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  2015 жылдың 11 ақпаны күні сағат 11-де аудандық əкімдіктің 
мəжіліс залында аудандық мəслихаттың кезекті ХIV сессиясы 
болып өтті.
    Сессияны оның төрағасы, аудандық мəслихат хатшысы 
Ə.Қ.Саматов ашып, жүргізіп отырды.
    Сессияның күн тəртібінде төмендегі мəселелер қаралды:
  1.2013-2020 жылдарға арналған агроөнеркəсіп кешенін да-
мыту бағдарламасының Амангелді ауданында жүзеге асыры-
лу барысы туралы. 
   (Баяндамашы: Е.Ещанов – аудандық ауылшаруашылығы 
жəне кəсіпкерлік бөлімінің басшысы).
 2. 2014 жылғы экономикалық жəне əлеуметтік даму 
қорытындылары мен алдағы тұрған міндеттері туралы Үрпек 
ауылдық округі əкімінің есебі.
   (Баяндамашы: Ғ.Жақыбаев – Үрпек ауылдық округінің 
əкімі).
  3. Мəслихаттың 2010 жылғы 22 желтоқсандағы №228 
«Амангелді аудандық кəмелетке толмағандардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі комиссияның дербес құрамы туралы» 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы.
   (Хабарламашы: С.Құттығожин – аудандық білім беру 
бөлімінің бас маманы).
   4. Кейбір округтік жəне учаскелік сайлау комиссияларының 
мүшелерін міндеттерін атқарудан босату туралы.
 (Хабарламашы: С.Əлшорин – аудандық мəслихат 
аппаратының басшысы).
  5. Аудандық мəслихаттың кезекті он бесінші сессиясының 
төрағасы туралы.
   Күн тəртібіндегі бірінші мəселе бойынша Амантоғай 
ауылдық округінің кəсіпкері Ж.Тапаев, аудандық жер 
қатынастары бөлімінің бас маманы Е.Əбілдин, аудандық 
аймақтық комитет басшысы М.Ещанов, Үрпек ауылдық 
округіндегі «Ұлан ғасыр» шаруа қожалығының төрағасы 
Б.К.Досжанов, Аманкелді селолық округіндегі «Еркін-А» 
шаруа қожалығының басшысы О.Амантаев, аудандық 
мемлекеттік кіріс комитетінің басшысы М.Сейткамалов, 
аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы, полиция полковнигі 
М.Р.Сыздықовтар, күн тəртібіндегі екінші мəселе бой-
ынша аудандық мəслихат депутаты Н.Игіліков, Үрпек 
ауылдық округіндегі «Елнұр» шаруа қожалығының төрағасы 
М.Оспановтар жарыссөзге шықты. 
       Аудандық мəслихат сессиясы күн тəртібінде қаралған 
мəселелер бойынша тиісті шешімдер қабылдады.

КЕЗЕКТІ   СЕССИЯ   ӨТТІ
Аудандық мəслихатта

    Несін айтасыз, коммунистік-кеңестік дəуірдің де 
ел есінен кетпес ұлағатты істері болды ғой. Соның 
ең бастысы қарапайым еңбек адамдарын – мемлекет 
қайраткерлерімен қатар қойып, құрметтеу еді. Əрине, 
бұл коммунистік-кеңестік дəуірді аңсау емес, бірақ оның 
да артықшылықтары болғандығын айту.  
     Сол артықшылықтың жарқын көрінісі - 1947 жылы 
Аманкелді ауданынан 14 адамның Социалистік 
Еңбек Ері атануы болса, кейін аға шопан Сейілхан 
Сыздықов ағамыздың қатарынан екі мəрте Қазақ 
ССР Жоғарғы Советінің депутаты жəне қой 
өсірудегі ұзақ жылғы жетістіктері үшін Қазақ ССР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атануы бола-
тын. Сол сияқты, қарапайым жүргізуші Тарғынбек 
Жəкенұлы Тілеулиннің - 1976 жылы Социалистік 
Еңбек Ері атануы да сол артықшылықтың дəлелі бо-
латын. 
  Əрине, мұндай мысалдарды туған ауданымыздың 
өмірінен көптеп келтіруге болады. 
     Коммунистік-кеңестік кезеңнің тағы бір артықшылығы 
– елде бұлжымас бір партиялық жүйе қалыптассада, сол 
коммунистермен қатар партияда жоқтарды мемлекеттің 
жоғарғы органдарына депутат етіп сайлауы болатын. 
Бұл жағдайлар көп ұлтты Совет халқының еңбекке деген 
сүйіспеншілігін арттырғанын ешкім де жоққа шығара 
қоймас. 
   Қарасу ауылында туып, өмірбойы сол ауылда меха-
низатор болып еңбек еткен Досымхан Ыбырайұлы 
Махатов та – ауданымыздың жоғарыда аттары аталған 
азаматтардай құрметті еңбек адамдарының бірі бол-
ды. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де ол - қол 
қусырып отырып қалған жоқ. Еңбектен қол үзбеді. 
Мінезі салмақты, сабырлы, бір қалыпты Досағаң 
ешқашан көзге түсуге ұмтылған емес. Еленбедім деп 
ешкімге өкпелеген де емес. Содан болар, жаны жайсаң 
ақсақал 75-ке келсе де, əлі ширақ, сол баяғыдай бойы 
тіп-тік, еңселі, омырауы толы орден-медальдар. Тоқ 
етері: Қарасу ауылдық округінің ғана емес, Аманкелді 

Еңбек адамын құрметтеу – елдік парыз
«ЕЛІМНІҢ МАҚТАНЫШЫ  - ЕҢБЕК АДАМЫ»
БАЙЫРҒЫ АТАҚТЫ ДИХАН-МЕХАНИЗАТОР, ЕҢБЕК АРДАГЕРІ, ЕҢБЕК 

ҚЫЗЫЛ ТУ ОРДЕНІНІҢ ИЕГЕРІ ДОСЫМХАН ЫБЫРАЙҰЛЫ МАХАТОВТЫҢ 
75 ЖАСҚА ТОЛУЫН АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫ ЛАЙЫҚТЫ АТАП ӨТТІ

ауданының бетке ұстайтын ақсақалдарының бірі.  Осы-
ны ескерген Қарасу ауылдық округінің əкімшілігі мен 
аудан басшылығы Досекеңнің 75 жасын атап өтуге 
ерекше ықылас танытты. Себебі, Досекең өмір бойы 
табан аудармай, бір ауылда ғана еңбек етті жəне өзінің 
ұстамды қалпынан ешқашан таймады. Қашан көрсеңде 
жымиып күліп тұрады. Берекелі істің, сабырлы да 
байыпты мінездің, терең ойдың иесі.  Кейде аты атал-
май, еленбей ескерусіз қалсада, жан баласына ренжіп 
көрмепті. 
      Сондықтан болар, ауыл халқы ауылдық округ пен 
аудандық əкімдіктің оған деген құрметін бірауыздан 
қолдады. Ауыл ақсақалдары мен Жасбуын орта 
мектебінің оқушылары еңбек ардагерінің 75 жасқа 
толған торқалы тойына лайықты əзірлік жасады. 
     2015 жылдың 12 ақпаны күні Қарасу ауылындағы 
мəдениет үйінде Досағаның 75 жасқа толу мерейтойы 
«ЕЛІМНІҢ МАҚТАНЫШЫ - ЕҢБЕК АДАМЫ» атты 
əдеби-музыкалық қойылыммен салтанатты түрде ата-
лып өтті. 
     Бұл күн - оның туған күні болатын. Рəсімді ауылдық 
округ əкімі Бақытжан Аманжолұлы ашып, алғашқы 
құттықтау сөзді аудан əкімінің орынбасары Талғат 
Тойшыбекұлына берді. 
  Талғат Тойшыбекұлы Досымхан Ыбырайұлының 
кезінде ауданымызды өркендетуге зор үлес қосқанын, 
Қарасу ауылындағы Абай колхозында, кейін «Комму-
низм жолы» совхозында механизатор болып жемісті 
еңбек етіп, зор табыстарға жеткенін, оның бүкіл бол-
мысы кейінгі жас ұрпаққа үлгі екенін айта келіп, 75 
жасқа толуымен құттықтады. Ауыл халқының алдын-
да Досекеңе Қостанай облысының əкімі Нұралы 
Мұстафаұлының Грамотасын оқып беріп, табыс етті. 
      Келесі кезекте ауыл əкімі Бақытжан Аманжолұлы 
Досағаңа аудан əкімі Жансұлтан Қоңыртайұлының 
Құттықтауын жəне сый-сияпатын тапсырды. 

(Жалғасы 2-бетте)

   Қостанай облыстық 
ішкі істер Департаменті 
бастығы, полиция гене-
рал-майоры Т.Маткеновтің 
бұйрығымен Мұрат 
Рахымжанұлы Амангелді 
аудандық ішкі істер 
бөлімінің бастығы болып 
тағайындалды.
    Ол бұған дейін Жанкел-
дин аудандық ішкі істер 
бөлімінің бастығы болып 
қызмет атқарып келген. 
    М.Р.Сыздықовтың поли-
ция қызметіндегі еңбек өтілі 
24 жыл. Ол бұған дейін де 
Аманкелді аудандық ішкі 

Жаңа тағайындаулар
Мұрат Рахымжанұлы СЫЗДЫҚОВ

істер бөлімінің бастығы болып 
қызмет атқарды. 

Қайдар Қайырбекұлы ТАУБАЕВ
    Аманкелді ауданының 
əкімі Ж.Қ.Таукеновтың 2015 
жылғы 30 қаңтардағы №18-ө 
өкімімен Қазақстан Респу-
бликасы Еңбек кодексінің 
33-бабына жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 18 қарашадағы 
№1353 Қаулысымен 
бекітілген Мемлекеттік 
кəсіпорынның басшысын 
тағайындау жəне аттестат-
тау, сондай-ақ оның кандида-
турасын келісу қағидасына 
сəйкес 2015 жылдың 1 
ақпанынан бастап Аманкелді 
ауданы əкімдігінің «Аман-Су» 
мемлекеттік коммуналдық 
кəсіпорнының директоры бо-
лып тағайындалды. 
   Қ.Қ.Таубаев 1960 жылы 8 
тамызда Аманкелді селосында 
туған. 1977 жылы Аманкелді 

орта мектебін бітірген. 1977-
1997 жылдарда аудандық 
кəсіподақта нұсқаушы болған. 
1997-2014 жылдар аралығында 
бас маман, жол бөлімінің 
бастығы жəне аудандық жолау-
шылар қатынасы бөлімінде бас 
маман болып істеді.
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     Б.Қолдасбаев атындағы 
орта мектепте ақпанның 2-сі 
күні «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 
атты əскери-патриоттық 
айлықтың салтанатты ашылу 
рəсімі өтті.  Қостанай поли-
ция академиясының студенті 
Əсемгүл Серікбаева жəне 
спорт ардагері  Жеңіс Махатов-
тар ұстаздар мен оқушыларды 
құттықтап, айлықтың жақсы 
өтілуіне сəттілік тіледі.  
        Айлықтың ашылуында 
Ұлы Жеңістің құрдасы, спорт 

АРДАГЕРЛЕРДІ АЯЛАЙЫҚ

Аудан айшықтары
ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ АЙЛЫҚ
Əнет ЖҰМАБЕК

    Мұнан соң, Досекеңмен ұзақ 
жылдар бойы бірге еңбек еткен 
тыл жəне еңбек ардагері Тау-
тан Ғалыұлы, көрнекті компози-
тор, Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген қызметкері Айт-
бай Мұздаханұлы, аудандық ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы 
Балтабай Уахитұлы, Қалимаш 
Ермағанбетқызы, Қарасу ауылдық 
округі ардагерлер кеңесінің 
төрайымы Үмітжан Мұқышқызы 
секілді ардагер ақсақалдар мен 
аналар Досымхан Ыбырайұлын 
торқалы тойымен құттықтап, оның 
өнегелі өмір жолы туралы жиынға 
қатысқан барша қауымға ғибратты 
əңгімелер айтты. Қазақы дəстүрмен 
иығына шапан жапты.
    - Досымхан бізден 5-6 жас кіші. Біз 
оның ағасы Ғилманмен бірге өстік, 
бірге механизатор болдық. Айта кет-
кен жөн, біз - осы ауылдың алғашқы 
тракторшылары атандық. Кейін До-
сымхан ағасы Ғилманға еліктеп, ме-
ханизатор болуды қалады. Қазіргі 
Əулиекөл ауданындағы кəсіптік 
училищеге 1957 жылы түсіп, оны 
1959 жылы үздік бітіріп келіп, 
еңбек жолын Абай колхозын-
да бастады. Көп сөзді білмейтін, 
ұстағанды да ұстамды Досым-
хан салғаннан жарқырап көзге 
түсті. Сапа Мойынов, Қасымхан 
Əбдіғалиев секілді механизатор-
лармен бірге шаруашылықтың 
маңдайалды механизаторы атанды. 
Ол кезде біз уақытпен санаспай-
тынбыз. Таңның атысынан түннің 
ортасына дейін жұмыс атқаратын 
кездеріміз болды. Міне, Досымхан 
осы қиындықтардың бəрін басы-
нан кешірді. Өте адал, жаны таза, 
жүрегі нəзік, кішіпейіл, елгезек 
жан. Біз бəріміз Досымханды қатты 
құрметтейміз. Оның сөзінде де, 
ісінде де жаңсақтық, жасандылық 
болған емес. Қазір ауылымыздағы 
нағыз ардақты ақсақал болып 
отыр. Ол жастарға өзінің жүріс-
тұрысымен-ақ үлгі-өнеге көрсетуде. 
Сондықтан да, Досымханды ме-
рейтойымен құттықтап, алдағы 
уақытта да осы асыл қалпынан 
айнымай, ортамызда бірге жа-
сай беруін тілейміз! - деді Таутан 
Ғалыұлы ақсақал.
   Ал композитор, белгілі елағасы 

Айтбай Мұздаханұлы болса:
   - Досымхан құдай деген адам. 
Кісіге ренжуді білмейді. Өткен 
ғасырдың 90-шы жылдарының 
басында совхоздар ыдырағасын 
мен Досымханды автобусы-
ма жүргізушілікке шақырдым. 
Өйткені автобуспен табыс тауып, 
күн көруіміз керек болды. Ол кезде 
жұрттың көбінде жөнді ақша жоқ. 
Досымхан күн сайын Аманкелді 
мен Арқалыққа қатынап тұрды. 
Алғашқы кезде мен онымен бірге 

жүрдім. Жолда бір адам кетіп бара 
жатсада, ол өзі қол көтермесе де, 
соған тоқтап, автобусқа мінгізіп 
алады. Əлгі адам «Ағай, ақшам 
жоқ еді, кейін беремін» десе, соған 
да көне салатын. Арқалық пен екі 
ортада да осындай жағдайлар жиі 
қайталанды. Автобусқа 30 адам 
мінсе, соның 10 шақтысы ғана 
ақша төлейді. Қалғандары «Кейін 
береміз» деп уəде береді. Сонда 
Досымхан «Жарайды» дей сала-
ды. «Мұның не?» десем, «Айтеке-

Еңбек адамын құрметтеу – елдік парыз

« Е Л І М Н І Ң  М А Қ Т А Н Ы Ш Ы   -  Е Ң Б Е К  А Д А М Ы »
БАЙЫРҒЫ АТАҚТЫ ДИХАН-МЕХАНИЗАТОР, ЕҢБЕК АРДАГЕРІ, ЕҢБЕК ҚЫЗЫЛ 
ТУ ОРДЕНІНІҢ ИЕГЕРІ ДОСЫМХАН ЫБЫРАЙҰЛЫ МАХАТОВТЫҢ 75 ЖАСҚА ТОЛУЫН 

АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫ ЛАЙЫҚТЫ АТАП ӨТТІ
ау, уəде қылды ғой, аяушылық 
білдірейік, береді ғой» деп жы-
миып күледі. Мұндай адамға 
не айтасың? «Жарар» деймінде 
қоямын. Бірде Досымхан автобу-
сты соғып алыпты. Көргендерден 
сұрастырсам - соққан ол емес 
екен, басқа бір жүргізуші екен. 
Жайын білейін деп «Ау, Досым-
хан, мұның не?» десем, «Айтеке-
ау, техника болғасын бір-бірімен 
соғыспай тұрмайды ғой» деп қарап 
тұр. Бір қызығы Досымханның 
шеберлігінің арқасында біздің ав-
тобусымыз ешқашан жолда қалып 
көрген емес. Жұрттың біразын тегін 
тасып жүрдік. Ұятына қарағандар 
ақшасын берді, бермегендер-
ден сұраған жоқпыз. Досымхан 
достыққа адал, сыйластыққа берік, 
жаны жайсаң жан. Мен де оған тек 
жақсылық тілеймін. Енді мен оған 
арнап «Жан досым» деген өзімнің 
əнімді орындап берейін, - деді 
де, əнін нəшіне келтіре орындап 
берді. Əннің сөзі де, музыкасы да 
көпшіліктің көңілінен шықты. Шы-
нында да, жүрек толқытарлық əн 
екен.
    Аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Балтабай Уахитұлы сөз 
алып:
    - Бұл Қарасу - қасиетті жер! Бұл 
топырақтан 4 бірдей Социалистік 
Еңбек Ері шығуы - тегін емес. 
Досымхан - солардың жалғасы! 
Жаңағы ақсақалдардың бəрінің 
айтқан сөздері өте орынды. 
Ешқандай артық сөз жоқ. Досымхан 
нағыз еңбек ері десек артық емес. 
Мұндай адамды қалай құрметтесек 
те артықшылық етпейді. Бір еңбек 
адамы осындай-ақ болсын. Мен 
де Досымханға ұзақ өмір, зор 
денсаулық тілеймін! - деді.
    Келесі кезекте Қарасу ауылдық 
ардагерлер кеңесінің төрайымы, 
Социалистік Еңбек Ері Мұқыш 
Нұрғожаұлының баласы Үмітжан 
Мұқышқызы:
    - Мен Досекеңді бұрын аудандық, 
облыстық газеттер арқылы білдім. 

Ол кезде бұл кісі туралы жиі жазы-
латын. Кейін, жолдасым Сейтжан 
Бадайұлы екеуміз осы ауылға ұстаз 
болып келгенде танысып, білісіп, 
қадірлес, сыйлас дос болып кеттік. 
Шынында да Досекең тамаша 
кісі. Нағыз еңбек адамы. Зайыбы 
Шəріп екеуі 7 баланы өсіріп, оларға 
жоғары білім алып берді. Бірақ 
Шəріп өмірден ерте озды. Досекең 
болса балаларының қолында 
бəйбішесі бар адамдардай жақсы 
тұрып жатыр. Мінезге бай кісі. 
Ренжуді білмейді. Қашан көрсең 
де бір қалыпта тұрады. Көсемсіп, 
шешенсіп кеуде соғуды білмейді. 
Ақылды, парасатты кісі. Бір аза-
мат осы Досекеңдей-ақ болсын! - 
дер едім. Көптің батасы шығар, 75 
жасқа шаршап-шалдықпай жетіп, 
елдің қуанышы болып отыр. Осы 
қуанышы ұзағынан болсын! - деді.
   Мұнан соң ауылдағы Жас-
буын орта мектебінің өнерпаз 
оқушылары Досағаның 75 жасқа 
толған торқалы тойына орай ар-
найы концерт берді. Балалардың 
кіршіксіз жүрегінен шыққан əндер 
қалың көпшілікті шаттыққа бөледі. 
Əсіресе, Жанар Едресова, Сəкен 
Шаттық секілді өнерлі балалардың 
əуелете салған əндері көпшіліктің 
жүрегіне жол тапты.
  Осылайша, Қарасу ауылының 
халқы мен аудан жұртшылық 
өкілдері қарапайым еңбек адамы 
Досымхан Ыбырайұлы Махатовтың 
мерейлі мерейтойын есте 
қаларлықтай тағлымды да ғибратты 
етіп атап өтті.
 Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев 
айтқандай қай жерде, қай ауылда, 
қай мекеме, кəсіпорында болма-
сын, ең алдымен адал еңбек етіп, 
шынайы тер төгіп жүрген нағыз 
еңбек адамдарын құрметтей берген-
ге не жетсін?! Қарасу ауылы өзінің 
іргелі де ізетті ел екенін ардақты 
перзентінің мерейтойын жарқырата 
тойлау арқылы көрсете білді. Осы 
дəстүр жалғаса бергей.

Өз тілшіміз.

Суреттерде: Досымхан ақсақалды аудан əкімінің орынбасары Талғат 
Тойшыбекұлының құттықтап тұрған сəті жəне ол ауданымыздың 

бір топ ардагерлерінің ортасында;  Жасбуын орта мектебінің 
өнерпаздары Досымхан Ыбырайұлына арнап əн шырқауда.

Суреттерді түсірген автор.

    Құрметті аудан халқы! Қазіргі 
күні ауданымыз бойынша «Зекет» 
қорын қолдау ісі басталып кетті. 
Бұл істі бірінші болып Үрпек 
ауылының жұртшылығы қолға 
алды. Олар бұл шаруаны 2015 
жылдың 30 қаңтары күні баста-
са, екінші болып 2015 жылдың 
6 ақпаны күні Қабырға ауылдық 
округінің халқы жалғастырды. 
Бұл түскен малдар ауданымыздағы 
«Зекет» қорына беріледі. Бұл 
қор осы малдарды мешіт 
қызметкерлеріне жалақы ретінде 
ұсынады. Олардың қалауынша 
малдарды өткізіп, ақшалай немесе 
малдай береді. 
   Асыл дінімізді ардақтау – 
мұсылман баласының міндеті. 
Басқа діндер əрбір ұлтқа берілсе, 
Ислам діні – барша адамзатқа 
жіберілген қасиетті дін. Күндердің 
күнінде Аллатағаланың 
қолдауымен Ислам дінінің 
адамзаттың жалғыз ортақ діні 
болары анық. Барша мұсылман 
баласы  мешіттерде осылай деп 
тілек тілеп, дұға оқиды. Осының 
нəтижесі болар, қазіргі күні 
дүниежүзінің көптеген халықтары 
қолдап, оны қабылдауда.

Асыл дінімізді қолдау - әр мұсылманның парызы

«ЗЕКЕТ» ҚОРЫНА ҮЛЕС ҚОСАЙЫҚ, 
ҚАДІРЛІ ЖЕРЛЕСТЕР!

   Ислам дінін өркендету – əрбір 
мұсылман баласының пары-
зы. Сондықтан, оны көркейту 
үшін əрқайсымыз өзіміздің ша-
мамыз жеткенше көмектесуіміз 
керек. Біреу көп берді, біреу аз 
берді деуге болмайды. Əркімнің 
жағдайы əрқалай. Басты мəселе 
- қанша бергеніңде емес, көптен 
қалыс қалмауыңда, өзіңнің 
үлесіңді қосуыңда.  Сондықтан 
да, құрметті жерлестер, «Зекет» 
қорына үлес қосуға асығыңыздар! 
Ол үлесті ақшалай да, малдай 
да беруге болады. Төменде «Зе-
кет» қорына алғашқы болып 
үлес қосқан ауылдық округтер 
тұрғындарының тізімін жариялап 
отырмыз.

Үрпек ауылдық округі:

1.Мұқышева Ханша – 1 бұзау.

Қабырға ауылдық округі:

1.Оспанбекова Раушан – 1 қой.
2.Арыстанбаева Қаншай – 1 тұсақ.
3.Ысқақов Қойшығара – 1 серке.
4.Шибутова Ғазиза – 1 тоқты.
5.Мұсағұлова Əсия – 1 тоқты.

«Зекет» қорын ақпараттық қолдаушы - «Аманкелді арайы» 
газеті редакциясы ЖШС.

ардагері Жеңіс Əбдікұлы Ма-
хатов ағамыз «Жеңіске 2 айдың 
үстінде ғана уақыт қалды. 
Сондықтан, оны қарсы алуға бар-
ша аудан жұртшылығы болып 
үлес қосуымыз керек. Əсіресе, 
сол Жеңісті алып келген соғыс 
қаһармандары мен тыл ардагерлері 
бұл іске мұрындық болғандары 
жөн. Себебі олардың көргендері 
көп. Олар майдандағы жəне 
тылдағы ерліктің қалай болғанын 
жақсы біледі. Сондықтан да 
осы ардагерлер өздерінің көзбен 

көргендерін жас ұрпаққа қаз-
қалпында баяндап берсе, соның 
өзі үлкен ғибрат болар еді. Əскери 
тəрбие əр шаңырақтың өзінен 
басталуы керек. Сонан ол мек-
тепте, ауданымыздың күнделікті 
өмірінде жалғасын таба береді. 
Бұған мысалдар көп.  Ауданы-
мызда өзінің туған жері мен 
өлкесін сүйетін, құрметтейтін 
жəне оны көркейтуге үлес қосып 
жүрген тамаша адамдар аз емес. 
Тек біз солардың еңбектерін 
бағалап, құрметтей білсек, олар 
жас ұрпаққа өздерінің Отан сүю 
жолындағы ғибратты əңгімелерін 
айтып берер еді», - деді.
   Бағдарламада патриоттық 
өлеңдер оқылып, əндер 
шырқалды.  Алғашқы əскери 
даярлық пəнінің оқытушысы 
жəне ұйымдастырушысы 
Кəрімжан  Махатов оқушыларды  
ақпан айында өтетін айлық жо-
спармен таныстырды.   Салта-
натты жиын соңында 6-шы сы-
нып оқушылары «Біз Отанның 
ұланымыз» атты əнді хормен 
орындады.

Суретте: Б.Қолдасбаев 
атындағы орта 
мектепте өткен 
əскери-патриоттық 
тəрбие айлығына 
қатысушылардың бір 
тобы.

Суретті түсірген автор.
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   «Аса маңызды міндет – 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы жаңа стратегия-
ны қалыптастыру жəне 
іске асыруды жалғастыра 
беру керек» деп Ел-
басы Н.Ə.Назарбаев 
атап өткендей, сыбай-
лас жемқорлықтан ада 
қоғам құру – мемле-
кет саясатының басым 
бағыттарының бірі, ал 
сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне қарсы 
іс-қимыл бойынша 
қабылданып отырған 
шаралар мемлекеттік ор-
ган мен оның басшысы 
жұмысының тиімділігін 
бағалауда маңызды 
критерий болып табы-
лады. Яғни, сыбайлас 
жемқорлық дегеніміз – 
заңда қарастырылмаған 
жеке немесе дəнекерлік 
арқылы мүлікті игілікке 
жəне мемлекеттік функ-
цияларды атқаратын ба-
сымды тұлғалардың жəне 
де соларға теңестірілген 
тұлғалардың, лауазымдық 
дəрежелерін қолдана оты-
рып жəне де лауазымның 
мүмкіндіктерін өз 
мүддесіне қолдана оты-
рып, мүліктік табыс 
алу үшін жасалынатын 
қадамдар.   Осылайша, 
сыбайлас жемқорлыққа 

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ІНДЕТ, ЖОЮ – МІНДЕТ
қарсы күреске барлық 
адамдардың заң мен 
сот алдында теңдiгiн, 
мемлекеттiк органдардың 
қызметiн анық құқықтық 
регламенттеудi, мұндай 
қызметтiң заңдылығы 
мен жариялылығын, оған 
мемлекеттiк жəне қоғамдық 
бақылауды күшейтуді, 
мемлекеттiк аппараттың 
құрылымдарын, кадр 
жұмысын жеке жəне 
заңды тұлғалар құқықтары 
мен заңды мүдделерiн 
қозғайтын мəселелердi 
шешу рəсiмдерiн 
жетiлдiруді, жеке жəне 
заңды тұлғалардың 
құқықтары мен заңды 
мүдделерiн, сондай-ақ, 
мемлекеттiң əлеуметтiк-
экономикалық, саяси-
құқықтық ұйымдық 
басқару жүйелерiн 
қорғаудың басымдығын 
қамтамасыз ететін маңызды 
құжат жасалды. Одан 
басқа да, мəселен, жеке 
жəне заңды тұлғалардың 
бұзылған құқықтары 
мен заңды мүдделерiн 
қалпына келтiру, сы-
байлас жемқорлықпен 
құқық бұзушылықтың зи-
янды зардаптарын жою 

жəне олардың алдын алу, 
мемлекеттiк мiндеттердi 
атқаруға уəкiлдiк берiлген 
адамдар мен соларға 
теңестiрiлген адамдардың 
құқықтары мен заңды 
мүдделерiн мемлекеттiң 
қорғауы, аталған адамдар 
мен олардың отбасыларына 
лайықты тұрмыс деңгейiн 
қамтамасыз ететiн жалақы 
мен жеңiлдiктер белгiлеу, 
сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты қылмыстарды 
анықтау, ашу, жолын кесу 
жəне олардың алдын 
алу мақсатында жедел-
iздестiру қызметi мен өзге 
де қызметтердi жүзеге асы-
ру, сондай-ақ, қоғамдық 
бақылауды қамтамасыз ету 
жəне қоғамда сыбайлас 
жемқорлық көрiнiстерiне 
төзбеушiлiк жағдайын 
қалыптастыруды жүзеге 
асырылатын болды.
  Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы функциясын құқық 
қорғау органдарының 
жұмысы тұрғысынан 
ғана қарау мүмкін емес. 
Мемлекет басшысының 
бастамасы бойынша 
басталған əкімшілік жəне 
конституциялық реформа-
ларды іске асыру ерекше 

маңызға ие болып отыр. Бұл 
əкімшілік реформалардың 
мəні мен мазмұны сы-
байлас жемқорлыққа 
қарсы күресті күшейтуге, 
азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау 
жүйесін одан əрі нығайтуға 
бағытталған. Сыбай-
лас жемқорлықпен күрес 
мəселесі дүние жүзінің 
мемлекеттері үшін өзекті, 
ортақ мəселе. Барлық елдер-
де оның трансұлттық сипа-
ты анықталып, оған қарсы 
экономикалық, құқықтық 
жəне басқа да шаралар 
қолданылуда. Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Президенті Н.Назарбаев 
Республика тұрғындарына: 
«Жемқорлық біздің 
өмірімізде əртүрлі 
салаға терең еніп келеді, 
жемқорлық – эконо-
микамызды түсіреді, 
құртады» - деп айтқан 
болатын. Елімізде сы-
байлас жемқорлыққа 
қарсы күрес мəселелерін 
реттейтін Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Қылмыстық Кодексі, 
Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодесі, 
Еңбек кодексі, «Сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңы, 
Қазақстан Респбуликасы 
Президентінің Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
м е м л е к е т т і к 
қызметшілерінің Ар-намыс 
кодексі негізгі нормативтік 
құқықтық актілері болып 
табылады. Осы аталған 
саладағы қабылданған 
Заңнамалардың басты 
мақсаты – азаматтардың 
құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауға, 
сыбайлас жемқорлық 
көріністерінен туын-
дайтын қауіп қатерден 
республиканың ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге, осыған байланысты 
құқық бұзушылықтың, 
қылмыстың алдын алу, 
анықтау, олардың жо-
лын кесу жəне ашу, 
олардың зардаптарын 
жою жəне кінəлілерді 
тиісті жауапқа тартумен 
қатар, демократиялық 
негіздерді, мемлекеттік 
басқарудағы жариялылық 
пен бақылауды кеңейтуге 
халықтың мемлекет пен 
оның құрылымдарына де-
ген сенімдерін нығайтуға, 

  Аманкелді ауданының 
прокуратурасымен алимент 
өндіру туралы сот актілерін 
орындау барысында 
заңдылықтың сақталуы 
тұрақты бақылауға 
алынған.
  Аманкелді ауданының 
аумақтық сот орындаушы-
лар бөлімінде 2015 жылдың 
өткен мерзімінде алимент-
тер өндіру туралы барлығы 
62 атқарушылық өндірісі 
болған. Соның ішінде, 
атқару құжаттары бойын-
ша өндірістер аяқталмаған, 
атқару құжаттары 
өндіріп алушыларға 
қайтарылмаған, өндірістер 
қысқартылмаған. Бүгінгі 
күні барлығы 62 атқару 
құжаты өндірісте бар, 
олардың 24 айналымды 
өндірілуде. Алимент өндіру 
туралы атқарушылық 
өндірістері бойынша ал-
дын ала мəлімет бойынша 
берешектер – 1 150 000 
теңге сомасының шамасын 
құраған.
   Қазіргі уақытта сот 
орындаушылар бөлімінің 
өндірісіндегі алимент-
тер өндіру туралы атқару 
құжаттары бойынша 37 

    Амангелді ауданы  бойынша  мемлекеттік  кірістер  
басқармасы  аудан  тұрғындарына кəсіпкерлікті 
жаңадан бастап жатқан тұлғаларға 26.02.2015ж. ба-
стап Біріңғай күн кеңесін əр аптаның төртінші  күні 
сағат 9.00 ден бастап 18.00 ге дейін  Амангельді се-
лосы Майлин көшесі 46 үй, мемлекеттік  кірістер  
басқармасы мекемесінде, басшының  кабинетінде 
өткізілетіні туралы хабарлайды.
 

