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Сарѓайѓан тарих параѓы...
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Ы.Алтынсарин атындаѓы
Арќалыќ мемлекеттік
педагогикалыќ
институтында ±лы
аѓартушыныњ атын
иемденген жања дєрісхана
ашылды.

Дєрісхананыњ салтанатты ашы-
луында ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедов,
институт ректоры, география ѓылым-
дарыныњ докторы, академик С.Ќу-
анышбаев, Ы.Алтынсарин мек-
тебініњ т‰легі, институттыњ аѓа оќыту-
шысы А.Абдуллиналар ќ±ттыќтау сμз
сμйледі.

Таѓылымды шарада халќымыздыњ
салт-дєст‰рі кењінен кμрініс тапты.
Арнау айтылып, єсем єн єуеледі.
Керме ќиылып, шашу шашылды.

Дєрісхананы ашуѓа институттыњ
педагогика жєне психология кафед-
расы мол ењбек сіњірген. Аталѓан
кафедраныњ доценті П.Ахметова
ќонаќтарды ±лы ±стаздыњ ењбекте-
рімен таныстырды.

Енді, 80 орындыќ жања дєрісха-
на білім нєрімен сусындаѓысы кел-
ген барлыќ шєкіртіне есігін айќара
ашатын болады.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: дєрісхананыњ
ашылу салтанатында.

Суретті т‰сірген автор.

Ыбырай дєрісханасы ашылды

¦ЛЫ ЖЕЊІСКЕ – 70

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќостанай ќаласы
сайлаушыларыныњ

назарына!
2015 жылѓы 26 сєуір-

де Ќазаќстан Республи-
касы Президентініњ кезек-
тен тыс сайлауы μтеді.

Сайлаушылардыњ тізі-
міндегі μзіњіз туралы
мєліметтерді наќтылау
‰шін Сізге колл-орта-
лыќќа мынадай телефон
нμмірлері бойынша ќо-
њырау шалуыњызѓа бола-
ды: 575-710, 575-721,
575-730, 575-740, 575-
772.

Уаќыт тым жылдам. Кешегі аталарымыз ќатысќан 1941-
1945 жылдарѓы неміс-фашистерге ќарсы ¦лы Отан со-
ѓысындаѓы ¦лы Жењіске  биыл, міне, 70 жыл  толады.
Олардыњ сол  ќан-тμгіс соѓыста кμрсеткен ерліктері мен
жанкештіліктері ±мытылмай тарих ќойнауында ќалары
да, б‰гінгі жастарымызѓа ‰лгі-μнеге болары да аќиќат.
Сондай  таѓылымы мол кездесу кештіњ бірі  А.Байт±рсы-
нов атындаѓы Ќостанай мемлекеттік университетініњ эко-
номика факультетінде болды. Студент жастар соѓыс ар-

дагері Иван Котелевскиймен кездесіп, келелі єњгімесін
тыњдады.

Кездесуді экономика факультетініњ деканы Н.Ќабдрах-
метов ашып, ардагер аталарымыздыњ  неміс басќыншы-
ларына ќарсы соѓыста кμрсеткен ерліктері  ел жадынан
шыќпайтындыѓын, толарсаќтан саз кешіп Жењіс к‰нін
єкелгенін, олардыњ ќажырлы ењбектері мен ерліктерін
таныстыру ‰лкен перзенттік парыз екенін, ±рпаќ сабаќ-
тастыѓы ‰зілмей, тарих ќойнауында ќалып ќоймай, єрі
ќарай жалѓастыратын осы студент-жастар екенін айтып
μтті.

Айта кетері сол, соѓыс ардагері Иван Котелевский І

Г‰лназым
    САЃИТОВА

дєрежелі "Отан соѓысы", "Ќызыл Ж±лдыз",  "Дањќ" орден-
дерініњ иегері, "Ерлігі ‰шін", "Жауынгерлік ерлігі ‰шін",
"Кенигсбергті алѓаны ‰шін", "Германияны жењгені ‰шін"
жєне мерекелік  медальдарымен марапатталѓан. Арда-
гер Орталыќ, 3-Беларус майдандарында соѓысќан екен.
Єскери дєрежесі – ќатардаѓы жауынгер, барлаушы. Же-
њіспен оралѓан жауынгер бейбіт μмірде ќ±рылысшы, хи-
миялыќ талшыќ зауытында  аѓа шебер болып ж±мыс
істеді.

СУРЕТТЕ: кездесуден кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Айтолқын 
        АЙҚАДАМОВА

Қостанай мемле-
кеттік педагогикалық 
институтында студент 
жастардың «Диплом-
мен – ауылға!» слеті 
өтті. Оған оқу ордасын-
да білім алып жатқан 
студенттермен қатар, 
бүгінде ауылда табыс
ты қызмет етіп жатқан 
бұрынғы түлектері де 
қатысты. 

Жыл сайын ауыл-
дарға көптеген жастар 
диплом алып аттанады. 
Солардың дені Қоста-
най мемлекеттік педаго-
гикалық институтының 
түлектері. Ауылға ат-
танған жастар барған жерлерін-
де тұрақты жұмыс, бастарына 
баспана тапты. Осы сияқты жас
тың бірі – Бекжан Ешматов. Ол 
Қостанай педагогикалық ин-
ститутының география факуль-
тетін 2012 жылы бітірген. Оқуды 
аяқтаған соң көп ойланбастан 
өзі тұратын Денисов ауданына 
жол тартты. Мұндағы №3 қазақ 
орта мектебі жас маманды құ-
шақ жая қарсы алды десе де бо-
лады. Мемлекеттік бағдарлама-
ның ұсынған барлық жеңілдігін 
пайдаланған Бекжан осы қада-
мына дән риза. Бүгінде басында 
баспанасы бар. 

– Бүгінде жастар үшін бар 
жағдай жасалып жатыр. Ата 
анам сол ауданда тұратын. Тұр-
мысым түзелді. Өзіммен бір 
оқу орнында оқыған сүйіктім 
де менімен бірге сол ауданға 

барған еді. Бүгінде жас отбасы-
мыз. Қазір үйім де, отбасым да, 
сүйікті жұмысым да бар. Ауыл 
өмірін жақсарту үшін қолым-
нан келгенін аямаймын. Ауыл 
балаларына сапалы білім беру 
жолында бар білгенімді үйретіп, 
еңбек етудеміз. Ауыл өмірі біз 
сияқты жастармен көңілді, – 
дейді Бекжан Ешматов. 

Слетке қатысушы студент-
тер қазірден бастап, ауылға 
баратындарын мәлімдеді. Слет 
барысында осылай деп сөйле-
ген Жәнібек Жәкенов аталмыш 
оқу орнына Қамысты ауданынан 
келіп түскен болатын. Жәні-
бек Жәкенов келешекте туған 
ауылына қайта барып еңбекке 
араласқысы келетінін жеткізді. 
Жас жігіт туған ауылын көркей-
тіп, келешегін жақсартуды ой-
лайды. Нағыз патриот екен. Ол 
ауыл десе тыржия қарайтын өзі 

сияқты жастарға: «Ауылға бар-
са өмірдің соңында қалатындай 
сезінетіндер бар. Иә, біз ауыл 
баласымыз. Мен ауыл мектебін 
бітіріп келіп, институттың шет 
тілдері факультетіне түскенмін. 
Ешкімнен кем емеспін, сапа-
лы білім алдым. Елбасымыз үш 
тұғырлы тілді міндеттеп отыр. 
Еліміздің дамуы үшін болашақ 
мамандар екі тілмен қатар ағыл-
шын тілін меңгеріп алса қандай 
жақсы. Мен Елбасының осы са-
ясатына өз ісіммен үлес қосқым 
келеді» деді. 

Слетке келгендер «Диплом-
мен – ауылға!» бағдарлама-
сының жастарға  мемлекеттің 
жасаған қамқорлығы деп түсі-
нетіндерін жеткізді. Слетке қа-
тысушылар барлық түлектерге 
үндеу қабылдады.

СУРЕТТЕ: жастар слетінде.

ДИПЛОММЕН – АУЫЛҒА

Жастардың айтары бар

Осындай тақырыппен  
Сырбай Мәуленов атындағы 
гимназияда кездесу өтті. 
Қостанай қаласының С.Мәуленов атындағы 

гимназиясында дінтану пәні мұғалімдері Б.Ба-
зарбаева мен Ү.Есетованың ұйымдастыруымен 
«Діни экстремизм – қоғамға жат құбылыс» атты 
жоғарғы сынып оқушылары арасында кездесу 
өткізілді. Кездесу мақсаты оқушыларға қазір-
гі кездегі салтдәстүрдің ара қатынасы, ондағы 
шешімін табуға тиісті мәселелер, сондайақ қа-
зақ қоғамын жайлап бара жатқан түрлі келімсек 
діни ағымдар, олармен күресу, сақтану жолдары 
турасында пікірлесу, дін мәселесі жөнінде оң пікір 
қалыптастыру болып табылады. «Бүгінде біздің 
халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған 
діни ағымдар мәселесі өткір тұр. Жастарымыздың 
бір бөлігі өмірге осы жат жалған діни көзқарасты 
көзсіз қабылдайды... Біз қоғамда, әсіресе, жастар 
арасында діни экстремизм профилактикасын кү-
шейтуіміз керек», –деп атап өтті Мемлекет бас-
шысы өз Жолдауында. Түрлі діни секталардан, 
әсіресе, жастардың сақтана білуі маңызды. Мис-
сионерлер әдетте білімтәжірибесі аз адамдарды 
пайдаланып, өздеріне тартады. Бұған алданбаудың 
бір жолы — діни сауаттылықты арттыру. 

Осы орайда оқушылар да ұсыныспікір-
лерін ортаға салды, өздерінің мұндай шаралар-
ды қолдайтындықтарын білдірді. Асыл дініміз 
Исламды өскелең ұрпаққа дұрыс жеткізу әрбір 
білімді мұсылманның міндеті. Кездесуге Қоста-
най облысы әкімдігінің дін істері басқармасы-
ның бас маманы С.Абдиев, Қостанай облыстық 
Марал ишан мешітінің наиб имамы Д.Сыздықов 
шақырылды. Олар кездесу барысында дәстүрлі 

дін ағымдары мен қоғамда туындаған діни қай-
шылықтар, жеке топтар мен жеке адамдардың, 
мінезқұлқына ықпал етудің кемшілік жақтары 
мен артықшылықтарына талдау жасап кетті. Сон-
дайақ әлемдік діндер, тарихы, дәстүрлі емес діни 
ұйымдар, олардың ұстанған бағыты, экстремистік 
топтар, олардан төнетін қауіпқатерлер, оқушы-
лардың олардан бойды қалай аулақ ұстау керекті-
гі, соңғы қабылданған заңдағы өзгерістер жөнінде 
мағлұматтар берілді. Сондайақ, кездесу соңына 
қарай оқушыларды толғандырған сұрақтарға то-
лыққанды жауаптар берілді.

Кездесуге қатысқан  әлеуметтік педагог Б.Рах-
метқалиева өз тараптарынан мұндай кездесудің 
көп ұлтты еліміздің тәуелсіздігін бағалап, жас ұр-
пақты тәрбиелеудегі маңызы зор екенін атап өтті.

Назгүл ТОҚАЕВА,
С.Мәуленов атындағы гимназияның 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

СУРЕТТЕ: кездесу барысында. 
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Қоғамдық штаб  
ашылды

Өткен аптаның жұма күні «Нұр Отан» партиясының 
Жанкелдин аудандық филиалының сайлауалды 
қоғамдық штабы ашылды. 

Брифингте ау -
дандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы 
Қарсақбай Бірмағанбе-
тов және сенімді өкіл-
дердің ұсынысымен 
«Нұр Отан» партиясы 
Жанкелдин аудандық 
филиалы төрағасы-
ның бірінші орынбаса-
ры Рауыл Қамбарұлы 
штабтың төрағасы 
болып сайланды. Бри-
фингті аталмыш штабтың төрағасы жүргізіп, алдағы уақытта атқары-
лар шаралар легімен таныстырды. 

Мәжіліс барысында «Бәріңізге белгілі биылғы жыл Қазақстан та-
рихы үшін елеулі жыл болғалы тұр. Өткен ақпан айында Қазақстан 
халқы Ассамблеясы елімізде Президент сайлауын мерзімінен бұрын 
өткізу жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Бүгінгі күні ол ұсыныс қа-
зақстандық жалпы қауымнан толық қолдау алды... Біз енді бүгінгі 
күннен бастап «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Заңға 
сәйкес Президенттікке «Нұр Отан» партиясының XVI Съезінде  ұсы-
нылған кандидатура бойынша жұмысты бастаймыз» – деді штаб 
төрағасы Рауыл Ахметжанов өз сөзінде.

Гүлім ЫСМАҒҰЛ.
Жанкелдин ауданы.

Аккредитация дан 
өтті

Рудный индустриалды институты білім беру 
жүйесіндегі сапаны қамтамасыз етудегі 
Қазақстандық Тәуелсіз агенттігінде 18 
білім беру бағдарламасы бойынша ұлттық 
институционалдық және мамандандырылған 
аккредитациялаудан сәтті өтті. 

Айта кетейік, Еуразиялық Экономикалық Одақ және ТМД елдері 
арасында жасалған келісімге сәйкес аккредитациялаудан өтпеген 
жоғарғы оқу орындарының дипломдары осы елдер арасында мой-
ындалмайды және жоғары білім алып шыққан түлек өз білімін ше-
телде жалғастыруға немесе еңбек етуіне мүмкіндігі болмайды. Бұл  
дегеніміз, тіпті мемлекеттік жоғарғы оқу орны да аккредитациялаудан 
өтпеген болса, онда оның да дипломдарын басқа елдер мойында-
майды. Халықаралық талаптарға сәйкес, жоғарғы оқу орны өз елінде 
міндетті түрде аккредитациялаудан өтуі керек. Сондықтан аккредита-
циядан өту кез келген жоғарғы оқу орны үшін және оның студенттері 
үшін аса маңызды. 

Мұның тиімді тұстары өте көп. Соның арқасында, білім алуға ниетті 
азаматтар халықаралық стандарттарға сәйкес сапалы білім алып, 
бәсекеге қабілетті мамандық иесі атана алады. Аккредитациялау 
агенттігі біздің Институт жұмысын жоғары бағалап отыр. Институт-
тың аккредитациялаудан сәтті өткендігі – отандық білім ордалары 
арасында оның дәрежесінің біршама көтерілгендігін байқатады. Ал 
жалпы алғанда, аккредитациялаудан өткізу кеңесінің шешімі бойынша, 
Рудный индустриалды институтының жұмысы жоғарыда айтылған 
талаптарға сәйкес деп танылып, сапалы білім беру ордаларының 
бірі болып танылды. 

Ерғали УБАЙДУЛЛАЕВ,
РИИ қызметкері.

Ізденіс нәтижесі
Гүлназым 
 САҒИТОВА

Алматы қаласында  механика мен математика бойынша Ө. Жол-
дасбеков атындағы халықаралық  зерттеу жұмыстардың конкурсы бо-
лып өтті. Облысымыздан осы конкурсқа  сегіз жоба (он екі қатысушы) 
жіберілді.  Конкурс  қорытындысы бойынша төрт жоба  жүлдегерлер 
қатарынан көрінді. Атап айтқанда, экономика бойынша Ы. Алтынсарин 
атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушы-
сы Елдар Ахметбеков,  қолданбалы математика бойынша «Озат» 
дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушылары Жұ-
мабике Жарылқасымова, Нұрай Құдабаева, математика бойынша  
жітіқаралық Дәулет Асқаров және механикадан «Озат» дарынды ба-
лаларға арналған мектеп-интернатының оқушылары Айдос Қуанышев 
пен Нұржан Бектемісов жеңімпаз атанды.
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 ‡міттерін ‰кілеп
Облыста. "Алтын микрафон" халыќаралыќ балалар байќауы-

ныњ  жања  маусымы  басталды. Осымен 13-рет μтетін байќау
биылѓы жылы сайлауѓа байланысты мамыр айына шегеріліп отыр.
Оѓан Ќазаќстан, Ресей, Эстония, ¤збекстан, Белорусия елдерінен
‰міткерлер ќатыспаќ. Облыстыќ іріктеу кезењі 24-29 наурыз ара-
лыѓында ќуыршаќтар театрында μтеді. ¤тініштерді ќабылдау
к‰ні 23-де аяќталады. Шараѓа 5-17 жас аралыѓындаѓы жеткін-
шектер ќатыса алады.

