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Осыдан бес жыл бұрын Елбасының 
Жарлығымен 28 қазан – әлеуметтік қорғау 
жүйесі қызметкерлерінің күні болып бел-
гіленген еді. Міне, содан бері елімізде ай-
тулы датаны атап өту дәстүрге айналған. 
Облыстық филармонияның концерт залын-
да облыс әкімінің орынбасары Марат Жүн-
дібаев сала мамандарын облыс әкімінің 
атынан мерекелерімен құттықтап, үздік 
мамандарды марапаттады. 

– Әлеуметтік сала қызметкерлерінің күні 
2011 жылы Президент Жарлығымен бекітіл-
ген болатын. Бұл қарттарға, әлеуметтік аз 
қамтылған, көпбалалы отбасыларға ұдайы 
қамқорлық танытып отырған қызметкерлер-
ге Елбасының көрсетіп отырған орасан 
құрметі. Ал, бұл зор үмітті ақтау – сіздер 
үшін үлкен жауапкершілік. Бүгінде облысы-
мыздың әлеуметтік қорғау жүйесінде үлкен 
жетістіктерге қол жеткізіп жатырмыз. Аза-
маттардың әл-ауқатын, өмір сүру деңгей-
ін арттыру, кедейшілік пен жұмыссыздық 
деңгейін төмендету мақсатында көптеген 
шаралар қолға алынған. Қазіргі таңда атал-
мыш саланы қаржыландыруға да милли-
ардтаған қаражат бөлінуде. Мәселен, тек 
зейнетақы мен жәрдемақы алатын 255 мың 
адамға төленетін ай сайынғы төлемдер 
үшін 9 млрд. астам қаржы жұмсалады. Осы 
күні облыстың әлеуметтік қорғау жүйесінде 
үш мыңнан астам маман еңбек етуде. Біздің 
азаматтарымыздың әлеуметтік қорғалуы 
сіздердің жоғары кәсібиліктеріңіз бен күн-
делікті қызметтеріңізге байланысты. Бұл 
тұрғыда сіздер де аянбай тер төгіп, әле-
уметтік қолдауға мұқтаж жандардың игілі-
гі үшін қызмет етіп келесіздер. Сіздердің 
осындай қиын да, жауапты еңбектеріңіз 
үшін зор алғыс білдіреміз. Баршаңыз-
ды бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен облыс 

әкімі Архимед Бегежанұлының атынан шын 
жүректен құттықтаймын. Отбастарыңызға 
амандық, зор денсаулық тілеймін, – деді 
М.Жүндібаев.

Салтанатты жиында әлеуметтік сала-
ны дамытуға қосқан үлесі, көп жылғы адал 
еңбегі үшін бір топ сала мамандары қоше-
метке ие болды. Мәселен, “Еңбек ардагері” 
медалімен Арқалық қалалық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің әлеуметтік серіктестік және ең-
бек нарығы секторының маманы Әлия Со-
венкова, ал “Қостанай облысына – 80 жыл” 
мерейтойлық медалімен еңбек ардагерлері 
Сейфолла Жаманшалов, Ольга Киколенко, 
Марғила Мырзабекова, Фания Солодова 
марапатталды. Сондай-ақ, отызға жуық 
әлеуметтік сала маманы “Әлеуметтік еңбек 
саласының үздігі” төсбелгісіне және облыс 
әкімінің Құрмет грамотасына ие болды.

Суретті түсірген Б.АХМЕТБЕКОВ.

Әлеуметтік саланың 
үздіктері

Қарлығаш  
           ОСПАНОВА

Бүгінгі таңда елімізде әлеуметтік қолдауға мәжбүр жандардың 
жанынан табылып, мүгедектер мен жалғызілікті қарттарға қамқор 
болып, қолұшын беріп жүрген мамандық иелері аз емес. Солардың бірі 
– әлеуметтік қорғау жүйесінің қызметкерлері. 

Кенже 
     ҚОНЫСБАЙ

Облыстағы 5 бірдей елді 
мекенде мәслихаттардың 
шығып қалған депутатта-
рының орнына сайлауы тә-
мамдалды. Түрлі себептер-
мен мандатын тапсыр ған 
халық қалаулыларының  ор-
нына  жаңа үміткерлерді жер-
гілікті тұрғындар дауыс беру 
арқылы таңдады. Тізбектер 
болсақ, Денисов, Қостанай, 
Сарыкөл және Таран аудан-
дары мен Арқалық қаласын-
да мәслихат депутаттарының 
сайлауы өтті. Бұған бас-аяғы 15 үміткер 
қатысып отыр. Мұндағы ең жас үміт-
кер 25 жаста, мәслихат депутаттығына 
кандидаттардың ішінде түрлі маман-
дық иелері – экономист, мұғалім, дәрі-
гер, эколог және қаржыгерлер бар. Он 
үміткер өзін-өзі ұсынса, қалған бесеуі 
«Нұр Отан» партиясының аудандық 
және қалалық филиалдарының атынан 
түскен болатын. Сайлауды ұйымдасты-
ру мен өткізуге  6 аумақтық, 5 округтік 
және 9 учаскелік сайлау комиссиясы 
тартылды. Аталған округтегі сайлау-
шылардың жалпы саны шамамен 8,5 
мың адамды құрайды. 

ҚР Орталық Сайлау комиссиясы-
ның мүшесі С.Мұстафина Қостанай ау-
данындағы сайлау учаскелеріне барып, 
сайлау науқанын ұйымдас тырушылық, 
құқықтық, әдістемелік және қаржылық 
қамтамасыз ету мәселелері мен алдағы 
дауыс беруге дайындықты бажайлады.

– Қостанай халқы мемлекеттік 
маңызы бар іс-шараларға толық қа-
тысады. Бұдан өзге, ел Президенті 
мен партиялар сайлауында барынша 
белсенді. Қостанай ауданында қарт-
тардың саны басым, сондықтан, сай-
лауға деген ыждаһаттылық жетерлік. 
Олар өздерінің балаларымен келіп 
дауыс береді. Кейбір үлкен кісілерге 
арнайы көлік жіберейік десек, қар-

сылық білдіреді. Өздері келіп қатысу-
ды жөн санайды. Тиісінше, біз де ерте 
келушілерге сыйлықтар береміз, – дей-
ді Облыстық сайлау комиссиясының 
төрайымы Антонина Маркова. 

Сонымен қатар дауыс беру күні 
қарсаңында және сайлау күні Орталық 
Сайлау комиссия мүшесі Қостанай, 
Денисов және Таран аудандарындағы 
бірқатар округтер мен учаскелерге 
барды. Облыстың аумақтық, округтік 
және учаскелік сайлау комиссиялары-
ның мүшелерімен бірқатар кездесулер 
өткізді. Онда сайлау процесіне барлық 
қатысушылардың сайлау заңнамасы 
нормаларының сақталуын қамтамасыз 
ету мәселелерін, сайлау органдарының 
дауыс беруді ұйымдас тыру мен өткізу, 
дауыстарды санау және сайлау қоры-
тындыларын шығару жөніндегі міндет-
терін талқылауға ерекше көңіл бөлді.

– Мұнда бәрі еліміздің сайлау 
заңнамасының талаптарына сәйкес 
өтті. Науқанның барлық кезеңдері, сон-
дай-ақ қажетті сайлау рәсімдері оларға 
айқындалған мерзімдерде жүзеге асы-
рылып, белгіленген тәртіпке сай бол-
ды, – деп атап өтті С. Мұстафина. 

Сайлау қорытындысы әлі тек-
серілуде. Нәтижесі газеттің алдағы 
санында жарияланатын болады.

Суретті түсірген автор.

Жергілікті мәслихат 
сайлауы өтті

Қымбат 
      ДОСЖАНОВА 

Салтанатты іс-шарада 2,3,4 курстардың 
курсанттары ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясының бастығы 
Мирлан Қызыловтың қолынан арнайы сер-
тификаттарды алды. Құрбы-құрдастарының 
арасынан қара үзіп, алға шыққан жастардың 
әрқайсысын мақтанышпен айтуға болады. 
Себебі, олар жан-жақты, ізденгіш, еңбекқор 
курсанттар. Олар шығармашылық сайыстарға, 
білім олимпиадаларына, өнер бәйгелеріне, 
ғылыми-теориялық конференциялар мен се-
минарларға қатысып, топ бастап жүргендер. 
Академияда бүгінге дейін 65 оқу үздігі бар. 
Үлгілілердің қатары жыл сайын толыға түсуде. 

– Сіздердің білім нәрімен сусындап, алға 
қойған мақсатқа ұмтылып жатқан қадамда-
рыңыз өзгелерге үлгі болмақ. Үздік оқып, 
академияның қоғамдық өміріне тікелей атса-
лысуларыңыз белсенді өмірді көрсетеді және 
осындай еңбектің арқасында білікті маман ата-
насыздар. Тәртіп пен тәрбие сияқты қасиеттер 
тәуелсіз мемлекеттің ішкі істер органдарының 
қызметкерлерінің беделін арттырады. 2014 

жылдан бастап академияның 14 курсанты ҚР 
Президентінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі 
бекітілген Жарлығына сәйкес, оқу орнының 
оқу үздігі төсбелгісімен марапатталды. Ака-
демияның 7 үздік түлегі ІІМ генерал-полков-
ник Қасымовтың қолынан арнайы лейтенант 
шенін алды. Бұл жетістіктер түлек үшін, оның 
ата-анасы, біздің оқу орны үшін зор мақта-
ныш. 

Мен сіздерді оқуда ғана емес, өмірде де 
үздік болуға шақырамын. Өз ісінің нағыз ше-

бері, кәсіби маманы болатындарыңыз-
ға, жаңа білім мен идеяларды дамы-
туға қабілетті және инновациялық 
жаңашылдықтар жасауға қауқарлы 
екендеріңізге сенемін, – деді  ҚР ІІМ 
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қо-
станай академиясының бастығы, про-
фессор, полиция полковнигі Мирлан 
Қызылов.

Академия түлектерінің арасында, 2016 
жылдың түлегі Нұрсұлу Есенгелдина алғашқы 

болып ҚР Президенті Н.Ә.На-
зарбаевтың өз қолынан арнайы 
лейтенант шенін алған еді. Бұл 
жетістік курсанттарды одан әрі 
жігерлендіре түсті. 

– Мені қолдағаны және 
еңбегімді жоғары бағалағаны, 
сенім білдіргені үшін акдеми-
яның оқытушылар құрамына, 
курстың басшылығына, акаде-
мияның бастығына алғыс айта-
мын. Елбасының қолынан лей-
тенант шенін алу үлкен құрмет. 
Президенттің қолынан марапат 
алатын жастардың қатары  ар-

татыны анық. Өйткені, біздің академияда үздік 
оқитын белсенді жастар көп. Академияда кур-
санттың оқу үлгіріміне ерекше мән беріледі. 
Оқытушылық-профессорлық құрамы мықты. 
Оқу базасы жақсы. Ең маңыздысы курсанттар-
дың белсенділігі, яғни, спорттық жетістіктер 
мен қоғамдық-мәдени іс-шараларға үлес қо-
суы ескеріледі. 

Мен қазіргі уақытта көші-қон полиция 
бөлімінде жұмыс істеймін. Академияда алған 
білімім практикада қажетіме жарады. Ең бас-
ты міндет – Отанды қорғау және Отанға адал 
қызмет ету екендігін естен шығармаңыздар, 
– деді көші-қон полициясы бөлімінің инспек-
торы Нұрсұлу Есенгелдина.

СУРЕТТЕРДЕ: оқу озаттары марапат-
талды.

Суреттерді түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

Талабы таудай
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясы зерек те зерделі жас буынның еңбегін ескеріп, 
игі істі қолға алды. Академия басшылығы биыл оқу озаттарының тұңғыш слётін 
ұйымдастырып, бір топ үлгілі курсантты марапаттады. 
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ТЄУЕЛСІЗДІККЕ ТАРТУ

Бастамасы
баспанадан басталды

Ќазір ќай жерде болсын
баспанаѓа м±ќтаж жандардыњ
ќатары аз емес. Сондыќтан,
т±рѓын ‰й ќ±рылысын салуѓа
басымдыќ беріліп отыр. Мєсе-
лен, Єулиекμл ауданында к‰ні
б‰гін 300-дей адам ‰й кезегін-
де т±рѓан кμрінеді. Єрине,
олардыњ бєрін бір мезетте бас-
панамен ќамтамасыз ету єсте
м‰мкін емес. Дегенмен,
жергілікті атќарушы билік ќол
ќусырып ќарап отырѓан жоќ.
Ауданѓа жања таѓайындалѓан єкім
келе сала т‰йткілді мєселелерді
шешу жолдарын ќарастырды.

А ќ ш ы ѓ а н а ќ
ауылдыќ округінде
тарихта μзіндік
орны бар Шаќшаќ
Баќай батырдыњ
±рпаќтары бас
ќосты. Басќосу-
даѓы  маќсат –
μткен тарих бетін
параќтап, зерде-
леп, жас ±рпаќќа
батырдыњ ерлігін
насихаттап, тєу-
елсіздіктіњ еншісі-
не тарту ету. Осы
орайда батыр баба
±рпаќтары бірлесе
отырып, атымтай-
жомарт Жантемір
Хамзинніњ демеу-
шілігімен биіктігі
бес метр болатын
ескерткіш белгі ор-
натты.

Ескерткіштіњ ашылу салтана-
тында сμз сμйлеген батырдыњ
±рпаѓы, ќарт ±стаз Асанхан Ша-
лабаев архивте саќталып, ашыл-
маѓан тарихќа шолу жасап, ке-
зінде ауданныњ єлеуметтік-эко-
номикалыќ дамуына жєне ауыл-
шаруашылыќ саласыныњ μркен-
деуіне ‰лес ќосќан батыр баба
±рпаќтарыныњ есімдерін атап,
рухтарына таѓзым етіп, бір сєт
‰нсіздікпен еске алды. Сонымен
ќатар, ескерткіштіњ салынуына
м±рындыќ болѓан Жантемір Ба-
тырхан±лына елдіњ атынан ал-
ѓыс хат табыстап, иыѓына шапан
жапты.

Артынша Асанхан Шалабаев,
Єлтай Хамиллин, Сєтайбек
М±ќашев ескерткіштіњ лентасын
салтанатты т‰рде ќиып, Н±рхан
ќажы д±ѓа баѓыштады. Аќын
Тоба ¤тепбаев арнау жырын та-
рихи тойѓа тарту етті.

Жылыжай
жыл он екі ай
μнім береді

Соныњ бірі – халыќты ќолжетімді
баспанамен ќамту.

‡стіміздегі жылы аудан орта-

Ауылдыќ клуб ‰йінде μткен
ѓылыми-конференция ±йымдас-
тырылды. Тарихи той б±нымен
толастаѓан жоќ. Ќостанай, Арќа-
лыќ ќаласынан келген  жєне
торѓайлыќ палуандар боз кілем-
де баќ сынады. Арќалыќ ќала-
сыныњ палуаны Н±рс±лтан
Сєлімжанов "Т‰йе палуан" атан-
ды. 2-орынды жаркμлдік Берік

ЖОЛДАУ: ¤СІМ, РЕФОРМАЛАР, ДАМУ

 Аѓымдаѓы жылы "Бизнестіњ жол картасы–2020" мемлекеттік баѓ-
дарламасыныњ арќасында сарыкμлдік кєсіпкер Айжан Бμлегенова
к‰н сєулесінен ќуат алатын желгек  ќ±рылысы инновациялыќ жоба-
сын ж‰зеге асыруѓа 3 млн тењге кμлемінде ќайтарымсыз грант ±тып
алды. Соныњ нєтижесінде, μз кєсібін ашты. Жылыжай ќ±рылысын
жаќсы аяќтап, жылу с‰йетін жидектер мен кμкμністерді, г‰лдерді жєне
басќа да μсімдіктерді μсіре бастады. Тіпті, алѓашќы μнімдеріне де
ќол жеткізді.

Жаќында аудан єкімі Эльдар К‰зенбаев μњірде мемлекеттік ќол-
даудыњ кμмегімен кєсібін жолѓа ќойѓан жылыжайдыњ ж±мысымен
танысып шыќты. Айжан Айтќалиќызыныњ заманауи ‰лгіде жасалѓан
жылыжайын μз кμзімен кμрген μњір басшысыныњ кμњілі марќайды.

– Жылыжайдаѓы ж±мыстар жаќсы ж‰ріп жатыр. Мемлекет ќара-
жатын тиімді ж±мсап, берген уєделеріњде т±ра білдіњдер. Б±л баста-
маларыњ Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыќ мерейтойы ќарсањында сары-
кμлдіктерге ‰лкен сый, – деп атап μтті Эльдар Ќонысбай±лы.

Айта кеткен жμн, барлыќ ж±мыстарды Айжан жалѓыз атќармайды,
оѓан ж±байы – Жєнібек ќол ±шын береді. Ерлі-зайыптылардыњ айту-
ынша, б±л жерде алѓашќы т±ќымды отырѓызу ж±мыстары ќырк‰йек
айынан басталды. Ќазірдіњ μзінде кіріс бар. Мєселен, екі-‰ш к‰н
б±рын Ќостанайѓа 40 келі кμк жуа жіберілді. Ќияр мен аскμктер де
жаќсы шыќќан. Табиѓи таза жасыл μнімдер нарыќтыќ баѓадан шама-
мен  30%-ѓа тμмен. Ењ бастысы, Бμлегеновтар отбасы μз жерлес-
терін жыл бойы табиѓи μнімдермен ќамтамасыз етіп т±рмаќ.

– Мен – 6 баланыњ анасымын. Мемлекеттік ќолдаудыњ арќасын-
да μзіме ж±мыс таптым. Шынымды айтсам, μзімніњ кєсіпкер болаты-
нымды елестете де алмайтынмын. Тек  б±рын отбасымныњ игілігі
‰шін аздаѓан кμшет пен кμкμністер отырѓызып, сєл сатќаным бар.
Енді, міне, біздіњ μнімдерімізді кμптеген сарыкμлдіктер пайдалана
алады. Єрине, б±л – μте ќуанышты жаѓдай.  Біздіњ елде μз кєсібімді
ашамын, ж±мыс істеймін деген адамѓа мемлекет тарапынан ќолдау
кμп. Сондыќтан, ж‰рексінбей тыњ идеяларыњды іске асырып, халыќќа
игілігін тигізу керек деп санаймын. Ќысќасы, ж±мыс істеймін деген
адамныњ ќолынан бєрі келеді екен. Оѓан кєсібімді ашќан соњ  кμзім
жетіп отыр. Ендігі жоспарымыз – μз ісімізді одан єрі дамыта отырып,
ауданныњ экономикалыќ саласына ќомаќты ‰лесімізді ќосу, – деп
μзініњ ќуанышымен бμлісті кєсіпкер єйел.

Таѓы да бір айта кетерлігі, Бμлегеновтар отбасы ресми т‰рде тіркел-
ген μз бизнестерін ‰йлерініњ дєл ќасынан ашќан. Жылыжайдыњ
аумаѓы – 120 шаршы метрді алып жатыр.