М.СЕЙТКАМАЛОВ,
Амангелді ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 

басқармасының басшысы                                                                                   

   Жуырда Есір ауылындағы Н.Мейірманов атындағы 
орта мектепте Аудандық «Жалын - 2015» жазғы спар-
такиада бағдарламасының волейбол түрінен ерлер мен 
əйелдер арасында іріктеу ойындары өткізілді. Əйелдерден 
5 округтан командалар қатынасып, І орынды - Амангелді 
селосының командасы, ІІ  орынды - Амантоғай ауылы, ІІІ 
орынды - Құмкешу ауылы, IV-V орындарды - Үрпек ауылы 
мен Қарасу ауылы командалары өзара бөлісті. 
   Ойынның үздік ойыншысы болып Амангелді селосы 
командасының мүшесі Бекенова Жанар танылды. Ерлерден 
6 команда қатынасып, Амантоғай, Байғабыл ауылдарының 
командалары өз топтарында І орын алып, Құмкешу ауы-
лында 3-5 шілдеде өтетін жазғы спартакиаданың ақтық 
сынында Құмкешу ауылының командасымен І-ІІІ орындар 
үшін ойнайды. Ерлер арасында одан кейінгі орындарды өз 
тобында ІІ орын алған Амангелді селосының командасы 
жалпы есепте волейбол түрінен  IV орын, өз тобында ІІ 
орын алған Үрпек ауыл V орын, өз тобында ІІІ орын алған 
Тасты ауылы командасы VI орын, Қарасу ауылының ко-
мандасы VII орында  орналасты.  

АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ.

АЛИМЕНТ ӨНДІРУ ТУРАЛЫ СОТ АКТІЛЕРІН ОРЫНДАУ БАРЫСЫНДА ЗАҢДЫЛЫҚТЫҢ 
САҚТАЛУЫ ЖƏНЕ АЛИМЕНТ ТӨЛЕУДЕН ЖАЛТАРҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

борышкердің тұрақты 
жұмыс орны мен табысы 
жоқ.
  2015 жылдың өткен 
кезеңінде аудандық 
соттың ұйғарымдарымен 
борышкерлерге іздеу 
жарияланбаған, борышкер-
лер анықталмаған жəне 3 
борышкер қазіргі уақытта 
іздеуде.
  Айрықша назар мен 
алаңдаушылық туғызатын 
жағдай, кейбір алимент 
төлемдері бойынша бо-
рышкерлер өздерінің нақты 
табысы бола тұра, туған 
балаларын асырап-бағуға 
арналған қаражат төлеуден 
үнемі жалтарып, тауып 
отырған табысы мен мүлкін 
жасыруға əрекет жасайды.
Бұл орайда, аталған 
əрекеттер жасағаны үшін 
жауапкершілікті түсіндіру 
жөн деп санаймыз.
  «Неке (ерлі-зайыптылық) 
жəне отбасы туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Кодексіне сəйкес, ата-ана-
лар өздерінің кəмелетке 
толмаған балаларын күтіп-
бағуға міндетті. Кəмелетке 
толмаған балаларды күтіп-
бағудың тəртібі мен ны-

санын ата-аналар дербес 
айқындайды.
  Ата-аналар өздерінің 
кəмелетке толмаған балала-
рын, сондай-ақ жалпы орта, 
техникалық жəне кəсiптiк, 
орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм 
беру жүйесінде, күндізгі оқу 
нысаны бойынша жоғары 
бiлiм беру жүйесiнде 
оқитын кəмелетке толған 
балаларын күтіп-бағу тура-
лы келісім (алимент төлеу 
туралы келісім) жасасуға 
құқылы.
    Егер ата-аналар өздерінің 
кəмелетке толмаған ба-
лаларына, сондай-ақ 
жалпы орта, техникалық 
жəне кəсiптiк, орта 
бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру 
жүйесінде, күндізгі оқу 
нысаны бойынша жоғары 
бiлiм беру жүйесiнде 
оқитын жиырма бір жасқа 
дейінгі кəмелетке толған 
балаларына күтіп-бағу 
қаражатын ерікті түрде 
бермеген жағдайда, бұл 
қаражат олардан сот 
тəртібімен өндіріп алына-
ды.
 Кəмелетке толмаған 
балаларға төленетін али-
мент бойынша берешектің 

мөлшерін алимент төлеуге 
міндетті адамның али-
мент өндіріп алынбаған 
кезеңдегі жалақысы мен 
өзге де кірісін негізге ала 
отырып, сот орындаушысы 
айқындайды. Егер алимент 
төлеуге міндетті адам осы 
кезеңде жұмыс істемеген 
болса немесе оның табысы 
мен өзге де кірісін растай-
тын құжаттар тапсырылма-
са, алимент бойынша бере-
шек сол берешекті өндіріп 
алу кезіндегі Қазақстан 
Республикасындағы ор-
таша айлық жалақының 
мөлшері негізге алына оты-
рып айқындалады.
  Алимент төлемдерiн 
жалақыдан немесе өзге де 
табыстардан үш ай бойы 
қатарынан өндiрiп алу 
мүмкiн болмаған жағдайда 
олар борышкердiң мүлкiнен 
өндiрiп алынады.
    Сонымен қатар, Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік 
құқық бұзушылық тура-
лы кодексінің 669-бабы-
на сəйкес, сот үкiмiн, сот 
шешiмiн немесе өзге де сот 
актiсiн жəне атқарушылық 
құжатты орындамау – жеке 
тұлғаларға – он, лауа-

зымды адамдарға, жеке-
ше нотариустарға, жеке 
сот орындаушыларына, 
адвокаттарға – жиырма 
айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл 
салуға немесе бес тəулікке 
дейін əкімшілік қамаққа 
алуға, шағын кəсiпкерлiк 
субъектiлерiне – отыз, орта 
кəсiпкерлiк субъектiлерiне 
– қырық, iрi кəсiпкерлiк 
субъектiлерiне елу 
айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл 
салуға əкеп соғады.
  Қазақстан Республика-
сы Қылмыстық кодексінің 
430-бабына сəйкес, заңды 
күшiне енген сот үкімін, 
шешімін немесе өзге де сот 
актiсiн не атқарушылық 
құжатты алты айдан астам 
орындамау, сол сияқты 
оларды орындауға кедергi 
жасау – үш жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге 
бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.
   Адам өзінің қызмет 
бабын пайдалана оты-
рып жасаған дəл сол іс-
əрекеттер – белгілі бір 
лауазымдарды атқару не-

месе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан бес 
жылға дейінгі мерзімге ай-
ыра отырып, үш жылдан 
бес жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығын шекте-
уге не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға 
жазаланады.
   Осы баптың бірінші не-
месе екінші бөліктерінде 
көзделген, қылмыс жа-
сау кезінде өндiрiп 
алу сомасы Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
заңнамасында белгiленген 
он мың айлық есептiк 
көрсеткiштен асатын іс-
əрекеттер, сол сияқты 
олардың орындалуына 
кедергі жасау – белгілі бір 
лауазымдарды атқару не-
месе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан бес 
жылға дейінгі мерзімге ай-
ыра отырып, бес жылдан 
жеті жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығын шекте-
уге не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға 
жазаланады.

Арман БАЙДІЛДИН,
Аманкелді ауданы 

прокурорының аға көмекшісі 
1-сыныпты заңгер                                                                            

    Таяуда Қостанайда тоғызқұмалақтан облысымыздың 
жекелей-командалық кубогы өткізілді. Осы жарысқа 
жалпы саны 13 команда қатынасып, Амангелді 
ауданының тоғызқұмалақшылары командалық есепте 
25,5  ұпай жинап, 5-ші орын алып қайтты. 
    Жекелей сында І тақтада 15 спортшы қатынасып, 
Бисенғали Амангелді  7 турдан 5 ұпай жинап 2 орын 
алса, ІІ тақтада 19 спортшы қатынасып,  Төлебай Ер-
бол 7 турдан 3 ұпай жинап 11-16 орындарды бөлісті. ІІІ 
тақтада 19 спортшы қатынасып,  Сағитов Ғалым 7 тур-
дан 5 ұпай жинап 4 орын алды. 
    IV тақтада 15 спортшы қатынасып, Ержігітова 
Ақкенже 7 турдан 3 ұпай жинап  9-13 орындарды бөлісті. 
V тақтада 22 спортшы қатынасып,  Мұхамбетқалиева 
Аида 7 турдан 4,5 ұпай жинап  4 орын алды. 
     VI тақтада 28 спортшы қатынасып,   Сардарова 
Айгерім 7 турдан 5 ұпай жинап 4-5 орындарды бөлісті. 

Болат МУСИН,
аудандық дене тəрбиесі жəне спорт бөлімі 

ММ басшысы. 

білікті мамандарды 
мемлекеттік қызметке 
кіруге ынталандыруға, 
мемлекеттік міндеттерді 
атқаратын адамдардың 
риясыз адалдығы үшін 
жағдайлар жасауға 
бағытталғаны жөнінде 
атап өту қажет. 
   Жалпы елімізде сы-
байлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдың 
кешенді жəне тиімді 
жүйесі қалыптасқан деп 
айтуға болады. Жаңа 
құқықтық механизмдерді, 
а қ п а р а т т ы қ 
мүмкіндіктерді пайдала-
нып, жемқорлықтың ал-
дын алу жəне сауықтыру 
үшін қоғам мүшелерін 
көбірек тарту қажет. Сы-
байлас жемқорлық қазіргі 
заманғы қоғамның аса бір 
көкейкесті мəселелерінің 
бірі болғандықтан, 
ең қиыны сыбайлас 
жемқорлық халықтың 
сенімін жояды, қоғам 
құру жолындағы оның 
күллі шешімдерін жоққа 
шығарады. Бұл кеселмен 
күресу үшін елімідің əр 
азаматы заң жағынан сау-
атты болуы керек. 

Ж.СЕИЛОВА,
Амангелді ауданы əкімдігі 
қаржы бөлімінің басшысы                                               

Спорт
ІРІКТЕУ ОЙЫНДАРЫ ӨТКІЗІЛДІ

  Спартакиада бағдарламасының волейбол түрінен 
Амангелді селосы 22 ұпай, Үрпек ауылы 15 ұпай, 
Амантоғай ауылы 12 ұпай, Қарасу ауылы  12 ұпай, Құмкешу 
ауылы 10 ұпай,  Тасты ауылы 6 ұпайдан жинады. Байғабыл 
ауылының, Амантоғай ауылының, Құмкешу ауылының 
ерлер командасына қосымша ұпайлар 3-5 шілдеде өтетін 
ақтық ойындардан кейін қосылады.    

