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бμленгісі келетіндердіњ саны жылдан-жылѓа артуда.
Оныњ жарќын бір дєлелі, жања жылдыњ алѓашќы т‰нінде
м±нда 8 сєби д‰ниеге келді.

Бірі – 3,5, екіншісі – 3,3 келі салмаќпен туѓан сєбилер
Ќостанайдаѓы ќой жылы д‰ниеге келген алѓашќы екі ±л
бала.

Астрологтар ќой  жылы д‰ние есігін ашќан балалар
μзгелермен тез тіл табыса біледі, сєнді киінуді ±натады,
сезгіш, μнертапќыш, ќиялѓа бай болады, б±л жылы ту-
ѓандар суретші, актер, баѓбан сынды мамандыќтарды

тањдайды дейді.
Ќазаќтар ќой жылын жаќсы жыл санайды. ¤ткен

ќой жылдары халыќќа жайлы болѓан, ел молшылыќќа
кенелген. Ќазаќстан 1991 – ќой жылы тєуелсіз ел атан-
ды. Ахмет Байт±рсынов ќой жылы (1873) д‰ниеге
келді.

СУРЕТТЕ:  жања жылдыњ алѓашќы к‰ні д‰ниеге кел-
ген нєресте Елена Ткаченко  анасымен.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Н±ралы Садуаќасов:

"К‰ректі ќамдар кез келді"

Жања жылдыњ алѓашќы т‰ні Ќостанайда
8 сєби д‰ниеге келді

Аптаныњ алѓашќы ж±мыс к‰ні аймаќ басшысы билік
жєне БАЌ μкілдерініњ ќатысуымен кењейтілген аппарат
жиынын μткізді. К‰н тєртібінде μњірдіњ єлеуметтік-эконо-

БЄРЕКЕЛДІ!

3-бет

Бауы

берік

болсын!

Мешіт
        ЃАЗИЗ

Соњѓы 5 жылда елімізде ана мен бала μлімі
3 есе азайып, туу кμрсеткіші 1,5 есе кμбейді.
Соныњ арќасында 15 жылда халыќтыњ саны
14-тен 17 млн.-ѓа жетті.

Ал ќалалыќ перинаталдыќ орталыќтыњ босану
бμліміндегі дєрігерлерініњ айтуына ќараѓанда, шаћар-
да отбасын ќ±рып, балалы болып, ата-ана баќытына

Ж±матай
       КЄКІМЖАНОВ

микалыќ жаѓдайы, ќыстыњ ќамы айтылып, жања жылдыќ
мереке ќорытындыланды.

дейтінін айтуда. К‰нніњ салќыны
бізге де жетері аныќ. Осыѓан
орай, ќыстан ќысылмай шыѓу-
дыњ амалын ќарастыру
ќажет", – деді Н±ралы Са-
дуаќасов.

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Облыс єкімініњ айтуына ќара-
ѓанда, жаќын к‰ндері ќыс кєріне
мінуі ыќтимал. "Ресейлік ауа-рай-

ын болжаушылар жаќын арада
Мєскеудегі ауа температурасы-
ныњ 25 градусќа дейін тμмен-
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Президенттіњ ерекше
ілтипатына ие болды

Тєуелсіз
Ќазаќстанныњ Т±њѓыш
Президентініњ
тапсырмасымен бастау
алѓан ¦лы Отан
соѓысыныњ
ардагерлерін ќолдау
жμніндегі жалпы±лттыќ
бірегей акциясы
аясында
ауданымыздыњ соѓыс
ардагерлері де
Елбасыныњ ерекше
ілтипатына ие болды.

Ж‰зеге асырылѓан ауќымды
акция барысында аудан єкімі
Эльдар К‰зенбаев сарыкμлдік
Павел Черепахин, Андрей Евту-
шенко жєне Наталья Спивак

Елбасына мыњ алѓыс
Ќасымхан АЛДАБЕРГЕНОВ,
¦лы Отан соѓысыныњ ардагері.

Еліміз жања, 2015 жылѓа, ќадам басты.
Б±л белес – ¦лы Отан соѓысындаѓы ¦лы
Жењіске 70 жыл толатын айшыќты кезењ.
Сол ќанќ±йлы соѓыстыњ от-жалынына
жиырма жасќа толар-толмас шаќта шар-
пылѓан біздер де  тоќсан атты тарланбоз
жасќа келдік.

Ќ±дайѓа ш‰кір, еліміздіњ дамыѓанын,
аузын айѓа білеген алпауыт елдермен те-
резесі тењ болып, б‰кіл єлемге таныл-
ѓанын, б‰кіл єлемді мойындатќанын кμрдік.
Кμрдік те Тєуелсіздік алѓан Ел тізгінін ±ста-
ѓан Елбасыныњ кμреген саясатына, білім-білігіне, даналыѓы мен іскер-
лігіне ерекше риза болдыќ.

Ќазаќ елі Тєуелсіздік алѓан жиырма ‰ш жылда ѓасырларѓа тењ жол-
дан μтті. Экономикамыз бен єлеуметтік саламыз орасан зор биікке
кμтерілді. ‡демелі индустриялыќ-инновациялыќ баѓдарлама арќы-
лы ќаншама μндіріс ошаќтары ашылып, ќаншама жања ж±мыс орын-
дары пайда болды. Біз кеше ѓана ОБСЕ Саммитін μткізіп, б‰кіл єлем
назарын Ќазаќстанѓа аудардыќ, енді  2017 жылы ЭКСПО кμрмесін
μткізіп, жањалыќ пен  жаќсылыќтыњ жаршысы болмаќпыз.

Биылѓы жыл – ¦лы Отан соѓысындаѓы ¦лы Жењіс жылы. Соѓан
орай жыл айрыѓында Ќазаќ елініњ т±њѓыш Президенті Н±рс±лтан На-
зарбаев ¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлерін ќ±ттыќтап, μзініњ ж‰рек-
жарды тілегін айтты. Елбасыныњ ыстыќ ыќыласын облыс єкімі Н±ра-
лы Садуаќасовтыњ μзі арнайы келіп, отбасым – ќара орманымныњ
алдында жеткізіп, мерейімді ‰стем етті.

Даланыњ дана ±лы, Елбасы Н±рс±лтан інім мен оныњ облыстаѓы
μкілі Н±ралы балама аќсаќалдыќ аќ  алѓысымды айтып, ењ ізгі тілек-
тестік  кμњіл-пейілімді білдіремін.

Мерейіњ μссін,
майдангер!

Марат  ЌАБДЫСАЛЫЌОВ,
«Ата» ќоѓамдыќ ќорыныњ тμраѓасы,
Ќостанай ќаласыныњ ќ±рметті азаматы.

Еліміз Жања жылѓа ќадам басты. Б±л
жыл Ел тарихындаѓы ерекше жыл болмаќ.
Елбасыныњ "Н±рлы жол" баѓдарламасы-
ныњ бастау алар айшыќты кезењі осы бе-
лестен басталмаќ. 2015 жылы Ќазаќстан
Конституциясыныњ ќабылданѓанына 20
жыл, Ќазаќстан  халќы ассамблеясыныњ
ќ±рылѓанына 20 жыл, Ќазаќ хандыѓыныњ
ќ±рылѓанына 550 жыл толады. Осындай
мерейлі мерейтойлардыњ ішінде ¦лы
Отан соѓысындаѓы ¦лы Жењістіњ 70 жыл-
дыѓыныњ орны тым ерекше. Елімізді ба-
ќайшаѓына дейін ќаруланѓан  ќас д±шпан-
нан ќорѓап ќалѓан ардагерлер саны жыл
μткен сайын азайып келеді. Д‰ниеден μткендерін еске алып, орта-
мызда ж‰ргендеріне ќ±рмет кμрсетіп, ілтипат білдіру – б‰гінгі ±рпаќ-
тыњ міндеті. Мен  басќаратын, ќ±рылѓанына он жылдан астам уаќыт
болѓан, ¦лы Отан соѓысы мен ењбек ардагерлерініњ «Ата» ќорыныњ
мерейлі міндеті де осы.

Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н±рс±лтан Назарбаев
ТМД елдерініњ ішінде алѓаш болып, Ќазаќ еліндегі барлыќ ¦лы Отан
соѓысыныњ ардагерлерін келе жатќан ¦лы Жењіс мерекесімен ќ±ттыќ-
тады. М±ныњ μзі біздіњ майдангер аѓа-апаларымыздыњ мерейін μсірді.
Сол ‰шін  де ардагерлер атынан Елбасына мыњ алѓыс!

Биылѓы мерекелі жылы біздіњ, ‰лкеніміз бен кішіміздіњ, басшымыз
бен ќосшымыздыњ да ењ бір абыройлы міндетіміз – Ардагерлерге
ќ±рмет пен ќамќорлыќ кμрсетіп, мерейін асќаќтатып,  кμњіл-к‰йін кμте-
ру.

Грамоталар табыстады

Жања жыл мерекесі ќарсањында Рудный ќаласыныњ єкімі Баќыт-
жан Ѓаязов атќарылѓан ж±мыстарды ќорытындылай келе, бір топ
азаматќа медальдар мен грамоталарды табыстады.

Атап айтсаќ, мемлекеттік жєне ќоѓамдыќ ќызметтегі табысы мен
еліміздіњ єлеуметтік-экономикалыќ жєне мєдени дамуына ќосќан
μлшеусіз ‰лесі ‰шін "ССК¤Б" АЌ вице-президенті Равиль Урдубаев
"Ќ±рмет" орденіне ие болса, бірлестіктіњ кєсіподаќ комитетініњ тμрайы-
мы Татьяна Шерстобитова Ќазаќстан Республикасыныњ Ќ±рмет гра-
мотасымен марапатталды. Баќытжан Темір±лы ЌР мєслихаты-
ныњ 20 жылдыѓына орай естелік медальді ќалалыќ сот тμраѓасы Та-
лѓат Ибрашевќа табыстады. Сондай-аќ ќала єкімініњ орынбасары
Маќс±т Досболов, "Н±р Отан" партиясыныњ рудныйлыќ филиалы
тμраѓасыныњ орынбасары Самат Байѓожин мен єкімдіктіњ кμзге т‰скен
бірнеше ќызметкері де марапаттан ќ±р ќалѓан жоќ. Ерен ењбегі мен
жоѓары кєсібилігі ‰шін олар ќала єкімініњ грамоталарына ие болды.

Елбасымыз – ¦лт Кμшбасшы-
сы Н.Є.Назарбаев 2014 жылдыњ
26 желтоќсаны к‰ні ТМД мемле-
кеттері бойынша бірінші болып
¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына
орай республикамызда т±ратын
¦лы Отан соѓысы ардагерлерін
айтулы мерекемен ќ±ттыќтап,
μзініњ арнайы сыйлыќтарын
жолдаѓаны белгілі. Оларды жер-
жерлердегі облыс, аудан, ќала
єкімдері иегерлеріне салтанат-
ты т‰рде тапсыру ‰стінде. Осын-
дай айтулы оќиѓа – 2014 жылдыњ
29 желтоќсаны к‰ні саѓат 10-да
біздіњ батыр атындаѓы ауданда
да μтті. ¤њір басшысы Ж.Ќ.Тау-
кенов Есір ауылында т±ратын
89 жастаѓы  соѓыс ардагері Хай-
ролла Бєйділдин аќсаќалѓа Ел-
басыныњ Ќ±ттыќтау хаты мен
арнайы сыйлыѓын тапсырды.

Хайролла аќсаќал Жања Жыл
ќарсањында Елбасы тарапынан
μзіне кμрсетілген жоѓары ќ±рмет
‰шін Н±рс±лтан Єбіш±лына
ж‰рекжарды алѓысын білдірді.

– Мен Елбасымыздыњ б±л
±лаѓатты ісін теледидардан
кμрдім. 26 желтоќсан к‰ні респуб-
ликамыздыњ облыстарында біз
сияќты аќсаќалдарѓа Н±ре-
кењніњ Ќ±ттыќтауы мен сыйлыѓы
тапсырылды. ТМД мемлекеттері
бойынша осы шараны бірінші
болып бастаѓан біздіњ Прези-
дентіміз! Ќалай риза болмай-
сыњ?! Алып ел – Ресейдіњ μзініњ
алдын орап кетті ѓой! Ќазір ТМД
мемлекеттері Н±рекењніњ б±л
бастамасына тањќалып, баста-
рын изеуде. Енді міне, ауданы-
мыздыњ єкімі Аманкелді еліндегі
ќос  соѓыс ардагері – бізге, ќ±рда-
сым Ертай екеумізге Елбасы-
мыздыњ сыйлыѓын тапсырып
жатыр. Ѓанибет емес пе?! Елба-
сымызѓа да, оныњ берген тап-
сырмасын орындап, бізді ќуан-
тып жатќан аудан єкіміне де ал-

Елбасыныњ ќ±ттыќтауы
мен арнайы

сыйлыќтарын тапсырды

ѓысымызды айтып, батамызды
береміз. Аллатаѓала Ќазаќстан-
ды єлемдегі г‰лденген 30 елдіњ
ќатарына ќосуды жазсын. Еліміз
аман, ж±ртымыз тыныш, ынты-
маќ – бірлікте, татулыќта бол-
сын! – деді Хайролла атамыз.

   Аудан басшысы келесі ке-
зекте атыныњ басын екінші соѓыс
ардагері – Ертай аќсаќалдыњ
‰йіне б±рды. Ерекењ де шираќ
екен:

–  Ой,ќараќтарым, тμрлетіњ-
дер! Жања Жылдарыњ ќ±тты бол-
сын! Мені ќуантуѓа келгендеріњді
сезіп т±рмын. Елбасымыздыњ
Ќ±ттыќтауы мен арнайы сыйлы-
ѓын алып келген боларсыњдар!
– деді Ерекењ.

– Иє, ардаќты ата. Тура
‰стінен т‰стіњіз. Елбасыныњ тап-
сырмасын орындап, Сізге Ќ±т-
тыќтау хаты мен арнайы сыйлы-
ѓын тапсыруѓа келдім! Денсау-
лыѓыњыз ќалай? – деді аудан
єкімі Жанс±лтан Ќоњыртай±лы.

Ерекењ єдеттегісінше:
– Тамаша! – деді.
Аќсаќалды ќ±ттыќтауѓа аудан

басшысымен бірге келген аза-

АРДАГЕР АЃЫНАН АЌТАРЫЛАДЫ

маттар Ерекењніњ б±л сμзіне
ќуана к‰лісіп жатыр. Себебі, Ер-
тай аќсаќал ќашан кездесіп,
сєлем беріп, ќал-жаѓдайын с±ра-
сањыз "Тамаша" дейді. Сондыќ-
тан да ж±рт Ерекењді "Тамаша"
деп атап кеткен. Аќкμњіл аќсаќал
нендей ахуал с±расањ да "Тама-
ша" деп ќарап т±рады.

Аудан єкімі Ерекењніњ ќолын
алып, ќ±ттыќтап, Елбасыныњ
тиісті сый-сияпаттарын тапсыр-
ды.

Бір кезде ауданымызда май-
дангер ардагерлерден кμз
с‰рінуші еді...

Енді міне, ќос ќаћарман аѓала-
рымыз ѓана ќатарымызда ж‰р.
Б±лар Отан ќорѓаѓан ±рпаќтыњ
аман ж‰рген μкілдері, соѓыстыњ
соњѓы солдаттары. Оларѓа жер-
лестері ±заќ μмір тілейді.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: ¦лы Отан соѓысы-
ныњ ардагері  Ертай М±ќановќа
Елбасымыздыњ Ќ±ттыќтауы
мен сыйлыѓы тапсырылѓан
сєт.

Суретті т‰сірген автор.

¦ЛЫ ЖЕЊІС – 70

Руслан
ЄЛКЕЕВ

Хамитбек
        М¦САБАЕВ

сынды соѓыс ардагерлерініњ
‰йіне арнайы барып, оларды
Елбасы атынан ќ±ттыќтап, Жања
жылдыќ сыйлыќтар табыстады.
Елбасыныњ ерекше назарына

ие болѓандар μз алѓыстарын ай-
тып, елімізге тыныштыќ, бір
тудыњ астындаѓы бірлігіміздіњ
бекем болуын тіледі.

Сарыкμл ауданы.

2015 – АРДАГЕРЛЕР ЖЫЛЫ

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ
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Ерен ењбегі ‰шін
Жанкелдин.  Кμп жылдардан бері ±стаздыќ жолында ењбек

етіп, жас ±рпаќтыњ санасына сапалы білім сіњіріп, ‰здік ±стаз
атанѓан Ы.Алтынсарин атындаѓы орта мектептіњ директоры
Ќонысбай Ражанов ЌР Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ 2014 жыл-
ѓы 5 желтоќсандаѓы Жарлыѓы бойынша  "Ерен ењбегі ‰шін" тμс
белгісімен наградталды.

Оќушылардыњ  улану себебі аныќталды
Облыста. Ќостанай ќаласындаѓы ќазаќ-т‰рік лицейініњ 16

оќушысыныњ  ішек инфекциясын неден  ж±ќтырѓаны белгілі бол-
ды. Ауру ошаѓы білім ордасындаѓы асхананыњ азыќ-т‰лігінен
табылды. Зертханалыќ талдаудыњ нєтижесінде балалар ішкен
таѓамнан алтын т‰стес стафилококк табылѓан. Оны асхана ќыз-
меткерлерініњ бірініњ ж±ќтырѓаны к‰мєнсіз. Ќостанай облыстыќ
т±тынушылар ќ±ќыќтарын ќорѓау департаменті μкілдерініњ ай-
туынша, ауруды ж±ќтырѓан адам жаќын уаќытта аныќталады.

