
Қар жамылып ана құм, мына құм да,
Іші толған сайлардың, жырының да.
Бірде ысқырып,
Бірде ұлып,
Үріп бірде,
Қорқыныш жүр қоянның құлағында.

Ұшырардай долы жел қыстақты үрлеп,
Екілене соғады қыстап, тілдеп.
Ат жалына жармасып,
Түйелердің
Шудасынан болады ұстап мінбек.

Орғып өткен оппа қып оңын, солын,
Мінсіз етіп жонады қардың жонын.
Арасынан өте алмай
Ышқынып ол 
Сабалайды қойлардың қалың тонын.

Жолыққанды итеріп өңменінен,
Қағып,
Аппақ төсейді төрге кілем.
Тынышталса,
Іздері тіршіліктің
Сыр шертеді сол кілем өрнегінен!

қыс көзі 
          қырауда

Серікбай  ОСПАНОВ

Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Қостанай қалалық 
құрылыс бөлімі облыс ор-
талығындағы Гашек кө-
шесінің Волынов көшесіне 
дейінгі аумақ аралығын-
да кәріз құбырын жаңар-
ту кезінде шала-шарпы 
істелген жұмысты толық 
орындалды деген жалған 
құжат қабылдаған. Атап 
айтқанда, құрылыс жұ-
мыстары түгелімен жа-
салмаса да, мемлекеттік 

актіге бөлім басшысының 
міндетін атқарушы Ж.На-
метов қол қойып жібереді. 
Бастапқыда осы жұмысты 
мойнына алған мердігер 
компания құрылысты 
өткен жылдың тамыз 
айында аяқтауға тиісті 
екен. Алайда қазан ай-
ында жөндеу-жаңартуды 
бітірмеген серіктестікке 
қаржы төленіп те қояды. 
Бұндай шикілікті қала-
лық прокуратура әшке-
релеген. 

Енді былықтың беті 

ашылып, оған тікелей 
жауапты құрылыс бөлімін 
басқарып отырған Ж.На-
метов ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қос-
танай облысы бойынша 
департаментінің Тәртіптік 
кеңесіне шақырылып, жа-
саған ісіне жауап берді. 
Айтуынша, олқылықтар-
дың барлығы желтоқсан 
айында жойылып, қара-
жат түгел игеріліпті. Де-
генмен тәртіптік кеңес 

мүшелері бөлім басшы-
сынан неліктен мемлекет 
ақшасын заңсыз игеріп 
алып, содан кейін ғана 
жұмысты орындадыңыз-
дар деп сұрады. 

– Біздің бөлімде жұмыс 
шаш етектен, ал маман-
дар тапшы. Кейде түн 
ортасына дейін отыруға 
тура келеді. Сол себепті 
көбі қағазбастылыққа 
шыдамай, өз еркімен жұ-
мыстан кетіп жатады. 
Ал мен салғырттық жа-
сағаным үшін өз кінәмді 

мойындаймын. Оны әдейі 
істеген жоқпын. Құжатқа 
мерзімінен бұрын қол қой-
ылса да, жұмыстар кейін 
толық атқарылып, қаржы 
да игерілді. Мемлекет-
ке шығын келген жоқ. 
Күні кеше мемлекеттік 
сәулет-құрылыс бақылау 
департаменті комиссиясы 
мемлекеттік актіге қол 
қойып, бізге жіберді. Ал 
біз ол құжатты прокура-
тураға жолдадық, – деді 
Ж.Наметов.

ТӘРТІПТІК КЕҢЕСТЕ

Құжат мінсіз болса – басшыға абырой
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Ќ±жат мінсіз болса –
басшыѓа абырой

 Ал Ќостанай ауданы-
ныњ Садчиков орта мек-
тебі ѓимаратына ж‰р-

гізілген жμндеуге жарияланѓан
мемлекеттік сатып алу байќауы
зањсыз деп танылып отыр.
Тєртіптік кењесте сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы зањнаманы
б±зды деген Ќостанай аудандыќ
білім бμлімі басшысы Н.Бике-
нов пен аталѓан мекеменіњ бас
есепшісі Р.Ж±машеваѓа ќатыс-
ты іс талќыѓа салынды.

Белгілі болѓандай, былтыр
Садчиков ауылындаѓы білім ор-
дасына к‰рделі жμндеу ‰шін
аудандыќ білім бμлімі электрон-

Виктор Ионенко –
Мењдіќара ауданыныњ єкімі

бет баќтырѓан жоќ. Айтуынша,
8 мыњ шаршы метр аумаќтыњ
ќ±рылыс ж±мыстарын екі жа-
рым айда аяќтапты. Осы уаќыт
аралыѓында оќушыларды мєде-
ниет ‰йіне кμшіруге тура келген.

Істі талќылаѓан тєртіптік ке-
њес м‰шелері лауазымды т±лѓа-
ныњ єрекетінде сыбайлас жем-
ќорлыќ белгілерініњ барын
аныќтап, Н.Бикеновті ќызметі-
нен босату туралы ±сыныс жа-
сады. Ал аталѓан мекеменіњ бас
есепшісі Р.Ж±машеваѓа ќатыс-
ты іс ќаралып, жасаѓан єре-
кетініњ дењгейі сарапталып,
тиісті ±сыныстар ќабылданбаќ.

Ана мен бала μлімініњ єрбір дерегі тμтенше
жаѓдай ретінде ќарастырылуы тиіс. Бейсенбі к‰ні
облыстыќ прокуратурада μткен ќоѓамдыќ кењес-
те облыс прокуроры М.Ќайбжанов аќ халатты-
ларѓа осылай деді. Аймаќ прокурорыныњ б±лай
деуі бекер емес. Ќазір μњірімізде 15-17 жас ара-
лыѓындаѓы ќыздардыњ ж‰кті болып ќалуы жиіле-
ген. Мєселен, осындай жаѓымсыз оќиѓаныњ 2013
жылы 228 дерегі тіркелсе, 2014 жылы ол 322-ге
жетіпті. Таѓы бір алањдатарлыќ жаѓдай, жыныс-
тыќ жолмен ж±ѓатын ауру белгілері 12 жасμспі-
рімнен аныќталѓан.

– Дєрігерлердіњ ењбегін жоѓары баѓалаймыз.
Алайда, емделушілердіњ μліміне єкеп соќќан са-
пасыз медициналыќ кμмек кμрсету фактілері бізді
алањдатады. Мєселен, 2014 жылдыњ 6 наурызы
к‰ні Мењдіќара орталыќ аудандыќ ауруханасы ќыз-
меткерлері азаматша С.Сатаеваѓа уаќытынан
б±рын туѓан нєрестесініњ денесін ќорапќа орап,
"μлді" деп жерлеуге берген. Алайда, бір саѓаттан
кейін бала дыбыс шыѓарып, тірі екені белгілі бол-
ѓан. Оны шаќалаќтыњ єкесі байќапты. Сєби облыс-
тыќ балалар ауруханасына жеткізілгенімен, ол 3
тєуліктен кейін шетінеп кетті. Осы факті бойынша
аудандыќ прокуратура ќылмыстыќ іс ќозѓады. Біраќ
екі тараптыњ μзара келісімге келуіне орай ќылмыс-
тыќ іс тоќтатылды. Сонымен ќатар, прокурорлыќ
тексеру кезінде дєрігерлердіњ кінєсінен 54 балаѓа
екпе салынбаѓаны аныќталды. Осындай жаѓдай-
лар прокурорлардыњ араласуынан кейін ѓана
белгілі болды, – деді облыстыќ прокуратураныњ
1-ші басќарма бастыѓы Асќар Сыздыќов.

А.Сыздыќов сондай-аќ, дєрігерлердіњ дертті дер
кезінде аныќтамауы салдарынан  емделушілердіњ
203-і ќатерлі ісіктен кμз ж±мѓанын, оныњ 98-і єйел-
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дер екенін айтты. Басќарма бастыѓы б±дан бμлек,
ата-аналардыњ да салѓырттыѓы туралы мєлімет-
тер келтірді. Айтуынша, кейбір ата-ана μз міндетін
мейлінше атќара алмайды. Бір ѓана мысал, Ќоста-
най ќаласында ж‰ктіліктіњ 8 айлыѓында болѓан ке-
ліншек жања жылдыќ мереке кезінде тєулігіне бір
шμлмек араќќа дейін ішіп ж‰рген. Соныњ салда-
рынан былтырѓы жылдыњ 10 ќањтары к‰ні нєресте
жатырда шетінейді. Ал, №17 мектептіњ 7 сыныбын-
да оќитын 14 жасар кμкμрім ќыз бала бір жыл бойы
20 жасар ер адаммен бірге т±рып келгені бер жаѓы,
аяѓы ауырлап, аќыры т‰сік жасатуѓа тура келіпті.

Ќоѓамдыќ кењесте медицина саласындаѓы ма-
ман тапшылыѓы да сμз болды. Ќазір Ќостанай об-
лысы бойынша 64 гинеколог пен педиатр тапшы.
Сондай-аќ, денсаулыќ саќтау басќармасыныњ бас-
шысы ана мен бала μлімін азайтуѓа баѓытталѓан
ж±мысты к‰шейтіп жатќанын жеткізді. Ќазіргі уаќыт-
та ана мен бала денсаулыѓын ќорѓау саласында
шетелдік мамандармен тєжірибе ж‰ргізіліп жатыр.

Ана мен бала μліміне
не себеп?

ПРОКУРОРЛЫЌ ЌАДАЃАЛАУ

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

ды мемлекеттік сатып алу бай-
ќауын жариялайды. Алѓашќы
жолы бірнеше мердігер ќ±ры-
лыс ж±мыстарын ж‰ргізуге
μтініш білдірген екен, ол зањсыз
деп саналѓан. Екінші мєрте бір
ѓана мердігердіњ ќ±жаты тиісті
талаптарѓа сай деп танылады.
Алайда, Мемлекеттік ќызмет
істері жєне сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл агент-
тігініњ облыстыќ департаменті
ќызметкерлері б±л байќаудыњ
зањѓа ќайшы μткендігін айтып
берді.

Дегенмен білім бμлімініњ же-
текшісі μзін кінєлі емеспін деп,

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

 Д‰йсенбіде облыс
єкімі Н±ралы Садуаќасов
мењдіќаралыќтарѓа жања
єкімді таныстырды. Ал
осыѓан дейін Мењдіќара
ауданын басќарѓан
Серікжан Жаќаев μз
еркімен ж±мысынан
босатылды.

– Ќазір єрбір аудан μз эко-
номикасын ныѓайтуы ќажет.
¤йткені облыс экономикасы
оѓан ќа-расты аудандардыњ эко-
номикасымен тыѓыз байланыс-
ты. Виктор Ионенко – білікті, сау-
атты басшы, – деді халыќќа та-
ныстыру кезінде Н±ралы Садуа-

Жања таѓайындаулар
"Казагроинновация" АЌ басќармасы тμра-

ѓасыныњ б±йрыѓымен "ТХ Заречное" ЖШС ди-
ректоры болып Владимир Леонидович Чер-
ненко таѓайындалды.

Владимир Черненко  1955 жылы Украина-
ныњ Кироградское облысыныњ Маловисковск
ауданыныњ Хмелевское ауылында туѓан. Жо-
ѓары білімді, "ѓалым-агроном". Ењбек жолын
агрономдыќтан бастаѓан ол басшылыќ лауа-
зымдарда да ќызмет атќарды.

2002-2014 жылдар аралыѓында "Заречное
ТШ" ЖШС директорыныњ орынбасары, "Аќ-Ќ±дыќ" ЖШС директо-
ры болѓан.

"Ерен ењбегі ‰шін" медалімен марапатталѓан.

* * *
Ќостанай облысы єкімініњ μкімімен облыс

єкімдігі жерлерініњ пайдаланылуына жєне
ќорѓалуына баќылау басќармасыныњ басшы-
сы болып Теміржан Тμлебай±лы Тμлебаев
таѓайындалды.

Теміржан Тμлебай±лы 1952 жылы Аќмола
облысыныњ Жаќсы ауданыныњ "Есіл" совхо-
зында туѓан.

Жоѓары білімді, 1976 жылы Целиноград
ауылшарушалыќ институтыныњ Ќостанай-
даѓы филиалын "ѓалым-агроном" мамандыѓы
бойынша бітірген. 2002 жылы – Ќостанай
єлеуметтік академиясында "зањгер" мамандыѓы, 2005 жылы Ќос-
танай инженерлік-техникалыќ университетінде "инженер-технолог"
мамандыѓы бойынша білім алѓан. Ауылшарушылыќ ѓылымдары-
ныњ кандидаты.

Ењбек жолын ауылшарушылыќ саласында бастаѓан Теміржан
Тμлебай±лы б‰гінгі к‰нге дейін єр т‰рлі ќызметтерде табысты ќыз-
мет атќарып келді.

"Ќ±рмет" орденімен,  медальдармен марапатталѓан.
* * *

"Ауылшарушылыѓын ќаржылай ќолдау
ќоры" АЌ басќармасы тμраѓасыныњ б±йры-
ѓымен "Ауылшарушылыѓын ќаржылай ќолдау
ќоры" АЌ Ќостанайдаѓы филиалыныњ дирек-
торы болып Марат Хамит±лы Салыќбаев та-
ѓайындалды.

Марат Хамит±лы 1968 жылы Ќостанай об-
лысы Жітіќара ауданыныњ Жітіќара совхо-
зында туѓан.

1992 жылы Ќостанай ауылшарушылыќ ин-
ститутында "зоотехник" мамандыѓын алѓан.
2002 жылы Заманауи гуманитарлыќ институтын тємамдап, "зањ-
гер" мамандыѓын иеленген.

Ењбек жолын 1989 жылы бμлімше бригадирінен бастаѓан Ма-
рат Салыќбаев мемлекеттік ќызметтіњ барлыќ сатыларынан μткен.
Сонымен ќатар жетекшілік, басшылыќ лауазымдарда ќызмет атќ-
арды.

2006-2014 жылдар аралыѓында Ќостанай ќаласыныњ "Отан"
ЖШС директоры, "Гранд KZ" ЖШС директоры болѓан.

* * *

"Казводхоз" республикалыќ мемлекеттік
кєсіпорны Бас директорыныњ б±йрыѓымен
Ќайрат Кєкімжан±лы Карбозов "Казводхоз"
РМК Ќостанайдаѓы филиалыныњ директоры
лауазымына таѓайындалды.

Ќайрат Кєкімжан±лы 1968 жылы Ќостанай
облысы Жанкелдин ауданыныњ Кμкалат
ауылында туѓан.

Білімі – жоѓары. 1993 жылы Ќазаќ ауыл-
шаруашылыќ институтын бітіріп, "ѓалым-аг-
роном" мамандыѓыныњ иесі атанѓан.  2007
жылы М.Дулатов атындаѓы Ќостанай инженерлік-экономикалыќ
университетінен "экономика" мамандыѓын, 2009 жылы Мєскеу эко-
номика, статистика жєне аќпарат мемлекеттік университетінен "зањ-
гер" мамандыѓын игеріп шыќќан.

Ењбек жолын 1993 жылы шаруа ќожалыѓыныњ агрономы лауа-
зымынан бастаѓан. Кейін ауылшаруашылыќ кєсіпорны директо-
ры, ќала єкімініњ орынбасары жєне басќа да жетекші лауазым-
дарда болѓан.

ласын дамыту ќажет. Єрине,
м±ныњ бєрі аудан басшысына
байланысты, – деді.

