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Айбек 
 КӘДІРҰЛЫ

«Еуразиялық топ» ЖШС-і, «Атамекен» Ұлттық кәсіп-
керлік Палатасы  мен Қостанай облысының әкімдігі өңір-
дегі шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мен бірқатар 
әлеуметтік жобаларды   жүзеге асыру жөніндегі қарым-қа-
тынастық үш жақты  келісімге келді.  Алдымен маңызды 
құжатқа  облыс әкімі Архимед Мұхамбетов пен «Евра-
зиялық топ » ЖШС басқарма төрағасы Алдияр Қазтаев 
қол қойды. Сондай-ақ,  «ERG» менеджерлер кеңесінің 
төрағасы Александр Машкевич пен «Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлік Палатасының басқарма төрағасы Абылай 
Мырзахметов  ортақ келісімге өз мөрлерін басты.

Биыл Еуразиялық топ облыстың әлеуметтік дамуы 
мен бұқаралық спортты қолдауға 1 млрд 300 млн.теңге 
қаржы бөлуге ниет білдіріп отыр. 

Меморандум аясында бірқатар экономикалық, әлеу-
меттік және мәдени жобаларды іске асыруға басымдық 
берілген. Қалыптасқан тәжірбиеге сәйкес, ERG  дене 
шынықтыру мен спортты дамытуға белсенді үлес қосып 
келеді. Үстіміздегі жылы едәуір сома жергілікті спорт 
ұйымдарына көмек ретінде ұсынылады. Атап айтқанда,  
хоккей, волейбол, дзюдо, футбол тәрізді спорт түрлерін 

дамытуға бағытталмақ.
Облыс әкімі А.Мұхамбетовтың айтуынша, жоғарыда 

аталған соманың 700 млн.теңгесі Рудныйдағы «Горняк» 
хоккей клубын ұстауға, Қостанайдағы орталық стадион 
мен Арқалықтағы «Жігер» стадионын күрделі жөндеуден 
өткізуге, Аманкелді ауданындағы тарихи музейді жөн-
деуге жұмсалмақ. Сондай-ақ, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласына қомақты қаржы берілмек. Яғни, 
Рудный, Лисаков қалалары мен Качар кентінде көп пә-
терлі бес үй  бой көтеретін болады.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

МЕМОРАНДУМ

Үш жақты  
  келісімге қол қойды   

Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Өңір бойынша жылу және су-
мен жабдықтау, су құбырларын 
жаңарту жұмыстарын жеделде-
ту мақсатында 2015-2016 жыл-
дары 150 млрд. теңгеге жуық 
қаржы қарастырылған. Оның 
60 млрд. теңгесі өткен жылдың 
еншісінде болса, биыл 90 млрд. 
көзделіп отыр.

Бұл жайында облыстық 

энергетика және тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығы 
басқармасының басшысы Қай-
дар Қамбаров әкімдіктің кеңей-
тілген мәжілісінде мәлімдеді.

Елбасы Н.Назарбаев «Нұр-
лы жол – болашаққа бастар 
жол» атты халыққа Жолдауында 
тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылығын (ТКШ) жаңғыртудың 
инфра құрылымын дамытуға 
баса назар аударды. Соның 
негізінде 2015 жылы «Нұрлы 

жол» бағдарламасы қабылда-
нып, жер-жерде ТКШ дамыту 
қолға алына бастады.

Бұл қаржыландыру жобала-
рының бір түрі бюджет есебінен 
несиелендіру. Нақтырақ айтсақ, 
табиғи монополиялар ныса-
нына республика бюджетінен 
жергілікті атқарушы органдар 
ғана бюджеттік несиендіру бе-
реді. Оның мерзімі  –  20 жыл, 
жеңілдік кезеңі – 6 жыл, пайыз-
дық мөлшерлемесі – 0,02%-ды 

құрайды. Әрине, мұның табиғи 
монополиялық нысандарды 
жаңғыртуға көп көмегі тиері 
анық.

Қайдар Жабықбайұлы өз 
баян дамасында қала, аудан-
дардағы ТКШ жаңғыртуға қатыс-
ты бірнеше өзекті мәселелерге 
тоқталды. Соның біраз дерлігі 
жобалық-сметалық құжатын әлі 
тапсырмауда. Әсіресе, Қоста-
най, Лисаков қалалық әкімдігі 
мен Жітіқара және Қостанай ау-

даны әлі де құжаттарын кешік-
тіруде.

– Әне-міне дегенше әр-
бір қаржы жобасына байқау 
жарияланатын уақытта таяп 
қалды. Ал, сіздердің жүрген 
жүрістеріңіз мынау, – деп өңір 
басшысы Архимед Мұхамбетов 
аталған мәселелерден әкімдер-
ге тез арада қорытынды шыға-
руларын, жайбасарлық  
жараспайтындығын та-
лап етті.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Жайбасарлық  жараспайды

2-бет.

3-бет.



215 наурыз 2016 жыл

Жања таѓайындау
 Ќазаќстан Республикасы єділет ми-

нистрлігініњ 2016 жылѓы 2 наурыздаѓы б±йры-
ѓымен Бауыржан Серікбай±лы Ерімбетов Ќос-
танай облысы єділет департаментініњ басшы-
сы ќызметіне таѓайындалды.

Бауыржан Ерімбетов 1980 жылы Ќызылор-
да облысыныњ Новоказалинск ќаласында д‰-
ниеге келген. ¦лты – ќазаќ. 2001 жылы Єл-Фа-
раби атындаѓы Ќазаќ ±лттыќ университетін зањ-
гер мамандыѓы бойынша тємамдаѓан. Алѓашќы
ењбек жолын 2003 жылы ЌР Президенті к‰зетініњ
єскери ќызметінен бастады.

2008-2015 жылдары Аќтμбе облысы єділет департаменті басшы-
сыныњ орынбасары ќызметін атќарды.

2015 жылдыњ тамыз айынан бастап б‰гінге дейін Ќазаќстан Рес-
публикасы Премьер-Министрі Канцеляриясында ќорѓаныс жєне
ќ±ќыќтыќ тєртіп бμлімініњ бас кењесшісі болды.

Ќамданѓан
ќапы ќалмайды

Облыс агроμнеркєсіп ќызметкерлері кењесінен
кейінгі ой

"Кμрінген тауда алыстыќ жоќ".
Алты ай ќыста бір тыным тауып
кμрмеген шаруалар енді алдаѓы дала
ж±мыстарыныњ ќамына ќайта кірісті.
¤йткені,  єне-міне дегенше кμктем де
келді. Б±л мезгіл, єдетте, шаруалар
‰шін аса ќарбалас шаќ. Мал тμлдетіп,
дала ж±мыстарына єзірлену ауыл-
даѓы аѓайынныњ ќашандаѓы айнымас
міндеті.

Ќостанайда облыс ауылшаруашы-
лыќ тауар μндірушілерініњ кμктемгі
егіс алдындаѓы дєст‰рлі агрокењесін-
де осындай ќадау-ќадау мєселелер
талќыѓа т‰сті. Яѓни, жауапты науќан
алдындаѓы міндеттер сараланып,
б±ѓан дейін орын алѓан кемшіліктерді
болдырмау ќажеттігі айтылды.

Биік мінберден сμз алѓан облыс єкімініњ бірінші орын-
басары Ѓауез Н±рм±хамбетовтыњ айтуынша, биыл  μњір
диќандары барлыѓы 4,7 млн.гектарѓа дєнді даќылдар
сеппек. Б±л μткен  жылѓыдан 68 мыњ.гектарѓа артыќ.
Соњѓы жылдары облыс басшылары майлы даќылдардыњ
‰лес салмаѓын арттыруды  алдыњѓы міндеттердіњ бірі
етіп ќойып ж‰р. Єсіресе, картоп, ќырыќќабат, ќызанаќ
тєрізді кμкμніс кμлемі ±лѓайтылды.

¤ткен жылы ауа-райыныњ ќолайсыздыќ тудырѓаны-
на ќарамастан шаруалар 5 млн.тоннаѓа жуыќ μнім алды.
Биылѓы меже де ќомаќты. Ол ‰шін ‡кімет диќандарѓа
барынша ќолдау кμрсетіп келеді. Мєселен, ‰стіміздегі
жылы облыс ауылшаруашылыќ тауар μндірушілеріне
мемлекет тарапынан "Азыќ-т‰лік корпорациясы" арќы-
лы  4 млрд.400 млн.тењге несие беріледі. Б±л б±рнаѓы
жылдармен салыстырѓанда аз. Біраќ, ќысылтаяњ шаќта
барды ќанаѓат етуге тура келеді. Єзірге облыс басшы-
лыѓы ќосымша ќаражат кμздерін іздестірмекші.

Архимед М±хамбетовтыњ мєлімдегеніндей, жаќын
к‰ндері  Еуразиялыќ топ (ERG) пен "Атамекен" ¦лттыќ
кєсіпкерлік Палатасы арќылы 2,7 млрд.тењгеніњ мемо-
рандумына ќол ќойылуы м‰мкін. Оныњ ‰стіне  μњір ауыл-
шаруашылыќ саласына бμлінетін 18,1 млрд.тењге демеу-
ќаржыныњ 5,4 млрд.тењгесі диќандарѓа б±йырѓалы т±р.
Кμктемгі дала ж±мыстарыныњ алдында шаруаларѓа же-
њілдетілген баѓамен жанар-жаѓар май ‰лестіреледі. Оныњ
бір литрі шамамен 91 тењгеге баѓаланып отыр. Жалпы,
біздіњ облысќа тиесілі 71 мыњ тонна с±йыќ отын шаруа-
шылыќтарѓа уаќытылы жеткізіліп берілетін болды.

Облыс агроμнеркєсіп иелері ‰стіміздегі жылы 552,5
мыњ тонна т±ќымдыќ астыќ ќ±йып алѓан. Б±л кμктемгі
егіс науќанын кідіріссіз аяќтауѓа толыѓымен жетеді. Ќазір
ќолдаѓы т±ќым сапасы тексеріліп жатќан кμрінеді. Тек,
б±л шараѓа кейбір аудандар наќты кμњіл бμлмей отырѓан
сыњайлы.

– Сапалы астыќ алу ‰шін жоѓары сортты, таза т±ќым
пайдаланумен ќатар, заманауи технологияларды ќолда-
ну б‰гінгі к‰нніњ басты міндеті. Онсыз ештење де μнбейді.
Кμптеген шаруалар єлі к‰нге дейін гербицидтер мен ми-
нералды тыњайтќыштарды ќолдануды білмейді. Соныњ
салдарынан егін алќаптарын арам шμп басып, шыѓымы
тμмендеп кетеді, – деді облыс єкімі Архимед М±хамбе-
тов.

Б±дан μзге де ќордаланѓан мєселелер жоќ емес. Мєсе-

Таѓы бір ескертетін жайт
– аѓымдаѓы жылы
μњірлерді дамыту баѓдар-

ламасы бойынша жања жобалар-
ды іске асыру ‰шін ауылдыќ жер-
лерді сумен ќамтамасыз ету мен
жабдыќтауѓа ќаржы ќарастырыл-
мапты. Біраќ басќарма ќ±ны 6,2
млрд. тењгеніњ 9 жобасына
"Н±рлы жол" баѓдарламасыныњ
аясында ¦лттыќ экономика мини-
стрлігіне ќосымша бюджеттік
μтініш т‰сірген. Ол министрлік
тарапынан єлі де аныќтала
т‰спек.

1-бет

Генерал рухына
таѓзым

Ќостанайдаѓы ішкі істер академиясына 2014 жылдыњ 9-желтоќса-
нында Шыраќбек Ќабылбаевтыњ есімі беріліп, оќу орныныњ алдына
ескерткіші орнатылѓан еді. Ш.Ќабылбаев – мемлекет жєне ќоѓам ќай-
раткері, Ќазаќ ССР-ныњ ішкі істер министрі, КСРО ІІД-ніњ ењбек
сіњірген ќызметкері. Осы академияныњ т±њѓыш негізін ќалаѓан да
Ш.Ќабылбаев.

 Батыр атына берілген ќара шањыраќта ќайраткердіњ туѓан к‰ніне
арналѓан іс-шара ±йымдастырылды. Тыњдаушылар салтанатты сап
т‰зеп, елімізге белгілі аќын Серікбай Оспанов пен танымал сазгер
Ќалибек Деріпсалдинніњ Ш.Ќабылбаевќа арнап жазѓан єні алѓаш
рет  орындалып, академия маршы болып бекітілді.

Шараѓа μњірімізге танымал аќын-жазушылар ќонаќ болды. Олар:
Аќылбек Шаяхметов, Серікбай Оспанов, Єсия Беркенова, Наѓашы-
бай М±ќатов, Ќалибек Деріпсалдин сынды μнер майталмандары.

Єскери оќу ордасыныњ басшысы Мейірлан Ќызылов ескерткішке
г‰л шоќтарын ќойып, таѓзым етті.

Іс-шараныњ екінші бμлімі академияныњ мєжіліс залында жалѓас-
ты. Онда батырдыњ туѓан-туыстары жолдаѓан естеліктер мен ќазаќ
єдебиетініњ кμрнекті жазушылары сыйѓа тартќан Ш.Ќабылбаевтыњ
жеке кітапханасы ±йымдастырылѓан. Кітап сμресіне ќазаќ халќыныњ
біртуар ќаћарманы Бауыржан Момыш±лы, белгілі жазушы Сєбит
М±ќановтыњ ќолтањбасы бар кітаптар ќойылѓан. Сонымен ќатар, єнші,
жазушы, ќазаќ КСР-ініњ ењбек сіњірген єртісі Жєнібек Кєрменов Шы-
раќбек Ќабылбаевќа тарту еткен домбыра кμрменіњ сєнін кіргізіп т±р.

Сондай-аќ, Ќостанай облысыныњ ќаламгер т±лѓалары академия
шєкірттерімен таѓылымды єњгіме тарќатып, адамгершілік, Отан ал-
дындаѓы борыштыњ мањыздылыѓы мен батыр бабалар ерлігін наси-
хаттады.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Кенже
   ЌОНЫСБАЙ

лен, шаруаларѓа берілген несиелердіњ уаќытылы ќайта-
рылмауы себепті егіс ж±мыстары толыќќанды ж‰зеге
аспаѓан. Аймаќ басшысы ауылшаруашылыќ тауар μндіру-
шілерінен барлыќ ќарыз аќша μндіріліп алатындыѓын
айтты, ал б±ѓан кінєлілер жауапкершілікке тартылатын
болады.

Оныњ сμзінше, облыста тμрт бірдей ЖШС мемлекет-
ке 175 млн.тењге ќарыз. М±ны олар "Азыќ-т‰лік корпо-
рациясы" арќылы алыпты. Жауапсыз кєсіпкерлердіњ ке-
сірінен μњір 2 млрд.тењгеге жуыќ аќшадан ќаѓылѓан.

– Тиісті ќарызды дер кезінде ќайтармаѓан соњ  ЌР
ауылшаруашылыќ министрлігі біздіњ облысќа бμлінетін
аќшаныњ едєуір бμлігін ќысќартып тастады.  Б±л μз ке-
зегінде басќа шаруашылыќтарѓа кедергі келтіреді. Сон-
дыќтан, жауапкершіліктен жалтарѓан кєсіпкерлерді жа-
залаудан басќа жол кμрмей т±рмын. Б±л мєселе меніњ
жеке баќылауымда т±р, – деді А.М±хамбетов.

¤њір басшысы  аудан басшылары мен шаруашылыќ
жетекшілеріне науќандыќ ж±мыстарѓа ќатысты бірќатар
тапсырмалар ж‰ктеп, егіс ж±мыстарына єзірлік бары-
сын таѓы єлденеше рет пысыќтау ќажеттігін айтты. Бас-
тысы –  техника єзірлігіне басты назар аударѓан жμн.
Ќолда бар мєліметтерге с‰йенсек, к‰ні б‰гін μњірдегі
барлыќ техниканыњ 90 пайызы егіс ж±мыстарына саќа-
дай-сай.

Осылайша "Ќамдансањ, ќапы ќалмайсыњ" деген
ќаѓиданы ќатањ ±станатын диќандар ќауымы жылдаѓы
келењсіздіктер  алдан шыќпасы ‰шін науќандыќ ж±мыс-
тардыњ барысын к‰ні б±рын пысыќтап алды.

Жалпы кєнігі диќандардыњ болжамы бойынша
биылѓы жыл берекелі болуѓа тиіс.

– К‰здіњ к‰ні жауын кμп болды. Соныњ салдарынан
топыраќќа бір метрге дейін ылѓал т‰сті. Салыстырма-
лы т‰рде айтсаќ, б±рнаѓы жылдарѓа ќараѓанда  100 мм-
ге  артыќ. Оныњ ‰стіне ќыс бойы ќар жауѓанын жаќсы
білесіздер. Соѓан ќараѓанда биылѓы егін сапалы болуѓа
тиісті. Шыѓымы да жаќсы болуы тиіс. Облыс бойынша
шамамен  єр гектарынан 13-14 центнерден μнім жинап
аламыз ѓой деген болжамым бар, – дейді Мењдіќара
ауданындаѓы "Ќарќын" ЖШС директоры Сайран Б±ќа-
нов.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Жайбасарлыќ жараспайды
Сондай-аќ, мєжілісте жылу

маусымыныњ ж‰ргізілуі мен
аяќталуы турасында да біраз
єњгіме айтылды. Облыс бойынша
жылу маусымы штаттыќ режим-
де ж±мыс істеп т±р. Аяќталуына
да санаулы к‰ндер ќалѓан. Еш-
ќандай келењсіз жайттар да бол-
маѓан.

– ТКШ жањѓырту баѓдарлама-
сыныњ аясында  2011-2015 жыл-
дары 111 нысанныњ кондомини-
умына 1,8 млрд. тењге ќаражат
ж±мсалѓан. Б±л ќаражаттардыњ
д±рыс игерілуіне, єрине, жоба-

лыќ-сметалыќ ќ±жаттардыњ мем-
лекеттік сараптамадан д±рыс
μткені керек. Сол маќсат ‰десі-
нен шыѓу ‰шін алдымен жоба-
лыќ-сметалыќ ќ±жаттарѓа м±ќи-
ят ќараѓан жμн. Б±л баѓытта ќазір
11 ‰йге  ќ±ны 160,9 млн. тењге
бμлініп отыр. Арќалыќ пен
Жітіќара ќаласы єзірге ќаржы-
дан ќаѓылып отыр. Бюджеттік
μтінімі толыќ орындалѓан Руд-
ный ќаласы мен Таран ауданын
айта кеткенім жμн, – деп Ќайдар
Ќамбаров біраз жайттан хабар-
дар етті.

 Ќой басы кμбейіп келеді
Елімізде 2014 жылы бастау алѓан ќой шаруашылыѓын

дамытуѓа арналѓан "Алтын асыќ" мемлекеттік
баѓдарламасыныњ берері зор.

Айталыќ, сол жылы Сарыкμл ауданында небары 52 бас ќой са-
тып алынса, ал 2015 жылы 400-ге жетті. Сонда екі жылда олардыњ
саны 500-ге жуыќтады.

Атап μткен жμн, б±л мемлекеттік баѓдарламаѓа Маяк, Комсомол,
Тєгіл ауылдыќ округтеріне ќарасты "Сычев", "Капанадзе", "Ташетов"
жєне "Сильянов"   сынды шаруа ќожалыќтары белсенді атсалысса,
ал керісінше басќа ауылдар м‰лдем ќатыспаѓан кμрінеді.

