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"Біздіњ  алдымызда  т±рѓан  міндет ќоѓамда

партияныњ беделін к‰шейту,  сондай-аќ елдіњ

"Н±р Отан"
келелі міндеттер ж‰ктейді

ПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ

Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

партияѓа деген сенімін ныѓайту. Б±л Елбасыныњ
ж‰ктеген тапсырмасы", – деп атап кμрсетті
"Н±р Отан" партиясы тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Асќар Мырзахметов.

Кеше "Н±р Отан" партиясы облыстыќ филиалыныњ XXI-ші конференциясы μтті

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќостанай облысыныњ єкімі Архимед
М±хамбетов ж±мыс сапарымен Таран
ауданында болып, бірќатар єлеуметтік
нысандарды аралады.

¤њір басшысы атбасын б±рѓан алѓашќы ны-
сан Таран ауданындаѓы "Варваринское" акцио-
нерлік ќоѓамы. Аталмыш кен орыны аудан эко-
номикасына елеулі ‰лес ќосып отырѓан кєсіпо-
рындардыњ бірі де бірегейі. Себебі б±л жерден
шыќќан алтын мен мыс шетелдерге экспортта-
лады.

1995 жылы іске ќосылѓан кешен алтын-мыс
кенін μндіріп, μњдейді. Кен байыту зауытында
"Доре" алтын ќ±ймасы мен мыс концентраты μњде-
леді. Аталѓан ж±мыс процесі зауыттыњ тμрт диір-
менінде іске асады.

Кєсіпорын халыќты ж±мыспен ќамтумен ќатар,
жыл сайын аудандыќ жєне облыстыќ єкімдікпен
бірлесе, єлеуметтік-экономикалыќ єріптестік тура-
лы меморандумѓа ќол ќояды. 2010-2015 жылдар

Алтын шыќќан жерді
белден ќаз

аралыѓындаѓы меморандумдарѓа сєйкес,
кєсіпорын ауданныњ єлеуметтік саласыныњ
дамуына 700 млн.тењгеден астам ќаржы
ќ±йды.

СУРЕТТЕ: облыс єкімі Архимед М±хамбетов
Таран ауданында.

2-бет

СУРЕТТЕ: Асќар Мырзахметов Архимед М±хамбе-
товке куєлік тапсыруда.

 Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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Ресейдіњ Екатеринбург ќала-
сында μткен  "Берега Надежды"
49-шы халыќаралыќ фестиваль -
байќауынан  жерлестеріміз ж‰л-
делі оралды. Ересектер мен кє-
сіби шыѓармашылыќ ±жымдар
арасында μткен сында Е.¤мірза-
ќов атындаѓы облыстыќ филар-
монияныњ єншісі Манапбек
Кєдіров 1-ші орынды жењіп алды.

Халыќаралыќ μнер фестиваліне ТМД жєне алыс шетелдерден
ж‰здеген  єншілер ќатысќанын ескерсек, музыка додасыныњ оњайѓа
соќпаѓанын баѓамдауѓа болады.

Манапбек  ресейлік єділќазылардыњ алдында Ахмет Байт±рсын-
±лыныњ "Аќќ±м" єні мен Балуан Шолаќтыњ "Ѓалия" єнін шырќап, тыњ-
дармандарды аса тєнтті етті. Сμйтіп, ќазаќтыњ μнерін б‰кіл д‰ниеж‰-
зіне паш етті.

Айтпаќшы, іріктеу турынан с‰рінбей μткен єншілер келесі жылы
Ялтада μтетін  финалдыќ сайысќа ќатысады. Біздіњ облыстан аты
аталѓан байќауѓа Манапбектен μзге Рамина Сармурзина, Марал
М±хтаров жєне Алина Герасим тєрізді жасμскін єншілер ќатыспаќ.
Б±лардыњ бєрі Манапбек аѓасы сияќты Екатеринбург ќаласында
μткен фестивальде ж‰лделі бірінші, екінші орындарды еншілеп ќайт-
ќан еді.

СУРЕТТЕ: єнші-термеші Манапбек Кєдіров.

Манапбек таѓы
мойындатты

Облыс єкімі Архимед М±хамбетов ж±мыс
сапары барысында Денисов ауданындаѓы
"Ж±ма" мешітіне арнайы соќты. Жиылѓан
жамаѓатпен кездесіп,  мешіт ±жымына Lada
Granta кμлігін сыйѓа тартты.

Аталѓан мешіттіњ ќазіргі ѓимараты 1992 жылы
м±ражай болѓан. Ал 1995 жылы мешіт болып ашы-
лып, жамаѓаттыњ игілігіне берілді. Сол уаќыттан
бері б±л жер м±сылман ќауымныњ бас ќосатын
ќ±тты орны.

– Кењес Одаѓы кезінде елімізде елу мешіт ќана
бар еді. Тєуелсіздік алѓаннан кейін олардыњ саны
кμбейіп, ќазір екі жарым мыњѓа жетті. Асыл
дініміздіњ ќанат жаюы Елбасыныњ кемењгер, са-
рабдал саясатыныњ арќасы. Рухани тєрбиеге жас-
тарды тарту керек. Соныњ ішінде жастарѓа д±рыс
ілім, тєлім-тєрбие беріп, ислам дінініњ д±рыс ба-
ѓытын, Ханафи мазхабын насихаттаѓан жμн. Б±л
мешітке келетіндер ислам дінініњ  тазалыѓын т‰сінуі
керек. М±сылманныњ ешкімге ќиянат жасамайты-
нын, бір-біріне ќамќор болатынын білуі тиіс. Ауыл
аќсаќалдары мен зиялы ќауым бірлесе кірісетін

Мешітке кμлік сыйлады

Б±л ќаражат білім, спорт, медицина, мєде-
ниет салалары нысандарыныњ ќ±рылысы
мен жμндеу ж±мыстарына жєне ардагерлер

мен аз ќамтылѓан отбасылардыњ балаларына
кμмек беруге ж±мсалды.

 "Варваринское" АЌ 2014 жылы республикалыќ
"Парыз" байќауында єлеуметтік жауапкершілігі
мол ‰здік кєсіпорын ретінде жењімпаз атанѓан.

– Ауданныњ єлеуметтік ахуалына кμњіл бμлу ке-
рек. Кєсіпорын ауданныњ єлеуметтік-экономика-
лыќ дамуына ‰лес ќосќаны абзал – деді облыс
єкімі А.М±хамбетов.

¤њір басшысы Таран ауданына ќарасты Тобыл
поселкесіндегі астыќ саќтауѓа арналѓан  элеватор-
дыњ ж±мысымен танысты. "Olzha Storage" ЖШС-
не  тиесілі жоба 2012-2015 жылдарѓа жоспарлан-
ѓан болатын. Элеватор 40 000 тонна астыќ саќ-
тауѓа ќауќарлы. М±нда ќ±рылыс ж±мыстары кезін-
де жањадан ж‰з ж±мыс орны, ал элеваторды іске
ќосу кезінде жањадан  ќырыќ ж±мыс орны ашыл-
ды. Ќазіргі уаќытта жобалыќ-сметалыќ ќ±жаттар
єзірленіп, ќ±рылыс-монтаждау ж±мыстары аяќтал-

Алтын шыќќан жерді
белден ќаз

ѓан. Технологиялыќ ќ±рал-жабдыќтар ж‰з пайыз-
ѓа  сатып алынды. Элеватор астыќтыњ сапалы
саќталуына м‰мкіндік бермек. Меншік иесі нысан-
ныњ ќуаттылыѓын арттыруды жоспарлап отыр.
2020 жылѓа дейін элеватор 100 000 тонна астыќ
саќтауѓа ќауќарлы болмаќ.

– Элеватордыњ ќуаттылыѓын арттырмас б±рын
жыл сайын астыќтыњ бітік шыѓуына кμњіл бμлген
жμн. Астыќ ќандай аудандардан тасымалданаты-
нын да ескеру керек. Майлы даќылдар мен дєнді
даќылдардыњ єрќайсысын бμлек саќтау жаѓы
ќарастырылсын, – деді  μњір басшысы.

Облыс єкімі ж±мыс сапары барысында Таран
ауданыныњ Валерьянов ауылындаѓы ќиыршыќ
тас  зауытында болды. Б±л жоба биылѓы тамыз
айында индустриаландыру картасы аясында іске
ќосылѓан болатын. Оныњ маќсаты облыс аумаѓын-
да ќ±рылыс материалдарын дайындауды дамы-
ту.  Зауытта ќиыршыќ тас μњделеді. ¤ндірістік ќ±-
рылѓылар электр ќуатымен ж±мыс істейді. Дайын
болѓан μнімді "БК-СТРОЙ" ЖШС жєне Костанай,
Рудный,  Лисаков ќалаларына μткізеді.

Жаќында Ќостанайда Жастар
бастамалары орталыѓыныњ ќол-
дауымен "ќайырымдылыќ жєшігі"
пайда болѓан еді. Осыѓан дейін
м±ндай жєшік тек орталыќ ємбе-
бап д‰кенінде орнатылѓан бола-
тын. Б±л  жєшікке адамдар μзде-
ріне керексіз, ескі, ќажет емес
б±йымдары мен киім-кешектерін
салуѓа болады. Ал, жиналѓан зат-
тарды жастар Ќостанай, Рудный,
Лисаков ќалаларындаѓы балалар
‰йлері мен м±ќтаж отбасылары-
на тарататын болады.

Жастардыњ б±л бастамасына енді ќаламыздаѓы денсаулыќ саќ-
тау мекемелері де ќолдау білдіруде. М±ндай жєшікті алѓаш болып
ќаламыздаѓы №4 емхана орнатты. Ќазірдіњ μзінде емхана ±жымы
белсенділік танытып, ізгілікті іске μз ‰лестерін ќосуда.

Сондай-аќ, волонтерлар м±ндай ќайырымдылыќ жєшігі облыс-
тыќ аурухана мен №3 емханада да пайда болатынын айтады.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА"Ќайырымдылыќ

жєшігі"

Єлібек
      ЫБЫРАЙ

БЄРЕКЕЛДІ!

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

ќаламыздаѓы емханаларда да
орнатыла бастады

1-бет

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

сауапты іс осы, – деді облыс єкімі А.М±хамбетов.
Мешіт ѓимаратына  биыл  к‰рделі  жμндеу  ж±-

мыстары істелді. Нысанныњ жертμлесі жањартыл-
ды. Еденге линолеум тμселіп, жањадан газ плита-
лары мен ыдыс-аяќ сатып алынды. Ѓибадатханаѓа
пластикалыќ терезе орнатылып, жањадан аспа-
шамдар (люстра) ілінді.

СУРЕТТЕ: "Ж±ма" мешітініњ ішінде.

1-бет

"Н±р Отан"
келелі міндеттер

ж‰ктейді
XXI-ші конференциясыныњ барысында облыс єкімі Архи-

мед М±хамбетов "Н±р Отан" партиясы облыстыќ филиалы-
ныњ тμраѓасы болып сайланды.

А.Мырзахметов жања басшыны ќызметімен ќ±ттыќтап, оѓан астыќ-
ты μњірдегі филиал ж±мысын жандандыруѓа бар к‰шін ж±мылдыра-
ды деп ‰лкен сенім ж‰ктеді.

Конференцияда сμз алѓан партия тμраѓасыныњ бірінші орынба-
сары А.Мырзахметов облыс партия ќ±рылымдарыныњ ж±мысына
μзініњ оњ баѓасын берді. Сондай-аќ, бастауыш партия ±йымдары-
ныњ материалдыќ-техникалыќ базасы ныѓая т‰скенін атап μтті. Оныњ
пікірінше, келешекте μњірлердегі партия ж±мысын к‰шейту арќылы
ел ішіндегі бірќатар проблемаларды т‰бегейлі шешу мєселесі ж‰йелі
т‰рде атќарылатын болады.

Мєртебелі мейман Президент Н.Назарбаевтыњ белгілеген бес ин-
ституционалды реформа мен "100 наќты ќадам" ¦лт жоспарын ж‰зеге
асыруѓа халыќты ж±мылдыру, мемлекеттік баѓдарламалардыњ орын-
далуына тиісті баќылауларды ќамтамасыз ету ќажеттігін алѓа тарт-
ты.

Облыстыќ "Достыќ ‰йінде"
±лтаралыќ татулыќты
дєріптейтін, μмірдегі достары
мен ењбек жолы туралы
жазылѓан Людмила
Мацупаныњ "Разноцветная
правда, или Принадлежать
истории" атты кітабыныњ
т±саукесері μтіп, зиялы ќауым
туынды туралы пікір айтты.
Ол осы уаќытќа дейінгі
кμрген-білгенін, μзініњ ой-
пікірлерін жинаќ етіп
шыѓаруды жμн санапты.

Кітап авторын ќостанайлыќ
оќырман  ќаламгер ретінде емес,
ќаламыздыњ ќ±рметті азаматша-
сы ретінде жаќсы таниды. Люд-
мила Мацупаныњ есімі жергілікті
ж±ртшылыќќа зањ саласыныњ
μкілі ретінде кењінен таныс.
Ќысќа мерзім аралыѓында μз
оќырманын ќалыптастырып
‰лгерген белгілі ќаламгер.

Кењестік кезењде кіші буын
μкілдерімен кμп ж±мыс істеген
Л.Мацупа жастарѓа парасатты
пікірлер айтып, баѓыт-баѓдар
берді. Мектепте м±ѓалім болѓан.

Т¦САУКЕСЕР

Кейін, комсомолдыќ жєне пар-
тиялыќ ќызметтер атќарѓан.
¤зініњ μмір жолын μскелењ
±рпаќќа μнеге еткен ќаламгер
тєуелсіздіктіњ алѓашќы жылда-
рындаѓы ауыртпалыќты, ел эко-
номикасын кμтерудегі елеулі
оќиѓалар мен облыс кμлемінде
атќарылѓан ауќымды істерді еш
б‰кпесіз, ашыќ єњгімелейді.

300 данамен басылып шыќ-
ќан б±л кітапта ќ±р ќызметтегі
ќызыќты оќиѓалары ѓана  жария-
ланбаѓан. Аѓарту ісініњ ардагері

атаѓандай, жинаќта жас буынѓа
жμн сілтер салмаќты ой-пікірлер
топтастырылѓан. Дені достыќ та-
ќырыбына  арналѓан.  Ќызмет-
тестер арасындаѓы бауырмал-
дыќтан бастап, ±лттар арасын-
даѓы ±йымшылдыќ кењ насихат-
талады.

СУРЕТТЕ: кітап авторы А.Ма-
цупа (ортада) єріптестерімен
бірге.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

¤негемен μрнектелген μмір
Кенже
    ЌОНЫСБАЙ
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Мєскеуге  жету ќиындады
Облыста.   "Трансаэро" компаниясыныњ жолаушы тасуды

ресми тоќтатуына байланысты,  "Ќостанай-Мєскеу-Ќостанай"
баѓытындаѓы ±шаќтар єуеге кμтерілмейтін болды.  "Ќостанай"
халыќаралыќ аэропорты" АЌ μкілі А.Андреев: "Ќазір Ќоста-
найдан  Мєскеуге  ±шаќ  ±шпайды.  Бірнеше  компаниялар
жолаушы тасымалын ж‰зеге асыруѓа ±сыныс жасады, біраќ
б±л мєселе ‡кімет дєрежесінде шешіледі", – дейді.

Біліктілігін арттырды
Ќостанай ауд. Затобол мектеп-гиназиясында "¤рлеу"

біліктілікті арттыру ±лттыќ орталыѓы  бастауыш сынып оќыту-
шыларына арнап тєжірибелік сабаќ μткізді. Ќатысушылар ба-
ѓалаудыњ критериалды ж‰йесін ќолдану арќылы ж‰ргізілген
орыс тілі жєне єдебиеті, математика сабаќтарына ќатысты.
¦стаздар сандыќ білім беру ресурстарыныњ даѓдыларын ќол-
дануды, баѓалау параќтарымен, топта ж±мыс істеу ќабілеттерін
кμрсетті.

Имам кездесу μткізді
Жанкелдин. "Оспанќожа єулие" мешітініњ бас имамы А.Ха-

сенов балалар-жасμспірімдер спорт мектебініњ тєрбиеленуші-
лерімен кездесіп, "Ќазаќстандаѓы кереаѓар діни аѓымдар жєне
олардыњ салдары" жайлы таѓылымды єњгіме μткізді. Аталмыш
мектептіњ директоры Е.Алматов терроризм мен экстремизм
б‰тін елдіњ ішіне б‰лік салушылардыњ кесірінен туындап отыр-
ѓандыѓын тілге тиек етті.

Оќушыларѓа т‰сіндірді
Денисов. Облыстыќ дін істері басќармасыныњ аќпараттыќ-

насихат тобыныњ м‰шелері Перелески ауылында болып, мек-
теп оќушыларымен жєне педагогтарымен кездесу μткізді. Шара
маќсаты – діни сауаттылыѓын арттыру, діни экстремизм мен
терроризмніњ алдын алу. Облыстыќ дін істері басќармасыныњ
бас маманы С.Єбдиев экстремистік ±йымдардыњ єрекеттері
туралы айтып берді.

Кескіндеме  – μмір айнасы
Ќостанай ќ. Кμркемсурет  галереясында  ќостанайлыќ

белгілі суретші-кескіндемеші, график, тастан м‰сін жасаушы
А.Захарченковтыњ  "Кескіндеме  – μмір айнасы" атты шыѓар-
машылыќ кеші μтті. Оныњ ењбектері кμпшілікке жаќсы таны-
мал. Табиѓаттыњ с±лулыѓын μз ењбектерінде жеткізе білетін
шебер. Кездесуде жањадан бастап ж‰рген суретші жастардыњ
с±раќтарына кеш иесі жауап беріп, μзініњ тыњ жобалары, маќ-
саттары жайында єњгімеледі.

"Алтын к‰з"
Ќарабалыќ. Аудан орталыѓында єр ауылдан келген жєне

мекемелер атынан ќатысќан волейболшылар "Алтын к‰з" ку-
богын сарапќа салды. Белоглинский селолыќ округініњ коман-
дасына шыдас берер ешкім болмады. 5 ойын μткізіп, ќарсы-
лас шаќ келтірмей, кубок иегерлері атанды. Ал екінші орын –
аудан орталыѓыныњ командасында. Ќазаќстан агротехникалыќ
колледжініњ ±жымы ќола ж‰лдені місе т±тты.

Ауа райы б±зылады
Облыста. Тμтенше жаѓдайлар комитетініњ хабарлауынша,

жаќын к‰ндері облыс кμлемінде б±рќасын кμтерілуі ыќтимал.
Ауа температурасы к‰ндіз 1 градус жылылыќты кμрсеткені-
мен, кешкісін єжептєуір салќындайды. Салдарынан, кμк тайѓаќ,
т±ман  болады. Желдіњ жылдамдыѓы секундына 15-23 метрге
дейін к‰шеймек. Осыѓан байланысты, мамандар жолда абай
болуѓа шаќырады.

ЭКСПО-2017

Италияда "EXPO MILANO-2015" д‰ниеж‰зілік
кμрмесі  жабылуыныњ  ресми  рєсімінде ЭКСПО жа-
лауын Ќазаќстан Республикасына салтанатты т‰рде
табыстау салтанаты μтті. Б±л туралы "Астана "ЭКС-
ПО-2017" ¦К" АЌ-ныњ баспасμз ќызметіне сілтеме
жасап, kazinform.kz сайты хабарлайды.Жалауды тап-
сыру ресми рєсімініњ барысында "Астана "ЭКСПО-
2017" ¦лттыќ компаниясы" АЌ Басќарма тμраѓасы Ах-
метжан Есімов пен ЭКСПО-2017 Бас комиссары Рєпіл
Жошыбаев ХКБ Бас хатшысы Висенте Лоссерталес
пен ЭКСПО-2015 кμрмесініњ Бас комиссары Бруно
Паскуинодан ЭКСПО жалауын ќабылдады. Миланда
μткізілген "ЭКСПО-2015" д‰ниеж‰зілік кμрмесі кμрме-
лерді μткізу тарихындаѓы ењ табыстылардыњ бірі бо-
лып танылды, оѓан шамамен 21 млн. адам келген.
Аталѓан кμрмеде Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ
павильоны "Таќырып пен контентті ењ ‰здік ашу" ата-
лымында ‰здік павильондардыњ ‰штігіне кірді. Сμз
сμйлеу барысында Италия Республикасыныњ Прези-
денті Серджио Матарелла Италиядаѓы кμрменіњ бар-
лыќ ќатысушыларына алѓыс айтып, "Астана "ЭКСПО-
2017" кμрмесініњ табысты μткізілуіне сенімділігін білдірді.

