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сμйледі.
– "Тєуелсіздіктіњ жиырма бес шыњы – 25 ж±лдыз-

ды к‰н" акциясы шењберінде т‰рлі іс-шаралар
μткізілуде. Б±л шараныњ маќсаты – "Мєњгілік Ел"
жалпы±лттыќ патриоттыќ идеясы мен оныњ ќ±нды-
лыќтарын ќазаќстандыќ ќоѓамда, єсіресе, жастар
арасында ілгерілету, Тєуелсіз еліміздіњ дамуында
барлыќ аймаќтардаѓы жастардыњ ќосќан ‰лесін жєне
дєрежесін кμрсету. Міне, б±л акцияѓа Ќостанай жас-

ЌАЗАЌСТАН – ОРТАЌ ‡ЙІМІЗ

Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ бастамасымен
Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓына орай еліміздіњ барлыќ
μњірінде ±йымдастырылып жатќан "Меніњ елім –
Мєњгілік ел" атты республикалыќ жастар акциясы
Ќостанайда  μтті.  Акция  Талдыќорѓан ќаласынан
бастау алѓан. Айтулы шара барысында Ќостанай об-
лысыныњ єкімі Архимед М±хамбетов ќ±ттыќтау сμз

– Б‰гінгі тањда мемле-
кетіміздіњ, соныњ ішінде облысы-
мыздыњ μркендеуіне, экономика-
лыќ, єлеуметтік, саяси жаѓынан
дамуына тμрт жарым мыњѓа жуыќ
белсенді ќыз-келіншектеріміз
іскерлігімен, жауапкершілігімен,
ењбекќорлыѓымен, белсенділігі-
мен ‰лестерін ќосып отыр. Осы
ќыз-келіншектеріміздіњ жетпіс
пайызы педагог, сексен пайызы

3-бет

медицина саласында дєрігер
мен медицина ќызметкері болып
ж±мыс істейді. Сол секілді біздіњ
облысымызда да нєзік жанды
ќыз-келіншектеріміз аймаќтыњ
экономикалыќ, єлеуметтік жєне
саяси μміріне белсене арала-
сып, μздерініњ іскерліктерін
кμрсетуде. ‡стіміздегі жылы  бар-
лыќ дењгейде μткен мєслихат
сайлауында єйелдеріміздіњ жет-
кен жењісі отыз екі пайыз. Ал,
шаѓын жєне орта бизнестегі  бел-

сенді  ќыз-келіншектеріміздіњ
43 пайызы  басшы-жетекшілер
ќатарында. ¤здеріњіз білесіздер,
мысалы, кμп жылдардан бері
"Большевичка" тігін фабрикасын
Татьяна Салманованы, "С±лтан"
ательесін Мєлике Тμлемісованы,
μњіріміздегі шаруа ќожалыќтары-
ныњ бірін басќарып отырѓан Раи-
са Беккерді жєне таѓы басќа д а
нєзік жандыларды атап
μтуге болады.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Жење біліп ќиындыќты ќайратымен...Жење біліп ќиындыќты ќайратымен...Жење біліп ќиындыќты ќайратымен...Жење біліп ќиындыќты ќайратымен...Жење біліп ќиындыќты ќайратымен...

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

тары да ‰н ќосып отыр. Жастар – біздіњ болашаѓы-
мыз. Сіздердіњ аз ѓана жетістіктеріњіз осынау "Мєњ-
гілік Ел" жастарыныњ кітабына еніп отыр. Жастар-
дыњ толайым табыстарыныњ арќасында ѓана
¦лы Дала елін саќтап ќала аламыз, – деді ол.

СУРЕТТЕ: "Меніњ елім - Мєњгілік ел" атты рес-
публикалыќ жастар акциясы

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

4-бет

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Облыс орталыѓындаѓы І.Омаров атындаѓы ќазаќ драма театрында
аймаќ μњіріндегі іскер єйелдер ќауымдастыѓы филиалыныњ ќ±рылѓанына
жиырма жыл толуына байланысты "Ќазаќстан Республикасыныњ
Тєуелсіздігіне 25 жыл – єйелдердіњ ‰лесі" атты салтанатты жиын болып
μтті. Іс-шараѓа облыс єкімі А.М±хамбетов, ЌР Президенті жанындаѓы
єйелдер істері  жєне отбасылыќ-демографиялыќ саясат жμніндегі
±лттыќ комиссиясыныњ м‰шесі Раушан Сєрсембаева ќатысты.

"Меніњ елім – Мєњгілік ел""Меніњ елім – Мєњгілік ел"
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Облыс єкімдігінде μткен кењейтілген мєжілісте т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓыныњ жоспары, облыстаѓы жол жаѓдайы жєне 12 жылдыќ білім беру
ж‰йесіне кμшудегі мєселелер ќозѓалды. Облыс єкімініњ бірінші орынбасары Ѓауез
Н±рм±хамбетов т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓыныњ 2016-2025 жылдарѓа

арналѓан кешенді жоспарымен таныстырды.

Архимед М¦ХАМБЕТОВ:

"Єр салада
т±раќтылыќ саќталсын"

±сталады.
Облыстыќ білім бас-

ќармасыныњ басшысы
Бєтима Даумованыњ ай-
туынша, ќаладаѓы №10
мектеп пен Алтынсарин
ауданындаѓы Свердлов
орта мектебінде 12 жыл-
дыќ білім берудіњ пилот-
тыќ ж‰йесі енгізілді. Он-
даѓы маќсат – тиімділік
пен кемшін т±старды
аныќтау. Б±л ж‰йеге то-
лыќтай кμшу ‰шін мек-
тепалды даярлыќ сы-
ныптардыњ дењгейін

білу мањызды. Ал ќазір облыста
небары 443 шаѓын орталыќ
ж±мыс істейді. Онда 12163 бала
тєлім алады.

–  Компьютермен ќамтамасыз
ету бойынша да мєселелер же-
терлік. Мєселен, компьютердіњ
ќажеттілігі Арќалыќта 89,5%,
Жанкелдин ауданында 85,9%-
ды ќ±рап отыр. 2016 жылдыњ
аяѓына дейін 1190 м±ѓалім
біліктілік санаты курсынан μтеді.
Т±рѓындар арасында талќыѓа
т‰сіп келе жатќан ¦БТ форматы-
ныњ μзгергенін айта кетейік. Енді
т‰лектер, алдымен, μз мектепте-
рінде сынаќ тапсырса, ЖОО
бμлек емтихан ќабылдайтын бо-
лады, – деді басќарма басшысы.

Жиын соњында Архимед
М±хамбетов ќала, аудан басшы-
ларына баяндамаларда айтыл-
ѓан мєселелер турасында наќты
тапсырмалар берді.

СУРЕТТЕ: кењейтілген жиын-
нан кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

– Алдаѓы уаќытта
ТКШ саласына бірыњ-
ѓай техникалыќ саясат-
ты, былайша айтќанда
тоќырауѓа ±шырамай-
тын тарифтерді енгізуді
ќолѓа алсаќ дейміз. Б±л
жылу, жарыќ ж‰йелерін-
дегі ќызметтіњ сапасын
жаќсартады. Дегенмен,
м±ныњ мањыздылыѓын
ескеріп, таѓы да талќы-
лайыќ. Инвестициялыќ
баѓдарламалар арќы-
лы жылу-энергетика-
лыќ желілерді жμндеу-
ді де басты міндетімізге аламыз.
Мендегі дерек бойынша 2 жыл-
да 13 жоба ж‰зеге асырылуы тиіс.
Ќазіргі уаќытта жарыќ ж‰йесінде
де сєл кедергілер бар. Олардыњ
арасында шалѓай аймаќтардаѓы
ќараусыз ќалѓан жарыќ, жылу же-
лілерін атауѓа болады. Аудан,
ауыл єкімдері осыны ќолѓа алып,
ќажетті желіні мемлекетке
μткізсін, – деді ол. –  Ќалалардыњ
орталыќтандырылѓан су желісіне
ќосылуы 97,4% болса, ауылдыќ
жерлерде 29,9%. ¤њірдегі 279
елді мекенде судыњ ќоры саќта-
лѓан. 2016-2017 жылдардаѓы
жоспарѓа сєйкес, таѓы да 104
ауылда ќор саќтауымыз керек.
Б±л да жіті назарда ±сталатын
мєселе.

– Мен жаќында іссапармен
Арќалыќ ќаласына бардым. Он-
даѓы жылу-энергетикалыќ компа-
ниясыныњ ж±мысына сын айт-
тым. Оларда энергоаудит жасал-
ѓан. Ќаржы бμлінген. Ал μздері
оны не ‰шін жоспарѓа кіргізгенін
білмей отыр. Энергоаудит д±рыс
жасалса, кез келген  кєсіпорын-

ныњ, ѓимараттыњ энерго-
тиімділігін аныќтауѓа болады.
Б±л дегеніњіз ж±мыстыњ сапасы-
на тікелей єсер етеді. Сондыќтан
єр мекеме энергоаудитті пайда-
лансын, – деді Архимед М±хам-
бетов.

Ал облыс єкімініњ орынбаса-
ры Сергей Карплюк Ќостанай
облысыныњ жол жаѓдайын баян-
дады. Облыстыќ мањызы бар
Адаев-Аралкμл, ¦зынкμл-Са-
рыкμл, Арќалыќ-Торѓай тас жол-
дары жμнделмек. Жолдардыњ
ќысќы маусымѓа єзірлігі де сμз
болды. Ауа-райыныњ ќолайсыз-
дыѓы салдарынан, єсіресе,
оњт‰стік аудандарѓа кμлік ќатына-
сыныњ ќиындайтыны белгілі.
Былтырѓы жылы апатты жаѓдай-
лар да шамадан тыс орын алѓан
екен. Сол себепті биыл ќыс
біткенше 450 техника жолда
ж‰ретін болады, оныњ 76-сы рес-
публикалыќ мањызы бар жолдар-
ѓа арналѓан. Оларда ѓаламтор-
мен байланыстырылѓан баѓдар-
лама орнатылѓан. Ќар кμп ала-
тын аумаќтар ‰немі баќылауда

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Ќасќырбай
     ЌОЙШЫМАНОВ

"Астана ЭКСПО–2017"
±лттыќ компаниясы Басќар-
ма Тμраѓасы Ахметжан
Есімов "APCO Worldwide"
компаниясыныњ атќарушы
вице-президенті Дон Бон-

кермен кездесті.
Басќосу барысында екі жаќ Америка Ќ±рама

Штаттарыныњ халыќаралыќ мамандандырылѓан
кμрмесінде ќатысу мєселесі талќыланды.

Кездесуде А.Есімов америкалыќ делегация
μкілдеріне "ЭКСПО-2017" халыќаралыќ кμрмесіне
дайындыќ барысыныњ соњѓы кезењі туралы баян-
дады. "Астана ЭКСПО-2017" ±лттыќ компаниясы"
АЌ басќармасыныњ тμраѓасы ќ±рылыс ж±мыста-
ры кестеге сєйкес ж‰ргізіліп жатќанын хабарлады.

"Франция, Германия, Ќытай, Т‰ркия жєне Венг-
рия елдерініњ μкілдеріне павильондар беріліп те
ќойды. Сондай-аќ, ќатысушы мемлекет ќызметкер-
леріне пєтерлер де дайын. Алда таќырыптыќ па-
вильондар ќ±рылысын аяќтау міндеті т±р. АЌШ
павильоны тапсыруѓа дайын", – деді А.Есімов.

"АРСО" компаниясы америкалыќ павильонныњ
ашылуы бойынша ж±мыстарды атќару ‰шін тањ-
далды. Біздер барлыќ ±йымдастырушылыќ мєсе-

Америка павильоны
±йымдастырылмаќ

лелермен, айталыќ павильон дизайны, контенті,
оны ілгерілету ж±мыстарымен айналысатын бола-
ды" – деді Дон Бонкер.

 Б‰гінгі тањда Астана "ЭКСПО-2017" кμрмесіне
ќатысуын 106 мемлекет растады, 101 мемлекет μз
комиссарларын тањдады, 90 мемлекет ќатысу кел-
ісімшартына ќол ќойды.

Айта кету керек, халыќаралыќ маманданды-
рылѓан кμрме Астана ќаласында 10 маусым мен
10 желтоќсан аралыѓында μткізілетін болады.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Франциялыќ ќонаќтар
мешітте болды

Ќазаќстан егемендік
алѓалы бері μзге елдер-
мен ќарым-ќатынас ба-
рынша ныѓайды. Жоѓа-
ры оќу орындарыныњ
білікті мамандары да
тєжірибе алмасып, бола-
шаќ жан-жаќты кадр-
лардыњ толыќќанды
білім алуына ќолдан
келген жаѓдайдыњ бєрі
де жасалуда.

Ќазіргі тањда
μњіріміздіњ мањдай алды оќу орындарыныњ бірі – Ќостанай мемле-
кеттік Ахмет Байт±рсынов университетіне сонау Франциядан дєріс
беруге келген Dr Gaelle Roudaut пен Frederic Debeaufort μз саласы-
ныњ білікті т±лѓалары.

Олар жуырда Ќостанай шаћарындаѓы Аймаѓанбет Спан±лы атын-
даѓы облыстыќ мешітте болып, жањадан пайдалануѓа берілген киелі
орынмен танысты.

Мешіттіњ наиб имамы Баќытжан Икрам ќонаќтарѓа б±л к‰ндері
облыс ж±ртшылыѓыныњ парасат ордасына айналѓан мешіттіњ иман-
дылыќќа, адамгершілікке, ќайырымдылыќќа баулудаѓы тындырып
жатќан ж±мыстары жайлы жан-жаќты айтып берді.

ЌМДБ-ныњ Ќостанай облысындаѓы
μкілдігініњ баспасμз ќызметі.

Басылымѓа жазылу к‰ні μтті

Ќазір баспасμзге
жазылу науќаны
μњірде ќызу ж‰ріп
жатќаны белгілі. Об-
лыстаѓы беделді єрі
белді басылым μкіл-
дерініњ ќатысуымен
Федоров ауданында
"Баспасμзге жазылу
к‰ні" іс шарасы μтті.
Єкімдіктіњ жєне "Ќаз-
пошта" АЌ аудандыќ байланыс торабымен бірлесіп ±йымдастырѓан
шара μњірлік басылымдардыњ баѓытын ілгерілету маќсатында ќолѓа
алынѓан еді.

Єп дегеннен тартымды μткен мерекелік басќосуѓа халыќ кμп жи-
налды. Єр басылым μкілдері викториналар ±йымдастырып, жазылу-
шыларѓа μз басылымыныњ тарихы, μткені, болашаѓы туралы єњгіме-
леп берді. Жиналѓан ж±рт журналистерге сауал ќойып, кμкейде ж‰рген
ойларын айттты.

Іс шара соњында олар μздерініњ с‰йікті басылымдарына жазы-
лып, келер жылѓа журналистерден ойлы, ќызыќты айдарлар к‰тетінін,
халыќтыњ м±њ-м±ќтажын кμрсетіп, мєселесін ќозѓайтын маќалалар
санын арттыруды талап етті.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμріністер.
Суретті т‰сірген Сергей МИРОНОВ.

ГАЗЕТ – ДОСЫЊ, СЫРЛАСЫЊ

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

 Ќостанай
ќаласындаѓы
Н.Островский
атындаѓы кітапханада "Ел сенімі Елбасында" атты
алѓашќы Президент оќулары μтті. Сайысќа ќаладаѓы
жоѓары оќу орындарыныњ студенттері ќатысты.

Іс-шара "Ж±лдыз" студиясыныњ орындауындаѓы к‰ймен бастал-
ды. Ары ќарай ќатысушылар ортаѓа шыѓып, μнер кμрсетті. Бірінші
бμлімде жас аќындар Елбасыѓа арнау оќыды. Екінші бμлімде Н.Є.На-
зарбаевтыњ сμзіне жазылѓан єндер шырќалды. Ал ‰шінші бμлімде
тєуелсіздіктіњ 25 жылдыќ мерейтойына арналѓан белгілі аќын-жазу-
шылардыњ μлењдерін мєнерлеп, жатќа айтты. Байќаудыњ ќорытын-
дысында єр аталым бойынша жењімпаздар аныќталып, Алѓыс хат-
тармен марапатталды. "Елбасына мен бір арнау айтайын" аталы-
мында Махаббат Жарбосина, "Ертењім елім – Елбасы" аталымында
Тоќжан Нышанбаева, "Тєуелсіздік – т±марым" аталымында Айым
Н±рман 1-орынѓа ие болды.

СУРЕТТЕ: байќаудыњ ќатысушылары.

"Ел сенімі Елбасында"
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Ќостанай облысыныњ шаруа-
ларымен μткен кездесуде Ауыл
шаруашылыѓы министрі Асќар
Мырзахметов жања мемлекеттік
баѓдарламада ќарастырылѓан
мєселелер туралы мєлімдеді.
Жања баѓдарлама аясында егіс
алќаптарын єртараптандыру
жалѓастырылатын болады. Би-
дай алќаптары 2,3 млн гектарѓа
дейін ќысќартылады.

– Биылѓы жылдыњ 9 ќырк‰йе-
гіндегі ‡кіметтіњ кењейтілген оты-
рысында Мемлекет басшысы
‡кіметке жыл соњына дейін А¤К
мемлекеттік баѓдарламасын єре-
кет етуші "Агробизнес–2020"
‰кіметтік баѓдарламасы негізінде
єзірлеуді тапсырѓан еді. Елбасы
атап μткендей, ауыл шаруашы-
лыѓы саласы Ќазаќстан экономи-
касыныњ драйверіне айналады.
Б‰гінгі тањда агроμнеркєсіптік ке-
шенді дамытудыњ 2017-2021
жылдарѓа арналѓан мемлекеттік
баѓдарламасыныњ т±жырымда-
масы халыќ талќысынан μтуде,
– деді А.Мырзахметов.

А¤К дамыту мемлекеттік баѓ-
дарламасыныњ т±жырымдамасы
аясында ЌР Ауыл шаруашылыѓы
министрлігі Ќазаќстанныњ ауыл
шаруашылыѓы жаѓдайына тал-
дау ж‰ргізді. Талдау мал шаруа-
шылыѓы саласында балыќ, ќ±с
еті, ш±жыќ, ірімшік, с‰збе, май
μндіру мен ќайта μњдеудіњ тμмен
дењгейде екендігі жєне сєйкесін-
ше аталѓан μнімдердіњ импорты
жоѓары екені аныќталды (33%-
дан 67%-ѓа дейін). М±ныњ μзінде,
ќой, сиыр еті жеткілікті дєрежеде
μндірілетіні жєне экспорттыќ єле-
уетке ие екендігі аныќталды.

¤сімдік шаруашылыѓында ма-
карон, μсімдік майы, кμкμніс кон-
сервілері мен ќанттыњ басым
бμлігініњ сырттан импортталаты-
ны белгілі. Б±дан бμлек, А.Мыр-
захметов аталып μткен мєселе-
лердіњ сыртќы саудадаѓы айыр-
маѓа кері єсер еткенін атап μтті
(ауыл шаруашылыѓы μнімдері
2015 жылы – 2,1 млрд доллар,
импорты – 3,4 млрд доллар).

Мемлекеттік баѓдарламаныњ
таѓы бір маќсаты ауыл т±рѓында-
рыныњ табысын арттырып, на-
рыќќа ќажетті бєсекеге ќабілетті
А¤К μнімдерініњ μндірісін ќамта-
масыз ету болмаќ. Єзірленіп

  Жања жоба
           талќыѓа т‰сті

жатќан мемлекеттік баѓдарлама-
ныњ негізгі міндеттері: мал ша-
руашылыѓыныњ тиімділігін 58%-
ѓа жєне μсімдік шаруашылыѓы-
ныњ тиімділігін 40%-ѓа арттыру,
тауарлы μндіріске 670 мыњ ±саќ
μндірушіні тарту жєне μнімдерді
μткізу мен μњдеудіњ пєрменді
ж‰йесін ќ±ру ‰шін ауќымды ауыл
шаруашылыѓы кооперацияла-
рын дамыту, 600 мыњ га астам
суармалы жерді айналымѓа тар-
ту, А¤К-ні мемлекеттік реттеуді
жетілдіру болады.

Сонымен ќатар, баѓдарлама-
ны мемлекеттік форматќа ќайта
бекіту шењберінде субсидиялау
ж‰йесіне бірќатар т‰зетулер ен-
гізу жоспарланѓан, б±л ќазіргіден
де кμп мемлекеттік ќолдау алу-
шыларды ќамтуѓа, осылайша
оныњ тиімділігін жоѓарылатуѓа
м‰мкіндік береді.