– Б±л баѓдарламаныњ арќасында 89 ќой, 3 ќошќар жєне жайы-
лымдыќ жер алдым, – дейді  Маяк ауылында т±ратын ќожалыќ бас-
шысы Григол  Капанадзе.

Жалпы, біздіњ ќазаќ: "Мал μсірсењ, ќой μсір, μнімі оныњ кμл-кμсір"
– дейді. Сондай-аќ, б‰гінде б±л салаѓа мемлекеттен  ќолдау да зор.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

 АЛТЫН АСЫЌ

К¤КТЕМ  К‡НІ  –  ЖЫЛЃА АЗЫЌ

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ
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Ќаржыныњ басым бμлігі ќайта μњдеу μнеркєсібі, транс-
порт жєне ќоймалау салаларына ж±мсалѓан. Жобаларды
субсидиялау жєне кепілдеу бойынша  Халыќ банкі, Центр
Кредит жєне Жинаќтау банкі кμш бастап т±р. ¤њірге ќара-
сты аудан, ќалалардыњ ішінде жобаларды субсидиялау
бойынша Ќостанай, Рудный, Лисаков ќалалары бел-
сенділік танытты.

"Даму" ќоры ќаржылыќ ќолдау ќызметінен тыс μзге
де іс-шараларды ж‰зеге асырады. Мєселен, былтыр Ќос-
танай ќаласындаѓы Кєсіпкерлерге ќызмет кμрсету орта-
лыѓына аудан-ќалалардан жалпы саны 6113 т±лѓа кењес
алѓан. Азаматтардыњ басым кμпшілігі есепшілік,
ќ±ќыќтану салалары жєне бизнес-жоспар ќ±ру жолдары
мен мемлекеттік ќолдау баѓдарламасы туралы мєлімет
алуѓа келіпті.

"Даму" ќоры 2014 жылы "Бизнестіњ жол картасы –
2020" баѓдарламасы бойынша "Бизнес-кењесші" жєне
"Бизнес-Кењесші-2" курстарыныњ операторы ретінде іске
кірісті. Аталѓан курстар Кєсіпкерлерге ќызмет кμрсету
орталыѓыныњ базасында ±йымдастырылды. Б±л жоба
2015 жылы Кєсіпкерлердіњ ¦лттыќ палатасына μткен бо-
латын.

– Кєсіпкерлікпен айналысќысы келетін жастардыњ
саны жылдан жылѓа кμбеюде. Ќордыњ ќызметін пайда-
ланушылардыњ 31%-ы 29 жасќа дейінгі азаматтар. Б±л
ќуантарлыќ жаѓдай. Себебі, жастар еліміздіњ болашаѓы,
шаѓын жєне орта бизнестіњ дамуына ‰лес ќосатын т±лѓа-
лар, – деді "Даму" ќорыныњ Ќостанай облысындаѓы фи-
лиалыныњ директоры Замира Оразбаева.

Кєсіпкерлікті ќолдауѓа арналѓан мемлекеттік баѓдар-
ламалардан алыстаѓы ауылдардыњ халќы да тыс ќалып
жатќан жоќ. Шалѓайдаѓы ж±ртшылыќты ќ±лаќтандыру
маќсатында Кєсіпкерлікті ќолдау жылжымалы орталыѓы
ж±мыс істейді. Былтыр облыстыњ аудандарына 82 мар-
шрут жасап, 700-ден астам ќызмет кμрсетті.

Шетел асып іс-тєжірибеден μтіп келген ќостанайлыќ
кєсіпкерлер де жеткілікті. Отандыќ кєсіпкерлердіњ
білімін, біліктілігін шыњдауѓа арналѓан жоба "Іскерлік

Кєсіп ашќысы келетін
жастар кμбейді

– Зањдастырылѓан м‰ліктердіњ
саны бойынша біздіњ облыс рес-
публикада алтыншы орында.
Атап айтќанда, осы уаќытќа дейін
8 миллиард тењгеніњ 3700 м‰лкі
зањдастырылды,-деді облыстыќ
ќаржы басќармасыныњ басшысы
Сєуле Айм±хамбетова.

Елімізде рєсімделмеген
ќаржы мен м‰лікті жария ету на-
уќаны 2014 жылы 1 ќырк‰йекте
басталѓан болатын. Науќанѓа

2016 жылѓы 9 наурыз-
даѓы жаѓдайѓа сєйкес, об-
лыс бойынша м‰лікті жа-
рия ету комиссиясы 5525
объектіні жария етуге 2360
μтінішті ќабылдаѓан. 1617
объектініњ жария етуден
бас тартылѓанын атап
μтейік. Оныњ басты себебі
жерге ќ±ќыќ беру ќ±жатта-
рыныњ жоќтыѓы. ¤тінішті
ќарау отыз к‰ннен артыќ
кешіктірілмейді. Облысы-
мызда дер кезінде ќарал-
маѓан μтініштер болѓан жоќ. Бєрі
μз уаќытымен ж‰зеге асуда.

Аталѓан процесті жеделдету
маќсатында былтырѓы жылдыњ
аяѓында м‰лікті жария ету тура-
лы зањнамасына μзгерістер мен
толыќтырулар енгізілді. Сол μзге-
рістердіњ бірі, м‰лікті жария ету
мерзімі 2016 жылѓы 31 желтоќса-
нѓа дейін ±зартылды. Екіншісі,
м‰лікті жєне аќшаны жария ету
рєсімдері оњайлатылды.

байланыс" деп аталады. Аталѓан жобаныњ 2-кезењінде
Ќостанай, Рудный жєне Жітіќара ќалаларыныњ кєсіпкер-
лері Германияѓа барып келді. Бизнес бастаѓысы келетін
м‰мкіндігі шектеулі азаматтар да "Даму" ќорыныњ ќол-
дауына ие бола алады. "Даму-Кμмек" баѓдарламасы бой-
ынша м‰мкіндігі шектеулі 15 кєсіпкерге демеушілік
кμмектер кμрсетілгенін атап μтейік.

– Шетелге барып іс-тєжірибеден μткен кєсіпкерлер
облысымызѓа ќайтадан келіп μздерініњ бизнестерін ке-
њейтіп жатады. Мєселен, "Лидер-2010" ЖШС ќазіргі тањ-
да μзініњ μндірісін кењейтіп отыр. Жања технология бой-
ынша ќаймаќ, йогурт жасауды ќолѓа алды. Грант ±тып
алѓан жобалардыњ ж‰зеге асуын міндетті т‰рде ќадаѓа-
лаймыз. Ќаржыныњ ќандай маќсатта ж±мсалѓанын
μњірлік ‰йлестіру кењесі баќылайды, – деді "Даму" ќоры-
ныњ Ќостанай облысындаѓы филиалыныњ ќызметкері
Салтанат Манасбаева.

СУРЕТТЕ: "Даму" ќорыныњ Ќостанай облысын-
даѓы филиалыныњ директоры Замира Оразбаева.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

барша ќазаќстандыќтар,
оралмандар мен мемлеке-
тімізде т±руѓа р±ќсат
ќаѓазы бар азаматтар
ќатыса алады. Зањдасты-
ру ж±мыстарын жергілікті
жерлердегі єкімдіктер жа-
нындаѓы арнайы комисси-
ялар ж‰ргізеді. Аталмыш
науќан жоспарѓа сай 2016
жылы 31 желтоќсанда
аяќталады. Жария ету
жμніндегі комиссияѓа
ќ±жаттарды тапсыру

мерзімі 2016 жылѓы 30 ќарашаѓа
белгіленіп отыр.

СУРЕТТЕ: Ќостанай облыс-
тыќ ќаржы басќармасыныњ
басшысы Сєуле Айм±хамбето-
ва.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‰збай.

8 миллиард тењгеніњ м‰лкі
жария етілді

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ќымбат
         ДОСЖАНОВА

 "Даму" ќорыныњ Ќостанай облысындаѓы филиалы 2015 жылы ж‰зеге
асырѓан ж±мыстарын ќорытындылады. Былтыр 8,5 млрд. тењгеніњ 110
субсидиялау келісім-шартына ќол ќойылѓан. 2014 жылмен салыстырѓанда
жобалардыњ саны артып отыр.

Ќостанай облысында жалпы сомасы 8 миллиард тењге болатын 3700 м‰лік жария
етілді. Б±л туралы облыстыќ баспасμз клубында μткен брифингте айтылды. Оѓан
облыстыќ ќаржы басќармасыныњ басшысы Сєуле Айм±хамбетова ќатысып,
м‰лікті жария ету жμніндегі акциялар барысы туралы баяндаѓан болатын.

Екі жаќты меморандумныњ ќол ќою рєсіміне ќатысќан ERG Ди-
ректорлар кењесініњ тμраѓасы Александр Машкевич соњѓы он екі жыл

бойы, Еуразиялыќ топ жыл сайын облыстаѓы ењ мањызды делінген эко-
номикалыќ-єлеуметтік жобаларды ќаржыландырып келе жатќанын айтты.

– Біз Ќостанай облысыныњ дамуына μз ‰лесімізді ќосќанымызды маќта-
ныш етеміз. Біздіњ ынтымаќтастыѓымыз одан єрі дамып, облыс т±рѓындары-
ныњ μзекті мєселелерін шешуге  жєне μњірдіњ г‰лденуіне ыќпал ететіндігіне
сенімдіміз. Мемлекет басшысыныњ сарабдал саясатыныњ арќасында елімізде
бизнестіњ єлеуметтік жауапкершілігі жыл озѓан сайын артып келеді. М±ны
ќарапайым ењбек адамдары айќын сезініп отыр. Ќазіргідей єлемді жайлаѓан
ќаржы даѓдарысына ќарамастан біздіњ компания μзініњ ќарамаѓында ж±мыс
істейтін адамдардыњ жалаќысын 14-15%  ±лѓайтуды жоспарлап отыр. Оныњ
‰стіне Рудный мен Лисаков ќалаларында 18 мыњ. шаршы метр т±рѓын ‰йді
пайдалануѓа бермекпіз. М±ныњ бєрі μњірдегі тау-кен μндірісінде ж±мыс істейтін
жас мамандарды ќолдауѓа баѓытталѓан, – деді ол μз сμзінде.

Б‰гінде облыстаѓы ССК¤Б, КБРУ, ТБРУ тєрізді  алып μндіріс ошаќтарын-
да 24 000-ѓа жуыќ адам ењбек етеді. "Ењ бастысы ондаѓы ж±мыс орындарын
саќтап ќалып, ж±мысшылардыњ жалаќысын ќысќартуѓа жол бермеу. Ол ‰шін
облыс басшылыѓы да, компания μкілдері де ќарап отырѓан жоќ.

Екінші бір Меморандумѓа сєйкес  "Атамекен" ¦лттыќ кєсіпкерлік Пала-
тасы  "Еуразиялыќ топ" компаниясы арќылы жергілікті кєсіпкерлерді ќол-
дауѓа 300 млн. тењге бμлетін болды. Осынша ќаржыны облыс єкімдігі ќоса-
ды. Сонда барлыѓы 600 млн. тењге ќаражат шаѓын жєне орта кєсіпкерліктіњ
кењ ќанат жаюына баѓытталатын болады.  Б±л жерде шаѓын несие-ќаржы
±йымдарын ќ±ру арќылы халыќты кμбірек ж±мыспен ќамтуѓа баса назар
аударылмаќ. Сондай-аќ, μз кєсібін ашќысы келетіндердіњ ќатарын толыќты-
рып, отандыќ μнімдерге басымдыќ беру де ќаперге алынѓан.

– Кєсіпкерлерді несиелеудіњ 51%-ы "Атамекен"¦лттыќ кєсіпкерлік Пала-
тасыныњ ‰лесіне тиеді, ќалѓан 49% -на Ќостанай облысыныњ єкімдігі ие. Енді
бір ай ішінде біз барлыќ тетіктерді толыќ ќарастырып, шаруаларѓа несие бе-
руді бастаймыз, – деді Абылай Мырзахметов. – Берілетін несиеніњ кμлемі 15
миллион тењгеден басталады. Ол бес жылѓа белгіленген жєне жылдыќ ‰сте-
месі єрі кеткенде 7% ќана. Меніњше б±л μте тиімді шара.

Соњѓы бес жылда Еуразиялыќ топ ±жымдыќ келісім-шарттар негізінде
кєсіпорын ќызметкерлерініњ єлеуметтік тμлемдеріне, єлеуметтік саланы ќол-
дауѓа баѓытталѓан тμлемдерге, сондай-аќ, демеушілік пен ќайырымдылыќ
кμмекке шамамен 99,1 млрд. тењге ќаражат бμлген.  Биыл м±ндай ілкімді
шараѓа  алѓашќылардыњ бірі болып біздіњ облыс ќол жеткізіп отыр.

Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

‡ш жаќты келісімге
ќол ќойды

1-бет

Ќалалыќ білім
бμлімініњ мєжіліс
залында ќала
єкімініњ ѓылым-
білім, μнер сайыс-
тарында жоѓары
нєтиже кμрсеткен
дарынды оќушы-
лармен кездесуі
μтті.

Дμњгелек ‰стел
басындаѓы бас
ќосуда ќала єкімі Ѓазиз Бекм±ха-
медов жас жеткіншектерге жылы
лебізін білдіріп, олардыњ ќойѓан
с±раќтарына жауабын берді.

Игі шараныњ μњірде т±њѓыш
рет μтіп отырѓанын тілге тиек ет-
кен ќалалыќ білім бμлімініњ бас-
шысы Мейрамк‰л Єбу μз кезегін-
де оќушылардыњ жеткен жетісті-
ктерімен таныстырды.

Дарынды шєкірттер жыл сай-
ын ќаланыњ мерейін μсіріп ке-
леді. ¤ткен жылмен салыстырѓ-
анда кμрсеткіш дењгейі де арта
т‰скен. Мєселен, 2014 жылы рес-
публикалыќ жєне халыќаралыќ
байќауларѓа ќатысќан 962
оќушыныњ 61-і, 2015 жылы 1327
оќушыныњ 77-і жењімпаз атанѓан.
Сондай-аќ, екі жыл ішінде облы-
стыќ ѓылыми ж±мыстар байќау-
ларында отызѓа жуыќ шєкірт
ж‰лделі орынѓа ие болѓан.

Олардыњ арасында республи-
калыќ ќашыќтыќ олимпиадала-
рыныњ жењімпазы Алтынай
К‰зембай (№4 мектеп), республи-
калыќ ѓылыми жоба сайысыныњ

жењімпазы Хиваз Бейсенбек (гим-
назия), дзюдо к‰ресінен Ќазаќ-
стан Республикасыныњ чемпио-
натында І орынѓа ие болѓан Ра-
мазан Єбдімєлік (№6 мектеп), об-
лыстыќ пєн олимпиадасыныњ
жењімпазы Аќерке Ахметсапаева
(гимназия), халыќаралыќ "Ѓ±-
мырдария" байќауыныњ І орын
иегері ¦лболсын Болат (№6 мек-
теп) сынды ‰здіктер бар.

Жастардыњ болашаѓы  жар-
ќын. Білім ќуып ќалаѓан маман-
дыќтарын тањдауларына бола-
ды. Студенттердіњ шєкіртаќысы
μсе т‰суде. Оќу озаттары арнайы
стипендияны иеленеді.

– Биылѓы жылы медицина ма-
мандыѓын тањдаѓан т‰лектерге
ќала бюджетінен 8 млн. тењге
ќарастырылып отыр, – деді Ѓазиз
Ерболат±лы.

Кездесу соњында дарынды
жас μрендер ќала єкімініњ алѓыс
хатымен марапатталып, ес-
керткіш суретке т‰сті.

Арќалыќ ќаласы.

ДарындыДарындыДарындыДарындыДарынды
оќушылармен кездестіоќушылармен кездестіоќушылармен кездестіоќушылармен кездестіоќушылармен кездесті

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ
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Биылғы 2016 жыл барлық 
қазақстандықтар үшін ерекше 
қастерлі жыл – ұшқан құстың 
қанатын, жүгірген аңның тұяғын 
талдыратын шетсіз, шексіз Қа-
зақстанның сайын даласында 
тәуелсіздіктің таңы атып, егемен-
діктің желі есіп, азаттықтың туы 
желбірегелі 25 жыл болады. 

Егемен елдің өміріндегі 
маңыз ды мәселелердің бірі – ұлт-
тық мәдениетті, дәстүрді, тарих 
пен тілді жаңғырту және дамыту 
болып табылады. 

Біздің өлкеміздің тарихы – 
еліміздің бай тарихының бір бөлі-
гі. Ол азаматтарымыздың көпшілі-
гінің шынайы қызығушылығын 
тудырып келеді және солай бола 
бермек. Қос танай жері өлкеміз 
бен ел тарихында өздерінің 
істерімен ел есінде қалған аза-
маттарға бай.  

Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай мәдени мұра-
ны сақтаудың маңыздылығын 
және оған Қостанай облысынан 
шыққан атақты жерлестеріміздің 
қосқан елеулі үлестерін ескере 
отырып, Л.Н.Толстой атындағы 
ОӘҒК ақпараттық-библиография-
лық бөлімі жүйе лік-техникалық 
қыз мет көрсету және кітапхана-
ларды дамыту бөлімдерімен бір-
лесе отырып, «Қостанай жерінің 
мақтанышы: Қостанай облы-
сының танымал тұлғаларының 
мерей тойлық күндерінің галерея-
сы (2016 ж.) = Гордость земли 
Кос танайской: Библиографиче-
ская галерея юбилейных дат из-
вестных личностей Костанайской 
области (2016 г.)» библиография-
лық жинағын жарыққа шығарды. 

Галереяға биылғы жылдың 
ең атақты мерейтой иелері:                                                    
Ыбырай Алтынсарин – педагог, 
ағартушы, ақын (175 жыл), Серәлі 
Қожамқұлов – ұлттық театрдың 

негізін қалаушы, Қазақстанның 
халық әртісі, КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты (120 жыл), 
Мәриям Хакімжанова – ақын, Қа-
зақстанның халық жазушысы, 
Қостанай қаласының құрметті 
азаматы (110 жыл), Нәзира Дәу-
летова  – еңбек сіңірген кітап-
ханашы, тарих ғылымдарының 
кандидаты, кітапханатанушы (90 
жыл), Манаш Қозыбаев – тарих 
ғылымдарының докторы, про-
фессор, Қаз КСР ғылымға еңбек 
сіңірген қайраткері (85 жыл) ен-
гізілді.

Бұл басылымда әрбір мерей-
той иесіне қатысты жарық көрген 
мәліметтерді мейлінше толық бе-
руге,  олардың шығармашылық 
жолдарымен, өмірбаян дарымен 
таныстыруға, материалдарының 
толықтығына назар аудармастан 
әдебиет тер тізімін түгел беруге 
тырысқаны байқалады.

Библиографиялық құрал жал-
пы оқырман қауымға арналған. 

Библиографиялық галерея 
қазақ және орыс тілдерінде әзір-
ленген. 

Басылым туралы ақпарат 
www.kstounb.kz сайтында орна-
ластырылған. 

ТӘУЕЛСІЗДІК – ТУЫМЫЗ

Тұлғалар туралы 
туынды

Қазақ халқында қайталанбас шығармашылық 
тұлға ретінде танылатын тұлғалар өте көп. 
Солардың ішінде ұлы ақын Абай Құнанбайұлы 
мен ағартушы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің 
алатын орындары зор.

