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Гүлназым 
 САҒИТОВА

Қостанай қалалық мешітінің дін қызметкер-
лері жаңа оқу жылы қарсаңында «Мектепке 
жол» акциясы шеңберінде тұрмысы жағынан аз 
қамтылған, көп балалы отбасыларынан 1 сыныпқа 
баратын бір топ балаға мектепке қажетті  кеңсе 
тауарлары, оқу-құралдары мен сөмкені сыйға 
тартты.

– Жаңа  оқу жылы  да таяп келеді. Сондықтан 
да қайырымдылық шарасын  арнайы жұма күні 

ұйымдастырдық. Мектеп табалдырығын бірінші 
рет аттайтын,  білімге қадам басатын кішкене 
балаларымыз үлкен қариялардың батасын алсын 
деп, осы күннің шапағаты тисін деп өткізіп отыр-
мыз. Қостанай қаласының білім бөліміне осындай 
шара ұйымдастырсақ, көмек берсек деп  хабар-
ласқан едік, білім бөлімінің мамандары  қаладағы 
№5 «а» мектебіндегі 1 сыныпқа баратын бір топ 
балаға қол ұшын берсеңіздер деді.  Қайырым-
дылықтың үлкен-кішісі жоқ,  сондықтан да қай 
бала болмасын,  көңілі қуанып, марқайып мектеп 
табалдырығын аттаса деген тілек.  Сол секілді  

сыйлайтын тағы аздаған тәттілеріміз, сусындары-
мыз бар, – деді Қостанай қалалық мешітінің бас 
имамы Шоқан қажы Әмірханов.

Мектепке баратын бір топ  бірінші сыныптың 
кішкене балалары мектепке қажетті оқу-құралда-
рына ие болып, мәз-мейрам болып қалды.  Сөм-
келерін, құралдарды қарап, бір-біріне көрсетіп 
те жатты.  Үлкен аталарымыздың бірі батасын 
да берді. 

СУРЕТТЕ: іс-шарадан көрініс.
Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» АКЦИЯСЫ

Қайырымдылық  аясында...

Кенже 
       ҚОНЫСБАЙ

Бүгіндері Қостанай қаласы 
мен облыс көлеміндегі бар-
лық елді мекендерде қытымыр 
қысқа əзірлік басталып-ақ кет-
кен. Мəселен, жерасты тар-

тылған жылу мен су құбырла-
рын  барынша тезірек орнатып, 
дайындықты бір пысықтап алу 
– негізгі міндет. Осындай мақ-
сатпен облыс əкімі Архимед 
Мұхамбетов арнайы іссапар-
мен Лисаков қаласына барды. 
Мұнда Лисаков тай шырай-

лы шаһармен іргелес жатқан 
 Октябрьский ауылы бар. Ай-
тулы ауылда биыл су тарту 
желілерін қайта құру жұмыс-
тары қарқынды жүруде. Қала 
əкімшілігінің тапсырмасымен 
ұзындығы 18,4 шақырым құрай-
тын құбырды жөндеу керек. Бұл 

міндет қарағандылық «Фирма 
«Энергия» ЖШС-не жүктелген 
болатын. Серіктес тік басшысы 
Алмас Сұлтанов жыл аяғына 
дейін тұрғындарды ауызсумен 
қамтамасыз етуге уəде беріп 
отыр. Игілікті жоба «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарлама-

сының аясында қолға алынған. 
Октябрьский ауылындағы қайта 
құру жұмыс тарына мемлекеттік 
бағдарламадан 751,8 млн.теңге 
бөлінген. Осы ауылға 
ауызсудан бөлек, газ құ-
бырларын тарту мəсе-
лесі  қарастырылыпты. 

БИЛІК ЖƏНЕ ХАЛЫҚ

Құрылыс қарқынды дамып келеді
Облыс әкімі Лисаков қаласына ісспармен барды

2-бет.



223 тамыз 2016 жыл

Ауылды толығымен 
табиғи газға ауыстыру 
жұмыстары биылғы 
жылдың мамыр айын-

да басталған болатын. Әзірше 
жартысына жуығы еңсерілді. 

Өңірде қарқынды дамып келе 
жатқан кәсіпкерліктің бір түрі – 
ангар жасау. Лисаков қаласында 
орналасқан «СпецСтальКонстру-
кии» ЖШС-нің бүгінгі аяқ алысы 
айтарлықтай. Олар ауыл шаруа-
шылығына, өндіріс ошақтарына, 
спорттық нысандар мен әуежайа-
ларда ұшақтар мен тік ұшақтарға 
ыңғайлы етіп ангарлар жасайды. 
Серіктестіктің тауары Қостанай 
облысынан бөлек, Республика 
көлемінде сұранысқа ие. Өнер-
кәсіп басшысы Алексей Аман 
мен облыс әкімі Архимед Мұ-
хамбетов екі тарап бірігіп, келе-
шекте үлкен футболға арналған 
жабық спорттық манеж құрасты-
ру керек екенін айтты. Алдымен, 
Қостанай қаласында салынса, 
қалған қалалардан да тапсырыс 
түседі.  

Қалада белең ала бастаған 
құрылыс нысандары жетер-
лік. Мысалы, биыл тұрғындар-
дың игілігіне берілген спорт 
алаңқайы лисаковтықтардың 
көңілінен шыққан. Су жаңа жат-
тығу құралдары қатар тізіліп 
тұр. Шағын футбол алаңы да 
сайлы. Осының бәрі Қостанай 
облыстық әкімшілігі мен ERG 
компаниясының арасындағы 
меморандум аясында  жүзеге 
асуда. 

Сондай-ақ, аймақ басшысы 
Лисаков қаласындағы жаңадан 
бой көтерген қос бірдей бала-
бақшаны тамашалады. Соның 
бірі «Балақай» атты бақша-
ны жастайынан ұстаздық етіп, 
шәкірт тәрбиелеген Любовь 
Захарова ашып отыр. Шетелде 

қызмет істейтін ұлының демеу-
шілігімен аңсаған арманына қол 
жеткізгенін айтады ол. Заман 
талабына сай тұрғызылған ғима-
раттың іші-сырты көз тартады. 
200-ге жуық балақайға арналған 
бұл балабақша бүлдіршіндерді 
ерте жастан-ақ қабылдай береді. 
Балаларды қабылдау жұмыста-
ры әлі де жүріп жатыр. Зейнет-
тегі қарт ұстаздың мұндай батыл 
қадамына ризашылығын білдір-
ген А.Мұхамбетов қандай да бір 

көмек керек болса, қол ұшын со-
зуға дайын екенін жеткізді. 

Облыс әкімі сәбилерге ар-
налған екінші бір нысан – «Нұр-
лы жол» балабақшасының сал-
танатты түрде ашылу рәсіміне 
қатысып, тұсауын кесті. Мұнда 
да бар жағдай жасалған. Жер-
гілікті жас мамандармен қатары 
толығып, тұтас бір қалаға қуа-
ныш сыйлап-ақ тұр.  

Суреттерді түсірген автор.

Құрылыс қарқынды 
дамып келеді

1-бет.

Қымбат 
       ДОСЖАНОВА

Жаңа оқу жылының басталуына 
санаулы күндер қалды. Ата-
аналар балаларын мектепке 
дайындауға қызу кірісіп кеткен. 
Осы уақытта республикамыздың 
барлық аймағында «Мектепке 
жол» акциясы өтіп жатыр. 
Қайырымдылық шарасына 
Қостанай облыстық «Марал 
ишан» мешіті де үлес қосты. 
Мешіт ұжымы демеушілердің 
қолдауымен 80 балаға оқу-құрал 
алып берді. 

Қайырымдылық акциясының мақсаты – 
аз қамтылған және көп балалы, жетім және ата- 
анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
көмек көрсету. Асыл дінімізде жоқ жітікке көмек 
беру ізгі ниет пен жақсы амалдардың жарқын үл-
гісі саналады. Өнегелі істі жыл сайын жалғастырып 
келе жатқан ұжым балаларға биыл да зор қуаныш 
сыйлады. Оқу құралдарын сыйға алған жас өрен-
дер де мәз. Мұндай бастаманың демеушісі Тобыл 
өңірінің кәсіпкерлері, Қостанай облысы бойынша 
қажылар қауымдастығы және зекет қоры екенін 
атап өтейік. 

– Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы-
ның төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы-
ның бастамасымен «Мектепке жол» акциясына үлес 
қосудамыз. Демеушілердің көмегімен кембағал 
отбасылардың басын қосып, балаларға мектепке 
қажетті оқу құралдарын алып бердік. Балалар-
дың ұлтына, нәсіліне қарамаймыз, бөліп-жару 
деген болмайды, – деді облыстық «Марал ишан» 
мешітінің наиб имамы Бақытжан қажы Икрам. 

СУРЕТТЕ: оқу құралдарын алған балалар.
Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – ҚАСТЕРЛІ ҚАСИЕТ

Бар жақсылық – балаға

Ел шебін күзеткендер
Кенже 
      ҚОНЫСБАЙ

Осыдан 24 жыл 
бұрын ҚР Президентінің 
Жарлығымен шека-
ра қыз меткерлерінің 
жасағы құрылған еді. 
Міне, сол уақыттан 
бері 18-тамыз  – шека-
рашылар күні. Қостанай 
облысындағы ел шебін 
«Солтүстік» аймақтық 
басқармасы қадаға-
лайды. 1413 шақырым жердің қауіпсіздін бақылайтын бұл жасаққа 
биыл – 15 жыл. Ел қорғаған батырлардың жыл бойы атқарған ең-
бектері еселі. Мәселен, өткен 7 айдың қорытындысы бойынша 520 
заң бұзушы ұсталған. Бұдан өзге 17 адам шекараны рұқсатсыз кесіп 
өтсе, арам пиғылды тағы 96 алаяқ құрықталды. Есірткіден басқа, екі 
ел арасындағы «Обаған» бекетінде заңсыз қару-жарақтар алып өтпек 
болған 27 қылмыскер қолға түскен. 

Төл мерекелері қарсаңында әскерилерді Қостанай халқы құт-
тықтап, билік тарапынан марапаттауға ие болды. «Жеңіс» саябағында 
өткен салтанат әскери ансамбльдің маршымен басталды. Алдымен, 
ескерткішке гүл шоқтарын қойып, қызмет жолында қаза тапқан шека-
ра қаһармандарын бір минут үнсіздікпен еске алды. Облыс әкімінің 
орынбасары Сергей Карплюк аймақ басшысының құттықтауын жет-
кізіп, сөз сөйледі. Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен құрметті 
демалысқа шыққан әскерилер отансүйгіштікке жетелейтін жалынды 
әңгімелерді тілге тиек еткен-ді. Артынша жиналғандарды 2031 әскери 
бөлім сарбаздары қоян-қолтық күрестің әдіс-тәсілдерімен тәнті қылды. 
Көрсетілген құрметтен желпіне түскен шекарашы сарбаздар Отан 
алдында адал қызмет етуге тағы бір мәрте ант етті. 

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

Жемқорлыққа қарсы  
кешенді шаралар

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлі-
гінің Қостанай облысы бойынша департаменті Лисаков қаласы әкімі 
аппаратымен, Қостанай облысының балалар және жастар ұйым 
қауымдастығымен бірлесіп «Азаматтардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау қызметін жүзеге асырудағы қызметтік әдеп және 
жоғары рухани-адамгершілік ахуал» тақырыбына ауданаралық дөң-
гелек үстел өткізді. 

– Дөңгелек үстелдің жұмысына Жітіқара, Денисов аудандарын-
дағы мемлекеттік мекемелер, құқық қорғау органдары, сот, кәсіпкерлік 
субьектілері, үкіметтік емес ұйымдарының мамандары мен өкілдері 
қатысты.   Жиын  барысында жемқорлықтың алдын алу, оған қарсы 
мәдениетті қалыптастыру, Әдеп кодексі туралы жан-жақты айтыл-
ды. Сонымен бірге Кодексті тиімді пайдалана отырып азаматтардың 
құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау жөніндегі іс-шараларды 
іске асыру үшін  ұсыныстар жасалды, – деді  ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері министрлігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің  сы-
байлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының бас маманы Диас 
Ахметжанов. 

Іс-шараның соңында өткен шағын  брифинг аясында департамент 
басшысының орынбасары Ә.Досекенов мемлекеттік қызмет туралы 
жарлығындағы өзгерістер жайында, сондай-ақ, ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері министрлігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2016 
жылдың І жарты жылдығында атқарылған жұмыстар туралы айтып 
өтті. Сонымен қатар департамент өкілдері  Лисаков қаласы әкімдігінің 
ішкі саясат бөлімінде, «Aкцент» телерадиоарнасында болды. 

Г. БАДАҚҚЫЗЫ.

Шөп шабу науқаны 
аяқталды

Жаз айында жауын-шашын көп болып, қыр шабындығы бітік 
шықты. «Қыстың қамын – жаз ойлаған»  шаруа қожалықтары мен 
жекеменшік тракторлары бар адамдар  маусым айынан бастап шөп 
шабу науқанына қызу кірісті. Облыстық ауылщаруашылық басқар-
масының тапсырмасына сәйкес бір жарым жылға 132, 2 тонна шөп 
шабылу керек. Бұл тапсырма жүз пайыз орындалды деп Жанкелдин 
ауданының кәсіпкерлік және ауылшаруашылық бөлімінің қызметкер-
лері хабарлады. Аталмыш бөлім қызметкерлерінің берген мәліметіне 
сүйенсек шөп шабу науқанына аудан бойынша 127 трактор, 237 шөп 
шабатын орақ жұмылдырылған.

Уақытылы шабылған шөптің сапасы да жақсы болады. Аудан, 
ауыл, ауылдық округтердің тұрғындарына артылған шөптерді тиімді 
бағамен ал әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға және еңбек арда-
герлеріне мүмкіндігінше төменгі бағамен сатамыз деп сенім білдіріп 
отыр шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.
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Үкімет елімізді 
инвестиция тартуда 
шетелдіктер үшін Еу-
разиядағы тартымды 
орынға айналдыруды 
көздейді. Тиісінше әр 
өңірдің инвесторларға 
тиімді жағдай жасаға-
нын қалайды. Ол үшін 
әуелі халықтың еле-
улі өзгерістерге дайын 
болуы жөн деп біледі. 
Сондықтан оларды 
жан-жақты қолдауға 
әзір. Жаңа жұмыс 
орындарын ашуда, 

 бизнеске арналған 
несиелер ұсынуда, 
кәсіптік білім алуға 
мүмкіндік беруде.  
Ал, кейіннен өндіріл-
ген шикізаттарымызды 
сыртқа экспорттап, 
қайтарымына заманауи 
технологиялар алуды 
басты мақсат санайды. 
Себебі ол бүгінде өр-
кендеудің басты құра-
лына айналып отыр. 
Облысымыз да осы ме-
желі міндеттерді сұра-
нысқа сай атқарып 

келеді. Біз бұл мақ-
саттарды аймағымыз 
қалай іске асырып 
жатқандығы туралы 
тұрғындардың пікірін 
анықтап көрдік. Ол 
үшін облыс көлемінде 
әлеуметтік сауалнама 
жүргіздік. Халыққа 
мемлекетіміздің жаңа 
инвестициялық сая-
сатына қатысты са-
уалдар жолданды. 
Нәтижелерін инфогра-
фика түрінде назарла-
рыңызға ұсынамыз.   

БІЗДІҢ САРАПТАМА

Қоғам пікірі –  
    айна іспетті

Мәліметтер «Қостанай таңының» әлеуметтік зерттеу  
орталығының деректері бойынша әзірленді.

Қайырымдылық –  
игі іс

Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына байланысты 
«Бақытты балалық шақ ме-
кені» ұранымен қайырым-
дылық акциясы басталға-
нын барлығымызда жақсы 
білеміз.

Акцияның мақсаты 
– жетім, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 
балаларға, сонымен қатар аз қамтылған және көп балалы отбасының 
балаларына нақты атаулы көмек көрсету болып табылады.

Осы мақсатта «Оспанқожа әулие» мешітінің бас имамы Аян Хасе-
нов аудан орталығындағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың 
балаларына мектепке ұстайтын қол сөмке мен оқу құралдарын алып 
беріп, қайырымды іс жасады.

