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    Халқымыздың қазіргі бас жазушыларының 
бірі, көрнекті қалам жəне қоғам қайраткері, 
халықаралық М.Шолохов жəне Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік сыйлықтарының 
лауреаты Сəбит Аймұханұлы Досанов 2015 
жылдың 12 қаңтары күні 75 жасқа толғалы 
тұр. Ол Қазақ халқының жəне оның ұлы 
əдебиетінің мəртебесін Отанымыздың ғана 
көлемінде емес, алыс-жақын шетелдерге де 
асырып, мерейін үстем етіп келе жатқан үлкен 
жазушы. Соңғы екі жылдың бедерінде ғана 
оның қаламынан 4 кітап туды. Өзінің бүгінгі 
мерейтойына осындай толымды тартулармен 
келіп отыр.
   Көрнекті жазушының 75 жасқа толуы-
на орай аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов мерейтой 
иесін аудан халқының атынан құттықтады. 
Онда қаламгердің жарты ғасырға созылған 
жазушылық еңбегіндегі табыстары атап 
көрсетілген. Сонымен қатар, жазушыға ау-
дан халқы атынан шығармашылық жолда 
жаңа жетістіктерге жете беруіне тілектестік 
білдірген. 
    С.А.Досановқа кезіндегі Лениндік, қазіргі 
М.Шолохов атына көшірілген сыйлық ұлы 
жазушы Мұхтар Əуезовтен кейін арада 41 
жыл өткенде 2000 жылы табыс етілді. Осы 
М.Шолохов сыйлығын одан 13 жылдан кейін 
қарт қаламгер Əбдіжəміл Нүрпейісов иеленді.
    Ал 2012 жылы С.А.Досановқа Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік сыйлығы 
берілді. Оны Қазақстан Республикасының 
Президенті  -  Ұлт Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаев 
өз қолымен тапсырды. 
    Сəбең бұл сыйлықтармен қатар, Ресейдің 
Халықаралық В.Пикуль, Қырғызстанның «Ал-
тын қалам» сыйлықтарының да лауреаты. Ол 
шетелдердің бірнеше орден, медальдарымен 
марапатталған. Атап айтқанда: Англияның, 
Францияның, Өзбекстан мен Татарстанның, 
Қырғызстанның, Башқұртстанның жəне 
Якутияның түрлі сыйлықтары мен орден, ме-
дальдарын алған. 
   Жерлес жазушының шығармашылығын 
туған халқымызбен қатар Елбасымыз - Ұлт 
Көшбасшысы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 
та құрметтейді. Ол кісі ұзақ жылдардан бері 
Сəбеңмен достықта, сыйластықта. Жазушы 
Елбасымен бірнеше шетелдерге іс-сапарға 
бірге барды. Сонымен қатар, Н.Ə.Назарбаев 

АУДАН ӘКІМІ ҚҰТТЫҚТАДЫ
 ЖЕРЛЕСІМІЗ, КӨРНЕКТІ ЖАЗУШЫ 

СӘБИТ ДОСАНОВ - 75 ЖАСТА

С.А.Досановты бірнеше рет қабылдады. Оның 
шығармашылығына ыстық ықылас, жылы 
лебіз білдірді. 
   Сəбит Аймұханұлының қаламгерлік жолы 
осыдан 57 жыл бұрын сол кездегі «Социалистік 
шаруа», қазіргі «Аманкелді арайы» газетінің 
редакциясында басталды. «Аманкелді арайы» 
- көрнекті қаламгердің қыран қанатын қияға 
қалықтатып, ұшырған ұясы!  
      Көрнекті қаламгерге 1980 жылы  жасының 
40-қа жəне шығармашылық жолына 20 жыл то-
луына орай «Аманкелді ауданының Құрметті 
Азаматы» атағы берілді. Ол - осы атақтың 
алғашқы иегері болу құрметін еншіледі. Жа-
зушы мұнымен қатар, бұрынғы Семей, қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы «Ақсуат ауданының 
да Құрметті Азаматы» атағының иегері. 
      Сəбең 75 жасқа өзі туып-өскен ауданның 
87 жылдығы қарсаңында келіп отыр. Ол алы-
ста жүрсе де туған ауданы халқының тілегін 
тілейді. Жақсысын асырып, жаманын жасы-
рып, жұртымыздың қадір-қасиетіне бас ұрып 
отырады. 
    Жазушының  қаламынан туған шығарма-
ларда даңқты халық батыры Амангелді ауда-
ны елі мен жерінің тағдыр-талайы əр қырынан 
көркем бейнеленген. Ауданымыздың көрнекті 
тұлғаларының өмірі мен еңбегін барын-
ша жарқырата көрсеткен. Сол еңбектерінің 
ішіндегі қазіргі дейінгі ең тұлғалысы төрт 
кітаптан тұратын «ЖИЫРМАСЫНШЫ 
ҒАСЫР» атты  роман-эпопеясы.  Бұл туындыны 
орыс жəне шетел əдебиетінің ақсақалдары мен 
классиктері жоғары бағалады.  Эпопея қазіргі 
күні Мəскеуде орыс тілінде, Қырғызстанда 
қырғыз тілінде, Өзбекстанда өзбек тілінде 
шыққалы жатыр. Алдағы уақытта ағылшын 
тіліне аударылып, əлем оқырмандарына жол 
тартпақ. Осылайша, Сəбең туған ауданының 
абыройын  асқақтатып келеді. 
   Сондықтан да, жерлес қаламгерді айтулы 
мерейтойымен құттықтай отырып, ол туралы 
жазылған мақалаларды «АА» газетінің 4-5 
беттерінде жариялап отырмыз.  

   2014 жылғы желтоқсан-
ның 31 күні сағат 19:00-да 
Қ.Əбенов атындағы аудандық 
мəдениет үйінде Жаңа жыл 
мерекесін қарсы алу салта-
натты түрде өткізілді.  Бар-
ша жұрт асыға күтетін ай-

тулы мереке кең көлемде 
өткізілді. Қой жылын қарсы 
алуға арналған Жаңа жыл 
мерекесі театрландырылған 
қойылымнан бастау алды. 
Сахна шымылдырығы ашы-
лып, жұмсақ мамықтың 
үстінде Сұлтан Аль-Бабет 
патша жайғасып отырды. 
Артында мавр желдеткішпен 
қызметкерлері оны желпіп 
тұрды. Осы кезде уəзірі келіп, 
оның алдына қолын қусырып, 
басын иіп:  
  -  О, құдіреті күшті сұлта-
ным, Жаңа жыл мерекесін 
кең пейілді, ұлан байтақ 
қазақ даласы да қуанышпен 
қарсы алып тұр. Бұл елдің 
Жаңа жылды қарсы алуға 
деген қуаныштары шексіз. 
Халық батыры Аманкелді 
ауданының халқы да Қой жы-
лын таралғылы табыстармен 
қарсы алып тұр. Салтанатты 

ДУМАНДЫ ЖАҢА ЖЫЛ МЕРЕКЕСІ

сəтті бастауға рұқсат етіңіз! - 
деді.
 Патша «Бастаңдар!» дегенді 
қабағымен білдіріп, рұқсатын 
берді. 
  Сонан соң Жаңа жылды қарсы 
алу рəсімі басталып жүре берді. 

Жиналған көпшілік қуанышқа 
бөленді, сыйлықтарға кенелді. 
 Аудан өнерпаздары 
дайындаған бұл тамаша 
қойылым көрермендерге 
ерекше əсер қалдырды. Əсем 
əндерден шашу шашылып, 
келісті билер биленіп, Аяз 
ата мен Ақшақар келіп, елді 
қуанышқа бөледі.   
   Жаңа жыл мерекесінде 
Қой жылын қарсы алуға 
келген жұртшылықты ау-
дан əкімі Ж.Қ.Таукенов 
құттықтап, Қазақ еліне жəне 
ауданымызға жүрекжарды ізгі 
тілектерін білдіріп, жасампаз 
жақсылықтар мен жемісті де 
жеңісті табыстар тіледі.

    Аудан басшысы мұнан соң 
2014 жылы ауданымыздың 
мəдени өміріне белсене ат 
салысып, үздік деп танылған 
ауыл, мектеп ұжымдары мен 
өнерпаздарды жетістіктерімен 
құттықтап, оларды арнайы 

дипломдармен марапаттады. 
  Думанды кеш мəдениет 
үйінің 1-ші қабатында арнайы 
құрылған жасыл шырша  жа-
нында жалғасын тапты.  
  Содан соң кеш соңында 
мəдениет үйінің 
алаңында 2015 жылдың 
табалдырықтан аттаған сəтін 
қарсы алу рəсімі өткізілді. 
Барша қауым бір-бірін 
Жаңа жылдың басталуымен 
құттықтады. Ал аудан жаста-
ры Жаңа жылдың алғашқы 
минуттарын қуанышпен 
қарсы алып, оттан шашу 
шашып, тамаша би кешінен 
соң жоғары көңіл-күймен 
тарқасты. 

Ə.МҰРАТБЕКҰЛЫ
Суреттерде: ауданымызда 2015 жылды салтанатты түрде 

қарсы алу рəсімінен көріністер: Аяз Ата мен Ақшақар; 
театрланған көрініс жəне ауданымыздың 2014 жылғы 

үздіктері аудан əкімімен бірге.
Суреттерді түсірген автор.

     Ауданымызда интернет желісіне қатынаудың 
интерактивті қызметтерін дамыту жүзеге асты. 
Қостанай облысы əкімі аппаратының 2014 
жылғы 24 қазандағы №01-12/4559 «Айқын» 
жобасын жүзеге асыру үшін Интернет-
пен қамтамасыз ету туралы» хатына сəйкес 
ауданымыздың бюджетіне қажет қаржыларды 
енгізу үшін бюджеттік өтінімдерді уақытылы 
енгізу туралы тапсырма берілді. 
   Осының нəтижесінде біздің ауданымыз бойын-
ша Ақсай, Қарасу, Қарынсалды, Тасты ауылдық 
округтерінен басқа округтердің бəрі интернет 
желілеріне қосылды. Бүгінде бұл жерлердегі 
тұрғындар оның игілігін молынан көріп отыр.  
  Өткен жылы Айтбай ауылына «ЕВД» 
қондырғысы орнатылды. Оның игілігін 

Жағымды жаңалық
АУДАНЫМЫЗҒА ИНТЕРНЕТ ИГІЛІГІ МОЛЫНАН КЕЛДІ

Қабырға, Құмкешу, Байғабыл, Жетібай, Кемер, 
Шақпақ жəне басқа ауылдардың тұрғындары 
көруде. 
   Қазіргі таңда аудан бойынша 2890 телефон 
нүктесі бар. Тұрғындардың телефонданды-
ру пайызы 100 адамға шаққанда 17 пайызды 
құрап отыр. Жергілікті бюджеттен тиісті қаржы 
бөлінсе, жоғарыда аталған ауылдық округтер 
де интернет желісіне қосылып, ол ауылдардағы 
тұрғындар да оның игілігін көтерін болады.
   Интернет желісі – ХХІ ғасырдағы үлкен 
жетістік болып есептеледі. Оны ауданымыздың 
барлық жұртшылығы көруі игілік. 

Е.ДАУЫЛБАЙ,
аудандық өндірістік телекоммуникациялар 

торабының директоры.

  Жаңа жыл мерекесі қарсаңында «Аманкелді 
арайы» газетінің редакциясына жаңа 
«Granta» жеңіл автокөлігі берілді.
    Көліктің кілтін аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов 
ЖШС директоры-Бас редакторы 

Жағымды жаңалық
РЕДАКЦИЯҒА АВТОКӨЛІК БЕРІЛДІ

Х.Қ.Мұсабаевқа тапсырып, қызметтеріне 
сəттілік тіледі. Ал ол редакцияға көрсетілген 
құрмет үшін аудан басшылығына серіктестік 
ұжымы атынан алғысын білдірді.
   Салтанатты рəсімге аудан активі қатысты. 

 Суретте: Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 
көрнекті жазушы С.А.Досановты  
қабылдауынан көрініс.
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2015 жылы Амангелді ауданының əкімі Ж.Қ.Таукеновтың тұрғындармен 
есепті кездесу өткізу  КЕСТЕСІ

Əкімшілік аумақтық 
бірліктің əкімі

 ақпан
            2

  дүйсенбі
                 3
     сейсенбі

       4
сəрсенбі

       5  
бейсенбі

          6
     Жұма

Амангелді ауданының 
əкімі Жансұлтан 

Қоңыртайұлы Таукенов

Амангелді селосы, 
Қортынды кездесу.

Қ.Əбенов атындағы мəдениет 
үйі,   сағат 10.00 

 Амангелді ауданының село жəне селолық округ əкімдерінің 
есепті кездесу өткізу КЕСТЕСІ

Рет 
№ Округ атауы Əкімнің А.Т.Ə. Өткізу 

уақыты
Елді-мекен Өткізу орны

1

Амангелді 
ауылдық округі

Дихамбаев 
Мұрат 
Сембайұлы

20.01.2015 ж. Есір ауылы Мектеп, сағ.15.00

2 20.01.2015 ж. Кемер ауылы Кітапхана, сағ.10.00
3 21.01.2015 ж. Қоғалыкөл ауылы Кітапхана,  сағ.10.00
4 21.01.2015 ж. Ақкісі ауылы Кітапхана сағ.12.00
5 22.01.2015 ж.  Амангелді ауылы Мəдениет үйі,сағ.15.00
6

Амантоғай 
ауылдық округі

Илиясов 
Жұманияз 
Рақымбекұлы

20.01.2015 ж. Қарақұдық ауылы Жеке үй,  сағ.15.00
7 20.01.2015 ж. Шақпақ ауылы Медициналық пункт, 

сағ.10.00
8 21.01.2015 ж. Жалдама ауылы Мектеп, сағ.10.00

9 21.01.2015 ж. Амантоғай ауылы Ауылдық клуб,
сағ.15.00

10 Ақсай ауылы
Алтынсарин 
Жанай 
Қайырбайұлы

27.01.2015 ж.   Ақсай ауылы Мектеп, сағ.11.00

11
Байғабыл 
ауылдық округі

Тоқтаров 
Данияр 
Тоқтарұлы

27.01.2015 ж. Жаңатұрмыс ауылы Жеке үй,  сағ.14.00

12 27.01.2015 ж. Жетібай ауылы Медициналық пункт, 
сағ.10.00

13 28.01.2015 ж. Байғабыл ауылы Ауылдық клуб,
сағ.12.00

14 Қарынсалды 
ауылдық округі

Əбдіхалықов 
Мейрам 
Нұрғалиұлы

28.01.2015 ж. Горняк ауылы Кітапхана,  сағ.11.00
15 29.01.2015 ж. Қарынсалды ауылы Мектеп, сағ.15.00
16 Қабырға 

ауылдық округі
Баймағанбет 
Қуанышбек 
Қияшұлы

29.01.2015 ж. Жанатай ауылы Мектеп, сағ.11.00
17 30.01.2015 ж. Қабырға ауылы Мектеп, сағ.11.00
18

Қарасу ауылдық 
округі

Молдашев 
Бақытжан 
Аманжолұлы

21.01.2015 ж. С.Есенбаев ауылы Жеке үй, сағ.15.00
19 21.01.2015 ж. Ағайдар ауылы Жеке үй, сағ.12.00
20 21.01.2015 ж. Ə. Сыздықов ауылы Жеке үй, сағ.10.00
21 22.01.2015 ж. Қарасу ауылы Ауылдық клуб