Аудан активіне жања басшы-
ны таныстырѓан облыс єкімі
μњірде бірінші кезекте шешілу-
ге тиісті міндеттер мен Елбасы-
ныњ тапсырмаларына тоќта-
лып, ауданныњ жања єкіміне
алда т±рѓан ауќымды ж±-мыс-
тарды ерекше атап кμрсетті.
Сонымен бірге, ол  аудан ак-
тиві алдында жања єкімге сенім
білдіріп, белсенді ж±мыс істеу-
ге шаќырды.

¤з кезегінде ауданныњ жања
єкімі В.Ионенко μзіне кμрсеткен
зор сенімдері ‰шін облыс єкіміне
алѓысын білдіріп, осы сенімнен
шыѓуѓа бар к‰ш-жігерін аямай-
тындыѓын жеткізді.

ќасов.  – Сіздер тек ауылшаруа-
шылыѓы секторын ѓана емес,
ќайта μњдеу кєсіпорындарын
μркендетуге к‰ш салыњыздар.
Сонымен ќатар мал шаруашы-
лыѓымен ќоса ветеринария са-

Мањызды шара
 Жаќында ЌР Мемлекеттік

ќызмет істері жєне сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ Ќостанай облысы
бойынша департаментініњ
тєртіптік кењес хатшылыѓыныњ
мењгерушісі Асхат Іскендіров пен
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
оќыту бμлімініњ ќызметкерлері
А.Байт±рсынов атындаѓы Ќоста-
най мемлекеттік университетініњ
экономика жєне менеджмент
кафедрасыныњ студенттеріне
"Мемлекеттіњ сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы саясатына жастар-
дыњ кμзќарасы" таќырыбында
кездесу μткізді.

Кездесуде жањадан ќ±рылѓан

мемлекеттік орган – Агенттіктіњ
негізгі міндеті мен баѓыты тура-
лы жєне сыбайлас жемќорлыќ-
сыз – еліміздіњ жања форматтаѓы
даму векторын айќындауѓа не-
гізделген ќ±жаты болѓан
Еліміздіњ Президенті Н±рс±лтан
Назарбаев бекіткен Ќазаќстан
Республикасыныњ 2015-2025
жылдарѓа арналѓан сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы стратегиясы
т‰сіндірілді.

Сонымен бірге кездесуде сту-
денттер мемлекеттіміздіњ сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы
ж‰ргізіліп жатќан саясаты бойын-
ша ой-пікірлерімен бμлісіп,
ќызыќтырѓан с±раќтарын ќойды.
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Айбек 
   КӘДІРҰЛЫ

 «Мықты бизнес – қуатты 
мемлекет»  жобасы 
шеңберінде Федоров 
ауданында «Қазақстанда 
жасалған» атты акция өтті. 

«Нұр Отан» партиясының ау-
дандық филиалы ұйымдастыр
ған бұл шара  отандық өнім өн-
дірушілерді қолдауға арналды.
Нұротандықтар   сауда нүктелерін 
аралап, жергілікті кәсіпкерлер 
өндірген тауарлармен танысты. 
Партия мүшелері алдымен Федо-
ровтағы зығыр майын шығаратын 
зауытқа барды. 

Жалпы, аудан ауылшаруа
шылық тауар өндірушілері зығыр
ды 2009 жылдан бастап өсіре 
бастады. Ал одан сұйық май өн-
діретін зауыт 2012 жылдан бері 
жұмыс істейді. «Жаркөл007» 
ЖШС директоры Владимир За-
веруха «Қазақстанда жасалған» 
акциясы отандық нарықта зығыр 
майына деген сұранысты арт-
тырады деген сенімде. «Зығыр 
майы өте пайдалы 
болғанымен, еліміз-
де оған сұраныс аз. 
Сондықтан,  мына 
акция біз сияқты 
кәсіпкерлердің биз-
несін жандандыруға 
өз септігін тигізері 
даусыз. Бүгінде 
біздің  өнімдеріміз 
Қытай, Ауғанстан 
тәрізді бірнеше 
шет мемлекеттерге 
экспортталады»,  
– дейді кәсіпорын 
басшысы. 

Дүкен сөре -
лерінде жергілікті 
өнімдер толып тұр.

– Мен  тек қана өзімізде шыға-
рылған азықтүлікті  тұтынамын. 
Олар  экологиялық жағынан таза. 

Сондықтан, үнемі отандық тауар-
ларды сатып алуға тырысамын.
Сапасы жаман емес,  –  дейді Фе-
доров кентінің тұрғыны Татьяна 
Фаст.

Айтпақшы, дүкен сөрелерінде 
самсап тұрған тауарлардың тұсы-
на «Қазақстанда жасалған» деген 
тақтайша ілініпті.

– Өз тауарларына сараптама 
жүргізген кәсіпкерлермен сөй-
лестік. Олардың өздері сөрелер-
дегі тауарлардың 50%ы отандық 
өнімдер. Сондықтан, барша тұты-

нушыларды тек елімізде шыға-
рылған өнімдерді сатып алуға 
шақырамыз, – дейді «Нұр Отан» 
партиясы Федоров аудандық 
филиалының жетекшісі Евгения 
Жданова.

Жалпы, Федоровта 2 диірмен, 
3 май шығаратын зауыт, 2 сүтта-
уарлы фермасы және шұжық 

өндіретін бірнеше цех жұ-
мыс істейді. «Жұрттың көбі 
жергілікті өнімдерді сатып 
алуға құштар. Біз ең ал-
дымен халықтың сұраны-
сын өтейміз. Олардың нені 
көбірек тұтынатындығына 
мән береміз. Негізі, біздің 
сауда орындарындағы 
тауарлардың 90%ы отан-
дық өнімдер. Мәселен, 
шұжықтар Ресейден де 
әкелінеді. Бірақ, ел өз өнім-
дерімізге ғана мойын бұра-
ды. Өйткені, онда еш қоспа 
жоқ.Сапасы жоғары. «Баян 
сұлудың» кәмпиттері де 
өтімді», – дейді дүкен иесі 

Юрий Муковин.

СУРЕТТЕРДЕ: Отандық өнім-
дерге сұраныс артып келеді.

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

Өнім – өзіміздікі

Өнеркәсіп. 2015 жылғы қаңтар-
да облыс кәсіпорындары қолданыс
тағы бағаларда 35,0 млрд. теңгенің 
өнімдерін өндірді (2014 жылғы 
қаңтар – 37,9 млрд. теңге). 2015 
жылғы қаңтарда нақты көлем ин-
дексі 2014 жылғы қаңтармен салыс
тырғанда 97,2% құрады.

Көлемнің өсімі электрмен жаб-
дықтау, газ, бу беру және ауа бап-
тауда 3,9%, сумен жабдықтау; кәріз 
жүйесі, қалдықтардың жиналуын 
және таратылуын бақылауда – 1,5%, 
өңдеу өнеркәсібінде – 1,3%, қамта-
масыз етілді. Өндірістің төмендеуі 
кен өндіру өнеркәсібі және карьер-
лерді қазуда 8,8% байқалды.

Ауыл шаруашылығы. 2015 
жылғы қаңтардағы ауыл шаруа
шылығы өнімдерінің (қызмет-
терінің) жалпы шығарылымы 5,9 
млрд. теңге (ағымдағы бағаларда) 
болды немесе 2014 жылғы қаңтарға 
107,8%, одан мал шаруашылығы – 
5,9 млрд. теңге (107,8%). Мал мен 
құстың барлық түрлерінің етін өн-
діру тірі салмақта 9,3 мың тоннаны 
құрады (2014 жылғы қаңтарға – 
104,3%), сиыр сүті – 17,6 мың тонна 
(106,0%), тауық жұмыртқасы – 37,9 
млн. дана (152,8%).

Инвестициялар. Негізгі капи-

талға салынған инвестициялар баға-
лау есебімен 2015 жылғы қаңтарда 
5,8 млрд. теңгені немесе 2014 жылғы 
қаңтарға 64,6% құрады.

Құрылыс мердігерлерінің 
келісімшарттары бойынша баға-
лау есебімен орындалған жұмыс 
пен қыз меттер көлемі 2015 жылғы 
қаңтарда 1,7 млрд. теңгені немесе 
2014 жылғы қаңтарға 87,3% құрады.

Қаржыландырудың барлық көз-
дері есебінен жалпы алаңы 33015 
шаршы метр болатын тұрғын үйлер 
пайдалануға берілді немесе 2014 
жылғы қаңтарға – 174,3%.

Сауда. 2015 жылғы қаңтарда 
бөлшек сауда көлемі 14,4 млрд. 
теңгені құрады немесе 2014 жылғы 
қаңтар деңгейіне 101,1%.

Көлік. 2015 жылғы қаңтардағы 
автомобиль көлігімен тасымал-
данған жүктің көлемі 19,9 млн. тон-
наны құрады немесе 2014 жылғы 
қаңтар деңгейіне 100,8%. 2015 
жылғы қаңтардағы жүк айналымы 
803,2 млн. ткм құрады, бұл 2014 
жылғы қаңтардан 2,7% артық.

Автожол көлігімен 146,9 млн. 
жолаушы тасымалданды немесе 2014 
жылғы қаңтар деңгейіне 102,9%.

Бағалар. Инфляцияның жал-
пы деңгейін сипаттайтын тұтыну 

бағаларының индексі 2015 жылғы 
қаңтарда 2014 жылғы желтоқсан-
мен салыстырғанда 100,8% құрады, 
оның ішінде азықтүлік тауарлары-
на – 101,2%, азықтүлік емес тауар-
ларға – 100,3%, ақылы қызметтерге 
– 100,9%.

Тұрмыс деңгейі. Ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің шамасы 2015 
жылғы қаңтарда 17930 теңгені құра-
ды, республика бойынша – 19059 
теңге.

Облыс кәсіпорындарындағы бір 
қызметкердің орташа айлық атаулы 
жалақысы 2014 жылғы желтоқсанда 
111871 теңгені құрады немесе 2013 
жылғы сәйкес айға 113,2%. Инфля-
цияға түзетуді ескере отырып, нақты 
жалақы индексі көрсетілген кезеңде 
105,7% құрады.

Еңбек нарығы. Облыс кәсіп
орындарындағы жалдамалы қыз-
меткерлер саны 2014 жылғы жел-
тоқсанда 204,2 мың адам болды 
немесе 2013 жылғы желтоқсанға 
98,4% құрады.

2015 жылғы 1 ақпанға жұмыспен 
қамтудың уәкілетті органдарында 
экономикалық тұрғыдан белсенді 
халық санында тіркелген жұмыссыз
дардың үлесі облыс бойынша 0,3%, 
республика бойынша – 0,5%.

СТАТИСТИКАҒА ЖҮГІНСЕК
2015 жылғы қаңтардағы Қостанай облысының негізгі әлеуметтік 

-экономикалық индикаторлары: Салыстырмалы мониторинг

Заманауи құрылғылар сатып алды
Қостанай қ. Биыл облыстық онкологиялық диспансер өз 

қаржысына жіңішке ішек проблемаларын анықтауға мүмкін-
дік беретін арнайы видеоколоноскоп аппаратын сатып алды. 
Мұндай аппарат еліміз бойынша үшеу ғана көрінеді. Сондай-ақ, 
денсау лық сақтау мекемесі сараптамалық класты ультрадыбыс-
тық зерттеу аппараты мен компьютерлік томографияға да қол 
жеткізіпті. Қазіргі таңда жаңа заманауи құрылғыларды меңге-
ретін мамандар оқытылып жатыр. 

Мақсат – мал шаруашылығын дамыту
Алтынсарин. Өткен жылы ауданда мал шаруашылығын өр-

кендету мақсатында бюджеттен 65 млн. 825 мың теңге субсидия 
бөлінген. Сондай-ақ, «Сыбаға», «Алтын асық» бағдарламалары 
бо йынша 353 ірі қара мен 297 қой сатып алынған. Ал, «Құлан» 
бағдарламасы бойынша 17 жылқы сатып алуға құжат мақұлданға-
нымен, есепті жылдың аяқталуына байланысты қаржыландыру 
тоқтатылған. Дегенмен, ауданда мал санын көбейту жұмыс тары 
биыл да жалғасын таппақ.

Аға ұрпаққа арналған акция
Сарыкөл. Ұлы Жеңістің жетпіс жылдығы қарсаңында  Крылов 

ауылында тағылымды шара өткізілді. Әсіресе, мектеп оқушылары 
аға ұрпаққа құрмет көрсету мақсатында «Ардагер жанымызда 
тұрады», «Жақыныңа жәрдемдес», «Естелік» және  «70 игілікті 
іс»  тәрізді акцияларға  қатысып, ардагерлерге қол ұшын созу-
дан жалыққан емес. Бұл бастамаларына ауыл тұрғындары дән 
риза. Крылов орта мектебі директоры тәрбие-ісінің орынбасары 
 Е.Шинкарованың айтуынша, мектеп оқушылары аталмыш акция-
ларды дәстүрге айналдырмақ.  

Еріктілер мектебі
Облыста. «Нұр Отан» партиясы ҚОФ-ның жанындағы «Жас 

Отан» жастар қанатында еріктілер мектебі жұмыс істеуде. Жуыр-
да қостанайлық еріктілерге арналған семинар-тренинг өтті. 
Жастар арасындағы мұндай белсенді топ «Жас Отан» ЖҚ-ның 
облыстық филиалының маңайына топтасқан. Қазіргі уақытта 
мұнда 45 ерікті бар. Олар оқудан бос уақыттарында бас қосып, 
көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын береді. «Адам игі істі өзі үшін 
істеуі керек. Біреуге көрінейін не болмаса пайда табайын деген 
ойдан аулақ болғаны жөн. Еріктілердің өзгелерден ерекшелігі де 
осында», – деді «Жас Отан» ЖҚ «Еріктілер мектебінің» коорди-
наторы Гауһартас Қалахова.

Журналист-жазушыны еске алды
Қостанай қ. Қаламгер Ахметжан Байжановты Торғай-Тобыл 

өңірі жақсы біледі. Ол «Қостанай таңы», «Торғай таңы» газеттерін-
де жауапты қызметтер атқарды.  «Құлан Кейкі батыр», «Өскен 
өркен», «Жалғызтал», «Бектауыл Баубек батыр» кітаптарының 
авторы.Ахаң «Торғай» газетін ұйымдастырып, оның құрылтай-
шысы, бас редакторы болды, әріптесіміз тірі болса, бүгіндері 75 
жасқа толар еді. Қостанай қаласында қаламгерді еске алуға ар-
налған шара ұйымдастырылып, ас берілді.

Жас музыканттар сайысы
Облыста. Балаларға қосымша білім беретін өңірлік оқу-әдіс-

темелік орталығы 24-25 ақпан аралығында өнер мектептерінің 
оқушылары арасында 49-шы облыстық білім сайысын өткізбек. 
Сайыс мақсаты балалардың музыкалық-эстетикалық тәрбиесін 
жетілдіріп, олардың орындаушылық шеберлігін арттыру және 
кәсіби болашағы зор, дарынды оқушыларды анықтау. Байқау со-
листер, ансамбльдер мен оркестр ұжымдары арасында өткізіледі. 
Үш жас аралығында сынға түсетін жастар үшін бұл өзін-өзі көр-
сетудің бір сатысы болмақ.