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ САЙЫСЫНДА

АУДАН  ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ  
ЕСІНЕ!
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   Өткенді оймен шолып, зерделеп, 
көзбен көргеніңді еске алу – адамның 
қиялына қозғау салады. Сол қиялға 
қозғау салған тақырып, осы жердің 
төл тумасы, парасатты абзал азамат, 
кезінде осы ауданның экономикасы 
мен əлеуметік дамуына, мəдениетінің 
гүлденіп өркендеуіне қомақты да 
жемісті үлесі бар, кешегі талай 
өрімдей жастардың қызыл қанын су-
дай ағызып, жат жерде үйінді топырақ 
астында қалдырған, талай жанұяның 
шаңырағын ортасына түсірген, атасын 
баласынан айырып зарлатқан, қызығы 
мен бал дəурен өмірдің лəззатын 
көрсетпей сүйген жарынан айырған, 
əкенің аялаған ыстық алақанын көрмей 
өскен жетімдерді қан жылатқан 1941-
1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысынан 
аман-сау, ерлікпен оралған майдангер   
мархұм Əбенұлы Бейсенбек жайлы.
  Бейсекеңнің өмір деректері жай-
ында ауданымыздың зиялы азаматы, 
қарт журналист, аудан тарихы туралы 
кейінгі ұрпағына мол мұра қалдырған, 
өз елінің бірлігі мен тірлігі үшін тер 
төккен, сол еңбегі ел алдында да, 
үкімет тарапынан бағаланып «Құрмет» 
орденімен марапатталған, ұлағатты 
ұстаз, қаламгер мархұм болған Хайрул-
лин Уали ағамыздың жазғандарын тағы 
бір рет оқырмандардың есіне салуды 
жөн көрдім.
  Əбенов Бейсенбек 1923 жылы 
Қараторғай болысының 2-ші ауылын-
да кедей шаруаның от басында туған. 
Əке-шешеден жастай қалып, ағасы 
Мажиттің тəрбисінде болады. Жастай-
ынан мінезге бай, бауырмал, сабаққа 
өте зейінді болып  өскен Бейсенбек, 
Байғабыл жеті жылдық мектебін 
бітірген кезде Ұлы Отан соғысы ба-
сталып, майданға аттанады. Майданда 
фашистермен шайқаста бірнеше рет 
ерліктер жасайды. Ұрыс кезінде екі 
рет жараланса да соғыстың аяғына 
дейін жаумен шайқасып, елін сүйген 
патриоттығын көрсетіп, елге жеңіспен 
оралады. Майдандағы ерлігі жөнінде 
Бейсенбек қызмет ететін полк командирі 
Майор Пархоменконың ағасы Мажитке 
жазған хатында: «Құрметті біздің май-
дандас жауынгеріміздің ағасы Мажит 
Əбенов, сізге жауынгер Б.Əбеновтың 
майдандағы ерлігін айта келіп, өзінің 
ауыр жараланғанына қарамастан, 
оның қарауындағы батареясы 2 атыс 
ұясын, жаудың 3 пулеметін, 30-ға жуық 
солдатының көзін жойды. Сізге отанын 
сүйетін ержүрек жауынгер тəрбиелеп 
өсіргеніңіз үшін алғысымды айтамын» 
- делінген.
     Бейсенбек 1947 жылы əскер қатары-
нан босап, елге оралысымен аудандық 
Комсомол комитетінің  кадр бөлімі 
меңгеруші,1950 жылы аудандық ком-
сомол комитетінің бірінші хатшысы, 
аудандық партия комитетінің бюро 
мүшесі болып сайланады. 
   Болашағынан үміт күткен сол кез-
дегі аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы М.Досаев 1953 жылы 
Бейсенбекті Алматыдағы Жоғарғы 
партия мектебіне оқуға жібереді. Осы 
оқу орнын бітіріп келгеннен кейін 
Бейсенбекті, сол кездегі аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
болған Т.Бодамбаев Торғай кен зерт-
теу экспедициясы бастығының саяси 
жұмыс жөніндегі орынбасарлығына 
ұсынады. Бейсенбектің адами 
азаматтық қасиеті осы орында 
шыңдалады. Өйткені ол экспедицияда 
əр тараптан келген əр түрлі ұлт өкілдер 
жұмыс атқарады. Бұл жұмыста да 
өзінің іскерлігін көрсете білгендіктен, 
Аманкелді аудандық атқару комитеті 
төрағасының бірінші орынбасарлығына 
сайлайды. Бұл жұмыста да Бейсен-
бек іскерлік қабілетінің арқасында 
аудандағы мəдени-ағарту денсаулық 
сақтау мекемелерінің жауапкершілігін 
күшейтіп, жергілікті жердің білікті кад-
рларын жауапты орындарды басқаруға 
жастарды ел басқаруға тəрбиелеуге 
ат салысты. 1950-1957 жылдары ау-
дан колхоздарын ірілендіру, кейін 
оларды совхоздар жүйесіне көшіруде 
бел ортасында жүрді. 1960 жылы 
ауданда тың жəне тыңайған жерді 
көтеру басталғанды, жапан дала-
дан ашылған егін совхозы «Тастыға» 
директорлыққа жіберілді. Бұл совхоз 
үш жылдың ішінде алдыңғы қатарлы 
шаруашылыққа айналды.
    Артында өшпес із қалдырған, тек 
Бейсенбектің өзіне тəн азаматтық 
ерекшеліктерін атап өтуді жөн көрдім - 
деп жазады Уəли ақсақал.
     Бейсенбек ағымыз «Родник» совхо-
зында директор болғанда мен ол кісінің 
қызметтік машинасының жүргізушісі 
болдым жəне жанұям көшіп барғанша 
сол кісінің үйінде жаттым. Сондықтан, 
мен өзімді Бейсекең ағамыздың кейбір 
адами қасиеттері мен шаруашылық 
басшысы болып халықпен етене жұмыс 
істеген кездегі «қыр-сырларынан» 
хабарым бар деп есептеймін. Мен 
білетін Бейсекең түр-сипаты келіскен, 
нар тұлғалы, бойы еңгезердей, қасқа 
маңдай, қалың қабақты, бұрын сырын 

Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында

БЕЙСЕНБЕК МАЙДАНГЕР БАСШЫ ЕДІ

білмейтін адам алдына шаруасымен 
алғашқы кіргенде айтатын шаруасын 
айта алмай қаймығатындай жан бола-
тын. Алайда, ол кісі мінезге бай, ақылы 
кең дариядай, ақжарқын, Бейсекең 
шаруасын айта келген адамдардың 
сəлемін алғаннан кейін, асықпай 
қалтасынан «Казбек» шылымының ка-
ропкасын ашып, бір талының сабағын 
сағат қалтасына үнемі салып жүретін 
мақтасын алып тығындап, шылымды 
рахаттанып бір сорып алып, түтінін 
бұрқыратып алғаннан кейін ғана кел-
ген адамның шаруасын сұрайтын. 
Алайда сырт көзге солай көрінгенмен 
жаны жайсаң, өте сабырлы, кісімшілігі 
жоқ, көпшіл, бауырмал, қайрымы 
мол, үлендерді қатты сыйлайтын, 
өйткені совхозды ұйымдастырған кез-
де Жыланшықта Амантоғай, Комму-
низм жолы, А.Иманов, Қазақстанның 
40 жылдығы атындағы совхоздарының 
отгоны болғандықтан, сол кездегі мал-
шы-шопандар зейнеткерлікке тақап 
жүрген жəне басқа да қарт кісілер бо-
латын. Тамшин Əбдірахман, Смайылов 
Торғай, Сарбасов Жақып, Қарамурзин 
Шырдай, Құлмурзин  Смағұл, Ағатанов 
Байғабыл, Əлшорин Шменбай, 
Көшербаев Байдір, Ахметов Құсей, 
Шүленов Шекер, Сəтен т.б. қарттар бо-
латын. Малшыларды аралап жүргенде  
алдымен осы кісілерге сəлем беріп, қал-
жағдайларын сұрап отыратын. Ал, осы 
кісілердің бірі ілтифат білдіріп дəм ішіп 
кет десе, жұмыс бар еді, асығыс едім 
деп сылтау айтпай, міндетті түрде асын 
ішіп, əңгіме-дүкен құрып аттанатын. 
Совхоз ашылғанда Бейсекең жастарды 
шақырумен қатар, ертеде Жыланшық 
бойын мекен еткен рулардың жанжақта 
жүрген ұрпақтарын шақырып, 
олардың келуіне аудан көлеміндегі 
соларға ықпалы жүретін үлкендерін 
өзіне тарта білді. Мысалы: Биса-
ры деген жер бұрынғы Жарбасты 
руы, Көшкінбай, Жыланшық бойын 
Тоқпан, Төре, Таңат рулары, Өгізкөкті 
Шоқанай рулары мекендеген көрінеді. 
Бейсенбек жоғарыдағы т.б. руларға 
жататындарының белді азаматтары-
мен байланыс  жасап, ағайындарыңды 
жаңа совхозға шақырыңдар, еліне, ата-
бабаларының мекенді қонысына келсін 
деп əр рулардың үлкендері: Жарбасты-
дан, Кеңбейілдің Əнуары, Мұхамеджан, 
Шоқанай Нұржан, Берді қаз Бейсеннің 
Темірғалиі, Төре Сейтқасым, Тоқпан 
Əшім тағы басқалармен сөйлесіп, Пақта 
Аралдан, Жезқазғаннан, Қызылордадан 
т.б жерлерден көптеген жанұялар көшіп 
келіп, ата-мекендерінен қоныс тепті. 
Көшіп келгендерге қажетті барлық 
жағдайларын жасады. Ол кісі жастайы-
нан өмірдің мектебінен    өткен, қандай 
жағдайда да болмасын үлкеннің де, 
кішінің де, тілін таба білетін өте пара-
сатты жан болатын.
  Бейсекең өте балажан болатын 
жұмыстан, болмаса ауданнан жина-
лыстан  үйіне келісімен алдымен ба-
лалары: Нұрлан, Нұрсұлтан, Зақаш, 
Салтанаттарды іздеп, оларды айналып-
толғанып отыратын. Роза жеңгеміз 
болса Бейсекеңнің атын атамай, үнемі 
Бейсен дейтін, екеуінің сыйластығы 
жарасқан, Алланың өзі екеуін бір-
біріне əдейі жаратып, таңдап қосқандай 
жұптар еді.Аздап шегініс жасап, көргені 
мен көңілге түйгенімді баяндайын.     
   1963 жылдың 27 сəуір айында «Род-
ник» совхозы ашылатын болып, сол 
совхоздың директорлығына осы 
аудандық атқару комитеті төрағасының 
бірінші орынбасары болып жұмыс 
атқарып жүрген, бүрын «Тасты» со-
вхозын ашып, жалаңаш жерге алғашқы 
қазығын қағып,тың көтерген, іскер бас-
шы Əбенов Бейсенбек, партия ұйымы 
хатшылығына  облыстық комсомол 
комитетінің нұсқаушысы Мақанов Ер-
назар, кəсіподақ комитетінің төрағасы 
Симағанбетов Қоңқабай  болады екен 
деген əңгіме аудан көлеміне тез тараған 
болатын. Ол кезде мен аудандық 
мəдениет бөлімінде шофер- киноме-
ханик болып жұмыс істеймін. Бұл ме-
кемеде əр салада жұмыс істейтіндер 
кілең 20-30 аралығындағы азамат-

тар болатын. Бір күні осы мекемеге 
Ьейсекең келіп, шамасы бастығымыз 
Уəли Хайруллинмен келіскен болар, 
біздерді: Əлекин Төленді, Жандил-
дин Сəндібек, Жаңғабылов Хайдар, 
Көкенов Құлахмет, Сағитов Əуезхан 
т.б. бар əңгіме өткізіп, жаңа ашылып 
жатқан қой совхозына барамыз деп ау-
дан жастарына Үндеу тастаңдар, сен-
дерге барлық жағынан материалдық-
моралдық жағдай жасауға уəде беремін 
деп бізді үгіттеді. Осы мəдениет 
бөліміндегі жəне ауданның басқада 
жастары бар сол кездегі Целиноград-
тан шығатын «Тың өлкесі» газетіне 
аудан жастарын жаңа ашылған  «Род-
ник» совхозына екінші тың, қой 
шаруашылығын көтеруге шақырамыз 
деп, қол қойып Үндеу тастаған бо-
латынбыз. Бұл үндеуге қосылған 
көптеген ауданның жəне басқа жақтан 
да жастар «Родник» совхозына келіп, 
өздері таңдаған мамандықтары бой-
ынша жұмыс атқарып, жастары 
үйленіп, жанұясы барлар сол совхоз-
дан  ұрпақтарын өсіріп, өз нəпақаларын 
тапты. Совхоз орталығы бұрынғы 
Иманов атындағы совхоздың бөлімше 
орталығы болған Рахметтің қызыл үйі 
мен төбесі шатырланбаған 3-4 қазақы 
үйлері бар «Жыланшық» өзенінің 
жағасындағы төбенің басындағы 
жазыққа алғашқы қазығы қағылып, 
жан-жақтан келген əр ұлттың өкілдері 
бар құрылысшыларға жергілікті ма-
териалдардан кірпіш құйдырып, 
1963 жылдың 27 сəуірінде совхоздың 
орталығын салуға кірісіп кетті. Күзгі 
суыққа ұрындырмай сол жылы 30-
ға жақын екі пəтерлі тұрғын үйлер 
жəне кеңсе, жеке бастылар тұратын 
жатаққана үйі пайдалануға берілді.  
Құрылысшылар совхоз орталығын 
салуға кіріссе, ал кеңсе,сонымен 
қатар басқа қоғамдық ұйымдардағы 
қызметкерлерді, жазғы демалыстағы 
мұғалімдерді ұйымдастырып, Бейсен-
бек пен Ерназардың тікелей өздері бас 
болып, қолдарына айыр-күрек алып   
ертедегі мал қыстаған, құлап жатқан 
орындарды тазартып, шым тілдіріп, тал 
шаптырып бір жыл қыстап шығатындай 
мал қоралары мен малшылар үйлерін 
салып, мал қыстақтарына сенбілік 
жасалынып, мая-мая шөп тасылды. 
Халқымызда «Жұмыла көтерген жүк 
жеңіл» - деген бар. Жалаңаш жерден 
совхоз тұрғызу, жарты жылда соншама 
жоғарыдағы атқарылған жұмыстарды 
жасату,оған халықты бір кісідей 
жұмылдыра білу менің пайымдауымша 
тек қолынан іс келетін ұйымдастыру 
қабілеті мол, еліне беделді, өзі басқарып 
отырған халқының тілін таба білетін 
басшылардың ғана қолынан келеді 
деп ойлаймын. Марқұм Бейсенбек пен 
Ерназар сондай басшылар болатын. 
1963 жылдың қысындағы мал қыстату 
науқаны «Родник» совхозы тұрғындары 
үшін оңай тиген жоқ. Қазан, қараша 
айлары ылғи қара жаңбырлы бо-
лып, бұрындары ауданның басқа 
аймақтарына қарағанда Жыланшықта 
қыс бір ай кеш түсетін де, ал көктем 
бір ай ерте келетін. Осы жылы қыс ерте 
түсіп, қар өте мол, қысы аязды қатты бо-
лып, жол қатынасы қиындық тудырды. 
Родниктің халқы қысқа қажетті көмір, 
отын шөбін уақытында жинап ала ал-
мады. Жол тазалайтын техникаларға 
қысқы солярка жетіспегендіктен қатты 
аязда жазда құятын жанар-жағар май-
лары қатып жүргізбеді, жол қатынасы 
нашарлап техникаларға қажетті жанар-
жағар майларды толық тасып алуға 
мүмкіншілік болмады.
  Жанар-жағар майды қысты күні 
бөшкелерге құйып, самолетпен 
тасыған күндер болды. Сол кездегі 
ауданның бірінші хатшысы Е.Жауіков 
тракторға тіркелген будкалы шанаға 
өзі отырып «Родникке» тракторлармен 
көмір тасығанын өз көзімізбен көрдік. 
Бұрын ерте замандағы Жыланшықты 
жайлаған байлардың да, кейін аудан 
шаруашылықтарының отгоны болған 
кездерде де бұл жерде қыстаған мал-
дар қыстай тебінмен шығатын болса, 
сол жылы жылқыдан басқа малдар 