– Біздің Алла алдындағы міндетіміз бес уақыт намаз оқып, ораза 
тұту болса, адамдардың алдындағы міндетіміз қолымыздан келген-
ше оларға жәрдемдесу. Сондықтан бізде өз үлесімізді  қосайық деп 
мешіттің атынан «Мектепке жол» акциясы аясында көп балалы және 
аз қамтылған отбасылардың яғни сегіз оқушыға мектепке қажет-
ті құралдарын алып бердік. Ауданымызда осы бастама жыл сайын 
жалғасын тауып, игілікті  істің жаршысы болып отырса нұр үстіне 
нұр болар еді, – дейді бас имам Аян Сәбитбекұлы.

                                                                    Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

Исламға бетбұрыс
Қостанай облыстық 

«Марал ишан» мешітінде 
балаларға арналған жазғы 
діни сауат ашу курсы өз жұ-
мысын тәмамдады.

Осы екі айлық курста 
облыстық мешіттің найб 
имамы, жас ұстаз  Әлішер 
Ертайұлы шәкірттерге Ис-
лам дініндегі «Құран әліп-
песі, әдеп пен тәлім-тәр-
бие, ислам ғибадаты, пайғамбарлар тарихы» жайлы дәріс берді. 

Ол балалардың уақытты тиімді пайдаланып, белгіленген мерзім 
ішінде тиянақты болуларына айрықша назар аударды. Сонымен қатар 
балалардың ынтасын арттыру үшін түрлі ойындар өткізіп, арасында 
түрлі тәттілермен сыйлықтар жасап отырды.

Ол үшін жастар ісі бойынша жауапты Омар  Жұмағұлов ұйымдас-
тырған жәрмеңкеден демеушілік танытылды.

Салтанатты жиында шәкірттерге 2 айлық курсты бітіргені туралы 
сертификат пен сый-сияпат жасалды Шара барысында найб имам 
Дархан Сыздықов ата-аналарға рахметін айтса, Жақсылық Ғайсин 
ата батасын берді.

Қажылыққа санаулы 
күндер қалды

Міне енді санаулы күн-
дерден соң биылғы 2016 
жылдың, яғни хиджри жыл 
санауы бойынша 1437 жыл-
дың қажылығы да бастала-
ды.

Осыған орай барлық 
жерде «қажылық пары-
зымды өтеймін», – деп 
ниет тенген жандар сапарға 
жан-жақты дайындалуда. Сол себепті Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының тапсырмасы негізінде Қостанай облысы бойынша 
түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.

Қанша дегенмен қажылық сапары кезінде миллиондаған адам-
ның ішінде жүріп кейбір амалдарды ұмытпай, парыздары мен сүн-
неттерді толық орындаған кезде ғана қажылық міндеті өтелген болып 
есептеледі.

Міне сондықтан да қажылыққа барам деушілерді алдын-ала 
дайын дау мешіт имамдарына жүктелген. Осы орайда облыс көлемін-
дегі барлық мешіттер және облыстық «Марал ишан» мешітінде әр 
намаздардан соң «Қажылық сапары» тақырыбында дәрістер оқылып, 
жасалатын амалдар бойынша үйрету сабақтары өтуде.

ҚМДБ-ның Қостанай облысындағы
өкілдігінің баспасөз қызметі.
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Әлібек 
      ЫБЫРАЙ

Қарасу ауданында халықтың 
көмегінің арқасында жаңа бір ны-
сан ел игілігіне айналды. Дәлірек 
айтсақ, осы ауданға қарасты Ок-
тябрь кентіндегі «Қарамырза» 
мешітінің жанынан асхана бой 
көтерді. Өйткені, діни рәсімдер 
өткізетін, ас беретін орын мұнда 
тапшы-тұғын. Осыдан бес жыл 
бұрын мешіт алқасы атынан жа-
салған ұсыныс көпшіліктің тара-
пынан қызу қолдау тауып, жұрт 
тиыннан теңге құрап болашақ ас-
хана құрылысына қаржы жинай 
бастаған-ды. Игі бастамаға әркім 
әрқалай үн қосты. Бірі қолындағы 
бес-он мың теңгесін апарып бер-
се, енді бірі көлік, құрылыс мате-
риалдарымен жәрдемдесті. Тіпті, 
малдай апарып бергендерді де 
көрдік. Бірақ, құрылыс салу оңай-
ға соққан жоқ. Халықтың жиған 
қаржысы құрылыс жұмыстарына 
толық жетпеді. «Жұмыла көтер-
ген жүк жеңіл болады» демекші, 
пәтуалы іске жергілікті ауылша-
руашылық тауар өндірушілері, 
кәсіпкерлер, құқық қорғау ор-
гандарының қызметкерлері, 
мұғалімдер, дәрігерлер, атқа-
рушы билік өкілдері, бюджеттік 
мекеме қызметкерлері қол ұшын 
созды. 

– Жалпы, мұндай іске тәуе-
кел ету қиын. Дегенмен, «ше-
гірткеден қорыққан егін екпей-
ді» демекші, ауылдастарымның 
жағдайын көріп отырып, қарап 
отыра алмадым. Сауапты іске 
кірісуге тура келді. Өмір болға-
сын өлім-жітім болмай тұрмайды. 
Сондайда, жан-жақтан келген 
азаматтардың қарасы көп бола-
тындығы анық. Ол үшін арнайы 
кафе жалға алынады. Олардың 
бағасы әлбетте кез келгеннің 
қалтасына ауыр тиетіні белгілі. 
Қалыптасқан жағдайды оңал-
ту үшін халық болып жұмылып, 
осы асхананы салуды ұйғардық, 
– дейді «Қарамырза» мешітінің 

бас имамы Серік қажы Салих. 
– Әрине, құрылыс барысында 
алдан кездескен қиындықтар ту-
ралы айтып жатудың өзі артық. 
Бірақ, бес жыл бойы соның бәрі-
не төзуге тура келді.

Серік қажының мұнысы рас 
енді. Ол асхананың іргетасы қа-
ланған күннен бастап тыным көр-
ген емес. Кәсіпкер азаматтардан 
көмек сұрады. Жергілікті атқа-
рушы биліктің есігін жағалады. 
Ойы – қайткен күнде басталған 
істі аяқсыз қалдырмау еді. Ақы-
ры, көп тілегі қабыл болып, қуа-
нышты күнге де жетті. 

Асхананың салтанатты 
ашылу рәсіміне бес жыл бойы 
қолдарынан келген көмектерін 
аямаған барлық азаматтар құр-
метті қонақ ретінде шақырыл-
ды. Шара барысында сауапты 
істен шет қалмаған жекелеген 
ұжымдар мен бір топ кәсіпкер-
лердің аттары аталып, арнайы 
марапатталды. Олардың арасын-
да «Суық су» коммуналдық-ша-
руашылық мекемесі, Октябрь 
ауылдық ауруханасының ұжымы, 
Октябрь жарықпен қамтамасыз 
ету орталығы, «Салтанат» бала-
бақшасының ұжымы, «Қазақавто-
дор» жол басқармасы, Шолақаша 

элеваторы, астаналық «Алит» 
ЖШС, «Сельхозкомплект» фир-
масы, жергілікті кәсіпкерлер 
Заур Итаев, Виктор Ковальский, 
Шәкірмұхаммед Холметов, Қа-
рамерген Досжанов, Иса Бун-
хоев, Манарбек Есжанов, Асқар 
Қошқаров, Мейрам Ысқақов, 
Эльбек Хамбураев, Нұрлан Әл-
жанқұлов, Галина Бексұлтанова, 
Гүлнар Алекса, Серікбай Қабы-
лов жетекшілік ететін құрылыс 
бригадасы, Василий Шудегов, 
Ұлан Шілдебаев тардың еңбектері 
Алғыс хатпен аталып өтті.

– Бұл көптің қалауымен біткен 
іс болды. Асхана құрылысына 
жас пен кәрінің қатар жұмылға-
нын көріп, көңіл қуанды. Бүгінгі-
дей алмағайып заманда біреуден 
көмек сұраудың өзі қиын. Соған 
қарамастан халық қолындағы ба-
рымен бөлісті. Бұл дегеніңіз ын-
тымақ пен бірліктің арқасы, – деп 
атап өтті Марал ишан атындағы 
облыстық Ақ мешіттің наиб-има-
мы Бақытжан Икрамұлы.

Салтанатты рәсімнен кейін 
әруақтарға арналып ас беріліп, 
құран оқылды.

СУРЕТТЕ: мешіттің ашылу 
салтанатынан көрініс.

ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

Асхана құрылысы 
аяқталды

Ұлы ұстаз Ы.Алтынсарин-
нің 175  туғанына орай Аман-
тоғай ауылының мәдениет үй-
інде   «Ұлттың – ұлы ұстазы» 
мәнерлеп оқу байқауы өткізілді. 
Байқауға  Амантоғай және Жал-
дама жалпы білім беретін орта 
мектебінің 5-7 сынып оқушылары  
қатысты. Байқау Ы.Алтынсарин-
нің   шығармаларын насихаттау, 
мектеп оқушыларының шығар-
машылық қабілеттерін, эстетика-
лық талғамдарын, тума талант, 
табиғи дарындарын анықтау. 
Оқушылардың поэзияға деген 
құштарлығын арттыру, өлең 
сөзінің құдіреті мен қуатын жа-
нымен сезініп, жүрегімен түсіне 
білуге үйрету, еңбекке тәрбиелеу.

Сайыскерлердің өнерін баға-
лау үшін Амантоғай және Жалдама 
жалпы білім беретін орта мектеп-
терінің мұғалімдері және ауылдың 
билік өкілдері қазылық етті.

Байқау нәтижесінде бас жүл-
дені Жалдама жалпы білім бе-
ретін орта мектебінің  5 сынып 
оқушысы Рахымбек Құдайбер-
ген, 1-орынды Бексейіт Айдос, 
2-орынды Шөптібай Жәния,  

3-орынды Қалмағанбетова Жұ-
магүлсім иеленді. Жеңімпаздарға 
мақтау қағаздары салтанатты 
түрде табысталды.

 Ж.ТӨЛЕГЕНОВА.
Аманкелді ауданы.

«Ұлттың – ұлы ұстазы»

ӨМІР САПАСЫ        

«Жас келсе – іске» 

Адамдарды құтқару және қорғау – бұл кез-келгеннің маңдайына 
жазыла бермейтін игілікті іс. Тек қана қорқыныш пен қауіптен қо-
рықпайтын жандар ғана оған күнде бетпе-бет келу үшін құтқару қыз-
метіне жұмыс істеуге келеді. Алайда ол үшін әрбір өрт сөндірушінің 
бойында мықты денсаулық, темірдей төзім және ептілік болуы тиіс. 
Міне осындай қасиеттерін тексеру үшін орталық стадионда азамат-
тық қорғау органдарына жұмысқа орналасуға келген үміткерлерден 
дене шынықтыру дайындығы бойынша сынақ қабылдау өтті.  

Бағдарламаға аспалы темірге 15 рет тартылу, 100 метрге жүгіру 
және 3 шақырымға жүгіру кірді.  

Ыстық ауа-райына және қыздырып тұрған күнге қарамастан үміт-
керлердің жүзінен олардың қаншалықты тырысып, барлық күш-жі-
герлерін 100 пайыз жұмсап жатқандары көрініп тұрды. Алайда бар-
лық қатысушылар үшін ең қиын кезең 3 шақырым жүгіру болды, 
өйткені бұл қашықтық тәжірибелі әрі дене бітімі жақсы дамыған 
спортшы үшін де жеңіл болып табылмайды, ал дайындығы жоқ қа-
тысушы үшін шыдамдылықты тексеруге айтарлықтай үлкен сынақ. 
Аталмыш тапсырманы үміткерлер жақсы баға көрсете отырып тама-
ша орындап шықты.        

Қатысушылардың саны 13 адамды құрады.  
Сынақ қабылдау азаматтық қорғау майоры Тасмакинов Баймыр-

заның және азаматтық қорғау лейтенанты Ырғызбаев Нұрсұлтанның 
басшылық етуімен өтті.      

Сынақ аяқталғаннан кейін барлық нәтижелер жалпы сомаға қо-
сылып,  қатысушыларға жарияланды.   

«Қостанай облысы ТЖД ӨС және АҚЖҚ»  
ММ кадр жұмысы бөлімі.

Пәтерді ұрыдан  
қорғау үшін... 

Қостанайлық полицейлер азаматтарға күзет фирмала-
рының қызметін пайдалану қажеттігі туралы кеңес берді. 
«Жаңа қала» ауданының тұрғындары тәртіп сақшыла-
рының бұл бастамасын қолдап, күзет фирмасын таңдап 
алмақ.

Облыс орта -
лығында полицей-
лер тұрғындармен 
кездесулер өткізіп, 
өз мүлкін ұры-қары-
дан қорғау үшін кү-
зет фирмаларының 
қызметіне жүгінген 
тиімді екенін түсін-
діруде. Кездесуге 
белгілі күзет фир-
маларының басшылары да қатысуда.

Күзет қызметін бақылау жөніндегі бөлімнің қызметкері 
Б.Уақбаев тың айтуынша, пәтерлердің пульттік күзеті соңғы кезде 
сұранысқа ие. Күзет жүйелеріне қосылған нысандар саны арта түсу-
де.  Күзет фирмаларының  өкілдері «Жаңа қаланың» тұрғындарына 
пульттік күзет туралы айтып берді. Пәтерді осындай күзетке қою 
арқылы ұры-қарыдан қорғаумен қатар, әртүрлі күтпеген жағдайдан, 
газ бен судың, өрттің кетуінен сақтауға болады. Күзетілетін нысан-
ның мониторингі пәтерге орнатылатын және қалыптан тыс жағдай-
дың бәрін қадағалайтын арнаулы құрылғының көмегімен жүзеге 
асырылады. Үй-жайға қауіп төнген жағдайда ол күзет пультіне белгі 
береді, содан соң оқиға болған жерге жедел полиция наряды келеді. 
Оның үстіне бұл қауіпсіздік жүйесі тәулік бойына жұмыс істейді.

Аудан тұрғындарының көбі бұл қызмет түріне қызығушылық 
білдірді. Өйткені үйлерде ешқандай күзет жоқ. Баспана қауіпсіздігі 
оның иесі үшін аса маңызды екені белгілі, сол себепті әркім өз үйін 
қорғаудың қамын ойлайды. Ал Қостанай қаласында жыл басынан 
бері 767 пәтер ұрлығы тіркелген.    
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Білім берудіњ жања мазм±ны

Б‰гінгі тањда елімізде сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰реске
жалпы  мемлекеттік мєртебе бе-
рілгені белгілі. "Ќазаќстан –
2050": ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты" Стратегия-
сында мемлекет пен ќоѓам
бірлесіп сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес ж‰ргізу баѓыттары
негізделген. Сыбайлас жемќор-
лыќ – б±л тек ќ±ќыќ б±зушылыќ
ќана емес, сонымен ќатар оныњ
мемлекеттіњ тиімділігіне сенім
арттыруды бєсењдетіп, ±лттыњ
ќауіпсіздігіне тура ќауіп-ќатерін
тигізетіні айтылѓан.

Сондыќтан мемлекеттік ќыз-
мет саласындаѓы μзгерістер ењ
алдымен сыбайластыќтыњ ал-
дын алуѓа баѓытталуы керек. Де-
мек, сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы зањнама талаптары мем-
лекеттік ќызметке ‰міткерлерді
іріктеу жєне ќабылдау барысын-
да міндетті т‰рде ескерілуі ќажет.

Єрине, сыбайлас жемќорлыќ
таќырыбы к‰рделі таќырыптар-
дыњ ќатарында. Б±ѓан, тек еліміз-
де ѓана емес, б‰кіл єлемді шар-
лап μткен ќаржы даѓдарысы да
себепкер болды. Алайда, сыбай-
ластыќтыњ арќасында зањ б±зу-
шы азаматтар міндетті т‰рде
мемлекеттік ќызметтен босаты-
лады.

Тек мемлекеттік басќару
ж‰йесін жетілдірудіњ салдарын-

да, соныњ ішінде мемлекеттік
ќызмет кμрсету сапасын жоѓары-
лату, мемлекеттік органдардыњ
ќызметін ашыќ єрі ќолжетімді ету,
ќоѓамдыќ баќылау шаралары-
ныњ тиімділігін жоѓарылатудыњ
нєтижесінде ѓана мемлекетіміз
ж‰йелі жєне дєйекті т‰рде сыбай-
ластыќтыњ негіздерін б±зып,
оныњ себебі мен салдарын аныќ-
тап, жоќќа шыѓара алады.

