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сыйымдылыѓы жаѓынан ењ ‰лкен мешітке
Тобыл-Торѓай даласына дін таратуѓа μмірін
арнаѓан Аймаѓамбет Спан±лыныњ есімі берілді.

К‰ні кеше ќостанайлыќ м‰міндер ќос ќуанышќа ке-
нелді. Кμптен к‰ттірген зєулім де зерлі ‰р жања мешіттіњ
есігі айќара ашылып отыр. Ќ±рылысы тμрт жыл б±рын

басталып, кейін аяќсыз ќалѓан рухани нысан санаулы-
аќ айлар ішінде ењсе т‰зеп шыќты. Ѓимарат аумаѓы – 4
мыњ шаршы метр, м±нарасыныњ биіктігі – 40 метр,
ал бас к‰мбездіњ биіктігі – 25 метр.Ќасиетті Ќ±рбан айт мерекесініњ алѓашќы

к‰ні Ќостанайда жања мешіт ашылды. Облыс
орталыѓындаѓы сєні мен сєулеті келіскен,

Астыќты μњірде егін ораѓы
μрмек ж‰зінен ауды. Биыл Тобыл
тμсінде  барлыѓы 4 миллион 215
мыњ гектар  алќапќа дєнді-даќыл-
дар егілген-т±ѓын. Оныњ тμрттен
бір бμлігінде озыќ технологиялар
ќолданылды. К‰ні б‰гінге дейін
ќостанайлыќ диќандар  єр гектар-

дан орта есеппен 11-12 центнер-
ден μнім алып жатќандарын ай-
тады.

Єзірге, облыс бойынша к‰ніне
133 мыњ тонна бидай ќамбаѓа
ќ±йылады. Мамандардыњ сμзін-
ше, к‰згі жиын-терім науќаны осы
айдыњ аяѓында толыќ аяќталуы
тиіс.  Шаруалар егінді ќар астын-

да ќалдырмай, ысырапсыз жи-
нап алса, ќамбаѓа 5 миллион тон-
надай астыќ ќ±йылады деп бол-
жайды. Жергілікті диќандарѓа
аймаќтаѓы ауыл шаруашылыѓы
ѓылыми зерттеу институтыныњ
мамандары аќыл-кењес беріп,
‰немі жер игерудіњ тыњ тєсіл-
дерін ‰йретуден жалыќќан емес.

¤рмек ж‰зінен ауды
– Біз астыќтыњ т‰рлі с±рыпта-

рын сынаќтан μткізетін тєжірибе-
лік полигонымызда жерді пайда-
ланудыњ  органикалыќ техноло-
гиялары бойынша ж±мыс істей-
міз. "Жасыл" тыњайтќыштарды,
сондай-аќ,  егістікті биологиялыќ
т±рѓыдан ќорѓауѓа арналѓан  пре-
параттарды ќолдану экология-

лыќ таза жєне жоѓары сапалы
μнім алуѓа м‰мкіндік береді. Сон-
дыќтан шаруашылыќтар озыќ
технологияларды енгізуге деген
талпынысты барынша арттыра
т‰суі керек, – дейді  Ќостанай
ѓылыми-зерттеу институты  бас
директорыныњ міндетін атќару-
шы Алмабек Н±ѓманов.

4-бет

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Єлібек
       ЫБЫРАЙ

ЕЛ ТІЛЕГІ – ЕГІН ‡СТІНДЕ

Жандос
      Ж‡СІПБЕК

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Ќостанайда ашылѓан мешітке
Аймаѓамбет ќажы Спан±лыныњ есімі берілді
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"Домбыра-думанныњ"
ауќымы артпаќ

Ќасиетті Ќ±рбан айт мерекесі ќарсањында
халыќ игілігі ‰шін мал базары ашылды. Б±рын
облыс орталыѓында арнаулы мал базары болма-
ѓан-тын. Жања базар Федоров тас жолыныњ бой-
ында орналасќан. Єп сєтте-аќ "Ќостанай Мал Ба-
зары" ЖШС ±йымдастырѓан алањда 4 ірі ќара, 300-
ге тарта ќой сойылды. Б±л жерде алып-сатардан
бμлек, ќ±рбанды сойып беру, жіліктеу, ішек-ќарын
аршу сияќты ќызметтер кμрсетіледі.

– Айта кету ќажет, мереке алдындаѓы б±л мал
базары облыста алѓаш рет ±йымдастырылып
отыр. М±ндай ‰рдісті жыл сайын Оњт‰стік Ќазаќ-
стан, Алматы, Астана жєне Атырау ќалаларынан
ѓана кμру м‰мкін еді. Тек Ќ±рбан айт к‰ні ѓана емес,
к‰здік, соѓым уаќытында да халыќ ќалаѓан малын
осы жерден келіп ала алады, – дейді базар  бас-
шысы Д.Ќ±дасов.

Облыстаѓы баспасμздіњ ќарашањыраѓы "Ќостанай тањы" газеті
бастамашы болѓан "Домбыра-думан" шарасы алдаѓы уаќытта
ауќымын б±рынѓыдан да арттырмаќ. Ел Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓы
мен облысымыздыњ 80 жылдыѓы ќ±рметіне ЌР Ішкі істер министрлігі
Шыраќбек Ќабылбаев атындаѓы Ќостанай академиясымен бірлесіп,
республикалыќ "Домбыра-думан" фестивалін μткізбек. Шара биыл-
ѓы академияныњ 45 жылдыѓымен де т±спа-т±с келіп отыр.

Халќымыздыњ  баѓа  жетпес ќазынасы – домбыраны кейінгі жас-
тарѓа кењінен дєріптеу мен μскелењ ±рпаќтыњ асыл м±рамызѓа деген
ынтасын арттыру – басты маќсат. "Домбыра-думан" ќазаќтыњ ќара
домбырасыныњ шанаѓынан шыќќан к‰мбірлеген к‰й, жас талап
иелерініњ кμмейінен єуелеген єн, ж‰рекке ќонымды жырынан кμњілді
ортаѓа айналатыны аныќ.

Сонымен ќатар фестиваль "Бір домбыраныњ тарихы" деген таќы-
рыпќа негізделмек. Кезінде Ќазаќ КСР-ніњ Ішкі істер министрі ќыз-
метін атќарѓан Шыраќбек Ќабылбаевтыњ халыќ м±расына жаќын,
μнер иелерімен ќоян-ќолтыќ араласќан т±лѓа болѓандыѓы дєст‰рлі
шара барысында кењінен айтылады.

Фестивальге μњіріміздегі жоѓары оќу орындарымен ќатар, басќа
аймаќтардыњ да студенттері ќатысады. Байќау "дєст‰рлі єн" жєне
"к‰й" номинациялары бойынша μтеді. Оѓан есімдері елге белгілі μнер-
паздар, аќын-жазушылар тμрелік етпек. Ал топтан суырылып шы-
ѓып, ‰здік танылѓандар баѓалы сыйлыќтармен, арнайы дипломдар-
мен  марапатталатынын айта кеткен жμн.

Айтулы шара алдаѓы 23 ќырк‰йек к‰ні саѓат 11.00-де облыстыќ
филармонияда μтеді.

Астыќ саќтау ќоймасы "Прес-
ногорьковское-250" ЖШС-на тие-
сілі. Ќойманыњ сыйымдылыѓы 50
мыњ тонна. Єзірге 35 мыњ тонна
астыќ ќабылдайтын болады. Ќой-
ма беларуссиялыќ ќ±рылѓылар-
мен жабдыќталады. Ќ±рылѓыны
орнату  ж±мыстарын  шетелдік
зауыт μз мойнына алѓан.

– Жобаныњ механикалыќ
бμлігі аяќталды. Бір аптаныњ
кμлемінде іске ќосу жєне жμндеу
ж±мыстары аяќталады. Электр
желілері тартылады. Трансфор-
матор сатып алынды. Жауын-
шашын болмаса, ќазан айыныњ
соњына ќарай элеваторды іске
ќосамыз, – деді жобаныњ же-
текшісі Алексей Аманжолов.

Аталѓан ќойма жеке шаруа ќо-
жалыѓыныњ ќаржысына салынып
жатыр. ЖШС директорыныњ баян-
дамасын тыњдаѓан облыс єкімі
ќ±рылыс алањын абаттандыруѓа
кμњілі толмайтынын айтты.

– Жоба туралы естідім. Ќ±жат
бойынша ‰шінші жыл салынып
жатыр. Егер жаќсылап ќолѓа алса
бір не бір жарым жылдыњ ішінде
ќ±рылысты аяќтауѓа болатын еді.
Нысан аумаѓын абаттандыру

¦лыќ мейрам Ќ±рбан
айт мерекесіне орай
"М±хтасиб Єлм±хамед"
атындаѓы Арќалыќ ќала-
лыќ мешітінде айт намазы
оќылып, ќала єкімі Аман-
тай Балѓарин мен ќалалыќ
ардагерлер кењесініњ тμр-
аѓасы Жєнібек Ѓапбас±лы
ќ±ттыќтау сμз сμйледі.

Мешітке келіп ќ±рбан-
дыќ шалѓан аѓайындардыњ
ќарасы жылма жыл артып
келе жатќандыѓын кμрсетті. Ќала
єкімі Амантай Кєкімбек±лы μзі

бас болып азаматтармен бірге ірі
ќараны ќ±рбандыќќа шалды.

Діни мейрамныњ ќ±рме-
тіне μнерпаздар к‰й, тер-
ме тμгілдіріп, спортшылар
ќол к‰ресі, арќан тарту, μгіз
тартыс сынды ±лттыќ ой-
ындар мен спорттыќ жа-
рыстарды μткізді.

Ж‰лдегерлер грамота-
мен,  аќшалай сыйлыќпен
марапатталып, μгіз тарты-
сыныњ жењімпазы  ќой
иеленді.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Ќ±рбан айт
мерекесінен кμрініс.

Суретті т‰сірген автор.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

ж±мыстарын ќолѓа алѓан жμн.
Темір жол т±йыѓы керек. Мемле-
кеттік баѓдарламалардыњ ќолда-
уын пайдаланбапсыз. "Бизнестіњ
жол картасы – 2020" баѓдарлама-
сы арќылы теміржол мєселесін
шешуге болар еді. Сондыќтан,
теміржол бμлімшесіне, аудан
єкіміне, кєсіпкерлік басќармасы-

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

¦зынкμл ауданына ќарасты Троебрат ауылында астыќты кептіріп, саќтауѓа
арналѓан ќойма салынып жатыр.   Аталѓан ауданѓа ж±мыс сапарымен барѓан
облыс єкімі Архимед М±хамбетов ќойманыњ ќазіргі жай-к‰йімен танысып,
ќ±рылыс  ж±мысына сын айтты.

Ќостанай облысы-
ныњ Тμтенше жаѓдай-
лар департаменті ќыз-
меткерлерініњ арасын-
да "Полиглот" μњірлік
конкурсы μтті. Жарысќа
5 ‰міткер ќатысты.
Байќау ќатысушылары
‰ш тілде білімін кμрсету-
ге к‰шін салды. Іс-шара
маќсаты – мемлекеттік
тілді ќолдану саласын
кењейту, мєртебесін на-
сихаттау мен оныњ мєні, басќа ±лт μкілдері арасында мемлекеттік
тілге деген ќызыѓушылыќты арттыру жєне ынталандыру.

"¤зін-μзі таныстыру" кезењінде  ќатысушылар мемлекеттік, орыс
жєне аѓылшын тілдерінде μздерін таныстырды. Екінші кезењде тμтен-
ше жаѓдайлар таќырыбы бойынша аударма жасауѓа тырысты. "‡й
тапсырмасы" кезењінде байќауѓа ќатысушылар μнерлерін ортаѓа
салды.

Жарыс ќорытындысы бойынша ќатысушылар арасында бірінші
орынды – ењ кμп ±пай жинаѓан Н.Чимчихан, екінші орынды – А.Есна-
зарова, ‰шінші орынды – А.Бесембаева иемденді. Сайысќа ќатысу-
шылардыњ барлыѓы да мадаќтау грамоталарымен марапатталды.
Байќау  жењімпазы  ¤скемен  ќаласында  μтетін  Республикалыќ
сайыста Ќостанай облысы атынан сынѓа т‰сетін болады.

Ќостанай облысыныњ ТЖД
мемлекеттік тіл жєне аќпарат ќызметі.

"¤зге тілдіњ бєрін біл ..."

Республикалыќ
"Бір ел – бір кітап"
акциясыныњ аясын-
да "Аќылы – асыл,
аты – ањыз" таќыры-
бында Н.Островский
атындаѓы ќалалыќ
кітапханада іс-шара
±йымдастырылды.

Еліміздіњ кітап с‰йер
ќауымыныњ 2016 жылѓы тањдауы Дулат Бабатай±лыныњ "¤сиетна-
масын", ењ ‰здік туындыны оќырмандарѓа насихаттау кітапханашы-
лардыњ басты маќсаты еді. Заманымыздыњ зањѓар жазушысы М±хтар
Єуезов "Абай жолы" романында Дулат Бабатай±лын жоѓары баѓала-
ѓан. ¤ткен ѓасырдыњ ќазаќ єдебиетінде  Бабатай±лына ќатысты сан
т‰рлі теріс баѓалардан кейін, жазушы μз романында Дулат Бабатай-
±лыныњ образын Барлас деген б‰ркеме атпен жазѓан. "Абай жолы"
романыныњ желісімен кітапхананыњ "Т±мар" клубыныњ белсенді
м‰шелері "Барлас аќын" атты сахналанѓан ќойылымды оќырман-
дар назарына ±сынды. Ќазтуѓан, Жиенбет, Доспанбет жыраулардан
бері Абай мен Махамбеттіњ ортасында ‰лкен алтын кμпір болып жат-
ќан  керемет т±лѓа Дулат Бабатай±лы жайлы шараныњ ќонаќтары
болѓан ЌМПИ-ніњ оќытушысы  К‰лзада  Мырзаѓалиева мен "Ќоста-
най тањы", "Ќазаќстан-Заман" газеттерініњ тілшісі Ќыдырбек Ќиыс-
хан кμптеген мєліметтермен бμлісті.  Ќаламыздыњ оќу орындары-
ныњ студенттері аќынныњ жыр жолдарын наќышына келтіре оќыды.
Сонымен ќатар аќынныњ μлшеусіз ќазынаѓа тењ ењбектерінен кітап-
хана ќорынан жинаќталѓан  "¦лылар ±лаѓаты" атауымен кітап кμрмесі
де ±йымдастырылды.

Ботакμз Д‡ЙСЕМБАЕВА,
Н.Островский атындаѓы ќалалыќ кітапхананыњ

±лттыќ єдебиеттер бμлімініњ мењгерушісі.

 "¤сиетнама" – жыл кітабы

‡Ш Т¦ЃЫРЛЫ ТІЛ

на тиісті тапсырмалар беремін.
Астыќ ќоймасы іске ќосылуы тиіс,
– деді облыс єкімі Архимед
М±хамбетов.