сағ.11.00
22 Құмкешу 

ауылдық округі
Айтбаев 
Дүйсенғали 
Қалибекұлы

27.01.2015 ж. Айтбай ауылы Мектеп, сағ.11.00
23 28.01.2015 ж. Құмкешу ауылы Мектеп, сағ.10.00
24 Үштоғай 

ауылдық округі
Əбдіғали 
Нағашыбай 
Қасымханұлы

26.01.2015 ж. Степняк ауылы Мектеп, сағ.11.00
25 27.01.2015 ж. Үштоғай ауылы Мектеп, сағ.15.00
26

Үрпек ауылдық 
округі

Жақыбаев 
Ғалымжан 
Тұрлығұлұлы

29.01.2015 ж. Қосжан ауылы Мектеп, сағ.10.00
27 29.01.2015ж. Қарашатөбе ауылы Жеке үй,   сағ.14.00

29.01.2015 ж. Ағаштыкөл ауылы Мектеп, сағ.16.00
29 30.01.2015 ж. Үрпек ауылы Мектеп, сағ.14.00

30 Тасты ауылы
Жұмабаева 
Қатша 
Əлімғазықызы

29.01.2015 ж.   Тасты ауылы Мектеп, сағ.11.00

  «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне  
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 31-бабына жəне «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы   
Заңының 21-1-бабына сəйкес Амангелді ауданының    əкімдігі  
 ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
   1. Амангелді ауданы əкімдігінің  2012 жылғы 17 қаңтардағы №32            
«Қоғамдық   жұмыстарға тарту түріндегі жазаға сотталғандар үшін 
қоғамдық жұмыстардың түрлерін белгілеу туралы» (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9-6-140 болып 
тіркелген, 2012 жылғы 10 ақпандағы  «Аманкелді арайы» газетінде  
жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.
    2.   Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
                        
                  Аудан  əкімі                   Ж. Таукенов

   КЕЛІСІЛДІ
     Қостанай облысы бойынша  Қылмыстық-атқару жүйесі  департаменті-
нің Амангелді аудандық қылмыстық-атқарушы инспекциясының ин-
спекторы, аға лейтенант  _______________ С. С. Нурканов

Аудан əкімдігінің №388 ҚАУЛЫСЫ
26 желтоқсан 2014 жыл   Амангелді ауылы.

Амангелді ауданы əкімдігінің 2012 жылғы 17 
қаңтардағы №32 қаулысының күшін жою туралы

     В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 ян-
варя 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправ-
лении в Республике Казахстан», статьи 21-1 Закона Республики Казах-
стан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах»  акимат 
Амангельдинского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Признать утратившим силу постановление акимата Амангельдин-
ского района от 17 января  2012 года  №32  «Об определении видов об-
щественных работ  для  осужденных  к наказанию в виде привлечения к 
общественным работам»  (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под  №9-6-140, опубликова-
но 10 февраля 2012 года в  газете «Аманкелді арайы»).
       2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

                      Аким района    Ж. Таукенов
 
    СОГЛАСОВАНО:
   Инспектор Амангельдинской районной уголовно – исполнительной 
инспекции Департамента уголовно-исполнительной системы по Коста-
найской области,  старший  лейтенант  ________________С.С. Нурканов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №388 районного акимата
26 декабря 2014 года.    село Амангельды

О признании утратившим силу постановление акимата 
Амангельдинского района от 17 января 2012 года №32

     Жеке қабылдауға алдын-ала жазылу «Амангелді  ауданы  əкімінің  аппараты» мемлекеттік   мекемесінің   құқықтық 
жəне құжаттамалық қамтамасыз  ету бөлімінде жүргізіледі. Байланыс телефондары: 23-0-00.  Амангелді ауданы əкімінің 
аппаратының мекен-жайы:  Амангелді ауылы, Б.Майлин көшесі, 14 үй.  «Амангелді ауданы əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі Амангелді ауданы  əкімінің аппаратының қызметкерлерімен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар-намыс кодексі нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңнамасын бұзу фактілері туралы мына телефон бойынша хабарлауға болатынын хабарлайды:   тел. 21-2-95

2015 жылдың 1 тоқсанындағы Амангелді ауданы əкімінің  аппаратында жеке 
тұлғалардың жəне заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау  КЕСТЕСІ

Азаматтарды 
қабылдауды жүргізетін 
тұлғаның аты-жөні Лауазымы Азаматтарды қабылдау күні мен уақыты Байланыс 

телефоны
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 08 қаңтар  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов Əкімнің орынбасары 09 қаңтар   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 13 қаңтар  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 14 қаңтар  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 15 қаңтар  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 21 қаңтар  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов Əкімнің орынбасары 22 қаңтар   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімінің орынбасары 27 қаңтар  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 28 қаңтар  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 29 қаңтар  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 04 ақпан  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов  Əкімнің орынбасары 05 ақпан  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 10 ақпан   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 11 ақпан  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 12 ақпан  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 18 ақпан  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов  Əкімнің орынбасары 19 ақпан   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 24 ақпан  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 25 ақпан  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 26 ақпан   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 04 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов Əкімнің орынбасары 05 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 10 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 11 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 12 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 18 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов Əкімнің орынбасары 19 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 24 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 25 наурыз 2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 26 наурыз  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95

    «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне  
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                          
23 қаңтардағы Заңының 7-бабына жəне «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы                         
Заңының  21-1-бабына сəйкес Аманкелді аудандық мəслихаты ШЕШIМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:
   1. Аманкелді аудандық мəслихатының 2012 жылғы 31 қазандағы №78 
«Тұрғын үй көмегін көрсету ережесі туралы» (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3897 болып тіркелген, 
2012 жылғы 14 желтоқсанда «Аманкелді арайы» аудандық газетінде 
жарияланған); 2014 жылғы 19 ақпандағы №204 «Məслихаттың 2012 
жылғы 31 қазандағы №78 «Тұрғын үй көмегін көрсету ережесі ту-
ралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы» (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4488 болып тіркелген, 2014 
жылғы 4 сəуірде «Аманкелді арайы» аудандық газетінде жарияланған) 
шешімдерінің күші жойылды деп танылсын. 
  2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін қолданысқа 
енгізіледі.   

    Кезекті он үшінші сессия төрағасы       А.Ташимов
    Аудандық мəслихат хатшысының 
    уақытша міндетін атқарушы        М.Есенова

Аудандық мəслихаттың №285 ШЕШІМІ
24 желтоқсан 2014 жыл.   Аманкелді ауылы.

Аманкелді  аудандық  мəслихатының кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

      В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан», статьей 21-1 Закона Республики 
Казахстан от 24 марта 1998 года «О Нормативных правовых актах», 
Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:         
   1. Считать утратившим силу решение Амангельдинского районного 
маслихата от 31 октября 2012 года №78 «О правилах оказания жилищ-
ной помощи» (зарегистрировано в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов под №3897, опубликовано 14 декабря 
2012 года в районной газете «Аманкелді арайы»); 19 февраля 2014 года 
№204  «О внесении  изменения в решение маслихата от 31 октября 2012 
года №78 «О правилах оказания жилищной помощи» (зарегистриро-
вано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов под №4488, опубликовано 4 апреля 2014 года в районной газете 
«Аманкелді арайы»).
    2. Настоящее решение вводится в действие после дня его первого 
официального опубликования.

   Председатель очередной тринадцатой сессии Ташимов А. 
   Временно исполняющий обязности 
   секретаря районного маслихата   Есенова М.

РЕШЕНИЕ №285 районного маслихата
24 декабря 2014 года     село Амангельды

О признании утратившими силу некоторых 
решении Амангельдинского районного маслихата

РЕСМИ  БЕТ
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№ 1  (7643)
9 қаңтар 2015 жыл

       2014 жылдың 31 желтоқ-
саны күні сағат 11-де көп ба-
лалы Жарас жəне Мейрамгүл 
Қосбергеновтердің отба-
сына облыс əкімі Нұралы 
Мұстафаұлы Садуақасовтың 
Жаңа жылдық құттықтауы 
жəне мектеп жасындағы 
6 баласына жолдаған ар-
найы сыйлығы мен 100 000 
теңге қаржысы тапсырылды. 
Оны аудандық əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің 
басшысы М.М.Тобағабылов 
жəне Аманкелді 
селолық округінің əкімі 
М.С.Дихамбаевтар тап-
сырды. Рəсімге БАҚ 
өкілдері жəне аудандық 
кəсіпкерлік палата басшысы 
А.Жамансарин қатысты.
 - Жаңа жыл мерекесі 
қарсаңында облыс əкімі 
Нұралы Мұстафаұлы об-
лысымыз бойынша 20 көп 
балалы отбасыларға осын-
дай сыйлығын жіберді. 
Біздің ауданымыз бой-
ынша бұл сыйлыққа бір 
отбасы ие болып отыр. 
Ол – Жарас-Мейрамгүл 
Қосбергеновтердің отба-
сы. Жарас - 1968 жылы, 
Мейрамгүл – 1972 жылы 
туған. Үлгілі отбасы иелері. 
Тұңғыштары Рахила - 1992 
жылы өмірге келген. Одан 
кейінгі перзенттері Айгүл – 
1996, Əліби – 2001, Саламат 
– 2002, Саят – 2004, Есбер-
ген – 2007, Досберген – 2009 
жəне Нұрсұлтан – 2013 жылы 
туған. Мейрамгүл қазір ба-
ламен үйде отыр. Жарас 
болса аудандық орталық ау-
руханада жұмыскер, - дейді 
Мұрат Мəжитұлы. 
  Шынында да, сыйлық 
тапсыру рəсімі қайран 
қаларлықтай болып өтті. 
Үпір-шүпір бүлдіршіндер 
əрқайсысы өзіне берілген 
сыйлықты алып мəз. Оларға 
қарап тұрып қарадай көңілің 
толады. Бұлардың үлкені 
Рахила - анасы Мейрамгүл 
сияқты ерте тұрмыс 
құрыпты. Ал Айгүл - сту-
дент. Əліби, Саламат, Саят, 
Есберген, Досберген – мек-
тепте оқиды. 
   Өздеріне облыс əкімі ар-
найы сыйлық жібергенін 
естіп-білген соң, Жарас пен 
Мейрамгүл қуаныштарын 
жасыра алмады.
   - Біз бұл сыйлықты күткен 
жоқпыз. Облыс басшысының 
бізді көп балалы отбасы 
ретінде елеп-ескергені үшін 
рахметімізді айтамыз! Біз 
сəбиді шектеген емеспіз. 
Əр баланың өз несібесі бар 
деген елдің перзенттеріміз 
ғой. Алла берсе, алдағы 
уақытта да дүниеге сəби 
əкелуді қалаймыз. Əлібиім 
мен Саламатымның арасы 
1-ақ жас. Біреуі 2001 жылы, 
біреуі 2002 жылы туды. Қазір 

Облыс əкімі

ОБЛЫС ƏКІМІНІҢ КӨП БАЛАЛЫ ҚОСБЕРГЕНОВТЕР ОТБАСЫНА 
АРНАЙЫ ҚҰТТЫҚТАУЫ МЕН СЫЙЛЫҚТАРЫ ЖƏНЕ 100 000 ТЕҢГЕ 

ҚАРЖЫСЫ ЖАҢА ЖЫЛ МЕРЕКЕСІ АЛДЫНДА ТАПСЫРЫЛДЫ

САДУАҚАСОВТЫҢ СӘБИЛЕРГЕ 
СҮБЕЛІ СЫЙЛЫҒЫ

8 сыныпта, біреуі 7 сыныпта 
оқиды. Егіз балалар сияқты. 
Біздің басты байлығымыз 
– балаларымыз! Үйіміздің 
іші күнде думан, күнде 
қызық-мереке. Алланың бұл 
бергеніне шексіз шүкірлік 
етемін! – дейді Мейрамгүл.
 Бұл отбасы  - тəубəшіл, 
қанағатшыл отбасы екен. 
  - Əзірге кенжеміз болып 
отырған Нұрсұлтанның 
атын өзім қойдым. Еліміздің 
тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Əбішұлының 
мүшелжасы 73-те 
туғандықтан, соны ырым 
еттім. Балам Нұрсұлтан 
атасындай басына бақ 
қонып, абыройы асып жат-
са несі бар?! Жақсы сөз 
сөйлеп, жақсы тілек тілеу – 
жақсылыққа бастамай ма?! – 
дейді Жарас Таймасұлы.
   Күнделікті өмірде біз көп 
нəрсеге мəн бере бермейміз. 
Қаншама жақсы адамдар 
қасымызда жүр. Ауданы-
мызда осындай ынтымағы 
ұйыған жас отбасылар аз 
емес қой. Қосбергеновтер 
солардың бірі болар. Облыс 
əкімінен алған сыйлықтары 
ес білген мына балалардың 
жүрегінде өмірлік жатталып 
қалары анық. 
 - Біз бұл сыйлықты 
ұмытпаймыз! – дейді 7 сы-
ныпта оқып жүрген Саламат 
Жарасұлы қуанышқа толы 
ризалық кейіппен.
   Оның бұл сөзіне рəсімге 
қатысқан барлығымыз риза 
болдық. Баланы қуанту кім-
кімге де болсын, бір мерей 
емес пе?! 

Сырым СЫҒАЙ
Суреттерде: облыс əкімі Н.М.Садуақасовтың арнайы сыйлығына ие болған  ерлі-

зайыпты Жарас-Мейрамгүл Қосбергеновтер балаларымен бірге; балалар өздері оңаша 
қалғанда; Қосбергеновтердің кенжесі Нұрсұлтан Жарасұлы «Өскенде мен де Нұрсұлтан 

атам сияқты Президент боламын» деп сыйлықты қабыл алып тұрған сəті.
Суреттерді түсірген автор.