«Бізбен бірге ән сал» 
Таран. Аудандық Жастар бастамалары орталығы кезекті 

іс-шараны көңілді және көтеріңкі көңіл-күйде өткізді. «Біз-
бен бірге ән сал» караоке кешіне Тобыл кентінің жастары да 
белсенді қатысты. Өнерлі жастар ән де айтты, би де биледі. 
Ұйымдастырушылар биылғы жылдың маңыздылығы жайын-
да ой бөлісіп, пікірлерін де ортаға салды. Елеулі оқиғаға толы 
бұл жылды тарандық жастар есте қаларлықтай етіп өткізуді 
жоспарлап отыр.
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Елбасымыз Н±рс±лтан Єбіш±лы На-
зарбаев μткен 2014 жылдыњ соњѓы ай-
ында Астана ќаласында μткен жиында
Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓын атап
μту туралы сμз еткенде: "Керей мен
Жєнібек 1465 жылы алѓашќы хандыќты
ќ±рды, ќазаќтыњ мемлекеттілігініњ тари-
хы сол кезден бастау алады. Бєлкім ол
б‰гінгі шекарасындаѓы, б‰кіл єлемге
осынша танымал єрі беделді, осы
±ѓымныњ ќазіргі маѓынасындаѓыдай
мемлекет болмаѓан да шыѓар. Біраќ
б±лай деп сол кезењдегі басќа да бар-
лыќ мемлекеттер туралы да айтуѓа бо-
лады. Ењ мањыздысы, сол кезде оѓан
негіз ќаланды, біз – бабаларымыздыњ
±лы істерін жалѓастырушылармыз" – деп
атап  μткенін оќырмандарымыз жаќсы
біледі.

Н.Є.Назарбаевтыњ осы бір сμзін  б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері,
б±л іспен тікелей айналысатын минис-
трліктер, тиісті мекемелер ќызметкер-
лері бірден іліп єкетіп, ќуаттаѓаны
ќ±птарлыќ іс болды. Шындыѓын айтар
болсаќ Президентіміздіњ б±л бастама-
сы єрбір ќазаќстандыќтардыњ рухын
кμтеріп тастаѓаны аныќ. Рухы мыќты
халыќ ќана ешкімге тєуелді болмайды,
ешкімге жалтаќтамайды. Ата-бабалары-
ныњ ж‰ріп μткен жолына зер салып,  ба-
ѓамдай алады.

Мєдениет,  аќпарат жєне спорт ми-
нистрлігінен бастап тμменгі салалыќ
мекеме, ±йымдардаѓы жауапты ќызмет-
керлер, тарихшылар, зиялы ќауым
μкілдері Елбасыныњ бастамасына орай
ќандай іс-шаралар μткізу ќажеттігі тура-
лы пікірлерін ортаѓа тастап, талќылай
бастаѓанын, μткізілетін іс-шаралардыњ
жоспарлары жасалып жатќандыѓы
жμнінде мерзімді баспасμз беттерінен,
єлеуметтік желілерден оќып, танысу
‰стіндеміз.

Тєуелсіздігімізге ќол жеткізген жыл-
дардан бері єсіресе соњѓы 5-6 жылдыњ
тμњірегінде Елбасыныњ тапсырмасымен
м‰йізі ќараѓайдай тарихшыларымыз
ќазаќ халќыныњ мемлекеттілігініњ тари-
хына ерекше ден ќойып, зерттей баста-
ѓанын кμзі ќараќты оќырмандарымыз
жаќсы біледі.   Тарихшы-ѓалымдарымыз
μз елімізді былай ќойѓанда Ќытай, Ре-
сей, Еуропа, Т‰ркия, ¤збекстан, Монѓо-
лия, Иран, Египет жєне таѓы басќа шет
мемлекеттердіњ м±раѓаттары мен м±ра-
жайларындаѓы сарѓайып, кμнерген  та-
рихымызды кμтеріп, зерделеп   ќазаѓы-
мызѓа байланысты кμп мєліметтерді
алып келгенін кμріп-біліп  ж‰рміз. Ол ту-
ралы мерзімді баспасμз беттерінде жа-
рияланып, баспаларда кітап шыѓарылу-
да.

Мамандыѓымыз кєсіби журналист
болѓан соњ, єрі зейнет жасындаѓы ќолы
бос ќарт журналист болѓандыќтан жазу,
сызуѓа жаќын болып, елдігіміздіњ тари-
хына кμбірек ‰њілетін жаѓдайѓа келдік.
Газет, журналдардаѓы тарихи мєлімет-
терді, баспалардан жањадан шыѓып
жатќан елдігімізге байланысты тарихи
кітаптардыњ барлыѓы болмаса да ќолы-
мызѓа іліккенін оќып, ел басќарѓан хан-
билеріміздіњ, атаќты батырларымыздыњ
μмірі, олардыњ ж‰ріп μткен ауыр да
к‰рделі кезењдері, ерлік істері, ќайсар-
лыѓы, адам айтќысыз батырлыѓымен
танысып,   рухымыз кμтерілгенін сезіну-
деміз.

Сонымен, біз єњгіме етпекші боп
отырѓан "Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жыл-
дыѓы" туралы болѓан соњ, сол туралы сμз
ќозѓайыќ.  Ќолдаѓы бар деректерге,   та-
рихшы-ѓалымдардыњ жазѓан мєліметте-
ріне с‰йене айтатын болсаќ, ќазаќ хан-
дыѓына дейін талай аласапыран ѓасыр-
лар, дєуірлер μткендігін байќаймыз.
Жалпы "ќазаќ"  атауы ќашан пайда бол-

ѓан. Осыѓан ќысќаша тоќталып μтейік.
Ата-бабаларымыздан б‰гінге дейін жал-
ѓасып келе жатќан шежірелерде  Ќазаќ
Жайылханнан туады, Ќазаќтан Ж±ман,
одан Єбілхайыр, одан Аќ  Арыс, Бек
Арыс, Жан Арыс – ‰ш ж‰здіњ балалары
туѓан.

Ал енді таѓы бір дерек кμздерінде
Ќазаќ сμзі  "...кμне замандардан байтаќ
даламызда, алып аймаѓымызда ќоныс-
танѓан этникалыќ  тарихы аса к‰рделі,
байырѓы тайпалыќ бірлестіктер ќауым-
дасуыныњ: сонау Саќ, Ѓ±н, ‡йсін мем-
лекеттері Т‰рік, Т‰ркеш, Ќарл±ќ

дєуірініњ, Ќыпшаќ ±лысы, кейінгі Алтын
Орда, Кμк Орда, Ноѓай Ордаларыныњ
ќ±рамына кірген т‰рік тілдес елдер мен
ж±рттардыњ топтасќан одаѓыныњ ортаќ
атауы" ("Ќазаќ шежіресі", Алматы.
1994ж.) деген мєлімметті келтіреді.

"Ќазаќ" деген сμздіњ маѓынасы батыр-
лыќпен, ерлікпен еркін ж‰ру, яѓни Еуро-
па тілімен айтсаќ "рыцарь" дегенге ке-
леді деп, бірсыпыра ѓалымдар болжам
жасайды, оѓан Шоќан да ќосылѓан. Бізге
университет ќабырѓасында ќазаќ тари-
хынан дєріс оќыѓан профессор М±са-
тай Аќынжанов: б±л – "хас-саќ" деген
±ѓымнан шыќќан деуші еді. Маѓынасы –
наѓыз саќтар. Саќ елі Орталыќ Азияны
біздіњ жыл санауымыздан б±рын жай-
лаѓан жартылай кμшпелі, жартылай
отырыќшы тайпалар одаѓы екенін кμне
грек тарихшылары Геродот, Страбон
айтып кеткен." ("Тарихи т±лѓалар" 2012
жыл. Бесінші басылым. Алматы кітап
баспасы.)

Тарих тамырын басып кμргісі келген-
дердіњ бір тобы "ќазаќ" атауын "ќаз", "аќ"
деген сμздердіњ ќосындысы" дегенді де
алѓа тартады.

Ќалай десек те "ќазаќ" атауы кμне за-
мандарден бері пайда болѓанын ањѓа-
рамыз.   Ќазаќ ќазаќ болѓалы небір ќилы
замандар μтті. Ќазаќ рулары ќ±рысќан
±лы мемлекеттер жерге, билікке жеке
хандардыњ, ќолбасшылардыњ б‰лігінен
єлсіреп,  сыртќы жаулардыњ зорлыќ-
зомбылыѓына айналѓан замандарда сол
тайпалардыњ бірі Алтайдан шыќќан кμк
т‰ріктер бас кμтеріп, шаруасы шайќалѓ-
ан, бірлігі мен ынтымаѓы ыдыраѓан ±лы-
старды ќайта біріктіреді. Одан кейін де
олар  ауыр кезењдерді бастарынан
μткізді. ¦ланѓайыр жерге ие болып, Мєу-
реннахр, Моѓолстан мемлекетін ќ±рды.
Алайда, ќ±рѓан мемлекеттер Ємір
Темірдіњ т±сында к‰л-талќаны шыѓып
ќиратылды, ќайта жанданады.

"¤зін "ємір" деп жариялаѓан Темір
ќолымен ќуыршаќ "ханныњ" атынан (Ша-
ѓатай т±ќымы) Мєуреннахрѓа ие болып,
к‰ллі Орта Азияны баѓындырады. 1388
жылы Хорезм мемлекетін ќ±латќан соњ,
к‰ні кеше μзі ќызмет еткен Моѓолстан
єскерін талќандады. 1389, 1391, 1395
жылдары ‰ш д‰ркін жойќын жорыќтар-
дан кейін ол Алтын Орданы да ќиратты.
Алтын Орданыњ негізгі халќы – осы к‰нгі

татарлардыњ, μзбектердіњ, ќазаќтардыњ
таѓы басќа т‰ркі тайпаларыныњ ата-ба-
балары болѓан". ("Тарихи т±лѓалар" 2012
жыл. Бесінші басылым. Алматы кітап
баспасы.)

Тарихта атаќты екі Єбілќайыр хан
болѓан, соныњ біріншісі, яѓни, ХV ѓасыр-
дыњ  орта  т±сында  μмір  с‰рген  Єбіл-
ќайыр хан Жайыќ μзенінен Ќаратауѓа
дейін созылып жатќан аймаќ халќына
μз билігін ж‰ргізеді. Тап осы жерде ол
тарихќа Кμшпенді μзбектер мемлекеті
деген атпен μз хандыѓыныњ негізін сала
бастады.  Кμшпенді μзбек мемлекеті

деудіњ негізгі себебі ¤збек ханныњ ±рпа-
ѓымыз дегенді кμрсетсе керек. Алайда,
Єбілќайырдыњ ж‰ргізген  ішкі саясаты,
туралап айтќанда ќараќшылыќ саяса-
ты жергілікті халыќтыњ наразылыѓын ту-
ѓыза бастады. Оныњ ‰стіне ханныњ тμ-
њірегінде ќызмет ететіндерді сырт ай-
маќтардан – Ноѓай Ордасы мен Сібір
аймаѓынан адамдар ала бастаѓан. Сμй-
тіп, Аќ Ордаѓа батыс пен солт‰стіктен ке-
лімсек адамдар кμп кμшіп келген. Олар
жергілікті халыќпен араласып μмір кеш-
кенімен, кμп жаѓдайларда олардыњ
наразылыѓын тудырды. Соныњ салда-
рынан кμшпелі μзбектер мемлекеті аќы-
рындап єлсірей бастайды. Ашу-ызасы
тасыѓан кμшпелі μзбектер мемлекеті
ж±ртыныњ бір бμлігі Орыс ханныњ неме-
релері Керей мен Жєнібектіњ тμњірегіне
топтасады.  Оныњ таѓы бір себебі, Єбіл-
ќайыр хан Ноѓай Ордасынан Ќараќып-
шаќ Ќобыланды батырды шаќыртып,
оны кμшпелі μзбектер мемлекеті єске-
рініњ бас ќолбасшысы етіп таѓайында-
ѓан. Бір к‰ні Ќобыланды батыр неге еке-
ні белгісіз, Єбілќайыр ханныњ с‰йікті ќа-
зысы – биі   Дайырќожаны μлтіріп кете-
ді. Дайырќожа μзініњ єділдігімен "Аќ-
жол" атанѓан беделді кісі екен. М±ны ес-
тіген Керей мен Жєнібек Єбілќайыр хан-
ѓа μздерініњ наразылыѓын ашыќ айтып,
Ќобыландыны шариѓат бойынша ќысас
ќылып μлтіруге с±раѓан. "Тарихи т±лѓа-
лар" атты кітаптыњ 320-шы бетінде  б±л
туралы былай дейді: "Єбілќайыр бе-
рейін десе, кμп ќыпшаќ б±зылатын бол-
ѓан соњ, бере алмай, ‰ш кісініњ ќ±нын ал
деген соњ, б±ѓан Жєнібек μкпелеп,
бμлініп  кетеді"  деген дерек беріледі.
Б±л оќиѓаныњ тарихи шындыќ екенін
Дайырќожаныњ єкесі Ќотан жыраудыњ
μлген баласыныњ денесін айналып,
ќайѓырып, ќан ж±тып ж‰ріп айтќан:

"Ќара Ќыпшаќ Ќобландыда нењ бар
еді, ќ±лыным?

Сексен асып таянѓанда тоќсанѓа,
Т±ра алмастай ‰зілді ме, ж±лыным,–

деп басталатын толѓауы да дєлелдей
т‰седі"деген мєліметтер келтірілген.

Ќалай десек те, дєл осы т±ста яѓни
ќазіргі тарихшы-ѓалымдардыњ тарихи
мєліметтерді жан-жаќты сараптауы бой-
ынша 1465 жылы Керей мен Жєнібек
μздерініњ сμзі мен ісін ќолдайтын  μзбек
мемлекеті ж±ртыныњ бір бμлігін, наќты-

лап айтсаќ 200 мыњдай адамды соњы-
нан ертіп ќазіргі Жамбыл облысы Шу
атрабыныњ Ќозыбасы деген жерге Мо-
ѓолстан ханы Есенб±ѓаныњ келісімімен
Туын тігіп, алѓашќы Ќазаќ хандыѓын
ќ±рады. Ќазаќ хандыѓы  уаќыт μткен сай-
ын ныѓайып, жерін кењейтіп, ќазаќќа ти-
есілі аймаќтарыныњ басым бμлігін μзіне
ќаратты. Шекаралас аймаќтар ‰шін  та-
бандасќан к‰рес ‰стінде Ќазаќ мемле-
кетініњ аумаѓы ќалыптасты. Ол Орталыќ
жєне Оњт‰стік Ќазаќстаннан ќоныс ауда-
рып келген ќазаќ ру-тайпаларын ѓана
емес, сондай-аќ Жетісу алќаптарын
Алатаудыњ бμктерін ежелден мекен ет-
кен тайпаларды біріктірді. Биліктіњ Ке-
рей мен Жєнібектіњ ќолына μтуі "кμшпелі
μзбектер мемлекетіндегі" саяси жаѓдай
μзгермегенімен б±л оќиѓа  "кμшпелі
μзбектер атыныњ" Дешті-Ќыпшаќ болып
μзгеруіне ыќпал етті. Сμйтіп, Жетісу
μњіріне ќоныс аударѓан адамдар ¤збек
±лысында "ќазаќтар" деп атала баста-
ды. Б±л атау ХV ѓасырдыњ ортасынан
ауѓан шаќта Жетісу μњірін мекен еткен
т‰ркі тайпалары бір этникалыќ топќа
біріге келе, ќазаќ халќын ќ±рады. Б±л
баѓытта сμз жоќ Керей хан мен Жєнібек
ханныњ ењбегі зор деп баѓаланады.

Ќасым хан билік басына келген
(1511-1518ж.) уаќыт та к‰рделі кезењ еді.
Ол шамамен 1445 жылы туѓан, 1518
жылы ќайтыс болѓан. Ќазаќ хандыѓыныњ
негізін салѓан Жєнібектіњ баласы делі-
неді тарихта.