СУРЕТТЕ: облыс басшысы
ќойманыњ ќ±рылыс алањында
±зынкμлдіктермен бірге.

Суретті т‰сірген автор.

   Ќ±рылыстыњ
                 кемшілігі кμп

¦лыќ мереке ±лыќталды
М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќостанайда мал базары
ашылды

БЄРЕКЕЛДІ!

Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

Ќыдырбек
       ЌИЫСХАН¦ЛЫ
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– Алдымен, баршањызды
Ќ±рбан айт мерекесімен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймын!
Міне, Елбасы Н±рс±лтан
Єбіш±лыныњ тапсырмасымен
ќабылданѓан "Н±рлы жол"

баѓдарламасыныњ аясында
осындай ќуанышќа кенеліп
отырмыз. Б‰гін 94 ќостанай-
лыќ отбасы баспаналы болып,
μз ќоныстарына келіп жайѓа-
суда. Б±дан бμлек, Ќостанай-
да халыќты ‰ймен ќамту мєсе-
лесін одан єрі шешу ‰шін
5 аудан айќындалды. Жеке
т±рѓын ‰й ќ±рылысы ‰шін
Ќостанай ќаласына ќарасты
"Ќонай" жєне Мичурино
ауылында, Оњт‰стік шаѓын
аудандарында 400 шаршы
метрден астам аумаќ игерілді.
Ќазірдіњ μзінде  "Байтерек де-
велопмент" пен "Ќазаќстан-
дыќ ипотекалыќ компаниясы-
ныњ" ынтымаќтастыѓымен

Ќостанай ќаласыныњ Єуежай
шаѓын ауданында кμпќабат-
ты 9 ‰йдіњ ќ±рылысы ќарќын-
ды ж‰ріп жатыр. Жуыќ арада
ол жаќта да ќоныс тойы той-
ланатын болады. "Юбилей-
ный" жања шаѓын ауданыныњ
инфраќ±рылымын салуѓа 6

млрд. тењгеден астам ќаражат
бμлу жоспарланып отыр. Со-
нымен ќатар, Рудный ќала-
сында, Ќостанай ауданын-
даѓы Затобол кентінде де кμп-
ќабатты ‰йлер саламыз.
Б±ныњ бєрі еліміздегі сындар-
лы саясаттыњ арќасы. Ќоныс
тойларыњыз таѓы да ќ±тты
болсын! – деді облыс єкімі.

Ќостанайлыќтарды баспа-
намен ќамту мєселесінде зор
‰лесін ќосып ж‰ргендердіњ бірі
– "БК-Строй" ќ±рылыс компа-
ниясы. Соњѓы жылдары ша-
ћарда ењсе тіктей бастаѓан
бірќатар т±рѓын ‰йлердіњ
кірпішін  осы компания ќ±-
рылысшылары ќалаѓан. ¤з

ЌОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

Кенже
       ЌОНЫСБАЙ

¦лыќ мейрам Ќ±рбан айт ќарсањында ќостанайлыќтардыњ ќуанышы
еселене т‰сті.  Арман-1 мμлтек ауданындаѓы "Арман ќала" т±рѓын ‰й
кешенінен  баспана кезегінде т±рѓан бюджеттік ±йым ќызметкерлері,
кμпбалалы отбасылар, оралмандар, педагогтар, медицина
ќызметкерлеріне ‰й берілді. ‡й иелеріне пєтер кілтін
облыс єкімі Архимед М±хамбетов  тапсырды.

сμзінде μњір басшысы Архимед
М±хамбетов те "БК-Строй"
ЖШС-ніњ басшысы Ким
Игорь Романовичке алѓысын
білдірді. Т±рѓындар да жылы
пєтер, жања алањќайѓа риза.

Кейін μњір басшысы жас от-
басы Ќайран мен Салтанат
М±ханѓалиевтардыњ жања
пєтеріне бас с±ќты. Ќуаныш-
ты бμлісуге отаѓасы Ќайран-
ныњ єке-шешесі де келіпті.
Ќос ќарияныњ ќуанышында
шек жоќ. Келген ќонаќтарѓа
алѓыстарын жаудырып, астан
дєм татќызды.

М±ханѓалиевтер 2014
жылы пєтер кезегіне т±рѓан.
Міне, араѓа бар-жоѓы екі-аќ
жыл салып, ќоныс ќуанышы-
на ќол жеткізіп отыр. Ќайран
Ќостанайдаѓы салыќ басќар-
масында ењбек етеді. Екі ќыз
тєрбиелеп отырѓан ж±байы
екеуі кезектіњ жылдам μте

шыќќанына ќуанышты.
– Єзірше айтарѓа сμз табу

жања пєтерге ие болып
отырмыз. Басыбайлы
баспанањ болѓанѓа не
жетсін. Балаларым-
ныњ ‰лкені бой жетіп
ќалды, енді пєтерден
пєтерге кμшіп ж‰ре
алмас едім. Жас отба-
сыларѓа ‰лкен демеу
беріп жатќан Елбасы-
на, облыс билігіне ал-
ѓысым шексіз. Еліміз-
дегі барлыќ жас отба-
сыларда дєл осындай
ќуаныш болсын! –
дейді жања пєтер иесі
Ќайран М±ханѓалиев.

Ал, таѓы да жања
бір пєтердіњ иесі Ай-

ман Ќ±ртанова б±л бас-
пананы он жыл бойы
к‰ткен. Осы кезге дейін
немересі екеуі єрт‰рлі
пєтерді жалѓа алып
келген. Міне, ањсаѓан
арманы орындалып, 1
бμлме болса да, т±рѓы-
лыќты μз жайына ќол
жеткізіп отыр.

– Пєтеріміздіњ жал-
пы аумаѓы – 42,9
шаршы метр. Іші кењ,
жайлы, балконы да
тамаша. ¤з баспанањ-
ныњ болѓаны жаќсы
ѓой. Ќаншама жылдар
бойы пєтер жалдап,
кμшумен болдыќ. Ал,
ќазір "μз ‰йім – μлењ
тμсегім" деп, жайба-
раќат ж‰ресіњ. Халыќ
игілігіне ењбек етіп
жатќан кісілерге рах-
мет айтамын, – дейді
А.Ќ±ртанова.

Айман №14 бала-
баќшада тєрбиеші бо-
лып ж±мыс істейді.

Б±л пєтерді "Н±рлы жол"
мемлекеттік баѓадарламасы-
ныњ арќасында алып отыр.
Алдаѓы бес жыл бойы ай сай-
ын 40 мыњ тењге тμлеп отыра-
ды, содан кейін пєтерді
толыќ μз иелігіне ала алады.
Ал, пєтердіњ негізгі ќ±ны –
9 млн.тењге.

Б±л к‰ні баспанаѓа ќол
жеткізген ж‰зге жуыќ отба-
сыныњ мерейі асып-тасуда.
Ќасиетті Ќ±рбан айт мереке-
сінде тілеген д±ѓа-тілектері
ќабыл болып отыр десек,
артыќ айтќанымыз емес. Бар-
лыѓы ќуанышты, дєн риза.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќостанайлыќтардыњ
ќуанышы еселене т‰сті

ќиын. Бізге б±дан асќан сый
жоќ шыѓар. Жања ауданда,
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 Нысан аумаѓына кμркемдік-сєндік ж±мыстар
ж‰ргізілген. Ауласына саябаќ ќ±рылысы да салын-
ѓан.  Ѓибадат мекені б±дан былай басты рухани ор-

талыќќа ѓана айналып ќоймай, шаћардыњ архитектура-
лыќ ажарын ашып т±рмаќ. Ќашыќтан кμз тартатын алты
к‰мбезді алып мешіт бір мезетте 3 мыњнан астам адам-
ды ќабылдай алады. Тμњірегіне жиылѓан м±ќтарам жа-
маѓаттыњ ќарасы ќалыњ. Ќуанышты ортаќтасуѓа алыс-
жаќыннан келген аѓайынды алѓашќы болып облыс єкімі
А.М±хамбетов ќ±ттыќтады.

– Єуелі, баршањызды м±сылманныњ ењ ±лыќ мерекесі
– Ќ±рбан айт мейрамымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын!
Б±л – елдіњ бірлігін ныѓайтатын, ќайырым мен ќанаѓатты
арттыратын к‰н. Елбасымыздыњ ±лттыќ мерекелердіњ
мєртебесін кμтеру маќсатын алѓа ќоюы арќасында, б±л
мейрам соњѓы жылдары ресми дењгейде аталып келеді.
Міне, б‰гін осы мереке к‰ні Ќостанай ќаласында бой
кμтеріп отырѓан ењ ‰лкен жања мешіттіњ ашылуымен бар-
шањызды ќ±ттыќтаймын! Ењсесі биік жања ѓимараттыњ бой
кμтеруіне атсалысќан барлыќ азаматтарѓа, кєсіпкерлер-
ге, кєсіпорын басшыларына шынайы алѓысымды
білдіремін! Жања мешіт жастарѓа рухани тєрбие беретін,
дєст‰рлі дінімізді насихаттайтын орталыќќа айналары-
на сенімдімін, – деді облыс єкімі.

Б±л,  шынымен  де,  кμппен  біткен сауапты іс. Айнал-
дырѓан аз айда ќ±рылыстыњ аяќталуына аты єйгілі "Со-
колов-Сарыбай кен μндірісі бірлестігі" акционерлік
ќоѓамынан бастап, "Ќарќын", "Шолаќсай", "Ќарасу", "Мос-
калев", "Алтынсарино", "Диевское" сынды кμптеген ірі се-
ріктестіктер, шаруа ќожалыќтары ќаржы ќ±йды. Облыс-
тыњ ќарапайым азаматтарыныњ да ќосќан ‰лесі μлшеу-
сіз. Єр кірпішіне мањдай тері сіњген мердігер  компания –
"Арх ДИЗАЙН" ЖШС ењбегін де μњір басшысы ерекше
атап μтті.

Мешіттіњ ашылу салтанатына Ќазаќстан м±сылман-
дары  діни  басќармасыныњ  μкілі  Ќамалжан Бекс±лтан-
±лы да арнайы келіп ќатысып, ќостанайлыќтарѓа ќ±ттыќ-
тауын жолдады.

– Ќадірменді жамаѓат, сμзім басында Ќазаќстан м±сыл-
мандары діни басќармасыныњ тμраѓасы, Бас м‰фти Ер-
жан ќажы Малѓажы±лыныњ ыстыќ сєлемін, ж‰рекжарды
ќ±ттыќтауын жеткізгім келеді. Асылында, Айт мерекесі

1-бет
барша м±сылман ќауымы ‰шін аса ‰лкен мањызѓа ие. Ал
осындай ќастерлі к‰ні жања мешіттіњ ашылуына кує бо-
лып отырѓан сіз бен біздіњ ќуанышымызда шек жоќ деп
т‰сінемін. Сондыќтан б±л мешіт – халыќты береке-
бірлікке, жастарды имандылыќќа тєрбиелейтін орта,
ќ±тхана. Іргетасыныњ ќалануына септігі тиіп, б±л ѓани-
бетке м±рындыќ болѓан к‰ллі азаматќа Алланыњ н±ры
жаусын! Єрќайсысыњыздыњ жасаѓан игі амал, д±ѓа-тілек-

теріњіз ќабыл болѓай! – деп аќжарма лебізін жеткізіп, Ер-
жан ќажы Малѓажы±лыныњ облыс єкімі Архимед М±хам-
бетовке жолдаѓан Алѓыс хатын табыстады. Жања мешіт-
ке де басќарма атынан сый-сияпаттар берді.

Шара барысында ел аѓаларына сμз берілді. Облыс-
тыќ ардагерлер кењесініњ  тμраѓасы Кенжебек Укин єњгіме
єлќиссасын єріден бастады. Кењес дєуірінде б±ѓауда
болѓан дініміздіњ тарихын тарќата келіп, осы к‰нгі облыс
орталыѓындаѓы орасан зор оќиѓаѓа ойысты.

– Биылѓы жылдыњ ењ елеулі оќиѓасы – халќымызѓа
имандылыќ н±рын себетін ќасиетті к‰ні єсем де сєулетті
мешіт есігініњ м±сылман ќауымына айќара ашылуы.
Ќаржы тапшылыѓына байланысты тоќтап ќалѓан ќ±ры-
лысты жањадан келген облыс басшысы Архимед М±хам-
бетов ш±ѓыл т‰рде ќолѓа алып, аз уаќытта салѓызып

бітірді. Орталыќ мешіттіњ бой кμтеруіне атсалысып,
ќаржы ќ±йѓан азаматтардыњ барлыѓына да айтар алѓы-
сымыз зор. Істеріње Алла разы болсын! – деп μз алѓысын
білдірді ел аѓасы.

Мешітке Аймаѓамбет ќажы Спан±лыныњ есімі беріліп
отыр. Осы ретте Тобыл-Торѓай даласына ислам дінін
таратуѓа саналы ѓ±мырын арнаѓан  б±л ќайраткер жайлы
да жиылѓан ж±ртшылыќ ќ±лаѓдар болды. Дін жолында
ќуѓын кμріп, мехнат шеккен молда турасында белгілі μлке-
танушы аќсаќал Ибрагим Аѓытаев єњгімеледі.

–1928-1970 жылдар аралыѓында Торѓай даласында
ќудалауѓа т‰сіп, жер аударылып, небір ќ±ќай кμрсе де,
Хаќ жолында ќайраткерлік танытып, КСРО жоѓарѓы ке-
њесі президиумынан Ќостанайдаѓы мешіттерді ќайтару-
ды с±рап, тепкісі ќатты заманда тектілік танытќан – Ай-
маѓамбет ќажы Спан±лы еді. Торѓай-Ќостанай даласын-
да дінніњ таралуы ‰шін Б±ќара, Алматы, Ташкент, Пермь,
Уфа, Ќазан, Троицк, т.б. ќалалары дінбасыларымен ‰немі
‰збей байланыс жасап, олардан келген пєтуа-жањалыќ-
тарды елге жайып отырѓан. ‡кіметтен ќолдау таппаѓан
Аймаѓамбет ќажы аќырѓы демі ‰зілгенше μзініњ м±сыл-
ман ќарындастары ‰шін Намазхана салып берген. Б‰гін,
міне, ел-халќыныњ ќолдауымен дін ќайраткерініњ есімі
±лыќталып, мешітке аты беріліп отыр. Осы ќуанышты
сєтті  пайдаланып, аз уаќытта алѓырлыѓымен танылѓан
облыс єкіміне зор алѓыс айтып, толайым табыстар

тілеймін, – деп аѓынан жарылды.
Ресми шара соњында μњір басшысы А.М±хамбетов пен

діни басќарма μкілі К.Т±рдыбаев жања мешіттіњ есігін
ашып, алѓашќы болып табалдырыѓын аттады. Ізінше
ќаумалаѓан ќауым да Алла ‰йіне енді... Іші-кірсе, шыќќы-
сыз, ою-μрнектері асќан шеберлікпен жасалѓаны кμз той-
дырады, кењ ауасы, кμмкерілген к‰мбезі тањ ќалдырар-
лыќ.  Классикалыќ ислам стилінде мєнерленген. Жалпы,
мешіт  ‰ш ќабаттан т±рады. Алѓашќы ќабатында 1450
адамѓа арналѓан ерлердіњ ѓибадат ету залы жєне неке
ќию орны бар. Єйелдердіњ ќ±лшылыќ жасайтын залы
екінші ќабатта орналасќан. К‰мбездік ќабатында ќосал-
ќы орын-жайлар бар.