Ѓажайып єжелер
Аманкелді. Бастауыш ардагерлер кењесі, аудандыќ балалар

кітапханасымен  бірігіп "Ѓажайып єжелер" атты  сайыс μткізді.
Халќымыздыњ ата-бабадан келе жатќан асыл м±расын, отбасы-
лыќ т±рмыс-салтын, жаќсы ‰лгі-μнегесін ±рпаќтан-±рпаќќа жет-
кізуді кμздеген 5 єже сайысќа ќатысты. Олар μздерініњ μнерлерін,
шеберліктерін кμрсете білді. Сайыс соњында 1 орынды Байѓабыл
ауылынан келген Т±рсынк‰л Єбдірова єже, 2 орынды аман-
келділік Бμдеш Байм±ханова жєне 3 орынды Кемер ауылынан
келген Г‰лсім Ахметова єже иеленді. ‡кі Тμлекбаева "Шебер єже",
Тілеукен ¤текенова "Биші єже" атаѓын алды.

Байќауѓа ќатыс, балаќай!
Облыста. Балалар арасындаѓы "Аялаѓан Астана – 2015" поп-

орындаушылардыњ ±лттыќ музыкалыќ телевизиялыќ байќауы
биыл да μз жалѓасын таппаќ. Аталѓан байќаудыњ Ќостанай облы-
сындаѓы іріктеу кезењі 12 сєуірде ќаламыздаѓы Достыќ ‰йінде
μтеді. Оѓан 8-12 жас аралыѓындаѓы μнерпаздар ќатыса алады.
Толыѓыраќ мєліметтерді www.aa2015.kz  сайтынан таба аласыз-
дар.

"Баќытты отбасы"
¦зынкμл. "Н±р Отан"  партиясы аудандыќ филиалы тμраѓасы-

ныњ бірінші орынбасары Н.Болатов жастардыњ ќатысуымен "Ба-
ќытты отбасы" жобасы аясында дμњгелек ‰стел μткізді. Ол  отба-
сындаѓы тєрбие арќылы жастардыњ отанс‰йгіштік сезімдерін
ќалыптастыру, халќымыздыњ салт-дєст‰рін, атадан балаѓа  бері-
летін ќ±ндылыќтарды саќтау, жастар мен балаларды салауатты
μмір салтын насихаттау жμнінде сμз ќозѓады. Кездесу барысында
жастар отбасы жайында μз пікірлерін, ±сыныстарын айтты.

Жас мамандар сынѓа т‰сті
Арќалыќ. Ќалалыќ ішкі саясат бμлімініњ ќолдауымен   жєне

Жастар бастамалар орталыѓыныњ ±йымдастыруымен "Полиглот
– 2015" интелектуалды - танымдыќ сайысы μткізілді. Сайыстыњ
маќсаты жас мамандардыњ білімдерін шыњдап, кєсіби біліктілігін
арттыру. Ќорытындысында І орынды ќалалыќ ішкі істер басќар-
масыныњ аѓа лейтенанты Д. Садуаќасов, ІІ орынды облыстыќ
"Дала μлкесі" тарихи м±ражайыныњ ќызметкері  А. Атымтаева, ІІІ
орынды А. Ќ±нанбаев атындаѓы №6 орта мектептіњ маманы
Є.Ќосабергенова иеленді.

 "Алтын балыќ" иегері аныќталды
Лисаков.  Ќысќы балыќ аулаудан "Алтын балыќ" турниріне

ќатысќан кішкентай т±рѓын  ж‰зге жуыќ ересек ќатысушыны
басып озды. Жоѓары Тобыл су ќоймасындаѓы жарысќа 100-ге
жуыќ ќатысушы жиналды. Олардыњ барлыѓы балыќ аулаудан
шебер екендерін дєлелдемек болды. Ерекше сайыста Ќостанай,
Рудный, Лисков жєне басќа да елдімекендердіњ балыќшылары
бас ќосты. Жарыстыњ ењ ‰лкен ќатысушысы 79 жаста болса, ењ
кішісі 5 жаста. Жарыс ќорытындысы бойынша, 7 жастаѓы Лиса-
ков т±рѓыны К.Назаренко бас ж‰лдені жењіп алды.

Ашыќ есік к‰ні μтеді
Ќостанай ќ. Ќостанай облысыныњ ќылмыстыќ істер жμніндегі

мамандандырылѓан ауданаралыќ сотында ‰стіміздегі жылдыњ 26
наурызында ашыќ есік к‰ні μтеді.  Б±л к‰ні сот тμраѓасы А.Ж±ма-
ѓ±лов азаматтарды толѓандырып ж‰рген с±раќтарѓа жауап береді.
Сондай-аќ, ашыќ есік к‰ніне келемін деушілер μздерімен бірге
жеке куєліктерін де ±мытпаулары тиіс.

Ресей Федерациясыныњ Бей-
бітшілік жєне келісім сарайыныњ
конференц-залында Мемлекеттік
сыйлыќтыњ лауреаты,  М.Шоло-
хов атындаѓы  Халыќаралыќ
сыйлыќтыњ иегері Сєбит Доса-
новтыњ 75 жасќа толуына орай
жазушыныњ шыѓармашылыќ
кеші μтті.

Ресей Жазушылар одаѓы мен
"М±рагер" жєне "Ќазаќ тілі"
ќоѓамдыќ  ±йымдары ±йымдас-
тырѓан кеште орыстыњ кμрнекті
аќыны,  Ресей Жазушылар ода-
ѓыныњ бірінші хатшысы Генна-
дий Иванов, єлем таныѓан сын-
шы, академик Феликс Кузнецов,
Тєжікстанныњ  халыќ жазушы-
сы Шавќат Ниязи,  кμрнекті мем-
лекет жєне ќоѓам ќайраткері ге-
нерал-лейтенант Сергей Соко-
лов, "Московский литератор" га-
зетініњ бас редакторы Иван Го-
лубничий, тарихшы, єдебиетшы
Валентин Осипов μз сμздерінде
Сєбит Досановтыњ єлем єдеби-
етініњ  алтын ќорына ќосылѓан

"Аќ аруана" повесі, "Екінші μмір",
"Тау жолы" романдары жайлы
парасатты пайымдауларын ор-
таѓа салып, жазушыныњ ќуатты,
ќайталанбас хас талантына аса
жоѓары баѓа берді. Ќазаќстанныњ
Ресейдегі тμтенше жєне μкілетті
елшісі  Марат Тєжинніњ ќ±ттыќ-
тау хатын елшіліктіњ жауапты
ќызметкері Виктор Темірбаев
табыстады. Жазушыны  мерей-
тойымен ќ±ттыќтаѓан ќазаќ
жєне ќырѓыз диаспорасыныњ
μкілдері Сєбит Досановтыњ талан-
тына таѓзым етіп, шапан жапты.

Мерейтой  кешін ж‰ргізген
белгілі жазушы, Ресей Баспасμз
клубыныњ Президенті Валерий
Поволяев Сєбит Досановќа Сер-
гей Есенин атындаѓы "Золотая
осень" сыйлыѓы берілгенін жєне
Василий Шукшин алтын медалі-
мен марапатталѓаны жайлы
ќуанышты   хабарды жеткізгенде
зал  толы   халыќ дуылдата ќол
соќты. Б±л сыйлыќтарды Ресей
жєне  Мєскеу Жазушылар одаќ-

тарыныњ басшылары табыстады.
Сєбит Досанов сонымен бірге
аса кμрнекті мемлекет ќайрат-
кері Геннадий Зюгановтыњ ше-
шімімен "Тыњ жерлерді игерудіњ
60 жылдыѓы" жєне Панфиловшы
ескерткіш медалімен марапат-
талды. Сμйтіп ќазаќ ќаламгері
Мєскеуден тμрт бірдей марапат
алып, елге зор абыроймен орал-
ды.

Сєбит Досановтыњ Мєскеуде
μткен шыѓармашылыќ кешіне
генерал-полковник, Ресей Жазу-
шылар одаѓыныњ м‰шесі Юрий
Ефимов, аса кμрнекті аќын Лео-
нид Монастырский, белгілі ар-
мян єдебиетшісі Станислав Ога-
нян, Дружба народов универси-
тетініњ проректоры, профессор
Н±р Ќирабаев, "Московский ли-
тератор" газетініњ бас редакто-
ры Иван Голубничий, Ресей мен
Ќазаќстан жєне Ќырѓызстан-
ныњ елге танымал кμрнекті
т±лѓалары ќатынасты.

Таяуда аудандыќ Ќ.Єбенов
атындаѓы мєдениет ‰йінде "Аќ
желкен" жас єншілер байќауы
μтті. Осымен 14-ші рет дєст‰рлі
т‰рде μткізіліп отырѓан байќауда
аудан жєне ауылдыќ округ мек-
тептерінен барлыѓы 45 ‰міткер
баќ сынады. "Аќ желкен" – аудан
балалары мен жасμспірімдердіњ
μнерін шыњдауда игі істер тын-
дыруда. Ол талай жас єнші ба-
лаларды елімізге танытып келеді.
Солардыњ бірі – б‰гінде Астана
ќаласында μнер кμрсетіп ж‰рген
дарынды єнші Айару Орманова.
Ол бірнеше рет облыстыќ, рес-
публикалыќ,  халыќаралыќ бай-
ќаулардыњ лауреаты болды.

"Аќ желкен" єн байќауыныњ
бірінші кезењінде 5-9 жас аралы-
ѓындаѓы б‰лдіршіндер μнер
кμрсетсе, екінші кезењінде 10-16
жас аралыѓындаѓы ‰міткерлер єн
жарыстырды. Аќтыќ мєреге
іріктеліп алынѓан μнерпаздар-
дыњ біразы Гала-концертте єн
шырќады.

Байќауда біраздан бері єн
μнерінде ауданымыз бойынша

жаќсы нєтижелерге ќол жеткізіп
келе  жатќан  амантоѓайлыќ Наз-
ерке Амангелді бас ж‰лдені
иеленді. Тартысты μткен б±л бай-
ќаудан оѓан ќатысушы ‰міткерлер
де, кμрермендер де жаќсы єсер
алып тарќасты.

Байќауды ±йымдастырушы-
лар жас єншілерге ќолдау
кμрсетіп, демеушілік жасады.
Олар: аудандыќ білім беру
бμлімініњ кєсіподаќ ‰йі, мєдениет
жєне тілдерді дамыту бμлімі, ішкі

саясат бμлімі, кєсіпкерлік жєне
ауылшаруашылыѓы бμлімі, эко-
номика жєне бюджеттік жоспар-
лау бμлімі, дене тєрбиесі жєне
спорт бμлімі, Аманкелді музыка
мектебі жєне халыќќа ќызмет
кμрсету орталыѓыныњ ±жымда-
ры.

СУРЕТТЕ: "Аќ желкен" бай-
ќауыныњ жењімпазы Назерке
Амангелді.

Суретті т‰сірген автор.

БЄРЕКЕЛДІ!

Ќазаќ ќаламгері Мєскеуден
тμрт марапат алып ќайтты

"Аќ желкен – 2015""Аќ желкен – 2015""Аќ желкен – 2015""Аќ желкен – 2015""Аќ желкен – 2015"
             жас єншілер байќауы             жас єншілер байќауы             жас єншілер байќауы             жас єншілер байќауы             жас єншілер байќауы

Сарыкμл агробизнес жєне ќ±ќыќ колледжін-
де биылѓы т‰лектерге диплом табыстау сєті
салтанатты т‰рде μтті.

Б±л думанѓа толы ерекше к‰н есте ќаларлыќтай
болды. Яѓни, білім нєрімен сусындаѓан студенттер
кєсіби маманѓа айналып,  колледжден жања μмірге
ќанат ќаќты.

Білім  ордасына, ондаѓы тєлімгерлер мен сту-
денттерге бауыр басќан т‰лектерді алдымен, кол-
ледж директоры Баќытг‰л Асанова ќ±ттыќтап, бас-
ќалардан озаттылыѓымен озѓан ‰ш студентке
ќызыл диплом табыстады. Ал, директордыњ оќу-ісі
жμніндегі орынбасары Айг‰л Жаќсыбаева мен ди-
ректордыњ оќу-μндіріс жμніндегі орынбасары Вик-

тор Ковальчук жєне сырттай бμлім мењгерушісі
Елена Паркиналар алпыстан астам т‰лектерге
диплом табыстап, ж‰рекжарды лебіздерін жеткізді.
Сондай-аќ, директордыњ тєрбие ісі жμніндегі орын-
басары Роза Идирисова да оќу ордасыныњ спорт-
тыќ μміріне белсенді атсалысќандарды да маќтау
ќаѓаздарымен марапаттады. Сахнаѓа шыѓып, сμз
алѓан т‰лек, ата-ана жєне бітіруші топ жетекшілері
ізгі ілтипаттарын білдіріп, аѓынан жарылды.  Кол-
ледж тєлімгері Н±рлан Ќажиев пен талантты сту-
денттер єн шырќап, думанды к‰нді шаттыќќа
бμледі.

Осылайша, колледжден тμрт жыл бойы білім
алып, т‰леп шыќќан т‰лектер енді єр саланыњ бір-
бір маманы болмаќ. Сμйтіп, еліміз бен жерімізді
кμркейтуге ќомаќты ‰лестерін ќоспаќ.

Сарыкμл ауданы.

Диплом алѓан думанды к‰н
Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Хамитбек
      М¦САБАЕВ
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Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Міне, осындай атаумен 
Қостанай облыстық тарихи-
өлкетану мұражайында қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
арналған көркемсурет 
көрмесінің салтанатты 
ашылуы болды. 

Әрбір халықтың тарихында айтулы 
оқиғалар жетерлік. Олардың мән-маңы-
зын қайта бағалау мүмкін емес. Осындай 
маңызы зор оқиғалардың біріне ұлттық  
мемлекеттің  пайда болуы жатады. Мұра-
жайдың қор жиынтығындағы қазақстандық 
белгілі кескіндеме және графика шеберлерінің туын-
дылары мол қазына. Олар қазақ халқының ғасырлық 
тарихы мен бай мәдени мұрасына жатады.  

Қазақстанның бейнелеу өнерінің алтын қорына 
Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген өнер қайраткері Иса-
тай Исабаевтың, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген өнер 
қайраткері Константин Барановтың, ҚР Суретшілер 

одағының мүшесі Бота Машраповтың және өзге де 
суретшілердің  бірегей графикалық туындыларын  
жатқызуға болады. Міне, мұражайдың қор жинағын-
дағы осындай суреттер бүгінгі көрмеге қойылған. 
Олардың қай-қайсысынан болмасын елдің өткенін, 
тарихи кезеңдерін көруге болады. 

СУРЕТТЕ: көрменің ашылу барысында

«Рухы биік халықтың 
тарихы мәңгілік» 
атауымен қаламызда 
Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған 
іс-шара өтті. 

Тарихи танымдық шолу «Ба-
балар өсиеті – ұрпаққа мұра» 
және «Қазақстан жаңа дәуірде» 
деп аталатын екі бөлімнен тұрды. 
Шара барысында келушілер жи-
нақталған кітап көр-
месі мен сахналық 
қойылымды тамаша-
лай алды.

Облыстық қазақ 
драма театрының 
сахнасында қо й-
ылған ел басына 
туған азапты күнді 
бейнелеген «Қазақ 
елім» деп аталатын 
әдеби-музыкалық 
композиция көрер-
мендерге ерекше 
әсер етті. Азаттық 
аңсаған сол ата-ба-
баларымыздың ар-
маны бүгінде салта-
нат құрды. Елбасы 

айтқандай, ұлттық тарихымызды ұлықтап, бү-
гінгі биіктерімізді бағалау – парыз. Осы қағи-
даны ұстанған ұйымдастырушы Н. Островский 
атындағы қалалық орталықтандырылған кітап-
хана қызметкерлері іс-шараның екінші бөлігін-
де тәуелсіз елдің жеткен жетістіктері жайында 
баяндады. 

Қазақ хандығының шежіресінде 20-дан астам 
хан билік құрған. «Қилы тағдырлы тарихи тұлға-
ларды толық әлі танып білген жоқпыз. Олардың 
әрқайсысын жаңаша зерделеп, ұрпағымыздың 
ұлттық мақтанышына айналдыру міндет», – дей-
ді зиялы қауым өкілдері. 

СУРЕТТЕ: тарихи сахналық көріністер.