Осы орайда, астыќты μњір-
лердіњ μкілдері μсімдік шаруа-
шылыѓына ќатысты А¤К-ті дамы-
ту шараларына басымдыраќ ден
ќойды. А.Мырзахметов бидайды
ќайта μндірудіњ ерекшеліктерін
ескере отырып, ауыл шаруашы-
лыѓы μндірушілерін егіс алќапта-
рын єртараптандыруды жалѓас-
тыра беруге шаќырды.

Мал шаруашылыѓы саласын-
да мал азыѓымен ќамтамасыз ету
ќажет. Осыѓан орай, елдік азыќ-
тыќ тењгерім єзірленіп, енгізілетін
болады, азыќтыќ даќылдардыњ
алањдары ±лѓайтылады, ќ±рама
жемдерді μндіру жєне т±тыну
ынталандырылады, сондай-аќ
жайылымдарды пайдаланудыњ
тиімділігін жоѓарылату бойынша
ж±мыс ж‰ргізілетін болады. Со-
нымен ќатар, мемлекеттік ќолдау

кμрсету арќылы асыл т±ќымды
жануарлардыњ ‰лесін жоѓарыла-
ту бойынша шаралар ќабылда-
натын болады.

Министр ауыл шаруашылыѓы
техникалары жайлы айтып μтті.
"Ауыл шаруашылыѓы техникасы
паркін жєне ќ±рал-жабдыќтары-
ныњ жањартылуын жылдамдату
инвестициялыќ субсидиялар (ин-
вестиция салудан 25 %-ы) жєне
несие мен лизингті пайыздыќ мμл-
шерлеме бойынша субсидиялау
арќылы ж‰зеге асырылмаќ.

Ж±мыс тобыныњ басшысы, ми-
нистрдіњ кењесшісі Тμлеутай Ра-
хымбеков хабарлаѓандай, мемле-
кеттік баѓдарламада егін егу ‰лесін
64-тен 46 пайызѓа дейін жеткізу
кμзделген. Сондыќтан топыраќќа
минералдыќ тыњайтќыш енгізуге,
жоѓары сапалы т±ќым материа-
лын пайдалануѓа шыѓындар да
±лѓайтылады. Майлы даќыл
(1 млн га), арпа (900 мыњ га), сон-
дай-аќ ж‰гері мен ќант ќызылша-
сын ±лѓайту бойынша ж±мыстар
жандандырылды. Шара ќорытын-
дысында бидай μндіруге, оныњ
μнімділігін арттыруѓа шыѓындар
тμмендейді. ¤сімдік майы мен
ќантќа импорт 2,5 есеге тμмен-
дейді, ќазаќстандыќ μндірушілер
осы тауармен сыртќы нарыќќа
шыѓады. Жања баѓдарлама бой-
ынша ауыл шаруашылыѓын суб-
сидиялау саясатын μзгерту нєти-
жесінде мемлекет кμрсететін 122
миллиард тењге ќаржылай кμмек
жоспарланѓан,   400 миллиард
тењгеге μнім шыѓарылады.

СУРЕТТЕ:  жиыннан  кμрініс.
Суретті т‰сірген

Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Бас Прокуроры

Ж.Ќ.Асановтыњ ‡НДЕУІ
 «Прокуратура туралы» Зањ-

ныњ 25-2 бабын басшылыќќа
алып, келесі ‰ндеу жасаймын.

Єлемде 2 минут сайын 1 бала
жыныстыќ зорлыќ-зомбылыќ
кμреді. Єрбір ‰шінші ќыз 18-ге
толѓанша осындай жыныстыќ
тиісуге ±шырайды.

Б±л ѓаламдыќ проблема.
Онымен барлыќ мемлекеттер
к‰ресуде.

Ќазаќстанда биыл 183 бала
ќылмыскерлердіњ ќ±рбаны бол-
ды. ¤ткен жылдан єлдеќайда
аз болса да (37% – 292), оны,
єрине, ќ±рѓаќ санмен μлшеу
орынсыз. Єрбір жаѓдай – ќоѓам
‰шін ‰лкен трагедия, отбасына
т‰скен ќайѓы-ќасірет, баланыњ
жанына салынѓан жазылмас
жара.

Биылѓы жылы м±ндай ќыл-
мысы ‰шін 111 адам сотталды.

Аузынан ана с‰ті кеппеген
баланы зорлау – наѓыз азѓын-
дыќ. М±ндай ќылмыс жасаѓан-
дарды мемлекет аяусыз жаза-
лайды – 20 жылѓа дейін немесе
μмір бойына бас бостандыѓы-
нан айыру. Олардыњ жазасы
жењілдетілмейді. Сотталѓандар
уаќытынан б±рын босатылмай-
ды, амнистияѓа жатпайды, олар-
мен ешќандай процестік келісім
жасалмайды. Жаза мерзімін
толыќ μтейді.

М±ндай ќылмыскерлер бала-
лармен ж±мыс жасау ќ±ќыѓынан
μмір бойына айырылады.

2018 жылѓы 1 ќањтардан
бастап химиялыќ кастрация
ќолданылмаќ. Б±л дегеніміз
ќылмыскерлерді арнайы дєрі-
дєрмектерді ќабылдауѓа мєж-
б‰рлейді.

Ќ±ќыќтыќ статистика коми-
тетініњ infopublic.pravstat.kz
сайтында педофилдердіњ кар-
тасы іске ќосылды. Онда олар-
дыњ фотосуреті мен анкетасы
бар. Б±л сервисті кез-келген
адам еркін пайдалана алады.
Кμп жаѓдайда ќылмыскер-
лердіњ арам ниетін ж‰зеге асы-

руѓа негізгі себеп – ересектердіњ
м±ќиятсыздыѓы.

Санасы толыќ бекімеген, єр
нєрсеге сенгіш, кμнгіш жас бала
сырттан келер ќауіпті ќайдан
білсін? Сондыќтан ќараусыз
ќалѓан б‰лдіршін – ќылмыскер-
ге оњай олжа.

Балаларымыздыњ дені сау,
μмірі ќауіпсіз болсын десек,
біріншіден, єрбір ата-ана саќ
болуы ќажет. ‡йде, аулада, мек-
тепте, демалыс орындарында,
жалпы ќай жерде болмасын ба-
ланы ‰немі баќылауда ±стањыз.

Екіншіден, жеткіншектер ќор-
лыќты кμбінесе танысы, тіпті
жаќыны, єкесі, аѓасы сияќты
адамдардан кμреді. Балаѓа тиі-
су, алдау, к‰штеу єрекетін
кμрсењіз, дереу 102-ге хабарла-
сып, шара ќолданыњыз.

‡шіншіден, кейде болѓан істі
айтпаймыз, жасырамыз, ±ят бо-
лады дейміз. Б±л д±рыс емес.

Онымен ќылмыстыњ жасы-
рын, созылмалы т‰рге айналу-
ына кμмектесеміз. Сондыќтан
балањыздыњ намысы аяќќа тап-
талса, ‰нсіз ќалмањыз. Бірден
ќ±ќыќ ќорѓау органына хабар-
лањыз.

Тμртіншіден, баланыњ ара-
ласып ж‰рген ортасы ќандай,
ќай жерлерге жиі барады, ин-
тернетте кіммен дос, ќандай
сайттарда отыратынын байќап
ж‰ріњіз. Баламен жиі, ашыќ
єњгімелесу – оны азѓындардан
ќорѓаудыњ ењ тиімді амалы.

Бесіншіден, ќауіпті жаѓдайда
не істеу керектігін балаѓа
т‰сіндіріп ‰йреткен жμн. Ондай
аќпаратты интернеттен жєне
жаќын арада іске ќосылатын
«Прокурордыњ 100 кењесі» де-
ген мобильдік ќосымшадан
алуѓа болады.

М±ндай ќылмыстардыњ ал-
дын алу ‰шін тек мемлекеттіњ
шаралары жеткіліксіз. Оѓан
єрќайсысымыз жеке жєне
б‰кіл ќоѓам болып ќарсы
т±райыќ.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЃЫ

Ќасќырбай
     ЌОЙШЫМАНОВ

Басты міндет  –
зањдылыќ

Б‰гінгі тањда елімізде зањдардыњ билігі
ќамтамасыз етіліп, оны саќтау басты міндетке
айналып отыр. Ќай салада болсын зањдардыњ
орындалуына ќадаѓалау жасайтын  прокуратура
органдары  адам ќ±ндылыѓын ќорѓау, оныњ
конституциялыќ ќ±ќыќтарын саќтауѓа ерекше
назар аударады.

Уаќыт пен заман μзгереді, біраќ прокуратура мемлекет пен оныњ
азаматтарыныњ м‰ддесін ќорѓауѓа єрќашан дайын. Зањ мен ќ±ќыќтыќ
тєртіптіњ сенімді ќорѓаушылары, азаматтардыњ бостандыѓы мен кон-
ституциялыќ ќ±ќын ќорѓау, ќылмыс жєне сыбайлас жемќорлыќпен
к‰ресте зањдылыќтыњ саќталуына, жалпы мемлекетте ќ±ќыќтыќ сая-
сатты ж‰зеге асыру бойынша міндеттерін ойдаѓыдай атќарып отыр.

Ќостанай облысыныњ табиѓатты ќорѓау прокуратурасы да б±л ба-
ѓытта μзіне ж‰ктелген міндеттерді мінсіз атќаруѓа к‰ш салып келеді.
Єсіресе,  облысымыздыњ экологиясын саќтауѓа ќатысты  зањ б±зу-
шылыќтарѓа жол бермеудіњ келелі міндеттерін ерекше назарда ±стай-
ды. Єлемніњ ењ басты байлыѓы – табиѓат десек, оныњ ќ±ндылыѓы
мен сипатын ќорѓауѓа деген маќсат-м‰дделер де єрќашан биік т±ра-
ды.

Осылардыњ негізінде 2016 жылдыњ μткен мерзімінде табиѓатты
ќорѓау прокуратурасымен Елбасыныњ табиѓатты ќорѓау саласында
алѓа ќойѓан маќсаттары ж‰зеге асырылуда жєне осы салада кμздел-
ген кμптеген ж±мыстар атќарылуда.

Солардыњ айѓаѓы ретінде табиѓат пайдаланушылармен ќорша-
ѓан ортаѓа келтірілген залалдар бойынша 70 млн жуыќ тењге мемле-
кеттік бюджетке ќайтарылды.

Ќостанай облысыныњ мамандандырылѓан
табиѓатты ќорѓау прокуратурасы.

1-бет

Жење біліп ќиындыќтыЖење біліп ќиындыќтыЖење біліп ќиындыќтыЖење біліп ќиындыќтыЖење біліп ќиындыќты
ќайратымен...ќайратымен...ќайратымен...ќайратымен...ќайратымен...

Осы залда отырѓандар-
дыњ ќай-ќайсысы болма-
сын еліміздіњ, облысымыз-

дыњ ќарыштап дамуына
μздерініњ ‰лестерін біркісідей
ќосып отыр, – деді μз сμзінде
салтанатты жиынѓа ќатысушы
іскер ќыз-келіншектерді айтулы
датамен ќ±ттыќтаѓан облыс єкімі
Архимед М±хамбетов.

Аймаќ басшысыныњ айтуын-
ша,  ќазіргі кезде  нєзік жанды-
лардыњ алтауы  облыстыќ де-
партаменттердіњ жетекшісі бол-
са, жетеуі ќала мен аудан
єкімініњ орынбасарлары, ал,
отыз бесі-селолыќ округтерді
басќарады.

филиалыныњ атќарѓан ж±мыста-
ры туралы, сол секілді тєуелсіздік
жылдардан бері єйелдердіњ
Ќазаќстанда  мемлекетіміздіњ
ќалыптасуына, экономикалыќ
дамуына баѓытталѓан барлыќ
саладаѓы реформалардыњ ж‰зе-
ге асырылуына μз ‰лестерін ќос-
ќандыѓын, єлеуметтік-мањызы
бар ж‰здеген жобаларды іске
асырѓандарын ќысќаша айтып
μтті.

Осы салтанатта ќауымдастыќ-
тыњ бір топ ќыз-келіншектері
еліміздіњ, μњірдіњ дамуына ќос-
ќан зор ‰лестері ‰шін медаль-
дармен, алѓыс хаттармен жєне
грамоталармен марапатталды.

Салтанатты жиын барысында
сμз сμйлеген ЌР Президенті жа-
нындаѓы  єйелдер істері  жєне
отбасылыќ-демографиялыќ сая-
сат жμніндегі ±лттыќ комиссиясы-
ныњ м‰шесі Раушан Сєрсембае-
ва, Алматы ќалалыќ єйелдер
кμшбасшылары мектебініњ же-
текшісі Роза Бадаева, Арќалыќ
ќаласы  туберкулезге ќарсы дис-
пансерініњ бас дєрігері Дємеш
Ќосм±хамбетова, Ќостанай облы-
сы бойынша  саясаткер єйелдер
клубыныњ тμрайымы Римма Бек-
т±рѓанова ќазіргі кезде ќоѓамдаѓы
ќыз-келіншектердіњ рμлі, осыдан
жиырма жыл б±рын ќ±рылѓан
іскер єйелдер ќауымдастыѓы
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Б‰гінгі тањда елімізде сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес мєсе-
лесіне ерекше кμњіл бμлініп отырѓаны белгілі. ¤йткені ол ќоѓамныњ
барша м‰шесіне μзініњ кері єсерін тигізуде. Сондыќтан да осы "ќатерлі
аурудыњ" – сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын алу, ж±ртшылыќтыњ
ќ±ќыќтыќ сауаттылыѓын ашу мен оѓан ќарсы мєдениетті ќалыптас-
тыруѓа баѓытталѓан іс-шараларды орындау маќсатында Ќазаќстан
Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша депар-
таменті облыстыќ мєдениет басќармасы мен ішкі саясат басќарма-
сымен бірлесіп сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мєдениетті ќалыптас-
тыруѓа баѓытталѓан "Жемќорлыќќа жол жоќ!" таќырыбына  ‰здік про-
за немесе μлењ шыѓару єдеби байќауын μткізді.

– Байќауѓа б±л мєселеге бей-жай ќарамайтын μњіріміздіњ белгілі
аќын-жазушыларымыздан бастап ќатардаѓы ќарапайым т±рѓындары-
мызѓа дейін  жазѓан єдеби ж±мыстар келіп т‰скенін айта кеткеніміз
жμн. Нєтижесінде барлыќ келіп т‰скен ж±мыстардыњ саны елуден
асты. Осы єдеби ж±мыстарды ќазылар комиссиясы ќорытындылай
келе, алты шыѓарманы ‰здік деп таныды, оныњ ‰шеуі мемлекеттік
тілдегі, келесі ‰шеуі ресми тілдегі шыѓармалар.  Сонымен,  бірінші
орынды Абай Ќажиевтіњ "Параќор полициясыныњ зары? Аќын жігіт
пен параќор соттыњ айтысы" атты шыѓармашылыќ ењбегі жєне Анас-
тасия Осадчаяныњ "Сколько стоит?" атты ж±мысы ие болды.  Екінші
орынѓа Аќылбек Шаяхметтіњ "Жемќорлыќќа жол бермейік, жарандар!"
жєне  Ќалимов Батырбектіњ "Лесная стройка" атты ењбектері  лайыќ-
ты деп танылды. ‡шінші орын Серікбай Оспановтыњ "¤тініш хат", "Мен,
мен едім...", "Есептегіш", "Ойбай да, ойбай..", "Кесел мен ем" шыѓар-
малары мен Илья Монгилевтыњ  "Система непорядка" атты ењбекте-
ріне берілді. Сонымен бірге  байќауѓа келіп т‰скен  ж±мыстардыњ
барлыѓы да электрондыќ жинаќќа енетін болады,-деді ЌР Мемлекеттік
ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа  ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша департаментініњ бас маманы
О.М±стафина.

Єдеби байќаудыњ демеушісі облысымыздаѓы "Ќостанай облысы-
ныњ "ГрИН" азаматтыќ альянсы"ЌЌ, "Асыл бала" республикалыќ
ќоѓамдыќ ќоры болды. Жењімпаздарды департамент μкілі Є.Досеке-
нов, ќоѓамдыќ ќордыњ басшылары Д.¤тебаева, Б.Ертаева ќ±ттыќ-
тап, игі тілектерін білдіріп, сыйлыќтарын тапсырды.

Игі істі
жемќорлыќ б±зады

Г‰лназым
    САЃИТОВА

А к ц и я н ы њ
негізгі символы
"Мєњгілік Ел"

жастарыныњ жетістік-
тері - Ќазаќстан Рес-
публикасы Тєуел-
сіздігініњ 25 жылды-
ѓына" кітабына ењсе
т‰зеген егемендік
жылдары жастардыњ
ќол жеткізген жетіс-
тіктері,  оларѓа   жа-
салѓан ќамќорлыќ-
тар, "Мєњгілік Ел" пат-
риоттыќ идеясы ту-
ралы пікір-‰ндеулер
жазылмаќ.

Облыстыќ арда-
герлер кењесініњ
тμраѓасы Кенжебек
Укин:

– Ширек ѓасырды
артта ќалдырдыќ.
Соншама уаќыт
емес. Десек те, б±л
сонау 1986 жылѓы ‰л-
кен алањнан бастал-
ѓан ќадам еді. Сол
μздеріњ сияќты жас-
тардыњ арќасында біздіњ кμк
туымыз Б¦¦ тμрінде ілініп т±р.
Барлыќ ардагерлердіњ атынан
сіздерді ќ±ттыќтаймын, – деді.

М±нан соњ Павлодар облы-
сынан келген жастар кμшбас-
шысы Максим Споткай шыѓып,
акцияныњ мањыздылыѓымен
бμлісті.

Талай додаларда оза шау-
ып, облыстыњ абыройын ас-
ќаќтатќан аймаќ жастарыныњ
да еселі ењбектері ескерусіз
ќалмады. "25 ж±лдызды к‰н"
шарасыныњ аясында μткен
бейнероликтер байќауында
жењіске жеткен Н±рлан Ќисыќ-
ов, Анастасия Тянь, Арыстан

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Жалпы б±ќараныњ
ќасиетті дініміз Ислам
туралы білімін артты-
ру маќсатында μткен
б±л жиынѓа Ќостанай
аймаѓына ќарасты
ќала жєне аудан
имамдары ќатысты.

Семинарды Ќарасу
аудандыќ мешітініњ
бас имамы Халыќ
ќажы Апсатаров кі-
ріспе сμз сμйлеп ашты. Ол Ок-
тябрьде ±йымдастырылып
отырѓан б±л басќосудыњ негізгі
маќсаты жєне ж±мыс жоспары-
мен таныстырып μтті. Одан кейін
сμз алѓан Ќостанай ќалалыќ
мешітініњ бас имамы Шоќан
Ємірханов семинарѓа ќатысу-
шыларды ќ±ттыќтап, дєст‰рлі
емес діни аѓымдардыњ кесірі
жайында уаѓыз-насихат айтты.
"Ќазір жат аѓымдар мєселесі
μткір. Б±л кеселмен ќоѓам болып
к‰ресу керек", – деді Шоќан
ќажы. Сондай-аќ, ЌМДБ-ныњ
Ќостанай облысы бойынша μкіл
имамы Бахытбек Тєжімбеттіњ
ыстыќ ыќыласы мен арнайы
сєлемдемесін жеткізді.

Сμз кезегінде аудандыќ ішкі
саясат  бμлімініњ басшысы Да-
нияр Н±рпейісов "Діни сауатты-

лыќты арттыру – б‰гінгі к‰нніњ
басты талабы" таќырыбында
баяндама оќыды. Аталмыш ша-
раѓа арнайы келген Рудный
ќалалыќ мешітініњ бас имамы
Сейт Н±рќанов "Ислам – рели-
гия мира и добра" таќырыбын-
да єњгіме μрбітті. Ал "Ислам
жєне зайырлы ќоѓам" таќыры-
бында Арќалыќ ќалалыќ
мешітініњ бас имамы Бект±рсын
Уєлиев кењінен кμсілді. Соны-
мен ќатар, жиынѓа ќатысушы-
лар тарапынан ќонаќтарѓа т‰рлі
с±раќтар ќойылып, толымды жа-
уаптар алынды.

Семинар соњында дін ќыз-
меткерлері арасында шаѓын
футболдан жолдастыќ кездесу
μткізілді.

Жањабай АХМЕТОВ.
Ќарасу ауданы.

Октябрьде
μткен семинар

ЌМДБ биылѓы 2016 жылды "Дін жєне
тарих таѓылымы" деп жариялаѓан болатын.
Осы таќырып аясында Октябрь кентінде
"Ќарамырза" мешітініњ ±йымдастыруымен
облыстыќ семинар μткізілді.

1-бет

"Меніњ елім – Мєњгілік ел"
¦тбаев секілді жас-
тарды облыс єкімі
марапаттады.