тегіс қолға қарады. Жылқы тебіндейтін 
жерлердегі шөптердің бастары екі ай 
бойы жауған жаңбырдан аязда қатып 
қалып, мұздақ болып, буаз малдар 
іш тастатып, жылқы өлімі көбейді. 
Екіншіден, жылқылардың қыста 
қырылуының себебі совхозға бұрын 
қыста  тебінге үйренбеген Қостанай 
жылқысы əкелінді, олар үнемі бай-
лауда, қорада тұрған, қыстың аязына 
шыдамайтын кілең ұзын мойын «Рый-
сактар» еді.  Ауданның басшылары мал 
шығынын табиғаттың тосын залалынан 
көрмей, жазадан аулақ болу мақсатында 
совхоз басшыларының шаруашылықты 
дұрыс ұйымдастыра алмағынан болды 
деп облысқа мəлімдеунің салдары-
нан, желтоқсан айының орта кезінде 
облыстық партия комитетінің көшпелі 
бюросы Аманкелді ауданындағы 
мал қыстату барысын қарауға, оның 
ішінде тікелей «Родник» совхо-
зы бірінші күн тəртібінде тұрды. 
Бюро болмастан бір күн бұрын 
шаруашылықты өз көздерімен көрмек 
болып, сол кездегі обкомның бірінші 
хатшысы А.М.Бородин, облыстық 
ауылшаруашылығы басқармасының 
бастығы Струков екеуі «Родникке» 
самолетпен ұшып келіп, аэропортта 
күтіп тұрған Бейсенбек бен Ерназар-
ды самолетке салып алып, табындағы 
жылқыларды аралап, жылқылардың 
күйін көріп жүргенде, сол кісілердің 
көз алдында 3-4 бие құлын тастаған 
көрінеді. Сонда Струков   қолындағы 
таяғымен шөптердің басындағы қатып 
қалған мұздарды қағып, А.М.Бородинге 
«Андрей Михайлович, директор не ви-
новат, виноват он» деп, таяғын аспанға 
көтерген екен. Жылқы табындарын 
аралап келгеннен кейін  А.М.Бордин 
самолеттен түсіп, Стуковты ауданға 
ұшырып жіберіп, шамасы үнжүрғасы 
түсіп кеткен директордың кінəсіз 
екенін түсінген болар, өзі Бейсенбектің 
үйіне қонуға қалды. Аэропорттан ат 
шанамен алып келдім.  Қонақ келгесін 
шай да қойылды, қазанға қазы-қарта да 
асылды, біз Ерназар мен Роза жеңгеміз 
бар үшеуміз зыр жүгіріп қолымыздан 
келгенше қызмет көрсетіп жатырмыз. 
Бейсекеңнің кеткендегідей емес бетіне 
қан жүгірген, көңіл-күйі көтеріңкі. 
Дөңгелек стол қойылып, үйдегі бар 
керегін, арақ-шарабын оған қажетті 
тіске басарын дайындап берген соң, Бо-
родин, Бейсенбек, Ерназар үшеуі оңаша 
қалдырып, шайларын ішіп əңгіме-
дүкен құрып жатқан болу керек, кейде 
қатты күлген дауыстары ғана естіледі. 
Роза екеуміздің құлағымыз есік жақта, 
бірдеңе қажет болып қала ма деп. 
Бірдеңе керек болғанда Бейсекеңнің 
Роза деп шақырғанда мен «лəппай» 
деп жетіп барам да сұрағанын жеткізіп 
тұрам. Ет желініп болғаннан кейін, сор-
па апарсам, шамасы «екі алыпқа» ере 
алмаған болу керек, Ерназар қалжырап 
мүлгіп отыр екен. Бейсекең маған Ер-
назарды үйіне апарып сал, дем алсын! 
- деді. Сол отырғаннан екеуі таңғы 5-ке 
дейін отырып, отырған жерлерінде 
ұйықтап, күндізгі сағат 10 кезінде 
бірақ оянып, жуынып-шайынып шай-
да ашщы қуырдақпен бастарын жазып,  
сағат 11-де келген сомолетке мініп 
Бородин, Бейсенбек, Ерназар үшеуі 
ауданда болатын бюроға ұшып кетті. 
А.М.Бородин кетерінде дəлізде киім 
ілгіште тұрған өзінің киген қара то-
нындай Бейсенбектің тонын киіп көріп, 
«жолдас директор, тондарымызды 
айырбастасақ, қайтеді?» деді. Өйткені 
Бородиннің тоны өзіне ұзындау жəне 
қытыңқы көрінді. Ал, Бейсекеңнің тоны 
қысқалау жəне өзіне кеңдеу болатын. 
Сонымен екеуі біріне-бір тондарын 
айрбастап киіп, «аға-інілі» болды да 
қалды. Бейсенбекті осы бюрода орны-
нан алып, жазалайды екен деп шулаған 
жел сөздер сап тиылып, Бейсенбек пен 
Ерназар құр ескертумен ғана шектеліп, 
совхозға аман-есен оралды.  Осы бю-
родан келісімен Бейсекең кезекті еңбек 
демалысын алып Алматыға Жоғарғы 
партия мектебіндегі соңғы курсын 
аяқтап Мемлекеттік сынағын тапсы-
рып, диплом қорғауға кетті. Сол кеткен-
нен оралмады. 
   Бейсекеңнің мінезі ауыр, өте байсал-
ды болатын. Олай дейтінім, күзгі қой 
қырқымының кезі болатын, біз «Боқай», 
«Көшкінбай» бөлімшелеріндегі қой 
қырқымын аралап, «Төрт катондағы» 
қырықтықшыларға жақындағанымызда  
қырқым пункітінің алдына алыс- 
жұлыс, айқай. Біз келіп тоқтай 
қалғанда бəрі сап болды да қалды, 
шамасы біреуі директор келіп қалды 
деген болу керек. Бейсекең машина-
дан түсіп, ештеңені байқамағандай, 
«Қалдарың қалай ? Қырқымды 
қашан бітіресіңдер?» - деп сұрап жа-
тыр. Сонда  бөлімше меңгерушісі 
Түйебай, бүгін толық аяқтаймыз, 
бүгін түскі үзіліс кезінде Рабочком 
келіп қырықтықшылар арасындағы 
Социалитік жарыс қортындысын 

шығарып, жарыс жеңімпаздарын ма-
рапаттап еді, аздап мына Фазылхан 
інім аузын ашып жіберіпті деді. Сон-
да Бейсекең екі адам қолтықтап, əрең 
тұрған Фазылханға, «Əй Фазылхан, 
отыр машинаға» дегеннен басқаса сөз 
айтпады. Артқы орындыққа Фазыл-
ханды отырғызып алып, совхозға келе 
жатырмыз, бір кезде Бейсекең «Əй 
мына күшік қайтеді» дегенге артыма 
қарасам, Фазылхан бір аяғын шіреп 
Бейсенбектің желкесіне тіреп алған, 
біреулердің атын атап «сендерді көрем» 
деп өзімен-өзі былдырлайды, есі 
кірелі-шығарлы. Мен машинадан түсе 
сап, аяғын тартып алып жатқыздым.  
Орталыққа келгесін Бейсенбек үйіне 
түсіп қалды да «мынаны шалға апа-
рып тапсыр» дегеннен басқа сөз айт-
пады. Осындай жағдайда,  қит етсе заң 
орнымен қорқытатын басшылардың 
төзімі жетер ме екен, ағайын? Таңертең 
Бейсекең жуынып жатқанда, Фазылхан 
келіп қипақтап тұрды, шамасы əкесі 
мен ағасы «барып, кешірім сұра» деген 
болу керек, Бейсекең оған «Шекеңнен 
(əкесі Шекер) сыбағаңды алдың ба? 
дегеннен басқа сөз айтпай жұмысыңа 
бар деді.  VII-ші ғасырда өмір сүрген 
Жүсіп Баласұғын  айтқандай «Егер 
өзің қылған болаң ізгілік, өзіңе пай-
да жасағанының мəңгілік» - дегендей 
не деген парасаттылық десеңші. 
     Баласының келеңсіз кінəсі үшін 90-ға 
жақындаған  Шекердің сағын сындыр-
майын деген болу керек. 
    Ол кісі шаруашылықтарды арала-
ғанда, адам төзбейтін кемшіліктерді 
көргенде, кейбір басшылардай 
шыжалақтап, малшы-шопандардың, 
не мал мамандарының жер-жебіріне 
жетіп, айқайлап ұрысып жатпайды.  Тек 
тіл қатпай, үнсіз қалып, қалтасынан 
шылымын алып,тұтатып бір-екі со-
рып алғаннан кейін ғана жайлап, неге 
бұлай болады? жөндеу қолыңнан келе 
ме? болмаса көмек керек пе? - деп 
сұрап алып, қайтып келіп көремін, 
кейін маған ренжіп жүрме деп айта-
тын да, маған «кеттік» дейтін. Келесі  
келгенде, жаңағы кемшіліктер толық 
орындалатын  еді. Кейде жолда келе 
жатқанда машинаның ақауы болып, 
аздап тоқтап қалатын кездерде маған 
ешқандай реніш білдірмейтін, болма-
са жаңбырлы батбақта тұрып қалатын 
кездерде, аздап итеріп жіберсе шығып 
кететіндей жағдайда, аға осылай оты-
рамыз ба? Аздап итеріп, көмектесіңіз 
дегенде, ол сенің міндетің, қалай 
шықсаң - солай шық, мен асықпаймын 
деп  қозғалмай отыратын. Кейін ой-
лап отырсам, онының өзі тəрбие 
екен, қашанда өз ісіңе ұқыпты бол, өз 
міндетіңді түсініп дұрыс атқар дегені 
екен ғой марқұм ағамыздың. Бірде, 
ауданнан совхозға бара жатқанда, 
Бейсекең менен осы сенінің көзің көріп, 
құлағың ести ме? Тілің қандай деп 
сұрады? Сонда мен ол кісінің сұрағын 
басқаша түсініп, ішімнен жаратпай 
«ой, аға, мені сіз соқыр, саңырау, сақау 
деп келе жатырсыз ба?» дегенімде, 
«сен жігітім менің айтқандарымды 
ұқпаған екенсің, онда тыңда» деді. 
«Мен совхоздың директорымын, 
менің жақсымен де, басқалармен де 
араласатын кездерім көп болады, сен 
ұзақ күтетіндей əр-түрлі отырыстар 
болады. Совхоз мүлкінен басқаларға 
қажетті жағдайларға беретінім де 
болады. Көпшілік жұмыстар сенің 
қатынасуыңмен жүзеге асырылады. 
Өйткені сен жүргізуші болғаныңмен 
менің ең сенімді серігімсің. Сондықтан, 
«аузыңа берік, көзің көрсе де көрмесін, 
құлағың естімесін. Енді түсіндің 
бе? - деп айтқаны бар еді. Осындай  
Аманкелді топырағында туған текті 
жанның өлшеулі ғұмыры қысқа бо-
лып, 1964 жылдың  қаңтар айының 
4 күні самолет апатынан  Бейсенбек 
опат болды деген қайғылы хабары бізге 
жетті. Мүрдесі Алматыдан əкелініп, 
Тойтөбедегі қорымға қойылды. Басын-
да жансыз бейнесі мен төрт əріп қана 
жазылған. А. Б. С. Ф. Бұлар тірісінде 
сыйласқан, жан аяспас достар еді. 
Олар: Ақбайзан, Бейсенбек, Сыздық, 
Фазылбектер болатын.
 Алланың қолдауы болған шығар, 
Бейсекең о дүниелік болғанымен өзі 
қолынан алғашқы қазығын қағып, осы 
ел азаматтарымен бірге жұмыс атқарып, 
совхоз экономикасы мен мəдениетін 
көтерем деп іріктеген кадрлары мен 
«Родниктің» жаңа тұрғын халқының 
ұйымшылдығының арқасында, бұл 
совхоздың шаруашылығы 1964- 1966 
жылдары аралығында экономикасы мен 
халықтың тұрмысы өрлеп, аудан, облыс 
көлемінде алдыңғы қатардан көрініп, 
төрт түлегінің түгін тартса майы 
шығатын, мал басының өсімі мен олар-
дан алатын өнімі артқан Жыланшық 
болғанын, аудан көлеміндегі ел ұмыта 
қоймас». «Тірі өледі, жер төсеніш 
жастығың, аты өлмейді өлседағы 
жақсының» - деген осы болар.

Балтабай УАХИТҰЛЫ,
тыл жəне еңбек ардагері.
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    Н.Мейірманов атындағы орта мектебінде «Шапағат» 
əкелер мектебінің «Əке - асқар тау» апталығы өткізілді. 
Апталық бала тəрбиесіндегі əкенің ролін арттыру мақсатында 
ұйымдастырылды.  Апталықтың ашылуы өткізіліп, мектеп 
директоры Бекзада Шайкамалұлы əкелерге сəттілік тіледі. 
   Апталық барысында оны ұйымдастырушы Қорлан  
Бақытбекқызы əкелерге бағдарламалар мен өткізілетін 
курстық-сабақтарды таныстырды. 
     Апталық ішінде мектебіміздің тəжіриебелі мұғалімдері 
сабақ көрсетті. Мектебіміздің құқық инспекторы Əмірғазин 
Сайранның ұйымдастыруымен «Ата-ананың құқықтары 
мен міндеттері» тақырыбында дəріс сабақ өткізіліп, əкелер 
интербелсенді тақтамен жұмыс жасады. Құлахметов 
Думанның ұйымдастыруымен «Он қолынан өнер тамған» 
еңбек сабағында күнделікті өмірде пайдаланатын 
шаруашылық заттарын жасады. «Əкенің бала тəрбиесіндегі 
маңызы» атты дəріс сабақ мектебіміздің педагог психологі 
Ұзақбай Нағашыбайұлының, əлеуметтік педагог Ерсін 
Серікұлының жетекшілігімен өткізілді. Дəріс сабақ ба-
рысында əкелерге түрлі ситуациялық сұрақтар қойылды, 
сергіту сəті ұйымдастырылып, «Мен қаңдай əкемін?» деген 
тақырыпта əкелер пікір алмасты, сауалнамалар алынды. «Əке 

Бастама баянды болсынБастама баянды болсын
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туралы жыр» əнін шырқады, тартысты өткен сабақ барысында 
балаларының жағымды қылықтары мен жақсы жақтарымен 
ой бөлісті. 
      Сабақ соңында əкелер сабақтың өтілу барысына өз ой-
ларын білдіріп, тілектер жазды. «Салауатты ұрпақ - ел 
болашығы» тақырыбында дене тəрбиесінің мұғалімі 
Нұрмағанбетов Жасұланның жетекшілігімен шағын футбол 
ұйымдастырылды. Оған «Бəкіртай ата», «Құрақбай ата», 
«Хайролла ата»  командалары қатысып, жүлделі І орынға 
«Бəкіртай ата» командасы ие болды. Ұйымдастырылған 
шағын футболға ауыл тұрғындары мен мектеп оқушылары 
қатынасты. Ойын соңында «Үздік қорғаушы», «Үздік ойын-
шы», «Үздік қақпашы»  номинациясы бойынша белсенділік 
танытқан əкелер марапатталды. 
     «Асқар тау дейді əкені» тақырыбында «Өрлеу» БАҰО-
да екінші жəне үшінші деңгейі бойынша сертификатталған 
мұғалімдер Гүлнар Базарбекқызы, Қанағат Хамитбекқызы 
жетекшілігімен тренинг өткізілді. Дəстүрден тыс, топтық 
жұмыс негізінде ұйымдастырылған іс-шараның мақсаты - əр 
əкенің баласын  тəрбиелеудегі өзінің рөліне сыни көзқарас 
қалыптастыру, əкелік рөл атқарудағы жетістіктер формуласын 
шығару болып табылады. Топтық жұмыс  орындау барысында 

əкелер əрбір кезеңнен кейін түйін жасап отырды. Тəрбие ба-
рысында əкеден  жəне анадан балаға он шақты жақсы қасиет 
жұқса нұр үстінен нұр екендігін айтып, қорытынды жасады.  
       Апталық соңында мектебіміздегі «Жас қыран» ұйымының 
белсенді оқушылары  қатысқан əр əкеге  жыр шумақтарын 
арнады. Мектебіміздің көркемөнерпаз оқушылары əкелерге 
арналған əндерін арнаса, облыстық айтыстың жүлдегерлері, 
ақын оқушыларымыз Əуезхан Ернұр мен Айтбаев Еркінғазы 
арнауларын айтты. 
        Жиын соңында  мектеп директорының тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасарының міндетін атқарушы Қорлан Фазылова сөз 
сөйлеп, əкелерге алғыс айтып, курстық дəрісті толық аяқтаған 
əкелерге сертификат тапсырды.  
   Ата-ана комитетінің төрағасы Өтепбаев Монтай мектеп 
əкімшілігі мен ұйымдастырушыларға əкелер атынан алғыс 
айтты.  

Қорлан БАҚЫТБЕКҚЫЗЫ,
мектеп директорының тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 

міндетін атқарушы.
Суреттерде: əкелер еңбек сабағында жəне  олар 

дəріс тыңдауда.

