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Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Өңір басшысы Нұралы Садуақасов газетіміздің 
жанашыры, 70 жасқа келген мерейтой иесі ақын 
Серікбай Оспанұлы мен жазушы-ғалым, мемлекет-

тік сыйлықтың лауреаты Қойшығара Салғараұлын 
қабылдап, бүгінгі әдебиет, қазақ тарихы жайында әң-
гімелесіп, оқалы шапан жауып, сый-сияпат көрсетті.

– Бұл мекен талантты жандарға кенде бол-
маған. Міне, осы жүздесуде бір парасын өздеріңіз 
ақтарып бердіңіздер. Биыл Қазақ хандығының 550 

жылдығы. Соған орай мемлекетіміздің кешегі мен 
бүгінгі тарихынан сөз қозғап, айтқан ой-пікір-
леріңіз орынды. 

СУРЕТТЕ: Бүлдіршіндердің ақынға 
көрсеткен құрметі.

МЕРЕЙ

Әкімі ақынын сыйлаған ел озады

Қайырымдылықтан қалыс 
қалма!

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА
Қостанайда су тасқынынан зардап шеккен 
қарағандылықтарға гуманитарлық көмек көрсету шарасы 
басталды. Аталған қайырымдылық іс-шарасына өңірдегі 
жасотандықтар мұрындық болып отыр. Бұл туралы «Жас 
Отан» ЖҚ ҚОФ атқарушы хатшысы Ерлан Төлетаев фейсбук 
әлеуметтік желісінде хабарлады. 
Су тасқынынан зардап шеккендерге керек-жарақты жинау жұмыс-

тары 21-26 сәуірде сағат 14:00-11:00 аралығында Қостанай қаласы 
Победа көшесі,52 мекенжайындағы «Отау Сауда» сауда үйінде өтеді. 
Қосымша ақпараттарды мына телефондар бойынша ала аласыздар: 
87753402401/ 87773666896. 

Қарағанды облысындағы су тасқыны 23 наурызда басталған еді. 
Салдарынан 35 елді мекен су астында қалды. Барлығы 9 961 адам 
эвакуацияланды. 340 бас ірі-қара қырылды. Қарағандылықтарды қол-
дауға арналған қайырымдылық шарасына еліміздің барлық аймақтары 
кірісуде.

Газет аптасына үш рет: сейсен-
бі, сәрсенбі, жұма күндері шыға-
ды. Сейсенбі, сәрсенбі күндері 12 
беттен, жұмада екі рет 16 бет, екі 
рет "Ақшам" қосымшасымен 24 
бет болып шығады. Сәрсенбі, жұма 
күндері басылым түрлі-түсті болып 
басылады.

"Қостанай таңы" газетіне жа-
зылу бағасы жыл басынан өзгеріссіз қалады, яғни:

– жеке оқырмандарға жазылу бағасы:
6 айға – 1900 теңге.
– кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар үшін:
6 айға – 2100 теңге.
– Ұлы Отан соғысы ардагерлері үшін:
6 айға – 1750 теңге.
"Қостанай таңы" газетіне "Қазпошта" бөлімше-

лерінде және аймақтық "Костанайские новости" 

газеті редакциясының баспасөз та-
рату қызметінде жазыла аласыз.

Қостанай қаласы бойынша га-
зеттің индексі:

– жеке оқырмандар үшін– 
54679

– зейнеткерлер мен Ұлы Отан 
соғысына қатысушылар үшін 
–54680

– кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар 
үшін–  54681

Селолық жердегі жазылушылар үшін газеттің 
индексі:

– жеке оқырмандар үшін – 54682
– зейнеткерлер мен Ұлы Отан соғысына қаты-

сушылар үшін – 54683
– кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар 

үшін–  54684

аспасөз – 2015Б
"Қостанай таңы" – сенің газетің

оған 2015 жылдың екінші жартысына жазылу басталды

2-бет.



Махаббат 
 БЕКБАЙ

Қазақ хандығының 550 
жылдығына  орай  Л.Толстой 
атындағы Қостанай облыстық 
кітапханада  дөңгелек үстел 
кездесуі өтті. 

«Қазақ хандығы: тарих және дәстүр» атты 
тақырыптағы  басқосуға тарих ғылымдарының 
кандидаты, ЧелМУ ҚФ әлеуметтік-гуманитар-
лық және жаратылыстану ғылымдары пәндері 
кафедрасының доценті Айбек Шалғымбеков, 
тарих ғылымдарының докторы, ҚМПИ ғылы-
ми жұмыстар жөніндегі проректоры Еркін Әбділ, 
филисофия ғылымдарының кандидаты Дмитрий 
Качеев сынды тұлғалар қатысты. Олар тарих бет-
теріне шолу жасады. Сан ғасырлар бойына атадан 
балаға мұра болып жеткен қазақ дәстүрі жайлы 

тарихи деректерді келтірді. 
Өскелең ұрпаққа отансүйгіштікке тәрбиелеу. 

Халқымыздың тарихын біле отырып, дәстүрімізді 
құрметтеу, жастар бойына ұлтжандылық сезімін 
ұялату басты мақсат болмақ.

221 сәуір  2015 жыл

Әкімі ақынын сыйлаған  
ел озады

Сіздердің мемле-
кет үшін, келешек ұр-
пақ үшін мол еңбек 
жасағандарыңызды 

білеміз. Серікбай Оспанұлы-
ның бір ғана «Сағындым Алма-
тымды» әні неге тұрады? Бір ба-
сыңызға сансыз өнерді берген 
табиғи талантыңыз елге мұра, 
– деді Нұралы Садуақасов.

Содан соң белгілі ақын 
С е р і к б а й  О с п а н ұ л ы н ы ң 
шығармашылық кеші Е.Өмір-
зақов атындағы облыстық 
филармония да кеңінен аталып 
өтті. Шығармашылық кеш күллі 
қазаққа баһадүр батыр атанған 
Шақшақ Жәнібек батыр күйімен 
ашылды. Күй авторы Ермұрат 
Үсенов. Қазақ ұлт аспаптар ор-
кестрінің көркемдік жетекшісі 
Назымбек Молдахметов тің же-
текшілігімен, дирижерлігімен 
орындалған күй қалың көпшілік-
тің көңілінен шықты. Кеште 
Қалибек Деріпсалдин, Күнсұлу 
Жақае ва, Оразбек Ғалымов, Аза-
мат Мұқатов, Ботагөз Дүбірбае-
ва, Жазылбек Сейітқалиев сияқ-

ты әншілер ақынның өлеңіне 
жазылған әндерді орындап, өнер 
сүйер көрермендердің ықыласы-
на бөленді. Белгілі композитор 
Алтынбай Сейітқасымовтың 
«Бес саусақ» әні филармония 
сахнасында алғаш орындалып, 
қос танайлықтарға Жеңістің 70 
жылдығына орай паш етілді.

Облыстық мәслихат хат-

шысы Сайлаубек Ещанов, 
жазушы-ғалым Қойшығара 
Салғараұлы, облыстық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Кенже-
бек Үкіұлы сөз сөйлеп, мерей-
той иесіне ерекше ризашылық 
танытып, тілектестік көңіл-пейіл 
білдірді.

Ақынға достары автокөлік 
сыйлап, құшағы гүлге толды.

1-бет.

БӘРЕКЕЛДІ!

Ресей Ғылым 
Академиясының профессоры

Сәлім 
    МЕҢДІБАЙ

 Ресей Ғылым академиясы жаратылыстану саласы бойынша 
Төралқа шешімімен Қостанай облысы әкімдігі ішкі саясат басқар-
масының басшысы, әлеуметтану ғылымының кандидаты Жанділдә 
Мақановқа осы академияның профессоры атағы берілді.

Москвадан келген жеделхатта 2015 жылғы 19-23 мамыр аралығын-
да өтетін академияның мерейтойына арналған мәжілісте осы диплом 
салтанатты жағдайда тапсырылмақ.

Біз тізгін ұстаған ұлтжанды азаматымызды осынау мәртебелі ғылы-
ми атағымен құттықтауға қуаныштымыз.

h
«Хабар» агенттігінің  

тамаша сыйы

Республикалық «Хабар» телеарнасының ұжымы бір күндік еңбек-
ақысын өздері ұйымдастырған «Жеңіске тағзым» акциясын өткізуге 
арнапты. Соның нәтижесінде республика бойынша әр облыстан соғыс 
ардагеріне сый-сияпат жасалуда.

Өткен жұмада «Хабар» арнасының облыстағы меншікті тілшілері 
Мағауия Қалиев пен Игорь Нидерер Ұлы Отан соғысының ардагері, 
осы «Қостанай таңы» газеті редакциясының қайталанбас танымал 
тұлғасы – қаламгер, жыршы-термеші Қасымхан Алдабергенов ақ-
сақалдың үйіне барып, үлкенэкранды теледидарды сыйға тартты. 
Салтанатты сәтте майдангермен бірге оның жұбайы Шолпан жеңгей, 
бала-келіндері мен немере-жиендері, журналист інілері Дәмир Әбіш, 
Сәлім Меңдібай, Қыдырбек Қиысқан, Бағдат Ахметбеков болып, қас 
батырды «Хабардың» сыйлығымен құттықтап, тілектестік көңілдерін 
білдірді.

СУРЕТТЕ: салтанатты сәт.

h
Көктемгі егіске дайын 

Қамысты ауданының  диқандары көктемгі егін себу науқанына 
әзірленіп жатыр. Бұл туралы аудан әкімдігінде өткен жиында айтыл-
ды. Оған Қамысты ауданының әкімі Жаңабай Бисимбаев және ауыл 
әкімдері, ведомстволардың, ұйымдардың және агроқұрылымдардың 
басшылары, өнім жеткізуші фирмалардың өкілдері қатысты. Жиында 
ауылшаруашылығы кешеніндегі мәселелер, көктемгі егіске дайындық 
мәселесі талқыланды.

Семинар-кеңесті аудан әкімі Ж.Бисимбаев ашып, жүргізіп отырды. 
Ол кіріспе сөзінде аграрлық сала облыс экономикасының негізі екенін 
айтып, көктемгі егіс қол жеткен табыстарды одан әрі арттырудың қамы, 
басты шаралардың бастауы, деді.

Қамысты ауданы ауыл шаруашылық бөлімінің жетекшісі С.Сейда-
лин көктемгі дала жұмыстарына байланысты алда тұрған міндеттерді 
баяндады. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасы басшысының 
орынбасары Т.Бисимбаев, «Алтынсарино» ЖШС директоры Б.Князев, 
«Қайрат» ЖШС директоры Т.Өтепов, ҚР Ауыл шаруашылығы мини-
стрлігі агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің 
ҚО аумақтық инспекциясының Қамысты ауданындағы инспекция же-
текшісі А.Куринный, «ҚазАгро Маркетинг» АҚ  кеңесшісі Қ.Омаров, Қа-
мысты аудандық ветеринарлық станса МКК директоры Д.Құлмановтар 
өз пікірлерімен бөлісті. Баяндама жасаушыларға сұрақтар қойылды. 

Ауылшаруашылық кеңесін қорытындылаған аудан әкімі Ж.Бисим-
баев Қамысты ауданының ауыл шаруашылық әлеуеті өз деңгейінде 
арттырылмайтынын атап өтті. Сондай-ақ, барлық жиынға қатысушы-
ларды мал шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік бағдар-
ламаларды іске асыруда белсенділік танытуға шақырды. Сонымен қа-
тар, кеңеске қатысқан ауыл шаруашылық мамандарына көктемгі егісті 
уақытында аяқтап, күзде шығынсыз мол астыққа кенеліңіздер, деді. 

Ш.АҢСАҒАНҚЫЗЫ.
Қамысты ауданы. 

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Соңғы жылдары ел ішін-
де вакцинаға қатысты әр алу-
ан пікір қалыптасып үлгерді. 
Қостанай облысы бойынша 
биылдың өзінде 181 ата-ана ба-
ласына екпе жасатуға қарсы 
болған. Ал, дамыған елдердің 
медицинасында екпесіз ұлт-
тың ертеңі бұлыңғыр санала-
ды. Екпеге қатысты халықтың 
алаңдаушылығы қаншалықты 
орынды? Осы және өзге де сау-
алдарға облыстық тұтынушылар 
құқығын қорғау департаменті 
басшысының орынбасары Сәу-
ле Бәйменова журналистермен 
кездесуде жауап берді. 

Жұқпалы дерттің алдын алу-
да екпенің пайдасы мол екенін 
әлемдік медицина мойындаған. 
Ал, кейбір азаматтар интернет-

тегі түрлі ақпараттарға сеніп, 
вакцинадан бас тартуда. Сала 
мамандары екпеге қарсылық та-
ныту қателік деп отыр. Екпенің 
маңызын көпшілікке түсіндіру 
мақсатында жыл сайын әлемде 

еуропалық иммундау апталығы 
өтеді. Аталмыш апталық биыл 
20-25 сәуір аралығына жоспар-
ланып отыр.

– Қазіргі уақытта вакцина-
дан бас тартатын адамдар кез-
деседі. Әсіресе, жас отбасылар. 
Облыста екпенің нәтижесін-
де полиомелит, дифтериямен 
тіркелген науқастардың саны 
азайды, – деді облыстық тұты-
нушылар құқығын қорғау де-
партаменті басшысының орын-
басары Сәуле Бәйменова.

Өңірде 2005 жылы қызыл-
шамен ауырған 550 науқас тір-
келген. Сол уақыттан бері қа-
рай қызылша дертіне қатысты 
бір де бір дерек жоқ. Осының 
өзі екпе жасаудың оң нәтиже 
берерін білдірсе керек. Вакци-
наның арқасында балалар мен 
жасөспірімдер арасындағы А ге-
патитінің вирусы да төмендеген. 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Екпеден  қашу  қателік

Тарих және дәстүр

1-2  беттегі  суреттерді  түсірген  Бағдат   АХМЕТБЕКОВ.



Егіс алқаптары ұлғаяды
Облыста. Биылғы жылы облысымызда жазғы егіс алқабы 17 

мың гектарға ұлғаяды. Астықты аймақ жоспар бойынша жалпы 
көлемі 4,7 млн. гектар жерге дән сеппек. Жерді әртараптандыру 
мақсатында өңір дихандары майлы дақылдар мен жем-шөп алқап-
тарының көлемін арттыруды көздеп отыр. Аймақта дәнді-бұршақты 
және жарма дақылдарының көлемі де 26 мың гектарға, жем-шөп 
азығына арналған алқап 22 мың гектарға артады деп күтілуде. 

Әлеуметтік нысандар бой көтеруде
Лисаков. «Моноқалаларды дамыту» бағдарламасының негізін-

де бірқатар маңызды әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Биыл көп-
пәтерлі екі тұрғын үй салынады. Темірбаев көшесі бойында бірнеше 
құрылымды  2 спорт алаңы бой көтереді. Сонымен қатар, «Коло-
кольчик» балабақшасы, жергілікті мәдениет үйінің жанынан неке 
қию залы, жаңа мешіт те ел игілігіне берілмек. Теміржол вокзалы 
да тұрғындарға есігін айқара ашады.

М.Беспаевқа smart-бесік сыйлады
Қостанай ауд. Затоболдық қолөнер шебері Байқал Туысханұлы-

ның электронды бесік жасай бастағанын  газетімізде бұған дейін 
жазған болатынбыз. Шебердің жасаған алғашқы smart-бесігін аста-
налық кәсіпкер еліміздің белгілі әншісі Мейрамбек Бесбаевтың 
шаңырағына сыйға тартты. Ерекше сыйлыққа ие болған әнші қу-
анышты хабарымен «Instagram» әлеуметтік желісі арқылы бөлісу-
ді жөн көріпті. Бұл туралы жергілікті «Арна» газетінің сайтында 
жазылған.

Күй құдіреті
Науырзым. Орталық кітапханада «Тәттімбеттің тәтті күйлері, 

Нұрғисаның нұрлы өнері» атты әдеби-сазды кеш өтті. Тәттімбеттің 
«Балбырауын» күйімен ашылған бұл кешке адам көп жиналды. 
Қос күйшінің өмірі, туындылары, зор еңбектері жайлы баяндалды. 
Аты аңызға айналған күйші, композитордың қазақ киносы мен 
мультипликация саласына қосқан үлесі ұшан теңіз. Кеш барысында 
Нұраға әуенімен өрлеген, қазақ киносының алтын қорына кірген 
«Қыз Жібек», «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?», «Ақсақ Құлан» 
мультфильмінен үзінділер көрермендер назарына ұсынылды. 

«Төлегенов оқулары – 2015»
Арқалық. Ы. Алтынсарин атындағы педагогикалық институтын-

да  «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдіс тер» 
тақырыбында «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-тәжіри-
белік конференция өтті. Оған еліміздің әр аймағынан ғалымдар қаты-
сты.  Білім және ғылым саласындағы жаңашыл үрдістерді қамтыған 
алқалы жиын соңы секциялық жұмыстармен сабақтасты.

                                                                                  
  «Махаббат – сезімнің патшасы»
Арқалық. Облыстық дала өлкесі тарихы мұражайы мен қа-

лалық жастар бастамалар орталығы осындай атаумен жастардың 
сауық кешін ұйымдастырды.  Облыстық кино бейнеқорды сақтау 
және пайдалану орталығының филиалы жерлесіміз Б.Қайырбе-
ковтың «Мәңгілік махаббат туралы аңыз» атты деректі фильмін 
көрсетті. Өнерпаздар өнер көрігін қыздырып, жастар арасында 
түрлі ойындар ойнатылды. Кеш соңында қатысушыларға ескерткіш 
сыйлықтар берілді. 

Сенбілікке шықты
Қостанай қ. Өткен бейсенбі күні облыстық төтенше жағдайлар 

қызметкерлері дәстүрлі жалпы қалалық сенбілікке қатысты. Депар-
таменттің әкімшілік кешені ғимараты және оған іргелес аумақтар 
ортақ еңбекпен жөнге келтірілді. Қоқыстар шығарылып, шарбақтар 
сырланды және жиектер ақталды. Сенбілік соңында облыстық Де-
партаменттің басшысы жеке құрамға басталған істі барлық жерде 
жалғастыруға және тазалықты тек жұмыста ғана емес, сондай-ақ 
Қостанай қаласы бойынша тұтас сақтауға шақырды. 
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Махаббат
 БЕКБАЙ

Облыс орталығының мемле-
кеттік мекемелері, коммуналдық 
қызметтер, ішкі істер депар-
таменті және де басқа күштік 
құрылымдардың қызметкерлері 
сенбілікке шықты. Сенбілікке 
қатысқан қала әкімі Ахмедбек 
Ахметжанов мамыр айындағы 
мерекелерге дейін облыс орта-
лығын тазартып, абаттандыру 
қажет деп мақсат қойды. 

Ағаштың қурап қалған бұтала-
ры кесіліп, тұрмыстық қалдықтар 
мен кепкен ағаш жапырақтары 
жиналды. Жұмыс нәтижелі, қол 
қусырып тұрған адамдар бол-
мас үшін мекемелер басшы-
лары алдын ала қажетті құрал 
жабдықтарды дайындап қойған 
болатын. Сондықтан сенбілікке 
шыққандар бірден білек сыба-
на іске кірісіп кетті. Қолдарына 
сыпырғыш, тырмауыш алған 7 
мыңға жуық қостанайлық облыс 
орталығын қыстан қалған қоқыс
тан тазалады. 

Барлық мемлекеттік мекеме-
лерге тазалау аумақтары алдын 
ала белгіленіп бекітілді. Мәсе-
лен, А.Байтұрсынов көшесін-
дегі аллеяны қоқыстан тазарту 
қалалық әкімдік қызметкерлері-
не, мәслихат мүшелеріне және 
қала әкімінің орынбасарларына 
бұйыр ды. Айта кету керек, бұл 
күні студент болсын, я шенеунік 

болса да, барлығы Қостанайды 
қалпына келтіру шарасына бел-
сенді қатысты. Өз аулаларын та-
залауға шағын сауда нүктелері 
иелері мен ірі кәсіпорын қызмет-
керлері де шықты. 

Ал қалалық әкімдіктің дис-
петчерлік қызметіне 575723, 
109 нөмірлеріне хабарласып, 
автокөлікке тапсырыс берген-
дер қоқыс үйінділерін бірден ма-
шинаға тиеп қала сыртындағы 
қоқыс полигонына шығартып 
жатты. Тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы бөлімімен 70 бір-
лік техника бөлінді. Нәтижесінде 
250 текше метр көлеміндегі қоқыс 
тұрмыстық қалдықтар полиго-
нына апарып төгілді. Жиналған 
қоқысты бір күнде шығару мүм-

кін болмағандықтан коммунал-
дық техника оны 2 күн бойына 
тасыды. «Тазалық 2012» ЖШС 
қарасты тұрмыстық қалдықтар 
полигоны бұл күндерді қоқыс қа-
былдауды тегін жүргізді. 