Т‰рлі кездесулер мен семи-
нар-дєрістер μткізу барысында
біз сыбайлас жемќорлыќтыњ ал-
дын алудаѓы ќолданылатын ме-
ханизмдері мен жолдарын ортаѓа
саламыз. Сондай-аќ осы кезде-
сулерде сыбайлас жемќорлыќ-
тыњ мемлекеттік органдарында
жиі кездесетіндігі туралы ж±рт-
шылыќтыњ  пікірін де  жиі естиміз.
Сондыќтан азаматтардыњ сана
сезіміндегі  осы баѓытта ќалып-
тасќан стереотиптерді б±зу
негізгі маќсатымыздыњ бірі болып
табылады. Сыбайлас жемќор-
лыќтыњ ењ басты ерекшелігі ќор-
шаѓан ортаѓа бейімделе білуі.
Б‰гінгі к‰нніњ шындыѓы осы ќо-
ѓамдыќ кеселді жою маќсатында
жања єрі тиімді, сонымен ќатар
кешенді шаралар ќолдану ќажет
етеді. "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы"  жєне  "Сыбайлас  жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы"
жања зањдардыњ негізгі ереже-
лері мен мазм±ны б±л ‰шін
ќажетті жаѓдайлар мен институт-
тарды ќ±рды. Мысалы, мемле-
кеттік ќызмет туралы зањ мемле-
кеттік ќызметтегі барлыќ дењгей-
ден μтудіњ негізгі ережелерін
аныќ кμрсетеді, конкурстыќ ірік-
теу тєртібі де μзгерді.  Б‰гінде осы
аталѓан зањ нормалары μзініњ
тєжірибелік ќолданысын тапты.

Конкурстыќ іріктеудіњ жања фор-
маты ‰ш сатылы іріктеу негізінде
ж‰зеге асырылады. Атап μтсек,
зањнамалар білімін тестілеу, жеке
ќасиеттерiн баѓалау, сондай-аќ
єњгімелесу болып табылады.
Мемлекеттік органдарда жалпы
жєне ішкі конкурстар ж‰ргізу ќара-
стырылѓан,  яѓни "соњѓысында"
тμменгі ќызметтерде ж±мыс
істейтін тєжірибелі мемлекеттік

ќызметшілер ќатыса алады, б±л
μз кезегінде меритократия не-
гізінде мемлекеттік органныњ
аясында олардыњ  мансаптыќ
ілгерлеуіне ыќпал етеді.

Сонымен ќатар  іріктеу рєсім-
дері мен мемлекеттік ќызметші-
лерді одан єрі ілгерілетудіњ
ашыќтыѓы мен  жариялылыѓына
назар аударѓым келеді.

Жања енгізілімге тоќталсаќ,
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
саласындаѓы жања зањнамаѓа
сєйкес сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы мониторинг ретінде сы-
байлас жемќорлыќтыњ алдын
алу сияќты жања тетіктері, сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы білім
беру, сыбайлас жемќорлыќтыњ
алдын алу, сыбайлас жемќорлыќ
тєуекелдерін талдау ќарастыры-
лѓанын атап μткен жμн. Мемле-
кеттік ќызметшілердіњ жања єдеп
кодексі сыбайлас жемќорлыќтыњ
алдын алу рμлін ныѓайтуда аса

сыныњ тиімділігі мен ашыќтыѓын
арттыру, жања зањнама ќабылдау
елдегі демократияны одан єрі
дамыту мен ныѓайту ‰шін жаѓдай
жасайды.

Жетекші халыќаралыќ сарап-
шылардыњ мойындауы бойын-
ша, мемлекеттік ќызметтіњ ќазаќ-
стандыќ моделі ТМД-даѓы ењ
‰здіктердіњ бірі болып табылады.
Дегенмен мемлекеттік аппарат-
тыњ тиімді ж±мыс істеуінде, мем-
лекеттік ќызметшілердіњ бєсеке-
ге ќабілеттілігі, олардыњ кєсібилігі
жєне патриотизмі мањызды рμл
атќарады.

Ел  Президенті жања форма-
циядаѓы жања єдеп тасушы жо-
ѓары кєсіби  мемлекеттік ќызмет-
шілер корпусын ќалыптастыру
жμнінде айќын маќсат ќойды.
Олар  жай ќызметкерлер ѓана
емес, мемлекетке жєне халыќќа
ќызмет етуде ‰лгі, патриотты
жєне єділ болатын ќызметкер
болуѓа тиіс, μйткені ќазіргі мем-
лекеттік ќызметтен біздіњ ќоѓамы-
мыз дєл осыны к‰тіп отыр.

Б.БЕСПАЛИНОВ,
Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттік ќызмет істері
министрлігініњ Ќостанай

облысы бойынша департа-
ментініњ басшысы, єдеп

жμніндегі кењес тμраѓасы.

100 НАЌТЫ ЌАДАМ

АЛДЫН АЛУ ЖЄНЕ ТЄРТІП –
жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл негіздері

мањызды ќ±рамдас бμлігі
ретінде мемлекеттік ќызмет
ќ±ндылыќтары мен
ќаѓидаттарын бекітті, сон-
дай-аќ мемлекеттік ќызмет-
шілердіњ ж±мыста жєне
ќызметтен тыс уаќытта
мінез-ќ±лыќ стандартта-
рын айќындады. Б‰гінде
мемлекеттік органдарда

єдеп жμніндегі стандарттарды
саќтауды баќылайтын єдеп
жμніндегі уєкілетті т±лѓалар
енгізілді. Єдеп жμніндегі кењестер
ќ±рылды. Оныњ негізгі міндеті сы-
байлас жемќорлыќтыњ алдын
алуѓа жєне ќызметтік єдеп б±зу-
шылыќтарѓа, оныњ ішінде мем-
лекеттік ќызметке кір келтіретін
тєртіптік теріс ќылыќтарѓа ж‰йелі
шараларды єзірлеу баѓытталып
отыр.

Єдеп жμніндегі кењес отырыс-
тарында сыбайластыќ  жемќор-
лыќ тєуекелді талдау нєтиже-
лерін  ќарастыру, зањ нормала-
рын дєйекті ќолдануѓа, мемле-
кеттік органдардыњ кадр саяса-
тындаѓы непотизмды жоюѓа
м‰мкіндік береді.

Тєжірибе кμрсеткеніндей,
ж‰ргізіліп отырѓан реформа, зањ-
наманы жетілдіру мемлекет ‰шін
жаѓымды фактор болып табыла-
ды. Мемлекеттік органдар ж±мы-

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев-
тыњ бес институционалды рефор-
масын ж‰зеге асыру маќсатында
"100 наќты ќадам" ¦лттыќ Жос-
пары "2050 – Стратегиясын" ж‰зе-
ге асырудыњ алѓашќы он бес
ќадамы кєсіби мемлекеттік аппа-
рат ќ±руѓа баѓытталѓан.

Ќазіргі тањда еліміздегі білім
саласындаѓы μзгерістер, ќоѓам-
ныњ ашыќтыѓы жєне оныњ жыл-
дам  аќпараттануы білім беруге
деген талапты μзгертуде.  Елба-
сымыз μз сμзінде  "жетілдіру
‰дерісініњ ењ басты табысы –
±лттыќ білім беру ж‰йесін жањар-
ту болып табылады"  деп ќадап
айтќан-ды. Б‰гінде  білім беру са-
ласындаѓы жањарту барлыќ ба-
ѓытта ж‰зеге асырылуда. Мемле-
кеттімізде ќабылданѓан ¦лт жос-
пары "100 наќты ќадамныњ" 76,
77, 78, 79-шы ќадамдарында
еліміздіњ барлыќ білім ж‰йесініњ
буындары, яѓни мектептегі сапа-
лы білім беруден бастап
жоѓары оќу орындарын-
да сапалы мамандар да-
ярлау  ќажеттігі,  мысалы,
12 жылдыќ білім беруді
кезењ-кезењімен енгізу,
функциялыќ сауаттылыќ-
ты дамыту ‰шін мектеп-
тегі оќыту стандарттарын
жањарту, Назарбаев Уни-
верситеті тєжірибесін ескере
отырып, ЖОО-лардыњ академия-
лыќ жєне басќарушылыќ дер-
бестігін кезењ-кезењімен кењейту
туралы ќадап айтылѓан.

Ќазаќстанныњ отыз мектебін-
де жања білім берудіњ мазм±ны

бойынша пилоттыќ жоба ж‰зеге
асырылѓан-ды. Міне, осы жоба-
ныњ ќорытындысы аясында
‰стіміздегі жылѓы 1 ќырк‰йегінен
бастап 1 сынып оќушылары жања
білім берудіњ мазм±нымен білім
алатын болады. Жања білім беру
мазм±ны бойынша 5 к‰ндік
оќытуѓа кμшіріледі, сол секілді
жоѓары сыныптардаѓы 18-19
пєнніњ кейбіреуі  14-ке дейін ќыс-
ќартылады деп жоспарлануда.
Сыныптар жања білім беру мазм-
±нына кμшкенде ѓана б±л μзгері-
стер бірте-бірте енгізілетін бола-
ды. Осы μзгерістерге байланыс-
ты 2016 жылдыњ мамыр-тамыз

айлары аралыѓында  бастауыш
сыныптыњ пєн м±ѓалімдері
μздерініњ біліктілігін арттырды.
"¤рлеу" біліктілікті арттыру
¦лттыќ жєне Назарбаев зият-
керлік мектептерініњ  педагогтар
шеберлігі орталыќтарыныњ даяр-

лаѓан  жања мазм±ндаѓы баѓ-
дарламасымен білімдерін
кμтерді. Сонымен бірге   рес-
публика бойынша  барлыќ
мектеп директорларын, олар-
дыњ орынбасарларын, білім
бμлімдерініњ єдіскерлерін ал-

даѓы уаќытта оќыту  жоспарда
т±р.  ‡ш тілділік бойынша да т‰рлі
сауалдардыњ туындаѓаны рас,
алайда  еліміздіњ келешегін, ба-
лаларымыздыњ бєсекегеге ќабі-
леттілігін ойласаќ,  мемлекеттік,
орыс тілдерімен ќоса  аѓылшын
тілін оќушы балаларымызѓа

¦

‰йретуіміз ќажет. Ел Президенті
"тіл ‰йретуді бірте-бірте  мектеп-
тен бастауымыз керек, жоѓары
сыныптарѓа барѓанда тілді толыќ
білулері ќажет" деп айтќан-ды.
‡ш  тілділікті  енгізудіњ басты
м±ратында мемлекеттік тілімізді
толыќ білу т±руы керек. Сондыќ-
тан да,  ќазаќ тілін оќу, білу бар-
ша ќазаќстандыќтардыњ басты
міндеті болып табылады. Барлыќ
мектептерде, соныњ ішінде орыс
тілді мектептерінде  ќазаќ тілі мен
єдебиетті оќытумен ќатар  "Ќа-
заќстан тарихы" ќазаќ тілінде
ж‰ргізілетін болады. Жања білім
беру мазм±ны бойынша  баѓдар-
ламаѓа сай орыс тіліндегі оќыту
мектептерінде  ќазаќ тілін оќыту
саѓаттары ±зартылады. Орыс тілі
1 сыныптан бастап барлыќ сы-
ныптарда  оќытылады. Енді
‰штілділікке оралайыќ, ‰стіміз-
дегі жылдыњ 1 ќырк‰йегінен бас-
тап  бірден барлыќ сыныптарда
пєндер ‰ш тілде міндетті т‰рде
оќытылмайды. Рас, тілдер оќыты-
лады, біраќ пєндер μз  оќыту тілі
бойынша ж‰ргізіледі. Баѓдарла-
маѓа сєйкес тек 10 жєне 11 сы-

79-ќадам. Білім беру ж‰йесінде – жо-
ѓары сыныптар мен ЖОО-ларда аѓыл-
шын тілінде оќытуѓа кезењ-кезењмен
кμшу. Басты маќсаты – даярланатын
кадрлардыњ бєсекелестік ќабілетін арт-
тыру жєне білім беру секторыныњ экс-
порттыќ єлеуметін кμтеру.

Топтаманы даярлаѓан Г‰лназым Саѓитова

ныптарда, 2019  жылыѓы ќыр-
к‰йекте ѓана тμрт пєн бойынша
(физика, химия, биология, ин-
форматика) аѓылшын тілінде,  ап-
тасына 8 саѓат оќытылатын бо-
лады. Осы μзгерістер ‰ш жылдан
соњ енгізіледі. Оќытуы  ќазаќ
тіліндегі мектептерде  математи-
ка,  ќазаќ тілі, єдебиет, Ќазаќстан
тарихы,  география  жєне басќа
пєндер ќазаќ тілінде оќытылады,
барлыѓы – 16 саѓат. Орыс тілі,
єдебиет, д‰ниеж‰зі тарихы,
оќыту тілдеріне ќарамастан орыс
тілінде  ж‰ргізіледі. Осындай
оќыту орыс тілді мектептерде де
оќытылатын болады. Оќытудаѓы
б±л μзгерістер  тек жоѓары сы-
ныптарда жєне ‰ш жылдан соњ
болады, ал, басќа сыныптарда
оќыту  базасы μзгеріссіз, сол
б±рынѓысынша ќалады. Єрине,
тілдік  ж‰ктемелер кμбейеді, ал,
оќушыларымыз  ‰ш тілділікке
бірте-бірте ‰йреніп, жаќындай-
ды.

Г. МАЙЌАНОВА,
аудандыќ  єдістемелік

кабинетініњ мењгерушісі.
¦зынкμл ауданы.
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Б‰гінгі тањда Арќалыќ ќаласы бойынша жалпы ќ±ны
25 млрд. 387 млн. тењгені ќ±райтын бес ірі инвестиция-
лыќ жоба ж‰зеге асуда. Атап айтќанда: "Агроинтерпти-
ца" ЖШС – μндірістік ќуаттылыѓы жылына 300 млн.
ж±мыртќа μндіруге лайыќталѓан ќ±сфабрикасын дамыту
жєне модернизациялау, "Н±р - Жайлау НС" ЖШС – 3000
бас ірі ќараѓа арналѓан етті мал бордаќылау алањыныњ
ќ±рылысы, "КазВиндЭнерджи" ЖШС – μндірістік ќуатты-
лыѓы 48 МВт жел электрстанциясын салу, "Аќ-Тас СК"
ЖШС – μндірістік ќуаттылыѓы 531 мыњ тонна нефритоид
кенін μндіру, "Огнеупорхимстрой" ЖШС – μндірістік ќуат-
тылыѓы  48000  тонна отќа тμзімді материал μндіретін
зауыт ќ±рылысын салу.

– К‰н тєртібінде
т±рѓан басты мєселе-
лердіњ бірі – μњір-
лерге инвесторлар-
ды тарту. Ќаржы бол-
майынша, ќарекеттіњ
де болмайтыны бел-
гілі. Ќазір  біз осы ба-
ѓыттарѓа ќарай ±мты-
лыс жасап жатыр-
мыз, – дейді ќалалыќ
кєсіпкерлік бμлімініњ
басшысы Дархан
Хамзин.

Олай болса, ел
μміріне жања леп

єкелген жобалармен жаќыныраќ танысып кμрелік.

Ќ±с шаруашылыѓы ќарќынды

Арќалыќ ќ±с фабрикасыныњ дамуы екі кезењге жос-
парланѓан. Бірінші  кезењінде (2010-2011 жылдар) ша-
руашылыќ  алањын  ќ±рып,  ќондырѓыларды  орнату
ж±мыстары ж‰зеге асты. Екінші кезењініњ (2020 жыл) маќ-
саты бас жоспарына сай жылына 300 млн. ж±мыртќа
μндірістік ќуаттылыѓына шыѓу. Жоба ќ±ны: 3 млрд. 529,0
млн. тењге.

Жоба облыс єкімдігініњ 21 маусым 2012 жылы №284
ќаулысымен облыстыњ 2010-2014 жылдарѓа арналѓан
индустриаландыру картасына кірген. Нєтижесінде жер
телімі бμлініп, кєсіпорын 2011 жылы пайдалануѓа берілді.
2012 жылы 249 ж±мыс орны ќ±рылып, ж±мыртќа μндіру
81,5 млн. данаѓа, 2013 жылы 100,0 млн. данаѓа жетті.
Шаруашылыќ одан бергі жылдарда да μсім ќарќынын
тежеген жоќ. Ќазіргі тањда 15 ќ±с ќорасы бар. Аѓымдаѓы
кезењге тиесілі шаруашылыќта 390 мыњ бас ќ±с есепте.
Оныњ 66%-ы (314 мыњ 261 бас) ж±мыртќа береді. Биы-
лѓы жылы 35,8 млн. дана ж±мыртќа, яѓни μткен жылдыњ
осы кезењімен салыстырѓанда 8% μсіммен (35,6 млн.
дана) ж±мыртќа μндірді.