 Оќушылар сынѓа т‰сті
Ќостанай ауд. Абай шыѓармаларымен сусындаѓан сексен

оќушы Н±ржан Наушабаев атындаѓы орта мектепте бас ќосып,
‰ш номинация бойынша сынѓа т‰сті. Заречный орта мектебініњ
оќушысы Тоѓжан Едрес пен Жамбыл орта мектебініњ оќушысы
Евгения Каримова  "¤лењ – сμздіњ патшасы" аталымыныњ
‰здіктері  атанды.  Ал,  "Ж‰йріктен ж‰йрік озар жарысќанда"
номинациясында Озерный негізгі мектебініњ оќушысы Кєусар
Саясаттыњ шыѓарѓан жыр шумаќтары ерекше аталды.

Є.Боранбаев атындаѓы
кинотеатрда жерлесіміз
жазушы, сатирик, этнограф
С. Кенжеахмет±лыныњ
туѓанына – 75 жыл толуына
орай еске алу кеші болып
μтті.

Кешке замана т±лѓасыныњ за-
мандастары, ±рпаќтары, μнер
с‰йер ќауым, студент жастар
ќатысты. Ел аќсаќалдары О.Ал-

Бензин баѓасы арзандады
ЌР  Энергетика министрініњ б±йрыѓына сєйкес, Аи-92/93 бен-

зин баѓасыныњ литрі 109 тењгеге арзандады. Сондай-аќ, бμлшек
саудада μткізілетін м±най μнімдерініњ шекті баѓалары ќосымша
ќ±н салыѓын ќоса есептегенде, дизель отыны – 107,  Аи-80 – 89
тењгеге т‰сті.  Мамандардыњ есебінше, жаѓармай баѓасы єлемдік
нарыќтаѓы м±най баѓасыныњ ќ±лдырауына байланысты т‰скен.

Еске алу эстафетасы
 Ќарабалыќ. Аудан ¦ОС-даѓы Жењістіњ 70 жылдыѓына арнал-

ѓан Єскери Дањќ кітабын ќабылдап алды. "Еске алу эстафетасы"
жобасы μткен жылдыњ мамыр айында басталѓан болатын. Сол
уаќыттан бері Єскери Дањќ кітабы кесте бойынша облыстаѓы
аудан-ќалаларѓа табысталып отырды. Єр аудан он бес к‰нніњ
ішінде ¦ОС-ныњ ардагерлері туралы аќпарат жинап, есімдерін
кітапќа жазды. Б±л кітапќа соѓыс ардагерлері мен тыл ењбеккер-
лерініњ есімдері жєне олардыњ маѓыналы естеліктері енген.

 ¤нерлілер μрге ж‰зер
¦зынкμл. 2014 жылы "Бимаржан" хореографиялыќ ±жымы

Ќараѓанды ќаласында μткен "Т±лѓа" атты халыќаралыќ байќауѓа
ќатысып, μнерлі оќушы балалар "хореография" номинациясы
бойынша  ‰шінші орынѓа ие болды. Аудандыќ мєдениет ‰йініњ
осы ±жымына облыстыќ халыќ шыѓармашылыѓы фестивалінде
"¦жымдаѓы т±раќтылыќ"   номинациясы бойынша диплом жєне
ноутбук берілді.

мат, ЌР Мєдениет ќайраткері
Ж.¤мірбек ѓибратты естеліктері-
мен бμлісті. Аќындар Ќ.Ќазымбек
пен С.Оташев сатириктіњ тотияй-
ын тілді сыќаќ μлењдерін жатќа
айтып, μздерініњ кеш иесіне ар-
нап шыѓарѓан ж‰рекжарды арнау
жырларын оќыды. Таѓылымды
шараѓа облыс орталыѓынан ар-
найы келіп ќатысќан шєкірті,
белгілі  айтыскер  аќын С.¤тел-
баева киелі домбыраны ќолѓа
±стап, ±стазына деген жыр шу-
маќтарын тμгілтті. Жазушыныњ
перзенттері Светлана, Жас±лан

Егіске дайындыќ б‰гіннен басталады
Облыста. Биылѓы жылдыњ бірінші жиналысында аймаќ бас-

шысы кμктемгі дала ж±мысына єзірлікті ќазірден бастау
ќажеттігін алѓа тартты. Н±ралы Садуаќасовтыњ айтуына ќара-
ѓанда,  былтырѓы  жылдыњ  келењсіздіктеріне ќарамастан, жер
емген жамаѓат ‰кіметтен алѓан ќарыздарынан т±тастай ќ±тылып-
ты.  Биылѓы  жылдыњ  жоспарына  тоќталѓан  аймаќ басшысы
шаруаларѓа кμктемді к‰тпей соќаларын сайлап, дєнді-даќылда-
рын ќамдай беруді ±сынды.

Кенжеахметтер осындай таѓы-
лымды еске алу кешініњ жаќын-
да Ќостанай ќаласында да
μткендігін тілге тиек етіп, ±лысын
±лыќтап жатќан елге алѓыстарын
білдірді.

Кешті ±йымдастырушы №2 об-
лыстыќ ѓылыми-ємбебап кітапха-
насы жазушы шыѓармашылыѓы-
нан кітап кμрмесін ±йымдастыр-
ды.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: еске алу кеші-
нен кμріністер.

 "¤сер ел μз т±лѓасын

±мытпайды"

Отандыќ  кμлік
ќ±растырудаѓы  оњ ќадам

Жалпы±лттыќ телекμпір кезінде
"СарыарќаАвтопром" ЖШС-ніњ μндіріс
алањында Ќазаќстан автокμлік бизнесі
ќауымдастыѓыныњ президенті Андрей
Лаврентьев мемлекет басшысына кμлік
ќ±растыру саласындаѓы елеулі
μзгерістерді баяндап берді.

Ол μз сμзінде еліміздіњ ‰демелі индустриялыќ-
инновациялыќ дамуы мемлекеттік баѓдарламасы-
ныњ алѓашќы бесжылдыќтаѓы рμлін айрыќша атап
μтті. "Сіздіњ ќолдауыњыздыњ арќасында отандыќ
кμлік ќ±растыру саласы ќарќынды даму ‰стінде.
Ќазаќстан экономикасына тыњ серпін єкелген б±л
жоба жылына 2 млрд. доллардыњ μнімін шыѓара-
ды. Екінші бесжылдыќта да ќазаќстандыќ кμлік
ќ±растыру саласы μз м‰мкіндігін одан єрі ширата

т‰спек".
Отандыќ кєсіпорындар айналасы аз ѓана уаќыт-

тыњ ішінде дамудыњ дањѓыл жолына т‰сті. Мєсе-
лен, Ќостанайдаѓы "АгромашХолдинг" жєне  "Са-
рыарќаАвтоПром" зауыттарында єлемдік брентке
айналѓан SsangYong Nomad, Hyundai, Geely,
Peugeot, сондай-аќ жол талѓамайтын жапондыќ
Toyota тєрізді кμліктер шыѓарылады. ¤скеменде
жылына 120 мыњ автокμлік ќ±растыратын ќуатты
автозауыт салынып жатыр. Алматы облысында
Hyundai автобустарын шыѓаратын кєсіпорын
ашылды. 2018 жылѓа ќарай еліміздегі барлыќ ав-
токμлік зауыттары жылына 190 мыњ кμлік ќ±расты-
ратын болады. ¤ндіріс орындары толыќ ќуатына
енгенде  ж±мыс орындары 20 мыњѓа кμбейеді.

Елбасы Н.Назарбаев барша автокμлік ќ±расты-
рушыларѓа алѓысын білдіріп, отандыќ μнімдерге
осылайша басымдыќ беру ќажеттігіне тоќталды.
Президент ќазаќстандыќтарды μзімізде шыѓарыл-
ѓан кμліктерге отыруѓа кењес берді.

Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

ИНДУСТРИЯЛЫЌ-ИННОВАЦИЯЛЫЌ САЯСАТ

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Облыс єкімініњ бірінші орынбасары Ев-
гений Аман да μз есебін ќысќы дайындыќ-

тан бастады. Билік μкілініњ есебіне ж‰гінер
болсаќ, биылѓы жылы ќар ќалыњ т‰суі ыќтимал.
Осыѓан орай облыс кμлеміндегі барлыќ жолдар-
ды ќардан арылту ж±мыстары ќолѓа алынбаќ.
"Облыс єкімініњ тапсырмасына сай, ауыл-аймаќ,
аудан, ќалалардаѓы жолдардыњ к‰тіміне ж±мса-
лар ќаржы 50 пайызѓа дейін ±лѓайтылды. Наќты
тоќталар болсаќ, облыстаѓы жолдарѓа 10,8 млрд.,
республикалыќ мањызы бар жолдардыњ к‰тіміне
6,2 млрд. тењге бμлінді. Ќаржы μњірдегі жол
к‰тімімен айналысатын 37 кєсіпорынѓа толыќтай
жетуі тиіс", – деді ол. ¤њірдегі отын мєселесіне
тоќталѓан билік μкілі кμмір мен мазуттыњ жеткілікті
екенін алѓа тартты. Сонымен ќатар, жаѓар май-
дыњ арзандаѓанын тілге тиек етіп, коммуналдыќ
ќызмет ќ±ныныњ да б±рынѓы дењгейінде саќтала-
ры айтылды.

Аймаќтыњ  бюджетіне тоќталѓан Евгений Аман
межелі ќаржыныњ ала ќоржынѓа жетпей ќалѓанын
айтты. Оныњ сμзіне с‰йенер болсаќ, былтырѓы
бюджет т‰сімі 97,2 пайызды ќ±раѓан. Ж±мыр жер
бетін жайлаѓан ќаржы даѓдарысы мен кμрші ел-
дегі ќаржылыќ б±ѓаудыњ біздіњ елге де салќыны
тиюде. Осы тектес олќылыќтарѓа байланысты,
ќолдаѓы ќаржыны ±ќсатудыњ амалдары ќарасты-
рылѓан. Билік μкілі осы орайда біраз баѓдарлама-
ныњ ќазіргі жаѓдайѓа сай бейімделгенін жеткізді.
Жалпы алѓанда   μњірдіњ єлеуметтік-экономика-
лыќ жаѓдайы жаќсы. ¤ндіріс, ауылшаруашылыќ
саласы да жоѓары дењгейде. Елбасымыздыњ тап-

сырмасына сай ќолѓа алынѓан баѓдарламалар
осы салалардыњ одан єрі μркендеуіне оњ ыќпал
етері аныќ.

Билік μкілінен кейін мінбеге кμтерілген облыс-
тыќ ішкі істер департаменті бастыѓыныњ бірінші
орынбасары Атыѓай Арыстанов мереке к‰ндерін-
дегі μњірдіњ тєртіптік ахуалына тоќталды. Тєртіп
саќшысыныњ есебіне ж‰гінер болсаќ, облысымыз-
даѓы  жања жылдыќ бас шыршаныњ шамы жаѓыл-
ѓан к‰ннен бастап, полиция ќызметкерлері екі есе
ќарќынмен ж±мыс істей бастаѓан. Осыныњ нєти-
жесінде, μњірде орын алѓан 170 ќылмыстыњ 100-
ін ізін суытпай ашуѓа м‰мкіндік туыпты. Ќалѓан зањ-
б±зушылыќтарѓа тоќталар болсаќ, олардыњ бар-
лыѓы  да жаќын арада єшкереленбек. Жалпы ал-
ѓанда, мереке к‰ндері μњірдегі жаѓдай т±раќты саќ-
талѓан. Т±рѓындардыњ мерекелік кμњіл-к‰йі мен
емін-еркін ж‰рісіне ешбір кедергі келтірілмеген.
Ќызыл жаѓалылардыњ сμзін ќуаттаѓан ќала єкімі
Ахмедбек Ахметжанов мерекелік іс-шараларѓа
тоќталып, ќостанайлыќтардыњ жања жылды ќалай
ќарсы алѓанын айтып берді.

Сμз соњында аймаќ басшысы облыстыќ бас-
пасμз клубыныњ ќ±рылѓанын еске салды. "¤њірде
т‰рлі оќиѓаларѓа байланысты т‰сініспеушіліктер
орын алып жатады. Наќты аќпараттыњ болмауы-
нан, т‰рлі ќауесет тарап, ел арасында д‰рбелењ
туып жататыны да жасырын емес. Осы олќылыќ-
тардыњ орнын толтыру маќсатында, баспасμз клу-
бын ќ±руды жμн кμрдік. Б±дан былай, ќажетті ха-
барды сол арадан алуѓа болады", – деп сμзін
т‰йіндеді Н±ралы Садуаќасов.

1-бет

"К‰ректі ќамдар кез келді"
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– ¤ткен жыл еліміз ‰шін жаман болѓан жоќ деп ой-

лаймын. Халыќтыњ єл-ауќатын жаќсарту баѓытында игі

істер жасалды. 1 сєуірден бастап зейнетаќы жєне єлеу-

меттік тμлемдердіњ мμлшері μсті. Ќарап отырсаќ мем-

лекетіміздіњ ќазіргі ахуалы кμњілге ќонымды. Ел ішінде

тыныштыќ, тоќшылыќ. Ж±рт не ішіп, не жеймін деп ой-

ламайды. Тамаќтыњ, киім-кешектіњ т‰р-т‰рі д‰кен сμре-

лерінде самсап т±р. Балаларымыз ќазаќ мектептерін-

де оќып жатыр. Осыныњ μзі бір баќыт емес пе?!

Єркім жања жылдан бір жањалыќ к‰теді, жаќсылыќ-

тан ‰міттенеді. Ќой жылы елімізге жайлы болсын. Мем-

лекетімізде тоќшылыќ болып, ауру-сырќау жоќ болсын.

Халыќ жаман єдеттерден тиылып, имандылыќќа бет

б±рса деймін.

С±њќар ОСПАНОВ,

ењбек ардагері, КСРО оќу-аѓарту ісініњ ‰здігі, Ќазаќстанныњ ќ±рметті ќажысы:

Халыќ
имандылыќќа

бет б±рса...

Галина ЌАРПЫЌОВА,
Ы.Алтынсарин атындаѓы  дарынды балаларѓа арнал-

ѓан мектеп-интернат директоры, педагогика ѓылымда-
рыныњ кандидаты:

Болашаќты мектеп
ќалыптастырады

Дана халќымыз "Жања жылда
жарылќа, ескі жылда есірке" деп
жатады. Жалпы жылдыњ жаманы
жоќ. Єр уаќыттыњ μзіндік ырыздыѓы
болады. Дегенмен, облыс орталы-
ѓындаѓы білімніњ ќара шањыраѓы
Ы.Алтынсарин атындаѓы дарынды
балаларѓа арналѓан мектеп-интер-
натыныњ ±жымы ‰шін жылќы жылы
табысты μтті.  Осы жылы да
шєкірттеріміз ¦лттыќ бірыњѓай тес-
тілеуде жоѓары балл жинады. Осы-
лайша біздіњ мектеп μзініњ ‰здік
нєтижесімен μњірде білімніњ кμшін
бастап т±р.

Сонымен ќатар, жылдыњ таѓы
бір жањалыѓы – Ыбырай атамыз-
дыњ т±њѓыш ашќан мектепке 150 жыл толды. Осынау атаулы
мереке мектебімізде жыл бойы аталып μтілді.

Оныњ сыртында біраз шєкірттеріміз ±стаздарыныњ сенімдерін
аќтап, пєн олимпиадалары мен оќушылардыњ ѓылыми жобала-
рында топ жарды.  Арѓымаќ  жылы  біздіњ ±жымда игі μзгерістер
мен баќытты сєттер, жања жетістіктер аз болѓан жоќ.

 Жања жылдан тек жаќсылыќ к‰темін. Елімізді єлеуметтік-эко-
номикалыќ жаѓынан ныѓайтатын, халќымыздыњ μмір с‰ру сапа-
сын, єл-ауќатын жаќсартуѓа ыќпал ететін берекелі жыл болсын.

Халыќ арасында "ќойдан жуас", "ќой аузынан шμп алмас" де-
ген тењеулер жиі ќолданылады. Б±л ќой жануарыныњ момаќан,
кμнбіс екендігін білдіреді. Есіктен енгелі т±рѓан ќой жылыныњ
ќысы ќытымыр емес, жылы, жазы жайлы болады  деген сенім
бар. Лайым,  жања жыл жаѓымды жањалыќтарымен ќуантып, мем-
лекетіміздіњ іргесі берік  болѓай!  Ортаќ шањыраѓымызда
бейбітшілік пен келісім орнап, еліміз μсіп-μркендей берсін. Бар-
шањызѓа мыќты денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр, жан±яларыњызѓа ырыс-
дєулет, ашыќ аспан, шуаќты к‰ндер тілеймін.

Ж±маќан ЌАСЫМХАНОВ,
ќазаќ к‰ресінен облыстыњ аѓа жаттыќтырушысы:

Палуандарымыздыњ
несібесі

мол болсын!
¤тіп бара жатќан жыл

біз ‰шін жаман болѓан жоќ
деп ныќ сеніммен айта
аламын. Ќостанайлыќ
ќазаќ к‰ресініњ шеберлері
т‰рлі халыќаралыќ жарыс-
тарда олжа салды. Мєсе-
лен, Абылайхан Ќасымхан
мен Іњкєр Ќайсар ел
біріншілігінде к‰міс ж‰лдені
жењіп алды. Таѓы бір спорт-
шымыз Сержан Теміржа-
нов V-ші халыќ ойында-
рында  екінші орынды
иеленді. Мылтыќбай Єбу-
айтов ‰шінші орынды жењіп
алды. Ал жасμспірімдер
арасында μткен ел чем-
пионатында Єшім Саѓадат
чемпион атанды.Республикалыќ "Жас барыс" турнирінде ТалѓатЖиентаев ж‰лделі бірінші орынды жењіп алды.  Жалпы,шєкірттерімніњ ќай-ќайсысы да осал емес.Негізі, біздіњ кμксеген армандарымыз кμп. Келе жатќан жылыміне осы алѓа ќойѓан маќсаттарымыз орындалса екен дейміз. Біздіњжігіттер республикалыќ "Ќазаќ барысы" жарысында ж‰лдегерлерќатарынан кμріне алмай ж‰р. Осы биікті баѓындырѓымыз келеді.Ќостанайда б±ѓан лайыќ азаматтар бар. Максим Гербер, Абылай-хан Ќасымханов жєне Тоќтар Жиентаевтардыњ келешегінен зор‰міт к‰темін μз басым. Сондай-аќ, ќостанайлыќ палуандар ара-сынан єлі бір єлем чемпионы шыќќан жоќ. Осы баѓытта атќараршаруа ќомаќты. Ќой жылына артќан ‰мітіміз аќталсын деп тілеймін!