 ‡лкен балам екеуіміз ±дайы кμмектесіп отырамыз. ¤йткені, єр
μсімдікке кμњіл бμліп, оны баптап, аялап отыру ‰шін бір адам аздыќ
етеді, – дейді ж±байы Жєнібек Бμлегенов.

 "Бизнестіњ жол картасы – 2020" мемлекеттік баѓдарламасы ж‰зе-
ге асырылѓаннан бері μњірде 31 жоба іске асты. Барлыѓы 1138 ша-
ѓын жєне орта бизнес субъектісі ж±мыс істейді.

 Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

Баќай батыр белгісі

М±хамедияров жењіп алды.
Б‰гінде егемендік алѓаны-

мызѓа ширек ѓасыр толѓан шаќ-
та кейінгі ±рпаќќа μткеніміздіњ ізгі
істерін м±ралау аѓа буын
μкілдерініњ ќасиетті борышы. То-
сын тμњірегінде бас ќосып, ке-
лелі єњгіме μрбітуге жиналѓан
батыр баба ±рпаќтарыныњ
ќуаныштарында шек жоќ. Баба-
мызѓа ќойѓан белгіні ќоршап,
мањайына аѓаш отырѓызу ж±-
мыстарын Арќалыќ ќалалыќ
"Ќайрат" жасμспірімдер спорт
мектебініњ директоры Р‰стем
Шалабаев μз мойнына  алды.

Биыл Ел Тєуелсіздігініњ  25
жылдыќ мерейтойы ќарсањында
аудан кμлеміндегі тарихи ескерт-
кіштер ќайта жањарып, бой т‰зеу-
де. Б±л істі одан єрі сабаќтасты-
ру келер ±рпаќтыњ еншісінде.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
 Жанкелдин ауданы.

"Мемлекет сіздердіњ бизнестеріњізді дамытып, аяќќа ныќ
т±руларыњызѓа барлыќ жаѓдайды жасады. Б‰гінгідей сын
саѓаттарда сіздерге ‰лкен жауапкершілік артылады. Ќуат-
ты ел болу – бєсекеге ќабілетті болу деген сμз. "Ќазаќ-
станда жасалѓан" єрбір б±йымда тμрт ќасиет – сапалы,
ыњѓайлы, єдемі жєне арзан болуы керек. Сонда ѓана ісіміз
μнімді, затымыз μтімді болады. ¤зімізді μзіміз ќамшылауы-
мыз керек, бізді сырттан келіп ешкім жарылќамайды".

 Н.НАЗАРБАЕВ.

Єлібек
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лыѓында ‰ш ќабатты
т±рѓын ‰йдіњ ќ±рылысы
басталды. Замануи
‰лгіде бой кμтеретін б±л
нысанѓа  "Ар-Раиан"
ќ±рылыс компаниясы
тапсырыс берген. Ал,
‰йді "Ќарасай" ЖШС
салып жатыр.

– Осы ‰й аяќталѓан
соњ жанынан таѓы бір
18 пєтерлі ‰й саламыз
деп жоспарлап отыр-
мыз. Сμйтіп, аудан бой-
ынша баспана кезегін-
де т±рѓандардыњ санын
сєлде болса ќысќарта
т‰спек ойымыз бар, –
дейді аудандыќ т±рѓын
‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќ бμлімініњ
басшысы Дєулетжан
Махм±тов.

С У Р Е Т Т Е Р Д Е :
Аудандыќ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруа-
шылыќ бμлімініњ бас-

шысы Дєулетжан Махм±тов; 18
пєтерлі жања ‰йдіњ с±лбасы.

Суреттерді т‰сірген автор.

Ќостанай облысы т±рѓындарыныњ назарына!

2016 жылѓы 14 мамырда Єлия Назарбаеваныњ "Жандану єлемі"
Ќоры Ќазаќстан Республикасыныњ тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына
арналѓан еліміздіњ тарихындаѓы алѓашќы кењ ауќымды жобасы –
"Бала дауысы" ¦лттыќ балалар єн байќауына (б±дан єрі – Байќау)
бастау берді.

Біздіњ μњірдіњ атынан Ясмин Ибраева ќатысатын болады.
Финал 12,13 ќарашада "КТК" телеарнасыныњ тікелей эфирін-

де саѓат 18.30-да кμрсетіледі. Дауыс беру SMS арќылы μтеді.
Біздіњ жерлесімізді ќолдап, дауыс берейік!
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Таран ауданы егін мен
мал шаруашылыѓын ќатар
дамытып отырѓан берекелі
μњірдіњ бірі. Жыл сайын
шаруалар  бітік егін μсіріп,
ел экономикасыныњ еселе-
нуіне зор ‰лес ќосып келеді.
Биыл аудан бойынша 170
мыњ гектар алќапќа дєнді-
даќылдар себілді. Мєселен,
132 мыњ 200 гектарѓа бидай
егілсе, 19,5 мыњ гектар соф-
лор, ќараќ±мыќ, рапс, соя,
ќыша, к‰нбаѓыс тєрізді май-
лы даќылдардыњ еншісіне
тиді. М±ныњ сыртында ау-
дан диќандары бау-баќша,
кμкμніс μсіруді ќолѓа алѓан.

Аудан єкімініњ орынбаса-
ры Рахат Сейдахметовтіњ
айтуынша, биылѓы егінніњ
шыѓымы жаман болмаѓан
сияќты. Орташа есеппен
алѓанда єр гектардан  12

центнерден μнім жиналыпты.
– Ш‰кір, ‰стіміздегі жылы да

егін ораѓын белгіленген мерзімде
аяќтадыќ. Табиѓаттыњ тосын
мінезіне ќарамастан, ешќандай
іркіліс болѓан жоќ, – дейді Рахат
М±хамбетсапа±лы.

Аудандаѓы ірі серіктестіктер-
мен ќатар шаѓын шаруа ќожалыќ-
тары да астыќ ќорын молайтуѓа
зор ‰лес ќосќанын айта кеткен
жμн. Мєселен, "Саламатов" ша-

руа ќожалыѓы єр гектардан 16
центнерден μнім алыпты. Б±л
жылдаѓы ќалыптасќан дєст‰р.

Білікті маман Георгий Саламатов
жетекшілік ететін ќожалыќ егін
ораѓын ж±рттан б±рын аяќтады.
Оѓан соњѓы ‰лгідегі техниканыњ
кμп кμмегі тигенін айта кету лєзім.

– Биыл барлыѓы 4 мыњ гектар-
ѓа егін ектік. Соныњ сыртында мыњ
жарым гектарды парѓа ќалдыр-
дыќ. Кμбіне біз бидай себеміз, б±л
жолы т±ќымныњ 80%-ін элиталыќ
с±рыпќа айырбастаѓанбыз. Ойы-
мыз алдаѓан жоќ, бидай бітік шыќ-

АЙМАЌ

Ењбек еткенніњ есебі т‰гел
Єлібек
       ЫБЫРАЙ

ты, – дейді шаруа ќожалыѓыныњ
басшысы. – Єрине, алдан кездес-
кен кедергі аз болмады. Жаз ор-

тасында жерге бір т‰йір тамшы
тамѓан жоќ, соныњ салдары
жиын-терім кμрсеткішіне кμп
єсер етті.

Георгий Саламатов  биыл да
мемлекет ќамќорлыѓын айрыќ-
ша сезінгенін айтады. Диќандар
науќандыќ ж±мыстарды іркіліс-
сіз атќару ‰шін жанар-жаѓар
май мен т±ќымѓа, минералдыќ
тыњайтќыштарѓа субсидия
алды.

– Б±л біз ‰шін ‰лкен ќамќор-
лыќ. Мемлекет бμлген ќаржыѓа
соњѓы екі жылда тμрт жања тех-
ника сатып алдыќ. М±ндай тех-
никамен ж±мыс істеу єлдеќай-
да μнімді,– дейді шаруа ќожа-
лыѓыныњ басшысы.

Ал "С±лу" ЖШС-інде 15 жыл-
дан бері ж±мыс істеп келе жат-
ќан кєнігі механизатор Николай
Харченконыњ есімі д‰йім ж±рт-
ќа жаќсы таныс. Бес жасында
ата-анасымен бірге Ќазаќстан-
ѓа ќоныс аударыпты. Николай

алѓашќыда Ќайыњдыкμлде оќып,
артынша Щербиновка ауылында
орта мектепті бітірген. Механиза-
торлыќ мамандыќты тањдаѓан ол
аудан кμлемінен єріге ±заѓан жоќ.
¦заќ жылдар бойы шаруашылыќ-
та тер тμкті. Абыройсыз емес.
Озат механизатордыњ ењбегін
шаруашылыќ басшылары жоѓа-
ры баѓалап, мейлінше ќ±рмет
кμрсетуден жалыќќан емес.

– Кез келген адам μзіне ќолай-
лы кєсіпті тањдайды. Мен де μзіме
лайыќты мамандыќты игердім.
Бізді єке-шешеміз бала жастан
адал ењбек етуге, аянбай тер
тμгуге ‰йретті. Ќ±дайѓа ш‰кір, сол
єдеттен жањылѓан емеспін. Ша-
руашылыќ ќарапайым ењбек
адамдарына жаќсы ќарайласа-
ды. Соныњ айѓаѓы емес пе, нау-
ќандыќ ж±мыстарѓа белсене ара-
ласќан жігіттер жыл сайын т‰рлі
марапаттан кенде ќалып кμрген
емес, – дейді кєнігі механизатор.

Таран ауданында  осындай
ењбекќор азаматтар кμптеп сана-
лады. Дала тμсін д‰бірге бμлеген

олар жыл он екі ай бойы тыным
табуды білмейді. Соныњ жемісі
болар, аудан жыл сайын мол
μнімге ќол жеткізіп келеді. Биыл
да жергілікті диќандар ел ырыз-
дыѓын шашпай-тμкпей, ќамбаѓа
ќ±йып алды. Ќамба демекші,
ауданда астыќ саќтайтын ‰ш эле-
ватор бар. Шаруалар еш ќысыл-
майды. Ќырман басында тазар-
тылѓан бидай арнайы жабдыќтал-
ѓан ќондырѓыларда кептіріледі
де, сатуѓа шыѓарылѓанша неме-
се ±н комбинаттарына жμнелтіл-
генше элеваторларда саќталады.

– Астыќ μткізуде ешќандай
проблема жоќ. Бєрі μз кезегімен
атќарылады,– дейді сμз арасын-
да аудан єкімініњ орынбасары Ра-
хат Сейдахметов. Айтуынша, кμк-
темге салым "Азыќ-т‰лік келісім-

шарт корпорациясы" арќылы
аудан диќандарына 286 млн 900
мыњ тењге ќаржы бμлініпті. Аќша
μњірдегі жиырма тμрт шаруашы-
лыќќа уаќытылы берілді. "Алмаќ-
тыњ да салмаѓын" білетін  шаруа-
лар ќаржыныњ 61%-ін ќайтарып
‰лгерді. Жыл аяѓына дейін бар-
лыќ берешектен толыќ ќ±тыла-
мыз дейді аудан басшылары.

Таран ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: Таран ауданы
єкімініњ орынбасары Рахат
Сейдахметов; "Саламатов"
шаруа ќожалыѓыныњ алќабын-
да; "С±лу" ЖШС озат механи-
заторы Николай Харченко;
Ќырман басында.

Суреттерді т‰сірген автор.

М‡МКІНДІГІ  ШЕКТЕУЛІ  ЖАНДАР

"Алтын  ж‰рек"  байќауына
єлеуметтік жєрдемге м±ќтаж жан-
дарѓа кμмек кμрсетіп, ќолдау
білдірген мекемелер, ±йымдар
жєне жеке т±лѓалар ќатысты.
Жењімпаздар "Жетім балаларѓа
кμрсеткен ќамќорлыѓы ‰шін",
"Білімді дамытуѓа ќосќан ‰лесі
‰шін", "М‰гедек жандарѓа кμрсет-
кен ќамќорлыѓы ‰шін", "Спортты
дамытып, оны ќолдаѓаны ‰шін",
"Ардагерлерге кμрсеткен ќ±рметі
‰шін", "Жыл меценаты", "Аќпарат-
тыќ ќолдаушы", "Жылдыњ ќайы-
рымды адамы", "Жыл ±йымы",
"Денсаулыќ саќтау саласына ќол-
дау кμрсеткені ‰шін", "Ќазаќстан-
ныњ μркендеуіне ќосќан ‰лесі
‰шін" номинациялары бойынша

Ќазір ел бойынша суда ж‰зетін
жабайы ќ±старды аулауѓа тыйым
салу мєселесі талќыѓа салынуда.
Негізі Ќазаќстанда суда ж‰зетін
жабайы ќ±стар кμктемде ±я салу
орындарына, ал к‰зде "ќыстаќта-
рына" ќоныс аударады.

Ќостанай облысында кμктемгі
ањ аулауѓа ерекше с±раныс жоќ.
Кμктемде ањ аулауды тоќтату эко-
номикалыќ ќ±лдырауѓа єкеп соќ-
пайды. Бізде ањшылар кμктемде
ањ кμп ж‰ретін алќапќа кіріп, тый-
ым салынѓан ќаздар мен аќќулар-
ѓа дейін барлыќ ќ±старды атып
ж‰р. М±ндай зањ б±зушылыќ
бірнеше рет кездескен. Ќорыќшы-
лар мен инспекторлар тарапынан
ќатањ баќылау жеткіліксіз болып
т±р. Єрине, ќорыќшылардыњ ес-
кертуін алса да, ањ аулауды тоќ-
татпай ж‰ргендер де жоќ емес.
Ќ±зырлы органдар б±л мєселе-
мен айналысып жатыр.

Судаѓы жабайы ќ±старды кμк-
темде аулауѓа тыйым салу мєсе-
лесі бірнеше рет кμтерілген. 2013
жылы ањшылыќ ісін пайдалану-
шы ±йымдарѓа хат жолданды.
Олардыњ пікірі екіге бμлінді. Бі-
реулері кμктемгі ањ аулауды ата-
бабаларымыздан ќалѓан ±лттыќ

Жаќсылыќќа жаќсылыќ –
єр адамныњ ісі
Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

"Бауыржан" ќайырымдылыќ ќоры республика
кμлемінде 10 жыл ќатарынан ¦лттыќ ќоѓамдыќ
"Алтын Ж‰рек" сыйлыѓын таѓайындап келеді.
Ќайырымдылыќ шарасыныњ маќсаты – жомарт
жандардыњ ењбегін баѓалап, жаќсылыѓын асыру.

марапатталды. Байќау-
да баќ сынаѓан ќоста-
найлыќ "‡міт-Надежда"
ќоѓамдыќ бірлестігі "М‰-
гедек жандарѓа кμрсет-
кен ќамќорлыѓы ‰шін"
аталымында ‰здік шыќ-
ты. Алматыдан олжалы
оралѓан жерлесіміз Д‰йсенѓали
Оспановты жергілікті журналис-
тер Ќостанай єуежайында к‰тіп
алѓан болатын. "‡міт-Надежда"
ЌБ тμраѓасы Д.Оспанов байќау-
дан алѓан єсерімен бμлісіп, ќоѓам-
дыќ бірлестіктіњ жетістіктерін бір
деммен айтып берді.

– Мен ‰шін б±л ‰лкен марапат.
Осы уаќытќа дейін мені мемле-
кеттен басќа ешкім марапаттаѓан

жоќ. Б±л жолы халыќтыњ алѓысын
алып отырмын. М‰мкіндігі шек-
теулі азаматтарѓа ќамќорлыќ
кμрсету баѓытында 11 жылдан
бері ж±мыс істеп келемін. Сол
ењбек еленіп, баѓасын алып жа-
тыр. Ќайырымдылыќ жасау кез
келген адамныњ ќолынан келеді.
Ењ бастысы, ниет болуы керек, –
деді Д‰йсенѓали Оспанов.

Суретті т‰сірген А.Ж‡ЗБАЙ.

ќ±ндылыќ ретінде саќтап ќалу
ќажет деп санаса, енді екіншісі
кμктемгі ањ аулауды ќажет емес
деп санайды.

Дегенмен, бірнеше жыл ішінде
жабайы ‰йректердіњ аталыќта-
рын жєне ќ±рларды кμктемгі
аулаудыњ салдарын ќорытынды-
лай келе ањ аулау мына себеп-
термен ќажет емес деп санай-
мыз:

– ‡йректер ±я салу орнына
±шып келгенге дейін ж±п ќ±рай-
ды жєне ањ аулау кезінде ‰йрек-
терді балапандарымен атып
алуы м‰мкін;

– Кμбею кезінде кμлдерде
мылтыќ ату судаѓы ќ±старды шо-
шытады;

– С±р ќаз, барылдауыќ,
бізќ±йрыќ сияќты кейбір ќ±стар-
да ж±мыртќа басу  сєуір айыныњ
‰шінші жартысында болады, яѓни
кμктемгі ањ аулау ашылу кезінде
ќ±стар ±яда отырады;

– Ањшылардыњ  тμмен мєде-
ниеті.

М.БАЙДІЛДИН,
Жануарлар д‰ниесі жєне

ањшылыќ шаруашылыѓы
бμлімініњ бас маманы.

Жабайы ќ±старды
аулауды шектеу керек
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Рухани келісім μте ауќымды,
кењ кμлемді жєне біздіњ ќоѓамда
μмір с‰ріп жатќан азаматтардыњ
барлыѓына ортаќ мєселе екені
сμзсіз. Себебі, біздіњ ќазаќ елі
ежелден бостандыќ пен еркіндік-
ті, бейбітшілікті ањсаѓан жєне сол
‰шін жанкештілікпен к‰рескен ел
екенін μте жаќсы білеміз. Сондыќ-
танда, Елбасыныњ ќазаќстандыќ-
тарѓа арнаѓан биылѓы Жолдауын-
да жєне аќпарат ќ±ралдары бет-
терінде жариялаѓан ¦лт жоспары
– "100 наќты ќадам" баршаѓа ар-
налѓан ќазіргі заманѓы мемлекет,
бес институционалдыќ реформа-
сыныњ  "Біртектілік пен бірлік" ба-
ѓыты осыны наќтылап, біздіњ не-
гізгі  арманымыз – Мєњгілік Ел
идеясын ж‰зеге асыруѓа жете-
лейді жєне оны орындауѓа баѓыт-
баѓдар бергенініњ куєсіміз.

¤зімді ќоѓамныњ толыќќанды
м‰шесі жєне азаматтыќ позици-
ям мен μмірлік тєжірибеме с‰йе-
не отырып, этносаралыќ жєне
дінаралыќ ќатынастар туралы μз
пайымдарыммен оќырманмен
бμліскім келеді.

  Кењес заманы кезінде де бізді
"достыќтыњ лабораториясымыз"
деп жєне ±лт пен ±лысќа бμлін-
бейміз деген ±рандар да болѓан,
бір-аќ, Кењес Одаѓы ыдыраѓанда
єрбір ±лттардыњ арасында т‰сін-
беушіліктер болѓаны рас. Алысќа
бармай-аќ, 1986 жылѓы Желтоќ-
сан кμтерілісін, Єзірбайжан, Ар-
мения, Таулы Карабах, Балтыќ
жаѓалауындаѓы елдерде болѓан
ќаќтыѓыстар осы к‰рделі мєселе-
лердіњ кμлењке т±старыныњ бетін
ашќанын да білеміз.