Астана ЭКСПО-2017 Халыќаралыќ маманданды-
рылѓан кμрмесін μткізу орны ретінде Астана 2012
жылдыњ 22 ќарашасында Халыќаралыќ кμрмелер
бюросыныњ (ХКБ) 152-ші Бас Ассамблеясы кезінде ХКБ-
ныњ м‰шесі болып табылатын 161 мемлекеттіњ μкілініњ
жасырын дауыс беруі барысында тањдалды. Астана
μтінішін 103 ел ќолдады. "Астана ЭКСПО-2017" Ха-
лыќаралыќ мамандандырылѓан кμрмесініњ негізгі та-
ќырыбы – "Болашаќ энергиясы". Ол халыќаралыќ
ќоѓамдастыќтыњ  ѓаламшарѓа кμп єсерін тигізіп отыр-
ѓан энергияны т±тыну проблемасына алањдаушылыќ
танытады. Кμрменіњ басты маќсаты – жауапкершілік-
ке шаќыру, адамдардыњ ѓаламшардаѓы энергияны
т±тынуды жоспарлау жєне ќадаѓалауды ‰йренуі ‰шін
пікірсайыстарды ынталандыру жєне білімді ќалыптас-
тыру, сол арќылы табиѓатќа келетін зиянды азайту.
Аталѓан міндеттерді іске асыру кμрме таќырыбыныњ:

"Адамзаттыњ ±лы проблемасын шешу" таќырыпшасын-
да кμрсетілген. Кμрменіњ басты таќырыбы CО2 шыѓа-
рындыларын азайту, энергиялыќ тиімді μмір салты,
барлыѓы ‰шін энергия таќырыпшаларымен ашылады.

Халыќаралыќ мамандандырылѓан "Астана ЭКСПО-
2017" кμрмесі Ќазаќстанда 2017 жылы 10 маусым-
10 ќырк‰йек аралыѓында μтеді. ЭКСПО-2017 кμрме-
сіне 100 елдіњ μкілдері ќатысады деп жоспарланып
отыр. Жалпы алѓанда, 2 миллионнан астам келуші
к‰тілуде, болжам бойынша, олардыњ єрќайсысы кμрме-
ге екі не одан да кμп рет келеді, осылайша келушілер
саны 5 миллионѓа жуыќтайды. Келушілердіњ 85 пай-
ыздан астамы ќазаќстандыќтар, ал 15 пайызы – ше-
телдік мемлекеттердіњ азаматтары болатыны, кμбі
ТМД жєне Ќытай елінен келетіні жоспарланып отыр.
Сондай-аќ Еуропа, Т‰ркия жєне АЌШ-тан туристердіњ
кμп келуі к‰тілуде.

Б‰гінде "Астана ЭКСПО-2017" кμрмесіне ќатысу
бойынша 8 келісім орнатылѓан, кμрмеге ќатысатынын
51 ел, 11 халыќаралыќ ±йым растап, секциялардыњ
25 комиссары таѓайындалѓан.

Ќазаќстанныњ туы ЭКСПО мамандандырылѓан
кμрмесінде алѓаш рет 1998 жылы Лиссабонда
кμтерілді. Белсенді экспонент ретінде Ќазаќстан кμрме-
ге 2005 жылдан бері ќатысып келеді.

ЭКСПО жалауыЭКСПО жалауыЭКСПО жалауыЭКСПО жалауыЭКСПО жалауы

Ќазаќстанѓа табыс етілдіЌазаќстанѓа табыс етілдіЌазаќстанѓа табыс етілдіЌазаќстанѓа табыс етілдіЌазаќстанѓа табыс етілді
Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

Міне, осындай  атпен Ќоста-
най т±рмыстыќ ќызмет кμрсету
колледжінде μњіріміздегі  техни-
калыќ жєне кєсіптік білім беру
оќу орындарыныњ арасында
байќау болып μтті. Техникалыќ
жєне кєсіптік білім берудіњ
μњірлік ѓылыми-єдістемелік ор-
талыѓыныњ директоры Е.Воло-
ваяныњ айтуынша, ењ алдымен
осы оќу орындары єдіскерлері
ж±мысыныњ инновациялыќ
тєжірибелерін аныќтау жєне
тарату, кєсіби оќытудаѓы жања
идеяларымен алмасу, олардыњ
єлеуметтік мєртебесін, кєсіби-
лігін  арттыру сол секілді  жоѓа-
ры  кєсіби-педагогикалыќ рей-
тингі бар шыѓармашылыќпен
ж±мыс істейтін єдіскерлерді
аныќтау,  ќазіргі заманѓы єдіскер
туралы оњ ќоѓамдыќ пікір туѓы-
зып, єдіскер ќызметініњ беделін
ќалыптастыру. Байќауѓа  ќаты-
сушылар  "Мен жєне меніњ ин-
новациялыќ єдістемелік ж±мы-
сым" –  (визит карточкасы),   ќа-
тысќан сабаќтарын талќылау,

Г‰лназым
    САЃИТОВА

"Жыл  єдіскері – 2015""Жыл  єдіскері – 2015""Жыл  єдіскері – 2015""Жыл  єдіскері – 2015""Жыл  єдіскері – 2015"

компьютерлік тестілеу, "Єдісте-
мелік кењес отырысыныњ єзірле-
месі" – (шыѓармашылыќ ж±мыс-
ты таныстыру)  секілді тμрт тап-
сырма орындады. Єр єдіскердіњ
ж±мыс істеу єдісі, шыѓармашы-
лыѓы єрт‰рлі. Ќай ќайсысыныњ
болмасын біліктілігі мен білімі
жоѓары, оќытудыњ тыњ єдіс-тє-
сілдерімен таныстырып, тєжіри-
белерімен бμлісіті. Єрине,
байќау болѓан соњ, жењімпаздар

болары сμзсіз. Сонымен бірінші
орынды Ќымбат Ж‰нісова – Ќос-
танай педагогикалыќ колледжі,
екінші орынды Элина Омарова-
Ќазаќстан агротехникалыќ кол-
леджі, ‰шінші орынды Самал
Жиенбаева – Арќалыќ медици-
налыќ колледжі жењіп алды.

СУРЕТТЕ: байќаудан кμрініс.
Суретті т‰сірген
                    Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќостанай ауданында ‰ш азамат ќоѓамдыќ
орындарда  ќоќыс  тастаѓаны  ‰шін єкімшілік
жауапкершілікке тартылды.

1 ќараша к‰ні Заречный кентініњ екі т±рѓыны
жєне Киров кентініњ т±рѓыны темекі т±ќылын жер-
ге тастаѓаны ‰шін ЌР Єкімшілік Кодексініњ 434 ба-
бына сєйкес (т±рѓын ‰йлерді, жалпы пайдалану-
даѓы орындарды, баќтарды, алањдарды  ластау,
соныњ ішінде белгіленбеген жерлерде коммунал-

дыќ ќалдыќтарды тастау т‰ріндегі ±саќ б±заќылыќ)
жауапќа тартылатын болады.

Тєртіп саќшыларыныњ айтуынша, м±ндай
ќ±ќыќ б±зушылыќтар Ќостанай ќаласы ІІБ жедел
басќару орталыѓы камераларыныњ, сондай-аќ
"Ќауіпсіз аула" бейнеќадаѓалау ж‰йесініњ кμмегі-
мен аныќталуда. Ќалада осындай 172 камера
орнатылѓан. Олардыњ кμмегімен жыл басынан
бері 721 ±саќ б±заќылыќ аныќталды.

721 ±саќ б±заќылыќ аныќталды



44 ќараша 2015 жыл

Ќостанай жєне ќостанайлыќтар

Коммуналдыќ ќызмет
тарифы μскен сайын т±ты-
нушыдан  маза ќашады.
Алањдамай ќайтсін, тμле-
маќы ќалтаны ќаѓады.
Єсіресе, жылуѓа тμлейтін
аќша ќомаќты.

Т±тынушы ‰шін тыѓы-
рыќтан шыѓар жол бар
ма? Жылу ж‰йесініњ ќыз-
меткерлеріне осынау сау-
алды кμлденењ тарттыќ.
Олар кμпќабатты т±рѓын
‰йлерге ортаќ жылу есеп-
тегіш ќондырѓысын орна-
туды ±сынады. Б±л ќолай-
лы ма, єлде ќолайсыз ±сы-
ныс па? Кμпшілік соѓан
алањдаулы.

Мєселеніњ аныќ-ќаны-
ѓына жету ‰шін арнайы
зерттеу ж‰ргіздік. Алдымен
2013 жылдыњ ќазан айын-
даѓы Елбасы жєне Ќазаќ-
стан Республикасы  ‡кіметі
орталыќтандырылѓан жы-
лу ж‰йесіне ќосылѓан
кμпќабатты т±рѓын ‰йлер-
де жылу есептегіш  орнатуды бір
ж‰з пайызѓа ќамтамасыз етуге
н±сќау бергенін назарда ±ста-
дыќ. "Табиѓи монополия жєне
нарыќты реттеу туралы" жєне
"Энергияны ‰немдеу жєне энер-
гияныњ тиімділігі туралы" зањ-
дарда да  есептегіш ќондырѓы-
ныњ аса ќажет екені атап кμрсе-
тілген. Мањызды баѓдарлама
"ТКШ-ны дамыту ќоры" акцио-
нерлік ќоѓамы арќылы респуб-
ликалыќ бюджеттен ќаржылан-
дырылады.

Биылѓы жылдыњ наурыз ай-
ында ‰йлерге ортаќ жылу есеп-
тегіш ќондырѓысын орнатуѓа
байланысты жиналыстар μткізу
мерзімі аяќталды. Мамыр айы-
ныњ басында мемлекеттік баѓ-
дарлама бойынша дифферен-
цияланѓан тарифті енгізу к‰н
тєртібіне ќойылды.  Осы мєсе-
леге сєйкес "ПКСК-ларѓа" ар-
найы хат жіберілді. Олар т±рѓын-
дарѓа  тарифтер туралы  хабар-
лауѓа тиісті. "Ќостанай жылу
энергия компаниясы" мемле-

кеттік коммуналдыќ кєсіпорны
"Тепломонтаж 2010" ЖШС-ініњ
шаѓым жасаѓанын ескертті. Се-
ріктестік "KazinTeh-IRC" ЖШС
фирмасыныњ мердігері болып
табылады.

‡стіміздегі  жылы  белгілен-
ген  кестемен  тμрт  ж‰зге  жуыќ
жылу есептегіш ќондырѓысы
орнатылмаќ. Ќырк‰йек айында
137 т±рѓын ‰йден ќондырѓыны
пайдаланудыњ тиімділігіне
сенім білдіріп, дауыс берген елу
алты ‰йдіњ т±рѓыныныњ тілегі
орындалды. Олар тμлемаќы-
ныњ ‰немделетініне сенеді.

Бірќатар "ПКСК-лардыњ"
тμраѓалары мањызды мєселеніњ
баѓыт, баѓдарын ж±ртшылыќќа
толыќ жарияламай келеді. Есеп-
тегіш ќондырѓыны пайдалануѓа
арналѓан мемлекеттік баѓдарла-
маны уаќытылы ж‰зеге асыру
баяу ж‰ргізілуде. Тμраѓалар
белсенділік жасауы керек. Олар
жиналыс ±йымдастырып,
кμпшілікпен бетпе-бет кездесу-
ге мєн бермейді. Пєтер сайын

дауыс беру параќшасы
барлыќ жерде ‰лестіріл-
меген.

Шаруа м±нымен ѓана
шектелмейді. Тμраѓалар
жертμлені техникалыќ
жаѓдайѓа сай етуге мін-
детті. Электр торабын
жμндеу – кезек к‰ттір-
мейтін ж±мыс. Электр
сымдарын  ќауіпсіз  к‰йге
келтірілмегендер ќанша-
ма десењізші. Егерде,
т±рѓындардыњ арасында
ќондырѓы орнатуѓа келіс-
пейтіндер табылса, олар-
дыњ пікірін хаттамаѓа
енгізіп, "КТЭК" басшыла-
рына жеткізуді ±мытпаѓан
д±рыс.

Т±тынушылар тарапы-
нан туындайтын мєсе-
леніњ бірі артыќ тμлема-
ќымен есеп айырысу ту-
ралы. Жылу есептегіші
орнатылѓан ‰йлерде
‰немдеушілік болуы ке-
рек. Соѓан жауапты "Ќос-

танай жылу-энергия компания-
сы" кєсіпорныныњ директоры
Виктор Шмыглов жауап ќайыр-
ды. Оныњ айтуынша, μткен  жылу
беру маусымында халыќќа 150
миллион тењге кері ќайтарылѓан.
Алдаѓы уаќытта м±ндай шара-
лар жалѓаса бермек.

Сонымен ќатар, ќ±бырлар-
даѓы ыстыќ судыњ ќ±рамында
ќаќќа байланысты ластанушы-
лыќ орын алады. Виктор Шмыг-
лов маусым басталѓасын екі ап-
тадай уаќытта судыњ  ќ±рамын-
да ќаќтан пайда болѓан белгі
болатынына сендіруде. Сосын
ыстыќ су тазарады.

 Биыл к‰згі табиѓат ќаталдыќ
танытпады. Далада ќандай тем-
пература болса, ќ±бырларда да
сондай температура саќталуда.

СУРЕТТЕРДЕ: жылу есеп-
тегіш ќондырѓылар; маман-
дар ќондырѓыныњ ж±мысын
‰немі баќылайды.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Кμгілдір отынныњ
ќауіптілігін

ескеру керек
Кμпшілік  ара-

сында  ауызѓа  алы-
натын  єњгіме  газ-
ды  пайдаланудыњ
жайы. Ќазаќстан-
ныњ  елді мекенде-
рінде газ баллоны
жарылѓанын баспа-
сμзде жарияланды.
Єлгі  сыбыстардыњ
жайылуы да соѓан
байланысты екені
μзінен-μзі т‰сінікті.
Жалпылай алѓан-
да, кμгілдір отынныњ отбасына тигізетін шапаѓаты зор. Дегенмен, газ
д±рыс   ќолданысќа  енгізіле  ме?

Негізінде кμгілдір отын маздап жануы ‰шін оны т±рмыста тиісті та-
лаптарѓа сай  пайдаланѓан  д±рыс. Мєселен, ќамыс немесе тезекті
пешке жаќќанда баќылап т±рмасањыз, лапылдап, т‰тіні  б±рќырап,
сыртќа шапшуы єбден м‰мкін. Газ ќондырѓыларын уаќытылы  жμндеп,
ќауіпсіздік шараларын саќтамасањ, ќапыда ќалуыњ  ќиын  емес.

Б±л туралы Кирилл Филин ‰лкен мінбеде  т±рып айтты. Мемле-
кеттік архитектуралыќ-ќ±рылыс  баќылау  басќармасыныњ  жетекшісі
Кирилл   Анатольевичтіњ басќаруындаѓы  ±йымѓа газ  ќондырѓыла-
рын  тексеру  ќ±ќыѓы   берілген.

Аталмыш ±йым мамандары кμбінесе пєтер иелері кооперативі
басшыларын кінєлайды. Олар баќылаушы ±йымдармен  жасалѓан
келісім-шартќа мєн бермейді. Айталыќ, кμпќабатты т±рѓын ‰йлерге
газ ќ±быр  арќылы келеді. Мєселе ќ±бырларда ѓана емес, газдыњ
μлшемін  кμрсетіп,  ретке  келтіретін  жабдыќтардыњ   да атќаратын
ролі зор. Солардыњ біреуініњ аќауы білінсе, газ сыртќа тμгіледі. Тіпті,
жарылыс болуы да ѓажап емес. Сол себептен техникалыќ ќызмет
кμрсетуді ±мытпау керек.

Ќостанай  ќаласындаѓы  911  ірі  пєнелді ‰йлердіњ біреуінде де
техникалыќ ќызмет кμрсетілмейтінін жоѓарыда аталѓан ±йым дєлел-
деп отыр. Жертμлелердегі  газ бμлу жабдыќтарын тексеру ешкімніњ
ойына кірмейді. Т±рѓындар газдыњ ќолќаны  жаратын иісі сезілетінін
айтып, дабыл ќаѓуын, ќаѓады. Ќ±лаќ салатын  ешкім жоќ.

¤ткен  жылы  Ќостанайдаѓы  "КазТранс Газ Аймаќ"  филиалыныњ
апаттыќ ќызметіне  екі ж‰з  шаѓым  келген. Солардыњ  дені   жертμле-
ден  газдыњ  иісі  шыѓатынын  хабарлаѓан. Дабыл ќаѓылѓасын  мерз-
імінде шаралар ќолданылуы керек.

   Аталѓан басќарма бірінші  желтоќсанѓа дейін "КСК", "КСП", "ПКСК-
лар", ЖШС басшылары жєне жекеменшік кєсіпкерлер маманданды-
рылѓан  газ т±тынушылар ж‰йелерімен келісім-шарт  жасауды тезде-
туі керек. Ќалалыќ т±рѓын ‰й инспекциясы кондоминиум нысанда-
рымен жєне газ  шаруашылыѓыныњ мамандандырылѓан ±йымдары-
мен арадаѓы келісім-шарттыњ жасалуын баќылауѓа міндетті. Газ  т±ты-
ну ж‰йелеріне техникалыќ ќызмет кμрсету жайыныњ ќалай
ж‰ргізілетінін ±дайы тексеру ќауіптіњ алдын алуѓа септігін тигізеді.

СУРЕТТЕ: газ ќондырѓыларына техникалыќ ќызмет кμрсету-
шілер.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

 Т±рѓын  ‰йлерді  ќайта  жањѓырту  жал-
ѓасын  тауып   келеді.   Бір мыњнан  астам
кμпќабатты  ‰йдіњ ‰ш ж‰зге   жуыѓы єділет
органында кондоминиум нысандары
бойынша   274 -і  ѓана  (жиырма   алты
пайыз), тіркелген. Кондоминиум  нысан-
дарыныњ  техникалыќ  ќ±жаттарына  ќала
бюджетінен 2011-2014 жылдары алпыс
бір  миллион тењге бμлінді. Дайындалѓан
ќ±жат саны алты ж‰зден  асты. Соныњ
елу   екісі   тіркелген. Жыл  басынан  бері
т±рѓын ‰й инспекциясы 117 т±рѓын ‰йдіњ
иелерімен кондоминиум нысандарын
тіркеу  мєселесі  бойынша жиналыстар
μткізді. Олар баспасμз  арќылы да наси-
хат ж±мысын  ж‰ргізуде. Т±рѓындар  кон-
доминиум  нысанына  ќосымша ќаражат
жинаѓанды  ќаламайды. Жер учаскесіне
бір  ж‰з  мыњ  тењге  ќалтаѓа ауырлыќ  са-
латынын  айтады. Тіпті, кμпшілігі кондо-
миниумды  ќажет  деп  есептемейді.

Дегенмен,  мамандар  ж±рттыњ кμзін
жеткізу  маќсатын  кμздеуде. Жасалѓан
кестемен шаѓын  аудандарда  жиналыс-
тар ±йымдастырылады. М±нда  тек кондо-

миниум  туралы  ѓана емес, т±рѓын ‰йлер-
де ортаќ  жылу есептегіш  ќондырѓы орна-
ту мєселесі де сμз болады.  ¤ткізілген он
тμрт  жиналыс нєтижесін  беруде.

Кооперативтерге жазбаша  сауалдама
хат жіберілді.  Халыќтыњ   пікірі   сауалда-
ма   хат    арќылы  жинаќталуда.  Єйтсе де,
кооператив тμраѓаларыныњ барлыѓы
бірдей жауапкершілік  таныта  алмай   ке-
леді. Б‰гінгі  к‰ні алпыстан астам  жылу
есептегіш орнатылды. Ќосымша жиырма
бес ‰йге  жылу есептегіш  орнатылмаќ.

Жалпылай  алѓанда, 2011-2014  жыл-
дары Ќостанайда елу ‰ш т±рѓын ‰й
жμнделді. Б±ѓан 879, 5 миллион  тењге
ж±мсалды. 2020  жылѓа  дейін алты ‰й
ќайта  ќалпына  келтірілмек. Ж±мсалатын
ќаржы – 114,5   миллион  тењге.

Тμрт  т±рѓын  ‰й толыќ   жμнделді. Атап
айтќанда Єл-Фараби кμшесіндегі 141\ 8
‰йге он бір  миллион  тењге, Таран  кμше-
сіндегі 186  ‰йге 18  миллион тењге, Таран
кμшесіндегі 184   ‰йге 26, 9  миллион   тењ-
ге, Мєуленов  кμшесіндегі  ‰йге 19, 6  мил-
лион  тењге  бμлінді. Урицкий  кμшесіндегі

№ 9  ‰йдегі   жμндеу  ж±мыстары сексен
бес   пайызѓа ‰лгіртілді.

Арнайы  баѓдарламаѓа  облыстыќ  бюд-
жеттен де ќаржы  бμлінді. 31,4  миллион
тењгеге Станционный  кμшесіндегі 78
‰йді   жμндеу  аяќталды.  Узкоколея   кμшесі
4/1  ‰йге   ќ±рылысшылар    барды.