Ќонысбек БЕГАЙДАРОВ,

Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ќайраткері:

"Ќазаќ киносы
сыналатын жыл"

Алдаѓы жыл ќазаќ μнері,

єсіресе, кино саласы бойын-

ша ерекше жауапкершілік   арт-

тыратын жыл болѓалы т±р.

Т±тас ел болып біріккен Ќазаќ

хандыѓыныњ 550 жылдыѓы

аталып μтсе, оныњ басты

оќиѓаларыныњ бірі – μткен хан-

дыќ дєуіріміздіњ тарихына

ќатысты кμп сериялы фильм

т‰сіру. Ол ‰шін ењ алдымен сол

туындыныњ сценарийі μте

сауатты, жан-жаќты талданып

жазылу керек. "Келісіп пішкен

тон келте болмайды", маман-

дар б±л жаѓынан аќылдасып,

бір мємілеге келеді деген

ойдамын. Екіншіден, осы

оќиѓалар желісін алып кете

алатын режиссерлер мен сом-

дап шыѓатын актерлерді тањ-

даудан ќателеспеу керек. Сон-

да ѓана фильм сєтті шыѓады.

Амандыќ болса, ќой жылы

меніњ шыѓармашылыѓым ‰шін

де сєтті болмаќ. ¤зім режиссер

болѓан тарихи фильмімніњ т±-

саукесерін μткізбекпін. Б±л ту-

ынды ќазаќ-жоњѓар соѓысы за-

маныныњ батыры жμнінде.

Фильм атыс-шабыстан гμрі

аќыл мен парасаттылыќ, фило-

софиялыќ ойѓа кμбірек жете-

лейді. Міне, Тобыл μњірінде

алѓаш т±сауы кесілгелі т±рѓан

тарихи фильм сєтті шыќса, ал-

даѓы уаќыт μњірімізде киносту-

дия ашу жоспарда бар. Себебі,

кμп жаќсы мамандарымыз

шетелдерге кетіп жатыр. Ал біз

соларды елге алып ќалуѓа к‰ш

салуымыз ќажет.

Жања жылдан не к‰тесіз?Жања жылдан не к‰тесіз?Жања жылдан не к‰тесіз?Жања жылдан не к‰тесіз?Жања жылдан не к‰тесіз?

Ќуаныш ОРМАНОВ,
Ќостанай мемлекеттік педагогикалыќ институты Ыбырай Алтынсарин м±раларын

зерттеу орталыѓыныњ маманы:

Жанарымыз жазудан талмасын!
Ќой жылы єдетте жаман болмаѓан. Сондыќтан да б±л

жылдан кμп игілік пен берекені к‰темін. Жоспарлаѓан ж±мыс-
тарым бастан асады. Соны тез арада тындырып тастасам
ба екен деген тілек пен ниет бар. Мєселен, Ќамысты ауда-
нындаѓы Сахаровка ауылыныњ мањайында осыдан милли-
ондаѓан жыл б±рын ‰лкен метеорит т‰скен. Орны кењ ш±ќыр
боп ќалып, кμлшік пайда болѓан. Сол жердіњ тарихын зерт-
теп жазам деген ой бар. Одан кейін Торѓайдаѓы "Екі діњ",
"Ќызбел діњі", Аќтμбе облысымен шекаралас жердегі "Хан
зират" сияќты тыњ жатќан тарихты ќаѓаз бетіне т‰сірсем бе
деген ниет зор. Сондай-аќ, белгілі аќын, ѓалым Серікбай
Оспанов екеуміз Ыбырай Алтынсарин туралы біраз зерт-
теу жасадыќ. Сол ењбектерімізді ќой жылында шыѓармаќ-
пыз.

Ќаламгер болѓандыќтан кейін бар маќсатымыз бен м±ра-
тымыз – болашаќ ±рпаќќа ѓибратты д‰ние ќалсын деген
тілек ќой. Ендеше, ќой жылында "жанарымыз жазудан тал-
масын!" деп барлыќ ќаламгерлерге шыѓармашылыќ табыс
тілеймін!
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 Ж±мыс уаќытыныњ ќалыпты ±заќ-
тыѓы аптасына 40 саѓаттан аспауѓа тиіс
екендігі 2007 жылѓы 15 мамырдаѓы
Ќазаќстан Республикасы Ењбек ко-
дексініњ (б±дан єрі – Кодекс) 77-бабын-
да кμзделген.  Ењбек шартында, ±жым-
дыќ шартта ж±мыс уаќытыныњ ќалып-
ты ±заќтыѓы ‰шін тμленетіндей тμлем-
аќымен ±заќтыѓы аз ж±мыс уаќыты
кμзделуі м‰мкін. Сондай-аќ Кодексте
ќызметкерлердіњ жекелеген санаттары
‰шін ж±мыс уаќытыныњ ќысќартылѓан
±заќтыѓын белгілеу кμзделген:

– он тμрт жастан он алты жасќа дейінгі
ќызметкерлер ‰шін – аптасына 24 са-
ѓаттан аспайтын; он алты жастан он сегіз
жасќа дейінгі ќызметкерлер ‰шін – ап-
тасына 36 саѓаттан аспайтын (Кодекстіњ
181-бабы);

– білім беру мекемелерінде оќитын
жєне оќу жылы ішінде оќуды ж±мыс-
пен ќатар алып ж‰ретін он тμрт жастан
он алты жасќа дейінгі оќушыларѓа –
к‰ніне 2,5 саѓат, он алты жастан он сегіз
жасќа дейінгі оќушыларѓа к‰ніне 3,5
саѓат ж±мыс уаќытыныњ ќысќартыл-
ѓан ±заќтыѓы белгіленеді (Кодекстіњ
181-бабы);

– ауыр ж±мыстарда, ењбек жаѓдайла-
ры зиянды (ерекше зиянды) жєне (не-
месе) ќауіпті ж±мыстарда істейтін ќыз-
меткерлер ‰шін аптасына 36 саѓаттан
аспайтын (Кодекстіњ 202-бабы);

– бірінші жєне екінші топтаѓы м‰ге-
дек ќызметкерлерге аптасына 36 саѓат-
тан аспайтын (Кодекстіњ 224-бабы).

Ењбек шартында, ±жымдыќ шартта
Кодекстіњ 181, 202, 224-баптарында
кμрсетілген ж±мыс уаќытыныњ ќалып-
ты ±заќтыѓынан аз ж±мыс уаќыты
кμзделуі м‰мкін.

Кодекстіњ 91-бабына сєйкес ±йым-
дарда ќызметкердіњ наќты ж±мыс істе-
ген ж±мыс уаќытын есепке алу ж‰зеге
асырылуѓа тиіс.

Кодекстіњ 82-бабына сєйкес бес
к‰ндік ж±мыс аптасы кезінде
к‰нделікті ж±мыстыњ (ж±мыс ауысы-
мыныњ) ±заќтыѓы апталыќ норма 40 са-
ѓат болѓанда – 8 саѓаттан, апталыќ нор-
ма 36 саѓат болѓанда – 7 саѓат 12 минут-
тан аспауѓа тиіс; алты к‰ндік ж±мыс ап-
тасы кезінде к‰нделікті ж±мыстыњ
(ж±мыс ауысымыныњ) ±заќтыѓы апта-
лыќ норма 40 саѓатќа тењ болѓанда – 7

6 шілде – Астана к‰ні;
30 тамыз – Ќазаќстан Республикасы-

ныњ Конституциясы к‰ні.
1  желтоќсан – Ќазаќстан Республи-

касыныњ Т±њѓыш Президенті к‰ні.
2015 жылѓы ж±мыс уаќытыныњ ба-

лансын ќ±ру кезінде Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы мерекелер туралы" Зањыныњ нор-
маларын есепке ала отырып, демалыс
к‰ндеріне (сенбі, жексенбі) сєйкес ке-
летін мереке к‰ндері мерекеден кейінгі
ж±мыс к‰ніне ауыстырылды:

бес к‰ндікте:
8 наурыздан 9 наурызѓа;
21 наурыздан 24 наурызѓа;
22 наурыздан 25 наурызѓа;
9 мамырдан 11 мамырѓа;
30 тамыздан 31 тамызѓа.
алты к‰ндікте:
8 наурыздан 9 наурызѓа;
22 наурыздан 24 наурызѓа;
30 тамыздан 31 тамызѓа.
Кодекстіњ 96-бабына сєйкес бес

к‰ндік жєне алты к‰ндік ж±мыс апта-
сында жексенбі жалпы демалыс к‰ні
болып табылады. Бес к‰ндік ж±мыс ап-
тасындаѓы екінші демалыс к‰ні ж±мыс
берушініњ актісінде немесе ауысым   ке-
стесінде белгіленеді. Егер ±жымдыќ
шартта, ењбек шартында μзгеше белгі-
ленбесе, екі демалыс к‰ні ќатар бері-
леді.

М±сылман к‰нтізбесі бойынша атап
μтілетін Ќ±рбан айттыњ бірінші к‰ні, 7
ќањтар – православиелік Рождество де-

малыс к‰ндері болып табылады.
2015 жылы Ќ±рбан айттыњ бірінші

к‰ні 24 ќырк‰йекке тура келеді.
¤ндірістік к‰нтізбеде ай, тоќсан жєне

2015 жылдыњ т±тастай ж±мыс к‰ндері
(саѓаттары) бойынша ж±мыс уаќыты-
ныњ нормасы келтірілген. Ол 40 саѓат-
тыќ жєне 36 саѓаттыќ ж±мыс аптасын-
да сегіз, жеті жєне алты саѓаттыќ
ж±мыс к‰нініњ негізінде бес к‰ндік
жєне алты к‰ндік ж±мыс аптасыныњ
к‰нтізбесі бойынша есептелген.

2015 жылы ж±мыс уаќытыныњ нор-
масы:

40 саѓаттыќ ж±мыс аптасында:
бес к‰ндік – 1960 саѓатты (245 к‰н *

8,00 саѓат);
алты к‰ндік – 1979 саѓатты (247 к‰н

* 7,00 саѓат+ 50 к‰н * 5,00 саѓат);
36 саѓаттыќ ж±мыс аптасында:
бес к‰ндік – 1764 саѓатты (245 к‰н *

7,20 саѓат);
алты к‰ндік – 1782 саѓатты (297 к‰н

* 6,00 саѓат) ќ±райды.
2015 жылѓа арналѓан ж±мыс

к‰ндерініњ орташа айлыќ саны:
бес к‰ндік ж±мыс аптасында  – 20,42

к‰нді;
алты к‰ндік ж±мыс аптасында  – 24,75

к‰нді ќ±райды.
2015 жылѓа арналѓан к‰нтізбелік

к‰ндердіњ орташа айлыќ саны (Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасында
белгіленген мереке к‰ндерін ќоспаѓан-
да) 29,25-ті ќ±райды.

Есту ќабілетін ќарањѓы
жаќсартады

Музыкалыќ сарапшылар Рэй Чарльз бен Стиви Уан-
дер сияќты заѓип музыканттар кμздіњ кμрмеуі есту ќабі-
летін жаќсартатынына айѓаќ екенін жиі айтады. Енді
жања неврологиялыќ зерттеу б±л фактіні растауда, деп
жазады шетелдік БАЌ. Ѓалымдар адамныњ ќарањѓыда
бір апта болуы дыбыстарды тез ќабылдауѓа ми ќабі-
летін жаќсарту ‰шін жеткілікті болатынын аныќтады.
Джон Хопкинс университеті мен Мэриленд универси-
гетініњ мамандары тышќан миындаѓы кμру мен есту
арасындаѓы байланысты зерттеді. Олар кμру мен ес-
туді басќаруѓа жауап беретін ми бμлігіндегі ќосынды єр
ќабілеттіњ єрекетін арттыру ‰шін бірлесіп ќызмет
ететінін аныќтады. Ѓалымдар осы зерттеу нєтижелері
ќ±лаѓында м‰кісі бар адамдарга сєл де болса кμмегі
тиетініне ‰міт артуда.

Єлеуметтік желілер жас
отаудыњ шырќын б±зуы

ыќтимал

Америка ѓалымдарыныњ пайымынша, жас отбасы

ЌАПЕРІЊІЗДЕ Ж‡РСІН

кμп жаѓдайда єлеуметтік желіде туындаѓан кикілжіњ сал-
дарынан ажырасып жатады. Єсіресе бір шањыраќтыњ
астында екі жылдан аз уаќыт т±рѓан жас ж±байлардыњ
виртуалды ±рыс-керісі олардыњ некесіне ќауіп
тμндіреді, деп жазады шетелдік БАЌ. Ѓалымдар таны-
мал єлеуметтік желілердіњ (Twіttеr, Instagram, т.б.) жар-
ты миллионнан астам белсенді ќолданушыларын зерт-
теуге алѓан. Зерттеу барысында аныќталѓандай, ерлі-
зайыптылар кμп жаѓдайда єлеуметтік желідегі ±рыс-
керістіњ салдарынан екі жаќќа кететіні аныќталды.
Єсіресе б±л отбасын ќ±рѓандарына екі жыл толмаѓан
ж±птарда жиі кездесетін кμрінеді. Ал екі жылдан ±заќ
уаќыт бірге т±рып жатќан ж±птарѓа єлеуметтік желініњ
єсері аз деп есептейді мамандар. Ѓалымдар єлеуметтік
желілердіњ адам μміріне тигізер єсерін терењірек зерт-
теуді ќолѓа алмаќ.

Ж‰гірсењіз кμзіњіз шырадай
ашылады

Ѓалымдардыњ пікірінше, ж‰гіргеннен адамныњ кμз
жанары сауыѓып кетуі м‰мкін. Бірнеше жыл тышќан-
дарѓа тєжірибе жасаѓан Калифорния университетініњ
нейробиолог ѓалымдары Нилл жєне Майкл Страйкер
ж‰гіру кμз ауруыныњ созылмалы т‰рлеріне де пайда-
лы дейді. Зерттеулер нєтижесі бойынша, ж‰гіргенде

кμру ќабілетіне жауап беретін мидыњ бμлшектеріне
физикалыќ салмаќ т‰сіп, барынша жедел аќпарат бе-
реді. Б±л кμруді к‰шейтетін нейрондар реакциясын
екі еселейтін кμрінеді. Ѓалымдар аталѓан тєжірибені
тышќандарѓа сынап кμргенімен, адамдарѓа єлі ќол-
данбаѓан екен.

Бейне ойындар балалардыњ
есте саќтау ќабілетін

нашарлатады

АЌШ-тыњ психологиялыќ зерттеу институтында ж±мыс
істейтін маман ѓалымдар таяу к‰ндері балалар ойнай-
тын бейне ойындар олардыњ есте саќтау ќабілетіне кері
єсер етеді деген ќорытындыѓа келді. Тєжірибе кμрсет-
кендей, барлыќ уаќытын бейне ойынмен μткізетін бала-
лардыњ кейбір ойлау ќабілеттері ныѓаятындыѓы, атайда
кейбіріне кері єсер ететіндігі аныќталды. Ѓалымдар бей-
не ойын салдарынан баланыњ ойлау ж‰йесі мен есте
саќтау ќабілетін айтпаѓанда, ќабылдау дењгейі нашар-
лайтынын растайтын мєлімдеме жасады, деп хабарла-
ды GІоbаlscіеnсе. Осылайша, шыѓарылѓан т±жырымѓа
байланысты, ѓалымдар ата-аналарына балаларын ком-
пьютерге кμп жаќындамауын ќадаѓалауды ±сынады.

(Ѓаламтордан).

2015 жылѓы
μндірістік к‰нтізбе

саѓаттан, апталыќ норма
36 саѓат болѓанда – 6 са-
ѓаттан аспауѓа тиіс жєне
т.б.

Осыѓан байланысты
ж±мыс уаќытыныњ
±заќтыѓы тμмендегіні
ќ±райды:
40 саѓаттыќ ж±мыс

аптасында:
– бес к‰ндік ж±мыс

аптасы кезінде – 8 са-
ѓаттан бес ж±мыс к‰ні;

– алты к‰ндік ж±мыс
аптасы кезінде – 7 са-
ѓаттан бес ж±мыс к‰ні
жєне ±заќтыѓы 5 саѓат
болатын бір ж±мыс
к‰ні.

36 саѓаттыќ ж±мыс аптасында:
– бес к‰ндік ж±мыс аптасы кезінде –

7 саѓат 12 минут болатын (7,20 саѓат)
бес ж±мыс к‰ні;

– алты к‰ндік ж±мыс аптасы кезінде
– 6 саѓаттан алты ж±мыс к‰ні.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы ме-
рекелер туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ 2001 жылѓы 13 желтоќсандаѓы
№ 267 Зањына сєйкес Ќазаќстан Респуб-
ликасындаѓы ±лттыќ жєне мемлекеттік
мерекелер атап μтілетін к‰ндер Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ењбек зањнама-
сына сєйкес мереке к‰ндері деп таны-
лады.

Ќазаќстан Республикасындаѓы мере-
ке к‰ндері ж±мыс істемейтін к‰ндер бо-
лып табылады.

Демалыс жєне мереке к‰ндері сєйкес
келген жаѓдайда мерекеден кейінгі
ж±мыс к‰ні демалыс к‰ні болып табы-
лады.

