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маѓан, кμкμрімдерді ерте бастан кμтермелеп, демеп отырѓан
абзал. Ал ќабілеті ќолдау таппаѓан баланыњ мінезі μзгеріп,
т±йыќталып кетуі де м‰мкін.

Мектепте білім мазм±нын жаќсартудыњ алѓы шартта-
рыныњ бірі – дарынды балаларды аныќтай білу, оларды
тєрбиелеп-жетілдіру, бойындаѓы ерекше ќасиеттерін

кμрсетуге, дамытуѓа м‰мкіндік туѓызу. Сондыќтан м±ѓалім-
дердіњ алдында т±рѓан жања міндет: балалардыњ жеке
ќабілеттілігін, дарындылыѓын, бейімділігін аныќтау жєне оны
дамытуды ќолѓа алу. Сол арќылы балалардыњ
болашаѓына баѓыт беру, μз заманыныњ озыќ μне-
гесін санасына сіњіру.

Ќос б±лаќтай ќос кітап

Оќырманѓа жаќсы жањалыќ!
"Ќостанай тањыныњ" кітапха-

насы" сериясымен газеттіњ Бас
редакторы Жан±заќ Аязбеков-

БІЛІМ

2-бет

Єрбір адам баласы жас к‰нінен зор жетістікке жетуді ар-
мандап, кμбі б±л арманыныњ орындалуын алдына маќсат етіп
ќояды. Жас μскінніњ белгілі бір ќабілеттерін айналасы да бай-
ќай бастайды. Біраќ б±л ќабілеттілікті ќалыптастырып, ж‰йелі
дамытып отырмаса, ол ќасиет бала μскен сайын бірте-бірте
жоѓала бастайды. "Б±лаќ кμрсењ, кμзін аш" деп бекер айтыл-

РЕДАКЦИЯДА НЕ ЖАЊАЛЫЌ?

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Ел  тірегі – білімді  ±рпаќЕл  тірегі – білімді  ±рпаќ

тыњ "Аѓайынныњ арасы..." жєне
былтырѓы жылы μткен жыр
м‰шєйра жењімпаздарыныњ
туындылары ќ±растырылѓан
"Азаттыќты, бірлікті арман ет-
кен" ±жымдыќ жинаѓы жарыќ
кμрді. Б±ѓан дейін дєлірек айт-
саќ, 2013 жылы аталѓан сериямен
белгілі ќаламгер, Ќазаќстан Жа-
зушылар жєне Журналистер
одаќтарыныњ м‰шесі, бас редак-
тордыњ орынбасары Сєлім Мењ-
дібаевтыњ "Т±марымыз –
Т‰ркістан", "Біздіњ елдіњ
жігіттері", "Армысыњ, Алтын
тањ" жинаќтары басылып шыќ-
ќан-ды. Таѓы бір айтарлыѓы, осы
кітаптары арќылы ќаламгер
биыл облыстыќ меценаттар клу-
бы таѓайындаѓан "Ќазына" сый-
лыѓыныњ лауреаты атанды.

Енді жарыќ кμрген кітаптарѓа
аз-кем шолу жасап, алдымен
"Аѓайынныњ арасы" жинаѓына
кезек берейік. Автордыњ б±л

ењбегі "Ќостанай тањы" газетінде
"Бас редактор єлемі" айдарымен

‰збей жарияланып келген маќа-
лалар топтамасынан ќ±ралѓан.
М±нда ол б‰гінгі ќоѓам тынысын,
уаќыт бедерін, дєуір кμрінісін тап
басады. Модернистік кμзќарас-
таѓы ќаламгер єр маќаласында
μзекті мєселені ќозѓай отырып,
ќытымыр ќоѓамды сынай т‰седі.
Б±л топтамалардыњ ішінде єдеби
сын да ќылањ береді. Адам бой-
ындаѓы асыл ќасиеттердіњ
м±ншалыќты эрозияѓа т‰сіп
жатќандыѓы, мєњг‰рттеніп бара
жатќан адами сананыњ б‰гінгі
болмысы сμз болады.

Ал, екінші жинаќтыњ форма-
ты м‰лде басќа. М±нда Би-аѓањ
– Бейімбет Майлинніњ 120 жыл-
дыѓына орай ±йымдастырылѓан
жыр м‰шєйраныњ жењімпазда-
рыныњ μлењдері берілген.

Алѓысμзінде "...М±ндаѓы маќ-
сат – Би-аѓањ м±расына б‰гінгі
к‰н кμзќарасымен ќарау жєне
шайырларымыздыњ басын

ќосып, ±рпаќќа рухани ѓибрат-
ты д‰ние ќалдыру еді. Єрі "Ќос-
танай тањы" басылымына кμзќа-
расты жања бір ќырынан таны-
ту болатын" деп жазылѓандай,
±жымдыќ жинаќ сол маќсат
‰десінен шыќќан деуге єбден
болады. Би-Аѓања арналѓан
жырлардан μњірдегі єдеби
тіршіліктіњ бет-бедері, сурет-
керлік шеберлік, ќоѓамныњ
кескін-келбеті, заман лебі
бірден сезіледі. Єр аќынныњ ой
т‰кпіріндегі μзіндік фєлсафасы
менм±ндалайды.

Міне, жоѓарыда айтќаны-
мыздай, "...жаќсы жањалыќ!"
деуіміздіњ сыры осында, аѓайын!
Алдаѓы к‰ндері "Ќостанай тањы"
осы жинаќтарыныњ т±саукесер
рєсімін жасап, жањалыѓымен
бμліскен жандарѓа ќуаныш сый-
лап, б±дан кейін де "Ќостанай та-
њыныњ" кітапханасы сериясы
жалѓаса бермек!
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Ел тірегі –
білімді  ±рпаќ

"Автокресло деген осы.
Болмаса кμлікке тіркейміз
де ж‰ре береміз". Б±л
тілшіміз Ќыдырбек
Ќиысхан±лыныњ "Жања
зањѓа" берген жауабы.
Єлеуметтік желіде (ФБ-ны –
Фейсбукты айтамын) ењ
кμп т‰сініктемелерді
жинаѓан Ќыдекењніњ ФБ-
даѓы параќшасында єркім
єрт‰рлі пікірлерін
жеткізіпті. Соѓан бей-жай
ќарай алмаѓан біз бірнеше
адамдардыњ пікірін беруді
жμн кμрдік.

Єрі осы таќырыпты жан-жаќ-
ты ќозѓап, МАИ ќызметкерлері-
нен с±хбат алѓан авторымыздыњ
єњгімесі газеттіњ μткен сандарын-
да жарыќ кμргендіктен біз Ќыде-
кењніњ таќырыпќа т±здыќ бол-
ѓан тапќырлыѓына пікір ќалдыр-
ѓан ФБ-даѓы жандарды сμйле-
телік.

Ж±матай Кєкімжанов єріп-
тесіміз былай депті: "Кμлік иеле-
ріне ќуанышты хабар!!!" Иє, айт-
са айтќандай-аќ! Б±ѓан Саят
С±лтанаев та ќарап ќалмай: "А
че вариант!" деп орыс тілінде
ойын жеткізіпті. Таѓы бір пікірлес,
ниеттес Денис Кириченко деген:
"Интересно это фото сделали
гайцы или тот кто придумал" деп
аласапыран к‰й кешеді. Альби-
на Капаровада ќалыс ќалмай: "я,
конечно, так детей не посажу,
просто мне понравился этот де-
мотиватор" деп Ќыдекењніњ тап-
ќырлыѓына с‰йсінеді. Рустам
Бакубаев есімді азамат та Аль-
бинаѓа ќосыла кетеді. Гулжази-
ра Шакуова "Ой, ужас какой" деп
алаќанымен бетін басады.
Г‰лбану Саликина "Жоќтан бар
жаќсы" деп медеу т±тса, Баќыт-
жан Жакеев "Базар жоќ, братан!"
деп Ќыдекењді ќостай жμнеледі.
Ќайыркелді Руспаев есімді аза-
мат "Екі есе айыпп±л тμлейсіз!"
деп шыр-пыр болып, жанашыр-

1-бет
Жас жеткіншектіњ бой-

ындаѓы табиѓат берген
ерекше ќабілетті, дарынды тани
білу, оныњ одан єрі дамуына ба-
ѓыт-баѓдар бере білу оњай іс
емес. Алайда, єр баланыњ жеке
ќабілетін аныќтап, оны сол ба-
ѓытта жетелеу – ±стаз парызы.
Дарындылыќќа ќатысты педагоги-
калыќ энциклопедияда: "Дарынды-
лыќ – белгілі бір єрекет сала-
сында ерекше жетістікке жеткі-
зетін адам ќабілеті дамуыныњ жо-
ѓары дењгейі" деп наќты аныќта-
ма берілген. Сондыќтан да, біз
баланыњ дарындылыѓын μз ќата-
рымен салыстырѓанда, ерекше
ќабілетініњ байќалатынын айта
аламыз. Дарынды бала зеректігі-
мен, бойындаѓы шыѓармашылыќ
ќабілетімен, μз ойын еркін жет-
кізе білуімен, есте саќтау ќабі-

летініњ жоѓарылыѓымен ерекше-
лінеді.

Осындай оќушылар сыныбы-
мызда аз емес. Мен Айдана
Ѓарыпжан, Томирис Тєњірберге-
нова, Г‰лн±р Нурпейісова,
Н±ртμре Ќыдырбек, Мадияр Жаќ-
сылыќ, Ємір Єміреновтармен
маќтанамын. Олар жаќында
μтетін "Меніњ  маќтанышым" атты
республикалыќ байќауѓа ќатыса-
ды.  Томирис Тєњірбергенова,
Г‰лн±р Нурпейісова, Мадияр
Жаќсылыќ, Ємір Єміренов "Аќ-
бμкен – ќазаќ даласыныњ  маќ-
танышы" атты республикалыќ  су-
рет  байќауына ќатысты. Жоѓа-
рыда  айтылѓан оќушыларым
жєне Мєдина Єбіш, Сабина,
Жансая Анайбаева, Айша Ша-
лабаева, Мариям Абдіѓазы, Ару-
жан Ќалибекова, Алтынбек Бая-

нов, Даниял Арстамбектер  ин-
теллектуалды олимпиадалар  мен
байќауларѓа  ќатысып, ж‰лделі
1,2,3 орындарѓа  ие  болды. Дєу-
рен Серікќазиев ѓылыми-зерттеу
ж±мысынан бірінші орынды
иеленді. Аќпан  айында  μтетін
аймаќтыќ  ѓылыми-зерттеу ж±мы-
сына Н±ртμре мен Томиристі
дайындап  отырмыз. Олар да
‰мітімізді  аќтайды деген сенім-
демін.

Б‰гінгі тањда ынтымаѓы жара-
сќан, єлемге ‰лгі бола алатын
елде білім алып жатќан, μнегелі
тєрбиемен сусындап μскен жас
±рпаќ еліміздіњ ертењгі тірегі,
маќтанышы болады деп сенемін.

Гаућар ОРЫНБАЕВА,
Ќостанай ќалалыќ №9

орта мектептіњ бастауыш
сынып  м±ѓалімі.

Таќырыпќа т±здыќ болѓан

ТАПЌЫРЛЫЌ
Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

лыќ танытыпты. Самат Панов:
"Во, как креативно! И бустер и
санки!" деп ризашылыѓын жа-
сырмаса, Ќанат Жумагул:
"Трансформер деген автокресло
осы-ау деймін" деп ањ-тањ бола-
ды.

Міне, осындай іспетті ж‰зде-
ген пікірлерді жинаѓан
єріптесіміздіњ "керемет тапќыр-
лыѓын" "tengrinews.kz" аќпарат-
тыќ сайты "Казахстанец в шут-
ку предложил использовать

сани вместо детского автокрес-
ла" деген маќала жазып,
"Жања зањдаѓы" "жањалыќты"
жырлаѓан Ќыдекење ризашы-
лыќ білдіріпті.

Ал, біз зањ шыѓарушы халыќ
ќалаулыларына Ќостанайда
Ќыдырбектей тапќыр жігітті ке-
лесі зањ шыѓарарда естен шы-
ѓармаса дейміз єзілмен!

СУРЕТТЕРДЕ: Ќыдырбектіњ
ойлап тапќан автокреслосы.

Халќына жаќын жандар

2014 жыл да артта ќалды.
Мемлекеттік мекеменіњ дєст‰рлі
жылдыќ ќорытындысы
жарияланып, ауылдыќ єкімдердіњ
халыќќа, ауылѓа сіњірген ењбектері
еленді.

Айталыќ, бірінші орынды Сарыкμл
кентініњ єкімі Сейтбек Ќаппасов баѓын-
дырды. Б±л шенеунік μткен жылы μз
ауылын μркендетуге зор ‰лесін ќосќан.
Тындырѓан ж±мыстарымен басќа
єкімдерден асып т‰сіп, халыќтыњ ыќыла-
сына бμленді. Кент т±рѓындары сегіз мыњѓа μскен, нысандар саны да
кμбейген, ќысќасы, аудан єкімініњ тапсырмаларын толыѓымен орын-
даѓан.

Ал, екінші орынды Барвин ауылдыќ округініњ єкімі Орал Жанбал-
тин еншіледі. Б±л ауылдыњ да єлеуметтік-экономикалыќ саласында
сапалы μсім байќалады. Ењселі екінші т±ѓырѓа т±раќтауды Орал Ќала-
бай±лы жыл сайын дєст‰рге айналдырѓан.

Сондай-аќ, ж‰лделі ‰шінші орынды табысты Тєгіл ауылы місе т±тса,
ќалѓан орындарѓа он бір округ μзара ойысты. Енді, олар осы жылѓы
тапсырмаларды т‰бегейлі орындап, тиісті т±ѓырларынан кμрінуді
кμздеп отыр. Алайда, аудан єкімі б±л жылы да тапсырмаларды ‰йіп-
тμгіп берді. Енді оны орындау єзірге, єкімдер еншісінде...

 Сарыкμл ауданы.

 Жедел компьютерлік
кμмек

Ел Президенті Н.Є.Назарбаев жања экономикалыќ саяси
ќ±жатынан еліміздіњ белсенді єрі жігерлі жастары μз
орындарын табуы м‰мкін екендігін айрыќша атап μткен
болатын.

Елбасымыз айтќандай, "Н±рлы жол – болашаќќа бастар жол" атты
Жолдаудан жігер алѓан сарыкμлдік жастар – Денис Белоглазов пен
Александр Мельник μз білімдері мен ж±мыс тєжірибелерін т‰йістіріп,
электрониканыњ алдын алу жєне жμндеу ж±мыстары бойынша μз
істерін ашты. Кєсіптіњ кілтін тапќандар μз орталыќтарын "HelpComp"
– жедел компьютерлік кμмек деп т‰рлендіріп, енді шеберхана ашпаќ
ниетте.

Жалпы, б‰гінде компьютер к‰нделікті т±рмыс техникасында жєне
барлыќ мекемелерде, кењселерде, тіпті, єр ‰йде ќолданылады. Сал-
танат ќ±рѓан б±л сєнді заманауи техника да кей-кезде б±зылмай
т±рмайды. Сондыќтан, ауданда ашылѓан аталмыш орталыќ сары-
кμлдіктер ‰шін ыњѓайлы єрі ќолжетімді болмаќ.

 Сарыкμл ауданы.

 "Тобыл" атауына
ауыстырылды

20 ќањтардан бастап №43/44 "Ќостанай-Алматы"
жолаушылар пойызы фирмалыќ дєрежесін алып, "Тобыл"
атауымен ќатынай бастайды.Б±л туралы "Жолаушылар
тасымалы" АЌ баспасμз ќызметінен хабарлады.

 "Тобыл" – бесінші отандыќ фирмалыќ пойыз (осыѓан дейін "Бєйте-
рек", "Отырар", "Мањѓыстау", "Каспий" іске ќосылды) жєне ол фирма-
лыќ пойыздардыњ барлыќ талаптары мен стандарттарына сай ва-
гондардан жасаќталѓан.

Вагондар ќыста жєне жазѓы маусымда оњтайлы температураны
ќамтамасыз ететін ауа баптау жєне жылыту ж‰йелерімен жабдыќ-
талѓан. Сонымен ќатар олар вагон ішіндегі температура, наќты уаќыт
туралы аќпарат беретін жарыќ диодты таќталармен ќамтылѓан.

Стандартты ќызметтерден бμлек купелік вагондардыњ жолаушы-
ларына ќосымша санитарлыќ-гигиеналыќ топтамалар, купелік жєне
плацкарттыќ вагон жолаушыларына шай топтамалары (кофе, шай,
ќант, ќасыќтар, бір рет пайдаланатын стаќандар), балалар топтама-
лары ±сынылады.

Вагондар жања тμсек-орын жабдыќтары, столдарѓа арналѓан жа-
юлар, кілемше, киімге арналѓан ілгіштер сынды жоѓары сапалы ке-
рек-жараќтармен ќамтамасыз етілген. Сонымен ќатар, жолаушылар
тоњазытќыш, ќысќа толќынды пештер мен сейф ќызметін пайдала-
на алады.

Фирмалыќ пойыздыњ ќызмет тізімінде жања баспасμз μнімдері,
суы бар диспенсерлер, вагон-мейрамхананыњ кењейтілген ас мєзірі,
жолаушыларды электрондыќ билетпен пойызѓа отырѓызу (жолау-
шыны отырѓызуды автоматтандырылѓан баќылау) бар.

Пойыз ірі станциялардан аттанѓан кезде мониторлар арќылы жол-
да ж‰ру ережелері мен μзге де ќажетті аќпараттар жарияланады.

Пойыз ќ±рамында м‰мкіндігі шектеулі азаматтарѓа арналѓан жєне
кез келген биіктіктегі платформадан вагон ішіне енуге м‰мкіндік бе-
ретін арнайы кμтергіш ќ±рылѓысымен жабдыќталѓан вагон бар. Осы
санаттаѓы азаматтардыњ кењейтілген купесінде м‰гедектер арбасы-
на орын, купе ішінде ж‰ріп-т±руѓа м‰мкіндік беретін жаќтаулар мен
аќпараттыќ таќта орнатылѓан.

ЄКІМДЕР РЕЙТИНГІ

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Мешіт
       ЃАЗИЗ
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 Тμтенше жаѓдайлар кμрсеткіші азайѓан
Облыс. ¤њірде тμтенше жаѓдайлар кμрсеткіші μткен жылы

2013  жылмен  салыстырѓанда  9,6 пайызѓа, ал μлім саны 24,5
пайызѓа азайѓан. Облыс бойынша былтыр тμтенше жаѓдай ќыз-
меткерлерініњ  кμмегімен  451 адам ќ±тќарылѓан. Ал, тμтенше
жаѓдай аумаѓынан 15 адам кμшіріліп, зардап шеккен 28 адамѓа
алѓашќы медициналыќ кμмек кμрсетілген.

¦стаздардыњ жењісі
Жанкелдин. "Зият" ѓылыми-єдістемелік орталыѓыныњ  ±йым-

дастыруымен республикалыќ дењгейде ±стаздар арасында єр
т‰рлі номинациялар бойынша  жарияланѓан байќауѓа Жанкелдин
ауданы Ы.Алтынсарин атындаѓы орта мектептіњ ±стаздары
Лєззат Мєженова мен Жанар Ж±маѓ±лова ќатысып, жењімпаз
атанды. Ќазаќ тілі мен єдебиет пєнініњ м±ѓалімдері  "Сабаќ" но-
минациясы бойынша  ж‰лделі бірінші орынды жењіп алды.

Жасμспірімдермен ж‰здесті
Жітіќара. "Н±р Отан" партиясы ЌОФ "STOP Ќылмыс" партия-

лыќ жобасы аясында ќ±ќыќ ќорѓау органдарымен бірлесе оќушы-
лар мен студенттерге кμшпелі сабаќ μткізді. Іс-шараѓа аталмыш
партияныњ Жітіќара, Жанкелдин, Науырзым аудандарыныњ фи-
лиалдары ќатысты. Жітіќара аудандыќ мєслихатыныњ депутаты
Батима К‰нтуарованыњ айтуынша, м±ндай сабаќты жасμспірім-
дер арасында μткізу μте мањызды. Себебі, жеткіншектер дєл осы
жаста ќ±ќыќ б±зушылыќтарѓа тап болып жатады.