Ќорыта  айтќанда, биыл жеті ‰йді толыќ
жμндеу  жоспарланѓан. Ж±мсалатын
аќша – 145,9   миллион  тењге.

Алдаѓы екі  жылда  таѓы да он бес
кμпќабатты ‰йді  ќалпына келтіру к‰н
тєртібіне  ќойылды.  Б±ѓан 344, 029   мил-
лион тењге ж±мсалмаќ. Тμрт ‰йдіњ жоба-
лыќ-сметалыќ ќ±жаттары єзірленуде.
Ќ±жаттарѓа 81000,0  мыњ тењге бμлінді.
Екі ‰йдіњ  ќ±жаты мемлекеттік  сарапта-
мадан  μткізілуде.

Егерде б±дан бірнеше жыл б±рын
кμпшілік т±рѓын ‰йлерді жањѓыртуѓа
к‰дікпен  ќараса, ќазір жаѓдай  жаќсарды.
Басќосуларда бастаманыњ нєтижесіне
сенетіндер  табылуда. Олар ескірген  бас-
паналардыњ  жањаратынына  сенеді. Бас-
ќаларѓа ‰лгі кμрсетушілер де солар.

Жылу  есептегіштіњ
тиімділігі  зор

Т±рѓын  ‰йлерді  жањѓырту

Ортаќ  м‰дде  ‰шін  жиналатын ќосымша
ќаржы   далаѓа  кетпейтініне  к‰мєндан-
байды.

Мердігерлік  ±йымдар  арќылы да ма-
њызды  мєселелер шешімін  табуда. Олар
жобалыќ-сметалыќ ќ±жаттарды  єзірлеу-
де белсенділік  танытуда.  Мєселен, Бы-
ковский кμшесіндегі 1 а  ‰йдіњ жμндеу
ж±мыстарына мердігер аќша ж±мсады.
‡ш   ж‰з  мыњ  тењгеге  жобалыќ-сметалыќ
ќ±жаттарды  мемлекеттік сараптамадан
μткізу ±йымдастырылды. "ТКШ" серік-
тестігі арќылы  осындай  ж±мыстарды ат-
ќаруѓа кμбірек   сенетіндер де бар. Олар
кері  ќайтарылатын  ќаражатпен  тиісті
шаруаларды тындырады.
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‡лгілі  кооператив
Пєтер иелері кооперативініњ атќаратын ж±-

мыстары ±шан-тењіз. Б±лай дейтін себебіміз,
т±рѓындар м±њ-м±ќтажын кооператив басшыла-
рына айтады. Солар арќылы кем-кетігін толты-
рады.

Мєселен, "Клуб Стройтель" кооперативін алып
ќарайыќ. Б±л мекеме пєтер иелерініњ с±рауы
бойынша шањыраќ кμтерді. Іргетасы 1997 жылы
ќаланѓан. Б‰гінде кооператив ‰йініњ есігі келуші-
лерге ‰немі ашыќ. Т±рѓындар ‰йлердіњ сєні мен
мєнін саќтауды талап етеді. Мекеме басшылары
олардыњ талап, тілектерін б±лжытпай орындайды.

– Хал-ќадіріміз келгенше кμпшілікке ќызмет
етуден жалыќпаймыз. Т±рѓындар да біздіњ ж±мы-
сымыздыњ нєтижесін орынды баѓалайды, – дейді
кооператив басшысы А.Клаузер.

Айтса, айтќандай, мекеменіњ атќаратын
шаруалары ауќымды. Оныњ ќарамаѓында отыз
сегіз ‰й бар. Тμрт кондоминиум тіркелген. Жал-
пылай м‰ліктерді пайдалану тарифы бір шаршы
метрге отыз алты тењге.

Т±рѓын ‰йлер ќаланыњ бірнеше аймаѓына ор-
наласќан. Атап айтќанда,"Клуб Стройтель"  ша-
ѓын ауданында – отыз ‰ш, орталыќта ‰шеу, мауы-
ты-ш±ѓа комбинаты шаѓын ауданында екі ‰й бар.
Соныњ екі ќабатты ќ±рылыс саны – он екі, ‰ш
ќабаттысы – тμртеу, тμрт ќабатты ‰й – жиырма екі.

Єрине, ‰йлердіњ тым ескілігі айтпаса да
т‰сінікті жайт. Ењ ескісі 1954 жылы салынѓан.
Жања ‰йдіњ іргетасы 1991 жылы ќаланѓан.
‡йлерді пайдаланудыњ орташа мерзімі – ќырыќ
алты жыл.

Т±рѓын ‰йлердіњ ауласын к‰тіп ±стау ±мыт ќал-
майды. Он тμрт контейнер ыњѓайлы жерге
ќойылѓан. Тоѓыз контейнерді кооператив ќ‰тіп
±стайды. Ќалѓанын басќа кооперативтер бірігіп
ќолданады. Кооперативте ќырыќ сегіз адам
ж±мыс істейді. Орташа ењбекаќы – 41813 тењге.

Шаѓын архитектуралыќ ќ±рылымдар к‰тімге
алынады. Аулалардан 124 текше метр ќоќыс
сыртќа тасымалданды. Ќыс айларында ќар к‰реу
де ±мыт ќалмайды.

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќты жањ-

ѓыртуѓа баѓытталѓан баѓдарламамен Гагарин
кμшесіндегі 164 ‰й, Рабочая кμшесіндегі 147\3
‰йлер жμнделді. Айта кету керек, пєтер иелеріне
алдын ала тμленген жарнааќыны ќайтарып беру
д±рыс шешімін тапты. Єлгі ќос ‰йдіњ т±рѓында-
рына тиген аќша кμлемі 98,3 пайызѓа жетті.

"КТЭК" мемлекеттік коммуналдыќ кєсіпорны-
ныњ жоспары бойынша т±рѓын ‰йлерге алты
ортаќ жылу есептегіш ќондырѓысын орнату  жос-
парланѓан. Бір ‰йге есептегіш ќондырѓы т±рѓын-
дардыњ маќсатты жарнасы есебінен орнатылып,
екі ‰йдіњ ќ±жаты "КТЭК-ке" тапсырылды. Ќон-
дырѓыны мемлекеттік баѓдарлама есебінен ор-
натуѓа келісім жасалды. Екі ‰йдіњ  т±рѓындары
есептегіш ќондырѓыдан  бас  тартты. Бір ‰йдіњ
ќ±жаты єзірленуде. Пєтер иелерініњ жарна тμлеуі
бір ќалыпты. ¤темаќыныњ жиналуы 91,9 пайыз-
ѓа орындалды.

Мекеме ±жымы ќабылдаѓан міндеттемелерін
±ќыпты орындайды. Меншігінде μндірістік база-
сы, сан алуан техника, апаттыќ жаѓдайларѓа ар-
налѓан ќызметшілер бар.

Слесарь, сантехниктердіњ ќолы ќолына ти-
мейді. ¤зініњ ісін с‰йетін шеберлер тєулік бойы
кезекшілікті атќарады. Демалыс жєне мереке
к‰ндері де орнынан табылады. Ќажет уаќытын-
да электрикті шаќыруѓа болады.

Техника атаулы сайма-сай. Мєселен, коопе-
ратив меншігіне ќ±бырларды жуып, ‰рлеп, тазар-
татын машина алѓан. Ќыс маусымы алдында
отыз сегіз т±рѓын ‰йге талап бойынша ж±мыстар
ж‰ргізілді. Жертμледегі электр тораптары ќалып-
ќа келтірілді. ‡йлерді маусымѓа єзірлеудіњ тех-
никалыќ акт уаќытылы алынды. Баспаналарды
ќыс айларына дайындауѓа ќажетінше ќаржылар
ж±мсалды.

Подъездерді жμндеу ќолѓа алынѓан. Аулалар
к‰н сайын сыпырылып, ќар жауса к‰реледі. Оннан
астам аула к‰тушісі міндеттемелерін ±ќыпты атќа-
рады. Айта кету керек, айлыќ ењбекаќы  жиырма
мыњ тењгені ќ±раѓандыќтан, б±л ж±мысќа тек зей-
неткерлер мен орта жастан асќандар келеді.

СУРЕТТЕРДЕ: "Клуб Стройтель" кооперати-
вінде.

Ќыс ќыр астында
т±рѓан кезде г‰лге   ќалай-
ша  ќамќорлыќ  жасалуы
м‰мкін  деушілердіњ  та-
былатыны  аныќ. Деген-
мен, дамыѓан елдер
г‰лдерді  жыл бойы  к‰тіп,
баптайтынын  айтсаќ та
жеткілікті. Ќостанайлыќ-
тар да  солай   жасауда.

Бас  ќала – Ќостанай-
даѓы   орталыќ  саябаќ-
тыњ  іші  толѓан г‰лзар.
Жаздай г‰л  атаулы   жай-
нап μсті. Аќ г‰лдер, сары г‰лдер,
тіпті  кμк  г‰лдерді  кμргенде кμз
ќызыѓады.

Г‰лдерді к‰тіп, баптау тек
жазѓы  айларѓа  ѓана тєн  емес.
Келер  жылы г‰лдер сапалы
μссін  десењіз, ќазірден    бастап
ќам жасалуы тиіс.

"Тазалыќ" жауапкершілігі
шектеулі  серіктестігі саябаќты
кμріктендіруге  ‰немі   мєн  беріп
отырады. Кμктем  туа  сала
г‰лзарлардыњ  топыраѓы  ќоп-
сытылады. Сосын г‰лдер отыр-
ѓызылады. Г‰лдер  болѓанда
жас кμшеттер егіледі. Сонымен

ќатар, топыраќќа   г‰лдердіњ
т±ќымы сіњіріледі. Б±лардыњ
μскіштігі  керемет. Бірер    к‰нде
μсімдік топыраќтан  ќылќиып
μседі. К‰нніњ н±рлы  сєулесінен
нєр алып, биіктеп, жайнайды.

Алдаѓы  жылы  осындай
г‰лдердіњ  μсуін мамандар ес-
керді. Саябаќтаѓы   г‰лзарларѓа
г‰лдердіњ  т±ќымы  отырѓызыл-
ды. Олар аса  нєзік  даќылдас
т±ќымдар. ‡стіміздегі  жылы  ќыс
аязды болатыны жорамалдану-
да. Ауа-райын  болжаушылар
45  градусќа  дейін   аяз  ќариты-
нын  кμлденењ  тартуда. Енде-

Г‰лдер  ќамќорлыќќа алынуда
ше, г‰л  т±ќымы ‰сіп кетпес
‰шін   игі  шаралар ќолда-
нылуы керек. Солай  жаса-
лып  жатыр. Єлгі  топыраќќа
сіњірілген г‰л  т±ќымдары
жаќсылап ќымталды.
Г‰лзар топыраѓыныњ ‰сті
кєдімгі аѓаш жапыраѓымен
жабылды. Саябаќ іші ќанат
ќаѓып  ±шып  ж‰рген кμгер-
шіндерге толы. Ќ±стыњ  аты
– ќ±с. Олар  г‰лзарлардыњ
‰стіндегі  жапыраќтарды
т±мсыѓымен ш±ќып, ќопа-

рып  тастауы єбден м‰мкін. Ма-
мандар м±ны да ескерді. Олар
жапыраќ  ‰стін торлармен  жап-
ты. Б±л  ќауіпсіздік  шарасы
пайдалы  болѓалы т±р.

 Суретті   т‰сірген
Айбек   Ж‡ЗБАЙ.

Біз "Єлемніњ
єміршісі – ењбек"
деп бекерге айтып
ж‰рген жоќпыз. Тек
ќана адал ењбек
арќылы ќоѓам да-
миды, шыѓармашы-
лыќ ізденіс, орныќ-
ты реформа арќы-
лы ѓана экономика
μрге басады. Ењбек
ер атандырады,
абыройѓа бμлейді.
Ењбегімен елге та-
нылѓан танымал
т±лѓалардыњ бірі –
Жаѓыпар Аќбасов
аѓамыз еді. Ол
жиырма бес жасын-
да тыњ тμсінде ор-
наѓан "Степняк"
кењшарыныњ дирек-
торы болып таѓай-
ындалды. Кењсесі –
палаткада, асхана-
сы – кењ далада. Ен
далаѓа ењселі ќалашыќ т±рѓыз-
ды, шаруасын μрге бастырды.

Кейін "Бестау" кењшарыныњ
тізгінін ±стады. Бестауѓа береке
кірген кезењ еді ол. Жєкењдер
Бестауды кμтерді, Бестау оны та-
нымал етті. Тμрт бірдей орденді
омырауѓа таќты – Ленин, екі
Ењбек Ќызыл Ту, "Ќ±рмет Белгісі"
ордендері азаматымыздыњ ізде-
нісіне берілген єділ баѓа еді. Жа-
ѓыпар Ємірѓали±лы КОКП  XXV
съезіне делегат болып сайлан-
ды. Коммунист ‰шін б±л аса жо-
ѓары ќ±рмет еді, сол ќ±рылтай-
да ол дањќты Кємшат ќарында-
сыныњ б‰кіл єлемге тараѓан та-
рихи сμзіне кує болды, диќан
ќызымыз ‰шін маќтанды. Жєкењ
он жыл бойы Ќамысты аудандыќ
атќару комитетініњ тμраѓасы бо-
лып, Жайылма μњіріне жан
бітірген айтулы т±лѓаныњ бірі.

Ол ойранды 37-жылдыњ
т‰легі еді. Єке "халыќ жауы"
кейпін киіп, тар ќапаста ќинал-
ѓан. Анасы Єсия ерте ќайтыс
болды, асыл жанныњ бейнесі де
Жаѓыпардыњ есінде жоќ, ол кез-
де оњ-солын танымаѓан сєби
еді. Єдеміш єжесі немересін ар-
ќасына салып ж‰ріп, μсірді, ќам-
ќор болды, ќ±лыншаѓына жан
тењгермеді.

Туѓан єкесі Тμлеубай Молда-
таев "халыќ жауы" ќамытын ки-
ген бойда єкесініњ аѓасы Ємірѓа-
ли Жаѓыпарды μз атына жазѓыз-
ды. Ж±байы Рахима екеуі баѓып,
ќаѓып к‰тті, азамат ќылды. Жєкењ

ЌАЙРАН, Д‡НИЕ...

¦лы дала ±ланы
Жаѓыпар Аќбасов туралы сμз

Сєлім
    МЕЊДІБАЙ

де аќырѓы демі біткенше сол екі
ќимас жанды аузынан  тастамай
μтті.

Аќыры єке аќталып, туѓан то-
пыраќќа оралды. Жасы келген
ата кμп ±замай д‰ние салды. Ал
Тμлеубай Молдатаев болса об-
лыстыњ ауыл шаруашылыќ бас-
ќармасыныњ бас бухгалтеріне
дейін μсті. Єдебиет пен μнерге
ќ±штар еді. ¤зі туып, μскен
Науырзымныњ ±л-ќызы Дана мен
Бикеніњ махаббат тарихын дас-
тан ќылып жазды. Кезінде "Боль-
шевиктік жол" (ќазіргі "Ќостанай
тањы") газетінде жарияланѓан
сол туындыны м±раѓаттан іздеп,
тауып, балаша ќуанып, редак-
цияѓа алып келгенін біз єлі
±мытќан жоќпыз. Сол дастанды
талай жылдар μткен соњ газетке
ќайта жариялаѓанбыз.

Аѓамыздыњ жазѓан "Судьба
степняка" атты μмірбаяндыќ
кітабы бар. Сол туындыѓа ал-
ѓысμз жазып, басылып шыѓуына
сєл де болса ќолѓабыс тигізген
едім.

Жаѓыпар аѓа ќайтыс болды
дегенде сол артта ќалѓан μшпес
м±расына ќайта ‰њіліп, абзал
адамныњ рухымен сырласќан-
дай болдым.

Жєкењ сияќты жандар к‰нде
туа бермес...  Топыраѓы  торќа
болѓай...

СУРЕТТЕ: Жаѓыпар Аќбасов.
(Сурет автордыњ жеке м±ра-

ѓатынан алынды).

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Ќызметші боламын
десењіз...

Облыс орталыѓындаѓы М.Дулатов атындаѓы Ќостанай инженерлік-
экономикалыќ университетінде ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жєне
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облы-
сы бойынша департаментініњ ќызметкерлері, Ќостанай ќаласындаѓы
ж±мыспен ќамту орталыѓыныњ мамандары  кездесу μткізді. Кездесу
аясында сμз сμйлеген  департаменттіњ мемлекеттік ќызмет жєне сы-
байлас жемќорлыќтыњ алдын алу  басќармасыныњ жетекшісі А.До-
секенов  жоѓары оќу орнын бітіруші болашаќ маман иелеріне мем-
лекеттік ќызметші болу ‰шін  елімізде ќандай зањнамалардыњ бар
екендігін,  тестілеуден μтудіњ тєртібі мен ережесі, мемлекеттік ќыз-
мет туралы жан-жаќты айтып μтсе,  Ќостанай ќаласы ж±мыспен ќамту
орталыѓыныњ директоры А.М±ќашев, мемлекеттік  ж±мыспен ќамту
баѓдарламасы, жастар практикасы бойынша мемлекеттік органдар-
да μтудіњ ережесімен, ќаѓидаларымен таныстырды. Іс-шараѓа ќаты-
сушылар μздерініњ  толѓандырѓан с±раќтарын ќойды.
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Ќазіргі тањда елімізде
ж‰ргізіліп жатќан μзгерістер ара-
сында халыќты єлеуметтік
ќорѓау ерекше мањызѓа ие болып
отырѓаны барлыѓымызѓа да
мєлім. Б±л к‰ні Ќазаќстанда ха-
лыќты єлеуметтік ќорѓау жоѓа-
ры сатыѓа баѓдар алды. Міне,
осы мањызды салада ж±мыс жа-
сап ж‰рген ќызметкерлердіњ ар-
ќасында μзіміздіњ ауданымыз да
єлеуметтік-экономикалыќ даму
жаѓынан бірќатар жетістіктерге
жетті десек артыќ айтќандыќ
болмас. Б‰гінгі к‰ні μњірімізде
б±л ќоѓамдыќ мањызы бар
кєсіпте 34 маман ж±мыстарын
абыройлы атќарып ж‰р.

Б‰гінгі маќаламызда μњірі-
міздіњ дамуына μздерініњ ‰лес-
терін ќосып жатќан єлеуметтік
ќорѓау ж‰йесі ќызметкерлері
жайында жазбаќпыз. Осы маќ-
сатпен "Ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламалар" ММ
жєне "¦зынкμл ауданы єкім-
дігініњ ж±мыспен ќамту орта-
лыѓы" КММ ќызметкерлерімен
кездестім.  Ењ алдымен "Ж±мыс-
пен ќамту жєне єлеуметтік баѓ-
дарламалар" мемлекеттік меке-
месініњ басшысы А.Сапабекова-
мен жолыѓып,  ж±мыс барысы-
мен таныстыќ.

– Осы салада бес жылдан бері
ќызмет атќарып келемін, – деп
сμзін бастады Айг‰л Сейтбек-
ќызы, – адам бєріне де ‰йреніп
кетеді екен. Біраќ біздіњ ќызмет-
те єркім ж±мыс істей алады деп
айта алмас едім. Тєжірибем
кμрсеткендей, біздіњ салада тек
ќызметке жанымен берілетін
адамдар ѓана ж±мыс жасайды.
Мекемемізге єр т‰рлі адамдар
келіп жатады. Олардыњ ішінде:
ж±мыссыздар, ќарттар, жєрдем-
аќы мєселесімен келетіндер,
м‰гедектер де баршылыќ. Ал, біз
соларѓа ќызмет кμрсетеміз. Єлеу-
меттік ќорѓау ж‰йесінде ж±мыс
істеп ж‰ргендіктен халыќ м±ќта-
жын μтеу, бізден ќызмет алушы-
ларды назардан тыс ќалдырмай,
оларѓа ќамќорлыќ жасау –
міндетіміз болып табылады.
Ж±мыс бабында неше т‰рлі
оќиѓалар да болып жатады. Кей
кезде алѓыстарын білдіріп, рах-
мет айтатындар келеді, ал, кей
уаќытта айѓай-шу болып,
зєремізді алып кететіндер де бо-
лады. Сол себепті де єлеуметтік
ќызмет кμрсету саласында
ж‰рген ќызметшілер кμпке шы-
дамайды.  Ал, біздіњ ±жым тура-
лы айтсаќ, арасында келешегі бар
жастар, тєжірибесі мол ќызмет-
керлер де баршылыќ. Ерекше
атап μткім келіп отырѓандардыњ
арасында – Валентина Викторов-
на Плиш жєне Галина Борисов-
на Дрофа. Б±л кісілердіњ осы са-
лада ж±мыстарын адал ниетпен
атќарып келе жатќандарына 20
жылдай болды. Талай ќызметші-
леріміз ‰здік ж±мыстары ‰шін
грамоталармен марапатталѓан,  –
дейді мекеме басшысы.