    Аманкелді селолық округінің əкімі Мұрат Сембайұлы 
Дихамбаев жақында округке қарасты Қоғалыкөл, Кемер, 
Ақкісі, Есір ауылдарына арнайы түрде іссапармен барып, 
сол жерлердегі тыл жəне еңбек ардагерлерімен, ардақты 
аналармен кездесіп, олардың хал-жағдайларымен таны-
сты. Барлығын Жаңа жыл мерекесімен құттықтап, ізгі 
ниетін білдірді. 
  Округ əкімі Қоғалыкөл ауылында болғанында ардақты 
ана, зейнеткер Нұржамал Тəшпанова, Есір ауылында 
болғанында ардақты аналар Балбөпе Мырзабекова, Ма-
русия Төлеубаева, Нағима Таңатбаева, Дариға Өтепбаева, 
Жаңыл Төлеубаева, Ақкісі ауылында болғанында Сейтжан 
Досымбек, Айсұлу Уəлиева, Болат Тиыштықбаев, Кемер 
ауылында болғанында тыл жəне еңбек ардагері  Мақсұтбек 
Нұрқасымов, Төкеш Нұрқасымова, Күлсін Ахметова, 
Жауғашты Мағзұмов, Үкіжан Сүлейменова, Дəметкен 
Бекбалтина, Тоқтар Бекбалтин секілді ардагерлер мен зей-
неткерлер жəне ардақты аналар өздерінің ой-пікірлерін 
білдірді. 
  Аманкелді селолық округінің əкімі М.С.Дихамбаев осы 
сапарында жоғарыда аты аталған барлық ардагерлерге 
жеке өзінің атынан Жаңа жылдық сыйлықтар тапсырып, 
ықыласын білдірді.  Əкімнің бұл қамқорлығына ардагерлер 
мен ардақты аналар риза болып, қызметіне табыс тіледі.
 - Бізге бұрын ауыл əкімдері арнайы келіп, Жаңа жылмен 
құтықтап, жеке өзінің атынан сый-сияпат жасаған жоқ еді. 
Мұрат Сембайұлының бұлайша көңіл білдіргеніне біз риза 
болып қалдық. Ол бізді құттықтап, сыйлық тапсырса, біз 
оған жүрекжарды ақ батамызды бердік. Сонымен қатар, ол 
осы сапарында Елбасымыздың Қазақстан халқына арнаған 
өткен жылғы «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты 
Жолдауынан туындайтын міндеттерді алға қойды. Əкім 
ардагерлер мен ардақты аналар жастарды еңбекке баулуда 
ақыл-кеңестерін беріп, ықпал етулері керек, - деді. Оның 
бұл сөзін біз қолдадық. Ауылымыздың жастарын адал 
еңбек етуге шақырамыз. Шынында да, жастар қол қусырып 
қарап отырмай, еңбек етулері керек. Елбасымыз да еңбек 
адамына ерекше қамқорлық жасау керектігін айтып келеді. 
- дейді тыл жəне еңбек ардагері Тоқтар Бекбалтин ақсақал.

Қайыргелді СƏРСЕНҰЛЫ, 
«АА» газетінің қоғамдық тілшісі.

Аманкелді селолық округі.

Әкім бол - жұртыңа жақын бол

АРНАЙЫ СЫЙЛЫҚТАР 
ТАПСЫРДЫ

ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗІЛЕДІ
      Біздің Ақсай ауылында көп жылдан бері клуб болмай 
тұр. Бұрынғы клуб істен шыққан. Оны жөндеп, қалыпқа 
келтіру көп қаржыны қажет етеді. Сондықтан, ауылдық 
округ ауыл халқының түрлі жиындарын, мəдени іс-
шараларын өткізу үшін лайықты орын іздеді. Нəтижесінде, 
ауылдың орталығындағы мектептің 150 адамдық акт залын 
жөндеуден өткізіп, тұрғындар игілігіне айналдыруға баста-
ма көтерді. 
    Ұсынысты аудан əкімі қолдады. Сөйтіп, 2015 жылы бұл 
акт зал жөндеуден өткізілетін болды. Оған жергілікті бюд-
жеттен 5 000 000 теңге қаралып отыр. Ақсайлықтар бұл 
шараға ризалықпен қарауда. 

Дүйсенбай КОКИШЕВ,
«АА» газетінің қоғамдық тілшісі.

Ақсай ауылдық округі.

    Ауылдық округ əкімдігінің ұйымдастыруымен жергілікті 
кəсіпкерлер бас қосып, пікір алысты. Бұл шараға 12 шаруа 
қожалығының жетекшілері жəне 5 жеке кəсіпкер қатысты. 
Олар ауылда тұратын 1 жас пен 6 жастың аралығындағы 53 
балаға сый-сияпат жасады. Бұл шараға «Жеңісбек» ЖШС 
директоры Мүбəрəк Шаяхметов демеушілік жасады.
     Мұнан соң, өздері өзара пікір алысып, ауылды өркендету-
ге байланысты ой бөлісті.  Атап айтқанда: «Ақжол» шаруа 
қожалығының төрағасы Мылтықбай Шағыров, «Əліби» 
шаруа қожалығының төрағасы Махмұт Ғаниев, жеке 
кəсіпкер Данагүл Ильясова өздерінің ұсыныстарын ортаға 
салды. 
    Кездесу соңында ауыл əкімі Ж.Қ.Алтынсарин бірқатар 
кəсіпкерлерді өзінің грамотасымен марапаттады, 
еңбектеріне табыс тіледі.  

Ақсай айшықтары

КӘСІПКЕРЛЕР БАСТАМАСЫ

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
   02.07,1970 жылы туған Кеделбаев Қанат Уашовичтің 
атындағы №017440769 жеке куəлігі жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп танылсын.

    Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Т.Исабеков атындағы 
аудандық орталық стадион алаңында Мұз қалашығының 
ашылуы өткізілді. Мерекеге сай əртүрлі ертегі 
кейіпкерлерінің түрлі-түсті мүсіндері жасалған.  Атап ай-
тар болсақ:  есік алдында мұздан жасалған қойдың, өтіп 
бара жатқан Жылқы жылының бейнесі,  балалар асыға 
күтетін Аяз ата мен Ақшақар, сонымен қатар бала күнгі 
сүйіп көретін мульфильм кейіпкерлері «Қоян мен Қасқыр», 
əр бүлдіршіннің жадында сақталып қалған «Мақта қыз бен 
Мысық» ертегісі,  «Жолбарыс пен жалқау Маймыл»  жəне ел 
есіндегі қызықты «Бауырсақ»  мүсіндері бой түзеген.  

АУДАНЫМЫЗДА МҰЗ ҚАЛАШЫҒЫ АШЫЛДЫ
   Жиналған қауымды аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов Жаңа 
жыл мерекесімен құттықтап, аталмыш қалашықтағы əсем 
мүсіндерді жасаған ұжымдар мен мекемелерге Алғыс хатын 
тапсырып,  ризашылығын білдіріп, сыйлықтар тапсырды. 
Бағдарламада  мерекеге арналған балалардың қойылымы, 
бір қатар концерттік бағдарлама  ұсынылды. Қыс мезгілін 
асыға күтіп, қалашықтың ашылуына келген бүлдіршіндер 
мүсіндерді тамашалап, сырғанақ теуіп, қуанышқа бөленді. 

Ə.МҰРАТБЕКҰЛЫ.
Өз тілшіміз.

БИЛІК ЖƏНЕ ХАЛЫҚ
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   Еңсегей ірі денелілеу, қазақы 
қалың беттеу, қоңыр өңді, 
жоғарғы ерніне шашына ұқсаған 
көмірдей қара мұрт жаңа ғана 
тебіндеп келе жатқан сұлуша 
жас жігітпен əңгімелесер алдын-
да «Атың кім еді, шырағым?» 
десем, ұялшақтана күмілжіп 
төмен қарады.
  -  Неге айтпайсың?
  -  Жай əншейін, əкем сіздей 
бола ма деген үмітпен...
  -  «Сəбит» пе, сонда?
  - Ия!... əкем Аймұхан деген кісі. 
Фамилиямды атамнан аламын. 
Оның есімі – Досан.
   -  Сауатты адам ба еді ол?
   -  Ия, бухгалтер. Кітапты 
көп оқитын еді, əсіресе, сіздің 
шығармаларыңызды, оның 
ішінен «Адасқандарды». Ол 
біздің елде болған оқиға ғой... 
  Одан арғы əңгімеміз жас 
Сəбиттің қолжазбаларымен 
танысу болып кетті. Бірнеше 
көркем очерктерден құралған 
жинақтың аты «Қайырлы таң» 
екен. Тақырыбы тың жəне 
тыңайған жерлерді игеру жай-
ында. Шетінен оқи бастаған 
очерктерге мен екі жағынан 
сүйсіндім: бірі – оқу бесігінің 
таңбасы арқасынан əлі арылып 
болмаған, балаң студенттің 
туған жерге деген өлшеусіз ма-
хаббаты, екіншісі – аузынан 
уызы арылмаған жас бола тұра, 
туған тілінің байлығын жақсы 
меңгеруі. Очерктер идеялық 
жəне көркемдік жағынан биік 
дəрежеде жазылған. Сонысына 
қарап «мынау бала қайтеді?!» 
деген сүйсіну үміті тұтанып 
қалды көңілімде. Бұл - 1966 
жыл еді.
   Үш жылдан кейін Досановтың 
екінші очерктер жинағы «Ал-
тын күрек əнін» оқығанда, 
бұрын тұтанған үміт зорая түсті. 
Бұл Торғай даласының тыңын 
көтеру тақырыбына жазылған, 
бас кейіпкері – осы игілікке сол 
маңда жетекші болған атақты 
Еңбек Ері Қозыбаев Оразалы. 
Очеркте тыңды игеруде пар-
тия басшылығының жарқын 
істері жақсы көрсетілген. Доса-
нов тегі адам бейнесін жасауда 
шеберлене түсіп келе жатқан 
сияқты. Оған «Бұлбұл үні» де-
ген атпен, қазақ сахнасының 
қазір ең таңдаулы əншілерінің 
бірі Бибігүл Төлегенованың 
портретін жасауы.
   Көркем прозаға очерктер 
арқылы келу дүниежүзілік 
əдебиеттің көбінде бар. Орыс 
əдебиетінде оған мысал – 
Салтыков Щедрин. Біздің 
Сəбит осы əдісті қолданып, 
очерктерінің өзінде де көркем 
проза жағына қырындай ба-
стады да, 1970 жылы «Қыран 
қалғымайды» деген атпен 

Сəбит МҰҚАНОВ
ҰЛҒАЙҒАН ҮМІТ

«Жұлдызда» жарияланған хи-
каясында суретшілік жолға 
түсті. Хикаяның мазмұны – 
халқымыздың бүгінгі өмірі, 
кейіпкерлерінің ой санасы да, 
құрлысшыларымыздың жасам-
паз істері мен қылықтарына 
байланысты. Əр мінезді адам-
дар бола тұра, бұлардың ішінде 
жасанды дос та, қас та жоқ: 
бəрінің ісі, əрекеті, мінез-құлқы 
ақыл мен ойға қонатын табиғи 
жайлар жəне бəрі де жағымды 
образдар. Шығармаларында өз 
заманының жаршысы бола тұра, 
Сəбит кейде өткен заманының 
тақырыбына да барып қояды. 
Оған мысал – осы «Аруана» 
хикаясы. Хикаяның басты 
кейіпкері екеу: жау қолында кет-
кен Тауман атты жас батыр жəне 
оған қосақтала кеткен аруана 
(түйе). Мен осы екеуінен аруана 
жайлы ерекше тоқтаймын.
  Ғасырлар бойына мал өсірумен 
шұғылданған көшпелі қазақ 
арасындағы малға, əсіресе, 
«киелі» санайтын малға де-
ген махаббат күшті болған. 
«Боз інген» сияқты ғажайып 
ертегілер «Боз айғыр» немесе 
«Тарғыл бұқа» сияқты ғажайып 
түйелер содан туған. «Ер 
қанаты – ат» дейтін қазақтар, 
əрбір халықтық батырлардың 
жансерігіне тұлпар аттарын 
қосқан. Атқа деген осынша 

зор махаббаттың сарқыты 
сияқты кешегі Ақан серінің 
Құлагерін ертегілік аңыз ғып 
кеткен. Жазба əдебиетте ертегіге 
айналған бұл аттың əдемі 
бейнесін «Құлагер» атанған 
поэмада Ілияс Жансүгіров жа-
сады. Алыстағы базарларға 
апарып сатқан аттар туған 
жеріне қашып келсе, ел болып 
өлгені тірілгендей қуанатынын 
көргеніміз бар. Советтік 
дəуірдегі ат бейнесін Бейімбет 
Майлиннің «Көк шолақ» атала-
тын өлеңдер шоғыры мен Сəкен 
Сейфулиннің «Қызыл ат» по-
эмасы көрсетеді.
    Қазақтың ұғымында түйеден 
жершіл жəне балажан жа-
нуар жоқ. Ботасын адамдай 
сағынады, өлгенін адамдай 
жоқтайды. Бір ертегіде екі адам 
бір ботаға менікі деп таласады. 
Екеуі дауласып биге барғанда, 
қайсынікі екенін біле алмаған 
би, ботаға тақым бұрау сал-
дырды, сонда туғаны бақырған 
ботасының үстіне түсе қалады 
да, тумағаны қарап қана тұрады. 
Ботаның кімдікі екені содан 
мəлім болады.
  Түйенің ботажандығы ту-
ралы қазақтың сөздік жəне 
музыкалық фольклорында то-
лып жатқан таңқаларлық əдемі 
шығармалар бар. Ал, жазба 
əдебиетте  ауызға аларлық еш 

нəрсе жоқ. Осы тың жатқан 
тақырыпқа бірінші рет боразда 
тартқан жазушы Сəбит Досанов.
    Досановтың «Аруана» хикая-
сында аналық түйе мен оның бо-
тасын сипаттауы адамнан бетер. 
Тілсіз түйенің туған мекенін, 
балажандығын сипаттағанда 
Сəбит оқырмандарының сана-
сезімін толғандырып, кей-
де көзіне жас алғандай халге 
келтіреді. Кейбір сипатында 
жақсы ақындар дəрежесіне 
көтерілген автор қазақ тілінің 
қайдағы бір тəтті балын тамы-
зады.
  Меніңше, осынша дəмді 
жазылған хикаяда, адам (Та-
уманды, оның хаты мен 
жақындарын) қоспай-ақ, 
бірыңғай аруана тақырыбын 
алып шықса, былай да жақсы 
жазылған хикаяны тұтастыра, 
көріктендіре, шыңдай түсер еді. 
Бірақ хикаяға адам кейіпкерін 
араластырудан, отаншылдық 
тақырыпқа арналған шығарма, 
мазмұннан да, түрінен де 
ұтылып тұрған жоқ, адам мен 
айуан жершілдік жағынан бірін 
бірі толықтырып тұр.
    Оқиға психологиялық жайлар-
ды толғауға арналған. Осыған 
драмалық жайларды бұдан 
да шиеленістірсе, хикаяның 
көркемдік бойы биіктей, 
жарқырай түсер еді. Адас жа-
зушымен алғаш жолдасқанда, 
қазақ совет əдебиетінің 
көрнекті кадрының бірі болар 
деп тұтанған үміт одан жыл 
санап ұлғая берді де ақыры, 
қатарымызға қаламы төселген, 
қарқыны көркем əдебиет 
қаламгерін əкеп қосты.
   Жалпы алғанда, алғашқы 
адымын очерктермен бастаған 
Сəбит Досанов мына хикаясын-
да суретшінің даңғыл жолына 
түсіп үлгіргенін байқатады. 
Суретшілік қаламы төселген 
Сəбит Досановтың еңбегіндегі 
тағы бір татымды жағына тоқтай 
кету қажет. Ол біріңғай көркем 
шығарма жазумен ғана емес, 
қазақ əдебиетінің бұрынғысы 
мен бүгінгісінің тыңғылықты 
зерттеушісі. Оның «Соны 
іздер» деген атпен өткен, 1970 
жылы жарияланған көлемді 
монографиясы өзімен замандас, 
қаламдас жазушылардың соңғы 
он жыл ішінде жарияланған 
еңбектеріне байсалды баға, 
ұқыпты талдау. Бұл да ізгілікті 
іс. Өзі жазғаннан басқаны аз 
білетін немесе білмейтін топас 
жазушылар да əдебиетте  аз 
емес. Бұл жағдайда қазақтың 
«Жеті атасын білген ұл, жеті 
жұрттың қамын жер, өзін ғана 
білген ұл, құлағы мен жағын 
жер» деген мақалын еске түсіру 
жөн. «Өзін ғана білген ұлдың» 
ой-өрісі тар, санасы аласа, сезімі 
саңылаусыз келеді. Досанов 
Сəбит ондай олақтықтан аулақ.
   Құтты қаламың қарқындай 
берсін, құрметті Адас!