Б±рын да жєне ќазір де, біз по-
лиэтникалыќ республикада т±ра-
мыз, ол біздіњ басымыздан μткен
тарихи жаѓдайларѓа тыѓыз байла-
нысты. Отарлау саясаты, тыњ
кμтеру, Отан соѓысы, репрессия...
Міне, осы факторлар біздіњ ќазаќ
еліне кμптеген ±лт пен ±лыс μкіл-
дерініњ келіп ќоныс тебуіне єкеліп
соќтырды. Єлќиссадан, дос пен
кμршіге ж‰регі мен есігін айќара
ашатын ќазаќ халќы оларды
бμтенсіген жоќ, соњѓы тілім наны-
мен бμлісті, ќысылып-ќымтыры-
лып тμрінен орын берді. Біздіњ ен-
шімізге осы таѓдыр тигеннен соњ
жєне біз, титулдыќ ±лт болѓаннан
кейін еліміздіњ бірлігін саќтау ‰шін
тμзімділік пен біртектілікті, бірлікті
кμзіміздіњ ќарашыѓындай ќорѓай
білуіміз керек. Басќа ±лт екен деп
μзекке теппеген жμн, μйткені біз-
діњ маќсат – Мєњгілік Ел болу, ол
‰шін достыќ пен сыйластыќты
саќтау біздіњ ќасиетті міндетіміз.
Єлі есімде, 90-шы жылдардыњ
басында, бейресми ±лт μкілдері
(ќазаќтар), ќазаќ халќын сол
уаќытта жер ж‰зіне танытќан
аќын Олжас С‰лейменовпен кез-
дескенде, ол, біз моно±лт болып
ќалсаќ, онда біз трайболизмге
ашыќ жол береміз де, Африка
елдеріндегідей тайпа-тайпаѓа
бμлініп, μзімізбен μзіміз ќырќыса-
мыз дегені есімде ќалыпты. Шы-
нында да, ќазіргі уаќытта бізде
аќырын да болса, осы ру с±расып
жатады. Хакім Абайдыњ "Біріњ
ќазаќ, біріњ дос..." деген аќылы-
нан алшаќтаудан да алшаќ
емеспіз-ау деп ойлаймын. Се-
бебі, тіпті автомашинаныњ нμмірі-
не дейін μз руымыздыњ атын жа-
зып ж‰рміз, ал, б±рын ќазекем
жμн с±расќанда, ењ бірінші "Мал-
жан аман ба?" деуші еді, ќазір
"Руыњ кім?" деп с±рауѓа кμштік.
Б±л тенденцияны μз басым ќ±пта-

Рухани келісім –
т±раќтылыќ кепілі

ЌАЗАЌСТАН – ОРТАЌ ‡ЙІМІЗ

маймын. Ата-тегіњді білу керек,
бір-аќ, руѓа бμліну д±рыс емес.
Бізді алѓа жетелейтін – ол бірлік.
Мысал ретінде айта кетейін,
μткен ѓасырдыњ 80-90-шы жылда-
ры мен Арќалыќтан 35 шаќырым
жердегі Ашутасты ауылында
партком хатшысы болып ќызмет

істедім, ол мекенде сол кезде
небєрі 25-аќ ќазаќ отбасылары
болды. Барлыѓымыз да тату μмір
с‰рдік. Барымызды асырдыќ, жа-
манымызды жасырдыќ, тен-
тегімізді тезге салдыќ. Наурыз
мерекесін алѓаш μткізер кезде
мен μте ќатты ќиналдым, басќа
±лт μкілдерініњ алдында ±ятќа
ќалып ж‰рмейміз бе деген ой мені
жиі мазалады. Бір-аќ, барлыќ
ќазаќ ±лтыныњ μкілері бір кісідей
ж±мылып, Наурыз мейрамын жо-
ѓары дењгейде μткіздік. Ішімізде
"наѓыз" да, "шала" да ќазаќтар
бар болатын... Соњынан, басќа
±лттыњ μкілдері біздіњ ±йымшыл-
дыѓымызѓа тањдайларын кμпке
дейін ќаѓып ж‰рді. Аз ѓана болсаќ
та, б±л μткізілген кішкене ѓана іс-
шара, бізді ќазаќ ±лтыныњ μкілі
ретінде  танытты жєне сыйлата
білді. Жоѓарыда айтып кеткен
Олжас аѓамыздыњ  "Кμшеде, да-
лада, тіпті, текетіресте де, мені,
ќазаќ деп таны!" деген μлењ жол-
дары бар. Біз еш ±лттан ешќан-
дайда кем емеспіз, оны тарихы-
мыз дєлелдеді.

Отан соѓысы кезінде Сталинніњ
б±йрыѓымен 24 саѓаттыњ ішінде
Солт‰стік  Кавказдыњ біраз хал-
ќын жєне этникалыќ немістерді
Ќазаќстанѓа жер аударѓанын, жа-
зыќсыз адамдар жолда ќойша
ќырылып, ал, ќалѓандары Ќазаќ-
станнан орын тепкенін білесіздер,
сол ±лт μкілдері бізге – ќазаќтар-
ѓа осы к‰нге дейін дєн риза,
μйткені біздіњ аталарымыз олар-
ды бμтенсімей μз бауырына тарт-
ты. Ал, сол кездегі кавказдыќтар-
дыњ кμрген ќиыншылыќтары ту-
ралы орыс жазушысы Анатолий
Приставкиннніњ "Ночевала тучка
золотая" атты повесінен аныќ
байќауѓа болады... Ал, Александр
Солженицын сияќты жазушылар-
дыњ кейбір шыѓармалары( "Как
обустроить Россию") ±лт аразды-
ѓын ќоздырары сμзсіз.

Алысќа бармай-аќ, Арќалыќ
ќаласын алайыќшы. Екпінді ком-
сомолдыќ ќ±рылыс ќаласы бо-
лып жарияланып, б±рынѓы Кењес
‰кіметініњ т‰кпір-т‰кпірінен сан
±лттыњ μкілдері Арќалыќ ќала-
сын, μзініњ екінші Отаны ретінде

танып, ењбек етті. Боксит μндіріл-
ді, егін мен мал шаруашылыѓы
μркендеді. Сол кезде Арќалыќ
ќандай еді? Адам ќызыѓатын
ќала болатын. Кμшелері тап-та-
за, ќалада ортаќ мєдениет ќа-
лыптасќан болатын жєне бірне-
ше ±лт μкілдерініњ ізгі істері мен
мєдениетін бойымызѓа сіњірген-
біз. Екі ќазаќ баласын ажалдан
ќ±тќарамын деп, μз басын μлімге
байлаѓан орыс Василий Горба-
чевтіњ ерлігін ќалай ±мытуѓа бо-
лады?! Білмегендерге, ол кісініњ
атында біздіњ Арќалыќта кμше
бар.

  ¦лтаралыќ достыќ ќарым-
ќатынас, тек ќана бір-біріміздіњ
μлењімізді айтып, билерімізді би-
легенмен ќалыптаспайды деп ой-
лаймын. Б±лар тек дєнекер ѓана.
Ал, олай десек, меніњ ойымша
ќателесеміз. Негізі ±лтаралыќ до-
стыќ пен т‰сінушілік туралы
тєрбие ќалыптастыруымыз керек
жєне оѓан μзіміз м±рындыќ болу-
ымыз шарт, μйткені біз, ќазаќтар,

титулдыќ ±лтпыз жєне еліміздіњ
бірлігіне тікелей жауапты халыќ-
пыз. К‰нделікті μмірде осы
ќаѓиданы мыќты есте ±стау
ќажет. ¦лтжандылыќ пен ±лт-
шылдыќтыњ арасы бір-аќ адым
екенін єрдайым жадымызда ±ста-
ѓан жμн. Ол – сіріњкеніњ к‰кірті
сияќты, μте тез μршитін от.

Осыдан 100 жыл б±рын т‰рік-
тердіњ армян ±лтын жаппай ќыр-
ѓаны, 75 жыл б±рын μз ±лтын аса
дєріптеген фашистердіњ єрекет-
тері жан т‰ршіктіреді. Ќаншама
уаќыт μтсе де оныњ зардабын єлі
тартып келеміз. Сєл ѓана т±рмы-
стыќ кикілжіњнен ±лтаралыќ
оттыњ т±танып кетуі єбден ыќти-
мал. ¤ртті сμндіргеннен кμрі,оны
болдырмаѓан тиімді екенін сіздер
жаќсы білесіздер. Есімде, Арќа-
лыќ аймаѓында єрт‰рлі лауазым-
ды ќызметтер атќарѓан жылда-
рымда, єлдебір мєселелер μз
пайдасына шешілмеген жаѓдай-
ларда, кейбір адамдар, меніњ
±лтымды кемсітіп т±рсыњдар де-
ген уєж айтќандарыныњ куєсі бол-
дым, олардыњ ішінде ќазаќ та,
орыс та бар. Міне, осындайда
басу айту жєне келістіру – біздіњ
міндетіміз!

Ал, тіл мєселесіне келсек, б±л
да μте к‰рделі мєселе. Президент
айтќандай,  б±ѓан аса жауапкер-
шілікпен ќарауымыз керек. Бір
к‰нде немесе жуыќ арада шеше
салатын с±раќ емес. Ењ алдымен,
біз – μзіміз, бір-бірімізбен д±рыс-
тап ќазаќ тілінде сμйлесе білейік.
Ќазаќ тілі μте бай тіл. Марќ±м
Герольд Белгер аѓамыз "Кез кел-
ген  ќазаќты парламентарий ре-
тінде апаруѓа болады" дегенініњ
μзі біздіњ тіліміздіњ бай єрі ќуат-
ты екенін кμрсетеді емес пе!

Орыстыњ  атаќты  аќыны
А.С.Пушкинніњ шыѓармаларында
орыс тілініњ 22 мыњ сμзі ќолданы-
ста болса, біздіњ классик жазушы-
мыз М.О.Єуезовтыњ "Абай жолы"
роман-эпопеясында ѓана 19 мыњ
сμз ќоры ќолданылыпты. Кере-
мет! Орыстыњ бір айтулы классик
жазушысы "Егер досыњмен
сμйлескіњ келсе, онда аѓылшын-
ша, ѓашыѓыњмен – французша,
жауыњмен – немісше, ал солар-

дыњ бєрімен сμйлескіњ келсе,
орысша сμйлес" дегенін ертерек-
те естіген едім, ал, мен осыѓан μз
тарапымнан ќосымша ретінде
"ќазаќша сμйлес" дер едім! Ќазаќ
тілі – кез келген тілмен пара пар
тіл! Ал, ќазаќ тілініњ таѓдыры,тек
ќана ќазаќтардыњ ќолында!
Б‰гінгі балабаќшада тєрбиеленіп
жатќан барлыќ басќа ±лттыњ μкілі
ертењ-аќ, біздіњ тілде еркін сμйле-
се алатын болады. Оѓан ш‰бє
жоќ! Ал, сен, меніњ тілімде неге
сμйлемейсіњ деп, басќа ±лт
μкіліне кінє арту д±рыс емес. Ал-
дымен μзіміз, μз тілімізде д±рыс
сμйлеп жєне басќа ±лттыњ μкілде-
ріне ќазаќ тілін ‰йретуге к‰ш сал-
ѓанымыз жμн сияќты, к‰рделі
мєселені  ат ‰сті шешуге болмай-
ды. Байсалды саясат ±станѓан
жμн. Тіл саясаты біздіњ елімізде
д±рыс жолѓа ќойылѓан, біраќ кем-
шіліктер де жоќ емес. Біз Арме-
ния, Єзірбайжан, ¤збекстан ел-
дері сияќты тіл басымдыѓына єлі
жете ќойѓан жоќпыз. Дегенмен, оњ
нєтижелер бар. Жаћандыќ ѓылым
мен білімге иек артуѓа, бізге,орыс
жєне аѓылшын тілдері кμпір бола-
тынын ±мытпаѓанымыз да абзал.

Мен – діндар адам емеспін,
біраќ та имандылыќ пен жан та-
залыѓына басымды иемін. Меніњ
ойым, ж‰регімізде бμтен адамѓа,
кμрші-кμлемге, жарлы-жаќыбай-
ѓа, жетім-жесірге, дос-жаранѓа,
аѓайын-туысќа жєне μзімізді ќор-
шаѓан ортаѓа адамгершілік сезім-
мен, ілтипатпен, бауырмалдыќ-
пен, сабырлылыќпен ќарайтын
кμзќарас ќалыптастыра білсек,
сонда ѓана μз дініміз – исламѓа
мойынс±нѓанымыз деп есеп-
теймін. Барлыќ дінге де тμзім-
ділікпен ќарау керек. Естеріњізде
ме, биылѓы жылы Ресейдіњ бір
айтулы спортшысы – ережесіз
жекпе-жектен єлем чемпионы
шет елде, Будда статуясын аяѓы-
мен теуіп, б‰кіл Ресей ж±ртшылы-
ѓына к‰йе жаќќаны, сол ‰шін ќа-
лыњ орман орыс халќы кешірім
с±рады! Басќа дінді сыйла, μз
дініњді ќ±рметте!

Ал, μздерін м±сылманбыз деп
кеуде ќаѓып, жат аѓымѓа ілесіп,
адам μліміне себепші болѓандар-
ды біз айыптауымыз керек жєне
жастарды ондай іс-єрекеттерден
аулаќ болуѓа тєрбиелеу ќажет.
Аќтμбе мен Алматыда болѓан жан
т‰ршігерлік єрекеттерді айыптай
отырып, жастарымызды жат
ќылыќ пен ќылмыстан арашалау
жєне ондай істерге тосќауыл ќою
біздіњ міндетіміз. Дін ќызметкер-
лерініњ айтќан уаѓыздарын ќалыњ
кμпшілікке т‰сіндіре білу де біздіњ
борышымыз. Жастардыњ діни са-
уаттылыѓын арттыру мєселесін
де ±мытпауымыз керек. Халыќ
болып ќолдамасаќ, бізге жат
аѓымдардан ќ±тылу оњайѓа соќ-
пасы аныќ. Елбасыныњ д‰ниеж‰-
зіндегі негізгі дін μкілдерімен
ж‰йелі т‰рде Астанада бас ќосып,
алќалы жиындар μткізуі де осы-
дан. Ќ±рбан айттыњ бірінші к‰ні
жєне Рождествода біз демала-
мыз. Б±л – дінаралыќ келісімді
онан єрі тыѓыз байланыстыратын
шаралардыњ бірі.

Рухани келісім туралы μз пай-
ымдарыммен Сіздермен ќысќа-
ша бμлістім, д±рыс-б±рысын
μздеріњіз сараптарсыздар, тек
айтарым, этнос жєне дін аралыќ
ќатынастарѓа, б‰гінгі тањда ерек-
ше кμњіл бμлуіміз ќажет, себебі,
т±раќтылыќ пен бірлік, достыќ
пен махаббат, біртектілік ќана
біздіњ тєуелсіз елімізді, біздіњ ар-
манымыз – Мєњгілік Ел болуѓа же-
телейтін тура жол! Сондыќтанда,
бірлігіміз мєњгілік болсын!

Ќонысбай АЃУАНОВ.
Арќалыќ ќаласы.

Облыс кμлеміндегі елді
мекендерді ауызсумен,
жылумен ќамтамасыз ету –
к‰н тєртібінен т‰спейтін
мєселелердіњ бірі болып
табылады.

– Ауданымыздаѓы  ќырыќ
бір  елді мекенніњ сегізі
орталыќтандырылѓан
ауызсумен  ќамтамасыз
етіледі. Сонымен бірге он
тμрт елді мекен (34 пайыз)
жекеленген, яѓни ќ±дыќтаѓы,
±њѓымадаѓы ауызсуды
пайдаланады. Єрине,  аудан
т±рѓындарын таза ауызсумен
ќамтамасыз ету маќсатында
ќолдаѓы  бар м‰мкіндікті
пайдаланып отырмыз. Ауыл-
село т±рѓындарыныњ ќырыќ
пайызы
орталыќтандырылѓан
ж‰йемен келетін ауызсуды
пайдаланады.  Ал ‰й-‰йге
ќ±быр арќылы ауыз су
келтіретін су ќ±быры желісініњ
(жергілікті, топтыќ желі)
±зындыѓы 207 км болып
табылады. Аудандаѓы елді
мекендерімізді ауызсумен, су
тарту ж‰йесімен  "¦зынкμл
Су" мекемесі айналысады.
Ал, Ершов, Новопокров,
Преснегорьков селолыќ
округтері негізгі тірек
селолары болып табылады.
Ќазір єзірге дайындалѓан
жобалыќ-сметалыќ
ќ±жаттарымыз жоќ.  Алайда,
2012 жылы  аудандыќ
бюджет есебінен  349,8 млн.
тењге кμлемінде "Сокол
селосындаѓы  таратушы
торапты ќайта ќалпына
келтіру",  1238,7 млн. тењге
кμлемінде "Тобыл  топтыќ су
ќ±бырындаѓы Карл Маркс-
Троебрат селосы  учаскесін
ќалпына келтіру", "Есіл
топтыќ су ќ±бырындаѓы
¦зынкμл-Воскресенов-
Новопокров селоларын
ќалпына келтіру" жобалыќ-
сметалыќ ќ±жаттары
дайындалды, біраќ аудан
бюджетін оњтайландырудыњ
нєтижесінде  жобаларѓа
ќаржы бμлінбей ќалды. Б±л
жобалар ж‰зеге асырыла
ќалѓан жаѓдайда алты елді
мекенніњ т±рѓындары таза єрі
сапалы суды пайдаланар еді.
Алдаѓы уаќытта ќаржы
табылып, жобалаѓан
жобамыз ж‰зеге асады деп
ойлаймыз. Ќазіргі уаќытта
т±рѓындар  1440 бірлік
жекелеген су есептегіш
ќ±ралдарымен ќамтамасыз
етіліп отыр. Ауыл-село
т±рѓындарын жылумен
ќамтамасыз ету жаѓына
келер болсаќ, ауданымызда
екі ќазандыќ  жєне 40
автономды жылыту ж‰йесі
бар,– деді ¦зынкμл аудандыќ
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыќ, жолаушылар
кμлігі жєне автомобиль
жолдары бμлімі
басшысыныњ міндетін
атќарушы Руслан Сєбитов.

¦зынкμл ауданы.

ТКШ-НЫ
        ЖАЊЃЫРТУ

 К‰н
тєртібінде
– ауызсу

Г‰лназым
    САЃИТОВА

...Біздіњ тірегіміз – тєуелсіздік,
тілегіміз – т±раќтылыќ, білегіміз – бірлік...

Н.Є.Назарбаев, Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті.
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«ССКӨБ» АҚ 
Металилектеу 
зауытының бас 
маманы жас 
инноваторлар 
форумына 
аттанбақ.