   Жақында «Қаламқас» балабақшасында 
«Бала денсаулығы – басты назарда» атты 
ата-аналарға арналған  конференция өтті.   
Оны осы  балабақша меңгерушісі Гүлім 
Гивазқызы кіріспе сөз сөйлеп ашып,  
конференцияның максатымен  жəне күн 
тəртібімен таныстырды.
    Конференция жұмысына  дəрігерлер 
мен кітапханашылар жəне БАҚ  
қызметкерлері арнайы шақырылды. 
Сондай-ақ,  конференцияға балабақшада 
тəрбиеленіп жатқан бүлдіршіндердің ата-
аналары  да қатысты. 
 Конференцияда «Қаламқас» бала-
бақшасының  педагог-психоло-
гы  К.Т.Махамбетова  балабақшадағы 
тəрбие мен ата-аналар  тəрбиесінің   
арасындағы өзара байланыс жайлы,  бала 

«ҚАЛАМҚАС» БАЛАБАҚШАСЫНДАҒЫ   КОНФЕРЕНЦИЯ

психологиясының  қалыптасу  барысы  ту-
ралы  баяндама жасады. 
     Мұнан соң аудандық орталық 
аурухананың  балалар дəрігері  
Ж.О.Қабақова  балалар арасында тұмаудың 
алдын алу туралы  дəріс  оқыды. Ата 
-аналардың балалар денсаулығына  мұқият 
қарап, дер кезінде  дəрігерлердің көмегіне 
жүгінулері  керек екендігіне тоқталды. Со-
нымен қатар,  бүлдіршіндердің бөлмесі 
мен ойыншықтарының тазалығына  аса 
мəн берілуі керек екендігін айтты. Тұмау 
жəне  басқа да  жұқпалы ауруларды  
болдырмаудың  жолдарын түсіндірді. Ата-
аналарға тұмаудың жəне  басқа аурулардың 
алдын алу жайлы дəрігерлік кеңестер 
жазылған кітапшалар  мен  анықтамалықтар 
үлестірді.

   Келесі кезекте  балалар кітапханасының 
директоры  Р.О.Əлмағамбетова балалардың 
денсаулығына арналған журналдар мен 
кітаптарға шолу жасады. Бүлдіршіндердің 
ата-аналарына  балалар денсаулығы 
жайлы  көптеген кітаптар мен журнал-
дар  оқуға болатындығын  айтты. Ол 
кітапхана қызметкерлері  «Қаламқас» 
балабақшасында жиі болып, мерекелік 
іс-шараларды бірлесіп  өткізіп келе 
жатқандығын тілге тиек етті. 
    Конференцияда  аудандық  орталық 
аурухананың  жасөспірімдер дəрігері 
С.Бекина,  балабақшада немерелері 
тəрбиеленіп жатқан белсенді  ата-ана 
А.ƏБолатова, «Аманкелді арайы»  газетінің 
жауапты хатшысы Г.Ж. Смайыловалар сөз 
сөйлеп, бала денсаулығы мен тəрбиесіндегі 

балабақшаның тəрбиелік мəніне кеңінен 
тоқталды. Осындай мағыналы конфе-
ренциялар өткізіп жүрген балабақша 
қызметкерлері ұжымына  алғыс білдірді. 
Ата-аналар үшін осындай арнайы 
мамандардың қатысуымен  өткізілетін 
дəрістердің маңызы зор екендігін айтты.
    Конференция соңында оған қатысушы-
лар арасында  тренинг өткізіліп,  
ескерткіш суретке түсті.
 

Г.ЖҰМАДІЛДƏҚЫЗЫ, 
өз тілшіміз.

Суреттерде: «Қаламқас» 
балабақшасында өткен 

конференциядан көріністер.

ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ
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     Жаңа үлгідегі куəліктің бұрынғысынан ерекшілігі 
дизайында. Яғни ақ-қара түсті фотосурет  бар жеке 
куəлік,  түрлі-түсті фотосуреті бар еліміздің Елтаңбасы 
жəне Картасы белгіленген халықаралық стандартқа сай  
жаңа үлгідегі жеке куəлікке ауыстырыла бастады. Жаңа 
үлгідегі куəлікте галаграфиялық сурет қабылданған ол 
куəліктің оң жағында орналасқан. 
  Ағымдағы жылдан бастап азаматтарға жаңа үлгідегі 
түрлі-түсті жеке куəлік беріле бастады. Солардың біріне 
1999 жылғы туған 16 жасқа толып құжаттандырылған 
азаматтарға Амангелді АІІБ бастығы, полиция полковнигі 
М.Р.Сыздыков азаматтарды арнайы қабылдап, жаңа 
үлгідегі Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куəлігін салтанатты түрде тапсырды
   ҚР Үкіметінің қаулысы бойынша 2003  жылы қабылданған 
бұрынғы куəліктер мерзімі аяқталғанға дейін жарамды бо-
лып қабылдана береді, күшін жоймайды.
      Оны жаңа үлгідегі жеке куəлікке ауыстыру əр-кімнің 
өз еркінде, ол үшін Амангелді ауданының  халыққа 
қызмет көрсету орталында орналасқан көші-қон поли-
ция тобына  өтініш білдірсеңіз болғаны. Құжат бір ай 
уақыт көлемінде дайын болады. Бағасы 396,40 тенге 
көлемінде. 

Ж.ХАСЕНОВА,
Амангелді аудандық ІІБ-нің көші-қон полиция 

тобының жетекші маманы

ЖАҢА ҮЛГІДЕГІ ЖЕКЕ КУӘЛІК БЕРІЛЕ БАСТАДЫ

Жағымды жаңалық

   Қызылша: вирус этиологиядағы  
жіті жұқпалы ауру. Жұқпалы ауру-
мен жұқтырудың негізгі жолдары:
 - ауру адамнан, ауа-тамшы арқылы. 
 -  науқас адаммен едəуір  байланы-
ста болу.
    Аурудың белгілері;
    -  жоғары дене қызуы  38-39 
    -  бөртпе,
    -  жөтел,
    -  мұрынның бітелуі,
    - көздің қышынуы мен шаншып 
ауыруы:
    -  күн сəулесінен қорқу.
     Қызылша кезіндегі бөртпе;
 Жеткілікті, ашық, қып-қызыл 
түсті бөртпе 3 күн ішінде біртіндеп 
көрінеді.
     1 күн – беті, мойыны,

    Аяулы ана, асыл жар, ардақты ақ ха-
латты абзал жан бола білген,  Құмкешу 
ауылының келіні Кукамбекова 
Үміткүл МҮСІЛІМҚЫЗЫНЫҢ 
бақилық сапарға аттанғанына да төрт 
айдың жүзi болды. Осы жылдың 
24 ақпанында 51 жасқа толар еді. 
Басымызға түскен бұл ауыр қайғы 
қабырғамызды қайыстырып, жан 
жүрегiмiздi езiп кеттi. Отбасымыздың 
босағасын тік ұстап, еңсемізді көтеріп 
келген асыл жанның орны ойсы-
рап қалды. Осы уақыт аралығында 
ауылымыздың ақ халатты абзал жан 
ана халқымызға жанның саулығын 
беріп, үлкен-кішісінің батасын алып 
медецина саласында 30 жыл қызмет 
атқарды.  
      Осындай асыл жанның жары Ихсан жəне артынан үлгі алған ұлдары 
Жасұлан, Асхат, Галихан, Уалихан қызы Нұрила əрдайым анасының 
жарқын жүзін еске алады. Мейiрiмдi де жанашыр ана алтын асықтай 
төрт немересінің көзін көріп, ардақты əже атанып, бейнетiнiң зейнетiн 
көретiн шақта мəңгілік сапарға аттанып кеткені жанымызға батады. 
   Ендiгi жерде асыл жан Үміткүл Мүсілімқызының рухына Құран 
бағыштап, алдынан жаннат бағы ашылсын, иманы өзiне серiк болсын 
деп тiлеймiз.

Дәрігер кеңесі
ҚЫЗЫЛШАДАН ҚАЛАЙ 
САҚТАНУҒА БОЛАДЫ?

     2 күн - денесі, иығы,
     3 күн - қолы, аяғы.
     Бөртпе бірігуіне бейім.
     Қызылша қауіпті ме?
Қызылша асқынуымен қауіпті, 
өкпе қабынуы, мидің зардап-
талуы. Сырқаттанудың ауыр 
жағдайларында ажалды жағдайға 
жеткізеді.
   Сəбиді қызылшадан қалай 
сақтауға болады?
   Сіздің сəбиіңіз 12 айда қызылшадан 
вакцинация жəне 6 жаста ревакци-
нация алғанын тексерініз. Аурудың 
белгілері пайда болған кезде 
медициналық қызметкерлеріне тез 
арада барыңыз.

А.ИБРАЕВА,
аудандық аурухананың медбикесі

Еске алу
АҚ ЖАРҚЫН ЖҮЗІҢДІ САҒЫНДЫҚ

АСЫЛ АНА
Анажан Əкемізбен шаңыраққа болдың пана.
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда.
Сағындық ана, сізді баршамыз да.

Жан-ана, ұлдарың мен қызың Нұриланың тірегі едің.
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда.
Айтқан сөзің, тəтті күлкің жадымызда.

Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы.
Сағынышпен балаларың туған күніңді еске алады.
Өзіңізбен бірге өткен қуанышты күндеріміз.
Жадымызда мəңгіге сақталады.
                                                                             (Балалары)

Еске алушылар: ҚОҚАНБЕКОВТАР отбасы.

    Таяуда осы балабақшада  «Қызғалдақ» тобында  «Сиқырлы саяхат» атты 
ашық сабақ өткізілді. Бұл сабақтың ерекшелігі - құм терапиясын пайдала-
на отырып, балалардың ұсақ саусақ моторикасын дамыту. Балалар шаттық 
шеңберін құрып, баяу əуенмен  релаксациялық жаттығулар жасады. 
    Балалар жаз мезгіліне саяхат жасап, құм терапиясымен тереңірек та-
нысты. Бұл тренингте балалар қорапқа салынған құмдармен қолдарына 
арнайы массаж жасап, өздерінің ойларымен еркін тақырыпта құм арқылы 
сурет салды. 

Ə.МҰРАТБЕКҰЛЫ

   Аудандық орталық балалар кітапханасының кітап қоры жылма-
жыл жаңа əдебиеттермен толығып отырады. Осыған орай кітапханада 
«Жаңа кітап - жан азығы» атты кітап көрмесі ұйымдастырылып,  
жасөспірімдер мен бүлдіршіндерге ұсынылды. 
    Олар кітапханаға келіп, «Өсімдіктер əлемі», «Сиқырлы елімнің 
аңыздары», «Солақай», «Ызғырық соққан жыл» атты жаңа кітаптарды 
алып оқуда.   «Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге» деп ұлы 
Абай атамыз жырлағандай, балалар кітапханаға келіп кітап оқуды 
əдетке айналдырған. 

ЖАҢА КІТАП – ЖАН АЗЫҒЫ

АШЫҚ ЕСІК КҮНІ ӨТТІ
    Жақында  «Балдырған» балақшасында  «Ашық есік» күні өтті. Бұл іс-
шараның өтілу себебі - ата-аналармен тығыз қарым-қатынас орнатып, 
бала психологиясының  ерекшеліктерін түсіндіру.  
    Ата-аналар жас маман, балабақша психологі Толқын Баймолдинадан  
түрлі мəселелер жөнінде кеңестер мен өздерін толғандырып жүрген 
сұрақтарға жауаптар алды.  Сонымен қатар, пихологтың ата-аналарға 
арналған тренигтері  ойнатылып,  балабақша өмірінен алынған  
ситуациялық  сұрақтар ата-аналарға ұсынылды. Олар екі топқа бөлініп, 
ситуациялық сұрақтарды талқылап, өз ойларын ортаға салды.  

ҚҰМ  ТЕРАПИЯСЫ

     Мейрамғали Саруарбекұлын  
жұмыс үстінде кездестірдік. «Мен 
сіз туралы жазайын деп едім»  де-
ген сауылыма ол жымиып күліп,  
«Қазір мен жұмыстарымды бітіріп 
алайын» деп жауап берді. 
    Сырт қараған көзге ашық болып 
көрінгенімен ол сөзге  сараңдау 
болып шықты. Бірнеше сауал кой-
ып, өзі жайлы мəліметтерді  қағаз 
бетіне жазып алдым. Кейде  кейбір 
адамдардың шұбатылған еңбек 
жолдары мен өмірбаяндарынан 
мағыналы ештеңе таппайсың. 
Ал Мейрамғалидың аз ғана  
мəліметтерінен  еңбек жолдарының 
іздері əрі қысқа, əрі нұсқа, сайрап-
ақ тұр екен. 
   Ол 1986-1987 жылдар аралығында  
Арқалық қаласынан байланыс 
училищесін бітірген. 1988 жыл-
дан ауданымыздағы Қазақтелеком 
мекемесінде  кабель дəнекерлеуші 
болып  жұмысқа кіріпті. Содан бері  
27 жыл бойы  табан аудармай осы 
мекемеде жұмыс істеп келе жатыр, 
1-ші  дəрежедегі  (разряд) кабель 
дəнекерлеуші. Ия, Мейрамғали 
Саруарбекұлы Байзақов  осы жыл-
дар бойы  Қазақтелеком мекемесінде 
өзіне тапсырылған жұмыстарды 
үлкен жауапкершілікпен атқаруда.  
Қыстың  қақаған аязы мен 
жаздың аптап ыстығына, бора-

Адал еңбек абыройға бөлейді
 БАҚЫТҚА БӨЛЕНГЕН БАЙЛАНЫСШЫ

ны мен жауын-шашынына қарамай  
ауданымыздың кай  жерінде болмасын 
кабельден акау шықса,  Телекомның 
қызметкерлері  жедел көмекке бара-
ды. Казіргідей байланыстың жедел 
түрлері дамыған заманда  кабельден 
акау шыкпауы керек. Шыға калса, 
оны тез арада жөндеу қажет. Бай-
ланыс -  тіршілік құралы. Байланыс 
болмаса  кейбіреулерінің маңызды 
шаруалары іске аспайды.Оның  кез-
келген мекемеге, оның экономикасы-
на тигізер ықпалы зор. Алыс жерлер-
мен хабарластырып шаруаңды сол 
сағатында шештіретін де осы бай-
ланыс құралдары. Ауырып-сырқап 
қалғандарға тіптен  қиын екені  айт-
пасада түсінікті гой. Сондықтан 
болар Мейрамғали   халыққа мінсіз 
қызмет қылуға  барын салып жүрген 
азаматтардың бірі. Өз ісінің білгірі. 
Нанын адал еңбекпен тауып жеп, 
халыққа мінсіз қызмет етіп жүрген 
ауданымыздың сыйлы азаматы.
     Мейрамғали əріптестері ара-
сында да сыйлы.  Олар да оның   
еңбеққорлығына  тəнті.   Марапат пен 
мақтаулардан да кенде емес.  Бірнеше 
рет облыстық, аудандық мақтау 
грамоталармен, Алғыс хаттармен 
марапатталған. Адал еңбек адамды 
абыройға бөлейді. Отбасы мен  қоғам 

алдындағы  беделі мен наным-
сенімі  жоғары болады. Ол жақсы 
əке, адал жар. Зайыбы Жəмила 
екеу екі қыз өсіріп, тəрбиелеп 
отыр.  Үлкені Арайлым  - Астана 
қаласында  қызмет етсе, кенжелері  
Нұрлайым -  студент. Қостанай 
қаласында оқиды. Болашақ физика-
математика маманы. 
 - Кəсібім өзіме ұнайды. Қиындығы 
мен қызығы қатар жүреді ғой. 
Жұмыстың оңайы жоқ. Мұндайда 
шыдамдылық пен  табандылық 
қажет. Талай қиын сəттер бол-
ды. Қабелдер шіриді, тозады, 
əртүрлі жағдайлар болып жатады. 
Қыста далада жүру оңай емес кой.  
Ісіңді бітіргеннен кейін көрген 
қиындығыңды ұмытып кетесің. 
Мамандықтың жаманы жоқ. Тек 
оны шебер меңгеріп алу керек. 
Адал еңбек етсең бəрі де сені сый-
лайды, құрметтейді. Бəрі өзіңнің 
енбек етуіңе байланысты, – дейді   
Мейрамғали Саруарбекұлы.
      Міне, нағыз еңбек адамы  
Мейрамғалидай болсын! Табан 
аудармай бір мекемеде жұмыс 
атқарып, абыройға бөленген 
Мейрамғалиға   еңбегің алда да 
жемісті бола берсін, - деп тілейді 
аудан халқы. 