Ќасым хан т±сында Ќазаќ хандыѓы
μњірдегі саяси ыќпалын к‰шейтіп, ау-
ќымы кењейген ќуатты хандыќќа айнал-
ды. Ќазаќ хандыѓыныњ аумаѓы оњт‰стік-
шыѓысында Жетісудыњ солт‰стік бμлігі-
ніњ тау бμктеріне дейін, батыста Сырда-
рияныњ оњт‰стік жаѓалауларына дейін,
оњт‰стік-батысында Т‰ркістан ќаласына
дейін, солт‰стік-шыѓыста ¦лытау ќырат-
тары мен Балќаш кμлініњ жаѓалауына
дейін, солт‰стік-батыста Жайыќ μзеніне
дейін алып жатты. Ќасым ханныњ Ќазаќ
хандыѓын дамыту баѓытындаѓы ењбегін
"Тарихи т±лѓалар" атты кітаптыњ 48 бе-
тінде: "Ќасым н±сќаѓан жолдыњ негізгі
маќсаты– Ќазаќ мемлекетін к‰шейту,
халќын кμбейту, жерін кењейту-т±ѓын. Ол
б±л жолда к‰ні-т‰ні аттан т‰скен жоќ, ірге-
дегі мемлекеттердіњ μзара жєне ішкі ала-
уыздыќтарын, араздыќтарын пайдала-
нып досынан да, ќасынан да одаќ таба
білді. Соныњ нєтижесінде Ќазаќ ханды-
ѓыныњ жері Сарыарќаны ќосќанда со-
нау Жайыќ жаѓасына дейін кењейген еді.
Ќасым хан μзініњ баќталасы μзбек ханы
М±хаммед Шайбаниді тізе б‰ктіріп, Сыр
бойындаѓы ќалалардыњ басым кμп-
шілігін Ќазаќ хандыѓына ќаратќан" –
деген мєлімметтер бар. Атаќты тарих-
шы М±хаммед Хайдар Дулати: "Ќазаќ
хандыѓы мен с±лтандары арасында
Ќасым хандай ќ±діретті ешкім болѓан
емес"деп жазѓан.

Ќасым ханныњ т±сындаѓы Ќазаќ хан-
дыѓы алѓаш рет кμрші ел Мєскеу мемле-
кетімен (оныњ князі Василий III билік
ќ±рѓан жылдары 1505-1533) диплома-
тиялыќ байланыс орнатты. Ќасым хан
μзініњ билігі т±сында Сайрам ќамалын
жаулап алады, Мауреннахр ќамалын
басып алуѓа єрекет жасаѓанымен оѓан
ќол жеткізе алмайды. Ол Ташкентке жа-
саѓан жорыѓы барысында жараланып,
кейін шегінуге мєжб‰р болады. Деген-
мен, Ќасым ханныњ т±сында Ќазаќ хан-
дыѓыныњ дамуы ілгерлей бергендігі бай-
ќалады.  Б±рыннан  айтылып  келе жат-
ќан: "Ќасым ханныњ ќасќа жолы, Есім
ханныњ ескі жолы" деген сμз тегін ай-
тылмаса керек.

Ќасым хан ќайтыс болѓан соњ оныњ
артындаѓы ±рпаќтары таќ тартысына
т‰сіп біршама уаќыт Ќазаќ хандыѓы
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"Ќостанай тањыныњ"
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єлсірейді. Алайда Ќасым ханныњ бала-
сы Хаќназар (кейбір деректерде Аќна-
зар)  билікке келген т±ста хандыќ ќайта
μрлейді. 42 жыл бойы таќтан т‰спеген
Хаќназар хан ќырѓыз, ќазаќтыњ патша-
сы атанады. Тарихи деректерге с‰йене
айтатын болсаќ дєл осы Хаќназар хан-
ныњ т±сында Ноѓай ордасы ыдырап он-
даѓы  тайпалар  - ќањлылар, ќыпшаќтар
жєне Кіші ж‰з - Алшын одаѓындаѓы тай-
палар  т‰гелімен  Ќазаќ  хандыѓына
ќосылѓаны мєлім. Ќазаќ хандыѓыныњ
к‰ш алып бара жатќанын кμре алмаѓан
Ташкент билеушісі Баба с±лтан есебін
тауып Хаќназар ханды екі баласымен
бірге  μлтіреді. Алайда, Т‰ркістан ќала-
сы ‰шін шайќаста Баба с±лтан ќазаќ
ќолынан ќаза табады.

Тарихи деректерде, Есім хан билік
ќ±рѓан отыз жылдыњ ішінде Ќазаќ хан-
дыѓын, оныњ мемлекеттігін к‰шейту жо-
лында кμп ењбек сіњіргендігі айтылады.
Шыѓысында ќаламаќтармен, солт‰стік
батысында Б±хара хандыѓымен ‰здіксіз
шайќасќандыѓы туралы мєліметтер же-
терлік.   Б±хара ханы  к‰ші басым Ќазаќ
хандыѓын  оныњ таѓында отырѓан Есім
ханды мойындап, Ташкентті, Т‰ркістан-
ды жєне сол мањайдаѓы ‰лкенді-кішілі
ќорѓаны бар ауылдарды "сыйлаѓан".

Есім ханныњ ±лы Жєњгір хан билік ба-
сына келгенде, (халыќ оны Салќам
Жєњгір деп атаѓан) жоњѓар-ойраттардыњ
к‰шеюі белењ алѓан. Жоњѓарлардыњ ба-
сымдыѓын байќаѓан  Жєњгір хан Б±хар
хандыѓымен жєне ќырѓыздармен одаќ-
таса отырып бірнеше мєрте жоњѓарлар-
ѓа ќарсы соѓыс ашќан. Жєњгір хан т±сын-
да ќазаќтар мен ойраттар арасында ‰ш
ірі шайќас болѓан: бірінші шайќас - 1635
жылы, екіншісі 1643-1644 жылдары,
‰шіншісі 1652 жылы делінеді. Осы ‰ш
шайќастыњ алѓашќысында Жєњгір хан
т±тќынѓа т‰седі де, кейін ебін тауып ќа-
шып шыќќан. Екінші шайќаста Самар-
ќан  билеушісі  Жалањтμс Бахад‰рдіњ
20 мыњ єскері кμмекке келіп жоњѓарлар-
дыњ он мыњ адамын т±тќындап, ќалѓан
єскерлерін μз аймаѓынан ќуып шыќќан.
Ал, ‰шінші соѓыста яѓни, 1652 жылѓы
шайќаста ќазаќ ќолы жењіліске ±шырап,
Жєњгір хан ќаза болады деген мєлімет-
тер айтылады.

Єке таѓына отырѓан Жєњгір ханныњ
±лы Тєуке хан (1680-1718  жылдары)
билік ќ±рды.  Тєуке хан μзініњ "Жеті жар-
ѓысымен" тарихта ізі ќалды. Ол "Жеті
жарѓы" арќылы ќазаќ халќыныњ бірлігі
мен ынтымаѓын арттыруѓа ерекше мєн
берді. Тєуке хан Т‰ркістан ќаласын
Ќазаќ хандыѓыныњ астанасы етті. Оныњ
т±сында Хан кењесі, Билер кењесі ќ±ры-

Жобаныњ жетекшісі  Сєлім МЕЊДІБАЙ

лып ж±мыс істеді. Б±л мемлекеттік орган-
дардыњ ќ±рылымы деп саналады. Жыл
сайын Ташкент мањындаѓы К‰лтμбеде
‡ш ж‰здіњ басшыларыныњ жиынын
μткізіп т±ру дєст‰рге айналды. ‡ш ж‰здіњ
єйгілі билерініњ  (Тμле, Ќазыбек, Єйте-
ке) ќатысуымен т‰рлі дау-дамайлар
ќарастырылады. Билер хандыќты бас-
ќаруѓа, зањ шыѓаруѓа, сот ісіне арала-
суѓа м‰мкіндігі туа бастады. Тєуке хан
т±сында  іргедегі Ресеймен дипломати-
ялыќ ќарым-ќатынас жолѓа ќойылды,
сауда байланыстары дамыды.

  Кіші ж‰з ханы Єбілќайыр  (1693-1748
жылдары μмір с‰рген) т±сында ќазаќ
халќы ‰шін ел басына к‰н туѓан кезењ
болды. Ол алѓаш Кіші ж‰з єскерініњ ќол-
басшысы кейін 1710 жылы Ќараќорым-
даѓы халыќтыќ ќ±рылтайда Кіші ж‰здіњ
жєне Орта ж‰здіњ бір бμлігініњ ханы бо-
лып жарияланды. Ол жастайынан ба-
тылдыѓымен  танылып, дарынды єскер-
басы болды. 1726 жылы ‰ш ж‰здіњ ќазаќ-
тары бас ќосќан ќ±рылтайда билер мен
батырлар бірауыздан Єбілќайырды
Ќазаќ хандыѓы єскерініњ бас ќолбасшы-
сы етіп сайлайды. Тарихта єскербасы
болып сайланѓан ол ќарауындаѓы сар-
баздарына соѓысудыњ небір айла-
тєсілдерін ‰йретумен, олардыњ рухын,
жігерін кμтерумен тынымсыз ењбек ет-
кендігі, соныњ нєтижесінде ¦лытаудаѓы,
Балќаштыњ оњт‰стік-шыѓысындаѓы  елді
мекендерді жау ќ±рсауынан ќ±тќарып,
жоњѓарларды аяусыз ќырѓандыѓы тура-
лы жаќсы айтылады.

2013 жылы Кμкшетау ќаласындаѓы
"Мир печати" баспасынан жарыќ кμрген
"Ќазаќ хандары жєне олардыњ ±рпаќ-
тары" атты кітаптыњ 37 бетінде:     "1729
жылы  аса танымал емес Болат хан ќай-
тыс болады.  Ќазаќ тањдаулылары
марќ±м Болаттыњ баласы Єбілмємбетті
жања хан етіп сайлайды. Аттап кетілген
Єбілќайыр μзін ќорланѓандай,
жєбірленгендей сезінді жєне атаќќ±мар-
лыѓы басым адам болѓандыќтан, жауап
ќадамын жасады. Ол жања ханныњ пай-
дасына бас ќолбасшылыќ лауазымынан
бас тартты да, μзініњ жасаѓымен Кіші
ж‰зге ќайтып оралды" делінген. Осыдан
соњ ‡ш ж‰здіњ біріктірілген єскерлерініњ
берекесі кетіп, ыдырай бастаѓан.
Бірт±тас ќазаќтыњ єскері ыдыраѓан соњ,
єр ж‰здіњ адамдары жаудан μздерінше
ќорѓануѓа  тура  келді. Єбілќайыр хан
бастаѓан  Кіші ж‰здіњ ќазаќтары да жоњ-
ѓарлардан ќорѓанудан єбден ќалжыра-
ѓан соњ Ресей патшалыѓына ќарауѓа
мєжб‰р болады. Б±л 1731 жылдыњ
кμктемі еді.

Тарих сахынасына Абылай хан кел-

генде Ќазаќ хандыѓы басќа арнаѓа
т‰скені байќалады. Ол Тєуке ханныњ
жолымен ‡ш ж‰здіњ ќазаќтарын бір
тудыњ астына біріктіріп, мемлекетті ны-
ѓайтуды кμздеді. Солай етті де. Жиырма
жасында хан сайланѓан Абылай жарты
ѓасырѓа  жуыќ  хандыќты абыроймен
басќарды. ‡ш ж‰здіњ адамдары бір маќ-
сат, бір м‰ддеде тіршілік кешуге м‰м-
кіндік туѓызды. Ол білімді саясаткер, да-
рынды ќолбасшы ретінде таныла білді.
Ресеймен,  Ќытаймен,  тіпті ата жауы
жоњѓарлармен де бейбіт келісім жасауѓа
ќол жеткізген алѓашќы хандардыњ бірі
атанды.  Бейбіт келісім-шарттарын
б±зып, соѓыс ашќан  жоњѓарларды бас
кμтермейтіндей ќырып салѓаны туралы
деректер жетерлік. Аќырында Абылай-
дыњ т±сында  жоњѓарлар мен ќазаќтар-
дыњ арасындаѓы 300 жылѓа созылѓан со-
ѓыста ќазаќтардыњ т‰пкілікті жењісмен
аяќталды.  Одан  кейінгі Ќытаймен бол-
ѓан соѓысты Абылай хан ќалайда тоќта-
тып, келіспеушілікті бейбіт жолмен ше-
шуге к‰ш салуыныњ нєтижесінде арада
бейбіт μмір ќалыптасты. Ќырѓыздармен
болѓан соѓыста да ќазаќтыњ ежелгі жерін
μзіне ќайтарып, мемлекеттіњ шекарасын
кењейтті. 1771 жылы Еділ ќалмаќтарын
талќандап, тірі ќалѓандарын, ќазаќ же-
рінен ары асырып, ќуып шыќты. Ќысќа
ќайырып айтар болсаќ, Абылай хан
билік еткен кезењде мемлекет шекара-
сы одан єрі кењейіп, атаѓы алысќа кетті.

Абылай хан д‰ниеден μткеннен кейін
яѓни, 40 жылдан соњ немесе 1822-1824
жылдары орыс императоры I Алек-
сандрдіњ арнайы жарлыѓымен Орта
жєне  Кіші ж‰здердегі хан билігі жойыл-
ѓаны тарихтан белгілі.  Оныњ орнына   гу-
берниялыќ, округтік, болыстыќ, с±лтан-
дыќ басќару ж‰йелері енгізілді. Єр ок-
ругке 15-20 болыс кірді, болыстар 10-12
єкімшілік ауылдардан т±рды. Єрбір
ауылда  50-70  киіз  ‰йден есептелді.
Округтерді аѓа с±лтандар, болыстарды
басќаруѓа болыс с±лтандары, єкімшілік
ауылдарѓа ауыл старшындары таѓайын-
далды. Б±л орыс патшасыныњ ќазаќтар-
ды "бμліп ал да билей бер" деген пиѓы-
лыныњ алѓы шарттары еді.

Орыс императорыныњ ќазаќ даласы-
на μз ‰стемдігін осылайша ж‰ргізе бас-
таѓан шаќта тарих сахнасына Кенеса-
ры Ќасым±лы шыќты. Ол Ќазаќ мемле-
кеттігін айтарлыќтай дамытќан  Абылай
ханныњ немересі. Оныњ т±сында ќазаќ-
тыњ кμп  ауылдарына єсіресе Кіші ж‰з
бен Орта ж‰здіњ, ішінара ¦лы ж‰здіњ
ауылдарына Ресей патшалыѓы μзініњ
‰стемдігін ж‰ргізіп, бодандыќтыњ ќамы-
тын кигізген кезењ еді. Ќазаќтыњ ш±рай-

лы жерлерін тартып алып, ќоныс теп-
кен орыс ±лтыныњ кейбір басб±зарла-
ры тμњірегіндегі ќазаќтардыњ мазасын
алып біткен. Олардыњ осындай озбыр-
лыќ ќылыќтарын жастайынан кμріп
μскен Кенесары 1841 жылы ‡ш ж‰здіњ
μкілдері бас ќосќан  жиында хан таѓына
сайланѓаннан кейін, бірт±тас ќазаќ мем-
лекетін ќ±ру ‰шін атќа мінді. Тμњірегіне
μзін ќолдайтын Орта ж‰з, Кіші ж‰здіњ
беделді адамдарын топтастырып 20
мыњѓа дейін єскер ќ±рды. Оныњ негізгі
маќсаты атасы Абылайдыњ хандыѓын
ќалпына келтіріп, орыс бодандыѓынан
ќ±тылу еді. Ол Аќмола, Торѓайды алды,
ќоќандыќтардыњ ќол астына баѓынып
келген Жањаќорѓан, Аќмешіт, Созаќ
ќамалдарын ќоршауѓа алып, соѓыс
ж‰ргізді.