Икемді инвестициялыќ жоба осылай ќарќынын арт-
тырып келеді. Шаѓын жемдеу цехы іске ќосылып, екі жем-
тарату тіркемесі, сатылып алынды. Жоба иелері бола-
шаќта ж±мыртќа ±нтаѓын μндіру, ќ±с етін μндіру жоспар-
лары мен  бμлісіп ж‰р.  Ќазірдіњ  μзінде ќ±с союѓа ќажетті
ќондырѓыларды жеткізіп ќойѓан.

Жаќында ќ±с фабрикасыныњ жетіспейтін инфраќ±ры-
лымы ‰шін "Бизнестіњ жол картасы" баѓдарламасыныњ
екінші баѓыты бойынша желілік электрстансасын (ЛЭП
35 кВ) орнату  ж±мыстары ќолѓа алынбаќ. Наќтыраќ айт-
ќанда ќ±с шаруашылыѓы орын тепкен Айдар ауылынан
ќосалќы желілік екі шаѓын станса т±рѓызылатын болады.

Осы маќсатќа ќазынадан 268,0 млн. тењге бμлініп отыр.
Мердігері "Алюминстрой" ЖШС.

Етті мал μсіру екпінді

 "Н±р - Жайлау НС" ЖШС Жобасы да екі кезењді ќам-
тиды. Бірінші кезењінде (2012-2013 жылдар) шаруашы-
лыќ алањы салынып, асыл т±ќымды мал тμлдері саты-
лып алынды. Екінші кезењінде (2017 жыл) 3000 бас "Абер-

дин - Ангус" т±ќымды мал μсіріп, жобалыќ ќуаттылыѓына
шыѓу. Жоба ќ±ны: 2400 млн. тењге. М±нда елу адамѓа
ж±мыс орны ќ±рылды.

Жоба облыстыњ 2010-2014 жылдарѓа арналѓан инду-
стриаландыру картасына енген. Инвестициялыќ жоба
2013 жылы 10 маусымда іске ќосылды. 2013 жылы жања
жоба аясында 38 адам ж±мыс тауып, мал басы 1479-ѓа
жетті. 2014 жылы ж±мыс орны ќосымша он адамѓа ‰сте-
меленіп, асыл т±ќымды мал саны 2179-ды ќ±рады. Есепті

кезењдегі мал басы 2704, оныњ мыњѓа тартасы аналыќ ірі
ќара санатында. Жылќы саны 395, оныњ 115-і аналыќ
мал. Жем-шμп базасы мен жабдыќталѓан. ‡ш мыњ гекта-
рѓа жуыќ егістік алќаптарында арпа, с±лы, ќараќ±мыќ,
ќара бидай сияќты жемдік даќылдар μсіріледі. 2017 жылы
3000 бас "Абердин - Ангус" асыл т±ќымды мал μсіру жо-
балыќ ќуаттылыѓына шыѓып, 50 ж±мыс орны т‰зілмек.

Жел электр стансасы салынады

Арќалыќтан жел электр стансасын салу жоспары 2014
-2019  жылдарѓа жоспарланѓан. Жоба ќ±ны: 15 млрд.
900,0 млн. тењге. Ќамтылатын ж±мыс орны он адам.

Б±л жоба да, облыстыњ 2015-2020 жылдарѓа арналѓ-
ан индустриаландыру картасына енгізілген. Б‰гінгі тањ-
да осы маќсатќа 298 гектар жер бμлініп, μтінім беруші
тарапынан 70,0 млн. тењге ќаржы иегерілді.

Нефритоид μндіріледі
Жобаныњ таралу мерзімі 2015-2018 жылдарды ќам-

тиды. Жоба ќ±ны: 1 млрд. 858,0 млн. тењге. Жылына 4
400 куб.м μнім μндіру кμзделген. Жања жоба ж‰зеге асса
88 адамѓа ж±мыс орны ќ±рылады.

Жоба облыс єкімдігініњ ќаулысы мен облыстыњ 2015-
2020 жылдарѓа арналѓан индустриаландыру картасына
енген.

Б‰гінгі тањда μтініш берушілер ќаржы мєселелерін
шешу, ќажетті ќондырѓыларды єкелу ж±мыстарымен ай-
налысуда.

Отќа тμзімді материал
Отќа тμзімді μнім μндіру жобасыныњ таралу мерзімі

2015-2018 жылдарѓа жоспарланѓан. Жоба ќ±ны: 1 млрд.
700,0 млн. тењге. ¤ндірістік ќуаты жылына 48 мыњ тонна
μнім μндіруге баѓытталѓан.

Ќазіргі тањда инвесторлардыњ араласуымен "Ќазаќ-
мыс" АЌ зертханасында шикізатќа химиялыќ сараптама-
лар ж‰ргізіліп, бизнес жоспары жасалды. Зауыт салу маќ-
сатына 2 га. жер телімі белгіленді. Енді, меншік иелері
шетелдермен лизингке ќондырѓылар алу келіссμздерін
ж‰ргізуде.

Кезегін к‰ткен жања жобалар:
Ел ‰мітін ‰кілеген тыњ жобалар ќаланыњ жања келбетін

беруде. Солардыњ ќатарында индустрияландыру кар-
тасынан тысќары жєне бір инвестициялыќ жобаныњ ќ±ры-
лысы аяќталу шегінде. Ол 12 000 тонна астыќты бір ме-
зетте кептіріп, саќтап, тиеуге лайыќталѓан элеватор.
"Угольный тупик" ЖШС. Жоба ќ±ны 252,4 млн. тењге. Пай-
далануѓа беру мерзімі 2016 жылдыњ ќырк‰йек айы. Ќ±ры-
лыс діттеген мерзімін де тапсырылады деп к‰тілуде.
Б‰гіндері негізгі астыќ саќтау ќоймасы салынып, Т‰ркия
елінен ќ±ны 128,5 млн. тењге т±ратын ќондырѓы єкелінді.
Элеватордыњ пайдалануѓа берілуімен бірге 15 адамѓа
ж±мыс орны ашылады.

Таяуда таѓы бір ќуанышты хабар жетті. "¦лттыќ геоло-
гиялыќ барлау компаниясы" АЌ (Ќазгеология) тапсыры-
сы бойынша "Экологиялыќ жобалау жєне талдау орта-
лыѓы" ЖШС Арќалыќ μњірінен сирек кездесетін металл
иттрий ќорын аныќтады. Иттрийдіњ ќуаттылыѓы ураннан
да жоѓары, – дейді мамандар. Оны атомдыќ энергетика
мен машина ќ±рылысына пайдаланатын кμрінеді.

Міне, Арќалыќтыњ б‰гінгі жања келбеті осындай.
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: ќалалыќ кєсіпкерлік бμлімініњ басшы-
сы Дархан Хамзин жєне инвестиция иірімдері.

Суреттерді т‰сірген автор.

ИНВЕСТИЦИЯ ИІРІМДЕРІ

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

‡демелі индустриялды-инновациялыќ  даму  баѓдарламасы (‡ИИДБ) еліміздіњ
жалпы ішкі μнімін μсіруге м‰мкіндік беретін мањызды ќ±жат. Елбасы Н±рс±лтан
Назарбаев Ќазаќстан халќына арнаѓан Жолдауында Индустриялды-инновациялыќ
баѓдарламаныњ елімізді дамыѓан бєсекеге ќабілетті елдердіњ ќатарына ќосатындыѓын
айтќан болатын. Баѓдарлама аясында ел экономикасыныњ шикі заттыќ емес секторын
арттыру, μњдеу μнеркєсібініњ ењбек μнімділігін ±лѓайту, сондай-аќ жалпы ішкі μнімніњ
энергия сыйымдылыѓын тμмендету кμзделгені белгілі. Нєтижелі іс ќимылдардыњ
арќасында халќымыздыњ μмір с‰ру ±заќтыѓын арттыру, табысы тμмен єлеуметтік
топтардыњ санын азайту жєне ж±мыссыздыќ дењгейін тμмендету жоспарланѓан
болатын. ¤стіп, Индустриялды-инновациялыќ  даму баѓдарламасыныњ еліміз ‰шін
экономикалыќ жєне єлеуметтік мањызы айрыќша арта  т‰суде.

Біз осы ретте Арќалыќ μњірінде атќарылып жатќан ж±мыстардыњ барысымен
танысќан едік.
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Әлібек 
      ЫБЫРАЙ

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«100 нақты қадам» Ұлт Жоспа-
рын жүзеге асыру болашақты 
бүгіннен қалыптастыруға бағыт-
талған ең негізгі бағдаршам деу-
ге болады. Президент өз сөзінде, 
мұның  Қазақстанның мемле-
кеттілігін нығайтуға зор септігі 
тиетін дігін атап өткен-ді. Тек, Ұлт 
жоспарында белгіленген  межелі 
тапсырмаларға мейлінше көңіл 
бөлу қажет. Сонда ғана ел эко-
номикасы өрістейді, әлеуметтік 
жағдайы күшейеді.  

«100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рының 35-қадамында ауыл-
шаруашылық жерлерін  тиімді 
пайдалану мақсатымен олар-
ды нарықтық айналымға енгізу, 
Жер Кодексіне және басқа да 
заң актілеріне  өзгерістер енгізу 
туралы айтылған. Әрине, ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді тиімді пайдалану және 
нарық айналымына түсіру эконо-
миканы дамыту бағыттарының 
бірі болып саналады.

Бұл бағытта Тобыл өңірін-
де ілкімді жобалар жүзеге асып 
жатқаны баршаға аян. Облыс 
аграрлық аймақ болғандықтан, 
мұның маңыздылығы ерен. 
Өңірде ауыл шаруашылығының 
қажетін өтейтін 10,5 миллион гек-
тар жер бар. Оның дені несібесін 
жерден теріп жеп келе жатқан 
тәжірбиелі аграршылардың ен-
шісіне тиіп отыр. Яғни, біздегі 
ауылшаруашылық құрылымда-
ры Жерді ұзақ мерзімді жалға 
алу арқылы қарапайым халықты 
жұмыспен қамтамасыз етіп, олар-
дың әлеуметтік жағдайларын 
жақсартуға нақты көңіл бөлуге 
ынталы. Облыстың ұлан-ғайыр 
даласында әлмисақтан бітік егін 
де өсіріледі, мыңғырған мал да 
күтімде. 

Рас, салада  кейбір түйткілді 
мәселелер кенжелеп қалғаны жа-
сырын емес. Мәселен, облыста 
ет өндірісі баяу қарқынмен жүр-
гізіліп келді. Сондықтан, кеден-
дік одаққа мүше елдер нарығын 
пайдаланып  ет өндірісі мен оны 

өңдеуді жолға қою мақсатында 
Ақтөбе, Қостанай және Батыс 
Қазақстан облыстары және ҚР 
ауыл шаруашылығы министрлігі 
арасында ет бағытындағы мал 
шаруашылығын дамытудың об-
лысаралық кооперациясын құру 
жөніндегі жоспар жасалғаны 
баршаға аян.  Өткен жылы Қа-
рабалық ауданындағы «Терра» 

жауапкершілігі шектеулі серіктес-
тігі 3400 бас ірі қараға арналған 
бірінші санаттағы бордақылау 
алаңын салды. Аталған келісім 
бойынша Қарасу ауданындағы 
«Қараман-К» және Қамысты 
ауданындағы «Алтынсарин» 
шаруа шылықтарындағы бор-
дақылау алаңдарын да дамытып, 
алдыңғы дәрежеге жеткізу жүзеге 
асырылмақ. 

Жоғарыда аталған үш ша-
руашылықта тоғыз мыңға тарта 
мал бордақыланады. Бұл тәп-
тәуір көрсеткіш. Алдағы уақытта 
облыстың өзге де аудандарында 
осындай арнайы мал семіртетін 
алаңдары салынса қандай ғани-
бет! Бұл дегеніңіз, ондаған жаңа 
жұмыс орындары ашылады де-
ген сөз. Тағы да мысалдарға жү-
гінейік, осы жақында ғана Қара-
су ауданына жолымыз түскенде, 

 ондағы «Қараман-К» серіктесті-
гіндегі мал бордақылау алаңын-
да болғанымыз бар. Бас-аяғы 
үш-төрт жылда үлкен кешенге 
айналған мұнда бар болғаны 
он үш адам ғана жұмыс істейді. 
Бірақ, олардың айлық табысы ор-
таша есеппен жүз жиырма мың 
теңгеден асады. Шаруашылық 
басшысы Талғат Малаевтың ай-
туынша, алдағы уақытта кешен 
тағы да бірнеше жаңа маман-
дармен толығуы мүмкін. Қара-
сулықтардың өздері ет өткізуде 
онша іркілістің жоқтығын айтады. 
Өйткені, Қостанайдың іргесіндегі 
«Қарасу-ет» компаниясы соңғы 
кездері  мал өнімдеріне сұраныс-
ты мейлінше арттырып келеді. 
Бұл сырт елдерге ет экспорт-
тау мәселесінің бір ізге түскенін 
аңғартса керек.

Жалпы, ет кластерінің 
құрылуы саланы таяу болашақта 
инновациялық жолмен дамытуға, 
облыстағы бүгінгі қырықтан аса-
тын бордақылау алаңдарын ба-
рынша кеңейте түсуге, ет өндірісі  
көлемінің жоспардағы ауқымын 
игеріп, ірі қара етінің  экспорттық 
әлеуетін жылына 3000 тоннаға, 
болашақта 5600 тоннаға дейін 
жеткізуге жол ашады. Ет клас-
терін мемлекеттік қолдау мақса-
тында  «Тобыл ӘКК» акционер-
лік қоғамы  арқылы 400 миллион 
теңге бөлінген.

Етпен қатар облыста сүт 
өндірісі, оны өңдеу желілерінің 
технологиясын жаңғырту ісі де 
жолға қойылып келеді. Өткен 
жылы Қостанай ауданындағы 
«Садчиковское» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінде  тәулігі-
не 5 тонна қаймақ, айран, йогурт 
дайындайтын цех пайдалануға 
берілді. Рудный қаласында «Ли-
дер-2010» сүт зауыты жылына 
6,8 мың тонна сүт және сүт өнім-
дері желісін іске қосты. Бұл да 
облыс ауылшаруашылығы үшін 
ілкімді жаңалық екендігі даусыз. 

Ал енді Елбасының тапсыр-
масына орай жүзеге асырылып 
жатқан жерді әртараптандыру 
саясаты Тобыл өңірінде жақсы 
нәтижелерге бастағанын көріп 
жүрміз. Оған мысалды алыстан 
іздеуге болмайды. Меңдіқара 
ауданындағы «Қарқын» ЖШС-і 
астықты өңірдегі дәулеті асқан 
шаруашылықтардың бірі. Қа-
зақстанның Еңбек Ері Сайран 
Бұқанов басқаратын серіктестік-
тің қарамағында  барлығы 36032 
мың гектар алқап бар. Соның 
жиырма мың гектардан астамы 

бидайдың еншісінде болғанмен, 
шаруашылық жыл сайын май-
лы дақылдар үлесін арттырып 
келеді. Мәселен, шаруашылық 
рапс, күнбағыс, зығыр, қарақұмық  
және басқада майлы дақылдар-
ды өсіруге ниетті. Өйткені, оларға 
деген сұраныс жоғары әрі бағасы  
бидайдан гөрі жоғары. 

С.Бұқанов басқаратын кәсіп-
орын  Меңдіқара ауданындағы 
жер жағдайы онша құнарлы 
болмаса да,   соңғы жылдары 
гектарынан орташа есеппен 20 
центнерге дейін өнім жинап жүр. 
Шаруашылық  ауылды одан әрі 
дамытуға бағытталған  және 
мемлекеттен қаржыландырылып 
отырған бағдарламаларға белсе-
не қатысып келеді. 

– Бүгінде мемлекет елдің 
аграрлық секторына үлкен қол-
дау көрсетіп отыр. Соның  арқа-
сында ауылдар қайта түлеп, 
аяғынан тұрып келеді. Мәселен, 

біздің шаруашылық соңғы бес 
жылда техника паркін 100 пайыз-
ға жаңартты. Біз дала жұмыста-
рына Канада, АҚШ, Аргентина-
да шығарылған машиналар мен 
тракторларды пайдаланамыз. 
Олардың жұмыс өнімділігі өте 
жоғары.   Жерді өңдеуде де  ре-
сурстарды үнемдейтін ілгерішіл 
технологияларды қолданамыз. 
Осының бәрі жылдар бойғы жи-
наған тәжірибе арқылы келді. 
Білмегенімізді үйрену үшін  ше-
телдерге жиі шығып тұрамыз, – 
дейді «Қарқын» ЖШС директоры 
Сайран Балкенұлы.