Кμзі ќуанып, кμњілі толѓан жамаѓат жања ж±мсаќ кілем-
ге тізе б‰гіп, алѓашќы айт намазын оќыды.

СУРЕТТЕРДЕ: Аймаѓамбет ќажы Спан±лы мешітініњ
ашылу  салтанатынан  кμріністер;  жања  мешітте  ал-
ѓашќы Айт намазы оќылды.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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Ырысы ќ±т, ынтымаѓы жарасќан, бірлігі мен берекесі орнаѓан
ќасиетті Ќызбел ауыл топыраѓынан шыќќан ќазаќтыњ аса кμрнекті
аѓартушысы, ќоѓам ќайраткері, аќын, жазушы, жалынды кμсемсμз
шебері Міржаќып Дулатов бабамыздыњ рухына арналѓан биіктігі
тμрт метр болатын ескерткіш аталмыш ауылдаѓы Алаш арысыныњ
есімімен аталатын мектептіњ алдынан бой кμтерді.

Б±л игілікті істіњ басы-ќасында ж‰ріп, елге деген шынайы
жанашырлыѓын танытып, демеушілік жасап, м±рындыќ болѓан Алаш
кμсемініњ ±рпаќтары. "Мыњ сμзден бір іс артыќ" демекші, ±лылыќ-
ты дєріптеген баба ±рпаќтары б±ныњ сыртында Бидайыќ ауылын-
даѓы М.Дулатовтыњ кесенесі мен м±ражайына к‰рделі жμндеу ж±-
мыстарын ж‰ргізіп берген. Єрбір азамат туѓан жеріне борышты
екенін ±мытпай патриоттыќ сезіммен  келешекке ‰лгі болар кемелді
іс жасаса тєуелсіз елдіњ тарихына алтын єріптермен есімдері ќашап
жазылары сμзсіз.

Ал бабамыздыњ м‰сінін жасаѓан осы елдіњ тумасы, облыс μњіріне
белгілі м‰сінші, суретші, Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны М±ќамет-
ќали Рахалиев.

– Міржаќып бабамыздыњ м‰сінін жасау мен ‰шін ‰лкен баќыт
деп білем. ¤зім де ќаржылай ‰лес ќосып, ‰ш айдыњ ішінде м‰сінді
жасап шыќтым. Жасаѓан ењбегіме ешќандай ењбекаќы талап еткен
жоќпын. Себебі мен де осы ауылдыњ тумасымын. Перзенттік боры-
шымныњ бір бμлшегі μтелсін деп тегін ќызмет еттім. Биыл к‰зден
ќалдырмай ескерткіш, м±ражай, кесенелердіњ айналасына кμшет
аѓаштарын отырѓызамыз деп жоспарлап отырѓан жєйіміз бар. Сон-
дай-аќ, келер жылы бабамыздыњ атындаѓы м±ражайдыњ ішіне жμндеу
ж±мыстарын ж‰ргіземіз. Біздіњ келешек жас ±рпаќтарымыз осын-
дай тарихи ескерткіштерге таѓзым етіп, ќазаќтыњ рухын асќаќтат-
са екен деймін. Бабамыздыњ аруаѓы жебеп, Тєуелсіз елдіњ тањы н±рла-
нып атса деген тілегім бар, – деп аѓынан жарылды М±ќаметќали
Тоќтарбай±лы.

Ескерткіштіњ ашылу салтанатында сμз алѓан ауыл єкімі Елдос
Едіресов Ел Тєуелсіздігініњ 25 жылдыќ мерейтойы ќарсањындаѓы
жасалѓан тамаша тартуѓа ризашылыѓын жеткізді. Сонымен ќатар
М.Дулатовтыњ ±рпаќтарына жєне м‰сінші М.Тоќтарбай±лына ауыл
т±рѓындарыныњ атынан шексіз алѓысын білдіріп, ќазаќтыњ салт-
дєст‰рі бойынша иыќтарына шапан жауып, сый-сияпат жасап,
ќ±рмет кμрсетті.

Баба рухына ќ±ран баѓышталып, ас берілді. Ауылдыњ игі жаќсы
ќариялары М.Дулатов туралы μмір деректерінен сыр шертті.

Дарынды дара туѓан бабалардыњ рухы артында елі барда ешќа-
шан μлмей, μшпей, мєњгі жасай берері хаќ.

                         Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
 Жанкелдин ауданы.

 Б‰гінде μњірде "Бизнестіњ жол
картасы–2020" жєне "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы–2020" баѓ-
дарламалары арќылы несие алып,
μз кєсібін ашып, не болмаса бар биз-
нестерін жандандырып жатќандар
саны аз емес. Дегенмен, сала ма-
мандары б±л м‰мкіндікті кμбіне
ауылдыќ кєсіпкерлердіњ ±тымды
пайдаланып жатќандыѓын, ал ќала
кєсіпкерлерініњ б±дан ќалыс ќалып
жатќандыѓын айтады. Сондыќтан,
биылѓы жылдыњ 15 тамызынан  ба-
стап енді ќаладаѓы кєсіпкер азамат-
тарѓа да шаѓын несие беру бастал-
ѓан кμрінеді.

– Ќазір ауылдыќ жерлердегі
кєсіпкерлер шаѓын несиеніњ м‰мкіндігін пайда-
ланып, орта жєне шаѓын бизнестіњ μркендеуіне
μз ‰лестерін ќосуда. Ал, ќаладаѓы іскер азамат-
тардыњ несие алып, бизнестерін кењейтуде сыл-
бырлыќ танытып жатќандары рас. Б±ѓан єрине,
жарнаманыњ аздыѓы басты себеп болуда. Сон-
дыќтан, б‰гінгі басќосудыњ басты маќсаты да осы,
яѓни енді ќалалыќ кєсіпкерлердіњ де шаѓын не-
сие алып, μз бизнестерін жандандыруѓа
м‰мкіндіктері бар екендігін айтќымыз келеді, –
дейді Ќостанай ќалалыќ ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламалар бμлімініњ басшысы
С.Омаров.

Бμлім басшысыныњ сμзінше, биыл "Бизнестіњ
жол картасы–2020" баѓдарламасы арќылы да 400
шаѓын несие беру ќарастырылѓан. Биылѓы жылы
кєсіпкерлікті дамытудыњ жања механизмі дайын-
далып, енді осыѓан орай ауыл жєне шаѓын ќала-
лардыњ т±рѓындары 169 млн. тењге кμлемінде
шаѓын несие алатын болады. Несиелендіру бой-
ынша ењ жоѓары ќаржы кμлемі 10 млн. тењге бол-
маќ. Сонымен ќатар, кєсіпкерлер палатасына

келіп, ‰ш жылѓа 15 млн. тењгеге дейін несие алуѓа
болады екен. Сол себепті мамандар осындай ора-
сан зор м‰мкіндікті ќалт жіберіп алмауѓа шаќыра-
ды. Сондай-аќ,  мамандар несиеге берген ќаржы-
ны сауда саласына немесе ‰й сатып алу сияќты
маќсаттарѓа пайдалануѓа болмайтындыѓын да
ескертеді.

– Ќала аумаѓындаѓы кєсіпкерлерді ќаржылан-
дыру маќсатында 117 млн. тењге бμлініп отыр.
Ќазіргі тањда шаѓын несиеге ќолжеткізу бойынша
12 μзін-μзі ќамтыѓан іскер азаматтар мен 12 ж±мыс-
сыз адамнан μтініш келіп т‰сті. Ќазір олардыњ
ќ±жаттары ќаралу ‰стінде, – дейді Ќостанай ќала-
сыныњ ж±мыспен ќамту орталыѓыныњ директоры
Б.Маќанова.

Жалпы, облыс бойынша "Ж±мыспен ќамтудыњ
жол картасы–2020" баѓдарламасыныњ екінші ба-
ѓытын ж‰зеге асыру маќсатында 392 адамѓа 800
млн. тењгеден астам шаѓын несие беру жоспар-
ланѓан. Шаѓын несие алып, кєсіптерін кењейтіп
жатќандар ќатарында Аманкелді мен Ќостанай
аудандары кμш бастап т±рѓан кμрінеді.

Шаѓын несие  алып,
μз кєсібіњді аш
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Ќарлыѓаш
       ОСПАНОВА

Міржаќып бабамызѓа
ескерткіш орнатылды

Б±л туралы облыстыќ баспасμз клубында μткізілген брифингте Ќостанай

ќалалыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар бμлімініњ

басшысы С.Омаров мєлімдеді. Сондай-аќ, ќалалыќ ж±мыспен ќамту

орталыѓы мен ауыл шаруашылыѓын ќаржылай ќолдау ќорыныњ

басшылары да "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы–2020" баѓдарламасыныњ

екінші баѓытын іске асыру, кєсіпкерлік бастаманы ынталандыру, шаѓын

несие арќылы бизнесті бастау жолдарын тілге тиек етті.

Рудный ќаласында аудандыќ, ќалалыќ
ардагерлер кењесі басшыларыныњ ќаты-
суымен семинар-кењес μтті. Онда "Арда-
герлер ±йымы" республикалыќ ќоѓамдыќ
бірлестігініњ 7-съезі мен облыстыќ есеп
беру-сайлау конференциясыныњ шешім-
дері талќыланып, делегаттар атќарѓан
ж±мыстары бойынша есеп берді.

Аѓа ±рпаќ μкілдерініњ алќалы жиынын
Рудный ќаласы єкімініњ орынбасары Еле-
на Скаредина ашты. Ол Жењістіњ 70 жыл-
дыѓы ќарсањында ардагерлер ±йымдары-
ныњ ќатары толыѓып, ќоѓамдаѓы мањызы
арта т‰скендігін айтты. Т‰рлі μмір μткел-
дерін басынан кешіріп, μскелењ ±рпаќќа
жμн сілтейтін ќарттардыњ жастарѓа тєлім-
тєрбие берудегі рμлін атады. Одан кейін
сμз тізгінін облыстыќ ардагерлер кењесініњ

‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

Ж±мыс оњтайландырылмаќ

тμраѓасы алды.
– Ардагерлер ±йымы кешегі ќиын-ќыс-

тау кезењде μзін-μзі саќтап ќалѓан, заман
μзгерсе де, μзініњ мєн-маѓынасын, мазм±-
нын μзгертпеген жалѓыз ќоѓамдыќ ±йым
десек артыќ айтпаѓанымыз. ¤йткені,
ќоѓамныњ ќаншалыќты μркениетті, ќанша-

лыќты зиялы екендігі ардагерлерге
деген ќ±рметпен μлшенген. Аѓа
±рпаќтыњ μнегесі, аќылы ќоѓамѓа
ќай уаќытта да ќажет, – деді Кенже-
бек ‡кин.

Тμраѓа Республикалыќ съезде
елдіњ ынтымаѓы мен тыныштыѓын
саќтау, жастарѓа патриоттыќ тєрбие
беру ж±мыстарында ардагерлерге
‰лкен сенім артылѓандыѓын жеткізді.
Съезд шешімдерін орындау маќса-
тында жергілікті бастауыш ±йымда-
рыныњ ж±мысы жањаша ±йымдас-
тырылып, шаѓындары ірілеріне
ќосылып жатќандыѓын тілге тиек

етті. Мєселен, 2014 жылы Ќостанай облы-
сында 852 ардагерлер ±йымы болса,
олардыњ саны 2015 жылы 808-ге, ал 2016
жылы 624-ге дейін ќысќарѓан. Бір ѓана
облыс орталыѓыныњ μзінде 338 ±йымныњ
орнына 165-і жемісті ќалѓан.

Семинарда аудан-ќалалардан келген

ќонаќтар б±дан былай зейнеткерлерді
ардагерлер ±йымдарына тарту, елді ын-
тымаќќа, ±лтаралыќ татулыќќа шаќыру,
жастарѓа аталыќ тєрбие беру, медиатор-
лыќ ж±мыспен айналысу басты назарда
болатындыѓын айтты.

– Ќазіргі тањда ќоѓамдаѓы барлыќ
оќиѓалардыњ бас-ќасынан ардагерлер
табылады. Олар саяси шаралардан сырт
ќалѓан жоќ, μздерініњ жанќиярлыќ ењбегі-
мен г‰лденген Ќазаќстан ќ±руѓа ‰лестерін
ќосты жєне ќоса береді. ¤з кезегінде, зей-
неткерлердіњ ќ±ќыќтарын, ќадір-ќасиеті
мен м‰дделерін ќорѓау, олардыњ матери-
алдыќ жаѓдайларын жаќсарту, халыќпен,
ењ алдымен, жастармен тєрбиелік-патри-
оттыќ ж±мыс – біздіњ ќызметіміздіњ μзгер-
мейтін маќсаты болып ќала береді, – дейді
Ќарабалыќ аудандыќ ардагерлер ке-
њесініњ тμрайымы Сєния Ќабылова.

Пленарлыќ мєжілістен кейін ќатысу-
шылар естелік фотоѓа т‰сіп, ќаладаѓы
Соколов кеніші, м±раѓат пен балалар
‰йіне экскурсия жасады. Сапар соњында
ардагерлер Дањќ ескерткіштеріне г‰л шоќ-
тарын ќойып, елі ‰шін жан ќиѓан батыр-
ларѓа таѓзым етті.
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Тарихта талай сыр кμп. Соныњ ішінде Торѓай
μњірініњ тарихи жылнамасыныњ айтары мол.  Осы-
дан 100 жыл б±рын μњіріміздіњ ел-ж±рты патша-
ныњ 19-31 жас аралыѓындаѓы жастарды ќара
ж±мысќа алу туралы Маусым жарлыѓына ќарсы
шыќты. Олар  Торѓай ‰йезінде ќ±рылтайлар
±йымдастырып, к‰респек болды. ‡йездегі 13
болыс бойынша екі хан, екі сардар сайлады. Ол
хандар – Оспан Шолаќ±лы мен Єбдіѓапар Жан-
босын±лы, ал сардарлар – Ќасымхан Алтынса-
ры±лы мен Аманкелді ‡дербай±лы еді.