Айг‰л Сейтбекќызымен єњ-
гімелескеннен соњ "‡й жаѓ-

дайында арнаулы єлеуметтік
ќызмет кμрсету" бμлімшесіне
кірдім. Онда бμлім мењгерушісі
М.Єжмахан жєне ќызмет алуѓа
келген азаматтарды айќындау
жєне баѓалау жμніндегі єлеу-
меттік ќызметші Г.Тяжинамен
єњгімемізді жалѓастырдыќ.

– Біздіњ бμлімше 78 адамѓа
жєне сегіз ауылдыќ округтарѓа
ќызмет етеді. Бізге ќарасты
жиырма єлеуметтік ж±мыскер-
леріміз бар. Олардыњ ішінде он
‰ш адам ќарт кісілерге, алты
ж±мыскер м‰гедек балаларѓа
ќызмет кμрсетеді. Оныњ ‰стіне
біз ќарт адамдарды, психо-
неврологиялыќ ауруы бар м‰ге-
дектердіњ ќ±жаттарын медици-
налыќ-єлеуметтік мекемелерге
рєсімдейміз, – дейді ж±мыстыњ
мєн-жайын ќысќаша т‰сіндірген
бμлімше ќызметкерлері.

Єлеуметтік ќорѓау ж‰йесінде
1995 жылдан ж±мыс жасап келе
жатќандар – В.Плиш жєне
Г.Дрофа келесі кездескен ќыз-
меткерлеріміз болды. Валентина
Викторовна ардагерлер мен м‰ге-
дектерге ќызмет кμрсету
жμніндегі бас маман болса, Га-
лина Борисовна м±раѓат тізімде-
месі жєне іс ќаѓаздарды ж‰ргізу
жμніндегі жетекші маман.
¤здерініњ тєжірибесінде кμпті
кμрген мамандар  ќаншама жыл-
дар бойы осы салада ж‰ргесін
басќа мамандыќта μздерін елес-
тете де алмайды екен.

– ¦жымымыз μте жаќсы. Бас-
шымыз да сауатты, єділ, т‰сінігі
бар адам. Ендігі жылы зейнетке
шыѓатын да уаќыт келіп ќалды.
Айг‰л Сейтбекќызы ол уаќытќа
дейін кетпейді деген ойдамын.
Біздіњ ж±мысымыз ќиын. Мен
кμп жылдар бойы осы салада
ж‰рмін. Айтатыным, жылдан-
жылѓа ж±мыс кμлемі ±лѓайып,
мемлекеттік баѓдарламалар саны
артып келеді, ќаѓаздармен
ж±мыс кμбеюде, ал ќызметкер-
леріміз азайып барады, – дейді
Г.Дрофа.

Тєжірибелі мамандардан
кейінгі кезекте ±жымныњ жас ма-
мандарымен кезігіп, олар да
μздерініњ атќарып жатќан ж±-
мыстарын айтып, ойларымен
бμлісті.  А.Бейсекеева ж±мыс-
сыздар жμніндегі бас маман.
2014 жылдан бастап осы салада

ж±мыс жасап келеді. Айг‰л Уєли-
ханќызыныњ айтуынша, єлеу-
меттік ќорѓау ж‰йесінде ж±мыс
жасап келе жатќаннан бері
кμргені де бар, кμрмегені де же-
терлік. Негізгі айналысатыны
ж±мыссыз азаматтарды тіркеп,
есепке ќойып, оларѓа ж±мысќа
орналасуѓа кμмек кμрсету.

Ал, кємелеттік жасќа толма-
ѓан балалары бар отбасыларына
аќшалай жєрдемаќы таѓайындау,
жеке  санаттаѓы азаматтарѓа ќыз-
мет ету, атаулы єлеуметтік кμмек
кμрсету мєселелерімен Г.Ќаппа-
сова айналысады.

"Ж±мыспен ќамту жєне єлеу-
меттік баѓдарламалар" ММ ќыз-
меткерлерініњ ж±мыстары
жайында біліп ќайтќан соњ, ен-
дігі  бас тіреген мекемеміз  –
"¦зынкμл ауданы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту орталыѓы"
КММ. Аталмыш мекемеде екі
маман Н.Костенюк, К.¤телбаева
жєне есеп-шот ж‰ргізетін бух-
галтер Г.Жаныбекова ќызмет ат-
ќарады. Ќызметкерлер саны аз
болса да, ж±мыс мμлшері кμп бо-
лып отырѓан мекеме мемлекеттік
баѓдарламалармен айналысуда.
Директор міндетін атќарушы
Надежда Владимировна "Ж±-
мыспен ќамту жол картасы –
2020"  баѓдарламасыныњ екінші
баѓыты бойынша ж±мыссыз аза-
маттарѓа жеке кєсіпті ашу неме-
се кењейту маќсатында несие бе-
румен айналысады. Баѓдарлама-
ныњ бірінші жєне екінші баѓы-
ты   бойынша Ќанат Ќарабасќы-
зы аудан азаматтарын к‰рделі
жμндеуге жіберу арќылы ж±мыс-
пен ќамтып, мамандыќќа даяр-
лау, біліктілікті арттыру, жетім
балалардыњ ќоныс аударуын
ќамтамасыз ету сияќты мєселе-
лерді ќарастырады. Єбден ж±мы-
старына машыќтанып алѓан ма-
мандар ќысылмай-ќымтырылмай
ж±мыстарын атќарып ж‰р.

Осылайша, ќызметтеріне
жандарын сала атќарып ж‰рген,
халыќ ‰шін μмірдіњ оќшау т±ста-
рында ‰міт пен сенім бейнесі
болып табылатын, мол мейірім
мен асќан ізгілікті бойларына
сыйдырѓан єлеуметтік сала ќыз-
меткерлерініњ зор ењбегі ќай кез-
де де еленері хаќ.

А.ЫРЃЫЗБАЕВА.
¦зынкμл ауданы.

МАЌСАТ –
 сапалы ќызмет кμрсету

"Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020"

 СТАТИСТИКАЃА Ж‡ГІНСЕК

К‰нкμрістіњ ењ тμменгі
дењгейініњ шамасы

2015 жылѓы ќазанда Ќостанай облысы бойынша
к‰нкμрістіњ ењ тμменгі дењгейініњ шамасы 19088 тењгені
ќ±рады.

К‰нкμрістіњ ењ тμменгі дењгейініњ шамасы – ќ±ныныњ шамасы
бойынша ењ тμменгі дењгейдегі т±тыну ќоржынына тењ бір адамѓа
ќажетті ењ тμменгі аќшалай табыс.

Ењ тμменгі т±тыну ќоржыны заттай жєне ќ±ндыќ шаѓылудаѓы
тауарлар мен ќызметтердіњ ењ аз жиынтыѓы. Ол азыќ-т‰лік ќор-
жынынан (60%) жєне азыќ-т‰лік емес тауарлар мен аќылы ќыз-
меттердіњ (40%) шыѓыстарынан т±рады.

Азыќ-т‰лік ќоржынына 43 тамаќ μнімдерініњ атаулары: ет,
балыќ, с‰т, май-тоњ май, нан, жеміс-кμкμністер жєне олардыњ
т‰рлері, ж±мыртќа, ќант, шай, дємдеуіштер жєне басќа таѓамдар
кіреді.

2015 жылѓы ќазанда 2014 жылѓы желтоќсанѓа ќатысты Ќоста-
най облысы бойынша халыќтыњ орташа жан басына шаќќанда
к‰нкμрістіњ ењ тμменгі дењгейініњ шамасы 8,3% кμтерілді, μткен
айѓа – 1,9% жєне 19088 тењгені ќ±рады (тамаќ μнімдері – 11453
тењге, азыќ-т‰лік емес тауарлар жєне аќылы ќызметтер кμрсету –
7635 тењге).

Оныњ ќ±рылымында ет пен ет μнімдерін сатып алуѓа кеткен
шыѓыстар ‰лесі 18,1%, жемістер мен кμкμністерді – 14,2%, с‰т,
ірімшік пен ж±мыртќа – 12,2%, нан жєне жарма μнімдері – 7,9%,
май жєне тоњ-май – 3,9%, ќант, шай жєне дємдеуіштер – 2,3%,
балыќ – 1,4% алады.

Г‰лназым
     САЃИТОВА

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Жас келсе –  іске

Арман Дєрбаев – жас маман.
Ќостанай  мемлекеттік педагоги-
калыќ институтын бітірді. Жања
оќу жылынан бастап  Бауман
орта мектебінде технология  пєні
бойынша  5-11 сынып оќушыла-
рына сабаќ береді.

– ¤зімніњ ењбек жолымды
ауыл мектебінен бастаѓаныма
ќуаныштымын. ‡стіміздегі жылы
ата-анаммен бірге осы селоѓа
кμшіп келген едік, ‰й де  сатып
алдыќ.  Жања оќу жылында мектепке м±ѓалім болып орналастым.
¦стаздар ќауымы  жаќсы ќарсы алды. Ќолдау кμрсетіп, єдістемелік
жаѓынан  кμмек беріп, білмегенімді ‰йретіп кμмектесіп жатыр,  рах-
мет, – деді жас маман.

– Аз ѓана уаќыттыњ ішінде Арман Дєрбаев μзініњ  білімін, μз ма-
мандыѓына жауапкершілікпен ќарайтындыѓын, ќандай іс болмасын,
тындырымды атќаратындыѓын кμрсете білді. Келешекте ±стаздыќ
шеберлігін, кєсіби біліктілін арттыра т‰сіп, ењ бір тамаша ±стазда-
рымыздыњ бірі болатындыѓына сеніміміз мол, – деді  мектеп дирек-
торы Лиля  Руденко.

 ¦зынкμл ауданы.

Шыњдалу жолында

Рудный индустриялыќ институтында "Алмасудыњ жєне
ынтымаќтастыќтыњ халыќаралыќ баѓдарламасы:
м‰мкіндіктер, келешегі мен ќаупі" таќырыбында академиялыќ
мобильділік жєне IAESTE баѓдарламасыныњ
ќатысушыларымен кездесу μтті.

Кездесу ѓылым, халыќаралыќ ќатынастар жєне сапа менеджменті
ќызметініњ менеджері, сыртќы академиялыќ мобильділік координа-
торы С.Т.Берімжанованыњ сμз сμйлеуімен басталды. Ол студент-
терге инженерлік мамандыќтардыњ (IAESTE) студенттік таѓылымда-
маларымен алмасу бойынша халыќаралыќ ассоциация туралы
єњгімеледі. Б±л баѓдарлама демалыс кезењінде жетекші шетел ком-
панияларында таѓылымдамадан μту арќылы білімдерін жетілдіру-
ге м‰мкіндік береді.  Жоѓары техникалыќ оќу орындарыныњ студент-
теріне мол ыќпал ететін ‰кіметтік емес ±йым болып табылады. Осы
таѓылымдаманыњ маќсаты пайда табу емес, кєсіби шыњдалу, ше-
тел тілін дамыту (єсіресе аѓылшын) жєне μмірлік тєжірибе алу.

Студенттер де баяндамаларымен бμлісті. Энергетика жєне аќпа-
раттыќ ж‰йелер факультеті "Электроэнергетика" мамандыѓыныњ
4-курс студенті Бейбарыс М±хаметќалиев академиялыќ мобильділік
шењберінде оќудан жєне IAESTE баѓдарламасы бойынша практи-
кадан μткен еді. Сонымен ќатар, IAESTE баѓдарламасы бойынша
Польшада практикадан μткен Тау-кен металлургиялыќ факультеті
"Транспорттыќ техника" мамандыѓыныњ 4-курс студенті Мухлынин
Евгений. Олар Свен Ринк (Германия) жєне Озгур Карахан (Турция)
студенттерімен μздерініњ єсерлерімен бμлісті.

Осы кездесуде ішкі академиялыќ мобильділік бойынша оќудан
μту м‰мкіндіктері туралы Н.А. Бодуговская жан-жаќты айтып берді.
Сондай-аќ энергетика жєне аќпараттыќ ж‰йелер факультетініњ сту-
денті ¤міртаев Абай да μз ойымен бμлісті.

Кездесу ќорытындысы бойынша студенттер μздерін ќызыќтыра-
тын с±раќтар ќойып, т‰рлі ±сыныстарымен бμлісті.
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 Біліктілікті арттыру

Облыс єкімдігі аппаратында єкімдіктіњ мемлекеттік ќызметшілеріне ар-
налѓан ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимыл агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша департаменті мен халыќќа
ќызмет кμрсету орталыѓы мамандарыныњ ќатысуымен ќ±ќыќтыќ оќыту бо-
лып  μтті.

Департаменттіњ тєртіптік тєжірибе жєне мемлекеттік ќызметтер бμлімініњ
кењесшісі Динара Хасанова ќатысушыларѓа бес институционалды реформаны
ж‰зеге асырудаѓы 100 наќты ќадам, Ќазаќстан Республикасыныњ  2015-2025
жылдарѓа арналѓан Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы стратегиясыныњ негізгі
баѓыттары жайлы, жемќорлыќ кμріністердіњ алдын алу жєне мемлекеттік
тєртіпті к‰шейту туралы айтты. Сонымен ќатар, халыќќа мемлекеттік ќызмет
кμрсету сапасын арттыруѓа баса назар аударды.

Ќатысушылар μздерін толѓандырѓан, тєртіптік жаза ќолданудаѓы жазбаша
т‰сіндірмелерді саќтау мерзімі, мемлекеттік ќызметшілерді баѓалаудаѓы н±с-
ќаулыќ єдістеме жєне мемлекеттік ќызмет кμрсету стандарттары туралы с±раќ-
тарын  ќойды.

¤з хаќыњды біл

Ќай адам болмасын μз ќ±ќыѓын толыќ білгені жμн. ¤кінішке
ќарай зањды білмегендіктен кей кездері ±тылып ќалып, опыќ
жеп жатады. Осы олќылыќќа жол бермеу маќсатында
ќ±ќыќтыќ сауаттылыќ дењгейін кμтеріп, ќ±ќыќтыќ тєртіпті
маќсат еткен айлыќ ќаламыздаѓы №24 бастауыш мектеп-
гимназиясында μтті.

Айлыќ барысында балаларѓа арналѓан  "Мен μмірді с‰йемін", "Меніњ
єлемім" суреттер сайысында  балалар μз μмірлерін суреттеп  кμрсетті. Жаќсы,
мазм±нды суреттерге  орындар берілді. 3-сыныптар ‰шін "Мен: бала жєне
т±лѓамын"  интеллектуалдыќ ойындары  да оќушылардыњ  ќызыѓушылыѓын
тудырды. 3 топќа бμлінген топтар μзара ќ±ќыќтыќ білімдерін  кμрсетіп, же-
њімпаздар аныќталды. Мектептіњ  1-ші ќабатында 3-4-сыныптар ‰шін "Ќ±ќыќ-
б±зушылыќты болдырмау"  атты ќабырѓа газеттер сайысыныњ газеттері орын
алды. Газеттердіњ мазм±ны, безендірілуі сан ќилы.

– Балалардыњ ќ±ќыќтыќ сауаттылыѓын  тексеруде 3-4-сыныптардан "¤з
ќ±ќыѓыњды білесіњ бе?" сауалнамасы  алынды. Сауалнама  ќорытындысы
бойынша оќушылардыњ  сауаттылыѓы μз дењгейлеріне  сай екені аныќталды.
Сыныптар арасында ж‰ргізілген "Ашыќ тєрбие саѓаттары" 4 Г, 4 Б, 3А, 1 Б,
1В, 3Б сыныптарын атап кетуге болады. Ќ±ќыќб±зушылыќты, жаѓдаяттарды
шешуде балалар сондай ќызыѓушылыќпен, тапќырлыќпен  шешіп жатты.
Мектеп оќушыларыныњ  жан-жаќты  сауаттылыѓын  ашуда кітапханада  бала-
ларѓа арналѓан ќ±ќыќтыќ б±рыш ±йымдастырылды. Б±л айлыќта мектеп ин-
спекторы "Мен жєне меніњ полициям" акциясына атсалысып, Біржан Шаях-
метовтыњ бастауымен  4 В сыныбы жєне 4 Г сыныбы Ішкі істер департамен-
тіндегі  м±ражайѓа  саяхатќа апарды. М±ражайдаѓы жыл сайын жиналѓан
м±раѓаттармен танысып ќайтты. Айлыќ барысында мектепте ќ±рылѓан " Жас
жасаќ полиция" кμмекшілері μз ж±мыстарын аямады. ‡немі мектептегі ке-
зекшілікті, тєртіпті, ережені , тазалыќты баќылап отырды. ¤здерініњ  отыры-
сында болѓан,  кездескен ќ±ќыќб±зушылыќты айтып, жμнге салды, –  дейді
мектеп директорыныњ тєрбие ісі жμніндегі орынбасары Н. Ќасенова.

Бала ќ±ќыѓын ќорѓау мен саќтауѓа ‰лкендер де міндетті. Мектепте ата-
аналармен т‰рлі жиналыстар ±йымдастырылѓан. Алдаѓы уаќытта  оќушы-
ларѓа  μзара  осындай таќырыпта интеллектуалдыќ ойындар, сайыстар, ата-
аналарѓа психологиялыќ-педагогикалыќ кењестер беру керектігі ескерілді.

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Жат аѓымныњ
шырмауына т‰спес ‰шін

Ќостанай ќаласындаѓы №2
мектеп-лицейінде мектеп оќушы-
лары мен м±ѓалімдер арасында
экстремистік идеялардыњ тара-
луыныњ алдын алуѓа арналѓан
шара μтті.

Семинарды ЌР тєжірибелі
психологтар ќауымдастыѓыныњ
жанындаѓы деструктивті діни
аѓымдардан жапа шеккендерге
кμмек орталыѓыныњ жетекшісі
Юлия Калюжная ашып, ж‰ргізді.
"Соњѓы кездері т‰рлі аѓымдардыњ
арбауына т‰сіп, μзге дінніњ ќ±рба-
нына айналып, отбасынан айы-
рылып жатќан жандар ќанша-
ма?!  Жалпы, ж±ртшылыќтыњ
дінге бет б±руыныњ ќоѓам ‰шін
пайдасы зор екені белгілі.
¤йткені, иман ±ялаѓан жерге
ырыс-береке даритыны шындыќ.
Жастар халыќтыњ белсендi тобы
жєне мемлекеттiњ стратегиялыќ
ќоры болып саналады. Осындай
кездесулер мектеп жєне жастар
арасында μткізіліп т±рады, алда
да м±ндай кездесулер μз жалѓа-
сын табатын болады" деді Юлия
Амантаевна.

М±нан кейін арнайы семи-
нарѓа ќатысќан дінтанушы ма-
мандар оќушыларѓа аќыл-кењес
берді.

"Жићад – μзіњмен к‰рес.
Дєст‰рлі ислам да осылай", – деді
облыстыќ дін істері жμніндегі
басќарманыњ бас маманы
Н±рс±лтан Єбішев. АНТ μкілініњ
айтуынша, "жићад" ±ѓымыныњ
аясы кењ. Б‰гінгі тањда теріс ба-
ѓытта таратылып жатырѓан уаѓыз-
насихат салдарынан адамдар
жићадты тек ќару алып соѓысу
деп ќана біржаќты т‰сінеді. Ис-
ламда "жићад" ±ѓымы адамныњ
жаратушыны тануына кедергі
келтіретін тосќауылдармен
к‰ресін айтады. Ќорыта айтќан-
да, жићад дегеніміз – ќызѓаншаќ-
тыќ, ќанаѓатсыздыќ, жалќаулыќ,
тєкєппарлыќ, сабырсыздыќ,
нєпсіќ±марлыќ сынды жаман
єдеттерден бойды арылту ‰шін
μз-μзіњмен ж‰ргізілетін к‰рес де-

ген мамандар сыртќы к‰рестен
б±рын ішкі к‰реске кμп мєн беру
керек екенін айтты.

Таѓы бір айта кететін мєселе –
теріс пиѓылды радикалды аѓым-
дар Исламдаѓы "жићад" сμзін
пайдаланып, адамдарды м±сыл-
ман елдері арасында болып
жатќан ќаќтыѓысќа ќатысуѓа ша-
ќыруда. Осыѓан орай, Ќазаќстан
м±сылмандары діни басќармасы-
ныњ ѓ±ламалар кењесі "Жићад
±ѓымы жєне ќазіргі заман" тура-
лы арнайы материал дайындап-
ты. Біраќ, м±ны оњ кμзќараспен
±ѓып жатќан жан шамалы
кμрінеді. Радикалды топтардыњ
арбауына т‰скен кейбіреулер
жићадты соѓыспен алмастырып
ж‰р. Соќыр сеніммен μзге елдіњ
ішкі мєселесіне араласып, сая-
си соѓыстарѓа ќатысу – м±сыл-
маншылыќќа жат, шариѓатќа
ќайшы. Шындыѓында, кез-келген
соѓысќ±мар адамныњ ашќан со-
ѓысы жићадќа жатпайды.