Єр салада жемісті
ењбек етіп, ќоѓамныњ
дамуына ±шќыр
білімі, білек к‰шімен
μзіндік ‰лестерін
ќосып ж‰рген жастар
сахна тμріне
кμтеріліп, Отанѓа де-
ген с‰йіспеншілігі
мен жеріне деген
ќ±рметін жеткізді.
Ќостанайлыќ жас-
тардыњ атынан Ол-
жас Д‰йсеков прези-
дентке ‡ндеу оќыды.
Павлодар ќаласы
"Ќоѓамдыќ келісім"
‰йініњ директорыныњ
орынбасары Ќайрат
Жаќия ‡ндеу жазыл-
ѓан кітапты ќабылдап
алды.

Алдаѓы уаќытта
б±л шара эстафета
т‰рінде барлыќ ай-
маќтарда μз жалѓа-

сын тауып, Т±њѓыш Президенті
к‰нінде Астана тμрінде ќоры-
тындыланбаќ.

СУРЕТТЕРДЕ: "Меніњ елім
– Мєњгілік ел" атты респуб-
ликалыќ жастар акциясы

Суреттерді т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

"¤нерім саѓан – туѓан ел"
дар айтысыныњ ж‰лдегері – Ќасым

Н±рс±лтан, республикалыќ жєне облыс-
тыќ аќындар айтысыныњ ж‰лдегері –
Ерн±р Єуесхан мен μнер ардагері Сары
Баѓытбайќызы баѓа берді.  Байќау тар-
тымды, жоѓары дењгейде μтті. Нєтиже-
сінде ж‰лделі бірінші орынды "Єлќис-
са" к‰йімен Рахат М±ќанов иеленсе,

екінші орынды "Єке толѓауы" термесі-
мен Азамат С‰йеубаев жењіп алды. Ал,

‰шінші орын "Ќара торѓай" к‰йін орындаѓан
Эльмира Єбілдаеваѓа берілді. Барлыќ жењімпаз-

дар мадаќтау ќаѓаздарымен марапатталды.

А.ЫРЃЫЗБАЕВА.
¦зынкμл ауданы.

 Міне, осындай атпен Ќазаќстан Респуб-
ликасы Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына ар-
налѓан жас μнерпаздар байќауы  болып
μтті. "Бірлескен ±йымдар ќауымдас-
тыѓы" ЌБ жєне "Жастар ресурстыќ ор-
талыѓы" бірігуімен ±йымдастырѓан сай-
ыстыњ маќсаты – жас таланттарды
іріктеу жєне жастардыњ эстетикалыќ
дењгейін кμтеру. Аудан жастарыныњ ба-
сын біріктірген сайыста μнерпаздар сах-
на тμрінде μнерлерін кμрсетіп, ортаѓа ба-
рын салды. Ќазаќтыњ халыќ єндері, к‰йі, термесі
сынды ‰ш номинация бойынша μткен байќауда та-
лантты да талапты μнерлі жастар μздерініњ μнер-
лерімен жиналѓан ќауымыныњ ыќыласына бμленді.

Байќауѓа республикалыќ термешілер мен аќын-
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Солт‰стіктегі ірі астыќты аймаќ санала-
тын Ќостанай диќандары к‰згі ораќ науќа-
нын ауа-райыныњ сан ќ±былѓанына ќара-
мастан аяќтады. Табиѓат-ана к‰зде ѓана
мінез танытќан жоќ. Жаз айларында, єсіре-
се, шілдеде толассыз жауѓан жањбырдан
болѓан шамадан тыс ылѓал мен тамыздаѓы
аптап ыстыќ μњірдіњ теріскей жєне орталыќ
аудандарына айтарлыќтай єсер етті.

Осыѓан ќарамастан, шаруалар бар к‰шін
ж±мсап, бидай мен дєнді, майлы даќылын
ќазан айынан ќалдырмай жинап отыр. Би-
ылѓы жыл Тобыл μњірі ‰шін табысты, ырыс-
ты жыл болып, 5,6 миллион тонна астыќ
алды. Б±л – республика астыѓыныњ тμрттен
бірі. Гектарынан орташа 13,3 центнерден
айналды. Мемлекет басшысы Н±рс±лтан
Назарбаев Ќостанай аймаѓына жасаѓан са-
парында μњірдіњ диќандарына ењ жоѓары
баѓа беріп кетуі де бекер емес. Биыл диќан-
дар арасында астыќ шыѓымы ењ мол бол-
ѓаны – єйел заты басќаратын шаруашылыќ.
Ольга Якимова жетекшілік ететін "Якимова"
шаруа ќожалыѓы єр гектардан 26 центнер
μнім алып отыр.

¤њірімізде ауыл шаруашылыѓы ќызмет-
керлері к‰ні бар сєн-салтанатымен мере-
келенді. Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ
филармонияда μткен салтанатты жиынѓа
аймаѓымыздыњ барлыќ μњірлерінен
ењбекші ќауым, шаруашылыќ жетекшілері, сала
‰здіктері мен ардагерлер келіп ќатысты. Бір сєт
болса да, даладаѓы ќиындыќтарды ±мытып, ал-
даѓы к‰ннен зор ‰міт к‰те жеткен барлыѓыныњ
ж‰зіне ќуаныш ±ялаѓан. Биік мінберде алтын
астыќ μсіріп, тμрт т‰лігін μргізген шаруаларѓа ењ
жылы лебіздер айтылды. Филармонияныњ
бірінші ќабатына ауыл шаруашылыќ тауар
μндірушілерініњ ‰здік μнімдері ќойылѓан кμрме
μтті.

Облыс єкімініњ бірінші орынбасары Ѓауез
Н±рм±хамбетов биылѓы жылдыњ ќорытындысын
айтып, баяндама жасады. Айтуынша, биыл аг-
роμнеркєсіп кешені салалары ‰кімет тарапынан
пайызсыз несиеге ќол жеткізген. "Азыќ-т‰лік
келісім-шарт корпорациясы" ¦К" АЌ арќылы "То-
был" ЄКК кепіл болумен облысымызда кμктемгі
егістік пен к‰згі ораќ науќандарына 6,2 млрд тењ-
ге жењілдетілген несие бμлініпті. Б±ѓан ќоса, мем-
лекет тарапынан 152 тыњ тонна жењілдетілген
жанармай жеткізіліп, шаруалар 2 млрд тењгеден
астам ќаражатты ‰немдеп отыр.

– Б‰гінгі тањда 1063 кєсіпорын мал шаруашы-
лыѓымен айналысуда, – деді Ѓауез Н±рм±хамбе-
тов, – Оларѓа ет пен с‰т μндірудіњ 30% тиесілі.
¤ндірістік сектордаѓы ірі ќара малдыњ саны соњѓы
3 жылда 1,5 есеге артты. Биыл баѓытты транс-
ферттердіњ жалпы кμлемі былтырѓы жылѓыѓа
ќараѓанда, 5 млрд тењгеге μсіп, 23 млрд тењгеге
жетті. Ќазіргі уаќытта мал шаруашылыѓын дамы-
ту ‰шін асылдандыру мен азыќ ќорын жаќсарту
аса мањызѓа ие. Б‰гінде μњіріміздегі асыл т±ќым-
ды тμл барлыќ малдыњ 18% (75,5 мыњ бас) ќ±рай-
ды. Саны жаѓынан республикада екінші орын-
дамыз. Биылдыњ μзінде аймаќ шаруалары "Сы-
баѓа", "Алтын асыќ", "Ќ±лан" баѓдарламалары
бойынша 2,3 мыњ ірі ќара, 1024 жылќы, 3 мыњ
ќой сатып алѓан. Ал ет μндіру ќазіргі 3 мыњ тон-
надан 2019 жылѓа ќарай 5600 тоннаѓа жетпек.
Ал тек μсімдік саласын субсидиялауѓа 11,4 млрд
тењге ж±мсалды. Ал алдаѓы ‰ш жылда 1444 отба-
сылыќ мал бордаќылау алањы мен 54 с‰т ќабыл-
дау пунктін ашу жоспарда т±р.

Алќабы астыќќа, ќойнауы малѓа толы

Тєуелсіздік алѓан жылдан бері μњіріміздіњ ауыл
шаруашылыќ саласы 23 мыњ техникамен жањар-
ѓан. Ал тек биыл 1200 дана техника жањадан са-
тып алынды. Осы маќсатќа 15 млрд тењге ж±мсал-
ды. Келесі жылдан бастап ауыл шаруашылыќ ма-
шиналарын тікелей сатып алушы шаруалардыњ
шыѓынын субсидиялау баѓдарламасы енгізілмек.
Аймаѓымызда кμкμніс шаруашылыѓы ќарќынды
дамып келеді. Тек μткен жылѓыѓа ќараѓанда, биыл
б±л салада 12% μсім бар жєне 21 мыњ тоннадан
астам μнім жиналды, ал картоп μсіру кμлемі 16%
артып, 67 мыњ тоннаны ќ±рады. Б±ныњ μзі μњі-
ріміздегі ењ кењ т±тынатын азыќ-т‰лік μнімдерініњ
баѓасыныњ μсуіне тосќауыл болатыны аныќ.

Аймаѓымыздыњ индустриялыќ μміріне ауыл
шаруашылыќ техникалары мен ќосалќы бμлшек-
терін шыѓарып, тораптар мен агрегаттарды ќал-
пына келтіру ж±мыстарын ж‰ргізіп отырѓан ма-
шина жасау кєсіпорындарыныњ ќосып отырѓан
‰лесі ауќымды. Ќазіргі тањда облысымыздаѓы
"Агромашхолдинг" АЌ шаруышылыќтарѓа жања-
дан тиімді ±сыныс жасап отыр екен. Мєселен,
кез келген ескі комбайныњызды отандыќ "Есіл-
740" жєне "Есіл-760" астыќ ору машиналарына
айырбастай аласыз. Сіздіњ ескі техникањыз жања
комбайнныњ алѓашќы жарнасы есебінде баѓала-
нады.

Биылѓы жыл аяѓына дейін жалпы ќ±ны 7 млрд
тењге болатын 24 инвестжоба ж‰зеге асырылып,
400 ж±мыс орны ашылмаќ. Б‰гінніњ μзінде жеке
ќосалќы шаруашылыќтарды ауыл шаруашылыќ
кооперативтеріне біріктіру баѓдарламасы кењі-
нен ќолѓа алынуда.

Ал ауыл шаруашылыќ саласыныњ барша
ењбеккерлерін аймаќ басшысы Архимед М±хам-
бетов ќ±ттыќтап, ел абыройына бμленген бірќа-
тар азаматтарды "Ењбек ардагері", "Ќ±рметті ар-
дагер" медальдарымен, "Ауыл шаруашылыѓы са-
ласыныњ ‰здігі" тμсбелгілерімен, "Ќостанай об-
лысына 80 жыл" мерейтойлыќ медальдармен
марапатталды.

Салтанатты шара облыс μнерпаздарыныњ
концертіне ±ласты.

"Ењбек ардагері" медалі:
Ибраш ЕСТАЕВ, "Естаев" ШЌ (Ќостанай

ауданы)
Зейнолла ЖАЊБЫРШЫНОВ "Мєскелеу"

ЖШС (Єулиекμл ауданы)
Леонид СТОРОЖЕНКО "Айдала" ЖШС (Ал-

тынсарин ауданы)
Николай ШЕРЕР "Фрунзе" ЖШС (Денисов

ауданы)
"Ќ±рметті ардагер" медалі:

Василий РОЗИНОВ "Иволга-Холдинг" ЖШС
"Ауыл шаруашылыѓы саласыныњ ‰здігі"

тμсбелгісі:
Ќадыр БЕРМАЃАМБЕТОВ "Алтынсарино"

ЖШС (Ќамысты ауданы)
Александр ГРИНЕЦ "Содружество" Т¤К"

ЖШС (Таран ауданы)
Александр КЛИМКО "Заря" ЖШС (Мењдіќа-

Ауыл шаруашылыѓы ќызметкерлері к‰ні марапатталѓандар тізімі

Ќыдырбек
     ЌИЫСХАН¦ЛЫ Біз жиынныњ алдында шаруалардыњ кμњіл-к‰йімен

танысып, жаѓдайын с±рап, єр саланыњ мамандарын
сμзге тартќан болатынбыз.

Ќантай ІБІКЕНОВ, "Ќостам" шаруа ќожалы-
ѓыныњ жетекшісі (Жанкелдин ауданы):

– ¤њіріміздіњ шалѓай аудандарыныњ шаруа-
лары ‰шін мемлекеттік баѓдарламаларѓа ќатысу-
дыњ машаќаты аз емес. Ењ басты кедергі – кепіл-
ге ќоятын м‰лік мєселесі. Біз Арќалыќ ќаласы-
нан екі пєтер, техника, жер кепілге ќойдыќ. Ша-
руашылыќ сиыр, жылќы малымен ќатар, биыл-
дан бастап ќой тμлініњ басын арттыруды ќолѓа
алды. "Алтын Асыќ" баѓдарламасына ќатысып,
5 миллион тењге несие ресімдеп, Еділбай ќош-
ќарларын, 300 бас саулыќ сатып алдыќ. Сиыр
малын асылдандыру маќсатында биыл ќазаќтыњ аќбас т±ќымды
2 б±ќасын сатып алдыќ. Алдаѓы уаќытта аналыќ бастарын алу жос-
парда бар. Сондай-аќ, келешекте бордаќылау алањын ашсаќ дейміз.

Ибраш ЕСТАЕВ, "Жарќын Жаркμл" ЖШС басшысы:
– К‰зде аздаѓан ќиындыќтар болды.

Біраќ ол жылда болатын ќ±былыс. Соѓан
ќарамастан, серіктестігіміз гектарынан 21
центнерден μнім алып отыр. Бір жаѓы Пре-
зидент μзі ќолдап отырѓан ауыл шаруашы-
лыѓындаѓы єртараптандыруды ќолѓа алып
отырмыз. Ал жерді бастап, егін салѓан соњ
барлыќ шаруаныњ мєселесі бір – ылѓал-
дыњ дер уаќытында т‰суі, ораќ кезіндегі
ауа-райыныњ ашыќ болуы. Сол ‰шін ерте
кμктемнен ќара к‰зге дейін тыным таппай-

мыз. Ал ќазіргі ќара суыќ келер кμктемде біраз ќиындыќ туѓызуы м‰мкін.
Ќар жаумаѓан, аяз к‰шті, тоњ ќатып, ќалыњдап барады. Біраќ алдаѓы
жазѓа ќарай бір-екі рет жауын жауып тастаса, егін жаќсы болады де-
ген ‰мітіміз бар.

Сєбит Ќ¦ЛТАЕВ, "Баќ" ЖШС директоры (¦зынкμл ауданы):
– Шаруашылыѓымыз бидаймен ќатар,

арпа, с±лы μсіреді. К‰згі ораќ науќанын ой-
даѓыдай аяќтадыќ. 3 мыњ гектар егістіктен
12 центнерден μнім алып отырмыз. Жаздаѓы
жауын-шашын мен аптап ыстыќ егін сапа-
сыныњ тμмендеуіне єсер етуде. Дегенмен
тапсырып ‰лгердік. Ж±мысшылардыњ жала-
ќысы мен алѓан ќарыздарымызды μтеп бол-
дыќ. Алдаѓы уаќытта майлы даќылдарѓа
біртіндеп ауысу жоспарымызда бар.

Бауыржан БЕКЕТ, облыстыќ ветерина-
рия басќармасыныњ бμлім басшысы:

Аймаѓымыз республикада эпизоотиялыќ
жаѓдайы т±раќты μњір. Биыл малда ж±ќпалы
ќауіпті аурулар тіркелген жоќ. Барлыќ жос-
пардаѓы алдын алу шаралары, тиісті ж±мыс-
тар толыѓымен ж‰ргізілді. Аймаќта 29 мал сою
пункті мен 58 мал сою алањы бар. Олардыњ
ж±мысы біздіњ мекеменіњ ќадаѓалауында. Ал
біз мал етін кез келген шет мемлекетке шыѓа-
ра аламыз.

Кемењгер ЌАРАЃ¦Л, ЌР АШМ А¤К МИК
Жанкелдин аудандыќ аумаќтыќ инспекция
басшысы:

– ¤њіріміздегі
алќаптардыњ бас-

ты жауы – шегірткелер. Олар астыќты
аудандарѓа оњт‰стіктегі μњірлерден ±шып
келеді. Торѓай жері шегірткеніњ ж±мыртќа-
лауына, μсуіне ќолайлы аймаќ саналады.
Биыл да Жанкелдин ауданында зиянкес-
термен к‰рес жєне оныњ алдын алу ж±мыс-
тары ойдаѓыдай ж‰ргізілді. Былтырѓыдай
емес, олардыњ ±шуына жол берген жоќ-
пыз. Республикадан, облыстан мамандар келіп, дер кезінде алдын
алды. Дегенмен зиянкестер кμршілес Ырѓыз ауданыныњ жерінен келді.
Оѓан ќарсы 100 мыњнан астам гектар жерді химиялыќ улау ж±мыста-
ры жоспарланѓан болатын. Ал біз 130 гектар аумаќты μњдедік. Оныњ
сыртында шегірткеніњ азиялыќ т±ќымын улау ж‰ргізілді.

Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

ра ауданы)
Иван КУЛИК "Викторовское" ЖШС (Таран

ауданы)
Ќайрат МАИШЕВ "Жас Ќанат 2006" ЖШС

(Рудный ќ.)
Тμленді ОСПАНОВ "Диев" Агрофирмасы"

ЖШС (Єулиекμл ауданы)
Тμрем±рат ¤ТЕПОВ "ПКФ Ќайрат" ЖШС

(Ќамысты ауданы)
Н±ркелген ¤ТЕУЛИН "¤теулин" ШЌ (Ќос-

танай ауданы)
"Ќостанай облысына 80 жыл"

мерейтойлыќ медалі:
¦заќбай АЃАЙДАРОВ "Тойсай" ЖШС дирек-

торы (¦зынкμл ауданы)
Жылќышы АЙЌАШЕВ зейнеткер (Аманкелді

ауданы)
Елубай АМАНЖОЛОВ ењбек ардагері, Ќара-

балыќ аудандыќ мєслихатыныњ хатшысы
Василий БУБЛИК "Б‰ркіт" ЖШС директоры

(Федоров ауданы)
Сайран Б¦ЌАНОВ "Ќаркын" Агрофирмасы"

ЖШС директоры
Амангелді ЖАЛЃАСОВ "Интеграция МТС"

ЖШС директоры (Сарыкμл ауданы)
¤мірзаќ ИХТИЛЯПОВ "Шолаќсай-1" ЖШС

ќ±рылтайшысы (Науырзым ауданы)
Серікбай ЌАДАМБАЕВ зейнеткер, "Аќтас"

ЖШС директоры (Таран ауданы)
Любовь КАРАГУЛИНА "Карагулина" ЖК же-

текшісі (Рудный ќ.)
Нєбидолла КИКЕБАЕВ "Ќазаќ т±лпары"

ЖШС директоры (Ќостанай ауданы)
Балтабай Ќ¦РМАНБАЕВ зейнеткер, Ќайыњ-

ды ауылдыќ округініњ єкімі (Арќалыќ ќ.)
Александр МАКСИМОВ "Раскуль" ЖШС ат-

ќарушы директоры (Мењдіќара ауданы)
Оразѓали Н¦РЃАЗИН облыстыќ ауыл ша-

руашылыќ басќармасы басшысыныњ орынба-
сары

Ахад ОДЖАХВЕРДИЕВ "Оджахвердиев
М.М." ШЌ басшысы (Науырзым ауданы)

Роман ПОНОМАРЕВ "Пономарев" ШЌ бас-
шысы (Ќостанай ауданы)

Валентин СВИРИДОВ "Содружество-98"
ЖШС директоры (Ќамысты ауданы)

Талѓат Т¦РСЫНОВ "Ѓасыр Ќарасу" ЖШС
директоры (Ќарасу ауданы)

Тамара ХИВРИЧ "Арай Холдинг" ЖШС ди-
ректорыныњ орынбасары (Лисаков ќ.)