Қостанай қаласы әкімдігінің 
бас инспекторы Самат Жанділ-
диннің мәліметінше, бұл жұмыс
тар сәуір айының соңына дейін 
жалғаспақ. Ал, мамырда қала-
дағы сайларды тазалау жұмысы 
қолға алынбақ. 

25 сәуірде облыстық санитар-
лық тазалық айлығы басталады. 
Қазіргі уақытта аудан қалаларда 
ұйымдастыру жұмыстары жүр-
гізілуде. 

Суретті түсірген: Бағдат 
 АХМЕТБЕКОВ

Сенбіліктер  басталды

Гүлназым 
 САҒИТОВА
Қостанай облысы бойынша мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі департаменті тұрақты түрде қоғамда құқық 
бұзушылыққа «нөлдік шыдамдылық» ұстанымын 
нығайту мен қалыптастыру бойынша алдын алу жұмыс-
тарымен бірге халық арасында мемлекеттік қызмет-
тер көрсету саласында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп 
отырады.

Бүгінде жылжымалы мүлік нарығындағы, әсіресе 
автокөліктердің сауда қатынастарының белсенді өсуі-
не байланысты ІІД ӘПБ Қостанай облысы бойынша 
емтихандық-тіркеу бөлімі қызметкерлерімен бірігіп  
Қостанай облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс- қимыл агент-
тігі департаменті қоғамдық қабылдау өткізіп, келген 
азаматтардың сұрақтарын, сауалдары мен пікірлерін 
ұсыныстарын тыңдады. 

Қостанай облысы бойынша мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі департаментінің тәртіптік кеңес секретариа-
тының меңгерушісі А. Іскендіровтың айтуынша,  осы 
шараның басты мақсаты – азаматтарға мемлекеттік 
қыз мет көрсету орындарында барлық туындаған мәсе-
лелер, мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы бойынша 
заңнаманың негізгі ережелері мен талаптарын түсіндіру, 
ақпарат беру сол секілді   азаматтардың автокөліктерін 

тіркеу, қайта тіркеу, нөмір беру, оны тіркеу секілді қызмет 
барысында туындаған мәселелерді дер кезінде шешу.

– Қазіргі кезде  азаматтарға қызмет көрсетудің сапа-
сын, әсіресе автокөліктерді тіркеу, қайта тіркеу секілді 
мәселелерде  өзекті проблемалар  жоқ емес, бар.  Сол 
мәселелерді, сұрақтарды қарастырып, сараптама жасап,  
жергілікті жерде шешілмеген сұрақтарды орталыққа жі-
береміз.  Мәселен, өзіңіз білесіз,  өткен жылдың желтоқ-
санында елімізге Ресейдің арзан автокөліктері ағылды 
немесе біздің азаматтар сатып алып, елімізде тіркеді.  
Осы  автокөлік нарығындағы  сауда барысында кейбір 
сауалдар болып отыр, мысалы,  сол сатып алған автомо-
бильдерді  тіркеу барысында  кейбір мәселелер туында-
ды, көлікті тіркемес бұрын ең алдымен  сертификат алуы 
тиіс. Жүргізушілердің айтуынша, сертификаттың құны 
да біршама қаражат екен, егер кедендік одақ болған 
соң, сертификат керек пе? дегендей  сұрақтар қойды. 
Қабылдау аясында ең өзекті деген сұрақтар талқыла-
нып, сарапталынып,  республикалық орталық аппаратқа 
жібереміз. Кейбір туындаған мәселелерге орай  сарап-
талына келе, заңнамаларға өзгерістер енгізілуі де ықти-
мал. Міне, осы мәселелерге қоса  мемлекеттік қызмет 
көрсету  кезіндегі олардың құқығы, ережесі, қағидалары 
туралы  ақпарат бермек ойымыз да бар, – деді  Қоста-
най облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі депар-
таментінің тәртіптік кеңес секретариатының меңгерушісі 
А.Іскендіров.

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ЖЕГІ ҚҰРТ

Мақсат – ақпарат беру

Өткен жылдан бері өз жұ-
мысын бастаған мобильдік 
«Халыққа қызмет көрсету ор-
талығы»  биыл да сол үрдісті 
жалғастыруда. Соның нәти-
жесінде шалғай жатқан ауыл-
дардағы ағайынға мемлекеттік 
қызмет көрсетіліп, жан-жақты 
кеңес берілуде. 

Айталық, 2014 жылы аудан-
дық ХҚКО өңірдің 25 ауылын 
аралап, барлығы 825 адамға 
жәрдемдескен. Ал биыл бұл 
көрсеткішті одан да еселей түсуді 

көздеп отыр.
Өткен аптада ауданның мо-

бильді тобы Большие Дубравы 
ауылында болып, тұрғындарға 
жылжымайтын мүлікті тіркеу 
және басқа да құжаттарды 
дайын дау үлгісін түсіндіріп, кө-
кейтесті сауалдарына жауап 
берді. Барлығы – 44 адамға қыз-
мет көрсетті. 

– Биылдан бастап біз де 
мобильдік ХҚКОның құрамына 
кірдік. Енді азаматтар маңызды 
әлеуметтік қызметтер, жергілік-
ті жерден жәрдемақы дайындау 

мәселесі және зейнетақы төлем-
дері туралы білу үшін мемлекет-
тік зейнетақы төлеу орталығы 
қызметкерлерінің көмегіне жү-
гіне алады. Большие Дубравы 
ауылының тұрғындарының дені 
осы төңірегінде сауалдарын қой-
ды, – дейді МЗТО басшысы Гүл-
шат Жұбанова. 

Жалпы, алдағы уақытта мо-
бильдік ХҚКО белгіленген кесте 
бойынша басқа да ауылдарға 
барып, жұмыс жасайды.

Руслан ӘЛКЕЕВ. 
Сарыкөл ауданы.

Мобильдік ХҚКО – ауылдарда
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1943 жылы 1 ќарашада біздіњ 27 жєне
40 армия  Киевке шабуылѓа шыќты.
Неміс командованиесі б±л соќќыны ењ
басты шабуыл деп т‰сініп, тездетіп
ќосымша к‰шті осында тμкті. Оныњ
ішінде генерал-фельдмаршал  Манш-
тейнніњ резервінде  болѓан СС-тіњ "Райх"
дивизиясы да болды. Біздіњ  єскерлер
‰шін керегі де осы еді.

Дегенмен ќарашаныњ 3 мен 4-і к‰ні
шабуыл  алѓа  баса ќоймады. Операция
барысына серпін  беру ‰шін  П.Рыбал-
коныњ  3-гвардиялыќ  танк  армиясы
кμмекке келді. 5 ќарашаныњ  тањында
ол Киев-Житомир жолын кесті, сμйтіп
Киевке шабуыл  жасайтын єскерлер
‰шін ќолайлы жаѓдай  туѓызды.

5 ќараша  к‰ні кешке генерал-полков-
ник К.С.Москаленконыњ  38-армиясы
Киевтіњ іргесіне жетті, ал 6 ќараша
к‰ні тањѓы саѓат 4-те генерал А.Т.Крав-
ченконыњ  танк   корпусымен  бірге
Киевті алды.

Жоѓарѓы Бас Ќолбасшыѓа  бірден
жеделхат жолданды. Онда былай
делінді: "1 Украина  майданыныњ  єскері
Украинаныњ  астанасы – біздіњ  тамаша
ќаламыз  Киевті  алу жμніндегі  ќойыл-
ѓан міндеттіњ  орындалѓанын  ‰лкен
ќуанышпен  хабарлаймыз".

Киевті   азат  ету, Днепрдегі  плац-
дармдарды басып алып, оны  кењейту
Украинадаѓы  неміс єскерініњ жаѓдай-
ын к‰рт єлсіретті. Днепр  немістер  ‰шін
оњай алынбайтын  ќорѓаныс ±йымдасты-
руѓа  м‰мкіндік берген еді. Гитлерші-
лер біздіњ  жауынгерлерді  наќ осы
Днепр жаѓасында  тоќтатпаќ ниетте  бо-
лып, соѓан орасан зор ‰міт  артќан-ды.
Ал олардыњ б±л ойы біздіњ командир-
лерге  де  белгілі болатын. Сондыќтан да
Ставка 1943 жылы 9 ќырк‰йекте  Дес-
надан  μткені  ‰шін басшы  ќ±рамды
Суворов  орденіне, ал Днепрден μткені
‰шін Кењес Одаѓыныњ Батыры  атаѓына
±сыну  жμнінде б±йрыќ шыѓарѓан еді.

Ќырк‰йектіњ аяѓында  біздіњ єскер-
лер жау  бекінісінен μтіп, 750 шаќырым
учаскеде  Днепрден μткен  еді,  сμйтіп
одан єрі  шабуылѓа  шыѓу ‰шін  плац-
дармдарды  басып ќалѓан болатын.
Днепрден  μту  кезіндегі  кμрсеткен
ерлігі  мен батырлыѓы ‰шін екі жарым
мыњдай солдат, сержант, офицерлер
мен генерал Кењес Одаѓыныњ Батыры
атаѓына ие болды.

Днепр  ‰шін  шайќастыњ  мањызды
болѓаны соншалыќ, операция  басталар

алдында "Юг" армиясы тобы  штабына
Гитлердіњ μзі келіп, Днепр ‰шін аќырѓы
адам  ќалѓанша   шайќасу міндетін ќой-
ѓан, ќайткен к‰нде де Днепрді μз ќолда-
рында ±стап ќалуды  б±йырѓан.

¤йткені  Украинаны  жоѓалту  арќы-
лы Гитлер біздіњ еліміздіњ оњт‰стігін-
дегі  майданын да жоѓалтатынын т‰сінді.
Біраќ Гитлердіњ жєне генерал-фельд-
маршал Манштейнніњ  ќатањ талап етуі-
не  ќарамастан Днепр ‰шін шайќас олар
‰шін  жењіліспен аяќталды.

Сол кездегі  Бас штабтыњ  мєліметі
бойынша, кењес єскерлері  1943 жыл-
дыњ  соњында неміс  єскерлері 1941-1942
жылдары  басып алѓан  аумаќтыњ  тењ
жартысынан  астамын  азат етті. Сталин-
град  т‰біндегі  ќайта  шабуылдан бері
56 дивизияныњ  кμзі  жойылды немесе
т±тќынѓа  алынды, 163 дивизия аса
ауыр  зардап шекті. Осы  кезењде 7 мыњ
танк, 14 мыњнан астам ±шаќ жєне 50
мыњдай  орудия мен миномет  жойыл-
ды. Неміс єскері  тєжірибелі  генерал-
дарынан, офицерлерінен, унтер-офи-
церлер мен солдаттарынан айырылды.

Отан ‰шін ќиын-ќыстау к‰н туѓанда
партизандар  ќозѓалысы да ‰деді. 1943
жылы  партизан  отрядтары  екі есе μсті.
Олар наѓыз  халыќтыќ кек алушылар
болды.

Єсіресе Белоруссия мен Украинада
партизан  ќ±рамалары  ерекше батыл
ќимыл  жасады. Солардыњ  ішінде
Халыќ ќаћарманы Ќасым Ќайсенов
аѓамыздыњ  болѓаны  тарихтан  жєне
оныњ  μзі жазѓан  шыѓармаларынан
белгілі. Ол "меніњ екі Отаным бар, бірі –
Ќазаќстан, екіншісі – Украина" деп μтті.
Ќазаќ  батырын украиндыќтар да "Біздіњ
Вася" деп алаќанѓа  салѓанына  тарих
кує.

¦лы Отан соѓысыныњ тарихында
ерекше  орын алатын Корсунь-Шевчен-
ко операциясы 1944 жылѓы 24 ќањтар-
да 2-Украина майданыныњ  шабуылы-
мен  басталды. 1-Украина майданыныњ
єскерлері шабуылды бір к‰н кеш баста-
ды. Жау єскерлері жан ±шыра  ќарсы
т±рып баќты, біраќ біздіњ єскерлердіњ
жойќын  соќќысына тμтеп бере  алмады.

Жау ќоршауѓа  алынды. 18 мыњ  адам
т±тќынѓа алынды, кμптеген техника
ќолѓа т‰сті.

Жау  єскерлерініњ шебін б±зып μтіп,
1 жєне 2-Украин майданыныњ жауын-
герлері  ќосылды. Осы  оќиѓаѓа  байла-
нысты Т-34 танкі  Звенигорадки ќала-
сыныњ  орталыѓында ескерткіш  ретін-
де  т±ѓырѓа  ќойылды.

Украина ‰шін шайќасќа ќатысќан
ардагерлер, жанын ќиѓан боздаќтар
біздіњ облыста да аз емес. Соныњ бірі
С±лтан Еркімбаев еді.

Оныњ дерегін іздестіріп, жария ету-
ге белгілі кєсіпкер ¤мірзаќ Ихтиляпов
кμп ењбек сіњірді. Ќайсар ќазаќ Харьков
т‰бінде мєњгілікке тыныстады.

2. Арманда кеткен
бір арыс

Єулиекμл ауданы Ќ±рттыкμл
ауылында туып, μскен, кейін Жітіќара
фабрика-завод оќуына барып, мамандыќ
алѓан, содан таѓдырдыњ б±йрыѓымен
алыстаѓы кμмірлі Кузбасќа жол тартып,
ењбек  еткен,  ¦лы  Отан соѓысы бастал-
ѓанда сол жаќтан майданѓа шаќыры-
лып, Челябі  облысындаѓы  арнайы    ат-
ќыштар мектебініњ ерекше ќ±пия
бμлімшесінде оќып, єскери μнердіњ ќыр-
сырына ќаныќќан соњ 263 дивизияныњ

ЖЕЊІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

Аса ќ±пия арнаулы рота жауынгері
С±лтан Еркімбаев таѓдыры туралы сμз

¤ршіл рух

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ 997 атќыштар полкініњ 1942 жылы

ќазан айында жасаќталѓан ерекше
ќ±пия арнайы мергендер ротасында
жауынгерлік жолын бастаѓан С±лтан
Еркімбаев туралы біз б±дан б±рын да
жазѓан болатынбыз.

Єскери м±раѓаттардан табылѓан
ќ±жаттарда ерж‰рек С±лтанныњ 1942
жылдыњ мамыр айынан 1943 жылдыњ
ќањтарына дейін 30 фашистіњ кμзін жой-
ѓаны жєне 1943 жылдыњ наурызына
дейін μзініњ снайперлік винтовкасымен
таѓы 13 фашисті жер жастандырѓаны
айтылѓан еді.

1943 жылдыњ басында ефрейтор
С±лтан Еркімбаев "Жауынгерлік ерлігі
‰шін" медалімен марапатталады. Кейін
жаралы болуына ќарамастан рота сапын-
да талай кескілескен ±рыстарѓа ќаты-
сып, μзініњ аты-жμні жазылѓан ќарумен
("ТТ" пистолетімен) марапатталады. Ал
1943 жылдыњ маусымында С±лтан бау-
ырымыз омырауына "Ќызыл ж±лдыз"
орденін таѓады. Сол бір салтанатты

к‰ндері он тоѓыз жасар ќас батыр ком-
мунистік партия м‰шелігіне кандидат
болып ќабылданады.

Амал не, осы награданы алѓан соњ екі
айдан соњ, тамыз айында 997 атќыштар
полкініњ ерекше ќ±пия арнайы ротасы
Харьков т‰бінде болѓан жан беріп, жан
алысќан шайќаста Северский Донец
μзенініњ жаѓалауында т‰гелімен оќќа
±шады. Олардыњ арасында он екіде бір
г‰лі ашылмаѓан, арманда кеткен ары-
сымыз С±лтан Еркімбаев та бар еді. Ол
μзініњ 36 жауынгер досымен бірге Отан
‰шін опат болды.

Мєскеу облысы Подольск ќаласын-
даѓы ќазіргі Ресей Ќорѓаныс ми-
нистрлігініњ орталыќ м±раѓатынан та-
былѓан ќ±жаттар біздіњ С±лтан Еркім-
баев туралы деректерімізді байыта т‰сті
С±лтан ќаза болѓан 1943 жылдыњ жел-
тоќсан айында Кењес Одаѓы Жоѓаѓы Ке-
њесі Тμралќасыныњ Жарлыѓымен 263
дивизия 997 атќыштар полкі ќ±рамын-
даѓы ерекше ќ±пия арнайы снайперлер
ротасыныњ он жауынгері ќаза болѓаннан
кейін I дєрежелі Отан соѓысы орденімен
марапатталыпты. Олар: бμлімше коман-
дирі аѓа лейтенант А.Васильев, жауын-
герлер М.Волынцев, С.Еркімбаев, В.Сте-
панов, Я.Парвин, И.Коробейников,
Л.Борисевич, Л.Краснов, Е.Леонидов,
М.Четвергов.

Енді осы 36 ќыршын кеткен жауын-
герлер ішінен μзі ќаза болѓаннан кейін

наградаѓа ±сынылѓан жалѓыз ќазаќ
С±лтанныњ ерлігі неде еді деген сауа-
лѓа келейік. Ол ‰шін ¦лы Отан соѓысы
кезінде таѓайындалѓан "Отан соѓысы"
орденініњ мєртебесі туралы Ережеге
ж‰гінейік. Онда I дєрежелі Отан соѓы-
сы орденімен кімдердіњ жєне не ‰шін
марапатталатыны тайѓа тањба басќандай
аныќ кμрсетілген. Онда "жаяу єскерлер,
снайперлік бμлімшелер ќ±рамында бо-
лып, 40-тан аса басќыншыныњ кμзін
жойѓан жауынгерлерге беріледі" деген
тармаќша  бар екен. Ротадаѓы ќаза бол-
ѓаннан кейін наградталѓан он жауынгер
ішіндегі С±лтанныњ жасаѓан ерлігі де
осы орден ережесіндегі талаптарѓа сай
келген. Енді Подольск м±раѓатынан
алынѓан ќ±жатты ќайта параќтайыќшы.
"С±лтан Еркімбаев 1923 жылы туѓан.
263-ші  дивизия  ќ±рамындаѓы  997 ат-
ќыштар полкініњ ерекше ќ±пия арнайы
снайперлер ротасына 1942 жылы ќазан
айында алынѓан;

1943 жылдыњ ќањтарындаѓы мєлімет

бойынша С.Еркімбаев 30 неміс солдаты
мен офицерін жойды;

1943 жылдыњ наурызында С.Еркім-
баев жойѓан фашистіњ саны 43-ке жетті;

1943 жылдыњ маусымындаѓы
мєлімет – С.Еркімбаев екі айда 47 гит-
лершініњ кμзін жойды;

С.Еркімбаев 1943 жылы тамыз айын-
да Красный Яр селосында ерлікпен ќаза
тапты. Жерленген орны – Харьков об-
лысы, Изюминский ауданы».

Міне, арманда кеткен бір арыстыњ
жауынгерлік жолы осылайша аяќтал-
ды.

Б‰гінде  батырдыњ  туѓан   жері – Єу-
лиекμл ауданы орталыѓындаѓы бір кμше
оныњ есімімен аталады, Чернигов мек-
тебініњ м±ражайына оныњ наградалары
ќойылѓан, Украина  жеріндегі ќабірі
басына ескерткіш орнатылды, дін μкіл-
дері ќыршын кеткен ќайран жастыњ аты-
нан ќажылыќ сапарѓа барды, Батыр С±л-
танныњ ерлігін паш еткен орысша, ќа-
заќша кітаптар да шыќты. Єулиекμлдік
мектеп оќушылары алыстаѓы елге ба-
рып, С±лтан аруаѓына  таѓзым етті, ќа-
ћарман ќазаќ мєњгілік тыныстаѓан ел-
ден украин балалары бізге келіп, С±л-
танныњ  туып, μскен жерімен танысты.

СУРЕТТЕРДЕ: арнаулы рота жау-
ынгері С±лтан Еркімбаев жєне оныњ
Украинадаѓы ќабірі басындаѓы
ќ±рметті ќарауыл.