Г‰лімге дауыс берейік
Аманкелді. Ќазаќстан дауысы – халыќ арасында танылмай

ж‰рген талантты жандардыњ єншілік ќырын кμрсету, оларды
кμпшілікке танытып, μнерін жарыќќа шыѓару маќсатында
μткізілетін телевизиялыќ жоба. Оѓан тек єншілік ќабілеті жоѓары
‰міткерлер ѓана ќатыса алады. Биыл екінші рет ±йымдастыры-
лып отырѓан ±лттыќ жобаѓа Ќ±мкешу ауылыныњ тумасы  Г‰лім
Ж‰сіпбекова ќатысуда.  Г‰лім ‰здіктердіњ ќатарында келеді. 25
ќањтар к‰ні ел болып  3075 нμміріне  1 санын жазып SMS жолдау
арќылы Г‰лімге дауыс берейік, аѓайын!

Пайдалы серуен
Ќостанай ауд. Садовое  ауылыныњ т±рѓындарынан ќ±рылѓан

шаѓын бастамашыл топ  ерекше жорыќ ±йымдастырды. Олар
Садовое-Аманкелді-Дружба ауылдарыныњ аралыѓын шањѓымен
ж‰ріп μтті. Ќарапайым ауыл т±рѓындарыныњ м±рындыќ болуы-
мен ќолѓа алынѓан игі бастама ¦лы Отан соѓысыныњ   70-жыл-
дыѓы мен  Ќазаќстан халыќтар Ассамблеясыныњ 20-жылдыѓына
арналды. Ерекше тоќталарлыќ бір жай, 13 адамнан т±ратын сая-
хатшылар ќ±рамында аѓа буын μкілдерімен бірге жас балѓын-
дардыњ болуы.

Жања ереже  т‰сіндірілді
¦зынкμл. "Обаѓан" шекара заставасыныњ бастыѓы капитан Р.

Тμлеген шекараѓа жаќын село т±рѓындарына ЌР ‡кіметініњ 2014
жылѓы 16 сєуірдегі  №356  "Шекаралыќ белдеудіњ, карантиндік
белдеудіњ жєне шекаралыќ аймаќтыњ шектерін белгілеу" туралы
жања ќаулыныњ шыѓуына байланысты μз к‰шін жойѓан кейбір
баптар мен жања ережелер жμнінде т‰сіндіріп берді.  Жиын ба-
рысында т±рѓындар μздерін алањдатќан сауалдарѓа жауап алды

Мањызды жоба
Рудный. ¤ткен жылы 65 рудныйлыќ "Ж±мыспен ќамтудыњ жол

картасы 2020" баѓдарламасыныњ "Жастар практикасы" жобасы-
на ќатысты. Б±л туралы "Ж±мыспен ќамту орталыѓыныњ" дирек-
торы Елена Рублева хабарлады. Оныњ айтуынша, баѓдарламаѓа
ЖОО немесе колледжді бітіргеніне 3 жыл толмаѓан кез келген жас
маман ‰міт арта алады. Жобаѓа іліккендер  мемлекеттен тμленетін
35676 тењге жалаќыны алып ќана ќоймай, тєжірибе жинаќтайды.

Осындай оњ ќадамдар облы-
сымыздыњ іргелі μњірі – Ќарасу
ауданында да бар. Биылѓы жы-
лы аталмыш аудандыќ ж±мыспен
ќамту орталыѓыныњ хабарлауын-
ша, "Ж±мыспен ќамтудыњ жол
картасы – 2020" баѓдарламасын
дамыту барысында республика-
лыќ бюджеттен 102 960 200 тењ-
ге ќаржы бμлінгелі отыр. Былтыр-
ѓы жылѓы ќаралѓан сомамен са-
лыстырѓанда μсім єлдеќайда жо-
ѓары. Б±ѓан себеп аталмыш баѓ-
дарламаны ќолдап, оѓан тілек
білдірушілердіњ саныныњ  едєуір
арта т‰суі екен.

– Баѓдарламаныњ дамуын-
даѓы екінші баѓыт – жеке кєсіп-
керлік ќызметті ќолдау арќылы
ж±мыс орындарын ќ±руѓа 2015
жылы 90 млн. тењге бμлініп отыр.
Былтырѓы жылы бμлінген шаѓын
несиені  (60 млн. 315 мыњ тењге)
25 адам алды. Биылѓы жылы не-

сие алушылар ќатарын  одан да
кμбейтпекшіміз. Мысалы: мал
шаруашылыѓын дамыту ‰шін не-
сие алѓысы келетіндерге  барлыќ
жићаздарымен ќамтылѓан жыл-
жымалы машина-вагон ‰йі ±сы-
нылады. Биыл екі машина-ваго-
нѓа тапсырыс беріп отырмыз.
¤тініштерді б‰гіннен бастап
ќабылдай береміз, – дейді бізбен
єњгімесінде Ќарасу аудандыќ
ж±мыспен ќамту орталыѓыныњ
басшысы Айдар Дєуітов.

Ол кісініњ баяндауынша,
аудан бойынша  Ќостанай ќала-
сындаѓы  он айлыќ  оќуѓа 6 адам
жіберіліп  отыр екен. Оларѓа оќу
барысында пєтераќы, жолаќы
жєне стипендия беріледі. Тегін
білім алады. Б±л ‰шін оќу орны-
на арнайы ќаржы аударылѓан.

Ж±мыспен ќамту орталыѓы 11
сынып бітірген т‰лектерден ќ±жат
ќабылдауды  биылѓы  жылдыњ

 Ж±мыссыздыќты азайту –

маусым айынан бастаѓалы отыр.
Ал ќырк‰йек айында талапкер-
лер колледж партасында отыра-
тын болады.

Жастарѓа жоѓары жєне арнау-
лы орта кєсіптік білім беру ‰шін
мемлекеттік ќолдаудыњ ќосымша
бір шарасы б‰гінде дєст‰рге ай-
налѓан – жастар практикасы.
Оныњ маќсаты –  жастардыњ тањ-
даѓан мамандыќтары бойынша
алѓашќы ењбек тєжірибесінен μту
арќылы біліктілігін ќалыптасты-
руы болып табылады. Осы маќ-
саттан да 2015 жылы  жас маман-
дардыњ жастар тєжірибесінен
μтуіне  4.281.100 тењге ќаражат
бμлінген. Оѓан 20 жас маман тар-
тылмаќшы. Осыныњ ішінде  5 жас
маман тєжірибеден бірінші бо-
лып  сєуір айында μткелі отыр.

"Ж±мыспен ќамтудыњ жол кар-
тасы – 2020" баѓдарламасыныњ
бірінші баѓыты – 12 айѓа дейін
ќызмет ететін  жєне жалаќысы
мемлекеттен тμленетін  єлеумет-
тік ж±мыс орындарын ќ±ру екені
белгілі. Биыл  осындай єлеу-
меттік ж±мыс орындарын ќ±руѓа
аудан бойынша 4 миллион тењге
бμлініп отыр. Б±ѓан 15 адам тар-
тылады деп жоспарланѓан.

Ал, жастарды алдын-ала бір
мамандыќ бойынша оќытып,
дайындайтын 3 айлыќ курсќа 18
ж±мыссыз жас жіберілмек. Олар-
ѓа республикалыќ бюджеттен 2
млн. 931 мыњ тењге ќаржы ќарал-
ѓан. ¤зініњ кєсіптік біліктілігін арт-
тыру ‰шін ќазірдіњ  μзінде 3 адам
μтініш жасаѓан.

Мемлекеттік баѓдарламаныњ
єлеуетініњ артуына байланысты
ж±мыспен ќамту орталыѓыныњ
басшысы биылѓы жылы ешкім де
ж±мыссыз ќалмайды деп
т‰сіндірді.

Жалпы алѓанда Ќарасу ауда-
ны бойынша мемлекеттік баѓдар-
ламалардыњ ж‰зеге асырылу ба-
рысы ойдаѓыдай.Б±л ретте
ж±мыспен ќамту орталыѓы жос-
парлы т‰рде ќызмет жасауда.
Олардыњ маќсаты – жастарды
ењбекке тарту.

Ќарасу ауданы.

ЌР ¦лттыќ Бизнес
рейтингі одаѓы
±йымдастыру комитетініњ
шешімімен ќаладаѓы

облыстыќ туберкулезге
ќарсы ем ќолдану
диспансері бас дєрігерініњ
орынбасары, ЌР Денсаулыќ
саќтау ісініњ ‰здігі, "Алтын
дєрігер" медалініњ иегері
М.Спандияров "Ењбек
сіњірген мемлекеттік
ќызметкер" орденімен
марапатталды.

– Марапат б‰гін курьер арќы-
лы жеткізілді. Астана ќаласыныњ
рейтинг комиссиясыныњ шешімі-
мен мені осындай орденмен ма-
рапаттап  отыр.  Б±л  орден жал-
ѓыз маѓан беріліп отырѓан жоќ,
сол сияќты біздіњ туберкулезге
ќарсы ем ќолдану диспансерініњ
ењбегін баѓалаѓанныњ арќасын-
да арнайы сертификат та ќоса

"Ењбек сіњірген мемлекеттік
ќызметкер" орденімен марапатталды

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

берілген. Б±ѓан біз, єрине, ќуа-
ныштымыз. Ќаншама жылѓы біз-
діњ  дєрігерлердіњ,  μзімніњ   сыр-
ќаттарды емдеудегі ќызметіміздіњ
арќасы деп білемін. Жылдан
жылѓа елімізде туберкулез кμр-
сеткіші азайып келеді. Мысалы,
2013 жылмен салыстырѓанда
μњір бойынша ауру саны – 27%,
μлім дењгейі – 33% кеміді. Б±л,
єрине, μзге де єріптестеріміздіњ
ауруды уаќытылы аныќтап, ем
ќолдануыныњ, ењ бастысы, ха-
лыќтыњ єл-ауќатыныњ жаќсарып
келе жатќандыѓыныњ белгісі, –
дейді   М±хамбетрахым   Спан-
дияр±лы.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: М.Спандияров.
Суретті т‰сірген автор.

БИЗНЕСТІЊ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020

Аќн±р
      М¦САБАЕВА

Ж±мыссыздыќ тμњірегіндегі т‰йткілдерге
ж±ртшылыќтыњ ќ±лаѓы ќашанда т‰рік ж‰реді. Б±рнаѓы
жылдарда жоѓары жєне арнаулы орта білім алып
келген жастардыњ ќалаѓан мамандыќтары бойынша
т±раќты ж±мысќа орналасуы ќиынныњ-ќиыны
болатын. Б±л жаѓдай олардыњ ата-аналарын да ќатты
ойландыратын.  Балаларын  оќытып  бір  ќиналѓан
ата-ана енді оларды ќызметке орналастырудыњ
ќамын ойлап, екінші рет сарсањѓа т‰сетін.

Міне, осы ауыртпалыќтарды ќазір мемлекетіміз
ж‰йелі т‰рде шешіп келеді. Б±л тарапта елімізде
арнайы  жасалѓан баѓдарламалардыњ пайдасы мол
болып отыр. Жастарды ж±мыспен ќамту маќсатында
жасалѓан мемлекеттік баѓдарламалар негізінде
мемлекет ќалалар мен  ауылдарда т±ратын жастарды
ж±мысќа орыналастыру ‰шін арнайы ќаражат бμлді.
Соныњ  нєтижесінде жастар жања мамандыќтар алып,
єр салада  ењбек етуде.  Б±л дегеніміз – дамудыњ
дањѓыл жолына т‰скен Ќазаќстанныњ жан-жаќты
μркендеп келе жатќанын кμрсететін жетістік болып
табылады. Мемлекеттік баѓдарламалардыњ арќасында
біздіњ облысымызда да жастар μмірден μз орындарын
тауып, Тєуелсіз елімізді μркендетуге шама-
шарыќтарынша μз ‰лестерін ќосуда.

БАСТЫ НАЗАРДА



Осындай игі бастамалар 
Меңдіқара ауданында да 
қанат жаюда.Соңғы екі 
жыл ішінде мұнда ұсақ 

өнім шығаратын кәсіпорындар 
ашылды. Солардың бірі ─ құс 
жүнін тазалап, өңдейтін ше-
берхана. Ауданда жақында 
пима жасайтын цех ашылып, 
өз жұмысын бастады. Цехты 
ашқан Ұзынағаш селосының 
тұрғыны Қанат Тоқышев. Ол ауыл 
әкімі Тілеуқабыл Дүйсеновтың 
кеңес беруімен  аудан басшы-
сы  Серікжан Жақаевқа кіріп, 
оны өзінің жоспарларымен таны-
стырып, үй-жайдан көмектесуін 
сұрады. Аудан әкімі кәсіпкердің 
бастамасын қолдап, оған 
селодағы шағын бір бөлмені 
жалға бергізді. Қанат бөлмені 
қалыпқа келтіріп, ішін қажетті 
құралдармен және материалдар-
мен жабдықтады. 
  Барлық жұмыс іс бастауға 
толық дайын болған  соң пима 
басатын шебер маманды іздеді. 
Сұрастыра келгенде көпшілік 
бұрынғы етікші Қанат Бопиннің 
есімін атады. Екі Қанат кездесіп, 
пікірлесіп, ортақ байламға 
келді. Етікші Қанат пима басуға 
келісімін берді. Сөйтіп пима цехы 
өмірге келді. Бүгінде онда әртүрлі 
өлшемде пималар басылуда. 
Әрине, тұрғындардың тапсырысы 
бойынша. 
       Біздің солтүстіктің аязды, 
боранды  қатал қысында дала-
да еңбек ететін жұмыскерлерге 
пима ауадай қажет. Олардың, 
әсіресе, аяқтары тоңбауы ке-
рек. Аяқтары тоңса дүниенің 
кеңдігі жайына қалып, берекелері 
кетеді.  Сол үшін де олар көбіне 
шеберлер қолдан жасайтын пи-
маны қалайды. Бүгінде Қанаттың 
жасаған пималары сұранысқа ие 
болуда.
  Кәсіпкер Қанат Тоқышев осыны 
ескеріп, пима өндірісін ұлғайтуды 
жоспарлап отыр. Алайда пима 
жасауға негізгі шикізат – жүн дай-
ындау оңай болмай тұр. Себебі 
Меңдіқара ауданында қой аз. 
Адамдар көбіне қойды тұтынатын 
етке қана пайдаланады. Ал жүнді 
сырттан сатып алудың қиындығы 
да, шығыны да көп.Сондықтан да, 
Қанат Тоқышев Ақтөбе облысы-
нан Еділбай қойын сатып әкеліп, 
өзі өсіргелі отыр.Себебі, оның 
меншігінде 620 гектар жері бар. 
Қой шаруашылығын дамытуға 

қолайлы жағдай туғызуға бола-
ды. Егер өзі қой өсіріп, оның са-
нын жылма-жыл көбейтіп отырса, 
жүн мәселесі оңай шешімін та-
бады. Қанат мұны жақсы біледі. 
Сондықтан да, мемлекеттік 
бағдарлама бойынша пайызы 
төмен несие алып, қой өсіруді 
реті келсе биыл бастағысы 
келеді. Ал оған дейін қажетті 
жүнді өз ауданының халқынан 
сатып алып, пайдалана тұрмақ. 
Оның жоспары – 5000 қой өсіру. 
Сонда пима шығарумен қатар, 
қой етін көптеп сатып, пайда та-
буына жол ашылмақ. 
 ─ Егер мен қой санын 5000 
басқа жеткізсем, күніне 20 қойды 
тұрақты түрде етке жіберуіме 
болады. Бұдан түскен қаражат 
айналымда болады. Ол қаржыға 
етті консервілейтін, өңдейтін 
қондырғылар мен жабдықтар 
сатып алар едім. 5000 қойдан 
5000 кг жүн алынады. Ал, 

5000 кг жүннен 3000 пима жа-
сап шығаруға болады. Қойдың 
жүнімен қатар терісін де  үлгіртіп, 
одан тон тігіп шығаруды да ойла-
стырып отырмын. Тіпті жүннен 
кілем тоқуға, ұлттық өрнектермен 
безендірілген текеметтер және 
күнделікті тұрмысқа қажетті 
киіз басуға  болады. Мысалы: 
қазақы киіз үйлерге қажетті  түрлі 
туырлықтар жасасақ несі бар?! 
Қазір ауылдық жерлерде киіздер 
өте қат болып тұр ғой. Негізі 
киіздің пайдасы өте мол. Оның 
бәрін айтып, уақттарыңызды 
алмай-ақ қояйын,─ деді Қанат 
ағынан жарылып. 
  Байқағанымыз ол  тереңнен 
олайтын азамат екен. Әңгіменің 

де шебері көрінді.
  ─ Менің есімде  шешен 
ұлтының азаматы айтқан бір 
әңгіме ұмытылмастай болып 
қалған еді. Ол  былай дейтін: 
«Бір кедей Аллаға жалбары-
ныпты: Е, Алла тағала, маған 
көмектесіп, мені кедейліктен 
құтқара көр!» депті. Алла 
оған бір қой беріпті. «Осыны 
өсір,   сонда –     сенде бәрі 
болады.  Еті – тамақ, терісі 
– тон,  жүні – киім», - дейді.  
Әлгі шешен Алла тағаланың 
айтқанын бұлжытпай орын-
дап, деген мақсатына жетеді.  
Алла тағаланың ақылына 
риза болған шешен халқы 
содан бері қой өсірумен ай-
налысып келеді. Ал біздің 
қазақтың жалпақ даласы тау 
халықтарындай емес, мал 
өсіруге қолайлы ғой, – дейді 
Қанат. 