26.06.1971 жыл.
Алматы.

От шашып Алматының аспанында,
Самолет құлағанда қас-қағымда.
Жетпіс жеті жолаушы салондағы,
Ажал жетіп айналды жас қабырға.

Көк аспан қара жердің арасында,
Өлім мен өмір айқас таласында.
Жебеді жас Сəбитті періштелер,
Апаттан аман қалды ол, нанасың ба?

Алысып ауру, ажал – боранменен,
Жеңді оны жалын жігер орамы кең.
Сол-сол-ақ жазушылық жолға түсті,
Аңсаған арманы еді-ау бала күннен.

Келді де əдебиетке алабы кең,
Жылытты бар жанрды жанарымен.
Қасымды қара сөзбен жырлағанда,
Сүйсініп шабысына қарадым мен...

Сырбай МƏУЛЕНОВ

СҮЙСІНІП ШАБЫСЫНА 
ҚАРАДЫМ МЕН

Дүниенің дауылына бетің беріп,
Еніп ең есігінен еркін келіп.
Баяғы балалықтың ышқырына,
Қыстырған қара сақа секілденіп.

Соғушы ең кенейлерді сақылдатып,
Артыңа қарамаушы ең атып жатып.
Күншілдер күңкіліне құлақ аспай,
Талант пен еңбегіңнен таптың бақыт.

Ерте ұғып тіршіліктің қарбаласын,
Батырып қырсықтардың қарға басын.
Жап-жаңа бір айқасты бастан кешіп,
Тағы бір арпалысқа қамданасың.

Соңыңнан танбай, інім, жарқылдай бер,
Қашанда тағдырынан тартынбайды ер.
Су ішкен бір өзеннің баласы едік,
Мені де жаны бірге жақындай көр!

***
Бала Сəбит, бауыр Сəбит, қарағым,
Сонау күннен үмітпенен қарадым.
Тағдыр саған енді таяқ ойнатпай,
Жаңа күнге тік қарасын жанарың!

     Рисуя отчий край верблюдицы, ее любовь к верблюжон-
ку. Сабит волнует чувства читателя и даже невольно вы-
зывает у них слезы на глазах.

Сабит Муканов.

    Обладая талантом сильным, добрым и редким по зоркой 
остроте и живописности, Досанов проникает в истори-
ческие лобиринты жизни своего народа, его души, его ча-
яний и ожиданий.

Юрий Бондарев.

     Резкий поворот истории в начале 90-х годов ХХ века за-
дул, погасил огоньки многих дарований. Продолжают све-
тить единицы. Сохранил свой огонь-свет и Сабит Доса-
нов. На фоне темноты, образованной сотнями погасших, 
его книги, новые книги, набирают световую силу.

Олжас Сулейменов.

    Ты много сделал для развития казахской литературы. 
Тебя читают и любят люди... А это много значит.

Чингиз Айтматов.

    Писатель Сабит Досанов – необычное явление на не-
босклоне набирающей все большую высоту казахской ли-
тературы.

Юрий Поляков.

    Данный сборник не может оставить французского чи-
тателя равнодушным. является чутким рассказчиком и 
внимательным художником, показывающим прошлое, на-
стоящее и будущее.

Альберт Фишлер.

   Это роман о любви. Любовь с первого взгляда – и на всегда.
Лиана Полухина.

    Қазақ қызы Айжанның бейнесі де қазақ əдебиетіне 
Сəбит қосқан жаңа, тың ерекше бейне.

Серік Қирабаев.

    Қазақ үшін – сен кешегі Сəбитсің.
    Башқұрт үшін – сен бүгінгі Мұстайсың!

Өтежан Нұрғалиев.

   Дорогой Сабит! Без Вас на земле было бы скучнее и 
труднее. Вы – добрый свет и воплощенная любовь к людям.

Людмила Щипахина.

   Ақбас бүркіт қазақ əдебиеті ғана емес, дүниежүзі 
əдебиеті шығармаларында да кездеспеген, бұрын-соңды 
болмаған тың символикалық бейне.

Жұма-Назар Сомжүрек.

   Дорогой брат Сабит! Ты всегда будешь мне дорог как 
брат по крови, по делу и по боли.

Римма Казакова.

    «Белую аруану», наверное учат в казахской школе. Но 
эту поэму должны учить в любой школе, ибо это вещь 
большого значения и звучания. «Аруана» - камень, брилли-
ант, поэма. В «Аруане» воплотилось то, что соединяет 
народы, соединяет разные вероисповедания. Это вещь 
классическая.

Мурман Джгубурия. 

ЗАМАНДАСТАРЫ СӘБИТ 
ДОСАНОВ ТУРАЛЫ

Тəтті өтіріктен – ащы шындық артық,

Қарғаның қуанышынан, қыранның қайғысы артық.

Үндемей жүріп, үлкен істер тындыр.

Өсетін елде – ақын сыйлы,
Өшетін елде – əкім сыйлы.

Өнердегі ерлік – өмірден де қымбат.

Біреуді көкке, біреуді жоққа шығарма!

Төбені ғана көргендер асқар тауға шығар ма?

Махаббаттың тартар лəззаты қаншалықты тəтті болса, 
тартатын азабы да соншалықты болады.

Махаббаттан асқан – бақ бар ма,
Таланттан асқан – тақ бар ма?!

Əйелсіз өмір – айсыз түн.
Əлемнің кілті – əйелде.
Əйелде – баланы дана, дананы бала ететін қасиет бар.  

ЖАЗУШЫ СӘБИТ ДОСАНОВТЫҢ 
ҚАЛАМЫНАН ТУҒАН ҚАНАТТЫ 

СӨЗДЕРДІҢ БІР ҮЗІГІ

ТАЛАНТ ПЕН 
ЕҢБЕГІҢНЕН ТАПТЫҢ 

БАҚЫТ
Ғафу ҚАЙЫРБЕКОВ

Ағаларының ақ тілегі

Қош келдің, Сəбит інім, сүйіктіміз,
Талантпен талай елді жылыттыңыз.
Халыққа көкіректі  айқара ашып,
Өлеңнен өшпейтұғын сыр ұқтыңыз.

Биікке өзің бастап  ұрандадың,
Еліңе от жалынды  жыр арнадың.
Жұлдызың жанып тұрған  шағыңда да,
Мұңданбай халқың үшін тұра алмадың. 

Сөздерің сəуле шашты, ой да қаптап,
Кезің жоқ  айта алмаған қорғалақтап.
Елінің  ауыр жүгін арқалаған,
Қаламым  Сені  жырлап жорғалап бақ. 

Үшеуің  бірдей келіп  інілерім,
Көңілін  көл еттің ғой бүгін елдің.
Сəбит пен Қойшықара, Серікбайжан,
Қош алшы, Шилі аулының жылы лебін.

Сыртыңнан, Сəбит қалқам, таныс жанмын,
Есімде,  ел деп дəумен алысқаның!
Табиғат  өзі  берген талантың бар.
Жорытқанда  жолың болсын, арыстаным!

Ғалым  СЕЙДАҒАЛИЕВ

ТАБИҒАТ  ӨЗІ   БЕРГЕН  
ТАЛАНТЫҢ БАР

А у д а н ы м ы з д ы ң  8 7  ж ы л д ы ғ ы  қ а р с а ң ы н д а



5amangeldy-arai@
mail.ru

№ 1  (7643)
9 қаңтар 2015 жыл

   Бүгін түсте Сəбит телефон шылдыратып, 
осындай үлкен театрдың бүгінгі үлкен сахна-
сында «маған арналған кеш өтеді» деген хабар-
ды естігенде менің есіме Сəбиттің туған өлкесі 
Торғай түсті.
   Өйткені Торғайдың топырағына дəл мен талай 
рет аяқ бастым. Ақкөлдің суына түсіп, Аққұм 
мен Тосынның құмында талай ақсақалдармен, 
ағалармен, інілермен мəжіліс құрысқан 
күндерім түсті. Сол ағайынның өз топырағынан 
шыққан үлкенді кішілі əрбір перзентке деген 
елдің ерек ықыласы мен сүйіспеншілігі түсті. 
Бір кезде Ахмет пен Міржақыпты тапқан өлке 
өзінен шыққан əрбір перзенті өзінің ботасын 
қымтап, сырт көзден қолпаштап сақтайтын, 
біздің елдің жаңа туған інгендеріндей өте 
бағалағандары түсті. Оның үстіне Сəбит өзінің 
шақыру билетінде «менің əдебиетке келгеніме 
30 жыл толды» деп жазыпты. Сол 30 жылдар да 
түгел менің ойыма түсті. Енді сол 30 жылдың 
бойында осы бүгінгі төрде отырған Сəбит 
екеуміз бүкіл бір рухани кеңістікке бірге келе 
жатыр екенбіз. Сол 30 жылдың бойында біздің 
басымыздан талай-талай оқиғалар, құбылыстар 
өтті. Əр түрлі пікір-таластар да болыпты. Ол 
да, мен де онша енжар адамдар емеспіз. Талай 
таластарда пікірлеріміз бірде бірге шығыпты, 
бір кезде əр қилы естіліпті. Бір құбылысқа, бір 
адамға, бір шығармаға, бір тұлғаға əрқайсымыз 
əр тұрғыдан қараған күндеріміз де болыпты.
     Біздің қолымыздан келетін нəрсе біріміздің 
қолымыздан келуі де мүмкін. Мəселен, менің 
қолымнан келетін нəрсенің бəрі Сəбиттің 
қолынан келуі мүмкін. Оған менің күмəнім жоқ. 
Бірақ Сəбиттің қолынан келетін нəрсенің бəрі, 
бəрі болмағанмен көпшілігі менің қолымнан 
келмейтіндігі тағы да сондай күмəнім жоқ. 
Мінекей осының бəрін ескере отырып, Сəбиттің 
алдында менің замандас ретінде де, дос ретінде, 
қаламдас ретінде де бүгінгідей күнде айтпай ке-
туге тиісті емес бір жайдың менің ерекше ойыма 
түсті. Осы 30 жылдай бұрын мен тұңғыш рет 
проза кітабын шығарыппын. Сол кезде менің 
тұсауымды кескен кісі осы бүгінгі Сəбит До-
санов еді. Менің алғашқы проза кітабымның 
редакторы еді. Ол кезде жас қаламгердің 
əдебиетке келуі, Жазушылар Одағының есігін 
ашуы, баспаның есігін ашуы, кітап шығаруға 
дейтін қарлы тау, қиын шаруа еді. Сол қарлы 
қара таудан мен де оңай секіріп өтпеппін. Та-
лай қиындықтарын көріп, қиналып шықтым. 
Сол қиын күндерде маған түскен көп жүкті 
жеңілдеткен де осы Сəбит еді.
   Өздеріңіз білесіздер, мен жоғалған түйе 
сияқты жалғыз жайылатын кісімін. Көп нəрсеге 
ыңғайсыз, қабілетсіз едім. Сол кезде Сəбиттің 
үлкен үйірімділігінің арқасында сол көптеген 
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Əбіш КЕКІЛБАЙҰЛЫ

ОТЫЗ ЖЫЛДЫҢ ОЛЖАСЫ
Ең əуелі Сəбитпенен таныстың,
Сонан кейін... Қонаевпен табыстың.
Жиырма төртке толмай жатып... қазақтың,
Оқуы мен сұлу қызын тауыстың!

Самолеттен құлағанның өзінде – 
Қайта тұрып – қорамсаққа қол салдың,
Туған жерің – шаңы шыққан – Торғайға,
Тас төсетіп, асфальттатып жол салдың.

Қасым сені... əруағымен көтерді,
Сен Қасымды... шығармаңмен көтердің.
...Өлең жазып Байғанинға барғанда – 
Өтекеңе 3 000 доллар... əпердің!

Ғабит пенен Ғабиденге кезекті – 
Тең ұсындың – терген жоқсың тезекті.
Сонау Сырбай заманында «Союзда» - 
Сен көтердің құлап жатқан газетті!

Кеңшілік пен Тұрғынбеков Серіктер – 
Сенен өрген – сен көтерген жыршылар.
Ғаббас, Ғафу, Қайнекейлер... өзгермей – 
Сол қалпында көкейіңде тұр шығар!

Туған жерге - тұлға болған Сəбитсің,
Жүйрік болған, жорға болған - Сəбитсің.
Ғабит, Сəбит екеуінен үлгі алып,
Ұлыларға арда болған – Сəбитсің!

Айқайың жоқ, ұйқайың жоқ, ақ көңіл – 
Адамзаттың бəріне тең... жақынсың – 
Ең бастысы көктен түскен жұлдыздай,
Жырдың отын жағып келген ақынсың!

Қарай қалсам, алдыма да артыма...
Сəбит келед қасиет боп халқына – 
Кешегі өткен Дəу Сəбиттің Жан Досы,
Жаңа Сəбит жүрегімде жарқыра.

Егеменге қолы жеткен халқың бар,
Ұлылардан алып қалған салтың бар.
Сол халқыңмен, сол салтыңмен өзгермей...
Туған жерге тұлға болар қалпың бар!

Сəбит барса – Дұшпан сенен қашпайды,
Сəбит барса – Жақсылыққа бастайды.
Сəбит барса – Дым бермейтін Шығайбай,
Жарқыратып жылқы сойып тастайды.

Сəбит жазған «Ботагөзде» - Досанов,
Досановқа əнімізді қосалық.
Туған жерге тұлға болса, бір Адам – 
Сол адамың – осы
Сəбит... Досанов!

Аспанға ұшсаң, қос қанатты құстайсың,
Жерге түссең, елдің сөзін ұстайсың.
Қазақ үшін сен кешегі Сəбитсің!
Башқұрт үшін... сен бүгінгі Мұстайсың!

Айтар біреу: «Ой, қойшы!» деп саған сын,
Айтар біреу: «Ой, қойшы» деп маған сын.
Ақын болсаң, көсем болсаң – ел үшін,
Ал, мен үшін, ең бастысы – 
Адамсың!!!

СƏБИТКЕ
Қазаққа бір жазушы керек болып,
Шыр етіп бір заманда жерге түстік.
Тауманға бір студент керек болып,
Бір кезде ҚазГУ-ге де бірге түстік.

Арқада тың көтеріп жатқан кезде
Тыңда да Сарыторғайда суға түстік,
Асты мұз, үсті жылым, қатері мол,
Əдебиет дейтұғын буға түстік.

Бір күні ақша керек болып қалып,
Байғанин байып жатқан тойға түстік.
Сəбит пен Ғабит келіп бір күндері – 
Біздер де біреулерге ойға түстік.

Ей, Сəбит, сен хылқыңның ардағысың
Сен тудың арзан сөзге... бармау үшін,
Өз кезіңде тудың сен, өз сөзіңді
Қазақ дейтін халқыңа арнау үшін,
Жалғыз ауыз сөз жаздым, қыран Сəбит – 
Жыр аспанда қанатың талмау үшін!