1.Украина ‰шін
шайќас



Атамыз ењбекќор кісі еді,
зейнеткерлікке шыќќанѓа
дейін ж‰ргізуші, механизатор
болып істеді.  ¤з ж±мысына
жауапкершілікпен ќарайтын,
адал да ќарапайым жан еді.
Соѓыста алѓан медальдарына
ќоса, абыройлы ењбегі ‰шін
"Ењбек ардагері", "КСРО
халыќ шаруашылыѓындаѓы
жетістігі ‰шін" медальдарымен
марапатталѓан.

Бізге жарќын болашаќ пен
бейбіт μмір сыйлаѓан
ардагерлердіњ кμбі б‰гін
арамызда болмаса да, біз
оларды жадымызда
саќтаймыз. Біз олардыњ
еліміздіњ тыныштыѓы мен
бейбіт μмірі жолындаѓы
ерліктерін ±мытпаймыз.¦лы
Жењіске μз ‰лесін ќосќан
Єбіш атамыз – біздіњ
єулетіміздіњ маќтанышы. Біз
майдангердіњ ±рпаѓы
екенімізді маќтан етеміз.

Мμлдір ЄМμлдір ЄМμлдір ЄМμлдір ЄМμлдір ЄБІШЌАНЌЫЗЫБІШЌАНЌЫЗЫБІШЌАНЌЫЗЫБІШЌАНЌЫЗЫБІШЌАНЌЫЗЫ,,,,,
немере келіні.немере келіні.немере келіні.немере келіні.немере келіні.
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Адамзат
тарихындаѓы ењ
ќанды да ќасіретті
соѓыстыњ
аяќталѓанынан бері 70
жыл μтсе де, біздіњ
аталарымыз бен
єкелеріміздіњ жењісті
жаќындатќан ерлігі
мен ќаћармандыѓы еш
уаќытта
±мытылмайды.

Сол с±рапыл
соѓыстан аман-есен
еліне оралып,
жењістіњ жемісін
кμргендер де бар. Елге
жењіспен
оралѓандардыњ бірі
біздіњ єулеттіњ ‰лкені
– Єбіш Есенѓазы±лы
Есекеев атамыз.
(Суретте сол жаќта).
Ол 1926 жылы
Ќостанай облысы
Мењдіќара ауданы
Тμлењгіт ауылында
туѓан.  1944 жылы 18
жасында Ќарулы
К‰штер ќатарына
шаќырылып, жас та
болса ќолына ќару алып, елін
жаудан ќорѓады.
Чехословакия мен Польша
жерін жаудан азат ету ‰шін
шайќасты. Жењісті сол
Польша жерінде ќарсы алды.
Соѓыс аяќталѓанымен атамыз
Польша жерінде  1948 жылѓа
дейін єскери ќызметін
жалѓастырды.

Елге аман оралѓан соњ 1950
жылы Наѓима єжемізбен
шањыраќ кμтерді. Ата-єжеміз
μмірдіњ ќиындыѓы мен
ќызыѓын 53 жыл бірге кешіп,
екі ±л, тμрт ќызды тєрбиелеп
μсірді, олардан 6 немере, 10
жиен с‰йді. Балалары жоѓары
білім алып, μнегелі отбасын
ќ±рды. 2000 жылы аѓайын-
туыс, ел болып, ата-єжеміздіњ
алтын тойын тойладыќ. 2003
жылы атамыз д‰ниеден μтті.
Єжеміз  ±лы Бекболат пен
келіні Зоямен бірге
шањыраќтыњ тірегі,
отбасыныњ ±йытќысы болып
отыр.

Ел-ж±ртым, туып μскен ќайран жерім,
Шыѓады ойлаѓанда мањдай терім.
¤лењмен сєлем жолдап жаздым хатты,
Азыраќ тарќатуѓа кμњіл шерін.
Жаратќан жєрдем болсын жалѓыз μзі,
Болатын жаќсылыќтыњ келді кезі.
Сабыр т‰бі – сары алтын, сабыр керек,
Дейт±ѓын б±рынѓыныњ бар ѓой сμзі.
Бір Алла саќта пєле-жалањыздан,
Оќ жауѓан жањбыр болып далањыздан.
Кμптен кμп апа, бапа тілектес бол,
Мыњ сєлем Ќабыкендей балањыздан.
Б±л ¦лы Отан соѓысына 17 жасында аттанѓан

Кенжеахметов Ќабыкенніњ ата-анасына жазѓан
хатынан ‰зінді.

Т±тќиылда басталѓан ќырѓын соѓыс талай
адамныњ таѓдырын μзгертті.Ел басына  ќиын-
ќыстау к‰н туѓанда єке де, бала да майданѓа ат-
танды.  Солардыњ бірі – Кенжеахметов Ќабыкен.
Ол 1925 жылы Науырзым ауданы, Дємді кењша-
рыныњ Ќараќ±дыќ ауылында  д‰ниеге келген.
Оныњ єкесі Кенжеахмет Єбдрахманов 1942 жыл-
дыњ 9 мамырында майданѓа аттанып, Воронеж
ќаласында ауыр жараланып, 1942 жылдыњ 12
ќарашасында  елге оралды. Ќабыкен 1943 жыл-
дыњ 5 ќањтарынан маусым айына дейін Челябі
облысыныњ Ш±баркμл лагерінде, Свердлов соѓыс
округінде даярлыќ курсынан μтіп, майданѓа ат-
танды.

2-Белорус майданыныњ 3-ші армиясында 47
жеке атќыштар полкі ќатарында соѓысќа ќаты-
сып, 6 ќарашада Белокаменкіні алѓан кезде ауыр
жараланды. 1944 жылдыњ 14 сєуірінде екінші рет
жараќат алды.197 атќыштар полкінде пуле-
метші, бμлімше командирі болды. "Пушкин тау-
лары жанында  ќанды шайќаста ќайтадан ауыр
жараќат алдым. Б±л  ќиянкескі шайќас єлі есім-
де. Талт‰с болса да к‰нніњ кμзі кμрінбейді, бомба-
лар ‰сті-‰стіне жарылып, ќою т‰тін кμз аштыр-
майды. Бейне дозаќ дерсіњ. Жау биікті оњайлыќ-
пен бергісі жоќ, ќарсыласып баќты, біз де аянѓан
жоќпыз. Аќыр соњында биікті алдыќ . Меніњ ба-
тольонымда  сібірлік Саша Ловкин жєне жерлес-
терім Балта Елеукин, Ќуанышбай Н±рманов, Зей-
нолла Омарбеков ќана тірі ќалѓан еді", – деп еске
алатын майдангер.

Ол жењісті Прага ќаласында ќарсы алды. Одан
кейін Венгрия ќаласында алты айлыќ офицерлер
курсінде оќыды. 1945 жылдыњ к‰зінде елге орал-
ды. 1948 жылы Мењдіќара м±ѓалімдер училе-
щесін бітіргеннен кейін, Дємді ауылындаѓы мек-
тептіњ директоры болып істеді. 1954 жылы Аќтμ-
бе м±ѓалімдер институтын тємамдап, зейнеткер-
лікке шыќќанѓа дейін 40 жыл ±стаздыќ  етіп,
ќазаќ тілі мен єдебиеті пєнінен сабаќ берді. Ерлігі
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мен ењбегі елеусіз ќалмады.  "Ќазаќстан Респуб-
ликасы халыќ аѓарту ісініњ ‰здігі" ќ±рметті ата-
ѓына ие болды. ІІ дєрежелі Отан соѓысы ордені-
мен, 14 медальмен марапатталѓан. Жолдасы
Кєкен Кємалиќызымен 14 бала, 8 ќыз, 6 ±лды
тєрбиелеп-μсірді, біреуі ќайтыс болды.  Б‰гінде
13 баласыныњ єрќайсысы берекелі отбасыныњ
иелері.  25 немересі мен 8 шμбересі бар. Бμпе-
жан, Айжан, Маржан, Г‰лшат жєне Кенжебек
Астана ќаласында, ќалѓан балалары Ќостанайда
т±рып жатыр.

"1995 жылы меніњ єкем ќажылыќќа  барып
келді. Кμпке сыйлы жан еді. 2001 жылдыњ ќара-
шасында ќайтыс болды.  Биыл ќањтар айында 90-
ѓа келер еді.  Єкеміз  сабырлы,  байсалды,  аќжар-
ќын кісі еді, μзінен кіші балаларѓа да "сіз" деп
сμйлейтін. Ќатты сμз айтпайтын. Ренжісе "сауат-
сыз" деп ±рсатын. ‡лкен отбасы, 13 бμлмелі ‰лкен
‰йде т±рдыќ. Кішкентай кезімізде єкемізге: "со-
ѓыс туралы айтып берші", –  дейтінбіз. Ол бізді
отырѓызып ќойып, бастан кешкенін айтатын.
Бізді "балаќай", "ботаќан" деп атайтын. "Ботаќан-
дарѓа ескерткіш" деп жазѓан естеліктері, к‰нде-
ліктері  ќ±нды жєдігердей ±лы Арыстанбек пен
келіні Маржанныњ ‰йінде, отбасымыздыњ ќара
шањыраѓында саќтаулы", – дейді ќызы Г‰лжан.

"Мен де атамды маќтан етемін, атам сияќты
м±ѓаліммін. Біздіњ єулетте ±стаздар кμп. Атам
кітап, газет оќыѓанды ±нататын. Бізге де оќыта-
тын. Ел ‰шін кеудесін оќќа тосќан, соѓыстан соњ
абыройлы ењбегімен ел ќ±рметіне бμленген ата-
мыздыњ μмірден μткеніне бірнеше жыл болса да,
єрќашан біздіњ жадымызда", – дейді келіні Мар-
жан.

"Адам  ±рпаѓымен мыњ  жасайды", – дейді
ќазаќ.  "Отан ‰шін от кешкен   майдангердіњ ±рпа-
ѓымыз" деп маќтанышпен айтатын ±рпаѓы т±рѓан-
да ешкім де, ешќашан да ±мытылмасы аныќ.

Єулетіміздіњ
маќтанышы

Мыњ таѓзым саѓан, майдангер!
¦лы Отан соѓысындаѓы Жењіске биылѓы 9 ма-

мырда 70 жыл толады. Осы айтулы мерекеге орай
μњіріміздіњ барлыќ елді мекендерінде ардагерлер-
ге зор сый-ќ±рмет кμрсетілуде. Яѓни, мерекелік
дастарќандар жайылып, басќа да т‰рлі салтанат-
ты шаралар ±йымдастырылып жатыр. Осындай
шараныњ бірі – Науырзым ауданы Ќарамењді се-
лосындаѓы 14-μрт сμндіру бμлімініњ оќу сыныбын-
да μтті. Онда μрт сμндірушілер ¦лы Отан соѓысы-
ныњ ардагері Ќоќай Жєдіковпен  кездесті.

– 1943 жылы 14-ќањтарында КСРО  ќарулы
К‰штері ќатарына Аманкелді ауданы єскери ко-
миссариатынан шаќырту алдым. 7 ай бойы Ш±бар-
кμлде єскери дайындыќтан μттім. М±нан кейін біз
Ленинград т‰біндегі соѓысќа жіберді. Ленинград
ќаласында 1944 жылдыњ 19 ќањтарына дейін жау-
мен соѓыстыќ. Кезекті шайќаста ауыр жараланып,
Волгоградтаѓы  госпитальге ес-т‰ссіз т‰стім. Тμрт

айдан кейін елге м‰гедек болып оралдым, –
дейді майдангер сонау отты жылдарды   еске
алып.

Биыл Ќоќай аќсаќал 90 жасќа толды. ¤рт
сμндіру бμлімініњ жеке ќ±рамы майдангердіњ
жеке ќ±жаттары жєне наградаларымен таны-
сты. Соѓыс аяќталѓаннан кейін Ќоќай ата Отан
соѓысы орденімен наградталды.

Басќосуда Ќоќай Жєдіков адамныњ рухын
кμтеретін тарихи єњгімелерден сыр шертті.
Атамыз μз таѓдырына риза. Б‰гінде Ќоќай ата
μзінен тараѓан ±рпаѓыныњ μсіп-μнгенін кμріп
отыр.
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Биылѓы наурыз ќазаќтыњ єдебиетін
с‰йетін ќауым ‰шін жаѓымды жа-
њалыќтар ала келді. Кμрнекті жа-

зушы, Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік
сыйлыѓыныњ лауреаты, М.Шолохов пен
В.Пикуль атындаѓы халыќаралыќ сыйлыќтар-
дыњ иегері, Ресей єдебиет академиясыныњ
академигі, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ќай-
раткері Сєбит Досановтыњ 75-ке толѓан ме-
рейтойы Мєскеуде кењінен атап μтілді. Ре-
сей Федерациясыныњ бейбітшілік пен келісім
сарайында μткен салтанатты кеште зал
толы халыќтыњ алдында сμйлеген Ресей
Ѓылым академиясыныњ академигі, єйгілі сын-
шы Феликс Кузнецов, Ресей Жазушылар
одаѓыныњ бірінші хатшысы, кμрнекті аќын
Геннадий Иванов, Тєжікстанныњ халыќ жа-
зушысы Шавхат Ниязи, кμрнекті мемлекет
жєне ќоѓам ќайраткері, генерал-лейтенант
Сергей Соколов, белгілі тарихшы, єдеби-
етші Валентин Осипов, "Московский лите-
ратор" газетініњ бас редакторы Иван Го-
лубничий, т.б. ќазіргі кезењдегі ќазаќ єдеби-
етініњ дамуы, орыс-ќазаќ єдеби байланыс-
тарыныњ μрістеуі туралы сμз ќозѓап, соны-
мен ќатар, осы жанды процеске елеулі ‰лес
ќосып келе жатќан ќазаќ жазушысы Сєбит
Досановтыњ шыѓармашылыѓына кењінен тоќ-
талды. Жазушыныњ орыс жєне басќа да шет
тілдеріне аударылѓан кітаптарын талдай
сμйлеп, оныњ жазушылыќ шеберлігініњ
μскенін, μзініњ ізденімпаз, кішіпейіл т±лѓасын
жоѓары баѓалады. Сєбитке Сергей Есенин
атындаѓы "Алтын к‰з" єдеби сыйлыѓы, Васи-
лий Шукшинніњ алтын медалі табыс етілді.
С.Досановтыњ орыс оќырмандары тарапы-
нан кμрген ілтипаты осы ѓана емес еді. Шынын
айтсаќ, С.Досановтыњ жазушылыќ μнерін
баѓалауда жања кμзќарас ќалыптастырушы-
лар да орыс жазушылары, орыс оќырман-
дары болды. Шыѓармаларын μз ауылында
єр саќќа ж‰гіртіп ж‰ргендерге ќарсы жылы
сμзді де  естілді. Жазушыныњ "Жиырмасын-
шы ѓасыр", "Аќ аруана" сияќты романдары
мен басќа туындылары кμркем єдебиеттіњ

шынайы жанашырлары тарапынан керемет
баѓаланды. "Жиырмасыншы ѓасыр" романын
Феликс Кузнецов "ќазаќ єдебиетіндегі ‰лкен
оќиѓа" деп баѓалады. Ол Досановтыњ жа-
зушылыќ μнерінде Шолохов дєст‰рініњ аныќ
танылатынын, сонымен ќатар, ±лттыќ єде-
биеттіњ классиктері Абай мен Єуезовтіњ,
Н‰рпейісовтіњ жалѓастыѓы барлыѓын айтты.
"Жиырмасыншы ѓасыр" романымен, – деді
ѓалым-сыншы, – жазушы жалпы, ресейлік
єдебиетке, одан да кењ єлемдік дєрежеге
шыѓа алды". В.Мирнев: "Сєбит Досанов –
аса ‰лкен шебер. Оныњ "Жиырмасыншы
ѓасыр" романы – кењ эпикалыќ туынды, оны
прозамен жазылѓан поэма десе де болады.
Онда ќазаќ халќы μмірініњ молынан жасал-
ѓан панорамалыќ келбеті, жарќын суретке
толы шындыѓы оќырман кμз алдынан μтеді.
Романныњ кμп беттері, кμріністері трагедия-
лыќ к‰йлерді еске салады. Оны ±лы орыс
шеберлері Толстой, Достоевский мектебініњ
аздаѓан шєкірттерініњ бірі деп санауѓа бо-
лады", – деп жазды ("Московский Парнас"
№5 (21) 2006). 2007 жылдыњ сєуірінде
Парижде μткен жазушыныњ шыѓармашылыќ
кешіндегі єњгімелер де осы ойлармен жал-
ѓасты. Б±л кездесуді атаќты Сорбонна уни-
верситеті Сєбиттіњ "Аќ аруана" атты кіта-
быныњ француз тілінде аударылып басылуы
ќ±рметіне ±йымдастырѓан еді. М±нда сμйлеу-
шілер Сорбонна университеті жанындаѓы
Тіл жєне шыѓыс μркениеті ±лттыќ институты-
ныњ президенті, профессор Жак Легран,
кітапќа алѓысμз жазѓан ќазаќ єдебиетініњ
досы жєне білгірі, Ќазаќстанда бірнеше рет
болѓан профессор Альбер Фишлер, фран-
цуз мєдениетініњ ‰лкен ќайраткері, аќын Леон
Робель, Юнеско бас хатшысыныњ баспасμз
хатшысы Владимир Сергеев, сыншы Май-
ферт, М. Шоќай атындаѓы француз-ќазаќ
ќоѓамыныњ президенті Яшар, таѓы басќалар
ќазаќ жазушысына, оныњ кітабына айрыќ-
ша ќ±рмет кμрсетті. Оѓан атаќты универси-
теттіњ ескерткіш медалі тапсырылды. Ќазаќ-
тыњ кμркемсμз μнерін жоѓары кμтеріп, орыс

жєне єлем єдебиеттері дєрежесіне шыѓаруѓа
атсалысып, сμйтіп, халыќтар єдебиеттері
байланысын ныѓайтуѓа к‰ш салып ж‰рген
Сєбит Досановќа деген ќ±рмет басќа ±лттас
єріптестері ортасында б±рыннан да белгілі
болатын. Сергей Михалков, Валентин Рас-
путин, Римма Казакова, Людмила Щипахи-
на, Юрий Бондарев, ќырѓыз Шыњѓыс Айт-
матов, башќ±рт М±стай Кєрім, грузин Мур-
ман Джгубурия, даѓыстандыќ Расул Ѓамза-
тов, μзбек Насыр Фазылов, тєжік Момин
Ќаноат сияќты кезінде кењес єдебиеті
дєст‰рін жалѓастыра білген сμз зергерлерініњ
кμбі-аќ оныњ досы, тілектесі, оќырманы бо-
латын. Б±л ќатардыњ б‰гін сиреп ќалуы,
єрине, кімге де болса ауыр. Алайда, Сєбит
оќырмандары азайѓан жоќ. Оныњ кітапта-
ры шетел тілдеріне аударылып, жања дос-
тар табуда. Осылардыњ ќай-ќайсысы бол-
са да, С.Досановтыњ кμп жылѓы тынымсыз
єдеби ењбегіне, ‰здіксіз басылып жатќан шы-
ѓармаларына деген, оныњ табыстарына
ортаќ кμњілден туѓан ќаламдас єріптестерініњ
шынайы  лебізі екені даусыз. Осы фактор-
ларѓа негізделген меніњ єдебиетшілік шын
ойым дєл осы к‰ндері 75 жасќа толып, ме-
рейтойлары єр жерде (μзіміздіњ облыстар
мен Орталыќ Азия елдері) аталып жатќан
ќаламгердіњ ењбек пен к‰реске толы таѓды-
ры, сол таѓдырымен сабаќтас к‰рмеуі ќиын
к‰рделі шыѓармашылыѓына ж±рт кμњілін
аударуѓа деген ниеттен туындады. Адамѓа
баќыт оњай жєне тез ќонбайды. Шыѓарма-