Аудандық тілдерді оқыту орталығында қазақтың 
ұлы ақыны Абайдың туғанына 171 жыл және ағар-
тушы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің туғанына 175 
жыл мерей тойларына арналған аудандық байқау 
өтті. Өзге  ұлт өкілдері арасында өткен «Абай – 
дана, Абай – дара қазақта» атты аудандық байқауға 
мектеп оқушылары, студенттер, жас мұғалімдер 
қатыс ты. Байқаудың мақсаты – қазақ халқының 
ұлы ақындары Абай мен Ыбырай өлеңдерінен ха-
бардар ету, шығармашылығымен тілдесу, ақындар-
дың мұрасына қызығушылығын арттыру, ақындық 
өнерді шәкірт жүрегіне ұялату, сол арқылы олардың 
бойында поэзия әлеміне деген сүйіспеншілігін арт-
тыру, ақындардың шығармашылығын насихаттау 
арқылы қазақтың тілі мен әдебиетіне, мәдениеті-
не деген этнос өкілдерінің ықыласын арттыру әрі 
еліміздің рухани бірлігін нығайту. 

«Білімдіден шыққан сөз» –Абай шығармаларын 
жатқа айту, «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар» – 
Абайдың әндері, қара сөздері атты кезеңдерден 
сүрінбей өтіп, бірінші орынды иеленген №121 
Құсмұрын орта мектебінің ағылшын пәнінің 
мұғалімі Елена Гуляева осы жылдың қыркүйек ай-
ында өтетін облыстық «Абай оқулары» атты бай-
қауына жолдама алды. Сонымен қатар, Абайдың 
«Көзімнің қарасы» әнін тамылжыта орындаған 
 Б.Кенжетаев атындағы Новонежин орта мектебінің 
оқушысы Елена Куликованы ерекше атап өткен 
жөн. Еленаның салған әні қатысушылар мен келген 
қонақтарға үлкен әсер етті. 

Ал, «Ыбырай – қазақ халқының сөнбес шырағы, 

даланың дара, дана ұстазы» байқауына қатысқан 
оқушылар да алдарына жан салмай өнер көрсет-
ті. Ұлы ұстаздың өлеңдері мен ғиб ратты сөздері 
оқылып, көрініс қойылды. Жалпы екі байқауға 
да Құсмұрын орта мектебінің оқушылары үлкен 
дайындықпен келген, байқау арасындағы үзіліс
те Айдар Жазықпаев Абай мен Шәкәрімнің ән-
дерін әншашу ретінде тарту етті. Сонымен қатар, 
аталған мектеп оқушысы Жандос Сейтжанов қар-
сыластарынан озып шығып, жүлделі орынға ие бол-
ды. Осы мектеп оқушылары – Әкіжан Сағындықов 
пен Айман Қуанышбаева, сондайақ, Б.Кенжетаев 
атындағы Новонежин орта мектебінің оқушысы 
Самал Шүйінішбай жақсы өнер көрсеткендері үшін 
арнайы марапатталды.    

Ыбырай мен Абай атамыз қашан да келешектің 
өлмес, өшпес күн шуағы. Абай атамыздың «Атаң-
ның баласы болма, адамның баласы бол» деген 
өсиетін көкіректе нық сақтайық.

Г.ТАЙТІЛЕУОВА,
аудандық тілдерді оқыту орталығының 

оқытушысы.
Әулиекөл ауданы.

Абай мен Ыбырай  
мұрасы насихатталды

Тәуелсіздік – таң нұры
Тәуелсіздігімізді жариялағаннан бергі мезгіл ішінде көптеген елеу-

лі табыстарға қол жеткіздік. Бұл Президентіміздің жүргізіп отырған 
парасатты көреген саясатының нәтижесі – еліміздің тыныштығы мен 
қауіпсіздігінің, көп ұлтты Қазақстан халқының жарастығы мен ынты-
мақтастығының арқасында болып отыр. Тәуелсіздігіміздің  25  жылдағы 
қазақстандықтар үшін айрықша оқиға.

Осыған орай, Жанкелдин аудандық Қ.Жармағамбетов атындағы 
кітапханада Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай жас ұстаз-
дар арасында «Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы» атты интеллектуалдық 
әңгіме өткізілді. Тәуелсіз еліміздің, туған топырағымыздың тамыры 
терең бай тарихымен тереңірек танысты. Сонымен қатар, «Тәуел-
сіздік – таң нұры»  атты кітап көрмесі жасақталды. Кітап көрмесіне 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Тәуелсіздік белестері», «Тәуел сіздік 
шежіресі», Ш.Елеукеновтың «Тәуелсіздік биігінен», М.Қозыбаевтың 
«Киелі Тәуелсіздік», М.Жолдасбековтың «Тәуелсіздік тағылымы», 
Ә.Нысанбаевтың «Тәуелсіздік. Демократия. Гуманизм» атты кітапта-
ры қойылды. Көрмеге Тәуелсіз Қазақстанның бел-белес тері, бүгінгі 
жетістіктері және жарқын болашағы туралы деректер мен құнды 
кітаптар қойылды. Біз кітапхананың иелігіндегі қордан тақырыпқа 
байланысты кітаптарды, материалдарды келушілердің назарына ұсы-
нуға тырыстық. Олар – еліміздің мемлекет болып нығаюы кезеңімен, 
еліміздің тарихымен, Қазақстан халықтарының мәдениетімен тығыз 
байланысты кітаптар. Көрменің негізгі идеясы – қазақ мемлекетінің 
сан ғасыр бойы қалыптасу тарихындағы уақыт пен ұрпақтар сабақтас-
тығын көрсету.

В.БАТЫРОВА,
«Жанкелдин ауданының орталықтандырылған 

кітапханалар жүйесі» ММ-нің кітапханашысы.

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Көшедегі жарнама сауатсыз
дығы көзі қарақты тұрғындар-
дың талай назарына ілікті. Ай-
тылды. Жазылды. Сын садағына 
да ілініп, суреттері күнқұрғат-
пай газетіміздің сайтында да 
«Көрген көзде жазық жоқ» де-
ген айдармен басылып та жа-
тыр. Нәтижесі көңіл көншітер-
лік болмағанымен, осы саланы 
бақылуға алған тіл мамандары 
«бұрынғыдай емес, жарнамада 
кеткен қателіктер азайып келеді» 
дегенді алға тартады. Дегенмен, 
неліктен қазақ тілді жарнама-
лар қатеге толы. Бұл тілге деген 
немқұрайлық па, әлде жарнама 
беруде бірізділік жоқ па? Осы 
сұрақтарға жауап іздеу мақса-
тында қаламыздағы жарнама 
беру агенттіктері мен кәсіпкер-
лер, тіл мамандары дөңгелек 
үстел басында бас қосты. 

Аталмыш шараны қалалық 
мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі мен демалыс орталығы 
бірігіп ұйымдастырды. Жи-
налғандар үшін ортақ тақырып 
«Көрнекі ақпарат және заң». 

Шынымен де жарнама неге 
қойыртпақ? Бұл орайда барша-
ның пікірі бірден екіге бөлінді. 
Тіл мамандары жарнама агент-
тіктері өз істеріне салғырт қарай-
ды, сауатты аудармаға қаражат 
бөлуге енжар десе, кәсіпкерлер 
пікірі тіптен басқа. Олардың 
айтары жарнама мәтінін тек-

серетін арнайы маман болса 
дейді. Орыс тілді жарнаманы 
қазақшаға аударғанда барлық 
мәнмағынасынан айрылады 
дегендер де болды. Мысалы, – 
орысша «приш ла весна и цены 
тают» дегенді қазақшаға кәсіп-
керге тиімді болардай аударып 
бере алмады. Бірнеше аудар-
машыға барған едік. Олар «көк-
тем келді, бағалар да ериді» деп 
айтылмайды деген еді. Осының 
салдарынан біз тапсырыстан ай-
рылдық» дейді агенттік иелері. 

Көбіне көп жарнама беруші 
агенттіктер уақытты тиімді пай-
далану үшін тездетіп компью-
терлік сөздікке жүгіне салады. 
Ал онда мәнмағынасыз аудар-
малар екені бәрімізге аян. Сон-
да не істеу керек. Кәсіпкерлер де, 
тіл мамандары да қазақ тілінің 
мәртебесінің жоғары болғанын 
қалайды. Бірақ бұл істе бірізділік 
жоқ. Бәрі де қалай да мемлекет-
тік тілдің деңгейін түсіргісі жоқ. 
Қандай болмасын келісімге келу-
ді ойластырып, өз ұсыныстарын 
айтыпақ жатыр. Қанша айтсақ 
та қате құрғыры кете береді, кете 
береді. Не істеу керек?

Димаш Бекбосынов, 
кәсіпкер:

– Бұрындары ілінетін қазақ 
тілді жарнаманы ең соңынан 
тексеріп, арнайы мөр қоятын 
маман қалалық әкімдікте болған. 
Өкініштісі қазір жоқ. Мұндай ма-
мандар өзге облыстарда әлі күн-

ге бар. Бізде неліктен жоқ. Осы 
істі қайта жаңғырту керек деп 
ойлаймын. Кәсіпкерлерге де, 
өзгеге де тиімді болар еді. 

Қарлығаш Мадиярова, қа-
лалық мәдениет және тіл-
дерді дамыту бөлімінің 
бас маманы:

– Біздер көшедегі қате жар-
намалармен күресіп келеміз. 
Егер қате көрген болса біздің 
сайтқа көрсетіп, жазады. Біз 
олармен күрес жүргіземіз. Об-
лыстық газеттің сайтында да 
осындай олқылықтарды бады-
райтып көрсетіп жатыр. Осын-
дай жағдайда біздер сол жарнама 
берушіні тауып, хат жолдаймыз. 
Тіл туралы заңға сай олар хатты 
алған күннен бастап 15 күннің 
ішінде қолға алуы керек. Егер 
орындамаса, іс насырға шабады. 
Осы уақытқа дейін қаншамасына 
хат жолдап, түзетіп те үлгердік. 
Келешекте осы іспен арнайы ай-
налысатын топ құрғымыз келеді.

Дөңгелек үстел басына жи-
налғандар ақылдаса келе ор-
тақ шешімге келгендей бол-
ды. Жарнама беруші сапалы, 
қатесіз қызмет алғысы келсе, 
облыстық тілдерді дамыту 
басқармасындағы арнайы ау-
дармашыларға баруларына 
болады. Бірақ тегін жатқан дү-
ние жоқ. Бәрі ақылы. Мұндай 
әдіске бүгінде қаламыздағы 
бірнеше жарнама беру агент-
тіктері көшкен де сыңайлы. 

ТІЛ – ҰЛТТЫҢ ЖАНЫ

Жарнама неге қойыртпақ?



Мемлекет басшысы соњѓы
жылдары отандыќ
μнеркєсіпті ќолдау

маќсатында шикізаттан
μњдеуші μндіріске μту мен
оны дамытуды тапсырып
келеді. Єсіресе, кез келген

салада отандыќ брендті
ќалыптастыру – б‰гінгі

к‰нніњ талабы. Ал сонау тоќсаныншы жылдардыњ ќиын-
ќыстау жылдарында жабылып ќалмай, халыќќа ќызмет

етіп келе жатќан μндіріс ошаќтары да аз емес. Солардыњ
бірі – μњіріміздегі "Большевичка" тігін фабрикасы.
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кєсіпорны жоќ" деп тігіншілер м±ны маќтанышпен айта-
ды. 2001 жылдан бері кєсіпорында тігілетін барлыќ киім
мен б±йым т‰рлері сертификатталѓан жєне олар сапа
жμнінен шетелдік μнімдерден еш ќалыспайды. Осы
орайда фабрикада кμркемдік-техникалыќ кењестіњ ж±мыс
істейтінін айта кеткен д±рыс. Ќ±рамына кєсіпорын
жетекшілері мен жылдар бойы осында ењбек етіп келе
жатќан тєжірибелі мамандары кіретін б±л кењес єр
μнімніњ сапалы да, сєнді шыѓуын жєне барлыќ талап-
тарѓа сай болуын ќадаѓалап, осы т±рѓыда т‰рлі ж±мыс-
тар атќарады. "Келісе пішкен тон келте болмас" деген

Тарихи атауын жоѓалтпаѓан
Еліміздіњ жењіл

μнеркєсіп саласында
кμшбасшылардыњ бі-
рінен саналатын тігін
фабрикасы б±рынѓы
кењес дєуірі кезінде
де осы сала алыпта-
рыныњ ќатарында
т±рѓан-ды. Кењес Ода-
ѓы Жењіл μнеркєсіп
халыќ комиссарыныњ
б±йрыѓымен Украина-
ныњ Херсон ќаласы-
нан 1941 жылы Ќос-
танайѓа кμшірілген
фабрика соѓыс жыл-
дары жауынгерлерге
єскери киім тігіп келсе,
ќазірде тєуелсіз елі-
міздіњ Ќарулы К‰ш-
терін киіндіріп отыр.
Сондай-аќ м±ныњ
сыртында еліміздіњ

ќ±ќыќ ќорѓау органдары, темір жол, м±най саласындаѓы
ірі кєсіп-орындардыњ ж±мыс киімдері таѓы бар. Б‰гінде
"Большевичканыњ" білікті мамандары ќолынан шыќќан
сапалы μнімді т±тынушылар ќатарында "Тењіз Шевройл",
"Ќазаќт‰рікм±най", "Алтиес Петролеум Интернэшнл"
жєне жекелеген ќ±рылыс, басќа да фирмалар бар.
М±ндай алпауыттардыњ с±ранысын ќанаѓаттандырып
отырѓан тігін фабрикасы халыќ т±тынатын тауарларды
да ±мыт ќалдырѓан емес.

Фабриканы жиырма жылдан астам уаќыт басќарып
келе жатќан Татьяна Салманованыњ пайымдауынша,
кєсіпорынныњ жетістігі екі мањызды ќ±рамдас бμліктен
т±рады:

– Біріншіден, біз μзіміздіњ тарихи атауымызды саќта-
дыќ, μйткені кєсіпорынныњ ењ жемісті жылдары оныњ
атауымен тыѓыз байланысты. Сол заманда "Большевич-
ка" тауарларыныњ жоѓарѓы сапасы б‰кіл Кењес Одаѓына
танымал болатын, – дейді Татьяна Ивановна. – Енді фаб-
риканыњ атауы жай ѓана емес, ол біздіњ т±марымыз іспет-
тес. Сонымен бірге біз брендке ќоса ±жымымыздыњ
негізін жања ±рпаќтыњ орын басушылыќ ‰рдісін де саќ-
тап ќалдыќ: тєжірибе мен шеберлік анадан ќызына, єке-
ден ±лына беріліп келеді.

¤з тєжірибелерін
жастарѓа ‰йретуде

70 жылдан астам уаќыт ж±мыс істеп келе жатќан
кєсіпорын б‰гінгі к‰ні 410 адамды ж±мыспен ќамтып
отыр. "Республикада осынша ж±мысшы ±жымы бар тігін

халыќ маќалын ескерсек, μнімдерініњ сапалы, єрі с±ра-
нысќа сай болуында кєсіпорындаѓы б±л кењестіњ де
орны ерекше екенін ±ѓыну ќиын емес.

Аталѓан кєсіпорында 30-40 жыл бойы тапжылмай
ж±мыс істеп келе жатќан мамандар да бар. Солардыњ
бірі –  Раушан Жикенова. Ол ќатардаѓы ж±мысшыдан
μндіріс басшысына дейін кμтерілген:

–  ¤ткен жылы Ресейдіњ Троицк ќаласымен келісім-
шарт жасап, 30 мыњ дана єйелдердіњ сырт киіміне тап-

сырыс алдыќ. ¦жым ќатары жыл сайын жас-
тармен толыѓып келеді. Екі жыл б±рын зама-
науи жања жабдыќтар алуѓа 6 млн. тењге
бμлінген. Кєсіпорын алдаѓы уаќытта мемле-
кеттік тапсырыс кμлемі ±лѓая т‰седі деп сенеді.

Олар μз тєжірибелерін жастарѓа ‰йретуден
еш жалыќќан емес. Білікті маман бєсекеде
басќадан озып, μнім сапасын арттыру мен μз
μніміњді μткізудіњ жалѓыз жолы емес екені
т‰сінікті.

Білікті маманныњ ќолын ±зартып, ќиялына ќанат
бітіретін, ойындаѓысын ж‰зеге асыруда мол жол аша-
тын, к‰н санап дамып келе жатќан б‰гінгі к‰нніњ озыќ
технологиясымен кєсіпорынды жабдыќтаудыњ да орны
бμлек. Осыны ескерген тігін цехтары б‰гінде озыќ техни-
камен толыќтай жабдыќталѓан. Мінсіз тігетін тігін маши-
налары Ресей мен Германиядан, Венгриядан алынды.
Сапаны тμмендетпеу маќсатында фабрикада сынаќ
зертханасы ќ±рылѓан. Онда сырттан алынѓан маталар-
дыњ, ќажетті техникалардыњ сапасы тексеріледі. Осын-
дай ізденісті, шыѓармашылыќпен дамытылѓан ж±мыс-
тардыњ арќасында фабрика єріптестік кμкжиегін кењейт-
кен. "Большевичканыњ" киімдері мен тіккен б±йымдарын
Ресей, Украина елдері алады, тіпті АЌШ-ќа да экспорт
жасаудан кєсіпорынныњ тєжірибесі бар.

– Егер тігінші бір киімді толыќтай μзі тігетін болса, ол
μте ±заќќа созылып кетер еді. Бμліп-бμліп алѓан оњайѓа
т‰седі. Уаќыт алмайды. Осы ќарќынмен біз б±л тапсы-
рысты бір аптада орындап боламыз. Ќостанайлыќ тігін
фабрикасы мен бєсекеге т‰сіп, алдын орап кететін ±саќ
цехтар да аз емес. Єйтсе де, кєсіпорын μзініњ ќуатты-
лыѓы мен μнім сапасына сенеді. М±нда к‰ніне 1500 дана
жейде, 1000 дана сырт киім тігуге дейін м‰мкіндік бар, –
дейді Раушан Єлиаќпарќызы.

Бєсекеге тμтеп
берген

Уаќыттыњ талабына сай ењбек етіп,
бєсекеге тμтеп бере білген ±жым б‰гінде
біраз биіктерден де кμрініп ж‰р. Фабри-
каныњ μнімі т‰рлі байќаулар мен кμрме-
лерден єрдайым ж‰лдемен оралады.
"Ќостанай облысыныњ ‰здік тауарлары",
"Халыќ т±тынатын ‰здік тауарлар"
кμрмелерініњ дипломдарына, халыќара-
лыќ кμрмеде Ќазаќстанныњ бєсекеге
ќабілеттілігіне ‰лес ќосќаны ‰шін "Ал-
ѓыс" грамотасына ие болды. 2008 жылы
Президенттіњ "Алтын сапа" сыйлыѓы
‰шін болѓан байќауда "Халыќ т±тынатын
тауарлар" аталымы бойынша екінші
ж‰лделі орынды алды. Сондай-аќ тігін
фабрикасы кμптеген кμрмелерге ќаты-

сып, халыќаралыќ беделді кєсіпорындар дењгейінен
кμрініп, диплом, медальдармен марапатталды. Ќиын-
ќыстау кезењде бірлесе ењбек ете білген ±жым жаќсы
ж±мыс істеген ж±мысшыларын єрдайым басшылыќ та-
рапынан марапаттап, ќолдау кμрсетіп отырады. Ж±мыс-
шыларѓа єлеуметтік жаѓдай да жаќсы жасалѓан.