Кенесары ханныњ  ќазаќтыњ ‰ш ж‰зі
руларыныњ едєуір бμлігініњ басын
біріктіріп, орыстармен жєне жоњѓарлар-
мен к‰рес ж‰ргізіп,   к‰ш алып келе жат-
ќанынан Ресей патшалыѓы ќатты секем
ала бастады. Патша  ‰кіметі  де ќарап
жатпай кμп жерлерге тосќауыл ретінде
ќарулы єскерлерін жасаќтап, Кенесары
ќолына бірнеше мєрте соќќы берді.
Кене хан μз єскерімен ќырѓыз жеріне
шекаралас ¦лы ж‰здіњ аумаѓына шегі-
нуге мєжб‰р болды. Ондаѓы маќсаты,
ќырѓыз халќын орыс отаршылдыѓына
ќарсы ортаќ к‰реске кμтеру болды, алай-
да ќырѓыздар тарапынан ќолдау тап-
пай, к‰шті тойтарысќа кез болды. Нєти-
жесінде Кенесары хан ќырѓыздармен
соѓыс барысында ќайтыс болды.

Тарихта Ќазаќ хандыѓы т±сында
40-тан астам адам хандыќ билік
ж‰ргізгені айтылады. Оќырмандарымыз
байќап отырѓандай біз олардыњ барлы-
ѓын  емес, Ќазаќ хандыѓын дамыту ба-
ѓытында μзіндік із ќалдырѓан, хандыќ
билік ж‰ргізген тарихи т±лѓаларды сμз
еттік.

Иє, Ќазаќ мемлекеттігін саќтау, ел
тєуелсіздігі жолындаѓы ќайсарлыќтыњ,
μжеттіктіњ, батырлыќтыњ наѓыз ‰лгісін
кμрсеткен тарихи т±лѓаларымыздыњ,
хан-билеріміздіњ, батыр бабаларымыз-
дыњ  рухына таѓзым  етеміз. Олардыњ
ќиын-ќыстау кезењдерді, мазасыз уаќыт-
тарды бастарынан μткізе ж‰ріп, Ќазаќ
хандыѓыныњ басќару ж‰йесін жетілдіру
арќылы сол т±ста μмір с‰рген ±рпаќтар-
дыњ ќазіргі тілмен айтќанда патриоттыќ
(±лттыќ) сезімін жоѓары дењгейде ±ста-
та білуініњ нєтижесінде б‰гінгі Ќазаќ
мемлекеті ќалыптасты десек, артыќ айт-
ќандыќ болмас.

Бект±рѓан ЖАМБАБАЕВ,
ардагер журналист-зерттеуші.

Кешегісіз б‰гін жоќ деген, ата-
бабадан ќалѓан асыл м±рала-
рымызды т‰гендеу парызымыз.
Барды баѓалай біліп, жоѓын
іздестіріп,  жер  астынан табыл-
ѓанын зерделеу, дєріптеу жєне
кμзіміздіњ ќарашыѓындай саќ-
тау, сμйтіп оны болашаќќа ама-
наттау– б‰гінгілер ‰шін μрелі іс
болмаќ.

1921 жылы, 8 наурызда Аман-

ТЄБЄРІК

келді ауданыныњ "Сарыторѓай"
кењшарына ќарасты Маятас
ауылында Ержан мен Ілияныњ
отбасында д‰ниеге келген
Шєрипа Ержанова 90 жасќа кел-
ген шаѓында, 2011 жылы 4
ќањтарда д‰ниеден озды.
Аяулы Шєрипа анамызды Аман-
келді ауданындаѓы Кемер
ауылыныњ ќ±ттыќ-ќыржігіт ќоры-
мына жерледік.

Кєбір ќазѓандар жер астынан
ќ±мыралар тауып алыпты. Ќыс
мезгілі емес пе, жердіњ тоњын
ойып жатќанда с‰йменніњ ±шы
ќыш ыдысќа тиеді. Бірнеше рет
с‰йір, зіл батпан темірдіњ  ±шы
тиген  ќ±мыра  ќатты заќымдан-
ѓан. Сμйтіп, кєбірден іші ќ±мѓа
толѓан ‰ш ќ±мыра шыѓады.
Ќ±мыраларды жаќын мањдаѓы
тастыњ ‰стіне ќойып кетеді. Оны
бауырларым келесі к‰ні  тањер-
тењ ѓана  айтты.

Ќыш ыдыстардыњ б‰йірі
шыѓыњќы. Тараќ ќалыппен
т‰сірілген ою т‰рлерініњ ара-
сында штрихталѓан немесе
ашыќ ‰шб±рыштар,  ќисыќ сы-
зыќтар, ш±њќыршалар бар. Эн-
циклопедияѓа кμз ж‰гіртсек,
осы бейнедегі суреттер біздіњ
заманымызѓа дейінгі 15-14
ѓасырларда т±тынылѓанын
баѓамдауѓа болады. Ќола
дєуірдіњ  ескерткіштері болуы
м‰мкін.

Ата-бабалар аруаѓын ќ±р-
меттеп, анамныњ басына барып
ќ±ран оќытќаннан соњ єлгі ќ±-
мыраларды ‰йге алып келіп, Ар-
ќалыќ ќаласындаѓы тарихи-μл-
кетану м±ражайына  тапсырдыќ.
Б±л кμне ќ±мыралар баѓзыда
ата бабаларымыздыњ  пайда-
ланѓан ыдыстары болса керек.

Анам 1938-39 жылдары Ќып-
шаќтыњ Ќ±ттыќ руынан шыќќан
Уєйіс±лы Єбдуахит атаѓа (есеп-
ші болѓан) т±рмысќа шыќќан.
1941  жылы  ¦лы Отан соѓысы
басталѓанда соѓысќа алынып,
содан хабарсыз кеткен. Есімі
"Боздаќтар" кітабында жазылды.

Анам ол кісіден екі бала
с‰йіпті. Бірінші баласы шетінеп
кеткен. Екінші баласы Єбдіѓа-
лым Єбдуахит±лы ќазіргі кезде
сол Кемер ауылында, немере-
шμберелерініњ ќасында ѓ±мыр
кешіп жатыр. Шєрипа шешем
1950 жылѓа дейін жарын тос-
ќан. ¤зі ќара ж±мыс істеп, шиет-
тей бала-шаѓасын, ‰лкен кісі-
лерді баќќан. Сμйтіп ж‰ріп ауыр
ж±мысты да атќарѓан. Бір μзі
шμпші де, медбике де, сылаќ-
шы да, шопан да болѓан. Ќолы-
нан іс тігу, тоќу да келетін. Кере-
мет шебер кісі-т±ѓын. ¤з ќолы-
мен тоќыѓан шєлісі менде саќ-
таулы. Ата-бабаларынан анама
жеткен к‰міс саќиналар да ќазір
біздіњ ќолымызда.

1951 жылы ‰лкен кісілер
аќылдасып, анамды Єбдуахит-
тыњ інісі Ќарсаќбай Єубєкір±лы-
на ќосќан. Ќарсаќбай бір ата-
дан жалѓыз.Анам одан сегіз

бала с‰йді. Ќазір ‰ш-тμрт бала-
сы аман-есен μмір с‰ріп жатыр.
Ќ±ттыќ Ќарсаќбайдыњ єкесі –
Єубєкірдіњ ж±байы Аќжан єже
ќыржігіт – Н±ржан деген кісініњ
ќызы.  Аќын Файзолла Сатыбал-
ды±лы Аќжан єжеміздіњ аѓасы
болып келеді. Файзолла Саты-
балды±лы 1883 жылы, Аќжан
єже 1888 жылы туѓан. Шєрипа
анамыз Файзолла атаѓа μз ќолы-
нан талай рет шай ќ±йып бер-
генін єњгіме етіп айтќан еді. ‡л-
кен кісілермен єжелер аѓа-ќа-
рындас болып μте жаќын ара-
ласќан деседі. Файзолла ата-
мызѓа жала жабылып, 1929-
1935 жылдары Ќостанайдыњ
μкіл соты аќынды 14 жылѓа ‰кім
кесіп, Аќтењіз-Балтыќ, Мєскеу,
Новосібір каналдарын ќазу ж±-
мысына айдап жіберген. Ата
1946-1947 жылдары Батпаќќа-
раѓа оралады. Ол кездері Шєри-
па апам ќ±ттыќтарда келін бо-
лып ж‰рген кезі. Байдыњ ќызы
болѓанымен байлыќтыњ дємін
тата алмай кеткен жан анам, фє-
ниде  ата-бабалары  ќоныстан-
ѓан ќазынаѓа бай жер ќойнын-
да жатќанын сезер ме екен...

Єлия ЄУБЄКІРОВА.
Арќалыќ ќаласы.
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Жастарѓа арналѓан ќосымша

 Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін- Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін- Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін- Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін- Мен Астана ќаласында "Арыстан" мамандандырылѓан лицейін-
де білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скенде білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скенде білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скенде білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скенде білім алып жатќан жастыњ бірі едім. Б±л оќу орнына т‰скен
єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,єрбір жігіт Отанды с‰ю мен ќорѓауѓа тєрбиеленеді. Сондай-аќ,
т‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњт‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњт‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњт‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњт‰рлі ќиындыќтар мен сынаќтардан μте отырып, наѓыз ер жігіттіњ
ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-ќасиеттерін μзіне сіњіреді. Терењ білім алып, физикалыќ т±рѓы-
дан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкендан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкендан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкендан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкендан шыњдалып, ењсесі биік жарќын т±лѓаѓа айналады. ‡лкен
ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-ауќымдаѓы кењістікте ±тымды μмір с‰ре отырып, єр жас буын до-
стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-стыќ, адалдыќ, бауырмалдыќ секілді ќасиеттердіњ иесіне айнала-
ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-ды. Осы жерде  μтетін ‰ш жылдыќ оќу наѓыз ер жігіттерді бола-
шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"шаќќа, ‰лкен μмірге ќанат ќаќтырады. Мен осы "Арыстанда"
‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды‰шінші жыл оќып жатырмын. Алтын ±яма арнаѓан ж‰рекжарды
бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.бірнеше шумаќтарымды жолдаѓым келеді.

Тањ атып, оянады жас т‰лек,
¦йќылы-ояу бєрі сапќа асыѓып.
К‰тер тыѓыз  к‰н тєртібі, біраз іс,
Білім нєрін ќабылдайды  жас ж‰рек.

Біліп, кμріп, танысып ізденіспен,
Жан-жаќты дамимыз біз к‰ндегі іспен.
Отан ќорѓау ‰шін біз шыныѓамыз,
Отан ќорѓау басты парызымыз.

Офицерлер,  ±стаздар  алаламай,
Баласындай μзініњ оќытады.
Ел ќорѓаны боп μткен бабалардай,
Ерлік рухын жадыња тоќытады.

Єлібек   ЌЄлібек   ЌЄлібек   ЌЄлібек   ЌЄлібек   Ќ¦ЛМАЃАМБЕТОВ¦ЛМАЃАМБЕТОВ¦ЛМАЃАМБЕТОВ¦ЛМАЃАМБЕТОВ¦ЛМАЃАМБЕТОВ,,,,,
 "Арыстан" мамандандырылѓан "Арыстан" мамандандырылѓан "Арыстан" мамандандырылѓан "Арыстан" мамандандырылѓан "Арыстан" мамандандырылѓан

лицейініњ оќушысы.лицейініњ оќушысы.лицейініњ оќушысы.лицейініњ оќушысы.лицейініњ оќушысы.

Отан ќорѓау – абыройлы іс
Патриот,  білімді жас азаматты,
"Арыстан" шыњдап жатыр берік ќылып.
Ќазаќстан – Отаным  деген жастар,
¤суде білім, тєртіпті серік ќылып.

К‰ндер, айлар, жылдар μтіп,
Ќол б±лѓайды жарќын  μмір.
Отан ќорѓау абырой деп,
Асќаќтайды біздіњ кμњіл!

Жаз айларыныњ бірінде бала-
лар ‰йініњ тєрбиеленушілеріне
тєлімгер ретінде машыќтанудан
μткен болатынмын. Сол жолѓы
тєжірибем меніњ жаныма ќатты
єсер етті. Тіптен μзімді шарасыз
жандай сезіндім. Бейбіт елде
ж‰ріп, жетім атанѓан бауырла-
рыма шынымен жаным ашыды.
Балалардыњ кμзќарастары, жара-
лы жандары меніњ єлі есімде.

Мен μмірді енді бастап келе
жатќан жаспын. Сондыќтан
меніњ ќолымнан келері μзгеге ой
тастау. Б‰гінгі заманда ќауырт
тірліктен бір сєт арылып, бала-
лар ‰йіне єр адам барып т±руды
ойласа деймін. Олардыњ келеше-
гіне єсер берер едік. Олар
кμпшілікпен араласып, жасќан-
бай μссе, тас ж‰рек болмай ер
жетер еді. Балаларѓа ‰немі барып,
ќарайласып т±ратын азаматтар
бар. Оларѓа деген алѓысым
шексіз. Десе де ондай жандардыњ
ќатары кμбейсе жаќсы болар еді.
Ќазаќтыњ с‰п-с‰йкімді ±л-ќыз-

дары облыстыќ балалар ‰йініњ 6
тобында желкілдеп μсіп келеді.

Тєрбиешілер міндеттерін
орындап, μмірге жол сілтейді.
Біраќ сол балалардыњ ќандай
азамат болары мына біздерге
байланысты. Сіз μзіњізге балалар
‰йіне барып кμрдім  бе деген сау-
алды ќойыњызшы. Шынымен бір
сєт ойланыњызшы. Барып, ата-
анасы жоќ балѓындарѓа кμмек
беріп, азамат болуына ќолыњыз-
ды создыњыз ба?

Шынымен ойланар сауал.
Меніњ маќаламды оќысањыз,
б‰гіннен ќалдырмай айына бір
рет болса да балалар ‰йіне бары-
њыз. Бала-шаѓањызбен бірге ба-
рып, балалармен танысып, оларѓа
да отбасын жылуын берсењіз,
жаныњыздыњ да раќат тауып
ќалатынына мен сенемін.
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"Ќостанай тањы" газетініњ беті-
нен бір маќаланы кμзім шалды.
"Ауыл баласы кім болуды арман-
дайды?" деген таќырыпта екен.
"‡лкендердіњ єњгімесіне ќ±лаќ
т‰рсек, кењес кезінде ел басќар-
ѓандардан гμрі ќарапайым ќара
ж±мыста озат атанѓандар μте
сыйлы болѓан. Ќазір ќалай? Ќара
ж±мыста ќара ‰зіп, озат атанып,
атаѓы д‰йім елге д‰ркіреп шы-
ѓып жатќан кімді білесіз? Деген-
мен, адамныњ бала жастан ќан-
дай да бір мамандыќ тањдауына
еркі бар. Б±л, єсіресе, ауыл жас-
тары ‰шін ‰лкен проблема". Б±л
маќаладан ‰зінді. Єрі ќарай
т‰рлі таќырыпшалар. Єрине, єр
адам кім боламын десе де μз еркі.
Біраќ, тек ќана ауыл баласы ќара
ж±мыс істесін деген ќатып ќал-
ѓан ереже жоќ ќой. Ауылда оќып
жатќан бала краншы боламын,
дєнекерлеуші боламын немесе
макарон μндіремін деп єсте ар-

Ауыл баласы даАуыл баласы даАуыл баласы даАуыл баласы даАуыл баласы да

биіктерді армандайдыбиіктерді армандайдыбиіктерді армандайдыбиіктерді армандайдыбиіктерді армандайды
мандамайтын болар. Адамныњ
μзініњ ќалаѓан, маќсат ќылып
ќойѓан мамандыѓы мен ќазіргі
кезде с±ранысќа сай мамандыќ-
тыњ  ара-жігі  тым  биік.  Ел бас-
ќарып отырѓандардыњ, μнер
иелерініњ кμбі ауылда туып-
μскен.