Ќазаќстан Республикасындаѓы атап
μтілетін мереке к‰ндері:

±лттыќ мереке:
16-17 желтоќсан –  Тєуелсіздік

к‰ні;
мемлекеттік мерекелер:

1-2 ќањтар –  Жања жыл;
8 наурыз  – Халыќаралыќ єйелдер

к‰ні;
21-23 наурыз – Наурыз мейрамы;
1 мамыр – Ќазаќстан халќыныњ

бірлігі мерекесі;
7 мамыр – Отан ќорѓаушы к‰ні;
9 мамыр – Жењіс к‰ні;
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ЌР Президенті
Н.Є.Назарбаевтыњ
¦лы Отан соѓысыныњ
ардагерлерін ќолдау
жμніндегі жалпы±лттыќ
акциясы Арќалыќ
ќаласында  да кμрініс
тапты.

Ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедов
ќалалыќ ардагерлер кењесініњ
тμраѓасы К.Аќанмен бірге ќала-
да т±ратын 5 майдангердіњ ша-
њыраќтарына барып, Елбасы-
ныњ Ќ±ттыќтау хаты мен арнайы
сый-сияпаттарын табыс етті.

 ¦ОС ардагерлері Т.Пуцыкина,

Майдангерлерге Елбасы
сєлемдемесі жеткізілді

Сыра ±рлап, ќолѓа т‰сті

Ќостанай ќаласыныњ полицейлері жања Ќылмыстыќ
Кодекстіњ  191-1  бабы  "Тонау"  бойынша ќылмыстыќ
іс ќозѓады.

1 ќањтар к‰ні тањертењ Гоголь кμшесіндегі бір д‰кенге жас
жігіт достарымен кіріп келіп, бір жєшік сыраны алып, ќашып
кетті. Сатушы жедел белгі беріп, "Жедел к‰зет" жеке к‰зет
фирмасыныњ патрулі мен жол-патруль полициясыныњ ќыз-
меткерлері к‰діктілердіњ ізіне т‰сті. Ќаланыњ орталыќ
бμлігінде д‰кеннен ±рланѓан сыраны ішіп т±рѓан тμрт жігіт
±сталды.

Кμлігімен ќызды соќты

Жања жылды ќарсы алѓаннан кейін мас ж‰ргізуші
кμлігімен 18 жастаѓы ќызды соѓып кетті.

Оќиѓа 1 ќањтар к‰ні тањертењ Жанкелдин ауданыныњ Тор-
ѓай кентінде болды. 28 жастаѓы ж‰ргізуші "Лада" машина-
сымен ќызды соѓып кетті. Ќыз ауыр жараќат алып, облыс-
тыќ ауруханаѓа т‰сті.

¦рлыќ азаймай т±р

Жыл басында облыс орталыѓында бірнеше ±рлыќ
тіркелді.

Ќостанайда 7 шаѓын ауданда 30 жастаѓы ќалта ±рысы бір
жігіттіњ ќалтасынан "Айфон" ±ялы телефонын ±рлап алды.
Жедел-іздестіру шараларыныњ барысында ±ры ќолѓа т‰сті,
телефон иесіне ќайтарылды. Ќаладаѓы бір кафеде 27 жас-
таѓы жігіт ±ялы телефонын столда ќалдырып кетіп, ±рлатып
алды. Полицейлер к‰діктіні сол т‰ні ќолѓа т‰сірді. Теміржол
вокзалында 20 жастаѓы жігіттіњ ќалтасынан жеке куєлігі,
билеті мен 10 мыњ тењге аќшасы ±рланды. ¦рлыќ жасады
деген к‰дікпен 19 жастаѓы жігіт ±сталды. Орталыќ базарда
22 жастаѓы ќыздыњ сμмкесінен ємияны мен банк картасы
ќолды болды. Тєртіп саќшылары ќылмысты ізі суымай жа-
тып ашып, к‰діктіні ±стады. Ж±мыссыз жігіт ±рлыќ жасаѓа-
нын мойындады.

Облыстыќ ІІД баспасμз ќызметі.

Редакциямызѓа Заречный
ауылыныњ т±рѓыны Тиін Хасен
хабарласып, аќ халаттыларѓа
алѓысын айтатынын жеткізді. Кей-
уана осыдан екі апта б±рын жо-
ѓары ќысыммен Ќостанай аудан-
дыќ емханасына жеткізіледі.

– Ауруханаѓа жаѓдайым на-
шарлап, балаларым с‰йемелдеп
апарып еді. Енді, міне, он к‰н
емделіп, ‰йіме μз аяѓыммен
келдім. Алдымен Алланыњ ќ±ды-
реті – жарыќ к‰нді ќайта кμріп
отырѓаным, одан кейін аурухана-
да  маѓан  ем-дом жасаѓан Сал-
танат  есімді ќызыма алѓыс ай-
тайын деп едім. Ќолы жењіл, ењ
бастысы μзі сондай ибалы екен.
¤зіне де ±заќ ѓ±мыр тілеп отыр-
мын. Газет  арќылы  ќызыма  ал-
ѓыс айтсањдар екен, – дейді сек-
сен жасар єжей.

Біз єжейдіњ аманатын арќа-
лап, Ќостанай аудандыќ ауруха-
насыныњ терапия бμлімі ќайда-
сыњ деп бардыќ. Салтанат деген
сонда єжептєуір ж±мыс атќарѓан,

           АнаныњАнаныњАнаныњАнаныњАнаныњ
                   аќ алѓысы                   аќ алѓысы                   аќ алѓысы                   аќ алѓысы                   аќ алѓысы

тєжірибесі бар маман шыѓар деп
ойладыќ ќой. Сμйтсек, Салтанат
Туктубаева биыл ѓана Ќараѓанды
мемлекеттік медицина универси-

тетін тємамдап, 1 тамыздан ќыз-
метін енді бастаѓан жас терапевт
екен. Біз оѓан єжейдіњ сєлемін
жеткіздік. Жас маманныњ аты –
жас, білері мол болса да, ±яњ
екен. Сарыкμл ауданыныњ тума-
сы жеті жылѓы оќуынан кейін
"Дипломмен – ауылѓа!" баѓдарла-
масы бойынша Ќостанай аудан-
дыќ ауруханасыныњ терапия
бμліміне бірден жолдамамен
келген.

– Дєрігер болудыњ ќаншалыќ-
ты к‰рделі екені белгілі. Мен бала
к‰ннен осы мамандыќты оќуды
армандадым. Ќазіргі басты маќ-
сатым – μз кєсібіме адал болу. Ал
білмегенімді ‰йретіп, б‰гінде тє-
лімгерім болѓан терапия бμлі-
мініњ мењгерушісі Вера Финкке
алѓысым шексіз, – дейді Салта-
нат.

Ќыдырбек ЌИЫСХАН¦ЛЫ.

СУРЕТТЕ: С.Туктубаева.
Суретті т‰сірген: Айбек

Ж‡ЗБАЙ.

Арќалыќ ќалалыќ
ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламалар
басќармасыныњ к‰ндізгі
бμлімінде μткен Жања жыл
мерекесі м‰мкіндігі
шектеулі балаларѓа зор
ќуаныш сыйлады.

Шараныњ басты демеушісі –
Арќалыќ медицина колледжініњ
"ЗЭМ" – Дені сау, шымыр жастар"
±йымы.

– Облыстыќ  ішкі  саясат   бас-
ќармасыныњ "Облыстыњ оњт‰стік
μњірінде ауылдыќ ‡Е¦ ќызметін
±йымдастыру" атты Жобасы
аясында μткен єлеуметтік идея-
лар жєрмењкесінде колледжі-
міздіњ бастамашыл тобы "Біз бар-
шамыз бірдейміз" номинациясын
жењіп алѓан болатын. Шараныњ
маќсаты – таѓдыр теперішін тарт-
ќан балаларѓа бір к‰ндік ќуаныш
сыйлау. Міне, осы маќсатымыз-
ды Жања жылда ж‰зеге асырып
жатырмыз, – дейді колледж ди-

Балаларѓа
шаттыќ сыйлады

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

М.Камалов, Ф.Романенко, Ф.Яков,
В.Бушуевтар μздеріне кμрсетіліп
жатќан ќ±рметке зор ризашылыќ-

тарын айтып, Елбасына алѓыста-
рын білдірді.

Арќалыќ ќаласы.

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

ректорыныњ тєрбие ісі жμнінгі
орынбасары Жадыра М±ќанбет-
ќалиќызы.

Айтса айтќандай, Аяз ата мен
Аќша ќар кμрікті шырша жанына
жиналѓан балѓындарѓа дорба
толы сыйлыќтарын ‰лестіріп,

олардыњ дайындаѓан μлењ, таќ-
паќтарын тыњдады.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: жасыл шырша жа-
нында.

Суретті т‰сірген автор.

Тμрлет, Ќой жылы!Тμрлет, Ќой жылы!Тμрлет, Ќой жылы!Тμрлет, Ќой жылы!Тμрлет, Ќой жылы!
                           Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

ФОТОЭТЮД
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Сабыржан АХМЕТОВ,
"Ќ±рмет" жєне "Парасат"

ордендерініњ иегері,
Аманкелді ауданыныњ
Ќ±рметті азаматы

Єдетте кμпке жаѓу оњай емес. Біреу-
лерге ±насањ, енді біреулерге жаќпай
жатасыњ... Ал Орал Байѓоныс±лы бол-
са – кμпшіліктіњ кμњілінен шыќќан аза-
мат болды. Оныњ м±ндай ќ±рметке ие
болуы – адалдыѓы мен єділдігініњ, ина-
баттылыѓыныњ арќасы болар деп ой-
лаймын. ¤йткені ол ќашан болсын μзін
кμпшіліктен жоѓары ќойѓан емес.
Єрдайым кішіпейіл еді. Бастыќтыѓын
ешкімге сездірмеуге тырысатын. Ол
μзіне кезінде Ќазаќстанныњ бірінші бас-
шысы болѓан Ж±мабай Шаяхметовтыњ:
"Кім болсањ да халыќтан ‰лкен
емессіњ! Егер баѓыњ жанып, мекемеге
немесе одан да жоѓары ќызметке та-
ѓайындалсањ, μзіњніњ бастыќ екеніњді
сездіруші болма!" деген аталы сμзін
басты баѓдар, асыл м±рат  етіп ±стан-
ѓан азамат еді. Кейде басымыз ќосы-
лып ќалѓанда, єралуан таќырыпќа
єњгіме ќозѓаѓанда Орал Байѓоныс±лы
Ж.Шаяхметовтыњ осы сμзін бізге ‰немі
‰лгі ќылып айтып отыратын.

Мен Орекењмен 1992 жылдыњ аќпан
айынан таныс-біліспін. Оѓан дейін
біздіњ жолдарымыз тоќайласќан емес.
Ол Арќалыќ ауданында, кейін Арќалыќ
ќаласында ќызмет істеді, мен болсам
Сарыторѓай ауылында, кейін аудан ор-
талыѓында μндіріс саласында басшы-
лыќ ќызметтерде болдым. Танысып-
білісуіміз – Орекењніњ 1992 жылдыњ 12
аќпаны к‰ні Аманкелді ауданына єкім
болып таѓайындалуына байланысты
болды. Оѓан дейін бірер рет сыртынан
кμргенім болмаса, жаќын аралас-ќ±ра-
ластыќта болмаѓан едім. Алайда,
біздер тез табысып кеттік. ¤йткені, Оре-
кењ – жаны жайсањ, пейілі кењ, ж‰регі
дархан азамат екен. Бєрімізді μзініњ кењ
ќ±шаѓына сыйѓыза білді.

Орекењніњ Аманкелді ауданына єкім
болып таѓайындалуы – к‰тпеген оќиѓа
болды. Себебі, б±л кезде єкім боп та-
ѓайындалуѓа лайыќты ауданныњ μз
азаматтары да бар болатын. Алайда,
билікке талас деп аталатын жаман
єдет ол азаматтардыњ жолдарын

¤МІР-¤ЗЕН

кесті. Сол кездегі Торѓай облысыныњ
єкімі Сергей Кулагин ауданѓа єкім та-
ѓайындамас б±рын μзініњ орынбасар-
ларын жіберді. Ондаѓы маќсат –
ауданда ќалыптасып отырѓан жаѓдай-
ды білу болатын. Нєтижесінде облыс
єкімі ауданѓа  – б±рын м±нда болма-
ѓан, біраќ облыста жауапты ќызмет-
тер атќарѓан Орал Байѓоныс±лын
Аманкелдініњ алѓашќы єкімі етіп
жіберді. Орекењ μзіне ж‰ктелген б±л
міндетті абыроймен атќарды. Аудан-
да ынтымаќ-бірлікті орнатты. Кадрлар
арасындаѓы айтыс-тартысты жойып,
ќолайлы жаѓдай ќалыптастырды.
Єрине, ол – ќиын кез еді. Орекењ сол
ќиын уаќытќа сай ќызмет жасады.
¤зініњ жылы ж‰зімен, иманды сμзімен
аудан халќыныњ тілін тапты. Кμптен
оќшауланбай, єрдайым халыќтыњ ор-
тасында болды. Жасы ‰лкенді де,
жасы кішіні де жμнімен сыйлай білді.
Ешкіммен айтысып-тартыспады. Ќатты
сμзге бармады, ќудаламады.Ондайѓа
м‰лдем жол берген жоќ. Келіспеген-
дерді келістірді, керіскендерді тату-
ластырды. Ал б±л дегеніњіз – сол кез
‰шін ауадай ќажет нєрсе еді. Аныѓын-
да Орекењ – сол бір ќиын кезге сай
болѓан єкім еді!

Ол ауданныњ рухани дамуына
бірінші кезекте мєн берді. Орекењніњ
басшылыѓымен аудандыќ баспахана-
дан бірнеше кітаптар шыѓарылды. ХХ
ѓасырдыњ 20-30-40-50 жылдарында
ќуѓын-с‰ргінге т‰скен аќындардыњ
жєне ескерусіз ќалѓан ертедегі аќын-
дардыњ да мерейтойларын μткізуді
ќолѓа алды. Сонымен бірге олардыњ
кітаптарын шыѓару ісіне мањыз берді.
Атап айтќанда: Мєтібай Сарбас±лы-
ныњ, Сейдахмет Бейсен±лыныњ жєне
ХХ ѓасырдыњ 20-50 жылдарында
"Халыќ жауы" атанып, т±тќындалып,
абаќтыда отырѓан, айдауда болѓан
Файзолла Сатыбалды±лыныњ кітапта-
рын шыѓартып, мерейтойларын
μткіздірді. Сонымен ќатар, 1992 жыл-
дыњ 22 наурызы к‰ні кезінде "Батпаќ-
ќара кμтерілісіне" ќатысып, айдауда
болып ќайтќан, белгілі ел аѓасы М±ќан
Єбеу±лыныњ 100 жасќа толѓан торќа-
лы тойын тойлатты жєне тірлігінде бір
кітабы да шыќпаѓан айтыскер аќын Сєт
Есенбаевтыњ туѓанына 100 жыл тол-
ѓан тойын μткіздіріп, оныњ да кітабын

шыѓартты.
Дєл осы жылы аудан орталыѓын-

даѓы Сатыбалды ишан атындаѓы
мешітті μзі бас болып салдыртты.

Б±л – аудан халќыныњ намысын
оятып, ењсесін тіктеген оќиѓалар бол-
ды. Ал 1993 жылы облыс єкімі С.В.Ку-
лагинмен келісе отырып, ауданда 100
‰й ќ±рылысын ж‰ргіздірді. Б±л жер-
де Сергей Витальевичтіњ іскерлігі мен
жањашылдыѓын атап μткен орынды.
Егер ол кісі болмаѓанда, Орекењніњ
Аманкелдіге 100 ‰й салу жμніндегі
бастамасы ж‰зеге аспайтын еді. Б±л
да – аудан халќы ‰шін ерекше оќиѓа
болды. ‡йлері ќ±лаудыњ алдында аз-
аќ т±рѓан соѓыс жєне ењбек ардагер-
леріне жєне ‰йсіз-к‰йсіз ж‰рген меке-
ме басшылары мен мамандарѓа, жас-
тарѓа жања ‰й берілді. Кезінде б±л
оќиѓаны Ќазаќстан Республикасыныњ
Вице-Президенті Ерік Асанбаев пен
Ќазаќстан Республикасыныњ сол кез-
дегі Премьер-Министрі Сергей Тере-
щенко келіп, кμздерімен кμріп, Оре-
кењніњ ыждаѓатты ісіне жоѓары баѓа
берді.

Міне, осылайша Орекењ бас-аяѓы 2
жылдыњ ішінде Аманкелді ауданында
айта ж‰рер жањалыќты шаруалар тын-
дырды.

1994 жылдыњ басында ол Ќазаќстан
Республикасыныњ Жоѓары Кењесіне
депутат болып сайланды. Біраќ аудан
халќы Орекењді ќимады. ¤йткені,
аманкелділіктер Орекењ арќылы аудан-
ѓа жања жетістіктер, жарќын істер тіле-
ген еді. "Ол єлі де 4-5 жыл єкім болып
ќызмет жасаса, талай-талай жаќсы-
лыќтарѓа ќолымыз жетеді" деп ойла-
ды. Біраќ, таѓдырдыњ ќалауына кім не
істей алады. Депутат болып сайлануы
– оныњ баѓын жандырды. Осы кезде ол
барша республика ж±ртшылыѓына та-
нылды. ¤зініњ екі тілге бірдей
ж‰йріктігімен, кемењгерлігімен, μнер-
паздыѓымен депутаттар ортасында да
айрыќша танылып, т±њѓыш Прези-
дентіміз – ¦лт Кμшбасшысы Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаевтыњ кμзіне т‰сті.
Адамды бір кμргеннен-аќ ќателеспей
тани білетін кемењгер Елбасымыз
Орал Байѓоныс±лыныњ азаматтыѓын,
адалдыѓын, аќыл-ойыныњ терењдігін
лайыќты баѓалай білді. Соныњ нєтиже-
сінде Орекењ 2004 жылы ќараша ай-

АБЫРОЙЫ АСЌАНАБЫРОЙЫ АСЌАНАБЫРОЙЫ АСЌАНАБЫРОЙЫ АСЌАНАБЫРОЙЫ АСЌАН
асыл азаматасыл азаматасыл азаматасыл азаматасыл азамат

 Орал М±хамеджанов туралы сμз

 Єрбір жаќсы адам – μзі μмір с‰рген орта ‰шін рухани
байлыќтыњ бірі де бірегейі емес пе?! ¤йткені, ондай
адамдар жан-жаѓына жаќсылыќ н±рын шашып, кμптіњ
±йытќысы, тілекшісі болады. Марќ±м Орал Байѓоныс±лы
осындай ардаќты азамат еді. Ол барлыќ жаѓынан с±лу
адам болды. Оныњ кісілігі мен кішілігі, аќкμњілділігі мен
елгезектігі, жаны мен тєнініњ ‰ндестігі, білімі мен
парасатыныњ байлыѓы, адалдыѓы мен єділдігі, єншілігі
мен єдебиетшілігі, ж‰рген ж‰рісі мен т±рѓан т±рысы μзіне
де, ќауымѓа да єрдайым жарасып т±ратын. Ќандай ортада
болсын ол μзініњ бойыныњ биіктігімен ѓана емес, ойыныњ
биіктігімен де оќшау т±ратын.

