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Кенже 
       ҚОНЫСБАЙ

Қостанайда 1-қазан күні ауылшаруашылық өнім-
дерінің жəрмеңкесі өтті. Маусымның алғашқы жəрмең-
кесі қаланың үш бөлігінде ұйымдастырылған: Арыстан-
беков көшесінің бойында, Жастар Бульварында жəне 
Сити-Орталықта шағын сауда алаңдары құрылды. Та-
биғи тауарлар алыс-жақын 13 ауданнан əкелінген. Бар-
лығы да ветеринарлық анықтама қағаздарымен келіп, 
сатылымға рұқсат алды. Сондай-ақ, əр сауда-саттық 
алаңында көшпелі-зертхана көлігі де бар. Тұтынушы-
лар кез келген өнімді тексерістен өткізіп, тазалығына 
көз жеткізе алады.

– Ветеринария басқармасының дəрігерлерінің бəрі 
осында. Таңғы сағат 07.00-ден бастап тауарларды 

 түгел тексерістен өткізді. Рұқсат қағазы жоқ саудагер-
лер мұнда кіре алмайды. Бəрі қатаң бақылауда. Əзірше 
қаншаға жуық сатылғаны белгісіз, бірақ көріп тұрға-
ныңыздай, сауда өте қызу жүруде. Тұрғындар жəр-
меңкені сағынғаны көрініп тұр, – дейді Ветеринария 
басқармасының тамақ қауіпсіздігі бөлімінің басшысы 
Бауыржан Бекетов.

Əдеттегідей жұмыртқа мен қантқа, етке жəне 
көкөніс терге деген сұраныс көп. Ұзын-сонар кезек 
тізіліп, жұртшылық асыға алып жатты.

– Ағымдағы жыл басынан бері барлық жəрмеңкеде 
жалпы құны 1 млрд. 200 млн. теңгені құрайтын 1000 
тоннаға жуық азық-түлік сатылды. Бұл жолы да солай 
болғалы тұр. Жұмыртқаға деген сұраныс көп. Орта-
лықтағы жəрмеңкенің өзінде жұмыртқа сататын 6 сауда 
орны бар. 30 тоннаға жуық ет əкелінді. Өткен жылы 

картоптың бағасы 60 теңге болса, биыл 40 теңгеден 
сатып жатырмыз. Биыл жиым-терім жұмыстары өте 
берекелі болды. Қанттың құны да 215 теңгеге арзандап 
отыр,  – дейді Қостанай облыстық ауылшаруашылық 
басқармасының басшысы Байбосын Мурзин.  

Сатушылардың айтуынша, ет өте аз. Ауылдық жер-
лерде де мал өнімі тапшы. Сондықтан, жұрт жəрмең-
кеге ағылады. Еттің бағасы еш өзгеріссіз, өткен жылғы 
құны сақтаулы. Тек жылқы еті 100 теңгеге қымбаттап 
отыр. 

Алғашқы жəрмеңкеден-ақ қостанайлықтар 
азық-түлікті барынша сатып алды. Себебі, қазір қысқа 
қамданып, азықты молайтатын шақ. Келесі жəрмеңке 
енді екі аптадан кейін өтеді. 

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

«Бәрі бар, 
балық та бар...»

Баспасөз – 2017
«Қостанай таңы» – сенің газетің

оған 2017 жылға жазылу басталды
Газет аптасына үш рет: сейсен-

бі, сәрсенбі, жұма күндері шыға-
ды.  «Қос танай таңы» газетіне:

– кәсіпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшін:

1 жылға – 6000 теңге
6 айға – 3000 теңге.

– жеке оқырмандарға жазылу 
 бағасы:

1 жылға – 4500 теңге
6 айға – 2250 теңге.
– Ұлы Отан соғысы ардагерлері 

үшін:
1 жылға – 4200 теңге

6 айға – 2100 теңге.
«Қостанай таңы» газетіне 

«Қаз пошта» бөлімшелерінде 
және аймақтық «Костанайские 
новости» газеті редакциясының 
баспасөз тарату қызметінде жа-
зыла аласыз.
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Сот ардагерлері ардаќталды

Облыс єкімі А.М±хамбетов арнайы ќ±ќыќ ќорѓау жєне жергілікті
атќарушы орган  басшыларыныњ ќатысуымен терроризмге ќарсы
комиссияныњ кезекті отырысын μткізді.

Отырыста денсаулыќ саќтау ±йымдарыныњ террористік ќауіптер-
ге ден ќоюѓа дайындыѓы жєне жастарды дєст‰рлі емес діни аѓымда-
ры идеологиясыныњ жат пиѓылды ыќпалынан саќтау мєселелері
талќыланды.

Денсаулыќ саќтау басќармасы тарапынан кадрлыќ ќамтамасыз
ету жєне ыќтимал терроризмге ќарсы операцияларѓа ќатыстырыла-
тын к‰штер мен ќ±ралдардыњ материалдыќ-техникалыќ жараќтан-
дырылуы жμнінен ќолданылып жатќан шаралар жан-жаќты баян-
далды.

Сондай-аќ, толеранттыќ т‰сінікті ќалыптастыруѓа жєне патриот-
тыќ сезімге тєрбиелеуге, б±рмаланѓан діни кμзќарастардыњ ќалып-
тасуынан саќтандыруѓа баѓытталѓан жастар саясатын іске асыру
жμніндегі шаралар ќаралды.

М±ныњ сыртында,  Ќостанай жєне Рудный ќалаларындаѓы аза-
маттыќ жєне ќызметтік ќару саудасы жμнінен мамандандырылѓан
д‰кендерініњ нормативтік талаптарѓа сєйкес келу мєселелері ќозѓал-
ды.

Б±л ретте отырыс барысында  облыстыњ ІІД бастыѓыныњ орынба-
сары полиция полковнигі А.Тарасенко ќару д‰кендерініњ иелерін ќару
айналымына ќойылатын талаптарды ќатањдататын ЌР Зањ жобасы-
мен таныстырды.

Атап айтќанда, енгізілгелі отырѓан т‰зетулерде:
– ќаруды ату ‰шін дайын к‰йінде сатуѓа тыйым салу;
– бір сауда залында ќару, патрондар, туристік, ањшылыќ жєне

балыќ аулау тауарларын бірге сатуѓа тыйым салу;
– т±рѓын ‰йлерде, спорттыќ, кμњіл кμтеру, кμлік нысандарында,

білім беру, денсаулыќ саќтау ±йымдарында, ќонаќ ‰йлерінде, ба-
зарларда, ќоѓамдыќ тамаќтандыру нысандарында, сауда-кμњіл кμте-
ру орталыќтарында, сауда орталыќтарында жєне сауда ‰йлерінде
ќару  сатуѓа  арналѓан  орын-жайлар орналастыруѓа тыйым салу
ќарастырылѓан.

Сондай-аќ, сатып алынатын иір ойыќты болсын, тегіс ±њѓылы бол-
сын ањшылыќ ќару санына бестен бастап екі бірлікке дейін шектеу
енгізілетін болады.

Б±л ретте облыстыњ ІІД мєліметтері бойынша, ќазіргі уаќытта об-
лыстаѓы барлыќ ќару д‰кендері ќажетті іс-шаралар μткізуге кіріскен.

Комиссия отырысыныњ нєтижелері бойынша мемлекеттік орган-
дарыныњ басшыларына тиісті тапсырмалар берілді.

Ќостанай облысы єкімдігініњ жанындаѓы терроризмге ќарсы
комиссияныњ аппараты.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ тμраѓасы Асламбек Мерѓалиев
пен ЌР Судьялар Одаѓы облыстыќ филиалыныњ тμраѓасы Ба-
ќытќазы Ордабаев сот ж‰йесініњ ардагерлерін Ќарттар к‰ні ме-
рекесімен ќ±ттыќтады.

"Арлан - 2050" спорттыќ кμњіл кμтеру кешенінде ќ±рметті де-
малысќа шыќќан судьяларѓа арнайы мерекелік дастарќан жай-
ылып, таза ауада, табиѓат аясында серуен жасау ±йымдасты-
рылды.

Сот тμраѓасы ардагерлерді мерекелерімен ќ±ттыќтап, олар-
ѓа зор денсаулыќ, отбастарына амандыќ, береке-бірлік тіледі.

М±ѓалім. Б±л адамныњ
ардаќты аты...

 "¦стаз деген ±лаѓатты атауды естігенде, к‰ні
б‰гінге дейін μзімді  шєкірттей сезінемін" деп
атаќты єртіс жерлесіміз, Социалистік Ењбек
Ерініњ иегері Серке Ќожамќ±лов бекерден  бе-
кер айтпаѓан болар. ¤йткені   ‰лкеніміз де,
кішіміз де, есімдері єлемге танымал атаќтылар
да, ±лылар да,  батырлар да ±стаздан білім ал-
ѓан. Єдетте, жыл он екі айдыњ ќазан айы кел-
генде, оныњ алѓашќы к‰ндерінде ±стаздар
ќауымыныњ мерекесін тойлаймыз.  Білім бер-
ген ±стаздарымызды тек тμл мерекелерінде
ѓана емес, жылдыњ  ‰ш ж‰з алпыс бес к‰нінде
ќ±ттыќтап, μлшеусіз ењбектерін  баѓалай мара-
паттап отырсаќ, артыќ болмас. Сондыќтан да ар-
даќты ±стаздарымызѓа ќандай бейнелі тењеу айт-
сањыз да жарасады.  М±ѓалімдерімізге  арналѓан
соны марапат пен ќ±ттыќтаулар Ќостанай ќала-
сындаѓы "Мирас" мєдениет ‰йінде μткен салтанат-
та айтылды. Салтанатќа жиналѓан облысымыздыњ
тањдаулы ±стаздарына облыс єкімініњ орынбаса-
ры М.Ж‰ндібаев μњір басшысыныњ жылы лебізін,
ќ±ттыќтауын жеткізді.  Салтанатќа келген ±стазда-
рымыз сондай єдемі, кμркем, ќ±шаќтары г‰лге
толы. Алѓаш рет "Мирас" мєдениет сарайыныњ
фойесінде "Дањќ аллеясы" кμрмесі ±йымдасты-
рылды, онда облысымыздыњ ‰здік педагогтары-
ныњ суреттері ілінген. Республикалыќ білім беру
мен кєсіби шеберлік байќауларында жеткен жеті-
стіктері мен табыстары туралы аќпараттан да ха-
бардар боласыз.  Салтанат барысында білікті де
білімді ±стаздар туралы бейнекμріністер
кμрсетілді. Сонымен бірге м±ѓалімдерімізді салта-
натты марапаттау рєсімінде єрбір марапаттала-
тын ±стаз жайында жылы, ізгі сμздер айтылды.

Осы салтанатта μњіріміздіњ он ‰ш педагогына
Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым ми-
нистрлігініњ  "Ы. Алтынсарин" жєне "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ білім беру ісініњ ќ±рметті ќызмет-
кері" тμсбелгілері, сондай-аќ "Ењбек ардагері"
белгісі табыс етілді. Ал облысымыздыњ отыз
м±ѓалімі облыс єкімініњ грамотасымен, аќшалай
сыйлыѓымен марапатталды.

Облыста  М±ѓалім  к‰нін  тойлау тарихында ал-
ѓаш рет ж‰з мыњ тењге кμлеміндегі "¦лаѓат" сый-
лыќаќысы таѓайындалды. Б±л сыйлыќќа  жиырма
алты номинант лайыќталды. Номинанттарѓа об-
лыс єкімініњ атынан мадаќтау хаты мен "¦лаѓат"
м‰сіншесі берілді.

¦стаздарды салтанатты марапаттау  рєсімінде
Ќостанай педагогикалыќ колледжініњ вокалдыќ
тобы мен "Карнавал" хореографиялыќ мектебініњ
тобы μнер кμрсетті.

СУРЕТТЕ: марапаттау сєтінен кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќостанай облысында шыѓып кеткендердіњ орнына
мєслихатќа депутаттар сайлау облыстыќ сайлау
комиссиясыныњ ќаулысымен 2016 жылдыњ 30 ќазанына
белгіленді жєне ол 5 округте, атап айтќанда Денисов
ауданы №4 Тельман сайлау округінде, Ќостанай ауданы
№3 Школьный, Сарыкμл ауданы №5 Маяк, Таран ауданы
№5 Май жєне Арќалыќ ќаласы №2 Аманкелді сайлау
округтерінде μтеді.

Жергілікті атќарушы органдар сайлау комиссияларыныњ сай-
лауѓа єзірлік жєне сайлауды μткізу ж±мыстарын ±йымдастыру
‰шін ќажетті жаѓдайдыњ бєрін жасады. Аумаќтыќ жєне округтік
сайлау комиссиялары сайлау жарияланѓан сєттен бастап ж±мыс
істейді. Комиссия м‰шелерініњ кезекшілігі ±йымдастырылѓан.
Учаскелік комиссиялар жергілікті атќарушы органдар сайлау-
шылар тізімін учаскелерге бергеннен кейін, 10 ќазаннан бастап
ж±мыс істейді.

28 тамыз-28 ќырк‰йек аралыѓында жоспарѓа сєйкес депутат-
тыќќа кандидаттарды ±сыну ж‰ргізілді. 5 кандидатты "Н±рОтан"
партиясыныњ аудандардаѓы жєне ќаладаѓы филиалдары ±сын-
са, 10-ы μзін-μзі ±сынды. Кандидаттар 26-29 ќырк‰йекте т‰гел-
дей тіркелді. Кандидаттардыњ ењ жасы 25-те, ал  ‰лкені 49-да.
5-29 ќазан аралыѓында депутаттыќќа кандидаттар ‰гіт ж±мысы-
мен айналысады. Олар сайлаушылармен кездесіп, μздерініњ
сайлау алды баѓдарламаларымен таныстырып, ‰гіт материал-
дарын таратады.

Депутаттыќќа 15 кандидат
тіркелді

Аќпараттыќ топ ќ±рылды

Тμл мерекелерініњ
салтанатына жинал-
ѓан ±стаздардыњ бар-
лыѓы да салтанатты,
ќ±шаќтары г‰лге толы,
кμњілдері кμтеріњкі,
єсем музыка да ойнап
т±рды.

М±ѓалімдер к‰ніне
арналѓан салтанатќа
жиналѓандарды  Ќос-
танай ќаласыныњ
єкімі Б.Жаќыпов,  об-
лыстыќ білім басќар-
масы бастыѓыныњ
орынбасары В.Цымба-
люк,  ќалалыќ білім бμлімініњ же-
текшісі Д.С‰йіндікова ќ±ттыќтады,
±стаздарымыздыњ табыстарын
айтты, жетістіктерін жеткізді. Мы-
салы, Ќостанай ќаласындаѓы
№3 орта мектебініњ м±ѓалімі
Єміржан Ж±мабеков, Рудный
ќаласыныњ №15 орта мектебініњ
м±ѓалімі Сайран  ¤міржанова
республикалыќ "‡здік педагог"
конкурсында жењімпаз атанды,
ќомаќты  аќшалай сыйлыќќа ие
болды.

– Еліміздіњ тірегі болар жаста-

¦стазым, меніњ ±стазым...¦стазым, меніњ ±стазым...¦стазым, меніњ ±стазым...¦стазым, меніњ ±стазым...¦стазым, меніњ ±стазым...

рымызѓа  сапалы білім беретін,
рухани байлыќтарын дамытатын,
Отаныныњ  патриотты азаматы
болып μсулеріне жол кμрсететін
шамшыраѓы – сіздерсіздер.  Ел-
басымыз да білім саласына баса
назар аударып отырѓаны сон-
дыќтан. Мемлекет, атќарушы
билік тарапынан ќала мектеп-
терініњ материалдыќ-техникалыќ
базасыныњ ныѓаюына, балала-
рымыздыњ заман талабына сай
білім алуларына барлыќ жаѓдай-
лар жасалу ‰стінде. Мектептері-

мізде білікті педагогта-
рымыз ж±мыс істейді,
олар да т‰рлі байќау-
ларда табыстарымен
кμрінуде,– деді ќала
єкімі Б. Жаќыпов.

Салтанатты ќ±ттыќ-
таудан соњ ќала єкімі бір
топ ±стаздарды мара-
паттады. Олардыњ ќата-
рында Ќостанай ќала-
сындаѓы №20 орта мек-
тебініњ м±ѓалімі Ж.Бей-
сенова бар. Ол  облыс
єкімініњ грамотасына,
сыйлыѓына ие болды,
ал, ќала мектептерініњ

он ±стазы ќала єкімініњ грамота-
сымен, сыйлыѓымен марапаттал-
ды.  Сол  секілді салтанатты іс-
шарада "‡здік тєрбиеші" бай-
ќауыныњ жењімпаздары да мара-
патталды. Жењімпаздар иелен-
ген орындарына байланысты
бір, екі, ‰ш ењбекаќы кμлеміндегі
сыйлыќтарѓа ие болды.