Аманкелді ‡дербай±лы халыќ ортасынан шыќ-
ќан шын мєніндегі айтулы батыр болатын... Ол
ќозѓалысќа "Кењес ‰кіметін орнатамын" деп ќа-
тысќан жоќ, керісінше, халќымызды азат етеміз
деп ќатысќан болатын. Кењестік ж‰йеніњ "жеке
адамѓа табынушылыќ" кезењінде Аманкелді ба-
тырмен бірге азаттыќ майданына бірге кірген
Оспан хан Шолаќ±лы, Єбдіѓапар хан Жанбосын-
±лы, Ќасымхан сардар Алтынсары±лы м‰лде ес-
керусіз ќалды. Тіпті осылардыњ ішінде Єбдіѓа-
пар ханды жау етіп кμрсетті. 1991 жылѓа дейін
оныњ еліне сіњірген ењбегін айтпаќ т‰гілі, атын
атау м‰мкін болмады. Єбдіѓапар ханды 1919
жылдыњ 16 желтоќсаны к‰ні Є.Жанкелдинніњ
б±йрыѓымен, онымен бірге келген Шєміл Ќара-
таевтіњ єскері "Зєуре" ќопасында сотсыз, тер-
геусіз атып кетті. Сол секілді Оспан хан мен
Ќасымхан сардардыњ да халќына жасаѓан ењбек-
тері айтылмады. Осы ‰ш т±лѓа ќазаќ тарихынан
єлі к‰нге μздерініњ лайыќты баѓасын ала алмай
келеді. Мысалы, Єбдіѓапар ханѓа Аманкелді
ауданында не бір мектеп, не бір кμше т.б. к‰ні
б‰гінге дейін берілген жоќ. Оныњ атын есте ќал-
дыруѓа байланысты 2000-шы жылѓа дейін талай
рет ±сыныстар болды. Біраќ, ол ±сыныстар сол
к‰йінде ќалды. ¤ткенге μкініш жоќ, енді ењ бол-
маса ќозѓалыстыњ 100 жылдыѓында – оныњ атын
халыќ ж‰регінде ќалдыруѓа бір шара жасалса
деген тілек бар. Ќуанышќа ќарай, торѓайлыќтар
Ќасымхан сардарѓа кμше атын берді. Оспан хан-
ныњ да ењбегін ескеруге ќадам жасауда.

Негізі, осы ќозѓалыста
халыќтыњ ењбегі ересен.
Алайда, кезінде Торѓай ха-
лќыныњ, яѓни б‰гінгі Арќа-
лыќ, Аманкелді, Жанкел-
дин, Науырзым аудандары
ж±ртыныњ ењбегіне д±рыс
баѓасы берілмеді.

Еліміз Тєуелсіздігін ал-
ѓаннан бері ќарай осыдан
100 жыл б±рынѓы Торѓай
μњірініњ ќозѓалыстаѓы
ерлігін баѓалау басталды.
Осы баѓытта кμптеген
ќаламгерлер маќалаларын
жариялады. Сондай-аќ
кітаптар да шыѓаруда. Со-
лардыњ бірі – есімі респуб-

лика ж±ртшылыѓына таны-
мал белгілі саясаткер Берік
Єбдіѓали±лы биыл ќ±расты-
рып шыѓарѓан "Торѓай
кμтерілісі" атты туындысы.
Б±л кітапта ќ±нды ќ±жаттар,
наќты деректер кμптеп жария-
ланѓан. Ќазіргі тањда 1916
жылѓы ќозѓалыстарѓа баѓа
беру жаќсы ж‰руде. Б±л та-
рапта халќымыздыњ ќазіргі
бас тарихшысы Мємбет Ќой-
гелдинніњ жєне Талас Омар-

бековтіњ, Берекет Кєрібаевтыњ маќалалары рес-
публикалыќ газет-журналдарда жарияланып ке-
леді. Олардыњ ±станымдары берік, байламдары
сара.

Б‰гінгі б±л тарихи μњір ата-баба дєст‰рін одан
єрі жалѓап, Тєуелсіздігіміздіњ баянды болуына
μз ‰лестерін ќосып келеді. Соныњ бірі – Аман-
келді батыр атындаѓы аудан. Еліміздіњ ±лт-азат-
тыќ ќозѓалысыныњ 100 жылдыѓын ескерусіз
ќалдырмай атап μтуге аудан халќы ж±дырыќ-
тай ж±мылды. Бір жењнен ќол, бір жаѓадан бас
шыѓарды.  Халыќтыњ б±л бастамасын облысы-
мыздыњ єкімі А.Б.М±хамбетов ќолдады. Аудан-
даѓы А.Иманов мемориалдыќ музейі жєне ба-
лалар мен жасμспірімдердіњ спорт мектебін
к‰рделі жμндеуден μткізуге кμп кμмек кμрсетті.
Соныњ арќасында аталѓан екі нысан да т‰бірінен

жањарды.
Аманкелділіктер 100 жылдыќты атап μтуге бай-

ланысты ауданныњ жања єкімі Н.Ќ.¤тегеновтіњ бас-
шылыѓымен бірлік пен ынтымаќ танытты. Басшы
кєсіпкерлермен ж‰здесіп, оларды демеушілікке
тартты. Б±л шарадан ауданымыздыњ белгілі ди-
хан-кєсіпкерлерініњ ешќайсысы шет ќалмады.
Нєтижесінде "Аманкелді" ќорына 2016 жылдыњ
1 ќырк‰йегіне дейін ќаржы ќ±йылды. Алдын-
да  сыртта ж‰рген Е.Сейкенов, М.Айдаболов,
Ж.Т‰бекбаев, Н.Бєйзіров секілді ќалталы азамат-
тар  2 000 000 тењгеден демеушілік жасаса, аудан-
ныњ μз ішінде ж‰рген кєсіпкерлер де аянып ќал-
мады. Осыныњ арќасында аудан орталыѓы аз
уаќыттыњ ішінде жањарып, жайнап т±р. А.Байт±р-
сынов, М.Мєметова, Є.Д‰йсенбин кμшелерініњ
бойына ±зын тротуарлар тартылды. Жања темір
шарбаќтар ќойылды. Село орталыѓындаѓы бар-
лыќ кμшелердіњ ќоршаулары сырланып, ‰йлер
аќталды. Тазалыќ ж±мысы ќарќынды ж‰рді. Біраз
жолдар жμнделіп, жањадан асфальттар тμселінді.
Аудандыќ єкімдік ‰йініњ алдындаѓы алањѓа г‰лдер
отырѓызылды. ¤њірде тєртіп пен жауапкершілік

к‰шейтілді. Б±л істерге аудандыќ мекеме кєсіп-
орындардыњ ќызметкерлері мен жеке т±рѓындар
да белсене атсалысты. Осындай ‰лкен ±йым-
дастырушылыќ ж±мыстардыњ арќасында той
μтетін орындар саќадай сай єзірленді.  Бірер
айдыњ ішінде м±ндай кењ кμлемді ж±мыстарды
ж‰ргізу єрине, оњай емес еді, біраќ, аудан єкімін
ќолдаѓан μњір ж±ртшылыѓы атќарылатын ж±мыс-
тарды сапалы жасай білді.

¦лт-азаттыќ ќозѓалыстыњ 100 жылдыѓына
орай  ауданда кμптеген іс-шаралар ж‰ргізілді.
Кμтеріліс туралы халыќќа мол маѓл±мат берілді.

 ¦ЛТ-АЗАТТЫЌ К¤ТЕРІЛІСІНЕ  – 100 ЖЫЛ

Хамитбек
      М¦САБАЕВ АМАНКЕЛДІ АУДАНЫ
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Атап айтќанда, аѓайынды Жармаѓанбетовтер
Тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыѓы мен Ќостанай об-
лысыныњ 80 жылдыѓына жєне Торѓай ±лт-азат-
тыќ ќозѓалысыныњ 100 жылдыѓына арнап Т‰йе-
балуан к‰ресін жєне 24 шаќырымдыќ аламан
бєйге ±йымдастырды. Т‰йебалуан к‰ресіне
Ќазаќстанныњ жер-жерінен есімі елге белгілі ба-
луандар ќатысты. Олардыњ арасында "Ќазаќстан
Барысыныњ" 2014 жылѓы жењімпазы М±хит
Т±рсынов та болды. Астана ќаласынан да біраз
балуандар келіп, ќатысты. Астанада т±ратын
Аманкелді жастарыныњ бір тобы "¤р Торѓай –
ерлік мекені" экспедициясын ќ±рып, 1916 жылѓы
ќозѓалыс  болѓан жерлерді аралады. ¦лытауда,
Жыланшыќта, Дулыѓалыда, А.Иманов туѓан Те-
рісб±таќта болды. Кейкі батыр туѓан Байт±ма же-
ріне барып, ескерткіш-белгі ќойды. Сыртта жа-
саѓан олардыњ б±л ісіне аудан халќы дєн риза.

Той – Аманкелді селосында 2016 жылдыњ
16-18 ќырк‰йегі к‰ндері μтеді.  Онда 1916 жылѓы
±лт-азаттыќ ќозѓалыстыњ 100 жылдыѓына арнал-

ѓан ѓылыми конференция мен ат бєйгесі, ба-
луандар к‰ресі болады. Аќындар айтысы жєне
мерекелік концерт кμрсетіледі. Жењімпаздарды
кєделі сый-сияпаттар к‰тіп т±р.

Єрине, той μтеді, кетеді. Басты мєселе – ±лт-
азаттыќ ќозѓалыстыњ 100 жылдыѓы – б‰гінгі
±рпаќќа ќай жаѓынан болсын ѓибратты болуы ке-
рек.  Ќазіргі Ќазаќстан  – 1916 жылѓы барлыќ
±лт-азаттыќ ќозѓалысќа ќатысќан ата-бабалары-
мыз ањсаѓан жања т±рпатты Ќазаќстан! Дамыѓан
еліміздіњ кμріністері – Аманкелді ауданында да
аз емес. Жањадан салынѓан архитектуралыќ сєн-
салтанаты μзгеше бірнеше ќабатты орта мектеп-
тер мен балабаќшалар, демалыс орындары осы-
ныњ айѓаѓы. Ќ±мкешудегі, ‡штоѓайдаѓы, Есірдегі
жања орта мектептердіњ ‰йлері сонадайдан кμз
тартады, кμњілге ќуаныш, ж‰рекке жігер ±ялата-
ды. Б±ларды кμріп μскен жєне соларда оќып,
білім алып жатќан жас ±рпаќтыњ Отанына деген
с‰йіспеншілігі артады.

Б‰гінгі Аманкелді ауданы – μњіріндегі тμрт
ауданныњ тењ ортасы, ћєм кіндігі! Кμктем мен жаз-
да Аманкелді селосы м‰лдем жасарып кетеді.
Сырттан келген ќонаќтар аудан орталыѓыныњ кел-
бетіне ќызыѓа ќарайды жєне олар алѓан єсер-
лерін аудан ж±ртшылыѓымен бμліседі.

Батыр атындаѓы ауданнан халќымыздыњ елдігі
мен ерлігін, мєдениеті мен єдебиетін, μнерін, ын-
тымаѓы мен бірлігін кμтерген талай-талай асыл
азаматтар шыќќан. Басшы да, ѓалым да, батыр
да, аќын да, єнші де аз емес!

Бір мысал,1947 жылы Октябрь революциясы-
ныњ 30 жылдыѓы ќарсањында ауданнан 14 бірдей
Социалистік  Ењбек  Ері шыќты. Б‰гінгі ±рпаќ олар-

дыњ ењбектерін ќ±рметтеп, есімдерін елеп, село
орталыѓынан Ескерткіш таќта орнатты.

Сол сияќты, 1976 жылы ±лт-азаттыќ ќозѓалыс-
тыњ 60 жылдыѓы ќарсањында алѓаш рет техни-
ка мамандары арасынан атаќты ж‰ргізуші, 1916
жылѓы ќозѓалыстыњ ж‰збасысы Жєкен Тілеу-
линніњ баласы ћєм Кейкі батырдыњ ±рпаѓы Тар-
ѓынбек Жєкен±лы Тілеулин Социалистік Ењбек
Ері атанса, ќой шаруашылыѓын дамытудаѓы та-
маша жетістіктері ‰шін А.Иманов атындаѓы сов-
хоздыњ аѓа шопаны Сейілхан Сыздыќов Ќазаќ
ССР Мемлекеттік сыйлыѓыныњ лауреаты атан-
ды. Жылќышы Єйтішев, Серік Кінєзов секілді тањ-

ЃАСЫРЛЫЌ ТОЙЃА ЄЗІР

даулы шопандар Ленин орде-
німен марапатталды. Есет
Бейсенов Октябрь Револю-
циясы жєне Ењбек Ќызыл Ту
ордендерін, Балѓа Н±рѓожин
екі мєрте Ењбек Ќызыл Ту ор-
денін иеленді. Осы аталѓан
кісілердіњ ењбектегі табыста-
ры б‰гінгі ±рпаќќа ‰здік
тєжірибе мектебі болып отыр.
Б±лардыњ бєрі айтулы ењбек
адамдары. Ќазір бєрі де орта-
мызда ж‰р, ардагер-зейнет-
керлер.

Ќазір батыр атындаѓы
μњірде мал шаруашылыѓымен
ќатар егін шаруашылыѓы да
жаќсы дамып келеді. Биыл
105 000 гектар бидай жєне
дєнді-даќылдар μсірілді.
Ќазір оныњ шыѓымдылыѓы жа-

ман емес.
Ауданда мє-

дениет пен
μнерді дамыту
жылдан-жылѓа
ќанатын кењ
жаюда. Аудан
халќы шетінен
μнерлі, домбы-
ра, ќобыз, баян
тартып, єн

салмайтын, ою ойып,  кесте тікпейтін, аѓаштан,
темірден т‰йін т‰ймейтін зергерлер сирек.

¤њір жылдан-жылѓа μркендеп, ілгерілеп ке-
леді. М±ныњ барлыѓы онда т±ратын 22 ±лттыњ
бірлігі мен ынтымаѓыныњ нєтижесі! ¤зге 21 ±лт
біздіњ мемлекеттік тілімізді жетік мењгерген. Олар-
дыњ балалары ќазаќ мектептеріне барып, біздіњ
ана тілімізде оќиды, сμйлейді, таќпаќ айтып, єн

шырќайды.
Аманкелділіктер Елбасымыз Н.Є.Назарбаев-

тыњ алѓа ќойып отырѓан "Мєњгілік Ел" ±станымын
терењ сезінуде. Олардыњ бірлігі берік, ынтымаѓы
к‰шті. Соныњ арќасында ењбек кμрігін ќыздырып,
ел игілігі ‰шін тер тμгуде.

