айналдым еркін елімнен!» 
атты концерттік бағдарлама ҚР Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы мен Қостанай облысының 80 жылдығына 
арналды.
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