шылыќ та солай. Сєбит б‰гінгі биігіне оњай
жеткен жоќ. Оны бас айналар биікке алып
±шќан ќос ќанаты ѓана, оныњ бірі – табиѓи
ќуатты таланты, бірі – к‰ндіз к‰лкіні, т‰нгі
±йќыны ќ±рбандыќќа шалѓан табанды, жан-
кешті ењбегі. Талант оњай табылмаса, ењбек
те бірден баѓалана бермейді. Б±ны Сєбит
таѓдыры дєлелдейді. Єдебиетте Сєбитті ке-
зінде жоќќа шыѓарушылар да, кμтере маќ-
таушылар да табылды. Бір жаќсы жері –
Сєбит маќтаѓанѓа тасымады, даттаѓанѓа
жасымады. Ќарсы маќала жазып ешкіммен
айтысќан да, тартысќан да жоќ. Бєріне де
ењбекпен, жања шыѓармаларымен жауап
берді. Аќын аѓасы Ѓафу Ќайырбековтіњ:
"К‰ншілдер к‰њкіліне ќ±лаќ аспай, Талант пен
ењбегіњнен таптыњ баќыт" – деп жазуы осы-
ныњ дєлелі сияќты. Сєбит к‰ні б‰гінге дейін
жалпы кμлемі 30 томдай кμркем шыѓарма
жазып, жариялаѓан екен. Мен сол кμл-кμсір
кμркем туындылардыњ басым бμлігін – ењ
негізгілерін оќыѓан оќырмандардыњ бірімін.
Содан да оныњ шыѓармашылыќ жолы ма-
ѓан кμптен таныс. ¤ткен – ХХ ѓасырдыњ
елуінші жылдары екінші сынып оќушысы
Сєбит Досановтыњ "Пішен даласында" атты
шаѓын єњгімесі алѓаш "Пионер" журналын-
да жарияланѓаны есімде. Кμп ±замай осы
тырнаќалды  туынды екінші сыныпќа арнал-
ѓан оќулыќта жарияланып, жиырма жыл
бойы  ‰немі  басылып  ж‰рді.  Сєбиттіњ ал-
ѓашќы кітабы – "Ќайырлы тањ" 1966 жылы
жарыќќа шыќты. Оќырмандарына да, μзіне
де "Ќайырлы тањ!" деп тілек айтќан б±л
ењбегіне оныњ студент кезінде мерзімді бас-
пасμзде жарыќ кμрген єњгімелері мен очер-
ктері топтасќан еді. Оѓан ќазаќтыњ айтулы
ќаламгерлерініњ бірі Сейітжан Омаров ал-
ѓысμз жазды. Студенттік дєуірінде-аќ тартым-
ды єдеби сын маќалаларымен ж±ртшылыќ-
тыњ назарын аударѓан жас талант Сєбит
Досановтыњ прозаѓа деген батыл ќадамын
ќ±птап, "Біз балауса г‰лдей ќ±лпырып μсіп
келе жатќан жас жазушыныњ т±њѓыш жемісті
ќадамына ќуанамыз, оѓан аѓалыќ мейірбан
сμзімізді арнаймыз. Дос ниетпен сєт сапар

тілейміз" деді. Сєбиттіњ кμркем прозадаѓы
алѓашќы туындысы "Аќ аруана" повесі жай-
лы ќазаќ єдебиетініњ классигі, атаќты Сєбит
М±ќанов "¦лѓайѓан ‰міт" атты арнайы ма-
ќала жазып, "Т‰йеніњ ботажандыѓы туралы
ќазаќтыњ сμздік жєне музыкалыќ фолькло-
рында толып жатќан тањѓаларлыќ єдемі шы-
ѓармалар бар. Ал жазба єдебиетте ауызѓа
аларлыќ еш нєрсе жоќ. Осы тыњ жатќан
таќырыпќа бірінші рет боразда тартќан
жазушы – Сєбит Досанов" – деп атап
кμрсетті "Досановтыњ "Аруана" хикаясында
аналыќ т‰йе мен оныњ ботасын сипаттауы
адамнан бетер. Тілсіз т‰йеніњ туѓан мекенін,
балажандыѓын сипаттаѓанда, Сєбит оќыр-
мандарыныњ сана-сезімін толѓандырып, кей-
де кμзіне жас алѓандай халге келтіреді.
Кейбір сипатында жаќсы аќындар дєреже-
сіне кμтерілген автор ќазаќ тілініњ ќайдаѓы
бір тєтті балын тамызады" – деді. Сєбењ
сμзініњ соњында: "Ќ±тты ќадамыњ ќарќындай
берсін, ќ±рметті Адас!" деп єкелік аќ бата-
сын  берген  екен.  Ќуаныштысы – Сєбит
Сейітжан Омаровтыњ да, Сєбит М±ќанов-
тыњ да ‰мітін толыќ аќтады деуге болады.
"Аќ аруана" орыс, француз, μзбек, ќырѓыз
тілдеріне аударылып басылды. Сєбиттіњ
басќа шыѓармалары да ж±ртќа таныс. "Тау
жолы" (1978), "Екінші μмір" (1982) роман-
дары орыс тіліне аударылып, бірнеше рет
Мєскеуде басылѓан. Єсіресе, Ќасым Аман-
жолов таѓдырын суреттейтін соњѓы роман
аќын μмір с‰рген дєуір мен уаќыт ќайшы-

лыќтарын батыл да μткір кμтере алуымен
оќырмандар ілтипатына бμленді. Сєбит
жазѓан єњгіме, очерктер, пьесалар мен сын
маќалалар да талай рет кітап болып жарыќ
кμрген, театр сахналарында ќойылѓан. Тєу-
елсіздік идеясы Сєбиттіњ азаматтыќ кредо-
сы болѓанына оныњ соњѓы шыѓармалары
кує.  Б±л кезењде ол μнімді ењбек етіп "Ќыл-
б±рау" (2003), "¦йыќ" (2005), "Т±йыќ" (2006),
"Намыс найзаѓайы" (2007) атты романдар
жазды. XX ѓасырда ќазаќ халќы бастан кеш-
кен μмір шындыѓын панорамалыќ суреттер
арќылы бейнелеу б±л романдардыњ μзіндік
ерекшеліктері болып табылады. Сондыќтан
олар ќазір "Жиырмасыншы ѓасыр" деген ат-
пен бірікті. ¤мір шындыѓын белгілі бір наќты
кезењ мен ондаѓы адамдардыњ ќаќтыѓысы-
на, ізденісіне негіздеу, уаќыт, іс-ќимыл
мμлшерін шаѓындап ашумен бірге ±заќ
мерзімдік тарих ќозѓалысын єр т±стаѓы ма-
њызды оќиѓалар арќылы ашу тєжірибесі де
єдебиетке жат емес. Сєбит соњѓы роман-
дарында осы єдісті пайдаланады. Оныњ
алѓашќы екі романында XX ѓасырдыњ бірінші
жартысында ќазаќ халќы басынан кешкен
оќиѓалар легі – Ќазаќстандаѓы орыс отар-
шылдыѓыныњ к‰шеюі, ш±райлы жерлерді
ќоныс аударѓан орыс шаруаларына тар-
тып єперу, ќазаќ зиялыларыныњ осындай
зорлыќ пен жергілікті халыќты μгейсітуге
ќарсы к‰ресі, ±лттыќ ояну проблемалары,
±лт- азаттыќ ќозѓалысыныњ тууы мен орыс
революцияларыныњ Ќазаќстанѓа єсері,
тμњкерістен кейінгі жаѓдайлар, жекеменшік-
тегі малдарды тєркілеу мен ±жымдасу ша-
ралары, малынан айырылѓан ќазаќтардыњ
аштан ќырылуы, таѓы басќа ѓасырдыњ халыќ
таѓдырында айрыќша із ќалдырѓан оќиѓала-
ры ќамтылады. Біраќ жазушы осылардыњ
бєрін тєптіштеп хроникаѓа айналдырмайды.
Заман шындыѓын наќты эпизодтар мен
адамдар таѓдырын ашу жолымен бейне-
лейді. Жеке-жеке оќиѓаларды біріктіріп, т±та-
стырып т±ратын характерлерді ±стайды да,
солардыњ таѓдыры арќылы б‰кіл ѓасырдыњ,
белгілі бір дєуірге тєн шындыќты суреттеуге
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±мтылады. Ќалѓан кейіпкерлер мен оќиѓалар
негізгі желіге ќосымша ќызмет атќарады. Ро-
мандаѓы осындай ‰лкен бейненіњ бірі –
Н±рдєулет бай. Біздіњ б±рынѓы бай туралы
±ѓымымызѓа ќарама-ќарсы Сєбит сол кез-
дегі ќазаќ ќоѓамыныњ беделді де ауќатты,
ыќпалды т±лѓасы Н±рдєулетті дєуірдіњ бас-
ты кейіпкері етіп тањдайды да, соныњ ±ѓым-
т‰сінігі, іс-єрекеті арќылы заман шындыѓын
ашуѓа м‰мкіндік алады. Ол дєуірдіњ басты-
басты оќиѓаларымен байланысып, ±лттыќ
оянудыњ, отаршылдыќќа ќарсы к‰рестіњ,
кейінгі кењес дєуіріндегі оќиѓалардыњ басы-
ќасында кμрінеді. Ахмет Байт±рсынов,
Міржаќып Дулатов, Єлихан Бμкейханов
сияќты ±лттыќ ќозѓалысќа басшылыќ жасап
ж‰рген азаматтардыњ μзі оѓан соќпай
μтпейді. Олар Н±рдєулет арќылы халыќќа
ыќпал жасайды, онымен достыќ ќарым-ќаты-
наста болады, μз істеріне одан материал-
дыќ кμмек алады, шаруаларын аќылдаса-
ды. Б±л арќылы біз ќазаќ байларыныњ бєрі
надан, сауатсыз, сарањ, сасыќ байлыќтыњ
иесі болѓан деген ±ѓымныњ жалѓандыѓын
кμреміз. Н±рдєулет μзі де оќыѓан, ќазаќ жа-
старына (ќыздарына да) Ресей ќалаларын-
да ѓана емес, шетелдерде де оќуѓа кμмек-
теседі. Н±рдєулетпен ќатар сол заманда
Парижде, Сорбонна университетінде
оќыѓан, кейін Мєскеуде Шыѓыстану институ-
тында ќызмет істеген ќазаќ ќызы Айжанныњ
бейнесі де ќазаќ єдебиетіне Сєбит ќосќан
жања, тыњ ерекше бейне. Н±рдєулет пен
Айжанныњ ара-ќатынасында да бізге б±рын
таныс емес, тек Сєбит ашќан жањаша, до-
стыќ ќарым-ќатыныстыњ сыры бар. Роман-
да суреттелетін басќа оќиѓаларѓа тірек
болып, соларды ашуѓа кμмектескен бейне-
лерден Асылхан мен Г‰лсімді атауѓа бола-
ды. Олар Ќазаќстанда 30-жылдары ашы-
ла бастаѓан μндіріс ошаѓында, Балќаш мыс
орнын ашу ісінде ќозѓаушы к‰штердіњ ќата-
рында кμрінеді. Жања μндірістіњ жасалуы мен
ќиындыќтарыныњ сырын бейнелейді. Эпизод-
тыќ суреттеулер арќылы сол кездегі Ќазаќ-
станды билеушілер мен басшылыќта бол-
ѓан тарихи адамдарды да оќиѓаларѓа ќатыс-
тыру заманныњ шындыѓын т‰сінуге жєрдем-
деседі. Соњѓы романдар оќиѓалары 1937
жылдыњ ќырѓынынан басталып, ¦лы Отан
соѓысы жєне соѓыстан кейінгі кезењ шынды-
ѓына, тыњ кμтеру шараларына, ќазаќ жерін-
дегі ядролыќ жарылыстар трагедиясына,
1986 жылѓы ќазаќ жастарыныњ ќозѓалысы-
на ±ласады. Алаш ќайраткерлері ертерек
±сталып кеткенде, олардан ќаѓа беріс ќал-
ѓан Н±рдєулет 1937 жылы ќуѓынѓа т‰сіп,
тергеу астында μмірден озады. Балќаш мыс
ќорыту зауытын ашу ісінде тізе ќосып ж±мыс
атќарып ж‰рген Г‰лсім, С±лтан, Єжі сияќты
заманныњ жања адамдары ќазаќ ќоѓамын
жањарту ќамында ж‰р. Соѓыс т±сында ел
ќызметіне, Отан ќорѓау ісіне жегілген аза-
маттар соѓыстан соњ жања бір идеология-
лыќ науќанѓа ілігіп, ±лтшылдыќ айыптаула-
рѓа ±шырайды. Сол дєуір шындыѓын жазу-
шы Бекмаханов таѓдырына байланысты
оќиѓалар арќылы береді. М±ныњ бєрі ро-
манныњ "Кμшкін" деген алѓашќы тарауында
суреттеледі. Оныњ негізгі идеясы – μмірдіњ
кμшкіш екені, ауысып жатќан ±рпаќ таѓды-
рын таныту. Осылардыњ легінде елдегі кейбір
жањалыќтармен ќатар ±лттыќ дєст‰р мен
табиѓаттыњ ж‰деушілікке ±шырау суреттері
беріледі. Романныњ "К‰н шыѓыстан шыѓады"
деп аталатын екінші тарауы тыњ кμтеру
оќиѓаларына арналѓан. Оныњ негізгі ќаћар-
мандары – Н±рдєулеттіњ ±рпаќтары Ера-
сыл мен Ќаратай. Осылардыњ іс-єрекеттері
арќылы жазушы тыњ игерудіњ пайдалы жаѓы
мен ќайшылыќтарын, кењестік басшылыќќа
тєн жоспар ‰шін к‰рес пен ењбекші халыќ-
тыњ астыќ ‰шін к‰ресі концепцияларыныњ
тартысын ашады. Хрущев, Ќонаев, Тєше-
нов сияќты тарихи мемлекет ќайраткерлері
ќатысатын эпизодтарда олардыњ бейнесін
ашарлыќ фактілер пайдаланылады. Мыса-
лы, Тєшеновтіњ Хрущевќа ±намауы, оныњ
ќазаќ елін бμлшектеуге ќарсылыќ кμрсетуі
єњгімеленеді. Осы фонда Азия-Африка жа-
зушыларыныњ Алматыдаѓы жиыны оќиѓала-
рына ауысып, Олжас С‰лейменовтіњ жазу-
шылыќ, азаматтыќ бейнесін танытуѓа ±мты-
лыс жасайды. Романныњ соњѓы тарауыныњ

("Аспан жылаѓан т‰н") негізгі сюжеттік желісі
– Д.Ќонаевтыњ ќызметінен кетуі, Г.Колбинніњ
келуі, 1986 жылѓы ќазаќ жастарыныњ ќозѓ-
алысы мен оларды жазалау оќиѓалары.
Осыѓан ќатысты шындыќтыњ кμбі аќын Ера-
сылдыњ куєлігімен μтеді. Ќозѓалыстыњ басты
кейіпкерлері Ќайрат Рысќ±лбековтыњ, Ол-
жас С‰лейменовтіњ басынан кешкен жай-
лары суреттеледі. Колбинніњ сойылын соќ-
ќан белсенді Арќатай Есеновтіњ ±намсыз
ќылыќтары, жаѓымпаздыѓы, халќын, оныњ
±лттыќ намысын сатуы сыншылдыќпен сурет-
теледі. Роман ќазаќтыњ ±лттыќ тіршілігініњ ке-
њес заманындаѓы шындыѓы т±йыќќа тірел-
генін бейнелеп кμрсетеді. Ѓасыр шындыѓын
кμркем бейнелеуге арналѓан романныњ
осындай ‰зік-‰зік оќиѓалардан ќ±ралуы дєуі-
рге, оныњ сырын ашуѓа ќажет материалдар-
ды іріктеп алу ниетінен туѓаны байќалады.
Жеке к‰йінде сол оќиѓалардыњ єр ќайсысы
суреткерлікпен ашылып, кμз алдыњнан μтеді.
Соѓан лайыќ оларѓа ќатысатын адамдар об-
раздыќ дєрежеге кμтеріліп танылады.
Сєбиттіњ суреткерлігініњ μскені, кμркем тілі,
ондаѓы адамѓа тєн мінез-ќ±лыќты, психоло-
гиялыќ к‰йініш-с‰йінішті шебер аша білуінен
аныќ  кμрінеді.  Табиѓат  суреттері де жар-
ќын. Табиѓат ылѓи да адамды тануѓа ѓана
ќызмет етіп ќоймайды, сонымен ќатар, ѓасыр
дертіне айналѓан экологиялыќ ж‰деушілікті
мойындауѓа да кμмектеседі. "Боз биеніњ
с‰тіндей бозѓылт кμкжиек ќызѓылт сары
бояуѓа оранды. Алаулап атып келе жатќан
аќшањќан тањныњ єлсіз сєулесі сєт сайын
к‰шейіп, сєлден соњ айнала тμњірек аныќ
кμрінді. Сол сєт ±йќысынан оянып, ±ясынан
шыќќан к‰н айналаѓа к‰лімсірей ќарады. Ба-
лќыѓан мыс табаќтай ќызѓылт к‰рењ к‰нніњ
к‰лім ќаќќан ќабаѓынан тараѓан ш±ѓылалы
с‰т сєуле аспан тμрінен Жер-ананыњ тμсіне
ќиѓаштай ќ±йылып т±р. Жарќырап шыќќан
жарыќтыќ жарыќ к‰ндегі єдетімен тањмен
таласа т±рып, ауыл сыртындаѓы тμбеге ен-
тікпей кμтерілген Ќаратайдыњ бойына шуаќ
пен ќуат болып дарыды" (301-бет). Жазу-
шыныњ б‰кіл романдарында оќиѓаларѓа кілт
болып кμрінетін Аќбас б‰ркіт – символдыќ
бейне есебінде єдейі алынѓан. ¦лы даланы
кезіп μскен, биікте самѓап μмірді ќыраѓы
кμзімен шолып отыратын, туѓан жердіњ
ќуанышы мен ќайѓысын бμліскен, елініњ тєу-
елсіздігін бірге ањсаѓан дала ќыраны. Єрбір
роман Аќбас б‰ркіттіњ ќазаќ даласын кезіп
ж‰ріп, кμзі т‰скен оќиѓадан бастау алады.
"Т±йыќта" ол кењ даланы биікте аралап, μзіне
б±рыннан таныс μлкеніњ μзгерістерін байќ-
аудан бастайды. "Осы шынымен меніњ ата-
мекенім бе? – деп ойлады ол. - Єлде адас-
тым ба?". Ол ¦лытаудан μте бере кешегі
Н±рдєулет бай отыратын ауылдыњ орнын
таниды. Аќќу – ордасыныњ алдында к‰н шы-
ѓысќа бетін беріп т±ратын ±зын бойлы, зор
денелі байды есіне алады. Елдіњ ќ±тты ме-
кендері Ќ±с±яны, Шайтантіс м‰йісін, Жалда-
ма μзенін, Ќыземшек тауын кμреді. "Мен
адаспасам, анау жайлауда жайылып
ж‰ретін мал ќайда?  Жазыќ  далада жорт-
ќан киіктер неге кμрінбейді? Тастан-тасќа
секірген аќ барыс пен арќар ќайда кеткен?
Ќ±ба жонда жортатын ќ±ландар мен ша-
њыраќтай м‰йізін шайќап ќойып, топ-топ бо-
лып ж‰ретін б±ѓылар да, мањ-мањ басќан
т‰йелер де, кісінеген даусы ќыранныњ μзін
ќалѓытпайтын μњшењ кμкжал жылќылар да
жоќ. Мына адамдардыњ сμздері т‰сініксіз.
Тілдері де, киген киімдері де бμлек" (5-бет),
– деп ойлайды. ¦лы даланы саѓынып келген
ќыран Аман тоѓайыныњ оталѓан аќ ќайы-
њын кμреді. Суы лайланып, жаѓасы жала-
њаштанѓан Жалдама μзенін таниды. Тоѓай-
мен, μзенмен бірге жоѓалѓан тањмен тала-
са сайрайтын ќ±старды да кμре алмайды.
Осы бір эпизодтыњ кμркем сурет к‰йіндегі
кμрінісі кμњіліњді бір шарпып μтпей кетпейді.
Біраќ μмірдіњ аты – μмір. Ол тоќтап ќал-
майды. Аќбас б‰ркіт те ќара б±лтты ќаќ
жара, шырќау биікке кμтеріліп, батыстан
соќќан ќатты желге ќарсы ±шып бара жа-
тады. Ол – μмір ‰шін тартыстыњ белгісі.
Аќбас б‰ркіт арќылы айтылѓан жазушы ойы
роман оќиѓаларына негіз болѓаны кμрінеді.
Т±йыќтыњ аяѓы – азаттыќ, демократия. Елдіњ
кμкейкесті арманы екенін сезесіњ. Аќбас
б‰ркіт те сол демократияныњ символы бо-