Владимир ШУЛЛЕР "Приреченское" ЖШС
директоры (Денисов ауданы)

Эдуард ШУЛЛЕР "Шуллер Э.Ф." ШЌ басшы-
сы (Єулиекμл ауданы)



Тєуелсіздік – таусылмас
тарих. Осынау тарихќа
т±нѓан ±лы сμзді естігенде
"Мен ќазаќпын" деген
єрбір жанныњ ж‰регінде
‰лкен сезім орнайды.
Себебі, сонау алмаѓайып
кезењдерде ќазаќ халќы
‰шін ќымбатќа т‰скен,
ѓасырлар бойы ата-
бабаларымыздыњ ањсаѓан
арманы болѓан осы
тєуелсіздік еді. Б±л ќол
жетпес баќытќа жету
жолында Алаш
ардаќтыларыныњ басын
бєйгеге тіккені, єсіресе
1986 жылы болѓан
желтоќсан оќиѓасына
ќатысќан ќайсар
±л-ќыздарымыздыњ
±мытылмас ерліктері кμз
алдымызѓа елестейді.
1991 жыл – еліміздіњ
"Ќазаќстан" деген атпен
б‰кіл єлемге алѓаш ќадам
басќан жылы. Сол сєттен
бері міне 25 жыл да μте
шыќты. Ќазіргі Ќазаќстан
єлем сахнасында
маќтанарлыќтай беделге
ие. Жас мемлекетіміз
осындай аз ѓана уаќыттыњ
ішінде кμптеген ірі
экономикалыќ, саяси жєне
єлеуметтік жетістіктерге
ќол жеткізді. Ќазіргі тањда
Ќазаќстан жас мемлекет
бола т±ра, кμптеген
елдерден єлдеќайда алда.
Еліміздіњ аяѓынан ныќ
т±руы, ±лттыќ
ќауіпсіздікті ќамтамасыз
ету жєне
экономикамыздыњ жедел
ќарќынмен дамуы – ол
Елбасымыздыњ кμреген
саясатыныњ арќасы деп
білемін. Б‰гінгі Ќазаќстан
– тек μзі орналасќан
аймаќта ѓана емес,
б‰кілєлемдік
проблемаларды
талќылауда жєне шешуде
ыќпалды рμл атќаратын
ел. "Ќаз т±рып, ќадам
басќан тєуелсіздік сєбилік
т±сауын μміршењ уаќытќа
кестірген кезден бастап,
осынау 25 жылдыњ
бедерінде айшылыќ жерді
алты рет аттаѓан алып
секілді, дєуір жалынын
мыѓым ±стап, тізгінін
бекем ќаѓа білді" деп
Елбасымыз айтќандай,
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Егемен елдіњ
±рпаѓымын

егемен Ќазаќстанды
б‰гінде барша  єлем танып
отыр. Ќазаќстан ‰шін,
ќазаќ халќы ‰шін
тєуелсіздік аспаннан
т‰скен сый емес еді.
Халќымыз бостандыќты
ањсап, тєуелсіздікке
зарыѓып жетті. Тєуелсіздік
деген  ±лы жењіске ќол
жеткізуде єлі де жањѓырып
т±рѓан кешегі
желтоќсанныњ да септігі аз
болѓан жоќ. Ќазіргі тањда
тєуелсіздік к‰ні мерекесі –
барлыѓымыз ‰шін ерекше
ќасиетті к‰н саналады.
Себебі, б±л к‰н –
бірліктіњ, ынтымаќтастыќ
пен татулыќтыњ
к‰ні.

Мемлекетіміздіњ
тєуелсіздігі – ењ алдымен
халќымыздыњ баќыты.
Сондыќтан б‰гінгі к‰ні
халќымыз μткеннен
ќалѓан тарихи μнегені,
отанс‰йгіштікті, ±лтына
деген махаббатты
жоѓалтпай, єрі ќарай
жастардыњ патриоттыќ
сезіміне енгізуге ерекше
кμњіл бμлуі керек деп
ойлаймын. Б‰гінгі бейбіт
те шуаќты к‰ндерді
баѓалай отырып, жања
биіктерге ±мтылу – біздіњ
буынныњ баѓыты болуы
тиіс. Тєуелсіздік –
кμкжиектен атќан к‰н,
жања б‰р жарѓан г‰л дер
едім. Б±л егемендік –
Алланыњ н±ры, берген
сыйы. Тєуелсіздіктіњ жолы
ќатты, татар дємі тєтті.
Сонда да аќкμњіл, дана
ќазаќ ањсаѓан арманына
ќол жеткізді. Алдымызда
єлі асу-асу белестер бар.
Тєуелсіздігіміздіњ
т±ѓырында ныќ, т±раќты
т±ра беруі ‰шін
халќымыздыњ барша
ењселі азаматтары,
еліміздіњ еселеп дамуына
ењбекпен ќызмет етуі зор
міндет.

¦заќбай ЄБДІЃАЛИ,
Н.Мейірманов

атындаѓы жалпы білім
беретін орта мектебініњ

педагог психологі.
Аманкелді ауданы.

Ќазаќстан Республикасы
ќазіргі тањда тєуелсіз мемлекет
ретінде толыќ ќалыптасып бол-
ды. Ол бірегей тарихи оќиѓалар-
дыњ барысында ќалыптасты.
Ќазаќ елі бейбіт с‰йгіш ел ретін-
де халыќаралыќ беделге ие бо-
лып отыр. Тєуелсіздігіміздіњ 25
жылдыѓында Ќазаќстан біраз
асулардан μтіп, кμптеген жетіс-
тіктерге жетіп, μзініњ егемендігі
мен еркіндігін дєлелдеді. Тєуел-
сіздігіміздіњ ныѓаюыныњ бір мы-
салы ретінде мектептерді алуѓа
болады. Аќын М.Ж±мабаев
ќазаќ мектебініњ болашаѓы тура-
лы "Єрбір елдіњ келешегі мекте-
біне байланысты" деп айтып кет-
кен. Тєуелсіз ел атанып, тμбе-
мізге ту тігіп, тіліміздіњ мєртебесі
артып, єлемге атымызды таны-
тып жатќан кезењде ±лттыњ,
елдіњ болашаѓы – жас ±рпаќ
тєрбиесіне де мыќты кμњіл
бμлінуі ќажет. Осы егеменді,
тєуелсіз Ќазаќстанда μркениет-
ке бастар жолдыњ бастауы – мек-
теп. Тєуелсіздік жылдарында
елімізде кμптеген мектептер
ашылды. 2014 жылы Єулиекμл
ауданында жањадан Єулиекμл
бастауыш мектебініњ ашылѓа-
нын маќтанышпен айтуѓа бола-
ды. Б±л мектепте жас мамандар

ќызмет жасайды. Тєуелсіз
Ќазаќстан Республикасы-
ныњ тарихи єлеуметтік,
мєдени рухани болмысын
дамытуѓа, ќоѓамдыќ μмір
мен ±лттыќ мектепті ќалып-
тастыруда ±стаздардыњ
ењбегі зор. Олар сол сенімді
аќтай отырып, зерделі де
зерек, парасатты, ±лттыќ
жєне адамзаттыќ ќ±ндылыќ-
тарды бойына дарытќан
т±лѓаларды тєрбиелеуде.
Елбасымыз Н.Є.Назарбаев
жас мамандарѓа ќолдау
кμрсету арќылы олардыњ
болашаќтарына жаѓдай жа-
сап отыр. Елбасымыздыњ
"Дипломмен ауылѓа" баѓдар-
ламасы негізінде мектептіњ
жас мамандары баспана-
мен ќамтылды. Сонымен
ќатар,  жањадан ашылѓан
мектеп м±ѓалімдері орта
білім берудегі жањарту шењ-
бері, педагог кадрлардыњ
біліктілігін арттыру дењгейлі баѓ-
дарламасы курстарын оќып
жатыр. Оныњ дєлелі ретінде
оќушылардыњ аудандыќ олим-
пиадаларда, байќауларда, кон-
курстарда жоѓары жетістіктерге
жетіп, жаќсы нєтиже кμрсетіп
жатќандары. Мінекей, осыныњ

ТЄУЕЛСІЗДІК – ТАЃДЫРЫМ

Егемендігіміз ењселі болѓай

бєрі тєуелсіз мемлекетіміздіњ
к‰ш-ќуатыныњ артќанын кμрсе-
теді. Еліміз кμркейіп, тєуелсіз-
дігіміз ныѓайа берсін.

А.ЕСЕКЕЕВА,
Єулиекμл бастауыш

мектебі директорыныњ
орынбасары.
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Нұрболат 
          МЕШІТБАЕВ

Қазақстанның пайдалы қазба-
ларға өте бай мемлекет екені әмбеге 
аян. Қалай ойлап қарасақ та, біздің 
елмен алпауыт мемлекеттер әріптес 
болуға мүдделі. Шетелдік инвестор-
лардың көмегімен сүбелі бастамалар 
өз жемісін беріп келеді. Қостанай 
өңірінің даңқы астығымен, алтын, 
темірімен, машина құрастыру өн-
дірісімен қазір еліміздегі алдыңғы қа-
тарлы облыстардың қатарынан орын 
алады. Өнеркәсіптік индустрияны да-
мытудың 2015-2019 жылдарға арналған 
бағдарламасының негізінде Қостанай-
дың инвестициялық белсенділігі жыл 

сайын арта түсуде. Бұл бағдарлама 
ресурстық секторларда өнім өндіру-
дің сапасын жақсарту, Кедендік Одақ, 
Қытай, Орта Азия елдері мен Каспий 
маңы елдері нарығына қол жеткізу 
тәрізді мүмкіндіктерді өз пайдасына 
шешпек.

Үдемелі индустриялық-инновация-
лық дамытудың 2015-2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасына 
орай Жітіқара ауданындағы «Қоста-
най минералдары» АҚ өткен жылдар-
мен салыстырғанда хризотил асбесті 
өндіру қарқынын ғаламды шарпыған 
қаржы дағдарысы салдарынан азай-
тып алса да, әлі де мығым отыр. Елбасы 
Н.Назарбаев Қостанайға келген таяу-
дағы сапарында «Қазақстанның асбест 
қорының 100 пайызы Қостанай облы-
сында» деп аталған шикізат қорының 
қаншалықты өндіріліп жатқандығына 
тоқталған еді.

Шындығында да, Жітіқара жерінен 
өңделіп, өндірілетін бұл шикізаттың 
табиғи ерекшелігі дүниежүзінде үл-
кен мәнге ие. Міне, сондықтанда бо-
лар, әлемдегі қанша қаржы дағдарысы 
белең алса да сұранысқа ие шикізат 
қорын өндіру әлі де бәсеңсімей ке-
леді. Бұл әрине, мемлекеттік инвес-

тициялық бағдарламалардың берген 
нәтижесі. Жаңа бағдарламаның басты 
мақсаты – әртараптандыру мен өн-
діру саласындағы мемлекет бәсекелес-
тігін арттыру. 

Белгілі мамандар-
дың мәліметіне сүй-
енсек, инвестицияны 
мол мөлшерде тарту 
арқылы ғана екінші бес 
жылдықтың екпінін 
сезінуге болады. Екін-
ші бес жылдық не бе-
реді,  алғашқысынан 
қандай айырмашылығы 
б а р ?  М е м л е к е т т і к 
бағдарламадан ұққа-
нымыз – индустриял-
д ы - и н н о в а ц и я л ы қ 
дамудың негізгі алты 
бағыты жұмыс істей-
ді.  Бұл бағыттардың 

өңірімізде қалай жүргізілетініне сәл 
тоқталсақ. Дамудың бұл кезеңінде өн-
дірістік салаға ерекше көңіл бөлінбек. 
Соның бірі әрине, шикізат. Мамандар 
біздің өңір үшін өндірістің төрт ұтым-
ды түрін алға таратады: металлургия, 
көлік құрылысы, азық-түлік өндірісі 
мен құрылыс материалдарын шығару. 
Аталған бағыт қазір айқын. Тек соны 
тиімді дамытудың жолы керек.

Әлгінде біз әңгімелеген хризотил 
асбесті негізінен машина, авиация 
өндірісіне, құрылыс және жол төсем-
деріне пайдаланылады. Мұны ескеріп 

отыр ған кәсіпо-
рын нарық сұра-
нысына сай шикі-
зат экономикасын 
бағдарлама бағы-
тына байланыс-
ты әртараптан-
дырып, табысты 
көрсеткішке қол 
ж е т к і з у д е .  С о -
ның нәтижесінде 
жол құрылысына 
өте қажетті ас-
фальт-бетондық 

аралас қоспаны, жол сапасын одан 
әрі күшейтетін «EcoTop» деп аталатын 
үстеме қоспаны, минералды әмбебап 
ұнтақты және қиыршық тасты на-
рыққа әкелді. Әрине, бұл өнімдер жол 
жөндеу құрылысында жаңалық бол-
мауы мүмкін. Бірақ, отандық өнімнің 
аты –отандық өнім.  Оны өзге елден 
қыруар қаржыға сатып алғанша, өз 
елімізде өндірген экономика үшін әл-
деқайда тиімді. 

– Ертеректе жол 
құрылысына қажетті 
өнімдердің барлығын 
ресейліктер өндіретін. 
ТМД елдерінің көбісі 
сол жақтан таситын. Ал, 
қазір өзіміз шығарамыз. 
Жол құрылысына қа-
жетті басқа материал-
дарға қарағанда хризо-
тил-асбест талшығының 
сапа жағынан бәсі әл-
деқайда жоғары,– дей-
ді «Қостанай минерал-
дары» АҚ-ның басқарма 
төрағасы Ербол Нұрқожаев.

Кәсіпорын өнімдерінің ішінде-
гі жол құрылысына пайдаланатын 
бұл шикізаты биылдан бастап на-
рыққа жол тартты. Кейбір мамандар 

«EcoTop» үстеме қоспа-
сының артықшылығын 
айтып, бағасын беруде. 
Талшық жолға төсел-
ген қиыршық тасты 
мықтап бекіте түседі-
міс. Минералды сапалы 
талшығы бар берік жол 
зеңге шірімейді әрі ша-
малы ыстық пен суыққа 
төзімді. Үстеме қоспа-
ны пайдаланған жолдар 
5 жылдан 25 жылға дей-
ін өңін бермейтін көрі-
неді. Қазір тұтынушыға 
бағасы да қолжетімді. 

– Инвестиция тарту 
арқылы бірте-бірте нарықты игеріп 
келеміз. Алдағы екі жылдың ішінде 
тұтынушылар қатары арта түсетін 
тәрізді. Өндіріс қуаты да көңілден 

шығып отыр. Жылына 8 мың тонна 
«EcoTop», 30 мың тонна минерал-
ды ұнтақ өндірілмек. Ал, жаңадан 
ашылған асфальтбетон зауыты саға-
тына 90 тонна  өнімді өндіру қуатына 
жетті,– деді кәсіпорын басшысы Ер-
бол Нұрқожаев.

Өндірісті әртараптандырып, эко-
номиканы алға жылжыту үшін жаса-
лып жатқан жоғарыда біз әңгімелеген 
бағдарламаның өңір үшін берер пайда-
сын осыдан-ақ көріп, аңғаруға болады.

Елбасы өз сөзінде ел көлемінде 
ашылған өндіріс ошақтары жұмыста-
рын тоқтатпай, сапалы өнім шыға-
ру керектігін ескерткен еді. Ал, ше-
телдік әріптестер зауыттарды ашуға 
жәрдемдесіп қана қоймай, өнімдердің 
нарықтағы өтімділіктерін де назар-
ларынан тыс қалдырмау қажеттігін 
айтқан. Міне, соны аңдаған Үкімет 
шетелдіктермен қатар, отандық ин-
весторларға да барлық мүмкіншілікті 
тудырып отыр.

«Қостанай минералдары» АҚ сон-
дай-ақ, нарыққа құрғақ құрылыс 
қ оспа ла р ын,  қ ұ м,  полимер - қ ұ м 
бұйым дарын ұсынып келеді. Бір ғана 
асфальтбетон зауытын ашқанда қан-
шама маман тартылды. Болашаққа 
бағыт, жоспар қойса, ізденіп еңбек 
етсе, мемлекет қолдауын тиімді пай-
даланса, өндіретін табыс қуатын арт-
тырса, қай кәсіпорын да алға дамиты-
ны белгілі.

– Аталған зауыт нарыққа шықты. 
К ә с і п о р ы н н ы ң  е к і н ш і  т ы н ы с ы 
ашылды. Қиыршық тас өндіретін 
уатқыш-іріктеу желісі іске қосылды. 
Қызметшілер қатары көбейді. Бұл 
әрине, Тәуелсіздіктің 25 жылдығының 
нәтижесі. Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
евтың көреген саясаткерлігінің айқын 
дәлелі,– дейді Ербол Нұрқожаев.

СУРЕТТЕРДЕ: «Қостанай минерал-
дары» АҚ-ның басқарма төрағасы  Ербол 
Нұрқожаев; кен өндіру сəті; хризотил-асбест 
талшығын іріктеу.

Суреттерді түсірген автор.

    ИНВЕСТИЦИЯ   ИІРІМДЕРІ

Қарқыны қатты 
«Қостанай     

минералдары» 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында әлемді, 
тіпті, оның ішінде Қазақстанды да шарпыған қаржылық-экономикалық дағдарыс 
жағдайындағы мемлекеттің қауіпсіздігі мен ішкі тұрақтылығын қалай сақтау 
керектігі және халықтың әл-ауқатын қалыпты деңгейде ұстау қажеттілігін баса 
айтады. Себебі, Қазақстан басшысы көпшіліктің көкейіндегі түйткілді мәселелерді 
әрдайым дөп басып біліп, көріп қана қоймай, оларды шешудің амалдарын, 
инвестиция тарту бағытын айқындап отыр.

...Жаңа инвестициялар тарту үшін 
тиісті жағдайларды жақсарту қажет. Осы 
мақсатта 2015 жылы «құрғақ порттың» 
бірінші кешені құрылысын аяқтауға, «Қорғас-
Шығыс қақпасы» және Атырау мен Тараздағы 
«Ұлттық индустриялық мұнай химиясы  
технопаркі» арнайы экономикалық аймақтары 
инфрақұрылымдарына 81 миллиард теңге 
бағыттауды тапсырамын.

Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақстан
 халқына Жолдауынан.



Бала к‰німізде ауылдыњ ‰лкендері
арѓы тарихымыз жайында небір
єњгімелер айтып отырушы еді. Сол кез-
де жастыќпен ж‰ріп, кμп ештењені
ањѓара бермеген екенбіз. Есейе келе,
шыќќан тегімізді тектеп ќарасаќ, ра-
сымен де бабаларымыздыњ ењку-ењку
жер шалып, егеулі найза ќолѓа алып,
ќоњыр салќын тμске алып, ќазаќтыњ
±лан-ѓайыр жерін жаттыњ табанына
таптатпай, намысын биік ±стаѓанына
кμзіміз жетті. Ќазаќтыњ б‰кіл μткен-
кеткенін былай ќойѓанда, μзіміздіњ та-
мыр жайып, ел болѓанымыз да бір
‰лкен тарихќа айналыпты.

Біз сонау жаугершілік заманда
Ереймен-Баянауыл, Ертіс бойынан
Есіл-Обаѓан, Сібір даласына, к‰нгейі
Алатау мен Ќаратау, Сыр бойы, єрісі
Ташкент ж±ртына дейін жеткен Ќан-
жыѓалы атаныњ ±рпаќтарымыз. Меніњ
аталарым ХVІІІ ѓасырдан бері жоѓары-
да айтќан Обаѓан бойымен ќазыналы
Ќостанайдыњ Сарыкμл еліне т±раќтап-
ты. Б±л μњір егіні бітік, малы ќоњды, ор-
ман-тоѓай, суѓа бай, т‰гін тартса, майы
шыќќан ќ±йќалы жер. Осында атаќты
Мењдеке батыр мен оныњ баласы атаќ-
ты Шєњкі би, "Меніњ атым Асаубай,
жаќсы-жаќсы сμзім бар, жиып ќойѓан
жасаудай, μткір-μткір сμзім бар, тасќа
салѓан  ќашаудай" – деп жырлаѓан
Асаубай шешенніњ ±рпаќтары бармыз.
Кμпті  кμрген  кμнекμз  ќариялардыњ
айтуына ќараѓанда, Асаубайдыњ ата-
бабасын Абылай ханныњ μсиеті бойын-
ша Уєли хан 1781 жылы Ерейменнен
кμшіріп єкелген. Ал бір тармаѓымыз
Сарыкμлден єрі ќарай Ѓ.М‰сірепов
ауданына ќоныстанса, бір тармаѓы
орыс жеріне μтіп кеткен.

Мен Сарыкμл ауданыныњ Лесной
ауылында ±заќ жылдар ењбек еттім.
Кейінгі он жыл ауыл єкімі болып
ж‰ріп, зейнетке шыќтым. Кезінде
ж±мыс  істеп  ж‰рген уаќытымызда
Сарыкμлде Тілеген ќажы имамымыз
болды. Сол кісі біздіњ т±ќымныњ бала-
лары Ќазаќстаннан тыс, Ресей аума-
ѓында да μмір с‰ріп жатќанын айтќан
болатын. "Ал негізгі шыќќан жеріміз
Ерейментау μњірі, сол жаќќа бір барып
келсек" деп еді. Сол сμз ќала берді.
Тілеген ќажы д‰ние салып, ойлаѓан ой-
ына жете алмай кетті.