  Қазіргі жұрт қазақтың қоңыр 
пимасын қытайдың жылуы жоқ 
сырғыма етіктеріне айырбастап 
жібергелі біраз болып қалды ғой. 
Оның сырты сұлу болғанымен, 
еш жылуы жоқ. Сол сырғыма 
етіктен ауру тауып жатса да, 
біздің қазақ бәрібір өзге елдің 
бұйымдарына қызығуын қоймай 
келеді. Ал тері шалбар, тері тон 
киген ата-бабаларымыз ешқашан 
ауырмаған, суыққа тоңбаған. 
Сондықтан да, олар «Тоғыз 
қабат торқадан – тоқтышақтың 
терісі артық» деген. Сол сияқты 
қойдың, түйенің табиғи жүнінен 
және ешкінің түбітінен жасалған 
қазақы киімдерді пайдаланған. 
Соның арқасында олар күш-
қайратты болған. Жерін – жауға, 
елін – дауға бермеген.Негізі 
осындай  өнімдерге тапсыры-
сты күшейтуіміз қажет. Ол үшін 
Қанат сияқты заманауи ұлттық 

өнім өндіргісі келетін азамат-
тарды қолдауымыз қажет-ақ.  
Әрине, бұрынғы заман өткен.  
Жүн байпақ, пима т.б. және 
жүннен иріліп тоқылған күртеше, 
тері тон бәрі де өткен ғасырдың 
еншісінде қалды.  Қазіргі таңда 
дүкен сөрелерінде жасанды 
былғарыдан жасалған етіктің түр-
түрі бар. Әрине, өте сәнді, бірақ 
ол ешқашан таза былғарыдан 
жасалған ұлттық киімдерге 
жетпейді. Теріден, жүннен 
жасалған киім адамдардың күш-
қуатын арттырған. Ал қазіргі 
бірқатар киімдердің еш жылуы 
жоқ. Әсіресе, синтетикалық 
талшықтан жасалған киім-
кешектер денсаулыққа зиянды 

екенін бүгінде ғалымдар жарыса 
жазуда.
   Қазір Ресейде жаңа үлгідегі пи-
малар шығарылуда. Бұл туралы 
Қанат:
 ─ Жұмысын биылғы жылдың 
1-нші қаңтарынан бастаған 
Еуразиялық Экономикалық 
Одақтың арқасында Қазақстан, 
Ресей, Белоруссия арасындағы 
тауар айналысы жақсарып, біздің 
пималарымызға жол ашылатыны 
қуантады. Өйткені бізге тапсы-
рыс бар. Бірақ алысқа сермеу-
ге әзірге қолымыз қысқа болып, 
қиналып отырған жайымыз бар. 
Қысқы киім болғандықтан, пима 
саудасы тек желтоқсан, қаңтар, 
ақпан айларында ғана қызады. 
Наурыздан бастап күн жылы-
нады да, пиманың елге қажеті 
болмай қалады. Саудагерлер,  
жол тазалаушылар мен мал-
шылар болмаса, жаяу жүруді 

білмейтін қала халқы пимаға 
аяқ киім деп қарамайды. Оның 
есесіне кәсіпорнымыздың тігін 
цехы дайындаған  қысқы киімдері 
жақсы өтеді. Бізде әзірге тері 
илейтін арнайы цех жоқ, сол 
себепті теріні басқалардан са-
тып алуға мәжбүрміз.  Сондықтан 
биыл жыл аяғына дейін қой, 
ешкі терісін илейтін  цех ашқым 
келеді,─ деді. 
  Айналадағы сән үлгілер мен 
жаңалықтарды қалт жібермейтін 
Қанат унти-угимен  етікті  бір-
бірімен байланыстырып, жаңа 
үлгідегі заманауи өнім шығаруды 
да  ойластырып отыр. Өнімдерінің 
көлемін кеңейтпек, жоспарла-
рын жүйелі және мақсатты жүзге 
асырмақ. Бірақ, бұл үшін Қанатта 
айналымдағы қаражат болуы 
керек қой. Жоспарлап отырған 
кәсібін ілгері  жылжытуға басты 
кедергі — қаржы  тапшылығы.  
Үкіметтен несие алғысы келеді, 
бірақ несие алу үшін кепілдікке 
қоятын жылжымайтын мүлік ке-
рек. Жеке басындағы үйі мен  ма-
шинасынан өзге Қанатта кепілге 
қоятын зат та жоқ. Бұл ─ ини-
циативасы жоғары, өзгелердей 
алыпсатарлықпен айналысуды 
көздеген адамның емес, елді 
табиғи таза жүннен, теріден 
жасалған сапалы өнімдермен 
қуантқысы келетін, ұлттық өнімді 
өркендетем деген азаматтың 
өтініші. Облысымыздағы тиісті 
қаржы несиелеу мекемелері 
малдың жүні мен терісінен 
сұранысқа ие ұлттық түрлі киім-
кешектер мен тұрмысқа қажетті 
өнімдер шығаруды мақсат етіп 
отырған кәсіпкер азаматқа төмен 
пайызбен несие немесе грант 
беріп, қолтығынан демеп жіберсе, 
өте пайдалы болар еді.
   Иә, меңдіқаралық кәсіпкер 
Қанат Тоқышевтің жоспарлары 
көңіл куантады. Ол төрт түлік 
өсіріп, одан  өмірге қажетті сан 
түрлі тауарлар жасаған ата-баба 
кәсібін бүгінгі өркениетті замана-
уи талаптарға сай жалғастыруға 
бел байлап, білек сыбанып отыр. 
Лайым, жолы болсын! ─ дейміз.

  Суреттерде:  меңдіқаралық 
кәсіпкер Қанат тоқышев және 
оның  жұмыс тобы.
 Суреттерді түсірген  Айбек 
ЖҮЗБАЙ

Елбасымыз – Ұлт 
көшбасшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына 

арнаған «Нұрлы 
жол – болашаққа 

бастар жол» Жолда-
уында көрсетілген 

міндеттерді 
орындауға  

байланысты елімізде 
шағын және орта 

бизнесті қолдау 
үшін 2015-2017 

жылдарда ұлттық 
қордан тоғыз 

триллион қаражат 
бөлінетін болды.
Осынау қомақты 

қаражаттың 
мақсатты  

жұмсалуын Үкімет 
пен арнайы құрылған 

комиссия қатаң 
қадағалайды.Бұл 
туралы Елбасы  

кейінгі кезде өткізген 
мәжілістерінде  

бірнеше рет 
ескертті.Ұлттық 

қордан бөлінген әрбір 
қаржының игерілуі 

жіті назарда 
болады, ─ деді.  

Мемлекет 
басшысының 

бұл сөзін 
қостанайлықтар да 

бірауыздан қолдап 
отыр. Елбасы 

«Орта және шағын 
бизнесті дамы-

ту – бұл ұлттық 
экономиканың өсуінің 

тиімді драйвері», деді. 
Осы мақсатта

 банктер алдағы 
үш жылда шағын 

бизнесті қолдауға 
155 млрд. теңге 

бөледі. Мемлекеттік 
бірқатар 

бағдарламалар 
биылғы жылы 

да кең өріс алып 
отыр. Соның бірі ─ 

«Жұмыспен қамту – 
2020» бағдарламасы. 
Бұл бағдарлама 2011 

жылдан бері қарай 
кәсіптің нәсібін 

көрем деген жандарға 
үлкен демеу жасап 

келе жатқанын 
жұртшылық көзбен 

көріп, біліп отыр.
Талай азаматтар осы 
бағдарлама бойынша 

төменгі пайызбен 
несие алып, өздерінің 
кәсіптерін ашып, оны 

дамыту үстінде.

ЖҮН МЕН ТЕРІДЕН - ТҮРЛІ ӨНІМ
ШЫҒАРУҒА КІРІСКЕН КӘСІПКЕР ҚАНАТ ТОҚЫШЕВ ТУРАЛЫ СӨЗ

«ҰЛТТЫҚ 
ЭКОНОМИКАНЫҢ»

өндірушісі емес, 
өрістетушісі

    Ақнұр МҰСАБАЕВА

тел: 8 775 122 11 22

эл-адрес:
9-99-99@inbox.ru
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Отандыќ μндіріс,
оныњ ішінде т±тыну
тауарлары мен азыќ-
т‰лік μндіру саласы
кμтерілмейінше,
т±раќты
экономикалыќ
дамуды ќамтамасыз
ете алмайтынымыз
аныќ. Сондыќтан
ќазіргі уаќытта
Елбасыныњ тікелей
тапсырмасына сєйкес
ќазаќстандыќ
тауарлар μндірісін
жолѓа ќоюѓа
басымдыќ беру
баѓытындаѓы
шаралар мен ізденістер
кењ ќолдауѓа ие болып
отыр. Осылайша
мемлекеттіњ ќолдауы
мен іскер азматтардыњ
ізденістерініњ
арќасында б‰гінгі к‰ні
"Ќазаќстанда
жасалѓан" деген
маркамен
шыѓарылатын
тауарлар ќатарыныњ
кμбейе т‰скені
ќуантады. Олардыњ
ќатарында отандыќ
т±тынушылармен
ќатар алыс-жаќын
жатќан μзге ж±рттыњ
да кμњілінен шыѓып,
сыртќы нарыќќа жол
тартќандары да
баршылыќ.
Мєселен, μњірде μзіндік ќолтањ-

басы бар "Лидер 2010" ЖШС-і μз
μнімдерін Ресейдіњ 15 аймаѓымен
ќатар, аспан асты еліне экспорттау
жμніндегі келісімге ќол жеткізген.
Заманауи жоѓары технологиямен
жабдыќталѓан рудныйлыќ зауыттыњ
тєулігіне 30 тонна с‰т μнімдерін
μндіруге м‰мкіндігі бар. Ќуатты тех-
нология мен μнім салынатын ќ±-
рылѓыны залалсыздандырып, таза-
лайтын автоматтандырылѓан ж‰йе-
ніњ арќасында зауыт жоѓары сапалы
с‰т μнімдерініњ т‰р-т‰рін шыѓара-

Кμшелі істердіњ
К¤ШБАСШЫСЫ
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ды. Атап айтсаќ, "Рудныйлыќ
ТАН", "Чечил", "Чиссбер" ірімшік-
тері, "Рудныйлыќ кμже", брынза
мен с‰т μнімдерініњ басќа да т‰рлері
халыќтыњ с‰йсіне т±тынатын таѓа-
мына айналѓан. Т±тынушы талѓамы
мен с±ранысын ќанаѓаттандыруды
алдыњѓы кезекке ќоятын компания-
ныњ білікті мамандары Федоров,
Ќостанай, Таран аудандарынан жет-
кізілетін с‰ттіњ ќ±рамын к‰рделі
зертханалыќ сараптамадан μткізеді.
Б±дан бμлек б‰кіл μндіріс ‰рдісі са-
паны ќатањ баќылау ж‰йесімен ќам-
тамасыз етілген компания μнімдері
ветеринарлыќ, санитарлыќ-эпиде-
миологиялыќ жєне техникалыќ
ќадаѓалау жμніндегі мемлекеттік
органдардыњ жан-жаќты тексеруінен
μтіп, маќ±лданѓан. Баќылаушы
органдардыњ арнайы зертханала-
рында жасалатын жыл сайынѓы тек-
серулер мен зерттеулердіњ ќорытын-
дысы "Лидер" μнімдерініњ ИСО
9001:2000 халыќаралыќ стандарты
мен "Халал" μнімініњ талаптарына
сай екендігін кμрсетіп, сертификат-
тарѓа ќол жеткізді. Компания ‰шін
б±л  ‰лкен мєртебе.

С‰т зауыты 10 жылдан бері ха-
лыќаралыќ кμрмелерге ќатысып,
‰здіктер ќатарынан кμрініп ж‰р.
Мєселен,  2004-2005 жылдары
"Ќазаќстанныњ азыќ-т‰лік нарыѓы"
кμрмесінде екі мєрте жењімпаз атан-
са, 2010 жылы "KAZAKHSTAN
INTERNATIONAL HALAL EXPO
2010", "KazFOOD 2010", ал 2011
жылы "ЖЫЛ ТАУАРЫ 2011" ха-
лыќаралыќ конкурстарында алтын
медальді иеленді. Кєсіпорын дирек-

торы Владимир Ширяев:
– С‰т μнімдерініњ сапасы біздіњ

кєсіпорынды биікке кμтерді. Біз
с‰ттен жасайтын таѓамдардыњ еш-
ќайсысына μсімдік майын, т‰рлі кон-
серванттар мен химиялыќ ќоспалар-
ды ќоспаймыз. С‰т μнімдерініњ са-
пасы – біздіњ ±жым ж±мысыныњ
кμрсеткіші ѓана емес, ол меніњ
елімніњ, жас ±рпаќ алдындаѓы
жауапкершілігім, – дейді.

Шынымен де μнім сапасын ал-
дыњѓы кезекке ќоятын ынтымаќты
±жымныњ б±л ењбегіне ќала т±рѓын-
дары ризашылыѓын білдіруде.  Руд-
ный ќаласыныњ т±рѓыны, зейнеткер
Жањыл Мерсімова:

– Ќазіргі ж±рттыњ талѓамы жо-
ѓары. Б±рын д‰кен сμрелерінен
кμзге т‰скенін алып жатса, б‰гінде
μнімніњ сыртќы ќорабымен ќатар,
оныњ ќ±рамы мен ќоспаларына жіті
мєн береді. ¤з басым он екі жылдан
бері, яѓни с‰т зауыты ашылѓалы "Ли-
дердіњ" сенімді т±тынушыларыныњ
бірімін. Єсіресе, ірімшік пен "Руд-
ныйлыќ ТАН" сусынын балаларым
мен немерелерім к‰нде єкеледі. Ден-
саулыќќа пайдасы зор аѓарѓанды
жаќсы кμретін халыќпыз ѓой, зау-
ыттыњ ж±мысы алѓа баса берсін! –
деп μз ойымен бμліссе, азыќ-т‰лік
д‰кенініњ сатушысы Толѓанай К‰де-
рина:

– Жања жылдан кейін барлыќ с‰т
μндіруші компаниялар баѓаны жо-
ѓарылатты. Мєселен, б±рын 1 литр
"Лидерлік" с‰ттіњ баѓасы 150 тењге
болса, ќазір 165-170 тењгеге
кμтерілді. Алайда, т±тынушылардыњ
селк етер т‰рі жоќ. "Лидердіњ"

μнімдерініњ μтімділігі жоѓары бол-
ѓандыќтан, сμреніњ бас жаѓына
ќойып отырмыз. Баѓасы басќаларѓа
ќараѓанда тμмен болѓанымен, сапа-
сы жоѓары, – дегенді алѓа тартады.

Рудныйлыќ компанияныњ
μнімдеріне деген с±раныстыњ артуы,
шикізат базасы мен μндірістік ала-
њыныњ болуы, жєне ењ бастысы,
мемлекеттен ќаржылыќ ќолдау жања
зауыт ќ±рылысына кірісуге
м‰мкіндік берді. Бір ауысымда 20
тонна шикізатты μњдейтін жања жо-
баныњ ќ±ны 1,25 миллиард тењге.
Оныњ 1 миллиардтан астамы ‰демелі
индустриалдыќ-инновациялыќ даму
баѓдарламасы шењберінде жылдыќ
‰стемесі 3 пайызбен беріліп отырса,
ќалѓан ќаражат кєсіпорындікі. Айта
кетерлігі, Еуропаныњ ‰здік жабдыќ-
тарымен ж±мыс істейтін жања зау-
ыттыњ технологиялыќ м‰мкіндігі
жоѓары. Мєселен, ќазіргі μндіретін
с‰ттіњ жарамдылыќ саќтау мерзімі
5 к‰н болѓандыќтан, оны облыс
тμњірегіне ѓана шыѓара алады. Ал
‰стіміздегі жылдыњ бірінші жарты-
сында іске ќосылатын жања зауыт-
тыњ с‰тін мыњ шаќырымѓа дейін та-
сымалдауѓа м‰мкіндік береді. Ши-
кізаттыњ уаќытылы жеткізілуіне с‰т
тасымалдаумен айналысатын "Бек+"
фермасы жауапты.  Кμктемге ќарай
Сарыкμл жєне Єулиекμл ауданда-
рында "Лидердіњ" с‰т ќабылдау
пункттері ашылмаќ.

– Ќазаќстанныњ с‰т одаѓы ±сы-
нып отырѓан мєліметке сєйкес,
б‰гінде ќазаќстандыќ т±тынушы с‰т
жєне ашыѓан с‰т μнімдерініњ 80 пай-
ызын отандыќ тауар μндірушілерден
сатып алады. Б±л – ќуанарлыќ жаѓ-
дай. Себебі, ќазіргі Еуразиялыќ эко-
номикалыќ одаќ пен Кедендік одаќ-
тыњ ашыќ экономикалыќ аумаѓына
ќарамастан, ел азаматтары кμп жаѓ-
дайда  отандыќ  μнімді тањдайды.
Осы орайда, ресейлік тауарлардыњ
тасасында ќалмай, халыќтыњ ж‰ре-
гіне жол табу – кμп кєсіпорындарѓа
зор жауапкершілік ж‰ктейтіні
белгілі, – дейді кєсіпорынныњ
ќаржы директоры Антон Арешкин.

Б‰гінгі табысты кемел болашаќ-
тыњ баспалдаѓы деп білетін "Лидер"
компаниясыныњ басты маќсаты  елі-
міздегі с‰т μндірісініњ т±раќты да-
муына ќол жеткізу болып отыр.

 Ќуаныш  СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.
Рудный ќаласы.

    ЌЫЛМЫС
ЖЄНЕ Т¦РМЫС

Астана
т±рѓыны
Торѓайда
зањсыз ањ
аулаѓан

Облыста зањсыз ањшылыќ
фактісі тіркелді. Полицейлер
Аманкелді ауданы аумаѓында ањ
аулаѓан астаналыќты ±стады.

Арќалыќ-Торѓай жолында
ањшыныњ машинасын тексерген
тєртіп саќшылары атыс ќаруы
мен 30 патронды тєркіледі.
Ж‰ргізуші ањшы куєлігін кμрсетіп,
μзін босатады деп ойлаѓан еді,
алайда, полицейлер зањсыз
атыл-ѓан ањдардыњ терілері мен
етін тауып алды. Ањшы бір доњыз,
екі ќоян, 13 ќ±р мен бір ќасќыр-
ды атып алѓан екен. Ќазіргі уаќыт-
та ЌР Ќылмыстыќ Кодексініњ
"Зањсыз ањшылыќ" бабы бойын-
ша  материал жиналып, тергеу
іс-шаралары ж‰ргізілуде.

 "Газель"
ж‰ргізушісі
есірткімен
±сталды

17 ќањтар к‰ні Ќостанай-Мењ-
діќара автожолында 35 жастаѓы
ж‰ргізушініњ "Газель" машинасын
тоќтатып, тінткен полицейлер
есірткі оралѓан буманы тапты.
Оныњ ішінде 5 грамм марихуана
бар болып шыќты. Ќазіргі уаќыт-
та ЌР Ќылмыстыќ Кодексініњ 296-
2 "Есірткі заттарын зањсыз саќтау"
бабы бойынша материал жинал-
ды. Тергеу  ж‰ргізілуде.

Кμлігімен
баѓанды

соќты
Жітіќара ќаласында мас

ж‰ргізуші кμлігімен аѓаш баѓанѓа
соѓылды. 17 ќањтар к‰ні тањертењ
23 жастаѓы  ж‰ргізуші мас к‰йінде
"Фольксваген" маркілі автомаши-
намен келе жатып, рульге ие бола
алмай ќалып, тоќ баѓанына со-
ѓылды. Ќазіргі уаќытта шыѓын
мμлшері аныќталуда.

Азыќ-т‰лікті
±рлап кетті

Денисов ауданы Перелески
кентініњ 26 жастаѓы т±рѓыны
μзініњ жерлесініњ ќысќа дайында-
ѓан азыќ-т‰лігін ±рлап кетті.

Полицияѓа арызданып келген
азамат ‰йініњ жертμлесінен 20
келі сиыр еті мен басќа таѓамдар-
дыњ ќолды болѓанын айтты.
Жертμленіњ есігі жабылмаѓан
екен. Жедел-іздестіру шарала-
рыныњ барысында 26 жастаѓы
к‰дікті аныќталды. ¦рланѓан ет
тєркіленіп, иесіне ќайтарылды.
Істі болѓан жігіт ешќайда кет-
пейтіні туралы ќолхат берді.

 ОІІД баспасμз ќызметініњ
материалдары бойынша

єзірлеген
 М.ЌАБДРАХМЕТОВА.
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Єрбір адам μз ќ±ќыќтарын
жете біліп, жалпы зањ саласынан
маѓл±мат алѓаны д±рыс. Зањды
аттамай,  тура  жолмен  ж‰ріп,
еліне адал ќызмет еткен азамат
ќана м±ратына жетеді. Зањды
білу – заман талабы.

Мектептегі ќ±ќыќтыќ сауат-
тылыќты ќалыптастыру –
негізгі ќ±ќыќтыќ баѓыттаѓы
тєрбие ж±мыстары болып табы-
лады. Мектептегі ќ±ќыќтыќ
тєрбие  ж±мысы  1-сыныптан
бастап, белгілі бір ж‰йелілік
пен ±йымдастырылѓан т‰рде
оќуды бітіргенге дейін ж‰ргі-
зілуі ќажет. Б±л μткізілетін
ж±мыстардыњ мањызы зор.
Оќушылардыњ адам ќ±ќыѓы,
бала ќ±ќыѓы жμнінде т‰сінік-
тері кењейіп, єр бала μз ќ±ќыѓын
біліп, ќорѓауѓа, μзгеніњ ќ±-
ќыѓын б±збауѓа міндетті екенін
т‰сінеді. Бала  μз ойларын еркін
жеткізе алатын, μз басына,
міндеттеріне  жауапкершілік-
пен ќарайтын жеке т±лѓа ретін-
де ќалыптасады.