лып, халыќтыњ, ¦лы Даланыњ баќытын, ар-
манын бейнелейді. Єдебиет – белгілі бір
ќатып ќалѓан стандартќа ж‰гінбейтін μзге-
ше єлем. Єр жазушы сол єлемді μз ±ѓымы-
на, т‰сінігіне, μмірді тану μзгешелігіне ќарай
ашады.  Сєбит те жазушылыќ μнерімен еш-
кімге ±ќсамайтын, жања тыњ бейне ашуѓа
ќ±ќылы. Оныњ шыѓармаларыныњ т‰рі, ќ±ры-
лысы да басќаѓа ±ќсауѓа міндетті емес. Жа-
зушы мазм±нды μзі ќалаѓан т‰рге сыйѓызып
ашады. Сєбит шыѓармашылыѓы да осындай,
єдебиеттегі кμп т‰рлілікті байыта т‰суге ±м-
тылысымен ерекшеленеді. Аталѓан роман-
дардыњ ќазаќ халќыныњ бір ѓасырлыќ μмірін
т±тастай панорамалыќ суретке сыйѓызып, єр
оќиѓаны бμлек-бμлек жазылѓан хикаядай
єдебиеттіњ таныс ‰лгісімен суреттеуі де
кμњілге ќонады. Оныњ образдары да аныќ,
бейнелеу, суреттеу ќ±ралдары да бай. Ол
бір кітабынан екінші кітабына ізденіп жетіп,
ылѓи да μсіп, μрлеп келе жатќан жазушы.
Оныњ болашаѓы ашыќ. Сєбит шыѓармашы-
лыѓы біздіњ ±лттыќ єдебиетіміздіњ баѓалы
‰лгілерініњ бірі. Сєбиттіњ соњѓы бір кμњіл
аударар шыѓармасы – "Ќасќыр ±лыѓан т‰н"
атты романы. Ол б‰кіл μмірін ењбек пен
к‰реске толы жазушы таѓдырыныњ ењ бір
ќаралы беттерін суреттеуге арналѓан. Оныњ
жолына кμз салсањ, ол μткен жолдыњ ауыр-
лыѓын айќын сезінесіњ. Ол жеті рет тіке кел-
ген ажалдан аман ќалыпты. Аспандаѓы
±шаќ, жердегі кμлік апаттарын басынан
кешіпті. Айы оњынан туып, ж±лдызы жанып
т±рѓан баќытты шаѓында небєрі жиырма
жасында т±лѓа болып толысќан аяулы ±лы-
нан айырылды. Пешенесіне тасж‰рек таѓ-
дырмен тіресіп, к‰ресіп к‰н кешу жазылѓан
Сєбит ќасќиып оны да ќарсы алды. Ќара
жер ѓана кμтерер ауыр ќайѓыны ќабырѓасы
ќайыса арќалай ж‰ріп, ќаламыныњ ќайра-
тына с‰йеніп, оќырманѓа былай деп аѓынан
жарылды: "Жанымнан артыќ жаќсы кμретін
асыл ±лдан айырылѓан меніњ ќасірет-ќайѓ-
ымныњ шегі жоќ. Алайда, к‰ні-т‰ні жылай беру
жμн бе? ‡зіліссіз жылауѓа, ‰здіксіз ќайѓыѓа
жан шыдай ма? Ќайѓы деген ќайраќ ќой.
Оѓан ќањылтырды жанысањ кетіледі, болат-
ты жанысањ жетіледі. Кетілуге хаќым жоќ.
Жетілуім керек! "Ќасірет келіп есігіњді ќаќса,
есігіњді аш та, онымен айќаса т‰с. Ќалайда
жењіп шыќ" депті Бетховен. "Тєњірі берген
талант ±лыма ѓана емес, ±лтыма да ќызмет
етуі керек. ‡гілмейтін, б‰гілмейтін, ќарсы
т±рып ќасќайып к‰ресемін тас ж‰рек мынау
таѓдырмен!" деген ойѓа бекіндім мен аќыры"
("Егемен Ќазаќстан", 29.07.2014). Осындай
аса ауыр халде ж‰ріп те Сєбит "Ќасќыр ±лы-
ѓан т‰н" атты роман жазды. Оны алѓаш
оќыѓан Олжас С‰лейменов роман жайлы:
"¤з басым б±ныњ єдеби аныќтама мен
баѓаѓа сыймайтын сыры да, м±њы да μзге-
ше  кітап  боларына сенімдімін" депті. "Ќас-
ќыр ±лыѓан т‰н" ќазірдіњ μзінде таќырыптыќ
жањалыѓымен де, кμркемдік ізденістердіњ мол-
дыѓымен ел назарын μзіне аударып жатыр.
Ол ќазірдіњ μзінде μзбек, ќырѓыз тілдеріне
аударылып, Ташкент, Бішкек баспаларынан
жеке кітап болып шыќты. Орынбай Жанай-
даров аударѓан орысша н±сќасы "Нива"
журналында жарияланды. Ќанша ќиындыќ
кμрсе де ќуат-к‰ші кемімеген, рухы берік,
ќайсар ќаламгердіњ ќуатты ќаламынан єлі
талай сом бітімді соны шыѓармалар туаты-
нына μз басым кєміл сенемін.

Серік ЌИРАБАЕВ,
 ¦ЃА академигі.

 Алматы.
("Егемен Ќазаќстан" газеті, 16 сєуір, 2015

жыл.)

¤ткен аптаныњ соњында
Лисаков ќаласыныњ єкімі
М.Ж‰ндібаев белсенді
жастармен бейресми
кездесу μткізді. Осы
басќосуда ќала єкімініњ
шаћар басќарудан μзге де
μнері байќалды. Ќала
єкіміне жастар тарапынан
к‰тпеген сауалдар да
ќойылды.

Шаћар басшысы жастар алдында
жеке μмірін де жасырмады. Ал б±ѓан
дейін ешбір єкіммен дєл осылай ескі
достарша тілдеспеген жас
кμшбасшылар ќуанышты єсерлерін
жасырѓан жоќ. Айтулы галстуксыз
μрбіген кездесу шынайы жауаптармен
ѓана емес, кμкейдегі ±сыныстардыњ
да еркін айтылуымен epeкшеленді.

– ¤кінішке ќарай, жањадан бой
кμтеріп жатќан т±рѓын ‰йлер
ќ±рылысыныњ сапасымен маќтана
алмаймыз. Дегенмен, "Алюминий
Ќазаќстан" АЌ басшылыѓы жас
мамандарѓа арнап 72 пєтерлі баспана
салмаќ. Егер биыл ќ±рылыс
ж±мыстарын бастаса, жыл соњына
дейін аяќталып ќалуы м‰мкін. Ќазір
ќалалыќ білім бμлімініњ
балансындаѓы бір жатаќхананы
педагог мамандарѓа беруді
жоспарлап отырмыз. Ќазіргі уаќытта
балабаќшаѓа ж‰зге жуыќ маман
тапшы, – деді ќала єкімі жастармен
кездесуінде.

Жастар тарапынан ќала єкіміне
с±раќтар ќарша жауды.

– Октябрь орта мектебінде оќимын.
Оќу бітірген соњ ж±мыспен
орналасуыма, т±рѓын ‰й алуыма
ќандай м‰мкіндік бар?, – деді Анна
Грачевская.

– Жалпы педагогтар мен
дєрігерлерге єкімдік тарапынан кμмек
кμрсетіледі. Ењ бастысы, сіздіњ
тањдаѓан мандыѓыњызѓа байланысты.
Мєселен, тањдаѓан мамандыѓыњыз
б‰гінгі к‰нніњ с±ранысына сай болса
болѓаны, – деп жауап берді шаћар
басшысы.

Осы жерде кємелет жасќа
толмаѓан ќала жасμспірімдері
арасында "Жасыл ел" отряды сияќты
±йым ќ±ру бастамасы кμтерілді.

– Мен 20-30 адамнан ќ±рылѓан
бригада ќ±руды ±сынамын. Жєне б±л
бастамаларыњызды ж±мыс
барысында таѓы бір ќарап шыѓу
керек. Ењ бастысы, тілек
білдірушілер болса болѓаны. Жалаќы
мєселесін де шешеміз. Б±л
идеяларыњды ќолдаймыз, м±ны
ќаланыњ кμркеюі мен абаттануына
ж±мсасаќ, н±р ‰стіне н±р болар еді, –
деді М.Ж‰ндібаев.

Жастар єлеуметтік мєселелерді де
бір кісідей кμтерді. Оныњ ішінде,
алдаѓы бір-екі жылда колледж
аумаѓында жастардыњ бос
уаќыттарын μткізетін жабыќ корт салу
секілді єлеуметтік нысандар ашу,
ќала орталыѓындаѓы саябаќты
абаттандыру жμніндегі сауалдар
болды. Кейінгі буын μкілдері
єкімдердіњ ел алдындаѓы есептік
кездесулерінде т±рѓындар тарапынан
кμтерілген мєселелердіњ шешілу
барысы туралы да
алањдаушылыќтарын білдірді.

Лисаков ќаласы.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Жастардыњ даЖастардыњ даЖастардыњ даЖастардыњ даЖастардыњ да

айтары барайтары барайтары барайтары барайтары бар



зор. ‡Е¦ ќызметі дегеніміз –
ќоѓамдаѓы келењсіз жаѓдайларды
μзгерту ‰шін, ерікті к‰ш-ќуатта-
рын, энергияларын, білімдері
мен дарындарын беру арќылы
кμрсетілетін ерекше ќызмет т‰рі.

– ‡Е¦ ќызметін ќарыштатуѓа
‰лес ќосып ж‰рген белсенді-
лерді атасањыз.

– ‡кіметтік емес ±йымдар ќыз-
меті елімізде, оныњ ішінде біздіњ
μњірімізде жања дамып келе жат-
ќан ж±мыс ж‰ргізудіњ бір т‰рі.
Барлыќ аймаќтарда ‡Е¦ ќ±ры-
луы, μзекті істердіњ бірі болып
отыр, себебі азаматтарды аза-
маттыќ ж±мыстарѓа тарту арќы-
лы ќоѓамдаѓы єлеуметтік мєселе-
лерді шешу пайдалы жєне ма-
њыздыраќ. Єрине, алѓашќыда
ж±мысты бірден бастап кету оњай
болѓан жоќ. Єйтсе де жалынды
жастардыњ азаматтыќ бел-
сенділігі бізді ќандай да болма-
сын бастаманы ж‰зеге асыруда
кедергі бола алмады. Сол кездері
ќала жастары арасында азамат-
тыќ ќоѓам дамуымен жастардыњ
бастамаларын дамытуда барын-
ша ж±мыс жасаѓан белсенді-
лерімізді айтып кету парыз. Осы
"Іскер жастар кењесі" ќоѓамдыќ
бірлестігініњ ашылуына ±йытќы
болѓан алѓашќы тμраѓасы Д.Ки-
кимов жєне бірлестіктіњ белсенді
м‰шелері болѓан А.Ахметжанов,
Н.Изетов, Б.Сапин, Г.Єбілдина,
С.Т±яќбаева, Г.Єбдікереева,
А.Осипова, Л.Бекпенбетова,
А.Ємір, т.б. сынды патриот жас-
тарымыз кμптеген жобаларды
ж‰зеге асырды деуге болады.
Б‰гінде б±л жастарымыз ќоѓам-
ныњ єрбір саласында ќызмет
етіп, ел дамуына μз ‰лестерін
ќосып ж‰р.

– Тапсырыстарды орындау
барысы ќалай?

– Ќоѓамдыќ бірлестік 2011
жылдан бастап облыс, ќала дењ-
гейінде мањызды єлеуметтік мем-
лекеттік тапсырыстарды орын-
дай бастады. Атап айтар болсаќ,
Ќостанай   облысы єкімдігі ішкі
саясат басќармасыныњ тапсыр-
масымен "Ауылда азаматтыќ ба-
стаманы жєне еріктілікті дамыту"
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– Аманкелді Серік±лы, μзіњіз
жетекшілік ететін ‡Е¦ ќ±рылы-
мына тоќталсањыз.

– Азаматтыќ ќоѓамныњ ќалып-
тасуы – сол ќоѓамныњ азаматта-
рыныњ шынайы белсенділігіне
байланысты екені сμзсіз. Еуропа
мемлекеттерінде б±л тєжірибе
жаќсы ќалыптасып ж±мыс істеп
келеді. Шетелдерде єлеуметтік
мєселелердіњ шешілуініњ 80
пайызы ‡Е¦-дыњ ќолында. Ќо-
ѓамныњ белсенділігі кез-келген
єлеуметтік мєселені шешуге се-
беп болады. Мемлекеттік єлеу-
меттік  мєселелерді  шешуде
‡Е¦-дыњ  алар  орны ерекше.
Осы т±рѓыдан алѓанда облыстыќ
‡Е¦-дыњ ж±мыстары кμњіл ќуан-
тады деп айтуѓа толыќ негіз бар.
Оны облыс аумаѓындаѓы єр
μњірлерде ж±мыс істеп келе жат-
ќан ‡Е¦-дыњ ж±мыстарынан
кμруге болады. Міне, осындай
белсенді ж±мыстарды єрі ќарай
жалѓастыру ‰шін, азаматтыќ бел-
сенділікті дамыту маќсатында
Арќалыќ ќаласы єкімдігі ішкі са-
ясат бμлімініњ ќолдауымен жєне
ќаламыздыњ жалынды бастама-
шы  жастарыныњ серпілісініњ ар-
ќасында 2010 жылдыњ ќазан ай-
ында белсенділігі жоѓары жастар-
дыњ бас ќосуы арќылы Арќалыќ
ќалалыќ "Іскер жастар кењесі"
ќоѓамдыќ бірлестігі ќ±рылѓан бо-
латын.

– ¦йымныњ негізгі маќсаты
ќандай?

– Негізігі маќсатымыз Ќазаќ-
стан Республикасы мемлекеттік
жастар саясатын басшылыќќа
ала отырып, жастардыњ жан-
жаќты дамуы ‰шiн єлеуметтік-
экономикалыќ жаѓдайлар жа-
сауѓа, олардыњ ой-μрісініњ  жєне
к‰ш-жігерініњ артуына, єлеуметтік
статусыныњ, саяси жєне ќ±ќыќ-
тыќ мєдениетініњ жоѓарылауына
атсалысу. Бірлестіктіњ ќызмет
аясы кењ: іскер жастарѓа ќолдау
жасап, кμмек кμрсету, ењбек на-
рыѓыныњ с±ранысына сай жас-
тарды кєсіпкерлік іліміне ‰йрету
жєне баулу, жастар арасында
±лтжандылыќ сезімді, Ќазаќстан
Республикасыныњ мемлекеттік
рєміздеріне, тіліне, салт-дєст‰р-
леріне жєне мєдени м±ралары-
на шынайы ќ±рметті ќалыптасты-
ру, дарынды жастардыњ баста-
маларын ќолдау, ќызыѓушылыќ-
тарын арттыру жєне олардыњ
инновациялыќ іс-єрекеттері мен
белсенділіктерін демеу.

Б‰гінгі тањда Ќазаќстан кμпте-
ген саяси, єлеуметтік жєне эко-
номикалыќ реформалар арќылы
ќарыштап алѓа басып келеді.
Басќа елдердіњ тєжірибесі кμр-
сеткендей, м±ндай кμрсеткіштер-
ге азаматтардыњ μздері белсене
араласпау арќылы жету м‰мкін
емес. ‡шінші сектор – азаматтыќ
ќоѓамныњ немесе ‡Е¦-ныњ μзекті
мєселелерді шешудегі мањызы

жобасы ж‰зеге асырылып, ауыл-
ды жерлердегі т±рѓындардыњ
бастамаларына ќолдау кμрсетіл-
ді. Жобаныњ маќсаты – ауылды
жерлерді еріктілік ж±мыстарын
жандардыру єсіресе ауыл жаста-

рыныњ арасында. Сонымен
ќатар, жыл сайын 2012-2014
жылдар аралыѓында "Іскер жас-
тар кењесі" ќоѓамдыќ бірлестігі
облыстыњ "Облыстыњ оњт‰стік
μњіріндегі ауылдыќ Ресурстыќ
орталыѓыныњ ќызметін ±йымда-
стыру" жобасын сєтті ж‰зеге
асырды. Жобаныњ негізгі маќса-
ты Ќостанай облысы оњт‰стік
μњірінде (Арќалыќ ќаласы, Аман-
келді жєне Жанкелдин ауданы)
‡Е¦ мен азаматтыќ бастамалар
‰шін ауылдыќ ресурстыќ орта-
лыќ ќ±ру.  Ќоѓамдыќ бірлестік
2013 жылы Ќостанай облысы
єкімдігі Жастар саясаты мєселе-
лері жμніндегі басќармасы" тап-
сырмасымен "Ќостанай облы-
сында оњт‰стік μњірінде жастар
±сыныс орталыѓын дамыту" жо-
басын ж‰зеге асырды. Б±л жер-
де айта кететін жаѓдай "Іскер жа-
стар кењесі" ќоѓамдыќ бірлестігі
жергілікті жердіњ єлеуметтік тап-
сырыстарын ‰немі жоѓары дењ-
гейде орындап келеді. Атап ай-
тар болсаќ, "Арќалыќ ќаласы
єкімдігі ішкі саясат бμлімі" тапсы-

рысымен жыл сайын "Арќалыќ
ќаласы жастарыныњ азаматтыќ
жауапкершілігі мен патриотизмін
дамыту жμніндегі іс-шаралар ке-
шенін ±йымдастыру бойынша
ќызмет кμрсету" атты жобасы іске
асырылып келеді. Жобаныњ маќ-
саты μњірдегі жастардыњ отан-
шылдыќ рухын ояту, оларды пат-
риоттыќќа тєрбиелеу жолында
кешенді іс-шаралар ±йымдас-
тыру болып табылады. Атап ай-
тар болсаќ, осы тапсырыс аясын-
да Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ
"Бір маќсат, бір м‰дде, бір бола-
шаќ" атты дєст‰рлі жолдауында
айтылѓан "Мєњгілік Ел" идеясын
ќолдау маќсатында аймаќтыќ
"Мєњгілік Ел" жастар патриоттыќ
форумы μткізілді. Сонымен ќатар
Елбасы Жолдауы ауыл-аймаќ
жастарына т‰сіндіріліп аќпарат-
тыќ-насихат тобы ж±мыс істеді.
Арќалыќ ќаласы жастарыныњ
"Алтын кітап" иегерлері марапат-

талды.
– "Алтын кітапќа" ену – айды

аспанѓа шыѓарумен бірдей десе
де болады. Осы ќ±рметті мара-
патќа арнайы тоќтала кетсењіз.

– Жыл сайын Арќалыќ ќала-
сыныњ єр салада белсенді ж±мыс
жасап ж‰рген жастарын марапат-
тау дєст‰рге айналды. Марапат-
тыњ негізгі маќсаты – єр т‰рлі са-
лада ењбек етіп, μзініњ белсенді-
лігімен сол саланыњ дамуына
‰лес ќосып ж‰рген жастарымыз-
ды ынталандыру. Алтын жастар
жыл сайын ќаламызда "Мєдени-
ет", "Спорт", "Білім", "Жас ѓалым",
"¤нер", "Ерлік кμрсеткені ‰шін",
"Жас кєсіпкер", "Ауыл шаруашы-
лыќ", "Медицина", "Жас кμшбас-
шы",  "Журналистика"   номина-
циялары бойынша белсенді
кμрініп ж‰рген жастарѓа б±йыр-
ды. Таяудаѓы марапаттарды атап
айтар болсаќ, "Жастар кμшбас-
шысы" – Д.Т‰гелова (Арќалыќ
мемлекеттік педагогикалыќ ин-
ститутыныњ 2 курс студенті),
"Мєдениет" – Ы.Есжанов (Н.Ќ±л-
жанова атындаѓы Торѓай гумани-
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¦тымды істердіњ ±йытќысы
 Азаматтыќ ќоѓамныњ дамуы – елдіњ єлеуметтік саласыныњ

μрістеуі. Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ "Ќазаќстан – 2050" Стратегиялыќ

баѓдарламасында ќоѓам дамуына сол ќоѓамныњ кез-келген азаматы

μздеріне жауапкершілік алуы керек деп баса айтылѓан. Азаматтыќ

бастамалардыњ жандануына еліміздегі ‡Е¦-дыњ ‰лесі зор.

Ќоѓамдыќ белсенділікті арттыру жолында єсіресе, жастар арасында

белсенді ж±мыс істеп ж‰рген ‡Е¦-дар Арќалыќ μњірінде де

баршылыќ. Солардыњ бірегейі деп ќаладаѓы "Іскер жастар кењесі"

ќоѓамдыќ бірлестігініњ ж±мысын айтуѓа болады. Осы орайда біз

аталѓан бірлестіктіњ жетекшісі А.С.Ахметжановќа жолыѓып,

с±хбаттасќан едік.