ында Ќазаќстан Республикасы Парла-
менті Мєжілісініњ Тμраѓасы болып сай-
ланды.

Кейін дєл осы ќызметке екінші рет
таѓы сайланды. Осы ќызметте ж‰рген
кездерінде ол тек ќана Аманкелді
ауданыныњ халќына ѓана емес, Ќоста-
най облысыныњ дамуына да лайыќты
ыќпал жасады. Ќолынан келген жаќ-
сылыѓын аянып ќалѓан жоќ. Содан бо-
лар, Торѓай мен Ќостанайдыњ барша
халќы Орал Байѓоныс±лын айрыќша
жаќсы кμрді. Халыќ ќателеспейді ѓой.
Орекењ осы ќ±рметке єбден лайыќ еді.

Кейін Орекењ єкім болѓан Аманкелді
ауданында таѓдырдыњ жазуымен мен
бір емес, екі рет єкім болдым. 20 жыл-
ѓа созылѓан єкімдік ќызметімніњ тура
10 жылы – μзім туып-μскен Аманкелді
ауданында μтті. Осы кезде Орекењ ма-
ѓан μзініњ аќыл-кењесін беріп, іс-тєжіри-
бесімен бμлісті. Тумасаќ та туѓандай
болып, сыйласып кеттік. Жан д‰ние-
міздіњ жарастыѓы – біздіњ достыѓымыз-
ды берік етті. Ол μте ќарапайым бола-
тын. Кеуде керу дегенді білмейтін.
Отырѓан жерде мєжілістіњ кμркі бола-
тын. Халыќ єндерін жєне кейінгі ком-
позиторлардыњ туындыларын бар жа-
нымен беріле орындайтын. Егер ол
єншілік жолын ќуѓанда еліміздіњ к‰міс
кμмей, жез тањдай опера єншілерініњ
бірі болары аныќ еді. Біраќ, таѓдыр
оныњ таланына мемлекеттік ќызмет са-
ласында ж±мыс жасауды сыйлады. Ол
б±л ќызметте де ќатардаѓы маманнан
– республикамыздыњ бетке ±стар бас-
шыларыныњ біріне дейінгі жолдан μтті.
Єрдайым абыройдыњ ‰стінде болды.
Мерейі μсіп, мєртебесі кμтерілсе де
асып-таспады, ќиындыќ кμргенде аб-
дырап-саспады. Єрдайым шынайы
ќазаќќа тєн сабырлы мінезінен айны-
мады.

Ол – μте кењ адам еді. ¤зіне жаман-
дыќ жасаѓан адамдардыњ μзін ќ±рмет-
тей білетін. Кекшіл емес, кμпшіл бол-
ѓандыќтан єрдайым халќыныњ ќолда-
уына ие болды. Орекењді Аманкелді
ауданыныњ, асса Торѓай-Ќостанай
елініњ ењкейген кєрісінен бастап, ењбек-
теген баласына дейін жаќсы білді, сый-
лады, аѓа т±тты, пана т±тты.  Ол да
халќын ќадірлей білді. Єрдайым оныњ
алдына басын иді.

Ол халќына єлі де керек еді, єлі де
±лтымыз ‰шін талай-талай μркенді
істерді ж‰зеге асыратын еді. Амал не,
Алла таѓаланыњ оѓан берген ѓ±мыры
– 65 жас екен. Осы жаста мына д‰ние-
мен ќоштасып, баќилыќќа аттанып
кетті. "Орекењ ќайтыс болды" деген єрі
ќаралы, єрі суыќ хабарды естігенде
біздіњ μзіміздіњ де, еліміздіњ де ќабыр-
ѓасы ќайысты. ¤лімге ќимайтын аза-
мат еді, біраќ ажал адам тањдаѓан ба?
Б±рынѓы аќсаќалдар: "Е, ќ±дайым,
кейінгі бала-шаѓа, келін-кепшікке
рєсуа ќылмай, сан соќтыра ажал бере
гμр!" деп тілейтін. Онда біз баламыз
ѓой, "б±л кісілердіњ мына сμзі не сμз"
– деп ойлаушы едік. Сμйтсек, аќса-
ќалдар бєрін білген екен ѓой, сан
соќтырар μлім дегені – халќын
μкіндіретін ажал екен ѓой. Дєл осы
сμзді бертінде Торѓай елініњ абыз аќса-
ќалы Єулие Оспан ќожаныњ немересі
Ѓазиз ќажы Ємірхан±лы аѓамыздыњ
аузынан да естіп едім. Сол жолы сан
соќтырар μлім дегенініњ мєнін – Оре-
кењніњ μзімен бірге Ѓазекењ арќылы
терењ сезінген едік. Ия, Орекењніњ
ажалы – тек біздіњ ѓана емес, туѓан
елініњ де санын соќтырып кетті. "Ол
єлі де μмір с‰руі керек еді" деп ел
ќиналды. Бєріміз де μкіндік. Ол туѓан
Отаныныњ мєњгі есінде болмаќ. Халќы
оны ешќашан ±мытпайды. Аты ардаќ-
талып, ењбегі еленіп, ќ±рметтелетін
болады.

 СУРЕТТЕ: О.Б.М±хамеджанов.
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Сырлы к‰мбезім сырыњды ашар жан
 таппай,

Сєби кμњілім береді неге жалтаќтай.
Ењсем де т‰сіп ењселі тауым шаѓылып,
Сезінем кейде μзімді шірік жањѓаќтай.

Кμк жиектей кμњілде сан ой самсаѓан,
Сарылып жеткен  саѓыныш хатын

 ќарсы алам.
С‰рлеу - соќпаѓын тосса да таѓдыр

 єліде,
Сені с‰йуге μмірім меніњ бар шамам.

Ќап-ќара т‰нек ішінде ж‰рмін
там±ќтыњ,

Жалт ќарасам жападан жалѓыз
ќалыппын.

Айќайлап келем ‰німді ешкім естімей,
Сыйлады сол сєт жаббарым н±рын

жарыќтын.

Ќарлыѓып т±рмын ‰німді ешкім
естімей,

Єр к‰ні бір сын тосатын мені кескілей.
Т‰йелі кμшін жылдармен жылым

жылжытып,
Сабылып жатты саѓымша сайрап

есті жей.

Сарќылып шыдам темір тμзімім
ж±ќарып,

Ќайѓырып к‰ліп байыѓан болып
ж±тадыќ.

Таѓдырдыњ салѓан  тайѓаќ жолына
не шара,

Т±рѓандай болып кейіннен оњбай
 ќ±ладыќ.

Кμретін пенде Алланыњ жаќќан
шыраѓын,

Баќытты жанбыз естіміз болса ±ѓатын.
Ж±лдыздар меніњ сырласым болып

ќалмаќшы,
Шыњында т±рар сендік биікке ќ±мар

 тым.

Аѓындай с‰ттіњ арманы асќаќ арымныњ
Арындай т‰стім аѓынан досќа

жарылдым

Шењгелі мол, т±мса таѓдыр сынынан кім ќашып
ќ±тылѓан. ‡кілеген ‰міт сєулесі асќаќ армандар ќала-
сына жетелейді. Ал  мен армандаѓан ќалашыќ ќ±лќын-
ныњ емес ±лтыныњ ќамын к‰йттер μлке. ¦лттыњ ±лт
болып ќалыптасып дамуына бірден-бір зор ыќпалын
тигізер,  б±ќаралыќ аќпараттыњ биліктіњ тμртінші  са-
пында  дейтіні осыдан болар. Б±л орайда елдіњ ер-
тењгісі мен б‰гінгісін саралап, м±њын – м±њдап, жо-
ѓын жоќтайтын тілшілердіњ ењбегі ерен - аќ.

Б±л ретте Уистон Черчильдіњ мына бір ќанатты
сμздері ойыма орала кетті.  "Ешкім де жазушылар-
дыњ ќабілет-ќарымын μзініњ еркіне ќарама-ќарсы ке-
летін к‰реске айдап сала алмайды. Оларды μз тањ-
дауы бойынша бастаѓан к‰рестен тоќтата алар рењде
жоќ. Олардыњ ќаламы – адамдар мен ±лттарды азат-
тыќќа шаќырушы ±лы к‰ш. Олардыњ санасынан
±шќан еркін сєулелерді ќандай сыйќыр шынжыр да
матар. Ешбір кедейшілік т±сар ешќандай бір кеден
бμгеті тоќтата алмайды" – деген екен.

Шідерлеулі т±рѓан шындыќ шынжырын ‰зу
єркімніњ ќолынан келе бермесі хаќ. ¦лтын ±лыќтар
жас ±рпаќќа артылып отырѓан ж‰к, сенім мен серт
ерекше болса керек-ті.  Асыл ќ±ндылыќтарымызбен
ќайта ќауыштырып, ±лттыњ ±лжандылыќ μресімен

μзіндік ‰н ќосу ћєм дара пайымын ќалыптасуына
септігін тигізетін де осы ќалам иелері.

Тарихынан тылсым сыр шертетін ќасиетті дархан
μлке – дана абыз сыќылды. Небір керім к‰ндердіњ
куєсі т±њѓиыќ сыр кμмкерген тылсым ѓаламшар. Сол
ѓаламшар сырын білсем деп ‰њілген ќай жан болма-
сын б±л абызѓа соќпай кетпейтіндей.

Елім, тілім, дінім деген μр рухты μрендер μресін
μрге μрлетіп ќиялына ќанат бітіретін осы тылсымѓа
толы д‰ние емес пе? Біздіњ кей  ањѓара бермейтін
т±старымызды Шерхан М±ртазаныњ "Бір кем д‰ние"
– деп толѓауы да зањдылыќ шыѓар ендеше. Бізге дейін
ќыбыры м±њ - д‰бірі  мыњ тарих параѓы сан мєрте
жањарса да б±ќара халыќ жадында саќталѓаны рас.

Шерменде болѓан шежірелі μлке тынысымен та-
ныстырып, еміс-еміс ±мыт бола бастаѓан есімдермен
табыстырар ±лт ‰нжариясы, аќпарат саласы  ќым-
ќуытты. Алаш арысы, сом т±лѓа Ахмет Байт±рсынов
"Газет халыќтыњ кμзі, ќ±лаѓы ћєм тілі"  –  деп баѓала-
ѓаны осыдан болар.   Ќаржы бμліп тастауѓа ќауќары
болмаса да, ќаламын ќару еткен ±лтжанды жандар.
Ќалай десек те, жорналшы болу –  меніњ арманым!

Мμп-мμлдір моншаќ сырларым менен
 м±њдарды

Тарыдай шашып жинай да алмай
жањылдым.

Ќ±лымын Хаќтыњ, єсілі адам баласы,
Бір ж±лдыз  єне ќ±лдилап

кетті ќарашы.
Бір ж±лдыз сμнсе бір ж±лдыз

жанар орнына,
Аќ пенен ќара  ол зањды,

хаќтыњ ќалауы.

Кμргім келедіКμргім келедіКμргім келедіКμргім келедіКμргім келеді

Кμргім келеді, кμргім келеді,
Еліткен мені Айдыњ бедері.
Аќќуды  т‰сін ќосаѓы кетсе,
Айдында ж‰зіп айбынды μледі.
¤мірмен μлім к‰њшіл екені,
Айнадай жарыќ айќын себебі.

Жалт етер μмір жасын келері,
Жауратып жанды жасын тμгеді.
Сары к‰з жетсе жайќалѓан аѓаш,
Ќаусаѓан ќарттай ќасын кереді,
Ќыранѓа жетер ќыраѓы бар ма,
Тауында μсіп тасында μлері.

¤скім келеді, естіњ елері,
Белгілі іле кμшкін келері.
Азаптан мєњгі арылып менде,
¤згедей ѓ±мыр кешкім келеді.
Мен ‰шін кμктем тμњірегінен,
Б±лб±лдыњ ‰нін есту керегі.

Дегенмен сыншы уаќыт тμреші,
Саралап баѓдар баѓыт береді.
С‰белі сμзден ой т‰йсе егер,
Аќынѓа баќыт Алла елері,
Пендесі єртіс театр μмір,
Єркімге сайлы ролді бμледі.

ЌызѓалдаѓымЌызѓалдаѓымЌызѓалдаѓымЌызѓалдаѓымЌызѓалдаѓым

Ж‰регіме ќалдырып μткен белгі,
Міне меніњ жаныма кμктем келді.
Ќуаныштыњ шын дємін таттым б‰гін,
Орындалып арманым кμптен бергі.

Балѓын шаќтыњ елесі есімдегі,
Кμтересіњ бір ж‰ріп кμш ілгері.

Баќ деп ±ќтым, орнаѓан басымдаѓы,
Сая тапќан жанымныњ жасыл баѓы.
¤зіњ барда, мен ‰шін т‰кте емес,
Жасќай алмас таѓдырдыњ

жасындары.

Аялайтын єркезде ізгі ардаѓын,
Елемейтін μзгеніњ сызданѓанын.
Асыл жарыњ μмірлік серік етті,
Т‰сін енді ¤лењге ќ±штар

жанын.
Т‰сін мені жарыѓым

Ќызѓалдаѓым.

Тыњ д‰ние туылар жырлар єлі
¤згелерге ќымбатты тым баѓалы
Ќарып кетіп ж‰рмесе болар еді
Кернеп алып ќызѓаныш ызѓар єні.

Іздеймін мен сеніІздеймін мен сеніІздеймін мен сеніІздеймін мен сеніІздеймін мен сені

Ањсаумен келемін мен сені,
Б‰ршігін жарѓандай μмір - г‰л.
Арманым аяулы ењселі,
Бейнењ де кμктемдей кμгілдір.

Ќыз деген μмірдіњ сєні б±л,
Ж‰ректе махаббат зары т±р.
Ќимаймын с‰йемін мен сені,
Т‰сінші, т‰сін бе бєрі бір?!

Махаббат шуаѓы н±р μпкен,
Басыњнан μткенде ±ѓарсыњ.
Ќапыда сені іздер секілді,
Бір к‰ні іздейтін шыѓарсыњ.

Кеудемде от жалын сезіммен,
Іздейді  єр кеште баѓынбай.
Сєтімнен кезіккен μзіњмен,
Ќимастыќ орнады саѓымдай.

Жансам да махаббат отымен,
Ж‰ректе μшпестей бекіген.
¤зіње ѓашыќ ќып алдыњ ѓой,
Енді μзіњ ±мыттыр μтінем.

Ерхан БОЛАТ¦ЛЫЕрхан БОЛАТ¦ЛЫЕрхан БОЛАТ¦ЛЫЕрхан БОЛАТ¦ЛЫЕрхан БОЛАТ¦ЛЫ

Ел халќы жыл сайын Ќазаќстан
Республикасыныњ т±њѓыш Президенті
Н.Назарбаевтыњ халыќќа арнаѓан
Жолдауын асыѓа к‰теді. ¤йткені,
Жолдауда еліміздіњ єлеуметтік-
экономикалыќ дамуы мен жаѓдайы
наќты, єрі жан-жаќты айтылады.
Сондыќтан да, Жолдаудыњ єр
ќазаќстандыќ ‰шін берері мол.
Ќазаќстан халќына арнаѓан
Елбасымыз  Жолдауын  2014  жылѓы
11 ќарашасында "Н±рлы жол –
болашаќќа бастар жол" деген атпен
жариялаѓаны мєлім.  Б‰гінгі тањда
Жолдауды ж±ртшылыќ ќызу
талќылану ‰стінде екені белгілі. Осы
т±рѓыдан алѓанда, Ќостанай жеріндегі
75 жылдыќ тарихы бар Ќостанай
мемлекеттік педагогикалыќ
институтында Елбасы Жолдауы зор
ќолдауѓа ие. Оныњ айѓаѓы –
институттыњ тарих жєне μнер
факультетінде Елбасы Жолдауын
студент-жастарѓа т‰сіндіру,
насихаттау аясында іс-шара μткен-ді.
Елбасымыздыњ "Н±рлы жол –
болашаќќа бастар жол" атты
Жолдауы тμњірегінде μткен  осы
жиынѓа институтымыздыњ ѓылыми
ж±мыс жєне шетелмен байланыс
жμніндегі проректоры, тарих
ѓылымдарыныњ докторы, профессор
Еркін Єбіл ќатысты. Жиын барысында
Еркін Аманжол±лы студент-жастарѓа
Жолдау жайлы біраз т‰сінік бере
келіп, "ќазіргі кезде д‰ниеж‰зі с±рауы
кμп, жауабы аз к‰рделі кезењде т±р.
Ќаржылыќ ќиындыќтар μз алдына,
саяси жєне геосаяси жаѓдай ушыѓып
т±рѓан, єрбір ел μзініњ ішкі т±тастыѓын
саќтап ќалѓысы келетін ќазіргі кезде
кім-кім де μзініњ бары мен жоѓын
т‰гендейді. Елбасыныњ Ќазаќстан
халќына Жолдауы дєл сондай тарихи
к‰рделі кезењде жарияланып отыр", –
деді μз сμзінде.