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

Ж‡ЗБАЙ.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Ќостанай ќаласындаѓы балалар шыѓармашылыѓы
‰йінде  м±ѓалімдер к‰ні мерекесіне байланысты ќала
мектептері ±стаздарын ±лыќтауѓа арналѓан  іс-шара
болып μтті.Ќаруѓа

ќыраѓы бол

ТЕРРОРИЗМ – КЕСАПАТ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

¤ткен жылы Елбасы "Міндетті єлеуметтік меди-
циналыќ саќтандыру туралы" Зањѓа ќол ќойѓан
болатын. Міне, осыѓан орай енді келер жылдыњ
1 ќањтарынан бастап Ќазаќстанда міндетті єлеу-
меттік медициналыќ саќтандыру ж‰йесі енгізілмек.
Осы мєселе бойынша μњірге келген Туберкулез
мєселелері ±лттыќ орталыѓыныњ директоры Ж±ма-
ѓали Ысмайлов аталѓан ж‰йеніњ артыќшылыќта-

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

ры туралы мєселені медицина ќызметкерлері ара-
сында талќылады.

– Облыс єкімініњ μкімімен аталѓан ж‰йені ха-
лыќќа кењінен насихаттау, т‰сіндіру маќсатында
облыста аќпараттыќ топ ќ±рылды. Он бес адам-
нан ќ±ралѓан топтыњ арасында ж±мыс берушілер
мен ќызметкерлер де бар. Алдаѓы уаќытта топтыњ
ќ±рамына аудандардан да спикерлер ќосылатын
болады. Аќпараттыќ компания жања ж‰йені
т‰сіндіру маќсатымен облыстыњ жиырма μњірінде
болуды жоспарлап отыр, – дейді Ж.Ысмайлов.
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Ќарттарѓа ќ±рмет –
±рпаќќа міндет

"Халыќаралыќ ќарт-
тар к‰ні" аудандыќ мєде-
ниет ‰йінде "Ќарты бар
ел – ќазыналы ел" атты
салтанатты іс-шара μтті.

Аудан єкімі Асќарбек
Кенжеѓарин аудан ќарт-
тарын мерекелерімен
ќ±ттыќтап, жас ±рпаќќа
єрќашан тμзімділіктіњ,
даналыќтыњ ‰лгісі болып
келе жатќан ќарттарѓа
зор денсаулыќ, ±заќ
ѓ±мыр тіледі.Сонымен
ќатар 80 жасќа толѓан
мерейтой иелері Раќым
Жоламанов пен Ќаудір
Ќыстаубай±лыныњ иыѓы-
на шапан жапты.

Торѓай ауылы ардагерлер кењесініњ тμраѓасы Жылќыбай Бєкіров
жєне аудан жастарыныњ атынан сμз алѓан м±ражайдыњ ѓылыми ќыз-
меткері Альбина Єубєкірова ж‰рек-жарды тілектерін арнады.

Н.Ахметбеков атындаѓы мєдениет ‰йініњ єншілері мереке сєнін
єнмен ќыздырды.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
 Жанкелдин ауданы.

К‰рделі жμндеу –

кμњіл кμншітеді

"Топжарѓан" спорт кешеніне к‰рделі жμндеу ж±мыстарын ж‰ргізу
‰шін жєне материалдыќ-техникалыќ базасын ныѓайту маќсатында
республикалыќ бюджеттен  4 млн. 680 мыњ тењге жєне облыстыќ
бюджет есебінен 520 мыњ тењге ќаржы бμлініп, ќазіргі тањда заман
талабына сай сапалы ќ±рылыс ж±мыстары ж‰ріп жатыр.

– "Топжарѓан" спорт кешенініњ іргетасы ел тєуелсіздігін алѓанда,
яѓни 1991 жылы ќаланѓан. Содан бері аѓымдаѓы жμндеу ж±мыстары
жасалынып келді. Ал былтырѓы жылы "¤њірлерді дамыту" баѓдарла-
масы бойынша шахмат, дойбы, тоѓызќ±малаќ ойнайтын ѓимаратќа
к‰рделі  жμндеу ж±мыстары ж‰ргізілген болатын. Б‰гінгі ќ±рылыс ж±-
мыстары ќарќын алып жатќан ѓимараттыњ ішінде арнайы "К‰рес залы",
тазалыќ бμлмесі, "Єжетхана" болады деп жоспарланып, іске асуда.
Сонымен ќатар, жылу ж‰йесі де тартылады. "Ѓимараттыњ сыртќы-
ішкі келбеті жылтырап т±рѓаннан гμрі жμндеу ж±мыстарыныњ сапасы
жаќсы болып, оныњ ішінде спортпен ш±ѓылданып жатќан жас ±рпаќ
биік белестерді баѓындыра білсе, біз ‰шін ‰лкен жетістік осы", – дейді
спорт мектебініњ директоры Еренбол Алматов.

К‰ресті к‰шейту керек

Ќостанай облысыныњ єкімі Архимед М±хамбе-
товтіњ басшылыѓымен сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес жμнінде кезектен тыс жиын μтті. Бар-
лыќ ќала, аудан, село єкімдері, т‰рлі сала басшы-
лары бас ќосќан отырыс жергілікті атќарушы
органдардыњ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
μткізген шаралары мен жемќорлыќ дењгейін
біршама тμмендету мєселелерін ќарады. Бірінші
баяндаманы облыс єкімініњ орынбасары Ѓауез
Н±рм±хамбетов жасады.

– Жыл басынан бері облыста 118 жемќорлыќ
ќылмыс тіркелген. Дегенмен, б±л былтырѓы жыл-
ѓа ќараѓанда 15 пайызѓа кем. Таѓы бір назар ауда-
рарлыѓы, ќылмысќа барѓандардыњ арасында
бірнеше атќарушы орган μкілдері бар. Єсіресе,
мєдениет саласындаѓы зањды белшеден басќан-
дарды айтуымыз керек. Жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
мєдениетін дамыту мен "нμлдік тμзімділікті" енгізу
арќылы жемќорлыќтыњ алдын алуѓа болады. Осы
ретте БАЌ μте ‰лкен рμл атќарады, – деді Ѓауез
Н±рм±хамбетов.

Ортаќ м‰ддеге айналѓан жемќорлыќќа ќарсы
мєдениет ќ±рудыњ амалдары, бірнеше ±сыныс-
тарды ЌР Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы ±лттыќ
бюро тμраѓасыныњ орынбасары Алик Шпекбаев
жіпке тізді.

– Жемќорлыќ єрекеттермен к‰реске баѓыттал-
ѓан Президенттіњ бекіткен баѓдарламасы бар.
Оныњ басты маќсаты – сыбайлас жемќорлыќќа
белсене ќарсы т±ру арќылы ±лттыќ ќауіпсіздікті
ќамтамасыз етуге баѓытталѓан шаралар ж‰йесін
одан єрі жетілдіру. Баѓдарламада биліктіњ барлыќ
тармаќтары мен азаматтыќ ќоѓам институттары-
ныњ єлеуметтік ж±мыстарына баса мєн берілген.
Жалпы айтќанда, Ќазаќстандаѓы сыбайлас жемќор-
лыќтыњ алдын алудаѓы кешенді амал-тєсілдерге
кадрлыќ саясат, ќызметкерлердіњ єдептілігін жо-
ѓарылату, ќоѓамда сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
мєдениетті ќалыптастыру сияќты т‰йіндер кіреді.
Осылайша мемлекеттік аппарат, халыќ жєне биз-
нестіњ μзара байланысќан салаларында сыбай-
лас жемќорлыќ кμріністерін азайтуѓа баѓытталѓан

шаралар да ж‰зеге асырылуда.  Аудан, ауыл
єкімдерініњ ќатысуымен жемќорлыќпен к‰рес
жμнінде ќоѓамдыќ жиындарды жиі μткізіп т±ру ке-
рек. Б±л ќоѓамдыќ дертті жоюѓа оњ єсерін тигізеді
деген ойдамыз, – деді тμраѓа орынбасары.

Ќостанай облысындаѓы жемќорлыќ факті-
лерініњ тіркелуі – 19 пайыз. Б±л кμрсеткіш бойын-
ша біздіњ μњір республикада тμртінші орында.
Ќ±рылыс, денсаулыќ саќтау жєне білім саласын-
даѓы жемќорлыќтыњ ‰лесі жоѓары. Мектептер мен
жоѓары оќу орындарында коррупцияѓа ќарсы
сауаттылыќты арттыру пєндері енгізілді. Алик
Шпекбаев жиылѓандарѓа коррупциялыќ картаны
кμрсетті. Ќазаќстан 140-тан 123-орынѓа кμтеріл-
ген. Ењ тμменгі кμрсеткіш Канадаѓа тиесілі. Айта
кету керек, Ќытайда мемлекет ќаржысын жым-
ќырѓандар μлім жазасына кесіледі.

Ќостанайлыќ шенеуніктер жемќорлыќќа бай-
ланысты бірнеше бейнежазбаларды кμрді. Оныњ
ішінде б±рынѓы мемлекеттік ќызметкерлер Маќс±т
Ќалиев пен Фрунзик Аракелян да бар. Олар ќате-
лікке μкініп, бостандыќтыњ, туѓан-туыстармен
ќарым-ќатынастыњ ќымбат екенін экран арќылы
жеткізді.

Жиынды ќорытындылаѓан Архимед М±хамбе-
тов сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес шарала-
рын одан сайын к‰шейтуді тапсырды.

Суретті т‰сірген Баѓдат Ахметбеков.

ЖЕМЌОРЛЫЌ – ЖЕГІ Ќ¦РТ

Ќасќырбай
     ЌОЙШЫМАНОВ

Азат Берм±хамедов μзініњ єске-
ри ќызметініњ бірінші к‰ндерінен
бастап єскери μмірдіњ ќыры мен
сырын ‰йренуге ‰лкен ынта
білдіріп, Отанѓа деген жоѓары
патриоттыќ сезімімен ќарулас
достарына ‰лгі-μнеге бола білген
азамат. "Айбын" Президенттік
полкі" №0112 єскери бμлімініњ
командирі Т.Сєрсекеевтіњ айтуы-
на ќараѓанда, ќостанайлыќ сар-
баз ќызмет атќарып жатќан
бμлімшесініњ ќоѓамдыќ μміріне
де белсенді ќатысып, єскери
бμлім командирі жєне рота коман-
дирініњ атынан бірнеше марапат-
тарѓа ќол жеткізген.  Жауынгерлік
жєне мемлекеттік-к±ќыќтыќ дай-
ындыќ  сабаќтарында командир-
лері оќытып ‰йреткен білімдерін
жетік мењгеріп, ќызметте алѓан
білімін д±рыс ќолдана білуде.
Жауынгерлік кезекшілікте єр-
дайым ќыраѓылыќ танытып, єске-
ри міндеттерін жауапкершілікпен
атќарып, ќойылѓан тапсырмалар-
ды б±лжытпай орындайды.

– Азаттыњ осындай жетістіктер-
ге ќол жеткізуініњ себебі ењ алды-
мен, отбасындаѓы алѓан μнегелі
тєрбиесі, мектеп ±жымыныњ жєне
білім алѓан оќу ордасыныњ бер-
ген сапалы тєлім-тєрбиесініњ
нєтижесі, сондай-аќ жергілікті
Ќорѓаныс істері жμніндегі депар-
тамент ќызметкерлерініњ іріктеу

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Азат – азамат!

ж±мысын ыждаћаттылыќпен
ж‰ргізуінде.  Сіздерге осындай
сарбазды μсіріп, тєрбиелеп, Отан
корѓаушылардыњ ќатарына
жібергендеріњізге алѓыс біл-
діреміз, – деп, єскери бμлім коман-
дирі аќжарма тілегін білдірді.

Ќостанайлыќ сарбаздыњ жетіс-
тіктерін тізбектеген Т.Сєрсекеев
келешекте оныњ Отан алдындаѓы
борышын μтеуге шаќырылатын
жастарѓа ‰лгі болып, єскери-пат-
риоттыќ тєрбие беруде μз
орнын алатынына сенім білдіру-
де.

Ж.КЄКІМЖАНОВ.

¤ткен ж±мада Єділет
органдары ќызметкерлері
к‰ні аталып μтті. Кєсіби
мерекелері ќарсањында
сала мамандарына
Е.¤мірзаќов атындаѓы
облыстыќ филармонияда
ќ±рмет кμрсетілді.

Ќостанай облысыныњ Єділет
департаменті 1970 жылы ќ±рыл-
ды. Сол уаќыттан бері б±л сала
μњірдіњ дамуына, ќ±ќыќтыќ єлеу-
еттіњ ныѓаюына елеулі ‰лесін
ќосты. Ќ±ќыќтыќ мемлекеттіњ
ењселенуі жолында ењбек етіп
ж‰рген ќызметкерлерге жыл сай-
ынѓы ‰рдіс бойынша ќ±рмет
кμрсетілді.

–  Ќ±рметті Єділет органдары-
ныњ ќызметкерлері, сіздерді
кєсіби мерекелеріњізбен ќ±ттыќ-
таймын! Б±л сала ќай кезде де
зањныњ ‰стемдігін, азаматтардыњ
ќ±ќыќтары мен бостандыќтарын
ќамтамасыз етуге ќызмет етіп ке-
леді. Еліміз егемендік алѓан жыл-
дары б±л сала ќ±ќыќтыќ мемле-
кеттіњ ќалыптасуына зор ыќпа-
лын тигізді. Биыл біз "100 наќты
ќадам" ¦лт жоспарын ж‰зеге асы-
руѓа тырыстыќ. Осыѓан байланыс-
ты Елбасы бастамасымен 80-ге
жуыќ жања зањ ќабылданды.
Ендігі жерде сол зањдар м‰лтіксіз
орындалып,ел игілігіне ќызмет
етуі барлыќ мемлекеттік орган-

Жандос
      Ж‡СІПБЕК

Сала мамандарына
ќ±рмет кμрсетілді

дарѓа, соныњ ішінде ќ±ќыќ ќорѓау
органдарына байланысты бол-
маќ. Б‰гінгі мереке к‰ні Єділет
органдарыныњ ардагерлеріне
саланы ќалыптастыруѓа ерекше
‰лес ќосќандары ‰шін шынайы
алѓысымды білдіргім келеді.
Сіздердіњ атќарѓан ќызмет-
теріњізді б‰гінгі буын жалѓасты-
рып, Тєуелсіз Ќазаќстанныњ да-
муына атсалысады деген сенім-
демін, – деп, облыс єкімі Архимед
М±хамбетов μзініњ жылы лебізін
білдірді.

Одан соњ μњір басшысы осы
саланыњ ардагерлеріне, елеулі
ењбек етіп, ерекше кμзге т‰скен
ќызметкерлерге облыс єкімініњ
ќ±рмет грамоталарын табыс етті.

Єділет органдары ж‰йесіне
ќосќан ќомаќты ‰лесі ‰шін об-
лыс прокуроры М.Ќайбжановќа,

облыстыќ сот тμраѓасы А.Мер-
ѓалиевке, облыстыќ ІІД басшы-
сы Б.Аймаѓамбетовке жєне арда-
герлер мен озат ќызметкерлер-
ге медальдар таѓылды.

Департамент пен халыќ ара-
сына дєнекер болып, тыѓыз ќаты-
нас орнатќаны ‰шін "Ќазаќстан-
Ќостанай" жєне "Алау" телеарна-
ларыныњ тілшілері де марапат-
талды.

Мереке иелері мен кμрермен-
дер назарына І.Омаров атындаѓы
ќазаќ драма театрыныњ єртістері
сахналандырылѓан ќойылым
кμрсетті. Сондай-аќ, басты экран-
нан Єділет органыныњ тарихы
мен б‰гіні туралы деректі фильм
назарѓа ±сынылды. Салтанатты
шара жергілікті μнерпаздардыњ
концерттік баѓдарламасымен
жалѓасты.
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Барша ќазаќстандыќ осынау
мерекеге кує болѓысы келетіні
аныќ. Кμрмені ќостанайлыќтар
да таѓатсыздана к‰тіп ж‰р. Осы-
ѓан дейін "Н±р Отан" партиясы-
ныњ Ќостанай облысындаѓы фи-
лиалыныњ "Жас Отан" жастар
ќанаты μњірдегі бірќатар ќалалар
мен аудандарды аралап, ЕХРО-
2017 кμрмесініњ бастау алѓаны
туралы насихат ж±мыстарын
ж‰ргізетіні туралы жазѓан едік.

Міне, отанс‰йгіш жастар ойѓа

алѓан жоспарларын ж‰зеге асы-
рып, саяхаттарын Лисаков ќала-
сынан бастап кетті.

Биыл Лисаков ќаласына 45
жыл. Жарты ѓасырѓа жуыќ уаќыт
б±рын іргесі ќаланѓан шаћардыњ
μзіндік ерекшеліктері мен маќтан
етер т±стары жетерлік. К‰ні
б‰гінге дейін Ќостанай облысы-
ныњ ќарыштап дамуына зор
‰лесін ќосып келе жатќан аймаќ-
тардыњ  бірі.  Лисаков – темір ке-
німен, т‰рлі сусындарымен аты
шыќќан ќала.