Ќ±ќыќтыќ тєрбиеніњ негізі –
оќушыѓа ќ±ќыќтыќ нормаларды
таныту болып табылады. Сол се-
бептен μзім сабаќ беретін 1"є" сы-
ныбында оќушыларды ќоѓам-
ныњ зањдары мен нормаларын
б±лжытпай орындау,  сыйлау ру-
хында тєрбиелеу міндетім деп
санаймын.

Жалпы ќ±ќыќтыќ білім беру
баѓдарламасы бойынша айына бір
рет, ал ќ±ќыќ сабаѓы єр аптаныњ
сейсенбі к‰ні μтеді.  Б±л баѓытта
мектеп Жарѓысы оќушыларѓа
арналѓан мінез-ќ±лыќ ережелері
ќ±ќыќтыќ білімніњ  алѓашќы
негізін ќалайды. Онда оќушы-
лардыњ  ќ±ќыќтары мен міндет-
тері туралы нормалар бар.  Олар
мектептіњ ішкі тєртібін мењге-
реді,  міндеттерін  ±ѓынып,  ал-
ѓашќы ќоѓамдыќ тапсырмалар-
ды орындайды.

Оќушы балалар "Сен жєне
сеніњ отбасыњ", "ЌР – кμп ±лтты
мемлекет", "Конституция –
негізгі зањ" таќырыптарында
μткен сабаќтарда отбасыдаѓы ба-

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев халыќќа Жолдауында азаматтардыњ іскерлік
белсенділігін ж‰зеге асыруына барынша м‰мкіндік туѓызу мемлекеттіњ міндеті
екенін, осы маќсатта ±лттыќ ќ±ќыќтыќ ж‰йені жањѓыртудыњ кезекті кезењін
бастау ќажеттігіне баса мєн берді. Жолдауды ж‰зеге асыру маќсатында
Ќылмыстыќ кодекстіњ жобасы єзірленіп, жан-жаќты талќылау-сараптамадан кейін
оѓан Елбасы ќол ќойды. Міне, сол жања редакциядаѓы Ќылмыстыќ кодекс
‰стіміздегі жылдыњ 1 ќањтарынан бастап к‰шіне енді.

Єрине, "біткен іске сыншы кμп", осы зањ к‰шіне енді деген к‰ннен бастап,
ќоѓамда жиі талќыланып жатќан пікірлерге арќау болды. Біз де μз
тарапымыздан жањадан єзірленген кодекстегі μзгерістер мен толыќтыруларды
халыќќа жеткізу маќсатында осы саланыњ мамандарымен тілдескен болатынбыз.
Сауалдарымызѓа облыстыќ прокуратураныњ 2-басќарма бастыѓы М±рат Оспанов
жауап берді.

ланыњ міндеті, мемлекетіміздегі
μзге ±лт μкілдері мен ±лыстардыњ
тату-тєтті т±ратындыѓы, бірлік
бар жерде тірлік, татулыќ, дос-
тыќ, Конституция, оныњ бапта-
рымен  жєне адам ќ±ќыѓы мен
міндеттерімен танысты.

Ал, енді кезекті сабаѓымызда
"Маќтанышым – мемлекеттік
рєміздер" таќырыбын μткенде
оќушылар Ќазаќстанныњ мемле-
кеттік тілі ќай тіл?  Бас ќала ќай
ќала? Рєміздерге не жатады? т.б
с±раќтарѓа жауап бере отырып,
Єн±ранды орындады. Аяулым
Абдилманова, Малика Ахметжа-
нова, Алдияр Тμлеген, Єділет
Т±рсынбеков, Ту, Елтањба, Отан
туралы таќпаќтар оќып,
сμзж±мбаќтар шешті.  Еліміздіњ
Єн±раныныњ,  Елтањбасыныњ,
Туыныњ авторлары жμнінде де
маѓл±маттар берілді. "Сμз ойла,
тез ойла" ойыны μткізіліп, беріл-
ген сμздерден  сμз ќ±рап жазды.

Таѓы бір сабаѓымызда
"К‰нделікті тєртіп" ережесі тал-
ќыланды. Онда  оќушылардыњ са-

– М±рат Теміртас±лы, еліміз
‰шін осындай ќ±жатты жањалау,
толыќтыру ќаншалыќты ќажет-
тіліктен туындап отыр?

– Єрине, зањнамалыќ базаныњ
заманѓа ќарай жетілуі, μзгеруі зањ-
дылыќ. ¤здеріњізге белгілі, 2014
жылдыњ 4 шілдесінде Елбасымыз
Н.Є.Назарбаев жања Ќазаќстан
Республикасыныњ Ќылмыстыќ
Кодексіне ќол ќойды. Ќолданыс-
та болѓан кодекс 1997 жылы
ќабылданып, оѓан осы уаќытќа
дейін бірнеше мєрте μзгерістер
енгізіліп келді. Сондыќтан ќыл-
мыстыќ зањнаманы жетілдіру за-
ман талабынан туындап отыр.
Жања редакциядаѓы Кодекстіњ
таѓы бір ќажеттілігі, ол – ел Кон-
ституциясыныњ жања нормалары-
мен, сонымен ќатар, осы уаќытќа
дейін ратификацияланѓан халыќ-
аралыќ келісімдермен сєйкестен-
дірілуге ќатысты болып табыла-
ды.

– Демек, жања зањнамада
бірќатар басымдыќтар мен ар-
тыќшылыќтар бар ѓой?

Зањды білу –
ЗАМАН ТАЛАБЫ

ЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫ

– Жања ќылмыстыќ кодекс екі
бμлімнен, 467 баптан т±рады.
Жалпы бμлім 98 баптан ќ±ралса,
ерекше бμлімге 369 бап енгізіл-
ген. Б±л зањнаманы ізгілендіру
маќсатында, жања кодекске зањ-
намада б±рын болмаѓан институт-
тар пайда болды, єлемдік тєжіри-
бедегі ќылмыстыќ зањнамалар-
дыњ нормалары зерделеніп,
ќ±ќыќтыќ зањнаманы бєсекелес-
тікке ќабілетті етуге баѓытталѓан
біршама μзгерістер енгізілген.
Ќабылданѓан жања кодекстіњ бас-
ты жањалыќтарыныњ бірі – "ќыл-
мыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ" инсти-
тутыныњ енгізілуі болып табыла-
ды. Зањѓа сєйкес, ќылмыстыќ
ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ екі т‰рі:
ќылмыс пен ќылмыстыќ теріс
ќылыќтан т±рады.

– Теріс ќылыќтыњ ќылмыс-
тан ќандай айырмашылыѓы
бар?

– Б±л жμнінде Кодекстіњ 10-ба-
быныњ 2 жєне 3 бμліктерінде ке-

лесідей аныќтамалар берілген:
Осы Кодексте ќылмыс деп ай-
ыпп±л салу, т‰зеу ж±мыстары, бас
бостандыѓын шектеу, бас бостан-
дыѓынан айыру немесе μлім жа-
засы т‰ріндегі жазалау ќатерімен
тыйым салынѓан айыпты жасаѓан,
ќоѓамѓа ќауіпті іс-єрекет болып
табылады делінген. Ал, ќылмыс-
тыќ теріс ќылыќ – ќоѓамѓа зор
ќауіп тμндірмейтін, болмашы зиян
келтірген не адамныњ жеке басы-
на, ±йымѓа, ќоѓамѓа немесе мем-
лекетке зиян келтіру ќатерін туѓыз-
ѓан, оны жасаѓаны ‰шін айыпп±л
салу, т‰зеу ж±мыстары, ќоѓамдыќ
ж±мыстарѓа тарту, ќамаќќа алу
т‰ріндегі жаза кμзделген, айыпты
жасалѓан іс-єрекет (єрекетсіздік)
танылады делінген.

Теріс ќылыќтыњ салдарында
адамды соттау деген болмайды.
¤зіњіз білесіз, ќылмыс жасаѓан
адамды соттаѓанда, оныњ салда-
ры, яѓни соттылыѓы болады.
М±нда ондай жоќ. Демек, жањаѓы

теріс ќылыќќа барѓан жандар бас
бостандыѓынан айырылмайды
деген сμз. Осыѓан байланысты
ќамауѓа алуды μзгерттік. Б±рын
єкімшілік ќамауѓа алу 45 тєулік
болатын еді, енді ол 30-дан 90
тєулікке дейін ±зартылды. Б±л
єкімшілік ќамау емес, керісінше
ќылмыстыќ теріс ќылыќ ‰шін
ќамау болып табылады. Тергеу-
ден іс сотќа т‰сісімен, сот оны
ќарайды да 30-дан 90 тєулікке
дейін ќамауѓа немесе белгілі бір
мμлшерде айыпп±л салуѓа, не
т‰зеу жєне ќоѓамдыќ ж±мыстарѓа
тартуѓа шешім шыѓарып береді.
Біраќ осы арада айта кету керек,
аталѓан б±л бап 2017 жылдыњ 1-
ші ќањтарынан ѓана к‰шіне енеді.

– Ќылмыстыќ кодекстегі
μзгерістерге ќарап отырсаќ,
сонда жаза да неѓ±рлым к‰шей-
ген бе?

– Б±л жерде жаза к‰шейді деп
айтуѓа келмес. Сондай-аќ, ол же-
њілдетілген  де  емес.  Тек жасал-

ѓан ќылмыстыњ дењгейіне ќарай
б‰гінгі уаќыттыњ талаптарына сай
жаза беріледі. Мєселен, біздіњ
ќоѓамда осыдан жиырма жыл
б±рын болмаѓан "лањкестік", "тер-
роризм", "экстремизм" дегендер
шыѓып жатыр. Оѓан ќоса "жалѓан
терроризм" деген де бар. ‡йлерін-
де отырып алып, "бєлен ѓимарат-
ќа жарылѓыш зат ќойылды!" деп
хабарлайды. Солардыњ талайы
±сталды. Кμбісі жастар мен жас-
μспірімдер. Осындай тентектік
пен б±зыќтыќ немесе еріккенніњ
ермегініњ кесірінен ќаншама д‰р-
белењ болады, ќаншама адам ж±-
мыстарынан ќалады. Тμтенше
жаѓдайлар, ќ±ќыќ ќорѓау, ќауіп-
сіздік органдары босќа сабылып,
мемлекетке ќаншама зиян келеді.
Аталѓан кодекске енгізілген ауыр
ќылмыстардан дєрежесі, дењгейі
тμмен,  зардабы  жењілірек ќыл-
мыстарды теріс ќылыќ єрекеті
деп атаймыз. Б±рын олардыњ
бєрі Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
туралы кодекстегі ќ±ќыќ б±зушы-
лыќ ретінде танылатын. Сμйтіп
жања Ќылмыстыќ кодекске 156
теріс ќылыќ єрекеті енгізілді, оныњ
ішіне 47-сі Єкімшілік ќ±ќыќ б±зу-
шылыќ туралы кодексінен алын-
ды, ќалѓандары ескі Ќылмыстыќ
кодекстегі  ќылмыс болып санал-
ѓан баптардан алынды. Б±рын
б±лар, расында, ќылмыстыќ єре-
кет болып саналса, енді жања Ко-
дексте тек теріс ќылыќ болып та-
нылады. Б±л Ќылмыстыќ зањныњ
тек жазалаушылыќ дєрменін
азайта т‰седі.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

баќтан кешікпеу, себепсіз  сабаќ
ќалдырмау, оќу ќ±ралдарын таза,
±ќыпты ±стау, мектеп м‰лкін
саќтау, μзін ќоѓамдыќ ортада
±стай білуі туралы ескертілді.
"Жаќсылыќ жєне жамандыќ де-
геніміз не?" деген таќырыпта
оќушылармен бірге сурет арќы-
лы бірнеше жаѓдаяттар шешіп,

"Екі дос" єњгімесін оќып, пікір-
талас  ±йымдастырдыќ. Маќал-
мєтелдер жаттадыќ.

Орынбасар
ШАЛЃЫМБАЕВА,

М. Хєкімжанова атындаѓы
№20 орта мектебі бастауыш

сынып м±ѓалімі.
Ќостанай ќаласы.

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

Ќоѓамныњ ќорѓаныс тетігі ме,
єлде жазалауды к‰шейту ме?
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1.Єріптестіњ єњгімесі

Осынау маќаланы жазар алдында жи-
наѓан деректерге ‰њіле отырып, кезінде
осы "Ќостанай тањы" газетініњ Жанкел-
дин ауданында меншікті тілшісі болып
істеген єріптесім, μмірден ерте μткен та-
лантты ќаламгер Мылтыќбай Ысмаѓ±лдыњ
бір суреттемесіне тап болдым. Онда
Ж‰кењніњ  μмір  жолы кењінен баяндалып-
ты.

Ж±маќан аѓа 1957 жылѓы 1 сєуірден
1968 жылѓы 1 сєуірге дейін Мемлекеттік
банктіњ Торѓай аудандыќ бμлімшесінде
єуелі екі ай орынбасары, содан соњ бас
бухгалтері болѓан, 1969 жылѓы 10 сєуірге
дейін сол кезењде жањадан ашылѓан "Реч-
ной" совхозында (ќазіргі Сужарѓан ауыл-
дыќ округі) бас бухгалтердіњ орынбаса-
ры ќызметін атќарѓан. Б±дан кейін 1986
жылдыњ наурыз айынан ќ±рылымдыќ
μзгерістерге сєйкес жања атау алѓан аудан-
дыќ агроμнеркєсіптік бірлестікте табан
аудармай 2000 жылѓа дейін мінсіз ж±мыс
істеді. Жарты ѓасырѓа жуыќ есеп-ќисап
саласында ж‰рген Ж‰кењ 1969 жылдан
1976 жылѓы мамыр айына дейін ауыл ша-
руашылыѓы басќармасыныњ аѓа финан-
сисі бола ж‰ріп, бас есепші ќызметін де
ќоса атќарѓанын кμзі кμргендер ањыздай
етіп  айтып  отырады.  Сол  жылдары бас-
ќармаѓа ќ±таймай ќойѓан бас есепшініњ
міндетін ќоса айырма аќы с±рамай-аќ
Ж‰кењ μзі істей беріпті. Іске шын беріл-
гендік ‰лгісі осы шыѓар. Ќазір біреудіњ
міндетін  ќоса атќармаќ т‰гілі, айлыќ
ењбекаќы алып отырѓан ж±мысыњнан ай-
налуѓа м±ршањ болмай жатады...

Єрине, Ж. Сєдуаќасов та алдындаѓы
аѓалардыњ таѓылымды тєрбиесін кμріп
μсті. Мемлекеттік банкініњ Торѓай
бμлімшесіне алѓаш рет ќызметке келгені-
нде Ахметбек Кенжеѓарин, Ѓалымжан За-
рыпбаев, Маѓз±м Бєйділдин, Ахан Тєшти-
тов  секілді μз ісініњ шын мєніндегі ше-
берлерінен ‰йренгені аз болмапты. Олар-
дыњ ж±мысќа деген ќабілетін, μздеріне де,
μзгелерге де талапшылдыѓын, оќуларыныњ
аздыѓына ќарамай тоќуларыныњ те-
рењдігін Ж‰кењ тамсана айтып отырудан
жалыќќан емес.

Ж±маќан аѓа Торѓай облысы кезінде
Жєнібек Кєріпжанов, Валентина Панен-
ко, Арќалыќта – Ќ±дайберген Ержанов,
Алматыда – Єждар Талќанбаев, Ќоста-
найда – Боранбай Хасеновтермен бірге
ќызмет атќарѓан, сыйлас єріптес болѓан.
Ж‰кењнен тєлім-тєрбие алѓан шєкірттері
туралы єњгіме μз алдына бір тμбе. ¤з ісін
жетік мењгерген  єріптес  іні-ќарындаста-
ры Кењесбек Мєулетов, Балтабай Сарм±-
ќанбетов, Мєрияш Міркемелова, Аќжі-
бек Жарасова жєне басќаларыныњ есім-
дерін ілтипатпен атап отырды екен.

Осы Ж±маќан аѓа шєкірттерініњ бірі
меніњ ж±байым, д‰ниеден ерте μткен

Мєрзия Ѓаниќызы еді. Сол аяулы жан  б±л
жалѓаннан μткенше алыстаѓы аѓасы мен
жењгесініњ, олардыњ μсіп-μнген ±л-ќызда-
рыныњ тілеуін тілеп μтті.

2. "Торѓай ќызы"

1963 жылы сол Мєрзия Алматыдаѓы
есеп-кредит техникумын бітіріп, жолда-
ма бойынша мемлекеттік  банктіњ  Ќоста-
най облыстыќ  басќармасына  келеді. Ол
кезде басќарма бастыѓы Яков Мороз де-
ген жμн білетін, істе сыналѓан, кμпшілік
ќ±рметіне бμленген  жан  болатын. Єлі он
сегізге де толмаѓан жас ќызды кμріп:

– Сені, ќалќам, меніњ Жанкелдин ауда-
нына жібергім келіп отыр. Наѓыз ќазаќы
жер, жас жігіттер де кμп, сєтін салса,
т±рмысќа  шыѓып,  сол  μњірге  бауыр ба-
сып кетерсіњ, – дейді.

– Жаќсы, – дейді жас маман. Ќолына
б±йрыѓын алып, Торѓай ќайдасыњ деп тар-
тып отырады. Б±рын атын естігені болма-
са, болмаѓан, кμрмеген жері. Ќостанайдан
тањ ата шыѓып, ќас ќарая зорѓа жетеді.
Оны к‰тіп алып жатќан да ешкім жоќ,
ќайда аялдарын да білмейді. Єйтеуір
μзімен бірге келген жолаушылардыњ біре-
уініњ н±сќауымен мемлекеттік банк
бμлімшесіне келіп, оныњ басшыларымен
танысады. Аќыры Мєрзия сол бμлімшеде
μзініњ банкир ретінде ењбек жолын бас-
тайды. Алѓашќы к‰ні т‰скі ‰зілісте банк-
те бас бухгалтер болып істейтін Ж±маќан
Сєдуаќасов деген азамат:

– Ќарындасым, ж‰р біздіњ ‰йден  шай
ішеміз, – деп жол бастайды. Торѓайда ас-
хана, дємханалардыњ жоќ кезі, ќайда ба-
рам, не істеймін деп т±рѓан тєжірибесіз
жас аѓасыныњ соњынан ерді. Б±рын кол-
хоз басќарманыњ ерке ќызы болѓан, Ал-
матыда ‰лкен ќызметтегі апа-жездесініњ
ќолында т±рѓан, не ішем, не кием демеген
Мєрзия Торѓайдыњ т±рмысына ‰рке
ќарап, кμпке дейін ‰йрене алмай ж‰реді.
Жєне баспана жаѓынан да ќиналады. Соны
сезген Ж±маќан аѓасы:

– Біздіњ ‰йде боласыњ, – деп шешеді.
Кμпшіл, кісіге жуыќ, жатырќауды
білмейтін Мєрзия бірер к‰нніњ ішінде сол
‰йдіњ μз адамы болып шыѓа келді. Ж‰кењ
мен К‰лєйімніњ кішкене екі ±лы Н±рлан
мен Руслан да "Мєрзия тєтем" деп ерке-
лейді. Мєрзия сол Торѓайда бір жылѓа
жетер-жетпес уаќыт ж±мыс істейді. Сол
уаќытта Ж±маќан мен К‰лєйім μзініњ ту-
ѓан аѓа-жењгесіндей, Н±рлан мен Руслан
μзініњ туѓан бауырларындай болып кетті.
Содан бері ќанша уаќыт μтсе де сол туыс-
тыќ, бауырлыќ ќарым-ќатынас ‰зілген
жоќ. Мєрзия екеуіміз ‰й болып, алыста,
Сібірде єскери ќызметте ж‰ргенімізде де
Торѓаймен хабарласып жаттыќ. Єскери
ќалашыќта сол кездері ерекше ќат д‰ние-
лер мол болатын. Єдемі мата, ‰нді шайы,
кілем, былѓары б±йымдар –  таѓы басќа-
лары жетерлік еді. Табысымыз да жаман
емес. Ењбекаќы алѓан к‰ні Мєрзия єске-
ри ќалашыќтаѓы д‰кенге барады. Торѓай-
даѓы  туыстарѓа  сєлемдеме салады.  Єлі
есімде: ‰нді шайын, кедр жањѓаѓын, бала-
ларѓа киім-кешек, К‰лєйімѓа кμйлектік
мата жєне Ж‰кење де бір шыны спирт
жμнелтеді. Сыртына "Питьевой спирт" деп
жазылѓан 96 градустыќ бір шиша бес сом
бірдење тиын т±рады. Сμз арасында айта
кетейін, сол Иркутскініњ спиртінен ауыл-
да ќалѓан талай туыс-бауырлар Мєрзия-
ныњ арќасында дєм татты. Єскери ќыз-
метті аяќтап, елге келгенде "к‰йеу бала-

КЕЛБЕТ
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мен танысуѓа келдім" деп Ж‰кењніњ єдейі
бізді іздеп келгені бар. Онда Баѓира деген
апамыздыњ бір бμлмелі пєтерінде т±ра-
мыз, єлі жеке пєтер алмаѓан кез, ашыќ-
жарќын мінезді, жμн білетін, сμзге ±ста
сол Ж‰кењ б‰гіндер  μзіміздіњ де ерекше
арќа с‰йер, аќылын тыњдар аѓамызѓа ай-
налды. Кейінгі туѓан балалар да ќимас ба-
уырларымыздай болып кетті.