2014 жылы тігін фабрикасы 1,5 миллиард тењгеніњ
тауарын μндірсе, μткен жылы 1 миллиард 200 миллион
тењгеніњ μнімін с±ранысќа сай орындаѓан.

Бетті дайындаѓан  Ш±ѓа ЌОЊЌАБАЙ.

Таќырыпќа т±здыќ

"Большевичка" фабрикасыныњ
тарихы 70-жылдан асады. 1941
жылы  фабрика Херсоннан
кμшіріліп, Ќостанай жерінде орын
тепкен сєттен-аќ майданѓа
жіберілетін μнімді шыѓара
бастаѓан жєне с±рапыл соѓыс
жылдары 25 дивизияны єскери
киіммен ќамтамасыз еткен.
Фабрика ќазіргі уаќытќа дейін
Ќазаќстанныњ жењіл μнеркєсібініњ
кμшбасшысы саналады.
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Єулиекμл ауданыныњ Новонежин ауылы мањынан м±най ќоры
табылды деген єњгіме осыдан біраз  жыл б±рын ќозѓалѓан болатын.
Содан бері б±л т‰йткілді мєселе т‰бегейлі шешімін таппай келеді.
Жалпы, м±найы бар жерді ќазып, іске ќосу ‰шін ќыруар ж±мыс пен
ќаражат ќажет екендігі айтпаса да белгілі. Аќша болѓанныњ μзінде,
мыќты деген геолог мамандар керек. Себебі, м±най μндірісіндегі ењ
бірінші кезењ - геологиялыќ барлау. Кен орындарын тауып, ол жерде
шикізаттыњ бар-жоќтыѓын, оныњ болжалды ќоры осынша деп ѓылыми
т±рѓыда маѓл±мат беретін де осы геологтар. Ал, Новонежин ауылынан
табылѓан м±най ќорын аныќтайтын маман табылѓанмен, оны ж‰зеге
асыратын єзірге инвестор табылмай отырѓан кμрінеді. Біз осы мєселеге
орай, арнайы геолог мамандармен кездесіп, ‰лкен шаруаныњ басы-
ќасында ж‰рген компания басшыларымен де сμйлескен едік.

Сапасы да кμњіл кμншітеді
Мамандар б±л μњірдіњ м±найыныњ сапасы да жаќсы

деп отыр. Себебі, ќара алтынныњ ќ±рамында газ бар,
оны да μњдеп ќолдануѓа болады. Мєселен, Атырау, Аќтау
μњірлеріндегі м±найдыњ ќ±рамында к‰кіртті сутектіњ
мμлшері кμп кμрінеді, ол адам денсаулыѓына μте зиян-
ды екен. Ал, Новонежинніњ м±найында парафин жоќ,
яѓни, таза жанар-жаѓармай береді. Сапасы да к‰мєн кел-
тірмейді, μйткені м±ны Ресейден келген сараптама нєти-
жесі де кμрсетіп отыр.

– Новонежиннен шыќќан м±найдыњ сапасы ресейлік
сарапшылардыњ тексерісінен де μткізілді, сапасы μте
жаќсы деген ќорытынды алдыќ. Жалпы, Ќостанай ас-
тыќты μњір, мал шаруашылыѓы да μте жаќсы дамыѓан.
Алдаѓы уаќытта б±л ж±мыстар ж‰зеге асырылып, м±най
μндіріліп жатса, сμз жоќ Тобыл μњірініњ єлеуметтік-эко-
номикалыќ ахуалы анаѓ±рлым арта т‰седі деп ойлаймын,
– дейді Н±рлан Мейіржанов.

Ќара алтынѓа ќарыќ болар
к‰н де туар...

Єрине, м±най табылып жатса, новонежиндіктердіњ
одан пайда кμрмесе, зиян кμрмейтіні рас. Ауыл
т±рѓындары μндіріске ж±мысќа т±рып, басќарлармен
салыстырѓанда тєп-тєуір жалаќы да алар еді. Бір
сμзбен айтќанда, сол м±найдыњ арќасында ќолда-
рын жылы суѓа малары сμзсіз. Новонежинніњ м±най-
лы μлкеге айналарына сенімі мол ауыл єкімі де ал-
даѓы к‰ндерден жаќсылыќ к‰теді.

Асылхан Ќажен±лы, Новонежин ауылыныњ
єкімі:

– Б±л мєселеніњ кμтерілгеніне бес жылдан асты.
Содан бері ауыл т±рѓындары єлі ‰міттеніп келеміз.
Б‰гінде б±л ж±мыс тоќтап т±р. Дегенмен, ќолѓа алын-
са, єрине, ќуанамыз. М±най шыѓып жатса біздіњ
ауылѓа, ауыл т±рѓындарына жаќсы болар еді. Ауыл-
дыњ жаѓдайы т‰зеліп, жергілікті т±рѓындардыњ ж±мыс-
пен ќамтылуына жол ашылар еді.

Иє, осыдан екі жыл б±рын Торѓайдыњ
табанынан м±най ќорыныњ табылѓандыѓы

туралы аќпарат желдей ескен еді. Б±л μњірде де
б±рынѓы Кењес ‰кіметі кезінде барланѓан м±най
ќоры бар екен. Енді міне, "ќара алтынѓа ќарыќ

боламыз" деп бμркін аспанѓа атќан
новонежиндіктердіњ де ќуанышында шек жоќ.

Біраќ, бєрі ќаражатќа тіреліп отырѓан б±л
мєселе ќашан шешіледі, ол жаѓы алдаѓы

уаќыттыњ еншісінде. Жанымыздаѓы кμршілес
Аќтμбе облысы да μз жерлерінен табылѓан

м±найды μндіріп, б‰гінде ел игілігін кμріп отыр.
Ал, біздіњ облыс болса, ќарамайдыњ ќадірін єлі

сезінбей отырѓан тєрізді. Сондыќтан, аяќтыњ
астында жатќан ќара алтынныњ кμзін ашып,

м±най μндірсек, ж±мыссыздар ж±мысќа,
табыссыздар табысќа кенелер еді. Тек, б±л

болжам саѓымѓа айналмаса болѓаны.

Ќазба байлыќтыњ ќоры ќанша?
Мамандардыњ айтуынша, Кењес ‰кіметі т±сында, яѓни

1963-1978 жылдар аралыѓында Єулиекμл ауданыныњ
Новонежин аумаѓындаѓы б±л жерлер ќазылып, м±най
ќорыныњ бар екендігі сол кездері-аќ аныќталѓан кμрінеді.
Б‰гінде геологтар барлау ж‰ргізген жердіњ кμлемі екі мыњ
шаршы шаќырым аумаќты алып жатыр. Мамандар 2012-
2015 жылдар аралыѓында толыќтай зерттеу ж±мыстарын
ж‰ргізіп, барлау ±њѓысы ќазылѓан.

– Барлау кезінде м±найдыњ наќты ќай жерде жат-
ќаны, ќанша кμлемде м±най ќорыныњ бар екендігі
аныќталады. Біз б±л жердіњ жартысына ѓана зерттеу
ж‰ргіздік. Жартысыныњ μзінде ж‰з мыњ текше метрге
дейін м±най ќоры бар деп отырмыз. Кμп ќаражат кетті.
Зерттеу ж±мыстарыныњ μзіне 2 миллионнан астам
АЌШ доллары ж±мсалды. Б±л ќаржыны осы аумаќты
сатып алѓан алматылыќ меценат Махмуд Налибаев
салды. Осы жерде бір жарым жыл кμлемінде Алма-
тыныњ "Дањќ" компаниясы барлау ж±мыстарын
ж‰ргізді. Олар μз техникаларымен келіп, жердіњ ас-
тында ќандай с±йыќтыќтыњ жатќандыѓын аныќтап
берді. Сμйтіп, зерттеу ж±мыстарыныњ нєтижесінде
б±л жерде м±най ќорыныњ бар екендігі аныќталды.
Ќара алтынныњ ќоры 2500-3600 метр терењдікте жа-
тыр. Б±л б‰тіндей облысты ќамтамасыз етуге
жеткілікті. Жер кепкеннен кейін зерттеу ж±мыстарын
єрі ќарай жалѓастыратын боламыз, – дейді "Энерго-
ресурс" ЖШС директорыныњ орынбасары Н±рлан
Мейіржанов.

М±най бар, ќаражат жоќ
Иє, астыќты аймаќтаѓы м±най ќорын аныќтаумен ай-

налысып жатќан геолог-мамандар зерттеудіњ μткен ѓасыр-
дыњ жетпісінші жылдардан басталѓанын айтып отыр.
"Энергоресурс" ЖШС-ніњ бас геологы Аманѓали Есенє-
лиевтіњ айтуынша, м±ндаѓы м±най ќоры болжанѓан
мμлшерден де єлдеќайда мол болуы м‰мкін. Дегенмен,
Єулиекμл ауданындаѓы м±най μндірісін ілгерілетуге
єзірше инвесторлардыњ жоќтыѓы ќолбайлау болып отыр-
ѓан кμрінеді.

– Осы  м±най  саласы бойынша 2001 жылдан бері
Єулиекμл жерін зерттеп келеміз. Наќты ж±мысќа 2006
жылы кірістік. Міне, содан бері он жылдыњ ж‰зі болды. Ењ
бірінші рет 2013 жылы жердіњ ‰стіњгі ќабатынан м±най
шыќќанда, тартып жатќан шланга шыѓып кетіп, м±найѓа
бір шомылѓан едім. Шланга д±рыс байланбаѓан екен.
‡стіме ќара алтын ќ±йылды ѓой. Оны μзімше жаќсы ырым-
ѓа баладым. Ол кезде елу адам ж±мыс істедік. Ќара ж±мыс-
ќа жергілікті адамдар тартылды. Ал, Ќостанай μњірінде
м±най саласыныњ арнайы мамандары болмаѓандыќтан,
олар сырттан єкелінді. Ќазірде де басында к‰зет бар. Бар

м±найды инвесторлардыњ жоќтыѓынан пайдалана алмай
отырѓанымыз  μкінішті. Єзірге біреуін тапќан сияќтымыз,
біраќ оны да наќты кесіп-пішіп айтуѓа болмайды. Ќазір
бізге ењбастысы ќаржы ќ±ятын инвесторлардыњ жоќтыѓы
кедергі болып отыр. ¤йткені, тек бір ѓана б±рѓыны орнату
‰шін 15 млн. АЌШ доллары ќажет. Ал,  б±л  аз  аќша
емес.  Оныњ  ‰стіне  даѓдарыс  та аяѓымызѓа т±сау болу-
да,  – дейді еліміздіњ бас геологы Аманѓали Есенєлиев.

Дегенмен, мамандар наурыз айыныњ аяѓында басќа

да ќазу ж±мыстарыныњ ќолѓа алынатындыѓын айтады.
Сондай-аќ, б‰гінгі к‰ні табылѓан бірде-екілі инвесторлар-
мен келісім-шарттар ж‰ргізіліп жатќан кμрінеді.

– Б‰гінде бар сеніміміз инвестор Махмуд Налибаевта.
Ол осы ж±мысќа ќалтасынан μз ќаржысын салып отыр.
Ал, біздіњ ќалталы азаматтарымыз аќшаларын шыѓар-
ѓылары келмейді. Оныњ ‰стіне б‰гінгі тањда м±найдыњ да
баѓасы т‰сіп кетті, біраќ оныњ уаќытша ќиындыќтар
екендігін ±мытпайыќ. Сондыќтан, б±л ж±мыстар іске асып
жатса, б±ѓан салѓан ќаражаттыњ да ќайтарымы еселеніп
келері сμзсіз. Біздіњ ќалталы азаматтар осыны т‰сінсе
екен деймін. Торѓай жерінен де м±най ќорыныњ табыл-
ѓандыѓы рас. Оны да біздіњ геологымыз Аманѓали Есенє-
лиев кезінде зерттеген болатын. Біраќ, Торѓай μњірінде
табылѓан м±най ќоры 5-6  шаќырымдыќ терењдікте жа-
тыр, оны алу да оњай емес. Ал, Новонежинніњ ќара алты-
ны онымен салыстырѓанда шамалы ѓана терењдікте жа-
тыр, оны ќазу да, іске асыру да оњайыраќ. Тек, ќаражат
табылса болѓаны, – дейді "Энергоресурс" ЖШС директо-
рыныњ орынбасары Н.Мейіржанов.
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Б‰гінгі тањда Шолаќсай
ауылында білім мен т‰рлі μндіріс
салаларын єйелдерсіз елестету
м‰мкін емес. Єйел-ананыњ отба-
сынан бастап, экономикалыќ, са-
яси, єлеуметтік μміріміздегі орны
зор. Сол себептен де ауылда
ењбек етіп жатќан нєзік жанды-
ларды ќ±рметтеуді жμн санаѓан
єкелі-балалы кєсіпкерлер айтулы
к‰нде барша аналар мен ќыз-ке-
ліншектерді аќ дастарќан басын-
да мерекемен ќ±ттыќтап, бєріне
аќшалай сыйлыќ пен бір шоќ
раушан г‰лін табыс етті. Осылай-
ша, жаќсылыќтыњ, жылулыќтыњ,
нєзіктік пен махаббаттыњ ныша-
ны – 8 наурыз єйелдер к‰нінде
ерекше ќошеметке ие болѓан
нєзік жандылар да шараны ±йым-
дастырѓандарѓа зор алѓыстарын
жаудырды.

Жалпы, Наурыз – жаќсылыќ
пен ізгілікке толы ай. ¤йткені, осы
айда достыќ пен бірлікті, ынты-
маќ пен сыйластыќты, с±лулыќ-
ты паш ететін ‰ш бірдей ерекше
мейрамдарды атап μтеміз. Алда
осы ‰ш мейрамныњ бірі, жыл
басы – Наурыз мейрамы да келе
жатыр. Б±л к‰нді кμктем мерекесі
ѓана емес, табиѓат мейрамы, ша-
руа-диќанныњ ќуанышы, ырыз-
дыќ пен берекеніњ басы деп
білеміз. Сондай-аќ, наурыз єлем-
дегі к‰ллі м±сылман халќыныњ
кењ пейілін, тіршіліктегі достыќты,
ынтымаќ пен бірлікті паш ететін

Міне, осындай атаумен ¦лыстыњ ±лы к‰ні – Наурыз мейрамы ќарсањында
Аманкелді ауданындаѓы Ќ.Єбенов атындаѓы аудандыќ мєдениет ‰йініњ єдіскері
Лиза Таутанќызыныњ ±йымдастыруымен мектеп оќушылары арасында дєст‰рлі
аудандыќ ќыздар байќауы μтті.

Байќаудыњ басты маќсаты –
ќазаќ ќыздарына тєн мінез-
ќ±лыќты дєріптеу, ±лттыќ салт-
дєст‰рлерді ќастер т±ту, ќыз ба-
ланыњ бойындаѓы ізгі ќасиеттерді
єспеттеу мен таланттыларды
тану. Бес кезењнен ќ±ралѓан сын-
дарлы байќауда ќатысушылар-
дыњ ажар-кμркі ѓана емес, аќыл-
парасаты, μнерге бейімділігі,

Жаќында Шолаќсай ауылыныњ т±рѓындары биыл ѓана елімізде алѓаш рет
тойланѓан Алѓыс айту к‰ні мен кμктемніњ шуаќты меркесі – Халыќаралыќ єйелдер
к‰нін ерекше сєн-салтанатпен атап μтті. Б±ѓан ауылымыздыњ тірегі, кєсіпкер азамат
¤мірзаќ Бекділдє±лы мен оныњ ±лы Мєди ¤мірзаќ±лы атсалысты.

НАУРЫЗ АЙЫ ТУЃАНДА

инабаттылыѓы мен ізеттілігі,
іскерлігі мен тапќырлыѓы тара-
зыѓа тартылды. Сондай-аќ, олар
ќолμнер шеберлігі мен ас єзірле-
уден де сынѓа т‰сті. Осылайша,
кμрермен кμњілінен шыќќан сай-
ыс ќызыќты єрі тартымды μтті.

Сайыс болѓан соњ, оныњ жењім-
пазы да аныќталуы тиіс. Соны-
мен, єділ ќазылардыњ шешімімен

бас ж‰лдені Байѓабыл ауылынан
Аружан Болатова, 1-ші орынды
Б.Ќолдасбаев атындаѓы мектеп-
тен Аружан Єбдікова, 2-ші орын-
ды Є.Боранбаев атындаѓы орта
мектептен Жайна Д‰йсенбек пен
‡рпек ауылынан Г‰лзат С±лтано-
ва, 3-ші орынды Ќарасу ауылы-
нан Дамира Карина, Амантоѓай
ауылынан Мєдина Саѓындыќ,

Ќ±мкешу ауылынан Аќмарал
Сєрсенбекќызы иеленді.

Єнет Ж¦МАБЕК.
Аманкелді ауданы.

мереке.
Біздіњ ауыл т±рѓындары да

жыл басы – Наурыз мейрамыныњ
жылдан-жылѓа ќасиетін танып,
мазм±нын арттырып тойлап ке-
леді. Жоѓарыда аты аталѓан аза-
маттар б±ѓан да ерекше мєн
беріп, жыл сайын Наурыз мейра-
мын тойлауѓа, ауыл т±рѓындары-
ныњ ±лыстыњ ±лы мерекесін ерек-
ше атап μтулеріне барынша ат-
салысып отырады. Б±л к‰ні ауыл
т±рѓындарына аќ дастарќан жай-
ылып, аналарымыз бен єже-
леріміз дайындаѓан наурыз кμже-
ден ауыл халќы дєм татып, ме-
рекелік концертті, спорттыќ ойын-
дарды тамашалайды. Биыл да
ауылымызда Наурыз мейрамына
дайындыќ ж±мыстары ќолѓа алы-
нуда.

Иє, осындай айтулы мереке-

лерде ауыл т±рѓындарыныњ
ењбектерін елеп, єсерлі басќосу-
лар ±йымдастырып, ауыл т±рѓын-
дарына ќай жаѓынан болмасын
ќол ±шын созып, ќолдау білдіріп
ж‰рген єкелі-балалы Ихтиляпов-
тарѓа шолаќсайлыќтардыњ да
айтар алѓысы шексіз. "Жаќсыныњ
жаќсылыѓын айт, н±ры тасысын"
деген ќанатты сμз дєл осы
кісілерге арналып айтылѓандай.
Жомарт жандарѓа ќашанда Алла-
ныњ н±ры жаусын дейміз! Барша
ауылдастарымды келе жатќан
Наурыз мейрамымен ќ±ттыќтай-
мын. ¦лыстыњ ±лы к‰ні єр шањы-
раќќа шаттыќ, береке-бірлік
єкелсін. Еліміз тыныш, ж±ртымыз
аман болсыншы!

Ж±мабике Н¦РСЕИТОВА.
Науырзым ауданы,
Шолаќсай ауылы.

Наурыз мейрамы – ежелгі заманнан ќалыптасќан жыл
бастау мейрамы. 2010 жылдан бастап Біріккен ¦лттар
¦йымыныњ Бас ассамблеясыныњ ќарарына сєйкес 21
наурыз –Халыќаралыќ Наурыз к‰ні болып ќабылданды.
Осыѓан орай, біздіњ елімізде де Наурыз мейрамы ‰ш к‰н
бойы, яѓни 21 мен 23 наурыз аралыѓында аталып
μтіледі.