«Баптай білсең жер жомарт» 
дейді дана халқымыз. Жерден 
мейлінше мол өнім алып, ел 
ырысын арттыру үшін оған тиісті 
күтім жасау диқандар қауымы-
ның ежелгі дәстүрі. Біздің өңір-
де жердің құнарлылығы әртүр-
лі болғандықтан, одан түсетін 
өнімнің әрқилы болуы да заңды 

құбылысы. Дегенмен, шетелде-
гідей жоғары технологияны қол-
данысқа енгізсе тақыр жерден 
де күреп табыс табуға болады. 
Мұны ауылшаруашылық маман-
дарының өздері айтып жүр.

–  Биыл көктемде ылғал мол 
болды. Соны дер кезінде сақтап 
қалуға тырыстық. Әрі жер өңдеу 
технологиясын жетік меңгерген 
соң, құнары төмен топырақтың 
өзінен қыруар астық алуға бо-
лады. Биыл да біз сондай мол 
өнімге иек артып отырмыз, – дей-
ді «Қарқын» ЖШС бас агрономы 
Арман Қодаров, – Жалпы, менің 
ойымша жерге нағыз ие керек. 
Ол жерді жалға ала ма, әлде са-
тып ала ма, мәселе онда емес, 
ең бастысы ол жұмыс істеуі тиіс. 
Халыққа пайда келтіруі қажет. 
Қазір көптеген алқаптар күнге 
қақталып, бос жатыр.  Бұлай жата 
берсе, ол жер азбағанда қайтеді. 
Мәселен, біздің шаруашылық 
жылдан жылға жерді әртарап-
тандыру саясатын әлдендіріп 
келеді. Қазірдің өзінде барлық 
алқаптың тең жартысына жуығы 
майлы дақылдар мен жем-шөп 
қорына тиесілі. Бұдан ұтпасақ 
ұтылмаймыз.

Бас агрономның бұл сөзін 
әріптесі, бөлімше басқарушысы 
Аманбай Бралин де қолдап отыр.

–  Негізі бәріміз де ауылда 
туып-өстік қой. Мен, мәселен, 
бала күнімнен бастап жер еміп 
өстім десем қателеспеймін. Қазір 
елімізде қаншама жер қараусыз 
қалып қойған. Ол жерлерде мал 
біткен бей-берекет жайылады не-
месе арам-шөп басқан. Осыны 
неге қолынан іс келетін епсекті 
жанға тапсырмасқа. Сонда ол  
елге пайдасын тигізер еді. Ел-
басының «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарында да бұл туралы жақ-
сы айтылған. Соны жүзеге асы-
руымыз керек, –  дейді ол.

Жүзі күнге күйіп, қысы-жазы 

егіс даласынан шықпайтын ауыл-
дағы еңбекші ағайын осылай 
дейді. Жердің игілігін ел көрсін, 
жұмыс істесін деген ықылас- ниеті 
жатыр мұның астарында. Тек 
Қазақстанда ғана емес, мұндай 
әдіс әлемдік тәжірибеде кең қол-
даныста. Яғни, бәрі адамның өз 
қолында. Мыңғыртып мал өсір-
сең де, жайқалтып егін ексең де 
ешкім қой демейді. Ең бастысы, 
ауылшаруашылық саласына 
 тиесілі өз мүмкіндігіңді қапы жі-
берме. Сонда ғана ақ адал ең-
бегің өтеледі.

СУРЕТТЕРДЕ: «Қараман-К» 
ЖШС директоры Талғат Ма-
лаев; мал бордақылау алаңы; 
«Қарқын» ЖШС бас агроно-
мы Арман Қодаров; бөлімше 
басқарушысы Аманбай Біра-
лин; комбаиндар егіс алқа-
бында.

Суреттерді түсірген автор.

Ел ырысы еселене 
түссін десеңіз...
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Таза ауыз су – адам денсау-
лығының кепілі. Үкімет 

соңғы жылдары халықтың әл- 
ауқатын, білімі мен денсаулық 
жағдайын жақсартуға бағытталған 
бірқатар мақсатты бағдарлама-
ларды қабылдап, жүзеге асырып 
келеді. Соның ең өзектісі – ауыз 
су мәселесі болып табылады. 
Бұл мәселені Мемлекет басшы-
сы  Н.Назарбаев өзінің Қазақстан 
халқына арнаған әр жылдардағы 
Жолдауының басым бағытта-
рының бірі ретінде қарастырып 
жүр. Сондықтан да оны шешудің 
маңызды бір жолы ретінде еліміз-
де Елбасының тапсыр масымен 
«Ақбұлақ» бағдарламасы қабыл-
данған болатын. Бұл бағдарлама 
өзінің алдына қойылған міндет-
терді орындап, халықтың қолын 

 орталықтандырылған таза ауыз 
суға жеткізу барысында бірқа-
тар түйінді мәселелердің оңды 
шешілуіне ықпал етті. «Ақбұлақ» 
бағдарламасы аясында Таран ау-
данында да тиісті жұмыстар атқа-
рылуда. 

Мәселен, Набережный ауыл-
дық округіне қарасты Елизаве-
тинка ауылында ауыз су мәселе-
сі біртіндеп шешіліп келеді. Бұл 
жердің орталықтандырылған су 
жүйесі 2008 жылы жеке меншік-
ке өткен болатын. Бірақ та меншік 
иесі ауысқанымен өткен ғасыр-
дың 70-жылдарынан бері күрделі 
жөндеу көрмеген құбырлар үнемі 
істен шығып, тұрғындардың нараз-
ылығын тудыра бастады. Қанша 
жерден жарықтарды бітегенімен 
ескінің аты ескі ғой. Бір жағынан, 
апатты жағдайда жерді қазуға 
техника болмай, қаладан арнайы 
шақыртылатын. Сөйтіп, шығынға 
белшесінен батқан кәсіпкер су 
жүйесін ұстап тұрудан бас тартып, 
ауылдың суы 3 жылдай иесіз қал-
ды. Су бірде бар, бірде жоқ. Егін 
мен төрт түлікті суару былай тұр-
сын, жергілікті халық бір жұтым 
суға зар болды. Тек 2013 жылы 
Таран ауданының әкімі Бақберген 
Өтеулиннің тікелей қолдауымен 
елді мекеннің сумен қамтамасыз 

ету жүйесі «Тобыл» мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнының балан-
сына өтті. Осы уақыттан бері ме-
кеменің жауапты қызметкерлері 
халықпен тығыз жұмыс істеп, кез 
келген апатты жағдайлардың ал-
дын алып отыр. Сондай-ақ, жуыр да 
тозығы жеткен 150 метрлік құбыр-
дың толығымен жаңартылуы ха-
лықты ауыз сумен тұрақты түрде 
қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 
Тіршілік нәрі тереңдігі 65 және 
70 метрлік екі құдықтан алынып, 
таңертең және кешкі уақытта 3-4 
сағатқа беріледі.

– Құдықтан алынатын су ай сай-
ын ауданның  санэпидстанциясында 
арнайы тексерістен өтеді. Яғни 
оның құрамында адам денсаулығы-
на зиянды элементтер болмаған 
жағдайда санитарлық талаптарға 

сай деген рұхсат қағазын аламыз, 
– дейді «Тобыл» МҚК директоры 
Таңсықбай Садықов.

Бүгінде Елизаветинкада мыңнан 
астам адам тұрады. Еңбекке жа-
рамдыларының басым бөлігі Руд-
ный қаласы мен Варваринское кен 
орнына қатынап жұмыс істейді. 
Бұл жерде табиғи газ әр үйге тар-
тылған. Көмір жағып, әлекке қалу 
деген жоқ. Рудныйдан 18 шақы-
рым-ақ жерде орналасқандықтан 
Елизаветинкаға көшіп келушілер 
қатары көп. Әсіресе, ауыл қан-
дастарымыздың құтты мекеніне 
айналған. 

– Өзбекстанның Тамды ауда-
нынан 2008 жылы көшіп келдік. 
Ұлдарым қазір кен алыбында, 
келіндерім ауыл мектебінде жұ-
мыс істейді. Атажұртқа оралып, 
балаларым мен немерелерім осында 
өсіп-өніп жатқандығына ризамын. 
Ауыл өзіме қатты ұнайды. Қаладан 
еш айырмасы жоқ. Көгілдір отын 
да, ішетін су да үйге келіп тұр. Үй-
дің барлық шаруасы сусыз бітпей-
тінін білесіз. Сондықтан «Ақбұлақ» 
мемлекеттік бағдарламасын орын-
даушыларға айтар алғысым зор 
дейді, – дейді Рая Жапқараева.

Әрине, атқарылған жұмыстар 
аз емес. Бірақ, шешімін таппаған 

мәселе де бар. Атап айтсақ, биыл 
ауылдың батыс беткейіндегі бір-
неше үйге су келмей тұр. Халық 
амалсыздан құдық жағалап, түр-
лі ыдыстармен суды тасып ішуде. 
Осыған байланысты, «Тобылдың» 
басшысы Таңсықбай Жұманға-
лиұлы былай деп түсініктеме берді:

– Судың да сұрауы болады. Бү-
гінде техникалық су Аят өзенінен 
алынады. Ал «Казводхоз» мемле-
кеттік мекемесі бекіткен бұл судың 
бағасы текше метріне 510 теңгені 
құрайды. Ауыз суға болса, мемле-
кет субсидия қарастырған. Яғни әр 
адам айына 3,5 текше суды 30 тең-
геден тұтына алады. Бір отбасында 
5 адам болса 17,5 текше немесе 
17,5 тонна су. Осыны ескерген 
жұрт қорадағы малын да, егінін 
де ауыз сумен суарады. Ол үшін 
үйлеріне суды сорып алатын насос-
тар орнатқан. Биыл осы насосты 
сатып алушылар қатары өсті. Сон-
дықтан құбырмен таралған суды 
жүздеген насос тартып алады да, 
алыстағылар сусыз қалып отыр. 
Бұған тосқауыл қою мүмкін бол-
май тұр. Біз қысы-жазы тәулігі-
не ауылдықтарға 200 текше метр 
ауыз су жібереміз. Бұл бекітілген 
норма. Күзге қарай жағдай түзе-
леді. Бірақ халық тек өзін ғана 
ойламай, сәл түсіністікпен қараса 
жақсы болар еді. Себебі ауыз су 
баршаға ортақ игілік.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

АҚБҰЛАҚ

Баршаєа ортаќ игілік
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Рудный ќаласындаѓы
Соколов-Сарыбай тау-кен
байыту μндірістік бірлестігі
жєне Рудный ќалалыќ
тμтенше  жаѓдайлар  бас-
ќармасы ќызметкерлеріне
жат аѓымдар жайында
ауќымды семинар кездесу-
лер μткізілді.

Жиынѓа"Н±р" мешітініњ
бас имамы Сейіт ќажы Те-
мірбек±лы ќатысып, ќозѓа-
лып отырѓан таќырыпта
мол маѓл±мат берді.

Басќосуда бас имам жинал-
ѓандарѓа Ислам – бейбітшіліктіњ
діні жєне жауыздыќ пен ќантμгіс
дінге жат єрекет екенін айтып
μтті. Сондай-аќ кμркем дініміз єр
адамныњ намысы мен μміріне

Теріс аѓымдардан аулаќ
болайыќ!

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Рудный ќалалыќ м‰гедектер
ќоѓамы автокμлік жуу бекетін
ашты. М±ныњ басќалардан
ерекшелігі, темір т±лпар иесі
барлыќ жуу, с‰рту ж±мыстарын
μзі жасайды. Ол ‰шін суды
ќысыммен беретін арнайы
"Keller" ќ±рылѓысы, ысќыш,
ш‰берек пен шелек сияќты
жабдыќтар дайын. Ќызмет
ќ±ны –  300 тењге.

Ѓылым мен технология
ќарыштап дамыѓан ќазіргі за-
манда уаќыттан асќан байлыќ
жоќ. ¦зын-сонар кезек к‰ттірмес
‰шін ќызметтіњ кμптеген т‰рлері
жартылай автоматтандыры-
лып немесе ѓаламтор-д‰кен-
дер арќылы тапсырысќа
кμшкен. Ал кμлік жууѓа келсек,
кμптеген ж‰ргізушілер арнайы
бекеттерде саѓаттап т±рѓысы
келмейді. Сондыќтан рудный-
лыќ ќоѓамныњ жањашылдыѓы
уаќыты  мен ќаржысын ‰нем-
деуді маќсат еткен осындай
жандарѓа ыњѓайлы.

– Басында б±л ќ±рылѓылар-
ды "Инватакси" ќызметін ж‰зе-
ге асыратын μз кμліктерімізді
жуу ‰шін сатып алдыќ. Кейін
єрі-бері μткен кμлік ж‰ргізуші-
лері ќызыѓушылыќ танытып,
кμліктерін жууѓа μтініш білдіре
бастады. Сμйтіп, не керек, уа-
ќыт μте к‰ніне 7-8 сегіз кμлікке
ќалай ќызмет кμрсеткенімізді
білмей ќалдыќ. Алѓашќы к‰н-
дері келушілер кμњілдері ќала-
ѓан тμлемаќыларын ќалдырып
жатты. Ќазір болса, бекітілген
баѓа бар, – дейді ќоѓам же-
текшісі Санаш Есжанов.

Оныњ айтуынша, ќ±ны 40
мыњ тењге т±ратын арнайы
ќ±рылѓы бір айдыњ ішінде μзін
аќтаѓан. М‰гедектер ќоѓамы ор-
наласќан аумаќ кењ болѓан-

дыќтан ќаржы жинап, алдаѓы
уаќытта  таѓы  бір осындай
ќ±рылѓы сатып алуды жоспар-
лап отыр.

– Біздіњ бекетте кμліктерді
химиялыќ ќосындылармен, су-
сабындармен жууѓа болмайды.
Себебі, тиісті  мекемелер  та-
рапынан  р±ќсат  ќаѓазы  жоќ.
Жуырда "Даму" ќорына кезекті
жобамызды ±сындыќ. Егер
ќ±дай ќалап, грант ±тып алатын
болсаќ, бμлек ѓимарат салып,
онда кμлікті жуатын жєне мау-
сымдыќ ќызмет кμрсететін ор-
талыќ ашќым келеді. Яѓни біз
жаѓдайды жасаймыз да, наќты
ж±мысты клиенттердіњ μзі атќ-
аратын болады, – дейді Санаш
Саѓындыќ±лы.

Осылайша, рудныйлыќ
м‰гедектер ќоѓамы ќосымша
табыс кμзін тауып, кемінде бір
адамды ж±мыспен ќамтымаќ-
шы. Ќазіргі тањда бірлестік 17
м‰мкіндігі шектеулі жанѓа ќ±ры-
лыс, жићаз жасау, сауда-саттыќ,
таѓы басќа да салаларда т±раќ-
ты ж±мыс тауып берген.

– Санаш аѓайѓа алѓыс айта-
мын. Себебі, к‰ні-т‰ні тынбай
адам тасыѓандыќтан кμлік
шањѓа оранады. Б±рын оны
жууѓа кемінде жарты саѓатым-
ды арнайтынмын. Ќазір болса,
10-15 минуттыњ ішінде темір
т±лпар жылтырап шыѓа келеді,
– дейді "Инватаксидіњ"
ж‰ргізушісі Азамат Мєденов.

Б‰гінде т±раќты клиенттерін
к‰н санап арттырып жатќан
ќоѓамныњ б±л ісіне риза болма-
сќа болмайды. ¤йткені, м‰ге-
декпіз деп, ж±ртќа алаќан жай-
ып, кабинет тоздырып ж‰рген
жоќ. ¤з ќазанында μзі ќайнап
жатќан ќоѓамдыќ бірлестіктіњ
ж±мысына  ешкім  кедергі  кел-
тірмей, тек алѓа баса берсе
дейміз.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУДЫЊ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020

Кμлік жуу –Кμлік жуу –Кμлік жуу –Кμлік жуу –Кμлік жуу –
 300 тењге 300 тењге 300 тењге 300 тењге 300 тењге

ЖАТ АЃЫМ ЖАРЃА ЖЫЃАДЫ

зиян тигізбеуге, діні мен ±лтына
ќарамастан кез-келген адаммен
сыпайы, мейірімді болуѓа шаќы-
ратынына да ерекше тоќталды.