Қайсар Ақпанов – Қараған-
ды мемлекеттік техникалық уни-
верситетінің 2009 жылғы түлегі. 
Ол жоғары оқу орнында оқып 
жүріп-ақ жаңадан салынып 
жатқан металилектеу зауыты-
на жұмысқа шақыртылады. 
Осыны ескерген университет 
басшылығы Қайсардың оқу 
бағдарламасына да бірқатар 
өзгерістер жасаған көрінеді. 
Бүгінде жас маман – бірлестік-
тің мақтанышы. Жеті жылда 
қатардағы жұмысшыдан бас 
илектеуші қызметіне көтерілуі 
Қайсар Мұхаммедияұлының өз 
ісіне деген жауапкершілігін, əрі 
кəсіби біліктілігін байқатса ке-
рек. Алған жоғары білімін өз із-

денісімен жетілдіруге ұмтылған 
ол металлургия саласын жан-
жақты зерттеп, жұмысына 
жаңашылдықтар енгізіп, өн-
дірістің өркендеуіне үлкен үлес 
қосуды армандайды. Осы мақ-
сатпен 2015 жылы комбинатта 
ұйымдастырылған «Ұсыныстар 
жəрмеңкесіне» арнайы жоба да 
дайындады. 

– Басты мақсатым – Мета-
лилек зауытында құйылатын 
құймалар көлемін ұлғайту бол-
ды. Көп ізденіс пен есептеу-
лер нəтижесінде сұрып илек-
теу құрылысымен 120 мм-лік 
құйманың орнына 150 мм-лік 
құйманы шығаруға болатынын 
дəлелдедім. Өйткені, əлемдік 
құйма өндірістерінде үлкен дай-
ындамаларға сұраныс басым. 
Енді бұдан былай кен алыбы-
нының сұранысын ғана емес, 
жаңа нарыққа шығып, басқа да 
ірі компаниялардың сұранысын 
қанағаттандыруға мүмкіндік 
туды, – дейді Қайсар Ақпанов. 

Жаңалыққа жаны құмар жас 
жігіттің өнертапқыштар жəр-

меңкесіндегі ұсынысы жоғары 
бағаланып, бірлестік əкімшілігі 
тарапынан қолдау тапты. Зауыт 
шығаратын өнім түрі мен еңбек 
өнімділігі артып, кəсіпорынға 
қосымша табыс əкелді. 

Қайсар күнделікті жұмыс-
тан бөлек қоғамдық-мəдени 
шараларға да белсене арала-
сады. Салауатты өмір салтын 
ұстанып, бірлестіктің спорт 
кешенінде жаттығулар жа-
сағанды, бассейнде жүзгенді 
ұнатады. 

– Жан-жарым мен екі кіш-
кентайымды алып, серуен 
құрғанда бақыт құшағына ен-
гендей күй кешемін, – дейді 
кейіпкеріміз. Ол өзінің енгіз-
ген жаңашылдығын ағымдағы 
жылдың қараша айында 
Астана қаласында өтетін жас 
инноваторлар форумында ор-
таға салмақ. Сондықтан жас 
маманға алдағы маңызды 
жоспарларын жүзеге асыруына 
тілектестік білдіреміз. 

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

Атына 
заты 
сай 

азамат

Маржанның əріптестерінің айтуына қарағанда, ол қаралуға 
келген адамдарды дəл осы суреттегідей күлімдеп қарсы 
алады екен. Осыдан-ақ, алдына келген науқас адам бірден 
ауруынан айығып кетуі əбден мүмкін. Себебі мейірімді жүзі 
жан дүниеңе жылу сыйлап тұрады. Маржан Есімханқызы 
Қарағанды қаласындағы Қарағанды мемлекеттік медициналық 
университетіне 2009 жылы түсіп, 2016 жылы тəмамдап, ішкі 
ағзалар ауруын емдейтін дəрігер атанды. Медициналық оқу 
орнына түсуіне ағасы Нұрбол себепші болыпты. Өйткені ол да 
білікті дəрігер.

– Туған жеріме қызмет етіп, өз елімінің алғысын алсам өзімді 
бақытты санаймын. Елге келгендегі себебім осы. Келгеніме 
көп бола қоймаса да, ауыртпалығы мол жұмысыма үйренісіп 
қалдым. Білмеген жерлерімді біраз жылдан бері қызмет істеп 
жүрген білікті мамандардан сұрап аламын. Қабылдауыма 
күніне 10-15 адам келеді. Олармен емен-жарқын əңгімелесіп, 
аурудың басты белгілерін анықтап, қажетті дəрі-дəрімектер 
жазып беремін. Осы мамандықты таңдағаныма өкінбеймін. Елім 
үшін елеулі еңбек етіп, Торғайдың перзенті деген атқа лайықты 
болсам, сол да жетеді, – дейді Маржан Ғабдымəлік.

Иə, бірнеше жылдан бері мемлекеттік бағдарлама-

лар бойынша жəне арнайы жолдама арқылы ауылға 

келген жастарға жағдай  жасалынып  жатыр. Ауылды 

көркейтеміз деп келген осындай жас мамандардың қа-

тары жыл сайын толығып отырса игі.
Байбатыр НИЯЗБЕКҰЛЫ,

Жанкелдин ауданы.

Айзат Серікқызы Ақтөбе 

қаласындағы М.Оспанов атындағы 

медициналық университетін  биыл 

аяқтады. Студенттік өмірінің қызықты 

сəттерін басқа қалада өткізген Айзат сол 

қаланың азаматымен көңілі жарысып, тұр-

мыс құрады. Жат жерден жатырқамаса да неге 

екені белгісіз бір тылсым күш Торғай жаққа 

тарта береді екен. Кейін қабырғасымен кеңесіп, 

жолдасымен екеуі бір шешімге келіп, жолда-

ма арқылы елге келді. Қазір Айзат Жүнісова 

жұқпалы аурулар бөлімшесінің меңгерушісі. 

Негізгі мамандығы – жалпы тəжірибелі дəрі-

гер. Бас дəрігердің мұрындық болуымен 

аудандық емхана үш бөлмелі үй  жəне 

үй жиһаздарын алатын 300 мың теңге 

қаржылай көмек көрсетіпті. Айзат-

тың ендігі арманы елдің көңілінен 

шығып, жоғарғы тəжірибелі 

дəрігер атану.шығып, жоғарғы тəжірибелі Айзат ЖҮНІСОВА

Маржан ҒАБДЫМӘЛІК

Гүлзат АЛИНА 
Биыл аудандық емхана жас дəрігерлермен толығып жатыр. Сол 

мамандардың бірі – зертхана меңгерушісі Гүлзат Ғабитқызы. Ол 
еңбек  жолын туған жерден бастауды ұйғарған. Астана қаласын-
дағы Еуразиялық Ұлттық университетін биотехнолог мамандығы 
бойынша бітіріп, “Дипломмен – ауылға!” бағдарламасы бойынша 
елге келді. Жақсы жұмыс істеп, алған білімінің нəтижесін көрсетуде. 

Айзат Серікқызы сөз арасында халық денсаулығының сақшы-
сына айналған əріптестерінің еңбектеріне табыс, отбастарына 
амандық тілеп, аға-апаларының ізін жалғайтын өзіндей білікті жас 
мамандардың қатары көбейіп, денсаулық саласын дамыту жолында 
бірлесе еңбек етсек деген ұсынысын жеткізді.
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Шығармашылық топ:
Жұматай КƏКІМЖАНОВ (бас редактордың орынбасары)
Айтолқын АЙҚАДАМОВА, фототілшілер: Айбек ЖҮЗБАЙ, 
Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Жастар қосымшасының редакторы
Айтолқын АЙҚАДАМОВА.

Рудный индустриялық 
институтында Студент-
тердің Кіші Ассамблеясы-
ның кезекті отырысы өтті. 
«Мəңгілік ел» патриоттық 
актісі мен онда көрсетіл-
ген «Жалпыұлттық бірлік, 
бейбітшілік пен келісім» 
құндылығын жастар ара-
сында кеңінен насихаттап 
жүрген ұйым бұл жолы Тəу-
елсіздіктің 25 жылдығын-
да жеткен жетістіктерді 
саралап, бірқатар өзекті 
мəселелерді талқыға сал-
ды. Жиынды институттың 
тəрбие жұмысы жөніндегі 
проректоры Жасұлан Ал-
пысбаев ашты. Тəуелсіздік 
жылдары еліміздің жеткен 
жетістіктеріне тоқталған 
ол алдағы уақытта да бір-
лік, бейбітшілік, отансүй-
гіштік сынды ұлы ұғымдар 
əр қазақстандықтың бой-
ынан табылу керектігін 
айтты. Осы тұста оқу ор-
нының жанынан құрылып, 
студенттердің ұйытқысы-
на айналған Кіші Ассамблея 
мен «Мəңгілік ел» орта-
лығының атқарып жатқан 
қызметі зор екендігін атап 
өтті.

Қостанай облысы əкімді-

гі «Қоғамдық келісім» КММ 
басшысының орынбасары 
Алпыс Қожахметов «Қа-
зақстандық бірдейлік пен 
тұтастықты нығайту мен 
дамыту» тақырыбында та-
ныстыру жасады.

– Елдің ел болуы, ең ал-
дымен, оның бірлігіне, ын-
тымағына байланысты 
екені тарихта да, біздің за-
манымыз үшін де жаңалық 
емес. Ол – ақиқат. Ұлттық 
бірлік – мемлекеттіліктің 
басты кепілі, айрықша құн-
дылығы екендігін түсініп 
қана қоймай, соны қалып-
тастырып, сақтай білген 
мемлекеттің іргесі де берік, 
– деді ол. 

Елбасының бастама-
сымен құрылған Қазақстан 
х а л қ ы  А с с а м б л е я с ы 
көпұлтты халқымыздың 
саяси-əлеу меттік, мəде-
ни-ұлттық орталығы бола 
отырып, саяси жəне эконо-
микалық реформаларды кең 
құлашта байсалды, тынды-
рымды, нəтижелі негізде 
жүзеге асыруға үлкен үлес 
қосып келе жатқандығын 
тілге тиек етті.

Шара барысында Руд-
ный қалалық ішкі саясат 

бөлімінің басшысы Алмат 
Жылыспаев «Тұңғыш Пре-
зидентпен бірге бейбіт-
шілік пен рухани келісімнің 
25 жылы» тақырыбында 
сөз қозғаса, Тілдерді оқыту 
орталығының жетекшісі 
Жанна Жаңбыршина мемле-
кеттік тілді меңгеруге бет 
бұрған өзге ұлт өкілдері ту-
ралы əңгімеледі. 

– Рудныйлықтардың об-
лыс пен республикалық дең-
гейдегі шығармашылық бай-
қауларда топ жаруы – қазақ 
тілін үйренгісі келетіндер 
қатарын көбейтті, – деді 
Жанна Ерманқызы.

Кеңесте Қазақстан-
ның ядролық қарудан бас 
тартуы, 1916 жылғы ұлт- 
азаттық қозғалыс пен 
ұлт ағартушысы Ыбырай 
Алтынсариннің 175 жыл-
дығына арналған ойлар ай-
тылды. Қала мектептері 
мен колледждерінен келген 
жастар да қарап қалған жоқ. 
Кездесу соңында қонақтарға 
сауалдарын қойып, елдегі 
бейбітшілік пен келісімді 
қайт сек көздің қарашығын-
дай сақтау ға болатындығы 
туралы өз ойларын айтты.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев алғашқы күннен-ақ 
Қазақстанда білікті мамандар даярлау мен білім саласын 

əлемдік стандарттарға сай реформалау мəселесіне 
баса назар аударып келе жатыр. Жастарға арналған 

жобалардың бірі – «Мəңгілік ел жастары – индустрияға», 
«Серпін–2050» əлеуметтік  жобасы.

Жобаның арқасында қаншама жас білім гранттарымен 
қамтамасыз етілді. Мемлекет тарапынан жасалынып 
жатқан бар мүмкіндіктерді тиімді пайдалануға əрбір жас-
тың өз ұмтылысы болуы тиіс. Қазіргі таңда жастар ара-
сында көптеген проблемалар бар. Жастардың қоғамда 
адам болып қалыптасуы өзіне байланысты болса да, 
бас ты мəселе жұмыссыздық болып отыр. Ал, кейбір са-
лада керісінше кадр жетіспеушілігі туындап, бұл мəселе 
күні кешеге дейін шешімін таппай келген болатын. Осы 
олқылықтың орнын «Серпін-2050» бағдарламасы толты-
рады деп сенемін. Жаңа заман, тəуелсiз ел мұраты — 
жастардың бiлiмi мен бiлiктiлiкке талпынып əрекеттенуiн, 
еңбектенiп өсуiн талап етiп отыр. 

Біздер “Ел ертеңі – жастар” деп ұрандатамыз. Кейде 
осы сөз тым жаттанды болып кеткендей көрінеді. Ел ер-
теңі дегеніміз кім? Меніңше, ол, ең алдымен, өзіміздің 
болашағымыз. Əр күнді бағалап, тиімді өткізу. Білімді, 
еңбекқор жастардың қолында өз келешегі тұр. Осы жолда 
адаспас үшін, жастар арасында жұмыссыздықты, жастар-
дың бос уақытын тиімді пайдалануын, білім ала алмаған-
дардың мəселесін шешу мақсатында  “Серпін іскерлер” 
қоғамдық бірлестігін құрдық. 

Бірлестікте бас қосқандардың өзгелерге көмегі зор. 
Мысалы, өз жобасын жүзеге асырғысы келетіндерге, кəсіп-
керлікпен айналысып, ұйым құрғысы келетін жастарға  
бағыт-бағдар береді. Мемлекет тарапынан жасалынып 
жатқан бар мүмкіндіктерді тиімді пайдалануға əрбір 
жас тың өз ұмтылысы болуы тиіс. «Елiңнiң ұлы болсаң, 
елiңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақ 
елін нығайтып, көркеюi жолында терiңдi төгiп еңбек ет. 
Жердiң де, елдiң де иесi екенiңдi ұмытпа», — дедi Елбасы 
бiр сөзiнде. Сондықтан біз өмірімізге салғырт қарамай, 
бағалай білгенде ғана еліміздің ертеңі болып, Абайша 
айтқанда, кірпіш болып қаланатынымыз сөзсіз.  

Жансерік БАЙДЕНОВ,
Арқалық мемлекеттік педагогикалық

 институтының 2 курс студенті.

Ел ертеңi 
кiмдер?

Қостанай облыстық Жастар ресурстық 
орталығының ұйымдастыруымен 
«Жасstar»  таланттар шоуы дәстүрлі 
түрде өткізіліп келеді. Жобаның 
мақсаты – Қостанай өңірі бойынша 
талантты жастардың өнерлерін 
шыңдап, қолдау көрсету, жастардың 
шығармашылығын дәріптеу. 

Үш кезеңнен тұратын сайыста əрбір қатысушы 
кез-келген жанрдағы шығармашылықтарынан  (во-
кал, би,  ұлттық фольклор, көркем сөз, пародия, 
ақындық шеберлік, гимнастика, жекпе-жек, акроба-

тика жəне т.б) өз өнерлерін көрсете алады. Арқалық 
қаласында өткен іріктеу кезеңіне ауданымыздың 
жас өнерпаздары қатысып, 2-кезеңге Асылжан 
Өміржанов жетекшісі Фархад Жүрсінов, Айым Қар-
шыға жетекшісі Айзада Амантаева, Əйгерім Мұхан-
бетжан жəне Айым Маратова  жолдама алды. 

Жас өнерпаздарымызға алдағы қараша айында 
Қостанай қаласында өткізілетін облыстық кезеңде 
сəтті өнер көрсетулеріне тілектестік білдіреміз. 

Қорлан ФАЗЫЛОВА,
Аманкелді ауданының жастар ресурстық 

орталығының маманы. 

«Ж�сstar» –
 таланттар шоуы 

Студенттердің ұйытқысы – 
Кіші Ассамблея
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Ардагерлерді
не алањдатады?

АРДАГЕРЛЕР – АБЗАЛ ЖАНДАР

Арќалыќта ќалалыќ Ардагер-
лер ±йымыныњ VІ пленумы μтті.

Пленумѓа ќала єкімі Амантай
Балѓарин, ќалалыќ
мєслихаттыњ хат-
шысы Сабыржан
Тасмаѓанбет жєне
ќала мекемелері
мен ±жымдарыныњ
басшылары ќатыс-
ты.

Жиында сμз ал-
ѓан ќалалыќ Арда-
герлер кењесініњ
тμраѓасы Жєнібек
Ѓапбас±лы т±раќты
комиссиялар ж±мы-
сы мен ќалалыќ ар-
дагерлер ±йымы-
ныњ жыл ішінде ат-
ќарѓан ж±мыстарын
жіпке тізді.

Биылѓы жылы
ќалалыќ Ардагер-
лер ±йымында
"Ќазыналы ќария-
лар" мен "Ана да-
рия" мектептері
ќ±рылды. Оныњ
ќ±рамына μмір мек-
тебінен μткен т‰рлі мамандыќ
иегерлері, ‰лгілі, парасатты ар-
дагерлер тартылѓан.

Ардагерлердіњ ќалалыќ мєде-
ниет сарайы жанынан ќ±рылѓан
"Ќазына" хоры облыстыњ, рес-
публиканыњ сарапты сынынан
μткен, байќау ж‰лдегерлері.

Б‰гінгі тањда ќала аймаѓы бой-
ынша 4953 ардагер есепте.
Ќаланыњ μз басында 1882 зей-
неткер т±рады. Ќалада – 9, ауыл-
дыќ жерлерде – 17 ардагерлер
±йымы ж±мыс істейді.

Келесі кезекте ќалалыќ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламалар бμлімі басшы-
сыныњ орынбасары Єлия Саќан-
ќызы мінбеге шыѓып, ардагер-
лерге ‰кімет тарапынан кμрсетіл-
ген кμмектіњ барысын тарќатты.

Ардагерлер лањкестік пен
экстремизмге ќарсы

Он ай ішінде кμмекке м±ќтаж
ќариялардыњ т±рмыстыќ ќажет-
тіліктеріне жергілікті бюджеттен
6. 753,3 мыњ тењге бμлінген. 614
зейнеткерге 15.086 мыњ тењге
т±рѓын ‰й кμмегі таѓайындалѓан.

Ардагерлерді не толѓандыра-
ды деген сауалѓа тоќталар бол-
саќ, жарыссμзге шыќќан арда-
герлер: Хамит Досжанов, Орекен
Алмат, Совет Керейбаев, Ж±ма-
ѓали ¤мірбек, Ќайырден Жиен-
баев, Раќымжан Бект±рѓанов,
Баќытжамал Ќалтаевалар ќала-
лыќ ардагерлер ±йымыныњ ат-
ќарып отырѓан ж±мыстарына
ќанаѓаттанарлыќ баѓа беретін-
діктерін айта келе, кμкейде
ж‰рген кμп ойларды да іркіп ќал-
мады. Мєселен, ќалада ардагер-
лердіњ бас ќосып, ш‰йіркеле-
сетін орынѓа деген м±ќтаждыќ-
тары жылдар бойы ќордаланып
келе жатќан жаѓдай. Денсаулыќ
саќтау орындарында ¦лы Отан
соѓысыныњ ардагерлеріне арнал-
ѓан арнайы палата ќызметініњ
μзге санаттаѓы ќарттарѓа ќызмет

кμрсетуі уаќыттыњ талабымен
с±ранып т±рѓан жайт. ¤йткені,
соѓыс ардагерлерініњ ќатары
саусаќпен санаулы. Б‰гінгі к‰ні
жалпы ќала μњірін алѓанда тμрт-
аќ майдангер ќалѓан.