қолайсыздықтардан біз абыройлы өткен 
сияқты едік. Сондықтан сол жолы Сəбит «Мен 
қателескен жоқпын, əдебиетке сол жұрттың 
назары түсетіндей қаламгер келді» деп айтқан 
тұжырымы менің құлағыма қайта естілгендей 
болды. Сондықтан да, дəл бүгінгідей мына 
Сəбиттің мерейіне, абыройына бүкіл ел-жұрт 
жиналып, оның халыққа, əдебиетке істеп жатқан 
қалтқысыз қызметіне өздерінің алғыстарына 
мен де қаламдас ретінде, замандас ретінде, бір 
кездегі авторы ретінде бас иіп, рахмет айтқанды 
жөн көрдім.
  Енді өмірдегі нəрсенің бəрі даулы ғой. 
Əрқайсымыздың да айтқанымызға, 
жазғанымызға əр түрлі сөздер шығып жатады. 
Қай-қайсымыздың да соңымызға сөздер еріп 
жатады. 
    Мына Сəбит туралы да əркім əр түрлі айтуы 
мүмкін. Ол барлық тірі пенденің ұлының да, 
кішісінің де, ұлылығында, кішілігінде басында 
болатын жағдай.
    Бірақ мен өз басым Сəбиттің даусыз үлкен 
қасиеті, оның рухани елгезектігі деп білемін. 
Бұнда менің шаруам жоқ, бұны қайтем, басқа 
да істер бар ғой деп, сырт айналып кететін, 
орайын тауып құтылып кететін, оңтайға оңай 
құтылып кететін мінездері жоқ. Тікелей келген 
қашпайтын, халықтың, қауымның ісіне елден 

бұрын жаны ашитын жəне сол жаны ашыған 
ісін іс қылып шығаруға үйірсектігі, қабілеттілігі 
жететінін өмір талай рет көрсетті жəне бір 
жақсысы бұл болмасын демейді, болсын дейді.
      Мына бізде бір сөз бар: «əдебиеттегі өзіндей 
өнерін сүюдің орнына, өнердегі өзін сүйеді» деп 
кісінің бетінен алып бір сөйлейтін кезіміз бар. 
Шын мəніне келгенде өзіңдегі өнерді сүюің 
керек. Өнердегі өзіңді сүюге тырысуың керек. 
Егер соған лайық болатын болсаң.
     Мына Сəбит сол өнердегі өзін де жек 
көрмейтін адам, бірақ өзіндегі өнері де далада 
қалмасын деп қам жасайтын кісі. Оның үстіне 
тек қана өзінің бойындағы өнерді емес, өзгенің 
бойындағы өнерді жақсы танитын, мұқият 
бағалайтын кісі. Сондықтан да əдебиеттің де сын-
шысы болды, театрдың да сыншысы болды. Осы 
қасиетін баспада редактор, əдеби газетте бөлім 
бастығы болып жүрген кезде де жақсы танытты. 
Адалдығын, əділеттілігін танытты. Оның үстіне 
біздің жазушы, қауымның қолынан келмейтін, 
өнердің де əр түрлі күнкөріс керектігі екенін, 
оған да шаруашылығын қамдап отыратын, 
аяқ-қолын жөндеп отыратын қамқор көз керек 
екендігін бəрімізден бұрын түсінген азаматтың 
біреуі. Ол ұзақ жыл əдебиет қорын басқарды. 
Сол кезде мынау əдебиетімізді насихаттауға, 
алыс-жақынға Жазушылар Одағының, əрбір 
жазушының жəй күйінің жақсы болуына шы-
рылдап жан аямай қызмет етті. Ол мінезін оның 
бер жағында мынау мəдениетіміздің басқа ат 
салысқан кездерінде де сол мінездерін танытты 
деп ойлаймын. Əсіресе, кейінгі жылдары мынау 
жырау ақындар одағын құруға мұрындық болуы, 
сол сияқты Республикалық Мəдениет министрі 
жанындағы үлкен мəдени орталыққа жетекші 
еткен жылдарда да Сəбит Досанов үлкен-кішілі 
мекеменің есігін ашып келгенде сол жалпы 
ортақ өнеріміздің де жəй, күйіне байланысты 
көп жан аямас жұмыс жасады.
     Мен өзім ойлаймын, біздің Сəбит тек танымал 
жазушы емес, өте тарлан продюссер, импреса-
рио, үлкен баспагер, мəдени менеджменттің 
үлкен маманы болуға қабілеті жететін адам.
     Егер əлгі атом бомбасын бейбіт мақсатқа 
алсақ Сəбит Досановтың бойында да талай 
қабілет, ұйымдастырушылық шеберлік, күш-
жігер көп. Оның заманы қазір енді келіп тұр. 
Аман болса да, əлі де қос ішіндей күш, қайраты 
жетеді. Əдебитке келгенде бар болғаны 30 жыл 
болды деп отыр. Көбіне қыз-келіншектерден 
емес, Сəбиттің де жасын сұрауға болмайды.
    Менің бұған айтатыным, Сəбит, енді қалжың 
деп ұқ. Əйтеуір құлағыңда қалатын бір сөз бар: 
«Қызыр тегін жігітті елемейді, қыздар тегін 
жігітке үйір болмайды» деген. Өз сырыңды 
өзің білесің, сен де тегін кісі емес шығарсың. 
Сондықтан сенің құлағыңа жағар, жақпас. 
Шалдардың жастарға айтатын бір батасымен 
сөзімді аяқтағым келеді: «Аман жүр, дегеніңе 
жет!».

30 мамыр, 1996 жыл. Алматы.
Суретте: Сəбит Аймұханұлы ДОСАНОВ.
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Ешқашан жанаспаған аласамен,
Атанған о бастан-ақ бала Сəбең.
Ұқсайды Сейфуллинге мұртыменен,
Көзінің шарасымен қарасы кең.

Ол үшін қас-қағым жер алыс арман,
Күтеді ылғи досы, танысы алдан.
Ғабиден Мұстафинмен дəмдес болған,
Əуезовтың өзінен дəріс алған.

Ештеңе өнген емес тек тұрғаннан,
Сол үшін Сəбең біздің өткір болған.
Жасынан үлкендерге иек артып,
Мүсірепов, Мəуленовпен соавтор болған.

Бойында бұрқыратып күш-қайнарын,
Қояды байлап, матап дұшпандарын.
Сапарда бірге жүріп, тəнті болған
Достары Олжас, Шыңғыс, Мұстай Кəрім.

Жүреді кеудесінде жүзіп өлең,
Жол тартып шетелдің де түзіне кең.
Ана жыл Индияға барып қайтты,
Мұхтардың, Тахауидың ізіменен.

Жайлы жер, жылы орын талғамаған,
Алыпты қаладан - күш, нəр - даладан.
Тау асып, аңғар асып, Ауған асып,
Алқынбай Африкаға да барған адам.

Қыр мұрын, қара торы, сұңғақ келген,
Сөзіңді ықыласпен тыңдап көрген.
Повесті, романды қолда ойнатып,
Қасымды қара сөзбен жырлап берген.

Бар болса, Ғафекесі, Сыр-ағасы,
Ешкімнен төмен болмас, сірə, басы.
Аралап ауыл-елді кете барды,
Атақты «Дауыл»  деген драмасы.

Жаралған жүйріктердей бауырынан,
Сəйгүлік сипаттайды сауырынан.
Жазушы жалғыз өзі шырқап тұрған,

Батырдың Аманкелді ауылынан.

Өтіпті қанша асу, қанша жолдан,
Естісе ерлігіне тамсанар жан.
Осынау жасқа дейін біздің Сəбең,
Қалыпты он өлімнен, жеті ажалдан.

Сапары жатпас сірə, тəмəмдалып,
Сырыңды, сыңайыңды сан аңғарып.
Жер басып келе жатыр біздің Сəбең,
Құлаған самолеттен аман қалып.
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Жақсыны мақтамайды халық бекер,
Нанбасаң, оның жүгін барып көтер.
Бұл Сəбең - бермес жерде бере салып,
Бұл Сəбең - алмас жерден алып кетер.

Сөз айтсам, өзі жайлы, тойы жайлы,
Ер Сəбең ештеңеге мойымайды.
Тапқанын үлестіріп, жұртқа шашар,
Сондықтан дүние жиып, байымайды.

Қазақтың сендей болсын бір ағайы,
Аз болар бір Махамбет, бір Абайы.
Бар болса, біздің Сəбең бақытты адам,
Қасында хас сұлуы - Құралайы.

Өзіңнен жан аямас шын дос болсаң,
Сырлассаң, кейде тіпті мұңдас болсаң.
Көңілінде - алаулаған ағын сезім,
Төрінде - жиналмаған бір дастархан.

Тапсырсаң бір жұмысты тас қылады,
Көре алмай кейбіреулер қас қылады.
Сəбеңді құрметтеп жатады ылғи,
Обкомның, райкомның басшылары.

Жігітке қашан болсын сезім көрік,
Мен соның жүрмін талай көзін көріп.
Сəбеңе сəл ренжіп қалған кісі,
Жібіп сала береді өзін көріп.

Айтқандай көрінбейін көпке кеңес,
Бұл сөзім артық болса, өкпелемес.

Қашан да сырттан келген қаламгерлер,
Сəбеңнің төрін көрмей өткен емес.

Жиылып қалың топтай жасанып кеп,
Бір тойды қуанайық жасадық деп.
«Сəбең» деген сөзімді ағайындар,
Түсініңдер кəдімгі Досанов деп.
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Болмаса да Дөнентаев, Мұқанов,
Кітаптарын шығарған жоқ жұқа қып.
Жүреді ылғи тайталастың ішінде,
Жүрегінде шабыт оты тұтанып.

Драмасын «Ертең бюро», «Дауыл» дер,
Прозасын қабыл алған қауым ел.
Бір жанрда жатып алмай етпеттеп,
Бар жанрға жанын салған қаламгер.

Қайда жүрсін қалам болған қаруы,
Сұғып алар тілінің де бар уы.
Аманкелді ауылына барғаннан,
Оңайырақ Африкаға баруы.

Шарламаған жер қалмады шетелден,
Уақытын өткізген жоқ бекерден.
«Батыс - Шығыс» романы жазылып,
Саясаттың туын көкке көтерген.

ШАРЛАМАҒАН ЖЕР ҚАЛМАДЫ ШЕТЕЛДЕН
Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ

Өтежан НҰРҒАЛИЕВ

АДАМСЫҢ, СƏБИТ ДОСАНОВ!

Бір тұяқ  қалғандай боп  асылдан-ақ,
Есімде əр мақалаң басылған шақ !
Риза жерлестерің, Сəбит қалқам,
Жарқырап  көзге түстің жасыңнан ақ.

Əдеби баспаларды  алып тұрам,
Демеймін  «қатарымнан қалып тұрам».
Ауылға Сəбит  өзің  келген сайын,
Көргендей  Бейсенбекті болып тұрам !

Па, шіркін  Бейсенбектей  адам қайда ?!
Қалдырмас  қатарласын  жаман жайға! 
Қалпынан қарапайым  айырылмаған,
Не керек  өкінгенмен, амал бар ма?!

Қабден  БАЙҚАСЫНОВ

ЖАРҚЫРАП  КӨЗГЕ  ТҮСТІҢ  ЖАСЫҢНАН-АҚ !

Бейсенбек бейнесі естен өшкен емес,
Сөзімді түсінгендер  «кеш» те демес! 
Кердеңдеп кейбір бастықсымақтардай,
Жазықсыз соңына адам түскен емес... 

Дуалы  данышпанның сөзіндейсің!
Десем де артық па сол ... «өзіндейсің»!
Мен үшін  жəне жөндем жерлестерге,
Сəбит, сен - сол асылдың көзіндейсің!

Жүрсең де  тілектеспін бөтен жерде,
Аман-сау оралып тұр туған елге!
Проза, 
Поэзияң  сəтті шығып,
Атағың  кетсін асып  шет елдерге!

А у д а н ы м ы з д ы ң  8 7  ж ы л д ы ғ ы  қ а р с а ң ы н д а
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    Қазіргі уақыт бүкіл дүниежүзі үшін сан қилы оқиғаларға толы 
кезең болды. Ойласарлығы сол, Солтүстік Африка мен Таяу 
Шығыс жəне басқа аймақтарда қанды текетірес ушыға түссе, 
əлемнің алыбы АҚШ мемлекетінде билікке қарсы азаматтық 
ереуілдер дəстүрге айналғандай бір іс болса, əлемнің ауқымды 
бір бөлігінде қаржы экономикалық дағдарыс шиеленісе 
түссе, біздің Қазақстан үшін бұл тек ырғақты даму жəне бо-
луы мүмкін қатерлерге алдын ала дайындалу шараларын 
жүзеге асырған жемісті уақытқа айналды. Мемлекетіміздің 
экономикалық жыл қорытындысы əлі нақтыланған жоқ. Со-
лай бола тұрса да біз болмыстан жыл ұзағына көз үзбей қарап 
отыратын ғалымдар ретінде бұл жылғы даму көрсеткішіміз 5 
пайызды алқымдап қалады, деген сөзді сеніммен айта аламыз.
   Іргедегі алып көршіміз Ресей Федерациясы сыртқы 
əсерлердің салдарынан өсім ала алмайды, деген болжам 
бар. Демек, Қазақстан қазірдің өзінде дүниежүзі бойын-
ша экономиканың қалыпты дамуын сақтай алған санаулы 
мемлекеттердің бірі. Орайы келгенде айта кетейік бұл жылы 
біздің негізгі экспорттық өніміміз – мұнай бағасы айтарлықтай 
түскен кезең болды. Бұл Ресейге үлкен кері əсер еткенімен, 
Қазақстанға алаңдайтындай жағдай болған жоқ. Тіпті, та-
яуда Парламент мүшелері алдында есеп берген Экономика 
министрі Ерболат Досаев «Бюджетке түзету енгізбейміз» 
дегенді нық сеніммен айтты.
    Оның бұлай сенімді сөйлеуінің жөні бар. Біздің бюджет 
«мұнай долларынсыз» жасақталады. Ал мұнай сатқаннан 
түсетін кіріс бірден Ұлттық қорға құйылады. Елбасымыздың 
осындай көрегендік ұстанымының нəтижесінде Ұлттық 
қорымызда Ұлттық банктің сақтық қорын қоса есепте-
генде 105 миллиард доллардай алтын-валюталық қазына 
жинақталған екен. Сондықтан да Ресей басшылығы бұл 
күндері бюджеттік міндетті төлемдерді қалай төлейміз, деп 
бас қатырып жүрсе, біздің басшылық оған алаңдамайды.
    Тіпті, 2015 жылға ұлан-ғайыр жоспар белгілеп қойдық. Ол 
жоспар Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың дəстүрлі Қазақстан халқына Жол-
дауында баяндалған «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» 
бағдарламасында отандық жол-коммуникация желілерін, 
электр өндірісін, тұрғын үй құрылысын қарқынды дамы-
туды көздеп, бүкіл Қазақстанды екпінді еңбек майданына 
айналдырмақ. Бұл жоспар жүзеге асқан кезде Қазақстанда 
«жұмыссыздық» деген сөздің өзі келмеске кететін шығар. 
Өйткені, осы бір ауқымды іс нəтижесі халық игілігіне 
айналған кезде жүздеген мың жаңа жұмыс орындары ашылып, 
Қазақстанның болмыс-бітімі танымастай өзгеріп шығады.
    Салынатын жолдар халықаралық транзиттік тасымал ар-
насына қызмет ететін «Ұлы Жібек жолының» бір буыны 
болатындықтан да мұнда сол жолдың бойындағы логистика 
мен қызмет көрсету инфрақұрылымдардың өзі халықаралық 
қалып деңгейінде қалыптасып, өмірімізге бұған дейін мүлде 
болмаған жаңа мамандықтар енеді. Ал олардың алатын 
жалақысы сол жаңа атауына сай болатынына сенімдіміз.
     Қысқасы, Қазақстан өткен жылды ойдағыдай қорытын-
дылай отырып, өзінің əлемдегі еңселі елдердің бірі екенін 
іс жүзінде дəлелдеп шықты. Қазақстанның осындай мол 
мүмкіндігін жіті қадағалап отырған əлем саясаткерлері мен 
қалталы тобы бізге деген ықыласын бұрынғыдан да ерекше 
таныта бастады. Мұны соңғы кезеңіндегі жаңалықтардан-
ақ айқын аңғаруға болады. Қазақстанда ресми сапармен бо-
лып қайтқан Өзбекстан президенті Ислам Кəрімов: «Бұл 
келісімшартқа былтыр қол қою керек еді. Осыған қарап 
сіз, Нұрсұлтан Əбішұлы дана болып жаратылған тұлға 
екендігіңізді көргендей болдым», – деп салды.
    Бұдан кейін «өз аяғымен» елімізге келген Франция 
президенті Франсуа Олланд Қазақстанның бұл аймақтағы 
іргелі ел екенін ашықтан ашық мəлімдеді. Сөйтіп, өзімен 
ере келген кəсіпкерлер біздің елге 500 миллион доллар 
көлемінде инвестиция құятын келісімшарт жасаумен сапарын 
қорытындылады.
     Бұдан кейін Астанаға Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
үкімет басшылары жиналғаны баршаға белгілі. Осы жиынға 
қатысуға келген Қытай Халық Республикасының үкімет 
басшысы Қазақстанға құйылатын 15 миллиард долларлық 
инвестициялық келісімшарт жасасып қайтты. Бұрын біздің 
басшыларымыз əлемді шарлап инвестиция іздегенін білеміз. 
Ал қазір инвестиция Қазақстанға «өз аяғымен» келетін болды. 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ОДАҚТАҒЫ ҚАЗАҚСТАН: ЕҢСЕЛІ ЕЛДЕН – МƏҢГІЛІК ЕЛГЕ