Б‰гінде еліміздіњ т±раќтылыѓы

мен тыныштыѓын б±зѓан
єрт‰рлі діни аѓымдар мен
радикалды т‰сініктерден
саќ болып, єрбір адам
дінді сауатты білу ке-
ректігін де еске салды.

Жиын соњында Сейіт
ќажы Темірбек±лы ќойыл-
ѓан сауалдарѓа толыќ єрі
наќты жауап беріп, ал-
даѓы уаќытта Ислам дініне
ќатысты с±раќтар бойын-
ша тек Ќазаќстан М±сыл-
мандары Діни басќарма-

сы бекіткен мешіт имамдарына
мен немесе ресми сайттарда ќою
керектігін айтып μтті.

ЌМДБ-ныњ Ќостанай
облысындаѓы μкілдігініњ

баспасμз ќызметі.

Ќарабалыќ ауданында осы ай ішінде жиыр-
маѓа жуыќ білім беру жєне мєдениет нысандары
аѓымдыќ жμндеуден μткізіледі. М±ныњ сыртында,
ауданішілік жолдарды ќалыпќа келтіру бойынша
сегіз жоба іске аспаќ. Б±ларды "Ж±мыспен ќамту-
дыњ жол картасы – 2020" баѓдарламасы аясында
¦лттыќ ќор жєне облыстыќ ќазына ќаржыланды-
рады.

Ауданда аталмыш баѓдарлама шењберінде
м±ндай жобалар алѓашќы жыл ж‰зеге асќалы
отырѓан жоќ. Пайда оњды-солдан: єлеуметтік ны-
сандар жμнделеді, єрі б±л ж±мыстарѓа жергілікті
ж±рт ж±мылдырылады. Ірі мемлекеттік баѓдарла-
маныњ алѓашќы баѓытыныњ мєнісі де осында –
"Инфраќ±рылым жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓын дамыту есебінен ж±мыспен
ќамту".

Биыл Ќарабалыќ ауданына осы жобаларѓа 181
млн. 933 мыњ тењге бμлінген. Ќаржыныњ кμп бμлігі
– 71 млн. тењгеден астамы мєдени  нысандардыњ
аѓымдыќ  жμндеуіне  баѓытталды. Тармаќтай айт-
ќанда, аудандыќ мєдениет ‰йініњ вентиляциялыќ
ж‰йесі жањартылады, Святослав, Белоглин, Смир-
нов, Станционный, Жењіс, Приречый мєдениет

‰йлері мен Надеждин, Сарыкμл елді мекендерініњ
клубтары аѓымдыќ жμндеу кμреді. Єр мєдениет
ѓимаратына 8 млн. тењгеден астам ќаражаттан
бμлінеді.

Білім беру саласыныњ мамандары да баѓдар-
лама игілігіне ќарыќ болѓалы отыр. Аудан орта-
лыѓындаѓы "Жас Талап" оќушылар т±ратын орта-
лыќ  аѓымдыќ  жμндеуден  μтеді. Сондай-аќ, Бос-
кμлдегі шаѓын орталыќ, Научный, Бμрлі, Михай-
лов, Ново-Троицк, Приреченский, Славенский,
Смирнов пен Примагнайскийдегі мектеп спорт
залдары єрленеді. Бμлінген ќаржы ењ єуелі ахуа-
лы μзекті нысандарѓа баѓытталмаќ.

Ал кейбір елді мекендердіњ т±рѓындары ‰шін
кезек к‰ттірмейтін мєселе – жол жаѓдайы. Жμндеу
ж±мыстары, єрине, аѓымдыќ ќана, дегенмен
ш±њќырлары бітеліп, ж‰ріске жарардай тегістел-
се, соныњ μзі ауылдыќтар ‰шін пейіл. Научный,
Ворошилов, Верен, Приречный, Лесной жєне
Боскμл ауылдарыныњ ж±рты бір ќуанѓалы отыр.
Аудан орталыѓыныњ кμшелеріне аѓымдыќ жμндеу
ж‰ргізуге 8 млн. тењге ќарастырылды.

Ж.БАЛЃЫНБЕК¦ЛЫ.

Игілігі – екі есе

Нарыќтыќ экономика ќатањ
бєсекелестікпен сипатталады.
Нарыќтыќ экономикада μндіріс
пен мемлекеттіњ жалпы ахуалын
μркендетудіњ негізгі бастаулары-
ныњ бірі – μндірілетін μнімдердіњ,
кμрсетілетін ќызметтердіњ бєсе-
келік ќабілетін арттыру. Бєсеке-
ге ќабілеттілік  кез-келген елдіњ
экономикасыныњ дамуыныњ
ерекше мањызды факторы жєне
шаруашылыќ кешенініњ ењ жаќ-
сы экономикалыќ кμрсеткіші.

Жаћандыќ бєсекеге ќабілет-
тілік индексі – жаћандыќ зерттеу-
лер жєне єлем елдерініњ эконо-
микалыќ бєсекеге ќабілеттілік
кμрсеткіші бойынша онымен ќоса
ж‰ретін рейтингі.

 Єлем елдерініњ жаћандыќ
бєсекеге ќабілеттілік индекстерін
Б‰кілєлемдік экономикалыќ фо-
рум μзініњ жыл сайынѓы ќорытын-
дыларында шыѓарып отырады.
Б±л зерттеулер 2004 жылдан
бері ж‰ргізіледі жєне ќазіргі кез-
де єлемніњ т‰рлі елдері бойын-

ша бєсекеге ќабілеттілік
кμрсеткішініњ неѓ±рлым толыќ
кешенін бейнелейді.

Д‰ниеж‰зілік Экономикалыќ
Форумныњ  Б‰кілєлемдік жаЋан-
дыќ индикаторы 119 кμрсеткіш-
тен ќ±ралады. Оныњ 34-і статис-
тикалыќ мєліметтер ќорытынды-
сы бойынша, ќалѓаны еліміздіњ
орта жєне ірі кєсіпорындары же-
текшілеріне сауалнама ж‰ргізу
нєтижесі бойынша есептеледі.
Жаћандыќ бєсекеге ќабілеттілік
индексі єр т‰рлі экономикалыќ
даму дењгейінде дамыѓан єлем
мемлекеттерініњ ±лттыќ бєсекеге
ќабілеттілікті айќындайтын 119
кμрсеткіші ішінен 12 баќылау
кμрсеткіштеріне біріктірілген.
Олар: "Институттар сапасы", "Ин-
фраќ±рылым", "Макроэкономика-
лыќ т±раќтылыќ", "Денсаулыќ
жєне бастауыш білім беру", "Жо-
ѓары білім жєне кєсіптік даярлыќ",
"Тауарлар мен ќызметтер рыно-
гыныњ тиімділігі", "Ењбек рыногы-
ныњ тиімділігі", "Ќаржы рыногы-

ныњ єрт‰рлілігі", "Технологиялыќ
даму дењгейі", "Ішкі рыноктыњ
мμлшері", "Компаниялардыњ
бєсекеге ќабілеттілігі" жєне "Ин-
новациялыќ єлеует".

Ќазаќстан 2012 жылдан бас-
тап рейтингке экономикасы даму-
дыњ екінші кезењінен, яѓни
μнімділікке негізделген кезењнен
дамудыњ ‰шінші кезењіне - инно-
вацияларѓа негізделген кезењге
μткен ел ретінде ќатысады.

 Ќазіргі уаќытта ¦лттыќ эконо-
мика министрлігі Д‰ниеж‰зілік
Экономикалыќ Форум, Б‰кіл-
єлемдік жаЋандыќ индикаторы
‰йлестірушісі ретінде Д‰ни-
еж‰зілік экономикалыќ форум-
ныњ 2016 жылѓа дейінгі бєсекеге
ќабілеттіліктіњ жаћандыќ индексі
кμрсеткішін жаќсарту бойынша
шаралар жоспарын єзірледі.

М.ШАХБУТОВ,
Науырзым аудандыќ

єділет басќармасыныњ
басшысы, "Зањгерлер одаѓы"

РЌБ ЌОФ м‰шесі.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Жаћандыќ бєсекеге
ќабілеттілік индексі

"Н±р Отан" партиясыныњ Арќалыќ ќалалыќ филиалы партияныњ
"Баќытты балалыќ шаќ" жобасы аясында "Арќалыќ ќаласы єкімдігініњ
білім бμлімі" ММ-мен бірлесе отырып, жастарды ж±мыспен ќамтуды
кμздеген кезекті бос орындар жєрмењкесін μткізді.

Жєрмењкеге 24 ж±мыс беруші жєне ж±мыс іздеуші 35 адам ќаты-
сып, мектептер мен балабаќшалардан бос ж±мыс орындары ±сы-
нылды.

Ќажетті мамандыќтар тізімінде: физика, химия, μзін-μзі тану, му-
зыка, дене шыныќтыру, бастауыш мектеп, технология, ќазаќ тілі,
aѓылшын тілі м±ѓалімдері мен тєрбиешілер белгіленген.

¤ткізілген іс-шара нєтижесінде 20-дан астам жас маман жоѓары-
да айтылѓан мамандыќтар бойынша ќала жєне ауыл мектептеріне
ж±мысќа орналастырылды.

Арќалыќ ќаласы.

"Ж±мыс жєрмењкесі"
жастарѓа арналды

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ
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ќан жерлері жайлы болѓай.
«¦стаздыќ еткен жалыќпас ‰йрету-

ден балаѓа» деп Абай атамыз айтып кет-
кендей, бала тєрбиесіне ерекше єсер
ететін тєлімгер-±стаз екеніне ешкім
ш‰бє келтіре ќоймас. Єйтсе де, осы
к‰нге дейін  іс ж‰зінде емес, м±ѓалім-
дерді ќ±рметтеп еске алуды сμз ж‰зінде
ѓана ж‰ргізіп келе жатќандаймыз. Оныњ
μзі мектепті баяѓыда бітіріп кеткен
біздердіњ ќатар-ќ±рбыларымыз ѓана
«бізге мынадай м±ѓалім сабаќ беріп еді,
ой тамаша адам еді ѓой» деп еске ала-
мыз. Єйтседе,  біздіњ ќатарластарымыз-
дыњ μзі уаќытында баѓалайда алмаѓан
болармыз. Таѓы да Абай атамыздыњ
«ќазаќтыњ μлгенініњ жаманы жоќ,
тірісінде  жамандыќтан  аманы  жоќ»
деген сμзіне ж‰гінсек, аќиќаттыњ аны-
ѓына бір табан жаќындайтын сиятымыз.
¦лаѓатты ±стаздардыњ ќадір-ќасиетін
мєњгілікке ќоштаспай-аќ, сєл ±зап шыќ-
ќаннан кейін ±ѓынатынымызды ешкім
жоќќа шыѓара алмас. Дегенмен, μнегес-
імен μрге с‰йреп, білімніњ ѓана емес, μмір
жолында да д±рыс баѓыт алуѓа кμп ыќпа-
лын тигізген ќиын да ќызыќ мамандыќ
иелеріне бас иеміз.

Б‰гінде ортамызда ж‰рген ±лаѓатты
±стаздардыњ бірі емес бірегейі  физика
пєнініњ м±ѓалімі Асанхан Шалабаевты
шєкірттерініњ біразы еске алып отыра-
ды. Себебі  Асанхан аѓайдыњ сабаќ бе-
рудегі тєжірибесі, сауаттылыѓы, шєкірт-
терімен тіл табысуы μте ерекше. ¦стаз
єрбір μткізген сабаѓын тартымды, ±ѓы-
ныќты етіп, шєкірт ж‰регінен жол таба-
ды. Ќолѓа алѓаш ќалам ±статып, єріп та-
нытќан ±лаѓат иелеріне єн жолдарында
айтылѓандай, «ѓалым да, шахтер де бас
иетін» болса керек.

Біздер Торѓайдаѓы Ыбырай Алтынса-
рин атындаѓы ќазаќ орта мектебін 1965-
66 жылдары 100-ге жуыќ шєкірт бітіріп
μмірге жолдама алдыќ. Кμпшілігі туѓан
жерде ќалып , халыќ шаруашылыѓыныњ
єр саласында  ењбек етті. Аудан орталы-
ѓындаѓы білім беретін  кєсіптік техника-
лыќ училищеде оќып малшы-механиза-
тар  мамандыѓын  мењгерді.  Мєселен ме-
німен бір сыныпта оќыѓан ќыз-жігіт-
тердіњ біразы жоѓары жєне арнаулы оќу
орындарында оќып білім алѓандар ќата-
рында Айдархан Ж‰сіпбеков, Ѓалин±р
Абзулинов, Серік Ералин, С±лтанѓали
Оспанов, Сєлима Абжамалова, Г‰лсай-

ран Х±сайынова, М±рат Мол-
дахметов,  Кєрімбек Жаманќ±-
лов, Жањылсын Шєйменова
жєне осы жолдардыњ авторы
К‰лшира Ахметжан журналис-
тика саласында жемісті ењбек
етті. Сондай-аќ есеп ќызмет-
керлері:  Єділбек Єбілхайыров,
Баќыт Хасенова, Маржанк‰л
Саржанова, Оразай Шарменов,
мєдениет жєне μнер саласында
Жаќсыбай Ќазымбеков, Ке-
мењгер Іскендіров, Дємеш
Міркемелова, Тыныштыќ Єлде-
новтер ењбегі ерекше.

Халыќ шаруашылыѓыныњ єр
саласында жастыќ жігерімен
ењбек еткен сыныптастар да аз
емес.  Олар Єлім Ѓалымов,
¤мірзаќ  ¤тегенов,  ¤мірбек
Исмаѓ±лов, М±рат Мешітбаев,
Алпысбай Кєдірхановтар жас-
тыќќа тєн жігерімен шаруашы-
лыќтыњ єр саласында ќажыр-
лылыќ таныта білді.

Ќазіргі тањда сыныптастары-
мыз зейнетке шыќќанѓа дейін
бар  ќажыр-ќайраттарымен
еліне ењбек етті. Еліміздіњ
т‰кпір-т‰кпірінде сыныптаста-
рымыз самайларын аќ ќырау
шалѓан ата-єжелер. Олар неме-
ре-шμберелерініњ ќызыѓын
ќызыќтап, баќытќа-шаттыќќа
бμленгендер. ¤мір – μзен деген

осы. Зымыраѓан уаќыт-ай! Бір-бірімізді
жаќсы білетін, бірге оќыѓан замандас-
тарымыздыњ арасында баќилыќ болѓан-
дар  аз  емес. Марќ±мдар Єділбек Исма-
ѓ±лов, Ќалдыбек Закарин, Маќс±тбек
Бейсенбин, Айнаг‰л Аханова, Рыстай
Ќапышова, К‰лпара Игісінова, Ж±мабек
Мырзаѓалиев сынды сыныптастарымды
ќимастыќпен еске аламыз. Аќыреттік
кермесі Алланыњ жєннат баѓынан тарты-
лып, пайѓамбарымыздыњ шапаѓатына
бμлене бергей.

Таяуда Ќостанай ќаласында Торѓай-
даѓы Ы.Алтынсарин мектебін б±дан 50
жыл бітірген т‰лектер бас ќосты. Жан-
жаќтан жиналѓан т‰лектер бір-бірімен
ќауышып, саѓынышпен μздерініњ μмір
жолдарынан сыр шертті. Ќаланыњ кμрікті
жерлерін аралап, ескерткіш ретінде су-
ретке т‰сті.

К‰лшира АХМЕТЖАН,
Ќазаќстан Журналистер

одаѓыныњ м‰шесі.

СУРЕТТЕ: Торѓайдаѓы Ы.Алтын-
сарин атындаѓы мектептіњ 1965-66
жылѓы т‰лектері.