 Жерлестеріміз жем-шμптіњ біржарым жылдыќ
берік ќорын жасады. 135 500 тонна ќ±нарлы шμп
ерте орылып,  жиналып, маяланып ‰йіліп ќойыл-
ды. Бітік егін μсіріп, єзірге єр гектар жерден
10-11 центнерден астыќ жинауда. Алла ќалап,
ауа-райы жауынды-шашынды болмаса, дихандар
егін ораѓын 16 ќырк‰йек к‰ні ќарсањында аяќтауѓа

уєде етіп отыр.  Тμрт т‰лік
саны жылдан-жылѓа μсіп ке-
леді. Ауданныњ кμркі де
ќ±лпырып, єсемдене т‰суде.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: м‰сінші
Х.Наурызбаев салѓан
А.Иманов ескерткіші; аудан
єкімі Н±ржан ¤тегенов;
"Ана мен бала" саябаѓы
жєне 15 Социалистік Ењбек
Ерлеріне орнатылѓан ес-
керткіш-таќта; жμндеуден
μткен орталыќ стадионныњ
келбеті; аудандыќ єкімдік
‰йі; "Наурыз" алањы"; 1919
жылы А.Иманов жерленген
Шахан Алакμліндегі белгі.

Суреттерді т‰сірген ав-
тор.
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Жалпы, Сарыкμл ауданында
"ОтауТВ-ныњ" 1122 абоненті бар.
Алдымен, б±л ќызметті аудан
т±рѓындары ќостырса, одан кейін
б±ѓан ауылдыќтардыњ  да ќолы
жетті. Яѓни, б‰гінде Соналы, К‰н-
тимес, Ќоскμл жєне Ќарашілік
секілді елді мекендердегі т±рѓын-
дардыњ тоќсан пайыздан астамы
38 республикалыќ жєне жергілік-
ті телерадиобаѓдарламаны тегін
ќабылдауѓа м‰мкіндік  алды. Сон-
дай-аќ абоненттер аќылы негізде
т‰рлі таќырыптаѓы 50-ден астам
шетелдік телеарнаны кμруге ќол
жеткізді.

– "Отау ТВ" телевизиялыќ
аќпарат тарату желісі ауылдыќ-
тар ‰шін ауќымды жобаѓа айнал-
ды. Оѓан ќосылу ќ±ны да едєуір
тμмен. Б±рын бар-жоѓы тμрт те-
леарнаны ќабылдайтын едік.
Енді, міне, ауылдаѓы аѓайынныњ
отандыќ арналарды μз ‰йінен та-
машалайтын к‰н туды. К‰нтимес-
тіктер секілді мен де ‰йге "Отау
ТВ" ќызметін ќостырдым. ¦лттыќ
жерсеріктік телевизияныњ ±тым-
ды т±стары кμп екен. Соѓан кμзім
жетті. Барлыќ жањалыќты ‰йден
шыќпай-аќ естіп, біліп отыра-
сыњ. Немерелерім де неменені
кμрем демейді, "Балапан" кана-

Кент т±рѓындары
ќызыѓын кμруде

"САНДЫЌ ТВ"

2011 жылы Елбасымыз Н±рс±лтан Назарбаевтыњ ќолдауымен елімізде "OTAU TV"
¦лттыќ жерсеріктік сандыќ телерадио хабар тарату желісі пайдаланылуѓа берілді. Оныњ
басты маќсаты – республиканыњ барлыќ т±рѓындарын отандыќ теле жєне
радиоарналарды сапалы ќабылдау м‰мкіндігімен тењ ќ±ќылы ќамтамасыз ету. Б‰гінде
с±ранысќа ие б±л желініњ ќызыѓын шалѓайда т±ратын кент т±рѓындары кμруде.

лына басып, бар керегін кμре
алады. Б±л отандыќ желі наѓыз
халыќќа ќолайлы єрі ыњѓайлы
болды. Елімізде ±лттыќ м‰ддені
±ѓындыратын осындай д‰ниелер
кμбейе бергей! – дейді К‰нтимес
кентініњ т±рѓыны Ќорѓанбек Ѓаб-
дулов.

Жалпы, Ѓабдуловтар отбасы
белгілі ѓалым Шоќан Уєлиханов-

тыњ туѓан жерінде т±рып келеді.
Ж±байы Баян Ѓабдулова екеуі
3 бала тєрбиелеп, олардан 5
немере, 5 шμбере с‰йіп отыр.
Баян апа да "Отау ТВ" ±лттыќ
желісін ќолдайды.

– Отандыќ 37 арна бар. Тμле-
сењ, 97 канал болады. ¤те тиімді
єрі ыњѓайлы, – деп μз ойын
білдірді ауыл т±рѓыны.

Сондай-аќ, жоѓары сапалы
бейнені ќамтамасыз ететін
отандыќ спутниктік телеарна-
ныњ нарыќќа шыќќанын сона-
лылыќтар да жоѓары баѓалай-
ды.

– "Отау ТВ" жаќсы болды. Ол
арќылы еліміз бен облыстары-
мыздыњ μмірі туралы кμбірек
білуге м‰мкіндік алдыќ. Неме-
релеріміз "Балапанды" ќарап,
ќазаќи ертегілермен сусындап
жатыр. Б±рын небары 4 теле-

арнаны тамашалайтынбыз.
Оныњ μзі б±лдырап зорѓа  кμрсе-
тетін. Ќайта-ќайта далаѓа шыѓып,
антенаны ќозѓап єуреге т‰се-
тінбіз. Енді, міне  Ќ±дайдыњ ра-
хаты. Барлыќ арна бар. Бєрі де
аныќ кμрсетеді. ‡йде отырып,
пульттіњ тетігін ќозѓап-аќ, ќалаѓа-
ныњды ќарай бересіњ. Єсіресе,
ќазаќтілді арналардыњ кμптігі

ќуантады, – дейді Соналы
ауылыныњ т±рѓыны Ќаппас Бек-
маѓанбетов.

Ал, оныњ жары Айман апа да
ќолы ќалт етсе, теледидар ќарай-
тындыѓын жасырмады. Єсіресе,

±лттыќ арнаны ±мыт ќалдырѓан
емес. Сонымен ќатар, єн арна-

ларын асыѓа тосады. Себебі, жа-
нына жаќын д‰ние – осы.

– "Ќазаќстан" ±лттыќ арнасын
кμремін. Т‰рлі єн баѓдарламала-
ры бар арналарды тамашалай-
мын. Б±рын "Отау ТВ" болмаѓан-

да каналдар б±лдырап зорѓа
кμрсететін. Ал, ќазір бєрі аныќ
єрі ќолжетімді, – дейді ол.

Айтпаќшы, б±л  т±рѓыда ќос-
кμлдіктердіњ де ќосары бар.
Ауыл т±рѓыны Рашида Шайс±л-
танова да осы "Отау ТВ-ны" от-
басымен с‰йіп кμретіндердіњ
бірі. Єсіресе, немерелерімен
ертегілерді  бірге кμріп, оны
оларѓа егжей-тегжейлі т‰сін-
діріп, ±ѓындырады. Кейде μзі де
ертегі  айтып  береді.  Оныњ
ойынша, жас ±рпаќты тєрбие-
леуде "Балапан" арнасыныњ
берері мол.

Жалпы, "OTAU TV" спутниктік
желісі – жања м‰мкіндік. Оѓан
ќосылу еліміздіњ кез келген
н‰ктесінде ќолжетімді. Єсіресе,
б±л ќала мен ауыл арасындаѓы
аќпараттыќ тењсіздікті тμмен-
детіп, отандыќ, шетелдік теле-
радиоарналарѓа тењ кμлемде

ќолжетімділікпен ќамтамасыз
етуге жаѓдай жасап отыр.

Жања оќу жылында μњірге 25
жас  м±ѓалімніњ келуі – сарыкμл-
діктер ‰шін тосын сый болды.
Єрине,  б±л  –  Елбасымыз
Н.Є.Назарбаевтыњ тапсырмасы-
мен ќолѓа алынѓан "Дипломмен
– ауылѓа!" мемлекеттік баѓдарла-
масыныњ арќасы екендігін атап
μткен жμн.

Таѓы бір айта кетерлік жєйт, бо-
лашаѓынан зор ‰міт к‰ттіретін
жалынды жастарды μњірлік тамыз
кењесінде аудан єкімі Эльдар
К‰зенбаев пен ЌР Парламенті
мєжілісініњ экс-депутаты Ольга
Киколенко ќ±ттыќтап, сый-сияпат
тапсырып, соњында олармен ес-
телік суретке т‰сті.

Ерекше сый-ќ±рметке бμлен-
гендердіњ бірі – Сарыкμл орта
мектебіне келген жас маман –
Наурыз  Шынуар. Ол – дене
тєрбиесі пєнініњ м±ѓалімі. Ќоста-
най педагогикалыќ институтыныњ
т‰легі.

– Б±л μњірге б±рын-соњды
келіп кμрмеген едім. Енді міне,
ж±мыс істеуге келіп жатырмын.
¤те жаќсы μњір екен. Мені ќарсы
алѓан ќазаќ мектебі де, ±жымда-
ѓылар да  кμњілімнен шыќты.
Ендігі маќсатым – балаларды
спортќа  баулып,  ауќымды жа-
рыстарда осы ауданныњ абырой-
ын асќаќтату, – дейді жас маман.

   25 жылдыќта –
          25 жас маман

Т±ѓырлы тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыќ тойы ќарсањында Сарыкμл ауданыныњ
білім саласы 25 жас маманмен толыќты.

Сондай-аќ, Шынуардай жас
м±ѓалім алдаѓы уаќытта "Диплом-
мен – ауылѓа!" баѓдарламасы
бойынша жењілдетілген несие
мен біржолѓы кμтермеаќы алып,
μњірде ќалып, ќызмет еткісі ке-
летінін ашыќ айтты.

Туѓан жеріне ту ќадауѓа келген
жастыњ бірі – Альбина Д‰йсено-
ва. ¤зі оќыѓан Соналы ауылын-
даѓы ќазаќ мектебініњ ±стаздар
ќауымыныњ ќатарына ќосылды.
Айталыќ, оны осы ауылдан шыќ-
ќан белгілі кєсіпкер Айтжан Есен-
гельдинов тμрт жыл бойы μз ќар-
жысына оќытып шыѓарѓан еді.
Енді міне, ЌМПИ-діњ аѓылшын

мамандыѓын тємамдаѓан жас
м±ѓалім кіндік кескен жеріне келіп,
ќызметке кірісіп те кетті.

– ¦стаздыќ жолымды туѓан же-
рімде, алтын ±ямда, μз ±стазда-
рымныњ арасында ±штастырѓа-
лы жатќаныма μте ќуанышты-
мын! ¦ядан ±шќанда мені шыѓа-
рып салѓан жандар ќайтадан
жылы ќарсы алып жатыр. К‰н
сайын аќыл-кењестерін айтуда.
Меніњ басты міндетім – балалар-
ды білімге ќ±штар ќылып, бола-
шаќта μз еліне ќызмет ететін аза-
мат етіп тєрбиелеу, – деп μз ойын
ашыќ жеткізді аѓылшын пєнініњ

м±ѓалімі.
Жоѓарыдаѓы жастар секілді

Айдос Дєукенов пен Аќмарал

Н±рмаѓанбетовалар да ауылды
ќаладан артыќ кμрген жандар.

Айдос – Ќостанай педагогикалыќ
институыныњ аѓылшын маман-
дыѓын аяќтап, Комсомол ауыл-
дыќ округіне жас маман болып
барды. Ал, Аќмарал болса, Ќара-
Оба ауылындаѓы Б.¤тетілеуов
атындаѓы орта мектепке бастау-
ыш сыныбыныњ м±ѓалімі болып
орналасты. Білімі – орта. Біраќ,
болашаќта жоѓары білім алу ой-
ында бар. Ќос маман да ењбек
жолдарын ауылдан бастаѓанда-
рына еш μкінбейді, ќайта тєжіри-
бе жинауѓа ауылдыќ жерді μте
тиімді деп санайды.

Жалпы, μњір мектептеріне
келіп жатќан жас мамандардыњ
болашаѓы жарќын болып, алѓа
ќойѓан армандары орындала
берсін! Білікті маманѓа айналып,
білімді ±рпаќ тєрбиелеуде ќанат-
тары талмасын дейміз!

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

 ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ
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Мемлекет шаѓын жєне орта
бизнесті белсенді ќолдап келеді.
Мєселен μткен жылы Рудныйда
"Бизнестіњ жол картасы – 2020"
баѓдарламасы шењбе-
рінде 6 кєсіпкерге мем-
лекеттік грант бμлінді.

Баѓы жанѓандардыњ
ќатарында Вячеслав
Костив те бар. Ол ма-
мандыѓы есепші болса
да,  бала  кезінен  т±р-
мысќа ќажетті заттарды
ќ±растырып, жоќтан бар
жасап ж‰рді. Содан бо-
лар, ќолына дипломын
алѓан жас маман μзін
жићаз жасау фирмасында сынап
кμргісі келеді.

– Жеті жылдай жићаздыњ т‰р-
т‰рін ќ±растырып, мол тєжірибе
жинаќтадым. Уаќыт μте келе μзім
де осы салада кєсіп ашуды маќ-
сат етіп ќойдым. Сμйтіп "Real
RD" фирмасы д‰ниеге келді.
Аѓаш кесетін термовакумды ны-
ѓыздауышты 2,5 миллион тењге-
ге сатып алмас ‰шін, оны μзім
ќолдан жасап шыѓардым. Біраќ,
кєсібім "єу" дегеннен дμњгеленіп
кеткен жоќ. Бєсекелестер кμп.
Т‰скен ќаржыныњ кμп бμлігі ѓима-
ратты жалѓа алу, коммуналдыќ
тμлем мен ж±мыскерлердіњ жала-
ќысына кетіп жатты, – дейді Вя-
чеслав.

Осы т±ста кєсіпкер тыњнан
т‰рен салып, ќала нарыѓында
жоќ μнімді шыѓаруѓа бел буады.
Ѓаламторды шарлап, аѓаштыњ
бетіне т‰рлі суреттер мен ою-
μрнек салуѓа арналѓан компью-
термен басќарылатын ќ±рылѓыѓа
кμзі т‰седі. Алайда, ќ±ны 3 мил-
лион тењге т±ратын жабдыќты
сатып алуѓа жас жігіттіњ ќайдан

аќшасы болсын.
– Теледидардаѓы жањалыќ-

тардыњ бірінен кєсіпкерлікті ќол-
дауѓа мемлекеттік гранттар
бμлініп жатќандыѓын естідім. Еш
ойланбастан "Даму" ќорына биз-

нес-жоба жасап, оны сєтті ќор-
ѓап шыќтым. Ќор мамандары:
"Сіз грант иегері атандыњыз!" де-
генде сенбедім. Тек Ќытайдан ке-
ректі затым келгенде ѓана баѓым-
ныњ жанѓандыѓын т‰сіндім, –
дейді кєсіпкер.