ЕЭО - УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Мұның сыры неде?
     Осынау сұрақ төңірегінде зерттеулер жүргізгенде бір 
ақиқатқа тап болғандаймын, ол – Еуразиялық интеграция жай-
лы 1994 жылдың өзінде ұсыныс жасаған біздің Көшбасшымыз 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың көрегендігі. Есігін 
енді ашқан 2015 жылдан бастап жұмыс істей бастайтын 
Еуразиялық экономикалық одақ ақиқатында Ресейдің келме-
ске кеткен КСРО державасын тірілту саясатының жемісі емес, 
жүзеге асқан Қазақстан Көшбасшысының өміршең ұсынысы 
екенін солтүстік көршіміздің президенті Владимир Путиннің 
өзі əлем алдында мойындады. Иə, Еуразиялық экономикалық 
одақ – Қазақстан Елбасының төлтумасы. Оған дау жоқ. Ал бұл 
тұстағы Н.Ə.Назарбаевтың көрегендігі неден байқалды? Енді 
осы сұраққа жауап берейік.
       Біріншіден, Қазақстанның экономикалық қуаты ұдайы 
өсетіні белгілі. Демек, ұдайы өсетін тауарлы өндірісті 
қамтамасыз ететіндей базар, рынок қажет. Сондықтан 
да Еуразиялық экономикалық одақ Қазақстан үшін 
интеграциялық ынтымақтастық қана емес, сонымен бірге 
алып базар да. Кедендік одақ кезінде үш елдің тауар айна-
лымы шамамен 50 пайызға өскен екен. Бұл – кімді де болса 
қызықтыратын көрсеткіш.
   Екіншіден, əзірге Қазақстан экономикасының негізі – 
шикізат. Қосымша құны жоқ осынау тауарлы өндіріс тасымал 
шығынын азайтқанда ғана тиімді болмақ. Демек, Еуразиялық 
экономикалық одақ арқылы біз тасымал шығынын азайтатын 
іргедегі алып базарға қол жеткіздік.
    Үшіншіден, Қазақстан индустрия жағынан мешеу, КСРО 
державасының аграрлық шикізаттық аймағы болып келгені 
ақиқат. Ал капитализмге дендеп енген кез келген ел үшін 
шикізатқа тəуелділіктен құтылып, қосымша құны мол тауар-
лы өндіріс жасайтын индустрия керек. Міне, осы индустри-
яны жасау мақсатында біз «индустриялық-инновациялық 
бағдарлама» қабылдаған елміз. Осы бағдарлама бойынша 
бұл күндері біздің елімізде талай-талай дамыған елдердің 
кəсіпкерлері өз филиалдарын ашқан. Ресей Федерациясы, 
қалай десек те, бізге қарағанда ғылымы мен индустриясы 
əлдеқайда озық еді. Міне, осындай жағдайда олар біздің елде 
өз филиалдарын ашып жатса, Қазақстанға керегі сол емес 
пе? Айталық, қазіргі таңда елімізде ауыл шаруашылығына 
қажетті толып жатқан техника түрлері шығатын болды. Оны 
бұрын Белоруссия мен Ресейден импорттап, толып жатқан 
валюталық шығын жасайтынбыз.
   Төртіншіден, Нұрсұлтан Əбішұлының көрегендігі 
нəтижесінде біз салық мөлшерін азайта алған посткеңестік 
аумақтағы бірден-бір елміз. Айталық, дəл бүгінгі таңда 
біздің салықтық жүктемеміз Ресейге қарағанда 6 пайызға, 
Белоруссияға қарағанда 9 пайызға жеңіл екен. Индустриялық-
инновациялық бағдарламамыз бойынша жұмыс істеп өз фи-
лиалдарын ашқысы келген шетелдік инвесторлар үшін қай ел 
тиімді десек, əрине, ол Қазақстанды таңдар еді. Байлар үшін 6 
пайыздық жеңілдік зор маңызға ие. Міне, осы жағынан алғанда 
соңғы жылдары алыс шетелді былай қойғанда, Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше қалған екі əріптес мемлекеттің 
кəсіпорындары Қазақстанда өз өндірістерін ашып жатса, бұл 
біздің осы тұстағы нақты жеңісіміз. Бұл да Елбасы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаев көрегендігінің нақты дəлелі.
    Бесіншіден, бұл күндері Еуразиялық экономикалық одаққа 

қызығушылар саны уақыт озған сайын өсе түскендей. Ар-
мения одаққа мүше болып енді. Қырғызстан жаз ортасына 
дейін мүшелікке өтетін болды. Бұлардың сыртында Вьетнам, 
Түркия, Израиль, Үндістан жəне басқа елдер қызығушылық 
танытуда. Олардың бəрі де Қазақстанда өз өндірістерін 
ашуға шешім қабылдары алдағы уақыттың еншісінде. Бірақ 
бұл бəрібір жүзеге асатын істер. Өйткені, Қазақстан алып 
базардың белсенді бір ойыншысы ғана емес, сонымен қатар, 
əрі салықтық жүктемесі мейлінше аз, əрі халқы 100 пайыз са-
уатты, əрі шикізат қоры мейлінше мол, ақыр аяғында «Ұлы 
Жібек жолының» өзегінде жатқан халықаралық транзиттік 
тасымалдың бір буыны. Қазақстан арқылы Еуропаға да, Таяу 
Шығысқа да, Азияға да еркін шығуға болады. Осының өзі-ақ 
біздің мол мүмкіндігімізді мейлінше тиімді пайдаланудың 
бір жолы Еуразиялық экономикалық одақ екенін дəлелдеп 
тұрғандай.
   Біз барлық мүмкіндік пен ақиқатты ғылыми сараптан 
өткізе отырып мынадай қорытынды жасадық: Қазақстан 
Көшбасшысы Еуразиялық экономикалық одақ арқылы еңселі 
елін «Мəңгілік елге» айналдыруды о бастан-ақ жоспарлаған. 
Иə, Нұрсұлтан Əбішұлы мейлінше қысқа мерзімде елін ги-
перинфляция мен алапат рецессиядан аман алып шығып, 
қарқынды даму арнасына салып, нəтижесінде Қазақстанды 
əлемдегі ең еңселі елдердің біріне айналдырды. 1997 жылы 
біз дүниежүзіндегі алдыңғы қатарлы 50 елдің сапында болсақ, 
деп армандап, жоспар жасадық. Ол бағдарламаны мейлінше 
қысқа мерзімде ойдағыдай қорытындыладық.
   Содан соң Елбасымыз барлық мүмкіндік пен əлемдегі 
қалыптасқан жағдайды ой сарабынан өткізген жаңа 
бағдарламаны ұсынды. Ол бойынша 2050 жылға қарай 
Қазақстан дүниежүзінің алдыңғы қатарлы 30 елінің сапында 
болуға тиіс. «2050 Стратегиясын» ғылыми сараптан өткізген 
кез келген адам осынау ауқымды бағдарламаның сөзсіз орын-
далатынына толық сенеді. Біз бұл жайлы ойымызды «Егемен 
Қазақстан» газетінде бұған дейін де жазғанымызды оқырман 
білуге тиіс. Енді оған тоқталып жатудың қажеті жоқ. Тек 
айтарымыз, «2050 Стратегиясы» елін осынау алып іске ал-
дын ала жан-жақты дайындап алған Көшбасшының ғылыми 
негізді жоспары. Бұл үшін бізде адам ресурсы, қаражат қоры, 
шикізат молшылығы ғана емес, сонымен бірге салықтық 
жеңілдіктеріміз арқылы өзіміз басты ойыншысы болып са-
налатын 170 миллион тұтынушысы бар алып базар да игі 
қадамымызға демеушідей қолдау жасайтын тұстар болып 
шығады.
      Қорыта айтқанда, біреулер үшін қазіргі уақыт «бас қайғы» 
кезеңі болса, Қазақстан Республикасы үшін алдағы қарқынды 
дамуға жан-жақты негіз қалаған өміріміздегі ең ұтымды 
шақтарының бірі болғаны даусыз. Қазақстан «Нұрлы Жол» 
бағдарламасын дер кезінде қабылдағаны соншалық оған үлес 
қосуға əлемнің түкпір-түкпірі ынта білдіруде. Бұл жол да олар 
тіпті біздің Ресей Федерациясымен Еуразиялық экономикалық 
одақтағы əріптес екенімізге де көңіл аудармағандай. Яғни, 
Қазақстанға толық сенетінін əлем дүрліккен мына кездің 
өзінде айқын ісімен дəлелдеу үстінде. Ал Қазақстан бол-
са өзінің көптарапты бейбіт саясаты негізінде алға жылжи 
береді.
     Сөз соңында айтарымыз, ұлттық валютамыз теңге өзінің 
əлемдегі ең сенімді құнды қағаз екенін өмір ақиқатында 
дəлелдеп шықты. Соңғы кездері Қытаймен жəне басқа елдер-
мен ұлттық валюта бойынша экспорт-импорт айналымын-
да есеп айырысуға келістік. Ал Еуразиялық экономикалық 
одақтың даму банкі де өзінің инвестициялық қоржынында 30 
пайыз рубльді, 10 пайыз теңгені ұстайтынын заңдастырды. 
Қалған 60 пайызы халықаралық валюталар бойынша 
есептеледі. Демек, теңге халықаралық кеңістікке шыққан ва-
люта деп батыл айта аламыз.
   Сонымен, 2014 жыл тарих қойнауына енді. Біз өткен 
жылға ризашылық сезіммен қарап, жаңа 2015 жылдың 
табалдырығынан болашаққа деген зор сеніммен аттап отыр-
мыз. Алла алдымыздан жарылқағай.

Сағындық САТЫБАЛДИН,
ҰҒА академигі, экономика ғылымдарының докторы, 

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
профессоры.

     2014 жылғы 10 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы 
Кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссия «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметінің кадр резервіне нақты іріктеу жарияланды. Іріктеу «А» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік қызметінің кадр резервіне 1-ші санаттың 2-ші тобының 3) 
кіші тобына (облыс маңызы бар қалалардың (облыстардың əкімшілік орталығы 
болып табылатын қалалардың əкімдерін қоспағанда), облыс аудандарының жəне 
қалалардағы аудандардың əкімдері) өткізіледі.
«А» корпусының кадр резервіне үміткерлерді іріктеу 3 кезеңнен тұрады:
  1)  кандидаттардың құжаттарын қабылдау жəне олардың «А» корпусының 
лауазымдарына қойылатын арнайы біліктілік талаптарына жəне Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының талаптарына сəйкестігін 
қарау;
  2)  кандидаттарды Қазақстан Республикасының заңнамасының біліктілігіне 
тестілеу, логикалык тест, құзірет бойынша тестілеу, Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің белгілеген кестесіне сəйкес ҚАЗТЕСТ;
    3)   облыс, астана, республикалық маңызы бар қалалар жəне Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы Кадр саясаты жөніндегі ұлттық 
комиссияның жұмысшы органының кестесіне сəйкес кандидаттармен əңгімелесу.
  Қажетті құжаттар тізілімі Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 
наурыздағы № 524 жарлығымен бекітілген «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметінің кадр резервіне іріктеу жəне «А» корпусының бос жəне уақытша бос 
мемлекеттік əкімшілік лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларын бекіту 
туралы ережесінде көрсетілген.
     Құжаттарды қабылдау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша 
департаменті 2014 жылғы 25 желтоқсанға дейін қоса алғанда Қостанай қаласы, 
Гашека көшесі 4 ғимараттың 402 кабинетінде жүргізіледі тел. 8 (7142) 914-300.

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
«А» корпусының кадр резервіне үміткерлерді іріктеу 

жарияланған туралы   2014 жылғы 6 тамыздағы №883 мемле-
кет Басшысының Жарлығымен Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігі 
құрылды – оның алдына сыбайлас жемқорлықты 
түп-тамырымен құрту бойынша міндеттер 
қойылған, тікелей Қазақстан Республикасының 
Президентіне бағынысты жəне есеп беретін 
мемлекеттік орган. 
   Агенттіктің аумақтарда Тəртіптік кеңестері бар, 
олардың қызметінің негізгі бағыты мемлекеттік 
қызметтегі сыбайлас жемқорлық көріністерін ал-
дын алу. 
   Ағымдағы жылдың 12 желтоқсан күні Қостанай 
облысында Тəртіптік кеңестің кезекті отыры-
сы өткізілді, ол жерде Қостанай қаласы əкімінің 
орынбасары В.А. Полешкоға қатысты тəртіптік іс 
қаралды. 
    Осы тəртіптік іс прокурорлық елеу актісі негізінде 
қозғалған.
   Тəртіптік кеңеспен анықталғаны, 2013 жылғы 20 
желтоқсан күні əкімнің орынбасары В.А. Полешко 
Қостанай қаласы Қаирбеков көшесі, 371/1 мекен-
жайы бойынша орналасқан объектінің мемлекеттік 
қабылдау комиссиясының төрағасы бола тұра, 
газбен жабықтаусыз тұрғын үйді пайдалануға 
беруге қабылдау туралы  мемлекеттік қабылдау 
комиссияның актісіне заңсыз қол қойған,  сонымен 
дайын емес үйдегі 126 пəтерлерге тұрғындар көшіп 
барған, олардың көшіп барганнан бастап сегіз ай 
бойы табиғи газды пайдалануға мүмкіндіктері 
болмаған.  

БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ Аталған лауазымды тұлғаның іс-əрекеті Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес туралы» Заңының 12 бабы 1 тармағының 4) 
тармақшасымен, атап айтқанда шешiмдер əзiрлеу 
мен қабылдау кезiнде заңды тұлғаларға заңсыз 
артықшылық көрсету бойынша бағаланды.
     Тəртіптік кеңестің жұмысшы органы – хатшылық-
пен қызметтік тексеріс өткізілді, онда оның құқыққа 
қарсы əрекет жасауға себепші болған мəн-жайлары, 
себептері жəне жағдайлары зерделенді. Аталған 
актіге мемлекеттік қабылдау комиссияның төрағасы 
В.А. Полешко заңсыз, қолданыстағы заңнаманы 
өрескел бұза отырып, қол қойғаны дəлелденді.  
Бұндай жағдайларда Қаирбеков, 371/1 көшесіндегі 
көп пəтерлі үй пайдалануға берілмеу керек. 
  Істі қарау нəтижесінде, Тəртіптік кеңестің 
көпшілік дауысымен сыбайлас жемқорлыққа 
жағдай туғызатын құқық бұзушылықтар жасағаны, 
шешiмдер əзiрлеу мен қабылдау кезiнде заңды 
тұлғаларға заңсыз артықшылық көрсеткені үшін 
В.А.Полешконы жағымсыз себептер бойынша 
жұмыстан шығару Қостанай қаласының əкімі А.М. 
Ахметжановқа ұсынылды.  
   Бүгінгі уақытта Тəртіптік кеңестің шешімі орын-
дау кезеңде. 
   Сонымен қатар, осы дерек бойынша Қостанай 
қаласы əкімінің орынбасарынан да басқа Қостанай 
облысының мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау 
жəне лицензиялау Департаменті басшысының 
міндетін атқарушы К.Б.Ерденов өтеді. Алайда, 
К.Б.Ерденовтың уақытша еңбекке жарамсыздығына 
байланысты оған қатысты тəртіптік іс тоқтатылып, 
оны қарау кейінге ауыстырылды. Нəтижесі туралы 
қосымша хабарланатын болады.
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  Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының 
Амангелды аудандық бөлімшесі, зейнеткерлерге, соның 
ішінде еңбек сіңірген жылдары бойынша күш құрылымдар 
зейнетақы алушыларына, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
зейнетақы 9 пайызға жоғарлатқаны  туралы хабарлайды.
   2015 жылдың 1 қаңтардан бастап Республикалық бюд-
жет туралы Заңымен əлеуметтік кепілдіктердің келесі 
мөлшерлері белгіленді:
- мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі - 11 182 теңге,
- ең төменгі зейнетақы мөлшері (2015 жылда тағайындау 
үшін) - 23 692 теңге,
- ең төменгі күнкөріс - 21 364 теңге,
- жалақының ең төменгі мөлшері -21 364 теңге,
- айлық есептік көрсеткіш (АЕК) -1 982 теңге.
  Бұл өзгерістер арнаулы  мемлекеттік жəрдемақы, 
мемлекеттік арнайы жəрдемақы (тізім №1 жəне №2), 
бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
мемлекеттік жəрдемақы,  мүгедектігі бойынша, асыраушы-
сынан айрылу жағдайы бойынша жəне жасына байланысты  
мемлекеттік базалық əлеуметтік жəрдемақы мөлшерлеріне 
тікелей əсер етеді.   Айтылған жəрдемақылар 2015 жылдың 
1 қаңтарынан арттылады.
  АЕК-нің арттыруына байланысты 2015 жылдан 1 
қаңтарынан зейнетақы тағайындау үшін қолданылатын 
табыстың шектелуі, 41 АЕК құрайды, бұл 81 262 теңгеге тең.
   Сонымен қатар жаңа жылдың қаңтардан бастап 
Əлеуметтік сақтандыру мемлекеттік қорынан 7 пайызға 
жоғарлатумен Еңбек ету  қабілетінен айрылған жəне асы-
раушыдан айырылған жағдайда əлеуметтік төлемдер қайта 
есептелді.
    Жаңа мөлшерлердегі төлемдер 2015 жылдың қаңтар ай-
ынан бастап жүргізіледі. 

М.К.АХМЕДЯ,
бөлімше бастығы                 

     2014 жылғы 24 желтоқсанда Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері жəне  сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 
басшысның жаңадан құрылған Тəртіптік кеңестің дербес 
құрамымен кездесуі өткізілді.
  Кездесу барысында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі жаңа мекемесінің негізгі бағыттары жəне стратегиялық 
міндеттері талқыланды.

   Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйені кемелдендіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей 
бағынатын жаңа мекеме Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі құрылды.
   2014 жылғы 12 желтоқсанда Агенттік Төрағасының 
бұйрығымен Қостанай облысындағы Тəртіптік кеңестің дер-
бес құрамы бекітілді:
  тəртіптік кеңестің төрағасы – Шоманов Асқар Жұмабайұлы 
- Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай 
облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары;
   тəртіптік кеңес мүшелері:
Əбенов Мұрат Телғараұлы - Қостанай облысы Кəсіпкерлер 
палатасының директоры;
Асанов Əмірхан Біркенұлы - Қостанай облысы бойынша Тек-
серу комиссиясының төрағасы;
   Иртаева Балбөпе Галымжанқызы - Қостанай облыстық 
кəсіподақтар кеңесінің төрайымы;
Максимгереев Бағлан Əлкенұлы – Қостанай облысы бойынша 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысындағы 

Тəртіптік кеңесінің отырысы туралы   БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
     Енді Тəртіптік кеңестің қызметі департаменттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметінің жұмысына бекітіледі. Кеңестің 
қабылдаған шешімі – алдын алу шарасы, ол мемлекеттік 
қызметкердің этикалық жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы та-
лаптарын сақталуын арттыру болып табылады.
    Кеңес мүшелері осы бағыттағы негізгі жұмыстар бойынша сөз 
сөйледі.  2014 жылғы 12 желтоқсанда Агенттік Төрағасының 
бұйрығымен Қостанай облысындағы Тəртіптік кеңестің дербес 
құрамы жаңадан бекітілгенін қаперге саламыз. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Қостанай облысындағы Тəртіптік кеңесінің дербес құрамын бекіту туралы    

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
мемлекеттік кіріс департаменті басшысының орынбасары;
 Пархоменко Евгений Николаевич - Құқықтық статистика 
жəне арнайы есепке алу Комитетінің Қостанай облысы бой-
ынша басқармасының бастығы;
   Сағындықов Əліби Нұрмаханұлы - Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы бойынша 
Департамент бастығының орынбасары;
   Сапарова Əлия Сүйіндікқызы - «Нұр-Отан» Партиясының 
Қостанай облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбаса-
ры;
     Татанов Əлібек Жартайұлы - «Қазақстан» Республикалық Те-
лерадиокорпорациясы» АҚ Қостанай облыстық филиалының 
директоры.
  Агенттіктің негізгі бағыты – сыбайлас жемқорлық 
белгілерінің алдын алу. Міндеттері – мемлекеттік органдардың 
қызметінде мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың сақталуы, 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын көтеру жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау болып табылады.
   Елбасымен Агенттіктің ұраны «Біздің міндет – халыққа 
қызмет» «Наш долг – служение народу» болып анықталған.

     Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
Төрағасының 2014 жылғы 19 желтоқсандағы бұйрығымен 
Департаменттің аудан аралық бөлімдерінің басшылары 
тағайындалды: Солтүстік аймағы бойынша Сəрсенгельдин 
Жəнібек, Рудный аймағы бойынша Фанякин Владимир, 
Əулиекөл аймағы бойынша Оңайбаев Болат, Арқалық 
аймағы бойынша Жаналинов Асқар, Батыс аймағы бойынша 
Мұсабаев Мағжан жəне Қарабалық аймағы бойынша Ермек 
Идельбаев.
    Осыған дейін Департамент басшысы Үсенов Данияр аудан 
аралық бөлімдердің ұжымдарына Солтүстік, Рудный жəне 
Қарабалық аймағы бойынша басшылары таныстырылған бо-
латын.
  2014 жылғы 25 жəне 26 желтоқсанда Департамент 
басшысының орынбасарлары Асқар Шоманов пен Марғұлан 
Сарбасов Əулиекөл аймағы бойынша Б. Оңайбаевты, 
Арқалық аймағы бойынша А. Жаналиновты жəне Батыс 
аймағы бойынша М. Мұсабаевты аудан аралық бөлімдердің 
ұжымдарына таныстырды.
    Оңайбаев Болат Мырзалыұлы – 1969 ж.т. Қорған облысы-
ның тумасы, Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық 
университетінің – заңтану мамандығы бойынша тəмамдаған.
   Жаналинов Асқар Базарбайұлы – 1975 ж.т. Алматы 
қаласының тумасы, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің аудан аралық бөлім 

басшыларын тағайындау туралы БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

мемлекеттік университетін  – заңтану мамандығы бойынша 
тəмамдаған.
    Мұсабаев Мағжан Хамитбекұлы – 1978 ж.т. Қостанай об-
лысы Амангелді ауданының тумасы, Қазақ мемлекеттік заң 
академиясының – заңтану мамандығы бойынша тəмамдаған.
  Иделбае Ермек Серікұлы – 1976 ж.т. Қостанай облысы 
Жітіқара  ауданының тумасы, А. Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетін  – заңтану мамандығы 
бойынша тəмамдаған.
   Сонымен бірге  Департамент басшысының орынбасары – 
Тəртіптік кеңес төрағасы Шоманов Асқар Арқалық қаласында 
мемлекеттік органдар басшыларымен семинар-кеңес, аза-
маттарды мемлекеттік қызмет, мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі бойынша жəне 
мемлекетік қызметшілердің қызмет этикасын сақтаулары ту-
ралы  жеке қабылдау өткізілді.
    Қаперге саламыз, үстіміздегі жылдың 6 тамызында Ақордада 
өткен кеңейтілген мəжілісте Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылуы туралы хабарлаған бо-
латын.
  Агенттіктің негізгі бағыты – сыбайлас жемқорлық 
белгілерінің алдын алу. 
    Агенттіктің ұраны «Біздің міндет – халыққа қызмет», «Наш 
долг – служение народу».

«2015 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРЫНАН 
ЗЕЙНЕТАҚЫНЫҢ, 

ЖƏРДЕМАҚЫНЫҢ ЖƏНЕ 
ƏЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІҢ 

ЖОҒАРЛАТУЫ ТУРАЛЫ»
    Амангельдинское райотделение Государственного цен-
тра по выплате пенсий  сообщает, что пенсионерам, в том 
числе получателям пенсии за выслугу лет военнослужа-
щим, пенсии с 1 января 2015 года повышены на 9 про-
центов.
     Законом о республиканском бюджете с 1 января 2015 
года установлены следующие размеры социальных га-
рантий:
  - государственная базовая пенсионная выплата – 11 182 
тенге,
  - минимальный размер пенсии (для назначаемых в 2015 
году) – 23 692 тенге,
  - прожиточный  минимум  – 21 364 тенге,
  - минимальная заработная плата – 21 364 тенге,
  - месячный расчетный показатель (МРП) -   1 982 тенге.
      Данные изменения напрямую влияют на размеры спе-
циального государственного пособия, государственного 
специального пособия (список № 1 и № 2), государствен-
ного пособия по уходу за ребенком по достижении им 
возраста 1 года,  государственных базовых социальных 
пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца 
и по возрасту. Названные пособия увеличены с 1 января 
2015 года.
    В связи с увеличением МРП ограничение дохода, при-
нимаемого для назначения пенсии с 1 января 2015 года, 
составляет 41 МРП, что равно 81 262 тенге.
    Также с января нового года пересчитаны с увеличени-
ем на 7 процентов социальные выплаты на случаи утраты 
трудоспособности и потери кормильца из Государствен-
ного фонда социального страхования. 
    Выплаты в новых размерах будут производиться с ян-
варя 2015 года.

М.К.АХМЕДЯ,
начальник отделения                                

«О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ, 
ПОСОБИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА»

АЯУЛЫ, АСЫЛ АНАШЫМ!
Аман болсын басыңыз,
Ағармасын шашыңыз.
Шөбере сүйіп əлі де,
Жүзге жетсін жасыңыз.

Құттықтаймыз!
МҮШЕЛТОЙ – 61 ЖАС!

 Аяулы да, қымбатты 
анамыз Айшолпан 
САПАБЕКҚЫЗЫН 8 
қаңтарда 61 жасқа толған 
мерейлі мүшелтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз! 
Қымбатты да, аяулы асыл 
анашым, сіз сонау саналы 
ғұмырыңызда əкемізге адал 
жар, ұл-қыздарыңызға ая-
улы ана, немерелеріңізге 
сүйікті əже бола білдіңіз. 
Ата-бабамыздан қалған 
қара шаңыраққа Қаратаудай 
қорғансыз. Балаларыңыз бен 
немерелеріңізге Алатаудай 
қамқорсыз. Əрдайым жетпісті желіп, сексенді секіріп, 
тоқсанға тоқтамай, жүзге жетіңіз! Ағайын-туыстарыңыз 
бен бауырларыңыздың құрметіне бөленіп, отбасыңыздың 
ортасында, толған айдай жарқырап отыра беріңіз! Сол 
үшін де Сізге Аллаһ тағаламыз зор денсаулық бергей! 
Қашанда шаңырағыңызда береке-бірлік, ырыс-ынтымақ 
бола берсін!

   Құттықтаушылар: жұбайы Шөптібай, балала-
ры Жасұлан, Гүлжанат, Гүлшат, Камшат, Ақбота, 
келіні Света, күйеубалалары Руслан, Берқайыр, Ғабит, 
немерелері Кəусар, Сұлтан, Балбота, Азиз, Амина.

Алпыс бір де өмір белесі,
Қартайдым мен демеші.
Туған күнде жыл сайын,
Қуанышқа бөленші.

Анажан, өрлей берсін өр кемеңіз,
Ақтауға ақ сүтіңді тер төгеміз.
Мың жасап, үрім-бұтақ ортасында,
Мəңгілік үстем болсын мерейіңіз!

Ақ тілекті ақтарамыз шын жүректен,
Қуанышта көңіл шіркін дір еткен.
Мүшел жасың құтты болсын деп бүгін,
Өзіңізді құттықтаймыз шын ниетпен!

,

гін,
н!