Астана жаңа 
жұлдыздардың бағын 

ашады!
4-6 шілде күндері Астана қаласын-

да «Аялаған Астана-2015» жас поп- 
орындаушылардың Ұлттық музыкалық 
телевизиялық балалар байқауы өтеді. 
«Аялаған Астана-2015» – Қазақстанның 
түкпір-түкпірінен келетін ең талантты 
жасөспірімдердің басын қосатын әрі 
еліміздің жаңа жұлдыздарының есімін 
анықтайтын балалар байқауы.

Байқауға 8 бен 12 жас аралығындағы 
өнерлі балалар қатыса алады. «Аялаған 
Астана-2015» жас поп-орындаушылардың 
додасы III кезеңнен тұрады: іріктеу кезеңі, 
жартылай финал, финал. Іріктеу кезеңіне 
қатысу үшін қатысушылар өтініштерін тапсырулары керек.

2-наурыздан бастап республика бойынша облыс орталықта-
ры, Астана мен Алматы қалаларында байқауға қатысушыларды 
іріктеу кезеңі басталды. Ұйымдастырушылар сәуірге дейін жалға-
сатын іріктеуден қалып қоймауға шақырады. 

Байқау жетекшісі, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, Алматыдағы 
«Таңдау» компаниясының директоры Қарлығаш Әжиеваның айтуын-
ша, биылғы байқаудың бірнеше ерекшелігі бар. Біріншіден, бұл жолы 
бұрынғыдай мәскеулік мамандар қатыспайды. Екіншіден, жоба 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына орай, елімізде 
тату-тәтті өмір сүріп жатқан өзге ұлт өкілдері арасынан талантты 
балаларды табуға ерекше көңіл бөлмек. Үшіншіден, «Қазақстан» 
РТРК арқылы жоба бұрынғыдан да үлкен аудиторияға жол тар-
татын болады.

Ұйымдастырушылар әзірше байқау әділқазылар алқасының есімін 
құпия ұстап отыр. Ал іріктеу кезеңінде таланттыларды таңдауға еліміз-
ге танымал жарық жұлдыздар атсалыспақ. Олардың қатарында Мәдина 
Сәдуақасова, Нұрлан Албан, Қайрат Баекенов, Алмас Кішкенбаев, Гүл-
нұр Оразымбетова, Иван Бреусов, Салтанат Бақаева, Адам, «Орда» мен 
«Ринго» топтары және тағы басқалары бар.

Бұған дейінгі тәжірибені ескере отырып, ұйымдастырушылар 
байқауға бақ сынауға келген балалардың үлкен дайындықпен келуін 
сұрайды. Олар қазақ тілімен қатар, өзге әлем тілдерінде ән айта алуы 
шарт. Бұл – байқаудың басты талабы. Себебі, ХХІ ғасыр жастары барлық 
жағынан алда болуы керек. Сондай-ақ, бұл жобада ұлттық киім киіп, 
тек ұлттық ән айту міндет емес. Баланың жан-жақтылығын көрсетуге, 
өзге қырларын ашуға ерекше мән беретін додада ата-аналардың да 
рөлі аса маңызды. 

«Аялаған Астана-2015» байқауының жеңімпазына халықаралық 
байқауға қатысуға, үлкен өнер мектебінде шыңдалуға жолдама беріледі. 
Ол жерде жас өнерпаз халықаралық деңгейдегі мамандардан сабақ 
алу мүмкіндігіне ие болмақ. Өзге де жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар 
тапсырылады. Ең бастысы, бұл – өнер мектебі. 

Мұндай мүмкіндік күнде бола бермейді! Сондықтан өнерлі 
болсаңыз, үздіктер сынында бақ сынауға асығыңыз!

Анықтама: 
Еліміздің түрлі облыстарынан келіп, бірінші кезеңнен өткендер 

келесі кезеңге жолдама алады. Жартылай финал Астана қаласында 
8-маусым мен 3-шілде аралығында болады. Дода соңында финалға 
қатысатын өнерпаздардың есімі анықталады. Байқаудың соңғы кезеңі 
Астана күні қарсаңында 4-6 шілде күндері өтеді. Үш күнге жалғасқан 
өнер додасының соңында әділқазы мүшелері және SMS дауыс беру 
арқылы жеңімпазды анықтайды. Қатысушылардың өнеріне бағаны 
нағыз өнер майталмандары беретін болады.

Байқау ұйымдастырушылары: «Нұр Отан» ХДП партиясы, Астана қа-
ласының әкімшілігі, «Қазақстан» РТРК  АҚ  және «Таңдау» компаниясы.

Қосымша ақпарат алу үшін байқаудың баспасөз орталығына 
хабарласуға болады: 8 727 354 06 07, ayalagan.astana@gmail.com.  
Сондай-ақ, әлеуметтік желілердегі парақшаларымыз арқылы бай-
қау жөнінде әрдайым  хабардар болуға шақырамыз!     

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА - 550 ЖЫЛ

«Біртұтас шаңырақта» 

Тарих толқынында

Қазақ  
сыныбы  
ашылды

Осыдан бірнеше жыл бұрын Таран 
ауданындағы Юбилейный ауылының 
тұрғындарынан мемлекеттік тілде 
оқытатын шағын орталық ашу тура-
лы өтініш түскен болатын. Аудан бас-
шылығы өтінішті есепке ала отырып, 
бұл мәселенің шешімін тапты. 

Сөйтіп, Юбилейный орта мек-
тебінің қабырғасында қазақ топтары 
ашылып, көптеген жеткіншектерге 
білім нәрінен ана тілінде сусында-
уына мүмкіндік туды. Қазақ тобының 
ашылуын асыға күткен ата-аналар 
бұл жағымды жаңалыққа барынша 
қуанып, балаларының ана тілінде са-
палы білім алып, ұлттық салт-санада 
тәрбиеленетіндігіне сенім білдірді.

Қ.СЕЙДОЛЛАҰЛЫ.
Таран ауданы.
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¦лы Отан соѓысы... 1418
к‰н мен т‰н.  Сол с±рапыл
жылдарда ќанша бала єке-
сінен, ќанша ана баласы-
нан, ќаншама ‰й тірегінен
айырылды. Соѓыс милли-
ондаѓан адамдардыњ μмірін
ќиды. ¦лы Отан соѓысы єр
‰йге, єр отбасыныњ μміріне
жазылмас жара ќалдырды.
Майдан даласына ќаншама
ќазаќ азаматтары да белін
бекем буып μз ±рпаѓыныњ
келешегі ‰шін аттанды...

Адамзат тарихында μш-
пес із ќалдырѓан с±рапыл
соѓыстыњ аяќталѓанына жа-
ќын арада 70 жыл толады.
Ќуаныш пен ќайѓы жасы
ќатар келетін Жењіс к‰ні мерекесі бар-
шамыз ‰шін μте ќастерлі, аса ќымбат
мейрам. Б±л к‰н – ќан майданда парыз
бен намысты алѓа ќойѓан, елі мен жерініњ
бостандыѓы ‰шін жан аямаѓан жауынгер-
леріміздіњ жєне тылда тынымсыз ењбек
еткен аталар мен єжелеріміздіњ ерлігі
мен биік рухыныњ мерекесі.

Жењіс ‰шін аштыќќа да, ауыр ж±мыс-
тарѓа да, тіпті μлімге де ќарсы т±ра
білген, ќаншама азапты к‰ндерді басы-
нан кешіріп, біз ‰шін б‰гінгі кμк аспанда
аќ кμгершіні ќалыќтаѓан бейбіт к‰нді сый-

лаѓан жауынгерлер ішінде меніњ атам да
болѓан.

Меніњ  атам, Ахметкєрімов Мырзаш
Сапарѓали±лы, 1921 жылы ќазіргі Са-
рыкμл ауданындаѓы Ќарашілік ауылын-
да д‰ниеге келген. 1939 жылы ол єскери
борышын  орындау  ‰шін єскерге алын-
ѓан. Єке-шешесі мен ќарындасы жєне
туыстары "екі жылдан соњ аман-сау ќай-
тып келеді" деген ‰мітте ќалѓан. Біраќ ел
тарихындаѓы ењ с±мдыќ оќиѓа – соѓыс
басталды. Єскерден туѓан ауылына кел-
местен Мырзаш-атамыз майданѓа аттан-

ЕРЛІК – ЕЛГЕ М¦РА, ¦РПАЌЌА – ¦РАН

Отты жылдар
жањѓырыѓы

МАЌТАНЫШ

Мырзаш атам – майдангер
ды. 1941 жылдан бастап 114-ші артил-
лериялыќ полкында шайќастарѓа ќатыс-
ќан. Латвия еліндегі Лиепая ќаласыныњ
ќорѓанысы – атамныњ μз ерлігі мен ба-
тылдыѓын кμрсеткен ењ алѓашќы єскери
операция. Мырзаш-атам неміс т±тќы-
нында да болып, оныњ ќиыншылыќта-
рына тμзіп шыќќан кісі. Бірнеше жылѓа
созылѓан жауыз соѓыс ешкімді де аямай,
бірін єкесінен, бірін ±лынан айырды.
Атам т±тќынѓа т‰скенде, "¦лыњыз хабар-
сыз кетті" деген ќаѓаз келген екен. Сонда
оныњ єкесі, меніњ арѓы атам, Сапарѓали-
молда, жалѓыз баласын ањсап, μз
ж‰регініњ ќайѓысы мен ‰міті туралы мы-
надай μлењ жолдарын шыѓарѓан екен:

Ќаѓаз, ќалам, ќарындаш,
Кμњілде ќайѓы, кμзде жас...
Сау-саламат бармысыњ,
Жалѓыз ќ±лыным, жан-Мырзаш.

Иє, Тєњірім с±быхан,
Жеткіздім саѓан ойымды...
Жалѓызымды тапсырдым,
‡збеймін ‰міт Алладан!
Мырзаш атам 1946 жылы туѓан ауы-

лына оралды. Єке-шешесі мен бауыр-
лары ‰шін б±л, єрине, μте ‰лкен ќуаныш
болѓан! Ќарашіліктіњ ќызы Заѓи деген
асыл єжемізбен жан±ясын ќ±рып, ‰ш ±л
мен бес ќызын μсіріп жеткізді. Еліміздегі
ењ сыйлы, ќ±рметті, аќылын айтып оты-

ратын адамдардыњ бірі болѓан. Атамыз
"1941-1945 жылдары ¦лы Отан соѓысын-
даѓы Германияны жењгені ‰шін" жєне
мерейтойлыќ медальдарымен марапат-
талды. Сексенінші жылдарда ќоѓамѓа
сіњірген адал ењбегі ‰шін "Ењбек арда-
гері" медаліне ие болды. Бірнеше жыл
"Ленинград" совхозыныњ бас бухгалтер
ќызметін атќарып, зейнеткерлік демалы-
сына шыќќан. 1992 жылы д‰ниеден μтті.

Мен Мырзаш-атамды кμрген жоќпын,
біраќ мен оны маќтан т±тамын. Немере-
шμберелерініњ ж‰ректерінде осы атам-
ныњ орны бμлек. Меніњ аѓа-апаларым
сμзі бойынша, Мырзаш-атам ±рпаќтары-
на татулыќ, бауырмалдыќ, кішіпейілдік
сияќты асыл ќасиеттерді насихаттаѓан.
Оныњ μсиет сμздерін жадымызѓа тоќып,
жыл сайын Жењіс к‰ні – 9 мамырда   Мыр-
заш-атамныњ ±рпаќтары Ќарашілік
ауылына келіп, ¦лы Отан соѓысыныњ ар-
дагері,  ќарапайым жауынгер,  Мырзаш-
атамызды еске аламыз. Біз ‰нсіз басы-
мызды иіп, атамыз бен сол жерде мєњгі
±йќыда жатќан бабалар, ата-єжелер мен
бауырларымыз аруаѓына д±ѓа арнай-
мыз.

 Шынар АХМЕТКЄРІМОВА,
Ќарашілік негізгі мектебі 8-сынып

оќушысы.
Сарыкμл ауданы.

Темірѓазы Єлімбаев 1900 жылы
¦зынкμл ауданы Елтай селолыќ кењесін-
де туѓан еді. 1942 жылы ¦лы Отан соѓы-
сыныњ ењ бір ќиын кезењінде Мењдіќара
аудандыќ єскери комиссариаты арќылы
майданѓа шаќырылып, Ленинград ќала-
сын ќорѓауѓа ќатысады. ‡йіне  келген екі
хатта дала поштасыныњ 471-нμмірі кμрсе-
тілген. Ал 1943 жылдыњ сєуір айында елге
ќатардаѓы жауынгер Темірѓазы Єлімбаев

хабарсыз кетті деген аќпарат жетеді.
Майдангер аѓамыз соѓысќа аттанѓанда

ауылда жары Бєтес жєне ‰йелмелі-с‰йел-
мелі ‰ш бала: бір ќыз, екі ±л ќалады. Ќызы
Ќайынжамал бой жетіп, т±рмысќа шыѓа-

ТАЃДЫР

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Хабарсыз кеткен
бір ќазаќ

ды, біраќ кμп ±замай д‰ниеден μтеді. ¦лы
Ж‰сіпбек он екі жасында ќайтыс болады.
‡шінші баласы  Ахметбек єскер ќатарын-
даѓы азаматтыќ борышын абыроймен
μтеп келіп, ауылда электрик болып ењбек
етіп ж‰ргенде ќайѓылы ќазаѓа ±шырайды.

– Сμйтіп бір отбасыныњ, майдангердіњ
‰ш баласы да жастай д‰ниеден μтеді.

– Ењ бір μкініштісі осы Ахметбекті
‰йлендіріп,  Темірѓазы аѓамыздыњ неме-
релерін кμрсек деп армандаѓан едік, –
дейді майдангердіњ немере інісі Жєлел

С±лтанѓазин, – таѓдыр
бізге оны да жазбады.
Бєтес жењгеміз де та-
лай ќиыншылыќтар-
ды бастан кешіп, ‰ш
ќ±лыныныњ ќазасын
ќайыспай кμтеріп, 85
жасќа келіп, д‰ние
салды.

Б‰гін біз Жєлел
аѓамыздыњ ‰йінде
саќталѓан б±дан 73
жыл б±рын т‰сірілген
суретті жариялай оты-
рып, хабарсыз кеткен
бір ќазаќтыњ – ќатар-
даѓы Темірѓазы
Єлімбаев рухы алдын-
да бас иеміз.

Ешкім  де, ешнєрсе
де ±мытылмайды.

СУРЕТТЕ: Темірѓазы Єлімбаев пен
оныњ жары Бєтес μздерініњ жєне аѓай-
ындарыныњ балаларымен бірге.

(Сурет Жєлел С±лтанѓазинніњ отба-
сылыќ м±раѓатынан алынды).

1939 жылы Торѓайдан Ќызыл єскер ќата-
рына шаќырылѓан 37 жігіт 1941 жылдыњ
22 маусымында ¦лы Отан соѓысы бастал-
ѓанда алѓашќылардыњ бірі болып, жауѓа
ќарсы атой салды. Солардыњ бірі – Ќаб-
дыраш Адаев еді. Онымен бірге бауырла-
ры Ж±маќан, Дєнеш Адаевтар да соѓыс
μртініњ ортасында болды.

Ќабдыраш генерал Черняховскийдіњ
басшылыѓымен артиллерия бμлімінде
ќызмет етіп, талай шайќастарѓа ќатысты.
Жаралы болып, госпитальѓа т‰сті, емделіп
шыќќан соњ ќолына ќайта ќару алды.

Ќан майданда кμрсеткен ерлігі ‰шін
бірінші жєне екінші дєрежелі "Отан соѓы-
сы" орденімен, "Ерлігі ‰шін" жєне де басќа
кμптеген медальдармен марапатталды.

¦лы Жењісті Прибалтикада ќарсы алып,
омырауы орден-медальдарѓа  толы жау-
ынгер туѓан Торѓайына оралып, ќашан зей-
неткерлікке шыќќанша ішкі істер органын-

ТАЃЗЫМ

Таѓдырдыњ сыйы
да ќызмет етті.

1939 жылы єскерге алынѓан 37 адам-
ныњ тек жетеуі ѓана аман-есен елге орал-
ѓан екен.

–Ќиямет ќайымнан жаралы болып,
м‰гедек атансам да туѓан топыраќќа аман
келдім, меніњ басты баќытым да осы, –
дейді екен майдангер.

Сондыќтан да ол бейбіт ењбекте де
‰немі алѓы сапта болыпты. Айтулы ±рпаќ
μсіріп, жасы жетіп, д‰ние салѓан ардагер
аѓаны ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы ќарса-
њында еске алып, рухына таѓзым ету бізге
де парыз болса керек.