Студент жастар арасынан тарих
мамандыѓыныњ 3-курс студенттері
Ќуаныш Бект±рѓанов, Ќымбат
Башпаева Жолдау туралы шаѓын
баяндама оќыды. Онда
Н.Назарбаевтыњ "Мєњгілік Ел"
жалпы±лттыќ идеясыныњ елімізге
деген єр ќазаќстандыќтыњ
патриотизмінен бастау алатындыѓы,
мемлекетіміздіњ болашаѓы жастарды
елге, жерге деген с‰йіспеншілікпен
тєрбиелеу керектігін айтып μтті.
Жиынѓа ќатысќан факультет
оќытушылары мен студенттері
Жолдаудан ‰лкен єсер алып,
еліміздіњ дамуы жолында жасалып
жатќан игі істердіњ жастар тарапынан
зор ќолдау табатынына сенім
белдірді.

Г. БАЛЃАБАЕВА,
ЌМПИ тарих жєне μнер

факультетініњ
деканы, тарих ѓылымдарыныњ

кандидаты, доцент.

ЖАСАМПАЗДЫЌ
              ЖОЛДАУЫ

Баянды
болашаќ

баѓдарламасы



96 ќањтар 2015 жыл

 Міне, осындай кісіден туѓан
М±рат Ѓ±байдуллин аѓамызды да
Торѓай ж±ртшылыѓы жаќсы
біледі. Б±л кісі 1951 жылы Жан-
келдин ауданыныњ "Сталин"
колхозында (ќазіргі Шеген ауылы
- А.К) д‰ниеге келген. Дєлірегін
айтќанда, сол ауылда Ќорѓанбек
дейтін жер атауы бар. М‰кењніњ
кіндік ќаны тамѓан жері осы мањ.
Ѓ±байдолла Н‰рсейіт±лы мен
Ажар Ерѓабылќызы  К‰лдір, Бо-
лат, Марат (1964 жылы ќайтыс
болѓан), Г‰лзада, М±рат есімді
бес баланы д‰ниеге єкелді.

– Єкем кμзі ашыќ, оќыѓан кісі еді,
– деп еске алады М‰кењ, – Шилі-
де, Ш±балањда бμлімше  басќар-
ѓан. Біздер, бала к‰німізден єкеніњ
айтќан аќылымен, шешеніњ айт-
ќан наќылымен ержеттік. Одан
жаман болѓанымыз жоќ.

М±рат Ѓ±байдолла±лы 1970
жылы Торѓайдаѓы Н.Иванов
атындаѓы орыс мектебін бітіріп,
Целиноградтаѓы ќ±рылыс-инже-
нерлік институтына ќ±жаттарын
тапсырады. Жоѓарѓы оќу оры-
нын тємамдап, елге оралѓан жас
маман Торѓай су шаруашылыѓы
мекемесінде екі жыл ж±мыс
істейді. Одан кейін ќызметтерініњ
бєрі ќ±рылыс саласымен тыѓыз
байланысты. "Аќкμлде", "Тор-
ѓай", "Юбилейный", 1 май атын-
даѓы  кењшарларында 1991 жыл-
ѓа дейін прораб ќызметін атќар-
ды. Ел тєуелсіздік алѓан жылы ол
аудан орталыѓындаѓы ПМК-1505
(Жылжымалы-механикаланды-
рылѓан колонна) мекемесіне
басшы болып бекітіледі. Осы
кєсіпорынды  М‰кењ аттай он
жыл басќарыпты. Одан кейінгі
жылдар белгілі-енді ѓана тєй-тєй
баса бастаѓан жас тєуелсіз мем-
лекет ќаржылыќ даѓдарыстыњ

ќ±рсауынан шыѓа алмады. Ел-
дегі ірілі-±саќты кєсіпорындар-
дыњ кμбі банкрот болды.
М.Ѓ±байдуллин басќарѓан меке-
ме де таратылды.

2001 жылы сол кездегі аудан
єкімі Ќ±рманѓазы Жанділдин
М‰кење жања ќызмет ±сынады.
Ол – аудандаѓы музейлер кеше-
ніне жетекшілік ету. ¤здеріњізге
мєлім, музейлер ќаласы атанѓан
ќарт Торѓайда не кμп-м±ражай
кμп. Сол кездіњ μзінде єлгі музей-
лер кешеніне орталыќтаѓы тμрт
ірі м±ражай ќарайтын. Біраќ,
олардыњ да жаѓдайы оњып
т±рѓан жоќ.  Тарихи-мєдени
ошаќтарды ±стап т±ру ќиынѓа
соќты. Ќыстыњ к‰ні м±ражайлар-
дыњ іші азынап кетеді. Ќайтпек
керек?

Келесі  жылы М±рат Ѓ±бай-
долла±лы єуелі Ы.Алтынсарин
музейіне жылу тартќыздырды.
Содан соњ Шаќшаќ Жєнібек,

  ЗАМАНДАС

Ертеде біздіњ елде Н‰рсейіттіњ Ѓ±байдолласы деген кісі μткен. Б±л кісініњ табан
астында тауып кететін сμзшењдігін торѓайлыќтар к‰ні б‰гінге дейін жыр ѓып
айтады. Елуінші жылдары Ѓ±бањ басќаратын бμлімшеніњ малынан ќотыр шыќса
керек. М±ндай дабыл аудан басшыларыныњ да ќ±лаѓына шалынады. Сол т±ста
Торѓай ауданын басќарѓан Дєбен Бμкішев деген хатшы аудандыќ бюроныњ
мєжілісінде бμлімше басќарушысын   ќатты сынѓа алыпты. М±ндайда  аќсаќал
ќарап т±рсын ба,  ж±лып алѓандай: "Жолдас хатшы, меніњ Шиліден арќалап
єкелген ќотырым жоќ. Болса, осы жерден ж±ќты даѓы", – депті біріншініњ бетіне
тіке ќарап. Сонда єлгі хатшы лєм-мим деп ауыз аша алмаѓан екен. Сμзге шешен,
тілі "мірдіњ оѓындай", кесек турайтын ќарияныњ б±дан μзге айтќан есті сμздері ел
ішінде єлі к‰нге дейін желдей еседі. Аќсаќал заманында халыќ аќыны Н±рхан
Ахметбековпен, Ахметхан Єбіќаевтармен жиі араласќан. Єзілдері жарасќан дос-
жар кісілер болатын.

Є.Жанкелдин м±ражайлары да
жеке-жеке жылытылатын болды.
Ѓимараттардыњ ішкі жаѓы
жμнделді. Б±л кезде елдіњ ахуа-
лы оњалып, ауданныњ бетіне де
ептеп ќан ж‰гіре бастаѓан. "Т±тас
бір халыќтыњ мєдениетін та-
ныѓыњ келсе, оныњ тарихына
‰њіл", –деген уєлі сμз бар ел ара-
сында, Торѓай ж±ртшылыѓыныњ
сан жылдар бойѓы шежіресінен
сыр шерткен аса ќ±нды жєдігер-
лерді "сары майдай" саќтауѓа
осы М‰кењдер айрыќша ењбек
сіњірді.

Осыдан алты жылдай б±рын
Арќалыќ ќаласында ауданара-
лыќ жол пайдалану (ДЭУ) меке-
месі ќ±рылды. М.Ѓ±байдуллин
сол 2008 жылдан бастап к‰ні ке-
шелерге дейін осы кєсіпорын-
ныњ аудандыќ бμлімшесіне бас-
шылыќ етті.

– ¤здеріњізге белгілі, біздіњ
міндетіміз жол салу емес, кері-

сінше кμлік ќатынасын реттеу
маќсатында жолдарды жыл он
екі ай бойы бір ќалыпта ±стап
т±ру. Ќыста жолдыњ ќарын арши-
мыз, жаздыњ к‰ні де ж±мыссыз
отырѓан к‰німіз жоќ,– дейді
єњгіме ауаны  к‰йбењі кμп
тіршілікке ауысќанда, – Ќ±дайѓа
ш‰кір, д‰ниедегі т‰рлі д‰рбелењ-
дерге ќарамастан  ел экономи-
касы жыл озѓан сайын дамып
келе жатыр. ¤ткенде ѓана Елба-
сы Н.Назарбаев μзініњ "Н±рлы
жол – болашаќќа бастар жол"
атты Жолдауында ел ішіндегі
жол ќатынасын реттеу туралы
мањызды шараныњ ќолѓа алына-
тынын жария етті. Соныњ бір тар-
маѓы – аудан арќылы μтетін Ас-
тана-Аќтμбе тас жолын салу
біздерді ‰лкен ‰міт арќалатып
отырѓанын жасырмаймын.

Рас, М‰кењ айтпаќшы, жол –
тіршіліктіњ к‰ре тамыры іспетті.
Астананы еліміздіњ бар т‰кпі-
рімен жалѓайтын тасжолдар са-
лынса, онда Ќазаќстанныњ эко-
номикалыќ єлеуеті б±рынѓыдан
бетер арта т‰сері даусыз. Шал-
ѓайдаѓы аудан т±рѓындары осы-
лай деп т‰йеді.

"Б±рын бізде м±ндай соны
μзгерістер болды ма? Жоќ. Тек,
еліміз тєуелсіздікке ќол жеткізген
соњѓы жиырма ‰ш жылдыњ беде-
рінде ѓана жас  Ќазаќ елі зор
м‰мкіндіктерді ж‰зеге асырды.
Соныњ бір жарќын кμрінісін осы
жолѓы Елбасы Жолдауынан ай-
ќын ањѓаруѓа болады.   Мен Тор-
ѓайдыњ ертењіне сенемін. Об-
лыстаѓы ењ шалѓай аудан болса
да, болашаѓы зор. Тек, елге жаны
ашитын инвесторлар табылса
туѓан жердіњ тасы μрге домалай-
тынына  мен кєміл сенемін".
М±рат Ѓ±байдолла±лы айтќан
пікірмен келіспеуге біздіњ де
ќаќымыз жоќ.

Б‰гінде М‰кењ зейнеткерлікке
шыќќан. ¤кініштісі сол, осыдан
‰ш жыл б±рын ж±байы – Аќжар-
ќын кенеттен д‰ние салды. Екеуі
35 жылдай бірге отасып, μнегелі
±л-ќыз тєрбиеледі. М±рат аѓамыз
б‰гінде  немерелерін тєрбиелеп,
солардыњ ќызыѓына батќан аб-
зал да ардаќты ата.

СУРЕТТЕ: Торѓай кентініњ
т±рѓыны  М±рат Ѓ±байдуллин.

Сурет кейіпкердіњ жеке
м±раѓатынан алынды.

Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

 "Мен ТОРЃАЙДЫЊ

болашаѓына сенемін"
жанкелдиндік М±рат Ѓ±байдуллин осылай деп

ой аќтарады

ЖАЊА ЌЫЗМЕТ

Руслан
         ЄЛКЕЕВ

20 жања ж±мыс орыны
ашылды

ша, болашаќта автомобиль-кμлік
техникалыќ ќызмет кμрсетуді ком-
пьютерлік зерттеу ќабылдайтын
болады. Яѓни, сμзсіз, жоѓары са-
пада сервистік ќызмет кμрсетіл-

мек.
Сарыкμл ауданы.

СУРЕТТЕ: В.Мелоян жєне
жања нысанныњ сыртќы кμрінісі.

Лањкестерге
ќылмыстыќ

жауапкершілік
к‰шейтілді

2015 жылдыњ 1 ќањтарынан к‰шіне енген
Ќазаќстанныњ жања Ќылмыстыќ кодексінде экстремизм
мен лањкестікке ќатысты ќылмыстыќ жауапкершілік
к‰шейтілді.
Сонымен ќатар ќ±жатта радикалды идеологияларды тарату

фактісі ‰шін, оныњ ішінде б±л єрекеттерді жања технологияларды
пайдаланып ж‰зеге асыру іс-ќимылдарына жауапкершілік ќатањда-
тылды. Кодекстіњ 257-бабында террористiк топ ќ±рып, сол сияќты
оѓан басшылыќ еткендердіњ м‰лкi тєркiленiп, сегiз жылдан он бес
жылѓа дейiнгi мерзiмге бас бостандыѓынан айыруѓа жазаланады.
М±нымен ќоса, террористiк топтыњ єрекетіне немесе ол жасап жат-
ќан терроризм актiлерiне ќатысу – м‰лкi тєркiленiп, алты жылдан он
екi жылѓа дейiнгi мерзiмге бас бостандыѓынан айыруѓа жазаланады.

Айта кетейік, Кодекстіњ 273-бабында лањкестік актiсi туралы кμрiнеу
жалѓан хабарлаѓандарды жазаѓа тарту мєселесі ќамтылѓан. "Дайын-
далып жатќан терроризм актiсi туралы кμрiнеу жалѓан хабарлау алты
жылѓа дейінгі мерзімге бас бостандыѓынан айыруѓа жазаланады", –
делінген Кодексте.

Естеріњізге сала кетейік, 2015 жылдыњ 1 ќањтарынан Ќазаќстанда
жања Ќылмыстыќ кодекс к‰шіне енді. Онда ауыр жєне аса ауыр ќыл-
мыс жасаѓандарѓа ќатысты санкцияларды ќатањдату ќарастырылѓан.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

¤њірде μз істерін μрге
ќарай μркендетуді
кμздеген кєсіпкер
"СарыкольДорСтрой"
ЖШС-ныњ директоры
Ваник Мелоян ќызмет
кμрсететін  соны ‰лгідегі
нысанын ашты.

Сарыкμлге сєн бере т‰скен
б±л орталыќ республикалыќ жол
бойында орналасќан. Заманауи
‰лгіде салынѓан жања нысанныњ
ішінде техникалыќ ќызмет кμрсе-
ту бекеті, автожуѓыш жєне дємха-
на бар. Б±л μндірістік кешендер
іске ќосылѓанда, ењ бастысы, бір
уаќытта 20 жања ж±мыс орыны
ашылды.

Ваник Тиграновичтіњ айтуын-
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– Біздіњ білуімізше, шетелде білім
алып жатќан жастардыњ дені гумани-
тарлыќ сала бойынша емес, техникалыќ
сала бойынша оќитын сияќты. Сізде
осыѓан ќатысты ќандай да бір дерек бар
ма?

– Ондай деректі "Болашаќтан" да алуѓа
болады. Біраќ, мєселе онда емес. Гума-
нитарлыќ салаѓа єлеуметтану, психоло-
гия, туризм сияќты "сєнді" мамандыќтар,
тіпті, кейде экономика да жатады. Мыса-
лы, экономикалыќ даму секілді. Егер осы-
ларды ќосып салыстырса, онда гумани-
тарлыќ пен техникалыќ мамандыќ бойын-
ша оќып жатќандардыњ саны пара-пар
болуы м‰мкін. Ал егер наќты тарих, єде-
биеттану деп алатын болсаќ, онда гума-
нитарлыќ салада шетелде оќитындар μте
аз. Тіпті, саясаттану бойынша да солай.
¤зім оќып ж‰ргенде Оксфордта саясатта-
ну бойынша PhD оќып жатќан бір ќазаќ
жігітті, зањ бойынша бакалаврда оќып жат-
ќан бір ќыз баланы кμрдім. Одан сєл кейі-
нірек саясаттану бойынша Кембриджге
оќуѓа т‰скен бір жас ќызды кμріп, оныњ
жазѓандарын оќып, еріксіз езу тарттым.
Алѓаш бара жатќан уаќытта жазѓаны екен.
Жергілікті бір журналист Кембридж секілді
єйгілі оќу орнына т‰скендегі маќсатын
с±раѓан уаќытта: "Маќсатым – Ќазаќстан-
ды єлемге таныту. Ќазаќстанныњ саяси
жетістіктерін насихаттау", – деп жауап
беріпті. Ѓылыми академиялыќ зерттеу
тєсілдері мен маќсатын т‰сінбегендіктен,
осындай пікір айтылады. Біраќ, кейін, ‰ш
жыл μткен соњ ѓой деймін, жазбаларын
оќып, кμзќарасыныњ т‰бегейлі μзгергенін
ањѓардым. Алѓаш оќуѓа т‰скен кездегі бер-
ген с±хбатын оќыса, μзі де еріксіз к‰летін
шыѓар деп ойлаймын.

– Сμз жоќ, "Болашаќ" – μте жаќсы баѓ-
дарлама. Біраќ, μкінішке ќарай, сыртќа
шыѓып, сіз айтып отырѓан озыќ ел-
дердіњ стандарттарын кμріп, зерттеудіњ
єдіс-тєсілін мењгеріп келгендер кμбіне-
се ѓылымѓа ден ќоймайды. Олар кμбіне-
се мемлекеттік ќызметке барады, не
±лттыќ компанияларѓа кіреді, не жоѓа-
ры оќу орындарына сабаќ беруге бара-
ды. Соњѓылары бекітілген баѓдарлама-
ныњ аясынан шыѓа алмай ќалады. Он-
дайда шетелде оќыѓаныныњ пайдасы
да тимей ќалып жатады. Осыны бір жол-
ѓа ќоюдыњ механизмдері ќандай? Ше-
телде оќып келген мамандарды тиімді
пайдаланудыњ жолы ќайсы?