Жасотандыќтар ±йымдастыр-
ѓан пресс-турѓа біз де ќатысып
ќайттыќ. Б‰гіндері Лисаков ќала-
сында халыќ саны 40 мыњнан
асады. Бір байќаѓанымыз, шаѓын
шаћарда ќарапайым инфра-
ќ±рылымнан бастап, абаттанды-
ру, кμріктендіру, жања нысандар
салу, демалыс орындары мен
саябаќтарды жμндеу, жол-кμлік
ќатынастарын ретке келтіру ж±-
мыстары ќарќынды ж‰ргізілуде.

Мєселен, лисаковтыќ бала-
ќайларѓа арналѓан "Н±рлы Жол"
балабаќшасы ќала кμркін кіргізіп
т±р. Су жања нысан "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы-2020" баѓ-
дарламасы аясында салынѓан
еді. Жуырда ѓана облыс єкімі

ашылу салтанатына ќатысып, μз
тарапынан баѓалы сыйлыќ тарту
етті.

Сонымен ќатар, дєл осындай
таѓы  бір балабаќша μз есігін ай-
ќара ашќан болатын. Кμркі мен
сапасы ешкімнен кем т‰спейтін
"Балаќай" балабаќшасы лиса-
ковтыќтардыњ маќтанышына ай-
налды. Себебі, м±ндаѓы бар жаѓ-
дай еуропалыќ стандарттарѓа
сай, соњѓы ‰лгідегі дизайнмен
жасалѓан. "М±ндаѓы ойыншыќтар

да баланыњ μсіп-жетілуіне  сеп-
тігін тигізеді. Ресей мамандары-
ныњ оќыту єдіс-тєсілдері ќолда-
нылады" дейді балабаќша мењ-
герушісі Любовь Захарова.

Любовь Захарова μмір бойы
бала тєрбиесіне кμњіл бμліп келе-
ді. Жастайынан мектепке дейінгі
даярлау сыныптарымен ж±мыс
істеген. Ќазір ќ±рмет демалысы-
на шыќса да, с‰йікті ісін єлі де
жалѓастыруда. Хан сарайынан
кем т‰спейтін б±л ѓимаратты ±лы
екеуі бірігіп салѓан. Кейін ‰кімет-
тен ќолдау кμріп, кєсібі μрге до-
малай т‰седі. Заман талабына
сай т±рѓызылѓан ѓимараттыњ іші-
сырты кμз тартады. 200 орындыќ
балабаќша б‰лдіршіндерді ерте
жастан-аќ ќабылдай береді. Ба-
лаларды ќабылдау ж±мыстары
єлі де ж‰ріп жатыр. Зейнеттегі
ќарт ±стаздыњ м±ндай батыл
ќадамына ќала т±рѓындарыныњ
барлыѓы дєн риза.

"Жас Отан" жастар ќанатыныњ
келесі табан тіреген жері – "Вдох-
новение" би студиясы. Сырт кейпі
ж±пыны ѓана б±л ѓимараттыњ
ішінде ж‰зге жуыќ жеткіншек би-
мен ш±ѓылданады. Татьяна Аб-
декаримова – талай халыќара-
лыќ  би   сайыстарында топ жар-

ѓан талантты жан. Бойындаѓы бар
μнерімен бμлісуді жμн санайтын
ол, осы студияны мањдай терін
тμге ж‰ріп ашќан.

– Ѓимарат тасада т±рѓандыќ-
тан кμбісі біле бермейді. Алайда,
біздіњ студиядаѓы би ансамбль-
дерін б‰кіл Ќазаќстан таниды.

Себебі, кμптеген байќаулар-
да баќ сынап, бірталай жетіс-
тікке жетіп ж‰рміз. Биыл "Даму"
мемлекеттік  ќорыныњ ќолда-
уымен студияѓа бейнебаќы-
лау орнатып, ішіне жμндеу
ж±мыстарын ж‰ргіздік. Сон-
дай-аќ, т‰рлі би костюмдерін
сатып алдыќ, – дейді студия
жетекшісі Татьяна Сергеевна.

Ќалада белењ ала баста-
ѓан ќ±рылыс нысандары же-
терлік. Мысалы, биыл т±рѓын-
дардыњ игілігіне берілген
спорт алањќайы лисаковтыќ-
тардыњ кμњілінен шыќќан. Су
жања жаттыѓу ќ±ралдары
ќатар тізіліп т±р. Шаѓын фут-
бол алањы да сайлы. Осыныњ
бєрі Ќостанай облыстыќ
єкімшілігі мен ERG компания-

сыныњ арасындаѓы меморандум
аясында ж‰зеге асуда.

Лисаков ќаласынан талай
спорт сањлаќтары шыќќан. Сон-
дыќтан да б±л шаћарда салауат-
ты μмір салты мен б±ќаралыќ
спорт т‰рлеріне баса назар ауда-
рылады. Мысалы, ќаладаѓы жас-
μспірімдерге арналѓан спорт мек-
тебі  осы сμзімізге дєлел. М±нда
8 бен 18 жас аралыѓындаѓы ба-
лаларды спорттыњ 9 т‰рі бойын-
ша жаттыќтырады. Бєрі де –
олимпиадалыќ спорт т‰рлері.
Жалпы, спорт мектебінде мыњѓа
жуыќ бала бар. Алайда, б±л ке-
шен тарлыќ етеді. Ќалада
спортќа єуес жеткіншектер же-
терлік. Сондыќтан алдаѓы уаќыт-
та таѓы да спорт орталыѓы бой
кμтеруі ыќтимал.

Осылайша "Жас Отан" жастар
ќанаты белсенділерініњ Лисаков
ќаласына жасаѓан саяхаты μз
мєресіне жетті. Енді отанс‰йгіш
жастар осы ќаланыњ айшыќты
жерлерініњ суретін бір альбомѓа
топтастырып, ЕХРО-2017 кμрме-
сіне жμнелтеді. Єлемніњ т‰кпір-
т‰кпірінен келген ќонаќтар осын-
дай жолмен еліміздіњ єр ќаласын
кμре алатын болады.

"Б±л бєсекеде Астананыњ жењісі кездейсоќ бол-
ѓан жоќ. Біріншіден, онымен біздіњ Астанамыз
д‰ниеж‰зілік мєні бар шараны ќабылдай алатын
ќала ретінде мойындалды. Екіншіден, б±л – Ќазаќ-
станныњ ќарышты дамуына берілген баѓа. Ол
шешім Ќазаќстанныњ Еуразия аймаѓындаѓы айрыќ-
ша орнын айќындап отыр. ‡шіншіден, біздіњ пай-
дамызѓа шыѓарылѓан шешімге "Болашаќ энергия-
сы" деген таќырыптыњ μзектілігі де єсер етті. Ал,
ењ бастысы, б±л – барлыќ ќазаќстандыќ халыќ-
тыњ жењісі, ерен ењбегініњ жемісі"

Н±рс±лтан НАЗАРБАЕВ.

Єлем назарын Ќазаќстанѓа аудартатын ауќымды шара
EXPO-2017 кμрмесіне еліміздіњ барлыќ облысы барынша
атсалысып, ел мерейін асќаќтатќаны сμзсіз. Осы орайда,
еліміздіњ єр μњірі т‰рлі жобалардыњ т±сауын кесіп келеді.

Кенже
     ЌОНЫСБАЙ
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СЕНІМДІ БОЛАШАЌЌА –
дамыѓан жеке кєсіпкерлікпен

"ЌАЗАЌСТАН–2050":  БОЛАШАЌЌА БАЃДАР

Ќостанайлыќ "Мирафуд" компаниясы "Етті
ќайта μњдеу жєне консервілеу" жобасы аясын-
да ењбек етеді. Осы салада ет μњдейтін цех-
д‰кенін ашып, ќолѓа алѓан істерін жандандырып
келеді.

Цехтыњ форматы да, ж±мыс істеуі де μзгеше.
Олар т±тынушыныњ сеніміне кіріп, ешќандай
к‰дік тудырмауы ‰шін ерекше тєсілге кμшкен.
Т±тынушыныњ ќалауы бойынша егер оныњ бос
уаќыты болса, т±шпараны істеп, етті де ±саќтап
береді. Осыныњ бєрін μз кμзіњізбен кμріп, баќы-
лай аласыз. Сол себепті болар осы жерден ет
μнімдерін сатып алушылардыњ ќарасы кμп. Ком-
панияда 12 ќызметкер єзірге ж±мыс кμлемін
орындап жатыр, біраќ келешекте ж±мысшылар-
дыњ санын кμбейту жоспарда бар. Себебі, таѓы
да бір кμршілес д‰кен-цехын ашу кμзделген.

Жобаныњ барлыќ ќ±ны мемлекеттік баѓдарла-
ма аясында 11 000 000 тењгені ќ±рады, оныњ
ішінде 8 500 000 тењге етті ќайта μњдеу мен кон-
сервілеуге ќажетті жабдыќты сатып алуѓа, таѓы 2
500 000 тењге шикізатты сатып алуѓа ж±мсалѓан.
Б±л аз ќаражат емес. Сондыќтан аянбай ењбек
етуге тура келеді.

Компания директоры Мигран Мелконян мемле-
кет ќолдауыныњ кμп кμмегі тигенін айтады.

– Жылдыќ 14 пайыздан мекеме банкке 7 пайы-
зын ѓана μтейді, ал ќалѓан пайызын "Даму"

"Стеклоцентр-2008" ЖШС μз
ісін шаѓын ѓана μндірістен баста-
ѓан болатын. Он бір жыл ішінде
Астана, Кμкшетау жєне Петро-
павл ќалаларында филиалдары
бар ‰лкен мекемеге айналды.
Б‰гінде компания табаќ шыны-
ларды μњдеумен ѓана емес, со-
нымен ќатар 60 мыњ шаршы метр
шыныпакеттерін де μндіреді.
Дайын μнім кμтерме ауќымда
Ќазаќстан аумаѓында таратыла-
ды. Серіктестіктіњ шынылары
"ЭКСПО–2017" халыќаралыќ

кμрмесін салуда да пайдаланы-
лады.

"Стеклоцентр" компаниясы
2011 жылдан бері мемлекеттік
баѓдарламаларѓа ќатысып ж‰р.
Осы уаќыт ішінде 155 миллион
тењге игерілген. Оныњ 27 милли-
оны айналым капиталыныњ
негізгі ќ±ралдарын толыќтыруѓа
ж±мсалды. ¤ткен жылы мекеме
μњдеу μнеркєсібі саласында

СУРЕТТЕРДЕ: кєсібін дамытќан кєсіпорындарда.

Шикізат шыѓару
жєне ќызмет кμрсету саласын-
даѓы шаѓын жєне орта кєсіпкер-
лер субъектісін ќолдау Баѓдар-
ламасы аясында жылдыќ 6%-
бен 49 млн. тењге кμлемінде не-
сие алды. Алѓан ќаражатќа ком-
пания сату кμлемін жєне шыѓа-
рылатын μнім сапасын кењейту
маќсатында итальяндыќ шыны-
ны μњдеуге арналѓан жања жаб-
дыќ сатып алѓан.

Жеміс-жидек μсіру

"Садовод" шаруа ќожалыѓы
біздіњ μлкемізде жеміс-жидекте-
рімен жаќсы таныс. Ќаламызда
б±л ќожалыќтыњ бірнеше д‰кені
де бар. Ењ бастысы м±ндаѓы
μнімдердіњ барлыѓы да μз жері-
мізде μсіріледі. Баѓасы да ќолай-
лы.

Аталмыш шаруашылыќ ќожа-
лыѓы Тобыл аймаѓында кμкμніс
μсірумен б±рыннан айналысып
келеді. Б‰гінде компания ќана-
тын кењге жайѓан. Олардыњ 6
тонна кμкμніс саќтауѓа м‰мкіндігі
бар. Оныњ сыртында ауылшаруа-
шылыќ техникасыныњ кењ паркі
жєне жања тоњазытќыш жабды-
ѓымен жабдыќталѓан базасы да
бар. Кμкμністер ауданы 1089 га
болатын, оныњ ішінде 379,8 га
суармалы єдіспен μсірілетін кењ

алќапта, жер телімдерінде
μсіреді. ¤німді 2 жекеменшік
д‰кенінде, сондай-аќ "Склад-
ская" жєне "Беркут" базарлары-
ныњ жалѓа алѓан кμтерме-
бμлшектеп сату орындарында
сатады.

– Ауыл шаруашылыќ саласы
ењбек еткен жанѓа ќолайлы. Пай-
дасы да кμп. Біраќ, тєуекел етуге
тура келетін т±стары кμп. Жасы-
ратыны жоќ, μткен жылы картоп
сатуда он миллиондаѓан ќаржы
жоѓалттыќ. Себебі, Ќазаќстанѓа
кμршілес елдер келіп, бау-баќша
егіп, жерден жаќсы μнім алып,
жергілікті сату орындарын
μнімдерімен толтырып тастады.
Б±л біздіњ кєсібімізге кедергілер
келтірді: – Мемлекеттік ќолдауѓа
ж‰гінуге тура келді. Несие алу ке-
рек болды. 50 млн. тењге сома-
сындаѓы айналым ќаражатын
толтыру керек еді, – дейді меке-
ме басшысы Виктор Симаненко.

Несие μнімді уаќытылы жи-
науѓа, ж±мыскерлердіњ айлыѓын
уаќытылы тμлеуге, ауылшаруа-
шылыќ техникасына бμлшектер
сатып алуѓа жєне даѓдарыс ке-
зењінде жања 25 ж±мыс орнын
ашуѓа кμмектесті. Несие жењіл-
детілген пайызбен берілді,
кепілдіњ жетпеген бір бμлігі
12 000 000 тењгені "Даму" ќоры
кепілдендірді. Ењ бастысы, ќарыз
ќаражаты долллармен емес,
ќанша алсањ, сонша ќайтара-
сыњ. Б±л кєсіпкер ‰шін тиімді ±сы-
ныс єрі тыѓырыќтан шыѓудыњ
бірден-бір жолы. Мемлекет ±сы-
нѓан ќолдау ќиындыќты жењуге
кμмек болды, – дейді  Виктор Си-
маненко.

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Елбасы жыл сайынѓы Жолдауында бизнесті ќолдау керектігін айтады.
Президент бір сμзінде "…Ењбек етуші халыќтыњ 60%-ы шаѓын жєне орта
бизнесте ж±мыс істеген кезде Ќазаќстан т±раќтылыќќа ќол жеткізетін
болады" деген еді. "Ќазаќстан-2050" стратегиясында кєсіпкерлікті ±лттыќ
экономиканыњ жетекші к‰ші ретінде жан-жаќты ќолдау єрі шаѓын жєне орта
бизнестіњ экономикадаѓы ‰лесін 2030 жылѓа ќарай екі есеге арттыру міндеті
ќойылды. Ал, Елбасыныњ биылѓы Жолдауында бизнесті дамытуѓа кедергі
келтіретін барлыќ енжар ќ±ќыќтыќ нормалардыњ к‰шін жою жєне шаѓын
бизнес ±рпаќтан-±рпаќќа берілетін отбасы дєст‰ріне айналуѓа тиіс екендігі
айтылды.

Елбасы μзініњ жыл сайынѓы
Жолдауларында бизнеске ерек-
ше назар аударып келеді. Б±л
шаѓын жєне орта бизнестіњ даму-
ына барынша ќолдау жасау ке-
ректігін жєне осы баѓытта атќа-
рылатын ж±мыстардыњ μзек-
тілігін кμрсетеді. Демек, жалпы
кєсіпкерлік саласын дамыту бой-
ынша тиісті шаралар ќабылдана-
тыны жєне тыњ бастамаларды
ынталандырудыњ жања ж‰йесі
жасалып, отандыќ кєсіпкерлерді

ќолдаудыњ тетіктері жетіл-
дірілетіні аныќ. Нєтижесінде,
шаѓын жєне орта бизнесті дамы-
ту – ХХІ ѓасырдаѓы Ќазаќстанды
индустриялыќ жєне єлеуметтік
жањѓыртудыњ басты ќ±ралы бо-
лып ќалады.

Ќазіргі уаќытта Ќазаќстан Рес-
публикасында шаѓын жєне орта
бизнес саласында 1 млн. адам
ж±мыспен ќамтылѓан. Б±л сектор
– елдіњ  11% артыќ бюджетін
ќалыптастырады, олардыњ ‰лесі

17%-ды ќ±райды, ќ±йылѓан ин-
вестиция кμлемі де кμбеюде.

Мемлекеттіњ жан-жаќты ќол-
дауымен, жењілдетілген несие-
лер, сондай-аќ кепілдік беру
жєне ќайтарымсыз несие грант-
тарын берудіњ арќасында жеткен
жетістіктер жетерлік.