Осыдан екі жыл б±рын сол марќ±м-
ныњ інісі Солдат Д‰тпаев мені, Ќаду
Оразбек±лы ќатарлы осындаѓы бауыр-

22 ќараша 2016 жыл 8

т±рѓан жер аѓаштыњ ортасы, соѓан
ќараѓанда, аталарымыз ол жаќќа бас
сауѓалап барѓанын топшылау ќиын
емес. Ескі ќора-ќопсы, кμне ‰йлерді
Сайлау  суретке  т‰сіріп  алды.  Ал бар-
ѓан біздерге арнайы ќонаѓасы берілді.

Содан соњ сол Свердлов облысыныњ
Ірбіт ауданына бардыќ. Ол μњірдіњ ке-
зінде ‰лкен Ірбіт жєрмењкесі μтіп т±ра-
тын жер болѓаны тарихтан мєлім.
Ірбітте Ќарасай т±ќымынан тараѓан
жасы тоќсанѓа келген М‰тєллап
Єбітжанов деген ‰лкен аќсаќалымыз
т±рады. Ол кісі μз шежіресін кітап
ќылып жазѓан адам. Ќарияныњ т‰ні
бойы айтќан єњгімесін Сайлау жазып
алып жатты. Аќсаќал аштыќ заманын-
да ќалай болѓанын, ќалай ес жиып, бас
кμтеріп, малданѓаны туралы, кμрген
ќиындыќтары мен жаќсылыѓын баян-
дап берді. Аќсаќалдыњ екі ±лыныњ бірі
Баќтыбай ќажы сонда имам ќызметін
атќарып ж‰р. Таѓы бір баласы асыл
т±ќымды жылќы μсіру кєсібімен айна-
лысады. Олар да бєйек болып, кешкі
асќа ауылды жинап, бізді ќ±рметті
мейман етті. Кμп єњгімелер айтылды.
Орыстыњ жерінде отырса да, т±рмыс-
тары оњды екен.

Байкалов ауданы – келесі барѓан
жеріміз. Онда да бір ќауым ел т±рады.
Біз Алтай Єбуш‰менов  деген жігіттіњ
‰йіне тоќтаѓанбыз. Алтай сол μњірге
белгілі белді кєсіпкер. Кезінде орман
шаруашылыѓында директор болѓан.
¤зі білімді, шежіреге бай, ќазаѓым
десе, ішкен асын жерге ќойѓан мєрт
жан. Алтай бауырымызбен де біраз
єњгімелестік. Уаќыттыњ тапшылыѓына
байланысты сол μњірдегі барлыќ ќан-
дастармен ж‰здесе алмадыќ. Ресей
жерін аз к‰н араласаќ та, μз ‰йімізде
ж‰ргендей сезіндік. Себебі, ол жаќ-
таѓы аѓайындардыњ т±рмыстары μте
жаќсы. Ќай ‰йіне барсањ да, ќазаќы-
лыќты саќтап отыр. Барлыѓы "OTAU-
TV"-ге ќосылып алѓан да, елдіњ жања-
лыќ-баѓдарламаларын ‰збей кμріп
отыр. Єрине,  атаж±ртты  ањсап  отыр-
ѓандары кμрініп т±рады. Жергілікті
халыќ тарапынан ешќандай кемсі-
тушілік жоќ, кμп ±лт μз елінде ж‰рген-
дей, бір атаныњ баласындай тірлік етіп
отыр. Шындыѓы керек, біздіњ ќандас-
тарымыз сол μлкеніњ толыќќанды
ќожайыны секілді кμрінді.

Негізінен Сайлау Байбосын Ќанжы-
ѓалы шежіресін жазуды ќолѓа алды. Біз

лардыњ басын ќосып, кезіндегі ќажы-
ныњ айтќанын есімізге салып, арда аза-
маттыњ аманатын орындайыќ деді.
Біздер Ереймен жаќќа баруѓа келістік.
Былтыр 18 тамыз к‰ні Солдат пен Ќаду
ата-бабамыздыњ байырѓы μњіріне ба-
рып келді. Мен бара алмай ќалдым. Ол
жаќта бізден барѓан жігіттерді
жергілікті азаматтар Обаѓан бойынан
келген бауырларымыз деп жаќсылап
ќарсы алыпты. Ауданды аралатып,
небір сый-ќ±рмет кμрсетіп ќоя берген
екен. Жігіттер ауылѓа сондай кμтеріњкі
кμњіл-к‰ймен оралды. Ал сол Ереймен
μњіріндегі бауырларымыз да біздіњ
жаќќа келіп, т±рмысымызды кμріп
кетсек деп ниет білдіріпті. Оѓан біз де
бір марќайып ќалдыќ.

Сонымен  былтыр  Сарыкμлге  елі-
мізге белгілі ќаламгер-журналист Сай-
лау Байбосын келді. Мейманды аруаќ-
ты бабалардыњ жатќан жеріне апарып,
кесенелерін кμрсеттік. Ол кісі кμрші
Ресей елінде біршама ќандастарымыз
т±рады, сол жаќќа барып келейік деген
бастама кμтерді. Б±рын мен Камыш-
лов, Ірбіт аудандарынан ќараѓай тасып
ж‰ргенде, онда аѓайындарымыздыњ
барын білетінмін. Солдат Д‰тпаев,
Сайлау Байбосын ‰шеуіміз жолѓа
шыќтыќ. Маќсат – ќандастарымыз
орыс жеріне ќалай, ќашан барды, соны
білу.

Алѓашќы барѓан жеріміз – Сверд-
лов облысы Камышлов ауданыныњ
Гари деген ауылы. Ол жаќќа аталас
аѓайындарымыз μткен ѓасырдыњ ал-
ѓашќы аштыѓы болѓан 1920-шы жыл-
дардан бастап кете бастапты. Біздіњ
μњіріміз арќылы ыѓыса берген ѓой. Тек
Свердлов облысыныњ μзінде ќазір
μзімізге ќарайтын ‰ш ж‰зге жуыќ
т‰тін бар. Жєне Ресей жеріне ертеде
меніњ атам Райыстыњ Маѓз±м, Малѓаж-
дар, Мінай, Ќараќ±л, Тєйтік деген бес
баласы барып т±раќтаѓан екен.

1959 жылдан бастап меніњ єкем Ре-
сейден атам ќоныс – Сарыкμлге кμшіп
келді. Ал орыстыњ жерінде Ќараќ±л-
дыњ екі баласы – Ќ±рманѓали мен
Ємір ќалып ќойѓан. Ол екеуі ќазір μсіп-
μніп, ±рпаќ μрбітіп, ‰лкен шањыраќќа
айналды. Ќ±рманѓалидыњ ±лы Бауыр-
жан жергілікті жерде шаруашылыќпен
айналысады.  Жалпы, бєрініњ де т±р-
мыстары жаќсы. Сайлау бауырымыз
солардыњ ќалай кμшкені жайында
біраз мєліметтер алды. Бауырларымыз
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алдымен сол елдегі аѓайынмен ш±рќы-
расып-танысып, олардыњ жай-к‰йін
білуге барѓан болсаќ, екіншіден сол та-
рихи жинаќќа деректер алу еді. Енді
Сайлау бауырымыздыњ ќоржыныныњ
біраз толып ќайтќанына ш‰бє жоќ, се-
бебі, ол жаќта єњгіме ќ±рѓандардыњ
барлыѓы μткен к‰ндерді жадына сары
майдай саќтаѓан екен.

Биыл меніњ Ерейментау жаќќа жо-
лым т‰сті. Жазда аруаќты баба ±рпаќ-
тары жан-жаќтан ата ќоныста бас
ќостыќ. Ќазаќ хандыѓы ќ±рылѓанына
бес  жарым  ѓасыр, Тєуелсіздігіміздіњ
25 жылдыѓы ќ±рметіне сонау Алматы,
Ќызылорда, тіпті, ¤збекстаннан сек-
сенге жуыќ адам келді. Ќостанайдан
Солдат Д‰тпаев, Ќаду Оразбеков, μзім
бар бірнеше адам бардыќ. Сол жиын-
да аталарымыздыњ атына ќоѓамдыќ
ќор ќ±рылды. Оныњ бастамашысы
Ќоныс Єлімжанов бауырымыз.

Ереймен μњірінен алѓан єсерімді
сμзбен айтып жеткізу ќиын. Дањќы
биік Бμгенбай батырдыњ ескерткіші
б‰кіл сахара даланы ќорѓап т±рѓандай!
Сол мањайдаѓы Б±ќар жырау, Саќќ±-
лаќ билердіњ кесенелерінде болдыќ.
Жергілікті азаматтар асты-‰стімізге
т‰сіп, екі к‰н бойы керемет к‰тті. Жи-
ыннан соњ ол жаќтан біздіњ елге ќарай
екі машинамен адам шыѓып, осы μлке-
де мєњгілік тыныстаѓан атаќты баба-
лардыњ басын кμріп, єрі ќарай сапарын
жалѓастырып кетті.

Жалпы осы жаќтаѓы аѓайындардыњ
басы ‰немі ќосылып т±рады. Б±ѓан
дейін Мењдеке батырѓа, Асаубай ше-
шенге  ас  берілді.  Єлібек,  Мењдеке
батырларѓа аудан орталыѓында кμше
атаулары берілді. Б±ныњ барлыѓы ќ±р
дањѓойлыќ, атаќ шыѓару, ысырапшыл-
дыќ емес, еліміздіњ, туѓан Отанымыз-
дыњ бір с‰йем жерін жау ќолына бер-
мей, кейінгі ±рпаќ – біздерге аманат
етіп ќалдырѓан аталарымыздыњ аруа-
ѓыныњ алдында орындаѓан борышы-
мыз. Бабаларѓа ќарыздар екенімізді
±мытпауымыз керек. Жєне б±л іс
±рпаќтан-±рпаќќа жалѓасатын ‰рдіс
болып ќалыптассын, болашаќ балала-
рымыз бірін-бірі ±мытпасын, μз тари-
хын ќ±рмет т±тсын деген оймен ќолѓа
алынып отыр.

Ќарабай РАЙЫСОВ.
Сарыкμл ауданы.
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ДУАЛЫ АУЫЗДАН...

Ењ соњында
"...Ќазір жылтыратып μтірік ай-

туды мемлекеттік дењгейге кμ-
тердік. ¤тірік μрге бастыратын
ќ±былыс емес. Жерініњ байлыѓы
бар. Біраќ сол байлыќты елдіњ
игілігіне пайдаланар болса,
Ќ±дайдыњ бергені.

Екіншіден, гуманитария сала-
лары ±лттыќ єдебиетке, тарих
мєселелеріне келгенде біздіњ
оќыѓандар д‰ниеніњ барлыѓы
аќшаѓа байланысты, аќыл да,
сана да аќшада деп ойлайды.
Жоќ, олай емес. Сеніњ бір халыќ-
тыњ азаматы екендігіњді дєлел-
дейтін д‰ние не? Ол – єдебиет,
мєдениет, μнер, тарих. Біздіњ бас-
шыларымыз ±лттыќ дењгейдегі
мєселелерді  екінші  планѓа  ќой-
ѓан. ¤зіњ байќайсыњ ба, ‡кіметтіњ
жылдыќ есебінде алдымен бар-
лыќ байлыќты айтып алады да,
ењ  соњында мєдениет пен єде-

биетке назар аударады".

"Керемет емес екен"
"Мен Валенсина универси-

тетініњ шетелмен байланыс
жμніндегі проректоры, филология
профессорыныњ шаќыруымен
Францияда болдым. Єњгіме ба-
рысында, француз єдебиетініњ ірі
μкілдері туралы, ќазір тірі ж‰рген-
дерініњ жай-к‰йі, шыѓармалары
туралы с±раќ ќойсам, єлгі фило-
лог "оларыњ кім еді?" дейді. "Сен
μзіњ французсыњ ба?" "Иє". "Ен-
деше Андрес, По, т.б. толып жат-
ќан ќайраткерлерді білесіњ бе?"
"Білмеймін". "Сен ќалай филоло-
гияныњ профессоры болып ж‰р-
сіњ?"  десем, "Кμркем шыѓарма-
ларѓа жасалѓан суреттерді зерт-
теп, профессор болдым" дейді.
Айдаладаѓы ќазаќ ортасындаѓы
мен француздыњ аќын-жазушы-
ларын білемін де, ол Францияда

μмір с‰ріп, бірде-бір француз жа-
зушысыныњ шыѓармасын біл-
мейді.

Осындайдан ќорытынды жаса-
саќ, шетелдегініњ бєрі керемет
деуге болмайтынын кμреміз."

"Кесек д‰ние жоќ"
"Соњѓы кезде ќоѓамды елењ ет-

кізер не ірі кітап, не бір кесек д‰-
ние жоќ. Рас, аќындардыњ жы-
лап-сыќтаѓан, ќуанып-шаттанѓан
μлењ-жырлары бар. Проза, дра-
матургияда елдіњ кμњілінен шыѓа-
тын зерттеулерді жасауымыз ке-
рек.

¦лттыќ идея
"Капитализм – аќшаныњ ќ±лы

болу екенін біз баяѓыда-аќ т‰сін-
генбіз. Ѓылым-білім саласында
сапалы мамандардыњ жетіспеуі
зањды. Осындай жаѓдайда "дикий
капитализм" дегенніњ бєлесіне

тап болдыќ. Жеке кісілердіњ жем-
ќорлыѓы, ж±тќыншаѓыныњ ‰лкен-
дігі, бєрін кμріп отырмыз. Жоѓары-
дан тμменге, тμменнен жоѓарыѓа
т‰гел санап шыѓуѓа болады. Тек
мал табудыњ, баюдыњ соњына
т‰скен адам талай с±мдыќтарѓа
еріксіз барады. Экономиканы
жμнге келтіріп алѓан шыѓармыз.
¦лттыќ идеяны кμркейтудіњ жаѓ-
дайын ойластыруымыз керек.

(Т±рсынбек КЄКІШЕВ,
академик).

Кемел ±лт
"Аѓылшындар – ж‰йкесi тозба-

ѓан, жасымаѓан халыќ. Бiр-бiрiне
ќараѓанда кμзбен аймаласып
т±рады. Олардан жμн с±расањ,
ќуып ж‰рiп т‰сiндiредi. Таѓы бiр
тањ ќалатыным – аѓылшындар
μздерiн "¦лыбритандыќпыз!"
дейдi. "Еуропалыќ" десењ – намы-
станады. "Еуропа – бiздiњ
шекпенiмiзден шыќќан" дейдi.

Мысал айтайын. Аѓылшындар-
дыњ таксиi єлемдегi таксилерден
жарты метр биiк. Неге? Театрѓа
барѓанда аѓылшындар цилиндр

киiп барады екен. Бас киiмнiњ
тμбесi тиiп ќалмас ‰шiн таксиi
єдейi биiк жасалѓан. Экономика-
лыќ т±рѓыдан алып ќараѓанда,
таксидiњ тμбесiн ±зартќанша, бас
киiм ќысќартќан оњай емес пе?
Оњай. Бiраќ олар ±лттыќ дєст‰рдi
бєрiнен де биiк ќоя бiлетiн ел.
Сондыќтан да олар – ¦лыбрита-
ния! Соѓан ќарап ±лттарды да
т‰р-т‰рге бμлуге болатын сияќты:
кемел ±лт, шалаѓай ±лт, жањадан
жетiлiп келе жатќан балањ ±лт.
Єлгiндей мiнез аѓылшын секiлдi
кемел ±лтќа ѓана жарасады."

"Еркін елді кμруге
ќ±штармын"

"...Бiз  ќ±лдыќ  ±рып  ќ±рдай
жорѓалаѓан елмiз. Ќ±лдардыњ
психологиясы белгiлi. Байќайсыњ
ба, бiз, бiр-бiрiмiзге тура ќарап
сμйлемеймiз ѓой. Кμзiмiздi алып-
ќашып жасып, тμменшiктеп,  ба-
ќайымыздыњ басына ќарап
сμйлеймiз. Ал, мен еркiн елдi
кμруге ќ±штар едiм."

(Ќабдеш Ж¦МАДІЛОВ,
ЌР халыќ жазушысы).



Досым, саѓан сенемін. Сеніп μтем!
Жолы бμтен демеймін, жμні бμтен.
Достыќ деген – адамныњ кμрігі екен,
Достыќ деген аќылдыњ серігі екен

М±ќаѓали

1974 жылдыњ аќпан айы. Ќысќы кани-
кул аяќталып, Алматыѓа оќуѓа аттану ‰шін
ауылдан Ќостанайѓа келдім. Жарты ќ±рсаќ
студент болсаќ та, ол кезде елге кμбіне
±шаќпен ќатынаймыз. ‡кімет шєкірттерге
‰лкен жењілдік жасап ќойѓан. Билет
ќ±ныныњ 50 пайызын ѓана тμлейміз.
Пойызбен ырѓалып-жырѓалып екі к‰н
ж‰ретін жолды, 2 саѓаттыњ ‰стінде ењсе-
ресіњ. Кештетіп єуежайѓа жеттім. Кірсем
ыѓы-жыѓы, адам  кμп екен. Єлден соњ мен
±шатын Мєскеу-Ќостанай-Алматы баѓы-
тындаѓы 509-шы рейске тіркеу басталды.
Кезек меніњ алдымда т±рѓан жігітке де
жетті. Баќылаушыѓа паспортын, билеті мен
студенттік ќ±жатын кμрсетіп жатыр. Сту-
денттік билетіндегі КазГУ-діњ мμртабаны
кμзіме оттай басылды. Тіркеу аяќталып,
к‰ту залына μттік. Жан-жаѓымды кμзбен
шолып, єлгі жігітті  іздей бастадым. Ана-
дай жерде т±р екен. Басында аќ ќоян
ќ±лаќшын. ‡стінде μзіне ќ±йып ќойѓандай
ќара шолаќ тон. Бойшањ келген ірі денелі.
Екі иыѓына екі адам мінгендей мыѓым,
ќаќпаќ жауырынды, келбетті жігіт екен.
Ќимыл-ќозѓалысы да шираќ. Дєу де бол-
са, спортшы шыѓар-ау деп жорамалдадым.
Жанына барып  жаќын амандасып, жμн
с±радым. ¤зіміздіњ КазГУ-діњ студенті бо-
лып шыќты. Тек факультетіміз бμлек: мен
зањгерлікке, ол физика мамандыѓына оќып
жатыр екен. Ќоян ќ±лаќшынды шешіп, киер
жаѓына ќолын с±ѓып сілки берді де, μзін
Тілеген деп таныстырды. Кірпі шашы
‰рдиіп, ќалыњ ерні д‰рдиіп,  дєу ќабаќтыњ
астындаѓы шыны кμзілдіріктіњ артынан
кісіге тік ќарайды екен. ‡лкен, отты μткір
кμздері ќадалѓанда μњменіњнен μтеді. Тіле-
ген  екеуміз  осылай таныстыќ. Кейін та-
ныстыѓымыз достыќќа ±ласты. Сыртынан
ќараѓанда ќалпы суыќ кμрінетін Тілеген
араласа келе нєті ж±мсаќ, ж‰регі кењ,
мейірімді, аса бауырмал жігіт болып шыќ-
ты. Осылайша, екеумізді Ќостанай
єуежайы табыстырып, Алматы достасты-
рып, ќара шањыраќ – КазГУ егіз ќозыдай
бауырластырып жіберді.