Сонымен ќатар, неопротес-
танттыќ діни бірлестіктердіњ ќыз-
меті туралы ЌР тєжірибелі пси-
хологтар ќауымдастыѓыныњ жа-
нындаѓы деструктивті діни аѓым-
дардан жапа шеккендерге кμмек
орталыѓыныњ маманы Талѓат
Н±ѓыманов айтып берді. Діни
бірлестіктердіњ Украинадаѓы
оќиѓаѓа ќатысы туралы жєне

осындай ±йымдардыњ Ќазаќ-
стандаѓы ќызметі туралы арнайы
бейнесюжет кμрсетілді.

Дєст‰рлі емес діндер туралы
ата-аналар мен жасμспірімдерге
алдын алу ж±мыстарын ќалай
ж‰ргізу керектігі туралы Юлия
Калюжная жеткізді.

– Жастар арасында μзініњ
дєст‰рлі діні туралы  жєне оныњ
ќ±ндылыќтары туралы ‰немі ай-
тып отыру керек. Жєне ол туралы
білімін кењейткен жμн, онымен
ќоса, ќоѓамымыздаѓы деструктивті
аѓымдардыњ айла-тєсілдері тура-
лы білу керек. Біздіњ маќсатымыз
єсіресе, енді ѓана мектепті бітіріп
жатќан жастарѓа оѓан ќарсы т±ра
алатындай діни сауатын жетілді-
ру. Жалпы ќазір республика бой-
ынша к‰ні-т‰ні 114 ќауырт желісі
ж±мыс істейді. Дінге ќатысты кез-
келген с±раќтарѓа тєжірибелі пси-
холог, дінтанушы, зањгер маман-
дар кењес береді, – деді ол.

Семинар соњында ±стаздар
тарапынан ќойылѓан с±раќтарѓа
жауаптар берілді. Семинар
ж‰ргізушісі Ю.Калюжная басќосу-
ды ќорытындылады. Сондай-аќ,
ќатысќан ќонаќтарѓа елімізде
тыйым салынѓан діни аѓымдар
тізбесі бар єдістемелік ‰нпараќ-
тар таратылды.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

  Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

Арќалыќ ќалалыќ арда-
герлер ±йымыныњ ХІІІ-ші
конференциясында арда-
герлер кењесініњ жєне
тексеру комиссиясыныњ
ќ±рамдарын сайлау, облыс-
тыќ ардагерлер ±йымыныњ
VІІ конференциясына деле-
гаттар сайлау мєселелері
ќаралды.

 Республикалыќ орта-
лыќ ардагерлер ±йымыныњ
жарѓысында облыстыќ,
ќалалыќ, аудандыќ ардагерлер
±йымдарында есеп беру сайлау
конференциясы 5 жылда бір рет
μтетін болып белгіленген. Жар-
ѓыда кμрсетілгендей, б±ѓан дейін
барлыќ бастауыш ардагерлер
±йымдарында да есеп беру, сай-

Ардагерлер ±йымыныњ
конференциясы

лау жиналыстары μтті.
 Ќалалыќ ардагерлер ±йымы-

ныњ 2010-2015 жылдар аралы-
ѓында атќарѓан ж±мыстары бой-
ынша ±йым тμраѓасы К.Аќанныњ
есебі тыњдалды.

 Пленумда ±йымдастырылу

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

мєселелері ќаралып, арда-
герлер ±йымын 15 жыл
басќарѓан, таяуда ѓана 80
жас мерейтойын атап
μткен Кєки Шєріп±лыныњ
μтініші ќанаѓаттандыры-
лып, ќалалыќ ардагерлер
кењесініњ жања тμраѓалы-
ѓына ±заќ жылдар бойы
білім саласында жемісті
ењбек еткен, зейнеткер
Ж.Ѓапбас±лы сайланды.

Конференция ж±мысы-
на ќала єкімі Ѓ.Бекм±хаме-
дов, облыстыќ ардагерлер
кењесініњ тμраѓасы К.Укин

ќатысты.
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: ќалалыќ ардагер-
лер ±йымыныњ б±рынѓы жєне
жања тμраѓалары.

Суретті т‰сірген автор.

Арќалыќ ќаласында облыс-
тыќ "СПИД-пен к‰рес жєне оныњ
алдын алу орталыѓы" маманда-
рыныњ ќатысуымен "АИТВ
ж±ќпасыныњ эпидемиологиялыќ
ахуалы, бизнеске єсері" жайлы
‰йлестіру кењесі μткізілді.

 Онда аталѓан орталыќ бас
дєрігерініњ орынбасары М.Хам-
зин мен врач-эпидемиолог Я.Ав-
раменко жєне жергілікті атќару-
шы органдардыњ басшылары
АИТВ/ЖИТС ж±ќпалы індет-
терініњ алдын алу мєселелері
бойынша баяндамалар жасады.

2015 жылдыњ 9 айы ішінде
Арќалыќ ќаласы бойынша АИТВ
ж±ќпасыныњ 1 жаѓдайы тіркел-
ген. Меморандум бойынша
АИТВ тестілеуін ќамту ‰шін ±сы-
нылатын кμрсеткіш 11,0 % саќ-
талмайды, б‰гінгі к‰ні 10,0%

"САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН"

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

ќ±рады. Ќан ќ±юдан кейін 1 ай-
дан соњ тексеруге жататын адам-
дардыњ 83,2%, 3 айдан соњ
93,0%-ы тексерілген.

Кењес барысында осындай
наќты дєйектер келтіріліп, мем-
лекеттік мекемелердіњ міндет-
тері пысыќталды.

 Арќалыќ ќаласы.

Ќатерлі індет –
ќорѓану міндет



84 ќараша 2015 жыл

 1940 жылы Монѓолияныњ
Баян-¤лгийдіњ іргетасын ќалау-
шылардыњ бірі де бірегейі Жењіс-
хан Д‰зелбай±лы 1968 жылы
ењбек демалысына
кеткенімен кейінгі
жастарѓа не бір ±ла-
ѓатты єњгімелерді,
±лтын, халќын с‰юді
жєне халќыныњ ерен
ерекшеліктерін жас-
тардыњ ќ±лаѓына
ќ±йып аманаттаѓан
т±лѓа.  Соныњ бірі –
Махбуздыњ "Патша
балам" кітабындаѓы
ќоѓам ќайраткері
Жењісханмен с±хбаты.

С±хбатта айтыл-
ѓандай, моњѓол елініњ
маршалы, єйгілі ќолбасшысы Чой-
балсын 1939 жылы  Хобда айма-
ѓында батыс μњірдегі моњѓол,
ќазаќтарды басќарып отырѓан.
Сол кездегі басшылардыњ бєрін
жыйып алып, ќазаќ аймаѓын ор-
нату жайлы сμз болѓанда ол:

– Ќазаќ халќын "бага ястан"
(±саќ с‰йектілер) деуді, "хасаг"
деген атауларды тоќтату керек.
Ќазаќ ±лтыныњ моњѓол ±лтынан
еш айырмашылыѓы жоќ. Ќазаќ
халќы Моњѓол мемлекетініњ μзініњ
±лт тілінде мектебі бар, баспасμзі
бар дербес бір аймаѓы бола алады.
Мемлекеттік 8-ші съезге ќазаќ

халќынан μкілін кμп сайлау керек.
Осыны, Жењісхан, сен жаќсылап
±йымдастырып єкел. Мен ќазаќ
с±мындарын аралаѓан сапарымда

ќазаќ халќыныњ бірталай жаќсы
дєст‰рлерімен єдет-ѓ±рпын,
ерекшеліктерін ањѓардым. Сендер
жазып алыњдар, – депті маршал
Чойбалсын Жењісханѓа.

–  Маршал Чойбалсын ќазаќ
халќыныњ ерекшеліктерінен он
екі т‰рін жазѓызды, – дейді
Жекењ. Олар:

–  Ќазаќ халќы ежелден ењбек
с‰йген халыќ. Олар ќолѓа алѓан ісін
тындырмай ќоймайды.

– Ќазаќ халќы талапкер, не
нєрсені тез ‰йренеді, тез игереді.
Оќуѓа барѓан ќазаќ азаматтары
бір-екі жылда моњѓол тілі мен жа-

зуын ‰йреніп, моњѓол тілінде оќып
білім алып шыѓып жатыр. Мына
отырѓан Ќаби, Жењісхан, Єжікен-
дер – б±ѓан дєлел.

– Ќазаќ халќы мал шаруашылы-
ѓын, μнімін жаќсы пайдаланып
келе жатќан халыќ. Олар тек мал-
дыњ с‰тінен єрт‰рлі таѓамдар
жасайтынын мен кμзіммен кμрдім.

– Ќазаќ халќы ою-μрнекке, то-
ќымаѓа, кестеге шебер екен. Ќай
‰йге барсањ да, єшекейлі т‰скиіз,
алаша басќ±р т±рады. Б±л – да-
мыта беретін μнер.

– Ќазаќ халќы – тазалыќты ми-
рас етіп келе жатќан халыќ. Ќан-
дай ‰йге барсањ да, ќонаќќа ар-
налѓан кμрпе-жастыќ жинаулы
т±рады. ‡й іштері жинаќы, ыдыс
аяќтары таза, ќол жумай тамаќ

ішпейді, ќолдыњ майын, суын
с‰ртуге арналѓан орамал бμлек-
бμлек т±рады.

– Ќазаќ халќы – жасќанбайтын

батыл, ерж‰рек халыќ. Мен ќазаќ-
тардыњ μлген адамдарыныњ
бейітін кμп жерден кμрдім. Б±л –
±рпаќтан ±рпаќќа жалѓасып келе
жатќан жаќсы дєст‰р.

– Ќазаќ халќы – кμп жасайтын
халыќ. Олар темекі тартуды, араќ
ішуді єдет етпеген. Тамаќты
баптап ішеді. Ќазаќтар біреу-
екеу болса да, бие байлап, ќымыз
ішеді. Ќымызды жаќсы баптайды.

– Жасы ‰лкенді ќ±рметтеу –
ќазаќ халќыныњ жаќсы дєст‰рініњ
бірі. Олар ќарт адамдарды аттан
т‰сіріп, атын байлайды, есік
ашып ‰йге кіргізеді, тμрге отыр-

 ДОСТЫЌ – ¦ЛЫ К‡Ш

ќан аѓама єкеп бергенімде: "Жайыќ-
жан, аман бол, ‰йіріње жылдам ќосыл,
мына кμрген ќ±ќайларымыз естен ке-
тетін заман тусын!" – деп, бата бе-
ретін еді. Тірі ќалып, аќталуыма сол
бір адал жанныњ тілегі де себеп болды
ма деп ойлап ж‰ремін. Ќазір сол кез-
де ќуѓындалѓан, сталиндік-голоще-
киндік з±лматтан зєбір-жапа кμрген
аѓалар туралы жазып ж‰р едім. Сол
жазбама Ілияс аѓам туралы да
кірістіріп едім. Торѓайѓа  дєм жазып
келіп ќалѓан соњ, сол кісі бар ма екен,
не ±рпаќтарынан кім бар деген с±раќ
кμкейімде еді.

– Жайыќ аѓа, Бейсенбай мен
Жєлел аѓаларымыз білмегеннен кейін
мына Сапабек пен Сейіт сияќты ой-
саналары басќа пиѓылдарѓа б±рылып
т±ратын кμксоќќандар не білсін. Ал,
мен, б±л екеуі мені ќанша  мошќаѓа-
нымен ол кісі туралы ањыз білемін.
Ілияс Есен±лы менімен ауылдас,
бєріміз торы ќыпшаќпыз. Ол кісі
Ќитабаныњ Ќосай б±таѓына жатады.
Сізден айрылѓаннан кейін кμп уаќыт
Жезќазѓанда вольное поселение (ер-
кімен орналасу дей ме, єйтеуір елге кел-
тірмейді) тєртібімен елден ж±байы –
біздіњ апамыз Баянтанатќызы Жамал
апайды алдырып т±рды. Ілекењніњ ту-
ѓан інісі Есен±лы Бекќали аѓамыз да
елге ќадірлі азамат еді, ±жымшарда
ферма басќарды, есепшілік ж±мысты
да атќарды. Ауылымыздыњ абыройлы
да беделді азаматы еді. Ал, Ілекењ мен
Жамал апамыздыњ Сара,  Аќсара де-
ген ќыздарынан жиен немерелері бар.
К‰йеу баласы Єбдіѓалыќ Н±рпейіс-
±лы деген μзі аќын, єнші, жырау μнер-
паз кісі еді, ол кісініњ баласы Ѓалибек
ініміз де аудандаѓы талантты жастар-
дыњ бірі.

– Ой, айналайын Орекен, ‰лкен

рахмет. Сол ‡лекењ ±рпаќтарыныњ ме-
німен байланысын μз мойныња алар-
сыњ, – деп еді.

Жєкење Ілияс аќсаќал ±рпаќтары-
ныњ мекенжайын айтып, жазып
бердім. Кейін Ѓалибек Жєкењмен хат
жазыстым деп ж‰ретін. Жайыќ аѓадан
мен де 1-2 хат алдым. Ол кісі  1920 жылы
ќазан айында т‰сірілген бір жаѓында
Єліби Жангелдин, бір жаѓында Темір-
бек Ж‰ргенов, ортасында Ахмет Бай-
т±рсынов бар фото жіберген еді. Ол
кезде Ахањдар єлі аќталмаѓан кез. "Ор-
тадаѓы μзіміздіњ Ахањ ѓой", – деп жаз-
ѓан еді Жєкењ. Сол кезде аудандыќ
партия комитетінде ‰гіт-насихат
бμлімінде н±сќаушы боп істейтін
Тањатќан Дєркенов ‰йіндегі шай
‰стінде Жайыќ аѓа айтќан бірер жєйт
есімде ќалыпты.

– Мен ол кезде Ќазаќстан жастар
одаѓында ќызметтемін. Бастыѓымыз
Ќайсар Тєштитовтыњ ж±байы Саѓадат
ханым Ќазаќстан Орталыќ  атќару ко-
митетініњ тμраѓасы (кейін жоѓарѓы со-
вет президиумы деп аталды ѓой) Елтай
аќсаќал Ерназаровта машинистка боп
істейтін.  Елекењніњ ж±мыста жоќ ке-
зінде барып, Саѓадатпен таныстыѓы-
мыздыњ арќасында ол кісініњ тікелей
телефонын пайдаланатынбыз. Елтай
аќсаќал кейін ж±рт айтќандай ке-
лењсіз адам емес-тін. Єсіресе, басына
киген сусар бμркі жарасып т±ратын.
Єрине, ол кезде де ќазаќтардыњ бір-
бірінен ќызѓанушылыѓы, орталыќтыњ
μкілі Голошекинніњ билікке таласа-
тындай ќауќарлы ќайраткерлерді жо-
латпау ниеті нєтижесінде алыс ауыл-
ды болыстыќ кењес тμраѓасынан
бірден республика басшыларыныњ
біріне Елтай Тышќанбаев сайланып
кеткен ѓой.  Ораз Исаевтан Мєскеу
μкілі с±райды ѓой: "Что означает фа-

милия Тышќанбаев?" – деп. Сонда
Ораз былай аударыпты: "Тышќанбаев
– это значит сын обосравшегося бая".

– Это не красит одного из руково-
дителей республики, дайте ему другую
фамилию. Содан Елекењніњ арѓы ата-
сыныњ аты ма, єйтеуір Ерназаров боп
тарихта ќалды ѓой.

Сіздердіњ жерлестеріњіз, ќазаќ єйел-
дерінен шыќќан белгілі ќайраткер-
лердіњ бірі – Нєзипа Ќ±лжан келінін
де кμрдім. Ол кісі тамаша журналист,
аудармашы, педагог еді ѓой. Кезінде
"Єйел тењдігі" журналыныњ редакторы,
"Ќызыл ќазаќстан" журналыныњ шы-
ѓарушы редакторы болѓан адам ѓой.
Апай дарындылыѓы мен талантыныњ
‰стіне бет біткенніњ с±луы еді.

Ќазаќтыњ мањдайына сыймай кет-
кен бір т±лѓа С±лтанбек Ќожанов еді.
Ол кісі Т‰ркістан жаѓыныњ ќазаѓы.
Тєшкентті μзбек иеленбей т±рѓанда
басшылыќ ж±мыста болѓан, Орта
Азияныњ республикалардан шыќќан
μте сауатты, ќайсар да білімді М±ста-
фа Шоќаев, Т±рар Рысќ±лов т.б. ќай-
раткерлермен бірге ж±мыс істеген,
Мєскеуге, Орталыќќа, Сталинге жаќ-
паѓан да ыќпаѓан Ќазаќ ќайраткер-
лерініњ бірі болатын. Сол С±лтанбек
аѓамыз ќазаќтыњ дарынды журна-
лист, ќарымды ќаламгер "Ќызыл
Ќазаќстанды" шыѓарып отырѓан
Нєзипаѓа єзілдеп: "Сеніњ станыњнан
бізге орын бар ма?"– дейді екен. Арќа
ќазаќтарыныњ ыстан деп ќай киімді
айтатыны белгілі ѓой.

"Кеудесі жаќсылардыњ – алтын
сандыќ" дегендей, Жайыќ аѓа Бект±-
ров пен бір кездескенде естігем
жєйттерім осы еді.

 Орекен АОрекен АОрекен АОрекен АОрекен АЛМАТ,ЛМАТ,ЛМАТ,ЛМАТ,ЛМАТ,
зейнеткер,зейнеткер,зейнеткер,зейнеткер,зейнеткер,
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ѓызады, тамаќты ‰лкен адамдар-
дан бастап ішеді.

– Ќазаќ халќында ањшылыќ –
кєсіптіњ бір саласына айналѓан.

Б‰ркіт салу арќылы кμп та-
быс табады. Б±л ±рпаќтан
±рпаќќа м±ра болып келе
жатќан кєсіп.

– Ќазаќ – сауыќшыл халыќ.
Оларда айтыс, μлењ, домбыра
шерту, сыбызѓы шерту ма-
шыќќа айналѓан. Біз м±ны
жања дєуірге сай мейлінше
дамытуымыз керек.

– Ќазаќтар μзініњ ой-арма-
нын б‰кпей айтатын халыќ.
Ж‰з бес жасќа келген Зымы-
ра "Маѓан μлгенде молда
ќажет" деп ашыќ айтты.
Дінге бірден шабуыл жасауѓа

болмайды. Біз оныњ негізгі μсіп
μнетін бір тамырын жойдыќ.
Сондыќтан ол бірте-бірте тозып
жоѓалады.

– Мен ќазаќ халќыныњ б±л ерек-
шеліктерін кμзіммен кμрдім. М±ныњ
бєрі жања μмірге сай дамыта беруге
болатын жаќсы дєст‰р екенін ес-
теріњнен шыѓармањдар, – деп тап-
сырды дейді маршал Чойбалсын.

Жењісхан артындаѓы басшы-
ларѓа "¤з халќынды жан-
тєніњмен с‰йе білуді Чойбалсын-
нан ‰йреніњдер!" деп осылай ама-
наттап кетіпті.

Жанарбек АЌЫБИ¦ЛЫ.