Біздіњ аймаќта мемлекеттіњ
ќолдауын алѓан мекемелердіњ
ќатары баршылыќ. Олар б‰гінде
кєсіптерін дамытып, жања бе-
лестерге ±мтылуда.

Ет μњдеу

кєсіпкерлікті дамыту ќоры μзі μтейді. Оѓан ќоса
кєсіпкердіњ μз кепілі жетпегендіктен, ќор μзініњ 7
700 000 тењге кμлеміндегі кепілін берді. Ќазіргі тањ-
да тауар кμлемі ±лѓаюда, шикізатты Ќазаќстанныњ
барлыќ аймаѓында сатып алады. Біздіњ μнім сатып
алушылардыњ кμњілінен шыѓуда. Бизнесте ењ бас-
тысы – сапа. Сатып алушылардыњ кμбісі жергілікті
μнімді, жартылай фабрикаттарды алу ‰шін алыс-
тан келеді, – дейді компания директоры.

Алдаѓы уаќытта компания жања д‰кен-цех ќ±ры-
лысын бастауда да мемлекеттік баѓдарламаныњ
кμмегіне ж‰гінбек.
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ТАРИХТАН 
ТАМЫР ТАРТҚАН

Көрші елдің шекарасына табан бастық 
дегенмен, Орынборға дейінгі жер-су атаула-
рына қарасаң, өз еліңде жүргендейсің. Шілде 
мен Қарғалы маңындағы шөп шабушылар, 
Айдарлы мен Қамыстыда жайылып жүрген 
жылқылар нағыз қазақылықтың исін аңқы-
тады. Сондай-ақ, Жоламансай, Аят, Құмақ 
өзендерінің бойынан өттік. 

2007 жылы Ресейде тұңғыш «Ұлттық ауыл» 
аумағы салыныпты. Мұнда қазақ ауылынан 
бөлек, башқұрт, армян, беларусь, неміс, та-
тар, украин үй-жайлары бой көтерді. Әрбір 
ауылда этникалық мейрамхана мен мұражай 
бар. Ал мұндағы қазақтар мекен еткен жер 
«Шаңырақ» деп аталады. Жергілікті халық 
қазақ елінен барған қандастарын құшақ жая 
қарсы алып, бауырына басты. Екі елдің өкіл-
дері шұрқырасып табысты. Қалай дегенмен, 
қаны бір қазақ емеспіз бе?! 

Алдымен, киіз үйге кірдік. Әдеттегідей, 
іші тұс киіз, сырмақ, құрақ көрпе, басқұр, 
уық баулар, қазақы оюмен өрнектелген жас-
тықтар мен кесте-орамал, қоржын, кебеже-
мен көмкерілген. Төрде жоғарыға ілінген 
домбыра мен аң терілері, тұрмыс бұйымда-
рынан самаурын, келі, келсап, саптыаяқ, 
торсық, тұтқыш, ағаш саба мен ожауды 
көресіз. Осындағы қазақ қауымдастығы-
ның басшысы, Орынбор облысы халықтары  
ассамблеясы кеңесінің мүшесі Жәнібек Ит-
көзов жергілікті қазақтардың ынтымақтас-
тығы, этностар мәдениеті мен ана тілді 
сақтаудағы жұмыстары туралы әңгімеледі.

– Ресейдегі қандастарымыз қазақтың та-
рихы мен ұлттық құндылықтарын өте жоға-
ры бағалайды. Олар ата-бабаларымыздан 
қалған бай мұраны сақтап қана қоймай, оны 
өскелең ұрпаққа кеңінен насихаттап, жет-
кізуге тырысуда. Жалпы, Орынбор өңірінде 
тұратын қазақтардың бір-бірімен араласып, 
ата салтын жаңғыртып тұрудың бір көрінісін 
қаланың көрікті аймағында ашылған ұлттық 
ауылдан байқауға болады, –  деді Жәнібек 
Иткөзов. – Алаш зиялыларының ізі қалған 
тарихи өңірде 125 мыңға жуық қазақ тұра-
ды. Соңғы жылдары ауылдан қалаға қоныс 
аударушылар саны артқан. Дегенмен, тіл – 
Ресейде тұратын ағайындарды алаңдатып 
отырған өзекті мәселелердің бірі.

Бүгінде Орынбор облысы бойынша 50-
ге тарта мектепте қазақ тілі қосымша пән 
ретінде өткізіліп тұрады екен. Алайда, жер-
гілікті тұрғындардың пайымдауынша, ана 
тілін үйренуге тілек білдірушілер санының 
көптігіне байланысты бұл аздық етеді. Сон-
дықтан қазақ тілін сақтап, тарихымыз бен 

мәдениетімізді, әдет-ғұрпымызды наси-
хаттау мақсатында 1989-шы жылы алғаш 
рет қазақ ұлттық қоғамы құрылды. Бүгінде 
мұндай ұйымдар саны 17-ге жетіпті. Олар-
дың барлығы «Орынбор қазақтарының 
қауымдас тығына» қарайды. 

Салынғандарына бір ғасырға жуықтаса 
да бүгінгі күнге дейін сақталған әр ғимарат 
сол тарихи кезеңнен сыр шертіп тұрғандай. 
Көне қаланың көп өзгере қоймаған бөлігін-
де келе жатып, көз алдыңызға сол көшелер-
мен Алаш арыстарының алшаң басып жүріп 
келе жатқанын сөзсіз елестеткіңіз келер еді… 
 Ахмет Байтұрсынұлы тұрған үй, бүкілқа-
зақтық съез өткен және тұңғыш қазақ 
үкіметі 5 жыл бойына қызмет еткен ғима-
раттар әлі бар. Алаш қайраткерлерінің көбі 
тұрған Яицкая көшесіндегі 7-ші үй де сол 
қалпында сақталыпты. Айтпақшы, үстіміз-
дегі жылы Орынбор орталығындағы Ахаң 
тұрған үйге және бүкілқазақтық тұңғыш 
1-2 съездері өткен ғимараттарға мемориал 
тақта орнатылды. Жалпы, қазақ пен орыс 
халқының көп ғасырлық қарым-қатынас-
тарында Орынбор қаласының алар орны 
ерекше. Осы қалада Қазақстан тарихының 
жарқын беттері жазылды. Орынбор патша 
билігінің қудалауына ұшыраған қазақтың 
ұлттық қайраткерлеріне пана болды, осында 
ұлт бостандығы үшін қазақ халқының интел-
лигенциясы қажырлы еңбек етті. 

Ресейде тұрып жатқан қандастарымыз 
арасында қазақтың көне әңгімелерін білетін 
ақсақалдар да жетерлік. Солардың бірі – 

Àëàøòûң àëғàøқû 
ДОСТЫҚ – ҰЛЫ КҮШ

Орынбордан арнайы 
репортаж

Қасқырбай 
   ҚОЙШЫМАНОВ

Бүгінгі күні шет елдерде алты миллиондай қазақ бар болса, соның бір 
миллионға жуығы Ресей Федерациясында тұрады. Іргетасы 1735-ші жылы 
бекініс ретінде қаланған көне шаһар неше ғасыр өтсе де қазақ халқының 
тарихында мәңгі жазылмақ. Өйткені, бұл қалада 1917 жылы мемлекеттің 
қалыптасу тарихында маңызды орын алған І және ІІ жалпықазақ съезі, 
1920 жылы қазан айында Қазақ АКСР-нің тұңғыш кеңесін бекіту жиыны 
өтті. Тарихтан аяны – 1920-1925 жылдардағы Қазақтың бас қаласы. 
Жақында шежіреге бай өлкеде біз де болып қайттық.
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Саматбек ағамызды біз тоқтаған қонақ үй 
маңынан жолықтырдық. Сәкең жақында 
Қазақстаннан келген бір топ туыстарын 
Әбілқайырдың әйелі Бопай ханымның мо-
ласының басына апарыпты. Осы жақта, 
Орынбор облысының аумағында жатыр. Ер-
теректе бұл жерге Әбіш Кекілбаев та келіп 
кетіпті. Жұрт ол жерді «Бопай моласы» деп 
атайды екен. Саматбек ағамыз жол түсіп, 
Қостанайға келген соң небір хикаяның тие-
гін ағытамын деп уәде етті. 

ОРНЫ БӨЛЕК ОТЫРЫС
Қазіргі таңда Орынборда ҚР-ның 1500 

азаматы білім алуда. Сонымен қатар, жоға-
ры оқу орындарында ҚХА арнайы кафедра-
лары іске қосылып жатыр. Ол жерде түрлі 
ұлт өкілдерінің жан-жақты проблемалары 
мен түрлі атқарылып жатқан шаралары 
талқыланатын болады. Сондай-ақ, жыл 
 сайын облыста этномәдени орталықтар түрлі 
мерекелік шаралар ұйымдастырып отыра-
ды. Орынбордың өзінде ғана 126 ұлт өкілі 
бар. Ал, қазақтар бұл облыста халық саны 
жағынан 3-орында тұр.

Іссапардың екінші күні Орынбор орта-
лығында халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция өтті. Тірек тақырып – «Қа-
зақстан мен Ресейдің шекаралас аймақта-
рындағы әріптестік». Жиынды Орынбор 
облысының вице-губернаторы Дмитрий 
Кулагин ашып, қос мемлекеттің сан жылғы 
байланысына, ынтымақтастығына тоқтал-
ды.

Шараны жүргізіп отырған Ресей халқы 
ассамблеясы кеңесі төрағасының орынба-
сары Веналий Амелин:

– Орынбор облысы – Қазақстан мен Ре-
сей арасын жақындататын алып көпір. Біз 
қазіргі Қазақстанның гүлдеп, көркейіп отыр-
ғанын көріп қуанамыз. Екі елдің шекаралас 
аймақтарында интеграциялық байланыстар-
ды нығайту үшін түрлі тақырыпта бірнеше 
отырыстар ұйымдастырылды, – деді.

Сондай-ақ, тарих ғылымының докторы 
осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқы 
ассамблеясы мен Ресей халық ассамблея-
сының арасында арнайы келісімге қол қой-
ылғандығын да атап өтті. 

Евразиялық интеграциялық жобаның 
шекаралас аймақтарда қабылдануы жөнін-
де әлеуметтану ғылымдарының кандидаты, 
профессор Жанділдә Мақанов баяндама жа-
сады. 

– Өзара ынтымақтастық пен басқа ха-
лықтардың мәдениетіне, тіліне және дәстүрі-
не құрмет көрсетудің, олардың құқықтық 
ерекшеліктерін сыйлау мен қамтамасыз ету-
дің тәжірибесі біздің елімізде бар. «Қостанай 
таңы» газетінің әлеуметтік зерттеу орталығы-

ның мамандары Қостанай облысындағы 
түрлі этностар арасындағы қарым-қатынас 
жағдайларын зерттейді. Сауалнамалар жүр-
гізеді. Солардың нәтижесіне сүйенсек, әр 
этностың бір-бірімен ынтымақта, бірлікте 
өмір сүріп жатқандығын көрсетеді, – дегенге 
тоқталды ғалым.

Айта кетейік, күні бұрын Жанділдә Қо-
жахметұлы басқаратын «Қостанай қызмет 
көрсету колледжі» мен Татьяна Мальгина 
басшылық ететін «Орынбор сервис колледжі» 
өзара әріптестік туралы келісім-шартқа қол 
қойды. Бұл қос ұжымның алдағы уақытта 
кадр даярлау ісі бойынша тәжірибе алмасуы-
на үлкен ықпалын тигізетіні сөзсіз.

ОРЫНБОР 
ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ҮНІ

Мұндағы қазақтар қауымдастығы-
ның бас тамасымен сонау 1991 жылы «Ай-
қап» (кейін «Жаңа Айқап») газеті ашылды. 
Алғашқы шығарушысы – Аяған Нұрманов. 
Түрлі қиыншылыққа байланысты газет 2006 
жылы уақытша жабылды. 

 Жергілікті биліктің қаржылай қолдауы-
мен, қазақ және орыс тілдерінде шығатын 
осы басылым жақында 25 жылдығын атап 
өтті. «Жаңа Айқап»  қоғамдық және саяси 
жаңалықтардан хабардар етіп, айына екі 
рет 1500 данамен шығып тұрады. «Көпұлтты 
Орынбор» айдарымен аймақтағы әр ұлттың 
мәдени өміріндегі оқиғаларынан хабар тара-
тады. «Ресейдегі қазақтар» айдарында өзге 
аймақтардағы  автономиялары, қоғамдас-
тықтары мен қазақ орталықтарының қыз-
меттері хақында баяндалды. Қазақ әндері, 
балалар және әдебиет беттері, «Салт-дәстүр», 
«Тарих» сынды айдарлары көпшіліктің қы-
зығушылығын оятты. 2009 жылдан бастап 
студенттер мен спортшылар, жас мамандар 
туралы жазыла бастады.  

Адамның азамат ретінде рухани жағынан 
қалыптасып, ана тілінде сөйлеп, сол тілде 
оқуына мүмкіндік туғызу оңай шаруа емес. 
Арада өткен 25 жыл редакция ұжымына 
өзінің шеберлігі мен кәсібилігін шыңдауы-
на, оқырмандарының сеніміне ие болуына 
ақпарат айдынындағы әріптестері арасында 
құрмет пен беделге жетуіне мүмкіндік берді. 

Көрші елде тұратын ағайындардың 
көпшілігі Қазақстанда туып-өспесе де 
ата-бабаларының кіндік қаны тамған жерді 
қадыр тұтады. Бүгінде олардың қатарында 
көзі ашық, көкірегі ояу, білімді, зиялы аза-
маттар жетерлік. Ресейдегі қазақтар қашан 
да ұлтымыздың асыл қасиеттерін ардақтап, 
Атамекенге деген ыстық сезімдерін жоғалт-
пақ емес.  

Суреттерді түсірген автор.

àñòàíàñû
«Қиындық атаулыны жеңетін бір-ақ күш бар, ол – бірлік, ендеше жеріңді қорғау үшін бірлік 

қаншалықты қажет болса, тәуелсіздік жемістерін, бүгінгі қол жеткізген табыстарымызды 
сақтап қалу үшін ол сондай қажет. Татулық пен бірліктің арқасында жас мемлекетімізді 
жасақтап, өтпелі кезеңнен шығынсыз өттік емес пе? Қазақстанның болашағы тек қана 
халықтардың ынтымағында. Ортақ ордамыз – Қазақстанның босағасын берік, шаңырағын 
биік ұстап, түтінін түзу ұшыру – елдік мақсат...

Мемлекет дамуының басты негізі – халық арасындағы бірлік пен келісім толеранттылық 
өзара сенім. Ассамблеяны құрудың арқасында біздің ел дүниежүзінде ешкімге ұқсамайтын, 
саяси, әлеуметтік, экономикалық және ұлттық дамудың қазақстандық моделін қалыптастырды. 
Қазақстан халқы Ассамблеясы – ол әрі іргетас, әрі бейбітшілік, рухани келісім мәдениетінің 
негізгі қағидаты».

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті.
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Электронды ќылмыс
картасы

полицияныњ ашыќтыѓын
ќамтамасыз ете ме?

100 НАЌТЫ ЌАДАМ

Облыстыќ ќ±ќыќтыќ статистика жєне
арнайы есепке алу басќармасыныњ ма-
мандары ЌМПИ-ныњ базасында жастар
мен бизнес μкілдеріне елімізде ќолда-
нысќа енгізілген жања жобалардыњ ма-
њыздылыѓын кењінен таныстырды. Сон-
дай-аќ, жиын барысында жања электрон-
ды ж‰йелердіњ м‰мкіншіліктері де
кμрсетілді.

– Елбасы "100 наќты ќадам" ¦лт жос-
парыныњ 32-ќадамы аясында "Ќылмыс-
тыќ ќ±ќыќ б±зу картасы" интернет-пор-
талын ќ±ру жμнінде тапсырма берген
болатын. Б‰гінгі к‰ні Президенттіњ осы
тапсырмасын орындау аясында арнайы
ж±мыстар ќызу ж‰ргізілуде. Б±л жоба Бас
прокуратураныњ Ќ±ќыќтыќ статистика
жєне арнайы есепке алу жμніндегі коми-
тетініњ интернет-порталында ж±мыс
істеп т±рѓан "Ќылмыстылыќ картасы"
аќпараттыќ сервисі негізінде ж‰зеге асы-
рылады. "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу карта-
сы" интернет-порталында елімізде бір
аптадан аспайтын мерзімде жасалѓан
барлыќ ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ-
тар тіркеледі. Жања жобаныњ ќоѓамдаѓы
ішкі істер органдары ж±мысыныњ
тиімділігін баќылауѓа єрі ќылмыстыќ
єрекеттерді єшкерелеу мен оныњ алдын
алуѓа мол м‰мкіндік берері сμзсіз. Яѓни,
кез-келген т±рѓын ќаланыњ ќай н‰ктесін-
де, ќандай ќылмыстыњ болѓаны жайын-
да хабардар бола алады. Осыныњ арќа-
сында ќаладаѓы ќылмыстыќ ахуалѓа к‰н
сайын талдау жасауѓа болады. Б‰гінде
Ќостанай, Лисаков, Рудный сияќты ќала-
лар "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу картасына"
ќосылды, ал жыл аяѓына дейін облыс-
тыњ барлыќ аудандары ќосылатын бо-
лады,– дейді басќарманыњ бμлім басшы-
сы С.Доронкина.