– Батысќа шыѓып оќымай т±рѓан кезім-
де "Болашаќќа" ќатысты бірќатар пікірімді
айтып ж‰рдім. Соныњ ішінде, бакалаврмен
оќитындардыњ санын азайтып, оныњ ор-
нына магистранттар мен кафедра ассис-
тенттерін жіберу керек деген ±станымда
болдым. Кейін ќарасам, сол ж‰йе расын-
да да іске ќосылыпты. Ќазір магистрант-
тар мен докторанттар кμп. Б±л – жаќсы
‰рдіс. Біраќ, енді ойлап отырсам, табиѓи
бєсеке болмаѓан жерде кемшілік кμп бо-
лады екен. Батыс елдерінде м±ндай мем-
лекет тарапынан таѓайындалатын стипен-
дия жоќтыњ ќасы. Болса да, саусаќпен
санарлыќтай ѓана. Италия ‰кіметініњ, Еуро-
парламенттіњ бір баѓдарламаларын
кμргенім бар. Оныњ μзінде де μздеріне
ќажетті маманды ѓана оќытады. Шетелдік-
терге арналѓан аздаѓан квоталар бар.
Біраќ, Батыста жекелеген ќорлар аѓарту
баѓытында ќыруар ж±мыс атќарады. Мы-
салы, ¦лыбританияныњ ќайсыбір аймаѓы-
нан шыќќан белгілі бір дєулетті адам
μмірден μтерінде стипендия таѓайындап
кетеді. Америкада да солай. "Мен оќыѓан

аймаќтан шыќќан ‰здік оќушыларды жыл
сайын меніњ ќорым ќаржыландырады"
деп μсиет ќалдырады. Халыќаралыќ мас-
штабќа кетіп ќалатын филантроптар да
бар. Мысалы, шетелдегі армян диаспора-
сыныњ μте белсенді екенін байќадым. Сол
диаспорадан шыќќан бай адамдар ќ±рѓан
ќорлар "Арменияныњ кедей ауданынан
кедей отбасынан шыќќан балалардыњ ал-
дыњѓы ќатарлы Батыс университеттерін-
де білім алуын ќаржыландырады" деп
хабарлап жатады, мысалы. Біз бір ѓана
"Болашаќтыњ" бетіне ќарап отырсаќ, ше-
телде м±ны мыњдаѓан ќорлар атќарады.
М±ныњ бєрі бєсеке. Батыста, жалпы,
оќимын деген адамѓа м‰мкіндік кμп. Бір
ќор оќу аќысын тμлесе, екінші бір ќор от-
басын асырауѓа да ќаражат бμле алады.
Ќазаќстанныњ жања байлары да осындай
жања м‰мкіндіктер жасаса деген арманым
бар. Єрине, ауызды ќу шμппен с‰ртуге
болмайды. Ќазаќстанда да сєтті ж±мыс
істеп ж‰рген ќорлар жоќ емес.

– Лондон мен Оксфордтыњ кітапхана-
ларынан Моѓол империясы мен Ќазаќ
хандыѓыныњ арасындаѓы ќарым-ќаты-
нас туралы тыњ деректер тапќаныњыз-
ды, б±л ізденісті болашаќта да жалѓас-
тырмаќ ойыњыз бар екенін айтќан
екенсіз. Ол зерттеуіњізді ќашан жария-
лайсыз? Сонымен бірге, соњѓы жылда-
ры біздіњ елімізде де ќазаќ тарихына
бμлекше кμњіл бμлініп, біраз шаруалар
атќарылды. Ќазаќстан тарихына ќаты-
сты елде болып жатќан оњ μзгерістерді
ќадаѓалап отырсыз ба? Олар жμніндегі
пікіріњіз ќандай?

– Бодлианда да, Британ кітапханасын-
да да ортаѓасырлыќ Орталыќ жєне
Оњт‰стік Азия тарихын терењ зерттеп
ж‰рген классикалыќ парсы жєне шаѓатай
тілдерін мењгерген кєсіби академиялыќ
зерттеушілер ‰шін ќол тимеген ќолжазба
ќалѓан жоќ десе болады. Нені мењзеп
отырѓанымды осы аз ѓана топ μкілдері
жаќсы біледі. Алтын іздеушілер бір-біріне
ќайда ж‰ргенін, ќай жерді ќазатынын жаќ-
сы білсе де, ешќашан ашып айтпайды.
Мен  де ќазір ашып айта алмаймын. Ба-
тыстыњ б±л кітапханаларындаѓы, єсіресе,
Ќазаќ хандыѓы туралы мєліметі бар аз
санды ќолжазбалар μте м±ќият тіркеліп,
каталогтарѓа ж‰йелі т‰рде, аныќ енгізіліп
отырѓан. Парсыѓа ќоса, аѓылшынша сєл
хат танитын адамѓа бєрі аныќ кμрініп т±ра-
ды. Бар ќазына – єлі аршылмай жатќан,
біздіњ тарихќа ќатысты ќолжазбалары
жеке каталогтарѓа енбеген Иран мен
‡ндістанныњ кітапханалары мен ќорла-
рында жатыр. Кезінде Ирандаѓы елшілік-
те кењесші-уєкіл болѓан кезімде сол елдегі
Ќазаќ хандыѓыныњ тарихына ќатысты та-
рихи ќ±жаттар мен ќолжазбалар катало-
гын жасату ісін ±йымдастыру ісіне белсе-
не араластым. Кейін б±л ауќымды ж±мыс
одан ары жалѓасып, жуырда ќазаќстандыќ
шыѓыстанушылар жоѓарыда айтќан
‡ндістандаѓы бай кітапханаларѓа бірінші
рет барып ќайтты. Хайдарабадтыњ, Дели
мен Алигархтыњ м±раѓатын бір барлап
шыќты. Меніњ жоспарлаѓан ѓылыми
ізденісім де осы орталыќтарда μтпек.

– Сіз ‰немі аузыњыздан тастамай ай-
тып ж‰ретін М±хаммед Иќбал бір
сμзінде "Батыс ќанша μркениетке жеттік
дегенімен, олардыњ μркениеті – матери-
алдыќ ќ±ндылыќќа негізделген μркени-
ет" дегенді айтады. Біраќ, ќазіргі кезде
Шыѓыста материалдыќ игіліктер басым
емес деп кім айта алады?

– Постсоветтік сананыњ бір ќызыќ ерек-

ОЌЫРМАНДАРДЫЊ С¦РАУЛАРЫНА ОРАЙ
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тєсілін ќ±пия ±стайдытєсілін ќ±пия ±стайдытєсілін ќ±пия ±стайдытєсілін ќ±пия ±стайдытєсілін ќ±пия ±стайды

шелігі бар. "Пєленшекењ Т‰генше туралы
былай  деген екен" деп, ќалай тауып айт-
ќанына тамсанып отырады. Пєленше-
кењніњ ќай ѓасырда μмір с‰ргені, ол пікірін
ќандай контексте айтќаны ескерілмейді.
Єркім μз ќоѓамына, μзіне ыњѓайлы контек-
сте ќолданып кете береді. Єсілі, ќандай
контексте айтќанын ойлану керек. Иќбал
ѓана емес, кμптеген ислам ойшылдары
айтќан ойлар ХХ ѓасыр басындаѓы торы-
ѓудыњ  нєтижесінде, іздену кезінде айтыл-
ѓан ой.

М±хаммед Иќбалдыњ μмір с‰рген зама-
ны Моѓол империясынан ж±рнаќ та ќал-
май, ‡ндістанныњ "Британ Раджыныњ" ко-
лониясына айналѓан кезіне тап келді.
Жергілікті м±сылман ‰нді интеллигенция-
сы ‰шін Самарќаннан гμрі Кембридж жа-
ќын болатын. Иќбалдыњ μзі де Лахордан
шыѓып, Кембридж университетініњ Киелі
‡штік колледжінде, сосын Германиядаѓы
ењ  ірі шыѓыстану орталыѓы – Хайдель-
бергте оќыды. 2006 жылы Кембриджде тіл
курсын оќыѓан кезімде философ-аќын
т±рѓан Португал Плейс кμшесіндегі кμне
‰йдіњ алдынан к‰нде μтетінмін. Иќбалдыњ
Орталыќ Азиядаѓы діни-саяси аѓымдар-
мен ќандай да бір байланыста болѓанын
білмеймін. Ойшыл шайырды бір ауыз
сμзбен сипаттар болсам, Еуропаныњ клас-
сикалыќ философиясы мен Ислам мисти-
цизмін салыстыра зерттеу арќылы сол кез-
де Батыстыњ ѓылыми-технологиялыќ
‰стемдігін мойындап, жаппай отарѓа ай-
нала бастаѓан м±сылман Шыѓыс халыќта-
ры ‰шін ќайта μрлеу жолын іздеген адам.
Шыѓармашылыѓы ќарама-ќайшы т‰сінік-
терге толы болса да, бір мєселеге ќатыс-
ты бірізді позиция ±станѓан десе болады.
Ол – м±сылмандар ‰шін территориялыќ
±лтшылдыќ емес, ‰мбет - уммаѓа с‰йен-
ген діни-саяси бірлік керек дегенге н±сќа-
ѓан. Яѓни панисламизмге іштартќан. Біраќ,
бір ќызыѓы, кейін Иќбалдыњ идеяларын
керісінше территориялыќ ±лтшылдыќќа
с‰йенген Пєкістан мемлекетін ќ±руѓа ±мты-
лушы саясаткерлер мен теологтар μз маќ-
саттары ‰шін пайдаланып кетті.

– Батыстаѓы саяси-экономикалыќ
ойдыњ дамуынан хабар беретін бірне-
ше кітапты аудару ойыњызда бар екенін
айтќан едіњіз. Наќты ќандай кітаптарды
аудармаќсыз? Жєне ол ойыњызды ж‰зе-
ге асыруѓа не кедергі болып ж‰р?

– Ќазір Еуропадаѓы демократия мен
либерализм т‰сініктерініњ ќалыптасу тари-
хын ыќшам, аныќ т‰сіндіретін белгілі ой-
шылдыњ кітабын ќолым тиген кездері ауда-
рып ж‰рмін. Одан бμлек кезінде Шыѓыс
Пруссиядан милитаристік Жапонияѓа, со-
сын исламшыл Таяу Шыѓыс пен больше-
виктік Ресейге айна-ќатесіз кμшкен Батыс-
ќа деген жеккμрініш идеологиясы – окси-
дентализм тарихы жазылѓан кітапты
бμліп-бμліп тєржімалап ж‰рмін. Сосын
±лыбританиялыќ белгілі бір жас жазушы-
ныњ (жуырда бір романы єдебиет тари-
хындаѓы ‰здік 1001 кітап жинаѓына енді)
шаѓын романын ќазаќшалап шыѓу ойым-
да бар. Алѓашќы тарауларын 2006 жылы
бастап ќойып едім, ќолым тимей кетті.
‡зіліп ќалды. Кμп ±затпай жариялауѓа ты-
рысам. ¤йткені, байќап ж‰рмін, Ќазаќстан-
да аударма ісі аќсаќ. Т‰пн±сќаны айтпа-
ѓанда, аѓылшын тілінен аударуѓа м‰мкін-
шілік болса да, єлі к‰нге ескі соќпаќпен
келе жатырмыз. Орыс тілінен аударѓан соњ
оныњ бастапќы н±сќасынан т‰к ќалмайды.
Б±л, єсіресе, кμркем єдебиетке ќатысты.
Б±л салада жетілдіретін нєрселер μте кμп.
Аударма саласында ж‰рген азаматтар да
атсалысуы керек. Єрине, олардыњ ќолын-
да т±рѓан да ештење жоќ. Оѓан ішкі рынок-
тыњ аясы тар екені себеп. Аударманыњ
"Мєдени м±раѓа" кіргенін ќолдаймын.
Біраќ, сапасына да назар аударып, екінші
бір даму сатысына кμшу керек. Тіке аудар-
маѓа кμшу керек. Шетел єдебиетінен нені
аудару керектігін де кμп іздеудіњ ќажеті жоќ,
білген адам ‰шін олар єбден іріктеліп,
с±рыпталып ќойѓан.

– Аударма мєселесініњ екінші бір

жаѓы бар. Ол – μз жазушыларымызды
μзге тілге аудару. Батыс тілдерін былай
ќойѓанда, шыѓыс тілдерініњ μзіне ауда-
рылып жатќаны сирек. Бірді-екілі шы-
ѓармасы шетке шыѓып ж‰рген ќалам-
геріміз Дулат Исабеков ќана шыѓар осы
к‰ні. Соњѓы кездері μзімізге ќажеті жоќ
єдебиетті μзгелерге тыќпалап ќайтеміз
дейтін ыњѓайдаѓы пікір де байќалып
ќалады. Ќазаќ ќаламгерлерініњ шыѓар-
машылыѓын Батыс тілдеріне аудару
ќажет пе? Егер ќажет деп тапсањыз, ењ
бірінші кезекте кімдерді аудару керек еді
деп ойлайсыз?

– Кμркем єдебиет т±рѓысынан келген-
де ќазаќ єдебиеті советтік кезењде ќатты
μсті. Орталыќ Азияда єдеби жанрлар мей-
лінше жетілген єдебиет ќазаќ совет єде-
биеті шыѓар. ¤те жаќсы шыѓармалар туды.
Этникалыќ ќазаќ болѓандыќтан маќтанып
отырѓам жоќ, расында да, ќазаќ кμркем
єдебиеті зор жетістікке жетті. Бір ѓана
"Ж±лдыз" журналы ж‰здеген мыњ тара-
лыммен тарады. Єлбетте, идеологиялыќ
астары да болды. Екі поэма жазса,
‰шіншісінде Ленинді маќтап ќоятын. Ле-
нинге поэма арнамаѓан ќазаќ совет аќыны
жоќ шыѓар десек те, єдебиет ол уаќытта
μте жаќсы жетілді. ¤те аз тілді ќазаќ ауди-
ториясы ‰шін μте сапалы жєне саны μте
кμп ќазаќ аќын-жазушылары ењбек етті.
Кμпшілігі танымал болды. Халыќтыњ сау-
ат дењгейі де μте жоѓары болды. Біраќ, сол
кезде жазылѓан шыѓармалар ќазіргі
єлемдік єдебиет нарыѓында μтімді бола-
ды деп айту ќиын. Ыќшамдап, шаѓын вер-
сиясын басуѓа болатын шыѓар. Ал т±тас-
тай аударуѓа келмейді. Оныњ насихатын
жасау да ќиынѓа соѓады. Ќазіргі заманда
туып жатќан жања шыѓармалар болмаса,
б±рынѓы єдебиетті аудару – берекесі жоќ
тірлік.

– С±хбаттарыњызда, жазбаларыњыз-
да Халил Жебран туралы да кμп айта-
сыз. Єлемніњ ж‰здеген тілдеріне ауда-
рылып, Батыста да, Шыѓыста да кμп
оќылѓан ойшылдыњ ењбектерін, шыѓар-
маларын жиі айтып ж‰ресіз. Егер сіз
Жебранныњ "Пайѓамбары" Єлм±стафа
болсањыз, Махаббат, Отбасы, Бала, Оќу,
Уаќыт жєне ¤лім деген ±ѓымдарѓа ќаты-
сты не айтар едіњіз?

– Халил Жебранныњ с‰йікті жазушыла-
рымныњ бірі екені рас. Ливанда туып, АЌШ-
та д‰ние салѓан, кμзі тірісінде-аќ ХХ ѓасыр-
дыњ басындаѓы ењ танымал шыѓармашы-
лыќ μкілдерініњ біріне айналѓан талантты
жазушы ћєм суретші. Жазушы бір сμзінде:
"Басќалардыњ μзіњді толыќ тануына жол
берме. Сен μзіњді т‰біње дейін кμріп, толыќ
таныѓан адамдардыњ ќ±лына айналасыњ",
– деп жазыпты. Ќазаќша айтќанда "сегіз
ќырыњды кμрсетсењ де, бір сырыњды
ішіњде саќтаѓан к‰йі д‰ниеден μт" дейді
ѓой. Жебран – μзініњ сырын ашпаѓан к‰йі
баќилыќ болѓан ±лы суреткерлердіњ бірі.
Сіз айтып отырѓан "Пайѓамбар" шыѓарма-
сы Герман Гессеніњ "Сиддхартхасымен"
‰ндес μте ќуатты шыѓарма.

Ал "махаббат, отбасы, бала, оќыту,
уаќыт пен μлім туралы" сауалыњызѓа Жеб-
ранныњ єл-М±стафасы сияќты емес, жа-
зушыныњ μз μмірі мен шыѓармашылыѓы-
на арќау болѓан "жалѓыздыќ" (aloneness)
±ѓымымен жауап берейін. Біз жеке ќалѓ-
анда ѓана махаббатымызды риясыз
білдіре аламыз, жалѓызсыраѓанда ѓана
отбасыныњ ќадірін ±ѓамыз, жалѓызбасты
болып ќалмау ‰шін ±рпаќ с‰йгіміз келеді,
жалѓыздыѓымызды бμлісуді оќыту, я оќу
деп атаймыз, уаќыттыњ наќ жылдамдыѓын
тек жалѓыз ќалѓанда сеземіз, μлім табал-
дырыѓынан жалѓыз аттаймыз. "Жалѓыздыќ
тек Ќ±дайѓа жарасады" дей т±ра, сол
Ќ±дайдыњ жалѓыздыѓына адамдыќтан ай-
нымаѓан ћєм даралыѓымызды саќтаѓан
к‰йі ќосылуды μмірлік маќсат деп білеміз.
Адамныњ саусаќ тањбасы ќалай ќайталан-
байтын болса, жалѓыздыѓы мен даралыѓы
да солай ќайталанбайды. Кез келген са-
налы адамныњ жалѓыз екенін ескертпей
μткен ќазаќ ойшылы жєне жоќ.

– Оќырмандарыњыз оќуѓа тиісті бес
кітапты атањызшы.

- 1. Эзоп, "Мысалдар", 2. Руми, "Масна-
ви", 3. Джейн Остин, "Тєкаппарлыќ пен
соќыр сенім" , 4. Лев Толстой, "Крейцер
сонатасы",  5. Аравинд Адига, "Аќ жолба-
рыс".

Тєуелсіздіктен бергі журналистикада  елењ еткізген  Ѓалым Боќаш бола-
тын.  Біраќ соњѓы кезде осы шыѓыстанушы, ѓалым, журналист БАЌ-та с±хбат
беруі сирек. Реті келсе Ѓалыммен болѓан ой- пікір болса, жарияласањыздар екен.