¤ткен сексенінші жылдардыњ орта
кезі. Мен онда аудандыќ партия коми-
тетінде істейтін кезім. Кезекті ењбек
демалысын алып, Алматыѓа ж‰рер ал-
дында ќалѓан жігіттерге ж±мыс тапсы-
райын деп бμлімге соќтым да кμшеге
шыќсам, екі жаѓында Сапабек пен
Сейіт бар басында сомбрероѓа ±ќсас
ши ќалпаѓы бар, кигені джинсы, аяќта
кроссовки, алаќандай ќара кμзілдірік
киген орта бойлы толыќ кісі келе жа-
тыр екен. Б±рын кітаптарынан, газет-
терге жазѓан маќалаларына т‰скен су-
реттері бойынша Ќазаќстан Жазушы-
лар Одаѓыныњ Орталыќ Ќазаќстан-
даѓы (Ќараѓањдыдаѓы) μкілі Жайыќ аѓа
Бект±ров екенін танып, сєлем бердім.
¤зіне тєн жаяу ќулыѓы бар Сапабек
меніњ ќ±рдасым, ол кезде аудандыќ
партия комитетініњ идеология
жμніндегі хатшысы:

–  Осы бір кμп білетін ініњіз еді,
манаѓы сауалыњызды ќойсањыз,
м‰мкін жоѓыњыз табылып ќалар, –
деді. Жайыќ аѓа б±л с±раѓын сол кезде
кμзі тірі аќсаќалдарымыз  Бейсенбай
Ералин мен Жєлел Ќарабалин  аѓала-
рымызѓа да ќойѓан екен. Ол кісілер
біліп шыќпапты. Жєкењ маѓан ќарап:

– Кешегі ќазаќтыњ ќаймаѓын сы-
пырып, ќуѓын-с‰ргін кезінде жазы-
ѓым-сауаттылыѓым, мен де ќамауда
болѓан адаммын. Сол кезењде 18 ай
бойы койкамыз ќатар орналасќан
Торѓайлыќ ќыпшаќ азаматы менен
біраз ‰лкендігі бар Ілияс Есепов деген
кісімен сол заманныњ  теперіштерін
бірге кμріп едік. Сондай бір езгу, то-
ќыѓаны мол, аќыл иесі жан еді. Сау-
аттылыѓымныњ арќасында тамаќ бе-
ретін асханада жиірек кезекшілік
міндетін атќаратын едім. Сонда ќолы-
ма т‰скен, асханадан жымќырѓан
азын-аулаќ тамаќтарды ќатар жат-
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XV-XVIII ғасырларда Қазақ хандығы 
әртүрлі әлеуметтік-экономикалық және 
саяси өзгерістерді басынан өткізді. Бұл 
кезеңдегі өмір сүрген хандардың негіз-
гі саясаты ел бірлігі, халықтың тұрмыс 
жағдайын жақсарту, көрші елдермен бей-
біт саясат жүргізу. XVIII-XIX ғасырларда ел 
іші саяси-әкімшілік бөлікке бөлінді. Сөйтіп, 
отаршылдықтың «бөліп ал да, билер бер» 
саясатының объектісіне айналды. Сондай 
дәуірде қазақтың көрнекті мемлекет қайрат-
кері, көреген саясаткер, төре күйлерінің не-
гізін салушылардың бірі болған дәулескер 
күйші-композитор – Арынғазы (1790-1833) 
өмір сүрді. Арынғазы қазақ сахарасына әй-
гілі болған текті әулеттен. Қазақ халқының 
шаңырағын көтерген Әз Жәнібектің баласы 
Жәдік сұлтаннан өрбіген әйгілі Батыр Сұл-
танның шөбересі болып келеді. Батыр сұл-
тан, одан – Қайып, одан – Әбілғазиз, одан 
– Арынғазы. Арабша, шағатайша, орысша 
сауаты кемел болған.Әкесі Әбілғазиз 1815 
жылы дүние салған соң, Арынғазы хан 
болып сайлағанда, Жаңкент  қаласында 
Шекті, Шөмекей, Жағалбайлы, Төртқара, 
Жаппас руларының көсемдері оны ақ киізге 
отырғызып көтеріп, төбесінен алтын мен 
күміс теңгелер құйған. Бұқар әмірі оның 
парасат болмысына сүйсініп «мұсылман-
дар әмәрә» деп атаған. Арынғазының таққа 
отыру құрметіне арнайы хандық мөр құйды-
рып, алтын оқалы шапан пен арғымақ ат 
тарту еткен. Тек, Ресей патшасы ғана, Абы-
лайды, Батырды, Қайыпты хан деп мойын-
дағаны сияқты, аққаптал саясат ұстанып, 
Арынғазыны хан ретінде мойындамайды. 

Арынғазы Әбілғазыұлының тарих сах-
насына шығуы, Кіші жүздегі саяси-әлеумет-
тік, экономикалық мәселелерге араласа 
бастауы Қазақстанның батыс өңіріндегі ХІХ 
ғасырдың басындағы ірі тарихи оқиғалар-
мен тұспа-тұс келді.  

Арынғазы Әбілғазыұлы соңғы жылдары 
патша әкімшілігінің қазақ даласына ықпа-
лының күн санап артып келе жатқанын 
білетін. Оның үстіне Нұралы ұрпақтарымен, 
олармен жақсы сенімді байланыста болған 
Әбілғазы хан бауырлары Шерғазы Қай-                       
ыпұлымен туыстық қарым-қатынасы Ресей-
лік отарлаудың мән-жайын ұғындыра түсті.

Халқының тоналып, қолға түскен Шекті 
руы қазақтарының құлдыққа алынуы, олар-
дың қайғы мен қасіреті, елінің тағдыры ту-
ралы жете ойланған Әбілғазы көп ұзамай 
1815 жылы қайтыс болды. Өлер алдында 
өзіне адал Шектілерге, үнемі жанында жүр-
ген азаматтарға хан тұғырынан Арынғазы 
сұлтанды көргісі келетінін тапсырса керек. 
Шекті руы қазақтары 1815 жылы Арынғазы 
сұлтанға сенім білдіріп, хан тағына отыр- 
ғызды. Хан сайлау Сырдария өзенінің 
сол жағалауындағы Жанкент (бұл орта                                                                  
ғасырлық қала. Сырдарияның сол жағасын-
да, Қазалыдан (қазіргі Қызылорда облысы) 
оңтүстік-батысқа қарай 20 км. жерде тарихи 
көне атауы Янгикент деген атпен белгілі. Қа-
ланың көне атауы қазақша «Жаңа-мекен» 
деген мағына береді. Қаланың аты Х ғасы-
рдан бастап жазба деректерде аталады.
Қала ХІХ ғасырдың бас кезінде қиратылған) 
қаласында өтті. Сахараның көне салты 
бойынша оны ақ киізге отырғызып, үстіне 
алтын мен күміс теңгелерді құйған. Шекті 
руы ішінде Арынғазы ханға тірек болғандар 
– Жақайым мен Кішкене аталары еді. Хан 
сайлауға Шөмекей, Жағалбайлы, Төртқара, 
Жаппас руларынан қолдаушылар қатысқан. 

Арынғазы ханға сенім білдірген қазақтар 
оны Хиуаға бас имеген әкесі Әбілғазыдай 
батыл жүректі, халқының қамын ойлайтын 
саясаткер ретінде таныды.

Әкелі бала жау жүрек,
Жиын болса барады,
Барса орын алады,
Бітірер сенің дауыңды,
Қайтара сенің жауыңды,
Күнінде тастап өтер жебесі, –

деген үмітпен артынан ерген жұрты Арынға-
зы ханға үлкен жауапкершілік жүктеді.

Арынғазы сұлтанның хан сайлануы ХІХ 

ғасыр басындағы Кіші жүз ұлысындағы үл-
кен тарихи бетбұрыстың бастамасы болды. 
Оның хан тағына отырғанға дейін Әбілқай-
ыр ұрпақтары – Нұралы, Ерәлі, Пірәлі, Есім 
хандармен, өз бауырлары – Кіші жүздегі 
Қарабай, Шерғазы сұлтандармен, Орта 
жүздегі Жантөре Жихангерұлы, Жұма 
Құдаймеңдіұлы, Баба Қайыпұлы ұрпақта-
рымен тату қарым-қатынаста болуы жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашты.

Арынғазы Әбілғазыұлы хан болып сай-
ланғаннан кейін аз уақыт ішінде өзінің ақыл-
дылығымен, ел басқаруға қабілеттілігімен 
Кіші және Орта жүз қазақтарының назары-
на ілікті. Оған, жоғарыда келтіргеніміздей, 
Кіші және Орта жүз ақсақалдарының Халық 
кеңесінде Арынғазы хандығын бекітуі дәлел 
болады. Хиуалықтардың шапқыншылық жо-

рығына қарсы азаттық қозғалыстың басы, 
Арынғазының ойынша, бүкіл қазақтың ба-
сын біріктіру еді. Осы мақсатта Арынғазы 
хан қазақ мемлекеттілігін нығайтуға септігі 
тиер істердің бастамасын жасаған еді. Яки, 
атамекені Сыр өңірінен Торғай, Ырғыз, 
Ор өзендері бағытына қарай ішкерілеп, 
Кіші жүздің саяси жағдайын реттеуге 
ұмтылды. Ол алдымен тұтастай Кіші жүз                                                                                 
билеушілерімен қарым-қатынасты жақсар-
ту қажеттігін сезінді.

Арынғазының хандық тұғырдағы 
алғашқы табысы ретінде Шөмекей руының 
Сырым, Бақсы, Аютоқман, Төбет, Құлдай 
бөлімдерін, содан кейін өзге де Әлімұлы 
руларын, оларға қоса Сыр бойындағы Ал-
тын-Жаппас руын өзара келісімге келтіруін 
атауға болады. Бұл бағытта Әбілғазыұлы 
әдет-ғұрып және шариат заңдарына негіз-
делген тәртіпті іс жүзіне асырды. Арынға-
зы хан мен Шерғазы сұлтан 1816 жылы 
18 мамырда Г.С.Волконскийге жазған ха-
тында қазақтардағы барымтаны тоқтаттық 
дей отырып, «оған қатысушы адамдардың 
осындай әрекеттері үшін болашақта өлім 
жазасына кесілетінін, ал дүние мүлкінің 
талан-таражға салынатынын ескерттік», – 
деп хабарлайды. Мұндай жүзеге асырылып 
жатқан қатаң шаралар басында Арынғазы 
ханның өзі жүрді. Ол дәстүрлі мемлекеттік 
басқару ісіне де қайта құрулар жүргізгені 
белгілі. Сұлтандар, билер, қазылар, баты-
рлар, ақсақалдар хан билігінің әлеуметтік 
тірегіне айналды. Ал өзі хан ретінде мем-
лекеттік басқарудың бұқаралық пішімі – Хан 
Кеңесін пайдаланып, негізінен ақсақалдар 
кесіміне арқа сүйеді.

Арынғазы хан ел басқару құрылымда-
рын – жасауылдар, сот, елшілік, қаржы 
істерін салаландырды. Хан ішкі саясатын-
да хандық биліктен соң ұсақ рулық быты-
раңқылықты жою үшін әр ру басыларының 
билігін шектеп, жасауыл лауазымын енгізді. 
Оларға жалақы төлеу халық есебінен жү-
зеге асты. Кіші, Орта жүз ақсақалдарының 
Хан Кеңесінде Арынғазыға бас көмекші етіп 
Шерғазы Қайыпұлын сайлауы хандықтың 
елшілік қызметін жандандыруға, көрші 
елдер, атап айтқанда, орыс үкіметімен, 
уақытша болса да Хиуамен тиімді келіс-
сөз жүргізуіне жол ашты. Сұлтан Шерғазы 
Қайыпұлы немере інісі Арынғазы ханның 
барлық саясатын қолдап, мемлекет басқару 
ісіндегі сенімді тірегі болды.

Арынғазы мемлекеттегі жоғары сот 
билігін  өзі жүргізді. Мемлекеттік басқаруда 
сот жүйесіне өзгеріс енгізді, яғни, қазақтың 
дәстүрлі құқықтық нормаларын мұсылман 

шариатына сүйенетін қазылар сотының 
билігіне ұштастырды. Мұсылман сотында 
басшылыққа алынатын шариаттың қайнар 
көзі – Құран екені белгілі. Ал қазы кез келген 
әлеуметтік ортадағы отбасылық, мұрагер-
лік, қылмыстық мәселелерге байланысты 
Құран, сунне мен шариат қағидалары не-
гізінде төрелік айтып, шешім шығаратын 
мұсылмандардың азаматтық міндеттерін 
адал орындауын бақылайтын құқықтық пәр-
мен иеленуі. Ал қазақ билері Құранды ант 
алуда басты құрал ете отырып, бұрыннан 
қалыптасқан ата-баба жолына, заң қағи-
да-ережелеріне сүйене отырып дау-да-
майды шешкен.

Кіші жүздің барлық руын бір орта-
лыққа топтастыру мақсатымен Арынғазы 
ел ішін аралап, дау-дамайларды шешуге 

араласқанда молда Қаражігіт Бектауұлы-
на арқа сүйеген. Кейіннен қазы Қаржігітті 
Арынғазының ең сенімді адамы деп, ресми 
билік орындары толықтай бақылауға алған. 
Молда Қаражігіттің Арынғазының әкесі 
Әбілғазының жанында болғанын, Бұхара-
да 20 жылдай білім алғандығын көрсеткен.

Мұсылман соты істі ауызекі, көпшілік 
алдында, шариат заңдарына сүйеніп жүр-
гізген, қазақтарда да сот ісі ашық аспан 
астында, жазылмаған дала заңы бойын-
ша өткізілген. Арынғазы хан ел ішіндегі ұр-
лықпен, тонаумен, ұрлық барымтамен ай-
налысқан қазақтарға үш жыл ішінде, қазы, 
билер қатысқан мұсылман сотымен 30-дан 
аса өлім жазасын қолданған.

Арынғазы Әбілғазыұлы қара қылды 
қақ жарған әділдігімен де, жеке-дара би-
леушілерге тән қаталдығымен де өзге сұл-
тандардан ерекшеленген. Сонымен қатар 
Арынғазы өте кешірімді де болған.

Қазақ хандығы тарихында Тәуке хан-
нан (1680-1718) кейінгі сот реформасын 
жасаған Арынғазы болды. Кезінде Тәуке 
хан «Дала конституциясы»аталған «Жеті 
жарғы» заңдары арқылы қазақтың дәстүр-
лі құқықтық нормаларына өзгерістер енгізе 
отырып, сот билігін өз қолына шоғырлан-        
дырды. Тәуке заңдары бойынша сот құқығы 
мемлекеттік өкімет органдарына берілді.

Жалпы қазақ қоғамындағы сот билігі 
мемлекеттік биліктің кең тараған, халыққа 
барынша жақын әрі түсінікті, соған арқа 
сүйеген қуатты салаларының бірі болды. 
Сондықтан да Арынғазы хандығында сот 
билігі мемлекеттік биліктің белгілі бір са-
ласы болып қана қоймай, сонымен бірге 
оның іске асуының белгілі бір көрінісі әрі 
басқарудың құралы болды.

Арынғазы хан елді бірлікте ұстау мақ-
сатында қасына ерткен тобымен ел ішін 
аралап, рулар арасындағы дау-дамайды, 
арыз шағымдарды қарап, өзі шешкен. Ар-
наулы жарлығымен өзі билеген рулар ара-
сында бір-бірінің малын рұқсатсыз тартып 
алуға тыйым салды, ал тартып алынған, 
ұрланған, барымталанған жағдайда малды 
билер, қазылар сотымен қайтартқызды.

Даулы мәселелерін шешу үшін Арынға-
зыға тек қана Кіші жүз рулары емес, Орта 
жүзден де қазақтар келіп шағымданған. 
Оған ел аузында қалған оқиға – Торғай 
елінен Арғындардың келуі дәлел болады. 

Арынғазы ханның әділ де қатал төрелі-
гі ғана емес, сонымен бірге жүйелі сөзге 
тоқтап, орынды уәжге көндігетін парасат-
тылығы да беделін бірден өсірді.

Арынғазы хан мемлекеттік құқық дәре-

жесін нығайту арқылы хандық басқару 
жүйесін бекіте түсті және руларды өза-
ра татуластыру арқылы ұсақ руаралық                          
алауыздықты тыйды.

 Арынғазы Әбілғазыұлы хандықты кү-
шейту бағытында салық саясатын жүргізді. 
Е.К.Мейендорфтың жазбасында: «Арынға-
зыға бағынған қазақтар жаңа сайланған 
ханын мойындай отырып, жай салықтың 
үштен бірін, ал ұшыр мен зекеттің үштен 
екісін беруге уәде берді», – деп көрсеткен. 

Күтпеген жерден орыс әскерлерінің 
келіп күш көрсетуінің ақыры Арынғазының 
Сыр бойына, Темір Ерәліұлының Орскі 
бағытына, Қаратай Нұралыұлының Елек 
қорғанына қарай кетуіне алып келді.
Алайда, Арынғазының ел ішіндегі беделі 
мен ұстанған бағыты Ресей үкіметіне секем 
алдырады. Орынбордың әскери губерна-
торы генерал-лейтенат П.К.Эссеннің дем 
беруімен 1821 жылы Арынғазы Кіші Жүздің 
хандық билігін иемденіп қайту ниетімен 
Санк-Петербургке аттанады. Көктен тіле-
генін жерден бергендей, Ресей саясаты-
ның қанды шеңгелі Арынғазыны қайтып 
уысынан шығармайды. Ол 1823 жылы 
Калугаға жер аударып, 1833 жылы Шоқан 
Уәлиханов, Мұхамбет-Салық Бабажанов 
сияқты, белгісіз жағдайда, белгісіз себеп-
тен дүние салады. Елім деп еңіреп өткен 
есіл ердің сүйегі күні бүгінге дейін Калуга 
топырағында. 

Тарихта аты қалған асылдарымыз қата-
рында, сөз жоқ,  Арынғазы Әбілғазыұлының 
өзіндік орны ерекше.

Қазақта «ел ерсіз, ел ерсіз болмайды» 
деген  аталы сөз бар. Қазақ даласын отар-
лап, ХІХ ғасыр басында Ресей ел ішіне 
ішкерілеп ене түскен сәтте Арынғазы хан 
тарих сахнасына көтерілді. Жай көпшіліктің 
бірі  ретінде емес, қайта жарқырап «елім 
үшін, жерім үшін» деп қазақтың  бірлігін 
сақтап, мемлекет дербестігінің түпкілікті 
жойылмауы, халқының тәуелсіздік рухының 
өрлеуі үшін барын салды.

Біздің міндетіміз – болашақ ұрпаққа 
Арынғазы Әбілғазыұлындай қазақ  халқы-
ның қоғам қайраткерлерінің тарихтағы ор-
нын, тындырған ісін, ой-арманын жеткізе 
білу, отаншылдық рухын келер ұрпаққа үлгі 
етіп көрсету. Тарихшы М.Қозыбаев: «Тар-
лан тарихты жасаушы – халық, буын-буын 
болып өскен , өнген оның перзенттері. Та-
рихта осы халықтың өкілдерін көрсетуіміз 
керек. Ер елдің асқар белі, ерсіз ел жетім, 
осы тарихты еңіреп жүріп қанмен, термен 
жазған халықтың батырлары, ақындары, 
шешендері мен көсемдері, сардар-бектері 
мен сарбаздары, келешек ұрпақ ата-баба-
ларының кім екендігін, кең жазира өлкені 
қалай қорғағанын, бостандықты қалай                
қастерлегенін, Отан үшін жан пида болған-
дығын білуі керек. Ал осыны білмесе, олар 
мәңгүрт болып өседі. Тамырсыз ағаштай 
ерте құриды», – деп орынды айтқан

Сонымен біз таныған Арынғазы Әбілға-
зыұлы халық басқарған ел басшысы, қоғам 
қайраткері және сегіз қырлы, бір сырлы, 
яғни, сөзге шешен, би, әрі батыр, әрі күйші, 
әрі сазгер ретінде тарихта есімі қалғанын 
байқаймыз

Иә, Арынғазы хан үшін бірлік, елдік, тәу-
елсіздік – бір-бірінен ажырамайтын түсінік.
Ол біртұтас қазақ арасына алауыздық отын 
үрлеп, аңдысын аңдып отырған Ресей, Хиуа 
саясатына бірде қарумен, бірде келісім 
арқылы қарсы тұра білуге ұмтылды Кіші 
жүзде қалыптасқан саяси ахуалды ескеріп, 
ендігі жағдайда қазақты бөлмей, бір мем-
лекет астында ұстап, болашақ тәуелсіздікке 
жетер күн боларына сенді. Арынғазының 
ерекше жаралған болмыс-бітіміндей болып, 
оның сұлулық пен азаттыққа іңкәр асқақ 
рухындай болып артында «Арынғазы» күйі 
қалды. Ол күй аманат-өсиетіндей болып қа-
зақ халқымен мәңгі бірге жасайды. 