Сондай-аќ, бμлім басшысы жиналѓан-
дарѓа service.pravstat.kz порталы арќы-
лы мемлекеттік органдарѓа ќалай μтініш
білдіруге болатындыѓын, берген
μтініштіњ ќорытындысын білу, айыпп±л-
дарды аныќтау, полицияѓа электронды
т‰рде шаѓым т‰сіру, т‰рлі тексерулер мен
тіркелулер сияќты электронды ж‰йе-
лердіњ м‰мкіншіліктерін де айтып берді.

Форум барысында сала мамандары
"Айќын" жобасыныњ маќсаты туралы да
т‰сіндіріп μтті. Еліміздіњ бас прокурату-
расыныњ ќ±ќыќтыќ статистика жєне ар-
найы есепке алу комитеті єзірлеген б±л
жања жобаныњ да жеке жєне зањды т±лѓа-
ларѓа берері мол. Мєселен, мемлекеттік
органдар т±лѓалардыњ μтініштерін ќара-
ѓанда тек ќ±жаттардыњ ќозѓалысы,
ќабылдаѓан шешімдері туралы ѓана
емес, μтініштерді ќарау мерзімініњ б±зы-
лу деректерін ќарастыру барысын да
баќылап отыруѓа м‰мкіндік береді.
Б‰гінде Ќостанай облысы бойынша
900-ге жуыќ субъект "Айќын" жобасына
ќосылѓан кμрінеді.

– ¤тінішті мемлекеттік органдарѓа тап-

сырѓан кезде, μтініш беруші μтінішті
ќабылдап алѓан кењсе ќызметкерінен
жеке 18 санды нμмірмен талон алады.
Аталѓан нμмір бойынша μтініштіњ ќарас-
тырылу барысы мен нєтижелері туралы
аќпараттарды келесі тєсілдер арќылы
білуге болады. Яѓни, 8 800-080-7777 (ста-
ционарлыќ), 1414 (мобильді) жєне опе-
раторларѓа талон нμмірін айта отырып
хабарласуѓа (тегін), талон нμмірімен
1012 (байланыстыњ барлыќ операторла-
рына 15 тењге) нμміріне SMS хабарлама
жіберуге, Бас прокуратураныњ Ќ±ќыќтыќ
статистика жєне арнайы есепке алу ко-
митетініњ http://service.pravstat.kz, сайты-
на кіре отырып, "Мемлекеттік органдарѓа
ж‰гіну" бμлімін тањдап, талон номерін
жазу арќылы білуге болады. "Айќын" жо-
басыныњ басты ерекшелігі, ол азаматтар

32-ќадам. "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу картасы" ±лттыќ аќпараттыќ ж‰йесі
негізінде "ЌЫЛМЫСТЫЌ Ќ¦ЌЫЌ Б¦ЗУ КАРТАСЫ" интернет-порталын
ќ±ру. Б±л картада елімізде 1 аптадан єрі кетпейтін мерзімде жасалѓан
барлыќ ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ тіркелетін болады. Б±л ЌОЃАМЃА
ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ Ж¦МЫСЫНЫЊ ТИІМДІЛІГІН БАЌЫЛАУЃА
М‡МКІНДІК БЕРЕДІ.

(Н.НАЗАРБАЕВ:
¦лт жоспары – "100 наќты ќадам").

Елімізде "100 наќты ќадам" ¦лт жоспарыныњ 32-ші
ќадамында кμрсетілген тапсырманы орындау маќсатында
"Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу картасы" іске ќосылѓан болатын.
Аталѓан аќпараттыќ ж‰йеде бір апта ішінде жасалѓан барлыќ
зањ б±зушылыќтар тіркеледі. Сала мамандарыныњ сμзінше,
б±л μз кезегінде ішкі істер органдары ж±мысыныњ тиімділігін
баќылауѓа м‰мкіндік беретін кμрінеді.

Ќарлыѓаш
      ОСПАНОВА

мен ±йымдарѓа μздерініњ μтініштерін
ќарастыру барысын баќылау м‰мкіндігін
береді, ал б±л μз кезегінде азаматтардыњ
конституциялыќ ќ±ќыќтарыныњ ќорѓалу-
ын шын мєнінде ќамтамасыз етеді, –
дейді басќарманыњ прокуроры Г.Ќ±-
сайынова.

Арнайы есепке алу бμлімініњ басшы-
сы Г.Єлкебаеваныњ айтуынша, мемле-
кеттік органдардыњ кєсіпкерлер ж±мысы-
на араласып, негізсіз тексерістеріне тос-
ќауыл ќою да ќ±ќыќтыќ статистиканыњ
баќылауында. Басќарманыњ ыќпалымен
біраз зањсыз тексерістердіњ жолы кесіл-
ген кμрінеді. Б±л ретте, яѓни жеке
кєсіпкерлікті мемлекеттік органдардыњ
зањсыз тексеруініњ жолын кесуде "Бизнес
тірегі" порталыныњ зор рμл атќарып отыр-
ѓанын да айта кеткен жμн.

Табиѓат тазалыѓы –
халыќ салауаттылыѓы

Бірнеше жылдан бері т±рмыс ќалдыќта-
рымен ауаны ластау μзекті мєселе жєне
жыл сайын осы μзекті мєселе ќарќынды та-
ралып отыр.

Облыс аумаѓында 310 полигонда 3466
мыњ тонна ќатты т±рмыстыќ ќалдыќтар  жи-
налѓан. Жыл сайын саны 450 мыњ тонна
осындай ќоќыс тμгіледі.

Аралас ќалдыќ-ќоќыстар топыраќты,
ауаны улы заттыњ бμлінуімен ластайды,
μњірдіњ жануарлар д‰ниесі мен μсімдіктер
д‰ниесіне зиянын тигізеді, суѓа, су тоѓанда-
рына т‰скен т±рмыс ќалдыќтары  ерекше
ќауіп тμндіреді.

Табиѓатта μзгерген ќ±былыстардыњ сал-
дарынан адам денсаулыѓына зиянды ыќпа-
лын тигізеді.

Облыстыњ коммуналдыќ кєсіпорында-
рында мамандандырылѓан техника жєне
арнайы ќ±рылѓылармен нашар жабдыќта-
луы жаѓдайды ќиындатуда. ЌТЌ полигон-
дарында халыќтыњ экологиялыќ сауатсыз-
дыѓы, р±ќсат берілмеген жерде
‰йінділердіњ жиналуы, ќалдыќтарды μњдеу
жєне іріктеу ж‰йесініњ болмауы санитарлыќ-
эпидемиологиялыќ нормалардыњ ќара-
пайым талаптарына сєйкес келмейді.

Єлемдік тєжірибені зерттеу барысында
батыс елдерде халыќќа єрбір т±рѓын жа-
сына жєне єлеуметтік жаѓдайына ќарамас-
тан, ќалдыќтар ауќымын ќысќарту баѓдар-
ламасына к‰н сайын ќатысуы ќажет екені
аныќталды.

Осыѓан байланысты, б‰гіндері жања жа-
уапты ±рпаќты ќалыптастыру ќажеттілігі ту-
ындады, яѓни табиѓи ресурстарѓа ыќтияр-
мен ќарауѓа жєне ќоршаѓан ортаны ласта-
нудан μзініњ ‰лесін азайтуѓа тырысады.

Біздіњ елімізде осындай жаѓдайларды
ќолдану маќсатында облыс прокуратура-
сымен экологиялыќ зањнаманы саќтауда
салааралыќ баѓыты бойынша топтардыњ
ж±мыс аясында уєкілетті органдармен
жєне облыс єкімдігімен ЌТЌ тиімді жєне
ќауіпсіз ќарауды ќамтамасыз ету бойынша
тыњ жоба  єзірленді жєне маќ±лданды.
Онда азаматтарѓа  елді мекендер аумаќта-
рын ластауѓа ќоѓам болып к‰ресуге жєне
экологиялыќ мєдениетті ќалыптастыруѓа
назар аударылды.

Жоспарда халыќтыњ денсаулыѓына жєне
экологиялыќ ж‰йеге жауаптылыќпен
ќарауѓа екпін салынып, айналаѓа жаѓымсыз
єсерін ѓана тигізетін ќалдыќтарды азайтуѓа
баѓытталѓан наќты индикаторлар кμрсетіл-
ген.

  Облыс прокуратурасыныњ
1-ші басќармасы.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Зањсыз ањ
аулаѓандар

±сталды
Облыстыњ тєртіп саќшылары

"Браконьер" жедел-алдын алу
шарасын μткізу барысында
зањсыз ањ аулаѓаны ‰шін 30
адамды, балыќ аулау ережесін
б±зѓан 38 адамды жауапќа тартты.
Операцияныњ 9 к‰нінде ОІІД полицейлері

ањшылыќ жєне балыќ аулау шаруашылыќ-
тары аумаќтарында  588 ањшы мен балыќ
аулаушыны тексерді. Тексеріс барысында
11 ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ тіркелді.
Оныњ басым бμлігі аѓаштарды зањсыз кесу-
мен байланысты. Зањсыз айналымнан 23
текше метр аѓаш, 4 киік м‰йізі, 2 ќару
тєркіленді. Сонымен ќатар 92 єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыќ аныќталды.

Ќазіргі уаќытта зањ б±зушылар жауапкер-
шілікке тартылып, олардан 694 мыњ тењге
айыпп±л μндіріп алынды.
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– Айбек Минаимбек±лы, салыќ кодек-
сіне ќандай т‰зетулер жєне μзгерістер
енгізілді?

– Шетелдік кμздерден т‰сімдерді салыќ-
тыќ баќылау маќсатында "Салыќтар жєне
бюджетке міндетті басќа да тμлемдер ту-
ралы" Кодекске кейбір т‰зетулер енгізілді,
яѓни, жања  μзгертулер  шетел ќаражатта-
ры туралы мєліметтерді ќозѓайды. Осы
норманыњ єрекетіне адвокаттар, нотари-
устар, дипломатиялыќ μкілдіктер, мектеп-
ке дейінгі жєне орта білім беру мекеме-
лері енбейді. Шетелдік кμздерден ќаржы-
ландыру алатын жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ мемлекеттік кірістер органдары-
на есептілік ±сынуы, сондай-аќ салыќтыќ
регистр ќ±ру жєне наќты деректер база-
сын ж‰ргізуді кμздейтін Салыќ кодексініњ
14,20,77,557 жєне 627-баптарына т‰зету-
лер енгізілді.

– Б±л мєліметтер, яѓни шетел ќара-
жаттары туралы мєліметтер ќандай
уаќытта ±сынылады?

– Мемлекеттік кірістер органдары ше-
телдік кμздерден аќша жєне μзге де м‰лікті
алу туралы мєміле жасасќаннан кейін 10
ж±мыс к‰ні ішінде белгіленген нысан бой-
ынша хабардар етіледі. Сонымен ќатар,
есептілік тоќсаннан кейінгі екінші айдыњ
15-де мемлекеттік кірістер органдарына
белгіленген нысанда алынѓан аќша жєне
μзге де м‰лік, жєне ж‰ргізілген шыѓыстар
туралы мєлімет ±сынылады.

– Мемлекеттік кірістер органдарын
міндетті т‰рде хабардар ету ќажет пе?

– Міндетті т‰рде. Мемлекеттік кірістер
органдарын хабардар ету міндеті салыќ
кодексініњ 14-бабымен белгіленген,

м±ндай міндетті орындамау зањмен белгі-
ленген жауапкершілікке тартуѓа єкеліп
соѓады.

– Шетелдіктерден ќаржы алуы тура-
лы азаматтардыњ жєне зањды т±лѓа-
лардыњ барлыѓы хабардар етуге
міндетті ме?

– Шетелдік кμздерден аќша жєне бас-
ќа м‰лік алу жєне ќ±ќыќтыќ кμмек кμрсету,
соныњ ішінде ќ±ќыќтыќ аќпараттандыру,
ќорѓау жєне азаматтар жєне мекемелер-
діњ м‰дделерін  білдіру жєне ќорѓау, сон-
дай-аќ оларѓа кењес беру туралы мєміле
жасасќан т±лѓалар мемлекеттік кірістер
органдарына хабарлама ±сынады. Ќоѓам-
дыќ  пікір  сауалнамаларын,  єлеуметтік
сауалнамаларды (оларды коммерциялыќ
маќсатта μткізуден тыс) ‰йрену жєне μткізу,
сондай-аќ оларды тарату жєне олардыњ
нєтижесін жариялау. Аталмыш ќызмет
коммерциялыќ  маќсатта  ж‰зеге асырыл-
ѓан жаѓдайда аќпаратты жинау, талдау
жєне тарату.

– Шетел аќшалары туралы мєлімет-
тер ќандай мерзім ішінде жолдануы
тиіс?

– Шетел аќшаларын алу жєне ж±мсау
туралы мєліметтер мемлекеттік кірістер
органдарына тоќсанына бір рет жолдана-
ды. Егер аќша бір тоќсан ішінде ж±мсал-
са, онда екінші тоќсанѓа мєліметтер ±сы-
нылмайды. Егер м±ндай жаѓдайларда
ќателер болса, оларды жμндеуге м‰мкіндік
бар. ¤згертулер мєліметтіњ ќосымша ны-
санын немесе хабарламаны ±сыну арќы-
лы енгізіледі.

– Хабарламалар жєне мєліметтер
ќандай нысанда жолданады?

– Хабарламалар жєне мєліметтер ны-
саны Ќаржы министрініњ б±йрыѓымен бе-
кітілген. Формат салыќтыќ есептілік ныса-

ны стилінде ќ±рылѓан, яѓни олар ќарапай-
ым жєне т‰сінікті. Мєліметті салыќтыќ
есептілік ‰шін кμзделген тєртіппен, келу
арќылы немесе  электрондыќ сандыќ ќол-
тањбаны пайдаланумен электрондыќ бай-
ланыс арналары арќылы ±сынуѓа бола-
ды. Алуѓа жататын аќша сомасына шек-
теу жоќ, тек ќана аќшаны алу жєне оны
ж±мсау туралы алдын ала хабарлама та-
лаптары бекітіледі.

– Адвокат (ќорѓаушы) мемлекеттік
кірістер органдары алдында есеп беру-
ге міндетті ме?

– Егер ќаржыландыру адвокаттыњ
кєсіпкерлік ќызметімен байланысты бол-
са, онда м±ндай операциялар бойынша
мєліметтер ±сынылмайды. Б±л тікелей
Салыќ кодексініњ 14-бабымен кμзделген.

– Ќандай т±лѓалар алынѓан шетел
аќшалары туралы мєлімет ±сынбайды?

– Салыќ кодексініњ 14-бабымен наќты
т±лѓалар ‰шін ерекшеліктер кμзделген.
Мысалы, кодекстіњ єрекетіне адвокаттар,
нотариустар, дипломатиялыќ μкілдіктер,
мектепке дейінгі жєне орта білім беру
±йымдары енбейді. Мєліметтерді ±сыну
ќолайлы болу ‰шін мемлекеттік кірістер
органдары оларды келу арќылы немесе
электрондыќ арналар бойынша ќабыл-
дайды.

– Аќпаратты тарату ‰шін ќандай
тєртіп орнатылады?

– Шетел ќаражаты есебінен жарияла-
натын, таратылатын аќпараттар жєне ма-
териалдар тапсырысты орындаѓан т±лѓа-
лар туралы мєліметтен, єзірлеу, тарату
жєне аќпаратты жариялау жєне шетел
мемлекеттері, шетелдіктер жєне азамат-
тыѓы жоќ т±лѓалардыњ есебінен аќпарат-
тар жєне материалдарды тарату жєне
орналастыру туралы н±сќаудан т±рады.

– Мемлекеттік кірістер органдары ше-
тел аќшаларын алуѓа р±ќсат беруден
бас тарта ала ма?

– Мемлекеттік кірістер органдарында
м±ндай уєкілеттілік жоќ. Сонымен ќатар,
м±ндай р±ќсат ќажет емес, аќша немесе
μзге  де  м‰лікті алу туралы мєміле жасас-
ќаннан кейін 10 к‰н ішінде хабардар ету
жеткілікті.

– Кейбір елдерде осыѓан ±ќсас баќы-
лау ќ±ралдары енгізілді, біраќ б±л ‰шін
жеке зањ єзірленген. Неліктен Ќазаќ-
станда м±ны Салыќ кодексіне енгізген?