3.Аѓаныњ алды
кењ жайлау

Торѓайѓа жолым т‰ссе, тура Ж±маќан
аѓа ‰йіне тартамын. Ерекше ќ±раќ ±шып
ќарсы алады, К‰лєйім жењгей жылы-
ж±мсаѓын алдыма тосады. ‡йдегі бала-
келін Руслан мен Ќараќат та ќалбалаќтап
ќалады. Олардыњ ‰йелмелі-с‰йелмелі ‰ш
кішкентай ±лы да алыстан келген аѓасы-
ныњ жанынан шыќпайды. Астанадаѓы ба-
лалары –Ира, Н±рбек, Р‰стемдер де  ‰л-
кен  бір  μріске  айналѓалы  ќашан.  Д‰ние-
ден ерте μткен Н±рланнан ќалѓан т±яќ –
Санжар мен Тањшолпан да аѓа ќасынан та-
былады. Мереке-тойларда Ж‰кењ
ќ±ттыќтау жолдауды ешќашан ±мытпай-
ды. Єкем, Мєрзия д‰ниеден μткенде
жердіњ шалѓайлыѓына ќарамай ќасымнан
табылѓан ќастерлі аѓам да осы Ж‰кењ.
Жања пєтер алып, ќуанышым ќойныма
сыймай ж‰рген сєтте μзіммен бірге
ќуанып, тμрге озѓан да осы Ж‰кењ.

Таѓдырдыњ жазуымен жап-жас кезінде
Торѓайѓа барып, ќызмет істеген Мєрзия
марќ±м кейін Ќостанайдаѓы "Т±ранЄлем"
банк директорыныњ орынбасары лауазы-
мына  дейін жетті, банк ісініњ ‰здігі бола-
тын. "Соныњ бєрі Ж±маќан аѓамныњ ар-
ќасы" дейтін.  Ал  Ж±маќан Сєдуаќас±лы
КСРО мемлекеттік банкісініњ ќ±рылѓаны-
на 50 жыл толуына орай 1967 жылы 9
ќазанда "КСРО мемлекеттік банкісі ќыз-
метініњ ‰здігі" тμсбелгісімен марапаттал-
ѓан екен. Ардагердіњ айтуына ќараѓанда,
1967-1984 жылдар аралыѓында б±рынѓы
Торѓай  облысынан  м±ндай  марапатќа
2-аќ адам ие болѓан. Бірі – μзі, екіншісі
Торѓай облыстыќ банкісініњ ќызметкері
Задовская.

Бар болѓаны μзімен бірге бір жыл ѓана
ќызмет істеген ќарындасын осы к‰нге
дейін ќ±рметтеп, ќастерлеп ж‰рген
Ж‰кење, оныњ отбасына, ±л-ќыздарына
ќалайша тєнті болмайсыњ. Б±л да екініњ
бірініњ, егіздіњ сыњарыныњ ќолынан келе
бермейтін μнеге шыѓар. М±ндай ‰рдіс
ерекше жаралѓан жандарѓа ѓана тєн ќаси-
ет болар...

К‰ні  кешелер Ж‰кењ сексенніњ сењгі-
ріне шыќты. Інілік ізетпен ќ±ттыќтауѓа
ќуаныштымын, аѓа!
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Ж±маќан Сєдуаќасов
туралы сμз

     ЖАЌСЫ АЃАЖАЌСЫ АЃАЖАЌСЫ АЃАЖАЌСЫ АЃАЖАЌСЫ АЃА
Инфляцияныњ жалпы

дењгейін сипаттайтын т±тыну
баѓаларыныњ индексі 2014
жылѓы желтоќсанда 2013
жылдыњ желтоќсанымен
салыстырѓанда 107,1% ќ±рады.

Жыл басынан азыќ-т‰лік тауарларына
баѓалар 8,0% кμтерілді;

азыќ-т‰лік емес тауарларѓа баѓалар
6,8% жоѓары болды;

аќылы ќызметтер кμрсетуде баѓалар мен
тарифтер 6,2% μсті.

Азыќ-т‰лік тауарлары

Жемістер жєне кμкμністер 13,9% ќым-
баттады, нан-тоќаш μнімдері жєне жар-
малар – 10,7%, с‰т μнімдері – 7,9%, ет –
7,7%, ќант – 7,1%, алкогольсіз сусындар
– 5,8%,

кондитерлік μнімдер, балыќ жєне тењіз
μнімдері – 4,8%-дан, алькогольдік ішімдіктер
– 4,0%, май жєне тоњ майлар – 0,6%.

Ж±мыртќа 19,5% арзандады.
Темекі μнімдері 22,7% ќымбат болды.

Азыќ-т‰лік емес тауарлар

Баѓаныњ жоѓарлауы кењсе тауарлары
жєне сызу ќ±ралдарына (12,4%),

фармацевтикалыќ μнімге, т±рмыстыќ
ќ±ралдарѓа (10,2%-дан), киім мен аяќ киі-
мге (8,7%), жеке пайдалануѓа арналѓан ас-
паптар, ќ±ралдар жєне μзге де заттарѓа
(7,5%), т±рѓын ‰й жайларѓа ќызмет кμрсе-
ту мен жμндеуге арналѓан материалдарѓа
(5,7%), ‰й т±рмысына ќажетті заттар,
т±рмыстыќ техника жєне т±рѓын ‰йге аѓым-
даѓы ќызмет кμрсетуге (5,6%) болды.

Жанармай 1,3% ќымбат болды.

Аќылы ќызметтер кμрсету

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ќызметтерден
орталыќтан жылыту 14,7% ќымбаттады,
ыстыќ су – 12,2%, тарату желілері бойын-
ша тасымалданатын газ – 5,6%, электр
энергиясы – 5,4%, кєріз – 1,0%, ќоќыс жи-
нау – 0,4%. Денсаулыќ саќтау ќызметтері
8,7%, саќтандыру – 7,0%, білім беру –
6,9%, ќ±ќыќтыќ – 6,8%, жолаушылар кμлігі
– 2,9% ќымбаттады, байланыс – 0,7% ар-
зандады.

ДЕРЕК

Т±тыну
баѓалары

Ы.Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ мем-
лекеттік педагогикалыќ институтыныњ
спорттыќ сауыќтыру кешенінде дєст‰рлі
"Денсаулыќ – 2015" ќысќы спартакиада-
сы μтті. Спартакиаданыњ салтанатты
ашылуында институт ректоры, география
ѓылымдарыныњ  докторы, профессор
С.Ќуанышбаев ќ±ттыќтау сμз сμйледі.

 Сайысќа институт факультеттері мен
аќпараттыќ кітапхана кешені жєне
ќауіпсіздік ќызметінен 5 команда бел буды.
Профессорлыќ оќыту ќ±рамы мен олар-
дыњ єріптестері спорттыњ: футбол, волей-
бол, баскетбол, шањѓы эстафетасы, дой-
бы, дартс, тоѓызќ±малаќ, ‰стел теннисі,
кμњілді мєре сынды 9 т‰рінен сынѓа т‰сті.
Дене тєрбиесі жєне спорт кафедрасыныњ
мењгерушісі Г.Сапарѓалиева бастаѓан
тμрешілер ќауымы сайыстыњ жылдаѓыѓа
ќараѓанда тартысты μткеніне тєнті болды.
Ењ ‰здік спортшылар ретінде филология
жєне педагогика кафедрасы танылды.
Ж‰лделі екінші орын тарих жєне μнер
факультетініњ еншісне тиді. ‡шінші орын-
ѓа – ѓылым жєне аќпарат факультеті,
єкімшілік шаруашылыќ бμлімі т±раќтады.

Сайыстыњ барлыќ ќатысушылары гра-
мотпен, аќшалай сыйлыќтармен марапат-
талды.

Арќалыќ ќаласы.

Ќысќы
спартакиада
ќызыќты μтті

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ
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Б±л туралы Ленинградтыњ
жабыќ нμмірлі зауытынан єске-
ри ќарсы барлау органыныњ
ќызметкері майор Георгиевс-
кий арнайы келіп, біздіњ облыс-
тыќ басќарманыњ бастыѓын ег-
жей-тегжейлі хабардар етіпті.
Жєне де осы полигонда жау-
дыњ агенті бар деген т±жырым-
дарын айтып оѓан "кμртышќан"
/крот/ деген ат беріліпті. Енді
сол "кμртышќанды" інінен шы-
ѓарып єшкерлеуді Орталыќ
біздіњ органѓа тапсырыпты. Ал
басќарма бастыѓы б±л жауап-
ты ж±мысты тєжірибесі мол
П.Даценкоѓа ж‰ктепті.

Б±л жерде айта кеткен жμн
болар, НКГБ органы соѓыс ке-
зінде елдіњ тылдаѓы аумаќта-
рында жаудыњ жолын олардыњ
агентураларынан бμгейтін тос-
ќауылдар жасаѓан кμрінеді. Ол
дегеніміз, жергілікті т±рѓындар-
ѓа саќ болу, егер к‰дікті бμгде
адам кμзге т‰ссе, ол туралы
кідірмей тиісті органдарѓа ха-
барлау туралы т‰сініктеме
ж±мыстар ж‰ргізіліпті. Соѓыс
кезінде немістердіњ зиянкестік
маќсаттармен майданнан
алыс сонау Ќазаќстанѓа μзініњ
арнайы мектептерінде дайын-
дыќтар μткен агенттерден
т±ратын талай єуе десантта-
рын т‰сіргені белгілі. Б±л жер-
де ќауіпсіздік органдарына
штаттан тыс сенімді т±лѓалар
‰лкен кμмек жасапты. Сондай
адал, патриот азаматтардыњ
арќасында кμптеген жаудыњ
жансыздары єшкереленіпті.

Павел Васильевич, μзініњ
ж±мысын осы Татьяновка кенті
бойынша соѓыс кезінде кμмегін
тигізген сегіз кμрінбес майдан-
ныњ кμмекшілерін аныќтаудан
бастайды. Олармен кездесіп,
тиісті тапсырмалар береді.

Кμп ±замай к‰йеуі соѓыста
ќайтыс болѓан "С" деген сенімді
т±лѓадан назар аударарлыќтай
аќпарат келіп т‰седі. Ол кісініњ
айтуынша, жаќын арада, б±л
єйелдіњ ‰йіне бір пєтерші келіп
орналасыпты. ¤зін Степан Ба-
бичпін деп таныстырѓан ол, жа-
ќын туыстары соѓыс ж‰рген
жерде ќайтыс болѓанын, енді
жалѓызбасты, осы Татьяновкі-
ге т±раќтаѓысы келетіндігін ай-
тыпты. Сμзге сарањ Степан осы
ауылда т±рып жатќан єскери
адамдарѓа жаќындап, поли-
гонѓа шамалы бір ж±мысќа да
т±рмаќшы болыпты.

Павел Васильевич μзініњ
ж±мысын Бабичтіњ жеке ќ±жат-
тарында кμрсетілгендей, оныњ
туѓан жері Донецк облысында
астыртын тексеру ж‰ргізеді.
Оныњ нєтижесінде Степан Ба-
бич /аты, жμні μзгертілген/ 1945
жылы Донецк ќаласында

белгісіз бір кісілердіњ ќастанды-
ѓынан ќаза тапќаны, жанында
жеке басыныњ ќ±жаттары жоќ
болып шыќќаны туралы аќпа-
рат алады. Біздіњ чекистерде
Татьяновкадаѓы Бабич, басќа
кісініњ атымен б‰ркемеленіп
ж‰рген кісі болуы м‰мкін деген
к‰дік туындайды.

Бабичті тексеру жандана
т‰седі, оѓан Мєскеуден Одаќ-
тыќ МЌК єскери ќарсы барлау
органдарыныњ ќызметкерлері
де ќатысады. Бабичтіњ жеке
басын аныќтау ‰шін оныњ фо-
тосуреті Донецк ќаласындаѓы
сенімді т±лѓаларѓа  тануѓа ±сы-
нылады. Осындай кμптеген
оперативтік ж±мыстардыњ
нєтижесінде, тексеріліп жатќан
кісіміз Смоленск облысында
туѓан, Кондратьев Николай
Константинович /аты, жμні
μзгертілген/, сатќын, кезінде
немістердіњ арнайы органыныњ
агенті, соѓыс кезінде солардыњ
арнайы "Абвер" мектебін
бітірген, ќ±пия аќпарат жинау-
дыњ маманы, соѓыс кезінде
біздіњ тылѓа десантталѓандыѓы
аныќталады. Соѓыстан кейін
Кондратьевпен АЌШ-тыњ бар-
лау органы байланыс жасап,
оны μз маќсаттарына пайдала-
ныпты.

Кез келген ракеталарды ны-
санаѓа дєл тигізу ќ±ралын
аныќтап білу ‰шін АЌШ-тыњ
ОББ органы Кондратьевке
ж±мысын Татьяновкіде жал-
ѓастыру туралы тапсырма бер-
ген екен.

Ал, б±л жансыз адамныњ
ОББ-ныњ тапсырмаларын
ќалай орындап т±рѓаны туралы
оныњ, жоѓарыда айтылѓандай,
ќарсылас жаќќа берген аќпарат-
тарынан да ањѓаруѓа болады.

Бір к‰ндері Орталыќтан ар-
найы адамдар келіп Кондрать-
евті жасырын т‰рде, сезіксіз
сылтаумен Мєскеуге алып
кетіпті. Ал, олар болса, оны
сол кездегі басты ќарсыласы-
ныњ  маќсатын аныќтау жєне
оларѓа жалѓан мєліметтер
беріп т±ру ‰шін пайдаланыпты.

Павел Васильевичпен
єњгіме ‰стінде,  ќабырѓада
ілулі т±рѓан майлы бояумен са-
лынып, шеті єшекейлі жиекте-
мемен кμмкерілген суретке
кμзім т‰сті. "Мынау искусство-
ныњ ‰здік бір жаућары екен"
деп тањ ќалып ќарап т±рѓаным-
ды байќап, с±хбаттасым оныњ
шыќќан тарихын айта бастады.

Елуінші жылдардыњ орта
кезінде ж±мыс бабы оны кμзге
кμрінбейтін майданныњ  сенімді
т±лѓасы, μмірдіњ тєлкегін талай
басынан μткізген Коробко Ни-
колай, оныњ таѓы бір аты Бон-
дарь Александр Эдуардович
деген кісімен кездестіріпті. Со-
дан бері біраз жылдар μтіп, єр
ќалада т±рып жатса да, олар
бір бірін туѓан к‰ндерімен

ќ±ттыќтап, амандыќтарын біліп
жатады екен.

Сол жылдары Одаќтыќ МЌК-
ніњ барлау бас басќармасы
Куба мемлекетінен алынѓан
оперативтік аќпаратќа с‰йене
отырып, Ќостанай облысында
басты ќарсылас мемлекеттіњ
тыњшысы ж±мыс істейтіндігі
туралы хабарлапты.

Соѓыс жылдары АЌШ-тыњ осы
органы біздіњ азаматтардан,
єсіресе, сотталѓандардыњ іші-
нен, полиция, жандармерия
агенттерінен, жансыз ж±мысќа
тыњшылар тартып, оларды ±заќ
жылдар біздіњ елде наќтылы бір
кμрсетілген жерді мекендеп,
μзіне к‰дік туѓызбай, сол жерге
"сіњіп" кетуге  тапсырма беретін
кμрінеді. 20-25 жылдан кейін,
керек болѓан кезде олар μз
міндеттерін орындауѓа тиіс екен.

Осындай ±заќ жылдардан
кейін "оянѓан" ЦРУ-дыњ агентін
Ќостанай облысынан іздеп табу
Даценкоѓа ж‰ктеледі. Басќар-
малыќтыњ басќа да ќызмет-
терін бір баѓытта топтастырып
ж±мыс істеудіњ арќасында он-
дай кісі Ќостанай ќаласынан
табылады. Ол кісініњ аты Рва-
нович /μзгертілген/, 25 жылѓа
сотталып, мерзімді уаќытын
б±рын амнистияѓа/ раќымшы-
лыќ/  ілініп бостандыќќа шыќ-
ќан ол, Ќостанайдыњ шет жа-
ѓында, бір жалѓызбасты єйел-
ге ‰йленіп, бір д‰кенге к‰зетші
болып ж±мысќа т±рып,μзіне
сезік туѓызбай μмір с‰ріп жата-
ды. Б±л кісі соѓыс кезінде не-
містер басып алѓан Белорусси-
яныњ Столино деген ќаласын-
да полицияныњ бастыѓы болып
ж±мыс жасапты.  Ол сол ќала-
да тыњшылыќ ж±мыстар
ж‰ргізумен айналысып, кμпте-
ген біздіњ азаматтарымызды
ќамауѓа алуѓа, азаптауѓа жєне
дарѓа асуѓа тікелей ќатысќан
жендет екен.

Батистік Кубаныњ аумаѓын-
да ж±мыс істейтін АЌШ-тыњ
барлау органыныњ резиденту-
расынан алынѓан аќпаратќа
ќараѓанда, біздегі Рвановичте
μзініњ Белоруссиядаѓы ‰йініњ
фотосуретініњ жартысы саќта-
луѓа тиіс кμрінеді. Ал, суреттіњ
екінші жартысы Кубада т±рып
жатќан, барлау органымен бай-
ланысты, оныњ аѓасында бо-
лыпты. К‰ндердіњ бір к‰нінде
біздегі Рвановичпен байланыс
жасауѓа келген барлаушы,оѓан
суреттіњ μзіндегі жартысын
±сынуѓа тиіс екен. Осы екі жар-
ты суретті ќосќанда бір б‰тін
шыќса, ол пароль орнына
ж‰ретін μзара келісім болыпты.

Рванович сμзге сарањ, ќала-
да ешкіммен аралас-ќ±раласы
жоќ, ‰йіне ешкімді жібермейтін,
єйелі де к‰йеуініњ μктеміндегі
кісі болып шыѓыпты.

(Соњы бар).

  Н¤МІРДЕН-Н¤МІРГЕ

ЧЕКИСТ ЖАЗБАЛАРЫ

(Жалѓасы. Басы газеттіњ
μткен сандарында).
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Ѓалихан  МЄУЛЕТОВ

Ескертеміз:
пешке абай болыњыз!
"Апат айтып кел-

мейді". Осы бір ел
ауызындаѓы тємсіл
єлі к‰нге дейін ма-
њызын жойѓан жоќ.
Шындыѓында, апат-
ты ќайдан деуге
бола ма?

Ауа-райын бол-
ж а у ш ы л а р д ы њ
ќањтардыњ екінші
жартысы жєне
аќпан айы  ерекше
салќын болатынын
айтады. Ќыстыњ кμзі – ќырауда ж±рт пеш жаќпай таѓы отыра
алмайды.