¤ТЕДІ К‡НДЕР

Ат жалын тартып мінген аза-
матќа, ±лтын с‰йген ±лѓа ќазаќ
жерініњ ќай т‰кпірі де жат бол-
маса да, атамекенніњ жμні тым
бμлек.  Ќыранныњ ќаѓысы ±я-
сында байќалатыны сияќты,
±ланныњ да болмыс-бітімі μскен
ортасында ќалыптасатыны ай-
ќын. Егіз ±ѓымныњ атамекен
мен азаматтыњ арасында
ыстыќ сезімніњ ѓ±мыр бойы
жалѓасып жатуыныњ себебін
осы тμњіректен іздегеніміз жμн
болар. М±ны айтып отырѓан
себебім, атамекен тарихи Тор-
ѓайдаѓы ±лы аѓартушы ±стаз
Ыбырай Алтынсарин атындаѓы
мектепті б±дан 50 жыл б±рын
бітіріп, ќияѓа ќанат ќаќќан
т‰лектер жайында ой бμлісуді
жμн  санадым. Осы ретте  Тор-
ѓайдыњ талай μренініњ саналы
азамат болып ќалыптасуына
єсер еткен т±ѓырлы т±лѓалар-
дан кенде емес. Мєселен, єріден
ќозѓасаќ  Ахмет  Байт±рсын-
±лы, Міржаќып Дулат±лы,
Єліби Жанкелдин, Аманкелді
Иманов т.б. Торѓай топыраѓы-
нан нєр алѓан алыптар. Иє,
бєрін тізіп айта берсек жетіп
жыѓылады. Осы орайда меніњ
замандас-ќ±рдастарым ¦лы
Отан соѓысы аяќталѓаннан
кейін д‰ние есігін ашќан
±рпаќтармыз.  Мен  де 1965-66  жылы
Торѓайдаѓы Ыбырай мектебін бітіруші-
лердіњ бірімін.

Аќќан судай жылжып, к‰ндер ќалай
тез μтеді десењізші!.. Сонау 1965-66 жыл-
дары Ыбырай  Алтынсарин атындаѓы
ќазаќ орта мектебін бітірген т‰лектер-
ге биыл 50 толды. Жарты ѓасыр кμзді
ашып-ж±мѓанша ќалай μтіп кеткенін
білмей ќалыппыз. Сусып μткен μрімтал
жастыќ шаѓымыз  μміріміздіњ бір белесі
емес пе еді. Арман ќуып, ќияѓа ќанат
ќаќќан сол бір жастыќ шаќ ќайтып  ке-
лер ме еді. Себебі біздер арман ќуѓан
жастар едік. Біздерге 10 жыл бойы сабаќ
беріп,  бєлім нєрімен сусындатќан,
μмірде т‰зу жолѓа т‰сіп кетуімізге ‰лес
ќосќан ±лаѓатты ±стаздар ќауымын ай-
рыќша еске аламыз. Олар б‰гінде  орта-
мызда жоќ, баќилыќ сапарѓа аттанѓан
аяулы да ардаќты ±стаздарымыз Фар-
зана Ќонарбаева, Шамкен Бейсекеева,
Алтын Кєжікеева, С±лтан Ќожм±ханбе-
тов, Серік Хасенов, Ќонаќбай Алин сын-
ды апайларымыз бен аѓайларымыз еді.
Жоѓарыда есімдері аталѓан ±стаздары-
мызѓа бас ие отырып, марќ±мдардыњ
иманы  салауат,  топыраѓы  торќа,   жат-

Крапива Светлана Владимировна сенiмдi т±лѓасы
Турбабин Илья Леонидович, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс
μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы,
Садчиков ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан 572 га кμлемі,
кадастрлыќ  нμмірі 12-183-089-043,  жер учаскесіне жер
пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып
алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген сєттен
бастап 5 к‰нтізбелік к‰н  ішінде енгiзiледi. Сауда 2016
жылѓы 6 ќырк‰йек 10.00 саѓатта мына мекенжайда бо-
лады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Садчиков а.,
Целинная  кμш., 12 ‰й. ¤тінімдер  2016  жылѓы  5  ќыр-
к‰йек 18.00 саѓатќа дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќ.,  Дзер-
жинский кμш., 61Б ‰й.  телефон 87714300123.

Доверенное лицо Крапива Светланы Владимировны
Турбабин Илья Леонидович в порядке внесудебной реа-
лизации залогового имущества, объявляет о проведении
торгов по продаже права временного возмездного земле-
пользования на земельный участок, расположенный на
территории Садчиковского сельского округа, Костанай-
ского района Костанайской области, предназначенный
для ведения крестьянского хозяйства, кадастровый но-
мер 12-183-089-043, площадью 572 га. Покупная цена
вносится наличными деньгами в течение 5-ти календар-
ных дней с момента  проведения торгов. Торги состоятся
6 сентября 2016 года в 10.00 часов по адресу: Костанай-
ская  область,  Костанайский  район,  с. Садчиковка,
ул.Целинная, дом 12. Заявки  принимаются в срок до
18.00 часов 5 сентября 2016 года по месту нахождения
доверенного лица: г. Костанай, ул.Дзержинского, д.61Б,
телефон 87714300123.

Облыс орталыѓында аѓымдаѓы
жылдыњ 7 айында  196 μрт тіркелді.
Ќаза болѓан 5 адамныњ 4-еуі мас
к‰йде болѓан. ¤рттіњ салдарынан
300 мыњ тењгеніњ шыѓыны келді. 500
мыњ тењгеніњ  материалдыќ
ќ±ндылыќтары саќталды.

196 μрттіњ 112-сі жеке секторларда
болѓан.  Барлыќ тіркелген т±танулар-
дыњ жартысынан кμбі т±рмыстыќ болып
келеді. Сондыќтан μрттермен ќатысты
жаѓдайды реттеу маќсатында,  ќалалыќ
ТЖ жєне μрт сμндіру бμлімдерініњ ќыз-
меткерлері т±рѓындар арасында про-
филактикалыќ ж±мыстарды белсенді
ж‰ргізеді, єрдайым т±рѓын секторлар-
ды аралайды. Азаматтармен т±рмыс-
таѓы μрт ќауіпсіздігі ережелері туралы
єњгімелеседі, т±рѓын секторында μрт
ќауіпсіздігін ныѓайтуѓа баѓытталѓан
н±сќаулыќтар ж‰ргізеді, кμрнекі ‰гіттеу

материалдарын таратады.
Кμбінесе μрт ошаќтары отпен абай

болмау себепті орын алады. Осындай
жаѓдайлар су апаттарына да ќатысты.
Су ќателікті кешірмейді. ¤кінішті статис-
тиканы осы жылы 2 суѓа батќан адам
толыќтырды. Жас жеткіншектер Тобыл
μзенініњ жабдыќталмаѓан орындарын-
да шомылѓан. Соныњ салдарынан
аѓымдаѓы жылдыњ 7 айы ішінде μрт пен
су апаттары 7 адамныњ μмірін алып кет-
ті. Сондыќтан ТЖБ мамандары Солт‰с-
тік μњірлік аэро±тќыр жедел-ќ±тќару жа-
саѓы ќ±тќарушыларымен Тобыл μзені
арнасы жаѓалауында ќайѓылы оќиѓа-
ныњ алдын алу ‰шін барлыќ шаралар-
ды ќолданумен к‰н сайын бірлескен
рейдтер ж‰ргізуде. Суѓа т‰су маусымы-
ныњ басталуымен судаѓы ќауіпсіздік
ережелері жμнінде 1784 жадынама та-
ратылды, 2073 адамѓа н±сќаулыќ ж‰р-

гізілді. Тобыл μзенініњ шомылуѓа жаб-
дыќталмаѓан жерлерінде жергілікті ат-
ќарушы органдармен бірлесіп 6 тыйым
салу белгісі орнатылды.

Ќазір аймаќта ќ±рѓаќ єрі ыстыќ ауа
райы т±раќтады. Осыѓан байланысты
су айдындарында тμтенше жаѓдай
ќаупі жоѓары, сонымен бірге ќоќысты
μртеу, от ќою, жμндеу жєне дєнекерлеу
ж±мыстарын ж‰ргізу кезінде  μрт ќаупі
артады. Сондыќтан азаматтарѓа отты
м±ќият  ќолдану керек жєне  судаѓы
ќауіпсіздік ережелерін саќтаѓан жμн.

Алдын алѓан тиімді
¤МІР САПАСЫ
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Ардаќты баламыз, бауырымыз,
адал жар Алдияр Назымбек±лы
Байдильдинніњ фєни д‰ниеден
μткеніне  ай толѓалы отыр. Аѓып
т‰скен ж±лдыздай орда б±зар
отыз жасында  арамыздан кетті.
Біраз жыл Жанкелдин ауданыныњ
мемлекеттік мекемелерінде абы-
ройлы ќызмет атќарды. Десек те
нарыќтыќ экономика жаѓдайында
бюджеттік  мекемелердегі шектеу-
лі мемлекеттік ќызмет оныњ ќана-
тын кењге жайып,  ќ±лашын    сер-
меуіне м‰мкіндік бермеді. Барлы-
ѓын саралай келе  ол бизнес сала-
сына   бет  б±рѓан еді.  Ауданныњ
Тєуіш, Сарысу, Сужарѓан, Ќалам-
ќарасу, Милісай  ауылдары    хал-
ќыныњ  ірі  ќара   малдарын  асыл-
дандыру  маќсатында "Асылдан-
дыру-2016"  т±тынушылар  кооперативін ќ±рып, оныњ тμраѓасы болып
сайланды. Єке, ата-бабаларыныњ  туып μскен жері б±рынѓы Б‰йректал
кењшары-ќазіргі Аќсай ауылын ќ±рмет т±тып,есте  ±стау маќсатында
"Аќсай-2015"  жауапкершілігі  шектеулі серіктестігін ашып, аудан  экономи-
касына μз ‰лесін ќосуѓа ниеттенді. Ол ойына алѓан маќсатты істерін тез
арада ж‰зеге асыруѓа асыѓып т±ратын, ол бастаѓан ж±мыстар рет  реті-
мен орындалып жататын. Алдына ќойѓан жоспарлары  кμп еді. Ќажетті
кадрлар  ауданнан шыќпауына   назаланып, Оњт‰стік Ќазаќстан  азамат-
тарын ж±мысќа   шаќырып,  кμшіріп єкелемін дейтін. Аудан халќын арзан
жєне  сапалы кμкμніспен ќысы-жазы ќамтамасыз ету маќсатында жылы-
жай салуды, ‰кіметтік "Ќ±лан " баѓдарламасына ќатысып жылќы  μсіруді
кμздеген ‰мітті ісі бар еді...

Алдияр μз ќатарыныњ арасында ѓана емес, аѓа буын μкілдерініњ, тіпті
ќарттардыњ да алдында сыйлы,аяулы азамат болатын. Кез келген адам-
мен тез тіл табысатын, инабатты жєне кішіпейіл еді. Алайда, Алла таѓала
пешенесіне тым ќысќа ѓ±мыр μлшеп беріпті. Ж‰регімізді м±њѓа, жанарла-
рымызды жасќа  толтырып жылаймыз, ќимастыќ сезіммен саѓынышпен
еске алып, жоќтаймыз. Жарќын бейнењді єрќашан  ж‰регімізде саќтап,
рухыња бас иеміз.  Жатќан жеріњ жєннатта, топыраѓыњ торќа, иманыњ жол-
дас болсын, н±рыњ пейіште шалќысын.

Ќабырѓамызды ќайыстырып басымызѓа т‰скен ауыр ќайѓымызѓа ор-
таќтасып бμліскен, бас с‰йеп кμмектескен аѓайын туыс, бауырѓа, ќ±да-
жекжат, кμрші-кμлемге, єріптестерімізге, балаларымыздыњ  достарына шын
ж‰регімізден  алѓысымызды  білдіреміз.

*   *   *
Алдияр   Назымбек±лыныњ ќырыќ к‰ндік асы 10 ќырк‰йекте Тор-

ѓай ќаласы "Ди Ди" кафесінде саѓат 12-00 жєне 14-00 де беріледі.
                     Байдильдиндер єулеті.

ЕСКЕ АЛУ

Бала к‰ннен кμз алдымда
μскен едіњ,

Бμлек еді μзгелерден сеніњ жμніњ.
Орда б±зар отызда алып кетті,
Ќоштасуѓа жиылды м±ќым еліњ.

Баќ±л бол, Алдиярым, ерек кμрген,
Талабыња таудай деп еліњ сенген.
¤р  мінезді,  ќызу ќанды,

білімі терењ,
Айрылды туѓан Торѓай бір μреннен.

"Сыбаѓа", "Алтын асыќ",
"Ќ±ланы" бар,

Аѓып т‰стіњ
ж±лдыздай...

Хош, Алдиярым...
Ж±мысына негіз болды осы баѓдар.
Кєсібініњ нєсібін кμремін деп,
Тындыруды талап ќылды

кμп шаруалар.

‡зілді бар ѓ±мыры отыз жаста,
Жазылѓан таѓдыр шыѓар єуел баста.
Г‰лсімі, ќ±лындары аман болса,
Мєњгіге жазылады аты таста!
Пендеде б±дан басќа амал бар ма?
Кμтеруге тиіспіз т‰скенді басќа.

Ѓабит С‡НДЕТБАЕВ.

Баќыл бол мєњгі,
асыл дос!

Ж‰регі таза, кμњілі аќ,
Дос едіњ наѓыз жан ќияр.
Орда б±зар отызда
¤мірден μттіњ Алдияр.

Шара бар ма Аллаѓа,
Таѓдырѓа бєрі баѓынѓан.
Артында ќалды шырылдап
Асылай мен Єминањ.

Сендей дос келмес екі рет
Ж‰ректен айтќан шындыѓым.
Ањырап ќалды артыњда
С‰йіп алѓан Г‰лсіміњ.

¤мірге келдіњ сєби болып
Азамат болып ержеткен.
Ќысќа болды ѓ±мырыњ
Ж±лдызыњ аќты кенеттен.

Ќ±шаѓына алды жер анањ,
Торќада болсын топыраѓыњ.
¤се берсін ќос шыбыќ,
Солмасын ќос жапыраѓыњ.

Достарыњды бμлмедіњ,
Бєрін бірдей сыйладыњ.
Баќ±л бол мєњгі, асыл дос,
Жолдасыњ болсын иманыњ.

                                   Достары.

¤њірімізге ¦лы Отан соѓысы-
на ќатысќан жауж‰рек майдан-
гер, Ќарасу ауданыныњ ќ±рметті
азаматы Молдаќан Єбікеновтіњ
есімі кењінен танымал. Осыдан
алты жыл б±рын 94 жасќа келіп
д‰ниеден μткен абыз ќария
‰рім-б±таѓыныњ ќызыѓын кμріп
кетті. 1939 жылы єскер ќатары-
на алына салып, сол жылы мар-
шал Г.Жуковтыњ басќарѓан Ке-
њес єскері ќатарында Моњѓолия
жерінде болѓан атаќты Халхын-
Гол шайќасында жапон бас-
ќыншыларына ќарсы ±рысќа
ќатысќан жан. Жауынгер Єбіке-
нов жекелеген батальонда кμлік
ж‰ргізушісі болды. Халхын-Гол-
дан ар жаѓында тиіп т±рѓан ше-
кара бойына ж‰к тасып, басын
ќатерге тікті.

Ал  ¦лы  Отан соѓысы бастал-
ѓанда, Грузияѓа ауыстырылѓан
Молдекењ сол таулы-ќыратты
аймаќтан майданѓа ќажетті зат-
тарды Новороссийск ќаласына
дейін тасып т±рѓан екен. Артын-
ша Кењес армиясыныњ ќ±ра-
мында Иран жеріндегі АЌШ-тан
жіберілген гуманитарлыќ кμмек-
ті шайќас болып жатќан аудан-
дарѓа жеткізу тапсырмасы бері-
леді. Сонда Парсы шыѓанаѓы-
на кемемен келетін азыќ-т‰лік,
киім-кешек, басќа да ќажетті зат-
тарды майдандаѓы єскерлерге
к‰н-т‰н демей тасумен болады.
Ираннан Т‰ркіменстан, Єзір-
байжан, Армения, Грузия ар-
ќылы оќ пен оттыњ ортасына
жеткізу ауыр міндеті ж‰ктеледі.
Парсы шыѓанаѓынан ‰ш к‰нде
Тбилисиге жетіп, одан єрі Ќара
тењіздіњ жаѓалауы арќылы ж‰ру
керек, ал ол жердегі ќалалар
т‰гелдей  ќираѓан. Жолдар
б±зылѓан. Ондай жерлермен ке-
њестік "ќорап" машиналар жиі
б±зылады екен. Жолдаѓы кμп
уаќыт сол кμліктерді жμндеумен
кетеді. Ар жаќта азыќ к‰тіп отыр-
ѓан аш-жалањаш єскерлер бар.
Міне, соныњ барлыѓына жауын-
гер Єбікенов дер уаќытында
жетіп, тапсырмаларды м‰лт
жібермепті.

Моњѓолия, Пєкістан, Иран,
Ресей, Украина ќалаларында
толарсаќтан саз кешкен ол же-
њісті Одесса ќаласында ќарсы

ТАЃЗЫМ

¦лтына ќызмет еткен
Молдаќан Єбікенов туралы сμз

алды. 2-ші дєрежелі "¦лы Отан
соѓысы" орденімен, "¦лы Отан
соѓысына ќатысќаны ‰шін" ме-
далімен, басќа да марапаттар-
ды иеленді.