Ғали САНАЛИЕВ, 
№ 19  орта мектебінің тарих  

пәнінің мұғалімі.
Рудный қаласы.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 550 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ

Ел қамын 
ойлаған
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Ќостанай облысы єкімдігініњ
 2015 жылѓы 16 ќазан   № 446 ќаулысы

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы  23 шілдедегі № 309
"Субсидияланатын гербицидтердіњ т‰рлерін жєне
гербицид жеткізушілерден сатып алынѓан гербицидтердіњ
1 литріне (килограмына) арналѓан субсидиялар
нормаларын бекіту туралы" ќаулысына толыќтырулар
енгізу туралы

ЛОРНЕТ, с.е. (клопиралид, 300 г/л)
СКАУТ, м.с.э. (феноксапроп-п-этил 140 г/
л + клодинафоп-пропаргил 90 г/л +
клоквинтоцет-мексил 72 г/л)
СОНРАУНД, 48% с.е. (глифосат, 360 г/л)
ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, к.э. (2-этилгексило-
вый эфир 2,4-Д кислоты, 420 г/л + 2-
этилгексиловый эфир дикамбы кислоты,
60 г/л)
2,4-Д ЭФИРАН, 82% с.е. (2 - этилгексило-
вый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусной
кислоты, 820 г/л)
АКТИВО, с.д.т. (трибенурон-метил, 375 г/
кг + тифенсульфурон-метил, 375 г/кг)
БАНВЕЛ 480, с.е. (дикамба, 480 г/л)
ГРЕЙЗ, 60% с.д.т. (метсульфурон-метил,
600 г/кг)
ДЕФОЛТ, с.е. (глифосат, 360 г/л)
КАНОНИР, ќ.а.с.
(тифенсульфурон-метил 750 г/кг)
КАРБУЗИН, 70% с.±.
(метрибузин, 700 г/кг)
КРЕДИТ ИКСТРИМ, с.к. (глифосат в виде
изопропиламинной и калийной солей,
540 г/л)
МАГНУМ СУПЕР, с.д.т. (метсульфурон-
метил, 300 г/кг + трибенурон-метил, 450
г/кг)
МЕГА СТАР, 60% с.±. (метсульфурон-
метил, 600 г/кг)
СЕЛЕКТ, к.э. (клетодим, 120 г/л)
СТРАТОС УЛЬТРА, 10% к.э.
(циклоксидим, 100 г/л)
ТЕРЕКС, с.е.  (глифосат кислоты 540 г/л)
ЭСТЕРОН 600, к.э. (2,4-Д кислота в виде
2-этилгексилового эфира, 905 г/л)
ФОРВАРД, май.к.э.(хизалофоп-п-этил,
60 г/л)
ЛОНТРЕЛ 300, с.е. (клопиралид, 300 г/л)
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2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін ќолданысќа енгізіледі.

Ќостанай облысыныњ єкімі А. М¦ХАМБЕТОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілердi мемлекеттiк
тiркеу   тiзiлiмiнде 2015   жылѓы 30 ќазанда

№ 5975 болып тіркелген.

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтар-
даѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ
27-бабына, Ќазаќстан Республикасы Ауыл
шаруашылыѓы министрініњ 2015 жылѓы 6
сєуірдегі № 4-4/306 "¤сімдіктерді ќорѓау
маќсатында ауыл шаруашылыѓы даќыл-
дарын μњдеуге арналѓан гербицидтердіњ,
биоагенттердіњ (энтомофагтардыњ) жєне
биопрепараттардыњ ќ±нын субсидиялау
ќаѓидаларын бекіту туралы" б±йрыѓына
сєйкес Ќостанай облысыныњ єкімдігі
ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015
жылѓы 23 шілдедегі № 309 "Субсидияла-
натын гербицидтердіњ т‰рлерін жєне гер-
бицид жеткізушілерден сатып алынѓан

гербицидтердіњ 1 литріне (килограмына)
арналѓан субсидиялар нормаларын бекі-
ту туралы" ќаулысына (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 5771 болып тіркелген, 2015
жылѓы 5 тамызда "Ќостанай тањы" газетін-
де жарияланѓан) мынадай толыќтырулар
енгізілсін:

жоѓарыда аталѓан ќаулыныњ "Субси-
дияланатын гербицидтердіњ т‰рлері
жєне гербицид жеткiзушiлерден сатып
алынѓан гербицидтердiњ 1 литрiне (ки-
лограмына) арналѓан субсидиялар нор-
малары" деген ќосымшасы мынадай
мазм±ндаѓы 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213 - тармаќтар-
мен толыќтырылсын:

«

 Постановление акимата Костанайской области
от 16 октября 2015 года   № 446

О внесении дополнений  в постановление акимата
от 23 июля 2015 года № 309 "Об утверждении видов
субсидируемых гербицидов и нормы субсидий на 1 литр
(килограмм) гербицидов, приобретенных у поставщиков
гербицидов"

ЛОРНЕТ, в.р. (клопиралид, 300 г/л)
СКАУТ, э.м.в. (феноксапроп-п-этил 140 г/
л + клодинафоп-пропаргил 90 г/л +
клоквинтоцет-мексил 72 г/л)
СОНРАУНД, 48% в.р. (глифосат, 360 г/л)
ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, к.э. (2-этилгексило-
вый эфир 2,4-Д кислоты, 420 г/л + 2-
этилгексиловый эфир дикамбы кислоты,
60 г/л)
2,4-Д ЭФИРАН, 82% в.р. (2 - этилгексило-
вый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусной
кислоты, 820 г/л)
АКТИВО, в.д.г. (трибенурон-метил, 375 г/
кг + тифенсульфурон-метил, 375 г/кг)
БАНВЕЛ 480, в.р. (дикамба, 480 г/л)
ГРЕЙЗ, 60% в.д.г. (метсульфурон-метил,
600 г/кг)
ДЕФОЛТ, в.р. (глифосат, 360 г/л)
КАНОНИР, с.т.с.
(тифенсульфурон-метил 750 г/кг)
КАРБУЗИН, 70% с.п. (метрибузин, 700 г/
кг)
КРЕДИТ ИКСТРИМ, в.к. (глифосат в виде
изопропиламинной и калийной солей,
540 г/л)
МАГНУМ СУПЕР, в.д.г. (метсульфурон-
метил, 300 г/кг + трибенурон-метил, 450
г/кг)
МЕГА СТАР, 60% с.п. (метсульфурон-
метил, 600 г/кг)
СЕЛЕКТ, к.э. (клетодим, 120 г/л)
СТРАТОС УЛЬТРА, 10% к.э.
(циклоксидим, 100 г/л)
ТЕРЕКС, в.р.  (глифосат кислоты 540 г/л)
ЭСТЕРОН 600, к.э. (2,4-Д кислота в виде
2-этилгексилового эфира, 905 г/л)
ФОРВАРД, мас.к.э. (хизалофоп-п-этил,
60 г/л)
ЛОНТРЕЛ 300, в.р. (клопиралид, 300 г/л)
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2.  Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого офици-
ального опубликования.

Аким Костанайской области              А. МУХАМБЕТОВ.
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации   нормативных  правовых

актов  30 октября 2015 года под  № 5975.

 В соответствии со статьей 27 Закона
Республики Казахстан   от 23 января 2001
года "О местном государственном управ-
лении   и самоуправлении в Республике
Казахстан", приказом Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 6 ап-
реля 2015 года № 4-4/306   "Об утвержде-
нии Правил субсидирования стоимости
гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и
биопрепаратов, предназначенных для
обработки сельскохозяйственных культур
в целях защиты растений" акимат Коста-
найской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Ко-
станайской области   от 23 июля 2015 года
№ 309 "Об утверждении видов субсидиру-

емых гербицидов и нормы субсидий на 1
литр (килограмм) гербицидов, приобретен-
ных у поставщиков гербицидов" (зарегис-
трировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов
под № 5771, опубликовано 5 августа 2015
года в газете "Ќостанай тањы") следующие
дополнения:

приложение "Виды субсидируемых гер-
бицидов и нормы субсидий на   1 литр (ки-
лограмм) гербицидов, приобретенных у
поставщиков гербицидов"   к вышеуказан-
ному постановлению дополнить пунктами
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213 следующего содержания:

 «

"Назар аударыњыз,
ж‰ргінші!"

Ќостанай облысы ІІД єкімшілік
полиция басќармасыныњ
ќызметкерлері "Назар аударыњыз,
ж‰ргінші!" республикалыќ акциясы
аясында Рудный ќаласында μзгеше
акция μткізді.

Іс-шараныњ барысында тєртіп саќшы-
лары ж±ртшылыќтыњ назарын жолдаѓы
ќауіпсіздік мєселесіне аударды. Акция об-
лыс орталыѓында басталды. "Жол
ќауіпсіздігі машинасы" Рудный ќаласына
бет алды. М±нда полицейлерді жас жол
инспекторлары, журналистер мен
жергілікті жол полицейлері ќарсы алды.
Арнаулы бекет μтпе жолдыњ жанына
келіп тоќтады. Осы жерде ж‰ргіншілерге
жол берген ж‰ргізушілер аныќталып, 30
ж‰ргізушіге сыйлыќтар тапсырылды. ОІІД
ЄПБ аѓа инспекторы полиция майоры

Юрий Панасенконыњ айтуынша, жыл ба-
сынан бері облыста ж‰ргіншілердіњ ќаты-
суымен болѓан 186 жол-кμлік оќиѓасын-
да 178 адам жараќат алып, 23 адам ќаза
тапќан. Сол себепті жолдаѓы ќауіпсіздік-
ке кμптіњ назарын аудару маќсатында
осындай іс-шаралар ж‰йелі т‰рде
μткізілетін болады.

Такси ж‰ргізушілерін
тєртіпке шаќырды

Ќостанай ауданында бір к‰нде
тєртіп саќшылары такси
ж‰ргізушілерініњ 7 жол ережесін б±зу
фактісін аныќтады.

Ќ±ќыќ б±зушылыќтар Затобол кентін-
де Калинин кμшесіндегі аялдамалардыњ
бірінде болды. Такси ж‰ргізушілері авто-
бус к‰тіп т±рѓан жолаушыларѓа келіп, μз
ќызметтерін ±сынѓан, сол жерде апатты
жаѓдай тудырѓан. Такси ж‰ргізушілері ЌР

Єкімшілік Кодексініњ 597 бабына сєйкес
жауапкершілікке тартылады. Полицейлер
ж‰к жєне адам тасымалымен айналыса-
тын ж‰ргізушілермен т‰сінік ж±мыстарын
ж‰ргізуде.

 Екі жол-кμлік апаты
болды

Облыста ќараша айыныњ басында
болѓан екі апатта бес адам зардап
шекті.

Ќостанай-Єулиекμл-Сурган автожо-
лында "HYUDAI H-1" автокμлігініњ
ж‰ргізушісі Астанадан Ресейге бара жа-
тып кμктайѓаќта рульге ие бола алмай,
жолдан шыѓып кетті. Апаттыњ салдары-
нан ‰ш жолаушы зардап шекті. Ал, Ќос-
танай ауданында кμктайѓаќтыњ салдары-
нан "Тойота-Рунер" жєне "Лада-Гранта"
автокμліктері соќтыѓысты.  "Ладаныњ"

ж‰ргізушісі мен жолаушысы жараќат
алып, ауруханаѓа т‰сті. Полицейлер ауа-
райыныњ μзгеруіне байланысты кμлік
ж‰ргізушілерін саќтыќќа шаќырады.

Тєртіп саќшылары
ќысќы киімге кμшті

Облыстыњ ішкі істер департаменті
басшылары μз ќызметкерлерініњ
формалыќ киімі мен жетондарын,
ќызмет куєліктерін, жалпы ќысќы
киімге кμшу жаѓдайын тексерді.

Сап т‰зеу барысында тєртіп саќшыла-
ры формалыќ киімді кию тєртібініњ тала-
бына сєйкес ±ќыпты киінгендерін кμрсетті.
М±ндай саптыќ байќаулар ж‰йелі т‰рде,
жылына екі рет – кμктемде жєне к‰зде
μткізіледі. Ќысќы киім ‰лгісіне кμшкен
тєртіп саќшылары ќытымыр ќыста ќыз-
мет етуге дайын.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
денсаулыќ саќтау басќармасы"
мемлекеттік мекемесі бос єкім-
шілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

Экономика жєне ќаржы
бμлімініњ бас маманы, "Д-О-4"
санаты, лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты: 64063 тењгеден 86485
тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Жоспар-
лау жєне облыстыњ медициналыќ
±йымдарын ќаржыландыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: - жоѓары
экономикалыќ, бухгалтерлік, ќаржы-
герлік. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функци-
оналдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
экономикалыќ, бухгалтерлік, ќаржы-
герлік білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ  Кон-
ституциялыќ зањдарын, "Мемле-
кеттік ќызмет туралы",  "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы",  "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты"
стратегиясын білуі.    Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы

¤мірде бауырдан ыстыќ, бауырдан жаќын  жан бар
ма. Бір анадан туып, аќ с‰тті бірге емген ењ аяулы жан-
нан артыќ жан жоќ шыѓар, сірє. Б‰гін біз єулетіміздіњ
‰лкені, анамыздыњ тірегі, жанымыздай жаќсы кμрген
ќамќоршы аѓамыз Шоќан Уєлихан±лын к‰рсіне оты-
рып, кμзімізге жас алып еске аламыз. Еске алу деген
сμздіњ μзі ќандай ауыр. Ж‰рек толќып, амалдыњ жоќты-
ѓынан ќимастыќпен жансыз бейнесіне ќараймыз. Егер
б‰гін  аѓатайымыз тірі болѓанда  ќараша айыныњ 4-ші
ж±лдызында 60 жасты алќымдап, арќа-жарќа болып
ортамызда отырар ма еді. Єттењ...

Аѓамыз Шоќан деген атќа лайыќ азамат еді. Жар-
ќырап ортасын толтырып ж‰ретін. Елге, μзініњ ортасы-
на танымал, μмірден т‰йгені, оќыѓаны мен тоќыѓаны,
кμргені кμп, кμкірегі ояу, ішкі жан д‰ниесі мол,  аѓаѓа – іні, ініге – аѓа бола
алатын алтын азамат болатын. Мінезі балаша ањќылдаѓан аќкμњіл, ќолы ашыќ,
ж±мысына сондай тиянаќты,  адал,  жанашыр жан еді. Ќай-ќайсымызѓа болма-
сын бауырмалдыќ танытып, єр бауырыныњ орнын жоѓары ќоятын. Осындай
к‰ндерде аѓамыздыњ орны ойсырап т±рѓанын сезіп, ж‰регіміз сыздайды.

‡ш  жыл μтті сен жоќсыњ арамызда,
Сен едіњ ѓой ќамќоршы панамыз да.
Аќылды да, аќкμњіл жайдарыњ-ай,
Саѓынумен сені еске аламыз да.

Кμре алмай д‰ниеніњ кμп ќызыѓын,
Тата алмай шаттыќ μмір кєрілігін.
Жарќырап келе жатќан аѓатайым,
Єттењ-ай! Ерте сμнді-ау от-ѓ±мырыњ.

Жатќан  жеріњ  жарыќ, топыраѓыњ  торќа болсын.
                                   Саѓынышпен  еске алушылар: анасы, бауырлары.

Еске алу

ЕСКЕ АЛУ

Жан аѓамыз Мажитов Шоќан
Уєлихан±лын еске алу

Аяулы да ардаќты анамыз, єжеміз, бауы-
рымыз,  Шолаќсай  ауылыныњ  т±рѓыны
Зєуре Малайдарќызыныњ д‰ниеден μтке-
ніне  биыл  бір  жыл толды. Ортамызда бол-
ѓанда 4 ќараша к‰ні 60 жасќа келер еді.

Зымырап μтіп жатќан уаќыт μзіњізді бізден
алыстатса да, ж‰регімізде мєњгі ќаласыз.
Жєннат тμрінен бізді баќылап, біздіњ баќыты-
мызѓа кує болсањыз екен. ¤зіњіз жетпеген
жасќа  балаларыњыз,  немерелеріњіз жєне
бауырларыњыз жетсін. Жатќан жеріњіз жай-
лы, ќабіріњіз н±рѓа толсын.

Саѓынышпен еске алушылар: аѓа-жењ-
гесі, балалары, немерелері, жиендері.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Халќыњныњ ардаќтысы бола бер

Аманкелді ауданыныњ т±рѓыны, досымыз Абай
Кєрім±лы  АЙТМАЃАНБЕТОВ  ‰стіміздегі жылѓы
4 ќарашада 60 жасќа толады.

Ол б±л к‰ндері Б.Ќолдасбаев атындаѓы жалпы
білім беретін мектептіњ директоры, жоѓары санатты
±стаз. Ол єрќашанда μзініњ ±йымдастырушылыќ
ќабілетімен, ќарапайым да кішіпейіл адамгершілік
ќасиеттерімен дараланады.

Абай Кєрім±лы μзініњ жас ±рпаќќа сапалы білім,
саналы тєрбие берудегі сіњірген ерекше ењбегі ‰шін

2008 жылы "Ќазаќстан Республикасыныњ білім беру ісініњ ќ±рметті ќыз-
меткері" тμсбелгісімен, 2013 жылы "Ерен ењбегі ‰шін" медалімен, сондай-
аќ Ќазаќстан Республикасы Президентініњ Алѓыс хатымен марапаттал-
ды.

¤мірлік жары екеуі перзенттеріне ѓибратты тєрбие берді. Ќазір соныњ
жемісін кμріп отыр. Біз аса ќымбатты досымызды мерейтойымен ќ±ттыќ-
таймыз. Оѓан алдаѓы уаќытта да мыќты денсаулыќ тілей отырып, неме-
релерініњ ќызыѓына тоймай, ±рпаќтарыныњ ќуанышына бμлене берсін
дейміз.

Ењ ізгі тілекпен достары: Шамѓон-Зоя, М±рат-Алмаг‰л, Бахыт-
Наѓима, Сєбит- К‰лєш, Болат- Г‰лшо, Калаш, Сєкен, Асхат-Г‰лми-
ра, М±хит-Сєуле.

19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары   (б±дан єрі –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосым-
шасына сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидалардыњ 3-ќосымшасына
сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ  нотариалды   куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы  23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда  № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан кμ-
шірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы  хабарландыруды  соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде  "Ќостанай облы-
сы  єкімдігініњ  денсаулыќ  саќтау
басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжайѓа:  Ќостанай ќ.,
Быковский кμш, 4 а, 311 кабинет.
Аныќтама телефоны:  8-714-2-390-
517, факс 8-714-2-390-522, odzkost-
ok@yandex.ru электрондыќ мекен-
жайѓа ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып, ќ±жат тігілетін

м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады. Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
бермеген жаѓдайда т±лѓаларѓа
єњгімелесуге μтуге р±ќсат етілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ денсаулыќ
саќтау басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысы-
ныњ айќындылыѓы мен єділдігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ ќатысуына бола-
ды. Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысында баќылаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттары, Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасымен
белгіленген аккредитация алѓан б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ μкіл-
дері, басќа да мемлекеттік органдар-
дыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кі-
меттік емес ±йымдардыњ), коммер-
циялыќ ±йымдар мен саяси партия-
лардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады. Кон-
курстыќ  комиссияныњ отырысына
баќылаушылар ретінде ќатысу ‰шін
т±лѓа єњгімелесу μткізудіњ басталу-
ына бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,
"Ќостанай  облысы єкімдігініњ ден-
саулыќ  саќтау басќармасы" ММ
кадрлыќ  ќызметінде  тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓа кадрлыќ ќызмет-
ке жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ  кμшірмесін, ±йымдарѓа
жататынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓындарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰ру,
т±ратын орынды жалдау, т±ру, бай-
ланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайдала-
ну) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

"ГУ "Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог акимата
города Лисаковска"110000, г. Лиса-
ковск, ул. Мира, д. 31,каб. 36 объявля-
ет конкурс на занятие вакантной дол-
жности генерального директора ГКП
ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго"аки-
мата города Лисаковска (110000, г.
Лисаковск, ул. Верхнетобольская, 9,
телефон: 871433- 3-08-30).

Основная деятельность предприя-
тия:

1. производство, передача, распре-
деление и снабжение тепловой энер-
гии;

2. передача и распределение элек-
трической энергии;

3. оказание услуг по подаче воды
по магистральным трубопроводам и
распределительным сетям (услуги во-
дохозяйственной системы);

4. отвод и очистка сточных вод (ус-
луги канализационной системы);

5. транспортировка газа по распре-
делительным трубопроводам.

Требования, предъявляемые к
участникам конкурса: высшее обра-
зование,  соответствующее профилю
предприятия (инженерно-техническое
либо экономическое), стаж работы на
руководящих должностях в соответ-
ствующей профилю предприятия от-
расли экономики не менее пяти лет.

Перечень обязательных докумен-
тов, предоставляемых для участия в
конкурсе:

1. заявление об участии в конкур-
се;

2. резюме на государственном и
русском языках;

3. автобиография;
4. копии документов об образова-

нии;
5. копия трудовой книжки или тру-

дового договора, либо выписки из при-

казов о приеме и об увольнении с пос-
леднего места работы;

6. справку о состоянии здоровья по
установленной форме.

Решение о допуске к участию в кон-
курсе принимается при наличии всех
документов.

Дополнительно может быть пред-
ставляться информация, касающаяся
образования, опыта работы, профес-
сионального уровня (копии докумен-
тов о повышении квалификации, ре-
комендации с предыдущего места
работы).

Документы должны быть пред-
ставлены в течение 15 календарных
дней со дня опубликования объяв-
ления по адресу: ГУ "Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог акимата города Лисаковс-
ка",110000, г. Лисаковск, ул. Мира,
д. 31,каб. 36.

Справки по телефонам: 8 (71433)
4-02-96; 8 (71433) 3-16-54.