Б±рынѓы жылдары ар-
дагерлерді ќаладаѓы "Алю-
минстрой" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігіне
ќарасты "Кμктау" демалыс
лагерінде бір аптадай ты-
ныќтыру дєст‰рге енген
болатын. Кейінгі жылдары
осы ‰рдіс к‰рт тоќтап
ќалды. Ќаладаѓы емхана-
лардыњ єрќайсы єр жерде
болѓандыќтан жасы келген
кісілердіњ ќаралуына ќиын-
дыќ тудырады. Ќала
єкімдігініњ ‰шінші ќабатын-
да орналасќан ќалалыќ
Ардагерлер ±йымы бас-
шысыныњ кабинеті де
лифт ол ќабатќа тоќтамай-
тындыќтан, ќарттардыњ жиі
бас с±ѓуына м‰мкіндік бер-
мей отыр.

Ќалада кμптеген меке-
мелердіњ ѓимараттары
ќызметке лайыќталып са-
лынбаѓан. Емханалардыњ

басындаѓы проблемалар таяуда
облыстыќ "Ќостанай тањы" га-
зетініњ бетінде де кμтерілген бо-
латын.

 Ќала єкімі Амантай Кєкімбек-
±лы жиында ќаралѓан мєселе-
лердіњ назарда ±сталатынын ай-
тып, пленумѓа: сот, прокуратура
сынды ќ±зырлы органдардыњ
басшыларына дейін ќатысып
отырѓанын, ќала мекемелері мен
кєсіпорындарыныњ ќай шаќта
да ќарияларѓа ќандай да бір
кμмек кμрсетуден тартынбай-
тындыќтарын алѓа тартты.

Пленум соњында ќаралѓан
мєселелер бойынша Ќаулы
ќабылданды.

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: пленумнан кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.

 Жања мешіт
бой кμтереді

‡стіміздегі жылы Єулиекμл кентінде 350 орынѓа арналѓан жања
имандылыќ ‰йініњ ќ±рылысы ќайта жанданды. Елу мыњнан астам
т±рѓыны бар ауданѓа  заманауи бір мешіттіњ ќажеттілігі єлдеќашан
сезілген. Иманѓа ±йыѓан аѓайын м±ны кμптен айтып ж‰рген еді. Міне,
сол олќылыќтыњ орны енді толѓалы т±р.  Аудан єкімі Жанс±лтан
Тєукеновтіњ тμраѓалыќ етуімен μткен алќалы кењеске жергілікті
ауылшаруашылыќ тауар μндірушілері, кєсіпкерлер мен аудан аќса-
ќалдары ќатысты.

Жиында  мешіттіњ μскелењ ±рпаќты тєрбиелеуде аса зор мањыз-
дылыѓы бары баса  атап μтілді. Ќысќасы, жоба бірауыздан ќолдау
тапты.  Енді игі бастаманы ж‰зеге асыру маќсатында халыќтан
ќаржы жиналады. Ол ‰шін  "Еуразиялыќ банктен" тєуелсіз шот ашыл-
ды.

Биылѓы жаз мезгілінде  мердігерлік компаниямен келісім-шарт
жасалып, ќажетті ќ±рылыс материалдарына тапсырыс берілген.
Жоспар бойынша мешіт ќ±рылысы ‰ш жылда аяќталуы тиіс.  Мєсе-
лен, биыл  мешіттіњ ќабырѓаларын кμтеріп, ‰стін жабу жоспарлан-
са, келесі жылы к‰мбезін шатырлау, инженерлік-коммуникациялыќ
ж‰йе μткізу кμзделіп отыр. Ал, 2018 жылы имандылыќ ‰йініњ ішкі-
сыртќы єрлеу ж±мыстары ќолѓа алынады.

Мамандардыњ айтуынша, ќ±рылыстыњ жалпы сметалыќ ќ±ны 200
млн.тењгеге жуыќтайды. Єзірге,  мердігерлік компания мешіттіњ ірге-
тасын бекітіп, жертμле ќабатын, бірінші ќабаттыњ ќабырѓаларын
кμтеру ж±мыстарына кіріскелі отыр. Шарт бойынша ќ±рылысќа
ќажетті  кірпіш, цемент, ќ±м, мешіттіњ сыртын ќаптайтын  кірпіш
тасымалданды.  Ќ±рылысќа 12 адам ж±мысќа тартылѓан.

 Єулиекμл ауданы.

Аќпараттыќ  саѓат
аясында

Л.Н.Толстой атындаѓы облыстыќ ємбебап ѓылыми кітапханада
діни таќырыптар тμњірегінде бірнеше мєселелер талќыланды. Ша-
раѓа Ќостанай ќалалыќ мешітініњ наиб имамы, магистрант Д‰йсен
Дайыров ќатысты.

Дєріс т‰рінде
μткізілген кездесу
барысында сту-
денттер арнайы
шаќырылѓан ќо-
наќќа кμкейде
ж‰рген с±раќта-
рын ќоюѓа
м‰мкіндік алды.
Алдымен, Д‰й-
сен Сєрінжіп±лы
Ислам діні тура-
лы т±щымды
аќпарат берді.

– Ислам діні
халыќты бейбіт-
шілікке, білім
алуѓа шаќыра-
ды. Б‰гінгі алмаѓайып заманда жастар ‰шін білім алу μте мањызды.
Соњѓы жылдардан бастап еліміз бойынша теологиялыќ дєрістер,
дінтану пєні оќытылып жатыр. Б±л жастардыњ теріс аѓымѓа т‰сіп
кетпеуіне єсер етеді. Негізі бєрі адамныњ біліміне, санасына бай-
ланысты. Отбасында алѓан тєрбие алдыњѓы орынѓа шыѓуы тиіс, –
деді наиб имам.

Д‰йсен Сєрінжіп±лы Ы.Алтынсаринніњ "М±сылманшылыќтыњ
т±тќасы" деп аталатын ењбегін оќуѓа шаќырды. Сондай-аќ, оныњ
пікірінше, Абайдыњ 38-ші ќара сμзін єр студент жатќа білгені
д±рыс.

Басќосу барысында т‰рлі пікірлер ортаѓа салынды. ЌМПИ сту-
денті ќазіргі басты таќырыптардыњ бірі – терроризм турасында с±раќ
ќойды. ¤з кезегінде имам Ислам дінініњ наќты міндеттерін т‰сіндірді.
Ќ±ранда айтылѓан хадистерден мысал келтіріп, надандыќќа,
білімсіздікке тосќауыл болатын бірнеше тетіктерді ±сынды.

СУРЕТТЕ: Ќостанай ќалалыќ мешітініњ наиб имамы  Д‰йсен
Дайыров.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќазаќстан м±сылмандары діни басќармасыныњ
Ќостанай облысындаѓы μкіл имамы Бахытбек
Тєжімбет облыстыќ Ардагерлер ‰йінде "Облыс-
таѓы Ардагерлер ±йымыныњ лањкестік жєне экст-
ремизммен к‰рес ж±мысы" таќырыбындаѓы семи-
нар кењеске ќатысты.

Аталмыш шараѓа облыстаѓы ќалалар мен
аудандардаѓы Ардагерлер кењесініњ м‰шелері,
¦лттыќ ќауіпсіздік комитетініњ Ќостанай облысы
бойынша департаменті, Дін істері жμніндегі бас-
ќармасы жєне орыс православиесініњ ќызметкер-
лері ќатысты.

Кездесуді облыстыќ Ардагерлер кењесініњ тμра-
ѓасы Кенжебек Укин ашып, к‰н тєртібіндегі мєсе-
ле бойынша баяндама жасады.

Сонымен ќатар, осынау басќосуда сμз сμйле-
ген азаматтар ќазіргі тањдаѓы ќалыњ ж±ртшылыќ-
ты толѓандырып отырѓан μзекті таќырып жμнінде
μз ойларын ортаѓа салып, оныњ аса мањыздылы-
ѓына тоќталды.

¤з кезегінде μкіл имам Бахытбек Н±рѓабыл±лы
дєст‰рлі Ислам дініндегі теріс аѓымдардыњ зар-

дабы жєне оларѓа ќарсы μткізіліп жатќан ж±мыс-
тар бойынша тоќталып μтті жєне Ардагерлер ке-
њесіне Ќазаќстан м±сылмандары діни басќарма-
сы шыѓарѓан "Дін мен дєст‰р" жєне "Пєтуалар жи-
наѓы" кітабын сыйѓа тартты.

ЌМДБ-ныњ Ќостанай облысындаѓы
μкілдігініњ баспасμз ќызметі.

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Айбек
   КЄДІР¦ЛЫ

 ТЕРРОРИЗМ – КЕСАПАТ

Ќасќырбай
     ЌОЙШЫМАНОВ



Биылѓы мерейтойлар жылы μткен-
кеткенге ой ж‰гіртсем, естіген-оќыѓаным
бір тμбе де, кμрген-білгенім бір тμбе
екен. Ќай-ќайсына да аялдай ќарасам,
жан ќозѓарлыќ, кμњіл тербетерлік ќ±бы-
лыстар аз емес.

Биыл мен Аманкелді ауданына ‰лкен
бір мерейтойѓа шаќырумен барып, бір
марќайып ќайттым. Б±л маќала соныњ
єсері.

Халќымыздыњ μткен жолын саралап
ќарасаќ, басынан μткізген небір ќиянат
пен нєубет кμріп, халыќымыз  жойылып
кетудіњ де аз-аќ алдына дейін барып,
ќайта кμтеріліп, μзініњ ќайсар рухын
жоѓалтпай, алѓа ±мтылды. Аќтабан
ш±бырынды, орыс патшасыныњ отар-
лауы, аштыќ, репрессия, отан соѓысы,
ќазаќ халќыныњ азаюына себеп болды.
Ќазаќ жерін 49 жыл сілкіндірген  поли-
гондар, осыныњ барлыѓы ќазаќ халќын
жасытып, рухын сындыра алмады.
Халыќ басына тμнген нєубеттер Аман-
келді ауданына соќпай μткен емес,
аудан халќы осы оќиѓалардыњ барлы-
ѓыныњ ауыртпалыѓын кμтеріп,  сыннан
м‰дірмей μтті.

1916 жылы бастау алѓан ±лт-азаттыќ
кμтерілісі жалѓасып,  б‰гінгі ата-бабала-
рымыз ањсаѓан тєуелсіздікке жеткізді.
Б‰гінгі Аманкелді мен Єліби Жангелдин,
Кейкі батыр, Бектепберген Иманов,
¤мен М±сабай±лы, Єбдіѓаппар Жанбо-
сыновтыњ  ±рпаќтары аштыќты, репрес-
сияны, репатрианттарды, тыњ игеруге
келген басќа ±лттардыњ (неміс, орыс,
кєріс, шешен, венгр, т.б.) μкілдерін де
μз туыстарындай жылы ќабылдап, бау-
ырларына басып, бір атаныњ баласын-
дай береке бірлікте бірге μмір с‰рді.

Аудан халќы аштыќ жылдары ќыры-
лып, ќалѓаны басы ауѓан жаќќа босып
кетіп, кейін ес жиѓан кезде μз отанда-
рына ќайта жиналып, елді кμркейтті, да-
мытты, іргелі  елге айналдырды.

Отан соѓысы  кезінде жєне одан
кейінгі жылдары Социалистік Ењбек ер-
лері: Сыздыќ Єбуов, Бєйділдє Омаров,
Ќошан, Досан Есболовтар, Мырзаѓали
Алтынбаев, Еркін Шєйкенов, Тарѓынбек
Тілеулин, т.б. адал ењбегімен ел не-
сібесін еселеп μсіруге ат салысты.
Ауданныњ ењбек ардагерлері  Жањбыр-
шы Жанѓаб±лов,  Абік Нурманов, Уєли
Хайруллин, Кμшекбай Оспанов, Шімен-
бай Єлшорин, Мєулен Єбішев аќсаќал-
дар аќыл кењесі, аќ батасымен елді
ењбекке ж±мылдырып отырды. Єділетті
ту етіп ±стаѓан ењбекќор халыќ аудан
дањќын асырып, зор табыстарѓа ќол
жеткізді.

1980-1990 жылдары осы ауданѓа
келіп "Ќараторѓай" совхозын ашып ди-
ректоры болѓан жєне  ауданныњ бірінші
басшысы болып ќызмет істеген кезде-
рімде халыќтыњ бірлігініњ, берекесініњ,
ењбекќорлыѓыныњ куєсі болдым. Сол
жылдары ќызметкерлер Єбсадыќ
Н±ржанов, Жаќсылыќ Ѓайсин, Д‰йсен
Божманов, Асим Диханбаев, Сабыржан
Фазылов, Жаќсылыќ Алпысбаев, Ислям
Сексенбаев, Альберт Мурсалимов, Бо-
лат Наханов, Ѓалымжан Ж‰нісов, Са-
быржан Ахметов, Тоќмырза Н±рсейтов,
Хамит Досжанов, Ќайыржан Ќозѓанба-
ев, Р‰стем Оразалин, Ќоњыртай  Тау-
кенов, ењбек адамдары Сейілхан Сыз-
дыќов, Серік Кіназов, Есет Бейсенов,
Аманжол Ахметжанов, Жылќышы
Єйтішевтер  ауданды кμркейтіп эконо-
микасын дамытуѓа ерекше ‰лес ќосты.

Торѓай облысы кезінде облыс бас-
шылары болѓан Е.Єуелбеков, О.Ќуа-
нышев мал шаруашылыѓы саласында
1988 жылы зор нєтижелерге ќол
жеткізді. Тμрт т‰лік μсірудегі жетістіктері
‰шін аудан алѓаш рет республикалыќ
социалистік жарыстыњ жењімпазы ата-
нып, орталыќ басќару органдарыныњ
Ауыспалы Ќызыл Туын жењіп алды.  Сол
жылы  "Т±рѓын ‰й-91" баѓдарламасы
ж‰зеге асырылып аудан орталыѓында,
‰ш  бірдей єсем ќалашыќ бой т‰зеді,
ауданныњ к‰нбатыс жаќ сыртынањ баќ
орнатылды. "Ќараторѓай" совхозыныњ
аумаѓындаѓы Ќайынды Саба, Ќаратор-
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¤негелі μњір¤негелі μњір¤негелі μњір¤негелі μњір¤негелі μњір
ѓай  μзендеріне жања кμпірлер, Ќара-
торѓайдан облыс орталыѓы Арќалыќ
ќаласына дейін кμтерме тас жол са-
лынды. Ауданымыз ‰ш жыл ќатарынан
Торѓай  облысыныњ кμшін бастап об-
лыстыќ жарыстыњ жењімпазы атанды.

1989 жыл ауданымыздыњ Ќостанай
облысыныњ ќ±рамына кірген жылы об-
лыс басшылары В.Демиденко К.Укин,
Н.Князев  кезінде де μрлеу жылы бол-
ды. Батыр елі Б‰кілодаќтыќ социа-
листік жарыстыњ жењімпазы атанып,
Мєскеудіњ Ауыспалы Ќызыл Туын
иеленді. Облыстыњ ѓана емес Ќазаќ-
станныњ  кμшін  бастады.  Б±л аудан
халќыњыњ тарихи ‰лкен жењісі, зор та-
быс еді.

Ауданныњ мєдениеті де μркендеп
Мейрмахан  Ќапышев  ќ±рѓан  халыќ
театры, Сапар Ахметжановтыњ халыќ
оркестрі, Ќалибек Деріпсалдин ан-
самблініњ μнерлері байќауларда жоѓа-
ры баѓасын алып, республикаѓа дейін
танылып жатты.

Амангелдініњ маќсаты елінде
єділеттік орнату, халыќын баќытты за-
манѓа жеткізу болѓан еді. Амангелді ба-
тырдыњ ерлігі хаќында Сырбай Мєуле-
нов, Ѓафу Ќайырбеков, Н±рхан Ахмет-
беков, Сєт Есенбаев  дастандар мен
пьесалар жазса, Є.Ќастеев пен Х.Нау-
рызбаев суретпен бейнеледі. Одан
беріде композитор Айтбай М±здаханов
к‰й, композиторлар Ќайыржан Маќа-
нов,  Ќалибек Деріпсалдин єн шыѓарып,
аќын-журналист Хамитбек М±сабаев
поэма, жырлар жазды.

Б‰гінгі тањда Аманкелдініњ тарихы
єлі толыќ зерттеліп болѓан жоќ, єркім
μз білгенімен топшылап ж‰р. Батырдыњ
халќы ‰шін жасаѓан ерлігін керексіз етіп
алып тастау м‰мкін емес, ол єке-
леріміздіњ μмірі, ж‰рген жолы, ќойѓан
маќсаттары еді. ¤ткенге салауат. Жас
±рпаќ аталар μнегесімен, єкелер
‰лгісімен тєрбиленіп келді, тєрбилене
де береді. Батыр атамыздыњ ерлігі
±рпаѓыныњ зердесінде мєњгі ќалады.
¤ткен – μтті, онымен бірге кμп нєрсе
кетті. Енді жања ±рпаќ жаќсылыќќа
±мтылѓаны жμн. Ескініњ керегін алып,
кебегін тастаѓаны парыз.

Бізге ењ алдымен, халыќтыњ бірлігі,
т±тастыѓы керек. Ќазіргі заман  – жа-
ћандану дєуірі. Б±л уаќытта єрбір
халыќ μзініњ жер бетіндегі μзге ±лттар-
мен бірге саќталуын ойлайды. Демек,
ќазаќ халќыныњ мєњгілік ел болуы ‰шін
±лтымыз жан-жаќќа тартпай, бір жаѓа-
дан бас шыѓарып, бір жењнен ќол шы-
ѓарып тірлік жасауы керек. Б±л – 1916
жылѓы Ќазаќстанда болѓан ±лт-азаттыќ
кμтерілістердіњ таѓылымы мен сабаѓы.

Бєрімізге – к‰н, жер, ел, салт-дєст‰р,
тіл, дін ортаќ! Осы ортаќ ќ±ндылыќтар
– біздіњ дербес мемлекеттігіміздіњ
кепілі. Б±лардыњ ешбірін босањсытуѓа
болмайды. Адамѓа туѓан жермен ќатар
т±рѓан жері де ќымбат. Мен ‰шін μзім
10 жыл ќызмет істеген Аманкелді ауда-
ны  туѓан жерімдей, туѓан ауылымдай
ќымбат! Б±л ел – меніњ жаќсылыѓым-
ды асырды, кемшілігім болса жасырды,
мерейімді μсірді. Мен аудан халќына
шексіз ризамын. Ата-бабаларымыздыњ
ѓасырлыќ тойына шаќырту алѓаныма
ризамын. Дєм жазып міне, 100 жылдыќ
тойды бірге тойлап, бірге ќуандым. Ел-
мен бірге болѓанѓа не жетсін! Ќазаќта
±лы сμз бар: "Аруаќ риза болмай тірі
байымайды деген"

Мерейтойѓа, жалпы ауданѓа ќамќор
болѓан облыс басшысы – Архимед
М±хамбетовке жєне Аманкелді ауданы-
ныњ єкімі Н±ржан ¤тегеновке, бір кез-
де Аманкелді ауданын басќарѓан, бар-
лыќ аќсаќалдар мен аѓалар атынан
осы маќала арќылы дєн ризалыѓымыз-
ды, алѓысымызды  айтќым келеді.