Єттењ, білім алу тым ќымбат-
тап барады. Егер м‰мкіндік бер-
ілсе, меніњше ауыл баласыныњ
μрісі кењ, баѓындырар белесі єлі
алда. Елбасы айтќандай: "Ауыл
дамыса, еліміз де алѓа баспаќ".

Жыл μткен сайын білім ж‰йе-
сінде μзгерістер орын алып жа-
тыр. Бірер он жылдан кейін б±л
ж‰йе т‰бегейлі μзгеріп кетуі де
ѓажап емес. Б±л μзгерістер білім
сапасына тек ќана жаќсы жаѓы-
нан єсер етсе екен.

Сара ЖАЌСЫЛЫЌ.
Ќазанбасы ауылы,
Єулиекμл ауданы.

Ќайда болса да ќыз балаларѓа
ескертулер айтылып жатады.
Біраќ тыњдар ќ±лаќ аз, дегенмен,
айту парыз, єрине. ¦ят та болса
айтайын, айтпасањ сμздіњ атасы
μледі деген.

Бірде ‰й ауласындаѓы орын-
дыќта 2-3 ќыз жиналып, шылы-
мын сорып, сырасын сіміріп
отыр екен. ¤тіп бара жатып,
"Ќыздар, мына ќылыќтарыњ
лайыќ емес, ±ялсањдаршы, б±л
жер темекі шегіп, сыра ішіп оты-
ратын жер емес ќой", – дедім.
Ќыздардыњ бірі маѓан бажырая
ќарап: "Апай, мы же вам не ме-
шаем, μзіміз білеміз, не істесек
те", – демесі бар ма. Не дерімді
білмей: "Олай болса, шылымда-
рыњныњ т±ќылын, сыраларыњ-
ныњ ыдысын тастамай ала кетіњ-
дер" – дедім.

Б±рыш-б±рышта, ‰йге кіребе-
рісте т±рып алып шылымын бу-
даќтататындардыњ кμбі жас ќыз-
дар. Кейде ‰лкен кісілерді кμріп
ќалып, шылымын жасырып,
ќымсынѓан болады. ¤кінішке
ќарай, м±ндай кμріністер кез-
десіп т±рады. Кейде айтудан тар-
тыншаќтайсыњ, μйткені айтќан
сынѓа ќандай жауап аларыњ
белгісіз.

Айта берсењ айѓаќ кμп, ќайсы
бірін айтайын. Бєріне бірдей к‰л
шашуѓа болмайды. Біздіњ ќоѓа-
мымызда ‰лгілі отбасылары же-

тіп жатыр. Биылѓы жылы отба-
сы мерекесі барысында кμптеген
‰лгілі жан±ялар газет беттеріне
жарияланып, теледидарѓа шыќ-
ќанын кμрдік. Оныњ сыртында
еш жерде кμрінбей-аќ, балала-
рын жаќсы тєрбиелеп, солардыњ
рахатын кμріп отырѓан ата-ана-
ларды да білеміз. Ондай жандар-
ды алыстан іздеудіњ ќажеті жоќ,
ќасымыздан табылады. Жалпы,
отбасы махаббатќа, сыйлас-
тыќќа, μзара т‰сіністікке,
кішіпейілділікке толы болса, оны
кμріп μскен бала да сол ќасиет-
терге ие болады.

"Ќызыњ μссе, ќызы жаќсымен
ауылдас бол" – деп тегін айтыл-
маѓан. Ќызыныњ ќ±рбылары
кімдер, араласып ж‰рген ортасы
ќандай, оќу орнындаѓы тєртібін
ата-аналар баќылауда ±стаѓанда-
ры жμн.

 Оќу орындарында  да жасμсп-
ірімдердіњ тєртібі сын кμтер-
мейді. Єсіресе ‰зіліс кезінде бара
ќалсањ, аяќ алып ж‰ру ќиынѓа
соѓады. Ж‰гіріс, айќай-шу,
‰лкен-кішіге жол бермек т‰гілі,
ќаѓып μтеді. ¦л балалармен алы-
сып, шыњѓырып, ж±лќынып
ж‰рген ќыз балаларды кμресіњ.
Ќыз балалар арасында ±рысу кμп
естіліп жататынын жасыруѓа
болмайды. Ќ±лаќќа т‰рпідей ес-
тілетін дμрекі сμздерді айтып,
егесіп жатады. Біреулер арала-

сып, ќойдырмаса, тμбелеске ±ла-
суы сμзсіз. Бойында ешбір сы-
пайылыќ, єдемілік байќалмай-
тын, ±ялып, именбейтін ќыздары-
мыз да бар. "Ќызым ‰йде, ќылыѓы
т‰зде" – деген.     М±хаммед пай-
ѓамбардыњ μсиеттерінде: "Елден
±ял. Мейманѓа ізет-ќ±рмет ќыл.
Сμгуді єдет ќылма. ¤зіње лайыќ-
ты сμз сμйле. ¦ят  – μлімнен
к‰шті екенін  есіњнен  шыѓарма"
– делінген.

Оќушылар мен студенттер ара-
сында "¦лттыќ педагогика" фа-
культативтік дєріс ретінде сабаќ
±йымдастырылса, тєрбиеніњ ќай-
нар кμзі болары хаќ. Жас ±рпаќ,
єсіресе ќыз бала тєрбиесін отба-
сы мен оќу орындары бір-бірінен
ажырамай атќаруы парыз. Ќыз
тєрбиесінде б‰кіл ±лттыњ тєрби-
есі т±р. Єњгімемді Ѓафу Ќайыр-
бековтыњ сμзімен аяќтаѓым ке-
леді:

"¤зіње бір тілегім бар
аќтарѓан,

Баяѓы кμњіліммен ќ±лап
ќалѓан.

"Па, шіркін, ќыз тμресі –
ќазаќта" – деп,

Естіген ќалмасыншы ќ±лаќта
арман."
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Дєрігер дегенде
кμз алдымызѓа
а у з ы - м ± р н ы н
т±мшалап алѓан,
ќолында шприці,
‰стінде аќ халаты
бар адам елес береді.
Тіпті кейбір ата-ана
балаларын "єне,
дєрігер келе жатыр"
деп ќорќытатыны
да рас. Мен бала ке-
зімде дєрігер атау-
лыдан ќорќатын-
мын. Кейін ес кіре
ќ о р ы ќ ќ а н ы м
ќалып, сол маман
иесіне ќызыѓатын
болдым.  Сол ќызы-
ѓушылыѓым арманѓа
±ласып, мектеп ќабырѓасымен ќош-
тасќан соњ Ќостанай медициналыќ
колледжіне оќуѓа т‰стім. Алѓашын-
да бєрі тосын, т‰сініксіз жаѓдайлар
аз болѓан жоќ. Біраќ ±стаздарым-
ныњ арќасында мені т±мшалаѓан
т±ман сейіліп, кμзім ашыла бастаѓан-
дай.

Бірде бір аптаѓа №1 ќалалыќ ауру-
ханасына тєжірибеге бардым. Мен 2-
ші терапия бμлімінде болдым. Ондаѓы
дєрігерлер мен медбикелерден ‰йре-
нерім кμп болды. Алѓаш рет жансаќ-
тау бμлімініњ не екенін кμрдім. ¤мір
‰шін к‰рескен жандарѓа дєрігерлер
бар кμмектерін беруде. Осында 1-ші
пост медбикесі Арайлым Ќозыбаева
есімді ќызѓа кμмекші болдым.
К‰нделікті Арайлыммен бірге пала-
тадаѓы науќастарды аралап, оларѓа
дєрі-дєрмек таратуѓа кμмектестім.

Мамандыѓым –
байлыѓым

Медбикеніњ науќастарѓа ем-дом жа-
саѓанын баќылап, кμњіліме тоќып
ж‰рдім. Арайлымныњ єр істі ерекше
ілтипатпен атќаратынына с‰йсі-
нетінмін.  Палатада емделіп жатќан
науќас єженіњ Арайлым туралы:
"Айналайын, осы ќызым келгенде
ауруым жоќ болып кетеді", – де-
генін естіп, грек философы Сократ-
тыњ "Жанды  емдемей – тєнді  ем-
деуге болмайды" деп айтќан сμздерін
енді т‰бегейлі т‰сінгендеймін.

Оќуымды ертерек бітіріп, мен де
осындай маман болѓым келіп кетті.
Ќызыѓушылыѓым одан бетер арта
т‰сті. Бар болѓаны ішкі сырыммен
μзгелермен де бμліскім келгені еді.
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Дмитрий Ромащенконыњ
мектебімізге  тєжірибеден
μтем деп келгені кеше ѓана
еді. Б‰гінде сол ќызыќќа
толы бір ай зымырап μтіп кет-
кенін μзіміз де ањѓармай
ќалдыќ. Педагогикалыќ
тєжірибесін  сынып же-
текші ретінде 10"є",  ал пєн
м±ѓалімі ретінде 8"б" сыны-
бында атќарды. М±ѓалім
болудан жасќанбайтын жас
жігіт мектепте μзін еркін
сезінеді. Келген к‰нніњ
μзінде "Мемлекеттік тілдіњ
м±ѓалімі болам" деген ныќ
сμзінен-аќ бойындаѓы алау
отын сезіндім. Єр ісініњ
нєтижесіне жеткенше асы-
ѓатын  Дмитрий μзініњ ал-
ѓырлыѓы мен жас жеткін-
шектердіњ бойына сенім-
ділік ±ялатты. ¦лты басќа
бола т±ра μзінен кейінгі іні-
ќарындастарѓа ‰лгі болуѓа
±мтылѓан жас жігіт шамалы
уаќыттан соњ "Филология"
оныњ  ішінде ќазаќ филоло-
гиясыныњ толыќќанды  мама-
ны болады.

  Мемлекеттік тілді еркін
мењгерген, кей кезде ‰лкен
кμз кμрген аќсаќалдарша
сμзіне "Абайдыњ ќара сμз-
дерін», маќал-мєтел, ќанатты
сμздерді тіліне тиек етіп
отырѓанын кμріп, ќалай ќай-
ран ќалмайсыз?!

¤зініњ ќазаќ тілі маманды-
ѓын тањдаѓанына бір мезетте
μкінген емес. Єрдайым μзініњ
университеттегі м±ѓалімде-
рін маќтанышпен еске алып
ж‰реді. Онысынан оларѓа де-
ген жєне μзініњ курстас дос-

тарына деген кіршіксіз саѓы-
нышын байќауѓа болады.
Жалпы жан д‰ниесі таза,
мемлекетін шын с‰йетін на-
ѓыз  патриоттыњ  тєлімгері

болѓаныма  ќуаныштымын.
Єрдайым μз оќушыларыма
‰лгі ќылып ж‰ремін. Біраќ
оныњ  ізін ќуса да дєл Дмит-
рийдей  елініњ   наѓыз  пат-
риоттарыныњ азайып бара
жатќандары жаныњды ж‰де-
теді. ¤йткені ќазіргі тањда
орыс мектебін жаќсы бітіріп
Ќазаќстанныњ жоѓары оќу
орындарына т‰сетін т‰лектер
азайып, кμбінесе  кμршілес
Ресейдіњ   оќу орындарына
т‰сетіні бєрімізге айѓаќ. Ал
Дмитрий болса μзініњ оќып
ж‰рген оќу орны  Ќостанай
мемлекеттік университетін
Гарвард пен Оксфордтан кем
кμрмейді. Біздіњ "ЌМУ-ѓа
ештење жетпейді " деп сайрай

жμнеледі.
 Болашаѓына зор ‰мітпен

ќараймын. Таѓдырын  мемле-
кеттік  тілмен байланыстыр-
ѓан жас жігіттіњ μмірі де осы

тєжірибесі сияќты еш ќиын-
дыќсыз μтсе екен деген
тілегім бар.

Болашаѓыњ жарќын
болсын, Димашым,

Мен μзіњді шоќ ж±лдызѓа
баладым.

Ќазаќ тілін асќаќтатып
єрќашан,

Таудай болсын, μмірдегі
талабыњ!

– дегім келеді.

Єйгерім С¦ЛТАНОВА,
Димитров атындаѓы
№1 орта мектептіњ

ќазаќ тілі мен єдебиеті
пєні м±ѓалімі.

Федоров ауданы.

Біздіњ Димаш

Жастар ќосымшасыныњ редакторы

Айтолќын АЙЌАДАМОВА.

– Ержан, ќызметіњ ќ±тты бол-
сын! ІІМ Ќостанай  академиясын-
даѓы тμрт жыл зымырап μте шыќ-
ты. Енді міне полиция ќызметкері
атандыњ, кμтерер ж‰гі де ауыр шы-
ѓар?

– Бірінші курсќа келгенде полицей-
лер ќоѓамда кμрініс тапќан ќ±ќыќ б±зу-
шылыќтарды реттеп, олардыњ салдары
мен себептерін аныќтайтын ќызметкер
деп т‰сінетінмін. Алайда  сол салаѓа
етене араласќанда, зањ ќызметініњ ќан-
шалыќты к‰рделі, мањызды екенін
ањѓардым. Б±л ретте білікті маманда-
рымыздыњ берген тєлім-тєрбиесі ‰лкен.
Тєртіп саќшысыныњ ќызметі ќылмыс-
ты ашумен шектеледі десек, ол ќате
пікір. Білімділік, парасаттылыќ, жана-
шырлыќ, ењбекќорлыќ, ќайраттылыќ
секілді ќасиеттердіњ т‰гелі дерлік на-
ѓыз парасатты полицейдіњ бойынан та-
былуы тиіс. Мен ‰шін ќ±ќыќ ќорѓау са-
ласыныњ μкілі болу бір жаѓынан мєрте-

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

бе болса, бір жаѓынан, ќоѓам алдындаѓы
‰лкен жауапкершілік.

– Кμршілес Есіл ауданындаѓы
ќызметіњді бастап кеттіњ. Ќостанай-
да ‰йренгендеріњді тєжірибе ж‰зінде
кμрсете алдыњ ба?

– Академия ќабырѓасындаѓы єр тыњ-
даушыныњ сапалы білімді алуы– басты
талап. Болашаќ ќ±ќыќ ќорѓау ќызмет-
кері μзі ‰шін ізденіп, ел болашаѓын
ќатар  ойлауы  тиіс. Ењ алдымен, пат-
риоттыќ жєне адамгершілік т±рѓыда
тєрбиелену маќсатын алѓа ќою керек
деп ойлаймын. Ќазір ќызмет істеп жат-
ќан μњірге келгеніме кμп болѓан жоќ,
ќылмыстыќ атќару ж‰йесіндегі
тєжірибесі мол мамандармен кење-
семін. Ењ бастысы, алѓан білімімді ел
тыныштыѓы ‰шін ж±мсау.

– Білуімізше, сен самбо жєне ќазаќ
к‰ресінен ЌР спорт шеберлігіне
‰міткерсіњ. Осы екі спорт т‰рін μз
ж±мысыњмен ќатар алып ж‰ру

ќиынѓа т‰спеді ме?
– Аз-м±з жетістікке жетсем акаде-

мияда алѓан тєлімімніњ жемісі деп
т‰сінемін. ¤йткені, бізде салауатты
μмір салтын ќалыптастыруѓа баса на-
зар аударылѓан. Тыњдаушылар ж‰йелі
т‰рде спортпен ш±ѓылданады. Ќызмет-
ке т±рѓаннан кейін, єрине, ќиындыќ
кездеспей т±рмайды. "‡здіксіз жат-
тыѓу ±лы м±ратќа жеткізеді" деп аты
ањызѓа айналѓан Жаќсылыќ ‡шкемпі-
ров айтќан екен. Сол сияќты, ж±мыс-
тан кейін жаттыѓу залына асыѓып т±ра-
мыз. 10 наурызда Есіл ауданыныњ аты-
нан Аќтμбе ќаласында μтетін самбо к‰ре-

сіне аттанбаќшымыз. Жарыс ЌР ќыл-
мыстыќ атќару ж‰йесі мекемелері ма-
мандарыныњ арасында μтеді. Ќазірден
бастап дайындыќты бастадыќ.