  Аяулы əкеміз, ардақты 
атамыз Жұмабек 
С ЕЙДАХМЕ ТҰЛЫН 
сағынышпен еске ала оты-
рып рухына Алладан медет, 
пайғамбарымыздан шапағат 
тілейміз. Өзінің 10 баласы-
на ғана емес, ағайын-туыс 
пен жұртына үлгі болған 
қарапайым еңбек адамы 
болған əкеміздің тектілігі 
кім-кімге де тағлым бола-
тын.

Еске алушылар: балалары Нұргелді, Жангелді, 
Батыр, Сайлау Сейдахметовтер мен қыздары мен 

күйеубалалары, немерелері.

    Əкеміз Жұмабек Сейдахметұлының 40 күндік Құдайы-
асы 2015 жылдың 16 қаңтары күні сағат 12-де «Ақниет» 
тойханасында беріледі. Оған туыс-туғандар мен ілік-
жіліктерді, жора-жолдастарды, əкеміздің сыйласқан за-
мандастарын шақырамыз.

Балалары.

ЕСКЕ АЛУ

Дүние-шолақ, бейне бір жанған от па еді,
Бұл өмірге кімдер де келіп-кетпеді?
Қош айтысып өмірмен кете барған,
Жан атама созсам қолым жетпеді.

Мол өнеге қалдырып ұрпағына,
Он баласын сыйдырған құшағына.
Қоғамға да тигізіп зор пайдасын,
Тылда еңбек ете білген сын шағында.

Болса да қандай іске атын баптап,
Əділеттен озбаған қия аттап.
Соңында қалған немере, шөбересі,
Өнегесін сақтаймыз жүректе жаттап!

Жан атамды сағындым аңқылдаған,
«Немерем!» деп дауысы саңқылдаған.
Келмеске кеткеніңе сенбей жүрмін,
Сағынышым болмаса салқындаған.

Аташым, жүрген жерің береке еді,
Өзің барда үйіміз мереке еді.
Бəрі бар, ортамызда  - өзің жоқсың,
Сағынышын немерең сел етеді.

Қайғымызға ортақтасқан барша халық,
Дұғасын да бағыштайды, ол да анық.
Қабіріңе біз саламыз жиі барып,
Туған жер топырағын уысқа алып.

Нұрдəулет НҰРГЕЛДІҰЛЫ.

Тағзым

ЖАН АТАМ, БЕРЕКЕ ЕДІ 
ЖҮРГЕН ЖЕРІҢ

РЕСМИ  БӨЛІМ
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ХАБАРЛАНДЫРУ
   «СƏЛЕМ» сақтандыру компаниясының Амангелді, Жангелдин аудан-
дары бойынша өкілі Таңатбаев Айбек Мырзағалиұлы. Жеке жəне заңды 
тұлғалардың автокөліктерінің кез-келген түрлерін сақтандырады.  
     Мекен-жайы: Амангелді селосы, Дүйсенбин көшесі 31/16. «Болашақ» 
сауда дүкенінің ішінде орналасқан. Тел: 87011159535, 87052673444, 21641.

  НОТАРИУС: 14.01.2013 жылы қайтыс болған 
аз.Досмагамбетова Кулипаның мұрасы бойынша мұрагерлік 
іс ашылды. Мұрагерлерді Қостанай облысы, Амангелді ау-
даны нотариусы Исмагулова А.Б.-ға Қостанай облысы, 
Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, М.Маметова көшесі, 
21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН

    Мұхтарова Аяулымға негізгі орта мектепті 
бітіргендігі жөнінде берілген НОБ 0523359 ат-
тестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

Амангелді ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 
басшысының 2015 жылдың I жарты жылдығына арналған

  жеке жəне заңды тұлға өкілдерін қабылдау КЕСТЕСІ

2015 жылдың  I тоқсанында Аманкелді аудандық мəслихатының 
аппаратында жеке жəне заңды тұлғаларды қабылдау

К Е С Т Е С І

    Аудандық мəслихат аппаратының мекен-жайы:   Аманкелді селосы, Б.Майлин көшесі, 14 
үй. 2 қабат.  Тел/факс: 8 (71440) 21531; 22015     СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ: 21-5-31

Қабылдауды жүргiзетін 
адамның тегi, аты-жөнi

Қабылдауды жүргiзетін 
адамның лауазымы

Қабылдау күні мен 
уақыты

Байланыс  
телефоны

Саматов Əділ 
Қабдрашұлы

Аудандық мəслихат 
хатшысы

сейсенбі күні   
сағ.1500 – 1700 дейін 21-6-00

Əлшорин Сейдағалым 
Шіменбайұлы Аппарат басшысы  бейсенбі күні 

сағ.1500 – 1700 дейін 21-5-31

Қабылдауды жүргiзетін 
адамның тегi, аты-жөнi

Қабылдауды жүргiзетін 
адамның лауазымы

Қабылдау күні мен 
уақыты

Байланыс  
телефоны

Сейткамалов Мұздыбай Басқарма басшысы сəрсенбі күні   
сағ.0900 – 1700 дейін 21-8-63

   Мекен жайы: Амангелді  селосы, Майлин көшесі,46 
    Амангелді ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының лауазымды тұлғалардың 
заңсыз жəне құқыққа қарсы əрекетіне сенім телефоны 21-8-63

      Аманкелді ауданы бойынша мемлекеттік  кірістер 
басқармасы хабарлайды :
   1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің  23.10.1999 жылғы 
№ 1592  қаулысына сəйкес,    2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап  арақтар, ерекше арақтар, күшті  ликер-арақ 
өнімдерінің бөлшек саудадағы ең төменгі сатылу бағасы 
литріне 1300 тенге болып белгіленді.
   2.1.Қазақстан Республикасы Үкіметінің  04.04.2007  жыл-
ғы № 260  қаулысына сəйкес, 2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап 20 дана  фильтрлі  шылымдардың  бөлшек саудадағы 
ең төменгі сатылу бағасы 200 тенге болып белгіленді.

Аманкелді ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У

    Əн - көңілдің ажары. Əн салатын киелі мекен сах-
на. Əлемді тыныштықта – мейірімділік пен махаббат 
тербейді. Қазақтың əн өнері, тіл байлығымыздың кеңдігі 
секілді өзінше бір əрі мен нəрі бойында тараған қазақы 
иісі бар, əн əлемінде өнерде алар белесімізді өрнектеп 
көрсетеді. Ал, мектебіміздің киелі сахнасынан сына-
лып, бағаланып шығатын, киелі сахнадан шыңдалатын 
өнерпаздардың өмірдің үлкен белестерінен алар орыны 
ерекше болмақ. Осындай жас өрендерді шыңдамақ ниет-
пан Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін 
орта мектебінің бастауыш сынып оқушылыры арасында 
«Əнші балапан» байқауы өткізілді. Осындай дарындылар 
жарысын ұйымдастырырған бастауыш сынып мұғалімі 
Қанафина Алтынай Сұлтанбекқызы. «Əнші балапан» 
байқауының шымылдығын ашып берген аудандық «Абай 
оқуы» байқауының 3-орын иегері, Ақжелкен байқауының 
жүлдегері Қабдыхамитов Ерназ Абайдың «Айттым сəлем 
қаламқас» əнін орындап берді. 
     Концерттік бағдарлама кешке дейін жалғасын тапса 
да ата-аналар тақымын қысып, қатысушылар не болар 
екен деген алаңдаушылықпен соңына дейін тапжыл-
мастан күтіп отырды. Бірақ бекерге келдік деген күдік 
ешкімнің көңілінен орын алмады. Себебі əнші балапандар 
көрермендерін бір серпілтті. Бас аяғы қатысушылардың 
саны 18-ге жетті. Ал мұншама өнердің ішінен тұнығын, 
əрі сапалы орындаушыларын іріктеп, оларға өз деңгейінде 
марапат жасау қазылар алқасы үшін оңайға түспегені 
белгілі.  Қатысушылардың сахналық киімі, жүріс-тұрысы, 
əнді орындау қабілеттері  де сарапқа салынды. Ерекше 
дауысымен, жұлдыздай жарқыраған 2 сынып оқушысы 
Нұрлыбекова Аруай «Ертегілер əнін» тамылжыта орын-
дап байқаудың бас жүлдесін қанжығасына байлады. Ал, 
1-ші орынды «Жаса Қазақстан» əнін орындап рухы-
мызды бір көтеріп тастаған  Қанатбек Сұлтан Бейбарыс 
иеленді. Байқауымыздың жүлделі 2-ші орынды «Биші 
болам өскенде» əнін тамылжыта шырқаған Қуанышова  
Ақмаржанға бұйырды. Байқау барысында «Көңілім əнді 
ұғады», «Күміс көмей» номинациялары бойынша бірнеше 
өнерпаздардың өнерлері бағаланды. Жас дарындардың 
жұлдызын жағатын, осындай кештеріміз алдағы уақытта 
өз жалғасын таппақ.

Жансая МҰХАМБЕТҚАЛИЕВА,
жас тілші.

«ӘНШІ БАЛАПАН» БАЙҚАУЫ ӨТТІ

    Аудан əкімі жəне аппараты мен аудан активі аудандық 
өндірістік телекоммуникациялар торабының басшысы 
Есім Жетпісбайұлы Дауылбайға анасы 

Кəукəрша ƏЛМАҒАНБЕТҚЫЗЫНЫҢ
ұзаққа созылған науқастан қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

   Аудандық мəслихат хатшысы жəне аппараты аудандық 
мəслихат депутаты, өндірістік телекоммуникациялар 
торабының басшысы Есім Жетпісбайұлы Дауылбайға анасы

Кəукəрша ƏЛМАҒАНБЕТҚЫЗЫНЫҢ
ұзаққа созылған науқастан қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

Өнер өлкесінде

   Бүгінгі күні  Мария Мон-
тессори жүйесі –  бала 
дамуындағы ең сұраныстағы 
əдістемелердің бірі.  Мон-
тессори жүйесі бойын-
ша балалардың дамуы 
– ол еркіндік жəне тəртіп, 
қызықты ойын жəне күрделі 
жұмыс бір уақытта. 
 Мария Монтессори өз 
педагогикалық əдістемесін 
дидактикалық дайындалған 
ортадағы баланың өз бетінше 
даму жүйесі деп атаған.
 Монтессори жүйесіне 
100 жылдан асты, көп 
уақытқа дейін Монтессори 
кітаптары бізге қол жетімсіз 
болды.  Монтессоридің 
педагогикалық жүйесі бізде 
тек 90-жылдан белгілі бол-
ды. Бүгінде Ресейде Мон-
тессори əдістемесі бойын-
ша балаларды тəрбиелеп 
жатқан орталықтар мен 
балабақшалар көп. 
  Негізінен, əдістеме 3-6 
жас аралығын қамтиды.  
Мен, аудандық «Жұпар» 
балабақшасының тəрбиешісі 
Байтенова Эльмира 
Мұхитқызы 2012 жылы 
Астана қаласында  «Монтес-
сори жүйесі» тақырыбында 3 
айлық курстан өтіп, арнайы 
куəлігін  жəне  «Монтессори - 
8 ай мен 6 жас аралығындағы 

Бала тәрбиесіндегі жаңалықты бастама
МАРИЯ МОНТЕССОРИ ЖҮЙЕСІ

балаларға арналған педагоги-
ка» тақырыбындағы курсты 
жақсы аяқтағаным үшін ар-
найы сертификат алдым.  
    2013 жылы «Мектепке 
дейінгі мекемелерде  ба-
лаларды тəрбиелеу, оқыту 
жəне дамыту барысында 
Монтессори жүйесін енгізу» 
тақырыбында өткен ғылыми-
практикалық конференци-
ясына қатынасып, тағы да 
арнайы сертификат иелендім
   2014 жылдан бастап 
«Жұпар» балабақшасында 
«Монтессори жүйесіндегі 
ұсақ саусақ моторика-
сы» тақырыбында үш 
топта күнделікті өмір 
жаттығуларын жүргіземін. 

Балаларды өзіндік тəрбиелеу 
мен өзіндік дамыту жүйесінде  
негізгі көңіл өзінділікті,  
сезімді дамытуға бөлінеді  
(көру, есту, иіскеу, дəм сезу 
т.б.) жəне қол  моторикасы.  
Бұл жүйеде бірдей талап пен 
білім беру бағдарламасы жоқ.  
Əр бала өз екпінінде, тек өзін 
қызықтырған нəрсемен ғана 
айналысады.  Тек өзімен 
ғана жарыса отырып, балада 
өз күшіне деген сенімділік 
туындайды,  үйренгенді 
игереді, сол сəтте баланы не 
қызықтыратынын түсініп,  
қажетті ортаны құрып, сол 
ортаны дұрыс қолдана алуға 
үйретуі қажет.  Əр балаға 
дамудың жеке өзіндік жо-

лын табуға жəне өзіндік 
табиғи қабілеттерін ашуға 
көмектеседі.  
    Қорыта айтсақ, Мария 
Монтессори жүйесінің қай 
топта болмасын, баланың да-
муына өзіндік қосатын үлесі 
барына көзімізді жеткіздік. 
Яғни, баланың əлеуметтік 
қарым-қатынаста болу 
тəжірибесі, ауызекі сөйлеу 
арқылы өз ойын жеткізе 
білу қасиеті, əңгімелесу 
үшін қызықты тақырып 
іздеудегі талпынысы дами 
түседі. Ал бұл қасиеттер 
баланың болашақта  мек-
тепке барғанда балалардың 
өз жауапкершіліктерін ерте 
сезінуіне, өздігінен шешім 
қабылдауына, топта да, жеке 
де жұмыс жасай алуына, тан-
дау жасай алуына өз уақытын 
ұйымдастыра білуіне, 
өзіне сеніммен қарауына 
мүмкіндіктер береді.
    Өз басым осы бағыттағы 
жүргізген іс-тəжірибелерімді 
саралай келе, Мария Мон-
тессори жүйесі  - бала 
тəрбиесіндегі пайда-
лы да маңызды жүйе деп 
есептеймін.

Элмира БƏЙТЕНОВА,
«Жұпар» балабақшасының 

психологы.

Балаларға Жаңажылдық базарлық

Қ Ы З Ы Ғ Ы  М О Л  М Ұ З  А Л А Ң Ы

   Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Б.Қолдасбаев атындағы 
орта мектеп жанынан мұз алаңы ашылды. Мектеп оқушылары 
мен мұғалімдер ұжымын аталмыш оқу орнының басшы-
сы А.К.Айтмағанбетов Жаңа жыл мерекесімен жəне мұз 
алаңының ашылуымен құттықтап, сəттілік тіледі. Ол 
мектептің 11 сынып оқушысы, аудандық газеттің жас тілшісі 
Б.Оңдағанға «Аманкелді арайы» газетінің Алғыс хатын табыс 
етті. 
     Мұз қалашығының ашылуы мектеп өнерпаздары əзірлеген 
коңцерттік бағдарламаға ұласты. Онда Жаңа жыл мерекесіне 
арналған əндерден шашу шашылып, оқушылар мұз алаңында 
хоккей ойнап, флешмоб биі биленді. Балалардың бос уақытын 
тиімді өткізуге арналған мұз алаңы хоккей ойнауға, коньки 

тебуге жəне басқа спорт ойындарын өткізуге қолайлы.  Ол 
қашан қар ерігенше балалардың сүйікті орындарының бірі 
болмақ.

Ə.ЖҰМАБЕК
Суреттерде: мұз алаңынан көріністер.

СОҢҒЫ БЕТ