Гүлбаршын СМАЙЫЛОВА

Суретте: байланысшы Мейрамғали САРУАРБЕКҰЛЫ.

Апта айшықтары
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№ Аудан бойынша Ірі қара, бас соның ішінде 
сиыры, бас Жылқылар, бас соның ішінде 

биелер, бас
Барлығы,

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш

Барлығы: 25173 390 11862 12921 12834 137 5793 6904 12211 385 5293 6533 5815 129 2550 3136

№ Аудан бойынша Қой, бас соның ішінде 
аналығы, бас Ешкі, бас соның ішінде 

аналығы, бас
Барлығы,

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш

Барлығы: 36195 493 16938 18764 24842 322 12235 12285 26124 126 6822 19176 14877 32 4800 10045

№ Аудан бойынша Түйелер, бас оның ішінде 
аналығы

Құстар,
барлығы бас

соның ішінде 
тауықтары,бас 

Барлығы,
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш

Барлығы: 41 41 15 15 142339 1399 140940 141992 1367 140625

Барлығы,
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш

102538 1072 101466

Амангелді ауданының шаруашылықтарындағы 01.01.2015 жылға текті мал санының есебі

Амангелді ауданының Cтатистика басқармасының басшысы                                            Қ.Мұстафина

олардың мекиен тауықтары, бас

ХАБАРЛАНДЫРУ
    Аманкелді селосы, Маметова көшесі 4 мекен-жайында орналасқан 
«Нұр Отан» ғимаратының мəжіліс залында Кəсіпкерлер палатасының 
ұйымдастыруымен 2015 жыл ақпан айының 20-шы жұлдызында 
ауданымыздың кəсіпкерлерімен кездесу жиналысы өткізіледі. Кездесуде 
«Жол картасы 2020» бағдарламасы, жалпы бизнесті қалай бастауға бо-
лады, əлемдік нарықта бизнестің əрекет қабілеттілігін қалай арттыруға 
болатыны жайында пікірлер сарапқа салынады.

КƏСІПКЕРЛЕР МЕН САУДА, ДҮКЕН БАСШЫЛАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА !
         Сіздердің назарларыңызға, облыс əкімі Н.М. Садуақасовтың 2015 жылғы  21 қантардағы  № 18-ө өкімімен 
«Тобыл» ƏКК» акционерлік қоғамына сəбіз пен қарақұмыққа келесі бағада тауарлық басымдылық жүргізуге 
рұқсат берілгенін хабарлаймын:

      Тұрақтандыру қорындағы өнімді алам деушілер болса «Амангелді ауданы əкімдігінің кəсіпкерлік жəне ауыл 
шаруашылығы бөлімі» ММ-не хабарласуларын сұраймыз.
      Анықтама алу үшін 21-2-00, 22-0-19 телефондарына хабарласу керек.

Е.ЕЩАНОВ,
«Амангелді ауданы əкімдігінің кəсіпкерлік 

жəне ауыл шаруашылығы бөлімі»  ММ басшысы

№ 
р/с Өнімнің атауы «Тобыл» ƏКК» АҚ-ан босату 

бағасы
Бөлшектік саудада сату үшін 

қойылатын баға
1 Сəбіз 71 80
2 Қарақұмық 156 175

КƏСІПКЕРЛЕР НАЗАРЫНА
    2015 жылдан бастап Кəсіпкерлік палатасы мен «Даму» кəсіпкерлікті 
қолдау орталығы бірігіп жұмыс атқаратынын хабарлайды. Кəсіпкерлікті 
жаңадан бастау жəне əрекет етуші кəсіпкерлерге, Аманкелді село-
сы, Маметова көшесі 4 үй, «Нұр Отан» партиясының ғимаратындағы 
Кəсіпкерлер палатасынан кеңес алуға болады.

     Құрметті аудан тұрғындары 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 қазандағы № 1145 
қаулысына сəйкес ішкі стер органдары тіркелген травматикалық қаруды 
сатып алу жүзеге асырылуда.
    Травматикалық қаруды ерікті түрде өтемді тапсырғаны үшін оның 
түріне жəне техникалық жай-күйіне қарай ақшалай сыйақы төлем 
көзделген. Сыйақы көлемін ішкі істер органдарындағы арнайы комис-
сия белгілейді.
    Жеке тұлғаларға мына көлемдегі төлем белгіленген:
   1)  1 санаттағы қару үшін – оның бағасынан 90 пайызы;
   2)  2 санаттағы қару үшін – оның бағасынан 70 пайызы;
   3)  3 санаттағы қару үшін – оның бағасынан 50 пайызы.

   Тіркелген травматикалық қаруды ерікті түрде тапсырғаны үшін 
азаматтарға төлем төлеуді жүзеге асыру мақсатында қару тіркелген 
орны бойынша ішкі істер органына жүгіну қажет.
   Сонымен қатар, 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап Қылмыстық 
кодекстің 287-бабымен травматикалық қаруды заңсыз иемдену, беру, 
өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүргені үшін азаматтардың 
қылмыстық жауапкершілігі көзделгенін хабарлаймыз.
   Травматикалық қаруды сатып алу тəртібі туралы барлық қызығу-
шылық танытқан мəселелер бойынша тұрғылықты мекен-жайы бойын-
ша Аманкелді аудандық Ішкі істер бөліміне  2-11-33 телефоны арқылы 
жүгінуге болады.

А.Е.ЕЩАНОВ,
Аманкелді аудандық Ішкі істер бөлімінің

ƏПБ УПИ полиция аға лейтенанты  

Х А Б А РЛ А М А
       Аманкелді аудандық мəслихатының № 301 шешімімен Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы 
Конституциялық Заңының 19 бабы 6-тармағының 1)  тармақшаcына 
сəйкес өз еркімен сайлау комиссиялары құрамынан шығуына байланы-
сты кейбір сайлау комиссияларының мүшелері өз міндеттерін атқарудан 
босатылды. Аманкелді аудандық мəслихаты төмендегі босаған  
округтік, учаскелік комиссия мүшелерінің орнына осы хабарлама га-
зетке шыққан күннен бастап 1 ай мерзім ішінде саяси партиялардан ко-
миссия мүшелігіне өз үміткерлері туралы ұсыныстар қабылдайды.

1. № 1 Дулатов округтік сайлау комиссия бойынша – 2 орын.
2. № 2 Байтұрсынов округтік сайлау комиссия бойынша – 1 орын
3. № 216 Маметов учаскелік сайлау комисся бойынша – 1 орын
4. № 227 Амангелді учаскелік сайлау комисся  бойынша – 1 орын
5. № 228 Автобаза учаскелік сайлау комисся бойынша – 1 орын
6. № 229 Алтынсарин учаскелік сайлау комисся бойынша – 1 орын
7. № 230 Майлин учаскелік сайлау комиссясы бойынша - 1орын
     
   Саяси партиялармен басқада қоғамдық ұйымдардың аудандық 
мəслихаттың жұмыс тобына қажетті тапсыратын құжаттары:
1. Саяси партия мен қоғамдық ұйымдардың жиынының хаттамасының 
көшірмесі, қай комиссияға ұсынылғаны туралы;
2. Саяси партияның немесе қоғамдық ұйымның Əділет департаментіне 
тіркелгені туралы құжатының көшірмесі;
3. Мəслихатқа берген үміткердің өтініші мен жеке басты куəландыратын 
құжаттын көшірмесі;
   Құжаттарды Аманкелді аудандық мəслихатының жұмыс тобы 
қабылдайды:  Мекен жайы:  Аманкелді селосы, Майлин көшесі – 14 үй
Байланыс телефондары: 21-5-31;  23-7-81;

ХАБАРЛАНДЫРУ

     Жиі қойылатын сұрақтар
• ЭШФ-ны қайтарып алу оның 
күшін жоюдан немен ерекшеленеді? 
   ЭШФ-ны қайтару оның қайтарылып 
отырғанының орнына түзетілген 
құжат жабасын беруді көздейді. 
Қайтару, егер бұрын жіберілген 
ЭШФ алушыға қате жазып берілген 
жəне құжатты өнім берушінің шот 
фактуралары тізілімінен алып та-
стау қажет болған жағдайда ғана 
жүргізілуі мүмкін. 
•   Қандай жағдайларда ЭШФ-ның 
күшін жою жүргізіледі? 
    Өнім берушіні жəне тауарлар-
ды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді (немесе) сатып алу-
шыны ауыстыруға əкеп соқпайтын 
бұрын жазып берілген шот-
фактурадағы қателерді түзету қажет 
болған жағдайда Салық кодексінің 
263-бабының 14-тармағында 
көзделген талаптарға сəйкес келуі 
тиіс түзетілген шот-фактураны жа-
зып беру жүргізіледі.  Түзетілген 
ЭШФ жазып берілген жағдайда 
ЭШФ АЖ-ның жүйесінде бұрын жа-
зып берілген ЭШФ автоматы түрде 
жойылады. 
•  Тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді алушы 
ЭШФ-ны алғанын растауға міндетті 
ме? 
   ЭШФ жазып берілген кезде алу-
шыдан растама қосымша, түзетілген 
жазбалар болған кезде жəне/немесе 
ЭШФ-ны кейін қайтару кезінде ғана 
талап етіледі. ЭШФ жазып берілген 
кезде алушыдан растама талап 
етілмейді. 
•  Кəсіпорынның басшысы болып та-
былмайтын қызметкер кəсіпорын аты-
нан ЭШФ-ны жазып бере алады ма? 
 Заңды тұлғалар электрондық 
түрде Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жасала-
тын сенімхат негізінде уəкілетті 
тұлғаны, оның ішінде ЭШФ АЖ-
ның жұмыс істеуі үшін осындай 
заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшесін айқындауға құқылы. Бұл 
ретте уəкілетті тұлға ретінде заңды 
тұлғаның немесе құрылымдық 
бөлімшенің қызметкері айқындалуы 
мүмкін. 

Пайдалы ақпарат 
   ЭШФ жазбасы қағидаларын, ЭШФ 
АЖ жүйесі бойынша ақпаратты 
www.esf.gov.kz порталынан алуға 
болады 
  Call-орталық 8-(7172) 58-09-09 
(салық төлеушілер – жеке тұлғалар, 

оның ішінде жеке кəсіпкерлер үшін 
салық заңнамасын түсіндіру бойынша 
телефондық ақпараттық қызмет) 
  Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Салық комитеті 
төрағасының интернет-блогы www.
blogs.egov.kz 
 Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Салық комитетінің сенім 
телефоны 8-(7172) 71-79-63 
    Электрондық шағым кітабы сall-e-
tax@mgd.kz 
 Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Салық комитетінің мекен-
жайы: 010000, Астана қаласы, Жеңіс 
даңғылы, 11.  тел. (7172) 71-80-02 
•  Қазақстанда 2014 жылғы 1 шілдеден 
бастап ерікті негізде электрондық 
түрде шот-фактураларды (ЭШФ) 
жазып беру мүмкіндігі пайда бол-
ды. Батыс Еуропа елдерінде шот-
фактуралардың 90% электрондық 
түрде ұсынылады жəне өңделеді. Ре-
сей ерікті негізде электрондық түрде 
шот-фактураларды 2011 жылдан ба-
стап, Əзербайжан міндетті негізде 
2010 жылдан бастап пайдаланады. 
• ЭШФ жазбасы Электрондық шот-
фактуралардың ақпараттық жүйесінде 
(ЭШФ АЖ) жүргізіледі, оның 
əкімшісі болып Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрлігінің Салық 
комитеті табылады. 
•   ЭШФ АЖ ақысыз негізде жүзеге 
асырылады. 
•  ЭШФ жазып беру үшін ЭШФ 
АЖ-ға тіркелу жəне ЭШФ АЖ-ның 
қатысушысы болу қажет.
•   Егер сіз бір шот-фактураны қағаз 
тасығышта да, сондай-ақ электрондық 
түрде де жазып берген жағдайда, 
түпнұсқа (төлнұсқа) болып ЭШФ 
АЖ-ға қамтылған құжат табылады. 
ЭШФ-нің қағаз тасығышта немесе 
электрондық түрде көшірмелері бо-
луы мүмкін.
•   ЭШФ салық заңнамасымен 
белгіленген қуыну мерзімінің өтуі 
ішінде ЭШФ АЖ-да сақталады жəне 
рұқсат берілмеген кіруден қорғалған. 
•  ЭШФ-ны жазып беру мерзімін 5 
күнді құрайтын қағаз тасығышта шот-
фактуралардың жазылу мерзімімен 
салыстырғанда 10 күнге ұлғайту.
•   ЭШФ-ны шетел валютасында жа-
зып беру мүмкіндігі.
•  Өз қызметкерлеріне шот-
фактураларды жазу бойынша 
құқықтарды табыстау мүмкіндігі.
•  Заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшелері жазып берген ЭШФ-ны 
басқару мүмкіндігі. 

Салық жəне халық

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ШОТ-ФАКТУРАЛАР
•   Егер Сіз барлық шот-фактураларды 
электрондық түрде жазып берген 
жағдайда, іске асырылған тауарлар, 
жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
бойынша тізілімді ұсынбау мүмкіндігі 
(300.07).
•   Егер Сіз барлық шот-фактураларды 
электрондық түрде жазып берген 
жағдайда, іске асырылған тауарлар, 
жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
бойынша тізілімді ұсынбау мүмкіндігі 
(300.08).
•   Мөр дайындауға қағазды үнемдеу 
жəне қаражатты үнемдеу. 
•  Алушыға ЭШФ-ны орналасқан 
орнына қарамастан жедел жеткізу, 
сондай-ақ сатып алушы мен өнім 
беруші арасында ЭШФ АЖ-да хабар-
ларымен тез алмасу мүмкіндігі. 
•  Қателерді болдырмау мүмкіндігі, 
өйткені ЭШФ АЖ форматтық 
– логикалық бақылауға тексеру 
жүргізеді.
•  Жеке алғашқы бухгалтерлік 
құжаттарды қосымша ресімдеуді 
болдырмау (тауарлық – көліктік 
жүкқұжат, төлемге арналған шоттар, 
сондай-ақ ЭШФ-да шарттың жеке 
деректемелерін көрсету мүмкіндігі). 
•  Егер тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді алу-
шы мемлекеттік мекеме болып 
табылған жағдайда, ЭШФ АЖ-ден 
«Қазынашылық-клиент» АЖ-ге 
төлеуге арналған шотты автомат-
ты қалыптастыру, бұл төлемге 
электрондық қаржы құжаттар 
қозғалысының ашықтығын 
қамтамасыз етеді. 
• ЭШФ-ның нысаны www.salyk.
kz  сайтында орналастырылған 
электрондық түрде жазып берілетін 
шот-фактуралардың құжат айнамалы 
қағидаларымен бекітілген. 
•    Толтыру үшін міндетті бөлімдер 
болып мыналар табылады: «ЭШФ ту-
ралы жалпы ақпарат» А бөлімі; «Өнім 
берушінің деректемелері» В бөлімі; 
«Алушының деректемелері» С бөлімі; 
«Тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер) бойынша деректер» G 
бөлімі. Егер Сіз ЭШФ-ны мемлекеттік 
мекеме атына жазып берген жағдайда 
«Мемлекеттік мекеме деректемелері» 
F бөлімі қосымша толтырылады. 
•   ЭШФ-ның баспа нысанында 
міндетті бөлімдер көрсетіледі. Егер 
осындай бөлімдерді ЭШФ АЖ-нің 
қатысушысы толтырған жағдайда 
міндетті емес бөлімдер көрсетіледі. 
• ЭШФ-ның нысаны бірлескен қызмет 
туралы шарт шеңберінде қызметті 
жүзеге асыру кезінде ЭШФ-ны жазып 
беруге жəне алуға мүмкіндік береді. 