– Себебі, єр елде зањдардыњ маќсаты
єрт‰рлі. Мысалы, Америка неміс насиха-
тын шектеу ‰шін зањды 1938 жылы ќабыл-
даѓан. Ресей шетел т±лѓаларыныњ ел ара-
сында саяси ќызметке єсер етуіне шектеу
ќою маќсатын ±станады. Ќазаќстан шетел
кμздерінен аќша аѓымын баќылау ж‰йесін
жетілдіреді, себебі б±л аѓым жеткілікті
т‰рде айќын емес.

– Б±л μзгерістер стратегиялыќ
міндеттерге жетуге ќалай єсер етеді?

– "Стратегия-2050", "Мєњгілік ел" идея-
сын, біздіњ еліміздіњ єлемніњ дамыѓан 30
елініњ ќатарына ену концепциясын ж‰зе-
ге асыру контекстінде ел арасында саяси,
экономикалыќ жєне єлеуметтік т‰рленді-
рулер ‰шін ќолайлы сыртќы жаѓдай жа-
сау, халыќаралыќ аренада ±лттыќ м‰дде-
лерді ќорѓау басым баѓыттар болды жєне
болып ќала береді. Осыѓан байланысты
Кодекске енгізілген μзгерістер ќойылѓан
міндеттерді орындау барысында міндетті
ќадамдардыњ бірі болып табылады.
Салыќ кодексініњ нормаларына сєйкес,
±сынылатын аќпарат салыќ есептілігіне
енбейді, жєне ќосымша ж‰ктемені
білдірмейді.

– Соњѓы с±раќ, аќпарат ќайда жария-
ланады?

– Шетел кμздерінен аќша жєне м‰лік
алатын т±лѓалар, оларды ±сынѓан т±лѓа-
лар, алынѓан аќша сомасы жєне μзге де
мєліметтер Ќазаќстан Республикасы
Ќаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер
комитетініњ ѓаламтор порталында жария-
ланады.

(С±хбат мемлекеттік кірістер депар-
таменті баспасμз хатшысыныњ кμмегі-
мен єзірленді.)

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

Шетелден келетін аќша
аѓымы баќылауда

Биыл ќазан айынан бастап салыќ зањнамасына кейбір
μзгерістер мен толыќтырулар енгізілді. ¤згерістер енгізу
туралы Зањ ресми басылымдарда да жарияланды. Осы
орайда, біз Ќостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер
департаментініњ басшысы Айбек Минаимбек±лы Паяевтан
осы μзгерістер жайында кењірек с±рап, с±хбаттасќан едік.

XIX ѓасырѓа дейін єйелді адам
ќ±рлы кμрмегеніне, кез келген са-
лада ќ±ќыѓын шектеп ќойѓанына
шыдамаѓан батыс єйелдері бас
кμтеріп, нєтижесінде "гендерлік
саясат", "феминизм" деген тер-
миндер пайда болды. Содан бері
б±л сμздердіњ аясы кењейіп сала
берді.

Халыќаралыќ ќауымдастыќ-
тыњ назарын  єйел ќ±ќыќтары
мєселелеріне  аудару ‰шін Б¦¦
1975-1984 жылдарды  "Єйел-
дердіњ онжылдыѓы" деп жария-
лады. Б±л маќсатта єйел ќ±ќыќ-
тарына ќатысты тμрт б‰кіл єлем-
дік конференция μткізілген. Олар-
дыњ алѓашќысы 1975 жылы Ме-
хикода μткізілді, екіншісі  1980
жылы Копенгагенде, ‰шіншісі
1985 жылы Найробиде μткізілді.
Найробиде μткен конференция-
да ќабылданѓан стратегияда
ќоѓамдыќ μмірдіњ барлыќ сала-
ларында тењдікке жетудіњ єдіс-
тері мен тєсілдері белгіленді.

"Еуропадаѓы ќауіпсіздік пен
ынтымаќтастыќ ¦йымы" /ЕЌЫ¦/

ќызметініњ басты баѓыттарыныњ
бірі ретінде азаматтардыњ ќ±ќыќ-
тарыныњ жєне демократиялыќ
ќаѓидалардыњ саќталуын, ген-
дерлік баланстыњ ќозѓалысын,
кемсітудіњ барлыќ нысандары-
ныњ жойылуын айтуѓа болады.

Еліміздегі демократиялыќ про-
цестіњ мањызды бμлігініњ бірі –
±лттыќ гендерлік саясат. Мемле-
кет басшысыныњ Жарлыѓымен
бекітілген, 2006-2016 жылѓа ар-
налѓан "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы гендерлік тењдік страте-
гиясы" негізінен ќоѓам мен билік-
тіњ тиімді єрекет ете отырып, ер-
лер мен єйелдер арасындаѓы
тењдікке  ќол  жеткізуге баѓыттал-
ѓан. М±ндай баѓдарлы ќ±жаттыњ
болѓандыѓыныњ μзі  ел басшылы-
ѓыныњ єйелдердіњ жаѓдайын наќ-
ты жаќсартуѓа баѓытталѓан сая-
си  ниетін ањѓартады жєне мем-
лекеттік саясаттыњ мањызды ком-
поненттерініњ бірі болып табыла-
ды. Біздіњ елімізде гендерлік
тењдік  салысында белгілі бір же-
тістіктерге ќол жеткізілді, соны-

мен ќатар, нормативтік-ќ±ќыќтыќ
база да жетілдірілуде. 2009 жыл-
дыњ желтоќсанында гендерлік
баѓыттаушы зањнама аясында
"Т±рмыстыќ зорлыќтыњ алдын-
алу туралы", "Ерлер мен єйел-
дердіњ тењ ќ±ќыќтары мен тењ
м‰мкіндіктерініњ мемлекеттік
кепілдігі туралы" Зањдар ќабыл-
данѓан. Азаматтыќ ќоѓам ±лттыќ
гендерлік саясатты ж‰зеге асы-
руѓа, μмірдіњ барлыќ салаларын-
да гендерлік тењдікке ќол жеткізу
механизмін дайындауѓа белсенді
т‰рде ќатысуда.

Єйел азаматтар єр уаќытта да
еліміздіњ саяси, рухани-мєдени,
экономикалыќ-єлеуметтік μмірін-
де аса зор орын алѓан  жєне елдіњ
ќоѓамдыќ μмірініњ барлыќ сала-
сында μздерініњ жоѓарѓы белсен-
діліктерін танытуда. Ќазіргі тањ-
да єйелдердіњ зањды м‰дделері
мен ќ±ќыќтарын ќ±ќыќтыќ ќорѓау
мєселесі алдыњѓы ќатарѓа шыќ-
ты. Єйел ќ±ќыќтарын ќорѓау мє-
селелеріне ќатысты халыќара-
лыќ жєне республикалыќ дењ-

гейде нормативтік-ќ±ќыќтыќ акті-
лер ќабылданѓан.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясына сєйкес, Ќазаќ-
стан Республикасында адам
ќ±ќыќтары мен бостандыќтары
танылады жєне оларѓа кепілдік
беріледі, Зањ мен сот алдындаѓы
бєрініњ тењдігін жариялай оты-
рып, ЌР Конституциясы жынысќа
ќатысты кемсітушіліктіњ барлыќ
нысандарына шек ќояды.

Гендерлік саясат Ќазаќстан
Республикасыныњ  єлеуметтік
саясатыныњ басым баѓыты бо-
лып табылады. Еліміз єйелдер
мен еркектердіњ ќ±ќыќтары мен
зањды м‰дделерін ќорѓау сала-
сында айтарлыќтай жетістікке
жетті. Мемлекеттік органдарда
мемлекеттік ќызмет атќаратын
єйел азаматтардыњ саны соњѓы
жылдары біршама жоѓарылады.
Єйелдер кєсіпкерлік саласында
да μз белсенділіктерін танытуды,
еліміздіњ єлеуметтік-экономика-
лыќ даму ‰рдісінде олардыњ
алар ‰лесі ќашан да жоѓары.

Ќазаќстан Республикасы ген-
дерлік тењдікке ќатысты негізгі ха-
лыќаралыќ ємбебап Конвенция-
ларды ратификациялады. Олар-
дыњ ішінде "Єйелдерге ќатысты
кемсітушіліктіњ барлыќ нысанда-
рын жою туралы" Конвенция,
"Єйелдердіњ саяси ќ±ќыќтары
туралы" Конвенция т.б. бар. Елі-
мізде єйел мен еркектіњ ќ±ќыќта-
ры мен бостандыќтарыныњ тењ-
дігі конституциялыќ тењдікке, яѓни
Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясымен бекітілген
адамныњ негізгі ќ±ќыќтарына жа-
тады. Зањ мен сот алдындаѓы
бєрініњ тењдігін жариялай оты-
рып, ЌР Конституциясы жынысќа
ќатысты кемсітушіліктіњ барлыќ
нысандарына шек ќояды. Осы-
ѓан байланысты, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ  Конституциясы
єйел мен ер азаматтыњ тењ
ќ±ќыѓыныњ ќаѓидаларын жинаќ-
таѓан.

Т.ЖОЛКЕНОВА,
Ќостанай ќалалыќ сотыныњ

судьясы.

¦лттыќ гендерлік саясат



104 ќазан 2016 жыл

Жаќында μткен А.Иманов басќар-
ѓан халыќ ќозѓалысыныњ 100 жылды-
ѓына арналѓан ѓылыми конференция-
да белгілі тарихшы ѓалым, профес-
сор, тарих ѓылымдарыныњ докторы
Аманжол К‰зенбай±лы: "кезінде ке-
њестік саясаттыњ салќынымен аттары
аталмай келген, аталса да сирек ай-
тылѓан осы ќозѓалысќа ат салысќан
азаматтардыњ есімдерін аныќтау
ѓалымдар мен μлкетанушылардыњ ал-
дындаѓы міндеттердіњ бірі" деп атап
кμрсеткен болатын. Батыр атындаѓы
аудан орталыѓындаѓы А.Иманов м±ра-
жайымен танысып ж‰ргенімде 1916-
жылѓы халыќ ќозѓалысына арналѓан
бμлмеден ќарулас достарыныњ орта-
сындаѓы μзімніњ атам Сейдахмет
Бєйсейіт±лыныњ фотосуреті де кμзіме
оттай басылды.

С.Бєйсейіт±лы – 1879 жылы Тор-
ѓай уезі, Ш±балањ болысында д‰ние-
ге келген. Єкесі Бєйсейіт Ќонарбай-
±лы – осы μњірге танымал дєулетті
жандардыњ бірі болыпты. Б±ѓан ол
кісініњ "Ш±балањ болысыныњ ќ±рметті
ќырѓыздары (ќазаќтары) тізіміне"
тіркелуі де дєлел болѓандай. Бауыр
еті балаларыныњ болашаѓын ойлаѓан
ол ±лдары: Сейдахмет, Баяхмет, Рах-
мет, Тμлебайларды ауыл молдасы-
нан оќытып, м±сылманша хат таныту-
мен ќатар, Торѓайдаѓы Ыбырай Алтын-
сарин мектебіне оќуѓа беріп, орыс
білімін ‰йретуге тырысыпты. Ал 1880
жылы Торѓайда ќыздар мектебі
ашылѓанда, ќызы Айшаны да оќуѓа
ќабылдау туралы Бєйсейіттіњ берген
арызы м±раѓатта саќталѓан. Осы мек-
тепке ќабылданѓан алѓашќы жеті
ќыздыњ бірі – Айша Бєйсейітќызы ту-
ралы ќ±жатта "єкесі – Бєйсейіт Ќонар-
бай±лы Ш±балањ болысыныњ ќ±рметті
ќырѓызы" деп атап кμрсетілген.  Жас
кезінен орыс тілін мењгерген Сейдах-
мет немере туыстары, Ыбырай ата
мектебініњ т‰лектері – Смаѓ±л мен Ха-
кімбек Токиндермен бірге ел билігіне
ерте араласыпты. Батпаќќарадаѓы
А.Иманов, Є.Ќарабаевтармен бірге
Аќќ±м болысындаѓы – Т.Кμтібаров,
К.Ќабаќов, Є.Тєшібай±лы, Майќарау-
даѓы – С.Ќабаќов, Є.Иманќ±лов
тєрізді сол дєуірде – Торѓай еліне та-
нымал ел аѓаларымен ‰зењгілес, сый-
лас болды. С .Бєйсейітовтіњ Торѓай
ќаласыныњ В.Шишков, А.Денисов,
Н.Токаревтар тєрізді орыс, Аќтама-
ќов, Назмуддинов сияќты татар ±лты-
нан шыќќан азаматтармен де достыѓы
μмірініњ соњѓы сєттеріне дейін  жал-
ѓасќанын кμнекμз ќариялар  жыр
ќылып айтып отыратын еді.

Ал тарихи ќ±жаттарда  "Жєрмењке
тμбелесі" деп аталѓан, Торѓай ќазаќ-
тарыныњ 1908-жылѓы патша полиция-
сымен ќарулы ќаќтыѓысы Сейдахмет
‰шін саяси к‰рес жолын айќындап
берді десек артыќ айтќандыќ болмас
еді. Ж‰здеген адам жиналѓан жєрмењ-
кеде бір ќазаќты полицейдіњ жазыќсыз
±рып жатќанын кμрген ауылдастары
арашаѓа т‰седі. Олар да соќќыѓа жы-
ѓылады. Ашынѓан халыќ патша жан-
дармдарымен ашыќ айќасќа шыѓады.
Б±л туралы 1975 жылы "Ќазаќстан"
баспасынан жарыќ кμрген "А.Иманов.
ќ±жаттар жинаѓы" атты кітапта толыќ
баяндалѓан. Осы жинаќтыњ 147-бетін-
де жарияланѓан Торѓай уезі, Ш±балањ
болысыныњ т±рѓыны Сейдахмет Бай-
сейітовтіњ "Т‰рмеде" деген естелігін-
де осы оќиѓа туралы айтылѓан. Єрине,
кμктемірге ќ±рсанѓан солдаттарѓа
ќарсы т±ру ќолында ќамшыдан μзге
ќаруы жоќ ќазаќтарѓа оњайѓа т‰спесе
керек. Дегенмен, ашынѓан ауыл
т±рѓындары да аянып ќалмаѓанѓа

±ќсайды. "Ќолма-ќол ќызу айќас бас-
талды. Тμбелеске ж±дырыќ та, таяќ
та, сол сєтте ќолѓа т‰скенніњ бєрі

ж±мсалды. Ќ±рбандыќ та болмай ќал-
ѓан жоќ. Полицей отряды келгенде 2
адам: бір солдат пен бір ќазаќ μліп
жатты. Айќас болѓан жерден отряд 40
ќазаќты т±тќынѓа алды. Олардыњ кμбі
тμбелеске ќатынаспай, ќарап т±рѓан-
дар болатын. Т±тќынѓа алынып,
т‰рмеге т‰скендердіњ арасында
А.Иманов та болды. Мен де т‰рмеге
т‰стім", – деп еске алады С.Байсейі-
тов. Ол μзініњ осы естелігінде: "біз
Торѓай т‰рмесінде 3 ай отырдыќ.
Аманкелді μзініњ мінез-ќ±лќымен,
адамдарѓа ќарым-ќатынасымен ал-
ѓашќы к‰ндерден-аќ, басќалардыњ
арасында айрыќша кμзге т‰сті" – деп
жазады.

Б±л оќиѓа сол кездегі ќазаќ
ќоѓамында рухани мањызѓа ие болѓан.
Ќаќтыѓысќа ќатынасушыларды патша
соты ондаѓан жылѓа жер аударып,
ќатал жаза кескен. Алайда, Ресейдіњ
озыќ ойлы ќайраткерлері оларды
ќорѓауѓа ќатысќан. Тіпті Ресейге есімі
танымал адвокаттар да сот процесі-
не келіп, жазыќсыз жапа шеккен ќазаќ-
тарды ќорѓауѓа тырысќан. Аѓайынды
Хакімбек пен Єбен Токиндердіњ інісі
Ќамбар аќсаќал ќуѓынѓа т‰скен туыс-
тарын ќорѓауѓа Ресейдіњ єйгілі адво-
каттары Плевако мен оныњ ізбасары
Муравьевтердіњ ќатынасќандыѓын ри-
зашылыќпен ‰немі еске алып отыра-
тын еді. Сол кезде тек ќазаќ ќана емес,
μзге т‰ркі тілдес елдерге де жаќсы
таныс "Айќап" журналыныњ алќасы да
оќиѓа барысын м±ќият ќадаѓалап, ол
туралы оќырман ќауымѓа жиі хабар-
лап отырѓан. Сондай-аќ,  б±л туралы
1995 жылы Алматыдан жарыќ кμрген
"Айќап" ќ±жаттар жинаѓынан да оќи
алады.