Б‰гінде рудныйлыќ фирманыњ
бμлмеаралыќ есіктері, шкаф-ку-
пелері мен жићаз ќасбеттер зор
с±ранысќа ие. ¤ндірілген μнімніњ
‰штен екісі Астанаѓа жμнелтіледі.
Осыныњ барлыѓы маманныњ ше-
берлігі мен ќ±рылѓыныњ сапасын
ањѓартса керек.

– Б±л ќ±рылѓы арќылы тиынѓа
да ќалаѓан μрнекті салып бере
аламыз. Кез келген т±тынушыныњ
тапсырысына ‰лкен жауапкерші-
лікпен ќараѓандыќтан бізге келу-
шілер ќатары кμп. Єсіресе ќазаќ-
тыњ ±лттыќ оюына деген с±раныс
жаќсы, – дейді Вячеслав.

Ќазір жићаз фирмасы 6 адам-
ды т±раќты ж±мыспен ќамтып
отыр. Ендігі жерде кєсіпкер
ењбектіњ μнімділігін арттырып,
Ресейлік нарыќќа шыѓуды жос-
парлап отыр.

"Н±р Отан" партиясы-
ныњ Арќалыќ ќалалыќ
филиалы жанынан ќ±-
рылѓан партиялыќ баќы-
лау комиссиясы бел-
сенді ж±мыс атќаруда.
Комиссия ќ±рамында
партияныњ ќоѓамдыќ ке-
њес м‰шелері, облыс-
тыќ, ќалалыќ мєслихат-
тыњ депутаттары, ќ±ры-
лыс саласыныњ кєсіби
мамандары бар.

– Комиссия бюджет-
тен бμлінген ќаражаттыњ
єр тењгесініњ маќсатты
іске жаратылуын ќадаѓалайды.
Ж‰ктелген ж±мыс мерзімінде єрі
сапалы аяќталуы тиіс. Мысалы,
мердігер "КазСтрой Пласт" ЖШС
Абай,  72  мекенжайында орна-
ласќан ‰ш ж‰зден астам т±рѓыны
бар єлеуметтік жаѓдайы тμмен
отбасыларѓа арналѓан №12 жа-
таќхана ѓимаратына 11 894,4
мыњ тењге ќаражатќа аѓымдаѓы
жμндеу ж±мыстарын ж‰ргізді.

ТЌШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Соныњ арќасында жатаќхана-
ныњ єбден тозыѓы жетіп т±рѓан
μрт ќауіпсіздігі ж‰йесі, электр
желісі, тазалыќ бμлмелері жањар-
тылды. Комиссия екі рет тексеріп,
кμрсетілген кемшіліктер ќалпына
келтірілген соњ барып ќана
ќабылдауѓа р±ќсат берді.

Мердігер "Алюминстрой" ЖШС
жєне "Арќалыќ АЖПК" МК 3 млн.
200 мыњ тењге ќаражатќа Дем-

Жμндеу – "Н±р Отан"
назарында

Б‰гінде Сарыкμл ауданы ауылдарыныњ
ішкі жолдары жμнделуде. Оѓан
"Ж±мыспен ќамту – 2020" мемлекеттік
баѓдарламасыныњ бірінші баѓыты
бойынша 50 млн. тењгеден астам ќаржы
бμлінді.

Соныњ ішінде Тимирязев пен Веселоподол
ауылдарына ќарастырылѓан ќаржыныњ сомасы –
7 млн. тењгеден.

Ауылдыќ округ єкімі Есќожа Ќалиевтіњ айтуын-
ша, бμлінген ќаржыѓаТимирязевтіњ ішкі 1550 тек-
ше метр жолы жамалады. Б‰гінде жμндеу ж±мыс-
тары басталып та кеткен. Енді, кμріктенген кμше-
лердіњ ш±њќыр жолдары жμнделіп, одан сайын
ќ±лпыра т‰спек.

– Облыс єкімі А.М±хамбетов біздіњ басымызды
ќосќан жиында ауылдыќ округтерге бμлінетін ќар-
жыны абаттандыру ж±мыстарына ж±мсау ке-
ректігін айтты. Сондыќтан, біз ауылдыњ ішкі жол-

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Ауыл жолдары жμнделуде

ЌУАТТЫ БИЗНЕС –
             ЌУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ

Жићазѓа μрнекЖићазѓа μрнекЖићазѓа μрнекЖићазѓа μрнекЖићазѓа μрнек
салѓан кєсіпкерсалѓан кєсіпкерсалѓан кєсіпкерсалѓан кєсіпкерсалѓан кєсіпкер

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ ченко кμшесінен

Єуелбеков кμшесіне
дейін жєне Ш.Жєні-
бек кμшесінде жол
ш±њќырларын бітеу
ж±мысы, сонымен
ќатар Северный кенті
мен Новый кентініњ
жолдарын грейдер-
леу, тегістеу ж±мыста-
рын атќарды.

Жаќын аралыќта
мердігерлер "Восточ-
ный", "Фурманов"
ауылдарына да ба-
рып жолдыњ ой-
ш±ќырларын т‰зейді.
Ол ж±мыстардыњ да

аяќталуына ќарай уаќытылы
ќарап, тексеретін боламыз, –
дейді комиссия тμрайымы, ќала-
лыќ мєслихаттыњ депутаты
Айтк‰л Бекентай.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Ќ±рылыс ж±мыс-
тары.

Суретті т‰сірген автор.

дарын жμндеп жатырмыз. Онымен тендерді ±тып
алѓан "СарыкольДорСтрой" ЖШС айналысуда. Он
к‰нніњ ішінде ж±мыстарды аяќтаймыз деп жоспар-
лап отырмыз, – дейді ауылдыќ округ єкімі Есќожа
Єнуарбек±лы.

Айта кеткен жμн, дєл осындай ж±мыстар Лес-
ной, Краснознамен, Чехов ауылдыќ округтерінде
ќыза т‰ссе, ал Тєгіл, Маяк ауылдарында аяќтал-
ды.

Сарыкμл ауданы.

Героинмен ±сталды
"Кμкнєр-2016" жєне  "Паутина" жедел-алдын алу

іс-шараларыныњ барысында Рудный ќаласы ІІБ есірткі
бизнесіне ќарсы к‰рес бμлімініњ ќызметкерлері
41 жастаѓы ер адамды 7 грамм героинмен ±стады.

¦сталѓан кезде к‰дікті есірткі салынѓан екі ќалташаны
жерге лаќтырып тастады. Облыстыќ ІІД есірткі бизнесіне
ќарсы  к‰рес  басќармасы   ќызметкерлерініњ  айтуынша,
±сталѓан к‰дікті еш жерде ж±мыс істемейді, есірткі т±тына-
ды. Аталмыш  факті  бойынша ЌР Ќылмыстыќ Кодексініњ
296 бабы 4 тармаѓы бойынша (есірткі заттарын зањсыз саќ-
тау) соталды тергеуі ж‰ргізілуде.

ОІІД баспасμз ќызметі.

ОЌИЃА

Былтырѓы жылы
"Мерейлі отбасы"
±лттыќ байќауыныњ
облыстыќ іріктеуінде
жењіске жеткен
Тμлегеновтер отбасы
ќостанайлыќ
жастармен кездесті.

Н±рлан жєне Г‰лжау-
ћар Тμлегеновтер тоѓыз
бала тєрбиелеп отыр.
Сегізін асырап алѓан.
Кездесуге  ќатысќан
отанасы Г‰лжаућар отбасын ќ±ру
жєне тату-тєтті μмір с‰ру, бала
тєрбиесі туралы кењірек єњгіме-
леп берді. Студент жастар с±раќ-
тарын ќойып, сырласу алањыныњ
кμркін ќыздыра т‰сті.

– "‡йлену оњай, ‰й болу ќиын"
деп халќымыз бекер айтпаѓан.
Отбасын ќ±ру екі жаќќа да бірдей

жауапты іс. Отбасы туралы
єњгімелегенде ата-анамды есіме
аламын. Себебі, олар мен ‰шін
‰лгілі жандар еді. Анам ‰ш клас-
тыќ білім алѓан. Соѓан ќарамас-
тан, рухани бай, аќылды еді. Ба-
лалары  ‰шін "Ќазаќстан єйел-
дері" журналына жазылды. Атал-
ѓан басылымда ќыз бала тєрбие-

сіне ќатысты кμпте-
ген мєнді маќала-
лар болатын.
Анамныњ аќыл-ке-
њесініњ арќасында
мен де ќыздарым-
мен кμбірек сырла-
самын. Біздіњ ‰йде
єкеніњ орны жоѓа-
ры. "Єкењ айтты"
деген сμз єлі к‰нге
санамда жањѓы-
рып т±рады, – деді
Г‰лжаућар Тμлеге-
нова.

Аталмыш іс-ша-
раны "Н±р Отан" партиясы ЌОФ
±йымдастырѓанын атап μткен
жμн.

СУРЕТТЕ: Г‰лжаућар Тμлеге-
нова жастармен бірге.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Сырласу алањында – ‰лгілі отбасы
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Ќостанай облысыныњ жануарлары
арасында карантинді жєне аса-ќауіпті
ж±ќпалы жара(оныњ ішінде Сібір жара-
сы) індетін єкелуді жєне туындауын, та-
ралуын болдырмауды алдын-алу маќ-
сатында, сонымен ќатар Ќазаќстан
Республикасыныњ барлыќ аумаѓында
табиѓи жєне техногенді сипаттаѓы тμтен-
ше жаѓдайлардыњ алдын алу жєне
жоюѓа баѓытталѓан жалпы мемлекеттік
баѓдарламаны орындауда, Ќостанай
облысыныњ Тμтенше жаѓдайлар депар-
таменті аса-ќауіпті аурудыњ алдын-алу
маќсатында келесі сипаттаѓы аќпарат-
ты танысу жєне ќолдану ‰шін ±сынады.

Сібір жарасы – ќоздырушы, ол сырт-
ќы ортада ќауіп туѓызады жєне онжыл-
дыќ бойы саќталады. Ірі жєне ±саќ
м‰йізді барлыќ ауылшаруашылыќ жа-
нуарлары ж±ќпалы ауруѓа тез шалды-
ѓады. Адамдарѓа ж±ќпалы ауру заќым-
данѓан тері, азыќ-т‰лік, ауамен, ќансор-
ѓыш жєндіктер арќылы т±рмыстыќ жол-
мен ж±ѓады.

Ќоздыру  ауруын  таратудыњ  кμп
жайылѓан т‰рі – жанасу арќылы. Ауру
жануарларды к‰ту, мал сою, м‰шелеу,
етті ас ‰йде μњдеу кезінде аурудыњ
ж±ѓуы м‰мкін.

Инкубациялыќ кезењ 7-14 к‰нге созы-
лады.

Аурудыњ ењ жайылѓан т‰рі – тері
ауруы.

Мал шаруашылыѓы дамыѓан μњірлерде жайылѓан.
Алдын-алу ережелері:
– жануарларды сою жєне м‰шелеуге ќатысу кезінде ќорѓау ќ±рал-

дарын пайдалану ќажет (арнайы киім, алжапќыш, жењге киетін, ќол-
ѓап ж.т.б.);

– белгіленбеген орыннан жєне бμгде адамдардан етті жєне ет
μнімдерін сатып алмауѓа;

– етті ќатты ќызу μњдеуінен μткізуге;
– тері ауруы пайда болѓан кезде дене ќызуы кμтеріліп жєне улан-

ѓан жаѓдайда дереу дєрігерге кμріну керек.
Ќостанай облысыныњ Тμтенше жаѓдайлар департаментініњ, со-

нымен бірге облыстыњ м‰дделі ќызметтерініњ бірінші кезектегі міндеті
– т±рѓындар арасында аса ќауіпті ж±ќпалы аурудыњ пайда болуын
жєне таралуын болдырмау.

Алдын алу, саќтану шараларын саќтањыздар, μз денсаулыќтары-
њызѓа жєне туѓандарыњыздыњ денсаулыќтарына саќтыќпен ќара-
њыздар.

¤зіњізді к‰тіњіздер!

Саќ болыњыз:
сібір жарасы!

Кμп жаѓдайда  μрт  адамдар-
дыњ μрт ќауіпсіздік ережелерін
саќтамауы себепті болады.
Т±рмыстаѓы  μрттердіњ негізгі
себептері – отпен абай болмау
(соныњ ішінде, темекі шегу ке-
зінде), электр ќ±ралдарыныњ
жарамсыздыѓы, т±рмыстыќ
электр жылытќыш ќ±ралдары
мен пештерді пайдалану кезін-
де μрт ќауіпсіздік ережелерініњ
б±зылулары.

К‰н салќындаѓанда пештен
μрт кету жаѓдайлары жиі тірке-
леді. ‡йде т±рѓан пештер  бар-
лыќ μрт ќауіпсіздігі талаптарын
ескере отыра орнатылуы
ќажет. Пештерді пайдалану ке-
зінде  жанып жатќан пешті
ќараусыз ќалдыруѓа,  пеш
алды параќшасыныњ ‰стіне
отын, жанѓыш заттар мен басќа
да материалдарды ќоюѓа,
пешті т±тату ‰шін бензин, ке-
росин, дизельді отындар мен
басќа да тез жанѓыш  с±йыќ-
тыќтарды ќолдануѓа (жанѓыш
материал тиген кезде тез ара-
да жарќ етуі, жарылыс немесе
оттыњ шашылуы м‰мкін) тыйым
салынады. Сондай-аќ,  кμмір,
кокс жєне газ пешіне арналма-
ѓан б±л отын т‰рлерін ќолда-
нуѓа, т‰тін μткізгіш ретінде жел-
деткіштік жєне газ арналарын
ќолдануѓа болмайды. Пеш
‰стінде жєне оныњ жанында
киімдер, отындар мен басќа да
материалдарды кептіруге,
ќаќпаѓы  ашыќ к‰йінде пешті
жаѓуѓа жєне ќатты ќыздыруѓа
тыйым салынады.

Пеш салѓан кезде кездейсоќ
адамдарѓа сенбењіздер. Пеш
арнайы ќ±рылыс нормалары
мен ережелеріне сєйкес
(ЌНмЕ) ќатањ т‰рде салынуы

¤МІР САПАСЫ

ќажет. Оны пайдалану кезінде
т‰тін μткізгіш арналары бойы
μтетін т‰тін μткізгіш м±ржала-
ры мен ќабырѓалары м±ќият
єктелуі ќажет. Єктеу  жарыќ-
тарды аныќтау жєне оларды
уаќытылы жоюды ќамтамасыз
етеді.

Жанѓыш ќ±рылѓылардыњ
μртке ќарсы (араќашыќтыѓы)
бμліктерісіз, 0,5*0,7 метрден
кем емес кμлемінде жанбайтын
материалдардан єзірленген
пеш алды параќшасын (аѓаш-
тан немесе басќа да жанѓыш
материалдардан жасалѓан
еден), сондай - аќ пеш алды па-
раќшасыныњ жєне (араќашыќ-
тыќтыњ) бμліктерініњ к‰йіктері
мен залалдарыныњ аныќтауы
барысында,  пешті жєне басќа
да жылыту ќ±ралдарын пайда-
лануѓа тыйым салынады.