Иє, ерлік – елге м±ра, ±рпаќќа – ±ран.
Ол к‰ндердіњ дањќы μшпейді.

СУРЕТТЕРДЕ: Ќабдыраш Адаев со-
ѓыстан кейін жєне μмірініњ соњѓы жыл-
дары.

(Суреттер кейіпкердіњ  отбасылыќ
м±раѓатынан алынды).
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– Іњкєр Серкеш±лы, соњѓы жыл-
дары еліміз бойынша ќ±рт ауруы-
ныњ кμрсеткіші біраз тμмендеген
кμрінеді. Ал, біздіњ μњірдегі эпиде-
миологиялыќ ахуал ќалай?

– Туберкулез – ешќашан к‰н
тєртібінен т‰спейтін проблема. Єрине,
осыдан он-он бес жыл б±рынѓы жаѓ-
даймен салыстырѓанда біздіњ облы-
сымыздаѓы кμрсеткіш єлдеќайда
тμмендеді. Ол жылдарда єрине тек
біздіњ μњірде ѓана емес, б‰кіл еліміз
бойынша ауруды ауыздыќтау ‰лкен
мєселе болып, жаѓдай μршіп т±рѓан
еді. Мамандардыњ тынымсыз ењбегі
мен ізденісі, сауатты ем-дом мен
т±рѓындар арасындаѓы ‰гіт-насихат
ж±мыстары б‰гінгі нєтижеге ќол
жеткізді. Єрі елімізде аталмыш ауру-
дыњ алдын алу маќсатында арнайы
баѓдарлама да ќабылданып, соныњ
аясында ‰кімет тарапынан ауруды
ауыздыќтауѓа жыл сайын ќомаќты
ќаржы бμлініп отырады.  Б‰гінде об-
лыс бойынша диспансерлік есепте
1419 адам т±р. Жалпы, былтыр μњірде
туберкулез жμніндегі эпидемиология-
лыќ ахуал т±раќты болды, нєтижелі
ж±мыстардыњ арќасында ауру
кμрсеткіші 12,1 пайызѓа тμмендеді.
Сондай-аќ, ќазіргі тањда заманауи ме-
дициналыќ аппараттардыњ кμмегімен
дєрілік сезімталдыќты жылдамдатып
аныќтауѓа да м‰мкіндік туды. Б±рын
диагнозды аныќтауѓа ‰ш айдай уаќыт
кететін болса, ал ќазір ВАКТЕК MGIT
– 960 аппараты арќылы екі аптаныњ

ішінде, ал Gene-Xpert/RiF аппараты
арќылы небєрі екі саѓаттыњ ішінде
аныќтай аламыз. Б‰гінде науќастар-
ды емдеуге барлыќ жаѓдай жасалѓан,
ем-дом ќабылдайтын орындар да
жеткілікті. Мєселен, облыстыќ тубер-
кулезге ќарсы к‰рес диспансері 280
орынѓа арналса, ал Затоболдаѓы ауру-
хана 115 орынѓа арналѓан. Онда ту-
беркулездіњ   т±раќты т‰рімен ауыра-
тын сырќаттар емделеді. М±ныњ сыр-
тында Арќалыќта, Рудныйда, Єулие-
кμлде, Мењдіќарада аудандарында да
туберкулезді емдейтін жеке аурухана-
лар бар. Дегенмен, ауру кμрсеткіші
тμмендеді екен деп арќаны кењге са-
луѓа болмайды, сондыќтан туберку-
лездіњ алдын алу, оны ерте аныќтау,
емдеу шаралары сияќты ж±мыстар
жалѓасын таба бермек.

– Жалпы, ќ±рт ауруына шалдыќ-
ќандар тегін емделеді ѓой...

– Иє, б±л дертті ж‰з пайыз тегін дєрі-
дєрмектен емдейміз. ¤йткені, жыл сай-
ын ‰кіметтен б±ѓан ќомаќты ќаражат
бμлінеді. Жыл сайын республика бюд-
жетінен біздіњ μњірге туберкулезге
ќарсы шаралар ‰шін  2 млрд. тењгеге
жуыќ ќаржы бμлінеді. Соныњ ішінде  об-
лыстыќ диспансердіњ ‰лесіне 700
млн.-ѓа жуыќ ќаржы тиеді. Биыл да ел
ќазынасынан бμлінген ќаржы кμлемі
693 млн. 852 мыњ тењгені ќ±рап отыр.
Ал, бір науќасты толыќтай емдеп шыѓу
‰шін бір жылѓа 700 мыњѓа жуыќ ќаржы
ж±мсалады. Міне, осындай ќаншама
ќаражат ж±мсалады, ал осыны
т‰сінбейтіндер тегін емделуден ќашып,
±заќ уаќыт ауруханада жатуѓа кμнгілері
келмейді. Тіпті, туберкулездіњ ашыќ
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Д‰ниеж‰зілік денсаулыќ саќтау ±йымыныњ мєліметіне
с‰йенсек, туберкулезге шалдыќќандар саны бойынша
жаѓдай єлі де жаќсарар емес. Жыл сайын єлемде он млн.
жуыќ адам осы дертпен ауырып, екі млн. астамы
μмірімен ќоштасады екен. Дегенмен, Ќазаќстанда соњѓы
жылдары ќ±рт ауруынан тμнген ќауіп-ќатердіњ б±лты
сейілген. Б±ѓан елімізде ќолѓа алынѓан арнайы
баѓдарламаныњ кμп кμмегі тиіп жатќан кμрінеді.
Сондай-аќ, алдын алу шаралары да μз нєтижесін беруде.
Елімізде жыл сайын аќпанныњ 23-нен наурыздыњ 23-не
дейінгі аралыќта айлыќ μткізіледі. Б±л д‰ниеж‰зілік
туберкулезге ќарсы к‰рес к‰ні ќарсањында
±йымдастырылатын шара. Ќазірде еліміздіњ єр μњірінде
аталмыш шара аясында тиісті ж±мыстар атќарылуда.
Біз осы орайда, облыстыќ туберкулезге ќарсы к‰рес
диспансерініњ бас дєрігері Іњкєр Ысќаќовпен тілдескен
едік.

т‰рімен ауыратындар арасында ќашып
кететіндер де кездеседі, ондайларды
полицияныњ кμмегімен іздеп тауып ала-
мыз. Сондыќтан, ондай жандарды
к‰штеп емдеуге тура келеді. Ал,
м±ндай тєртіпке баѓынѓысы келмейті-
ндер соттыњ шешімімен Рудный ќала-
сындаѓы ауруханада емделеді.

 Жалпы, туберкулездіњ ашыќ жєне
жабыќ т‰рлері болады. Ашыќ т‰рінде
ќаќырыќта туберкулез таяќшалары бо-
лады, сондыќтан аурудыњ м±ндай
т‰рімен ауыратын сырќаттар μте
ќауіпті деп саналады. Ал, жабыќ
т‰рінде ќаќырыќта туберкулез таяќша-
лары болмайды, біраќ дерт асќынатын
болса, туберкулездіњ м±ндай т‰рімен
ауыратын науќастар да ауру ж±ќты-
рады. Туберкулез кезінде кох таяќша-
лары кμбіне μкпені, кейде ми мен оныњ
ќабыќшаларын, омыртќа, б‰йрек, жы-
ныс м‰шелерін, лимфа т‰йіндерін, бу-
ынды жєне басќа да органдарды за-
ќымдайды. Кμптеген дєрілерге тμзімді
туберкулезді емдеу кем дегенде 24
айѓа созылады. Осы кезењде тубер-
кулездіњ мультирезистентті микобак-
терияларын толыѓымен жоюѓа ќол
жеткізуге болады. Науќаста туберку-
лез бактерияларыныњ бμлінуі толыќ
тоќтаѓанда (ќаќырыќтыњ анализдері
бойынша), ќанныњ анализі, жалпы к‰йі
жаќсарѓанда, рентгенограммадаѓы
μкпеніњ ќабынѓан μзгерістері байќал-
маѓан жаѓдайда отбасында, ќоѓамдыќ
орындарда, ж±мыста μзін еркін сезініп,
толыќ жазылѓан болып есептеледі.
Емніњ толыќ курсын бітіргеннен кейін
науќас екі жыл бойы диспансерлік
баќылауда болып, кезекті тексерілу-

ден μтіп т±рады, санаториялыќ ем
алуына болады. Біздегі емделіп шыќ-
ќан науќастар Мењдіќара ауданындаѓы
М.Ќарабаев атындаѓы санаторияда
єрі  ќарай ем ќабылдайды.

– Дєрігерлер єлеуметтік аурулар-
дыњ ќатарына жатќызылѓан ќ±рт
ауруын емдеуге болатындыѓын ай-
тады. Біраќ, жыл сайын осы
дерттіњ салдарынан ќаншама адам
кμз ж±мып жатады. Осындай
μкінішті жаѓдайлар орын алмас ‰шін
не істеу керек?

– Жасыратыны жоќ, кμп жаѓдайда
адамдар ауруы єбден асќынѓанда
ѓана келіп жатады. М±ндай μкінішті
жаѓдайларѓа жол бермес ‰шін, дертті
дер кезінде аныќтап, дер кезінде ем
ќабылдаѓан жμн. Ењ бастысы, адам екі
аптаѓа созылѓан жμтелден к‰мєнда-
нуы тиіс, сол себепті дереу дєрігерге
барып, флюорографияѓа т‰сіп, кеу-
десін тексерткені жμн. Жалпы, тубер-
кулез батпандап кіріп, мысќылдап
шыѓатын ауру ѓой. Оны емдеу де
±заќќа созылады. Туберкулездіњ
кμптеген дєрілерге тμзімді т‰ріне шал-
дыќќан науќас ауруды таратудыњ кμзі
болып табылады. Сырќат адам жμтел-
генде, т‰шкіргенде, с‰йіскенде,
сμйлескенде туберкулез микобакте-
риялары тыныс алу жолдары арќылы
шыѓып ќоршаѓан ауаѓа тарайды. Б±л
– туберкулезді ауа тамшылары арќы-
лы ж±ќтырудыњ басты жолы. Сондай-
аќ, адамныњ екі аптадан артыќ
ќаќырыќты жμтелі басылмаса,  сал-
маќ жоѓалтып, дене ќызуы кμтерілсе,
кμкірек т±сына шаншу ќадалса,
μзінен-μзі терлеп-тепшіп ж‰рсе
міндетті т‰рде фтизиатр дєрігерлер-
ге кμрінуі ќажет. М±ныњ сыртында,
ќант диабеті, бронхиалды астма, гас-
трит сияќты сырќаты бар адамдар да
‰немі тексеріліп ж‰руі керек, себебі
аѓзаныњ єлсіреген т±сын, иммуни-
теттіњ тμмендегенін туберкулез мико-
бактериясы инфекциясы бірден сезіп
ќалады. Дєрігер ретінде айтарым,
адам туберкулезбен ауырып ќалмау
‰шін жаќсы тамаќтанып, денені шы-
ныќтырып, спортпен ш±ѓылдануы тиіс.
Таѓы бір ескертетін жєйт, ќ±рт ауруы-
на шалдыќќан адам μздігінен ем-дом
ќабылдауѓа болмайды, б±л тек арнайы
спецификалыќ препараттар арќылы
ѓана емделетін ауру. Бір μкініштісі,
дертті ж±ќтырѓан кейбір адамдар ауру-
ын жасырып, дєрігерге ќаралмай ж‰ре
береді. Мєселен, Аманкелді ауданын-
да бір отбасында осы сырќатты
ж±ќтырѓан адам дєрігерге ќаралмай
ж‰ре берген, соныњ салдарынан отба-
сындаѓы таѓы бір адам дертті ж±ќ-
тырѓан. Таран ауданында да осындай
жаѓдай орын алѓан. Айта берсек,
м±ндай мысалдар жетіп артылады.
Сондыќтан, таѓы да ќайталап айта-
мын, "ауырып ем іздегенше, ауырмай-
тын жол ізде" демекші, ќай ауруды
болмасын дер кезінде аныќтап, дер
кезінде емделу ќажет.

– Б‰гінде аурудыњ облыстыњ ќай
μњірлерінде кењірек таралып отыр-
ѓандыѓын айта аласыз ба?

– Єрине. Ќ±рт ауруымен сырќатта-
нушылыќ кμрсеткіші єсіресе Ќостанай
мен Арќалыќ ќалаларында, Жанкел-
дин, Аманкелді, Денисов, Ќарабалыќ,
Ќамысты аудандарында жоѓары дењ-
гейде болып отыр.

– Єњгімењізге рахмет!

дерттен толыќ айыѓуѓа
болады

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА
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Балалыќ шаќ тањ атќаннан
кешке дейін ќ±мда ойнап
ж‰ретін кездер екен. Ќазір ќарап
отырсам μмірімніњ ењ баќытты
сєттері сол кездер деп ойлай-
мын. Ата-анамыз ќанша ±рысып,
‰йге кіргізсе де біз ќашып шы-
ѓып, ойынныњ ќызыѓына кіріп
кететінбіз.  Ойнаѓанымыз сонша-
лыќ, кештіњ ќалай батќанын бай-
ќамай да ќалатынбыз. Кешкісін
‰йге жатар орынѓа біраќ ке-
летінбіз. ‡стіњді б‰лдірме, был-
ѓама деген анамыздыњ ескертуі-
не де ќ±лаќ аспай, ќ±мныњ ара-
сында ‰йшік жасап ќызыќќа
єбден бататынбыз. "Ќызыл ту",

"Соќыр теке"   біз алысып ойнай-
тын ойынныњ кереметтері еді.

Ењ ќызыќты ойындар ќыздар
‰шін ‰й, отбасы болып ойнау.
Тамаќ пісіре алмасаќ та, ќ±мнан
тамаќ пісірудіњ шебері едік.
¤зімізді керемет аспаз, керемет
ана, тєте, апа етіп елестетуші
едік. Сол к‰ндерім кμз алдым-
нан зымырап μте шыѓыпты.
Б±рындары бір аулада доп теуіп
ойнайтын достарым ќазір жоѓар-
ѓы оќу орындарыныњ студент-
тері. Ќазір мен Мєметов кμшесін-
де т±рамын. ¤зім ойнаѓан, бала-
лыѓымныњ куєсі болѓан Бадам-
баев кμшесініњ жанынан μте бер-

генде тєтті естеліктерім ойыма
еріксіз оралып отырады. Сол
кμшеніњ шањын тоздырѓан бала-
лар ќайда екен? Біздіњ орнымыз-
да  басќа жас б‰лдіршіндер ой-
нап ж‰р. Єрќашан ойыма μз
кμшем, μз аулам, Бадамбаев
кμшесініњ балалары оралады.
Мен сендерді саѓындым.

Жансая
М¦ХАНБЕТЌАЛИЕВА,
Ыбырай Алтынсарин

атындаѓы орта мектептіњ
11-сынып оќушысы,

"Ќостанай тањы" газетініњ
жас тілшісі.

Аманкелді ауданы.

Баќытты алањсыз шаќ

         Бастау
¤лењ сμздіњ патшасы,  сμз сарасы...

                                                        АБАЙ.

БІЗДЕ ЌОНАЌТА

Таѓы да кμктем, таѓы  да
Наурыз келді. Наурыз  – ынты-
маќтыњ мерекесі,  халыќ ќастер-
лейтін, шын маѓынасында
±лттыќ мейрам. ¦лыстыњ ±лы
к‰нінде ошаќта ќазан кμтеріліп,
‰йдіњ іші-сырты тазартылып,
кμњілдіњ кірі кететін, ж‰ректер-
де ізгі тілектер туындайтын
ерекше к‰н. Б±л к‰ні к‰н мен т‰н
тењеледі, ќыс пен кμктем ауыса-
ды. Жаратылыстыњ жасампаз
перзенті адамзат баласы табиѓат
анасымен бірге ќуанышты к‰йге
енеді.

Наурыз – жыл басы. Б±л ме-
рекені оќушылар да асыѓа к‰тіп,
ќуана тойлайды. Мереке ќарса-
њында жылда ќалыптасќан
дєст‰р бойынша мектепте баста-
уыш сынып оќушыларымен сы-
нып саѓаттарын μткіземіз. Нау-
рызбен байланысты ізгі μсиет-
тер: "Б±лаќ кμрсењ – кμзін аш",
"бір тал шыбыќ ек", "μкпе-
ренішті ±мытып, аѓайынмен та-
тулас", "наурыз кμжесінен ауыз
тиіп, ‰лкенніњ батасын, кішініњ
алѓысын ал" деген ізгі μсиет-
терді осы мерекеде балаларѓа
т‰сіндіреміз.