Молдаќанныњ екі аѓасы мен
інісі майдан даласынан орал-
мады. Інісі Ленинградты ќорѓау
±рыстарына ќатысќан болса, бір
аѓасы Мєскеу т‰бінде, таѓы бір
аѓасы Кенигсбергте ќаза таба-
ды. Ал соѓыс аяќталса да, Мол-
декењ таѓы бір жарым жыл фа-
шистерден тазарту, ќайта ќал-
пына келтіру ж±мыстарына
ќатыса ж‰ріп, елге тек 1946
жылы к‰зде сегіз жылѓа ќарап
барып оралѓан екен. Ќарасуѓа
келеді. Мамандыѓы ж‰ргізуші
болѓанмен, елде кμлік атаулы
жоќ. Аздаѓан уаќыттан кейін
ауданѓа кμлік алынып, майдан-
гер лауазымды басшыларды,
зањ, ќ±ќыќ ќорѓау, сот органда-
рыныњ жетекшілерін ж±мыс ба-
бымен тасыѓан бірден-бір
ж‰ргізуші ретінде ел есінде
ќалды.

Тыњ игеру науќаны майдан-
гердіњ наѓыз шарыќ болаттай
шыњдалѓан шаѓы. Сол кезде
шаруашылыќтарды кμтеруге
зор ‰лес ќосќан ол ауданныњ
бас сєулетшісі ќызметіне таѓай-
ындалады. Аудан орталыѓыныњ
бір-ќатар кμшесі, ѓимараттар,
єлеуметтік нысандар сол т±ста
бой кμтерген екен. Кейін оѓан
Ќарасудан Ќостанайѓа тартыл-
ѓан тас жолдыњ ќ±рылысын
ж‰ргізу сеніп тапсырылады. Ар-
тынша аудандыќ коммуналдыќ
шаруашылыќ саласын басќар-
ды. Бірќатар спорттыќ  нысан-
дардыњ бой кμтеуіне м±рындыќ
болды. Басќа марапаттарын ай-
тпаѓанда, Ќазаќстан кμлемінде
"КСРО коммуналдыќ шаруашы-
лыѓыныњ ‰здігі" тμсбелгісін Мол-
даќан Єбікеновтен басќа ешкім
таќпаѓан. Б±л да бір маќтаныш
емес пе.

Молдаќан аќсаќал ќ±дай
ќосќан жары ‡кіжан анамызбен
бірге он бала μсіріп-тєрбиелеп,
жеткізіп оќытты. Солардан не-
мере-шμбере ±рпаќтарын с‰йіп
кетті. Б‰гінгі к‰ні аќсаќалдыњ
кіндігінен тараѓан 81 ±рпаќ бар.
Ќарт майдангер тірі болѓанда,
12 тамызда 100 жасќа толады
екен. Молдаќан атамыз ескеру-

сіз ќалѓан жоќ, Ќарасу ауданы-
ныњ орталыѓында ‰рім-б±таѓы
жиналып, жауынгердіњ ѓасыр
тойы мен Єбікеновтер отбасы-
ныњ шањыраќ кμтергеніне 70
толуына орай  шахматтан  жа-
рыс ±йымдастырып, кμпшілікке
ас беріп, марќ±мѓа  д±ѓа баѓыш-
тады. Салауатты μмірді наси-
хаттап,  кейінгі буынѓа абыз
ќарияныњ ж‰рген ізін насихат-
тау ісіне аудан єкімі бастап
м±рындыќ болѓан екен. Шахмат
турнирініњ салтанатты ашылу-
ында сμз алѓан Ќарасу ауданы
єкімініњ орынбасары Асќар Бай-
босынов туѓан жердіњ т‰леуіне
μлшеусіз ‰лес ќосќан осындай
т±лѓаларды ±лыќтау – келешек
ќауымныњ зор міндеті екенін
жеткізді:

– Молдаќан Єбікенов б‰кіл
саналы ѓ±мырын туѓан ауданы-
ныњ μркендеуіне арнады. Бей-
біт к‰нде сол ењбегі ‰шін "Ерен
ењбегі ‰шін", "Ењбек ардагері"
медальдарымен, "Ќ±рмет белгі-
сі" тμсбелгісімен марапатталды.
Жєне ол кісініњ "Ќарасу ауданы-
ныњ ќ±рметті азаматы" атаѓын
аудан кμлемінде т±њѓыш алѓан
адам екенін де маќтан етуіміз
керек. Зейнеткерлікке шыќса да,
кейінгі ±рпаќќа аќыл-кењесін бе-
руден аянбады. Біз ‰шін Мол-
даќан Єбікеновтіњ μнегелі μмір
жолы ‰лкен дањѓыл секілді.

Шахмат таќтасына жайѓас-
ќан отызѓа тарта ќатысушы к‰ні
бойы наѓыз тартысты ойын μрн-
егін кμрсетті. Жергілікті ойыншы-
лармен ќатар, облыс орталыѓы-
нан аймаќтыќ шахмат федера-
циясы басшылыѓы, Елордадан
меймандар, спорт ардагерлері
келген екен. ¦йымдастырушы-
лар м±ндай шараѓа егде тарт-
ќан ќариядан бастап жеткіншек
балаларѓа дейін ќатысќанын
аталѓан спорт т‰рініњ елімізде
кењ  т‰рде  ќанат  жайып келе
жатќаны деп баѓалады.

Жарыс ќорытындысы бойын-
ша К.Русанов жењімпаз деп та-
нылса, В.Николаев, А.Момбаев
екінші, ‰шінші орындарды ие-
ленді. Жалпы, жењімпаздар мен
ќатысушылардыњ барлыѓы
ќ±ралаќан ќалѓан жоќ, шахмат
ойынына ќажетті естелік сый-
лыќтар мен марапат ќаѓаздарын
алды.

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына арналѓан
2016 жылѓы 22 - 28 тамыз аралыѓына іс-шаралар тізбесі

¦лы педагог жєне аѓартушы Ы. Алтынсаринніњ туѓанына 175 жыл толуына арналѓан
2016 жылѓы 22 - 28 тамыз аралыѓына іс-шаралар тізбесі

25 тамыз
к‰н бойы
27 тамыз
к‰н бойы
бір апта ішінде,
саѓат 10.00-17.00

25 тамыз

Ќостанай ќ.

Жітіќара ќ.

Ќостанай облыстыќ тарихи-
μлкетану м±ражайы (Алтынса-
рин кμш., 115)
Ќостанай облыстыќ Ы.Алтын-
сарин мемориалдыќ музейі (Ал-
тынсарин кμш., 118-А)

Облыстыќ Діни бірлестіктер басшыларыныњ ќатысуымен диа-
лог алањы
Жітіќара ќ. к‰ніне жєне Жітіќара ауданыныњ 85 жылдыѓына
арналѓан салтанатты іс-шаралар
"Ќостанай облысы: тарих жєне ќазіргі заман" – Ќостанай об-
лысы ќ±рылуыныњ 80 жылдыѓына арналѓан кμрме

Ќостанай облысы ќ±рылуыныњ 80 жылдыѓына орай "Киелі жерім
– ќасиетті елім" атты алѓашќы тыњ игерушілерімен кездесу
кеші

1.

2.

3.

4

¤ткізу к‰ні мен
уаќыты

¤ткізу орныІс-шараныњ атауы№

бір апта ішінде

бір апта ішінде

23 тамыз

"Большевичка" АЌ тігін фабрикасы Ќостанай
ќаласы
Ќостанай  облыстыќ Ы.Алтынсарин мемори-
алдыќ музейі  (Алтынсарин  кμш., 118-А),
Ы.Алтынсарин  кесенесі,  Инспектор  кμлі   (Ми-
чурин а.)
Ќостанай облыстыќ Ы.Алтынсарин мемориал-
дыќ музейі (Алтынсарин кμш., 118-А),
Алтынсарин ауданы

"Ыбырай Алтынсарин – педагог-аѓартушы"
жылжымалы кμрме
"¦лы педагог-аѓартушы Ыбырай Алтынсаринніњ
естелік орындары" атты жобаныњ 3 маршруты
бойынша экскурсия: Алтынсариндердіњ ќыстауы-
на – Ы.Алтынсарин кесенесі – инспектор кμлі.
"¦лы педагог-аѓартушы Ыбырай Алтынсаринніњ
естелік орындары"  атты жобаныњ 2 маршруты
бойынша: Алтынсарин ауданы, Щербаков селосы
– Алтынсарин ауданы, Щербаков пен Сатай
ауылынан 5-6 км.

1.

2.

3.

№ Іс-шараныњ атауы ¤ткізу к‰ні мен
уаќыты

¤ткізу орны
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Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сəйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мəтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куəлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мəуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

Лагерьде күнде қызықты 
іс-шаралар өткізіліп тұрады. 
Мұнда əртүрлі спорт секция-
лары бар. Балалар лагерьде-
гі  футбол алаңында доп қуса, 
қыз дар би алаңында фитнес-
пен айналысады. «Балалардың 
денсаулығына баса назар ауда-
руымыз керек. Біздің болашағы-
мыздың қандай болатындығы 
көбіне-көп осыған байланыс-
ты», – дейді акция ны ұйымдас-
тырушылардың бірі, салауат-
ты өмір салтын қалыптас тыру 
орталығының валеологы 
Э.Китова. Лагерьде демалып 
жатқандардың бəрі спортпен 
айналысатындықтан, жарысқа 
қатысуға тілек білдіргендер көп 
болды. Балалар төрт командаға 
бөлініп, əртүрлі тапсырмалар-
ды орындады. 105 бала мен 
олардың  тəрбиешілері түгелдей 
дерлік спорт мерекесіне қатыс-
ты. «Көңілді старттардың» қо-
рытындысы  бойынша «Пират-

тар» командасы жеңіске жетті. 
Жеңімпаздарға сыйлықтар 
тапсырылды. Бұдан соң бала-
лармен есірткі заттарын тұты-
нудың салдары, қиын жағдайға 
тап болғандағы қауіп сіздік ере-
желері туралы əңгіме өткізіліп, 
ақпараттық кітапшалар тара-

тылды.Полицейлер балалар-
ды спортпен айналысуға, са-
лауатты өмір салтын ұстануға 
үйретуге жəне  нашақорлықтың 
алдын алуға бағытталған осын-
дай спорт жарыстарын балалар 
лагерьлерінің бəрінде де өткізу-
ді жоспарлап отыр.

Спорт – біздің досымыз
Қостанай облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мен 
ОІІД  ЕҚҚБ  қызметкерлері генерал С.Бəкіров атындағы лагерьде демалып 
жатқан облыстық балалар үйінің тəрбиеленушілеріне арнап спорт мерекесін 
ұйымдастырды. 

Әр облыстан кемі 10 
аттан қатыстырылады. 
Турнир Ақмола облысы, 
Целиноград ауданы Қабан-
бай ауылының аумағын-
да болады. Қатысушылар 
қыркүйек айының 1-не 
дейін өтінім беруі керек. 
Өтінімде аттың иесі, ша-
бандоздың аты-жөні, аттың 
есімі, жасы, жынысы, түр-
түсі, тұқымы және атты 
жарысқа қосуға берілген 
рұқсаты жазылуы тиіс. 
Жарысқа 10 жастан асқан, 
атты басқаруға икемі бар, 
арнайы дайындықтан өт-
кен, ата-анасының заңды 
рұқсаты және сақтандыру 
полисі бар спортшылар 
қатыса алады. Шабандоз 
бен атқа сақтандыру по-
лисін тапсыруға міндетті. 
Турнир ҚР Ұлттық спорт 
түрлері қауымдастығы мен 
ҚР Мәдениет және спорт 

министр лігі бекіткен рег-
ламент бойынша өтеді. 

Дәстүрлі аламан бәй-
гені ҚР Ұлттық спорт 
түрлері қауымдастығы мен 
ҚР Мәдениет және спорт 
 министрлігі және «Нұр 
Отан» партиясы ұйымдас-
тырмақ. Бәйге туралы то-

лық ақпарат білу үшін 8 
(714 2) 391741 телефон 
нөміріне хабарласа аласыз-
дар. 

Сурет редакцияның 
мұрағатынан алынды.

Суретті түсірген Бағдат 
АХМЕТБЕКОВ.

Аламан 
      бәйгеде бақ сына

Қымбат 
    ДОСЖАНОВА

Жуырда, ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, 51 шақырым 
қашықтыққа «Алтын тұлпар» III республикалық аламан бәйге өтеді. 
Турнирге еліміздің барлық облыстары, Алматы мен Астана қалаларының 
бәйге аттары қатыстырылмақ.

«Мектепке жол» 
жалғасады

Қостанайдың жергілікті полицейлері республикалық 
«Мектепке жол» акциясының аясында көп балалы 
және аз қамтылған отбасыларындағы балаларға 
жаңа оқу жылына даярлық жасауға көмектесті.                                            
Қостанай қаласының ішкі 

істер басқармасы он жылдан 
астам уақыт көптеген балаларды 
қамқорлыққа алып, жылда олар-
ды мектепке дайындауға атсалы-
суда. Биыл полицейлер көмегіне 
ие болғандардың бірі – 13 жастағы 
Самрат. Оның анасы қазір жұ-
мыссыз. Отбасында бес бала бар. 
Отағасының табысы көп балалы 
отбасының қажеттіліктеріне жете 
бермейді. Базардан керегінің бәрін 
алғасын Самрат қуанышын жасыр-
май, жақсы оқуға уәде берді. Кәме-
летке толмағандар істері жөніндегі 
аға учаскелік  инспектор полиция 
майоры Бахытгүл  Жүнісованың ай-
туынша, акция аясында  биыл 11 балаға көмек көрсетілген.

Қостанай қаласы ІІБ Оңтүстік полиция бөлімінің қызметкерлері 
үш отбасына балаларын мектепке дайындауға көмектесті. Рейдтік 
шаралар кезінде учаскелік полиция инспекторлары кейбір отбасы-
ларында материалдық қиындықтар туындағанын білді. Қостанай 
қаласының жергілікті полиция басшылығы  оларды қолдау туралы 
шешім қабылдады.        

Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі учаскелік  инспектор 
полиция капитаны Индира Масақбаеваның айтуынша, бұл отбасылар 
есепке алынбаған, бала тәрбиесіне қолайлы отбасылар.Полицейлер 
ата-аналар және балалармен бірге мектеп базарына барып, оларға 
қажеттінің бәрін алып берді. Мектеп формасын, аяқ киім мен оқу 
құралдарын балалар өздері таңдады. Ата-аналар қаржылай көмек 
көрсеткен тәртіп сақшыларына алғыстарын айтты.

«Мектепке жол» акциясы жалғасуда. Ішкі істер органдарының 
барлық қалалық және аудандық бөлімдері көмекке зәру отбасыла-
рына қолдау көрсетпек.

Қалаға көрік берген
Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Қаламызда шағын мүсіндер көп. 
Олардың дені нақты бір бағытқа 
арналмаған. Десе де, қаламызға көрік 
беріп тұр. Осы мүсіндердің қатарын 
тағы бір тарихи құндылығы жоғары 
ескерткіш толықтырды. «Тобыл 
ойшылы» тас мүсінінің ұлғайтылған 
көшірмесі қаламыздың орталығына 
қойылды.

Алып антропоморфтық мүсінді өмірге 
әкелуге екі жыл жұмсалған. Авторлары – Е.Кислицин мен В.Галбен 
текті шеберлер. Салмағы 3 тонналық, биіктігі 3 метрлік мүсінге «То-
был ойшылы» деп ат қойылған. Оның да өзіндік себебін түсінген 
боларсыздар. 1976 жылы Тобыл топырағынан табылған шағын ғана 
мүсін біздің өңір үшін құнды мұрағат. Бетоннан қашалып, мыс пен 
қола жалатылған мүсіннің арқасы мен қол-аяғына Тамғалы үңгірінен 
табылған петроглифтер таңбаланыпты. 

Арқайымның символы саналған жәдігердің үлкейтілген көшірмесі 
мұражайдан тысқа шығып, шаһарға шырай енгізеді. Қала күнінде 
өткен тұсаукесерден соң бұл жерге келіп, ескерткішке суретке түсіп 
жатқан қонақтар көп. Келешекте «Шағала» жағалауына қойылатын 
болады.

Қостанай облыстық ардагерлер кеңесі Кəки Шəріпұлы  Ақанға 
жұбайы

Гүлшара Нұркейқызының
қайтыс болуына байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.
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