Біраќ, т±рѓындардыњ бєрі тиісті μрт ќауіпсіздік ережелерін
саќтайды деп кесіп айту ќиын. Соныњ салдарынан ќыс айла-
рында μрт оќиѓалары жиі ќайталанады. Осыѓан байланысты
облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаменті  халыќты "Тілсіз
жаудыњ" арбауынан  саќтандырады.

Ќала яки аудан,ауыл т±рѓындары мына тμмендегідей жаѓ-
дайда  μрт ќауіпсіздік ережелерін ќатањ  саќтауы тиіс:

– металл ќаќпалы, есіктері, жарыќтары бар жарамсыз пеш-
терді пайдалануѓа;

– жанып жатќан пешті ќараусыз ќалдыруѓа, пешті жылытуѓа
(ысытуѓа);

– пештіњ ‰стіне отындарды, киімдер мен жанѓыш заттарды
кептіруге;

– пештіњ ќ±рылѓысы ‰шін ќарастырылмаѓан с±йыќтыќты ќол-
дануѓа;

– пешті т±тату ‰шін бензин, керосин, дизельді с±йыќтыќты
жєне басќа да жанѓыш заттарды ќолдануѓа болмайды. С±йыќ-
тыќты арнайы орында саќтау ќажет.

От жаѓу барысында ±ќыпты болыњыздар! ¤здеріњіз бен
жаќындарыњызды саќтау тек μз ќолдарыњызда.

 Кμптеген д‰кендерден "Та-
уар айырбасталмайды жєне
ќайтарылмайды" деген жазуды
жиі кμреміз. Б±л зањѓа ќайшы.
Кейде біреулер сатып алып,
‰йіне єкелген соњ оныњ
кμњілінен шыќпайтындыѓына
немесе сай келмейтіндігіне кμз
жеткізіп жататын кездері болып
т±рады. М±ндай жаѓдайда,
"Т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын
ќорѓау туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасы Зањыныњ 14, 30-
баптарына сєйкес сатып алу-
шыныњ ќолында тауарды са-
тып алѓанын растайтын ќ±жаты
болса, б‰лінбеген (тіптен пай-
даланылмаѓан) тауарды 14 к‰н
ішінде сол тауарѓа ±ќсасына
айырбастап алуына болады.
Егер ќ±жатты жоѓалтып алѓан
болса, т±тынушыныњ тауарды
айырбастап алуы немесе ќай-
таруы сол сатып алушыдан
(μндірушіден) тауарды сатып
алѓанын дєлелдеген жаѓдайда
ѓана м‰мкін болады.

ЗАЊ КЕЊЕСІ

Тауарды айырбастап
алуѓа бола ма?

Тек б±л ереженіњ дєрілік зат-
тарѓа, медициналыќ маќсат-
таѓы б±йымдарѓа, іш киімге,
ш±лыќ-±йыќ б±йымдарына,
жануарлар мен μсімдіктерге,
метрлеп сатылатын тауар-
ларѓа, атап айтќанда, талшыќ-
тан жасалѓан маталардыњ бар-
лыќ т‰рлеріне, трикотаж жєне
т±тас перде маталарына, жа-
санды теріге, кілем б±йымда-
рына, матаѓа жатпйтын мате-
риалдарѓа, бауѓа, шілтерге,
жиектемеге, сымѓа, кабельге,
линолеумге, багетке, таспаѓа,
клеенкаѓа ќатысы жоќ.

Ал μндірушіде айырбастауѓа
ќажетті тауар болмаса, сатып
алушы тμлеген сомасын ќайта-
рып алуѓа ќ±ќылы. Зањды
оќып, μз ќ±ќыѓыњызды біл-
геніњіз абзал.

И.ЛАНЦ,
т±тынушылардыњ

ќ±ќыќтарын ќорѓау
департаментініњ бас

маманы.

Халыќтыњ табиѓи
ќозѓалысы

2014 жылѓы ќањтар-ќарашадаѓы облыс халќыныњ табиѓи μсімі 3160
адамды ќ±рады.

2014 жылѓы ќањтар-ќарашада АХАТ органдарымен 11814 туѓан-
дар тіркелді, б±л 2013 жылѓы ќањтар-ќарашамен салыстырѓанда 2,1%
аз. Жања туѓандардыњ едєуір саны Ќостанай ќаласында (3507 нєрес-
те) жєне Рудный ќ.є. (1581) тіркелді, б±л барлыќ туѓандардан 43,1%
ќ±рады.

¤лгендер саны 8654 адам ќ±рады. ¤лгендердіњ ењ кμп саны Ќос-
танай ќаласында (2067) жєне Рудный ќ.є. (1502) тіркелді, б±л бар-
лыќ μлгендердіњ 41,2% ќ±рады.

2013 жылѓы ќањтар-ќарашамен салыстырѓанда некеге т±рѓандар
саны 7,6%, ажырасулар – 1,4% азайды.

СТАТИСТИКАЃА Ж‡ГІНСЕК



921 ќањтар 2015 жыл

Тоќырауын амалы – ќањтардыњ жиырма-
сында кіріп, жиырма бесінде шыѓады. Б±л –
к‰н тоќтаѓан кезге байланысты келетін амал.

Аќпан амалы – ‰т айыныњ онында кіріп, он
бесінде шыѓады. Халыќ ањызында Аќпан-Тоќ-
пан есімді аѓайынды екі жігіт кезекпен ќой  ба-
ѓады екен. Аќпан ќой жайѓан к‰ні ауа райы ке-
неттен б±зылып, ќоймен бірге ыѓып, далада ‰сіп
μлген. Сол ќыс ж±тќа айналып, содан аќпан ама-
лы ќалѓан дейді.

‡т амалы – ‰т айыныњ жиырмасында кіріп,
жиырма бесінде шыѓады.

Наурыз амалы – бірдіњ айыныњ онында
кіріп, он бесінде шыѓады.

Єз амалы – бірдіњ айыныњ жиырмасында
кіріп, жиырма бесінде шыѓады. Єзді аќ саќал-
ды ‰лкен ќария адамныњ бейнесімен бейнелеп
т‰сінеді.

От амалы – кμкектіњ онында кіріп, он бе-
сінде шыѓады. Сіріњке жоќ заманда  кμрші
ауылдан от алуѓа барѓан єйел ќайтып ‰йіне жет-
кенше б±рќаќтан адасып ‰сіп μледі. Осыдан от
амалы атанѓан.  Ел аузында "от амалы  – оњына
баќса от алѓанша, терісіне баќса оталѓанша"
деген тємсіл сμз бар.

Сєуір амалы – мамыр айыныњ онында кіреді.
Кейбір жылы сєуірде ауа райы б±зылып 40
к‰нге жалѓасады. Ќариялар сєуір амалы кірген-
де б±лтты баќылайды. Б±лт тμніп, ыдырамаса,
сєуірдіњ б±лты ќалып ќойды дейді. Ол жылы
сєуір амалы ±заќќа созылып, б±лт тμніп, м±з
жауады. Сондыќтан "сєуір болмай, тєуір бол-
мас" деген тємсіл.

 Саратан Зауза амалы – маусымныњ онын-
да кіріп, он бесінде шыѓады. Сары атан т‰йеге
мінген Зауза атты ќыз ќ±рбан айтта ќыдырып,
жолда ‰сіп μлген дейді. Содан Сартан-Зауза
атанѓан.  Амалдар хаќында  ќазаќтыњ єр
μњірінде єр т‰рлі н±сќалары бар. Б±лардыњ сыр-
тында "Кμкірекшал", "Ќ±ралайдыњ салќыны",
"Аласапыран", "Б±лб±л торѓай" сияќты амал-
дар айтылады. Наурыз айыныњ жиырмасы ке-
зінде "Аласапыран" деген амал кіреді.

"Ќ±ралайдыњ салќыны" – шамамен мамыр-
дыњ жиырмасында болады. Б±л – ањ тμлдейтін

Пайдалы кењесПайдалы кењесПайдалы кењесПайдалы кењесПайдалы кењес
Суыќ тиіп – ауырѓанда ‰й

жаѓдайында-аќ біраз емдеу
єдістерін ќолдануѓа болады.
Соныњ бірі – ќыша (горчич-
ник) ќою.

 Ќыша – бетіне ќыша
±нтаѓы жапсырылѓан ќалыњ
ќаѓаз. Ол μзініњ ќ±рамындаѓы
эфир,  ќыша майы арќылы
теріні тітіркендіріп, ќан та-
мырларын кењейтеді. Сон-
дыќтан суыќ тиіп ќабынѓан
жерді ќыздырып, ќан айналымын жаќсартып, тез жазылуына
кμмектеседі. Кμбіне μкпеге, ќолќаѓа, нерв ж‰йесіне суыќ тиген-
де, кенет ќан тамыры тартылѓанда (спазма) ќыша ќойылады.

 Ќыша ќояр алдында ‰стінен жабатын матаны немесе с‰лгіні,
бір ыдысќа жылылыѓы 23-25 градустай су єзірлеп алады. Ќыша
ќоятын жерге ж±ќа ќаѓазды не дєке жайып. Соныњ ‰стінен
±нтаѓы бар жаѓы суѓа малынѓан ќыша ќаѓазын жапсырып, 10-
15 минут ±стайды. Уаќыты жеткен соњ ќыша ќаѓазды алып, ор-
нын жылы суѓа малынѓан ш‰берекпен, соњынан ќ±рѓаќ ш‰бе-
рекпен с‰ртіп, жылылап орап не жауып жылы ±стайды.

 Ќыша ќаѓазы аптекада сатылады. Оны саќтау мерзімі –
8-11 ай. Ќ±рѓаќ, к‰н т‰спейтін жерге саќтайды. Ал уаќыты μтіп
кетсе, ќолѓа ±стаѓанда-аќ ±нтаѓы ‰гітіліп, денені ќыздырмайды.

Ќыша ќойѓанда тез жазылады екенмін деп μте кμп ±стауѓа
болмайды, себебі к‰йдіріп жібереді.

Есте саќтайтын таѓы бір нєрсе: тері ауруы не жарасы бар
жерге ќыша ќаѓазын ќоюѓа болмайды.

Кейде ќажет кезінде дайын ќыша ќаѓазы болмай ќалѓанда,
‰йде ќыша ±нтаѓы болса, оныњ 1 ас ќасыѓындай мμлшерде
бидай ±нына ќосып, ‰стінен 45-50 градус ыстыќ су ќ±йып, ќой-
малжыњ болѓанша араластырады. Оны 30 градусќа дейін суы-
тып, сонан соњ ќаѓаз бетіне не дєкеге жаѓып, ауырѓан жерге
ќояды. Б±л дайын ќыша ќаѓазынан гμрі ќатты ќыздырады, сон-
дыќтан оны кμп ±стауѓа болмайды.

Сондай-аќ суыќ тиіп ауырѓанда ќыша ±нтаѓын ыстыќ суѓа
салып, аяќты булау да пайдалы. Ол ‰шін 2 ќасыќ ќыша ±нта-
ѓын, бір шелек ыстыќ суѓа ерітіп, аяќты тізеге дейін батырып
20-30 минут ‰стінен жылылап жауып отырады. Соњынан ыстыќ
сумен шайып, ќ±рѓатып с‰ртіп, жылы ±стаѓан жμн.

 * * *
Банка ќою. Суыќ тиіп ауыр-

ѓанда арќаѓа банка тμњкеру
де тиімді. Сол сияќты оны
ќабырѓа аралыќ нерв ж‰йесі
ќабынѓанда, ќ±яњ болѓанда
да пайдаланылады. Тек  тері
ауруы бар, туберкулез, орта-
лыќ нерв ж‰йесі заќымдан-
ѓан, ісік ауруы бар адамдарѓа
ќолдануѓа болмайды.

Алдымен банканыњ іші-
сыртын жаќсылап жуып,
ќ±рѓата с‰ртеді, б‰тіндігін тек-
серіп алады. Тері к‰ймес ‰шін
арќаѓа вазелин майын жаѓады. Спиртке не эфирге малынѓан
маќта т‰йіншегін темір ќысќышпен ±стап, отпен т±тандырады.
Сол ќолымен банканы, оњ ќолымен жанѓан маќтаны ќысќыш-
пен ±стап, єрќайсысыныњ ішін ќыздырып, бір-бірлеп тμњкере
береді. Оны 15-20 минут ±стайды. Сол уаќыт ішінде банка
тμњкерген жер ќызылк‰рењ болып кμтеріледі. Оны денеден
алу ‰шін бір ќолмен теріні басып, екіншісімен банканы бір жа-
ѓына сєл батыра ќисайтып тарту керек. Банканы омыртќаныњ,
жауырынныњ, омыраудыњ ‰стіне тμњкеруге болмайды, негізінде
арќаѓа, белге, кеудеге ќояды.

* * *
 Компресс жасау. Оныњ

ќыздырѓыш жєне суытќан екі
т‰рі бар. Ќыздыратын комп-
ресс терењде жатќан ќан та-
мырларын кењейтіп, ќан айна-
лысын жаќсартады, ќабынѓан
жердіњ жазылуына кμмекте-
седі.

Бір литр ыстыќтау суѓа екі
ќасыќ ќыша ±нтаѓын ерітіп,
сол ерітіндіге салып сыѓып алѓан ш‰беректі ауырѓан жерге жап-
сырып, компресс жасауѓа да болады. Оны да ‰стінен ќалыњ
с‰лгімен жауып жылы ±стау керек.

Компресс жасаѓанда таза ж±мсаќ дєке, су μткізбейтін жыл-
тыр ќаѓаз жєне маќта, спирт, су пайдаланылады.

Ыстыќ сумен араласќан спирт не одеколонѓа дєкені салып,
сыѓып алады да, денеге μте ±ќыптылыќпен жапсырады. ‡стіне
єлгі су μткізбейтін жылтыр ќаѓазды, оныњ ‰стіне маќта салып
ќымтап жауып ќояды. Спирт, араќ, одеколонныњ тез ±шып ке-
тетін ќасиетін ескеріп, оны бірнеше рет ќайталауѓа болады.
Компресті он екі саѓатќа дейін созуѓа болады, біраќ жиі ќоя
берсе теріні тітіркендіруі м‰мкін.

Суытќыш компресті дененіњ бір жері жараќаттанѓанда, єлде-
ќалай соѓып алып дене кμгергенде, сондай-аќ ќан тоќтамай
аќќанда пайдаланылады. Ол ‰шін μте салќын суѓа малынѓан
дєкені сыѓып тастап, ауырѓан жерге 2-3 минуттай басып т±ра-
ды.

Ќазаќта  ќалы барлар-
ды Ќалдыбай, Ќалдык‰л,
Ќалдыбек, Ќалжан, Ќалтай
деп, мењі бар ќызды Мењ-
тай, Мењс±лу, Мењдіќыз деп
атаѓан. Осы ќалѓа байла-
нысты да ырым, болжам,
єр т‰рлі пайым-кμзќарас
та бар. Оќып кμрейік:

* Мањдайында ќалы бар бол-
са, иесін сєттілік пен баќыт
к‰тіп т±р.

* Оњ кμзініњ б±рышына ќал
шыќса, м±ндай єйел ќызѓан-
шаќ, ашушањ, єуесќой.

* Кењсіріктегі ќал сол
єйелдіњ саяхат жасауѓа
к±штар, шыѓармашылыќќа
жаќын, ќиялшыл екендігін ай-
ѓаќтайды.

*  Мойындаѓы ќал ж±мысы-
ныњ ойындаѓыдай болатынын
білдіреді.

* Кењсіріктіњ оњ жаќ б±ры-
шындаѓы кμздіњ жанында
ќалы бар єйелдерге тєн ќаси-
еттер: олар т‰рлі μзгерістерге
бейім, μміріндегі ќ±былыста-
рѓа жењіл кμзќараспен ќарай-
ды, ќысќа мерзімді ж‰ріске
жаќыныраќ.

* Желке жаќтаѓы ќал
μмірініњ ќиындыќтарѓа толы
болатынын хабарлайды.

* Сол жаќ кμздіњ кењсірікпен
біріккен жеріндегі ќал иесініњ
ќызѓаншаќ, мењмен, μркμкірек
екенін хабарлап т±р.

* Ќ±лаѓында ќалы бар еркек-
тер – уайым, ќайѓыны біл-
мейтін жандар.

 Оњ жаќ ќабаќтаѓы ќал нєзік

жанды, интелектуалдыќ ма-
мандыќты мењгеруге бейім
єйелдерге тєн.

*  Иыѓында ќалы бар еркек-
тер – ењбекќор,  μмірі ауырдыњ
астымен ж‰реді.

*  Арќасы мен белінде ќалы
барлар ашыќ мінезді жєне адал
адамдар.
• Бμксесінде ќалы бар еркек-

тер ж±мыс істемей жата бер-
генді жаќсы кμреді.
• Аяќтаѓы ќал – шешімді тез

єрі д±рыс ќабылдай білмейтін
еркектерге бітеді.
•  Табандаѓы ќал – саяхатќа

шыќќанды жаќсы кμретін,
ќиялѓа берілгіш еркектерге тєн.
• Екі ќасыныњ ортасында

ќалы бар болса, оныњ таным-
т‰йсігі жоѓары, зерделі, ой-
μрісі дамыѓан.
• Сол жаќ кμздіњ айналасын-

даѓы ќал єйелдіњ тыныш μмір
с‰руді білмейтінін, жањашыл-
дыќты жаќсы кμретінін
білдіреді.
• Єйелдіњ сол жаќ кμзініњ сол

жаќ б±рышында ќалы бар бол-
са, ол бір шалыс басќан ќада-
мынан психологиялыќ ќысым
кμріп ж‰рген жан.

• Сол жаќ кμзініњ астында
ќалы бар єйел – μмірлік жарын
д±рыс тањдап, баќытты μмір
с‰ріп жатќан отанасы.
• М±рыныныњ ±шында ќалы

бар єйел ќиын мінезді, барлыќ
нєрсені ќиындатќыш, т‰йме-
дейді т‰йедей етіп кμрсетуші.
• Оњ жаќ бет с‰йегінде ќалы

бар єйелдердіњ жан д‰ниесін
ешкім де т‰сінбейді, олар
т±йыќ мінезді. ¤мірі де сондай.
•  Єйелдіњ оњ жаќ танауыныњ

астында ќалы бар болса, ол μте
аќылды, тек μмірі т‰рлі ќиын-
дыќтарѓа толы.
• Ерінініњ ‰стіндегі ш±ќы-

рында ќалы бар єйелдер
тєуелсіз болѓанды жаќсы кμ-
реді, саяхатќа жиі шыќќанды
жаны с‰йеді.
• Ерінініњ сол жаќ астында

ќалы бар єйелдер жомарт жан-
ды, μзіне-μзі сенімді, ана болу-
ды ќалайтын жан.
• Ерінініњ астында ќалы бар

єйелдердіњ психикасы нашар
болып келеді.
• Б±ѓаќтаѓы ќал бірќалыпты

μмір с‰руді ќалайтын єйелдер-
ге тєн.
• Оњ жаќ кμкіректегі ќал сол

єйелдіњ μмірде тепе-тењдікті
саќтай алмайтындыѓын біл-
діреді.
• Сол жаќ кμкіректегі ќал

иесініњ жењіл ойланатын єйел
екендігін айѓаќтайды.
• Белдегі ќал баласыныњ кμп

болатындыѓынан хабар береді.
• Иыѓында ќалы бар єйел –

ырысты да берекелі.

Оќи ж‰ріњізОќи ж‰ріњізОќи ж‰ріњізОќи ж‰ріњізОќи ж‰ріњіз

мезгіл. Сол кезде тау басына б±лт тμніп, аспан
б±зылады. Ањ солай μрлеп б±лтпен тасаланып
тμлдейді. Амал бірнеше к‰нге жалѓасады. Киік-
тердіњ ќ±ралайы аяќтанады. Амал аты осыѓан
байланысты ќойылѓан.