Биыл мерекелік іс-шараѓа
ауылдыњ ‰лкендері шаќырылды.
Оќушылар "Бесікке салу",
"Т±сау кесер" сияќты  ±лттыќ
салт-дєст‰рлерден кμріністер
ќойды. ¦лттыќ ойындар ойнал-
ды.   Балалар осы мереке туралы
μлењ оќып, єн шырќап, ата-ана-
лар алдында μз μнерлерін
кμрсетті. Жеті дєм ќосылып жа-

Ќыс
Ќыс ќызыѓы басталды,
Аќ мамыќтай ќар жауды.
Балалар ж‰р, мєз-мєйрам,
Наѓыз ќызыќ басталды.
Сырѓанаќќа сырѓанап.
Шаттанамыз, к‰леміз,
Ќол ±стасып дос болып,
Бірге мєњгі ж‰реміз.

 Аружан СЕЙТЌАЛИЕВА,
 7"а" сынып оќушысы,

мектепішілік "Алау" газетініњ
жас тілшісі.

Наурыз келді ауылѓа

салѓан кμже мен бауырсаќтан,
±лттыќ таѓамдардан дастарќан
жайылды. Ќонаќтар дастарќан-
нан дєм татып, наурыз кμже
ішілді. "Жањбырмен жер кμге-
реді, батамен ел кμгереді",– де-
гендей, Жаќсылыќ ата аќ ниет-
пен бата берді.
 Зєбида ЌАБДРАХМЕТОВА,
 Тμлењгіт негізгі мектебініњ
бастауыш сынып м±ѓалімі.
 Мењдіќара ауданы.

Бμлімді Г‰лназым Саѓитова ж‰ргізеді
sagitovaGB@mail.ru

1. Аќ сиыр т±рып кетер,
Ќара сиыр жатып ќалар.

ОЙЛАН, ТАП...

Алѓашќы ќадам

Ф
О
Т
О
Э
Т
Ю
Д

Біздіњ тіліміз – кμркем де
бай, єсерлі де ќ±нарлы бай тіл
деуге болады. Тіл байлыѓын,
сμз шешендігін мењгерту

‰шін мектебімізде бірнеше жылдан бері "Ѓажай-
ып сμз" ‰йірмесі ж±мыс істеп келеді. ‡йірме
ж±мысыныњ басты маќсаты жас тілшілерді тєрби-
елеп, ±лттыќ ерекшеліктерді  бойына сіњіру. Олар-
дыњ шыѓармашылыѓын ќолдап, ќажеттіліктерін,

с±раныстарын орындай отырып, сμз ќ±ндылыѓын
игертуге тырысамыз. ‡йірменіњ басты жетістігі –
мектепішілік аќпараттыќ-танымдыќ "Алау" газеті.
Сіздерге ‰йірме м‰шелерініњ шыѓармашылыѓын
±сынып отырмын.

 Татьяна Ж¦МАБАЕВА,
 Новоильинов орта мектебініњ ‰йірме

жетекшісі.
Таран ауданы.

2.Апан-апан,
Ескі шапан.
Иір ќобыз,
Жарыќ ж±лдыз.

3.От басында ќ±мѓан,
Екі кμзін ж±мѓан.

4. Ќалпаѓы бар,
Басы жоќ.
Т±тќасы бар,
Топсасы жоќ.
Аузы бар,
Тісі жоќ.
Ќарны бар
Кіші тек.
Т‰тігі бар
Кμші кμп.

Анама

Анам меніњ тірегім,
Анам меніњ ж‰регім.
Анам берген аќылды,
Тыњдап ылѓи ж‰ремін.
Анам меніњ ќамќоршым,
Бар байлыѓым анашым,
Жаќсы кμрем анамды,
¤сірген меніњ санамды.
 Аяужан ТАСМЕРГЕН,
 7 "а" сынып оќушысы.

Фотоэтюдті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Әр заманның өз тұлғасы бар. Міне, 
осындай мақтанышпен айтар ел азамат-
тарының ішінде тамаша домбырашы-ұс-
таз Әбжан Сәрсенбаев туралы айтпай 
кету мүмкін емес. 

Сәрсенбаев Әбжан Қостанай об-
лысының Жанкелдин ауданы Қаракөл 
ауылында 1952 жылдың 15 ақпанын-
да қарапайым жанұяда дүниеге келеді. 
Кішкентайынан өнерге бейім боп өскен 
Әбжан үлкен ағалары Нағашыбай мен 
Нағымжанның кішкентай інілерінен «сын-
дырып тастайсың!» деп кілемнің жоғары 
жағына іліп қоятын  ескі қара домбыра-
сын алып жасырын ойнап жүреді. Бір күні 
үйіне Партсъезд ауылынан қонақ боп кел-
ген нағашысы Тоқтардан соңынан қалмай 
жүріп домбыра үйренеді. Есту қабілеті 
жоғары бала әп-сәтте бірнеше күйді 
жаттап алады. Сөйтіп 6 жасында бала 
Әбжан «Кеңес», «Кісен ашқан», «Айжан 
қыз», «Қарабас» күйлерін мүдірмей ой-
найтын болады. Кейін домбырамен бірге  
мандолин аспабын да меңгеріп алады. 
Мектеп қабырғасында жүріп мектепішілік, 
мектепаралық жарыстарға қатысып, өз 
өнерімен таныла бастайды. Өсе келе му-
зыкаға жаны жақын Әбжан 8-9 сыныптар-
да баян аспабында да құйқылжыта ойнап 
ән салып жүреді. 

Он жылдық мектепті аяқтай салы-
сымен әскер қатарына шақырылады.  
Екі жыл  әскери борышын ойдағыдай  
өтеп келген Әбжан азғантай уақыт туған 
ауылында мектепте ән-күйден сабақ бе-
реді. Ауылдың жиын-тойларында жүрген 
жерінде қолынан қара домбырасы мен 
баянын тастамай ән-күйлетіп жүреді. 
Бойындағы музыкаға деген махаббаты 
Әбжанды жетелеп 1973 жылы Алматы қа-
ласындағы республикалық эстрада және 
цирк студиясына алып келеді. Аталған 
оқу орнында ол домбыра класында про-
фессор Құбыш Мұхитовтан дәріс алып,  
1975 жылы аяқтап шығады. 

Музыкалық білімін жетілдіріп келген 
жас маман туған өлкесі Торғай жерінің 
орталығы Арқалық қаласының облыстық 
филармониясының жанынан 1974 жылы 
ұлттық өнеріміздің жанашыр, патриот 
аяулы азаматы Өзбекәлі Жәнібековтің 
басшылығымен құрылған республика-
мыздағы тұңғыш фольклорлық-этно-
графиялық ансамбльдердің алғашқы 
қарлығашы «Шертер» ансамбліне жұ-
мысқа орналасады. Сол кезеңде жер-

гілікті өнерпаздардан 
құрылған «Шертер» 
ансамблінің алғашқы 
ұйымдастырушысы 
әрі директоры кәсіби 
музыкант Төкен Елте-
баев және көркемдік 
жетекшісі талантты 
домбырашы Қайыр-
жан Мақанов болды. 
Алғашқы құрылған 
жылдардың өзінде-ақ  
«Шертер» ұлттық 
этнографиялық ан-
самблі атағы бүкіл 
Кеңес тер Одағына, 
одан қалды тыс жер-
лерде гүрілдеп қазақ 
елінің атын әлемге 

танытып, қазақ халқының мәдениеті мен 
өнерін жарты әлемге паш етіп, ұлттық 
мақтанышымызға айналады. Осы ан-
самбльдің құрамында Әбжан Сәрсенбаев 
жетекші домбырашысы болып 1975 жыл-
дан 1982 жылдар аралығында қызмет жа-
сап, бірқатар шетелдерге  гастроль¬дік 
сапарлармен, атап айтсам, Индия, Поль-
ша, Филиппин, Вьетнам, Оңтүстік Корей, 
Жапон елдерінде өнер көрсетіп, туысқан 
Респуб ликалар Өзбекстан, Қарақал-
пақстан, Тувада болып қазақ халқының 
музыка өнерін насихаттау ісіне белсенді 
атсалысады.

Домбыра аспабында ойнау шебер-
лігін шыңдау мақсатында Сәрсенбаев 
Әбжан 1981 жылы Арқалық музыкалық 
училищесіне түсіп, талантты ұстаз Боран-
бай Әбеновтен домбыра класы бойынша 
1985 жылы бітіріп шығады. Осы жылы 
өнер ордасына айналған Алматы қала-
сына қайта келіп Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясының халық 
музыкасы факультетіне ұстаз Орынбай 
Дүйсеновтің  класына оқуға алынады. Бес 
жыл консерватория қабырғасынан жоға-
ры білім алған ол 1990 жылы ойдағыдай 
аяқтайды. Міне осы жылдардан бастап  
Әбжан Сәрсенбаев Ы. Алтынсарин атын-
дағы Арқалық мемлекеттік педогогикалық 
институтында және Арқалық музыкалық 
училищесінде домбыра класынан дәріс 
беріп, ұстаздық қызметін бастайды. 
Осындай халқына қырық жыл қалтқысыз 
қызмет етіп жүрген өнер ие¬сінің репер-
туарында 150-ден аса күйлер бар, оның 
тек шебер орындаушы ғана емес 80-нен 
астам шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз 
екендігі баршаға аян. 

«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден 
балаға» деген қағиданы ұстанған, ұстаз-
дық қызметті мақсат тұтқан Әбжан Сәр-
сенбаев бойына жинаған бар жиған-тер-
ген білімін шәкірттерінен аяған емес. 
Көп жылдан бергі мұғалімдік қызметте 
жүрген Әбжанның сабақ беру әдіс-тәсілі 
ерекше. Өйткені  талантты мұғалімнің 
ұстаздық жолындағы еткен еңбегі зая 
кетпеді.  Ұстаздан озған, мақтанышпен 
айтатын шәкірттері де аз емес. Айтулы 
шәкірттерінің бірі – Мемлекеттік «Дарын» 
сыйлығының иегері – Анар Мұздахано-
ва.  Қазір Анар Астана қаласында Пре-
зидент оркестрінің беделді домбырашы-
сы.  Ол жоғарыда атап өткен дарынды 

сазгер-күйші Айтбай Мұздахановтың ізін 
қуып, өнерін жалғастырушысы, мұрагері. 

Арқалық музыкалық колледжінде 
дәріс алған шәкірті Жұмабаев Мирасхан 
2004 жылы Атырау қаласында Ж.Нәжіме-
диевтің 70 жылдығына арнайы өткізілген 
Республикалық конкурста  және  Халықа-
ралық «Шабыт» фестивалінде III орын 
алып лауреат атанды. Қазіргі кезде Ми-
расхан Алматы қаласында Құрманғазы 
атындағы оркестрінде қызмет жасайды. 
Тағы бір мақтанышпен айтатын шәкірті 
Әділ Ақанов 2007 жылы Атырау қала-
сында өткен  М. Өтемісұлына арналған 
Республикалық конкурстың домбыра но-
минациясы бойынша III дәрежелі лауреа-
ты болды. Сонымен қатар Құрманғазы 
атындағы Қазақ ұлттық консерватория-
сының 65 жылдығына орай өткізілген 

«Musik-forum Kazahstan» конкурсының 
ең алғашқы қатысушысы Шакиров Ерлан 
қазіргі таңда консерватория студенті. 
Кейінгі шәкірттері Әмірбеков Данияр 
Халықаралық «Шабыт» фестивалін-
де 2-орын, Рысбеков Данияр (2011ж.), 
Базғалиев Сайым (2012ж.), Нұрланов 
Ақжол (2013ж.) Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясында өткен 
республикалық кіші олимпиадасының  
III дәрежелі лауреаттары. 2014 жылы 
Сұлтанов Әділхан осы олимпиадада 
жоғарғы дәрежелі өнер көрсеткені үшін 
дипломмен марапатталды. Көптеген 
оқушылары Құрманғазы атындағы Қа-
зақ ұлттық консерваториясы мен  Қазақ 
ұлттық өнер университетінің түлектері. 
Атап айтсақ, Шолпан Таткенова кон-
серваторияда дәріс берсе,  Әбеуова 
Анар, Сұлтанбеков Дархан Президент 
оркестрінде қызмет жасайды. Нұрболат 
Арзамас Президенттік гвардияда қызмет 
жасаса, Кәкина Динара, Ыбырай Жаңа-
гүл Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық 
мемлекеттік педагогикалық институтын-
да дәріс беруде. Ал Тұрманова Ақмарал 
2007ж. Астана қаласында өткен «Сәлем, 
Астана» байқауында I-орын алып лау-
реат атанды. 

Ұстаздық қызметтен қол үзбеген Әб-
жан Сәрсенбаев қазіргі таңда 1980 жылы 
ашылған Арқалық музыкалық учили-
щесінде, қазіргі атауы өзгерген Нәзипа 
Құлжанова атындағы гуманитарлық кол-
леджінде 1990 жылдан бері жемісті қыз-
мет етіп, барлық республикалық конкурс-
тарға белсене атсалысып келеді. Әбжан 
Сәрсенбаев ерен еңбектері үшін бірнеше 
мәрте Қостанай және Арқалық каласы 
әкімінің грамоталарымен,  облыс тық мә-
дениет және білім басқармасының ма-
дақтамаларымен, екі рет Білім министрі-
нің грамотасымен марапатталған.

Торғайдың боламын мен бел баласы, 
Жайылған Сарыарқаға кең даласы.
Тудырып небір саңлақ дарындарды,
Толған ба маржандарға сай-саласы?!
Әбжандайын ағайым күй шерткенде
Бар ма екен оған  кімнің тай-таласы?! 

– деп мақаламды аяқтағым келеді. 
Салтанат СҰЛТАНОВА,

Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясы халық 

музыкасы факультеті.
Алматы  қаласы. 

Күй құдіреті
Талантты домбырашы, ұстаз  

Әбжан Сәрсенбаев туралы бір үзік сыр

ӨНЕР АДАМЫ Кубик-рубикті 
жылдам құрайтын 

шәкірттер

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Қостанай ауданына қарасты Ал-
тын дала ауылының мұғалімі Сырлы-
бек Нұржан шәкірттерін кубик-рубик 
құрауға үйретіп жүр. Бұл бастамаға 
мектеп оқушыларының дені қы-
зығушылық білдірген.

Жас маман оқушылардың назарын 
аударып, оқуға деген ынталарын арт-
тырудың бір жолы ойын деп біледі. 
Ойын арқылы баланың ойлау қа-
білетін дамытуға болады. Сондай-ақ 
шәкірттердің жүрегіне жол тауып, 
сабақты да түсіндіре аласыз. 

– Қазір балаларды таң қалдыру 
қиын. Оқуға деген ынтасын ояту оңай 
емес. Баланың көңілін аулап, өзіңе 
тарту үшін бір қызық жасау керек 
болды. Сондықтан оларды кубик-ру-
бик құрауға шақырдым. Кубик-рубик-
ті жинаудың құпиясын өз басым бір 
жеті бойы зерттедім. Әбден меңгеріп, 
идея пісіп жетілгенде оқушыларыма 
көрсеттім. Олар бірден іліп әкетті, – 
деді жас маман.

Сырлыбек Нұржан аталған ауыл-
дағы Красный Октябрь мектебінде 
математика пәнінен сабақ береді. Күн 
сайын арнайы уақыт бөліп балалар-
мен кездеседі. Оқушыларға кубик-ру-
бик 3х3-ті алты жүріс арқылы құрауға 
болатынын түсіндіреді. Балалар ұс-
таздың айтқанын сол мезетте қағып 
алып, тіпті бір-бірімен жарысып та 
жатады екен. Әзірге жас маманның 
екі шәкірті көш бастап тұр. Олар 5-сы-
нып оқушысы  Карина Жанаева және 
6-сынып оқушысы Қазипа Қабдулли-
на. Қазипа кубик-рубикті 1 минуттың 
ішінде құрап береді. Ал Жанайымның 
көрсеткіші – 3 минут.

– Осы ойынның арқасында бала-
лар менімен жақын дос болып алды. 
Сабақтан шыға сала маған келіп біл-
мегендерін сұрайды. Алдағы уақыт-
та оқушыларымның жылдамдығын 
арттырғым келеді, – деді Сырлыбек 
Нұржан.

Шетелдік ғалымдар кубик-рубик-
ті құраудың 20 миллиардқа жуық 
жүрісін анықтаған. Төрт бұрышты 
ойыншықтың әр бүйіріне бірдей 
түс терді жинау үшін математика 
сабағындағы формулалар көмекте-
седі екен. Ең бастысы формулаларды 
дұрыс пайдалана білу керек. 