тарлыќ колледжініњ оќытушысы),
"Ерлік жасаѓаны ‰шін" – Ж.Омар
(Арќалыќ мемлекеттік педагоги-
калыќ институтыныњ 3 курс сту-
денті), "Спорт" – А.Байзаќов (Гим-
назия оќушысы) мен Антон Цур-
кан (Торѓай аграрлыќ техникалыќ
колледж студенті), "Білім" Б.Аса-
това (гимназия оќушысы), "Жас
ѓалым" – Г.Бахытжанова  (Арќа-
лыќ мемлекеттік педагогикалыќ
институтыныњ 3 курс студенті),
"Денсаулыќ саќтау" – А.Ќапаро-
ва (ќалалыќ емхана), "¤нер" –
А.Есмаѓамбетов, "Жас кєсіпкер"
номинациясы бойынша С.Єбді-
ќадыр±лы (ТОО "Арсенал"бас-
шысы) иеленді. Осы жерде айта
кету керек жылма-жыл біздіњ
‰міткерлеріміздіњ саны артуда.
Мысалы, 2013  жылы 7 адам
алса,  2014  жылы б±л кμрсеткіш
9 адам болды.

– Ќандай жобалар ж‰зеге
асты?

– Біз ќашанда μњір жастары-
ныњ ењбектерін елге кμрсетіп,
оларды ынталандыруѓа м‰дделі-
міз жєне б±л игі бастама єрі ќа-
рай да жалѓасын таба бермек. "Іс-
кер жастар кењесі" ќоѓамдыќ бір-
лестігі тек ќана іс-шаралар мен
шектелмей, мемлекеттік ж±мыс-
сыздыќ мєселелеріне де атсалы-
суда. Атап айтар болсаќ, μткен
жылы "Арќалыќ ќаласы єкімдігі
ж±мыспен ќамту орталыѓыныњ"
тапсырмасымен "Халыќтыњ ны-
саналы  тобын жєне 50 жастан
асќан адамдарды ж±мысќа орна-
ластыру" жобасы ж‰зеге асты.
Республикалыќ бюджет есебінен
орындалѓан Жобаныњ маќсаты –
халыќтыњ єлеуметтіњ єлжуаз топ-
тарын ж±мысќа орналастыру.
Жоба барысында 19 адам єр т‰р-
лі мекемелер мен жеке секторѓа
ж±мысќа орналастырылды.
Оныњ жетеуі 50 жастан асќандар
болса, 12 адам жастар санаты-
нан.

– Сμз соњында алда т±рѓан
маќсаттарѓа да тоќтала кет-
сењіз.

– 2015 жылы да бірлестік м‰-
шелерін ілкімді істер к‰тіп т±р деп
айта аламыз. "Іскер жастар ке-
њесі" ќоѓамдыќ бірлестігі облыс-
тыњ "Облыстыњ оњт‰стік μњірін-
дегі ауылдыќ Ресурстыќ орталы-
ѓыныњ ќызметін ±йымдастыру"
жобасы мен "Арќалыќ ќаласы
єкімдігі ішкі саясат бμлімі" тапсы-
рысымен жыл сайын "Арќалыќ
ќаласы жастарыныњ азаматтыќ
жауапкершілігі мен патриотизмін
дамыту жμніндегі іс-шаралар ке-
шеніњ ±йымдастыру бойынша
ќызмет кμрсету" атты єлеуметтік
тапсырыстарды орындауѓа дай-
ындыќ ‰стінде.

Ќорыта айтар болсаќ, ќала-
мыздаѓы  жастарымыздыњ басын
ќосатын "Іскер жастар кењесі"
ќоѓамдыќ бірлестігініњ атќарар
ж±мыстары алда.

Елбасымыз ќашанда мемле-
кетіміздіњ ертењгі тірегі жастар
екенін ќадап айтып, осы жолда
жастарымыздыњ кемелденуі мен
даму болашаѓы ‰шін тиісті ќол-
дау кμрсетіп келеді. ЌР Прези-
денті Н.Є.Назарбаевтыњ "Бір
маќсат, бір м‰дде, бір болашаќ"
идеясы біздіњ баршамызды бір
маќсатќа біріктіреді.

Біз  ќоѓамныњ т±раќтылыѓы
мен дамуы жолында єрќашан
"Бір  жаѓадан  бас,  бір жењнен
ќол шыѓарып" дегендей ±тќыр-
лыќпен ењбек етіп, ±тымды істер-
ге  ±йытќы  болуѓа дайынбыз
дегім келеді.

– Єњгімењізге рахмет. Ењбек-
теріњіз єрдайым жемісті бол-
сын!

 Арќалыќ ќаласы.



...¤мір деген – б±йым емес ќолдаѓы,
¤мір дейтін – ±лы бекет жолдаѓы.
Ќаныњ кеуіп ќаталаѓан кезіњде,
Сусыныњды ќандырсањ бір болѓаны.
 Мына к‰н де, мына аспан да, дала анау,
Бєрі бізден, бєрі бізден ќалады-ау!...

             М±ќаѓали ММ±ќаѓали ММ±ќаѓали ММ±ќаѓали ММ±ќаѓали МАЌАТАЕВ.АЌАТАЕВ.АЌАТАЕВ.АЌАТАЕВ.АЌАТАЕВ.

Уаќыт, мезгіл μте келе "ќайѓыныњ орнын
сабыр басады, шарасыздыќтыњ орнын
ш‰кір басады" – дейміз ѓой, дегенмен де
ќайѓы басылып, ±мытылѓанымен, адам –
т±лѓа ретінде  ешќашан ±мытылмаќ емес.

Жалѓаннан ахиретке аттанѓан жандар-
дыњ жарќын бейнелері, адамгершілік ќаси-
еттері кμз алдыњызѓа елестейді. Кμзден кет-
се де, кμњілден кетпейтіндей єсер ќалдыра-
тыны да аќиќат. Пенденіњ артында ж‰ріп
μткен μмірі, халќына жасаѓан жаќсылыѓы,
басќа да ќасиеттері ќалады, таразыѓа са-
лынып, сараланады.

Адам – б±л д‰ниеніњ ќонаѓы ѓой. Фєни
тіршілікте мєњгілікке жаратылѓан жан иесі
жоќ, фєниден баќиѓа μту б±лжымас ќаѓида.
Ќасиетті ќ±ранда: "Барлыќ жан иесі μлімге
душар болады", – делінгендей.  Хакім Абай
атамыз да μлењ шумаќтарында:

"Д‰ние ‰лкен кμл,
Замана соќќан жел,
Алдыњѓы толќын аѓалар,
Артќы толќын інілер,
Кезекпенен μлінер,
Баяѓыдай кμрінер",–

деп, терењ толѓануын ойѓа алсаќ, μткен μмір,
зымыран ќ±с замана керуені кμз алдыњда
жылжып бара жатќандай кμрінеді. ¤ткен
уаќыт μзініњ сан алуан оќиѓаларымен, со-
лардыњ  ортасында  ж‰ріп, μнегелі із ќал-
дырѓан μрелі μрендерімен, ел жадындаѓы
асыл азаматтарымен есте ќалады.

Жадымызда саќталѓан сондай жандар-
дыњ бірі жер ќозѓалса да салмаќты ќалпы-
нан бір танбаѓан сабырлы мінезі бар, адам-
гершілігі жоѓары, жан д‰ниесі терењ, жаны
жайсањ, дініне берік иманды таќуа, ±стаз,
єрі μњірімізге белгілі діни-рухани басшы
болѓан марќ±м Ертай ќажы аѓамыз.

Ертай ќажы Ислам±лы μзініњ саналы
ѓ±мырын халќымыздыњ рухани μмірін
μркендетуге, білім, тєрбие саласын, оныњ
ішінде бабаларымыздан ќалѓан дєст‰рлі
дінімізді дамытуѓа с‰белі ‰лес ќосуѓа ар-
наѓан абзал азамат болды. Шуаќты
кμктемніњ аќ жауынындай кμпке шапаѓа-
ты тиген, Ќажекењніњ μмірден озѓанына да
екі жыл болып ќалды. Бар болса биыл сєуір

21 сєуір 2015 жыл 9

айыныњ 21-де ењселі елу жасќа толар еді.
Єрине, бєрі де Жаратушы Хаќ Таѓаланыњ
ісі. М±ндайда сабырѓа ќайрат ќосатын, ќай-
наѓан к‰йікті басатын марќ±мныњ артын-
да ќалѓан отбасыларына да ж±бату айту,
єрине, ќиын. Єйтсе де, дана халќымыздыњ:
"Атамдатсањ – атамдат, ботамдатпа" неме-
се "Артында бар – оњалар" дегенін ойла-
саќ, Аллаѓа ш‰кір, ќажы аѓамыздыњ артын-
да шањыраѓын шайќалтпай, ±рпаѓын жалѓ-
айтын перзенттері бар. Сол балаларѓа Алла
ѓ±мыр беріп, ойлаѓан маќсаттарына
жеткізсін!

Фєни д‰ниені тєрк етіп, ѓ±мыры ‰зілге-
німен, артында ауыз толтырып айтарлыќ-
тай жарќын істері мен кμзі тірісіндегі аза-
маттыќ ќасиеттері ќалды. Міне, соларды
еске алып, кμњіл ж±батуымызѓа єбден бо-
латындай дегім келеді. Тμрге шыќса, тμбе-
дей,  тμбеге  шыќса, тμредей, жаќын мен
алысты бірдей кμрген, елініњ жігері, отба-
сы-єулетініњ тірегі бола білген. Ойы биік,
сμзі ±шќыр, байыптылыќ пен парасатты-
лыќты жаны с‰йетін ќажекењ єрбір ісіне
жауапты да тиянаќты еді. Ж±мыс барысын-
да адамныњ ќате-кемшілігін еш б‰кпесіз бе-
тіне айтып, оны т‰зеу ‰шін μзініњ аќыл-ке-
њесін де айтып отыратын.

Ол кісімен 1993 жылдан бері жаќын та-
ныс болдым. Сол жылдары ќажекењ "Єл-
Хабир" медресесінде ±стаздыќ етіп,
шєкірттердіњ сμйлеу мєнерін дамыту маќ-
сатында тіл, єдебиеттен дєріс берген.
Дєрігердіњ де, ќ±рылысшыныњ да небір
ѓалым-±стаздардыњ да μз ±стаздары болѓан
ѓой. ¤йткені, ешкім де іштен біліп тумай-
ды.

Ж‰ре келе аѓадан аќыл, ортадан μнеге
‰йренеді. Сол уаќытта μзі де ѓалым ±стаз-
дардан дєріс алып, діни білімін жетілдірді.
Еліміз μз алдына дербес мемлекет атанып
жатќанда тіліміз бен дініміз ќайта оралды.
Міне, сол шаќта рухани тєрбие, діни оќу
орындарына аса м±ќтаждыќ тудырѓан кез-
де Алматы ќаласындаѓы аталмыш медресе
ќырыќ шаќты шєкіртке тєлім берген еді.
Ќажекењ оќу орныныњ басшылыѓымен ке-
њесе отырып, медресеге, єсіресе, еліміздіњ
солт‰стік μњірлерінен талабаларды молы-
раќ алдырайыќ деп μтініш жасаѓан екен.
Алла нєсіп етіп, сол шєкірттердіњ бірі бо-
лып, біз де білім нєрімен сусындап, рухани
тєлім алдыќ.

Ардаќты пайѓамбарымыз: "Білімі ‰йре-
ніњдер жєне оны басќаларѓа ‰йретіњдер" –
деген μсиет сμзге ќажекењ амал етіп, кейін
μз білгенін μзгелерге ‰йрету де μмірдіњ зањ-
дылыѓы деп біліп, сонау Алматыдаѓы жоѓа-
ры оќу орнындаѓы лауазымды ж±мысын
тастап, еліне ќызмет кμрсету маќсатында
облысымызѓа келіп, ж±мыс  жасады.
¤њірімізде  ±мытыла бастаѓан діни жєне
±лттыќ  ќ±ндылыќтарымызды  ќайта жањ-
ѓыртып, дін саласында кμптеген істерді
ж‰йелеп, тєртіпке келтірді.

Бисмиллаћир-Рахманир-Ро-
хим!

Мейірімді  де,   Раќымды да
Алланыњ атымен бастаймын!

Алла Таѓала ќасиетті Ќ±ран
Кєрімде: "Раббыњ тек ќана μзіне
ќ±лдыќ жасауды, єке-шешењіз-
ге жаќсы ќарауды б±йырды"
(Исра, 23). Иє, Алла Таѓала μзініњ
кєлємында айдан аныќ ќылып
бізге б±йырып отыр "єке-шеше-
њізге жаќсы ќара", деді. Ислам
дінінде ата-ана орны ерекше рμл
атќарады. Ата-ананы сыйлау,
ќадірлеу, ќастерлеу, осыныњ

¤МІР – ¤ЗЕН

1999 жылы Алматы ќаласындаѓы Ислам
институтын тємамдап келгенде, бас м‰фти-
діњ б±йрыѓы бойынша мені Таран ауданы-
на бас имам етіп таѓайындап, ж±мысыма
сєттілік  тілеп,  батасын беріп орналастыр-
ѓан еді. Танымайтын, білмейтін елге жас-
тайымнан имам болып келгенде μзініњ
μмірлік тєжірибесі мен аќыл-кењесін беріп
отырды.

Дін ќызметкерлері – имамдарды жаны-
на жаќын тартып, тєртіпке, парасаттылыќ
пен байыптылыќќа баулыды. Облыстыќ
мешітте μткізілген єр басќосуларда дін на-
сихатына, мешіт істеріне асќан жауапкер-
шілікпен ќарап, тиянаќты болуды ‰немі
±ѓындыра жеткізуші еді. Сондай жиылыс-
тарда ол кісініњ сμйлеген мєнеріне, сμз сап-
тауына ќарап, тєнті болатынбыз. Єр аудан-
да болѓан сапарларында кμпшілікпен
μткізілген жиылыстарда ол кісініњ сμйлеу
єдебіне тіпті шаш-саќалы аѓарѓан ќартта-
рымыз да тањырќап, дєн риза болатын.
Кμбінесе сμйлегенде  асќан байсалдылыќ-
пен наќыл сμздерді наќышына келтіріп
єњгіме μрбітетін. Ж±мыс барысында "ше-
шілмейтін т‰йін жоќ", – деп ќандай да
мєселеніњ оњтайлы шешілуіне белсене
кірісетін. Міне, осындай ынтазарлыќпен
Ќазаќстан м±сылмандары діни басќарма-
сыныњ μзіне ж‰ктеген міндетін жауапкер-
шілікпен 13 жыл μкіл имамдыќ ќызметті
абыроймен атќарды. Алла Таѓала ел игілігі
‰шін жасаѓан істерін сауаптан жазсын.

Ќарап отырсаќ, мына μмірдіњ ќамшыныњ
сабындай ќысќа екенін білгенімізбен к‰н-
делікті к‰йбењ тірліктіњ ќамымен ж‰ріп,
кμп нєрсеніњ ќадірін біле бермейді екенбіз.
Кейде ќысќа ѓана ѓ±мырымызда бір-бірі-
мізді ќадірлеп, баѓалай алмай, "м±сылман
– м±сылманныњ бауыры" –дегенге мєн
бермей жататынымыз да рас. Неге екенін
ќайдам, осыныњ бєрін кμріп, біле ж‰ріп,
соѓан сай амал жасамайтынымыз да бар.
Сондыќтан м±сылман бауырларыма єрќа-
шан бір-бірімізге ќолдау білдіріп, ќ±рмет-
пен ќарап, сіз десіп біз десіп бірлігіміз жа-
расып, ѓ±мыр кешейік дегім келеді...

Єлбетте, ортамыздан озѓан марќ±м ‰шін
артында ќалѓан тірілер міндеті, ќолдан ке-
летіні де рухына д±ѓа баѓыштау, Алладан
жарылќау тілеу. Ендеше, келместіњ кемес-
іне мініп, мєњгілікке сапар шеккен єрі бас-
шы, єрі ±стазымыз бола білген Ертай ќажы
аѓамыздыњ топыраѓы торќа, жаны ж±маќ-
та болсын деп д±ѓа жасайыќ.

Сонымен ќатар осы еске алуды пайдала-
на отырып, μњірге жасаѓан ќажырлы ењбегі
‰шін ќажы аѓамыздыњ есімі білім ошаќта-
ры немесе мешіттердіњ біріне берілсе де-
ген єріптестерім атынан μтінішімізді  жа-
саѓымыз келеді.
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Арќалыќ ќаласы.

Салиќалы сμз,
салмаќты ой иесі

Дін ќайраткері Ертай ќажы Балахметтіњ
туѓанына – 50жыл

ПЕРЗЕНТ С¤ЗІ

Єке таѓылымы
бєрі дінде айрыќша орын алады.

Баланыњ д‰ниеге шыр етіп
келгеннен бастап, ењ бірінші
ќорѓаушы пана болатын ол –
ата-ана. Кішкентай ѓана сєби,
ешкімге зияны жоќ, маћаббатќа,
ќамќорлыќќа зєру болады. Осы
зєруді μтейтін кімдер? Таѓы да
ата-ана.

Єке – μміріњдегі ењ аяулы
жан. Сені т‰сінетін, μмірдегі ±с-
тазыњ, тірегіњ, тіпті керек бол-
са, досыњ да болып кетеді. ¤зініњ
аќылын, дана сμзін айтып, неніњ
аќ, неніњ ќара, екенін ажыратып

беретін, μмірге деген ќызыѓушы-
лыѓыњды арттыратын, μміріње
сєн сыйлайтын ол – єке.

Егер сеніњ ішкен асыњ адал,
киген киіміњ таза, сμйлеген сμзіњ
наќты єрі μтімді болса, ол да єке-
ніњ арќасы. ¤йткені, жастайы-
нан ‰лгі-μнеге болѓан таѓы да –
єке.

Меніњ єкемніњ μмірден μтке-
ніне екі жыл болып ќалды. Сєуір
айыныњ жиырма бірінші ж±лды-
зында єкем елу жасќа келер еді.
Иє, єкемніњ жоќтыѓы ж‰регім-
де ‰лкен μшпес даќ болып ќала

бермек. Дегенмен, єкемніњ ар-
тында біз, балалары, с‰йген
жары, туѓан бауырлары, елі, ха-
лќы бар. Єкемніњ арманы орын-
далып, биік белестерге бір Алла-
ныњ ќалауымен жетеміз. Мен
Ертай ќажы Ислам±лыныњ бала-
сымын деуге лайыќты болуѓа
єлбетте тырысамын. Иє, деген-
мен ењ бастысы єкем маѓан Ис-
ламды танытты. Бала кезімнен
Ќ±ран жаттатып, бес уаќыт на-
мазын ‰йретіп, Алла Таѓаланы
жалѓыз єрі ешбір серігі жоќ
екенін μз ісімен де, білімімен де
кμрсете білді.

Мен μз єкемді маќтан т±та-
мын! Туѓан к‰ніњмен єке!

Єлішер Ертай±лыЄлішер Ертай±лыЄлішер Ертай±лыЄлішер Ертай±лыЄлішер Ертай±лы
БББББАЛАХМЕТАЛАХМЕТАЛАХМЕТАЛАХМЕТАЛАХМЕТ . . . . .

Облыста єкімшілік полиция
басќармасыныњ  бастамасы-
мен "Астыртын тасымалдаушы"
операциясы μткізілді.

Алдын алу шарасыныњ ба-
рысында бір к‰нде 29 такси
ж‰ргізушісініњ ќ±ќыќ б±зушы-
лыќќа жол  бергені аныќталды.
Олардыњ бірініњ кμлігінде так-
сометр жоќ болса, ‰шеуі
кєсіпкерлікпен μз бетінше айна-
лысып ж‰р екен. 10 ж‰ргізуші
кμлігініњ сыртында ешќандай
такси белгісі жоќ.

Ќоѓамдыќ кμлік ж‰ргізушілері
14 ќ±ќыќ б±зушылыќ жасады,

ОІІД  єкімшілік полиция бас-
ќармасыныњ бμлім бастыѓы Ви-
талий Штердіњ айтуынша, наѓыз
такси ж‰ргізушісініњ машинасы
арнаулы белгілермен безенді-
ріледі, салонда таксометр,
ж‰ргізуші туралы аќпарат, сон-
дай-аќ  ж‰ргізуші ќ±жаттарын-
да жолаушылар тасымалдауѓа
р±ќсат, техпаспорт жєне жол
параѓы болады.