М.СЕЙТКАМАЛОВ,
аудандық кірістер басқармасының 

басшысы

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
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     Мен өзім туып-өскен Аманкелді ауданындағы 
Б.Қолдасбаев атындағы  жалпы білім беретін орта мек-
тепте 11 жыл оқып, білім алдым. Өткен жылы ҰБТ-де 85 
балл жинап, сертификат алып, Қазақстан Республикасы 
Ішкі Істер Министрлігі Қостанай Академиясына грант-
пен оқуға түстім.  Бұл менің көптен күткен арманым еді. 
Оның орындалғанына қуанышым мол. Қазір Академияда 
құрбыларыммен бірге білім алып жатырмын. Сондықтан 
да, менің жақсы білім алып шығуыма мүмкіндік жасаған 
аталмыш мектептің директоры Айтмағанбетов Абай 
Кəрімұлына алғысым шексіз. Бірінші сыныптан бастап 
қанатының астына алып, тəрбие беріп, білім нəрімен сусындатқан, осындай дəрежеге 
жеткізіп, 4-ші сыныпқа дейін мəпелеп өсірген сүйікті ұстазым Мұхамбетжанова Əлия 
Қасымбекқызына шəкірттік алғысымды айтамын. 
    Мұнымен қатар əр пəннен білімнің нəрін санамызға терендетіп құйып, білімнің  күш-
қуатын бойымызға сіңірген Б.Қолдасбаев атындағы мектеп ұжымына жəне өзімнің сүйікті 
ағайым, ұстазым Кенжебеков Нұрлыбек Бимағамбетұлына да рахметімді айтамын. Соны-
мен қатар өнер балымен сусындатқан, əн-күймен тербеп, өнерге құштар еткен аудандық му-
зыка мектебінің ұжымына, сондағы ұстаздарым Төлегенова Бибігүл Арқабайқызына, Ай-
дарова Меруерт Қалиқызына алғысымды айтамын. Ұстаздарымның еңбектері жана берсін.                               
Мен білім берген ұстаздарымның еңбектерін ақтаймын деп уəде беремін.

Əсемгүл СЕРІКБАЕВА,
Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігі Қостанай 

Академиясының 1-ші курс студенті. 

   Ақпанның 13 жұлдызында Үрпек ауылының тұрғыны, 
отбасымыздың тірегі, қамқоршымыз, балаларына сүйікті 
əке, немерелеріне ақылшы ата бола білген  Ғалымжан 
Тұрлығұлұлы ЖАҚЫБАЕВ 55 жасқа толып отыр. Асқар 
таудай əкемізді туған күнімен құттықтай отырып, мықты 
денсаулық, қажымас қайрат, еңбекте мол табыс, балала-
ры мен немерелерінің қызық-қуанышына бөленіп, жары 
Қарашашпен бірге жасай берсін демекпіз.
         Қымбат бізге Сіздің алтын басыңыз,
         Алыстарға жетсін тартқан көшіңіз.
         Асыл əке, аға болған ауылына,
         Құтты болсын, дейміз 55-іңіз!
         Үрпек үшін тынбай еңбек етіңіз,
         Қиындықтың бəрін жеңіп өтіңіз.
         Ұрпағыңның қызығына бөленіп,
         100 жасқа да аман-есен жетіңіз!

   Құрметті əн сүйер қауым!  
Қазақ эстрадасының 
жұлдызы, 2012 жылы өткен 
«Еларна» телеарнасындағы   
«Саз əлемі» тележобасының 
жеңімпазы, жыл əншісі 
атанған, талантты жас əнші  
Жаңабай Өтегенов «Ар-
маным, мені аяла» атты əн 
кешіне шақырады.  
   Ж.Өтегеновтің  -  «Аяла», 
«Перизатым», «Айналай-
ын» сынды жастар арасын-
да кеңінен танылған хит 
əндері бар.  Ол көпке белгілі  
Астана қаласындағы  
Тұрсынбек Қабатов 
бастаған  «Базар жоқ»  əзіл-
сықақ театрының əншісі, 
сонымен қатар телеарнада 
жиі көрініп, жанға жақын 
əндерімен көрермендердің 
жүрегін жаулаған жас əнші. 
 Құрметті жерлестер,  
Ж.Өтегеновтың   Аманкелді 
ауданына жəне ауыл 
округтеріне жоспарлаған  
концерттік күндізбесін  
ұсынып отырмыз.  

ЖАҢАБАЙ ӘН КЕШІНЕ ШАҚЫРАДЫ
Өнер әлемінде

    Жаңабай ақпанның 21-і  күні 
сағат  14:00-де -  Қарасу ауы-
лында, 16:00-де - Аманкелді 
селосында,  ал ақпанның 
22-сі  күні  сағат 14:00-де - 
Құмкешу  ауылында, 16:00-
де Байғабыл ауылында сол 
ауылдардың тұрғындарына 
арнап əн кешін  өткізеді.  
  Келіңіздер, көріңіздер, 

керемет əн кешінің 
куəгері болыңыздар, Ба-
тыр атындағы ауданның 
жұртшылығы!

Əнет ЖҰМАБЕК,
əнші Ж.Өтегеновтің 

концерттерін 
ұйымдастырушы. 

Құттықтаймыз !

Тілек білдіруші: қызы Гүлім, немерелері Ербол, Ернұр.

Редакция ға хат
АЛҒЫС  АЙТАМЫН

НОТАРИУС: 23.12.2014 жылықайтыс болған 
аз.Ташенов Сапаргали Кенжебековичтің 
мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. 
Мұрагерлерді Қостанай нотариаттық 
аймағының нотариусы Исмагулова Ак-
марал Бахытжановнаға Қостанай облы-
сы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, 
М.Маметова көшесі, 21 мекен-жайы бойын-
ша хабарласуларыңызды сұраймын.

  НОТАРИУС: 05.06.2009 жылы қайтыс 
болған аз.Мустафина Турсынның 
мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. 
Мұрагерлерді Қостанай нотариаттық 
аймағының нотариусы Исмагулова Ак-
марал Бахытжановнаға Қостанай облы-
сы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, 
М.Маметова көшесі, 21 мекен-жайы бой-
ынша хабарласуларыңызды сұраймын.

    Таяуда Б.Қолдасбаев 
атындағы орта мектеп-
те «Тамаша-шоу»  атты 
мектепшілік сайыс  өтті.    
Сайысқа əр сыныптан 
əзіл садағын асынып, əр 
түрлі жанрда қойылымдар 
қойылды. Атап айтар 
болсақ; «Өнерлі сынып», 
«Менің жанұям»,  «Аялда-
ма», «Аурухана»,  «Айтуға 
оңай»  сынды жақсы ин-
термедиялар көрсетіліп, 
қызықты пародиялар, мю-

ТАМАША-ШОУ БАЙҚАУЫ

зикл жанрлары да қамтылды. 
«Тамаша-шоу» əзілді кеш, 
20 оқушыдан құралған  та-
маша флеш-моб биімен 
ашылды.   Байқаудың 
мақсаты, оқушылардың 
бос уақытын тиімді өткізу, 
əртістік қабілетін шыңдау 
жəне өнерге баулу болып 
табылады.     «Тамаша-шоу» 
байқауында қазылық еткен-
дер машина тану пəнінің 
мұғалімі Жайсан Смағұлұлы,  
геграфия пəнінің мұғалімі 

Қайрат Жылқыбайұлы, та-
рих пəнінің мұғалімі Рахым 
Садуақасовтар болды.
   Айтулы байқауда 
көрермендер керемет 
кештің куəсі болып, 
күлкіге бөленді. Сайыс 
нəтижесінде жүлделі 1-ші 
орынды 7-ші «В» сынып 
оқушыларынан құралған 
«Дала қырандары» əзіл 
тобы алды. 2-ші орын-
ды 7-ші «Б» сыныбының 
оқушылары «Чемпион-
дар» əзіл тобы мен 5 «Б» 
сыныбының «Кішкентай 
жұлдыздар»  командала-
ры  өзара бөлісті. Ал 3-ші 
орынды 8-ші «А» сыны-
бынан құралған «Жеті 
жұлдыздар» əзіл тобы мен 
8 «Б» сыныбының «Өнер 
қырандары» топтары алды.   
    «Тамаша-шоу» сайы-
сы көрерменнің көңілінен 
шықты.  Марқұм қазақ 
сатирасының сардары Сейіт 
Кенжеахметұлы айтқандай 
«Күле білу – өмір,  күлкі 
болу – өлім, күлдіре білу – 
өнер» екеніне көзіміз жетті. 
Тағдыр лайым күлкіден ай-
ырмасын, ойын-күлкі - ви-
тамин, ол өмірді ұзартады. 

Ə.ЖҰМАБЕК.
Суретте: сайысқа 

қатысушылардың бір тобы.

  Алғашқы ұстаз. 
Жұдырықтай жүрегімнен 
шыққан осы бір сөз 
үшін де мақтанамын.  
Бұлай деп айтуымның 
себебі, алғашқы ұстазың 
- сен ең алғаш мектеп 
табалдырығын аттағанда 
алдыңнан жылы шы-
райлы  жүзімен  қарсы 
алып, білімге баулиды. Ең  
алғаш  əріптер үйретіп, 
жазуға,  оқуға үйретеді. 
Қатеміз  болса  кешіріп,  
жақсымыз  болса  асы-
рып, бізге біліммен  қатар  
тəрбие  береді. Шəкірттерін 
өз  баласындай  көріп, 
бағыт-бағдар  беріп оты-
рады. Адамның үш ана-
сы болады. Біріншісі - өз 
анасы, екіншісі - Отан 
ана, үшіншісі - ұстаз ана. 
Анам мені жарық дүниеге  
əкеліп, ақылын айтып, 
тəрбиелейді. Ал  Отан 
ана - біздің барлығымызға 

 Мұғалім есімі əр 
оқушының жүрегінде жыр 
болып мəңгі қала береді.
  Біздің де қолымызға 
қалам ұстатып, ең алғаш 
рет жазуға, оқуға үйреткен 
алғашқы ұстазымыз - 
Нұрғалиева Айгүл.
  2004 жылдың күзінде 
мектепке алғаш барғанда, 
жарқын жүзбен қарсы 

ÁÀËÀËÀÐ   ÁÀҒÁÀÍÛ

алған мұғалім бейнесі сол 
қалпында көз алдымыз-
да қалып, айтқан жылы 
сөздері құлағымызда əлі де 
жаңғырып тұрғандай бола-
ды. Апайымыз əр істі ретімен 
түсіндіре білетін сабырлы 

адам ретінде біздің бала 
көңілімізде осылай қалды.
    Айгүл апайымыз өте 
мейірбан, бала жанын тез 
түсінетін ғазиз жан.Біздерге 
оқудан тыс өлең үйретіп, би 
билетіп, еңбекке баулыды.  
Жақсы əдеттерді бойымызға 
сіңіруге көп көңіл бөлетін: 
үлкенді сыйлау, ата-анаға 
көмек беру, адал болу, 
ана тілін құрметтеу. Сол 
кезде қазіргідей арнайы 
жүргізілмесе де, əдеп 
сабағын үйретті.
 Өзінің бойынан үлкен 
адамгершілік қасиет көрсете 
білген құрметті де аяулы 
ұстазымыз Нұрғалиева 
Айгүл Тайшықарақызына 
ұрпақ тəрбиесіне арнаған 
жылдарыңыздың зейнеті 
ғасырға жалғасып, бақытты 
да ұзақ өмір сүріңіз деп, 
биылғы 2015 жылы мектеп 
түлектері болғалы отырған 
оқушылар атынан шəкірттік 
алғысымызды білдіреміз.

Суретте: қазіргі таңда Аманкелді орта мектебінде 
11 сыныпта оқып жатқан Айгүл  Нұрғалиеваның 

бастауыш сыныпта оқытқан шəкірттері.

ЕҢБЕГІҢ ЖАНА БЕРСІН,ҰСТАЗЫМ!
ортақ. Ұстаз ана - білімге 
баулып, сапалы да саналы 
білім береді. Мен сол ұстаз 
жайында баяндасам деймін. 
Менің ең алғашқы   ұстазым 
- Жұбатқанова Бақыт 
Маратқызы. Бақыт апай 
бізге бар білімнің  бастауы - 
Əліппені  меңгертіп,  алғаш 
қалам ұстатып,  сыныптағы 
жиырма оқушының екінші 
анасындай  болды. Сыны-
бын бір  отбасыға  теңеп, өзі 
сол отбасының от анасын-
дай болды. Бар  уақытын 
бізге арнап қызықты  өткізді. 
Бұл сөзімді мен дəлелдеп 
айта  аламын. Себебі  ол кісі 
бізді бөліп-жармай,  бірдей  
қарады.  Əрдайым  бізге «бір-
бірлеріңмен тату  болыңдар.  
Біз  бір отбасымыз. Сен-
дер  əрқашанда тату болып  
жүрсеңдер, биік  шыңдарға 
жетесіңдер!», - деп  үнемі ай-
тып  отырды.  
    Адамның адам  болып  

қалыптасуы білімді  болуы,  
өзгелермен жақсы  қарым-
қатынаста  болуы  ұстазға  
байланысты  деп  ойлай-
мын. Мен  қазір алтыншы  
сыныпта оқып  жүрсем 
де, сол  білім баспалдағы  
қаланған бастауыштағы  
ұстазымның ақыл- кеңесі 
үнемі жадымда  сақталған. 
Мен сол  кішкентай балғын  
шақтарды сағына  еске  
аламын.  «Ұстаз – мектеп  
жүрегі» деген нақыл  сөз 
бекер  айтылмаған. Өйткені 
ұстаздар  болмаса,  бізді  
білім  нəрімен кім  сусын-
датады? Сондықтан да, 
мен ұстаздар  қауымына  
зор алғыс  білдіре отырып, 
өзімнің алғашқы  ұстазым 
– Бақыт апайға «Еңбегіңіз 
жана  берсін, алғашқы  
ұстаз», - деп тілеймін.

Жұлдыз ƏЛІПБЕКОВА,
Амангелді орта мектебінің

6 «ə» сынып оқушысы 

Ұстаздық еткен жалықпас...

Күлкісіз көңіл құлазыр

СОҢҒЫ  БЕТ

  ХАБАРЛАНДЫРУ: ЖШС КТ «Амангельды-финанс» құрамы өзгеруіне байланысты 
құрылтайшылар жалпы жиналысы 16.02.2015 жылы болады.

ЖШС КТ «Амангельды-финанс»