Ауыл мұғалімі баулыған қос 
шәкірттің видеосын мына сілте-
меден  https://www.youtube.com/
watch?v=5pAQHkAz4a8, https://www.
youtube.com/watch?v=RGfQMkd2Zic  
көре аласыздар. 



918 наурыз 2015 жыл

"... Тарихќа да ќажеті
не ќалѓаны,

Т‰к ќалмаса –
адамныњ жоѓалѓаны.

Ерлігіњді елемеу – ќиянат та,
Ењбегіњді ескермеу –

обал даѓы",
– деген екен Ќадыр  Мырза  Єлі
аќын.

Осы μлењ жолдарын оќыѓан-
да, ойыма єкем оралады. Ќолы-
ма еріксіз ќалам алып, шамам
келгенше Баќытжан Алматов ту-
ралы жазуды жμн кμрдім. Бір
атадан жалѓыз ќалса да, μмірдіњ
ќиындыѓына ќарсы т±ра білген
ќайсар, мамандыѓыныњ наѓыз
білгірі, отбасыныњ тірегі, бала-
ларыныњ аласармас асќар тауы
болѓанын ел ±мыта ќойѓан жоќ.
Алланыњ берген жетпіс жыл
ѓ±мырында ќырыќ жылѓа жуы-
ѓын адам жаныныњ арашашысы
– дєрігер болуѓа арнаѓан жан.

¤мір єкемді туадан еркелет-
кен жоќ. Сталиндік ќуѓын
т±сында д‰ние есігін ашќан
єкемніњ балалыќ шаѓы соѓыспен
т±стас келіпті. Ата-єжеміз Есен-
ѓазы мен Бμпежаннан  Сара, Ба-
ќытжан екеуі д‰ниеге келген-
мен, Сара ерте шетінеп кетеді. Ал
Баќытжанѓа балдєурен шаѓында
бір уыс тарыны талѓажу етіп, са-
баќтан ќолы ќалт етсе кμкпек
шауып, отын тасу мањдайына
б±йырды. Атамыз Есенѓазы
сауатты, оќыѓан адам. ¤ткен
ѓасырдыњ 20-жылдары Єулие-
кμл ауданында Ішкі істер комис-
сариатын (НКВД), кейін Ќоста-
най ќаласыныњ атќару коми-
тетін басќарѓан. Есенѓазы Алма-
т±лы 1937 жылы ќызметте
ж‰рген жерінен "халыќ жауы"
деген жалѓан жаламен ±сталып
кетеді. Ал 1949 жылы анасы Бμпе-
жан да ауыр науќастан д‰ниеден
озып, єкем жетім ќалды.

Оќуды Торѓай ќаласындаѓы
Ыбырай Алтынсарин атындаѓы
мектепте жалѓастырып, 1955
жылы аяќтап шыѓады. Келер
жылында Ќостанай медицина
училищесіне фельдшер маман-
дыѓы бойынша оќуѓа т‰седі. Екі
тілді еркін мењгерген сауатты
жігіт училищені 1958 жылы ой-
даѓыдай аяќтап шыѓады. Єкемніњ
алѓашќы ќызметтік ќадамы
Аманкелді фельдшерлік амбула-
ториясында фельдшерліктен
басталды. Кμп ±замай наѓашы
ж±рты т±ратын "Кμкалат" кол-
хозына (кейіннен "Ењбек" совхо-
зы) барады. "Єкењ μлсе де,
єкењніњ кμзін кμрген μлмесін"
деген ќазаќ, єкем наѓашысы
Ќасымжанныњ кμзін кμрген елге
барып ќызмет еткенді жμн
кμреді. Алѓан білімін тєжірибе-
де ќолданып, μзініњ біліктілігін
танытады. Аќ кμњіл, ешкімніњ
кμњілін ќалдырмайтын, сонымен
ќоса ќайсар мінезді дєрігерден
єріптестері ‰лгі алады. Ќызметті
жања бастап жатќанына ќара-
мастан, μзініњ ќайсарлыѓымен

¤МІР – ¤ЗЕН

єкесін "халыќ жауы" деген жал-
ѓан жаладан аќтауды алдына
маќсат етіп ќояды. Сол себепті,
єкесіне таѓылѓан жалѓан  кінєдан
аќтау ‰шін, тіпті, Ќостанайдаѓы
мемлекеттік ќауіпсіздік коми-
теті органына дейін ізденеді.

Єкем 1966 жылы "Южный"
кењшарына (ќазіргі Жанкелдин
ауданыныњ Ќарасу ауылы) ба-
рып, 15 керуеттік ауруханаѓа
мењгеруші болып, 9 жылдай абы-
ройлы ќызмет атќарады. Бір
ќызыѓы, ќызметте ќанша аян-
бай тер тμксе де, єкесініњ арты-
нан ізденгендіктен де болар,
ењбегі еш еленбейді. Партияѓа
μтуге ќанша ќыстаса да "єкеме
єділетсіздік жасаѓан партияѓа
кірмеймін" деп бас тартады. Тек
1959 жылы Алматов Есенѓазы-
ныњ "халыќ жауы" деп таѓылѓан
жалѓан жаладан толыќ аќталѓан-
дыѓы туралы Ќостанай облыс-
тыќ сотыныњ шешімі шыѓарыла-
ды. Б±л шешім артындаѓы жал-
ѓыз баласыныњ да атына жаѓыл-
ѓан жалѓан  к‰йеден біржола
аќтап, жолын айќара ашты. 1966
жылы "Южный" кењшарыныњ
бас дєрігері болып таѓайындал-
ѓаны соныњ айѓаѓы. Сол жылы
марапатќа ±сынылѓаны да елдіњ
есінде.

1975 жылы ќайта "Ењбек" сов-
хозына ауысып келіп, аурухана-
ныњ мењгерушісі болып 2 жыл-
дай ќызмет атќарѓан екен. Бір
ќызыѓы, єкемді аудандаѓы ќай
ауылдыњ денсаулыќ саласы
аќсап жатыр, сол жерге жіберіп
отырѓанын байќаймыз. 1977
жылы Аќкμл ауылына аурухана
мењгерушісі болып барып, он
алты жыл мењгеруші болуы ма-
мандыѓына шын ж‰регімен бе-
рілгенін айѓаќтамай ма? Ал 1989
жылы Баќытжан Алматовќа
аудан басшылыѓы "Аќкμл" мен
"Южный" кењшарларынан шал-
ѓай 100 шаќырымда орналасќан
Ќараќ±м бμлімшесінен малшы-
ларѓа арнап ашылѓан емдеу ор-
нына мењгерушілік  ќызметіне
баруѓа ±сыныс білдіреді.  Єкем
жердіњ шалѓайлыѓы, байланыс
пен ќатынастыњ жоќтыѓына
ќарамастан, ±сынысты ќабыл
алады. Зейнет жасы таяѓан шаќ-

та аудан орталыѓынан 200 шаќы-
рым шалѓай жатќан бμлімшеге
барып аурухана ашуы, малшы
ауылдарды аралап, дєрігерлік
кμмек кμрсетуі ерлікпен пара-
пар. Осындайда єкем: "Єттењ
ќолдыњ ќысќалыѓы, жоѓарѓы
оќу оќи алмадым", – деп
к‰рсінетін еді. Иє, оныњ жоѓары
білімді дипломы болмаса да, дип-
ломы бар оќыѓан дєрігерлермен
білімі тењ еді. Оѓан μзініњ халќы,
μскен елі кує. Сμзіме дєлел, єкем
ќараѓан науќастар, кейін ќала
дєрігерлеріне, тіпті профессор
алдына барѓанда да, сол алѓашќы
ќойѓан диагноз болып шыѓатын
талай адамнан естідім. Кезінде
шалѓай Ќараќ±мда дертіне шипа
іздеген талай науќас біздіњ ‰йде
жатып емделіп, дертінен айыѓып,
алѓысын айтќанын бала болсам
да талай кμрдім.

Ќараќ±м бμлімшесініњ ыды-
рауына байланысты 1997 жылы
Ќарасу ауылына кμшіп келдік.
Єкем Ќарасу ауылдыќ аурухана-
сыныњ мењгерушісі жєне фельд-
шері ќызметін атќара ж‰ріп,
1995 жылы зейнеткерлікке шыќ-
ты. Ол кісініњ еткен ењбегі жо-
ѓары баѓаланды. "Ерен ењбегі
‰шін" медалімен, В.И.Ленинніњ
100 жылдыќ мерейтойына ар-
налѓан медальмен марапатталды.
"І дєрежелі фельдшер" атаѓын
алды. Облыстыќ, аудандыќ  ден-
саулыќ басќармаларыныњ маќ-
тау ќаѓаздары, алѓыс хаттарына
ие болды.

Єкемніњ ерекше ‰лгі алатын
т±сы ‰немі білімін μзі ізденіп,
жетілдіріп отыратын. Олай
дейтінім, біздіњ ‰йде кітап сμре-
лері єдеби кітаптармен бірге  ме-
дициналыќ  том-том кітаптарѓа
толы болатын. Єкем ‰немі μзінен
кейінгі єріптестеріне: "столѓа
отырып, бастыќ болумен ѓана
шектелмей, теорияны оќып,
білімдеріњді жања аќпаратпен
толыќтырып отырыњдар" деп
аќыл-кењесін беруден жалыќ-
ќан емес. Зейнеткерлік жасын-
да да єкем дєрігерлік ќызметтен
ќол ‰зген жоќ. Жанына шипа
іздеген жандар Арќалыќ, Тор-
ѓай, Аманкелдіден шалѓай ауылѓа
ат арылтып, арнайы іздеп ке-
летін. ¤мірден озѓанша, єкем
дертке дауа, жанѓа шипа беріп,
алѓыс арќалаѓан аќ  желењді  аб-
зал  жан атанды.

Асќар таудай тірегіміз, елініњ
ќимас азаматы кенеттен 2005
жылы 12 ќырк‰йекте д‰ниеден
μтті. Ол ќ±ламас ќорѓан секілді
кμрінеді де т±рады. Ер азамат-
тыњ туы – намыс. Єке тек на-
мыс пен ардан ѓана жаралѓан,
‰лкенге – ќ±рмет, кішіге – ізет
кμрсететін, ќамќорлыќќа,
єділдікке ‰йрететін абзал жан
еді.

Салтанат ДОСТАНОВА,Салтанат ДОСТАНОВА,Салтанат ДОСТАНОВА,Салтанат ДОСТАНОВА,Салтанат ДОСТАНОВА,
Ш.Уєлиханов атындаѓыШ.Уєлиханов атындаѓыШ.Уєлиханов атындаѓыШ.Уєлиханов атындаѓыШ.Уєлиханов атындаѓы

орта мектептіњ м±ѓалімі.орта мектептіњ м±ѓалімі.орта мектептіњ м±ѓалімі.орта мектептіњ м±ѓалімі.орта мектептіњ м±ѓалімі.
Жанкелдин ауданы.

Баќытжан Алматов аќ желењді
абзал жан еді

 "АБК-Неруд" ЖШС Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласына ќарас-
ты "Арќалыќ-Ш±баркμл" жања теміржолында орналасќан саз бал-
шыќ жєне саз балшыќ тектес жыныстар кен орныныњ №№
1,2,3,4,5,6,7,8 жєне № 13,14 учаскесі кеніштерініњ ж±мысын тоќтату
(ликвидациялау) жобасына ќосалќы жасалѓан "Ќоршаѓан ортаны
ќорѓау" ЌОЄБ (ОВОС) бμлімі жобасы "Ќостанай облысы табиѓи
ресурстар жєне табиѓатты пайдалануды реттеу басќармасы" ММ-
не мемлекеттік экологиялыќ сараптамаѓа тапсырылѓаны туралы
ж±ртшылыќќа хабарлайды. Аныќтама телефоны: 8 (7142) 53-31-
16,  8 (7162) 29-45-86.

ТОО "АБК-Неруд" уведомляет жителей Костанайской области
г.Аркалык о подаче на государственную экологическую экспертизу
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природо-
пользования акимата Костанайской области" проекты ликвидации
карьеров месторождения глин и глинистых пород на участках №№
1,2,3,4,5,6,7,8 и №№13,14, расположенных вдоль строительства
новой железнодорожной линии "Аркалык-Шубарколь" на землях
г.Аркалык, Костанайской области с Разделом "Охрана окружающей
среды" (стадия III ОВОС).

Справки по тел. 8 (7142) 53-31-16, 8 (7162) 29 45 86.

Еске алу
9 аќпанда адал жар, асќар таудай єкеміз, арќа

с‰йер атамыз Мењдіќара ауданы, Ќаратал кењша-
ры, Тμлењгіт ауылыныњ т±рѓыны К¤ШМЫРЗИН
Єлм±ќан Кμшмырза±лы 81 жасќа ќараѓан шаѓын-
да д‰ниеден озды. ‡лкенге ізет, кішіге ќамќор бо-
лып, ќырыќ жыл ±стаздыќ еткен, аѓайын-туыстыњ,
бауырлары мен балаларыныњ ±йытќысы болып
отырѓан  єкеміздіњ  д‰ниеден μткеніне 21 наурыз
к‰ні 40 к‰н болады.

¤мірініњ соњына дейін ќара шањыраѓыныњ тірегі
болып, балалары мен немерелеріне аќ батасын
беріп, Аллаѓа ш‰кіршілік етумен д‰ниеден μткен
єкемізді жаны жєннатта, топыраѓы торќа, иманы
жолдас болып, Алланыњ раќметіне, Пайѓамбары-
мыздыњ шапаѓатына бμленіп, орны пейіштіњ тμрінде болсын деп, саѓы-
нышпен еске аламыз.

Биік едіњ аѓайынѓа тμбедей,
Ќиындыѓын б±л μмірдіњ елемей.
Тура жолдан талмай ењбек еттіњіз,
Толќындарѓа ќарсы ж‰зген кемедей.

Ењбегіњніњ  білді халыќ баѓасын,
Аѓайынныњ жалѓай ж‰рдіњ арасын.
Немере мен шμбереге ‰лгі боп,
Бір буынѓа кењес берген атасыњ...

Еске алушылар: Ж±байы – Салиќа, балалары – Ѓали-Г‰лнар,
Берікбай-Злиха, Тобыл-Роза, Берік-Анар, Болат-Айг‰л, келіндері,

немере, шеберелері.

ЕСКЕ АЛУ

А.Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ тарих жєне ќ±ќыќ факультетініњ аѓа
оќытушысы Ж‰сіпова Гульвира Єбілќайырќызына

єкесі Єбілќайыр Кємел±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты орны толмас ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл
айтамыз.

Университет жєне факультет ±жымы.

Ќостанай ќалалыќ соты
арнайы тексеріс акт

бμлімдерін зањсыз деп
таныды

 Б‰гін, 13 наурызда Ќостанай ќалалыќ сотында "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ ењбек инспекциясы басќарма-
сы" ММ-не, Ењбек жєне халыќты єлеуметтік ќорѓау де-
партаментініњ мемлекеттік инспекторы Кенжетай Дел-
м±хемедовќа ќатысты Иван Захаровтыњ шаѓымы бой-
ынша азаматтыќ істі ќарау аяќталды.  Захаров  жаза-
тайым уаќиѓаны зерттеудіњ арнайы актін шынайы зањ-
сыз деп тану, "Комиссия таѓайындау" туралы б±йрыќ-
ты жєне оны ќайтадан б±зылуын зањсыз деп тану  ша-
ѓымымен сотќа ж‰гінген болатын.

Еске салар болсаќ, 2014 жылдыњ 6 ќазанында Заха-
ров "Сарыбай" кен орнында сыдырылып ќ±лаѓан ‰йінді
салдарынан жараќат алѓан. Жазатайым уаќиѓаны тек-
серген комиссия Захаров сол сєтте масањ к‰йде болѓан-
дыќтан алынѓан жараќатты μндіріске байланысты емес
деген ќорытынды шыѓарѓан.

Сот шешімімен И.Захаровтыњ талап арызы шынайы
ќанаѓаттандырылды.

Сотпен  жазатайым жайт бойынша ж‰ргізілген ар-
найы тексеріс  актініњ кей т±стары зањсыз деп танылды.
Наќтыраќ, И.Захаровтыњ ж±мыс орнында алкогольдік
масањ к‰йде болуы; комиссияныњ болѓан жайтты
μндірістік жазатайым жайт деп санамауы туралы; бол-
ѓан жаѓдай 100 пайыз жапа шеккен ж±мыскердіњ кінєсі
деген ќорытындылар зањсыз деп танылды.

 Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.



18 наурыз 2015 жыл 10
"Денисов ауданы єкімініњ аппа-

раты"  мемлекеттік мекемесі
110500, Денисов ауданы, Денисов
селосы, Калинин кμшесі, 5 ‰й,   тел./
факс 8(71434) 21157; электрондыќ
мекенжайы: ayaganova66@mail.ru.
бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

Е-4 санаты ""Денисов ауданы
єкімініњ аппараты" ММ мемле-
кеттік-ќ±ќыќтыќ  бμлімініњ бас
маманы.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты –  59579 тењгеден 80720 тењгеге
дейін.

Ќызметтік міндеттері: Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ќолданыс-
таѓы зањнамасына сєйкес актілік жа-
зуларды ќалпына келтіру жєне жою,
ќабылдау, тіркеу жєне ќатањ
есептілік бланк бойынша есептілік,
м±раѓат іс ќаѓаздарын ж‰ргізу,аза-
маттардыњ тегі, аты, єкесініњ аты
ауыстыру  жμніндегі   актілік   жазу-
ларѓа толыќтырулар, μзгерістер,
т‰зетулер бойынша материалдар
ќалыптастыру, азаматтыќ халін
уаќытылы актілерді тіркеу жєне
толыќ ќамтамасыз ету.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткер-
лерге ќойылатын талаптар: Жо-
ѓары: ќ±ќыќ (зањтану). Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-

месе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі  ќ±ќыќ (зањтану)
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген, Бос єкімшілік мем-

лекеттік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓида)
негізінде ж‰ргізіледі.

Ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмi
– конкурс μткiзу туралы хабарлан-
дыру  соњѓы  жарияланѓан к‰нінен
бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде;

1. осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2. 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
ларѓа 3 ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

3. Білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырѓан кμшірме-
лері;

4. Ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшірмелері;

5. Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау Министірлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±й-
рыѓы бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік-ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6 Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7. Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыс-

таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Конкурстыќ комиссиясыныњ ќара-
уына (ќосымша берілетін ќ±жаттар-
дыњ тізбесін кμрсетіп, ќ±жат тігілетін
м±ќабада орналастырылѓан) ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы,
сонымен ќатар ќ±жаттар электрон-
ды т‰рде хабарландыруда кμрсетіл-
ген элктрондыќ поштаѓа ќ±жаттар-
ды ќабылдау мерзiмiнде берілген
ќ±жаттар ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттарын
электронды пошта бойынша берген
кандидаттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын с±хбаттасудан б±рын бір ж±мыс
к‰ннен кеш емес уаќытта ±сынады.
Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын ±сынба-
ѓан жаѓдайда, кандидаттар с±хбат-
тасуѓа жіберілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оѓан жіберу туралы хабарлан-
дыру алѓан к‰ннен кейін 5 ж±мыс
к‰нніњ ішінде "Денисов ауданы
єкімініњ аппараты" ММ, Денисов
ауданы, Денисов селосы, Калинин
кμшесі, 5 ‰й, мекенжайы бойынша
єњгімелесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Денисов ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Денисов ауданы єкімі ап-
паратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

"Алтынсарин ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай конкурс-
тыќ комиссиясы бос  єкімшілік мемлекеттік
лауазымдарына орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

1. "Алтынсарин ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік, ауыл шаруашылыќ жєне вете-
ринария бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
ветеринария  секторыныњ мењгерушісі, са-
наты  Е- R -3, лауазымдыќ  жалаќысы  ќыз-
мет  атќарѓан  жылдарына  байланысты  74
313 тењгеден  99 938  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Сектор ж±мысын басќарады жєне ±йымдас-

тырады жєне секторѓа ж‰ктелген тапсырмалар-
дыњ орындалуына дербес жауап береді жєне
ќызметін ж‰зеге асырады шара, баѓдарлама
єзірлеуге ќатысады. Ќолданыстаѓы зањнама-
лыќтар мєселесі бойынша шаѓын кєсіпкерлік
субъектілері, т±рѓындар арасында аќпараттыќ-
т‰сіндіру ж±мысын μткізеді. Ауылды округтердіњ
жеке секторы бойынша жєне  шаруашылыќ
субъектілерінен мал шаруашылыѓы бойынша
есептерді ќабылдайды. Ќолдан ±рыќтандыру,
асыл-т±ќымдыќ селекциялыќ  ж±мыс мєселе-
леріне  жетекшілік жасайды. ¤зініњ міндетінен
басќа  да  мал μсіретін, дайындайтын (сою),
саќтау,  ќайта  μњдеу  жєне  мал μнімі жєне
оныњ шикі заты, жєне де μндірісті ±йымдасты-
ру бойынша, ветеринарлыќ препараттарды саќ-
тау, жем-шμп жєне жемге ќосымша μндіріс ны-
сандарын ќолданысќа ќабылдаудыњ мемле-
кеттік комиссиясына ќатысады. Бекітілген зањ-
намалыќ ережемен зањды жєне жеке т±лѓала-
рѓа лицензия беру ќ±жаттарын ќарауѓа жєне
μзгерістер енгізіп ±сыныстар жасауѓа ќатыса-
ды. Ауданныњ мемлекеттік бас ветеринарлыќ
санитарлыќ инспекторына карантиндік аймаќќа
ветеринарлыќ тєртіп, шектеулі іс-шаралар ор-
нату бойнша шешім ќабылдайды. Ќазаќстан
Республикасы зањнамалыќтарына сєйкес бас-
ќа да μкілеттіліктерді ж‰зеге асырады. Оныњ
ќ±зырына ќарасты басќа да мєселелер бой-
ынша  шешімдерді ќабылдайды

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары білім, ветеринарлыќ.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір жарым   жыл-
дан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда ‰ш
жылдан кем емес ж±мыс μтілініњ болуы;

3) жоѓарѓы жєне жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓарѓы оќу
орындарында шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Конституциялыќ зањдарын, Ќазаќстан
Республикасыныњ "Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Президенті туралы", Ќазаќстан Республи-
касыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы",   "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі

басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан –
2050"  Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

2. "Алтынсарин ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік, ауылшаруашылыќ жєне вете-
ринария бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы, санаты  Е- R -4, лауазымдыќ
жалаќысы  ќызмет  атќарѓан  жылдарына
байланысты 56 375 тењгеден  76 235  тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауданда негізгі азыќ-т‰лік тауары ќоры,

ЖЖМ баѓасы мониторингін ж‰ргізу. Ауданда
базар жєне т±рмыстыќ ќызмет, єлеуметтік
д‰кендер желісін дамыту мониторингі. Ќайта
μњдеу кєсіпорындарында (ISO) стандарттау
бойынша Халыќаралыќ ±йымдарда стандарт-
тауды  енгізу бойынша  дайындау жєне μткізу.
Селолыќ аймаќтарды дамытудыњ ¤њірлік баѓ-
дарламасын іске асыру  мониторингін енгізу.
Инновациялыќ жєне инвестициялыќ баѓдарла-
масын іске асыру жєне єзірлеуге ќатысу, жо-
балар, іс-шара жоспары, оларды ж‰зеге асы-
руѓа мониторинг ж‰ргізеді. Кєсіпкерлік мєселе-
лері бойынша жиналыстарѓа єзірлейді, семи-
нарларѓа жєне жиналыстарѓа ќатынасады.Кє-
сіпкерлік бμлімімен  т±жырымдалатын,  ќаѓаз
жєне электрондыќ енгізуге берілген база ‰лгісін
жєне ќ±рамын белгілейді. Мемлекеттік меке-
мелер жєне жеке ќ±рылымдардан аќпарат жи-
науды ж‰ргізеді. Функционалдыќ міндеттері
ќ±рамына кіретін мєселелер бойынша аудан-
дыќ, облыстыќ жєне басќа да ќ±рылымдар хат-
тарына жауап єзірлеу. Тоќсан сайын ¤њірлік
баѓдарламаны іске асыру барысы туралы жєне
шаѓын кєсіпкерлікті ќолдау, ай сайын жања
ж±мыс орнын ќ±ру бойынша дайындыќ. Бюд-
жетке ШКС-нен жалпылама  салыќ тμлемініњ
т‰суіне ќорытынды жасау. Азыќ-т‰лік μндірісі
туралы есеп, шаѓын кєсіпкерлікті дамыту
кμрсеткіштері бойынша ай сайынѓы есеп.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓарѓы, ортадан кейінгі, єлеуметтік
ѓылымы,  экономика жєне бизнес (экономика,
менеджмент, есеп жєне аудит, ќаржы,  мемле-
кеттік жєне жергілікті басќару), ќ±ќыќ, ауыл ша-
руашылыѓы ѓылымы, техникалыќ ѓылымы жєне
технология (азыќ-т‰лік μнімдерініњ технология-
сы). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда  ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ  мамандануына
сєйкес  салалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан – 2050"  Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы  лауазымдар бойынша фун-
кционалдыќ міндеттерді орындау  ‰шін  ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

3. "Алтынсарин ауданы єкімдігініњ ішкі
саясат, мєдениет жєне тілдерді дамыту
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ бас мама-
ны, санаты Е-R-4,  лауазымдыќ  жалаќысы
ќызмет  атќарѓан жылдарына  байланысты
56 375 тењгеден  76 235  тењгеге дейін (негізгі
ќызметшініњ бала к‰тімі демалысындаѓы
кезењіне).

Функционалдыќ міндеттері:
Ќоѓамдыќ-саяси, ‰кіметтік емес жєне діни

бірлестіктермен  ж±мысты ±йымдастыру. Аќпа-
раттыќ-насихаттау ж±мысын, аќпараттыќ сая-
сатты жєне б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары мо-
ниторингін ж‰зеге асыру. Ішкі саясат  саласын-
да іс-єрекет жоспарын ж‰зеге асыруды ±йым-
дастыру, ішкі саяси т±раќтылыќ, ќоѓамдыќ
келісім, ±лтаралыќ  ќарым-ќатынасты ныѓайту
мєселелері бойынша мемлекеттік органдардыњ
ж±мысын ‰йлестіру. Жастар мєселесіне ќаты-
сты облыс жєне аудан єкімдері  шешімдері мен
μкімдерін, єкімдіктер ќаулыларын, жастар фо-
румдарыныњ  ±сыныстарын орындау, оныњ
патриоттыќ жєне азаматтыќ ќалыптасуына
жаѓдай жасауды ќамтамасыз ету. Аудан  єкімніњ
ресми сайтына   аќпараттардыњ дер кезінде
жариялануы ‰шін,   ауданныњ ресми интернент
порталына  мониторинг  ж‰ргізу.  Ауданда  жа-
стар ісі  жμнінде кењестіњ  ж±мысын  ±йымдас-
тыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓарѓы, ортадан кейінгі, педагоги-
калыќ (білім, гуманитарлыќ) ќ±ќыќ (юриспру-
денция), єлеуметтік  ѓылым, экономика   жєне
бизнес. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
екі  жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

 Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ  мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан – 2050"  Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді орындау  ‰шін  ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері Агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен  бекітілген  бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан кейін –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа  3-

ќосымшаѓа  сєйкес  нысанда  толтырылѓан
сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiрмесі;

 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыру  соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰ні ішінде "Алтынсарин ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
кадр ќызметі бμліміне тапсырылуы  тиіс.
Мекенжайы:  Алтынсарин ауданы, Обаѓан ауылы,
Ленин кμшесі, 4. 110100, Алтынсарин ауданы,
Обаѓан ауылы, Ленин Кμшесі 4, аныќтама  те-
лефоны: 8(71445) 49-027, факс 34248, элект-
рондыќ мекенжайы: altynsar@kostanay.gov.kz.,

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзімін-
де берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа са-
лынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешік-
тірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде
"Алтынсарин ауданы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысыныњ ашыќ-
тылыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республика-
сы Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешік-
термей персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметі-
не) жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т±пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетін жерге келу  жєне
ќайту, т±ратын жерді жалдауды, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану) μздерініњ
жеке ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.
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1118 наурыз 2015 жыл

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќ±рылыс басќармасы" мемлекеттік
мекемесі  бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды (3 орын):

Жоспарлау, мемлекеттік сатып
алу жєне ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету
бμлімініњ бас маманы, D-О-4 санаты,
бос єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жариялайды, лауа-
зымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 64063 тењге-
ден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: тауар-
ларды, ж±мыстарды, кμрсетілетін ќыз-
меттерді мемлекеттік сатып алуды
±йымдастыруѓа жєне μткізуге т±раќты
ќатысу; тауарларды, ж±мыстарды,
кμрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік
сатып алу жμніндегі комиссия отырыс-
тарына т±раќты ќатысу; конкурстыќ
комиссия отырысыныњ к‰н тєртібін
ќ±ру, ќажетті ќ±жаттармен конкурстыќ
комиссияны ќамтамасыз ету, конкурс-
тыќ комиссия отырысын μткізу ±йым-
дастыру; конкурсќа  ќатысуѓа μтінімдер
бар конверттерді ашу хаттамасын,
конкурсќа ќатысуѓа жіберу туралы хат-
таманы, конкурстыњ ќорытындылары
туралы хаттаманы, сондай-аќ басќа да
конкурстыќ комиссия отырыстарыныњ
хаттамаларын ресімдеу жєне ќол ќою;
конкурстыќ комиссиямен ќол ќойыл-
ѓан отырыстардыњ хаттамаларын, са-
раптама ќорытындысын (сараптау ко-
миссиясыныњ) мемлекеттік сатып алу
±йымдастырушысына жіберу; конкурс-
тыќ μтінімдерді ашу сєтінен бастап
конкурс тєсілімен тауарларды, ж±мыс-
тарды, кμрсетілетін ќызметтерді мем-
лекеттік сатып алу ќ±жаттарды жєне
материалдарды саќтауды ќамтамасыз
ету; мемлекеттік сатып алу ж‰зеге асы-
ру ережесінде ќарастырылѓан басќа
функцияларды ж‰зеге асыру;  басќар-
маныњ жедел отырыстарына ќатысу;
Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасына уаќытылы ќ±растыру
жєне жеткізу; ж±мыстарды мемлекеттік
сатып алу бойынша жоспарлаѓан жєне
μткізілген конкурстар туралы апта сай-
ын жєне ай сайын аќпарат; кіріс хат-
хабарларды орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары экономика-
лыќ, мемлекеттік жєне жергілікті бас-
ќару. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ Конституциялыќ
зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ  "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Жоспарлау, мемлекеттік сатып
алу жєне ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету
бμлімініњ бас маманы-зањгер, D-О-4
санаты, бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымѓа орналасуѓа конкурс жария-
лайды, лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты
64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: бас-
шыѓа ќол ќоюѓа ±сынылѓан ќ±ќыќтыќ
мінездегі ќ±жаттардыњ зањнама талап-
тарымен сєйкестігін тексеру; ќ±жат-
тарѓа б±рыштама ќояды; басќармада
келісім-шарт, ќаражат жєне ењбек
тєртіптерін ныѓайту бойынша ±сыныс-
тарды μњдеу жєне енгізу жμнінде
ж±мыстарды басќару; соттарда, мем-
лекеттік мекемелерде жєне басќа да
±йымдарда Басќарманыњ μкілі ретін-
де ќатысу; Басќармада ќ±ќыќтыќ ж±-
мыстардыњ єдістемелік басшылыѓы;
шаруашылыќ келісім-шарттарды μњдеу-
ге,  ењбек келісім-шарттарыныњ шарт-
тарын μњдеуге ќ±ќыќтыќ кμмек кμрсе-
ту; техникалыќ ќ±ралдарды ќолдана
отырып нормативтік актілер жєне зањ-
нама бойынша аныќтамалыќ-аќпарат-
тыќ ж±мыстарды басќару; ќ±ќыќтыќ
насихат бойынша ж±мыстар ж‰ргізу;
бас-ќарма ќызметкерлеріне аныќта-

малар жєне кењестер береді; басќар-
маныњ конкурс жєне басќа да іс-шара-
лар μткізу барысында конкурстыќ ко-
миссиялар ќ±рамына ќатысады; бас-
ќарманыњ ішінде шыѓарылатын б±й-
рыќтарды, жарлыќтарды жєне басќа
да нормативтік актілерді, сонымен
ќатар мінездегі ќ±жаттарды μњдеуде
ќ±ќыќтыќ кμмек кμрсетеді; μндірісте
болып жатќан жєне сот істерініњ атќа-
рылуымен аяќталѓан ќ±жаттарды саќ-
тауды ж‰зеге асырады; ќызметкер-
лерді тєртіптік жєне заттыќ жауапты-
лыќќа тарту туралы маѓл±маттарды
рєсімдейді; барлыќ оперативті
мєжілістерге ќатысты.