Наурыз мерекесін тойлау дєст‰рі д‰ние ж‰зі халыќтарыныњ
кμпшілігініњ т±рмыс-салтында баѓзы замандардан орын алѓан. Б±л
мейрамды ежелгі гректер "патрих", бирмалыќтар "су мейрамы",
тєжіктер "г‰л гардон", "бєйшешек", "г‰лнаурыз", хорезмдіктер "наусар-
джи", татарлар "нардуган", буряттар "сагаан сара", соѓдылыќтар "на-
усарыз", армяндар "навасарди", чуваштар "норис ояхе" деп т‰рліше
атаѓан.

Дєст‰рлі ќазаќ ќоѓамында ¦лыс к‰ні жыл басы саналѓан. Халыќ-
тыњ мифологиялыќ т‰сінігі бойынша 21 наурыз т‰ні даланы Ќыдыр
аралайды. ¦лыс к‰ні ќазаќ елі ‰шін єрќашан ќасиетті, киелі санал-
ѓан. Халыќ таза, жања киімдерін киген. Ауылдыњ ер адамдары бір-
бірімен ќос ќолдасып, тμс ќаѓыстырады; єйелдер ќ±шаќтасып, бір-
біріне игі тілектер айтады. Бірін-бірі мерекеге арнап дайындалѓан
наурыз кμже ішуге шаќырады. Оѓан ќойдыњ басы мен с‰р ет салып
пісірілуі – ќыс таѓамымен (етпен) ќоштасуды, ќ±рамына аќтыњ ќосы-
луы – жаз таѓамымен (с‰т, аќ) ќауышуды білдіреді. Єдетте, осы к‰ні
адамдар арам пиѓыл, пендешілік атаулыдан тазарып, ар-ожданы
алдында арылады. Ауыл аќсаќалдары араларына жік т‰скен бауыр-
лас ел, руларды, аѓайын, дос-жарандарды бір дастарќаннан дєм
таттырып, табыстырѓан, жалѓыз жарым жетімдерді ‰йлендіріп, жеке
отау еткен. Ж±тќа ±шырап ќиналѓандарѓа жылу жинап берген. Алты-
баќан басында єн айтылып, к‰й тартылады. Дєст‰рлі ±лттыќ ойын-
дар (кμкпар, аударыспаќ, к‰рес, ќыз ќуу, алтыбаќан, тењ кμтеру, т.б.)
ойналады. Тањ ата кμпшілік биік тμбеніњ басына шыѓып, атќан тањды
ќарсы алады. Кењес μкіметініњ алѓашќы кезењдерінде (1920 – 25)
шыѓыс халыќтары б±л мерекені атап μткенімен, 1926 жылы ол "діни
мейрам", "ескілік сарќыншаѓы" деп танылып тоќтатылды, біраќ Ќазаќ-
станныњ бар аумаќтарында жасырын т‰рде саќталып ќалды. 1988
жылдан Алматы ќаласында, республиканыњ кμптеген аудандарын-
да Наурыз жалпыхалыќтыќ мейрам ретінде ќайта тойлана бастады.

Дєст‰р бойынша б±рын Наурыз мейрамын б‰кіл ауыл-ел болып,
єсіресе, жастар жаѓы т‰гелдей тањ шапаѓатын ќарсы алудан – таза-
ланѓан арыќтарѓа су жіберуден, аѓаш отырѓызып, г‰л егу рєсімін μткізу-
ден бастайтын. Ќызыќшылыќ онан єрмен халыќ ойындарымен ("Ай-
ќыш-±йќыш", "Аќ серек пен кμк серек", "Алќа ќотан", т.б.), єн салып,
би билеумен, аќындар айтысымен, "Ќызѓалдаќ" мерекесімен, ќазаќ-
ша к‰респен, ат жарысымен жалѓасып кете беретін де, т‰нге ќарай
"Алтыбаќан" айналасындаѓы тамашамен аяќталатын. Наурыздан
кейінгі 2-ші к‰ні ж±рт жаппай кμктемгі егіске кірісетін. Малшы ќауым
да тμл алуѓа ќатысты іс-ќарекетімен айналысатын. Наурызды кейін-
ге ќалдыра т±ратын ауылдардыњ μзінде де мейрамнан кейінгі 2-ші
к‰ні жаппай егіске кірісетін.

Наурыздыњ 22 к‰ні Наурыз мейрамы (жања жыл) екенін ќазаќ ба-
ласыныњ кμбі біледі. Наурыз туралы кμптен бері, жыл сайын газет-
терде жазылып келеді. Б±л мейрам б‰кіл ±лтќа ортаќ. Сондыќтан,
барлыќ ќазаќстандыќтар ‰шін б±л к‰н айрыќ-
ша мейрам саналады.  Ендеше, елімізге ќ±т
дарытатын ¦лыстыњ ±лы к‰ні єр шањыраќќа
тек баќыт, береке-бірлік, елімізге тыныштыќ
тілейік, аѓайын!

Н±рбану Т¦РЃЫНБАЙЌЫЗЫ,
Мичурин орта мектебініњ

кітапханашысы.
Ќостанай ауданы.

Ізгілік пен

жаќсылыќ айы

"""""Ќазаќ ќызы -2016"
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¤ткен  ѓасырдыњ 60-жылда-
ры, 1916-1917  жылдардаѓы
Торѓай ќазаѓыныњ патшаѓа
ќарсы кμтеріліс ошаѓыныњ
бірі – ќазіргі Аманкелді ауда-
ныныњ  ‡рпек  ауылында кμпті
кμрген Ќ±сей Ахметов, Д‰й-
сенбай ¤ржанов, Ыбырай
Єтембеков деген ќарттар μмір
с‰ріп, д‰ниеден  μтті. Сол кез-
де єрбір кењестік  мерекелер
ќарсањында мектебіміз  осы
кісілерге  маза  бермей, оќу-
шылармен кездесуге  шаќы-
ратын да ж‰ретін. Кμтеріліс
сарбаздарынан  естігендерім-
ді кейінгі ±рпаќтыњ назарына
±сынып  отырмын.

Аќ патша 1916 жылдыњ 25
маусымында ортаазиялыќтар
‰шін  ќорлыќ  болып  таныл-
ѓан "Июнь жарлыѓын" шы-
ѓарды. Онда орыстан басќа
"б±ратана" деп есептелген ха-
лыќтардыњ  жасы  19 бен  43
жас  аралыѓындаѓы барлыќ
еркектерін соѓыстаѓы патша
єскері ‰шін  ќорѓаныс  шеп-
терін орнату  мен окоп  ќазу
ж±мыстарына  шаќыру ай-
тылды. Осы жарлыќќа сєйкес,
сол  кездегі  Дала  μлкесініњ
генерал-губернаторы Н.А.Су-
хомлинов  1916  жылдыњ
30 маусым  к‰ні  "Алѓашќы
ќабылдау кезегіне 1897 жєне
1885 жылдары  аралыѓында
туѓан  киргиздар,  яѓни 19 бен
31 жастаѓылар жатады" деген
ќосымша хабарламасын та-
ратты. Жергілікті жерлерде
болыстар  берілген б±йрыќќа
сєйкес, жедел іске  кірісіп,
кμрсетілген жастаѓылардыњ
тізімдерін дайындауды баста-
ды.

Б±рын патша ќазаќтарды
єскерге алмайтын. Б±л жолы
жарлыќ шыѓарумен ќоса, "со-
ѓыс к‰шініњ ќорына" деп ел
мойнына ќосымша салыќ са-
лып, аќша жинады. Оѓан
ќоса, ќазаќ жерінде менмен-
сіген патша шенеуніктерініњ
зорлыќ-зомбылыќтары мен
ќорлау іс-єрекеттері шексіз
етек алды. Ел  "патша  уєдесі-
нен тайды!" деп т‰йді. Ќазаќ-
тардыњ наразылыѓы туды.
¦ланѓайыр, шалѓай жатќан

ќазаќ жерінде толќу  бастал-
ды.

Торѓай облысыныњ губер-
наторы М.М.Эверсман соѓыс
ж±мысына жиналу мерзімін
15 ќырк‰йекке дейін созуѓа
мєжб‰р болды, одан кейін
ќараша  айына созылды...
Сμйтіп, Торѓай уезінен "ќара
ж±мысќа"  бірде-бір  адам
барѓан жоќ.

Б±рыннан бай-болыстар-
дыњ зорлыќ-зомбылыќтары-
на шыдамай, ашыќтан-ашыќ
ќарсы  шыѓып  ж‰рген,  ха-
лыќќа   жаќтас  ел  ер-азамат-

тары атќа ќонып, тамыз-ќыр-
к‰йек айларында ауыл жаста-
рына "патша жарлыѓына
ќарсы шыѓайыќ" деп батыл
‰гіт ж‰ргізді. Торѓай даласын-
даѓы ќарсылыќ-толќу к‰шейе
т‰скеннен кейін жергілікті
патша ќызметі μздерініњ жо-
ѓарѓы орындарына хабар-
лауѓа мєжб‰р болды. Б±ѓан
бір ѓана дерек. Орынбор пол-
ковнигі Татариновтыњ Орын-
бордан  Петербор Полиция де-
партаментіне берген 1916 ж.
27 шілдедегі: "Торѓай жєне
Орал облыстары ќырѓызда-
рыныњ толќуы ќауіп тμндіре-
тіндей кμлемге жетті" делін-
ген Петербор ќаласындаѓы
Ресей  мемлекеттік   архивінде
сарѓайып  жатќан ќ±пия
шифрлы жеделхат айѓаќ бола
алады. Сол сияќты, Торѓай
‰йезі, "Ќайдауыл" болысыныњ
управителі С.Бектасовтыњ ал-
ѓашќы-аќ берген шаѓымдану
хабарында: "Маѓан сеніп тап-
сырылѓан болыс халќынан
кμтеріліске шыќќан ќырѓыз-
дардыњ ішінде №3-ауыл ќыр-
ѓыздары т‰гел, ...кейінгі кезде
хан Єбдіѓапар Жанбосынов,
ќолбасшы  етіп    таѓайындал-
ѓан, белгілі ќаск‰нем Аман-
келді ‡дербаев барлыќ соѓыс
єрекетіне ќатысты. Олардыњ
т±раѓы – Ќара-Торѓай болы-
сыныњ аймаѓында, Батпа-Ќа-
ра шатќалында хан ордасы
бар... М±нан басќа,  б±ларѓа
№1-ауылдан 20 кісісімен Шіл-
мырза Майжанов пен Тлеу-
берген Ержанов,  №2-ауылдан

бес адамымен Балахмет Бек-
м±хамедов, №11-ауылдан 10
адамымен Кейкі Кμкембаев
ќосылды" делінген.

Торѓай аймаѓыныњ толќуы
кезінде аты ањызѓа  айналѓан
Єбдіѓаппар Жанбосын±лын
(1970-1919) 13 болыстыњ
μкілдері ќатысќан ќ±рылтай
жиналысы  хан етіп, атаќты
Иман батырдыњ немересі
Аманкелді ‡дербай±лын
(1973-1919) єскер басы-сар-
дарлыќќа сайлап, Ќ±лан
Ќыпшаќ Кейкі батыр
(Н±рм±хамед) Кμкембай±лы

(1973-1923) бастаѓан мерген-
дер ќатарын бетке ±стап, пат-
шаныњ жазалаушы єскерлері
келгенше, ќолда бар 50 данаѓа
жетер-жетпес шиті мылтыќ-
пен жєне ±сталар соќќан
жаппай ќазаќи ќаруланѓан 8
мыњ сарбазды жасаќтап  ‰лге-
реді. Кейін жазалаушылардан
ќолѓа  т‰скен  орыс солдатта-
рыныњ ќару-жараќтарымен
ќарулана бастаѓан. Сол кезде
Тосын-Ш±балањ болыстары-
ныњ ханы Оспан Шолаќовтыњ
3 мыњдыќ арѓындар ќолын, ал
Ырѓыз уезінде хан сайланѓан
Айжарќын Ќанай±лыныњ
басшылыѓымен 6 мыњдыќ
кμтерілісшілер тобыныњ  жа-
саќталѓаны белгілі. ¤кініштісі,
ырѓыздыќ кμтерілісшілер
1917 жылдыњ 23 аќпанында
Торѓай-Ќараб±таќ керуен
жолы бойында талќандалып,
басшылары ќолѓа т‰седі де,
кейін жазаланады.

Ал, Торѓай жерінде  жаза-
лаушы єскермен ењ алѓашќы
ќарулы бетпе-бет шайќас
1916 жылдыњ  21 ќазанында
Татыр кμлініњ т±сында Тка-
ченко бастап келе жатќан жа-
залушы казак эскадронымен
болды. Орыс єскерініњ бас-
тыќтары Ќарат‰бек мањында
сарбаздардыњ бар екенінен
хабардар, кез-келген жаѓдай-
да соѓысуѓа дайын болып келе
жатады. Торѓай уезініњ б±-
рынѓы болысы, мыњбасы
Кєрбоз Ќабаќ±лы бастаѓан
1500 жігіт ќоршап, алдарынан
шыѓа келген бойда-аќ казак-
тар керуен арбаларын ќаз-
ќатар тізбектеп, шеп жасай-
ды.  Ќазаќтар  алѓаш  рет  зењ-
біректер мен оќшашардан
(пулеметтен) атылѓан оќты –
"с±рапыл ќырѓынды" кμрді.
Екі жаќтан да шыѓын едєуір
болды. Б±л  шайќас туралы
хабар Орынбордан Бас штаб-
ќа, одан єрі ІІ Николай пат-
шаѓа да жеткен.

1916 жылдыњ 24 ќазанында
Торѓайдан "капитан П.П.За-
гайнов" деп ќол ќойылѓан те-
леграммада ќолдарында най-
залары, мылтыќтары бар
ќырѓыздардыњ ‰лкен тобыры

ЗЕРДЕ

шабуыл жасап, уезде  соѓыс
жаѓдайы жарияланѓаны жа-
зылѓан.

Кμтеріліс басшылары Ос-
пан хан мен ємір Єбдіѓапар
μздерініњ сардарбектерімен
аќылдасып, ќарашаныњ 6-сы
к‰ні, тањ  алдында  ќарама-
ѓында 200 атты казак пен 100
солдат ќорѓап т±рѓан Торѓай
бекінісіне шабуылы бастала-
ды.  Тыњѓылыќты   дайындал-
ѓан, т‰рлі  соѓыс ќару-жараќ-
тары мен мылтыќтары, вин-
товка,  пулемёттермен  ќару-
ланѓан гарнизон ќорѓаушыла-

ры  ќарсы келгендерді жай-
пап салады, бекіністі сарбаз-
дар  ала алмады.

Ќыстыњ  т‰суімен Торѓай
‰йезінде орыс єскері тарапы-
нан єскери жазалау іс-ќимыл-
дары  ептеп  бєсењсігендей
болды. Ќараша айыныњ ќара
суыќ, ‰скірік аязына шыда-
май, 96 солдаттыњ  беті, ќол-
аяѓын  ‰сік  шалды. Єбдіѓап-
пар  сарбаздары енді "Шолаќ-
сай" арќылы Ќостанай жаѓы-
нан келетін  жазалаушылар
жолын  торуылдады. Ќоста-
найлыќ соѓыс-єскер тобын 13-
ші ќањтарда  сарбаздар Шош-
ќалы ќопасы мањында ќарсы
шабуылдап, бір д‰рліктірді.
Аманкелді мен Кейкі μздері-
ніњ  ж‰з шаќты жігітімен жєне
науырзымдыќ Сєдуаќас, До-
сан деген жігіттердіњ жина-
ѓан 1500 сарбазымен К‰йік
кμліне шегініп, келесі к‰ні
ауыл  жанында ‰лкен  ќанды
шайќас   жасады.   Б±л  шай-
ќастыњ  жайын А.Г.Сандец-
кийдіњ П.И.Аверьяновќа бер-
ген хабарынан білуге болады:
"...ќањтардыњ 14 к‰ні подпол-
ковник Кисловтыњ єскер тобы
К‰йік кμлі ауылына жаќын-
дай бергенде, ауылдыњ сыр-
тынан, ќамыстан 1500 єскер
тобыры  шыѓып, алдында келе
жатќан ќарауылшы екі казак-
ты хайуандыќпен μлтіріп,
єскер тобына тарпа бас салып,
шабуылѓа шыќты. Мылтыќ-
тар мен пулемёттен оќ  жау-
дырып,  солдаттар ќарсы ша-

Ќаћарлы 1916 жылЌаћарлы 1916 жылЌаћарлы 1916 жылЌаћарлы 1916 жылЌаћарлы 1916 жыл
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Єбдіќадыр
ЄБДІРАЙЫМ¦ЛЫ,
зейнеткер.....

Єбдіѓаппар Жанбосын±лыЄбдіѓаппар Жанбосын±лыЄбдіѓаппар Жанбосын±лыЄбдіѓаппар Жанбосын±лыЄбдіѓаппар Жанбосын±лы

Аманкелді ИмановАманкелді ИмановАманкелді ИмановАманкелді ИмановАманкелді Иманов

буылѓа  шыќты, тойтарыс
берілді. Олар шегініп, ќашты"
дейді.

Енді алдаѓы  к‰ндердіњ бі-
рінде "Ќ±мкешу", "Доѓал-‡р-
пек"  шайќастары  т±рѓанын
ол  кезде  ешкім  де  болжай
алмады... 21-25 аќпан к‰ндері
аралыѓында болѓан  б±л шай-
ќастар,  б±лардыњ  алдында
болѓандардан  едєуір  ±йым-
дасќан,  соѓыстыќ  єдіс-тєсіл-
дері жетілген, ќандай да бір
μткенде "м‰лт кеткен" кемші-
ліктерді ќайталамай, орыс
єскерініњ амал-айлаларын
есепке  ала отырып, ќолда  бар
барлыќ к‰ш-ќ±ралдарды те-
гіс  ж±мылдырды. Нєтиже-
сінде, айтарлыќтай жењіске
жетіп,  жауѓа  ойсырата  соќќы
берді. ‡рпек пен Жыланшыќ-
таѓы кμтерілісшілерді жоюѓа
арнайы келген жазалаушы
Тургенов  полкі μлген-жара-
ланѓандарын 19 шанаѓа  тиеп
алып,  жедел  Торѓайдаѓы бекі-
ністеріне ќашуѓа мєжб‰р
болды. Оларды сарбаздар
біраз жерге дейін μкшелей
ќуып, біраз естерінен таныта,
асырып салѓан. Кешегі к‰нгі
шайќастарда ќаза тапќан 74
сарбаздыњ мєйіттері μз атаме-
кендеріне жеткізіліп, жер-
ленді. Ќазір олардыњ ќатар-
ќатар, тμмпе-шік-ќабір белгі-
лерін Аманкелді ауданындаѓы
Сатыпалды ишан кесенесі
т±рѓан жєне "‡рпек"-"Ќара-
шатμбе"-"Аѓаштыкμлдегі" ескі
‰лкен  ќорымдар   мен    "Тор-
ѓай", "Жыланшыќ", "Жалда-
ма", "Тасты", "Сынтас" μзен-
дері жаѓалау бойындаѓы ескі
ќыстаулар мањайындаѓы бей-
іттер мен  "Бегімбеттіњ Алакμ-
ліндегі", "Ќ±мкμшудегі" жєне
"Жањаќала" ауылындаѓы
(б±рынѓы "Кμртоѓай" елді-ме-
кені) ќорымдардан  кμруге бо-
лады. Кезінде  олардыњ  бєріне
халыќ  ќадірлеп-ќасиеттеп
белгілер  ќойды.