Л.Толстой атындаѓы облыс-
тыќ кітапханада т±рмыстаѓы
зорлыќ-зомбылыќ мєселесіне,
соныњ ішінде єйелдерге ќатыс-
ты зорлыќ-зомбылыќтыњ алдын
алуѓа арналѓан аќпараттыќ
кμрме μткізілді.

Іс-шараны ±йымдастырушы-
лар кітапхананыњ кμрме залы-
ныњ ќызметкерлері мен Ќоста-
най ќаласы ІІБ єйелдерді зор-
лыќ-зомбылыќтан ќорѓау тобы-
ныњ ќызметкерлері.

Оќырмандар єйелдер мен
балаларѓа ќатысты зорлыќ-
зомбылыќ таќырыбына арнал-
ѓан єдебиетпен танысу м‰мкін-
дігіне  ие болды. М±ндай єде-
биет аз болѓандыќтан полицей-
лер  буклеттер шыѓарып єкелді,
оныњ ішінде даѓдарыс орталы-
ѓыныњ сенім телефоны(8-7142-
22-65-32) кμрсетілген.

Ќостанай ќаласыныњ аума-
ѓында  ‰ш  айда  єйелдерге ќа-
тысты 453 ќылмыс жасалѓан.
Жыл басынан бері 183 ќорѓау
±йѓарымы шыѓарылѓан, оныњ
152-сі єйелдердіњ арызы бой-
ынша.  Соттар ќ±ќыќ б±зушы-
ларѓа 21 ерекше талап ќойды.

Такси
ж‰ргізушілері

жауапќа
тартылды

ЌР ІІМ Оќу орталыѓында 94
полиция сержанты салтанатты
жаѓдайда ант ќабылдады.

Олардыњ басым бμлігі жол-
патруль ќызметінде, бір тобы
Рудный ќаласы ІІБ жања ашыл-
ѓан жедел басќару орталыѓын-
да, сондай-аќ  бірќатары Пет-
ропавл ќаласында ќызмет
ететін болады.

Ант беру салтанатына
ќалыптасќан дєст‰р бойынша
жас сержанттардыњ ата-анала-
ры, ¦лы Отан соѓысыныњ жєне
ЌР ІІМ ардагерлері, сондай-аќ
ОІІД басшылыѓы шаќырылды.
ЌР ІІМ Оќу орталыѓыныњ бас-
тыѓы полиция подполковнигі
Талѓат Мењдібаев, ОІІД кадрмен
ж±мыс басќармасыныњ бас-
тыѓы полиция подполковнигі
Н±рлан Б±лтаев ќ±ттыќтау сμз
сμйлеп,  жас тєртіп саќшылары-
на ж±мыста табыс тіледі.

Ант
ќабылдады

Кітапханадаѓы
ерекше кμрме
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Бірыњѓай кадрлыќ ќызмет
"Ќарабалыќ ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі
(110900 Ќостанай облысы, Ќара-
балыќ кенті, Космонавтар кμ-
шесі, 31, 305 каб, 8-71441-79000,
электрондыќ мекенжайы:
karabalyk@kostanay.gov.kz.), бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рына орналасуѓа байќау жария-
лайды ЕR-2 - 1 бірлік:

"Ќарабалыќ ауданы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламалар бμлімі" ММ, бас-
шысыныњ орынбасары 98016 тењ-
геден 132610 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Басшы болмаѓан жаѓдайда оныњ
міндеттерін бμлім басшысыныњ
орынбасары орындайды. Бμлімніњ
аќпараттыќ ќауіпсіздігіне жауап бе-
реді, "Ењбек нарыѓы" ААЖ, "Е- собес"
ААЖ, " Єлеуметтік кμмек" ААЖ,
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін бірыњѓай есебі" ААЖ ав-
томаттандырылѓан аќпараттыќ ж‰йе-
лердіњ, ќауіпсіздікті жєне тексеруді,
сонымен ќатар ќолжетімділікті бас-
ќару процесін, электрондыќ пошта-
мен жєне Интернет ќызметімен
ж±мыстарды ќамтамасыз етуге ба-
ќылау жасайды. Ауданныњ ењбек на-
рыѓына жєне халыќты ж±мыспен
ќамтуѓа мониторинг ж‰ргізеді. ЌР
Ењбек кодексін басшылыќќа алады.
Б±йрыќтардыњ, н±сќаулыќ матери-
алдардыњ, ±сыныстардыњ жєне
бμлім ќызметініњ мєселелері жμнінде
басќа ќ±жаттардыњ жобаларын шы-
ѓарады.  Б±йрыќтардыњ, тапсырма-
лардыњ орындалуына баќылау
ж‰ргізеді, ќызметшілердіњ ќызмет-
терін баѓалауды μткізуді ќамтамасыз
етеді.  Бμліммен кμрсетілетін мем-

лекеттік ќызметтердіњ ќол жетімділі-
гіне жєне сапалы т‰рде кμрсетілуіне,
жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерімен ж±мыс істеуіне баќы-
лау жасайды. Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ жобаларын дайындаумен
айналысады; халыќтыњ μмір дењгейін
т±раќтандыруѓа жєне арттыруѓа ба-
ѓытталѓан, μњірлік баѓдарламаларды
дайындауѓа ќатысады, олардыњ
орындалу барысын талдайды;
бμлімніњ ж±мыс жоспарларын орын-
дауын баќылайды, ведомстволыќ
м±раѓатпен ж±мыс істейді; бμлімніњ
ќ±зырына ќарайтын мєселелер бой-
ынша жеке азаматтарды жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μкілдерін жеке
ќабылдау ж‰ргізеді.

Байќау ќатысушыларына ќой-
ылатын талаптар: Білімі жоѓары -
гуманитарлыќ, зањгерлік, экономика-
лыќ,  инженер-техникалыќ, мемле-
кеттік  басќару.

Ж±мыс тєжірибесі келесі та-
лаптардыњ біріне сєйкес болуы
тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес;

3) жоѓары оќу орынынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті жанындаѓы білім беру ±йымда-
рында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында шетелде кадрлар даяр-
лау жμніндегі республикалыќ комис-
сия бекітетін  басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Ќазаќстан Респуб-
ликасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс ЌР мемлекеттік ќызмет
істері агенттігі тμраѓасыныњ
19.03.2013 ж. № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Єкімшілік лауазымныњ ор-
нын басуѓа конкурс ж‰ргізу  жєне
конкурстыќ комиссияны ќалыптасты-
ру ќаѓидалары (б±дан єрі - Ќаѓида-
лар) негізінде ж‰ргізіледі.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

 4) ењбек ќызметін растайтын

«КЭБ» ШЌ басшысы К.К.¤тегеновтыњ сенімді т±лѓасы А. М. К‰дербекова кепілдік м‰лікті
соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, Фурманов селосы аума-
ѓында орналасќан маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан алањы 150,0
га,  кадастрлік нμмірі 12-282-072-125, бμлінетін жер теліміне 20.04. 2044 жылѓа дейінгі
мерзімге  уаќытша жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабар-
лайды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.
Сауда 05.05.2015 жылы саѓат 11.30-да мына мекенжайда болады: Арќалыќ ќаласы,

Фурманов селосы, Ленин кμшесі, 1.  ¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 04.05.2015 ж. саѓ. 16.00-ге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы,
Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы КХ "КЭБ"  Утегенова К.К. Кудербекова А. М. в порядке внесу-
дебной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже
права временного  землепользования  сроком до 20.04.2044 года  на делимый земель-
ный участок мерою 150,0 га, с кадастровым номером 12-282-072-125, с целевым назначе-
нием - для ведения крестьянского хозяйства, расположенного на территории города
Аркалыка, село Фурманово, Костанайской области.

 Покупная цена вносится в течение 5  календарных дней после проведения торгов.
Торги состоятся 05.05.2015 года в 11 ч.30 м. по адресу: город Аркалык, село Фурмано-

во,  улица Ленина, 1. Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 16.00 часов 04.05.2015
года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский рай-
он, п. Затобольск, улица Школьная., 52/2, тел. 87078053724.

Аз.Л. В.Крылованыњ сенімді т±лѓасы А.М.К‰дербекова кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен  маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан жер телімде-
ріне: 14.05.2060 жылѓа дейінгі мерзімге, алањы 1299,0 га,  кадастрлік нμмірі 12-282-097-
206, Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, Мирное селосы аумаѓында орналасќан; 03.10.2054
жылѓа дейінгі мерзімге алањы 152,0 га, кадастрлік №12-282-072-074, Ќостанай облысы,
Арќалыќ ќаласы, Фурманов селосы аумаѓында орналасќан жер телімдеріне  уаќытша жер
пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.
Сауда 05.05.2015 жылы саѓат 10.00-де мына мекенжайда: Арќалыќ ќаласы, Фурманов
селосы, Ленин кμшесі, 1 жєне 15.00-де  мына мекенжайда болады: Арќалыќ ќаласы, Абай
д-лы, 43.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 04.05.2015 ж. саѓ. 16.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті,
Школьная кμш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо гр. Крыловой Л.В. Кудербекова А.М. в порядке внесудебной реали-
зации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права времен-
ного  землепользования на земельные участки с целевым назначением - для ведения
крестьянского хозяйства: сроком до 14.05.2060 года   мерою 1299,0 га, с кадастровым
номером 12-282-097-206, расположенного на территории города Аркалыка, село Мирное,
Костанайской области; сроком до 03.10.2054 года;   мерою 152,0 га с кадастровым
номером 12-282-072-074, расположенного на территории города Аркалыка, село Фурма-
ново,  Костанайской области.

 Покупная цена вносится в течение 5  календарных дней после проведения торгов.
 Торги состоятся 05.05.2015 года в 10.00 ч. по адресу: город Аркалык,  село Фурма-

ново,  улица Ленина, 1 и в 15.00 по адресу: город Аркалык, пр.Абая, 43.  Заявки
принимаются в рабочие дни в срок до 16.00 часов 04.05.2015 года по месту нахождения
доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск, улица
Школьная., 52/2, тел. 87078053724.

ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

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

 6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

 7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Аталѓан ќ±жаттар байќау μткізу
туралы хабарламаны соњѓы жария-
лау сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќарабалыќ ауданы єкімі
аппараты" ММ 305 кабинет,
110900, Ќостанай облысы, Ќараба-
лыќ ауданы, Ќарабалыќ кенті,
Космонавтар к., 31, аныќтама
‰шін телефон 8 (71441)-79000,
электронды пошта адресі:
karabalyk@kostanay.gov.kz., мем-
лекеттік мекемесіне ±сынылуы тиіс.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы (ќоса беріл-
ген ќ±жатары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан)
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары конкурстыќ комиссияныњ ќара-
уына ќабылданады. Байќауѓа  ќаты-
су ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей береді.

 Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар,  осы хабарды алѓан к‰ннен

бастап єњгімелесуді 5 ж±мыс к‰нніњ
ішінде байќау жариялаѓан Ќараба-
лыќ ауданы єкімініњ аппараты 103 ка-
бинетінде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар Ќарабалыќ ауданы єкімі
аппараты кадрлыќ ж±мыс бμлімінде
єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќызме-
тіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, осы
Ќаѓидалардыњ 19-тармаѓында кμрсе-
тілген ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Ата-анамыздыњ с‰йікті ±лы, арќа с‰йер ініміз, айдынды

Аќкμлдіњ тумасы Ербол Тањат±лы УАЛИН 22 сєуір к‰ні,
жігіттіњ жасы 25-ке толып отыр. Ќуаныш еселеніп жаќында
Ербол мен келінім Айг‰л ата-анасын шатыќќа бμлеп Ємірдей
с‰йікті немере сыйлады. Ємірдей сєбиді єлдилеген єулеті-
мізде аќ т‰йеніњ ќарыны аќтарылып, той тойѓа ±ласты.Лай-
ым жалѓасы, ±заѓынан болсын дейміз. Жиырма бестіњ жа-
лауын желбіреткен Ерболѓа Айг‰лдей жарыњмен жарасып
ж±птарыњ жазылмай ж‰з жасањдар, ал Ємірге єлемдегі ењ
баќытты балѓынныњ бірі болып ер жетіп, ата-єжесініњ с‰йіктісі,
ќатарыњнан биік кісі бол демекпіз.

Жиырма бес –  жанар шаѓыњ, жалында
Самѓа алѓа, жігерлі осы шаѓыњда.
Ізін бассын інілері Ємірдіњ,
Орындалсын барлыќ армандарыњ да!
Бір μзіњсіњ ата-ананыњ арќауы,
Алањдама, асќар тауыњ барында!
Ж‰зге жетіп Айг‰л жарыњ жанында
Масайрашы махаббаттыњ баѓында!

Ізгі тілекпен: ќ±даѓиы – К‰лдір, жездесі – Тельман, апасы-
Эльвира, жиендері – Гаухар,  Меруерт,  Малика.

Рудный индустриялыќ институ-
тында т‰лектерге арналѓан "Ман-
сап к‰ні" μтті. Дєст‰рлі шараѓа
еліміздіњ тау-кен, металлургия
жєне ќ±рылыс саласындаѓы же-
текші компаниялары ќатысып,
ењбек жєрмењкесін ±йымдастыр-
ды.

Б‰гінде жас мамандардыњ
кєсіби білімі мен біліктілігіне ќой-
ылатын талап ќатањ. Себебі,
ж±мыс берушілер μндірістік
тєжірибеден сєтті μтіп, ќолында
жаќсы мінездемесі мен ±сыным
хаттары бар т‰лектерге басым-
дыќ беретіні сμзсіз. Осы орайда
институт басшылыѓы єрбір сту-
денттіњ бєсекеге ќабілетті білім
алуына жан-жаќты жаѓдай жасап,
ж±мысќа орналасуларына
м‰мкіндік беріп отыр. Мєселен,
былтыр оќу орнын тємамдаѓан
835 т‰лектіњ 95 пайызы "екі ќолѓа
бір к‰рек тапќан". Б±л кμрсеткіш
бойынша Рудный индустриялыќ
институты ж‰здеген ЖОО-ныњ
ішінде ‰здік ондыќтыњ ќатарында.

– Біз жыл бойы т‰лектердіњ
ж±мысќа орналасуы жμнінде мо-
ниторинг μткізіп отырамыз, ќада-

 ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Т‰лектерге арналѓан
ењбек жєрмењкесі μтті

Ќуаныш
    ЕСЌАБЫЛ

ѓалаймыз. Сонда олардыњ бар-
лыѓы дерлік μз мамандыѓы бой-
ынша ж±мыс істейтініне кμз
жеткізіп келеміз. Биыл білім орда-
сын 630 студент тємамдаѓалы
отыр. "Мансап к‰ні" – осы т‰лек-
тердіњ μз мамандыќтары бойын-
ша ж±мысќа орналасуына мол
м‰мкіндік беретіні аныќ, – дейді
институт ректоры Єбдірахман
Найзабеков.

Ењбек жєрмењкесіне ќатысќан
"ССК¤Б" АЌ, "Ќостанай минерал-

дары" АЌ, "Имсталькон" АЌ, "Руд-
ныйсоколовќ±рылыс" АЌ, Красно-
октябрь боксит кен басќармасы,
"¦й ќ±рылыс комбинаты" ЖШС
сияќты 30-ѓа жуыќ кєсіпорын
т‰лектерге ж±мысќа орналасудыњ
басты талаптарын айтып,
т‰йіндемелерін алып жатты.
Жєрмењкеден кейін студенттер
Еуразиялыќ топтыњ "Стрела" баѓ-
дарламасы мен стажерлер баѓ-
дарламасыныњ т±саукесеріне
ќатысты.

 Сарыкμл ауданы єкімдігініњ мєжіліс
залында аудандыќ ішкі саясат бμлімініњ
басшысы Елена Бауэрдіњ тμраѓалыѓымен
аудан єкімдігі жанындаѓы ‰кіметтік емес
±йымныњ жергілікті атќарушы билікпен
μзара ынтымаќтастыќ бойынша кењесініњ
отырысы μтті.

Басќосу барысында "Веселый Подол" ЌЌ,
"Баринок" Ќ¦ жєне "Рауан" ЖЌ¦ сынды ‡Е¦-
дыњ кμшбасшылары 2014 жылы жасаѓан
ж±мыстары жайында баяндады.

Атап айтсаќ, "Рауан" ЖЌ¦ бірнеше рет ерік-
тілер ќозѓалысын насихаттайтын ж±мыстар
μткізген. Б±л ±йымыныњ бір ѓана жетістігі –
К‰нтимес ауылында алѓаш рет еріктілер слетін
±йымдастыруы. Ал биылѓы жылы олар ерікті-
лер бастамасы мен этносаралыќ жєне кон-
фессияаралыќ келісімді дамыту баѓытында
ж±мыс жасауды кμздеп отыр. Б±л ‰шін "Мек-
теп кμшбасшысы" жєне "Достыќ сиќыры" сын-
ды екі єлеуметтік-танымдыќ жобаны дайын-
дап ќойѓан, тек оларды іске асыру ‰шін 1 млн.
тењге кμлемінде ќаржы ќажет.

  .
Сарыкμл ауданы.

‡Е¦ есеп берді
Руслан
     ЄЛКЕЕВ
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"Арќалыќ ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссиясы
"Арќалыќ ќаласы ‡штμбе ауылы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ  жетекші маманы, са-
наты Е-G-4 бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды, лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты  42922
тењгеден 57656 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауыл єкімініњ ай сайынѓы есебін тап-
сырып отыру. Ауыл аумаѓында
салыќ жинаѓын ±йымдастырады,
салыќ салу жμнінде хабарламаныњ
уаќытында жетуін ќамтамасыз етеді.
Салыќ тμлемдері жμнінде аќшалай
ќаражаттарды саќтаумен, аќшалай
ќаражаттарды уаќытында тапсыру-
ымен айналысады. Зейнеткерлер-
мен, м‰гедектермен ж±мыс ж‰ргізеді.
Бастауыш ардагерлер ±йымыныњ
жиналысын ±йымдастыру. Сайлау
комиссиясы отырысыныњ хаттама-
лары мен сайлаудыњ ќорытындысы
жєне сайлауѓа, референдумѓа дейінгі
ќ±жаттарды єзірлеу, сайлаушылар-
дыњ жєне алќа билердіњ тізімін ќ±-
растыру. Єкімшіліктегі отырыстар-
дыњ хаттамалары, ауыл т±рѓындары
жиналыстарыныњ хаттамалары мен
ќ±жаттары. Кμпбалалы аналарды
мемлекеттік мадаќтамаларѓа ±сыну
ќ±жаттарымен ж±мыс жасау. Єске-
ри есеп, єскери міндеттілерді есепке
алады, оларды жазу жєне шаќыру
материалдарын дайындайды.
Ауылѓа келген-кеткен азаматтардыњ
тіркеу журналын ж‰ргізу. М±раѓатпен
ж±мыс жасау, радиохабарларды
ќабылдау жєне тарату.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар:

Жоѓарѓы (педагогикалыќ, эконо-
микалыќ) немесе ортадан кейінгі (пе-
дагогикалыќ, экономикалыќ) білім не
орта техникалыќ немесе кєсіптік
білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік ќызмет
кμрсету туралы", "Ќазаќстан Респуб-

ликасындаѓы жергiлiктi мемлекеттiк
басќару жєне μзiн-μзi басќару тура-
лы". "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
- Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Арќалыќ ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Арќалыќ ќ., Абай
дањѓылы, 29, 807 кабинет, аныќтама
телефоны  8 (71430) 7-02-32, факс
7-02-01, электрондыќ мекенжайы
a r k a l y k @ k o s t a n a y . g o v . k z ,

b.mukusheva@kostanay.gov.kz
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Арќа-
лыќ ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесінде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

Ќостанай облысы МАЭС    10.04.2015 ж.  ±йѓаруымен " Сорочинское 2030" ЖШС
ќатысты оњалту рєсімін ќолдану туралы азаматтыќ іс ќозѓалды.

Определением СМЭС Костанайской области от 10.04.2015. возбуждено гражданское
дело о применении процедуры реабилитации к ТОО " Сорочинское 2030".

"Буга Павел Иванович" шаруа ќожалыѓыныњ  сенімді т±лѓасы - Кенжебаев Берик
Шакиржанович кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу тєртібінде Ќостанай облысы,
Науырзым ауданы, Буревестник ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-186-016-037, алањы 407,0 га,  жер учаскесіне
уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы
хабарлайды:

       Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілетін к‰ні енгізіледі. Сауда 2015
жылѓы 5 мамыр 10. 00 саѓатта мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Буревестник а., "ЖИТО" ЖШС кењсесініњ ѓимараты.