Баќылау функциялары: басќарма-
да шыѓарылатын б±йрыќтардыњ, жар-
лыќтардыњ жєне басќа да нормативтік
актілердіњ Ќазаќстан Республикасын-
да к‰ші бар зањнамалар тєртіптерін
сєйкес болуын баќылауды ќамтамасыз
ету; жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштері мен талаптарына баќылау
жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары ќ±ќыќтыќ.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ Конституциялыќ
зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ  "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Жобалау-сметалыќ ќ±жаттама-
ларды єзірлеу бμлімініњ бас мама-
ны, D-О-4 санаты, бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс
жариялайды, лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байла-
нысты 64063 тењгеден 86485 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері: ЖСЌ
єзірлеу ‰шін негізгі мєліметтерді жи-
нау жєне ќ±растыру; μкілетті мемле-
кеттік органдарда жобалау-сметалыќ
ќ±жаттамаларды келісу; єзірленіп
жатќан жобалау ќ±жаттамаларыныњ
монитрингін ж‰ргізу; жобалау ќ±жат-
тамалары жμніндегі тексеруші ±йым-
дардан жєне салалыќ мекемелерден
ќорытындылар жинау; нысандарды
салу ‰шін жер телімдерін бμлу бойын-
ша ќ±жаттамаларды ресімдеу; ќ±жат-
тамаларды экономикалыќ сараптауѓа
μтінімдер дайындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: жоѓары техникалыќ;
инженер-ќ±рылысшы.  Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ Конституциялыќ
зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ  "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурстыќ комиссияны ќалыптастыру

ережесініњ негізінде ж‰ргізіледі (б±дан
єрі - Ереже).

Конкурсќа ќатысуѓа ниет білдірген
азаматтар конкурс μткiзетiн мем-
лекеттiк органѓа мынадай ќ±жаттарын
тапсырады:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жыл-
ѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен
бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Егер азамат ењбек ќызметін ж‰зе-
ге асырмаѓан жєне конкурс жариялан-
ѓан бос лауазым бойынша ж±мыс μтілі
талап етілмейтін жаѓдайларда осы
тармаќтыњ 4) тармаќшасында кμрсе-
тілген ќ±жатты ±сыну талап етілмейді.

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну конкурс комиссиясыныњ оларды
ќараудан бас тартуы ‰шін негіз болып
табылады.

Мемлекеттік ќызметшілермен тап-
сырылатын осы тармаќтыњ 3) жєне 4)
тармаќшаларында кμрсетілген ќ±жат-
тарды олар ж±мыс істейтін мемлекеттік
органдардыњ персоналды басќару
ќызметі (кадр ќызметі) куєландыра
алады.

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ќ±рылыс басќармасы" мем-
лекеттік мекемесіне мына мекенжай
бойынша: Ќостанай ќаласы, Єл-Фара-
би д-лы, 65, 8 ќабат, ањыќтама теле-
фоны: 8 (7142) 54-62-94, электрондыќ
мекенжай: usko@kostanay.gov.kz ±сы-
нылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда  санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орналас-
тырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєр-
тіпте немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ т‰рде хабарландыруда
кμрсетілген электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар, ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей
береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар, оны "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќ±рылыс басќармасы" мемлекеттік
мекемесінде, Ќостанай ќаласы, Єл-
Фараби д-лы, 65, 8 ќабат, 2015 жылѓы
6 сєуірде μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері, ує-
кілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќ±рылыс
басќармасы" ММ кадрлар ќызметіне
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ ќ±рылыс бас-
ќармасы" ММ кадрлар ќызметіне  жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау, т±ру,
байланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайда-
лану) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Наурыз айыныњ 22-сі, ‰лкен мереке ќарсањын-

да ќадірменді єкеміз бен аяулы анамыз Серік
пен Дина Еслямѓалиевтердіњ отбасын ќ±рып,
тату-тєтті μмір с‰ріп келе жатќандарына ќырыќ
жыл толады. Балалары мен немерелеріне жан
жылуын сеуіп, жаќсы тєрбие кμрсетіп келе жат-
ќан ардаќты ата-анамызѓа, ата-єжемізге зор
денсаулыќ, ±заќ μмір тілеп, ортамызда талай
жылдар бойы ќуаныш пен шаттыќќа толы ±заќ
μмір с‰рсе екен деп тілейміз.

Кењге салдыњ ќашанда керегені,
Бала с‰йіп, болдыњдар немерелі.
Ќол ±стасып ж±п жазбай 40 жылда,
¤мір с‰ре білдіњдер μнегелі.
Биіктерден єрќашан орын алып,
Тек жаќсылыќ тойларда жолыѓалыќ.

Игі тілекпен балалары: Ануар, Бауыржан, Єсел,
немерелері:Темірлан, Ерік, Ажар, Жанарыс, Айша.

Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!
Жанкелдин ауданы, Аќкμл ауылыныњ т±рѓыны,

ардаќты Уєлі Манат Аѓытай±лы 20 наурызда ердіњ
жасы елуге толады. Туѓан к‰н иесін мерейлі мере-
кесімен ќ±ттыќтап, Мейрамк‰лмен ж±птарыњыз жа-
зылмай ж‰з жасањыз демекпіз. Мыќты денсаулыќ,
баќыт тілей отырып мына жыр шумаѓын арнаймыз.

Ќ±тты болсын келген туѓан к‰ніњіз,
Тілекші кμп, біз де соныњ біріміз.
Ортамызда жанашыр боп ж‰ріњіз,
Болѓаннан соњ бірге шыќќан т‰біміз.

¤се берсін баќытыњ да, баѓыњ да,
Самѓай бергін ќыран ќанат шаѓында.
Б‰гін елу, 100-ге жетіп сол к‰ні,
Ќ±ттыќтаймыз аќсаќалдыњ таѓында.

Аќ тілек, ізгі ниет білдірушілер:
аѓасы – Тањат, жењгесі – Єлия, ќарындасы – Эльвира,
к‰йеу баласы – Тельман, інісі – Ербол, келіні – Айг‰л,

жєне жиендері – Гаућар, Меруерт, Малика.

«ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ»   газетіне   жарнама

бергіњіз келсе,  мына  телефондарѓа

хабарласыњыз:

54-33-22, 54-99-69 (факс)

 Ќостанай облысы
Жітіќара ауданыныњ
т±рѓыны ж±мыс
берушіден ењбек аќы
бойынша алашаѓы
мен міндетті
зейнетаќы жарнасын
μндіріп алу
шаѓымымен сотќа
ж‰гінді.

Талапкер 2011 жылдыњ
мамыр айынан "С" ЖШС
ж±мыс істейді. Ќазіргі
уаќытта  аќысыз
демалыста отыр. 2014
жыл ішінде ењбек аќысын
тек екі мєрте алѓан.

Сот отырысы
барысында талапкер
азаматша соттан
жауапкер тараптан ењбек
аќы бойынша ќарызын
μндіруді жєне 2013
жылдыњ ќањтарынан 2014
жылдыњ желтоќсаны
аралыѓындаѓы зейнетаќы
жарнасын аударуѓа
міндеттеуді с±рады.

Жауапкердіњ соттаѓы
μкілі сот отырысына

келген жоќ. Ол μзініњ
ќатысуынсыз істі ќарауды
жєне шаѓымды толыќ
мойындайтындыѓы
туралы μтініш жазѓан.

Жітіќара аудандыќ
сотыныњ шешімімен
азамаша К.-ныњ ењбек
аќыны μндіріп алу туралы
шаѓымы
ќанаѓаттандырылды.
ЖШС-тен шаѓымданушы
пайдасына 221 433 тењге
мμлшерінде ењбек аќы
бойынша ќарыз μндірілді.
Сонымен ќатар, сот
жауапкерді Мемлекеттік
зейнетаќы ќорындаѓы
талапкердіњ жеке шотына
82 800 тењге соммасында
міндетті зейнетаќы
жарнасын аударуѓа
міндеттеді.

Кμлемі 93471 тењге
болатын ‰ш айлыќ ењбек
аќыны μндіру туралы
шешім ш±ѓыл орындалуѓа
жатады.

Сот шешімі зањды
к‰шіне енген жоќ.

Л. БАЙЃОЖИНА.

Ж±мыскер пайдасына
ењбек аќы бойынша

алашаѓы мен міндетті
зейнетаќы жарнасы

μндірілді

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Мењдіќара ауданы, Тењіз ауылында т±ратын ана-

мыз Ќарымсаќова Зияш Ѓайдоллаќызы наурыз
айында 58 жасќа толып, ±стаздыќ жолда талмай

ењбек етіп, ќ±рметті ењбек демалысына шыќ-
ты. Ќос ќуаныш ±заѓынан болсын деп

тілейміз! Сізге туѓан-туыстардыњ ќ±рме-
тіне, немерелердіњ к‰лкісіне, балалар-

дыњ ќызыќты шаќтарына бμленіп, ба-
ќытты ѓ±мыр кешіњіз дегіміз келеді.
Сізге шын ж‰ректен зор денсау-
лыќ, ±заќ ѓ±мыр тілейміз!

Игі тілекпен: жолдасы
Серікбай, ќыздары жєне к‰йеу

балалары, немерелері.
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Жаймашуақ 
заман болсын!

Жаратқан Алла Жар болсын!
Ұлдарың нар болсын!
Қыздарың Қыз Жібектей сұлу болсын,
Жүректерінде жылу болсын.
Азаматтарың аман болсын,
Жаймашуақ заман болсын!
Аллау Акбар!

   
   Абай ҚАЖИ.
Әулиекөл ауданы.

«НАУРЫЗ БАТА» БӘЙГЕСІНЕ

«КОЛЛЕДЖ БАРЫСЫ»

Ұлыстың ұлы күні қарсаңында Рудный құрылыс 
және көлік колледжі қазақша күрестен қалалық 
турнир ұйымдастырды. Осымен үшінші жыл қа-
тарынан «Колледж барысы» деген атаумен өтіп 
жатқан жарысқа ұзын саны 60 балуан қатысып, екі 
салмақ дәрежесі бойынша білім ордаларының на-
мысын қорғады.

– Басты мақсатымыз – қазақтың ұлттық спортын 
жастар арасында кеңінен насихаттап, кәсіби бағдар 
жұмысын жүргізу. Себебі салауатты ұрпағы бар ел 
ғана дамуда биік жетістіктерге жетеді, – дейді спорт 
жанашыры, облыстық мәслихат депутаты Аманжол 
Нәбиев.   

Балуандар боз кілемге қос-қостан шығып, айла-
сын асырып бағуға тырысты. Алайда қарсыласы-
ның жауырынын жерге тигізу екінің біріне бұйыра 
бермейтін бақ екені сөзсіз. Жарыс қорытындысы 
бойынша №10 гимназия оқушысы, жас та болса 
тәжірибелі спортшы Дәурен Әбдіғали «Колледж 
барысы» атағын жеңіп алды. Үздік үштікке енген-
дер ұйымдастырушылар тарапынан медальдармен 
және естелік сыйлықтармен марапатталды. 

Қуаныш СЕЙДОЛЛАұЛЫ. 
Рудный қаласы.

 Айталық, өз жерінің намысын қорғауды 
мақсат тұтып, халықтың үкілі үмітін ақтау-
ды алға тартқан үміткерлер таныстыру, өз 
өнерін көрсету және  сән көйлегін киіп шығу 
сынды сындардан сүрінбей өтіп, әділқазы-
лардың әділ бағасын алып, көрермендердің  
көзайымына айналуға тырысып бақты. Сөй-
тіп, сахнада шеберліктерін паш етіп, талант-
ты екендіктерін таныта білді. Нәтижесінде, 
Маяк ауылынан келген ақылына көркі сай 
Анастасия Қаратакенованың мерейі жа-
нып,  «Наурыз аруы» атанды. Ал қалғанда-
ры «Нәзік ару», «Сымбатты ару», «Сүйкімді 
ару», «Інжу ару», «Жібек ару»  сынды номи-
нацияларды иеленді. Сондай-ақ, ұйымдас-
тырушылар тарапынан  қатысушылардың 
бәріне бірдей мадақтама қағаздары және 
арнайы сыйлықтар табысталды. 

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

Наурыз мерекесі қарсаңын-
да «ССКӨБ» АҚ-ның фабрика-
лық кешені нәзік жандылар 
арасында сұлулық байқа-
уын ұйымдастырды. Тамаша 
дәстүрге айналған конкурсқа 
ақылына көркі сай бес ару қа-
тысып, таныстыру, аспаздық 
сайыс, қолөнер шеберлігі, ак-
терлік өнер және дефиле ке-
зеңдерінде өзара бақ сынасты. 

Сайыстың алғашқы ке-
зеңінде арулар өздерін ерек-
ше қырынан көрсетіп, көрер-
меннің көзайымына айналуға 
тырысып бақты. Әсіресе, қа-
тысушылар ән айтып, мың 
бұрала би билегенде зал қоше-
метін аяп қалған жоқ. Нәзік 
жандылар одан әрі өндірістік 
киім үлгілерін көрсетті. Мұнда 
қауіпсіздік техникасын сақтау-

ға баса назар аударылды. Сон-
дықтан бұл кезең әділқазылар 
алқасын тығырыққа тірегені 
шындық. Өйткені, қатысушы-
лардың осалы жоқ. Барлығы 
да он саусағынан бал тамған 

өнерлі жандар. Олар 
аспаздық кезеңінде 
жемістерді кесуден 
де жарысты. 

Көп ұзамай қы-
зықты жарыстың қо-
рытындысы да жария 
болды. Бұл күні бар-
лық қатысушылар әр 
түрлі номинациялар-
да жеңімпаз деп та-
нылып, әрқайсысына 
ақшалай сертификат-
тар табысталды. Ал 
көктем аруы атағы 
мен жеңімпаз тәжі 

Ангелина Жингельге бұйыр ды. 
Осылайша фабрикалық кешен-
нің арулары көктем мерекесін 
есте қаларлықтай атап өтті. 

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.
Рудный қаласы.

«НАУРЫЗ АРУЫ – 2015» 

Сарыкөлдік сұлулардың сайысы
Шуақты көктемнің керемет мерекесі – 
келе жатқан Ұлыстың Ұлы күніне орай 
аудандық мәдениет үйінде «Наурыз 
аруы» байқауы өтті. Жыл сайын дәстүрге 
айналған сайысқа Сарыкөлдің әр 
ауылынан келген сұлулар қатысты. 

Фабрика аруын анықтады

Наурыз мейрамына 
келіңіздер

Наурыз мейрамы облыс орталығында 22 наурыз күні 
тойланады. Облыс әкімдігі алдындағы алаңда және си-
ти-орталықта сахналар орнатылады. Әкімдік алдын-
дағы алаңда әдеттегідей киіз үйлер тігіледі. Ең әдемі 
киіз үй  және  «Палау әлемі» байқауы, самауырындар 
көрмесі өткізіледі. Осы жерде дәмді бауырсақтан ауыз 
тие аласыздар. 

Облыс әкімдігі алдындағы алаңда «Наурыз-думан» 
театрландырылған қойылымын (сағат 11.00), облыс-
тық филармония артистерінің концертін (сағат 
11.40), «Наурыз ертегі-аңыздары, салт-дәстүрлері» 

этнографиялық бағдарламасын (сағат 12.40) және 
«Мирас» фольклорлық-этнографиялық оркестрінің 
«Ғасырлардан жеткен жаңғырық» концерттік бағдар-
ламасын (сағат 13.40) тамашалай аласыздар. Киіз үй-
лердің жанында ұлттық ойындар ұйымдастырылып 
(сағат 11.00-14.00), алтыбақан құрылады. Қазпошта 
аумағында спорт жарыстары өтеді (сағат 11.00-
14.00). Сахнада қазақша күрес пен армрестлингтен 
көріністер көрсетіледі (сағат 11.00). 

Сити-орталықта «Дастарқанның сәні – бауырсақ» 
мерекелік бағдарламасы (сағат 12.00), қаланың хор 
ұжымдарының концерті (сағат 13.00), «Армандастар» 
вокальдық ансамблінің (сағат14.00) және қалалық бала-
лар шығармашылығы мектебі ұжымдарының концерт-
тік бағдарламасы (сағат 15.00) болады. 
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