 1916-1917 жылѓы Єбдіѓап-
пар мен Аманкелді басќарѓан
Торѓай ќазаќтарыныњ кμте-
рілісі, басынан аяѓына дейін
±йымдасќан т‰рде μтті, жаќ-
сы ќаруланѓан патша єскері-
не  ќарсы шыѓып,  тайсалмай
соѓысты, халыќ оларды  жаќ-
тады. Раќмет, Бектас  деген
аса дєулетті байлардыњ сар-
баздарды мініс  аттарымен, ал
жалпы халыќтыњ  азыќ-
т‰лікпен, киім-кешек, ер-
т±рман, ќару-жараќпен, жал-
пы не керектіњ бєрімен  ќам-
тамасыз еткені, сол кездіњ
єњгіме-деректерінде  айтыла-
тын-ды.

1917 жылы наурыз айыныњ
басында Торѓай ќазаќтары-
ныњ ±лт-азаттыќ кμтерілісі
жењіспен Аќпан тμњкерісіне
±ласты. Сол кезде Ресейде
ќ±рылѓан Уаќытша μкіметтен
жан-жаќќа телеграммалар
келіп, барлыќ жердегі кμтері-
лісшілерге кешірім жасалды.
Ќамауѓа алынѓандар тегіс бо-
сатылды. Торѓай ќазаќтары-
ныњ патшаѓа ќарсы сегіз айѓа
созылѓан кμтеріліс-соѓысы
жењіспен аяќталды.

Ќостанай ќаласы.
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АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Әлем  таныған Әлихан 
ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

Көрген-білгенді 
айту –  

кісіге парыз
Біздің өміріміздің балалық, жастық шағы Кеңес үкіметінің 

заманында өтті. Ата-әжелеріміз дін  туралы көп айта қоймайтын. 
Үлкендердің анда-санда айтатын өнегелі әңгімелерін көкей-
імізге түйіп, адал болуға, таза жүруге тырысатынбыз. Ауылдағы  
Бәйтемір  мектебінде  1-4 сыныптың оқушылары бір бөлмеде  
бірге  оқитынбыз. Бірде  мұғаліміміз бе, әлде бір пысықай  бала 
ма «Құдай жоқ» деп қалды.  Үйге  келіп  Бидан  әжемнен «әже, 
Құдай  жоқ дейді, рас па?» деп сұрадым.  Әжем  үндемей  менің  
жаныма  келіп, бетіме  біраз  қарап  тұрып, «Салықбек, мұғалім  
сұраса  айтарсың, басқа  кезде  ешкімге «бар-жоқ» – деп бір-
жақты пікір айтпа» дегені  әлі  күнге  есімде. Үлкейген  сайын  
сол оқиғаларды жиі  ойлап, ағайын-туысқа білетініңді айтуға 
асық тұрады екенсің. 

Мен өзім жинаған  қаржыға 2012 жылы үлкен  қажылыққа  
барып  келген  адаммын. Баруға  бірінші себеп – парыз, жас кел-
ген сайын денсаулық та сыр беріп жүрген еді. Қатты ауырған-
да мұсылмандық бес парыздың бірін өтеу ойға оралды. Жеке 
мұрағатымда атамыз  Құттық – Тілеп  Оспан  қажы Өтеновтің  
1912 жылы  қажылыққа  барғандығы  туралы естелік-хабары 
сақтаулы екен. Осыдан 100 жыл  бұрынғы оқиға маған қозғау 
салды. Осылайша, көпшілікпен бірге  20 күндей  Мекке-Мәдинеде  
болып,  қажылықтың міндеттері мен шарттарын атқарып  келдім. 
Бидан  әжем  атасы  Оспан  қажының 1901 жылы және 1912 жылы  
қажылыққа  барғанын  айтып  отыратын. Ол соңғы қажылықтан  
келген  соң елге, шаруашылыққа көп  араласпай, діни  кітаптар  
оқып  оңаша  отыратын  болған. Бұл  қылығын  ел  онша  ұна-
та  қоймаған  сияқты. Көпшілікпен араласып, қонақ  шақырып, 
жиын-тойға бармауын  сараңдықтың  әсері  деп ойлайды.  

Атамыз  1915 жылы туған тұңғыш  немересін  Мәруа  деп  
атаған. Жақын ағайындарының «Ау, атасы,  немереңізге қыздың  
атын  қойғаныңыз  қалай?»  деген сөзіне «Жоқ, бұл  қыздың  аты  
емес, Меккедегі  екі  Сафа-Мәруа  деген  таудың  бірінің  аты», – 
деп жауап берген екен. 

Мәруа ағайым майданға кетіп, Псков  маңайында қаза тап-
ты. Жау қолынан ерлікпен қаза тапқан ағамның рухына Құран 
бағыштау соңынан ерген ініге парыз. Осы оқиғалар мені Меккеге  
шақырғандай  болды.  Оспан  қажы  атамыздың  Шалабай, Сардар, 
Әукен, Әмір  деген  балалары  болған.  

Алаштың ардақты азаматы Ахмет Байтұрсынов Оспан қажы-
ның  үйіне  екі  рет  келгенін  әжемнің аузынан естігенім бар. Бір  
келгенінде  Алаш көсемі таңертеңнен  түске  дейін    қажымен  
оңаша сөйлескен. Екеуара әңгімеде не туралы айтылғанын кім 
білсін. Әжем сусын құю үшін бөлмеге кіріп-шығып  жүргенде 
Ахмет  Байтұрсыновтың не  өзі, не  біреуді  Меккеге  жіберуді  
ойлайтынын  естіген. Тағы  бір  отырыста «Аққұмның  бір  қызы  
бар  Іңкәр  атты», – деп басталатын Ахметтің «Аққұм» әнін сөз  
қылған деседі. 

Бидан  әжем  1991  жылы  97 жасқа  қараған  шағында  көп  
ауырмай  қайтыс  болды. Ішінде  біз  біле  алмаған, естіп, тыңдай  
алмаған  әңгімелер  кетті. 

Қажылықтың,  Қағба, Мекке-Мәдиненің  ерекше  әсері  бар. 
Ауасының,  зәм-зәм суының дәмі таңдайыңызда мәңгі қалып 
қоя ды. Біздің арамызда қажылыққа 10 рет, тіпті 34 рет барған-
дары да  болды. Оның ешқандай оғаштығы жоқ дегенімізбен, 
қажылыққа барғанын санмен есептеп кеуде соқпаса болғаны. 
Әрбір адамға бір рет бару – парыз, кейін қайта айналып соғамын 
десе, өз еркі. Қажыға  барғандардың кейбірі «мен  қажымын 
төрге  отырамын, арақ-шарап  қойылатын тойға бармаймын»  
деп, шақырған  жердің  берекетін  кетіреді. Қажылардың  ішінде  
әдемі,  таза,  мұнтаздай  киініп, сақал-мұртын тарап, жүрген  
жерлеріне  нұр  сепкендей, көпшіліктің ризашылығына  бөленіп  
жүретіндер де бар.

Еліміздегі газеттердің бірінен «ең  үлкен  сағат  Мәскеуде,  
«Детс кий  мир» дүкенінің  үстінде»  деген  мақаланы оқыдым. 
Меккеде  болған  молда-қажылардың  бірі  «жоқ, олай  емес» деп  
жауап  жазар  деп  күттім, ешкімнен  ешқандай  хабар,  пікір  
естілмеді. Шын мәнінде жер  жүзіндегі  ең  үлкен  сағат  Мек-
кедегі Мукаррама  сағаты.  Сағаттың мұнарасының   биіктігі  
601 метр. Сағат  жерден  400 метр  биіктікте  орналасқан. Үлкен 
тілінің ұзындығы  18 метр, минут тілінің  ұзындығы  22 метр. 
Сағат  әртүрлі  асыл  тастармен  әшекейленген. Мұнараның  төрт  
жағында  осындай  төрт  сағат  бар. Әрбір  сағат  тілінің  салмағы  
6 тоннадан  асады, ал  сағаттың  өз  салмағы 36 тонна. Кез келген 
күн райында  Мекке  сағаты  30 км  қашықтықтан  көрінеді.  Бұл  
ғажап  емес  пе?!  Көзбен көргендерге осындай ерекшелікті айту 
парыз деп білемін. 

Салықбек МҰСА, 
зейнеткер-дәрігер.

Алматы қаласы.

Былтырғы жылдың 2-18 қара-
шасы аралығында өткен ЮНЕС-
КО-ның Бас конференциясының 
38-сессиясы «Мемлекет және 
қоғам қайраткері Әлихан Бөкейха-
новтың туғанына 150 жыл толуы-
на  арналған мерекелік шара-
ларға қатысу туралы» Атқарушы 
кеңестің ұсынысын бекітті. Бұл 
хабар Ә.Бөкейхановтың  әлемдік 
деңгейдегі тарихи тұлға ретінде 
мойындалғанының белгісі болса 
керек.  Таяуда ҚР Парламенті 
Сенатының бір топ депутаттары 
Үкіметке сауал жолдап, Алашор-
да көшбасшысының мерейтойын 
мемлекеттік деңгейде атап өту 
шараларын қарастыруды сұрады. 
Мерейтойды атап өтуге Қазақстан 
Үкіметі қаржы бөлетін болды де-
ген жаңалықты жақында Мәдени-
ет және спорт министрі Арыстан-
бек Мұхамедиұлынан естідік. 

Еліміз Тәуелсіздік алған 25 
жылда Әлихан Бөкейхановтың 
өмірі мен саяси қызметі то-
лыққанды насихатталған жоқ. 
Түрлі мазмұн-мақсаттық шара-
лар өткізу кезінде Әлихан Бө-
кейхановтың Алаш партиясы-
ның ұйымдастырушысы және 
ұлттық Алашорда автономиялы 
үкіметінің төрағасы, ғұлама ға-

лым-ормантанушы, экономист, 
тарихшы, этнограф, әдебиетта-
нушы, аудармашы әрі дарын-
ды публицист екенін, Алаштың 
даңқты перзентінің қазақ көсем-
сөзінің бастауында тұрғанын, 
қазақ баспасөзінің қалыптасуына 
да айрықша қызмет жасағанын 
айту керек. Әлихан Бөкейханов 
«Алаш» сөзін алғаш рет саяси 
айналымға алып келіп, Алаш 
партиясын, Алашорда үкіметін та-
рих сахнасына «Алаш» атауымен 
шығарған қайраткер. Ол жетек-
шісі болған «Алаш» партия сы – 
заманында бүкіл Ресейдің сая-
си кеңістігінде белсенді қызмет 
атқарған 50-ден астам партия ның 
ішінде алдыңғы 8 орыннан бой 
көрсеткен беделді ұлттық ұйымға 
айналғанын қазір жұрттың  бәрі 
бірдей біле бермейді.

Сондықтан әрбір облыс, қала, 
аудан, ауыл және жергілікті жер-
лерде жоғары жақтың пәрмен 
берулерін күтпей-ақ салтанатты 
жиындар, «Әлихан тағылымы» 
оқуларын, сабақтары мен дәріс-
терін, стендтер мен кітап көрме-
лерін ұйымдастыру, айтыстар 
мен ұлттық спорт түрлерінен жа-
рыстар өткізу, 1916 жылғы Торғай 
көтерілісінің ошағы болған өл-

кеміздің елді мекендерінде 
«Алаш аллеяларын» ашу қажет. 
Мұндай шаралардың  аса көп 
қаржы жұмсауды да қажет ет-
пейтіні белгілі. Жергілікті билік 
азаматтар қалталы кәсіпкерлер 
қазақ үшін құрбан болған арыста-
рымыздың тарихын түсінуге тиіс. 
Көптеп-көлемдеп көмектесетін-
деріне күмән жоқ. 

Бар қазаққа ортақ тойды өт-
кізуге сіз де ойыңызды айтып, 
үлесіңізді  қосыңыз, ағайын! 

Әбдіқадыр  
ӘБДІРАЙЫМҰЛЫ,

саяси-тәрбие  
жұмыстарының ардагері.

Қостанай – қалыптасқан жер атауы. Алғашқыда 
қаланы Ордабай тоғайының орнына қоңыстандыр-
мақшы болып, сол жердегi 40-тан астам қазақ от-
басын күштеп көшiрiп, қаланы Ордабай деп атауға 
да ұйғарым болыпты. Бұл 1870 жылдар болса керек. 
Кейiн 7-8 жылда еш нәрсе өнбедi, үкiмет қала салуға 
қаржы бөлмедi, болашақ қаланың орны да өзгердi.

Алайда, осы «Қостанай» атауының қашан, қа-
лай қойылғаны туралы әңгіме де, жүйеге түсірілген 
зерттеу жоқтың қасы. Осыған орай, әсіресе, орыс-
тілді ағайынның білместігі кесірінен орыстың 
«кус ты», яғни бұта сөзімен де шатыстырады не-
месе толып жатқан ақылға қонбайтын дәлелдер 
айтады. «Танай деген кісі болған екен, соның Тобыл 
жағасында жыртық қосы болған екен… Қос танай 
– «Танайдың қосы» деген сөз болу керек» деген де 
аңыз бар. 

Қостанай ғасырлар бойы қалыптасқан, ана 
тіліміздегі мән-мағынасы сақталған төл атау. 
Сондықтан да оны алдымен туған жер тарихымен 
байланыстыра қарау керек екенін естен шығаруға 
болмайды. Белгілі қаламгер Ақселеу Сейдімбеков 
өзінің «Күмбір-күмбір күмбездер» атты кітабының 

1985 жылы «Жалын» баспасынан жарық көрген 
орыс тіліндегі нұсқасында («Поющие купола») Асан 
Қайғы есімін осы өңірмен байланыстыра қарайды. 
Торғайдың Шығыс бөлігінде орналасқан Ұлытау-
дың басында Асан атаның бәйбішесі Тана әже жер-
ленген. Тана әрі дана, елден ерек, қатарынан жеке 
дара ақылды жан болған. Олардың аруақтарын 
қазақ халқы әлі күнге пір тұтпай ма. Ұрпақтарым 
парасатты, жұртына қамқор жандар болғай деген 
ниетпен, үш сөздің басын қосып, қызының атын 
Тана бәйбішенің атымен атап, Қос-Тана-Ай қой-
ған екен. Жерленген басындағы ескерткішті халық 
Ақмешіт деп атайды.         

Келесі дерек «Екі қыз жарық дүниеге қосынан 
келді ғой»  деп, ата-анасы ат қоюға біраз ойланып-
ты. Қос егіздің есімін айқындар сұлу айды жалғап, 
Қосай атауы мүмкін.

Сонымен, Қостанай аты Тана әженің құрметі-
не қойылған қыздың немесе қыздардың атымен 
аталуы мүмкін.

Дарья ТАПАЛОВА, 
Қостанай қаласындағы №11 орта  

мектебінің мұғалімі.

ПАЙЫМ

«Қостанай» атауының  

шығу тарихы

Кітап – сенің асып-таспайтын асыл досың. Себебі, кітаппен 
дос болған адамның ой-өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, 
жан-жақты болып тәрбиеленері сөзсіз.  Білімнің көзін ашып, ең 
алғаш ғылым  санасын танытқан, оқытып-үйреткен – кітап. Олай 
болса, осы кітапты насихаттау барысында  бүлдіршіндерді кітап 
оқуға баулу, жаңа оқырмандарды тарту, кітаптарға ұқыпты  қарауға 
тәрбиелеу мақсатында Мереке ауылының кітапханасында  «Кітап 
патшалығына саяхат» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Шара 
барысында оқырмандарға кітаптардың шығу тарихы мен олардың 
адам өмірінде қандай мағына беретініне түсінік беріліп, ертегілер 
оқылып,  жұмбақтар жасырылып ойындар ойнатылды. 

Ақнұр МҰСАБАЕВА,
Мереке ауылының кітапханашысы.

Науырзым ауданы.

Кітап патшалығына саяхат
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¦лы Отан соѓысы жылда-
рында ќостанайлыќтардыњ
кμбісі тањнан кешке дейінгі
уаќытын егістік алќабында
немесе жер жыртатын  со-
ќаныњ жанында μткізген.
Тылдаѓы ж±мыстыњ ауыр
ж‰гін ќарт кісілер, ќыз-келін-
шектер, жас балалар арќа-
лады. Барлыѓы да дамыл
таппай, соѓыстаѓы майдан-
герлерден артыќ болмаса,
кем тауќымет тартќан жоќ.
Совет  єскері майданда

т±раќтап т±руына, ќолдан келгенніњ бєрін жасады. Сон-
дай ењбекќор жанныњ  бірі  меніњ атам – Кμпжасар Єнуар
Ахметсабыр±лы.

Атам 1922 жылы 1 ќањтарда Ќостанай облысы, Торѓай
уезі, 2-Науырзым болысыныњ, Дємді μзенініњ бойында
Кμпжасар кμњі деген жерде  д‰ниеге келген. Руы – Таѓы-
шы, Єлдеке. Єкесі – Ахметсабыр, анасы – Маржан  ќара-
пайым ауыл адамдары. Єкесін  м‰лдем кμрмеген, ал ана-
сы д‰ниеден озѓанда атам небєрі 5-6 жаста болѓан. Єке-
шешелері ерте ќайтыс болып,  отбасында  Єубєкір, Рєш,
Жањыл, Сєруєр, Зейнеп, Єнуар есімді бауырлары жетім
ќалады.

Соѓыс басталмай жатып атам ќиындыќ атаулыны ж±ды-
рыќтай ж‰регімен сезінді. Єкесініњ інісі Баяхметтіњ ‰йін
паналап, соныњ балаларымен бірге ауыр ж±мысќа жегіліп,
к‰ндерін кμреді.

1931-1933 жылдары б±л μњірге де ашаршылыќтыњ ала-
сапыран ќайѓы-ќасіреті келген. Ќ±дай басќа салѓан соњ
адам бєріне кμнеді.  Аштыќтыњ ащы дємін татќан  жетім-
дер киер киімге, ішер асќа жарымаѓан.

Атам μзініњ естелігінде "Бір ‰йде он шаќты баламыз.
‡лкен апаларымыз ж±мысќа кетеді, біз болсаќ к‰ні бойы
далада ж‰ріп, масаќ тереміз. К‰н кμтеріліп, шаќырайып
шыќќан  уаќытта  ‰йге ќайтатынбыз, сонда тамаќќа ±н шай-
ќап беретін. Бір кесе ±нѓа су ќ±йып ќайнататын, су ќайна-
ѓан сайын ±н ќоюлана береді. Ќарнымыз ќатты ашатын.
Кейде тары жейтінбіз. Бір туыстан екіншісіне кμшіп ж‰ріп
аман ќалдыќ" деп айтып отыратын.

1941 жылы соѓысќа  жарамды, дені сау адамдардыњ
бєрін майданѓа алып кетті. Атамныњ аѓасы Сєруєр єскерге
шаќыртылып, кейіннен хабар-ошарсыз кеткен. Одан кейін
"Торѓай тањы" газетінде Балќаш μњірінде жерленгені тура-
лы аќпарат жарияланѓан. Апалары т±рмысќа шыѓып,
Єубєкір мен Зейнеп ерте ќайтыс болады да Єнуар атам
жалѓыз ќалады. Апаларын саѓалап ж‰ріп, олар ќайда кμшсе
сонда барып, саналы ѓ±мырын колхозда ењбек етуге  ар-
найды.