– К‰ресті академия ќабырѓасын-
да бастадыњ ба? Таѓы ќандай жетіс-
тіктеріњ бар?

–Алѓаш ќазаќ к‰ресімен мектеп
ќабырѓасында айналыстым. К‰реске
жастайымнан баулыѓан аѓаларым
Н±рхан жєне Едіге Бекібаевтар еді.
Соныњ нєтижесінде ќазаќ к‰ресі жєне
самбо, дзюдо к‰рестерінен облыстыќ
жарыстарды ±ттым. 2012 жылы "ЌР
ІІМ Ќостанай академиясыныњ ‰здік
спортшысы" деген атаќќа ие болдым.
Ќызмет істеп ж‰ріп те спортты таста-
маймын. Командирім айтпаќшы, жан-
жаќты маман – ел тыныштыѓыныњ
кепілі. Полиция ќызметкері ќоѓамныњ
психологиясын білу керек деп жатады.
Меніњ ќызметтегі маќсатым да осы. Бо-
лашаќта Ќостанай академиясындаѓы
ќайта даярлау жєне біліктілікті артты-
ру курстарынан μтуді жоспарлап отыр-
мын. Ќазаќта ‰йдіњ кенжесі  ќара ша-
њыраќта ќалатыны мєлім. Жоспарла-
рым іске асса, ауылдаѓы ата-анама
ќарайласып, ж±мысымды сол жаќта
жалѓастырсам ба деймін.

– Єњгімењізге рахмет! Ел тыныш-
тыѓын саќтайтын ќостанайлыќ т‰лек-
тердіњ ќатары кμбейе
берсін.

С±хбатты
ж‰ргізген

Ќасќырбай
ЌОЙШЫМАНОВ.

Еліміздегі ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ кєсіби маман
даярлайтын жоѓары оќу орындарына ќойылатын талап жоѓары.
Б±л т±рѓыда ішкі істер министрлігі Ќостанай академиясы сапалы
кадрларды дайындауды маќсат еткен. Яѓни ємбебап, ќолынан іс
келетін мамандарды еліміздіњ т‰кпір-т‰кпіріне жібереді. Биылѓы
жылы академияны аяќтаѓалы отырѓан т‰лектердіњ бірі – Ержан
Жалм±хамбетов. Ол Аќмола облысы, Есіл ауданындаѓы
ќылмыстыќ атќару ж‰йесі мекемесіне ќызметке кірісті.
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 Биыл ¦лы Отан соѓысындаѓы  Жењіске  70 жыл тол-
маќ. Б±л соѓыстыњ ызѓары ќай отбасын болмасын ай-
налып  μтпегені  мєлім. Б±ѓан есейе келе  кμзіміз  жетті.

Мен 1946 жылы Торѓайдаѓы он екінші  ауылдыњ
Тауман  атты  ќыстаѓында д‰ниеге келдім. Ол кезде
ауыл аттары цифрмен  белгіленетін.  Балалыќ  ша-
ѓымныњ 4 жылын  ќуатты  отбасында  μткіздім. Себебі
ол кезде єкем С‰леймен Ж‰збай±лы  тірі  болатын.
Єкем  μз  ісініњ  шебері,  іскер   єрі  тігінші  еді. ¤зініњ
тігін  машинасы мен жан±ясын  ќамтамасыз етумен
ќатар, кμрші-кμлем  ауыл  т±рѓындарыныњ  да  м±ќта-
жын   шыѓарып  отырѓан. Кμйлек-кμншік, костюм-
шалбар сынды  киім-жараќ,   єрі  саптама  етікке дейін
тіге білген. Сонымен  ќатар, доѓа, арба жасау, шана
жμндеу сияќты істердіњ де хас шебері атанѓан. Содан
болар  біз   ешќандай  жоќшылыќ   кμрмей   μстік.

Біраќ  б±л   баќыт   бізге  кμпке   б±йырмады. Мен тμрт
жасќа толар толмаста сырќаттан кμз ж±мѓан єкемніњ
соњында ќ±рсаѓында тумаѓан жеті айлыќ бала мен ана-
мыз ¦рќия Жолмаѓанбетќызы  бес  баламен  жесір
ќалды. Бауырларымныњ  ењ  ‰лкені  он ‰ш  жаста. Ол
заманда   жетім  бала,  жесір єйел  дегенді  бастыќсы-
маќтар  адам  ќатарына   ќоспайтын. Шешеміз жања
туѓан  сєбиімен  соњынан  ерген  бес  боздаѓын  асырау
‰шін  тањныњ  атысы, к‰нніњ  батысына  ќарамастан
‰кімет   малын   баѓумен   тірлік   кμрді. Он ‰ш жасар
аѓам  Х±сайын  жас та болса   анамызды  аяп, бірге
ж±мысќа  шыѓатын. Бай, бастыќсымаќ   бала-шаѓа, єйел
атаулыны  баќылаудан  шыѓармай,  ±рып-соѓып
ж±мсайтын. М‰мкін осы ауырпалыќ  батты ма, єкем
ќайтќаннан кейін ‰лкен аѓам Х±сайын он ‰ш жасында
кенеттен  ауырып, кμз ж±мды. Жыѓылѓанѓа ж±дырыќ
дегендей,  шешеміздіњ ќайѓысы  жан азабын  тартќыз-
ды.

Біраќ м±нша  азапќа шыдап берген  анамыз  латын
єліпбиін  жетік   мењгерген, діни  сауатты  кісі еді.
Б±ѓан  себеп  туѓан  наѓашымыз  Єбілкєкімді 12-13
жасында  намазѓа   жыѓып, латынша  ѓаріп  ‰йреткен
молдалардыњ  бірі. Сол сауаттылыќтыњ   арќасында
шешеміз   ешкімді   жμнсіз   басындырмапты. Небір
сауатсыздардыњ  екпінін   басып, кімніњ   болса да   тілін
таба  білген. Ел  арасында   да ±рыс,   жанжалдан аулаќ,
алдыњѓы  ќатарлы  адал  ж±мыскерлердіњ   бірі   болып
танылды. Бізді де аќырѓы  к‰ніне дейін бір Аллаѓа

ЖЕЊІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

(¦рќия  Жолмаѓанбетќызы  туралы бір ‰зік  сыр)

сенім   артып, жаманшылыќтан   аулаќ   болуѓа    ‰йретті.
Сол бір  жылдардан бастап барлыќ ауыр ж‰кті ана-

мыз μзі арќалап келді. Тынымсыз тіршіліктіњ    ќойна-
уында   к‰ндемей,  т‰ндемей   ќыстыњ   суыќ  ызѓарына
тμзіп,  жаздыњ аптап  ыстыѓына    ќарамастан   ењбек
етті. Ол  кездегі  ауыл т±рѓындарыныњ  тірлігі  к‰ні-
т‰ні   малдыњ  соњында  ж‰ру. Ќазіргідей техника  жоќ.
Бєрі де ќолмен жасалады. ¤гіз  арбамен  немесе  шана-
мен  су  тасиды,  шμп  тасиды. Жаздыњ   жалпаѓында
тањ атпастан  т±рып,  μрістегі  малдыњ  жемін, шμбін

дайындап, к‰ні бойы майданда ж‰рген  жауынгерлер-
ге   азыќ    ретінде    ќ±рт,   майын    толтырып, ж‰н
тоќып, басќа да    ќолда   бар  заттарын   жіберетін.

 Біз  т±рѓан  ќыстаќта   мектеп  болѓан   жоќ. Сондыќ-
тан 1956 жылы  12 ауылѓа    кμшіп   келіп, мені    кеш те
болса 10 жасымнан  бірінші сыныпќа берді. Шешеміз
мектеп-интернатына  аспазшы   болып  орналасты.
Бізге интернатќа   жаќын  ќоржын  ‰йдіњ  бір  бμлмесін
берді. Ќандай тірлік болсын, оњайѓа соќпасы  аныќ.
Себебі 25-30-дан астам   балаѓа   нан   кμміп, ‰ш  мезгіл
к‰нделікті  асын  дайындау. Ќазіргідей  тоќ пеш неме-
се газ болѓан  жоќ. Бєрін  от  жаѓып, пешке   пісіресіњ.
Оѓан  жаѓатын  отынныњ т‰рі ќамыс, азын-аулаќ   те-
зек, ол да  кμп  бола   бермейді. Оныњ  сыртында, ас
дайындау   сияќты   тірліктіњ    барлыѓын   жалѓыз   μзі
кμтеріп   келді. М‰мкін  сол  шешеміздіњ  ізеттілігі
мен ќамќорлыѓыныњ  арќасында болар, интернаттыњ
барлыќ  балалары, ‰лкенді-кішілі анамызды "мама"
деп  атап кетті.  Ол  кездері "мама" деген атау  м‰лдем
жоќ  болатын. Барлыќ  ќыстаќ  бойынша  біздіњ  ше-
шеміз  алѓашќы "мама" атанды.

 Шешеміз 35 жасында  жесір  ќалса да,   жан аза-
бын, тєн  азабын кμрсе де бар к‰ш ќуатын еліне, ты-
ныштыќ  заманѓа, бес жапыраќ  балаларына  арнады,
соларѓа сенім  артты.  Жаста  болса  отбасын  ќ±руды
ойына   алмады.  Жас  ќыршындарыныњ   біреуге   жал-
таќтап  μсуін   ќаламады.  Ержете келе барлыѓымызды
ќалаѓан   мамандыѓымыз   бойынша   оќытты. Аѓам
бухгалтер, мен   зоотехник, інім  ж‰ргізуші   болды.
¦лын   ±яѓа, ќызын ќияѓа  жеткізді.  Б‰гінде  анамыз-
дыњ   жаќсылыѓына   дєн  ризамыз.

Кμзініњ   тірі   кезінде  анамызды   ‰кімет   ±мытпай,
тыл  майданында  ењбек   еткен   ардагерлер   ќатарына
жатќызып, жыл   сайын   ¦лы  Жењіс  к‰ніне    шаќыры-
лып, бірнеше  мєрте тыл  медалімен  марапаттаѓан.

Б‰гінде  сол  ардагерлеріміздіњ  арќасында, тєуелсіз
ел  атанып, шат-шадыман   μмір  с‰ріп  жатырмыз.
Б±л,  єрине,  сол соѓыс  кезінде біздіњ аналарымыз
сияќты  ардагер-майдангерлеріміздіњ аянбай  ж±мыс
атќарѓан ењбегініњ  жемісі  деп  білеміз.

 Батыр ЕСТЕКБАЙ,
зейнеткер.

СУРЕТТЕ: ¦рќия Жолмаѓанбетќызы.

Біздіњ елде Максим деген орыс кино-
механик болды. Аты Максим болѓанымен
заты ќазаќ, екі кμзі ойнаќтаѓан, μзі бір еті
тірі, пысыќ жігіт болатын. Шамасы ки-
номеханик курсынан кейін біздіњ елге
жіберсе керек.

Ал енді сол Максим біздер (балалар)
‰шін ењ бір керемет, ењ ѓажап адам бола-

Ќойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сырЌойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сырЌойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сырЌойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сырЌойшы Бекмаѓамбетов туралы саѓыныш сыр

тын. Кино жμнінен сμз бола ќалса, екі
сμзіміздіњ бірінде:" Максим ‰й деді, Мак-
сим б‰й деді. Ол керемет, бєрін біледі ..."-
ге басатынбыз. Біздіњ Аќсуат ±зыннан-
±заќ созылѓан ауыл ѓой. Максим велоси-
педпен реклама жазуѓа ана шеттен, мына
шетке жеткенше "Максим, ќандай кино
болады?" деп, анасы бір с±рап, мынасы
бір с±рап ќара таќтайшаѓа хабарландыру
жазѓанша  жарты ауыл кешкі сеансты
біліп алатын. Ал біздер болсаќ: " Максим,
б±л соѓыс туралы кино ма?"  – деп  с±рап
ќалатынбыз. Кейде оныњ "иє, соѓыс тура-
лы" деп μтірік айта салатын  да кездері
болатын.

...Ей, балалыќ-ай десењші!  Сонда біздер
соѓыс туралы киноны жаќсы кμреміз.
Ќазаќы елдіњ баласы, киноныњ сμзін
т‰сінбесек те,  атысып-шабысып жатќан-
дарын кμргенімізге мєз боламыз. Клуб-
тан шыќпай жатып-аќ т‰сінбегенімізді
ойдан шыѓарып, бір-бірімізбен бірде
келісіп, бірде келіспей ‰йімізге жеткен-
ше ќызылкењірдек болып жатќанымыз.

Осындай бір кинодан кейін, "апа, б‰гін
соѓыс туралы єйдік тамаша кино кμрдік.
(Анамды мен апа дейтінмін). Біздіњ єскер-

лер немістіњ бєленше танкысын пушка-
мен атып быт-шытын шыѓарды. Т‰генше
танкысын гранат атып к‰йдірді. Кμпте-
ген самолеттерін ќ±латты. Біздіњ єскер-
лер немістердіњ к‰л-талќанын шыѓар-
ды..." деп єњгімелеген сайын ќыза
т‰скенімді жаратпай, "соѓыстыњ несі жаќ-
сы дейсіњ !  Онда кілењ немістер ѓана μліп,
біздіњ єскерлер μлмеген болса, осы ауыл-
дыњ жартысынан артыќ азаматтары ќайда
ќалды!?" деп, кμзін сыйпалаѓан бойы єкем
орнынан т±рып кетті. М±ны байќап ќал-
ѓан анам:"Єй, балам-ай!   Иє, соѓыстыњ
несі жаќсы дейсіњ. Соѓыс болмаса єкењніњ
жан дегенде жалѓыз інісі Ќойшы аѓањ μзі
бір ‰й болып, жанымызда отырмас па еді"
деп   кμзіне жас алып, бас орамалыныњ
шетімен с‰ртіп жатты. М±ны ести сала,
(ой, балалыќ-ай десењші); "апа, апа Ќойшы
аѓам танкист  болды ма, єлде летчик бол-
ды ма? Неше неміс μлтірді? Оныњ орден-
дері кμп пе?.." деген сияќты с±раќтарды
жаудыра бастаѓаным єлі есімде.

"Ой, ќалќам-ай, оныњ неше неміс
μлтіргенін ќайдан білейін. Соњѓы хатын-
да: "ертењ ертемен шайќасќа шыѓамыз.
Кім біледі алдымызда не к‰тіп т±рѓанын.

Хабарсыз ќалмасын деп жазып отырѓа-
ным ѓой" деген соњѓы хабары Ленинград
т‰бінен келген болатын деп, Ленинградќа
тілі келіњкіремей  єрењ  айтып бір к‰рсініп
алды. Шамалы уаќыт ‰нсіздіктен кейін,
"елін саѓынып, туыстарына арнап жаз-
ѓандарын оќыѓанда кμздеріне жас алма-
ѓан жан ќалмап еді" деп анам таѓы бір
к‰рсінді. Хатты оќып болып, "апырмай,
жазуы ќандай таспен басќандай тамаша
еді!" деп Ѓарып аѓањныњ (Оспанов) тањ-
ѓалѓанын кμрсењші деп алды да, "жарай-
ды, балам, тањертењ ерте т±ру керек, жа-
тайыќ" деп, орнынан т±рып кетті.