"Б±лб±л торѓай" амалы – жаз басында бо-
лады. Жаз торѓайыныњ келуіне байланысты бо-
луы м‰мкін.

Елімізде ќазаќша ай аттары амал аттарымен
ауысып ќолданылып келеді. Аќпан, наурыз,
сєуір деген де амал аттары бар. Монѓолия ќазаќ-
тары аќпанды – ‰ттіњ айы, наурызды – бірдіњ
айы, сєуірді – кμкек айы деп атайды. Кμне
т‰ркілерде жыл есебі реттік санмен айтылѓан.
Кей айларды реттік санмен атау Ќытай жєне
Монѓолия ќазаќтарында саќталѓан.

Халыќ жыл маусымда к‰н мен т‰нніњ тење-
луін, к‰нніњ ±заруы мен ќысќаруын м±ќият
ќадаѓалап отырѓан.  Б±л дєст‰р єлі де жалѓа-
сын тауып келеді. Осыѓан байланысты халыќ
арасында ертеден ќалыптасќан тємсіл сμздер
саќталѓан. Мєселен, тоќырауда торѓай адым,
ќањтарда ќарѓа адым к‰н ±зарады. Шілдеде шіл
адым ќысќарады.

‡штіњ айы – к‰штіњ айы дейді. Б±л – аяз
к‰шейетін ай. Бірдіњ айы – с‰рініњ айы дейді.
Б±л ет с‰рленетін ай.

Кμкекте – кμк ішек деп таѓы айтады. Кμкек-
ше кμк шыѓып малдыњ
ішегі кμгереді. Мамырда
– май ішек дейді. Ма-
мырда малдыњ ішегіне
май ж‰гіретін ай  де-
ген сμз. Халќымыз
осылай жыл он екі
ай мен ж±лдыз-
дар єлемін, ауа
райы ќ±былыс-
тарын жаќсы
білген.
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"Денисов ауданы єкімініњ ап-

параты"  мемлекеттік мекемесі
110500, Денисов ауданы, Дени-
совка селосы, Калинин кμшесі, 5
‰й, 37 бμлме,   тел./факс 8(71434)
21157; электрондыќ мекенжай
den_org@mail.kz,  бос єкімшілік
мемлекеттік лауызымына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды:

Е-4 санаты ""Денисов ауданы
єкімініњ аппараты" ММ Аќпарат-
тыќ технологиялар жєне мемле-
кеттік ќызмет мониторингі
бμлімініњ бас маманы.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты – 59579 тењгеден 80720 тењгеге
дейін.

Ќызметтік міндеттері: Элект-
рондыќ мемлекеттік ќызметтер
кμрсетуді жєне жергілікті атќарушы
органдар функцияларын автомат-
тандыратын аќпараттыќ ж‰йелерді
енгізу жєне пайдалану жμніндегі іс-
шараларды ‰йлестіреді.

Жергілікті атќарушы органдары-
ныњ электрондыќ пішінде кμрсететін
мемлекеттік ќызметтер т‰рлері мен
пайдаланушылар ‰лесін аудару
жєне ±лѓайту жμніндегі іс-шаралар-
ды ‰йлестіреді.

Жергілікті атќарушы органдары-
ныњ мемлекеттік ќызметтер, соныњ
ішінде электрондыќ, кμрсету
жμніндегі ќызметініњ тиімділігі баѓа-
сын жоѓарылату жμніндегі іс-шара-
ларды ж‰ргізеді.

Жергілікті атќарушы органдары-
ныњ халыќ жєне μзге де нысаналы
топтар арасындаѓы электрондыќ
мемлекеттік ќызметтерін аќпараттыќ
ќамтамасыз ету жμніндегі іс-шара-
ларды ‰йлестіреді.

Жергілікті атќарушы органдары
кμрсететін электрондыќ мемлекеттік
ќызметтер мониторингін ж‰зеге
асырады.

Жергілікті атќарушы органдары-
на мемлекеттік ќызметтер ±сыну
жєне ќызмет тиімділігін баѓалауды
ж‰ргізу мєселелері бойынша єдісте-
мелік жєне консультативтік кμмек
кμрсетеді.

¤з ќ±зыретініњ шегінде мемле-
кеттік ќызмет кμрсету мєселелері
бойынша аќпараттыќ-талдамалыќ
материалдар дайындайды. Бμлім
басшысы жоќ болѓан кезде оныњ
міндетін атќарады.

Аудан єкімдігініњ жергілікті есеп-
теуіш желісініњ ‰здіксіз ж±мысын
ќамтамасыз етеді.

Басшылыќтыњ бμлім ќызметініњ
мєселелері бойынша жекелеген тап-
сырмаларын орындайды.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткер-
лерге ќойылатын талаптар: Жо-
ѓары: білім (информатика), техника-
лыќ ѓылымдар жєне технология
(аќпараттыќ ж‰йелер, есептеуіш тех-
ника жєне баѓдарламалыќ ќамтама-
сыз ету, автоматтандыру жєне бас-
ќару), ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану). Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі  білім (инфор-
матика), техникалыќ ѓылымдар жєне
технология (аќпараттыќ ж‰йелер,
есептеуіш техника жєне баѓдарла-
малыќ ќамтамасыз ету, автоматтан-
дыру жєне басќару), ќ±ќыќ (ќ±ќыќта-
ну) ќамтамасыз ету, автоматтанды-
ру жєне басќару, ќ±ќыќ: ќ±ќыќтану
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.
Конкурс Ќазаќстан Республика-

сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы-
мен бекітілген, Бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓида)
негізінде ж‰ргізіледі.

Ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмi
– конкурс μткiзу туралы хабарлан-
дыру  соњѓы  жарияланѓан к‰нінен
бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде;

1. осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2. 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
ларѓа 3 ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

3. Білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырѓан кμшірме-
лері;

4. Ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшірмелері;

5. Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау Министірлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓы бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік-ќ±ќыќ-
тыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылѓы
21 желтоќсанда № 6697 болып
тіркелген)  нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6. Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7. Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат(немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Конкурстыќ комиссиясыныњ ќара-
уына (ќосымша берілетін ќ±жаттар-
дыњ тізбесін кμрсетіп, ќ±жат тігілетін
м±ќабада орналастырылѓан) ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы,
сонымен ќатар ќ±жаттар электрон-
ды т‰рде хабарландыруда кμрсетіл-
ген электрондыќ поштаѓа ќ±жаттар-
ды ќабылдау мерзiмiнде берілген
ќ±жаттар ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттарын
электронды пошта бойынша берген
кандидаттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын с±хбаттасудан б±рын бір ж±мыс
к‰ннен кеш емес уаќытта ±сынады.
Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын ±сынба-
ѓан жаѓдайда, кандидаттар с±хбат-
тасуѓа жіберілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оѓан жіберу туралы хабарлан-
дыру алѓан к‰ннен кейін 5 ж±мыс
к‰нњніњ ішінде "Денисов ауданы
єкімініњ аппараты" ММ, Денисов
ауданы, Денисовка селосы, Калинин
кμшесі, 5 ‰й 37 бμлме мекенжайы
бойынша єњгімелесуден μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Денисов ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Денисов ауданы єкімі ап-
паратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

"Жангелдин ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесі, 110600, Торѓай ауылы, Алтынсарин
кμшесі 4 ‰й, аныќтама ‰шін телефондары: 8(71439)- 21-
2-51,  21-4-04 (факс), электрондыќ мекенжайы:
jangeldy@kostanay.gov.kz., "Б" корпусыныњ бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

1. "Жангелдин ауданыныњ ќ±рылыс, сєулет жєне
ќала ќ±рылысы бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ бас
маманы  (санаты Е-R-4), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты 56376 тењ-
геден 76235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Объектілер мен ке-
шендерді орналастыру, ќала ќ±рылысы маќсатына ар-
налѓан жер учаскелерін беру жєне оларды ЌР Зањ акті-
лерінде кμзделген жаѓдайларда мемлекет ќажеттері ‰шін
алып ќою жμнінде ±сыныстар дайындау. Сєулет жєне
ќала ќ±рылысы ќызметі саласындаѓы мемлекеттік,
ќоѓамдыќ жєне жеке м‰дделерді ќорѓау мєселесі жоба-
ларѓа мемлекеттік сараптау ж‰ргізу, мемлекеттік сєу-
лет ќ±рылыс инспекциясыныњ республикалыќ жєне
аумаќтыќ бμлімшелерімен жєне лицензиялау органда-
рымен μзара іс-ќимыл жасау. Кіріс-шыѓыс ќ±жаттары-
мен ж±мыс ж‰ргізу. Ауданда сєулет жєне ќала ќ±рылы-
сы саласында басќару функцияларын ж‰зеге асыру,
елді-мекендер мен аумаќтарда сєулет жєне ќала ќ±ры-
лысын ќалыптастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
Жоѓары білім. Ќ±рылыс инженері, сєулетші, техника-
лыќ мамандыќтар. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
немесе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан – 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер;

2. "Жангелдин ауданыныњ Сужарѓан ауылы
єкімініњ аппараты"  мемлекеттік мекемесініњ бас
маманы (санаты Е-G-3), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты 53813 тењ-
геден 72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ауыл єкімі аппараты-
ныњ бухгалтерлік есебі мен есеп беруін ж‰ргізу. Ќазы-
нашылыќпен тыѓыз ж±мыс істеу. Тауар, ж±мыс жєне
ќызмет кμрсетуді мемлекеттік сатып алуды ±йымдас-
тыру. Мемлекеттік мекеменіњ есеп-ќисап ж±мысын
ж‰ргізу.

Сметалыќ есеп жасау, тоќсандыќ, жылдыќ баланс
есептерін жасау, ќаржы жєне ќазынашылыќ бμлімдері-
не міндетті есеп ќ±жаттарын тапсыру.

Аѓымдаѓы есеп шоттарына, ерекшеліктер бойынша
ќаржы шыѓындарына, бас кітапќа ай сайын т‰сірімдер
мен шыѓындарды ќондырып, сальдолыќ ќалдыќ шыѓару.

Зейнетаќы жєне єлеуметтік салыќ жарналарына есеп
карточкаларын ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
Экономика, ќаржы, бухгалтерлік мамандыќтар. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан  немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-

лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан – 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер;

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ Мемлекеттік
ќызмет істері агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-
рыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген Бос мемле-
кеттік єкімшілік лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурстыќ комиссияны ќалыптастыру ќаѓидала-
ры  (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес нысандаѓы

μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидалардыњ 3-ќосымша-

сына сєйкес нысанда толтырылѓан сауалнама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-

рылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау ми-

нистрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ мем-
лекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде жарамды шекті
мєннен тμмен емес нєтижелерімен тестілеуден μткені
туралы сертификат (не болмаса нотариалды куєлан-
дырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландырудыњ соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде "Жангелдин ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша ±сынылуы ќажет: Торѓай ауылы, Алтынсарин кμшесі
4 ‰й, 40 бμлме.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан, ќ±жат тігілетін
м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
т‰рде хабарландыруда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын ке-
шіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер оны осы  єњгіме-
лесуге жіберілгені туралы хабарлама алѓан к‰нінен  бас-
тап  5 ж±мыс к‰нініњ ішінде "Жангелдин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесінде 23-бμлмеде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќтылыѓы мен
объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќаушылар
ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы зањнамасында белгіленген тєртіпте акк-
редиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей Жангелдин ауда-
ны єкімі аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс  бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Жангелдин ауданы єкімі
аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс  бμліміне жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тие-
сілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шыѓыстарын
(єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі, т±рѓын
‰йлік орын-жайын жалдау, т±ру, байланыстыњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

Б‰гінде ќањѓыбас ит –
ќоѓамныњ μткір мєселесіне
айналды. Ќыс басталѓаннан
бері б±л мєселе біздіњ μњірде
де ќылыштыњ ж‰зіндей
μткірленіп барады. Б±л
туралы біздерге ауданныњ
мал дєрігері Тμлеген
Ж‰ндібаев айтып берді.

Оныњ айтуынша, μњірде ит-
терді ±стау шарасыныњ μткізіліп
жатќанына бірнеше апта болѓан,
біраќ неѓ±рлым кμп ±стаѓанмен,
солѓ±рлым кμше иттері кμбейіп
барады.

"Бєрін айт та, бірін айт" – де-
мекші, аудан кμшелеріндегі
ќањѓыбас иттер дєл ќазір баќы-
лауда, бірнеше аптадан бері осы
мєселе бойынша мал дєрігерлері
ж‰йелі ж±мыс істеуде. Нєтиже-
сінде, 140-ќа жуыќ тμрт аяќты
жануар ±сталѓан.

Жалпы, "Аќтањ" МКМ ќыз-

МЄСЕЛЕ

Ќањѓыбас иттер ќаптады

меткерлері аталмыш жаѓдайды
бір  жобаѓа келгенше баќылауда
±стамаќ.  Жаќын арада м±ндай
шаралар  Тимирязев, Тєгіл, Се-
вастополь ауылдыќ округтерінде
де ж‰зеге аспаќ.

Біраќ бір μкініштісі, аудандыќ

орталыќ ауруханаѓа екі аптаныњ
ішінде ќањѓыбас иттерден зиян
шеккен ‰ш адам келіп т‰скен.
Біздер ‰шін м±ндай жаѓдайлар-
дыњ болмаѓаны мањызды.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім басќармасы"  ММ (11003,
Ќостанай ќаласы, Майлин кμшесі,
2а, телефон 8 (7142) 575310, факс
8 (7142) 53-60-33, электрондыќ ме-
кенжайы dep@kostanay.gov.kz "Б"
корпусыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

1. Білім беру ±йымдарыныњ
тіршілік ќарекетін ќамтамасыз ету
бμлімініњ басшысы  (Д-О-3-сана-
ты), лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байла-
нысты  84563 тењгеден 114032 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ ж±мысына жалпы бас-

шылыќ жасайды, талдайды, баќылай-
ды; мамандардыњ ж±мысын баѓа-
лайды, бμлім ж±мысыныњ жоспарын
ќ±рады. Басќа басќармаѓа ќарасты
±йымдардыњ ж±мыстарын ќадаѓа-
лап, олармен μзара єрекет етеді.
К‰рделі жμндеу ж±мыстары мен
аѓымдаѓы жμндеу ж±мыстарыныњ
μткізілуі бойынша мєселелердіњ
шешімін баќылайды. Білім ±йымда-
рыныњ ќайта салынуын, жањарту ту-
ралы ±сыныстарды ќарастырады.
Конкурстыќ комиссияларѓа ќатыса-
ды, оќу жылыныњ басталуына білім
нысандарыныњ дайындыѓын тексе-
рістен μткізеді. Жμндеу ж±мыстары-
ныњ сапасын баќылайды. К‰рделі
жμндеу ж±мыстары бойынша облыс
єкімініњ тапсырмасын орындайды.
К‰рделі жєне аѓымдаѓы жμндеу
ж±мыстарын ж‰ргізу мєселесі
бойынша іс-єрекетті баќылайды; ма-
териалдыќ-техникалыќ базаны
ќалыптастыру жєне ныѓайту жаѓдай-
ын, білім объектілерініњ ќысќы от
жаѓу мезгіліне даярлыѓын, білім
объектілірініњ ќ±рылысы мен ќайта
жμндеуі бойынша инвестициялыќ
±сыныстар ќалыптастырады. Жыл
сайынѓы есептілікті ќамтамасыз етуді
‰йлестіреді. Мердігерлерді аныќтау
бойынша конкурстыќ комиссия
ж±мысына ќатысады. Білім объекті-
лерініњ жања оќу жылына даярлыѓын
тексеру бойынша комиссия ќ±рады
жєне ќатысады. Бμлім ж±мысыныњ
ќ±зырына кіретін білім ќызметкерлері
мен ата-аналардыњ, басќа да аза-
маттар жєне зањды т±лѓалардыњ хат-
тарын, арыздарын зањнамада бекі-
тілген тєртіппен ќарастырады. Бас-
ќарма басшысыныњ жєне оныњ
орынбасарларыныњ тапсырмасын
уаќытылы орындауды ќамтамасыз
етеді. Бас маманныњ ќ±зыреттілігіне
жататын с±раќтар бойынша ±сы-
ныстарды дайындау мен ќабылдана-
тын шешімге ат салысады. Жемќор-
лыќќа ќарсы зањнаманыњ талапта-
рын саќтайды.

Зањнамамен белгіленген
тєртібінде бμлім ж±мысыныњ ќ±зы-
ретіне кіретін хаттар мен μтініштерді
ќарастырады.

Конкурсќа ќатысуѓа ќойыла-
тын талаптар:

Экономикалыќ, техникалыќ, педа-
гогикалыќ жоѓары білімі.

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2)   мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

3)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4)  жоѓары оќу орнынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар
даярлау жμніндегі республикалыќ
комиссия бекітетін  басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Конкурс "Бос єкiмшiлiк мем-

лекеттiк лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс μткiзу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидаларын
бекiту туралы" Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкiмшiлiк мемлекеттiк
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткiзу ќаѓидалары негізінде
ж‰ргізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен

тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

 Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай
облысы єкімдігініњ білім басќармасы"
ММ (Ќостанай ќаласы, Майлин
кμшесі, 2а, 108-кабинет) конкурсты
μткізу туралы хабарламаны жария-
лау к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні
ішінде ±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарас-
тырылуына азаматтармен мерзімін-
де ќолма ќол немесе пошта бойын-
ша берілген (ќоса беріліп отырѓан
ќ±жаттар кμрсетілуімен папкіге са-
лынѓан) ќ±жаттар ќабылданады. Кон-
курсќа ќатысу ‰шін электрондыќ
пошта бойынша ќ±жаттарды тап-
сырѓан азаматтар ќ±жаттардыњ тел-
н±сќаларын єњгімелесу басталуына
дейін бір ж±мыс к‰нінен кешіктірмей
тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны єњгімелесуге жіберу туралы
хабарландыру к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ білім басќармасы" ММ-
де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓа єњгімелесудіњ басталуына дейін
бір ж±мыс к‰нінен кешіктірмей пер-
соналды басќару ќызметінде "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ білім басќар-
масы" ММ-де  тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар персоналды басќару ќызме-
тіне "Ќостанай облысы єкімдігініњ білім
басќармасы" ММ-не  жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындарды
(μткізілуі орнына жєне кері ќайтуы-
на ж‰ру, т±ру ‰й-жайын жалдауѓа,
т±руына, барлыќ т‰рдегі байланыс
ќызметтерімен пайдалануына) аза-
маттар μз ќаражаты есебінен
тμлейді.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Дов. лицо в порядке внесудебной реализации зало-
гового имущества, объявляет о проведении торгов по
продаже права долгосрочного землепользования зе-
мельным участком, площадью – 106,3 га (сто шесть
целых и три десятых) гектара, с кадастровым номером
12-191-028-075 расположенный на территории Баннов-
ского сельского округа, Фёдоровского района Коста-
найской области. Покупная цена вносится наличными
деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента
проведения торгов. Торги состоятся 15 февраля 2015
года, в 09.00 часов по адресу: Фёдоровский район,
с.Банновка, офис КХ "Фоменко В.Н." Заявки принима-
ются в срок до 18:00 часов 14.02.2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область,
г.Костанай, ул.Тарана, дом №135, кв. 10.

Тел. для справок: 56-86-76.

Дов. лицо в порядке внесудебной реализации залого-
вого имущества, объявляет о проведении торгов по про-
даже право временного долгосрочного землепользова-
ния земельным участком площадью – 44,0 (сорок четыре
целых и ноль десятых) гектаров, с кадастровым номером
12-191-035-453, расположенный на территории Фёдоров-
ского сельского округа, Фёдоровского района, Костанайс-
кой области, земельный участок делимый, предназначен
для ведения крестьянского хозяйства.