Елімізге тыныштыќ, ж±ртымызѓа
амандыќ тілеймін.

Амангелді САДЫРБЕКОВ,
1980-1990 жылдарѓы совхоз

директоры, аудандыќ   партия
комитетініњ бірінші хатшысы.

Астана ќаласы.

ТАЃЫЛЫМ

Рудныйлыќ балалар
‰йі де жылдаѓы єдетінен
жањылмай Ќамќоршы
к‰нін ескерусіз ќалдыр-
мады. Алдымен меке-
меніњ психолог маманда-
ры жетімдерді ќамќорлы-
ѓына алѓан азаматтарды
арнайы шаќырып, олар-
мен т‰рлі тренингтер
±йымдастырды. Кейін ба-
лалар ‰йініњ акт залында
‰здік μнер ±жымдарыныњ
ќатысумен концерттік
баѓдарлама ±сынды. Шараныњ салтанат-
ты бμлімінде ќамќоршы отбасыларды
мерекелерімен ќалалыќ ішкі саясат, білім
бμлімініњ μкілдері, колледж басшылары
мен балалар ‰йініњ директоры, єрі
м±ндаѓы 181 тєрбиеленушініњ ресми ќам-
ќоршысы Павел Коваль ќ±ттыќтады. Ол
μз сμзінде соњѓы бес жылда балалар
‰йініњ 133  тєрбиеленушісі  отбасын тап-
ќандыѓын жєне таѓы 219 бала ќамќор-
лыќќа алынѓандыѓын атап μтті.

– Б‰гінде еліміз бойынша 30 мыњѓа
жуыќ бала асырап алушы, ќамќоршы от-
басына м±ќтаж. Жыл сайын мыњдаѓан
бала ќамќорлыќќа алынып жатќанымен,
одан да кμбі балалар ‰йіне келіп т‰суде.
Сондыќтан б±л мєселеге бей-жай ќара-
май, б‰кіл ќоѓам елімізде, жетім, тастан-
ды балалардыњ болмауына к‰ш салуы
керек, – деді ол.

Павель Коваль балалар ‰йіне ‰немі
ќамќорлыќ кμрсетіп келе жатќан бірќатар
мекеме-±йым басшылыѓына μз ризашы-
лыѓын білдіріп, 9 ќамќоршы отбасын ал-
ѓыс хаттармен марапаттады. Солардыњ
ішінде – Р‰стем мен Єлия Ѓалиевалар
да бар. Мењдіќара ауданы, Боровское
ауылыныњ т±рѓындары жетімдер ‰йініњ 5
баласын бауырына басќан. ‡йдіњ ‰лкені
Аиданы 1993 жылы небары 2 айлыѓын-
да Ќостанайдыњ "Дельфин" сєбилер
‰йінен асырап алса, 20 жасар  Ринат -
Арќалыќтаѓы балалар ‰йініњ тєрбиеле-
нушісі. Одан кейінгі Манс±р мен Адияны
"Дельфиннен", ал Надяны Рудныйдыњ
балалар ‰йінен μз ќамќорлыѓына алѓан.

– "Балалы ‰й – базар, баласыз ‰й -–
мазар" деп ќазаќ айтпай ма? Таѓдырдыњ
жазуымен бала с‰йе алмадыќ. Алайда
б±ѓан мойыѓан жоќпыз. Жаѓдайымыздыњ
кμтеруіне ќарай балалар ‰йініњ тєрбие-
ленушілерін ќамќорлыѓымызѓа ала бас-
тадыќ. Бауырымызѓа басып, туѓан бала-
мыздай кμрдік. Бесеуініњ ±лты єр т‰рлі.
Аидада орыс пен ќазаќтыњ ќаны бар,

Ринат – украин, Манс±р – поляк, Надя –
орыс, тек Адияныњ ±лты ѓана – таза ќазаќ.
Барлыѓы ‰шін ќазаќ тілі ана тіліндей бо-
лып кеткен. ¦лдар жаѓы маѓан ќолѓабыс
жасап, техникаѓа жаќын μсті. Ќыздар бол-
са, ‰й шаруасына шираќ, егін ексек, жай-
натып жібереді, – дейді отаѓасы Р‰стем.

Ѓалиевтер жан±ясыныњ кμпке ‰лгі бо-
ларлыќ сауапты ісіне с‰йсінбеске бол-
майды. Ќазіргі ќазаќтыњ жас отбасыла-
ры μздері туѓан 1-2 баласын асырауды
ќиямет кμрсе, кейбір безб‰йрек аналар
бауыр етін кμрінген жерге тастап кетіп
жатќанын кμз кμріп, ќ±лаќ естіп ж‰р. Б±л
масќара жаѓдай еліміздегі отбасы инсти-
тутыныњ, жалпы ќоѓамныњ ќ±лдырауѓа
±шыраѓанын байќатса керек.

– Бір отбасылар жалѓыз балаѓа зар бо-
лып ж‰рсе, енді бірі одан ќ±тылуѓа асы-
ѓады. Біраќ т‰птіњ т‰бінде сол бала жања
отбасын тауып жатса, керемет емес пе?
Жат бала болмайды. Баланыњ ќадірін
т‰сінбеген жат ана болады. Мен шетел-
діктерге бермей, Ќазаќстанныњ єрбір
ж‰зінші жан±ясы бір баланы асырап алса,
елімізде балалар ‰йі ќалмас еді. Не де-
генмен ќарапайым отбасында тєрбие-
ленген баланыњ болашаќта жаќсы аза-
мат болуына толыќ м‰мкіндік бар, – дейді
Єлия Ѓалиева.

¦лыќ пайѓамбарымыз М±хаммед
(с.ѓ.с.) "Ешкімі жоќ жетім балаларды μз
асырауына алѓан адам, менімен ж±маќ-
та екі саусаќ сияќты кμрші болады" де-
ген екен. Балалар ‰йіндегі б‰лдіршіндер
мына жарыќ д‰ниеге таѓдырдыњ тєлкегін
тарту ‰шін келмегені белгілі. Олар да
аналыќ мейірімді, єкелік ќамќорлыќты
ањсап ж‰р. Кμздері жєутењдеп Сізді к‰тіп
отыр. Егер жаѓдайыњыз кμтерсе, єлеу-
меттік ахуалыњыз м±рша берсе, балалар
‰йіндегі тастанды сєбилерді асырап
алуѓа, бейк‰нє балаќайларѓа ата-ана
болуѓа асыѓыњыз!

Ќазан айыныњ басын-
да-аќ к‰н суытып, ал-
ѓашќы ќар да жауды.
Осындай суыќ к‰ндердіњ
бірінде кμп балалы отба-
сыныњ балалары Айжан
мен Аќбота тањертењ са-
баќќа жазѓы аяќ киіммен
келді.  М±ны кμріп бей-жай
отыру  м‰мкін емес  еді.
Балалардыњ  жаѓдайын
айтып  ауданымыздыњ
Сатыбалды Ишан мешіті-
не  хабарласып, кμмек
с±радым. Имам Жандар-
бек М‰бєрєк±лы балалар-
ды т‰с мезгілінде мешітке
єкелуімді μтінді. Келісілген
уаќытта балалардыњ ана-
сымен бірге мешітке бар-
дыќ. Мешітте ауданымыз-
дыњ  бас  имамы Жандар-
бек М‰бєрєк±лы μзі к‰тіп
алып, пікірлескен соњ Ал-

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

Жат балаЖат балаЖат балаЖат балаЖат бала

болмайдыболмайдыболмайдыболмайдыболмайды

Жаныњда ж‰р
жаќсы адам!

ланыњ ‰йініњ есігі м±сыл-
ман бауырларымызѓа ай-
ќара ашыќ екенін айтып,
сол жерде Аќботаѓа ќысќы
куртка сыйлап, бір ќуант-
ты. Жандарбек М‰бє-
рєк±лы сыйыныњ м±нымен
бітпейтінін айтып, орталыќ
базарѓа Айжан мен Аќбо-
таны ертіп  апарып ќысќы
аяќ киім  алып берді. Ана-
сы Жандарбек ќажыѓа ал-
ѓысын айтып, ризашылы-
ѓын білдірді.

Жаќсыныњ жаќсылыѓын
айт, н±ры тасысын деген
сμз  Жандарбек ќажыѓа
арналып айтылѓандай. Кμ-
мекке зєру, мейірімділікті
ањсаѓан єрбір жанныњ
ж‰регіне жылылыќ ±яла-
тып,  баќыт  сыйлаѓаны-
њызѓа,  балаларѓа ыстыќ
ыќыласыњызбен жомарт-

тыќ танытќаныњызѓа Є.Бо-
ранбаев атындаѓы жалпы
білім беретін орта мектеп
±стаздары алѓыстарын
білдіріп, жан±яњызѓа бере-
ке мен бірлік тілейді. Ќам-
ќорсызѓа ќамќор болып,
таѓдырдыњ жазѓанымен
жаралы болѓандарѓа жєр-
дем беретін Жандарбек
ќажыдай  азаматтардыњ
ќатары кμбірек  болса, н±р
‰стіне н±р болары сμзсіз.
¦рпаѓымыздыњ  бойына
адамгершілік, ізгілік, ќам-
ќорлыќ,  ќайырымдылыќ
сынды асыл ќасиеттерді
сіњіре білейік, ардаќты
аѓайын.

Єсем ЄБДІКОВА,
Є.Боранбаев атын-

даѓы орта мектебініњ
єлеуметтік педагогы.
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МЕНІЊ "¦лымын Аманкелді
сарбазыныњ" деген "Сары-
арќа сазы" атты ќос том-

дыѓыма енген μлењім бар.  Мен єрі
сарбаз ±лы екенімді ауыз толтырып
айтып, маќтан етіп ж‰ремін.  Кім
білсін, ќазір сарбаз ±лдары аз-аќ ќал-
ѓан шыѓармыз.

Єбдірахман – сарбаз єкем
сом білекті,

Сардарѓа  еріп соѓыста  ерлік  етті.
Кμтерліске ќатысќан бастан-аяќ,
Кісі еді батыл, ќайсар ер ж‰ректі.

Самалына шомылып
жел-жібектіњ,

Намыстыњ  мен де
туын желбіреттім.

¤зімнен тμртінші  атам
 Бект±р ќажы,

Жалѓыз ±л немересімін
Сомж‰ректіњ.

Жетінші атам – єулие Назар  абыз,
Ол  жайлы талай  жаќсы тарады

ањыз...  – деп єрі ќарай жалѓасады.
Осы жыр жолдарынан єкеміздіњ тегі
ќандай екені кμрініп т±р.  Ауылдас-
тары "ќажы мен абыз єулиеніњ
±рпаѓы" деп ќ±рметтеп, батасын
алуѓа тырысатын.  Назар абыз ата-
мыздыњ кесенесі Торѓайдыњ Ќызбел
ауылыныњ ќасында. Басына ќысы-
жазы адамдар т‰нейді.  Жаќында
барып ас беріп ќайттыќ.  Ал μзім абыз
єулие бабамыздыњ атын жебеп-же-
леп ќолдап ж‰рсін деп, μз атыма
ќосып алдым.

Єкем Єбдірахман 1916 жылы  Тор-
ѓай μњірі ќазаќтарыныњ  патша ‰кіме-
тіне ќарсы кμтерілісі басталѓанда 22
жаста, ‰йленбеген кезі екен.  Тете-
лес інісі Єлєйдарѓа: "Болашаќ шањы-
раќ иесісіњ, єке-шешемізге ќамќор
болып,‰йде сен ќал" деп, μзі с±ра-
нып сарбаздар сапына ќосылѓан.

– Сол кездегі тєртіп бойынша, –
деп, еске алѓан єкем, – єр ру μздер-
індегі шањыраќ саны мен олардаѓы
ерлер санына ќарай сарбаз беретін.
Біздіњ рудан жиырмадан астам сар-
баз жиналдыќ.  Басшымыз Аманжол
есімді жігіт аѓасы болды.  Бар ќару-
ымыз шолаќ найза.  Ќылыш бірен-са-
ранымызда ѓана.  Мылтыќ Аманкелді
мен Кейкі батырда жєне ќырыќ мер-
генде ѓана бар.  Басты к‰шіміз со-
лар, ±рыста салмаќ та соларѓа
т‰седі. Біздікі ќол кμбейтіп, ќаптай
шауып, ±ран салып д±шпанѓа сес
кμрсетіп ‰рей туѓызу.  Шіркін, ќоян-
ќолтыќ шайќасќа келсе, кμрер едік
дейміз.  Біраќ, бізге ондай ќолайлы
сєт туа ќоймады.  Торѓай ќаласын
ќоршауѓа  алѓанмен, ±стап т±ра ал-
мадыќ.  Ат ‰стінде шауып ж‰ріп,
‰йлерге от ќойып, ќаланы μртке ора-
дыќ.  Ішкі жаќтан оларѓа ќосымша
к‰ш келіп, бізге кері шегінуге тура
келді.

Сардар мен єскер басылар шегі-
не ж‰ріп, тосќауыл ќойып, ±рымтал
т±старда ±рыс салѓызады.  Жазалау-
шы патша єскерініњ жолында ќала-
тын  Торѓай бойындаѓы ауылдарды
кейін ќарай ќауіпсіз жерлерге ‰дере
кμшіріп жатты.  Ќыс т‰сті.  Ќыс бол-
ѓанда да сол жылы ќатал ќыс болып,
ат тізесінен асатын ќалыњ ќар жау-
ды.  М±здай ќаруланѓан жау солдат-
тары бізді μкшелей шегіндіріп келеді.
Екі жаќ та бір-бірініњ шамасын байќау
‰шін барлаушылар   жібереді.  Бірде
барлауѓа бару кезегі маѓан келді, ‰ш
адамбыз.  Аманкелді мен Кейкі ба-
тыр бастаѓан мергендер  μзен сала-
сыныњ саѓасында тасада тосќауыл-
да т±рѓан.  Ал сарбаздар тоѓай ара-
сына жасырынѓан.  Біздіњ міндетіміз
алѓа озып барып, жау єскерініњ ќай
жерде келе жатќанын біліп келу бо-
латын. Сол барлау нєтижелеріне
ќарай тиісті шешім шыѓарылады.
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Жау ќарасы кμрінгенге дейін алѓа
бара береміз.  Ел кμшіп иесіз ќалѓан
ќыстау ‰йлерініњ  тμбесіне шыѓып,
т‰тін м±ржаларыныњ тасасына тыѓы-
лып т±рып ќарауыл ќараймыз.
Д±шпан  барлаушыларыныњ артыќ-
шылыѓы оларда д‰рбі бар, ал бізде
жоќ.  Соныњ арќасында бізді алыс-
тан кμріп, μзенніњ ой жаѓындаѓы тал-
дардыњ тасасымен байќатпай таяп
ќалыпты.  Кеш болса да біз де кμріп
ќалып, ‰й тμбесінен секіріп т‰сіп  атќа
ќондыќ.  Ќашып келеміз, атысатын
біз байѓ±старда мылтыќ жоќ.  Ќар

ќалыњ, ат кμсіліп шаба алмайды.
Мен алдыњѓы екеуден ќалыњќырап
ќалдым.  Артыма ќарасам, олар да
‰шеу екен,алдыњѓысы винтовкасын
кезеніп мені ќμздеп ата бастады.  Оќ
екі жаѓымнан да  дыз етіп ќарѓа с‰њгіп
жатыр.  Єуелі бір Аллаѓа  жалбары-
нып, екінші єулие Назар абыз атам-
ныњ аруаѓына сыйынып атќа ќамшы
басып келемін.

Кейде оќ μзіме де тиген сияќты бо-
лады, єйтеуір аманмын.  Тосќауыл
т±рѓан сайѓа да таяп ќалдым.  Аман-
келді ат ‰стінде тыќыршып т±р екен.
Ќолында бесатары.  Мені μкшелеп
келе жатќан жау солдатын атайын
десе, оќ маѓан тиеді.  Маѓан ќолын
сермеп: "аттан секір!" деп, айќай сал-
ды.  Мен аттан секіріп т‰сіп, сайѓа
домалап кеттім.  Сол кезде Кейкі
екеуі ќосарлана атып, ‰шуін де ат-
тарынан м±рттай ±шырды.  Аттары
‰ркіп, ќырѓа ќарай ойнаќшып шыѓа
берді.  Мергендер ‰шін винтовка оѓы
алтыннан ќымбат.  Ал єлгі жау атта-
рыныњ ќанжыѓасындаѓы оќшантай-
лар  оќтарѓа толы.  Аманкелді сол
оќшантайларды алуѓа жєне аттарды
ќайырып єкелуге "кєне, ќайсыњ ба-
расыњдар?" деді.  Ет ќызуымен ала-
б±ртып т±рѓанмын: "μз атым болды-
рып ќалды, мінуге мыќты ат берсе-
њіздер мен барайын" дедім.  Таѓы екі
жігіт ќосылды, ‰шеуміз тапсырманы
жаќсы орындап келдік.  Батыр  "жа-
райсыњдар" деп арќамыздан ќаќты.

Енді сол к‰нгі оќиѓаныњ соњын ай-
тайын.  Сμйткенше кеш болып, ќонар
орынѓа келіп, сыртќы киімдерімді
шеше бастадым.  Мойнымда шешем
Ажарс±лу тоќып берген ќалыњ т‰біт
шалмам болатын.  Соны мойнымнан
алып сілкіп ќалѓанымда, екі-‰ш бы-
тыра жерге домалап т‰сті.  Жаным-
даѓы туыс жігіттердіњ бірі "ой, мынау
бесатар оѓы ѓой,ажалыњ жоќ екен"
десе, екіншісі "єулие Назар абыз ата-
мыздыњ аруаѓы оќты денење дарыт-
паѓан" десіп жатты.  Шынында да
солай.  Абыз атамныњ аруаѓы кейін
де талай жерде ажалдан аман саќ-
таѓан мені, – деп, сол кейінгі
оќиѓаларды айта бастады.  Мен:

– Єке, кμтерілісшілердіњ жазалау-
шы патша жасаќтарымен кейінгі шай-
ќастары ќалай болды? – деп,
єњгімені б±рыњѓы арнасына б±рдым.