Б‰гінгі ќазаќтыњ Єл-Фараби атындаѓы
¦лттыќ университеті, кешегі Киров атын-
даѓы КазГУ-діњ 11 факультетінде 5 мыњѓа
жуыќ студент оќыды. Біздіњ зањ факуль-
тетініњ студенттері Нархоздыњ (Халыќ
шаруашылыѓы институты) 10-шы шаѓын
аудандаѓы жатаќханасында т±рдыќ. Ал
Тілеген оќитын физфак орталыќта, Ни-
кольск базарыныњ ќасында орналасќан.
Ќазір ќалай екенін білмедім, о кезде Каз-
ГУ-діњ єр жатаќханасында студсовет (сту-
денттер кењесі), ОКД (жедел комсомол
жасаѓы) дейтін ±йымдар ж±мыс істейтін.
Жатаќханадаѓы тєртіпті баќылау, м‰лікті
саќтау, студенттердіњ ж‰ріс-т±рысын ќада-
ѓалау, мереке к‰ндері μтетін мєдени-б±ќа-
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ралыќ  ойын-сауыќ шараларыныњ ойдаѓы-
дай μтуін ќамтамасыз ету осы ОКД-ѓа
ж‰ктелген. Кєдімгі студенттердіњ милиция-
сы тєрізді. ¦йым м‰шелерініњ киетін ар-
найы формасы, таѓатын погоны бар. Ќ±дай
оныњ бетін ары ќылсын, жазатайым тєртіп
б±зып, ОКД хаттама жазып, деканатќа
жіберсе, мєселењ май шаммен ќаралады
дей бер. Не оќудан шыѓасыњ, тіпті  оњай
ќ±тылдым дегенде жатаќханадан ќуыла-
сыњ. Тілеген 2-курста осы ОКД-ныњ коман-
дирі болып сайланды.  Біздіњ зањ факуль-
тетінде кμбіне єскерде ќызмет еткен, оњ-
солын танып ќалѓан ересек жігіттер оќыды.
Бірде жатаќханада тμбелес болып, арты
‰лкен шуѓа айналды. Келесі к‰ні факуль-
теттіњ  ОКД бастыѓын ОКД штабына ша-
ќыртты. Біздіњ командир ауырып ќалып,
орнына орынбасары –  мен бардым. Баяѓы
ќара нанды бμліп жеп, ќайѓысыз, ќамсыз
ойнап  к‰ліп ж‰ретін Тілеген жоќ. М±рты
едірейіп, кμзі баќырайып, ‰лкен денесі
т±тас б±рылып тіке ќараѓанда, алдында
отырѓан адамныњ μзінен-μзі ќ±ты ќашып,
кєдімгідей мысы басылып, ж‰ні жыѓылып
ќалады. Кабинетіне кіре беріп ем, бірден
д‰рсе  ќоя берді. Басы шаќшиып, кμзі аќ-
шиып тμбењнен ш‰йліккенде тіпті кірерге
тесік таппай ќалады екенсіњ. Екі иыѓында
‰лкен ж±лдызды екі погоны бар, с±р фор-
масы сырт кμзге онсыз да суыќ кμрінетін
досымныњ ж‰зін тіпті с±сты ѓып жіберген.
Тап бір  сол  тμбелесті  мен  ±йымдастыр-
ѓандай, жеті ќат д‰ниеніњ бар пєлесін ‰йіріп
єкеліп ‰йді ѓой дейсіњ басыма. "Зањ фа-
культетінде тєртіп жоќ! Бєрі шетінен
б±зыќ!". Ќысќасы, не керек, досымнан сμгіс
алып мойным салбырап жатаќханаѓа
келдім. О баста ренжігеніммен, кейін бєрі
±мытылып кетті. Тілегенніњ ќоѓамдыќ
ж±мыс барысында кμпшілік м‰ддесі ‰шін
ешкімді алаламайтын, тіпті керек болса,
жаќынын да аямайтын, єділ ±йымдасты-
рушы, турашыл азамат екеніне сол кезде
кμз жеткіздім.

1976 жылдыњ жаз айы. Тілеген екеуміз
бір жатаќханада т±рамыз. Ќоѓамдыќ ж±-
мыстарѓа белсенді атсалысќаным ‰шін до-
сым орталыќтаѓы осы жатаќханадан орын
алып  берген. Сессия ж‰ріп жатыр. Сту-
денттер ‰шін б±л бір  аласапыран кезењ.
Бір к‰ні Тілеген екеуміз емтиханѓа асыѓып
бара жатып, жер асты арќылы ж‰ретін
μткел жолѓа т‰стік. Жол шетінде ќайыр
тілеп бір єйел отыр екен. Екеумізде бар-
жоѓы – т±тас ‰ш сомдыќ ќана.  Оны
б‰тіндей бере салсаќ, стипендияѓа дейін
єлі 2-3 к‰н бар. Бірдеме ќып к‰н кμріске
жеткізу керек. Ал бермейін десењ, кμњілде
дыќ ќалады. Мына єйелдіњ ќарѓысы ±рып,
алдаѓы емтиханнан ќ±лап ќалатын сияќ-
тымыз. Жолымызды кескен ќайыршыны
ќ±р алаќан ќалдырып кете алмай кєдім-
гідей кідіріп ќалдыќ. Аз-кем ойланып
т±рып, Тілеген: "Сен ќайыршыѓа бар да
мына 3 сомды беріп, 2 сомын ќайтарып ал"
– дейді. "Ќайыр с±рап отырѓан адамнан
ќалай ыздачы с±раймын" –  деп мен азар-
безер болам. Абырой болѓанда, аќшамыз-

гаупвахтаѓа т‰ссе, жай жатпайды. Біреу-
лермен сμзге келіп ерегесіп, жаѓдайды
одан єрмен ушыќтырып алуы м‰мкін. Мен
бірдеме ќып тіл табысармын" болды. Не
керек, бас аяѓы 20-30 минут μткенде бар-
лыќ солдат-студенттер  сапќа т±рѓызылып,
Тілеген екеумізді екі офицер екі жаќтан
саптыњ алдына алып шыќты. Подполков-
ник шеніндегі штаб бастыѓы біздіњ єскери
тєртіпке баѓынбай, лагерь шекарасынан
сыртќа р±ќсатсыз шыќќанымызды б‰кіл
кμпшілікке жария етті. Б±л аса μрескел
тєртіп б±зушылыќ екенін ныѓыздап айтып,
екеумізге ќатањ шара ќолданылатынын
айтты. Мен кμзімніњ астымен ±рланып
Тілегенге ќараймын. Ќабаѓы тарс т‰йіліп,
т‰неріп кетіпті. Намыстан жарылардай
ќып-ќызыл болып, ‰нсіз т±р. Полк коман-
дирі екеуміздіњ т‰сініктеме хатымызѓа ке-
зек-кезек ќарап т±рды да, одан офицер-
лер μзара кењесе бастады. Мен гаупвах-
таѓа кетуге іштей біржола бекініп т±рмын.
Б‰кіл сап бізге аяй, м‰сіркей ќарап т±рѓан
сияќты. Бір секундтыњ μзі  бір ѓасырдай
болып созылѓан аса азапты сєттер μтер
емес. Не де болса, біткен жеріміз осы бол-
ды ѓой деп біз т±рмыз. Бір кезде офицер-
лер кењесі де аяќталды-ау єйтеуір. Штаб
бастыѓы єскери жарѓыѓа баѓынбай, μз бе-
тімізше лагерь аумаѓын тастап кеткеніміз
‰шін Тілеген екеумізге ќатањ сμгіс жария-
лап, 2 к‰н бойы асхана ж±мысына жегі-
летінімізді жеткізді. Иыѓымыздан тау
т‰скендей болып біз де "Ућ!" деп жењілдеп
ќалдыќ. Кμпшілік студент-солдаттар да
єділетті ‰кім екенін айтып ќолдау танытып
жатыр. Осылайша, біз алдаѓы μмірімізге
сабаќ болатындай ‰лкен бір тєжірибе
алдыќ. Артынан штаб бастыѓы бізді шаќы-
рып алып, сендер достыќќа адалдыќ та-
ныттыњдар. Бір-біріњді ќорѓаштап, екеуіњ
де бастарыњды  ќауіпке бірінші тіктіњдер.
Наѓыз достыќ осындай ќиын-ќыстау кезењ-
де сыналады. Полк командирі сендерге
риза болѓандыќтан, осындай жењіл ‰кім
шыѓарды – деді. Артынан білсем, мен си-
яќты Тілеген де  "Кμлге барайыќ деп мен
бастама кμтердім. Бастаушы да, ±йымда-
стырушы да менмін" – деп жазып беріпті.
Жарты айдан соњ оќу-жаттыѓу жиынын
абыроймен аяќтап, лейтенант атаѓын алып
Алматыѓа ќайттыќ.

Содан бері, міне, 38 жыл μтіпті. Тілеген
екеуміздіњ достыѓымыз єлі де ‰зілген жоќ.
Араласып, хабарласып, бір-біріміздіњ ќал-
жаѓдайымызды с±расып, ќол босай ќалса
сырласып т±рамыз. Досым б‰гінде Ќоста-
най мемлекеттік педагогикалыќ институты-
ныњ проректоры. Педагогика ѓылымдары-
ныњ кандидаты, профессор. ¦лттыќ тєр-
бие бастаулары туралы  бірнеше ѓылыми
монографиялардыњ авторы.

Енді, міне, Тілеген ќарашаныњ 27-сі к‰ні
60 жасќа толѓалы отыр. "Алпыс – тал т‰с"
– дейтін халыќпыз. Досыма тал т‰сіњ ќ±тты
болсын! – дегім келеді. Оѓан ырыс-бере-
кеге толы, баќытты ћєм шуаќты ±заќ ѓ±мыр
тілеймін! "Кμйлектіњ жањасы, Достыњ ескісі
жаќсы" – деп классик жазушы Бердібек
Соќпаќбаев айтпаќшы, жалынды жастыќ-
тыњ талай ќызыѓын бірге бμліскен Тіле-
генніњ достыќ келбеті мен нар т±лѓасы мен
‰шін уаќыт озѓан сайын асќаќтай бермек.
Адал досќа аќ тілегімді мынадай жыр жол-
дарымен т‰йіндегім келеді:

КазГУ-де μткен ќамсыз к‰ндер ањсатты,
Саѓынышпен еске аламын сол шаќты.
Есі кетіп,  досым сеніњ, артыњнан,
Ж‰руші еді он шаќты ќыз моншаќты

Біреу жылап "С‰йемін" деп ышќынып,
Ал біреуі "К‰йемін" деп т‰шкіріп
Ж‰руші еді байќ±с ќыздар. Алайда,
Ешбіріне ќарамаушы ењ пысќырып.

¤мір деген сєт екен ѓой ќас-ќаѓым,
Зу етті де, μте шыќты жас шаѓыњ.
Тастап кеттіњ Алатаудыњ асќарын,
Ањсадыњ да туѓан жердіњ аспанын.

Досым, енді ќ±тты болсын алпысыњ,
¤міріњніњ дєл ортасы – тал т‰сіњ.
Сапарыњныњ сєтті μткіздіњ жартысын,
Ж‰регіњді жігер, ќуат шарпысын,
Ќ±діретті Алла μзі нєсіп ќып,
Берсін саѓан таѓы да бір алпысын!

Ізгі тілекпен:
досыњ Назымбек ЃАЛЫМ¦ЛЫ.

Ќостанай ќаласы.

МЕРЕЙ

ды  бір кісі айырып беріп,  оныњ бір сомын
ќайыршыѓа тастап, парызымыздан ќ±ты-
лып, емтиханѓа ќарай ж‰гірдік.

Алматыда μткен алаулы шаќтарда Тіле-
ген екеуміздіњ басымыздан талай ќызыќ
μтті. 1978 жылы оќуды тємамдадыќ.
Шіліњгір шілденіњ аптап ыстыѓында єске-
ри даярлыќтан μту ‰шін Ќараѓанды облы-
сындаѓы Спаск (б±рынѓы Карлаг) деген
єскери полигонѓа аттандыќ. Теміртау ќала-
сында бєрімізге єскери киім кигізді. Сμйтіп
бір к‰нде  солдат болып шыѓа келдік. Аяќта
керзі етік, баста сарѓыш панама. Айдала-
да палаткадан тігілген  єскери жатаќќа
келдік. Оќу-жаттыѓу жиынына бізден бμлек,
Целиноград инженерлік-ќ±рылыс институ-
ты мен Ќараѓанды медициналыќ институ-
тыныњ т‰лектері, басќа да аймаќтардыњ
студенттері кμп келіпті. Осылайша, кеше
ѓана арайлы Алматыныњ сыршыл саяба-
ѓында серуендеп, студенттік жатаќхана-
ныњ  ќонаќжай бμлмелерінде сайран сал-
ѓан алањсыз к‰ндер артта ќалып, кењдігі-
нен кμз с‰рінетін ќурайсыз ќу даладаѓы
єскери μмір басталып кетті. Тањѓы саѓат
6.00-де дабылмен кμтереді. Кешкі саѓат
22.00-де ±йќыѓа жатамыз. Ертеден ќара
кешке дейін бес ќаруымызды асынып, 34/
24 деген зењбіректі с‰йреп жаттыѓуѓа ат-
танамыз. Єбден аќ саусаќ болып ќалѓан-
дыќтан ба, жиынныњ алѓашќы к‰ндері  ала-
ќанымыз к‰лдіреп, сілеміз ќатып ќатты
шаршап ж‰рдік. Шаршаѓан былай т±рсын,
оњѓан тамаќ та жоќ. К‰н±заќ ќара сусыз
ќарын ш±рылдаѓанда кμз алдыњ б±лды-
рап, басыњ айналады. Байќаймын, кењ
иыќты, тμртбаќ денелі, тамаќсаулау Тіле-
ген досым бір айдан соњ аќырындап ж‰дей
бастады. Мен командирдіњ тыл бойынша
орынбасарымен тіл табысып, анда-санда
орайы келгенде 3-4 банкі консервіленген
ет алып Тілегенге беріп ж‰рдім. Тєртіп те-
мірдей ќатањ. Басшыныњ р±ќсатынсыз ат-
тап басуѓа болмайды. Тєртіп б±зѓан адам
ќатањ жазаѓа тартылады. Кенептен керіл-
ген єскери жатаќта маса мен ќ±рт-ќ±мырс-
ќаѓа таланып екі жарым ай бойы жаттыќ.

Бірде сенбі к‰ні т‰стен кейін демалыс
жарияланды. Тілеген екеуміз жаќын мањ-
даѓы кμлге барып гимнастерка, шалбары-
мызды жуып алайыќ деп шештік.  Сμйтіп
2-3 банкі консервіленген ет, нан-суымыз-
ды алып кμлге ќарай  кеттік. Єњгімелесіп
келе жатып лагерьдіњ шекарасынан шы-
ѓып кеткенімізді де байќамадыќ. Кμл  жаѓа-
сындаѓы ќолайлы жер  осы-ау деп шама-
лап, діттеген жаѓалауѓа таќай бердік те,
буын-буынымыздан к‰ш кетіп состиып ќат-
тыќ та ќалдыќ. Алдымызда жаѓалауда де-
малып ж‰рген бастыќтарымыз т±рды.
Сμйтіп полк командирі, штаб бастыѓы, бас-
ќа да жоѓары ќ±рамдаѓы офицерлер бар
кілењ демалып отырѓан шенділердіњ
‰стінен бір-аќ т‰сіппіз. Т±заќќа т‰скен тор-
ѓайдай болдыќ. Бір офицер фамилиямыз
бен оќу орнымызды жазып алды да, ла-
герьге ќарай ќуды. Тілеген екеуміз аптап
ыстыќта μкпемізді ќолымызѓа алып, ќ±йѓы-
тып ±шып келеміз. Ізіміден УАЗ кμлігіне
мінген бастыќтар ќуып келеді. 3-4 шаќы-
рымдай шыѓып кетіппіз, с‰мектей болып
терге малынып, екпіндей ж‰гіріп лагерьге
де кірдік. Екеумізді екі офицер екі бμліп
алып кетті де, жазбаша т‰сініктеме алды.
Ќайта-ќайта бастырмалатып жауап алады.
Сондаѓы с±райтыны: "Кім ±йымдастыр-
ды?", "Кім бастады?". Осы екі с±раќты ай-
налдырып єкеліп ќайталай береді. Жаза-
дан ќ±тылмасымызды сезіп, "Кμлге ба-
райыќ деп мен бастама кμтердім. Бастау-
шы да, ±йымдастырушы да менмін" – деп
мойындау жазып бердім. Сондаѓы ойым
"Тілегенніњ тік мінезін жаќсы білемін. Ол
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таќуа жігіті мынандай ±сыныс шыѓара-
ды. Ол м‰жіген белдемені кμрсетіп:
"Білімділік, тапќырлыќтыњ μзі – болым-
сыз нєрсеге мєн бере білу деген сμз.
Сондыќтан б±ѓан асыл к‰йеу Аѓлаќ,
ќадірлі ќ±да Ж‰кей екеуі кує болсын.
Егер ±лттыќ ойынды шешіп бере алма-
са, ќызымызды бермейміз. Ойынды
жаќсы ќ±растырса, ќызымызды ќалыњ
малымен риза ќош аттандырамыз", –
дейді.

Аѓлаќ белдемені алып, єрбір м‰ше-
лерін жеке-жеке сынап: "Алып ќара
ќ±стыњ ќанаты, батырдыњ мањдайы, ше-
шенніњ тањдайы, шебердіњ ыњѓыруы,
ж‰йрік аттыњ азуы, бєйбішеніњ кμпшігі,
Жолќынныњ μзені, Тєпкініњ тауы", – деп
сегіз т‰рлі сын таѓады.

– "Енді сегіз сынѓа сегіз ауыз μлењ
ќоссын", – деп Ж‰кейге ±сынады. Сон-
да Ж‰кей, Аѓлаќ айтќан сегіз сынды
домбыраѓа ќосып былайша єнге сала-
ды:

Мирас боп бабамыздан бізге ќалѓан,
Білмесек бізге де арман,

сізге де арман.
Осы екен сегіз сынныњ біріншісі,
Ќанаты ќыран ќ±стыњ б±лтты

жарѓан.

Сан найза садаќ ±стап саралаѓан,
Ерлер бар туѓан жерін аялаѓан.
Батырдыњ мањдайы деп

м±ны айтады,
Бар жанын елі ‰шін аямаѓан.

Шешендік ешќашан да
ќайтпас ќылыш,

Асыл сμз атамыздан ќалѓан ырыс.
Шешенніњ тањдайы деп сыналыпты,
Баќытќа бастаса екен осы ж‰ріс.

Ќ±ралѓан μнер шіркін асыл ойдан,
С‰йінем талапты ерге ќ±шаќ жайѓан.
Шебердіњ ыњѓыруы делінген б±л,
Тобына ќосылатын асыл сайман.

¤лењге ж‰ргенім жоќ ќ±р маќтанып,
Жастарѓа єнім ќалсын шумаќталып.
Азуы ж‰йрік аттыњ деп сыналѓан,
Соњында ќ±йын ќалѓан будаќталып.

Алтайдай  не жетеді асыл жерге,
Тењ болсын наймандардай есіл елге.
Анасыз жоќ тіршілік тиянаѓы,
Аналар мініп келген м±ндай ерге.

Айдынды алас±рып ала толќын,
Толќиды, дμнбекшиді ширап ол тым,
Тентегі табиѓаттыњ есімі б±л,
Жолында тауды тескен асау

Жолќын.

Кμрдіњ бе ќызыл тілдіњ шапќылауын,
К‰йреткен Жолќын μзен

наќты жауын.

Осымен сегіз сыныњ тењеледі,
Астынан μткізіп т±р Тєпкі тауын,

– деп Ж‰кей тμрдегі аќсаќалдарѓа иіліп
сєлем етеді. К‰йеу жігіттіњ алуан т‰рлі
μнеріне риза болѓан наймандар келісті
тойын жасап, ќыздарын беріп, Аѓлаќты
еліне шыѓарып салѓан екен деседі"
(С.Орайхан±лы).

 *   *   *
МЫСЌАЛ

– негізінен, баѓалы заттар (алтын,
к‰міс, т.б.) мен бояулардыњ μлшемі ре-
тінде ќолданылѓан. Ал мысќалды сал-
маѓы ‰лкен μлшем бірлігі – ќантармен
(56,443 г) салыстырып, оныњ кішкентай,
жењіл немесе аздыѓы туралы ќашќын-
ныњ μмірі т±тќынныњ тіршілігінен гμрі бір
мысќал тєуір ѓой (Ќ.Ж±маділов, Таѓдыр)
сияќты сμйлемдер єдебиеттерде жєне
батпандап кіріп, мысќалдап шыѓу сияќ-
ты маќалдар кμптеп кездеседі.

УЫС

– жартылай ж±мылѓанда ќолдыњ
(алаќанныњ)  ала алатын мμлшері = 4
саусаќ = 0,07 м, басќаша айтќанда,
ќолдыњ саусаќтарын жымдастыра
б‰ккендегі алаќан аясыныњ іші. Екі ала-
ќанныњ ќоса μлшенген салмаќтыњ
бірлігі – ќос уыс деп айтылады. Ќос уыс
– уыстыњ екі есе артыќ салмаѓына тењ
μлшем бірлігі.

ЌАДАЌ

– ертедегі шыѓыс елдерініњ кμбінде,
оныњ ішінде ќазаќ жєне т‰рік халыќта-
рында да ќолданылѓан салмаќ бірлігі
болып табылады. Б±л Еуропада кμп та-
раѓан фунт μлшеміне сєйкес келеді

Шыѓыс елдерімен ќатар, т‰ркі халыќ-
тарыныњ да ежелден ќолданылѓан сал-
маќ μлшемдерініњ таѓы бір т‰рі – бат-
пан деп аталады. Ќазаќ тілініњ
т‰сіндірме сμздігінде жєне кμне т‰ркі
μлшемінен ќараѓанда батпан 180-300 кг
аралыѓындаѓы салмаќ μлшемін
білдіреді. Осы атаумен байланысты
ќалыптасќан маќал-мєтелдер мен
ќанатты сμздерден, мысалы: б±л не
деген батпан ќ±йрыќ, су т‰бінде жатќан
ќ±йрыќ;  п±т болдым деп маќтанба, одан
да ауыр батпан бар; бала атадан бат-
пан артыќ туады, т.с.с.