Лисаков ќаласы єкімдігініњ т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ, жолау-
шылар кμлігі жєне автомобиль жол-
дары бμлімі" ММ  110000, Лисаков ќ.,
Мир кμш., 31 ‰й, 36 бμл. Лисаков ќала-
сы єкімдігініњ "Лисаковќалкоммунэнер-
го" ¤ШБ МКК бас директоры  бос лау-
азымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды (110000, Лисаков ќ., Верхне-
тобольская, кμш., 9, телефон: 871433-
3-08-30). Кєсіпорынныњ негізгі ќызметі:

1. жылу ќуатын μндіру, ±сыну, та-
рату жєне ќамтамасыз ету;

2. электр ќуатын ±сыну жєне тара-
ту;

3. магистральды ќ±бырлар мен та-
рату желілер арќылы суды беру бой-
ынша ќызметтер (су шаруашылыѓы
ж‰йесініњ ќызметтері);

4. аѓын суды б±рып жіберу жєне та-

зарту (канализациялыќ ж‰йеніњ ќыз-
меттері);

5. тарату ќ±бырлары арќылы газ-
ды беру.

Конкурс ќатысушыларына ќойы-
латын талаптар: кєсіпорынныњ баѓда-
рына сєйкес келетін жоѓары білім (ин-
женерлік-техникалыќ немесе экономи-
калыќ), кєсіпорынныњ баѓдарына
сєйкес келетін экономика саласындаѓы
басќарушы лауазымдарда ж±мыс μтілі
бес жылдан кем емес.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ±сыны-
латын міндетті ќ±жаттардыњ тізімі:

1. конкурсќа ќатысу туралы μтініш;
2. мемлекеттік жєне орыс тіліндегі

т‰йіндеме;
3. μмірбаян;
4. білімі туралы ќ±жаттардыњ кμ-

шірмелері;
5. ењбек кітапшасыныњ немесе

ењбек шартыныњ кμшірмесі, немесе
соњѓы ж±мыс орнынан ж±мысќа ќабыл-
дау жєне ж±мыстан босату туралы
б±йрыќтардыњ кμшірмелері;

6. бекітілген нысан бойынша ден-
саулыќ жайы туралы аныќтама.

Конкурсќа ќатысуѓа жіберу туралы
шешім барлыќ ќ±жаттар болѓанда
ќабылданады.

Білімге, ж±мыс тєжірибесіне, кєсіби
дењгейіне ќатысты (біліктілігін артты-
ру туралы ќ±жаттардыњ кμшірмелері,
б±рынѓы ж±мыс орнынан ±сыныстар)
аќпаратты ќосымша ±сынуѓа болады.

Ќ±жаттар  хабарландыруды жа-
рияланѓан к‰ннен бастап 15 к‰н-
тізбелік к‰н ішінде мына мекенжай
бойынша ±сынылуы тиіс: "Лисаков
ќаласы єкімдігініњ т±рѓын ‰й-коммунал-
дыќ шаруашылыќ, жолаушылар кμлігі
жєне автомобиль жолдары бμлімі" ММ
110000, Лисаков ќ., Мир кμш., 31 ‰й,
36 бμл.

Аныќтама телефондары:
8 (71433) 4-02-96; 8 (71433) 3-16-54."

Доверенное лицо ТОО "Агролидер-К" в порядке внесудебной
реализации заложенного имущества проводит торги по реализации
недвижимого имущества:

– Делимый земельный участок общей площадью 121,0 га,из них
пашни -31,0 га, пастбищ -90,0 га, сроком до 26.02.2045 года, распо-
ложенный по адресу: Костанайская область, Алтынсаринский рай-
он, Докучаевский с/о, кадастровый номер 12-178-005-049,  целевое
назначение: для ведения крестьянского хозяйства.

Башпаева Фарида Самаркановна, доверенное лицо ТОО "Агро-
лидер-К", действующий по доверенности №14 от 25.09.2015 года.

Торги состоятся 16 ноября 2015 года в 11.00 по адресу:  Коста-
найская область, Алтынсаринский район, с. Докучаевка, офис ТОО
"Д.Турлыханов и К".

Порядок и сроки уплаты покупной цены- в течение 10  календар-
ных дней с момента завершения торгов.

Заявки принимаются в срок до 18.00 часов 15.11. 2015 года по
месту нахождения доверенного лица: Костанайская область, Ал-
тынсаринский район, с. Силантьевка, ул. О. Шипина, 1. Телефон
для справок: 87053049298.

"Агролидер-К" ЖШС  сенімді  т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен жылжымайтын  м‰лікті сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды:

–  Бμлінетін жер телімі, жалпы алањы 121,0 га, оныњ ішінде жыр-
тылѓан жер -31,0 га, жайылым - 90,0 га,  26.02.2045 жылѓа дейінгі
мерзімге, орналасќан мекенжайы: Ќостанай облысы, Алтынсарин
ауданы, Докучаев с/о, кадастрлік нμмірі 12-178-005-049, маќсаттыќ
нысаны: шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан.

Башпаева Фарида Самаркановна, "Агролидер-К" ЖШС  сенімді
т±лѓасы,  25.09.2015 жылѓы №14 сенімхатпен іс-єрекет етеді.

Сауда 2015 жылѓы 16 ќараша саѓ 11.00-де мына мекенжайда
болады: Ќостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Докучаев с., "Д.Тур-
лыханов и К" ШЌ офисі.

Сатып алу баѓасын тμлеу мерзімі мен тєртібі -  сауда аяќталѓан
сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде.

Ќатысуѓа μтінімдер 15.11.2015 жылѓы саѓат 18.00-ге дейінгі мер-
зімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай
облысы, Алтынсарин ауданы,Силантьевка с., О.Шипин кμш., 1. Аныќ-
тама ‰шін телефон: 87053049298.

Еске алу
2015 жылдыњ 3 ќазан к‰ні 91 жасќа келген ша-

ѓында Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны, ¦лы Отан со-
ѓысыныњ ардагері, ардаќты єкеміз, с‰йікті атамыз
Н±рманѓалиев Єбдір д‰ниеден озды. 69 жыл отас-
ќан анамыз Рауза екеуі 9 бала тєрбиелеп, μсіріп,
±лдарын ±яѓа, ќыздарын ќияѓа ќондырѓан, 30 неме-
ре, 31 шμбере с‰йген баќытты жандар.

Єкеміз екінші дєрежелі "Отан соѓысы" орденімен,
"1941-1945 ж.,  ¦лы  Отан  соѓысында Германияны
жењгені ‰шін" медалімен жєне басќа да кμптеген на-
градалармен, Ќ±рмет грамоталарымен марапат-
талѓан.

Єбдір Н±рманѓали±лы Отан алдында, μз ±рпаќтарыныњ алдында єкелік,
аталыќ парызын μтеген абзал жан.

Немерелер, шμберелер μсуде,
Маќтанарлыќ єке осындай ±рпаѓыњ.
Топыраѓыњ торќа болѓай – жан єке,
Болсын орныњ ж±маќтыњ наќ тμрінде.

Ќашанда єулетіњніњ маќтаны едіњ,
Ж‰реді ж‰ректерде саќтап еліњ.
Саѓынып еске аламыз, єке сізді,
Мєњгілік жайлы болсын жатќан жеріњ.

Еске алушылар: ж±байы – Рауза, балалары, немере-шμберелері.

*    *   *
Асќа шаќырамыз

Єкеміздіњ 40-ына арналѓан ас ќарашаныњ 14-інде, Ќостанай ќаласы,
Текстильщиктер к-сі, 21., "Салтанат" мейрамханасында, саѓат 13.00-де
беріледі. Сол асќа аѓайын-туыс, ќ±да-жекжат, жолдас-жораларын шаќыра-
мыз.

Жарнама бергіњіз келсе

54-33-22, 54-99-69 (факс)
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Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне спорт ми-
нистрлігі  Ќараѓанды ќаласында Ќазаќстан Республикасын-
да  тілдерді дамыту жєне ќолданудыњ 2011-2020 жылдарѓа
арналѓан  мемлекеттік баѓдарламасы аясында  ‰ш тілді жетік
білетін жастар арасында  "Тіл – т±ныќ ойдыњ кєусары"
атты республикалыќ олимпиада μткізді. Олимпиаданыњ маќ-
саты – ќазаќ, орыс жєне  аѓылшын тілдерін жетік білетін
ќабілетті  жастарды аныќтау жєне ќолдау, тілдік ќарым-
ќатынас мєдениетін ќалыптастырып, кμп тілді мењгерген
т±лѓаны тєрбиелеу. Міне, осы  тіл олимпиадасында облы-
сымыздыњ  намысын Ќостанай ауданындаѓы Н.Наушабаев
атындаѓы  ќазаќ орта мектебініњ м±ѓалімі Єйгерім Аќтас
ќорѓады. Ол μзініњ біліктілігі мен білімін кμрсетіп, 2 орын-
ды иеленді.
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Синий
Красный
Желтый
Черный

"Мектептіњ ж‰регі", "Бала
жаныныњ баѓбаны"… М±н-
дай   мадаќтауларды   жал-
ѓастыра берсек, даналыќ
сμздер тізбегі шексіздікке
±ласары сμзсіз. Осыныњ
бєрі меніњ єріптестеріме ар-
налѓан  тењеулер. Маќтауѓа
лайыќ м±ѓалімдердіњ бірі –
Роза Ахметова. Ол №7 орта
мектептіњ бастауыш сынып
м±ѓалімі. Єріптесімніњ ±с-
таздыќ мамандыќты игерге-
ніне де 22 жылдыњ ж‰зі бо-
лыпты. Ж‰йткіген уаќыт-ай
десењізші! Осы  уаќыт ара-
лыѓында отбасында аяулы
жар, ‰ш баланыњ анасы
атанса, ±жымында кєсіби
тєсілдерді жетік мењгерген
жањашыл ±стаз ќатарында
кμріне білді. Педагогтар
арасындаѓы республика-
лыќ "Жарќын белес" форумына ќатысып, облыстыќ педагогикалыќ
оќуларда білімін шыњдады.

2012 жылы алѓашќылардыњ бірі болып, Кембридж курсыныњ
‰шінші дењгейін тємамдады. Дєст‰рлі сабаќ пен дєст‰рлі емес са-
баќтыњ жер мен кμктей айырмашылыѓын кμрді. Шєкірт игілігі ‰шін
ќиындыќќа мойымады, жарќын болашаќќа ќарымды ќадам жасады.

¦стаз міндеті шєкірттіњ бойндаѓы талантты шыњдау. Роза Ахмето-
ва да μзініњ шєкірттері ‰шін тер тμкті. Соныњ арќасында ќалалыќ
олимпиадаларда ‰немі баѓы жанса, Аружан Оњѓарбекова сынды
шєкірті республикалыќ ѓылыми жобада "¦ялы телефонныњ зияны"
таќырыбын ќорѓап, бірінші орынѓа ие болды.

Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.
Рудный ќаласы.

СУРЕТТЕ: бастауыш сынып м±ѓалімі Роза Ахметова.

¤НЕР ¤ЛКЕСІНДЕ

Г‰лназым
    САЃИТОВА

ШєкіртШєкіртШєкіртШєкіртШєкірт
жанын баураѓанжанын баураѓанжанын баураѓанжанын баураѓанжанын баураѓан

...Ќалыњ ќазаќ елі тартќан сы-
бызѓыдаѓы салќын саз, ќобыз-
даѓы ќоњыр к‰й, домбыраныњ да
екі  ішекті ѓана емес, єдейі к‰йге
арналѓан  ‰ш  ішекті  тіліне орал-
ѓан кμп к‰йлердіњ ескі-жањасы –
тегіс тарих ‰шін елеулі б±йым, –
деп М±хтар Єуезов айтып кеткен
болатын. Сондыќтан μз елін,
μзініњ кіндік кескен туѓан жерін,
ата-бабаларымыздан  келе жат-
ќан ±лттыќ музыка мєдениетін
с‰ймейтін адам жоќ деп ойлай-
мын. Ќай халыќ болмасын μзініњ
атадан балаѓа жеткен, ќадірлеп
кμзініњ ќарашыѓындай саќтап,
ќымбат  ќазынасына  айналдыр-

ѓан ±лттыќ музыка μнері  жєне єр
халыќтыњ белгілі бір μз ішінде
кењ тараѓан, μріс аспаптары да
болады.

1980 жылы Арќалыќ ќаласын-
да он екі  адамнан ќ±рылѓан ан-
самбль д‰ниеге келген болатын.
Б‰гінде ол оркестр болып,  єр
аспапта  ќызмет етушілер саны
елу алты адамѓа толыѓып отыр.

Ќаланыњ ќазаќ ±лт-аспаптар
оркестрі  тєжірибе жаѓынан, ре-
пертуар жаѓынан да μз кμмегін
кμрсетуге ќашан да єзір.  Тєжіри-
бе алмасу маќсатында облыстыќ
халыќ шыѓармашылыѓы орта-
лыѓы ±йымдастырѓан шеберлік
дєрістерін μткізіп, облысымыз-
даѓы μзге де  ќазаќ-±лт ансамбль-
дерімен тыѓыз байланыс жасап
келеміз.

Б‰гінгі тањда μњірде халыќ му-
зыкасы, ±лттыќ классикалыќ
μнерді насихаттап, дамытып, ењ
бастысы, μскелењ ±рпаќ санасы-
на сіњіру жолында ењбек етіп
ж‰рген μнер ±жымдарыныњ
орындаушылыќ дењгейі μсіп келе
жатќаны  байќалады.  Осы  ан-

самбльдердіњ кєсіби шебер-
лігін арттыруда облыс мєдени-
етініњ дамуына μлшеусіз ‰лес
ќосып ж‰рген ЌР мєдениет ќай-
раткері, ќазаќ ±лт-аспаптары
оркестрініњ кμркемдік жетек-
шісі, маќтан т±тар шєкіртім На-
зымбек Молдахметовтіњ ењбе-
гін ерекше атап μткеніміз жμн.

Жуырда  ќазаќ хандыѓыныњ
550 жылдыѓына арналып
μткізілген ауќымды шараныњ
бірі – Ќостанай μњірініњ ќазаќ
±лт-аспаптар ансамбльдерініњ
басын ќосќан μнер фестивалі
болды. Облыстыќ "Ѓасырлар
пернесі" деген атпен μткен

мєдени шарада  халыќ єндері
мен к‰йлері, классикалыќ туын-
дылар мен шыѓармалары жоѓа-
ры талѓамѓа сай орындалып, ан-
самбльдердіњ μнер бєсекесінде
бір-бірінен  асып  т‰суге талпын-
ѓанын кμрдік.  Аѓа ±стаз ретінде
ойыма т‰йгенім, Айбек Сыздыќов
жетекшілік ететін Алтынсарин
ауданыныњ "М±рагер" ±лт-аспап-
тар ансамблі, Жанкелдин ауда-
ныныњ "Ѓасырлар пернесі"
халыќ ансамблі ( жетекшісі  Ба-
ќыт Тμлебаев), Аманкелді ауда-
ныныњ "Торѓай толќындары"
ќазаќ ±лт-аспаптар ансамблі (же-
текшісі  Кенжеболат Ахметов),
Єбдібеков Марѓ±лан жетекшілік
ететін Федоров ауданыныњ ќазаќ
±лт-аспаптар ансамбльдері ды-
быс бояуларын байытып, орын-
даушылыќ м‰мкіншіліктерініњ
арта т‰скенін ањѓартып отыр.

Єсіресе, кμп уаќыт бойы жоѓа-
лып пайдаланылмаѓан ќазаќтыњ
кμне шертер аспабын шеберлік-
пен мењгерген жастардыњ бар
екендігі ќуантады. Шертердіњ ди-
апазоны μте ‰лкен болѓандыќтан

к‰мбірлі ќоњыр дыбыстар ‰н-
дестігі зор дыбыс беріп тыњдау-
шыны тамсандыратыны сμзсіз.
Шертерде тμкпе, шертпе жєне
ілме к‰йлер орындалып, кμрер-
мен кμњілінен шыќты. Ансамбль-
де одан μзге, тμрт ішекті ќобыз,
сым ішекті домбыралар, біржаќ
тілді сырнайлар сынды μзге де
ќазаќтыњ музыкалыќ аспаптарын
енгізсе, одан сайын єрлене
т‰сері аныќ.

Музыка – халыќтыњ жаны де-
сек,  жолбарыстай ќайратты ба-
тырлар мен аќындар, ел билеген
кμсемдер, небір д‰лд‰л шешен-
дер, аќылы асќан даналардыњ
ерлігі, еліміздіњ елдігі, бабалары-
мыздыњ ерен ерліктері музыка
арќылы  жастардыњ бойына
отанс‰йгіштік рухын ±ялатары
аныќ. Ендеше, ±лтымыздыњ
μнерін дєріптеуге баѓытталѓан
мєдени іс-шараларды ±йымдас-
тырып ж‰рген облыстыќ халыќ
шыѓармашылыѓы орталыѓына
аѓалыќ алѓысымды білдірмін.

Боранбай ЄБЕНОВ,
ЌР мєдениет ќайраткері.

Арќалыќ ќаласы.

¦лттыќ μнерді
        ±йыстыра білген

Тілдер
олимпиадасыныњ

жењімпазы

БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

Байќау ж±мыстары мына мекенжайда
ќабылданады:

Ќостанай ќ. Алтынсарин кμш., 111
Л.Н.Толстой атындаѓы ОЄЃК, єдебиет

орталыѓы.
Байланыс телефоны: 500-322
e-mail: lit-center@mail.ru

Материалы на конкурс отправляются по
адресу:

г.Костанай , ул.Алтынсарина, 111
ОУНБ им. Л.Н.Толстого литературный

центр.
Контактный  телефон: 500-322
e-mail: lit-center@mail.ru

Л. Толстой ат. ОЄЃК Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына
арналѓан "ЌОСТАНАЙ – ¤ЛЕЊМЕН ¤РНЕКТЕЛГЕН ¤ЊІР"

єдеби байќауын жариялайды
Байќауѓа ќазаќ жєне орыс тілдерінде жарияланѓан жєне жарияланбаѓан

шыѓармалар келесідей номинациялар бойынша ќабылданады:
– проза (эссе, очерктер, єњгімелер) – А-4 пішінді 6 параќтан аспауы тиіс;
– поэзия – 100 жолдан аспайтын 5 μлењнен т±ратын топтама;
– поэма – 150 жолдан аспауы тиіс;

Материалдарды жинау 2015 ж. 01 ќарашасынан 2016 ж
01 мамырына дейін ж‰ргізіледі

Байќаудыњ ‰здік ж±мыстары " Тобыл толќындары" єдеби альманахыныњ
тμртінші шыѓарылымына енгізіледі

ОУНБ им. Л.Толстого объявляет литературный конкурс
 к 80-летию Костанайской области

"ЌОСТАНАЙ –¤ЛЕЊМЕН ¤РНЕКТЕЛГЕН ¤ЊІР"

Принимаются произведения на казахском и русском языках, как опуб-
ликованные, так и неопубликованные по следующим номинациям:

– проза (эссе, очерки, рассказы) – не более 6-ти листах формата А-4;
– поэзия – подборка из 5-ти стихов не более 100 строк;
– поэма – не более 150 строк;
Работы принимаются с 01 ноября 2015 г. до 01 мая 2016 г.
Лучшие работы войдут в четвертый выпуск литературного альманаха

"Тобыл толќындары".

Л. Толстой ат. ОЄЃК Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына
арналѓан "ЌОСТАНАЙ – ¤ЛЕЊМЕН ¤РНЕКТЕЛГЕН ¤ЊІР"

єдеби байќауын жариялайды
Байќауѓа ќазаќ жєне орыс тілдерінде жарияланѓан жєне жарияланбаѓан

шыѓармалар келесідей номинациялар бойынша ќабылданады:
– проза (эссе, очерктер, єњгімелер) – А-4 пішінді 6 параќтан аспауы тиіс;
– поэзия – 100 жолдан аспайтын 5 μлењнен т±ратын топтама;
– поэма – 150 жолдан аспауы тиіс;

Материалдарды жинау 2015 ж. 01 ќарашасынан 2016 ж
01 мамырына дейін ж‰ргізіледі

Байќаудыњ ‰здік ж±мыстары " Тобыл толќындары" єдеби альманахыныњ
тμртінші шыѓарылымына енгізіледі

ОУНБ им. Л.Толстого объявляет литературный конкурс
 к 80-летию Костанайской области

"ЌОСТАНАЙ –¤ЛЕЊМЕН ¤РНЕКТЕЛГЕН ¤ЊІР"

Принимаются произведения на казахском и русском языках, как опуб-
ликованные, так и неопубликованные по следующим номинациям:

– проза (эссе, очерки, рассказы) – не более 6-ти листах формата А-4;
– поэзия – подборка из 5-ти стихов не более 100 строк;
– поэма – не более 150 строк;
Работы принимаются с 01 ноября 2015 г. до 01 мая 2016 г.
Лучшие работы войдут в четвертый выпуск литературного альманаха

"Тобыл толќындары".
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