– Ой, балам-ай, отќарудыњ жоќты-
ѓынан бармаќ тістеген кездеріміз кμп
болды ѓой.  Єйтпесе, ќырыќ-елу мыњ
самсаѓан сарбаздар бірнеше  мыњ
солдаттан жасќанып кері шегіне бе-
рер ме едік.  Сонау Торѓайдан шегі-
не-шегіне, былайша айтќанда, ќаша
±рыс сала отырып, сол кездегі Бат-

паќќара, ќазіргі Аманкелді ауданы ор-
талыѓынан да бері μтіп, Аѓаштыкμл
аталатын ќыстауларѓа жеттік. Аќырѓы
деуге болатын шайќастар осы жер-
де μтті.  Ќырыќ мергеніміз осы мањ-
даѓы ќыстаулардыњ бірінде ќоршау-
да ќалып, соњѓы демі біткенше,соњѓы
оѓы таусылѓанша шайќасып, жауды
ауыр шыѓынѓа ±шыратып барып, бірі
ќалмай ќаза тапты.  Кμрген кμздер
келесі к‰ні жау оншаќты шанаѓа ти-
елген μліктерін алып ќайтќанын айт-
ќан.  Санап т±рѓан ешкім жоќ,єрќай-
сысы жастыѓын ала жыѓылѓаны

аныќ.
¤зім кμзіммен кμрген кμтерілісші-

лер  жаѓынан аса ауыр шыѓын
Тінєлініњ кμњі (ќыстау ‰йі) деген жер-
де болды.  Сарбаздар  тоѓай ішінде,
м±з ‰стінде т±рѓанбыз.  Б±л кезде
жау жаѓы да байќатпай келіп т±тќи-
ылдан шабуыл жасау тєсілін ќолда-
натын боп алѓан.  Осы жолы тап со-
лай болды.  Ќалтарыстан тап беріп,
отќаруларынан оќты ќарша боратты.
М±з ‰стінде оќќа ±шќан адамдар
жайрап жатты.  Жаппай ќаша баста-
дыќ. Сол жолы жетпістен астам сар-
баздар шаћит болды.  Ќауіп к‰шті.
Кμтерілісшіл Торѓай елініњ таѓдыры
одан єрі не болары белгісіз еді.
Одан бізді Ќ±дай ќ±тќарѓандай бол-
ды.  Ресейдіњ μзінде тμњкеріс болып,
Николай патша таќтан ќ±лаѓан.  Сол
хабар жетісімен бір-аќ к‰нде жаза-
лаушы єскер жасаќтары кері ќай-
тып, жерімізден тайып т±рды.
Ќуанышымызда шек жоќ. Ќырѓа,
ќ±мѓа, алыстаѓы сай-салаларѓа
‰дере кμшіп жасырынѓан ж±рт μз
мекені ќыстауларына ќайтып, бейбіт
тірліктеріне кірісті.

 Біраќ, наѓыз бейбіт μмірдіњ ауылы
алыс болатын. Аќ єскердіњ орнына
ќызыл єскер келді.  Жењіліп оњт‰стік-
ке ќарай ќашќан аќтардан кμрген
ќорлыќ та аз емес. Оныњ ќайсын айта
берейік.  Бір к‰ні Торѓайда ќызыл
комиссар болып т±рѓан Аманкелдініњ
б‰лікшілер ќолынан ќаза тапќаны
туралы жеткен ќаралы хабар елді
есењгіретіп тастады.  Б±л кезде
Аманкелдініњ атаѓы жер жарып ас-
пандап т±рѓан.  Наѓыз ертегініњ ба-
тырларындай мергендігі, ќолбасшы-
лыѓы, ерліктері ањызѓа айналып,
есімі ел аузынан т‰спейтін.  Сμйткен
батырынан айырылу  халыќ ќабырѓ-
асына ќатты батты.

Ел не кμрмеді дейсіњ.  Елмен бірге
єкењніњ де кμрмегені жоќ. Аштыќ
жылдары жапан далада жалѓыз келе
жатќанымда, ќарсы алдымнан бірне-
ше аш адамдар шыѓа келіп жеп ќоя
жаздаѓаны бар.  Шолаќ найза жасап
алѓанмын,соны сермелеп ж‰ріп єзер
ќ±тылдым. Байѓ±стыњ бірініњ бетіне
найзам ќатты тиіп жараланып ќалды.
Ал соѓыс жылдары Сібірде ењбек ар-
миясында болып, аѓаш дайындадыќ.
¤зіњ кμргендей содан бері колхоз
ж±мысындамыз, – деп єкем єњгімесін
аяќтады.

Єкем 1894 жылы туѓан. Сол жылы
атасы Бект±р ќажы Меккеге ќажы-
лыќќа аттанып бара жатып,баласы
Сомж‰рекке "келінніњ аяѓы ауыр ѓой,
±л туса атын Єбдірахман ќойыњдар,
ќыз туса μздеріњ біліњдер" деп, тап-

сырып кеткен.   Єкем Єбдірахман μз
єњгімесінен кμрініп т±рѓанындай,
Аманкелді сарбазы атына сай батыл
да ќайратты, єділетсіздікке
тμзбейтін турашыл да намысшыл
адам болды.  Ќажы атасы мен  єулие
Назар абыз бабасыныњ имандылыќ
жолынан таймай адал да  абыройлы
μмір с‰ріп,1974 жылы μмірден μтті.

Абыз баба мен сарбаз єкеніњ μмір
жолдары меніњ де μмірлік ±станы-
мымды таѓалап-шегелеп кеткендей.
"¦лымын Аманкелді сарбазыныњ"
маќтан ‰шін жай айтыла салѓан сμз
емес. Сарбаз ±лы ќалай μмір с‰ру
керек болса, солай μмір с‰ріп ке-
лемін. Єкемніњ жорыќ ќаруы найза
болса, меніњ ќаруым ќалам-найза
болды. Оны ќолыма алѓаш алѓаннан
бері:

" ...Шындыќ ‰шін шырылдап
отќа т‰сер,

Єділдік  сарбаздары
сапындамын!"

–  десем, сол саптан 55 жыл бойы
табанымды тайдырмай келемін.
Меніњ μмірім де сарбаз єкемніњ
μміріндей ауыр да бейнетті болды.
"Жабылып бар басшысы ауданым-
ныњ, Аќыры Алматыѓа ауѓан ±лмын"
деген ќос жолдан жас журналистіњ
не ‰шін ќуѓын кμргені айќын кμрінеді.
1970 жылы  Алматыѓа кμшіп барѓан
соњ єдебиет сыншылыѓын ќолѓа
алып, аќындар мен жазушылардыњ
шыѓармаларындаѓы кемшіліктерді
μткір сынаѓан маќалаларым газеттер
мен журналдарда жиі жарияланып
жатты. ¤згесін айтпаѓанда, Шерхан
М±ртазаныњ "Ќара маржан", М±хтар
Маѓауинніњ "Кμкм±нар" атты роман-
дарын сын садаѓына ілгенмін. Біраќ
солардыњ бір де бірі шыѓармашылы-
ѓыма кедергі келтірген емес. Неге де-
сењіз, онда сонау Мєскеудегі компар-
тияныњ орталыќ комитетінен єдеби-
ет сыны мен сыншыларѓа мыќты ќол-
дау болды. Єдебиет сынын μрістету
жμнінде арнайы ќаулы да шыѓарыл-
ѓан. Сыныњ єділ болса, баспаймыз
дейтін басылым болмайтын.

Ал ќазір ше? Ќазір сынѓа с±раныс
жоќ, сыншыѓа Жазушылар Одаѓынан
да, одан жоѓарыдаѓы  тиісті минис-
трліктерден де ќамќорлыќ жоќ. Сын-
шылар жетім ќалдыќ. Жетімсіреп
ж‰ргендердіњ бірі менмін. Сын маќа-
лаларымды "Ќазаќ єдебиеті" газеті
де, "Ж±лдыз" журналы да баспайды.
Неге? Алдыњѓы бір жылы Жазушы-
лар Одаѓы ±йымдастырѓан бір емес,
бірнеше М‰шайрада бас бєйгеге
"Джип" мінген жєне бірінші орынѓа
баѓаланып, миллион тењге  берілген
аќындардыњ μлењдері сол марапатќа
тіпті де лайыќ емес екенін, ќысќасы,
μздері бμлісіп алѓанын дєлелдеп
жазѓан "Ашынѓаннан шыѓады ащы
даусым" деген μткір сын маќалам
"‡ш ќоњыр" газетінде жарияланѓан.
Содан бері Жазушылар Одаѓы бас-
ќармасыныњ ќырына ±шырап ж‰рген
жайым бар.

Міне, Аманкелді сарбазы мен сар-
баз ±лыныњ таѓдыры осындай.  Сыр
соњын:

 Ныќ ќадап намыс туын,
ар ќазыѓын,

 Ќоѓамныњ  жазып  келем
бар  жазыѓын.

 Сарбаз єкем орнына
 ќойып  кеткен,

 Мен соњѓы
Аманкелді  сарбазымын!

–  деген жыр шумаѓымен т‰йіндей-
мін. Аман ж‰рген Аманкелді сарбаз-
дарыныњ ±лдары болса,сарбаз єке-
леріњніњ атына сай бола біліњдер
деймін.

 Ж±ма-Назар Сомж‰рек,
 Ќазаќстан Жазушылар

Одаѓыныњ м‰шесі,
аќын,  єдебиет сыншысы.
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Кравец Сергей Яковлевичтіњ сенімді
т±лѓасы – Калиевский Владимир Сергее-
вич кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс
μткізу тєртібінде Ќостанай облысы, Фе-
доров ауданы, Воронеж ауылдыќ ок-
ругініњ аумаѓында орналасќан, шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан: кадастрлік
нμмірі 12-191-037-160  алањы 88,1 га, жєне
12-191-037-646  алањы 6,0 га жер телімі-
не т±раќты жер пайдалану ќ±ќыѓын сату
жμнінде сауда μткізетіні туралы хабар-
лайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізу
сєтінен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде
ќолма-ќол аќшамен енгізіледі.

Сауда-саттыќ 2016 жылѓы 11 ќара-
шада, саѓат 10.00-де мына мекенжай
бойынша μткізіледі: Ќостанай облысы,
Федоров ауданы, Воронеж селолыќ ок-
ругі, Придорожное ауылы.

¤тінімдер 2016 жылѓы 10 ќараша-
да саѓат 18-00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жері бой-
ынша Федоров ауылы, К. Либкнехт
кμшесі, 2 "В" ‰йде ќабылданады. Аныќта-
ма телефоны: 8-701-906-96-30

Доверенное лицо Кравец Сергея Яков-
левича – Калиевский Владимир Сергее-
вич в порядке внесудебной реализации
залогового имущества объявляет о про-
ведении торгов по продаже права вре-
менного возмездного землепользования
(аренды) на земельный участок, распо-
ложенный на территории Воронежского
сельского округа, Фёдоровского района,
Костанайской области, предназначенным
для ведения крестьянского хозяйства:
земельные участки с кадастровыми но-
мерами 12-191-037-160  площадью 88,1
га., 12-191-037-646  площадью 6,0 га.
Покупная цена вносится наличными день-
гами в течении 5-ти календарных дней с
момента проведения торгов.

Торги состоятся 11 ноября 2016 года
в 10.00 часов по адресу: Костанайская
область, Федоровский район, Воронеж-
ский сельский округ, с. Придорожное.

Заявки принимаются в срок до 18-
00 часов 10 ноября 2016 года.

По месту нахождения доверенного
лица в п. Фёдоровка ул. К. Либкнехта,
дом 2 "В", телефон для справок: 8-701-
906-96-30.

Мамандандырылѓан ауданаралыќ экономикалыќ сотыныњ 2015
жылѓы 7 сєуірдегі шешімімен  "Бахыт-Мунай" ЖШС банкрот деп танылды,
банкроттыќ рєсімі басталды.

"Бахыт-Мунай" ЖШС Банкроттыќ басќарушы (БСН 000940001466)  сатып
алушылардыњ банкроттыњ м‰лкіне с±ранысын зерттейді,  саудаѓа бірыњѓай
лотпен шыѓарып тікелей сату єдісі арќылы, мекенжайы: Ќостанай ќ., Мєуле-
нов к., 35 ‰й.

Борышкер м‰лкініњ ќ±рамына кіреді:
1. Автокμлік, маркасы КамАЗ-54115 912 13, 2008 ж.ш., мем. номері Р 877

СН, (сынып т±р);
2. Автокμліктіњ  жартылай тіркемесі ППЦ-96742 010 01 (цистерна), 2008

ж.ш., мем. номері 4190 PD, (ќанаѓаттанарлыќ);
3. Автокμлік, маркасы MERCEDES BENZ 300, 1991 ж.ш., мем. номері Р 005

CF, (жинаќталѓан емес);
4. Автокμлік, маркасы То‰ота Land Kruiser 100 GX, 2005 ж.ш., мем. номері

Р 888 СЕ, (сынып т±р);
5. Автокμлік, маркасы Ваз 21074, 2007 ж.ш., н/с, тіркеуден шыѓарылѓан,

(сынып т±р);
6. Автокμлік, маркасы Газ-53, 1988 ж.ш., н/с, тіркеуден шыѓарылѓан, (сынып

т±р);
7. Цистерна ГКБ АЦ 4,2, 1986 ж.ш., мем. номері 8882 PD, (жинаќталѓан

емес);
8. Автокμлік, маркасы Ваз 21112, 2006 ж.ш., мем. номері Р 591 CUA10,

(сынып т±р);.
9. Автокμлік, маркасы LADA 21214, 2013 ж.ш., мем. номері Р 497 ESA10,

(сынып т±р).
Барлыѓы -автокμлік к±ралдарыныњ бірыњѓай лотпен нарыќтыќ ќ±ны

11 000 000 (он бір миллион) тењгені ќ±рады.
¤тінімдер осы хабарландыру жарияланѓан к‰ннен бастап саѓ.09.00-ден

саѓ. 19.00-ге дейін ќабылданады, мекенжайы: Ќостанай ќ., Мєуленов кμшесі,
35 ‰й, тел. 8-777-302-80-57, 8-775-380-84-57, электрондыќ пошта:
zhumakovsergazv@mail.ru.

Решением специализированного межрайонного экономического суда
Костанайской области от 07 апреля 2015г. ТОО "Бахыт-Мунай" признано
банкротом, возбуждена процедура банкротства.

Банкротный управляющий ТОО "Бахыт-Мунай" (БИН 000940001466) изу-
чает покупательский спрос на имущество банкрота, методом прямых продаж
единым лотом, по адресу: г.Костанай, ул.Мауленова д. 35.

В состав имущества должника входит:
1. Автомобиль марки КАМАЗ-54115 912 13, 2008 г.в., гос. номер Р 877 СН

(неисправен.)
2. П/прицеп марки ППЦ-96742 010 01 (цистерна), 2008 г.в., гос. номер

4190 PD (удовлетворительное).
3. Автомобиль марки MERCEDES BENZ 300, 1991 г.в., гос. номер Р 005 CF

(разукомплектован).
4. Автомобиль марки TOYOTA LAND CRUISER 100 GX, 2005 г.в., гос. но-

мер Р 888 СЕ (неисправен).
5. Автомобиль марки ВАЗ 21074, 2007 г.в., без номера, снят с учета (неис-

правен).
6. Автомобиль марки Газ 53 (бензовоз), 1988 г.в., без номера, снят с учета

(неисправен).
7. Прицеп ГКБ АЦ 4,2, 1886 г.в., гос. номер 8882 PD (разукомплектован).
8. Автомобиль марки LADA 21112, 2006 г.в., гос. номер Р 591 CUA10

(неисправен).
9. Автомобиль марки 21214, 2013 г.в., гос. номер Р 497 ESA10 (неиспра-

вен).
Итого рыночная стоимость автотранспортных средств единым лотом

составила 11 000 000 (одиннадцать млн.) тенге.
Заявки принимаются со дня опубликования настоящего объявления с 09.00

час. до 19.00 час. по адресу: г.Костанай, ул. Мауленова,  д.35, тел. 8-777-302-
80-57, 8-775-380-84-57, электронная почта: zhumakovsergazy@mail.ru.

"Шунушев Нуржан Жаксалыкович - "Рудагросервис" ЖШС  сенімді т±лѓасы, кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен келесі м‰ліктіњ саудасы μткізілетіні туралы хабар-
лайды:

№16 кіре беріс жол (№86 баѓыттама ауыстырудан тірекке дейін) ±зындыѓы 210 ќума
метр, 05.11.2026 жылѓа дейінгі мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓымен бμлінбейтін жер
телімі, кадастрлік нμмірі 12-195-001-4342, алањы 0,5038 га, μндірістік базаѓа ќызмет
кμрсету жєне пайдалануѓа арналѓан, орналасќан мекенжайы: Ќостанай облысы, Руд-
ный ќ., Тимирязев кμш., 2 А ќ±рылыс.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде
енгізіледі.

Сауда 2016 жылѓы 11 ќараша  саѓ 10.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай
облысы, Рудный ќ., Тимирязев кμш., 2 А ќ±рылыс.

¤тінімдер 2016 жылѓы 10 ќараша саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќаласы, Киевская кμш., 17 ‰й, аныќтама
‰шін тел. 8-(71-42)-56-10-46.

Асќа шаќыру
1955 жылы єке-шешемніњ ќолќалауы-

мен жасым жиырмаѓа толмаса да он жеті
жасар Баѓытай деген ќызѓа ‰йлендім. Ќ±да
т‰стік, той жасадыќ. Ќызмет істедім, т±рмы-
сымыз жаман болѓан жоќ.  Іні-ќарындас-
тарым ќасымда болды.

¤мірлік серігім  Баѓытай єрт‰рлі ќызмет-
те, кейін бухгалтерлік ж±мыста ж‰ріп зей-
нетке шыќты. Отбасылыќ жаѓдаймен Ќос-
танайѓа кμшіп келдік. Т±њѓышымыз Єну-
єрбек, одан кейін екі ±л болды, ерте ќайт-
ты, одан соњ ±лымыз Манарбек, одан соњ
3 ќыз туды. Балаларымызѓа тєрбие беріп,
оќытып, ќатарѓа ќостыќ. Б±л орайда, жан
жарым Баѓытайдыњ ењбегі айрыќша. Ол
отбасыныњ ырыс-берекесі ѓана емес, аѓайын-туыстыњ, ќ±да-жек-
жатымыздыњ тату-тєтті ќарым-ќатынасыныњ ±йытќысы болды.
Алпыс жыл бірге μткізген Баѓытайым  еске т‰скенде ж‰регім тол-
ѓанбай т±ра алмады:

Бес бала Алла берді бірге кμрдік,
Ата-ана, балалармен бірге болдыќ.
Есейді μсіп-μніп білім алды,
Арманы орындалды, кμњілі толды.

Кμрдіњ сен бес баладан бес немере,
Немереден келді μмірге бір шμбере.
"Н±райым" деп баланыњ атын ќойдыњ,
Болсын – деп ел ж±ртыња б±л μнеге.

Адал досым, Баѓытай μр кμњілді,
Ойлап жаттыњ артыњда ±рпаѓыњды,
Ќалыњ ж±рт тапсырды жер ќ±шаѓына,
Алла мєњгі жайлы етсін мекеніњді.