 *   *   *
БЕЛК¤ТЕРЕР

– ќарт кісілерге, ауру адамдарѓа жа-
ќын туыстарыныњ дємді таѓамдарды
єдейі дайындап апарып, тілектестік
білдіретін салт.

ТЫШЌАНШЫЌ САЛУ

Жас баласы ауырып, тμсектен т±рѓан
кезде єке-шешесі немесе ата-єжесі оны

(Соњы. Басы газеттіњ μткен
санында)

БАЙЫРЃЫ ДЄСТ‡Р-Ѓ¦РЫПБАЙЫРЃЫ ДЄСТ‡Р-Ѓ¦РЫПБАЙЫРЃЫ ДЄСТ‡Р-Ѓ¦РЫПБАЙЫРЃЫ ДЄСТ‡Р-Ѓ¦РЫПБАЙЫРЃЫ ДЄСТ‡Р-Ѓ¦РЫП

Жалпы, омыртќа атаулыныњ тесігініњ
ішінен ж±лын т±тасы μтетіндіктен бел-
деме де μте жанды єрі нєзік м‰ше бо-
лып табылады. Белдеме мал ќањќасы-
ныњ артќы бμксе бμлігі саналатын
ќ±йымшаѓына тіреліп  т±рѓан беломырт-
ќа болѓандыќтан к‰ш ќозѓалыстыњ бар-
лыѓы оѓан т‰седі. Сол себептен де ќара
μлењде "Ќара нар ж‰к кμтермес, бел
кеткен соњ" деген жолдар бар (Ќазаќ-
тыњ этнографиялыќ атаулар, ±ѓымдар
мен категорияларыныњ дєст‰рлі ж‰йесі.
Алматы, 2011.)

Ќазіргі балалар белдеме ќањќасы-
ныњ пошымына байланысты оны "аэро-
план с‰йек" деп те елестетеді.

Белдеме омыртќа

– ќазаќ салтында сыйлы ќонаќќа
жамбастан кейін тартылатын кєделі де
дємді м‰ше. Ал Ќазаќстанныњ орталыќ
аймаѓы Сарыарќада соѓым сойѓанда
арнайы омыртќаѓа (беломыртќаѓа) ша-
ќыру салты да ќалыптасќан.

Осындай сыйлы ќонаќасы кезінде
кєделі табаќќа тартылѓан сыбаѓалы
белдеме пышаќпен єбден м‰жіліп бол-
ѓан соњ, ќонаќтар жастарѓа тєрбие беру
маќсатында "белдемені сынау", яѓни
"белдеменіњ сегіз сынын айту" салтын
орындайтын болѓан. Кєделі табаќтан
тоя дєм татып болѓан соњ меймандар
енді етінен босаѓан белдеме с‰йекті
сынау арќылы ‰й иелерін, єсіресе жас-
тарды кμњіл кμтеруге, тамашаны ќызыќ-
тап  бой  сергітуге  ±мтылдыратын бол-
ѓан. Ол ‰шін  кейде келген ќонаќ табаќ-
тас болѓан адамдардан немесе ‰й
иелері мейманнан "белдеменіњ сынын
айтуды" талап етіп, белдеме омыртќа-
ны ортаѓа ±сынады. Егер ‰лкендер бел-
деменіњ сегіз сынын білетін болса, ‰нде-
мей, білмейтін жастарды сынайды. Ал
жастардан м±ны білетін адам табылма-
са, білгір ‰лкен адам белдемені ќолы-
на  алып, салтты орындай беретін бол-
ѓан.

Беломыртќаныњ кμзге шалынатын
бμгенайлы єрбір негізгі бμліктерініњ,
яѓни омыртќа ќ±рылысыныњ атауларын
былайша шаѓын μлењге айналдырып,
тењеулер айтатын:

Батырдыњ мањдайы.
Шешенніњ тањдайы.

Ж±мыр жердіњ жєннаты.
Сам±рыќ ќ±стыњ ќанаты.

Асќар таудыњ зањѓары.
¤зен-судыњ ањѓары

Арѓымаќ аттыњ азуы
¦станыњ ыњѓыруы.
Барлыѓы – ж‰йрік аттыњ

ер т±рманы.
Ќазаќ арасына белдеменіњ сегіз

сыны туралы неше т‰рлі ањыз-єњгіме,
μлењ-жырлар ерте заманда таралѓан:

"Аѓлаќ деген сері жігіт μзініњ аќын
досы Ж‰кейді ертіп, Ш‰йдіњ найманда-
рын аралап, ќалындыќ тањдайды.
Аќыры бір ауылѓа ќ±да т‰сіп, ќызбен
келісіп, ата-анасы ќызын беретін бола-
ды. Аѓлаќтыњ елі алыс ќалѓандыќтан,
±заќ жатып, ќыздыњ тойын жасатып,
алып ќайтуѓа тура келеді.  К‰йеу жігіт
пен досы ќыздыњ туыстарын аралап,
таныса бастайды. Ќыздыњ аталас таѓы

бір туысы шаќырып, думан жасаса ке-
рек. Бозбалалардыњ ортасында

ойын ќыза-ќыза келіп, ет жеп отыр-
ѓан кезде наймандардыњ бір

жаќын аѓайын, наѓашыларыныњ ‰йіне
ырым етіп алып келеді. Келген ‰й ол
балаѓа єдейі арнап мал сояды немесе
басќа тамаќ істеп: "Жаман ауруды жаќ-
сы ас кетіреді", – деп ырымдап, тілек
айтып, жегізеді. М±ндай ырымды тыш-
ќаншыќ салу дейді.

Ш‡ЛЕН АС

Б±рынѓы кезде ауќатты байлар мен
белгілі адамдар кедей-кепшіктерді єдейі
шаќырып, мал сойып, тойѓызѓан. М±ны
ш‰лен ас деп атаѓан.

ШАШЫРАТЌЫ

К‰зде ќойѓа ќошќар ќосќанда мал
иелері ауылдастарына ќонаќасы бер-
ген. Шашыратќы дєст‰ріне ќатынасќан
адамдар: "Тμл кμп болсын! Малыњ аман
болсын!"  – деп, батасын берген.

ШОШАЙ

¤ткен ѓасырларда ќазаќ халќы Ота-
нын, дінін сатќандарѓа, ќ±дайѓа, пайѓам-
барѓа, аруаќќа тіл тигізгендерге, аса
ауыр ќылмыс жасаѓандарѓа μте ќатањ
тєртіптік зањ ќолданѓан. Ол зањныњ аты
– шошай.

Шошай ету деген – ќылмыскердіњ
‰йін ауылдан бес-алты ж‰з ќадам бμлек
тігу. Ол ‰йдіњ адамын да, малын да
ауылымен араластырмайды. Сμйтіп, ел
зањында материалдыќ ќана емес, руха-
ни жаѓынан да жазалау. М±ндай жаѓ-
дайѓа ±шыраѓан ‰йді шошай ‰й, адамын
шошай ќазаќ деп атайды. Оларѓа
ќ±рмет жасалмайды, олар ќонаќќа,
тойѓа, мєжіліске шаќырылмайды.

К¤ЊІЛ ШАЙ

Адам μмірінде ќуанышты да, ренішті
де жаѓдайлар болады. Басына іс т‰скен-
де, т±рмыста кездесетін ќиын жаѓдай-
да, ренішті, к‰йінішті кездерде адамдар
бір-біріне кμњіл білдіріп, ќиыншылыќќа
ортаќтасып, аќыл-кењес береді. Ашулы
сєтте басу айтады. Міне, осындай кез-
дерде ауылы аралас аѓайын-туыс кμњіл
білдіріп, дастарќан жаяды. Аталѓан жаѓ-
дайларда жайылѓан дастарќан "Кμњіл
шай" деп аталады.

"ЌОЛКЕСЕР"

– мал сойысќан адамѓа ‰й иесініњ сол
сойылѓан малдыњ етінен шикідей бе-
ретін сыбаѓасы. Соѓым кезінде болсын,
басќа уаќытта болсын, мал сойѓанда
жаза басып ќолын кесіп алуы м‰мкін
ѓой. Єу баста ќолын жараќаттап алѓан
кісіге μтеу ретінде берілген секілді. Кейін
келе мал сойысып кμмектескен адамѓа
алѓыс айту ретінде дєст‰рге айналѓан.

"АЙЫРЫЛЫСАР К¤ЖЕ",
"АЙЫРЫЛЫСАР АЯЌ",
"К¤ШЕРЛІК" БЕРУ

– ертеден бері келе жатќан жаќсы
салт. Сыйласќан адамдар б±рындары
к‰здеуге не ќыстауѓа кμшерде, иє
болмаса, басќа жаќќа ќоныс
аударѓанда бір-бірін дємге
шаќырысады. Кєдімгідей мал сойып,
ќадірлі м‰шелерді алдына тартады.
"¦рыспай айырылысќан – ±ялмай
ќосылады" деген аталы сμз бар.
Ќоныстас болѓандар бір-біріне игі ниет-
тілектерін айтып, "алдаѓы уаќытта да
дємдес-т±здас болуѓа тєњірі
жазсын" деп ќоштасады.
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 Ж‰регі шуаќты ќамќоршы еді...
Єкеміз Біржікенов Єлімбай Єбдіѓали±лы тірі бол-

ѓанда 29 ќарашада 57 жасќа толар еді. Б±л фєни μмірден
μткеніне 10 жылдыњ ж‰зі болды. Єке – асќар тау деп
бекер айтылмаѓан, басына ќиын іс т‰скенде демеу беріп,
єкелік к‰ш-ќайрат беретін адамыњ болса ќандай жаќсы.
Ќиналѓан сєттеріњде, жаныњ аналыќ мейірімділікпен ќоса
єкелік ќамќорлыќты да іздейді екен. Біраќ, амал ќанша…
Єкем жарыќтыќ μмірініњ аќтыќ демі таусылѓанша бей-
нетшілікпен кетті. Ќысќа μмірі оны ќаншалыќты ќуантќа-
нын білмеймін, біраќ єкеміздіњ бізді ќуантќаны, єркез
ќуантќысы кеп т±ратыны есте. Єкеміздіњ жылы мейірім-
мен ќараѓан мμлдір кμздері єлі к‰нге кμз алдымызда.
Єкем μте балажан еді, баланыњ тілін жаќсы табатын.
Єкемніњ балаларына деген ќамќорлыѓы аса биік еді,
ќызѓаншаќтыќ не болмаса басќалармен баќталасатын
кезін кμрген емеспіз, ќолы ашыќ жомарт кісі болатын. ¦стаздыќ еткен мектеп-
терінде де оќушылары єкемді сыйлап, ќатты жаќсы кμретін. ¤зініњ басынан
кешкен оќиѓаларын айтып отыратын, "ойларында болсын, бірі болмаса бірінен
тєлім алар, сабаќ болар, μмірде пайдасы тиер" деп ойлайтын болса керек.
Адам баласын ренжітпейтін. Ќай жерде ж±мыс істемесін, єркез ±жымына сый-
лы, μз ортасында абыройлы болды. ¤зі μте ќарапайым, кімге болса да жылы
сμйлеп, мейірімін тμгіп ж‰руші еді.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Мерейтой-60!
Аманкелді ауданы, Б‰йректал ауылыныњ т±рѓыны,

ардаќты єкеміз Серикбаев Ќ±сайын Жєкіш±лын 60
жасќа толѓан мерейтойымен ќ±ттыќтаймыз! Зор ден-
саулыќ, ±заќ μмір, ашыќ аспан тілейміз. Єкемізге ба-
лалары мен немерелерініњ, туыстары мен дос-жаран-
дарыныњ ортасында к‰ліп-ойнап, баќытќа бμленіп ж‰ре
беріњіз дей келе мына жыр жолдарын арнаймыз:

Алпыс жасыњ,єкешім ќ±тты болсын,
Денсаулыѓыњ єрќашан мыќты болсын.
Єр тањыњ арайлап атып,
¤міріњ шаттыќ пенен н±рѓа толсын.

Тілек білдірушілер: ±лдары: Медет, Єсет,
Шыњѓыс, Гамзат, Абылайхан. Келіндері:

Мариям, Аяулым, немерелері:
Сабина, Маулен, Айс±лтан, Жансел.

ЕСКЕ  АЛУ

10 жыл μтті асќар тауым ќ±лаѓалы,
10 жыл μтті анам іздеп жылаѓалы.
Єр к‰німіз саѓынышпен μткенімен
Ж‰регіміз єке деп соѓады єлі.
Тєрбиењді кμріп μстік жасымыздан
Ешкім сендей сипамаѓан басымыздан.
Т‰сіне алмай ќалдыќ єке артыњда,
Кетуіњде болды-ау бізге тосыннан.
Алла салды басымызѓа сынаќты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Ќайѓысы мен ќызыѓы кμп μмір-ай

Бірде кμтеріп, бірде жыѓып ќ±латты.
¦л-ќызыњды білімді ѓып μсірдіњ,
Шалыс басќан артыќ-кемін кешірдіњ.
Туыстардыњ ќамын жедіњ ертеден,
Бауырларым деп μттіњ осы μмірден.
¦стаз едіњ білім берген жастарѓа,
Ќ±шаѓыњ да ашыќ еді достарѓа.
Алдын ала ойѓа т‰йіп барлыѓын,
Єрбір ісіњ енуші еді жоспарѓа.

Еске алушы: ж±байы, балалары.

Еске алу
Асќар таудай єкеміз, немерелерініњ аќылшы атасы, отба-

сымыздыњ ќара нардай тірегі болѓан, аяулы жар, жан єкеміз
БЕКС¦ЛТАНОВ Балдырѓан Омар±лы μмірден озѓанына
21 ќарашада 1 жыл толып отыр. Єкеміз табиѓатынан ж‰регі
кењ, аќ кμњіл, шыншылдыѓымен, ењбекќорлыѓымен халыќтыњ
ќ±рметіне бμлене білген. Аяулы єкемізді саѓынышпен еске ала
отырып оныњ ѓазиз рухына Алладан медет, пайѓамбарымыз-
дан шапаѓат, иманыњ жолдас болып, ќабіріњ н±рѓа толып,
жатќан жеріњ жайлы болсын  дейміз.

Саѓынышпен еске аламыз єкешім,
Білім берген, аќыл берген данамыз.
Иманыњыз ќабіріње сыймасын,
Аяулы да біздіњ асыл єкеміз.

Еске алушылар: ж±байы – Ќамажай, балалары,
немерелері, шμберелері жєне келіні, к‰йеу балалары.

"Новотроицк-1" ЖШС Ќазаќстан Республикасыныњ 1998 жылѓы
22 сєуірдегі №220 зањыныњ  45 бабыныњ 1,2 тармаќтарына, 46
бабыныњ 1 тармаѓына сєйкес:

1) 2016 жылѓы "26" желтоќсанда саѓ. 09.00-де мына мекенжай-
да: Ќарабалыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Новотроицк-1" ЖШС
кењсесінде атќарушы органныњ бастамасы бойынша ќатысушы-
лардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай к‰н тєртібімен
болатынын хабарлайды:

К‰н тєртібінде (мєселе):
Серіктестіктіњ бірден бір атќарушы органын ќ±ру ("Новотроицк-

1" ЖШС директорын сайлау).
 Кμктемгі егіс жєне жиын-терін ж±мыстарын ж‰ргізуге заем, не-

сие, ќаржыландыру алу ‰шін жєне/немесе ауыл шаруашылыѓы
техникасын жєне μзге де техниканыњ μз ќажеттілігі ‰шін лизингін
ресімдеу ‰шін "Аграрная кредитная корпорация" АЌ-ѓа, "КазАгро-
Финанс"  АЌ-ѓа ж‰гіну, 200 000 000 тењге шегінде "КазАгроФинанс"
АЌ-ѓа жєне 350 000 000 тењгеге дейін  "Аграрная кредитная корпо-
рация" АЌ-ѓа ж‰гіну, соныњ ішінде міндеттемелерді ќамтамасыз ету
‰шін жылдыќ сыйаќы мμлшерлемесі 20%-дан артыќ емес 10 жыл-
дан аспайтын мерзімге "Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ-ныњ  жєне/
немесе кез келген екінші дењгейдегі басќа банктіњ кепілдігімен,
ж‰гіну туралы.

"Новотроицк-1" ЖШС-ніњ директорына "Новотроицк-1" ЖШС-ніњ
атынан несие келісім-шарттарына, ќаржылыќ лизинг шарттарына,
кепіл шартына,  жылжитын /жылжымайтын м‰ліктіњ кепіл шарттары-
на, кредит, заем, лизинг, кепілдік алу  туралы кез келген басќа
келісімдер мен шарттарѓа   ќол ќою μкілеттігін беру.

"Аграрная кредитная корпорация" АЌ, "КазАгроФинанс" АЌ,
"Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ-на  жєне/немесе кез келген екінші дењ-
гейдегі басќа банктерге жєне ќаржылыќ ±йымдарѓа  "Новотроицк-1"
ЖШС  μзініњ міндеттемелерін орындамаѓан жєне тиісінше орындама-
ѓан жаѓдайда кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізуге келісім беру.

  2) 2017 жылѓы 17 наурызда саѓ.09.00-де мына мекенжайда:
Ќарабалыќ ауданы, Новотроицк  селосы, "Новотроицк-1" ЖШС кењ-
сесінде атќарушы органныњ бастамасы бойынша ќатысушылардыњ
кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай к‰н тєртібімен болатынын
хабарлайды:

К‰н тєртібінде (мєселе):
Жылдыќ ќаржылыќ есептілікті бекіту жєне 2016 жылѓы таза та-

бысты бμлу.
Ќазаќстан Республикасыныњ 1998 жылѓы 22 сєуірдегі №220

зањыныњ  47 бабына сєйкес ЖШС ќатысушыларыныњ жалпы жина-
лысын μткізу тєртібі.

ТАЃЗЫМ

2016 жылдыњ кμктемінде бауыры-
мыз, асќартау єке Біржікенов
Єлімбай Єбдіѓали±лыныњ б±л д‰ние-
ден μткеніне 10 жыл толды.

Єлімбай Єбдіѓали±лы елгезектік,
ќарапайымдылыќ сияќты ізгі ќасиет-
терімен ерекшеленетін. Білікті маман,
білімді ±стаз, асќартау ќамќор єке бо-
латын. Алдына маќсат ќоя білетін, бір
екі к‰ндік емес, жылдарѓа жоспарлап,
соѓан жетуге талмай ењбектенетін.
Ол єкесіне тартып есепке ж‰йрік, ма-
тематик болды. Ќолына алѓан ќан-
дай кєсіп болмасын, сол ісініњ фор-
муласын тауып, нєтижесіне дєл со-
ќтыратын. Аяќтаѓан ісінде артыќ-кемі
болмайтын, ќиюын ќиыстырып жібе-
ретін. Єлекењ бір жылдары іні, жиен,
к‰йеу баласын ерітіп ж‰ріп кірпіш
ќ±йып, туѓан ауылы Аќкμлде зама-
науи ‰лгідегі ‰й т±рѓызды. ‡йдіњ ќ±ры-
лысын аяќтап, жања ќонысќа кμшіп
жатќанда ќуанышымен бμлісейін
деп, мен де  кіріп шыќтым. Єлекењ
‰йдіњ ауласын жинаќтап ж‰р екен.
Жанында єлі мектеп табалдырыѓын
аттамаѓан ±лы Айбек бар. Айбек екі
білегіне кірпіш салып алѓан саусаѓы-
ныњ ±штарын ерніне тигізіп бірдење
санап ж‰р. Байќасам, ќанша кірпіш
тасыды, ќаншасы ќалды, соныњ
есебін шыѓарып ж‰р екен. Ол уаќыт-
та электр жарыѓын єр кμшеге екі-аќ
саѓаттан беретін, теледидар да жоќ.

Сонда байќаѓаным, ол далада ба-
ласын ойнатып, бір жаѓынан ењбекке
баулып ж‰рсе, екінші жаѓынан есеп-
ке ‰йретіп мектепке дайындыѓын пы-
сыќтап ж‰р екен. Балаѓа деген ќам-
ќорлыѓы осындай еді. Єттегенайы,
Єлекењ сол ‰йдіњ ќызыѓын кμп кμре
алмады, науќастаныњќырап ж‰ретін.
Елден ќалаѓа кμшті. Бір к‰ні Торѓайда

Тамаша ±стаз, асќартау єке болатын

Затобол кентінде таќтай, бμрене, шырѓай, штакетник, т.б.
 аѓаштыњ барлыќ т‰рлерін μлшемдерімен сатамыз.

¦саќ малмен,  ќара малѓа да айырбастау
м‰мкіндігін ќарастырамыз.