Пештер мен м±ржаларды
к‰йелерден пешпен жылыту
‰шін – 3 айдыњ ішінде 1 рет;

¤рт ќауіпсіздігін
саќтањыздар

Лисаков ќаласы-
ныњ μртке ќарсы ќыз-
меті гарнизоныныњ
жеке ќ±рамы Ќоста-
най облысыныњ "¤рт
сμндіруші" АЌ филиа-
лымен бірлесіп "Кμ-
ліктегі μртті сμндіру"
таќырыбында "¤ркен"
ЖШС Лисаков фили-
алыныњ локомотивтік
депосында μрт-такти-
калыќ оќу-жаттыѓуын
μткізді.

Оќу-жаттыѓудыњ
маќсаты темір жол
кμлігіндегі μртті сμн-
діру барысында μртке
ќарсы ќызмет гарни-
зоны бμлімшелері,
авариялыќ-ќ±тќару
ќ±рылымдары мен
ерікті μртке ќарсы
ќ±рылым арасындаѓы
μзара ќарым-ќатынас
тєртібін ќалыптастыру.

Жаттыѓу шарты бойынша,
тепловоздыњ электр жабдыѓы-
ныњ жμндеу ж±мыстары бары-
сында мотор бμлімінен μрт
шыќќан. ¤рт ТЭМ7А-00-39 ма-

Локомотивтік  деподаѓы
оќу-жаттыѓу

тоќтатылмай єрекет ететін
ошаќтар мен пештер ‰шін – 2
айдыњ  ішінде 1 рет; тоќтатыл-
май (±заќ уаќыт) жаѓылатын
ас‰й плиталары мен басќа да
пештер ‰шін – 1 айдыњ  ішінде
1 рет  тазартулар ж‰ргізілуі
ќажет.  Жаѓылатын пештен
шыѓарылатын к‰л  арнайы
бμлінген  орынѓа шыѓарылуы
ќажет.

Есте саќтањыздар, пештер
мен т‰тін μткізгіш м±ржаларын-
даѓы аќауларды жою, ќажет
болѓан кезде оларѓа жμндеу
ж‰ргізу ќажет. ¤рт ќауіпсіздік
шараларын саќтау – б±л сіздіњ
жєне жаќындарыњыздыњ
μмірлерін саќтап ќалу кепілі.
¤ртті сμндіргенше, алдын алу
оњай екенін ±мытпањыздар.

              А.ОРЫМБАЕВ,
Ќостанай облысы ТЖД

бастыѓыныњ орынбасары,
азаматтыќ ќорѓау

подполковнигі.

неврлі тепловозынан шыќќан,
ол 2ТЭ10М тепловозымен
тіркемелі к‰йде т±рѓан. Жаќын
жерде таѓы екі тепловоз т±рды.

Шартты к‰йдегі μртті сμндіру
кезінде "¤рт сμндіруші" АЌФ
μрт сμндіру авариялыќ-ќ±тќару

бμлімініњ 2 автоцистер-
насы, 1 авариялыќ-
ќ±тќару кμлігі мен жеке
ќ±рамныњ 8 адамы,
"¤ркен" ЖШС Лисаков
филиалыныњ ерікті μртке
ќарсы ќ±рылымыныњ 6
адамы,  Лисаков ќала-
лыќ 18-М¤Б-ніњ 3 авто-
цистернасы, 1 автосаты
жєне жеке ќ±рамныњ 25
адамы ќатысты.

Ќостанай облысы
Тμтенше жаѓдайлар де-
партаментініњ бастыѓы
азаматтыќ ќорѓау пол-
ковнигі Т.Кєкімовтіњ бас-
шылыѓымен оќу-жаттыѓу
ойдаѓыдай μткізілді.
Ќорытындылау кезінде
μрт-тактикалыќ оќу-жат-
тыѓуларѓа ќатысушылар-
дыњ  ±йымшыл болѓан-
дыѓы,  жаќсы  дайындал-
ѓандыѓы  атап μтілді.

Ќойылѓан маќсаттар мен тап-
сырмалар толыќ кμлемде
орындалды.

Ќостанай облысы ТЖД
Лисаков ќаласы ТЖ

бμлімі.

Отбасы к‰нін атап
μтуге жиналѓан ќыз-
меткерлер мен олар-
дыњ отбасыларына
арнаѓан сμзінде ТЖД
бастыѓы, азаматтыќ
ќорѓау полковнигі
Т.Кєкімов: "Отбасы –
єр адамныњ μміріндегі
ењ мањыздысы. Біз
μзіміз жаќсы кμретін
жєне ‰лгі алатын
адамдарѓа ќамќор-
лыќ жасаѓымыз ке-
леді, оларѓа тек  баќыт тілейміз. Отбасымызда біз жаќсы кμруге, сый-
лауѓа жєне жауапкершілікке ‰йренеміз. Б‰гін біз Азаматтыќ ќорѓау
ќызметкерлерініњ отбасыларын  "Отбасы к‰ні" мерекесімен ќ±ттыќ-
таймыз", – деді.

Мереке Ќостанай облысыныњ ТЖД μрт сμндіру жєне авариялыќ-
ќ±тќару ж±мысы ќызметініњ м±ражайында танымдыќ саяхаттан бас-
талды. Бастыќтыњ  орынбасары,  азаматтыќ  ќорѓау  полковнигі
Е.Аќдаулетов  экспонаттарды кμрсетіп, ќонаќтарѓа ќызметтіњ ќ±ры-
луы жμнінде жєне ќ±тќарушыныњ ќиын да ќажетті мамандыѓы
жμнінде єњгімелеп берді.

Департамент ѓимаратына экскурсия жасаѓаннан кейін, ќонаќтар
"Кμњілді старттар" жарысына ќатысты, онда ењ тату, мыќты жєне
кμњілді отбасы атаѓын алу ‰шін  сайысуѓа м‰мкіншілік туды. Б±л ме-
рекеде жењімпаздар мен жењілгендер болѓан жоќ, єр отбасына сый-
лыќтар табысталды. "Отбасы к‰ні" ‰лкен дастарќан басында шай
ішумен аяќталды.

Шолпан КАБЖАНОВА,
Ќостанай облысыныњ ТЖД  кадр ж±мысы бμлімініњ аѓа

инспектор-психологы,  азаматтыќ ќорѓау аѓа лейтенанты.

Отбасы к‰ні
ќызыќты μтті
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2 класты
 арпа

 25 000

22 321

600

14

2

7

 Жол берілмейді
2 класты арпа ‰шін
2119-2011 ЌР СТ

сєйкес

5 класты
Triticum aestivum

L  бидайы

30 000

26 786

650

14

2

15

Жол берілмейді
5 класты Triticum aestivum
L  бидайы ‰шін 1046-2008

ЌР СТ сєйкес

2016 жылы жасалѓан  форвардтыќ сатып алу келісім-шарттары,
сондай-аќ  келесі сатып алу баѓалары жєне сапалыќ кμрсеткіштері бойынша  астыќты

сатып алудыњ басталѓаны туралы хабарлайды

Ќосымша аќпараттарды "Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпорациясы" ¦К" АЌ облыстыќ(μњірлік) μкілдіктерінде мына
мекенжайлар бойынша ала аласыздар:

Ќостанай облысы, Ќостанай ќ., Таран к-сі, 147, тел. (8-714-2) 53-11-44, 53-45-79, 53-29-12.
Ќосымша аќпаратты мына мекенжай бойынша ала аласыздар:
Астана ќ., Московская к-сі, 29/3 тел (8-717-2) 59-12-48, 59-12-65, 59-12-13.

34 000

30 357

700
18

9,5

14

2

5

100

36 000

32 143

700
20

11

14

2

5

100

45 000

40 179

740-750
24-25

13

14

2

4,5

200

50 000

44 643

760
26-27

14,5 жєне
одан

жоѓары
14

2

4,5

250

3 класты
Triticum aestivum L  бидайы

42 000

37 500

730
23

12,5

14

2

4,5

200

41 000

36 607

710
23

12

14

2

4,5

200

Бір тонна ‰шін

 4 класты
Triticum aestivum

L  бидайы

Жол берілмейді
3 класты Triticum aestivum L  бидайы

‰шін 1046-2008 ЌР СТ сєйкес

Жол берілмейді
4 класты Triticum

aestivum L  бидайы ‰шін
1046-2008 ЌР СТ сєйкес

Сапалыќ кμрсеткіштер:

ЌЌС тμлеушілер ‰шін,
тењге:
ЌЌС тμлеушілер ‰шін,
тењге:

Натура, г/л,  кем емес
Желімтектіњ салмаќтыќ
‰лесі, %, кем емес
Аќуыздыњ салмаќтыќ
‰лесі, ќ±рѓаќ затќа %, кем
емес
Ылѓалдылыѓы, %,
артыќ емес
Арам шμп ќоспасы,
%, артыќ емес
Астыќ ќоспасы, %,
артыќ емес
Т‰су саны секунд, кем емес
Астыќтыњ ж±ќпалылыѓы
Басќа сапалыќ
кμрсеткіштер

2 класты
 арпа

 25 000

22 321

600

14

2

7

 Жол берілмейді
2 класты арпа ‰шін
2119-2011 ЌР СТ

сєйкес

EXW "Франко завод"(Инкотермс 2010) жеткізу фактісі бойынша мына баѓалар
бойынша тμлеу шартымен 3,4 класты Triticum aestivum L  бидайы мен

2 класты арпаны сатып алудыњ басталѓаны туралы хабарлайды

Тμлем шарты: "Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпорациясы" ¦К" АЌ белгіленген тєртіп бойынша ќойма ќызметін
кμрсету ‰шін астыќ ќолхаттарын шыѓара отырып іріктеген  астыќ ќабылдау кєсіпорындарына жеткізу фактісі
бойынша.

2016 жылѓы жиын-теріндік 3,4 класты Triticum aestivum L  бидайы мен 2 класты арпаны сатып алу баѓдарлама-
сына ќатысу ‰шін μтінімдер "Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпорациясы" ¦К" АЌ облыстыќ(μњірлік) μкілдіктерінде мына
мекенжайларда ќабылданады:

Ќостанай облысы, Ќостанай ќ., Таран к-сі, 147, тел. (8-714-2) 53-11-44, 53-45-79, 53-29-12.
Ќосымша аќпаратты мына мекенжай бойынша ала аласыздар:
Астана ќ., Московская к-сі, 29/3 тел (8-717-2) 59-12-48, 59-12-73, 59-12-65.
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Бір тонна ‰шін

 4 класты Triticum
aestivum L  бидайы

Жол берілмейді
3 класты Triticum aestivum L  бидайы

‰шін 1046-2008 ЌР СТ сєйкес

Жол берілмейді
4 класты Triticum aestivum L
бидайы ‰шін 1046-2008 ЌР

СТ сєйкес

Сапалыќ кμрсеткіштер:

ЌЌС тμлеушілер ‰шін,
тењге:
ЌЌС тμлеушілер ‰шін,
тењге:

Натура, г/л,  кем емес
Желімтектіњ салмаќтыќ
‰лесі, %, кем емес
Аќуыздыњ салмаќтыќ
‰лесі, ќ±рѓаќ затќа %, кем
емес
Ылѓалдылыѓы, %, артыќ
емес
Арам шμп ќоспасы, %,
артыќ емес
Астыќ ќоспасы, %, артыќ
емес
Т‰су саны секунд, кем емес
Астыќтыњ ж±ќпалылыѓы
Басќа сапалыќ
кμрсеткіштер

Рудный ќаласыныњ Тμтенше
жаѓдай басќармасында №1 ма-
мандандырылѓан жасаѓы жєне
Рудный ќаласыныњ єділет бас-
ќармасы отбасы к‰ніне орай кез-
десу μткізді.

Кездесу барысында Отбасы
к‰нін тойлаудыњ жања дєст‰рі ту-
ралы сμз болды. Мемлекет бас-
шысы атап μткеніндей, біздіњ
ќоѓамда, отбасы єрќашанда
±рпаќтар жалѓастырушысы, руха-
ни жєне мєдени дєст‰рлердіњ
саќтаушысы болып табылады.
"Отбасы к‰ні" моральдыќ, рухани
жауапкершіліктіњ ныѓаюына,
біздіњ ќоѓамда отбасыныњ мањыз-
дылыѓын арттыруѓа ыќпал ететін
болады. Отанды ќалтќысыз с‰ю
отбасына деген махаббаттан
басталады. Туѓан шањыраќта
алѓан тєрбие –  б±л халыќтыњ са-
лауатты жєне табысты болаша-
ѓыныњ кепілі. Отбасылыќ ќ±нды-
лыќтарды насихаттау, отбасыны
ныѓайту – мемлекеттіњ ењ негізгі
міндеттерініњ бірі.

Кездесуге ќатысушылар "От-

басы – ќоѓамныњ іргетасы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ
жєне Ќостанай облысыныњ неке
жєне туу кμрсеткіштерін талдау",
"Отбасындаѓы жас балаларѓа
деген  ќамќорлыќ" жєне басќа та-
ќырыптар бойынша пікір алмас-
ты.

Отбасы к‰ні  ќарсањында
Рудный ќаласы Тμтенше жаѓ-
дайлар басќармасыныњ ќыз-

 ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

Ермекбай
       ХАСЕНОВ

Сол  жылы  кμктем  ерте
туды. Ќар к‰рт еріп, аѓынды
сулар сай салаѓа толды.
Сєуір айындаѓы осындай жы-
лылыќ ауа райыныњ    де єсе-
рінен бе, Рудный  ќаласында
бірге  μскен бес дос кμшеде
еркін  серуендеді. Балалыќ
шаќтаѓы бастан кешкен
ќызыќты оќиѓаларды сμз
етісті.  Єдеттегідей єзілдесіп,
бірін-бірі сμзбен ќажады. Ащы
сусыз сμздері  жараспаѓасын
ќалталарыныњ т‰бін  ќаѓып,
тиын-тебен жалѓастырып
д‰кеннен  араќ-шарап  сатып
алды. Бір шμлмекті тауысып
ішіп,  жалѓыз  алманы  бμліп
жеді. Татулыќтары  ерекше
жарасымды  еді. Єлден
уаќытта  ішімдікті  кμшеде
"сілтеуді"  лайыќсыз  санады.

–  Меніњ апайыма ќосыл-
ѓан  Кукушкинніњ  ‰йіне барып,
жайласып отырайыќ, – деп
±сыныс  жасады  Дибров.

‡йге кіргесін  алдымен  кар-
та ойынына  емін-еркін кірісті.
Ащы судан  сімірген соњ ќоя
ма, ќалжыњдасудыњ  соњы
дμрекі  сμзге айналды. Кеш
бойы ішілген  араќ  жас
жігіттердіњ  буынын босата
бастады. Соѓан  ќарамастан
аќша  ќосып, д‰кеннен араќ
сатып єкелуге  кезек-кезек
аттанды.