Ал 1916 жылѓы А.Иманов басќар-
ѓан халыќ ќозѓалысына Сейдахмет ал-
ѓашќылардыњ бірі болып ќосылѓан.
Б±л туралы А.Н±рќасымовтыњ есте-
лігінде: "Аманкелді арѓындарды да
тарту керек деді. Торѓай бойындаѓы
Мерген руына ат басын б±рып,
Х.Тμке±лы мен Бєйсейіттіњ Сейдахме-
тіне "Жалѓызќ±дыќ" деген жерде жо-
лыќты. "Б±лар т±рѓанда Ш±балањ бо-
лысыныњ жігіттерініњ туымыздыњ

т‰бінен табылатындыѓына сенімдімін",
– деді батыр. Олар Аманкелді жаса-
ѓына Сорша деген жерде ќосылып,
жорыќ жолында жандарын ш‰берек-
ке т‰йіп бірге болды", – деп жазылѓан
болатын. Осы деректе Х.Токинніњ "Ел-
бегі", ал патша жасаѓымен Татырда
болѓан соѓысќа ж‰з шаќты туысын
ертіп барѓан О.Тынымовтыњ "хан ке-
њесі м‰шесі" болып таѓайындалып, ал
Сейдахметтіњ Ш±балањ болысынан
жиналѓан жігіттерді басќарѓан "Мыњ-
басы" болѓандыѓы да жазылѓан. Сон-
дай-аќ, 1936 жылѓы шілде айында Ќос-
танай облыстыќ "Большевиктік жол"
(ќазіргі "Ќостанай тањы") газетінде де
Аманкелді ауданыныњ т±рѓыны
Ы.Атамбек±лы мен Сейдахметтіњ еке-
уініњ суреттері басылып, оѓан "орта-
мызда ж‰рген ќос мыњбасы" деп
т‰сінік беріліпті. Торѓай μлкесі тари-
хыныњ тылсым сырларын талмай

аќтарѓан μлкетанушы-журналист
марќ±м Б.Єлмаѓанбетов μзініњ "Тор-
ѓайдаѓы азаттыќ кμтерілісі" атты
зерттеуінде ѓасырѓа жуыќ ѓ±мыр кеш-
кен ќария Ќ±сей Ахмет±лыныњ ес-
телігін негізге ала отырып, атаќты Ша-
шамбайдыњ Рахметініњ баласы
Єбдікєрімніњ Єлжан Ќарабай±лы мен
Жєкен С‰темген±лдарына: "Сендер
батырды ќ±тќаруѓа ќам жасањдар.
Маѓан Аманкелдініњ тірлігі керек.
Бєйсейіттіњ Сейдахметіне барып жо-
лыѓыњдар, ол кμмектеседі" деп тап-
сырѓанын жазады. Сол кездегі оќи-
ѓалар туралы аќын А.Аймаѓанбет±лы
1936 жылы басылѓан "Ќамалды б±зѓан
ќаћарман" дастанында:

"...Ќыршын жастыњ кімге болар
обалы,

Аз к‰н заулап μткен бастан
заманы.

Тірі болса Ахмет, Ќамбар,
Сейдахмет,

Б±лжытпасын біздіњ салѓан
жобаны...

... Осы жолда μлсек деген серт еді,
Іште жалын ж‰рек ќайѓы дерт еді.
Ахмет, Ќамбар басшы болып,

Сейдахмет,
Жігіт-желењ соњдарына ертеді,

– деп жырѓа ќосќан болатын.
Сейдахмет 1920-21 жылдары Тор-

ѓай уездік милициясын да басќар-
ѓан.1921 жылы "денсаулыќ жаѓдайы-
ма байланысты" деп μзі арыз беріп
ж±мысынан босанып шыѓып, орнына
Ќамбар Токинді ±сыныпты. Ол б±дан
кейін ресми ќызметтен бас тартып, μз
аулы Терењсайда т±рмыс кешкен.
1936 жылы 1916 жылѓы кμтерілістіњ
20 жылдыѓына байланысты "Ќазаќ-
станныњ 15 жылдыѓы" медалімен
марапатталѓан.

Ал 1923 жылѓы 23 тамыздаѓы Тор-
ѓай уездік ГПУ-ініњ Аќтμбе губерния-
лыќ ГПУ басќармасына жолдаѓан
ќ±пия аќпаратында Сейдахметтіњ
алаш арыстары А.Байт±рсынов пен
К.Тоќтабаевтардыњ к‰йеу баласы
екені де айтылѓан. Ахањ атамыз 1926
жылы Торѓайѓа соњѓы келгенінде Сей-
дахметке ќолына ±стаѓан таяѓын
(трость) "кμзімдей кμріп ±стап ж‰р"

деген аќжарма тілегімен ескерткіш етіп
ќалдырѓан екен. Б±л жєдігерді Ќоста-
най мемлекеттік университетініњ б±-
рынѓы ректоры, марќ±м академик
З.Алдамжар осы оќу орныныњ м±ра-
жайына алдырды. ¦лы аѓартушы Ахањ
ќолына ±станѓан б±л таяќ ќазір осы
м±ражайдаѓы ќымбат жєдігерлердіњ
бірі саналады.

С.Бєйсейіт±лыныњ μнегелі μмір
жолы туралы ѓылыми деректер мен
естеліктері жєне тарихшы ѓалым, ака-
демик Манаш Ќозыбаевтыњ маќаласы,
Алматыдаѓы "Арыс"баспасынан 2013
жылы шыќќан "Торѓай елі" энциклопе-
диясыныњ 105-бетінде: "Бєйсейіт±лы
Сейдахмет – 1916 жылѓы Торѓай
кμтерілісі басшыларыныњ бірі, мыњба-
сы.Торѓайдаѓы Ы.Алтынсарин мекте-
бінде білім алѓан.А.Имановпен бірге
ќуѓындалып, патша ‰кіметне ќарсы-
лыќ кμрсеткені ‰шін сотталып, 1908-
1911 жылдары т‰рмеде отырѓан. Кμте-
ріліске алѓашќылардыњ бірі болып
ќосылып, Ш±балањ болысыныњ сар-
баздарын басќарды. ¤мірініњ соњѓы
кезењінде туѓан ауылында єрт‰рлі
ж±мыстар атќарды" (дерек кμзі: С.Кен-
жеахмет±лы)" деп жазылѓан. Халыќ
аќыны Омар Шипин 1989 жылы Алма-
тыдаѓы "Жазушы" баспасынан жарыќ
кμрген "Аманкелді батыр" поэмасын-
да Є.Жанкелдинніњ ел басына к‰н
туѓан ќиын кезде ‰зењгілес болѓан се-
ріктестерініњ ќатарында Сейдахметті
де арнайы шаќырып алып, ж‰здес-
кенін тебірене жырѓа ќосќан болатын.

Ал, Ѓафу Ќайырбеков "Аќжелкен"
повесінде: "Б±л Сейдахмет атаныњ
алпыстыњ жуан ортасына енген, ел
шаруасынан шеттеген кезі еді. Ауыл-
дыњ арыстай аѓасы болумен ќатар,
ескі мен жањаныњ екі жаѓын тењ ±ста-
ѓан,екеуініњ де тек жаќсы жаѓын ием-
денген кісі болатын. Б±л – адамда
сирек кездесетін ірі кісі еді. Керемет
‰лкен басты, басыныњ наќ ш‰йдесін-
де ж±дырыќтай ±расы бар, жауыры-
ны даладай адам. Рессорлы тарантас
ол кісі мінген кезде жерге жабыса жаз-
дап барып, ќайта т‰зелетін еді. Сей-
дахмет атаныњ бєйбішесі Аќж‰ніс те
бойшањ, аќќ±ба, ќаршыѓа кμзді, биік
жаулыќты, ірі т±лѓалы, ємірлі кескінді
адам болатын. Сейдекењнен еркек
кіндікті сескенсе, Аќж‰ністен ±рѓашы
біткен именетін еді, б±л μњірде" деп
бейнелеген болатын. Ол кісініњ т±њѓы-
шы Бидаш ¦лы Отан соѓысыныњ отты
жылдарында ел басќарып, "Отан
ќорѓау" ќорына 100 мыњ сом ќаржы
тапсырѓаны туралы 1942-1944 жылда-
ры республикалыќ "Социалистік
Ќазаќстан" газетінде бірнеше маќала
жарияланѓан болатын. Б±л деректер
Ќостанай облыстыќ ардагерлер кењесі
шыѓарѓан ќ±жаттар жинаѓына да ен-
ген. Кенжесі Ќараѓ±л Сейдахмет±лы
да ±заќ жылдар бойы Жанкелдин
ауданында партия-кењес ќызметінде
болып,туѓан μлкесін μркендетуге μз
‰лесін ќосты. ¦рпаќтары Ќостанай
облысында т±рады. Ал, С.Бєйсейіт-
±лыныњ μнегелі μмір жолы туралы
ѓылыми деректер мен ол кісініњ фото-
суреттері Ќостанай облыстыќ, Арќа-
лыќ ќалалыќ, Аманкелді мен Жанкел-
дин аудандыќ м±ражайларында жєне
Аќтμбе мен Ќостанай облыстыќ м±ра-
ѓаттарында саќталѓан.

"Жаќсылардыњ соњында ізі ќалар..."
деп Мєшћ‰р Ж‰сіп атамыз айтќандай,
ел тєуелсіздігі мен игілігі жолында са-
налы ѓ±мырын сарп еткен атам тура-
лы кμп сырдыњ бір парасы осындай.

Ќабылахат СЕЙДАХМЕТ,
Ќазаќстан Журналистер

Одаѓыныњ м‰шесі.

ТАЃЗЫМ
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Ќ¦ТТЫЌТАУ

 Ќ±ттыќтаймыз!

Анамыз Ж±маг‰л Шоќанова, єкеміз
Марат Б‰ркітбаевты туѓан к‰ндерімен
ќ±ттыќтаймыз!

Адамгершілігімен, азаматтыќ іс-єрекет-
терімен айналасына ќадірлі болѓан, кісілік
пен кішілік н±ры т±ла бойынан тμгіліп т±рѓан
жан – Єкетайым жєне ќымбатты да ардаќ-
ты жан – Анашым! Б‰кіл μмірлерін балала-
рына арнап, ардаќты ана, ќадірлі єке бола
білген, немерелерініњ с‰йікті єкесі мен єжесі
болып отырѓан єкеміз бен анамыз, сіздерді
ќазан айыныњ 4,5 ж±лдызында келе жатќан туѓан к‰ндеріњізбен шын ж‰рек-
тен ќ±ттыќтаймыз! Езулеріњізден к‰лкі нышаны кетпесін, тіпті кμздеріњіз-

ден тамѓан єрбір тамшы жас ќуаныш пен шаттыќтан тамсын!
Ж‰здеріњізден шуаќ кетпей біздіњ ортамызда к‰ліп-ойнап, шат-

тыќќа кењеліп, баќытќа бμленіп ж‰ре беріњіздер!
Ізгі тілекпен: балаларыњ, немерелеріњ: Алдияр,

Айдос жєне Жігер.

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

Науырзым ауданы Ќарамењді ауылыныњ
тумасы, аѓамыз Шененов Ќ±рманѓазы
Кенжебай±лын 3 ќазанда 60 жасќа толуы-
мен ќ±ттыќтаймыз!

Ешќашан жабырќамай кμњіліњіз,
Баќытќа толы болсын μміріњіз.
¦рпаќтан ќызыќ кμріп, ±заќ жасап,
Тек ќана биіктерден кμрініњіз.
Денсаулыѓын єрќашан мыќты болсын,
¤міріњ шаттыќ пенен н±рѓа толсын.

Игі тілекпен: ќарындастарыњыз,
к‰йеу балаларыњыз бен жиендеріњіз.

ТОО "Восток-1" извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного собрания. Собрание состоится 06 ноября 2016 года, по адресу Кос-
танайская область, Мендыкаринский район, село Михайловка, Дом куль-
туры. Начало собрания 10.00 часов.

1. О замене части действующего залогового обеспечения по которому
истекает срок эксплуатации в АО "Аграрная кредитная корпорация" с
правом внесудебной реализации в случае неисполнения\ненадлежащего
исполнения своих обязательств по заключеннм договорам займа.

2. Принятие решения на перекрестное распространение всех обяза-
тельств ТОО "Восток-1" перед АО "Аграрная кредитная корпорация" и КТ
"Боровское" по договорам залога, объектом обеспечения по которым
является право временного возмездного землепользования и животно-
водческие комплексы.

3. О дополнительном предоставлении в залог в обеспечение займа
АО "Аграрная кредитная корпорация" комплектующего оборудования к
комбайну КСК 600-03 с правом внесудебной реализации в случае неис-
полнения\ненадлежащего исполнения своих обязательств по заключеннм
договорам займа.

Администрация ТОО "Восток-1".

Мерейтой-55!Мерейтой-55!Мерейтой-55!Мерейтой-55!Мерейтой-55!
Ќостанай ќаласындаѓы Ѓ.Ќайырбеков атын-

даѓы №9 мектептіњ ±жымы мектеп директоры
Молдахалиќов Єсемхан Н±ртаза±лын 55 жас-
ќа толуымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтайды.

Єріптестер сμз тізгінін ќолѓа алар,
Сізге арнаѓан аќ тілегін аќтарар.
Екі бестік ѓажап сан ѓой білгенге,
Мектеп ішін той д‰мпуі жањѓыртар.
Халыќтыњ кμп алѓысын арќалаѓан,
Ардаќты азаматсыз ордамызда.
Намыстыњ желбіретіп аќ жалауын,
Назарда: мектеп, м±ѓалім, оќушы да.
¦стаздар μзіњізден ‰лгі алады,
Разы боп таѓдырына сый ±сынѓан.
Тоѓызыншы мектепте капитансыз,
Алѓа ќарай μз кемесін баѓыттаѓан.
Заманауи мектепке айналса деп,
Армандап ќиялдайсыз кей уаќытта.
¦жымыњыз μзіњізбен маќтанар,
Лайыќтысыз сан ќилы марапатќа.
Ынтымаќты отбасыњыз аман болып,
Немерелер "аталап" шауып ж‰рсін!
Абыроймен келіп т±рѓан б‰гінгі,
55 мерейлі жас ќ±тты болсын!

Курительные смеси – это специальным образом подготовленное на-
туральное сырьё: корни, стебли, цветы, семена, и листья различных рас-
тений, а также их экстракты, смешанные в определённых пропорциях.

Чем опасны курительные смеси?
• Из-за систематического вдыхания дыма появляется осиплость голо-

са, кашель, повышается риск развития рака ротовой полости, глотки, гор-
тани и бронхов.

• Регулярное воздействие дыма вызывает слёзотечение, которое мо-
жет длиться часами после курения.

• Токсическое воздействие курительных смесей вызывает тошноту,
рвоту, повышение артериального давления, усиление сердцебиения, су-
дороги, потерю сознания и др.

• Компоненты дыма воздействуют на центральную нервную систему,
что проявляется в виде беспричинного смеха, плача, галлюцинации, деп-
рессии, выраженной агрессии.

• Курительные смеси приводят к  инвалидности и психическим заболе-
ваниям.

Курительные смеси "отправляют"
в точку НЕвозврата

Бала тєрбиесіне барын салып, ата-аналарынан кем
т‰спей μбектеп ж‰ретін жандар болады. Олар – бала
бойына білім мен тєрбиеніњ дєнін сіњірген ±стаздар.
Сондай ќ±рметті ±стаздардыњ бірі – Арќалыќ ќаласындаѓы
Ш.Уєлиханов атындаѓы №1 мектептіњ дене шыныќтыру
пєнініњ м±ѓалімі Ќ.Кенжебеков.

Бала тєрбиесініњБала тєрбиесініњБала тєрбиесініњБала тєрбиесініњБала тєрбиесініњ
баѓбаныбаѓбаныбаѓбаныбаѓбаныбаѓбаны

"Бєсекеге ќабiлеттi дамыѓан мемлекет

болу ‰шiн бiз сауаттылыѓы жоѓары елге

айналуымыз керек".
Н.НАЗАРБАЕВ.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќанат аѓай мектеп бітіргеннен
кейін ел ќатарлы отан алдын-
даѓы борышын μтеуге аттанды.
"Тыныќ м±хит флотында" аѓа мат-
рос болып, єкери міндетін μтеді.
1979 жылы Ќараѓанды педагоги-
калыќ институтыныњ дене тєр-
биесі факультетін бітіріп, Ш. Уєли-
ханов атындаѓы №1 мектепке
жолдамамен жас маман болып
келді. Міне, содан бері ±стаздыќ
жолдан айныѓан емес. Ата-ана-
сынан ќашыќта ж‰рген ауыл ба-
лаларына ќамќор бола білді. Ол
кезде интернатта оќып ж‰рген
балалар к‰ндіз-т‰ні ±стаздардыњ
ќамќорлыќтарында болатын.
Ќандастарымыз алѓаш елге ора-
ла бастаѓанда олардыњ балала-
рыныњ кењестік білім беру ж‰йе-
сіне ќалыптасып кетуіне ‰лкен
‰лес ќосты. Балалардыњ алѓаш
ќалыптасу кезењдерінде тамаќ-
тану ж‰йесіндегі ерекшеліктеріне
байланысты ауырып ќалѓан кез-
дері де болды. Интернатты жа-
буѓа шаќ ќалѓан айќай-шудыњ да
бетін ќайырды. "Адам анатомия-
сы мен физиологиясындаѓы ерек-
шеліктердіњ ескерілуі ќажет" –

деп жанын сала ќорѓап ќалды.
М±ныњ бєрі – институтта оќып
ж‰ргенде сауыќтыру дене мєде-
ниеті пєнінен сабаќты беріліп
оќыѓаныныњ арќасы.