    ¤тінімдер 2015 жылѓы 4 мамыр 18.00 саѓатќа дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Ќарамењді а.,
М.С‰г‰р±лы кμшесі, 18 ‰й, 1 пєтер. Телефон 8-777-706-04-02.

Доверенное лицо  крестьянского хозяйства " Буга Павел Иванович"  – Кенжебаев
Берик Шакиржанович в порядке внесудебной реализации залогового имущества объяв-
ляет о проведении торгов по продаже права временного возмездного землепользования
(аренды) на земельные участки, расположенные на территории Буревестнинского с/о,
Наурзумского района. Костанайской области, предназначенные  для сельскохозяйствен-
ного товарного производства с кадастровым  №12-186-016-037, общей площадью – 407,0
га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в день проведения торгов.
Торги состоятся 5 мая 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область,

Наурзумский пайон, Буревестнинский с/о, здание конторы ТОО " ЖИТО".
Заявки принимаются в срок до 4 мая 2015 года по месту нахождения доверенного

лица: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды, улица М. Сугурулы,
18 кв.1. Телефон 8-777-706-04-02.

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 17 сєуірдегі № 153 ќаулысы

Єкімдіктіњ 2014 жылѓы 5 тамыздаѓы № 390 "Облыстыќ коммуналдыќ м‰лікті м‰ліктік
жалдауѓа (жалѓа алуѓа) беру кезінде жалдау аќысыныњ ставкасын есептеу ережелерін бекі-
ту туралы" ќаулысыныњ к‰ші жойылды деп тану туралы

"Буга  Павел Иванович" шаруа ќожалыѓыныњ  сенімді т±лѓасы - Кенжебаев Берик
Шакиржанович кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу тєртібінде Ќостанай облысы,
Науырзым ауданы, Буревестник ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-186-016-071, алањы 407,0 га, жер учаскесіне
уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы
хабарлайды:

 Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілетін к‰ні енгізіледі. Сауда 2015
жылѓы 5 мамыр 10. 00 саѓатта мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Буревестник а., "ЖИТО" ЖШС кењсесініњ ѓимараты.

    ¤тінімдер 2015 жылѓы 4 мамыр 18.00 саѓатќа дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Ќарамењді а.,
М.С‰г‰р±лы кμшесі, 18 ‰й, 1   пєтер. Телефон 8-777-706-04-02.

Доверенное лицо  крестьянского хозяйства   "Буга Павел Иванович"  – Кенжебаев
Берик Шакиржанович в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявля-
ет о проведении торгов по продаже права временного возмездного землепользования
(аренды) на земельные участки, расположенные на территории Буревестнинского с/о,
Наурзумского района, Костанайской области, предназначенные  для сельскохозяйствен-
ного товарного производства с кадастровым №12-186-016-071, общей площадью- 407,0 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в день проведения торгов.
Торги состоятся 5 мая 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область,

Наурзумский район, Буревестнинский с/о, здание конторы ТОО "ЖИТО".
Заявки принимаются в срок до 4 мая 2015 года по месту нахождения доверенного

лица: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды, улица М.Сугурулы,
18, кв.1. Телефон 8-777-706-04-02.

«ЖИТО» ЖШС сенімді т±лѓасы – Кенжебаев Берик Шакиржанович кепілдік м‰лікті сот
ќарауынан тыс μткізу тєртібінде Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Буревестник ауыл-
дыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан жер учаскеле-
ріне уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалдау ) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды:

№1 лот. Алањы 2032,0 га, кадастрлік нμмірі 12-186-016-406 жер учаскесі.
№2 лот. Алањы 809, 0 га, кадастрлік нμмірі 12-186-016-407 жер учаскесі.
    Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілетін к‰ні енгізіледі. Сауда 2015

жылѓы 5 мамыр 10. 00 саѓатта мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Буревестник а., «ЖИТО» ЖШС кењсесініњ ѓимараты.

¤тінімдер 2015 жылѓы 4 мамыр 18.00 саѓатќа дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орна-
ласќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Ќарамењді а.,
М.С‰г‰р±лы кμшесі, 18 ‰й, 1 пєтер. Телефон 8-777-706-04-02.

Доверенное лицо ТОО "ЖИТО" – Кенжебаев Берик Шакиржанович в порядке внесу-
дебной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже
права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные участки, рас-
положенные на территории Буревестнинского с/о, Наурзумского района, Костанайской
области, предназначенные для сельскохозяйственного товарного производства:

Лот№1. Земельный участок общей площадью – 2032,0 га, с кадастровым №12-186-
016-406;

Лот №2. Земельный участок общей площадью – 809,0 га, с кадастровым №12-186-
016-407.

Покупная цена вносится наличными деньгами в день проведения торгов.
Торги состоятся 5 мая 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область,

Наурзумский район, Буревестнинский с/о, здание конторы ТОО "ЖИТО".
Заявки принимаются в срок до 4 мая 2015 года по месту нахождения доверенного

лица: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды, улица М.Сугурулы,
18 кв.1. Телефон 8-777-706-04-02.

2015 жылдыњ 14-16 мамыры аралыѓында Ы.Алтынса-
рин атындаѓы дарынды балаларѓа арналѓан мектеп-интер-
натында 5 сыныпќа ќабылдау μтеді. Ќ±жаттарды ќабыл-
дау 14 мамыр к‰ні саѓат 9.00-ден -17.00-ге дейін.

Тестілеу ќала оќушылары ‰шін – 15 мамыр, аудан,
ауыл оќушылары ‰шін 16 мамыр к‰ні болады.

Ќосымша 7, 8, 9 сыныптарѓа ќабылдау 14 маусым к‰ні.
Ќостанай ќаласы, Алтынсарин кμшесі, 118.

Аныќтама телефоны: 8-7142-545694.

Кепілдегі м‰лікті сату жμнінде сауда-саттыќ жариялайды.
Сауда-саттыќ 2015 жылѓы 05 мамырда, саѓат 12-де мына мекенжайда μтеді:

Ќостанай ќ., Гоголь кμшесі, 75 ‰й, 220 каб.
Ќостанай облысы "Би-Логистикс" АЌ-ы мен "СПК Тобол" АЌ-ы келісім-шартќа сєйкес

сауда-саттыќ μткізеді, голланд єдісі, баѓаны тμмендету тєсілімен:
№1 лот – єкімшілік ѓимараты, жалпы алањы 466,8 ш.м., ж/т алањы 0,069 гектар к/н 12-

193-014-1280 орналасќан мекенжайы: Ќостанай ќ-сы, Таран к-сі, 10, ‰й баѓасы – 50 177
209 тењге.

№ 2 лот – кμлікжай, жалпы алањы 128,8 ш.м., ж/т, алањы 0,024 га к/н 12-193-014-581
орналасќан мекенжайы: Ќостанай ќ-сы, Сьянов к-сі, 64, баѓасы – 6 837 466 тењге.

Саудаѓа ќатысу ‰шін м‰лік баѓасыныњ 5% мμлшеріндегі кепілдік жарна Ќоста-
най облысы АЌ "Тобыл" єлеуметтік-кєсіпкерлік  корпорациясы" АЌ ИИК
KZ4794807KZT22030699, БИН 110140002676, БИК EURIKZKA  депозиттыќ шотына
μткізіледі,  "Еуразиялыќ банк" АЌ.

Аукционѓа ќатысу ‰шін μтінім ќабылдау осы хабарлама жарияланѓан к‰ннен басталып
сауда-саттыќ μтетін уаќытќа 24 саѓат ќалѓанда аяќталады.  Ќажетті аныќтаманы
www.bilog.kz. Веб сайты бойынша жєне 8(7142)394851, 8705 4515794 телефон арќылы
біле аласыз.

Объявляются торги по продаже заложенного имущества:
Торги состоятся 05 мая 2015 года в 12 часов в г.Костанай, ул. Гоголя, д.75, каб.

220.
Филиал АО "Би-Логистикс" по Костанайской области  в соответствии с заключенным

договором оказания услуг с АО "СПК "Тобол" проводит аукцион голландским методом на
понижение цен следующего имущества:

Лот №1 Административное здание, общ. пл. 466,8 кв.м., з/у пл. 0,069 га, к/н 12-193-
014-1280, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Тарана, д. 10 – стоимостью 50 177
209 тенге;

Лот №2  Гараж, общ пл. 128,8 кв.м., з/у пл. 0,024 га, к/н 12-193-014-581, расположен-
ного по адресу: г. Костанай, ул. Сьянова, д. 64 – стоимостью 6 837 466 тенге;

Для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 5% от
стартовой стоимости лота на депозитный счет ИИК KZ4794807KZT22030699, БИН
110140002676, БИК EURIKZKA АО "Евразийский банк" АО "Социально-предпринима-
тельская корпорация "Тобол".

Прием заявок заканчивается за 24 часа до начала аукциона. Подробная информа-
ция на сайте www.bilog.kz.  Справки по тел.: 8(7142) 394851, 8705 4515794.

 "Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір зањнамалыќ
актілеріне мемлекеттік басќару дењгейлері арасындаѓы
μкілеттіктердіњ аражігін ажырату мєселелері бойынша
μзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" 2014 жыл-
ѓы 29 ќырк‰йектегі Ќазаќстан Республикасы Зањы 1-
бабыныњ  122-тармаѓыныњ 5) тармаќшасына, Ќазаќстан
Республикасы ¦лттыќ экономика министрлігініњ 2015
жылѓы 17 наурыздаѓы № 212 "Мемлекеттік м‰лікті
м‰ліктік жалдауѓа (жалѓа алуѓа) беру ережелерін бекіту
туралы" б±йрыѓына сєйкес Ќостанай облысыныњ єкімдігі
ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 5 тамыз-
даѓы  № 390 "Облыстыќ коммуналдыќ м‰лікті м‰ліктік
жалдауѓа (жалѓа алуѓа) беру кезіњде жалдау аќысыныњ
ставкасын есептеу ережелерін бекіту туралы" ќаулы-
сыныњ к‰ші жойылды деп танылсын (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014
жылѓы 21 тамызда № 5038 болып тіркелген, 2014 жылѓы
27 тамызда "Ќостанай тањы" газетінде жарияланѓан).

2. Осы ќаулы ќол ќойылѓан к‰нінен бастап ќолда-
нысќа енгізіледі.

Облыс єкімі            Н. Садуаќасов.

 Постановление акимата Костанайской области от 17 апреля 2015 года №153

О признании утратившим силу постановления акимата от 5 августа 2014 года № 390 "Об
утверждении Правил расчета ставки арендной платы при передаче областного коммуналь-
ного имущества в имущественный наем (аренду)"

В соответствии с подпунктом 5) пункта 122 ста-
тьи 1 Закона Республики Казахстан от 29 сентября
2014 года "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам разграничения полномочий
между уровнями государственного управления",
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан   от 17 марта 2015 года №
212 "Об утверждении Правил передачи государ-
ственного имущества в имущественный наем
(аренду), акимат Костанайской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление аки-
мата Костанайской области от 5 августа 2014 года
№ 390 "Об утверждении Правил расчета ставки аренд-
ной платы при передаче областного коммунального
имущества в имущественный наем (аренду)" (зарегис-
трировано в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов 21 августа 2014 года № 5038,
опубликовано 27 августа 2014 года в газете "Ќостанай
тањы").

2. Настоящее постановление вводится в действие
со дня подписания.

Аким области                           Н. Садуакасов.

"Лера" ШЌ басшысы Л.Г. Кимніњ сенімді т±лѓасы
А.М.К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, Фурманов селосы аума-
ѓында орналасќан маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан алањы 100,0 га,  кадастрлік нμмірі
12-282-072-056, бμлінетін жер теліміне 15.04.2046 жылѓа
дейінгі мерзімге уаќытша жер пайдалану ќ±ќыѓын сату
жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 05.05.2015 жылы
саѓат 10.30-да мына мекенжайда болады: Арќалыќ ќала-
сы, Фурманов селосы, Ленин кμшесі, 1.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 04.05.2015 ж. саѓ. 16.00-ге
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-
бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы КХ "Лера"  Ким Л.Г. Кудербеко-
ва А.М. в порядке внесудебной реализации залогового
имущества объявляет о проведении торгов по продаже пра-
ва временного  землепользования  сроком до 15.04.2046
года  на делимый земельный участок мерою 100,0 га, с
кадастровым номером 12-282-072-056, с целевым назна-
чением – для ведения крестьянского хозяйства, располо-
женного на территории города Аркалыка, село Фурмано-
во,  Костанайской области.

 Покупная цена вносится в течение 5  календарных дней
после проведения торгов.

 Торги состоятся 05.05.2015 года в 10 ч.30 м. по адресу:
город Аркалык, село Фурманово,  улица Ленина, 1. Заявки
принимаются в рабочие дни в срок до 16.00 часов
04.05.2015 года по месту нахождения доверенного лица:
Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск,
улица Школьная., 52/2, тел. 87078053724.



1221 сєуір 2015 жыл

Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
берiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Ќостанайполиграфия” ЖШС
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АЯЗБЕКОВ

Жаѓа ±статќан жарнамаларЖаѓа ±статќан жарнамаларЖаѓа ±статќан жарнамаларЖаѓа ±статќан жарнамаларЖаѓа ±статќан жарнамалар
жайы  не болмаќ?жайы  не болмаќ?жайы  не болмаќ?жайы  не болмаќ?жайы  не болмаќ?

Аќпан айында газет бетінде "Жаѓа ±стат-
ќан жарнамалар" атты маќала жарыќ
кμрген болатын. Маќалаѓа ќаладаѓы ќазаќ-
шасы ќате єрі еш мєн-маѓынасы жоќ єлеу-
меттік жарнамалар арќау болды. Б±л жар-
намалар ќаланыњ бір жерінде емес, бірне-
ше жерінде біреуден емес ќос-ќостан т±р.
Ана тілдіњ аясын тарылтып, ќорлаѓандар-
ѓа ќандай да бір шара ќолданылады ма
екенін білмек ниетте облыстыќ тілдер бас-
ќармасына хабарластыќ. Олар ќолдан
келгенді жасаймыз деп, аќыры жауап хат-
ты б‰гін алып отырмыз. Онда:

"Ќазаќстан Республикасында кєсіп-
керлік ќызмет ‰шін жаѓдайды жаќсарту
жμніндегі т‰бегейлі шаралар туралы" 2014
жылѓы 27 аќпандаѓы №757 Ќазаќстан Рес-
публикасы Президентініњ Жарлыѓымен
бекітіліп 2014 жылѓы 2 сєуірінен бастап
жеке кєсіпкерлік саласында ж‰ргізілген
барлыќ баќылау жєне ќадаѓалау ж±мыс-
тарына мораторий жарияланды. Осы рет-
те жеке кєсіпкерлік субъектілеріне тиесілі
сыртќы (кμрнекі) жарнамаларѓа барлыќ
баќылау жєне ќадаѓалау ж±мыстарын
ж‰ргізуге де тыйым салынѓан.

¤зара мыќтыларды аныќтайды¤зара мыќтыларды аныќтайды¤зара мыќтыларды аныќтайды¤зара мыќтыларды аныќтайды¤зара мыќтыларды аныќтайды
 Затоболдаѓы "Астана" спорт

кешенінде ерлер арасында во-
лейболдан ЌР XXIII-ші чемпиона-
ты 5-ші тур ойындары μз жалау-
ын кμтерді. Алѓашќы тμрт турдыњ
ќорытындысы бойынша "Динамо-
Ќостанай" командасы 44 ±паймен
турнир кестесініњ кμшін бастап
т±р. Сондыќтан чемпионаттыњ
кезекті тур ойындарын μз алањын-
да μткізу ќ±ќыѓына ие болды.
Біріншілікте алањ иелерінен μзге
жоѓары топтыњ "Б"  дивизионын-
да μнер кμрсететін бес команда
к‰ш сынаспаќ. Яѓни, 13-18 сєуір
аралыѓында Астананыњ "Астана-
ВЖДО" , Ќызылорданыњ "Ќорќыт

Жоѓарыда айтылѓанды басшылыќќа ала
отырып "Ќазаќстан Республикасындаѓы тіл
туралы" зањныњ нормалары б±зылып ілінген
жарнама μнімдерін аныќтау маќсатында
тілдерді дамыту басќармасыныњ ономас-
тикалыќ ж±мыс бμлімініњ мамандары облыс
орталыѓындаѓы аялдамаларда орын алып
отырѓан б±зушылыќтар бойынша "Вот так!"
ЖШС-не барып, Ќостанай ќаласы бойын-
ша орналастырылѓан жарнамалардаѓы
мемлекеттік тілдегі ќателіктерді ќысќа мер-
зімде т‰зетіп, зањѓа сєйкестендіруді талап
еткен болатын.

¤кінішке ќарай, газетте талќыланѓан
кемшіліктер єлі к‰нге дейін жарнама

ЖАЗЫЛЃАН ЖАЙДЫЊ ЖАЊЃЫРЫЃЫ

агенттігі тарапынан толыќтай т‰зелме-
генін мойындау ќажет.

Осыѓан байланысты жарнама
μнімдерін ќазаќ тілінде ќате аударып,
єзірлеген "Вот так!" ЖШС-ніњ басшысы
Ю.С.Троянѓа ‰стіміздегі жылѓы сєуір ай-
ыныњ 20-на дейін Ќостанай ќаласыныњ
бірнеше шаѓын аудандарындаѓы аялда-
маларда жарнама мєтіндеріндегі μрес-
кел ќателіктерді т‰зету бойынша жазба-
ша т‰рінде ±сыныс берілді" делінген.

Енді ќатеге толы жарнамалар мерзі-
мінде т‰зетіледі немесе алынып таста-
лады деген сенімдеміз. Десе де, ќазаќ-

шасы ќатеге толы жарнамалар кμшемізде
жетерлік. Осы т±ста басќарма ќызметкері
Ж.Наурызбаев: "б±л мєселеге ќала
єкімдігініњ тиесілі бμлімдері, БАЌ μкілдері,
‡Е¦-дар, жалпы барша ќазаќ тілініњ жана-
шырлары кіріссе ісіміз алѓа басар еді. Се-
бебі, м±ндаймен арнайы комиссия ќ±рып
к‰респесе болмайды"  дегенді алѓа тартты.
Ал єзірге бірігіп, осы жарнаманы д±рыста-
саќ бір жењісіміз болар еді.

Сіздердіњ назарларыњызѓа кμшедегі ќате
жарнамалардыњ кезекті тізбегін ±сынып
отырмыз. М±ны кμргендер м‰мкін ойланар
немесе шынымен де арнайы комиссия
ќ±рылып, к‰рес ж‰ргізілер.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

ВОЛЕЙБОЛ

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Ата-ЌМУ" , Алматыныњ "КазНАУ-
Алматы", Тараздыњ "Тараз-Тар-
ГУ", жєне Хромтаудыњ "ТНК-Каз-
хром-2" командалары μзара мыќ-
тыларды аныќтайды.

Ел чемпионатыныњ салтанат-
ты ашылу рєсіміне облыс єкімі
Н±ралы Садуаќасов ќатысты. Ол
μз сμзінде Тобыл μњірінде  спорт-
тыњ кез келген т‰рі ќарќынды да-
мып жатќанына тілге тиек етті.
Мєселен,"Динамо" ќоѓамдыќ
спорт федерациясыныњ база-
сында волейбол, футбол жєне
ќысќы спорт т‰рлерініњ белсенді
дамуына айрыќша кμњіл
бμлінгендігін атап μтті. "‡стіміздегі
жылы ќањтар айында полиция
ќызметкерлері ‰шін "Динамо"
шањѓы базасы ашылды. Б±л жања

спорт нысаны тєртіп саќшылары-
ныњ б±ќаралыќ спортпен ш±ѓыл-
дануына мол м‰мкіндіктер береді.
2014 жылы ќостанайлыќ 17 поли-
ция ќызметкері регбиден "Дина-
мо" ќ±рамасы сапында ЌР спорт
шеберлері атанды. Ал, команда
ел чемпионатыныњ ж‰лдесін
иеленді",– деді ол жарыстыњ
ашылу салтанатында.

Облыс спортыныњ дамуына
с‰белі ‰лес ќосќаны ‰шін "Динамо"
ќоѓамдыќ спорт федерациясыныњ
басшылыѓы облыс басшысы Н.Са-
дуаќасов пен облыстыќ ІІД бас-
тыѓы, генерал Т.Маткеновке "Алтын
белгі" тμсбелгісін  табыс етті.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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