¦заќ отырыстан соњ аќша
таусылды. Ќызара  бμрткен-
дердіњ  єлі де  ащы  суѓа
тєбеті тежелмегені байќалды.
Аќылдасып ќаражат  табу
ќамын жасады.

– Николай Кукушкинніњ
єжесініњ мыс флягасын  са-
тайыќ, – деді Москалев.

– Сен бμтен ‰йдіњ д‰ниесі-
не  иелік етпе, –  деп Моска-
левты темекі  шегіп т±рѓан
Дибров тыйып тастады.
К‰жіриіп Москалевќа сес
кμрсетіп, тыныштандырмаќ
болды. Шμлмектесі оныњ
сμзіне  ќ±лаќ аспады. Ќарсы-
ласып сμзіне сμз  ќайтарды.
Жыны онан сайын ќозѓан  Диб-
ров  оныњ   т±мсыѓынан  жуан
ж±дырыѓымен  ќонжитты.
Москалев  ќатты  соќќыдан
жерге  ќ±лады.

  Дибров м±нымен тыншы-
мады. Еденде с±лап жатќан
мас жігітті ‰йден  ќууѓа ыњѓай-
ланды. Москалев кμктемніњ
кешкі  суыѓынан  жаурайты-
нын есіне алды. Кетіп  бара
жатып, жењіл к‰рткені  ќолы-
на ќыстырды. Оныњ басќа
біреудіњ киімін алып  кетіп
бара  жатќаны  Дибровќа  ќана
емес, сырт киімніњ иесі Пугов-
кинніњ  де  ашуын ќоздырды.
Ќос  жігіт сыртќа  беттеген
Москалевќа  д‰рсе  ќоя
берді.

Єуелде дауысын кμтере
сμйлеген Дибровтыњ  енді ала-
ќаны ќышыды. Москалевты

жаѓасынан ќос ќолымен уыс-
тай ±стап, ж±дырыѓымен бе-
тіне ќойып ќалды. Пуговкин
де тμбелеске араласып кетті.
Етпетінен с±лап, орнынан
т±ра алмаѓан мас жігітті олар
аяќтарымен аяусыз тепкіледі.

 Москалевтіњ ќорѓануѓа
м±ршасы жоќ. Ауыр соќќы-
лар тек денесіне ѓана емес,
басына да тиді. Содан есењ-
гіреп  кетті. Ыњырсып аќырын
сμйлегенмен  Дибров пен
Пуговкин ќ±лаќ  салмады.
Жайшылыќтаѓы  ж±дырыќта-
су санап, жаралыѓа жайбара-
ќат  ќарады. Сонымен  ќоймай
ќорѓансыз  жігітті  сыртќа же-
телеп, сосын  ‰йдіњ  мањынан
ќуды.

–  Єп-єдемі отырысымыз-
дыњ сєнін б±здыњ. Осы той-
ѓаныњмен  ќайќай, –  деп
бμксесінен тепті.

 Денесі  к‰птей боп іскен
Москалев аяѓын с‰йрете  ба-
сып, кμшеде зорѓа ж‰ріп  келе
жатты. Кμпќабатты  ‰йдіњ  жа-
нына  жеткесін  ауыр жараќа-
ты жанын  ќинап, ќимылдай
алмай сєл  уаќыт т±рды.
Подъезге кіргенмен баспал-
даќтармен ж‰ргенде ќиналды.
Тμртінші ќабатќа жеткенде
ары ќарай аттай алмай
с‰рінді. Орнынан т±ра алмай
жатып ќалды.

Баласы кешіккесін  ата-ана-
сы ќобалжыды. Подъезде
т±рып  ќалѓан болу керек де-
ген болжаммен сыртќа бет-
теді. Баспалдаќта с±лап
жатќан ±лын кμргенде олар
шошып кетті.

Ата-ана  ш±ѓыл  т‰рде  же-
дел жєрдем  шаќырды. Аќ
халатты  абзал жандар жас
жігітті ауруханаѓа жеткізді.
Басынан ќатты жараланѓан
сырќатќа т‰рлі  емдер ќолда-
нылды. Дегенмен, Москалев
есін  жия алмай, кμз  ж±мды.

Ш±ѓыл-тергеу  тобы ќыл-
мыстыњ себебін аныќтауѓа
кірісті. Тμбелес араќты шек-
тен  тыс кμп  ішкендіктіњ  єсе-
рінен  туындаѓаны  аныќтал-
ды. Дибров пен Пуговкинге
бірден  к‰дік  туындады.
Ќазаќстан Республикасыныњ
Ќылмыстыќ Кодексініњ 103
бабыныњ 3  бμлімі  бойынша
олар айыпталды.

  Дибров  тергеу кезінде
б‰кіл айыптыњ  барлыѓын мой-
нына  алды. Москалевты
жалѓыз μзі ±рѓанын  айтты.
М‰мкін мєселе осымен аяќта-
лар ма еді? Тергеушілер оны
Пуговкинмен беттестіру ша-
расын ±йымдастырды. Сол
кезде  Дибров берген  жауа-
бы жалѓан  екенін  білдірді.
Москалевты  соќќыѓа   жыѓуѓа
Пуговкин  ќоса кμмектескенін
кμлденењ  тосты.

  Міне, сау кезде сырла-
сып, достыќ сезімін  біл-
діретін ‰ш ќ±рдастыњ таѓды-
ры араќтыњ салдарынан осы-
лайша б‰лінді.

ІшімдіктіњІшімдіктіњІшімдіктіњІшімдіктіњІшімдіктіњ
ќ±рбаны болдыќ±рбаны болдыќ±рбаны болдыќ±рбаны болдыќ±рбаны болды

Отан – отбасынан басталады

меткерлері ќайырымдылыќ ак-
циясын μткізді. "Рудный ќала-
сыныњ №1 ата-ана ќамќорлы-
ѓынсыз ќалѓан жетім балаларѓа
арналѓан коррекциялыќ мек-
теп-интернатыныњ" тєрбиеле-
нушілеріне оќу ќ±ралдары та-
быс етілді.

А.‡МБЕТИЯРОВА,
  ТЖБ ќызметкері.

Рудный ќаласы.

«Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпорациясы»
¦лттыќ  компаниясы»  Акционерлік  ќоѓамы
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.
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Назар аударыњыз –
балалар!

Б.Ќолдасбаев атындаѓы жалпы білім беретін орта мектебінде "На-
зар аударыњыз – балалар!" атты акциясы μтті.

Іс-шараны мектептіњ жоѓары сынып оќушыларынан ќ±ралѓан жас
жол инспекторлары флешмоб биімен ашты.  Олар оќушыларѓа жол-
да ж‰ру ережелері жайлы айтып, т‰сіндіріп μтті.

1-ші сынып оќушылары осы таќырыпта тасќа сурет салудан сай-
ысып, жењімпаздары марапатталды.

Ішкі істер бμлімініњ ќызметкерлерімен бірге мектептіњ жас жол инс-
пекторлары жол ќиылыстарында  кμліктерді тоќтатып, ж‰ргізушілер-
ге ескерту параќшаларын таратты.

Мектептіњ жас жол инспекторлар ‰йірмесі 2010 жылдан бастап
ж±мыс істеп келеді. Олар  аудандыќ сайыстарда  жењімпаз атанѓан.
Облыстыќ сайыстарѓа  жолдама алып, ќатысып отырады.  "Жас са-
нитар" аталымы бойынша 3-ші орын иеленді. Сонымен ќатар ден-
саулыќ департаментінен грамота мен сыйлыќтарѓа ие болды. Об-
лыстыќ сайыста жасаѓан бейнеролигі ‰здік болып танылѓан облыс-
тыќ ішкі істер департаментінен алѓыс алды. Жыл сайын жас жол
инспекторлар ‰йірме м‰шелерімен мектепшілік сайыстары μтеді.
Атап айтар болсаќ: жолда ж‰ру ережелері, велосипедпен жарыс,
жас медбикелер, реттеушілер сайыстары. Осы аталѓан іс-шаралар
аудандыќ ќорѓаныс істер мен ішкі істер бμлімініњ ќызметкерлерімен
бірлесіп μткізіліп отырады.

Є. Ж¦МАБЕК.

Еліміздіњ болашаѓы –

жас ±рпаќтыњ ќолында

Елбасыныњ ±лт денсаулыѓы мен μскелењ жас ±рпаќтыњ са-
лауатты μмір салтына ‰лкен кμњіл бμліп жатќандыѓын аныќ
ањѓаруѓа болады.

Кез келген елдіњ болашаѓы оныњ халќыныњ денсаулыѓына бай-
ланысты.  Ал біздіњ болашаќтаѓы баѓытымыз – салауатты μмір
салты.

XXI ѓасыр білімділер ѓасыры болѓандыќтан б‰гінгі тањда зама-
нымызѓа сай зерделі, ой-μрісі жоѓары, жан-жаќты дамыѓан ±рпаќ
ќалыптастыру мемлекетіміздіњ алѓа ќойѓан аса мањызды міндеті
болып т±р.Тєрбие мен білімніњ алѓашќы дєні мектепке дейінгі
тєрбие ошаѓында беріледі. Отбасында ата-ананыњ ыќыласы мен
мейірімінен нєр алѓан бала балабаќшада тєрбиешілердіњ ш±ѓы-
лалы шуаѓына бμленеді. Баланыњ бойындаѓы жаќсы ќасиеттер
мен м‰мкіндіктерді ашып, олардыњ μнегелі де тєрбиелі болып
тєрбиеленуіне балабаќшаныњ мањызы зор. Баланыњ баќытты
болуы ‰шін, денініњ сау болуы ‰шін ‰лкен ќамќорлыќ жасауы-
мыз керек. Дені сау баланыњ аќыл-ойы айќын, μз-μзіне сенімді,
жан-жаѓына ќуанышпен шаттана ќарайтындай болуы шарт. Бала
денсаулыѓыныњ мыќты болып, ќозѓалыс, дене ќ±рылысыныњ
д±рыс жетілуі мектепке дейінгі кезењде ќалыптасады. Дене жат-
тыѓуы баланыњ жан-жаќты жетілуіне ыќпал етеді. Дене тєрбие-
сініњ негізгі мазм±ны денені жаттыќтыру болып табылады. Тєрбие
болмаѓан жерде білімніњ болуы да  м‰мкін емес. Еліміздіњ бола-
шаѓы ‰шін баламыз тєрбие мен білімді балабаќшадан бастаѓа-
ны д±рыс.

К.СЕМБИНА,
"Ж±пар" балабаќшасыныњ тєрбиешісі.

Аманкелді ауданы.

¤МІР САПАСЫ

Ќырк‰йектіњ екінші жексенбісі елімізде Отбасы к‰ні аталып μтті. Мереке
ќарсањында некелерін ќиѓан ќостанайлыќ жас ж±байларѓа облыстыќ Єділет
департаментініњ басшысы Б.Ерімбетовтыњ ќ±ттыќтау хаты тапсырылды.

Ќымбат
      ДОСЖАНОВА

Неке ќию рєсімі Ќостанай ќала-
сындаѓы Салтанат сарайында
μтті. Тимур-Шынар жєне Алек-
сандр-Руслана есімді екі ж±пты
єділет департаментініњ μкілдері
ќ±ттыќтады. Тамыз айында алтын
тойларын атап μткен ата-єже
Амангелді Сейдахмет±лы мен

Баќытжамал М±стафаќызы жас
ж±байларѓа бата берді.

Ќалалыќ АХАТ бμлімініњ дерегі
бойынша, 2016 жылдыњ сегіз ай-
ында 1512 неке тіркелген. Б±л
кμрсеткіш былтырѓымен салыс-
тырѓанда 214 некеге μскен. Сон-
дай-аќ бала туу кμрсеткіші де кμњіл

ќуантады. 2015 жылы 2000 бала
д‰ниеге келсе, 2016 жылы 2915
бала жарыќ д‰ние есігін ашты.

СУРЕТТЕ: жас ж±байлар Ти-
мур мен Шынар.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

"АУЫЛЫМ  – МЕНІЊ Ж¦МАЃЫМ!"
"Ќостанай тањы" газетініњ фотобайќауы

Фотобайќаудыњ б±л жолѓы ќатысушысы – Н±рымжан Милќатов.
Ол – Єулиекμл ауданыныњ т±рѓыны.  Суретте баласы Бєлдік Н±рєли
Н±рымжан±лы Жанкелдин ауданына ќарасты А.Байт±рсынов
ауылындаѓы ата-єжесіне ќыдырып барѓан кездегі сєттері кμрсетіл-
ген. Жайма-шуаќ жаз мезгілінде балаќай суѓа т‰скенді ±натады екен.
Кішкентай Н±рєлиге ауыл ерекше ±наѓан сыњайлы. Баќша суарып,
μзі ќатарлас балалармен достасып, таза ауада алањсыз ойын ќызы-
ѓына батады. Єкесі Н±рымжан баласыныњ ќызыќты єр сєтін ќалт
жібермейді. Себебі, сурет мєњгілік естелік болып ќалады.

Жас ж±байлар

шањыраќ кμтерді

Сурет – тарих, сурет – уаќыт
уысынан  суырып алынѓан "тірі"
секундтар. Олай болса, сізге
μмірдіњ ењ ерекше сєттерін
ж±ртпен бμлісудіњ тамаша
м‰мкіндігі туды!

Таяуда "Ќостанай тањы" газеті
оќырмандар арасында "Ауылым
– меніњ ж±маѓым" атты фотобай-
ќауын жариялаѓан болатын. Маќ-
сат – жайдары жаздыњ ењ ерек-
ше де кμркем кμріністерін кадр-
ѓа іліктірген ‰здік авторды аныќ-
тау. Газетімізге де, ресми сайты-
мызѓа да хабарландыру беріл-
гендей, байќауѓа ќатысуѓа ниет
білдірушілерге шектеу ќойыл-
майды. Жасќа да, жасамысќа да,
кєсіби шеберге де, єуесќой фо-
тошыѓа да шарт біреу – талѓам-
ды, тосын, жанды суреттер ірік-
теуге т‰седі. Ендеше, ќ±рметті
оќырман, редакциямыз таѓайын-
даѓан ж‰лденіњ лайыќты иегері
боламын десењіз, белсенділік та-
нытыњыз!

Жолдаѓан фотоларыњыз газет
бетінде жарыќ кμріп, сайтымыз-
да да ±дайы кμрініс тауып оты-
ратын болады.

Ескерте кетейік, суретте-
ріњізді Kostanaytany.@mail.ru не-
месе Kt-fan@mail.ru электронды
мекенжайларына жолдауыњызѓа,
сондай-аќ 54-84-44, 57-67-65
нμмірлерімен байланысуыњызѓа
болады. Ж±мыстар 1 ќазанѓа
дейін ќабылданады.
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