Жан  жолдасым Баѓытайдыњ асы Ќостанай ќаласындаѓы
"Premium Palace" мейрамханасында  ќарашаныњ  5 к‰ні саѓат
12-00-де беріледі.  Барша аѓайын-туыс, ќ±да-жекжат, замандас-
тарды асќа шаќырамыз.

Ас иесі – Жєлел С±лтанѓазин, 8-705-143-23-11.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!

Зейнеткерлікке шыѓуыњызбен!

Єкесі Ќуандыќтыњ кешке  айтќан
єњгіме-дастандарынан, анасы Зейнептіњ
жатарда айтќан ертегі-жырларынан
халыќ ауыз єдебиетініњ жаућарларымен
сусындап, ±лтымыздыњ ой-толѓамдарын
санасына сіњіріп, Алаш рухты аќын,
±лтжанды азамат болып ќалыптасќан,
б‰кіл саналы μмірін баспасμзге арнаѓан
журналист, аќын, ардагер аталарымыз-
дыњ рухани м±раларын зерттеуші жазу-
шы, бала к‰ннен бірге μскен досымыз
Хамитбек Ќуандыќ±лы М¦САБАЕВТЫ

зейнет жасына жеткізген туѓан к‰німен
ќ±ттыќтаймыз!

  Отбасына амандыќ тілей отырып, μзіне мыќты денсаулыќ, ±заќ
шыѓармашылыќ ѓ±мыр тілейміз!

Достары: Баќытбек - Зейнеп, Есім - Г‰лшат,
Рашит - Алма, М±здыбай - Роза  отбасылары.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
  Жанкелдин ауданы, Аралбай ауылыныњ т±рѓыны,

ќ±рметті анамыз, с‰йікті єжеміз АХМЕТОВА ¦лжанды ќара-
ша айыныњ 1-ші ж±лдызында болатын 53 жас туѓан к‰німен
ќ±ттыќтаймыз.

  Б‰гінгі ќуанышты к‰ніњізде Сізге зор денсаулыќ, ±заќ
ѓ±мыр тілейміз.

Ќ±тты болсын келген туѓан к‰ніњіз,
Тілекші кμп, біз де соныњ біріміз,
‡зілмесін μміріњніњ жыр-єні,
Баќытыњныњ μрге тартып б±лаѓы.
Ењбегіњніњ тек зейнетін кμре бер,
Келер к‰нніњ сєулелі боп шуаѓы.

Игі тілекпен: жолдасы- Мєлік,
балалары - Эльмира, Айдын,

Серік, Маржан, Аян, Аяжан жєне
немерелері.

 Л.Н.Толстой атындаѓы облыстыќ ємбебап ѓылы-
ми кітапханасы 2017 жылѓа берілген Ќостанай об-
лысыныњ атаулы к‰ндері жєне оќиѓалар к‰нтіз-
бесініњ кезекті 44 шыѓарылымын дайындап шыѓар-
ды.

К‰нтізбеніњ негізгі маќсаты – облыстыњ танымал
т±лѓалары мен оныњ тарихы, мєдениеті, экономи-
касы туралы аќпарат беру.

Басылымѓа μлкеміздіњ атаулы тарихи оќиѓала-
ры мен атаќты адамдардыњ  мерейтойлары жай-
ында аќпарат енгізілген. Сондай-аќ облысымыз-
дыњ тарихи, мєдени, экономикалыќ, єлеуметтік да-
муына ат салысып жатќан мекемелер мен ±йым-
дардыњ да даталыќ к‰ндерін  табуѓа болады.

Б±л кμрсеткіштен кμпшілікке танымал кμптеген
белгілі ќайраткерлердіњ μмірі мен атќарѓан ќызмет-
тері жайлы мєліметтер табуѓа болады. Атап айт-
саќ, композитор, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген μнер
ќайраткері Б. Байќадамов пен ЌазКСР ењбек
сіњірген м±ѓалімі, ¦ОС-ыныњ ардагері Ќ.З.Зєкіров
100 жасќа,  єнші Б.Ж‰сіпбеков, композитор С.А.За-
березников, аќын Ѓ.Є.Бердалинова, жазушылар
Т.С.Єбдік жєне Є.Ќайсар, ќоѓам ќайраткерлері
А.С.Денисов жєне В.Г.Семёнова, "Ќостанай баспа
‰йі" ЖШС Бас директоры А.В.Тарасенко мен мем-
лекеттік ќызметкер В.П.Ремезов 75 жасќа, "Карна-
вал" би ансамблініњ кμркемдік жетекшісі Ш.Є.Фах-
рутдинов 65 жасќа жєне т.б. толады.

Сонымен Рудный ж±мысшы кентіне ќала мєрте-
бесі берілгеніне 60 ж., "Ќостанай ќаласыныњ
ќ±рметті азаматы" атаѓы бекітілгеніне 50 ж. Б±лар-

К‰нтізбе жарыќ кμрді
дан басќа 2017 жылы келесідей мекемелер мен
±йымдар μздерініњ мерейтойларын атап μтеді: Ќос-
танай ќ. єкімдігі білім бμлімініњ № 1 балалар музы-
калыќ мектебіне 75 ж., Шахмат клубына 30 ж., "Жем-
чужина Стомед" медициналыќ холдингі ќ±рылѓа-
нына 25 ж. жєне т.б.

Жыл μткен сайын азайып келе жатќан ¦лы Отан
соѓысы ардагерлері ерлігініњ алдында басымыз-
ды ие отырып "К‰нтізбеніњ" б±л шыѓарылымында
ќазіргі кезде жанымызда ж‰рген 2017 ж. ардагер-
мерейгерлердіњ тізімін жариялап отырмыз.

Басылым негізінен кітапханашыларѓа, аќпарат-
тыќ орталыќтыњ, баспасμз жєне басќа да б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ ќызметкерлеріне,  м±ѓа-
лімдерге, студенттерге жєне облысымыздыњ тари-
хын танып-білгісі келген оќырмандарѓа арналѓан.

2017 жылдыњ негізгі оќиѓалары мен мерейтой-
лыќ к‰ндері: Астана ќ. μтетін EXPO-2017 халыќ-
аралыќ кμрмесі, Алматы ќ. μтетін Б‰кілєлемдік
ќысќы универсиада, Туризмді т±раќты дамытудыњ
халыќаралыќ жылы, "Алаш" саяси партиясыныњ
рєсімделуіне негіз салѓан І-Жалпыќазаќ съезі (100
жыл), ЌР Мемлекеттік рєміздері бекітілгеніне 25 ж.,
ЌР Ќарулы К‰штері ќ±рылѓанына 25 ж.

Ќостанай облысыныњ 2017 жылѓа берілген
атаулы к‰ндері жєне оќиѓалар к‰нтізбегініњ мате-
риалдарын www.kstounb.kz кітапхана сайтынан
алуѓа болады.

Є.СЄЛІБАЕВА,
 аќпараттыќ-библиографиялыќ ќызмет

кμрсету секторыныњ мењгерушісі.

Шаттыќ – ењбекќор. Айнала-
сындаѓыларѓа ‰немі ќол ±шын
беріп, кμмектесіп отырады. Оныњ
кішіпейілділігіне ауыл т±рѓында-
ры дєн риза. Шаттыќ Кμпеев  Саѓа
ауылыныњ байырѓы т±рѓыны. Ке-
зінде Саѓа ауылдыќ клубында
мењгеруші болып ќызмет істеп
ж‰рген уаќытында кμпшілік
ішінен кμрінбей ж‰рген дарын
иелерін Торѓай ж±ртшылыѓына
насихаттап, ауыл мєдениетініњ
μркендеуіне ‰лес ќосты. Артын-
ша мал шаруашылыѓымен айна-
лысуды жоспарлаѓан ол "Сы-
баѓа" баѓдарламасына ќатысып,
20 млн тењге кμлемінде несие
алды. Етті баѓыттаѓы мал шаруа-
шылыѓын дамыту ‰шін асыл
т±ќымды б±ќа сатып алѓан. Ќазір
Шаттыќтта 300 бас м‰йізді ірі
ќара малы, 100-ден астам ќой-
ешкі, бір ‰йір жылќысы бар.  На-
уќан айларында ќысќы мал азы-
ѓын дайындау ол ‰шін ќиындыќ
туѓыза ќоймайды. Себебі шаруа-
шылыѓын толыќ ќанды ќамтама-
сыз ете алатын техникалары да

Кєсіптіњ кμзін тапќан
жетерлік.

– Б‰гінде жеке ісін дμњгеле-
темін деген азаматтарѓа ‡кімет та-
рапынан ‰лкен ќолдау бар. Б±л
орайда кєсіпкерлерге ќаржылай
кμмек кμрсету маќсатында т‰рлі
мемлекеттік баѓдарламалар
єзірлеген. Осындай жобалардыњ
бірі "Сыбаѓа" баѓдарламасы. Ата-
лѓан баѓдарлама аясында шынай
ењбектеніп, мал шаруашылыѓын
дамытќысы келетіндерге м‰м-
кіндігі мол баѓдарлама. Оныњ
‰стіне Торѓай жері мал шаруашы-
лыѓын μркендетуге ќолайлы єрі
жері ш±райлы. Тек мойнымыздаѓы
жалќаулыќтыњ ќамытын алсаќ
болѓаны, – дейді шаруа ќожалы-
ѓыныњ жетекшісі Шаттыќ Кμпеев.

Расында, жаздыњ аптап ысты-
ѓына, ќыстыњ ќаќаѓан суыѓына
тμзе біліп, ќолдаѓы азын-аулаќ
малды к‰тіп-баѓып, баптасањ ѓана
мањдай теріњніњ μтелегені. Шат-
тыќ тек мал шаруашылыѓымен
айналысып ќана ќоймай, ел
игілігі ‰шін μз ќаражатына 15
адамдыќ монша салды. Монша-

ныњ ќ±рылыс материалдарын,
±саќ-т‰йек керек заттарды облыс
орталыѓынан жаз бойы тасыѓан.
Соныњ нєтижесінде зєулімдей
монша бой кμтерді. М±ндай мон-
ша ќалалы жерлерде жиі кезде-
се бермейді. Еден орнына тμсе-
ген сырлы кірпіштіњ (кафель) ас-
тынан жылу ж‰йесін ж‰ргізген.
Жалањ аяќ ж‰ргенде табаныњнан
μткен жылу т±ла бойыња ерекше
ќуат бергендей сезінесіњ. Аз
уаќыт тыныстап, шєй ішетін ар-
найы демалыс бμлмесі де бар. Ал
ќыздырынатын бμлмесі талапќа
сай. Оныњ есігі ќаладаѓы монша-
лардыњ есігіндей шыны. Монша-
ныњ ж±мыс кестесіне келер бол-
саќ, ж±ма к‰ндері єйел адамдар,
сенбі к‰ні ер адамдар, жекесенбі
к‰ні мектеп оќушылары шомыла-
ды. Баѓасы да анау айтќандай
ќымбат  емес. Шаттыќ моншаныњ
сыртын ќоршап, сыртќы ќабырѓ-
асына т‰рлі-т‰сті ою-μрнектер
салуды жоспарлап отыр.

 Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
 Жанкелдин ауданы.
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   Туған халқының талантты перзенті Ы.Алтын-
сарин қазақ халқының мәдениеті мен тарихының 
алтын қорына үлес қосумен қатар, өзінен кейін-
гі ұрпаққа сарқылмас мол мұра қалдырды. Ұлы 
ұстаз атындағы Обаған орта мектебі оқушылары 
Ы.Алтынсариннің 175 жылдығы қарсаңында, ең 
алдымен,  Қостанай ауданындағы Ы.Алтынсарин 
кесенесінде, Щербаков орта мектебінің мұражай-
ында болды. Ыбырай атамыз туралы құнды жәді-
герлер мен танысып, сол Щербаков ауылындағы 
саябақта Ыбырай және балалар композициясын 
да өз көздерімен көріп қайтты. Балқожа би қоны-
сындағы құдыққа барып, Ыбырай Алтынсаринің 
туған жерінде естелікке суретке түсіп, саяхаттап 
келді. Мектебіміз ұлы ұстаздың атымен аталған-
дықтан  ұстаздың туған күні өткізген «Ұлттың ұлы 
ұстазы – Ыбырай Алтынсарин» тақырыбындағы 
барлық шараларымыз ұлы тұлғаға арналды.

     Жалпы барлық сыныптарда  «Ы.Алтынсарин 
– балалар әдебиетінің атасы» тақырыбында ашық 
сынып сағаттары өтті. «Ұлттың ұлы ұстазы» тақы-
рыбында оқушылардың өз қолымен жасаған Ыбы-

рай мектебінің макеттері, буклет, альбом, портрет 
сияқты құнды заттардан көрме ұйымдастырылып, 
спорттық сайыстар да болды. Бастауыш сынып 
оқушылары Ы. Алтынсариннің  тәрбиелік әңгіме-
лерін сахналандырып көрініс көрсетсе, 5-8 сынып 
оқушылары арасында «Кел, балалар, оқылық!» 
тақырыбында Ыбырай Алтынсарин өлеңдерін 
жатқа оқудан сайыс өтті. 9-11 сынып оқушылары  
«Ы.Алтынсарин – тұңғыш қазақ педагогы» атты 
ғылыми-практикалық конференция ұйымдастыр-
ды. Оқушылар ХІХ ғасырдың қазақ даласынан 
шығып, орыс, Еуропа мәдениетіне қолы жеткен 
оқымысты, халық ағартушысы дәрежесіне көтеріл-
ген әрі педагог, әрі ақын-жазушы Ы.Алтынсарин-
нің өз халқының келешегі үшін істеген еңбегі зор 
екендігін жан-жақты зерттеп, жобаларын қорғауда 
тың мәліметтерді ұсына білді.

Арайлым АХМЕТЖАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы Обаған орта 

мектебі директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары

Алтынсарин ауданы.

Қазақ халқының тұңғыш ағартушы-
сы, балалар әдебиетінің атасы, ұлы 
педагог Ы.Алтынсариннің  туғанына 
175 жыл толуына  байланысты ұй-
ымдастырылған аудандық «Ыбырай 
оқулары-2016» байқауының  «Сөз 
иесі» номинациясы бойынша  Н.Мей-
ірманов атындағы жалпы білім беретін 
орта мектебінің 10-сынып оқушы-
сы  Нұржан Жолтаев  бірінші орынды 

иеленді.  «Ыбырай оқулары-2016» 
байқауына оқушысын сапалы дайын-
дағаны үшін жетекшісі қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі  Ұлмекен 
Жұмағалиева алғыс хатпен марапат-
талды. 

Ұзақбай  ӘБДІҒАЛИ,
 Н.Мейірманов атындағы орта мек-

тептің педагог-психологі.
Аманкелді ауданы.

Гүлназым 
         САҒИТОВА
Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының білім алушылары арасында өткен «Мультфильмдердегі 
менің сүйікті кейіпкерім» республикалық интернет байқауына  Аманкелді 
ауданындағы «Жұпар» балабақшасының 5-6 жас аралығындағы «Ертөстік» 
тобының тәрбиеленушілері Айсұлу Қайрат, Айлуна Уадутбек, Асыл Әділ-
ханова, Бекжан Тарғынбек қатысып, жүлдегер атанды. 

Айлуна Уадутбек, Асыл Әділханова үшінші дәрежелі дипломмен,  ал, 
Бекжан Тарғынбек сертификатпен, Айсұлу Қайрат бірінші дәрежелі диплом-
мен марапатталды. Жетекшілері болса  алғыс хатқа ие болды.

Ы. АЛТЫНСАРИН – 175 ЖЫЛ

Ұлттың 
ұлы ұстазы

Ыбырай оқуының 
жеңімпазы

Жүлдегерлер 
қатарында

Жуырда "Шәкірт жүрегі-
не жол тапқан ұстаз"  атты  
жинақ жарық көрді. Кітапқа 
республика көлеміндегі білім 
беру жүйесінің  үздік қызмет-
керлері енгізілген. Тағылымы 
мол жинақтан  Қостанай об-
лысы бойынша 49 мұғалімнің 
ішінде   №7 орта мектебінің  
9 ұстазы туралы оқи аласыз-
дар.

Басылым  мектеп өміріне 
белсене араласқан  ұлағат-
ты ұстаздардың жетістіктерін 
паш етеді. Жинақ  оқырман-
дардың ұстаздар қауымына 
деген  ілтипатын оятып, өзіне 
бірден баурап алады.  Жи-
наққа енген Нұржамал Хасе-
нова, Гүлжазира Смағұлова, 
Раушан Рамазанова, Күлба-
ран Қасымова, Нұргүл Ибра-
ева, Ғалия  Байкенова, Ләззат 
Ахметова, Меруерт Абдрах-
манова, Райка Куанышбаева 
сынды ұстаздардың әрқайсы-
сының еңбегі бір төбе. Тарқа-
тып айтсам, бастауыш сынып 
мұғалімі  30 жылдық еңбек 
өтілі бар Раушан Рамазанова 
"Тәуелсіздіктің 20 жылдығы-
на тарту" кітабына енгізіліп, 

тәжірибесі қалалық педаго-
гикалық қорға кірген. Қазақ 
тілі мен әдебиетінің мұғалімі  
Гүлжазира Смағұлова "Үздік 
педагог – 2012" сайысының 
жеңімпазы, төсбелгі иегері. 
Білікті ұстаз, физика пәнінің 
мұғалімі Нұржамал Хасено-
ва Кеңес Одағы жастарының  
"Үздік ұстаз" төсбелгісін ие-
леніп, ҚР Білім министрлігінің 
Құрмет грамотасын еншіле-
ген. Мектепалды даярлық 
тобының тәрбиешісі  Райка 
Куанышбаева қала деңгей-
інде "Үздік тәрбиеші" атан-
са, 2-деңгейлі сертифика-
ты бар жас маман Меруерт 
Абдрахманова  1-ші халықа-
ралық "Менің инновациялық 
сабағым"  сайысының 2-ші  
орын жүлдегері. Ал, осы бір 
қиындығы мен қызығы қатар 
жүретін еңбек майданында 
31 жыл шыңдалған,  физика 
пәнінің мұғалімі  Ләззат Ах-
метованың да еңбегі ұшан 
теңіз. Оның білім саласын-
дағы еңбегі бағаланып, "Үздік 
адамдар" энциклопедиясына 
енген, бірнеше электрондық 
оқу-құралының авторы. Бұл 
орайда "Парасатты бас-
шылық, мұғалімге жақсылық" 
демекші, әріптестерін тың 
ойға жетелеп, жаңашыл-
дыққа бағыттап отыратын 
басшының да еңбегін айта 
кеткен жөн болар. Осы орай-
да   жүрекжарды ақжарма ті-
легін ақтарған мектеп дирек-
торы Қымбат Бірманова  көп 
жылдық тынымсыз еңбегінің 
нәтижесінде бағы жанып, өз 
өмірлерін  ең бір абзал іс –
еліміздің  жеткіншектерінің   
тәлім-тәрбиесіне арнаған 
әріптестерінің қуанышын бір-
ге бөлісті.  

Роза ЖАРҚЫНБЕКОВА.
Рудный қаласы.

Ұстазы талантты, 
шәкірті талапты
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