Тел: 8-705-562-0-1-2-3

маѓан келіп "Аѓа,  Ќостанайѓа кμшемін,
автобазадан кμлік алып бер" деді. Мен
уєделі к‰ні екі КамАЗ-ды тіркемесімен
алып бардым. Ж‰гін тиеп, кμштіњ бетін
теріскейге б±рып т±рѓанымызда,
єулеттіњ ‰лкені, Аќкμл μњірініњ абыз
аќсаќалы тоќсандаѓы Аѓытай
тєтеміздіњ єдейі келіп, шыѓарып са-
лып т±рып: "Єлімбайым-ау, сен мені
тастап ќайда кетіп барасыњ, біреу ба-
сымды с‰йесе сен с‰йейді ѓой деуші
едім, аќтыќ сапарымдаѓы мєжілісті
сен басќарады деп ж‰руші едім" деп
кμзін ќолымен с‰ртіп т±рып ќоштасќ-
анын кμріп едім. Тєтем б±л сμзін кейін
ешкімге айтќан жоќ. Сонда Єлекењніњ
туысќа ќадірлі, елге сыйлы азамат
екеніне таѓы бір кμзім жеткен еді...

Єлімбай ќалаѓа жаќын ауылдан ‰й
алды, мектепке ж±мысќа т±рды,
келінді де орналастырды. ¦затпай
ќаланыњ ортасынан ‰й алып, екі ба-
ласын жоѓары оќу орнына т‰сірді.
Єлімбай таѓы да μзініњ болжаѓаны-
ныњ д±рыстыѓын кμрсетіп кетті. Кμзі
тірісінде отбасын жеткізіп, артында
ќалдырѓан жиѓан-тергені балалары-
ныњ μз ќолы μз аузына жеткенше же-
тетінін білген екен.

Иє, ш‰кір тєубє дейміз де. ¤зі бол-
маса да кμзіндей болып екі ±лы, бір
ќызы ж‰р.‡шеуі де мектепті де, жо-
ѓары оќу орнын да ‰здік аяќтады. Бірі
бойжетіп т±рмыс ќ±рды, бірі ер жетіп
шањыраќ кμтерді. Ш‰кір, ат жалын
тартып атќа да ќонды.

Батыр Бауыржан Момыш±лы айт-
ќан екен: "Батырды ана батыр ќылып
тумайды, орта тєрбиелейді, уаќыт
шыњдайды" деп. Балалар аѓайынныњ
ортасында тєрбиеленді, єкесі жоќ де-
месе, жетімдік кμрген жоќ. Шеттеген
жоќ. Мінездері ќалыптасты. Бала

тєрбиесі дегенде анасы Єбдіхамит-
ќызы Майра келінніњ ењбегін айтпас-
ќа болмайды. Балаѓа ќасиет ана
с‰тімен с‰йекке сіњеді деген.

Єуелде абдырап ќалѓанымен Май-
ра есін тез жиды,Єлекењніњ шањыра-
ѓын ќ±латпады. Балаларын жеке
бμлектемей аѓайынныњ ортасында баќ-
ты-ќаќты, μсірді. Абысын-ќайынаѓала-
рыныњ алдын кеспей, єй-шєй деспей,
сыйластыќпен келеді. Уаќыт – емші
деген, таѓдырдыњ барлыќ сынаѓынан
с‰рінбей μтіп келеді. Майраѓа ендігі
тілеріміз, тек балаларыныњ, немере-
шμберелерініњ ќызыѓын ѓана кμрсін де-
мекпіз. Єкеміз Єбдіѓали анамыз К‰лай-
дыњ кμзі тірісінде аќбосаѓамызды
бірінші аттаѓан келіні, асыл жењгеміз
Сєбденќызы Жємила марќ±м болатын.
Жємила біздіњ шањыраќќа ќ±т-береке
єкелді. Ынтымаѓымыз арта т‰сті. Осы
Жємила абысыныныњ ‰лгі-μнегесін
кμрген, тєрбиесін алѓан келіндері
б‰гінде єже атанып отырѓан Алмаг‰л
бастаѓан Рсалды, Майра, Ќуанышк‰л
дєст‰рді жалѓастырып, аќбосаѓаны ат-
таѓан келіндерге ќамќор болып, баѓыт-
баѓдар кμрсетіп отыр.

Осындайда осылай бауырыњды
еске алѓанда саѓыныштан ж‰регіњ
сыздайды екен...

Єлімбайдыњ осы мањѓаз бейнесі
єулетініњ, ауылдастарыныњ, ќ±рбы-
ќ±рдастары мен студент достарыныњ
есінде ќалып, єр кез естелік айтары
хаќ. Єлімбай тірі болып ортамызда
ж‰рсе биыл 27 ќарашада 57 жасќа
толар еді. Б‰гінде оныњ т±лѓасын са-
ѓына еске аламыз. Алладан оныњ
жаны жєнатта болсын деп тілеп, ру-
хына єркез ќ±ран баѓыштаймыз.

 Еске алушы аѓасы  Амандыќ
Єбдіѓали±лы Біржікен.

Ќ±ттыќтаймыз!

Аманкелді ауданы Б‰йректал ауылыныњ т±рѓыны
ќ±дамыз СЕРІКБАЕВ Ќ±сайын Жєкіш±лын ќараша-
ныњ 24-інде 60 жасќа толуымен ќ±ттыќтаймыз.

Ізгілікті н±рын шашар мањайѓа,
Адамсыз ѓой ‰лгі болар талайѓа.
Жаќсылыќты μзіњізден кμп кμрген,
¦мытпайды туѓан-туыс ќалайда!
‡лгі болѓан ‰лкенге де жасќа да,
Сыйлар сізді туѓан-туыс, басќа да
Баќытты боп б±л μмірде мєњгілік,
Ќуатыњыз таусылмасын 100 жаста да!

 Ізгі тілекпен: ‰лкен ќ±даѓиыњыз –
Ќадиша, ќ±дањ – Сайлау, ќ±даѓиыњ – Н±рсєуле,

ќ±да балањ – Дулат.

"ТОО "Новотроицк-1" в соответствии с п.1,2 ст. 45, п.1 ст.46
Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. №220 сообща-
ет, что:

1) 26.12.2016 г.  в 09 часов 00 минут по адресу: Карабалыкский
район,  село Новотроицкое, контора ТОО "Новотроицк-1" по иници-
ативе исполнительного органа состоится внеочередное общее со-
брание участников с предлагаемой повесткой дня:

Повестка дня  (вопросы):
Образование единоличного исполнительного органа товари-

щества (избрание директора ТОО "Новотроицк-1").
Обращение в АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАг-

роФинанс" по вопросу получения займа, кредита, финансирова-
ния на проведение весенне-полевых и уборочных работ и/или
оформления лизинга сельскохозяйственной техники и иной техни-
ки для собственных нужд, в пределах до 200 000 000 тенге в АО
"КазАгроФинанс" и до 350 000 000 тенге АО "Аграрная кредитная
корпорация" в том числе под гарантию АО "Народный Банк Казах-
стан" и/или любой другой банк второго уровня, или финансовые
организации в обеспечение выполнения обязательств со ставкой
вознаграждения не более 20% годовых сроком не более 10 лет.

О наделении полномочиями директора ТОО "Новотроицк-1" на
подписание кредитных договоров, договоров финансового лизин-
га, договоров гарантии, договорв залога недвижимого/движимого
имущества, любых  других договоров и соглашений для получе-
ния кредита, займа, лизинга, гарантии.

Предоставлении согласия  АО "Аграрная кредитная корпора-
ция", АО "КазАгроФинанс", АО "Народный Банк Казахстана" и/или
любым другим  банкам  второго уровня и финансовым организаци-
ям на внесудебную реализацию заложенного имущества в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО
"Новотроицк-1".

2) 17 марта 2017 года в 09 часов 00 минут по адресу: Караба-
лыкский район, село Новотроицкое, контора ТОО "Новотроицк-1"
по инициативе исполнительного органа состоится внеочередное
общее собрание участников с предлагаемой повесткой дня:

Повестка  дня (вопрос):
Утверждение годовой финансовой отчетности и  Распределе-

ние чистого дохода за 2016 г.
Порядок проведения общего собрания участников товарище-

ства с ограниченной ответственностью в соответствии со ст. 47
Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. №220 "О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью".

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметініњ мєлімдеуінше,
сот "Мемлекеттік єлеуметтік саќтандыру ќоры" АЌ-ныњ
Ќарабалыќ аудандыќ сотыныњ шешіміне келтірген
шаѓымы бойынша азамат И.-діњ 93 647 тењге кμлеміндегі
ж±мысынан айырылуы жаѓдайына орай алѓан єлеуметтік
тμлемді зањсыз деп кері ќайтару туралы азаматтыќ істі
ќарады.

Ж±мыссыз азаматтыњ
ќ±ќыѓы ќорѓалды

Ењбек жєне халыќты єлеу-
меттік ќорѓау департаментініњ
шешімімен жауапкер 2013 жыл-
дыњ 2 тамызынан 1 желтоќсаны
аралыѓында ж±мысынан айыры-
луы жаѓдайына байланысты
єлеуметтік тμлем ретінде 34315
тењге алып отырѓан. Алайда,
ж±мыссыз ретіндегі тізімнен жа-
уапкер 19 тамызда шыѓарылѓан
кμрінеді. Осы себепті талапкер

азаматтыњ 93 647 тењге кμлемін-
де артыќ алѓан тμлемін ќайтару-
ды с±райды.

Жауапкер сотта μзініњ єр он
к‰н сайын ењбекпен ќамту
бμліміне келіп белгіленіп т±рѓа-
нын жєне єлеуметтік тμлем ал-
ѓан 4 айда ж±мыссыз болѓанын
айтады. Ал, оныњ ж±мыссыздар
тізімінен шыѓарылѓандыѓы тура-
лы оны ешкім хабардар етпе-

ген.
Шаѓымданушы тарап жауап-

кер тіркелуге уаќытылы келме-
гендіктен тізімнен шыѓарылды
деген уєж айтќанымен, оны сот
отырысы барысында дєлелдей
алмады. Осы себепті сот жауап-
кер зањды негізде єлеуметтік
тμлемдерді алып отырды деген
ќорытынды жасады.

Азаматтыќ істі ќарау нєтижесі
бойынша "Мемлекеттік єлеу-
меттік саќтандыру ќоры" АЌ-ныњ
шаѓымын ќанаѓаттандырусыз
ќалдыруѓа шешім шыѓарды.
Азаматтыќ істер бойынша сот
алќасы бірінші сатылы сот
шешімін μзгеріссіз ќалдырды.

Шешім зањды к‰шіне енді.
Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.

¤тініш бауырларыма!

2017 жылы баспадан кμп тиражбен атам Сатыбалды±лы Фай-
золланыњ жыр-дастандары толыќтырылып шыѓаруѓа дайын. Сон-
дыќтан кезінде марќ±м єкем С±лтан-Ахмет Зияуйтден±лыныњ аѓа-
інілеріне газетке басып шыѓаруѓа аманат етіп берген ќолжазба,
машинкаѓа басылѓан ењбектерін Сатыбалды ишан шμбересі  Ра-
мазан С±лтан±лына ќайтаруларыњызды μтінеміз. "Шерлі жылдар,
шерулі жырлар" кітап сияќты толыќтырылѓан ењбегін де сыйлыќќа
алатындарыњызды естеріњізге саламыз. Хабарласыњыздар, аѓай-
ын. 8-775-338-00-98, 8-705-901-69-757.
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куəлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мəуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

Шынымды айтайын, Жәкеңнің кіта-
бын қолыма алып тұрсам болды, лүп-
лүп етіп соғып тұрған жүрегінің тынысын 
сезгендей боламын. Ашып оқи бастаған-
нан-ақ, сол жүректен шыққан бір тылсым  
жылы леп тұла бойыңызды кеу-кеулеп, 
шым-шымдап тарай бастайды. Себебі, 
Жақсылық көкемнің құдіреті – тілінде. 
«Көшкенде сарбалапандай үрпиісіп, түй-
енің үстіндегі қоршаудан қызыға төмен 
қараған күндер-ай» – деп қараңғы түнде 
жол кесудің шебері Ор-көкесін (әкесі) 
сағына сөз тізбектесінен-ақ ардаемген 
тілі магниттей тарта беретін, сондай 
бір биязы,  сипасаң үлпілдеген  ұлпа-
дай, алақаныңызға бір жылы да жұмсақ 
тиетін мақпалдай тіл. Өзі айтқандай, 
«қазақы сөздің дәмін дәл ажырататын» 
кісі. Сондықтан да астында «Жақсылық 
Жүнісұлы» деген қолы бар дүние көрсем 
оқып тастауға асығатыным рас. Осы жолы да солай болды.

Қостанайдағы «Шапақтан» шыққан бойы «Топжарғандар туралы толғауын» 
Жәкең  маған қолтаңба жазып, ұсына сала, қостанайдың сары аязына ұрынбайын 
деді ме, кешкі пойызымен Арқалығына аттанып кетті.

Үйге «Топжарғанды» ала келе, оқып отырмын. «Екі рет инсульт алғаннан 
кейін құдіреті күшті Алланың қолдауы, қостанайлық, арқалықтық қаламдаста-
рымның қошаметтеуі қайыра қолыма  қалам  ұстатып, біраз мақаланы дүниеге 
келтірген болатынмын» деп сыр жасыруға олақ пейілімен арнау жазыпты. Бұдан 
бұрынғы Жәкеңнің бір жинағына курстасы Серік Әбдірайымовтың: « Қалғуды 
білмейтін қыран секілді.  Адам жанын зерделеп, адам еңбегін жырлаудан танбай 
келеді» – дегені есіме түсті. Есіме түсірген – жаңа жинағындағы жазбалары. 
Мұнда да Жақсылық Жүнісұлы өзі білетін, көзі көрген кейіпкерлерінің қазақи 
қасиеттерін, яғни қазақи рухани дүниесінен сыр суытпақтаған. «Жастықшақтың 
қызықтары сағымға айналғалы болашағымнан үлкен үміт күткен шоғырды 
сағынамын» – дейді автор. Бұл шыны. Өз заманының көрнекті ақын-әде-
биетшісі Қайнекей Жармағанбетов Жәкеңе берген қолтаңбасында: «..Өнеріңе 
қызғаншақ бол. Азырқанба. Арзан болма. Ашулылық – асқақтық емес. Өзіңді 
артық  санама. Артығын алып таста да,  керегін ал. Ағаң Қайнекей, 1969 
жыл». Қазіргі аға буын қолтаңбасынан осындай талапты кездестіре аласыз  ба?!

Халық Қаһарманы  Роза Бағланова Жәкеңмен әңгімесінде соғыс жылдары 
Сталиннің қабылдауында болғанын, сонда алып Кеңес мемлекет басшысы киген 
кителінің жеңі мен етегі қырқылған, етігінің басы мен өкшесі қажалғанын көріп, 
оның қарапайымдылығына таңғалғанын  айтады. Ал, Ғафу Қайырбеков туралы 
«өлең оқығанда көзінен от ұшқындап, арқасына жал бітетінін байқағанмын» 
деп жазады. Осы эсседе Ғафаң туған жеріне келгенде балаға айналып, қонақта 
сыр талғамайтынын қарындасы Күләш «Әп-әйдік басыңмен еркелегенің не?» 
деп ерсі көрген. Сонда ағасы: «Күләш-ау, бүкіл Қазақстан алақанында аялаған 
ағаңа өкпелегеніңе жол болсын» депті. Жалпы, аңғал да ақжелең жұртпыз: 
« газетке біріміздің өлеңіміз, енді біріміздің мақаламыз басылса, кеудемізді 
мақтаныш сезімі кернеп, қыстың қақаған аязында да омырауымызды ашып 
тастайтынбыз» дейді Жәкең.

 Жақсылық көкеміз қазақ жырының ақиығы Төлеген Айбергеновті көріп, 
дидарласқан кісі. Төлеген ақын  Әуезов мұражайында өлең оқиды. «Аяқталға-
сын залға үңілсем, 18 адам қол соқпай жайбарақат отыр. Сонда мен қанша 
дұшпанын барын сездім» десе, Жәкең: «Жұрт қазақ поэзиясына жаңа түр, 
екпін, мазмұн  әкелген ақынға да қызғанышпен қараған ба?» деп іштей мүжіл-
дік» – деп жазады.

Кітапта қарашаңырағымыз «Қостанай таңы» газетінде әр жылдары қызмет 
істеген ағаларымыздың мінез-құлқы, әдет-әдебінен хабар беретін, газет қыз-
метінен шым-шым штрихтар көзкөргендердің зердесінде қалғандарға түрткі 
болары анық.

Жинақта қазақы қауымда әлі күнге дейін  көңілге қаяу, жүрекке дерт 
салатын жағдаяттар хақында бірнеше мақала бар. Соның бірі, қазақ ғұрпын-
дағы асырап алған бала дүниеден озғанда оны асырап, өсірген әкесі емес, 
қанымен жаратқан әкесінің атымен жазу, немесе «құдай алдында сұраусыз» 
деп бауырына салған баланың тағдырын неге сан-саққа жүгіртеміз?» деп нақты 
мысалдармен ой қозғайды.

Қысқасы, әріптес ағамыздың жинағының айтары бар.
 Жанұзақ АЯЗБЕКОВ.

ЖАН  АЗЫҒЫ

Көңіл сыры
(Көсемсөз шебері Жақсылық  Жүнісұлының 

жаңа жинағы хақында)

Газеттің келесі саны 25 қараша, жұма күні шығады. 

Ешкім де, ешнəрсе де ұмытылмақ емес. 
Сонау 1941-45 жылдардағы неміс-фашистер-
ге қарсы Ұлы Отан соғысына жарты ғасыр-
дан астам уақыт өтсе де ата-əжелеріміздің 
ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. Солардың 
бірі Ұлы Отан соғысының ардагері, ІІМ-нің 
отставкадағы майоры Данил Надырбаев. Қа-
зақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының курс басшылығы мен кур-
санттары ардагерімізбен жиі хал сұрасып, 
жағдайын біліп, əрқашан көмек қолдарын 
созып тұрады.  

Ардагер атамыздың сырқаттанып қалға-

нын естіген Академияның тəрбие бөлімі бас-
тығы, полиция полковнигі Балым Хозедиа-
сқызы, IV курс басшылығы  мен курсанттары  
ІІД ауруханасында жатқан ардагерімізге ба-
рып, қал-жағдайын біліп қайтты. Хал сұрасып 
келген академия ұжымын көрген ардақты ар-
дагеріміздің  көңілі марқайып, қуанып қалды.  
Курсанттарымыз ардагерімізбен əңгімелесті, 
академия жаңалықтарын айтты, естелікке 
суретке түсті. Əңгіме соңында атамыз акаде-
мия ұжымына өзінің ізгі тілегін білдірді. 

М.ҚАБЫЛДИН,
Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясының полиция лейтенанты.

Көмек қолын созады

Қымбат 
    ДОСЖАНОВА

«Нұр Отан» 
партиясы Қостанай 
қалалық филиалы 
қаладағы кәмелеттік 
жасқа толғамандарды 
бейімдеу 
орталығында 
спорттық сайыс 
ұйымдастырды. 
Балалар асық ату 
және тоғызқұмалақ 
спортынан өзара 
жарысты.

Аталған іс-шара партияның «Бақыт-
ты балалық шақ» және «Ұлы дала елі» 
жобалары аясында өткен болатын. Қос-
танай қаласындағы кәмелеттік жасқа 
толмағандарды бейімдеу орталығын-
да қазіргі күні 11 бала тәрбиеленіп 
жатыр. Соның бесеуі ұл, алтауы қыз. 
Олардың жастары әртүрлі. Ең кісіші 4 
жаста. Аталған мекемеге жыл басынан 
бастап бүгінгі күнге дейін 192 бала 
түскен.

– Балалар қалалық және аудандық 
білім бөлімдерінің қаулысымен осы 
мекемеге жіберіледі. Мекемеде жеті 

тәрбиеші бар. Олар ауысым бойынша 
жоспарға сай жұмыс істейді. Бала-
лар сабақ кестесіне сәйкес оқиды. Бос 
уақыттарында мәдени іс-шараларға қа-
тысады. Олармен қосымша педагогтар 
жұмыс істейді. Балалар бір айдан үш 
айға дейін осында болады. Белгіленген 
уақыт ішінде ата-аналары жағдайларын 
дұрыстаса, балалар отбасына қайтары-
лады. Үйдегі жағдай оңалмаса, бала 
мемлекеттік мекемелерге, облыстық ба-
лалар үйіне, интернаттарға жіберіледі. 
Оның бәрі соттың шешімімен жүзеге 
асады, – деді орталықтың әлеуметтік 
педагогы Мөлдір Омарова. 

Спорттық сайыс өтті
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