Покупная цена вносится наличными деньгами в тече-
ние 5-ти календарных дней с момента проведения тор-
гов. Торги состоятся 15.02.2015 года, в 10.00 часов по
адресу: Фёдоровский район, с. Фёдоровка, офис КХ "Квар-
та".

Заявки принимаются в срок до 18.00 часов 14.02.2015
года по месту нахождения доверенного лица: Костанайс-
кая область, с.Фёдоровка, ул.Кравцова, дом №63, кв.1.
Тел. для справок: 21-5-42.

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

Ќадірлі Ѓалымќазы Шєріп±лы, маѓыналы
ѓ±мырыњыздыњ биік бір белесі – 60 жасќа толу
мерейтойыњызбен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

Єріптесіміздіњ ж‰ріп μткен жолы ќиындыќ пен
ќызыќќа, ењбек пен абыройѓа, μнеге мен тєрбие-
ге, ќ±рмет пен мєртебеге толы.

Ѓалымќазы Шєріп±лы сізге алдаѓы μміріњіздіњ
єр к‰ні кμњілді, мерекелі, берекелі, ѓ±мыры-

њыз баянды болсын.
Ізгі тілекпен  А.Байт±рсынов

атындаѓы ЌМУ-діњ
философия кафедрасы.

«Ждановское» ШЌ сенімді т±лѓасы Аксенов Павел Валерьевич кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

– Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Жданов селолыќ округі аума-
ѓында орналасќан кадастрлік нμмірі 12-183-105-127,  жалпы алањы 35,3 га,
маќсаттыќ нысаны тауарлыќ ауыл шаруашылыќ μндірісін ж‰ргізуге арнал-
ѓан жер учаскесіне 24.01.2050 жылѓа дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді
жер пайдалану ќ±ќыѓы, жер учаскесін пайдалануда шектеулері жєне ауырт-
палыќтары жоќ, жер учаскесініњ бμлінуі – бμлінетін.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 1
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 21.02.2015ж., саѓат  9.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай
ауданы, Ждановка с.

¤тінімдер 20.02.2015 ж. саѓат 18.00-ге дейін сенімді т±лѓаныњ орналас-
ќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќаласы, 8 шаѓын аудан, 16-15,
тел.87752666686.

Доверенное лицо КХ "Ждановское" Аксенов Павел Валерьевич в по-
рядке  внесудебной реализации залогового имущества объявляет о про-
ведении торгов по продаже:

– право временного долгосрочного землепользования сроком до
24.01.2050 года на земельный участок, расположенный в Ждановском
сельском округе, Костанайского района, Костанайской обл., кадастровый
номер 12-183-105-127, общей площадью 35,3га, с целевым назначением
для ведения товарно сельскохозяйственного производства, ограничения
в использовании и обременение земельного участка - нет, делимого зе-
мельного участка-делимый. Покупная цена вносится наличными денеж-
ными средствами в течении 1-го календарного дня после проведения тор-
гов. Торги состоятся 21.02.2015 года в 9.00 часов по адресу: Костанайский
район, с. Ждановка. Заявки принимаются в срок до 18.00 часов 20.02.2015
года по месту нахождения доверенного лица: г. Костанай, 8-мкр., 16-15
тел.87752666686.

Постановление акимата Костанайской облас-
ти от 8 декабря 2014 года №23 и решение Коста-
найского областного маслихата от 8 декабря 2014
года № 349

О переименовании улицы города  Костанай и
присвоении наименования безымянной улице
города Рудный

В соответствии  с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона
Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об ад-
министративно-территориальном устройстве
Республики Казахстан" и на основании заключения Рес-
публиканской ономастической комиссии при Прави-
тельстве Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года,
акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и  Кос-
танайский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Переименовать улицу Павших борцов города Кос-
танай в улицу  Шайс±лтана Шаяхметова.

2. Присвоить безымянной улице города Рудный имя
Амангелді Жантемірова.

3. Настоящее постановление и решение вводится в
действие по истечении десяти календарных дней пос-
ле дня его первого официального опубликования.

Аким  Костанайской области
_____________Н. Садуакасов

Председатель сессии
_____________А. Сауденова

Секретарь Костанайского областного
маслихата

_____________С. Ещанов
Зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации   нормативных  правовых   актов

13 января 2015 года под  № 5299.

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 8 жел-
тоќсандаѓы № 23 ќаулысы жєне Ќостанай облыс-
тыќ мєслихатыныњ 2014 жылѓы 8 желтоќсандаѓы
№ 349 шешімі

Ќостанай ќаласыныњ кμше атауын ќайта атау
жєне Рудный ќаласыныњ атауы жоќ кμшесіне
атау беру туралы

"Ќазаќстан Республикасыныњ єкімшілік-аумаќтыќ
ќ±рылысы туралы" 1993 жылѓы 8 желтоќсандаѓы Ќазаќ-
стан Республикасы Зањыныњ 11-бабыныњ   4-1) тар-
маќшасына сєйкес жєне Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ жанындаѓы Республикалыќ ономастика ко-
миссиясыныњ 2014 жылѓы 7 ќарашадаѓы  ќорытынды-
сы негізінде Ќостанай  облысыныњ єкімдігі  ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ  жєне  Ќостанай  облыстыќ  мєслихаты ШЕШІМ
ЌАБЫЛДАДЫ:

1. Ќостанай ќаласыныњ Павших борцов кμшесі Шай-
с±лтан Шаяхметов кμшесі деп ќайта аталсын.

2. Рудный ќаласыныњ атауы жоќ кμшесіне Амангелді
Жантеміров есімі берілсін.

3. Осы ќаулы мен шешім алѓашќы ресми жариялан-
ѓан к‰нінен кейін  к‰нтізбелік он к‰н μткен соњ  ќолда-
нысќа енгізіледі.

Ќостанай облысыныњ єкімі
_____________Н. Садуаќасов

Сессия тμрайымы
_____________А. Сауденова

Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ хатшысы
_____________С. Ещанов

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк
тiркеу тiзiлiмiнде 2015 жылѓы 13 ќањтардаѓы

№ 5299 болып тіркелген.

Зейнеткердіњ
‰йін ‰птеп

кетті
Таран ауданыныњ Тобыл

кентінде 63 жастаѓы
зейнеткер єйел     полицияѓа
‰йіне ±ры т‰скенін айтып,
арыз берді.

Ол ќонаќтан келсе ‰йініњ есігін-
дегі аспалы ќ±лып ашыќ т±р екен.
Белгісіз біреулер ‰йден баѓалы
заттар іздесе керек, бєрін ауда-
рып-тμњкеріп тастапты. Ештење
таппаѓан ±рылар тμсеніш, перде,
екі газ баллонын, екі аспашам,
ќазан, ыдыс-аяќ,  кір жуатын ма-
шинаны жєне ескі магнитофон-
ды алып кетіпті. Полиция ќызмет-
керлері кμп ±замай к‰діктіні аныќ-
тады. 33 жастаѓы жергілікті
т±рѓыннан ±рланѓан заттыњ бєрі
тєркіленді. Ќазіргі уаќытта ЌР
Ќылмыстыќ Кодексініњ 188-2
"¦рлыќ" бабы бойынша ќылмыс-
тыќ іс ќозѓалды.

Есепте т±рса
да, ес

кірмеген
Екі к‰н бойы ќараусыз

жєне к‰зетсіз т±рѓан машина
автомобиль ±рысыныњ
назарына ілікті. 14 жастаѓы
жасμспірім "ВАЗ-2112"
машинасыныњ есігіне кілт
‰йлестіріп, ±рлыќќа т‰сті.

Автомобиль иесі навигатор мен

¦РЛЫЌ Т‡БІ – ЌОРЛЫЌ

флешкартасыныњ ±рланѓанын
айтып, полицияѓа хабар берді.
Жедел-іздестіру шарасыныњ ба-
рысында к‰дікті ±сталды. Ол на-
вигаторды сатып жіберген. К‰дікті
жасμспірімніњ алдын алу есебіне
ќойылѓаны аныќталды. ¦рлыќты
кєсіп еткенін ќоймаса, оныњ ар-
наулы мектепке жіберілуі де
м‰мкін.

Бейнежазбадан
к‰діктіні
таныды

Ќостанай ќаласында
нашаќор д‰кеннен ірі сома-
да аќша ±рлады. Д‰кенге
орнатылѓан бейнеќадаѓалау
камерасыныњ кμмегімен
к‰дікті ќолѓа т‰сті.

     17 ќањтар к‰ні кешкісін Жам-
был кμшесіндегі "Легкий" д‰кені-
не кірген жігіт сатушыныњ кμзін
ала беріп сол к‰нгі саудадан
т‰скен аќшаныњ бєрін – 150 мыњ
тењгені алып тайып т±рды. Же-
дел-тергеу тобы оќиѓа болѓан
жерге жедел келіп жетіп, бейне-
жазбаларды ќарады. Бейнежаз-
баны кμрген тєртіп саќшылары
б±рын сотталѓан 34 жастаѓы есеп-
те т±рѓан к‰діктіні танып ќойды.
Ол есірткі сатып алу ‰шін осын-
дай єрекетке барѓанын айтты.
К‰діктіге ќатысты ќылмыстыќ іс
ќозѓалды.

 ОІІД баспасμз ќызметініњ
материалдары бойынша

єзірлеген
 М.ЌАБДРАХМЕТОВА.

 Облыстыќ ішкі істер департаменті
криминалдыќ полиция басќармасыныњ
мєліметтеріне ќараѓанда, жыл басынан
бері облыс аумаѓында 538 ±рлыќ
тіркелген. Оныњ 338-і ќылмыстыњ ізі
суымай жатып ашылѓан.
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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ФОТОЭТЮД

Ќ±рметті Міржаќып ата!
Сізді, ±лы ж‰ректі, жан
єлемніњ жоѓын жоќтаушы,
ќарањѓы ќапас бодандыѓында
шырт ±йќыда жатќан ќауым
елге "Оян ќазаќ" – деп, жар
салушы, ±лтжанды μр намыс-
ты μн бойына жинаѓан к‰рес-
кер ретінде танып келдік.

Ата,  Сіз  арман еткен тєу-
елсіздікке ќол жетіп, еліміздіњ
ењсесі тіктеліп, керегесі ке-
њейіп беки т‰сті. Біраќ ...

Арада ѓасыр μтті. Елді сер-
гелдењге салѓан  сол індет
μршеленгені болмаса жойыл-
ѓан т‰рі жоќ. ¦лт ішін
"мєњг‰рттендіру империясы-
ныњ" сойылын соѓуѓа келген-
де ќолынан барын аянбайтын
айырт±мсыќты ±рпаќ бар.
Енді, не істемек керек?! Бес
уаќыт намаз оќып, пєтуасыз
тірлік жасап ж‰ргені ќанша-
ма...

Ќара ѓасырдыњ керуені
т‰йелі десек те єйтеуір, ар-
иманымызѓа к‰йені арту оњай
болып т±р. Жар ѓаламныњ
жаћандануы заман кейпін
μзгертті деуге келмес. Ќоѓам
айнасы алдында т±рѓан адам
емес пе?!

Сізге,   рухыњызѓа хат жа-
зып отырѓан себебім де осы.
Тегінде тектіден, т‰біміз –
Т‰рік – дейміз. Бєлкім,
кμкбμрілік ќасиеттен болар.
Ќансыраѓан  т±ста  ж±лып
жеуге дайын т±ратындыѓы-

мыз. Азѓындардыњ хан тала-
пайына т‰сіп тарыдай шашы-
раѓанымыз аздай-аќ...

Замандас досыњыз Ахмет
ата, бірде "¤з-μзімізге μкпеле-
месек, μзгеге μкпелер бет
жоќ" – деген екен. Тірлікте
мєнісін ±ѓынбаѓан сол орта
б‰гінгі к‰нніњ ардаќтысы,
абызалы. Єр елді даралап
±лттыќ болмысын айшыќтап
т±ратын оныњ тілі, діні, єде-
биеті мен мєдениеті, ќ±дайдан
кейінгі ќорќатын єдет-ѓ±рып
пен салт-дєст‰рінде.

"Он к‰нєніњ тоѓызы
тілден" – деуші еді. Тілімніњ
к‰йі бір жетім. Бір тілім
ќ±нарлы нєр беріп ж±батќа-
нымен рухани аштыќ жегідей
жеп барады. ¤зге тілдіњ ќол-
тыѓынан демеген адал дос.
Амал достыѓын аѓармайтын
ањѓал, аќ ниетті жас.

Міржаќып ата! ¦лтымды
сыртќы жаудан аман саќтап,
ішкі "жаудан": μзара д‰рдеа-
раздыќ, мєњг‰рттену, μз дінін
μгейсініп, μзге аѓым μкілдері-
нен жан-жылуын тапќандар,
отбасын тєрк етіп, тірі жеті-
мдіктен ќаймыќпайтындар-
дан саќтап ќаламын?!

Ерхан БЕрхан БЕрхан БЕрхан БЕрхан БОЛАТ¦ЛЫОЛАТ¦ЛЫОЛАТ¦ЛЫОЛАТ¦ЛЫОЛАТ¦ЛЫ,,,,,
№7 ќазаќ орта№7 ќазаќ орта№7 ќазаќ орта№7 ќазаќ орта№7 ќазаќ орта

мектебініњ"Аќындармектебініњ"Аќындармектебініњ"Аќындармектебініњ"Аќындармектебініњ"Аќындар
мектебі" ‰йірмесініњмектебі" ‰йірмесініњмектебі" ‰йірмесініњмектебі" ‰йірмесініњмектебі" ‰йірмесініњ

жетекшісі.жетекшісі.жетекшісі.жетекшісі.жетекшісі.
Рудный ќаласы.

 Фотоэтюдті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

...ДЕГЕН ЕКЕН!

Кμњілі даладай,Кμњілі даладай,Кμњілі даладай,Кμњілі даладай,Кμњілі даладай,
             ќылыѓы баладай             ќылыѓы баладай             ќылыѓы баладай             ќылыѓы баладай             ќылыѓы баладай

Ќаламдастар хаќында єњгіме-д‰кен ќ±рѓанда

ЖАС  Ж‡РЕКТІЊ  Л‡ПІЛІ

"Маќтанбайтын
бір адам бар еді"

¦лттыњ  рухани кμсемі Ахмет Байт±р-
сын±лына арналѓан салтанатты жиыннан
кейін жоѓары мєртебелі меймандар
μздерініњ ќ±рметіне жайылѓан дастархан-
ныњ тμріне жайѓасты. Сырекењ-Сырбай
Мєуленов пен Ѓафекењ-Ѓафу Ќайырбеков
саѓынышпен табысќан жерлестерініњ  ал-
дында біраз желпінді. Єлден уаќытта
кμркем сμздіњ майталманы Зейнолла Ќаб-
долов та кμсіле бастады.

Сонда манадан ‰нсіз отырѓан белгілі жа-
зушы Єбіш Кекілбаевтыњ "Ортамызда маќ-
танбайтын бір адам бар еді, одан да айы-
рылдыќ, жолдастар" деп ж±ртты ду
к‰лдіргені бар.

"Аса" сμзін
ќимаѓаныњ ба?"

Арќалыќќа келген кезекті сапарында
бала  жастан  досым, аќын Серік Т±рѓын-
бек±лыныњ ‰йімде ќонып,  Торѓайдаѓы
баяѓы жастыќ шаѓымыздыњ ќызыќтарын
тілімізге тиек етіп, аттыњ басын жіберіп-
жіберіп алѓанбыз.

Сμздіњ иінінде "Ш‰кір, маќтаулы аќын-
дардыњ ќатарына ќосылып ‰лгердіњ.  Енді
кμрнекті аќын десек те жарасады"  деп ќал-
ѓанмын.

Пікірімніњ астарын іштей т‰сінген оныњ:
– Шынымен, "аса" сμзін ќимаѓаныњ ба?"
деп єдемі єзілімен ќ±птаѓан рай танытќа-
нын айтсањшы.

"Е, Ќ±дай,
шыдам бере кμр"

Сол  жолы  Зейнолла  Ќабдолов Ѓафу
Ќайырбековтыњ аќындыќ талантын ерек-
ше шабытпен толѓаѓан болатын.

Мына пікір ќалай єсер етер екен деген
ойлы кμзбен замандастарыныњ ж‰зіне
±рлана ќараѓанын сезіп, Ѓафекењніњ "Е,
Ќ±дай, шыдам бере кμр, шыдам бере кμр"
деп бір орнында желідегі ќ±лындай  ты-
пыршыѓан сєтін кμрсењ...

"Єй, Кењшілік,
ќойсањшы, ќойсањшы"

Аќшыѓанаќтыќ Алтын Ахметжанова-
ныњ мєлімдеуінше, мектептен шыќќан
бетте аќын Кењшілік Мырзабеков ќуып
жетіп, оны μкшесінен ќаѓуѓа ерінбеген.

Осы жайлы туысы ретінде аќын Серік
Т±рѓынбек±лына ќаз-ќалпында баяндап,
сыныптасын тєртіпке шаќыруды μтінген
ѓой.

Сμзге тоќтай ќоятын Кењшілік пе, таѓы
да ќарындасыныњ соњынан ж‰гіре жμне-
леді. Ал ќасындаѓы Серікте ‰н жоќ. Амал-
сыздан "Єй, Кењшілік, ќойсањшы, ќойсањ-
шы" дейді сабыр саќтап.

Жμппелдемеде ауызѓа сμз т‰се ме, "Ќой-
сањшыњыз не? "Ќой" деп неге бетін ќай-
тармайсыз" деп балаша б±рќылдаѓан к‰йі
Алтын жμніне кете барыпты.

Жаќсылыќ Ж‡НІС¦ЛЫ.

Ќостанай ќаласындаѓы М.Хє-
кімжанова атындаѓы №20 орта
мектебініњ 6 "А" сыныбында
оќимын. Біздіњ сынып μте ±йым-
шыл. Оќушылар бір-біріне єрќа-
шан кμмек береді. Сыныптаѓы
барлыќ оќушылар мектептегі
жєне мектептен тыс μздері тањ-
даѓан ‰йірмелерге, єсіресе
спорттыњ т‰рлі ‰йірмелеріне
белсене ќатысады. ¦стаздары-
мыз айтады, спорт – денсаулыќ
кепілі, оны жаќсы кμріњдер, оныњ
сеніњ μміріњде алатын орны
ерекше, сабаќ оќуыња да жаќсы
кμмектеседі дейді. Мен таэквон-
доны μте жаќсы кμремін. 2013
жылдан бастап таэквандоныњ
‰йірмесіне ќатысамын. Таэкван-
доѓа єрт‰рлі жастаѓы  оќушы ба-
лалар да келеді. Таэквондо ќару-
сыз, к‰ресте аяќпен жєне ќолмен
белсенді ќимылдауды талап
ететін спорттыњ бір т‰рі болып
табылады. Бізді таэквондо
спортыныњ ќара белбеуін ие-

‡йірмеден ‰йренерім кμп
ленген, республикалыќ, облыс-
тыќ  дењгейдегі  спорттыќ іс-ша-
раларѓа ќатысып, ж‰лделі орын-
дар иеленіп ж‰рген спортшы
аѓаларымыз  Руслан  Мырзабай-
±лы мен Єлібек Жасар±лы жат-
тыќтырады.

Былтырѓы жылы Астана жєне
Аќтμбе ќалаларында "Таэквондо"
бойынша ±йымдастырылѓан рес-
публикалыќ дењгейдегі іс-шараѓа
ќатысып, ж‰лделі орындар
иелендік. Біздіњ ќуанышымыз –
жаттыќтырушымыздыњ  ќуанышы,
жењісі. Б‰гін, біздер спортпен
ш±ѓылданып басќа да республи-
калыќ жєне облыстыќ  жарыста-
рѓа ќатысуѓа дайындалып жатыр-
мыз. "Дені саудыњ – жаны сау" деп
ата бабаларымыз айтќандай,
спортпен барлыѓымыз ш±ѓылда-
нуымыз керек.

Жандос ЌАДЫРОВ,
М.Хєкімжанова атындаѓы

№20 мектебініњ 6 "А" сынып
оќушысы.
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