Еркін   АБАЙДІЛДАЕВ.
Ќарасу ауданы.

Редакциядан: Оќырман сауалына орай біз Ж±лдыз Єбділданыњ "kitap.kz" сай-
тындаѓы с±хбатын ыќшамдап назарларыњызѓа ±сынып отырмыз.
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"Ќарабалыќ ауданыныњ
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыѓы, жолаушылар кμлігі жє-
не автомобиль жолдары бμлімі"
мемлекеттік мекемесі (110900 Ќос-
танай облысы Ќарабалыќ кенті,
Космонавтов кμшесі  31, аныќта-
ма ‰шін телефон 8-71441-32742)
"Б" корпусыныњ єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орнала-
суѓа байќау жариялайды:

Бас  маманы,  Е-R-4  санаты (1
бірлік), лауазымдыќ ењбек аќысы
ќызмет μтіліне байланысты 56375
тењгеден 76235 тенгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
МКК ќаржылыќ - шаруашылыќ ќыз-
метін баќылау, МКК ай сайынѓы нєти-
желерін талдау, ж±мыс тобыныњ
отырысына материалдарды дайын-
дау, есептер жєне перспективалыќ
жєне аѓымды жоспарларыныњ ±сы-
нуын баќылау, МКК ќолданыссыз
жойылуын баќылау, банкроттыќ про-
цедурасы арќылы жойылуын ж‰зе-
ге асыруын баќылау, есептер беру,
МКК ќаржылыќ - шаруашылыќ ќыз-
метініњ сауыќтандыру жμніндегі іс -
шараларын ќ±руда жєне єзірлеуде
практикалыќ кμмек кμрсету.

Білімге талаптар: Жоѓары эко-
номикалыќ, инженерлік-техникалыќ
(кμлік, кμлік техникасы жєне техно-
логия, ќ±рылыс, μндірістік ќ±рылыс
материалдары,стандарттау, серти-
фикацияландыру жєне метрология
саласы бойынша, кμлік ќ±рылыс).
Ортадан кейінгі білімі экономикалыќ,
инженерлік-техникалыќ (кμлік, кμлік
техникасы жєне технология, ќ±ры-
лыс, μндірістік ќ±рылыс материал-
дары,стандарттау, сертификация-
ландыру жєне метрология саласы
бойынша, кμлік ќ±рылыс) білім
р±ќсат етіледі жєне мемлекеттік ќыз-
мет μтілі бір жылдан кем емес неме-
се осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасы Консти-
туциясын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзін бас-
ќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтінішін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік ќызметтер

туралы" Ќазаќстан Республикасы
зањдарын, берілген санаттыњ наќты
лауазымыныњ сєйкес мамандыќ
салаларындаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республиксы нор-
мативтік актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стартегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты жолдауын
білу жєне берілген санаттыњ лауа-
зымы бойынша функционалдыќ
міндеткерліктерді атќаруѓа ќажет
басќа да міндетті білімдері болуы
шарт.

Байќау Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос мемлекеттік
єкімшілік  лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу жєне байќау комис-
сиясын ќалыптастыру Ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде кон-
курс μткізіледі.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

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 кμшір-
месі).

Аталѓан ќ±жаттар байќау μткізу
туралы хабарламаны соњѓы жария-
лау сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќарабалыќ ауданы єкімі
аппараты" ММ 305 кабинет,
110900, Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ ауданы, Ќарабалыќ кенті,
Космонавтов к., 31, аныќтама

‰шін телефон 8 (71441)-79000,
электронды пошта адресі:
karabalyk@kostanay.gov.kz., мем-
лекеттік мекемесіне ±сынылуы тиіс.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы (ќоса беріл-
ген ќ±жатары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан)
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары конкурстыќ комиссияныњ ќара-
уына ќабылданады. Байќауѓа  ќаты-
су ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей береді.

 Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар,  осы хабарды алѓан к‰ннен
бастап єњгімелесуді 5 ж±мыс к‰нніњ
ішінде байќау жариялаѓан Ќарабалыќ
ауданы єкімініњ аппараты 301 каби-
нетінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар Ќарабалыќ ауданы єкімі
аппараты кадрлыќ ж±мыс бμлімінде
єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс к‰н
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей персо-
налды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа-
лар персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметіне) жеке басын куєлан-
дыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, осы
Ќаѓидалардыњ 19-тармаѓында
кμрсетілген ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн жер-
ге келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

Асќар  таудай  єкеміз  ТИКЕНОВ
Жанатайды 5 ќањтарда 85 жасќа толуымен
ќ±ттыќтаймыз.

Ќ±тты болсын туѓан к‰ніњіз,
Єкеміз маќтанышымыз, тірегіміз.
¤мірдіњ соќпаѓымен μрге тартып,
Баќ таймай ±заќ болѓай μміріњіз.

Алланыњ н±рына бμленіњіз,
Жаќсылыќтыњ ќызыѓына кенеліњіз.

100-ге жет ж‰зіњ жарќын,
                        деніњ сау боп,
Оны да аман-есен
                        ќарсы аламыз.
Ќ±ттыќтаушылар: балаларыњыз, келіндеріњіз,

к‰йеу балаларыњыз, жиендері, немерелері мен
шμберелері.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Еске алу

Т‰зету
Газеттіњ 2014 жылѓы 31 желтоќсандаѓы №153 санында «Газетке деген

адалдыќ!» деген  материал техникалыќ себептерге байланысты газеттіњ
екінші, ‰шінші беттерінде ќайталанып басылды. Аѓаттыќ ‰шін оќырмандардан
кешірім с±раймыз.

Жанкелдин ауданыныњ т±рѓыны, балалары мен
немерелерініњ ќамќоршысы болѓан ардаќты да асыл
анамыз ¤темісова К‰лдірген Ќабылдаќызы ке-
неттен ќайтыс болып, жанымызды ќайѓы м±њ би-
леді. Десек те, таѓдырдыњ басќа салѓанына кμнуден
басќа амал жоќ. Егер анамыз б‰гінгі к‰н ортамызда
тірі ж‰ргенде ќањтар айыныњ 2-ші ж±лдызында 56
жасќа толар еді. Б±л ќуаныш анамыздыњ пешенесі-
не жазылмаѓан екен. Анамыздыњ  жатќан жері жай-
лы, топыраѓы торќа, иманы жолдас, ќабірі кμркем
болсын деп рухына д±ѓа тілейміз. Ємин!

Еніп кеттіњ ќара жердей т‰некке,
Айта алмадыќ туѓан к‰нде тілекте.
Баќилыќ боп кетсењ-даѓы анашым,
Ќаласыњ мєњгі біздіњ ж‰ректе.

Біз отырмыз ќайѓыдан шертіп м±њ шер.
Неге ±заќ бермейді анаѓа μмір,
¤зіњді ањсауменен μтіп к‰ндер,
Саѓыныштан сарѓайды бала кμњіл.

Еске алушылар: ќыздары мен к‰йеу балалары, немерелері жєне
ќ±да-ќ±даѓилары.

Жанкелдин ауданы, Торѓай ауылыныњ т±рѓы-
ны Майра АХМЕТБЕКЌЫЗЫН 1 ќањтарда асќа-
ралы 60 жасќа толатын туѓан к‰німен шын ж‰рек-
тен ќ±ттыќтаймыз.

Туѓан к‰н иесініњ ѓ±мыр жасы ±заќ, дені сау
болып, балалары мен немерелерініњ ортасында
шаттыќќа бμленіп баќытты ѓ±мыр с‰рсін дейміз.

¤мірдегі бар ойлаѓан арман маќсатына жетіп,
аќ жаулыќты єже атанып, шμбере-шμпшектерініњ
ќызыќ ќуанышына кенеле берсін деп тілек-
тестігімізді білдіреміз.

             Игі тілекпен: Т±рмановтар отбасы.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Єкімшілік істер
сотќа жіберілді

Облыстыќ ішкі істер департаментініњ ќызметкерлері
жања жыл ќарсањында "Ель" жедел-алдын алу шарасын
μткізді.

Іс-шара барысында аѓашты зањсыз кесудіњ 7 фактісі аныќталды.
Мысалы, Ќостанайда Жењіс саябаѓында затоболдыќ жігіт
ќараѓайды сындырып ±сталса, Федоров ауданында Вишневый
кентініњ азаматы 7 шыршаны зањсыз кесіп алып, ќолѓа т‰сті.  Зањ
б±зушыларѓа ќатысты єкімшілік істер жинаќталып, єкімшілік сотќа
жіберілді.

ОЌИЃА

Иісті газѓа уланды

Таран ауданыныњ Тобыл кентінде саяжайдаѓы жеке ‰йде пеш
жаѓып, ‰й иелері иісті газѓа уланып ќалды. 1951 жылы туѓан єйел
мен 1947 жылы туѓан ер адам аудан орталыѓындаѓы ауруха-
наѓа жеткізілді.

Машина μртенді

Жыл басынан бері облыста бірнеше машина μртенді. Ал-
тынсарин ауданы аумаѓында Екатеринбург-Алматы жолында
ВАЗ 21099 маркілі автомобиль μртенді. Ќостанай ауданыныњ
Затобол кентінде бір ‰йдіњ гаражында μрт шыќты. Гаражда
т±рѓан "Фольксваген-Венто" машинасыныњ салоны μртенді. Ар-
ќалыќ ќаласыныњ Новый кентінде Камаз машинасыныњ сало-
ны μртенді. ¤рт сμндірушілер ќызыл жалынды ауыздыќтап
‰лгірді.

Аудан ардагерлері
кμршілес Аманкелді
ауданына барып, мерекелік
концерт тарту етіп, аудан
ж±ртшылыѓын μнерлерімен
с‰йсіндіріп ќайтты.

Ардагерлер кењесініњ
тμраѓасы Ќарсаќбай
Бірмаѓанбетов "Ќарѓаш"
єнімен сахна шымылдыѓын
ашып, ќайта-ќайта соѓылѓан
шапалаќ пен ыстыќ ыќыласќа
бμленді. Республикалыќ,
облыстыќ фестивальдардыњ
лауреаты, ардагер, сазгер
Б.Хамзинніњ єндерін
насихаттап ж‰рген б±лб±л
єнші Бикен Махм±това
"Торѓай ќызын" тамылжытып
орындаѓанда кμрермендер
орындарынан тік т±рып,
ќосыла шырќады. Халыќ єні
"Ѓазизг‰лді" аудан кμлемінде
М‰сілима Кєдірментаевадай
єуелете айтатын жан жоќ. Б±л

жолы да кμршілес аудан
т±рѓындарын μнерімен тєнті
етті. ¤збектіњ "Мэхрибанум"
єнін μз тілінде орындап,
μзгелердіњ ж‰регіне жеткізген
"Ќазына" аналар ансамблініњ
м‰шесі Т±рсынк‰л Єбілдина
апамыз сахнаныњ кμркі болды.
Аудандыќ аурухана ардагері
Г‰лбаршын Хамиева "Жанай
керім" єнін наќышына келтіріп
орындап берді.

Ќазаќтыњ бір μнері ж±мбаќ
айтыс. Осы айтыстыњ шешуін
шешендік сμздермен
±штастырып, μлењ
жолдарымен μрбіткен
Айтжановтар отбасы
кμрермендер кμзайымына
айналды. "‡кілі ќыздан" ‰міт
‰збеген ардагер єкеміз Єбдір
Айтжанов мерекелік кешті
тамашалаѓандарды єсем
єнніњ єсерімен баурап алды.
¤лењ μлкесінде μзіндік
ќолтањбасымен танылып
ж‰рген аќын апамыз, ќарт

ЖАРНАМА
бергіњіз келсе

54-33-22, 54
-99-69 (факс

)

¤нерлі  ардагерлер –
ел  μрісі

±стаз Г‰лбаршын
Иманѓалиева "Тєуелсіздік
алтын арай аќ тањым" атты
жыр жолдарын  шабыттана
оќыды. Торѓай ауылы
ардагерлер ±йымыныњ
тμраѓасы Жылќыбай Бєкіров
"Ќ±стар ќайтып барады" єнін
орындап, залда отырѓандарды
єн ырѓаѓымен тербеді. Кμп
балалы ана, Алтын алќа
иегері К‰лпара Жєлелова
вальстіњ королы атанѓан
Ш.Ќалдаяќовтыњ "Арыс
жаѓасында" єнімен мерекелік
кешті ќыздыра т‰сті.

Бірмаѓанбетовтер отбасы
"Ж±байлар жырын", ардагер
Ќапуза Єлібек "Сыбызѓы саз
сырнай" єнін сызылта салса,
Балдырѓан Шоќпытова
"Шаќырады кμктем" єнін
орындап, ќыстыњ ызѓарлы
суыѓын ±мыттырып жіберді.

Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
Жанкелдин ауданы.
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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"ЌАЗЫНА" СЫЙЛЫЃЫ
 "Бейнелеу μнері"  номинациясы бойынша
Єбілбек ¦заќов – танымал суретші єрі м‰сінші.

"Ќ±рмет" орденініњ иегері.
"Єдебиет"  номинациясы бойынша
Серікбай Оспанов – Ќазаќстан Жазушылар ода-

ѓыныњ м‰шесі.
Аќылбек Шаяхмет – Ќазаќстан Жазушылар

одаѓыныњ м‰шесі.
"Журналистика"  номинациясы бойынша
Анатолий Гаврилов – журналист, "Ќазаќстан-

Ќостанай" телеарнасыныњ спорт жањалыќтары-
ныњ тілшісі.

Сєлім Мењдібай – облыстыќ "Ќостанай тањы"
газеті бас редакторыныњ орынбасары. Ќазаќстан-
ныњ ќ±рметті журналисі.

"Театр"  номинациясы бойынша
Раиса  Полухина – облыстыќ орыс драма теат-

рыныњ артисі.
"Ѓылым"  номинациясы  бойынша
Мењзада  Сємємбет – А.Байт±рсынов атындаѓы

ЌМУ-діњ  шетел тілі кафедрасыныњ доценті .
"Вокал" номинациясы бойынша
Майра Ќаржауова – танымал єнші.  ЌР Мєде-

ниет ќайраткері.
"Музыка" номинациясы бойынша
Андрей Коротченко – кєсіби музыкант.
"Би" номинациясы бойынша
Елена Кривова – Е.¤мірзаќов атындаѓы облыс-

тыќ филармонияныњ "Костанайские зори"  би ан-
самблініњ кμркемдік жетекшісі.

"Село мєдениетініњ жанашыры" номинация-
сы бойынша

Ќадыржан Хасенханов – домбырашы.
Александр  Чайковский – ЌР мєдениет ќайрат-

кері, Денисов ауданы балалар мєдениет ‰йініњ
ќызметкері

"Мєдени м±ра"  номинациясы бойынша.
Оразалы  Жаќсанов – "Наш Костанай" газеті  бас

редакторыныњ орынбасары, ЌР мєдениет ќайрат-
кері.

Александр Каратаев – ¦ЌКД ќызметкері, отстав-
кдаѓы подполковник.

"Білім" номинациясы бойынша
Пиалаш С‰йінкина – Ы.Алтынсарин атындаѓы

Рудный єлеуметтік-гуманитарлыќ колледжініњ

оќытушысы.
"ШАБЫТ" СЫЙЛЫЃЫ
"Бейнелеу μнері" номинациясы бойынша
Айдос Есмаѓамбетов – жас м‰сінші.
"Журналистика" номинациясы бойынша
Абылай Мауданов – 24 kz телеарнасыныњ

меншікті тілшісі.
"Театр" номинациясы бойынша
Н±рлыбек  Кенжахметов – І.Омаров атындаѓы

облыстыќ  ќазаќ драма театрыныњ  артисі.
"Хореография" номинациясы  бойынша
Светлана Абрамова – Е.¤мірзаќов атындаѓы

областыќ филармонияныњ "Зарянка" балалар би
ансамблініњ жетекшісі

"Ѓылым" номинациясы бойынша
Денис  Качеев –  А.Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ-

діњ оќытушысы, философия ѓылымдарыныњ кан-
дидаты .

"Вокал"  номинациясы бойынша
Мєди  Н±рм±хамбетов – єнші, Мењдіќара аудан-

дыќ мєдениет ‰йініњ директоры.
"Музыка" номинациясы бойынша
Елизавета  Мызина – Е.¤мірзаќов  атындаѓы

облыстыќ  филармония  музыканты.
 Б±лардыњ сыртында  мына адамдар арнау-

лы  сыйлыќтарѓа ие болды:
Кењес Д‰йсекеев – сазгер.
Маралбек Н±рмаќанов – І.Омаров атындаѓы

облыстыќ  ќазаќ драма театрыныњ бас суретшісі.
Байбосын Айсин – белгілі сатирик
Ќостанай ќалалыќ муниципальдыќ  концерттік

биг-бенд
Аруна Жаќсаѓ±лова – "‡міт-Надежда" ЌБ тμра-

ѓасыныњ орынбасары.
Борис Старшинин – ардагер журналист.

СУРЕТТЕРДЕ: єнші Майра Ќаржауова, биші
Аруна Жаќсаѓ±лова,  актер Н±рлыбек Кенжах-
метов, м‰сінші Єбілбек ¦заќов, домбырашы
Ќадыржан Хасенханов, єнші Мєди Н±рм±хамбе-
тов, лауреаттар (солдан оњѓа ќарай) Александр
Каратаев, Оразалы Жаќсанов, Пиалаш С‰йінки-
на, Серікбай Оспан±лы, Аќылбек Шаяхмет, Бай-
босын (Бєкеш) Айсин.

Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Жыл  айрыѓындаЖыл  айрыѓындаЖыл  айрыѓындаЖыл  айрыѓындаЖыл  айрыѓында

Ќас таланттарѓа  – ќ±рмет
Ќостанай меценаттар клубыныњ сыйлыѓы
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