Денсаулыѓына жєне ењбек озаты болуына байланысты
броньмен соѓысќа бармай ќалѓан. Кμзін тырнап ашќаннан
бері кμргені бейнет болды. Бар ауыртпалыќты мойнымен
кμтеріп, тањертењнен  кешке дейін егістікте ж‰ріп, μгізбен
жер жыртып, ењбек еткен. Ќол ќайшымен, ќырыќтыќпен
к‰ніне 70-80 ќой ќырќып, аудан чемпионы атанѓан.

Осындай тынымсыз ењбектіњ арќасында  ¦лы Жењіс к‰нін
жаќындатуѓа ‰лес ќосты. Атамныњ  ќажырлы ењбегі
елеусіз ќалмады. "Ењбек ардагері" жєне Жењістіњ 50, 60,
65, 70 жылдыќ мерекелік медальдарын иеленді.

Атам 1966 жылы отбасын ќ±рып, т±њѓыш ±лы, меніњ єкем
Ќуандыќ, одан кейін 3 ќыз тєрбиелеп, артынан ерген ±рпаќ-
тан немере, шμбере с‰йді. Єнуар атам 2014 жылы  тоќсан
екіге ќараѓан шаѓында д‰ниеден озды. ¤мірден μтсе де
біздіњ бойымызѓа сіњірген ±лтжандылыќ пен Отанѓа деген
ќамќорлыќ тєрбиесі ойымыздан μшпейтіні аныќ.

 Жадыра С¦ЛТАНОВА,
тыл ењбеккерініњ немересі,

Жарсуат негізгі мектебініњ
ќазаќ тілі мен єдебиетініњ м±ѓалімі.

Мењдіќара ауданы.

Ќазаќтыњ "Бірлік бар жерде –
тірлік бар" деген ќанатты сμзі та-
тулыќ пен бауырластыќтыњ
айѓаѓы секілді. Болашаќтыњ
бірліксіз болмайтынын болжай
білген бабаларымыз осы ќаѓида-
ны басты баѓыт етіп ±стаѓан. Ол
атадан балаѓа м±ра болып, єлі де
жалѓасын тауып келеді. Мєсе-
лен, 60 жылдыќ тарихы бар Руд-
ный б‰гінде ±лттар арасындаѓы
береке-бірліктіњ, достыќтыњ ша-
ћарына айналды. М±нда ж‰зі ба-
сќа болѓанымен ж‰регі бір, тілі
басќа болѓанымен тілегі бір,
маќсат-м‰ддесі ортаќ, достыѓы
берік ±лттар ќазаќ елініњ салт-
дєст‰ріне, ±лттыќ ќ±ндылыќта-
рына ќ±рметпен ќарап, ќарапай-
ымдылыѓы, ќонаќжайлылыѓы,
бауырмалдыѓы ‰шін ерекше ба-
ѓалайды. Кезінде т‰рлі себеп-
термен кеншілер ќаласына ќоны-
станѓан олар μз тілі, мєдениеті
мен дєст‰рін саќтап ќана ќой-
май, ел арасында белсенді наси-
хаттап ж‰р.

Фаизова Асия Габбасќызы-
ныњ кіндік ќаны тамѓан жері –
Башќ±ртстан Республикасы.
Стерлитамак ќ±рылыс учили-
щесін тємамдаѓан ол комсомол-
дыќ жолдамамен кеншілер ќала-
сына келген.

– 1960 жылдардыњ басында
"Соколоврудстрой" тресініњ
ќ±рамында μзім секілді мыњда-
ѓан ќыз-жігітпен бірге ќала мен
комбинаттыњ ќ±рылысына бел
шеше кірістік. Ол кезде ќазаќ,
орыс, украин, неміс, беларус бо-
лып, алдымен палаткаларда,
кейіннен μзіміз салѓан ‰йлерде
бірге т±рдыќ. Бірге ењбек етіп,
бір нанды бμліп жедік. ¦лтќа
бμлініп, алалау деген болѓан жоќ.
Ќ±дайѓа мыњ тєуба, б‰гінгі к‰ні
де Ќазаќстан атты бір шањыраќ
астында тату-тєтті ѓ±мыр кешіп
келеміз. Бізді бауырына басып,
тμрінен орын берген ќазаќ хал-
ќына айтар алѓысымыз шексіз,
– дейді ол.

1988 жылы Фаиза Габбасќы-
зы ќаладаѓы татар жєне башќ±рт
диаспораларыныњ басын ќосып,
"Байрам" атты татар-башќ±рт

ансамблін ќ±рады.
– Басты маќсат – келешек ±р-

паќќа тіліміз бен тμл мєдение-
тімізді насихаттап, ±лттыќ
ќ±ндылыќтарымызды жањѓыр-
ту. Репертуарымызда халыќ-
тыќ єндер мен этникалыќ би-
леріміз бар. Сабантой, каргатой
сияќты ±лттыќ мерекелерімізді
тойлап, салт-жораларымызды
сахналаймыз. Б‰гінде ан-
самблдіњ ќ±рамында 30-ѓа тар-
та μнерпазымыз бар, – дейді
±жым жетекшісі.

1993 жылы ќ±рылѓан "Мрия"
украин халыќтыќ хоры да
±лттар арасындаѓы достыќты
ныѓайтуда белсенді рμл атќарып
келеді. Шыѓармашылыќ ±жым
кμптеген ќалалыќ жєне облыс-
тыќ фестивальдердіњ лауреаты.

РУДНЫЙ –
достыќ шаћары

2000 жылы Рудный ќаласыныњ
Ќ±рмет кітабына енгізілген. Ал
оныњ жетекшісі Раиса Гордиен-
ко Украинаныњ Ќазаќстандаѓы
Елшілігі мен Украинаныњ Мєде-
ниет Министрлігініњ алѓыс хат-
тарына ие.

–Меніњ єке-шешем Тобыл
μњіріне 1954 жылы тыњды иге-
руге келіп, осында μз баќытын
тапты. Бауырмал ќазаќ халќы
бізді μз туысындай кμріп, жан-
жаќты кμмек кμрсететін. Мектеп
оќушысы болсам да, барлыѓы
есімде ќалыпты. Осындай ќонаќ-
жай, кішіпейіл халыќпен бір
елде т±рып жатќандыѓыма
ќуаныштымын. Біздіњ хор ре-

пертуарындаѓы 200 єнніњ 30-ѓа
жуыѓы – ќазаќ тілінде, – дейді
Раиса Федоровна.

Б±дан бμлек, "Ардагерлер
хоры", "Калина", "Жадыра",
"Соседи" сияќты ±лттыќ μнер
±жымдары да Ќазаќстан халќы-
ныњ ±лттыќ мєдениеті мен тама-
ша дєст‰рін насихаттауда "бір
жаѓадан бас, бір жењнен ќол шы-
ѓарып" ењбек етіп келеді. Дос-
тыќты ту еткен кеншілер шаћа-
ры 60-тан астам ±лт μкілініњ
с‰йікті Отанына айналды. Олар-
дыњ барлыѓы туѓан ќаласыныњ
жан-жаќты μркендеуіне бір
адамдай атсалысты жєне Тєуел-
сіз еліміз т±рѓанда алдаѓы
уаќытта да дамыта беретіндігі-
не сенімдіміз.

Рудный ќаласы.

ДОСТЫЌ – ¦ЛЫ К‡Ш ЖАЊЃЫРЫЌ

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

  Мемлекеттік ќызметті атќару
– мемлекет пен ќоѓам тарапынан
сенім арту  болып табылады.
Сондыќтан да   ќазіргі кезде
мемлекеттік ќызметшілердіњ
єдептілік мінез-ќ±лыѓына ќойы-
латын талап жоѓары. Мемќызмет-
шілер μздерініњ білімдерімен,
к‰ш-ќайратымен, тєжірибесімен,
кєсібилігімен  Ќазаќстан Респуб-
ликасына адал ќызмет атќарады
деп ќоѓам сенім артып отыр.  Осы
ережелердіњ бєрі  μткен жылѓы
Елбасымыздыњ Жарлыѓымен
ќол ќойылѓан Єдеп кодексінде
ќарастырылѓан.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Басты кμрсеткіш –
азаматтардыњ сенімі

– Кодекс ќоѓамныњ мемлекеттік
органдарѓа деген сенімін  ныѓай-
туѓа, мемлекеттік ќызметте жоѓа-
ры мєдени μзара ќарым-ќатына-
сты ќалыптастыруѓа жєне  мем-
лекеттік ќызметшілердіњ мінез-
ќ±лыѓыныњ єдептілікке сай емес
жаѓдайларды ескертуге баѓытта-
лѓан.  Б‰гінгі тањда азаматтардыњ
ќ±ќыѓын ќорѓау маќсатында
еліміздіњ барлыќ мемлекеттік
органдары мен ±йымдарында
сенім телефоны орнатылѓан. Осы
сенім телефонына  ж±ртшылыќ-
тан  т‰рлі μтініштер, пікрден бас-
тап ±сынымѓа дейін т‰седі. Кей
кездерде  мемлекеттік ќызметші-
лердіњ я бюджет ±йымдарыныњ

ќызметшілерініњ атына  шаѓым
т‰сіп жатады.  Сонымен бірге аза-
маттардыњ мемлекеттік ќызметке
т±руы, μтуі жєне  ќызметін тоќта-
туы туралы  немесе сыбайлас
жемќорлыќтыњ алдын алу мєсе-
лелері бойынша μтініштеріне
жедел  жауап ќайтару жєне кері
байланыс механизмдерін жетіл-
діру  маќсатында сенім телефо-
ны 8-(7142)- 393-165 ЌР Мемле-
кеттік ќызмет істері министрлігініњ
Ќостанай облысы бойынша  де-
партаментінде  де   ж±мыс істейді.
Ж±ртшылыќќа тиісінше аќпарат-
тыќ жєне консультативтік кμмек
беріледі, – деді  департамент ма-
маны Болат Р‰стем.
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Шаруа ќожалыѓыныњ басшысы М.С.Масловтыњ  сенімді т±лѓасы
Айнаш Мамбетовна К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селолыќ
округі аумаѓында орналасќан  кадастрлік нμмірі 12-185-026-292,
μлшемі 80,5 га, кадастрлік нμмірі 12-185-026-293, μлшемі 6,4 га
бμлінетін   жер телімдеріне  07.11.2053  жылѓа дейінгі мерзімге
уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќша-
мен сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізі-
леді.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 2016 жылы 26 наурызда саѓат
09.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Мењдіќара
ауданы, Алешин селосы, Центральная кμш., н/ж, МТМ.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері  2016  жылѓы 25 наурыз  саѓ. 17.00-ге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылдана-
ды:  Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная
кμш., 52/2, тел. 87773375466.

 "Заря" Ш/Ќ басшысы В.И. Бесединніњ сенімді т±лѓасы А. М. К‰дербекова  кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Ломоносов
селолыќ округі аумаѓында орналасќан  шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік
нμмірі 12-185-013-022, μлшемі 109,0  га жер теліміне  20.02.2050  жылѓа дейінгі мерзімге
уаќытша μтеулі ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгізіледі.

Сауда 2016 жылы 26 наурызда  саѓат 14.00 -де мына мекенжайда болады: Ќостанай
облысы, Мењдіќара ауданы, Ќасќат селосы, Гагарин  кμш., 23.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 25 наурыз  саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-
бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87773375466.

Доверенное лицо Главы КХ "Заря" Беседина В.И. Кудербекова А.М. в порядке внесу-
дебной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже
права временного возмездного долгосрочного землепользования на  земельный участок
сроком до 20.02.2050 года  с кадастровым номером 12-185-013-022, площадью 109,0 га,
предназначенный для ведения крестьянского хозяйства, расположенный на территории
Ломоносовского сельского округа, Мендыкаринского района, Костанайской области.

Покупная цена вносится наличными денежными средствами в течение 5  календар-
ных дней после проведения торгов.

Торги состоятся 26 марта 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: Костанайская
область,  Мендыкаринский район, село Каскат, улица Гагарина,23.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 25 марта  2016 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, п. Зато-
больск, улица Школьная., 52/2, тел. 87773375466.

Ш/Ќ басшысы Н.Н.Тимотинніњ сенімді т±лѓасы А. М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті
соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селолыќ
округі аумаѓында орналасќан  шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-
185-026-414, μлшемі 93,2  га   жер теліміне  19.02.2050  жылѓа дейінгі мерзімге  уаќытша
μтеулі ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабар-
лайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгізіледі.

Сауда 2016 жылы 26 наурызда  саѓат 10.00 -де мына мекенжайда болады: Ќостанай
облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селосы, Целинная  кμш., 24 б.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 25 наурыз  саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-
бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87773375466.

Доверенное лицо Главы КХ Тимотина Н.Н. Кудербекова А.М. в порядке внесудебной
реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права
временного возмездного долгосрочного землепользования на  земельный участок сро-
ком до 19.02.2050 года  с кадастровым номером 12-185-026-414, площадью 93,2 га,
предназначенный для ведения крестьянского хозяйства, расположенный на территории
Алешинского сельского округа, Мендыкаринского района, Костанайской области.

Покупная цена вносится наличными денежными средствами в течение 5  календар-
ных дней после проведения торгов.

Торги состоятся 26 марта 2016 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область,
Мендыкаринский район, село Алешинка, улица Целинная , 24 б.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 25 марта  2016 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, п. Зато-
больск, улица Школьная, 52/2, тел. 87773375466.

Попко Юрий Александровичтіњ сенімді т±лѓасы – Калиевский Владимир Сергеевич
кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу тєртібінде Ќостанай облысы, Федоров ауданы,
Пешков ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан:
кадастрлік нμмірлері  12-191-032-409, жалпы алањы 60,1 га; 12-191-032-427 жалпы алањы
60,1 га, 12-191-032-047, жалпы алањы 27,0 га , 12-191-032-048, жалпы алањы 27,0 га , 12-
191-032-042, жалпы алањы 27,0 га ,   12-191-032-044, жалпы алањы 27,0 га, жер теліміне
уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалѓа беру) ќ±ќыѓын сату жμніндегі сауда μткізетіні
туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізу сєтінен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н
ішінде ќолма-ќол аќшамен енгізіледі.

Сауда-саттыќ 2016 жылѓы 25 наурызда саѓат 10.00-да мына мекенжай бойынша
μткізіледі:

Ќостанай облысы, Федоров ауданы, Пешков ауылы.
¤тінімдер 2016 жылѓы 24  наурызда саѓат 18-00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ

орналасќан жері бойынша Федоров ауылы, К. Либкнехт кμшесі, 2 "В" ‰йде ќабылданады.
Аныќтама телефоны: 8-701-906-96-30

Доверенное лицо Попко Юрия Александровича – Калиевский Владимир Сергеевич в
порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении тор-
гов по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земель-
ный участок, расположенный на территории Пешковского сельского округа, Фёдоровс-
кого района,  Костанайской области, предназначенным для ведения крестьянского хо-
зяйства:  земельные участки с кадастровыми номерами 12-191-032-409,   площадью
60,1 га.,  12-191-032-427 площадью 60,1 га, 12-191-032-047, общей  площадью 27,0 га,
12-191-032-048, общей  площадью 27,0 га,    12-191-032-042, общей  площадью 27,0 га,
12-191-032-044, общей  площадью 27,0 га. Покупная цена вносится наличными деньгами
в течении 5-ти календарных дней с момента проведения торгов.

Торги состоятся 25 марта 2016 года в 10.00 часов по адресу:
Костанайская область, Федоровский район, с. Пешковка.
 Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 24 марта 2016 года.
По месту нахождения доверенного лица в п. Фёдоровка ул. К. Либкнехта, дом 2 "В",

телефон для справок: 8-701-906-96-30.

Ќостанай облысыныњ  єкімдігі Аманкелді ауданыныњ єкімі Тєукенов
Жанс±лтан Ќоњыртай±лына аѓасы

Н±ржан Ќоњыртай±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты  ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

Ы. Алтынсарин атындаѓы  Арќалыќ мемлекеттік педагогикалыќ инсти-
тутыныњ ±жымы  Аманкелді ауданыныњ єкімі Жанс±лтан Ќоњыртай±лы
Тєукеновке аѓасы

 Н±ржанныњ
ќайтыс болуына байланысты  ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

Еске алу
Асыл жар, аяулы єке, абзал ата, ќимас бауыр, адал

дос, сыйлы ќ±да  ЄБДІЃАМИДОВ М±хтар Хамит±лы
тірі болѓанда 15 наурызда 63 жасќа келіп, зейнеткер-
лікке шыѓар еді. "Келер жылы 63 жасымды жаќсылап
атап μтемін, тойлаймын" дейтін. Біраќ таѓдырдыњ
жазуы – б±л к‰нге жеткізбей, бір жыл б±рын д‰ниеден
озды.

¤мір – μзен аѓып жатќан μтпелі,
Єкеміздіњ жылѓа таяу б±л μмірден μткелі.
Тірі болса 63-ін тойлар ед,
Кμптен к‰ткен зейнеткерлік жасына да жетпеді.

Еске алып отырамыз саѓынып,
Сμз етеміз ќайырымды, жаќсы ісіне  табынып.
Періштелер, жаќын жандар сєлемін
Тμмпешік болып  зиратта жатќан  єкемізге алып ±ш.

Саялаѓан мєњгі орны  ќ±ла т‰з,
Єке рухы аспандаѓан биікте деп ±ѓамыз.
Иман байлыќ бір Алладан тілейміз,
Ќабыл болѓай єкемізге баѓыштаѓан д±ѓамыз.
2016 жылдыњ 20 наурызында Затобол кентіндегі "Парадис"  кафесінде

саѓат 12.00-де єкеміздіњ ќайтќан жылына  ас беріледі. Асќа туѓан-туыс, ќ±да-
жекжат, жора-жолдас, єріптестерін шаќырамыз.

                                            Балалары.

ЕСКЕ АЛУАБАЙЛАЊЫЗ,  АЛАЯЌ!

Тар тμсекке тањылѓалы
кμріспеген ескі танысымныњ
халін білмекке облыс орталы-
ѓындаѓы бір ауруханаѓа бас
с±ќтым. ‡нж±рѓасы т‰сіп, єбден
ж‰деген ќ±рдасыма жолыќќан-
да, ж‰регім солќ етіп μкшеме
т‰се жаздады. Апыр-ау, б±ѓан не
болѓан? Шираќ сияќты деп естіп
едім, єлде ем ќонбай жатыр ма
екен, байѓ±сќа? М‰мкін, елдіњ
соњын ала келгеніме μкпелеген
т‰рі ме?

Аш ќасќырша ќаумалаѓан
ќалыњ ойдыњ ќ±шаѓында т±рѓа-
нымда:

–  Неге ‰ндемей ќалдыњ?
Шамасы алќам-салќам
т‰рімнен шошып кеттіњ-ау,
деймін? – деген тарѓыл дауыс-
тан селк еттім.

Сасќанымнан аузыма т‰скен
єлдекімдерді айтып  аќтала
бастап едім, ол арыѓан ќолын
сермеледі.

– Жоќ,  μкпелегендіктен де,
аурудан да емес. Жер ортасы
жасына жеткенімде боќм±рын
баладай єлдебір алаяќтардан
алданып, жер ќауып ќалѓаны-
ма ќиналып жатырмын. Ант±р-
ѓандардыњ таќырѓа отырѓызып
кеткені, єкењніњ...