Соњѓы 7-8 жыл кμлемінде 3
спорт шебері, 3 спорт шеберлігі-
не ‰міткер, бірнеше облыстыќ,
республикалыќ чемпиондарды
дайындап, жас жеткіншектердіњ
ѓылыми ж‰йедегі жас ерекшелік-
теріне баѓыттап жасаѓан ењбе-
гініњ жемісін кμрді. Биылѓы жылы
±лаѓатты ±стаздыњ кμп  жылѓы
мањдай тері еленіп "Мєњгілік ел"
таќырыбында μткен ±стаздардыњ
облыстыќ тамыз конференция-
сында Ќанат Кенжебек±лы
"Ќазаќстан Республикасыныњ
білім беру ісініњ ќ±рметті ќызмет-
кері" белгісімен марапатталды.

"Жетістікке жетуім – ±жымныњ
ерен ењбегі. Мектеп басшысы
К‰лнєзия Ж±мабаеваныњ басшы-
лыѓымен ж‰ргізілген ж‰йелі
ењбектіњ арќасы. Спорт залда
ж‰рген єр азамат лайыќты деп ой-
лаймын. Єріптес інілерім, мектептіњ
дене шыныќтыру пєнініњ м±ѓалім-
дері Кенжеболат С‰лекеев, Н±рлы-

бек Ж±маќанов, Єли Сариндердіњ
ењбектері зор, – дейді жастардыњ
тєлімгері жоѓары дєрежелі мара-
пат жайында єњгіме ќозѓалѓанда.

Ќанат Кенжебек±лы оќушы-
лардыњ ‰лкен дењгейдегі жетіс-
тіктерге жетуі ‰шін, оларды жас
ерекшеліктерімен жетілдіре оты-
рып, ѓылыми ж‰йеде жаќсы да-
мыѓан алып к‰ш иесі болып шы-
ѓуына футбол ‰йірмесі арќылы
кμп к‰ш ж±мсайды.

– Шєкірттерімді жаќсы дењгей-
ге кμтеріп, елге танымал етіп
жатќан ќалалыќ спорт мектебініњ
жаттыќтырушыларын, елжанды
азамат Р‰стем Шалабаев басќа-
ратын ±жымды ерекше атап μткім
келеді. Ењбек осы азаматтардыкі.
Мектептіњ міндеті – жас талант-
тарды бапкерлердіњ кμзіне т‰сіп,
тањдап алѓанша тєрбиелеу.
Бєріне мыњ алѓыс! – деп аѓамыз
аѓынан жарылады.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Ќанат Кенжебеков,
Ќазаќстан Республикасыныњ
білім беру ісініњ ќ±рметті ќыз-
меткері.

Хаттар ќоржынынан

білген Сєуледей сєуле шашќан ±стаздыњ μмірі –
болашаќ ‰шін ‰лкен μнеге. ¦стаздыќ жолды Сєуле
Кєрімќызы балабаќшада тєрбиеші болып баста-
ды. Еліміз тєуелсіз ел болып, ќазаќ мектебі ашыл-
ѓаннан кейін μз жолын сол алѓаш ашылѓан ќазаќ
мектептерініњ бірінен бастады. ¦стаздыњ жетістік-
тері мен асќан асулары жеткілікті. Солардыњ ішінде
ерекше айта кетер жєйт, 2016 жылы ерен ењбегі
‰шін "Ќ±рмет" медалімен марапатталды.

Алтын МОЛДАШЕВА, м±ѓалім.

Топтаманы єзірлеген Г‰лназым САЃИТОВА.

¦лы Абай атамыз "Адамныњ адамшылыѓы... жаќсы ±стаздан" деп
бекер айтпаѓан. Сондыќтан да оќырмандарымыз хаттарында ±стаз-
дар туралы сыр шертеді. Енді сол хаттарды оќып кμрелік.

¦стаз
  М±ѓалімі ќандай болса, ќоѓамы да сондай бол-

маќ делінген б±лжымас зањдылыќ ерте уаќыттар-
дыњ  μзінде-аќ белгілі. Адамзат μркениетініњ даму
тарихында жаќсы мектебі мен м±ѓалімдері бар
мемлекет ќана озып шыќќан. Осындай ±лаѓатты
±стаздар ќатарында ¦зынкμл ауданындаѓы №2
¦зынкμл орта мектебініњ ќазаќ тілі пєнініњ м±ѓалімі
Рауза Ќожанова. Рауза апайдыњ ±стаздыќ жолын-
да ж‰ргеніне отыз екі жылдан асты. Апайдыњ т‰лек-
тері б‰гінде сан-салада ќызмет атќаруда. Рауза
Ќ±рмашќызыныњ μмірлік ±станымы – "¦стаздыќ ет-
кен жалыќпас, ‰йретуден балаѓа". Ол кісініњ айтуы
бойынша ±стаз ќандай тєлім-тєрбие берсе, оќушы
да болашаќта тєрбиелі, білімді болмаќ.

Алмаг‰л БАТЫРБЕКОВА,
ЌМУ-дыњ 2-курс студенті.

Елеулі ењбек жемісі
Д‰ниедегі мамандыќ атаулыныњ тμресі – ±стаз-

дыќ. ¦стаз берген тєрбие єрбір жанныњ μміріне жол
сілтер шамшыраќ секілді. Дана да, бала да, яѓни
бір сμзбен айтќанда адамдардыњ бєрі-бєрі ±стаз-
дан білім алѓан. Сондыќтан ±лаѓатты ±стаздарѓа
б‰кіл адам баласы ќ±рметпен бас иеді. Сондай
±стаздардыњ бірі – Рудный ќаласындаѓы №7 орта
мектебініњ м±ѓалімі Сєуле Кєрімќызы. ¦стаз геогра-
фия пєнінен сабаќ  береді. Ол – ±лаѓатты ±стаз.
Ѓибратты ѓ±мырыныњ ќымбат шаќтарын болашаќ
буынды оќыту мен тєрбиелеу ісіне   арнап   келеді.
¤з   ісіне   берілген, шєкіртініњ жанына   н±р ќ±я
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беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мəуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

Жезқазған қаласы Тайжан Қалмағамбетов атын-
дағы филармониясының əртістері гастрольдік са-
пармен ауданымызға келді. Қазақстан Республика-
сының еңбек сіңірген əртісі Ғалым Мұхамединнің 
жетекшілігімен  Тəуелсіздіктің  25 жылдығына 
арналған «Əн көңілдің ажары» атты концерттік 
бағдарламаларын ұсынды. 

Əуезді əнге толы осы кеште Ғалым Мұхамедин 
жəне халықаралық ақындар айтысының жүлдегері, 
əнші Жанбол Көпбосынов сал-серілер мен халық 
əндерін нақышына келтіріп орындап, көрермен-
дердің қошеметіне ие болды. Сондай-ақ, құлақтың 
құрышын қандырар халық əндеріне еріксіз елтіп, 
ұйып тыңдаған ақ жаулықты аналар үздіксіз ша-
палақтарын соғумен болды. Ал республикалық 
байқаулардың лауреаты Лаура Отызбаева  қоңыр 
дауысты қобызды асқан шеберлікпен тарта оты-
рып, өнер сүйер қауымның жүректеріне жол 
тапты. «Əннің де естісі бар – есері бар» дегендей, 
адам жанын баурап алатын эстрадалық əндерді 
шырқаған республикалық  əншілер байқауының 
лауреаты Қайырбай Жұмабаев пен жас əнші Ме-
дет Сламғазыға деген қолдаумен ыстық-ықыластың 
жөні бөлек. ҚР-ның еңбек сіңірген əртісі Ғалым Мұ-
хамедин 1973 жылы  Жезқазған облыстық көркем 
өнерпаздар байқауының жүлдегері атанған. Кейін 
бойындағы киелі өнерін шыңдау мақсатында рес-
публикалық эстрадалық    өнер студиясына  оқуға 
түседі. Есімі елге танымал халық əртісі Ж.Елебеков-
тен дəріс алып, оқуын ойдағыдай аяқтап, Мəдениет 

министрлігінің арнайы жолдамасымен Жезқазғанға 
келіп, өнерімен тəнті етіп, «Жез киік» ансамблінің 
жезтаңдай əншісі атанған. Т.Қалмағамбетовтің əн-
дерін ел ішіне кеңінен насихаттап, Жезқазған фи-
лармониясының негізін қалауға  мұрындық болған 
өнер жанашыры. Өзінен кейінгі жастарға өнерін 
үлгі етіп, шəкірт тəрбиелеп, ұлағатты ұстаз деген 
лайықты бағасы да жоқ емес.

– Біз үшін  батырлар мен ақындар, ғалымдар 
мен даналар туған жердің топырағын  басу қол жет-
пес бақыт деп білеміз. Біртуар саңлақтарды өнер 
биігіне шығарып, қанаттандырған осынау  киелі 
сахнада əн айту өміріміздегі ең алғашқы жетісті-
гіміз деуге негіз бар. Өнер мен дарын иелерінің 
таразысын тең ұстай білетін тыңдарманымызға 
алғыс тан басқа айтарымыз жоқ, – дейді жезқазған-
дық жезтаңдай əнші.

Аудан əкімінің орынбасары Түбекбай Əубəкіров 
Торғай өңіріне келіп, халықты əсем əнмен сусын-
датып, рухани демалыс сыйлаған жезқазғандық 
əншілерге аудан əкімдігі мен аудан жұртшылығы-
ның атынан ризашылық сезімін жеткізді. Сонымен 
қатар, өнер жолындағы тынымсыз еңбектеріне та-
быс тіледі.

Халық əндеріне əбден сусындаған көрермендер 
қимастықпен тарқасып, жүрек-жарды тілектерін 
білдіріп жатты.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Жезқазғанның 
жезтаңдай әншілері

Қасқырбай 
         ҚОЙШЫМАНОВ

Ел біріншілігінің 29 ту-
рында Қостанайдың «То-
былы» Қарағандыға қонаққа 
барып, 2:3 есебімен жеңіске 
жетті.

Омари Тетрадзе шығарған 
құрамнан көптен бері көзге 
ілінбей жүрген Альмир Мухут-
диновқа орын табылыпты. Ал 
қалған футболшылар «Жеті-
сумен» өткен ойында алаңға 
шыққан. 

Алғашқы он минут қос 
ұжымның бір-бірін қадағала-
уымен өтті. Тобылдық Д.Савич 
Я.Багинскийдің қақпасына бірінші 
соққыны бағыттады. Бірінші тайм-
ның ортасында қостанайлықтар 
«Шахтер» қақпасының маңында 
бірнеше мүмкіндікке ие болды. 
Дегенмен, Ч.Дяктің соққысынан 

қақпашы жылдамырақ болса, енді 
бірде қорғаушылар допқа тосқа-
уыл қойды. Ары қарай ойын бір-
сыдырғы жүрді. 

Кездесудің екінші бөлігі қос-
танайлықтардың басымдығымен 
өтті. Қарсыластардың қақпасын 
торуылдап жүрген С.Хижниченко 

«Тобылды» алға шығарды. 52 ми-
нутта Т.Шимкович орталық алаңнан 
суырылып шығып, сол қапталдан 
 Д.Главинаны шабуылға қосты. Өз 
кезегінде соңғысы айып алаңына 

пас асырды. Допқа биік 
секірген шабуылшы есеп 
ашты. Қостанай ойыншы-
лары «Шахтер» қақпашы-
сына дамыл бермеді. Кезек-
ті сəтте Т.Шимкович өзінің 
жеке шеберлігін көрсетті. 
ол 20 метрдей жерден 
жақын бұрышқа шірене 
тартты. 0:2! Румындық 
Ч.Дяк бүгін белсенді өнер 
көрсетті. Ол таблодағы 
көрсеткішті 0:3-ке жеткізді.

Алаң иелері Марко 
Симоновскидің көме-
гімен есепті бір допқа 
қысқартқан. «Тобыл» фут-
болшылары сəл босаңсыды 

ма, «Шахтер» есепті 2:3 қылды. Бұл 
жолы да Марко Симоновски көзге 
түсті. 

Осылайша, «Тобыл» екінші 
алтылықтағы кезекті жеңісіне қол 
жеткізді. Келесі турда «Ақжайық» 
қонаққа келеді.

ФУТБОЛ

Кеншілерді ұтты

Мұрат 
       ЖҮНІСҰЛЫ

 Елдің ертеңін тəрбиелейтін 
ұстаздар. Ұлы ағартушы Ы.Ал-
тынсарин атындағы гимназия-
ның мəжіліс залында ұстаздар 
күні мерекесіне орай салтанатты 
жиын өтті.  Қажырлы еңбек ие-
лерін қала əкімінің орынбасары 
Қ.Əбішов пен қалалық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы Ж.Ғап-
басұлы құттықтады.

 Мерекелік шарада ұстаздар 
қауымына лайықты құрмет көр-
сетіліп, сый-сияпат жасалды. 
Атап айтқанда: «Ы.Алтынсарин 
төсбелгісі» Арқалық көпсалалы 
колледжі директорының орын-
басары Болатбек Оташевқа 
табысталып, облыстық білім 
басқармасының грамотасымен 
№5 мектеп мұғалімі Жұмакүл Ме-
кебай, Б.Байқадамов атындағы 

музыка мектебінің оқытушысы 
Балым Жүсіпова, Фурманов орта 
мектебінің мұғалімі Гүлнəр Əбіл-
дина, №10 мектеп мұғалімі Айза-
да Мұқанова, №1 мектеп мұғалімі 
Гүлнəр Жаманова, Н.Құлжанова 
атындағы Торғай гуманитарлық 
колледжінің оқытушысы Руслан 
Мəмбетов, Арқалық медицина 
колледжінің ұстазы Самал Жиен-
баевалар марапатталды. Арқа-
лық қаласы əкімінің марапатына 
кенелгендер де аз болмады.

Жас ұрпаққа жаңашыл білім 
беріп, ел болашағын жасампаз-
дыққа тəрбиелейтін ұстаздар 
еңбегі өлшеусіз. Төл мейра-
мында еңбегі жанып, мəртебесі 
өскен аяулы жандар «Жас-Ұлан» 
жасөспірімдер орталығының 
ұйым дастыруымен əзірленген 
мерекелік концертті тамашалады.

Арқалық қаласы.

Қауіп қайдан демеңіз...
Жаңа жылу маусымы 

таяп келеді. Осыған орай, 
рудныйлық төтенше жағдай-
лар басқармасының ма-
мандары жергілікті полиция 
қызметінің өкілдерімен бірге 
жеке тұрғын үй секторын 
аралап, ондағы пештердің 
құрылысын, орналасуын 
қадағалауға кірісті. Жал-
пықалалық рейд арқылы ма-
мандар тұрғындарды өртке 
қарсы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды.

– Жыл басынан бері тіркелген өрттердің көбі пештегі ақаудан өрші-
ген. Құдықтардың бітеліп, түтіннің шығуына мəн бермейтін тұрғындар, 
тіпті пешті кəсіби мамандардың кеңесіне жүгінбей, өз білгендерінше 
салады. Оның үстіне қызған пештің қасына тұтанғыш заттарды да 
жинап қоятындары бар. Рейд барысында тұрғындармен əңгімелесіп, 
оларға өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндірдік. Пештердің жағдайын өз 
көзімізбен көріп, кеңесімізді бердік. Себебі басты мақсат – айыппұл 
тағайындап, қорқыту емес. Келеңсіз оқиғаларды болдырмау, – дейді 
Төтенше жағдайлар басқармасының аға инженері Құсайын Айтуған.

Жергілікті полиция қызметінің өкілі Лаура Ибраеваның айтуынша, 
соңғы уақыттары жеке секторда өрт оқиғалары көбейіп кеткен. 

– Соның салдарынан қала аумағында 4 адам қаза тапты. Олар-
дың барлығы ішімдік ішіп, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамағандар, 
– дейді ол. 

Қыркүйектің 5-інде басталған рейд барысында басқарма маманда-
ры 100-ге тарта тұрғын үйді аралап, пеш, электр жəне газ қондырғыла-
рын пайдалану қауіпсіздігіне аса мəн берді. Тұрғындарға «Тұрмыстық 
газ құралдарын қауіпсіз пайдалану» жəне «Күзгі-қысқы маусымдағы 
тұрғындардың өрт қауіпсіздігі шараларын сақтау»  жадынамалары 
бар үгіт-насихат парақтарын таратты. Айлық 5-қазанда аяқталуы тиіс. 
Бірақ өрт сөндірушілер қаланың барлық шағын аудандарын аралап 
шықпайынша, рейд жалғасатындығына сендірді.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

Ұстаздар күні 
аталып өтілді
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