Сμзініњ кіріспесін ащы
т±здыќпен аяќтаѓан ол, жасау-
раѓан жанарын маѓан тіктеді.

– Єњгіме болсын, ±ялы теле-
фоныња жазып ал. Єрі журна-
листсіњ ѓой, газетке  маќала жа-
зып ањѓал аѓайынды саќтан-
дыр...

Сосын ол єлдеќашан μшіп
ќалѓан темекісін дірілдеген ќол-
дарымен т±татты да, ‰зілген
єњгімесін єрмен сабаќтады.

– ¦заќ уаќыттан бері
бєлністе сарсылып жатќан мен
бейбаќты ќ±дай аяды ма, ќай-
дам, μткен жылѓы шілдеде ой-
ламаѓан жерден олжаѓа ке-
неліп, миллионер болдым да
ќалдым.  Оќиѓа былай. Бірде
ќатар емделіп жатќан жас жігітті
газет-журнал сатып єкелуге
ж±мсадым. Єкелінген "Аргу-
менты и факты" єлде "Комсо-
мольская правда" газетініњ
ішінен ресейлік "Мегги Молл"
фирмасыныњ єлдебір тауар-
лардыњ ќазаќстандыќ нарыќ-
таѓы с±ранысын зерттеген сау-
алнамасы мен ќолма-ќол лоте-
рея билеті шыќты. Бап шаба
ма, єлде баќ шаба ма? Нар
тєуекелге бел буып стикерді
μшірсем "ќ±ны екі  жарым мил-
лион тењге т±ратын франция-
лыќ "Пежо" автокμлігін ±тты-
њыз" деген жазу шыќты. Ќ±дай
бар деген ып-рас сμз. Ќуаныш-

Ќашпаѓан сиырдыњ
уызы

тан дір-дір еткен мен билетті
хатќа салдым да дереу кμрсе-
тілген мекенжайѓа ытќытып
жібердім. Банк пен досымныњ
алдындаѓы берешектерімнен
ќ±тылып, оќудаѓы ќызыма мол
аќша жіберетін м‰мкіндіктіњ ту-
ѓанына ќуаты к‰шті химтера-
пиядан мєњгірген жарты есім
тіптен шыѓып, сырќатымнан
ќ±лан таза айыѓып кеткендей
болдым. Ал керек болса! Келесі
ќызыќты ќара. Айѓа толар тол-
мас уаќытта жањаѓы фирманыњ
ќаржы директоры (егер, ондай
адамдар μмірде болса) И.Ше-
реметьев, сыйлыќтарды тап-
сыру ќызметініњ μкілі И.Андре-
еваныњ ќолы ќойылып, мμрі
басылѓан. ¦тыс жењімпазыныњ
тμлќ±жаты мен жетоны, ол аз
десењіздер, "Мегги Молл" ката-
логыныњ директоры С.Полежа-
евтыњ 2014 жылѓы 30-шы ќыр-
к‰йекте банкке (ќандай банк
екені кμрсетілмеген) менімен
бірге барып ‰ш жарым милли-
он тењге (±тќан автокμлігімніњ
ќ±ны екі жарым миллион тењге
сияќты еді) немесе валюта ба-
ѓамы бойынша 14 мыњ 285 ев-
роны μз ќолымен табыстайтын-
дыѓы туралы кепіл хаты,
сєйкестілік картасы, жалпы со-
масы 250 мыњ тењгелік ќосым-
ша сыйлыќ билеті (бірыњѓай
аќшалай  ±тыс шыѓа беретін б±
не ќылѓан лотерея? деп ойла-
нуѓа да м±рша келмеді) тауар-
ларѓа тапсырыс беруіњіз ‰шін
"Bosch" шаѓын б±рѓысы мен
ќ±рал-саймандар ќобдишасы
сыйѓа тарту етіледі жєне єр
жылдардаѓы ќомаќты ќаржы-
лай ±тыс иелерініњ тізімі (ме-
кенжайы не телефон нμмірлері
кμрсетілмеген) бір ќ±шаќ ќаѓаз
сап ете ќалды. Жалпы сомасы
7 жарым мыњ тењгеден кем емес
тауарларѓа тапсырыс жасап,
аќшасын ‰ш к‰н (неге 3 к‰н?
деп, ойлануѓа да м±рша кел-
меді) мерзім ішінде фирманыњ
есепшотына салуыњыз ќажет
деген мазм±ндаѓы ескертпе
хаты  таѓы бар (оларды "ес-
керткіш" ‰шін саќтап ќойдым).
Ќолѓа ќонѓалы т±рѓан баќыт
ќ±сынан айырылып жын ќаѓып
па? Сол заматта сыйлас інішек-
тен "болашаќ μнім" есебінен
ќарыз алып (єйдік ±ят болды)
пошта арќылы фирманыњ есеп-
шотына аќша аудардым. Б±л –
μткен жылѓы тамыз айыныњ бас
кезі болатын.Содан бері жа-
рылќаушыларымнан не хат, не
хабар жоќ. Телефон соќсањ тас-
паѓа жазылѓан ќыз (бєлкім
єйел?) дауысы бір сарынды

жауаптан танбайды. Кейін
аталѓан фирма μткізіп отырѓан
лотереяныњ ережесін (оныњ μзі
бμлек параќша емес, конверттіњ
ішкі б‰ктеуіне жазылѓан. Бажай-
лап ќарамасањ,  байќау м‰мкін
емес) оќыѓанымда талып т‰се
жаздадым. Адамнан айла ар-
тылѓан ба? Егер хатќап жырты-
лып ќалмаѓанда байќамайды
екенсіњ. М±ны білсем, μлсем жо-
лармын ба? Бір уайым аздай,
енді ±тысыммен ќ±ттыќтаѓан
кісілерден ќашќалаќтайтын ке-
сел жамалды...

Осы арада досым єњгімесін
доѓарып ‰нсіз ќалды. ¤њінен ай
мен к‰нніњ аманында алданып,
ж±ртќа к‰лкі болѓанына кейіген
сыњай байќалады. ¦сынѓан
ойын ережесіне ‰њілдім. ¤те ке-
ремет ойластырылып, Остап
Бендердіњ ізбасарлары ±йым-
дастырѓан маркетингтік шараѓа
18 жасќа толѓан Ќазаќстан аза-
маты ѓана μз ыќтиярымен ќаты-
са  алатындыѓы тайѓа тањба
басќандай єдіптеліпті. Соныњ
ішіндегі ењ сораќысы – жењім-
паз ќ±жатыныњ ±тысты иелену
ќ±ќыѓын бермейтіні єрі ойынѓа
‰здіксіз ќатысу ќажеттігі (єбден
таќырѓа отырѓанша деп т‰сінген
жμн) туралы шарт. Міне мєселе
ќайда жатыр? Ќазаќша айтќан-
да "мањѓыт, аузыња сањѓыттыњ"
кері. Ќысќасы сотќа шаѓымда-
нып, ештење μндіре алмайсыз.
¤йткені ешкімніњ зорлауынсыз,
μз ыќтиярыњызбен ќатысып
отырсыз. Єрі μзініњ аќымаќты-
ѓын айдай єлемге жариялауѓа
кім ќ±штар дейсіз? Екіншіден,
жоѓарыдаѓы фирманыњ мекені
наќты ма, оныњ μзі к‰мєнді. Бір
к‰ндік "кењсе" болуы да ѓажап
емес. ‡шіншіден, жаќсы адво-
кат іздеп сарсањѓа т‰суге кім
ќ±лыќты болсын? Єрі ќосымша
шыѓын. ‡ш жарым миллион
тењгені даулаймын деп, бес
миллионѓа зиян шегуіњіз ыќти-
мал. Алаяќтардыњ ішкі есебі
міне, осыѓан негізделген. Яѓни,
психологиялыќ "т±заќ" єдісі де-
ген осы. Дана ќазаќ "тек ж‰рсењ,
тоќ ж‰рерсіњ" деп бекерге айт-
паѓан. Орыс халќы "бесплатный
сыр бывает только в мышелов-
ке" дейді.  Сондыќтан да оњай
олжа  іздеген ањѓал ќазаќты
алаяќтарѓа жем болмауды ес-
керткенді парыз санадыќ. Тек
білгіміздіњ келетіні кењ байтаќ
ќазаќ даласын єлі ќанша
"Пежо" автокμлігі "елесініњ" кезіп
ж‰ргендігі. Кім жауап ќатар
екен?

Алтай Н¦РМАН,
журналист.

Доверенное лицо Главы крестьянского хозяйства Маслова М.С.
Кудербекова Айнаш Мамбетовна в порядке внесудебной реализа-
ции залогового имущества объявляет о проведении торгов по про-
даже права временного  долгосрочного землепользования сроком
до 07.11.2053 года  на делимые земельные участки  с кадастровым
номером 12-185-026-292, площадью 80,5 га; с кадастровым номе-
ром 12-185-026-293, площадью 6,4 га;   расположенные на террито-
рии Алешинского сельского округа, Мендыкаринского района, Кос-
танайской области. Покупная цена вносится наличными денежны-
ми средствами в течение 5  календарных дней после проведения
торгов.

Торги  по внесудебной реализации состоятся 26 марта 2016
года в 09.00 часов по адресу: Костанайская область,  Мендыкарин-
ский район, село Алешинка, улица Центральная , б/н, МТМ.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 25
марта 2016 года по месту нахождения доверенного лица: Костанай-
ская область, Костанайский район, п. Затобольск, улица Школь-
ная, 52/2, тел. 87773375466.



15 НАУРЫЗ – ДҮНИЕЖҮЗІЛІК  
         ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ  ҚҰҚЫҒЫН  ҚОРҒАУ  КҮНІ

Әділдік іздей білейік

1215 наурыз  2016 жыл

Арқалықта: 7-55-91
Рудныйда: 8-714-31-2-72-56
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Сарыкөлде: 2-25-17

Редакцияның
мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, 
Әл-Фараби даңғылы, 90

Меншiк иесi:

Қоғамдық-саяси, экономика: 54-79-36
Әлеумет, білім, мәдениет: 54-28-42
Социологиялық зерттеу орталығы: 

54-53-21,39-26-25
Жарнама бергіңіз келсе: 39-26-88

Бухгалтерия: 
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталығы:
54-54-45 

Корректура: 54-34-49

Бөлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11695. Тапсырыс 575.                  Нөмiрдiң кезекшi редакторы  Қ.ДОСЖАНОВА.

Директор-Бас редактор
ЖАНұзАҚ

АЯзБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 
редакциясы” ЖШС

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.

Директор-бас редактордың қабылдау
бөлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордың 
 орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22
Бөлім редакторлары: 54-79-68, 54-28-42

Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мәуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

15 наурыз – Дүниежүзілік тұты-
нушылардың құқығын қорғау күні. 
Халықаралық деңгейде 1983 жыл-
дан бері атап өтіліп келе жатқан 
бұл мереке халықты өз құқықта-
рын білуге, мүдделерін заңға 
сүйене отырып қорғауға шақыра-
ды. Адамның белгілі бір дүниені 
таңдауда еркінің шектелуі неме-
се кодексте көрсетілген қағидаға 
сәйкес, тиісті шараның қолдан-
бауы қоғамда өзектілігін жоғалта 
қоймаған көкейтесті мәселелерге 
жатады. Бұл келеңсіздіктердің 
басты себептерінің бірі, әлбетте, 
өнімнің жасалуына, өтуіне және 
сатып алынуына қатысатын та-
раптардың заңды жетік білмейтін-
дігі. Оның азаматтардың пайдасы 
үшін қызмет ететіндігін жіті түсін-
сек, бәлкім, сан түрлі әлеуметтік 
мәселелерді болдырмас та едік?! 

Күнделікті ортамызда орын 
алып жататын жаңсақтықтарға 
жайбарақаттық танытып жүрген 
соң, сатушы не өндірушілердің 

қарапайым халықпен санасатын-
дығы туралы айту әбестік болар. 
Бүгінде білместігіміздің салда-
рынан талай әділетсіздік қалып-
ты жағдайға айналып кеткен. Біз 
көпшілігімізге жақсы таныс бір- 
екеуін саралап көрдік. Мәселен, 
сауда нүктелерінен «Тауар қай-
таруға немесе ауыстырып алуға 
жатпайды» деген ескертулерді 
көзіміз шалып жатады. Алайда, 
бұндай хабарландырулардың 
заңдық күші жоқ. Мемлекетіміздің 
«Тұтынушылар құқығын қорғау ту-
ралы» заңының  3-бөлімі, 7-тара-
уының 7-тармағында «тұтынушы 
тиісті де, тиісті емес те сападағы 
тауарды айырбастап алуға немесе 
қайтарып беруге» құқылы деп жа-
зылған. Әрине, заңда айырбастау-
ға болмайтын заттардың тізімі 
де бар. Олар дәрі-дәрмектер, 
медициналық бұйымдар, шұлық 
өнімдері, ішкі киімдер, жануар-
лар мен өсімдіктер. Дегенмен, сіз 
осылар сатылмайтын орындардан 

да аталмыш хабарламаны байқай-
тындығыңызға не дейсіз? 

Тағы бір мысал, сатушы тау-
арды сатудан бас тартып жатса, 
сіз ҚР-ның Азаматтық Кодексінің 
387 бабының 3-тармағына сүйе-
не аласыз. Өйткені, ұйымдардың 
сізге қайтарып беретін ақшасы 
болмағандықтан, сізге қызмет көр-
сетпеуге не басқа да себептерге 
байланысты сұранысыңызға жа-
уап бермеуге хақысы жоқ. Бұдан 
бөлек, заңда супермаркеттердегі 
қауіпсіздік қызметкерлерінің сөм-
кеңізді тексеруге құқы бар, дүкен-
ге балалардың бесік арбасымен 
кіруге болмайды, ондай жерлерде 
суретке түсуге рұқсат жоқ деген 
талаптар белгіленбеген. Сон-
дықтан, әрбір тұтынушы ешбір 
шығынсыз әділеттілікке қол жет-
кізетін қарапайым жүйені жақсы 
меңгере білсе, тұрмыстық қиын-
дықтарға кезігу жиілігі әлдеқайда 
төмен болар еді. 

С.СӘЛІМЖАНҚЫзЫ.

тең жартысына жуығы матчты тікесінен-тік тұрып та-
машалауға тура келді. Ауа-райының қолайсыздығына 
қарамастан стадионға бірер сағат бұрын келген көпшілік 
«Тобыл»-«Ақжайық» арасындағы алғашқы кездесуді 
тағатсыздана күткені даусыз. Сағат тілі тура 15.00-ді 
соққанда командалар жасыл алаңда сап түзеп, ел әнұра-
ны шырқалды. Осыдан соң бас қазы ойын басталғанын 
білдіріп, ысқырық шалды да ортаңғы нүктені нұсқады.

Басталды. Биыл «Тобыл» командасының 85 про-
цент құрамы өзгерген болатын. Саусақ бүгіп санамалап 
көрдік, қысқа оқу-жаттығу жиындары кезінде клубтан 
14 футболшы кетіп, осынша ойыншы қостанайлық ко-
манданың жидесін киюге пейіл білдіріпті. Олардың 
арасында Сергей Хижниченко, Алассане Н’Диайе, Ти-
мур Досмағамбетов, Альмир Мухиддинов, Дмитрий 
Мирошниченко, Чеапран Дяк, Арутарас Жулпа тәрізді 
тәжірибелі футболшылар бар. Бұл жолы қақпа тізгіні Ло-
гиновскийге сеніп тапсырылды. Жанкүйерлер, сөз жоқ, 
осы аталған ойыншылардың өнерін көруге келгені анық.

Алғашқы таймда қос қарсылас бір-бірінің аяқ алы-
сын аңдысып көрді. Қонақтар да оңай көне салатын 
қарсыластардың санатынан емес. Білікті маман Талғат 
Байсуфинов жаттықтыратын «Ақжайық» командасы 

жоғары топқа енді оралса да, еңсесін биік ұстады. Тіпті, 
кей жағдайда оралдық аяқ-допшылар алаң иелеріне 
қарағанда батыл қимылдауға көшкен. Бірақ, көп ұза-
май «Тобыл» футболшылары қонақтардың аяғын тұсап, 
алысқа ұзатқан жоқ.

Екі команда ойынның алғашқы бөлігін тепе-тең 
аяқтап, үзіліске шыққан. Нәтижені екінші тайм әкелді. 
Дмитрий Огай 68-ші минутта Фернандер Кассайдың 
орнына украиналық Константин Дудченконы алаңға 
шығарды. Арада бір минут өткенде Д.Мирошниченко-
ның алға асырған пасына «Ақжайық» қорғаушыларынан 
бұрын жеткен. К.Дудченко оралдық команда қақпасы-
ның оң жақ бұрышын дәл көздей білді. 1:0! Осы есеп 
матч аяқталғанша сақталды. 

Енді жерлестеріміз 19-шы наурыз күні «Атырауға» 
қонаққа барады. Ал, 3 сәуір күні Қарағандының «Шах-
терін» қабылдамақ. Әзірге, қоржынға алғашқы үш ұпай-
ды салған «Тобыл» турнир кестесінің төртінші орнына 
жайғасты. Сөйтіп, маусымашар сәтті басталды. Д.Огай 
шәкірттері алғашқы кездесудегі жеңісті жолын лайықты 
жалғастырады деген сенім зор.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ФУТБОЛ

Алғашқы ойын: азға қанағат

Әлібек 
      ЫБЫРАЙ

Футболдан Қазақстан Ұлттық 
чемпионатының Премьер-Лига 
командалары арасындағы 25-ші, 
мерейтойлық маусымы бастал-
ды. Жексенбі күні «Затоболец» 
стадионына жиналған халықта 
есеп жоқ. Маусымашар турдың 
ойынына келген жанкүйерлердің 

Мәнерлеп оқудан сайыс өтті 
Қазақтың басты құндылығы – тәуелсіздік. Биыл тәуелсіздік алғаны-

мызға, яғни, Алаштың айбынын асырып, ата-баба армандаған күнге жетіп, 
жасампаздықтың даңғыл жолына түскенімізге 25 жыл толып отыр. Осы 
айтулы мерекеге орай, аудандық орталық балалар кітапханасының ұйым-
дастыруымен мектеп оқушылары арасында мәнерлеп оқудан ІІІ-ші аудандық 
«Сөз құдіреті» байқауы өтті.

Әділ қазылар алқасының  мүшелері сайыстың талабы бойынша, қаты-
сушылардың таңдап алған шығармаларына, мазмұнына, оқу мәнеріне, сөздің 
анық болуына, актерлік шеберлігіне, сондай-ақ, сыртқы келбеті мен сахна 
мәдениетіне аса мән беріп, тиісті бағаларын қойып отырды. 

Сонымен, байқау нәтижесі бойынша 1-орынды Амантоғай ауылынан 
келген Елжан Көркем иеленіп, 22 сәуір күні Қостанай қаласында өтетін 
облыстық байқауға  жолдама алды.  Ал, 2-орынды Ы. Алтынсарин атындағы 
орта мектебінің оқушысы Жандос  Сұлтанбеков пен Қарасу ауылынан келген 
Аружан Өтепбаева  иеленді. 3-орынды Аманкелді орта мектебінің оқушысы 
Айым Бейбітқызы місе тұтты. Жеңімпаздар мен байқауға  қатысушыларға 
мақтау қағаздары салтанатты түрде табысталды. 

Зарина МҰСАБАЕВА,
аудандық орталық балалар кітапханасының меңгерушісі.

Аманкелді ауданы.
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