 Тєні μлсе де, жаны μлген жоќ аѓамныњ,
Атќан тањнан кμргендеймін жанарын.
М‰мкін жаны к‰ншуаќќа айналып,
Т±рѓан болар,   г‰лі болып даламныњ.

Абдрахман БЕКМАЃАМБЕТ.
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Адам баласыныњ бойына
Алланыњ ќ±діреттілігімен,
ананыњ аќ с‰тімен дарыѓан
μнер ел ішіне кењінен наси-
хатталмаса ќ±дды бір жел-
ге ±шып, ќонарын сай
білген ќањбаќтай еленбесі
де бесенеден белгілі. ¤нерді
μгейсітіп ќадірін жете
білмесек, баянды єрі   жар-
ќын болашаќтыњ тамыры-
на балта шабылмасына кім
кепіл. Киелі  Торѓай жері
батырлар мен аќындардыњ,
би-шешендердіњ ќасиетті
мекені деп жатамыз. Ал
б‰гінгі ±рпаќ осы атќа лай-
ыќты ма? Соњѓы жылдары
талантты μнер иелері жоќ-
тыњ ќасы демесекте, ілеуде
– біреу ортадан суырылып
шыѓып жатады. Б±л μнердіњ
ќайнаѓан ордасына айнал-
ѓан ќ±тты мекенніњ атына
мін болмаса да сын болары
сμзсіз.

Б±ѓан дейін Б.Хамзин
атындаѓы μнер мектебі ты-
нымсыз ењбек атќарып,
ауылды жерлерде асыќ ой-
нап, ќ±мныњ арасында кμрінбей
ж‰рген тума таланттарды жа-
рыќќа шыѓарып, бойларындаѓы
булыѓып шыќпай ќалѓан μнер-
лерін дєріптеп, аудан, облыс тіпті
республикалыќ байќауларѓа
ќатыстырып, баќтарын ашќан
болатын. Сол μнерлі балалар
ќазіргі тањда μнер саласы бойын-
ша μздері тањдаѓан жоѓарѓы оќу
орындарына т‰сіп, одан єрі μнер-
лерін шыњдап, шетелдерде оќып
жатыр. Меніњ б‰гінгі маќалама
арќау болып отырѓан кейіпкерім
бала кезінен єнші болуды арман-
дап, діттеген маќсатына ќол жет-
кізген μнер иесі. Ол Жанкелдин
ауданы, Шеген ауылыныњ т±рѓы-
ны Асхат Шыњѓысов.

Мектеп табалдырыѓын алѓаш
аттаѓан Асхат сыныптастарыныњ
арасында сабаќ оќуѓа деген
ќ±лшынысын былай ќойѓанда
мектепшілік байќауларѓа ќаты-
сып, μнерімен кμзге т‰сіп, ±стаз-
дардыњ назарына іліне бастайды.
Єн-к‰й сабаѓынан дєріс берген
м±ѓалімі бала Асхаттыњ єн айтуѓа
талпынысы бар екендігін іштей
сезеді. Кейін єуені мен ‰ні келіс-
кен жас єншіні аудандыќ бай-
ќауларѓа ќатыстыруѓа бел ше-

шеді. Ойы ж‰зеге асќан
м±ѓалімніњ арманы орындалып,
аудандыќ байќауда Асхаттыњ
баѓы жанып, ж‰лделі бірінші
орынды иеленеді. Б±л да єнші ба-
ланыњ бала к‰нгі арманы еді.

Осыдан кейін Асхат аудандыќ
байќауларда жењімпаз атанып,
облыстыќ оќушылар фестивалі-
не жолдама алады. ¤зіне тєн єуезді
‰німен облыс ж±ртшылыѓын
тєнті еткен Асхаттыњ мерейі μсті.

11 жыл бойы Аманкелді орта
мектебініњ мєртебесін асќаќтат-
ќан Асхат 2006 жылы Ќостанай
экономикалыќ колледжіне оќуѓа
т‰седі. Аталмыш оќу орнында
оќып ж‰ргенде де мерекелік
мєдени  кμпшілік іс-шараларда єн
айтып, білікті музыканттардыњ
кμњілінен шыќќан. Жанына жат
болса да диплом ‰шін амалсыз
т‰скен колледжді тємамдап, 2008
жылы музыкалыќ білім маман-
дыѓы бойынша сырттай оќуѓа
т‰скен. 2010 жылы Жан±заќ Ай-
саѓалиевтіњ шаќыруымен Мењ-
діќара аудандыќ мєдениет ‰йіне
ќызметке орналасады. Жања
ќызметке орналасќан Асхат осы
жылы "Мендіќара достарын ша-
ќырады" атты облыстыќ ретро

фестиваліне ќатысып, бас
ж‰лдені иеленген. Артынша
Халыќаралыќ Шабыт фести-
валінде Ќанат Ражанов, Мєди
Н±рм±ханбетов ‰шеуі ‰ш
дауыста єн салып, "Кμрермен-
дер кμзайымы" номинация-
сына лайыќты деп баѓалана-
ды. Осыдан бастап Асхат
м‰мкіндігі мол ізденіске зейін
ќойып, біржола єн айтуѓа
бетб±рыс жасайды.

¤мірдегі сыњарын тауып,
тењіне ќосылѓан Асхат Тμле-
ген±лы шањыраќ кμтеріп, єке
атанды. Мењдіќара ауданы-
нан ауысып, аудан орталы-
ѓындаѓы Н.Ахметбеков атын-
даѓы мєдениет ‰йіне ж±-
мысќа т±рды. Аудан мєде-
ниетініњ μркендеуіне μзіндік
‰лесін ќоса ж‰ріп, 2013
жылы Атырау облысында
μткен "Атырауым – асыл ме-
кенім" атты республикалыќ
єнші-сазгерлер конкурсында
баќ сынап, нєтижесінде дип-
ломант атаѓын иеленсе, 2014
жылы Аќтμбе облысы, Ыр-
ѓыз ауданында "Аймаќты

єнмен тербетіп" атты Ырѓыз μнер
мерекесінде єн номинациясы
бойынша бас ж‰лдені иеленіп,
ауданымыздыњ абыройын ‰стем
етті. Отбасылыќ жаѓдайѓа байла-
нысты туѓан жері Шеген
ауылындаѓы  Аманкелді атындаѓы
орта мектебінде єн-к‰й пєні
бойынша ќызметін жалѓастыру-
да. Аудан кμлемінде μтетін мере-
келік кештерге арнайы келіп, ре-
пертуарындаѓы єндерін наќышы-
на келтіріп орындап, кμрермен-
дердіњ ыстыќ ыќыласына бμле-
нуде. Ќазіргі шыѓып жатќан жас
єншілер ж±лдызды єншілерге
еліктеп, єдемі єнніњ шырќын
б±зып жатады. Ал, Асхаттыњ
"Айќаракμз" єнін айтудаѓы
ерекшелігі м‰лде ешкімге ±ќса-
майды.

"Уаќыт емші"  Алла сєтін са-
лып, ортамыздан μнерге жана-
шырлыќ танытып, ќолдау
кμрсетіп, демеушілік жасайтын
атымтай – жомарт азаматтар та-
былып жатса, н±р ‰стіне н±р бо-
лар еді. Себебі Асхаттыњ ендігі
асќаќ  арманы "Ќазаќстан дауы-
сы" байќауына ќатысу.
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 Жанкелдин ауданы.

Асхаттыњ
асќаќ арманы

 Жанкелдин аудандыќ ішкі істер бμлімінде аудан
єкімі А.Кенжеѓарин, аудан єкімініњ ќ±ќыќтыќ мєселе
жμніндегі кењесшісі Ќ.Кєдірментаев жєне ішкі істер
бμлімініњ ќызметкерлерініњ ќатысуымен жиын μтті.
Басќосуда ішкі істер бμлімі бастыѓыныњ
орынбасары Б.Ж‰нісов μткен жылы атќарылѓан
ж±мыстардыњ нєтижесін баяндады.

Є.Боранбаев атындаѓы кинотеатрда облыстыќ
"Дала μлкесі тарихы" м±ражайы аќын, ±стаз А.Ќали-
евтыњ портреттік кешін μткізді.

Кешке ќаладаѓы мєдени ошаќтардыњ басшы – ќыз-
меткерлері, мєдениет ќайраткерлері, Арќалыќ мем-
лекеттік педагогикалыќ институты жанынан ќ±рылѓан
М.Дулатов атындаѓы єдеби бірлестік (жетекшісі А.Ќали-
ев), "Жас±лан" жасμспірімдер орталыѓындаѓы "Алтын
кμмбе отауы" (жетекшісі Ш.Ќапаќов), ќосымша білім
беру мектебіне ќарасты "Сєлем жас тілшілер (жетекшісі
С.Жиенбаева) ‰йірмесі жєне шыѓармашылыќты жаны
с‰йетін жастар жиналды.

Айтыстыњ аќтањгері атанѓан Айбек Киікбай±лы
б‰гінде ‰ш м‰шелге аяќ басып отыр екен. Ол Жанкел-
дин ауданыныњ Албарбμгет ауылында д‰ниеге келген.
Алѓашќы айтысы оќушылыќ μмірден басталып, т±њѓыш
рет белгілі айтыскер аќын Б‰ркіт Бекетовтіњ ќызы Ди-
нара Бекетовамен айтысќа шыѓады. Республикалыќ
айтыстаѓы алѓашќы ж±бы, айтыс с‰йер ќауымныњ кμзай-
ымына айналѓан атаќты айтыскер аќын Бекарыс Шой-

беков болѓан. Мектеп ќабырѓасында ж‰ргенде ал-
ѓашќы μнерге баулыѓан ±стазы Ѓалымжан Бекетов еді.

Халыќ аќыны Ќ. Єбілдіњ шєкірті атанып, сан д‰бірлі
додаларда топ жарды. Торѓай аќындыќ мектебініњ т‰п-
т±ќиянын зерттеп, ѓылымѓа ќ±лаш ±рды.

 Портреттік кешті ж‰ргізген м±ражайдыњ ѓылыми
ќызметкері, аќын М±ќият Ќойшыбай мєдени шараны
кеш иесіне арнаѓан арнау μлењімен ашып, жыр жол-
дарымен айшыќтап отырды. Айтыскер аќынмен еркін
с±хбат ќ±руѓа м‰мкіндік туѓан орайлы сєтте студент
жастар кμкейде ж‰рген с±раќтарын ќойып, жас аќын-
дар Айбек аѓаларына арнап шыѓарѓан арнау жыр-
ларын оќыды.

 Ќашанда сабырмен, биязы, кішіпейілділікпен сμз
саптайтын аќын, ±стаз, ѓалым, ќажы А.Ќалиев μзіне
ќойылѓан с±раќтардыњ ќай ќайсына да тосылмай
жауап беріп, баспадан жарыќ кμрген "Торѓай аќын-
дарыныњ антологиясы" кітабыныњ бірінші томын м±ра-
жай ±жымына тарту етті.

 Таѓылымды кеште Айбектіњ бірнеше єндері орын-
далып, ЌР Мєдениет ќайраткері О.М±ќатова, м±ра-
жай директоры Г.Елтебаевалар сμз сμйледі.

 Арќалыќ ќаласы.

ЕЛ ІШІ – ¤НЕР КЕНІШІ

Айбек аќынмен кездесті

Кеткен
кемшіліктерден

сабаќ алуѓа
тиіспіз

Жалпы, ауданда ќылмыстыњ
алдын алу, оны болдырмау маќ-
сатында профилактикалыќ
ж±мыстар аз ж‰ргізілген сыњай-
лы. Себебі, 2013 жылмен салыс-
тырѓанда μткен жылы ќылмыс
жасаѓандар мен єкімшілік ќ±ќыќ
б±зѓандардыњ саны артып отыр.
Єсіресе, бμтенніњ м‰лкін ±рлау,
ішімдік ішіп кμлік ж‰ргізу факті-
лері кμптеп кездесуде. Мєселен,
былтыр мас к‰йлерінде кμлік
ж‰ргізіп, жауапсыздыќ танытќан
ж‰ргізушілердіњ салдарынан
сегіз адам кμз ж±мѓан. Статисти-
калыќ мєліметтерге с‰йенсек,
б±л кμрсеткіш облыс бойынша
да алдыњѓы ќатарда. Кμлік
ж‰ргізу ќ±жатын сатып алып,
жол ережелерін б±зѓандарды
ќоспаѓандаѓы мєлімет осындай.
Барлыќ єкімшілік жауапкерші-
лікке тартылѓандар саны 2013
жылы 531 адам, ал  2014 жылы
864 адам. Яѓни єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќтыњ да μсім пайызы
анаѓ±рлым артќандыѓы байќа-
лады. Дегенмен, Жанкелдин
ауданыныњ ішкі істер бμлімініњ
єкімшілік полиция бμлімшесі-
мен μткен жылы аудан кμлемін-
де єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
пен ќылмыстыњ алдын алуда
ш±ѓыл іс-шаралар ж‰ргізілген.
Комиссия м‰шелерімен есепке
алу-тіркеу тєртібімен ауылдыќ
округтерге шыѓу, тексерістер
ж‰ргізу шаралары жалѓасуда.

Жиын барысында аудандыќ
ішкі істер бμлімініњ бастыѓы, по-
лиция майоры Ж.Н±рѓазин
μткен жылѓы кеткен кемшіліктер
мен алдаѓы атќарылатын
ж±мыс жоспарларымен таныс-
тырды.

– Ќыраѓылыќ танытып,
аудан, ауыл т±рѓындарымен
ќоян-ќолтыќ ж±мыс жасасаќ,
ќандай да болмасын ќылмыс-
тыњ алдын аламыз. Жасμспірім-
дер арасындаѓы єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќтыњ алдын алу ‰шін,

барлыќ мектептерде айына бір
рет ата-аналар мен оќушылар
арасында т‰сінік ж±мыстарын
ж‰ргізіп отыруѓа тиіспіз. Б±л тек
айтылѓан єњгіме болмауы керек.
Єбден зерттеп, оны саралап,
нєтижелі ж±мыс жасауѓа
ќ±ќылымыз. Біз тек жазалап
ќана ќоймай, барлыќ ќылмыс-
тыњ алдын алып, байсалды-
лыќпен т‰сінік беруіміз керек.
Ауылдыќ жерлердегі учаскелік
инспекторлардыњ ќанаѓатсыз
ж±мыс жасап отырѓандыќтары-
нан ќылмыс жасау фактілері
азаймай отыр. Мєселен, Кμка-
лат, Ќалам-Ќарасу, Жаркμл
ауылдыќ округтерінде осы мєсе-
ле белењ алуда. Сондыќтан, ал-
даѓы уаќытта кеткен кемшілік-
тердіњ орнын толтырып, сабаќ
алуымыз  керек, – дейді бμлім
бастыѓы Жас±лан Н±рѓазин.

Жиын соњында сμз алѓан
аудан басшысы Асќарбек Ах-
метбек±лы ішкі істер бμлімініњ
ќызметкерлеріне єлі де болса
ќанаѓаттанарлыќ ж±мыс жасау-
лары керектігін баса айтты. Жа-
салѓан єрбір ќылмыстыњ ара-
жігін ажырата білу ‰шін терењі-
рек зерттеп, єкімшілік ќ±ќыќ
б±зѓан адамдармен жеке-жеке
ж±мыс жасап, алдын алу маќса-
тында т‰сінік ж±мыстары да
уаќытылы ж‰ргізілсе, б±лардыњ
бірі де болмайтындыѓын алѓа
тартты. Ал кємелеттік жасќа тол-
маѓандар арасындаѓы ќ±ќыќ
б±зушылыќты болдырмас ‰шін
аудан єкімдігі, аудандыќ ішкі
істер бμлімі мен аудандыќ білім
бμлімі бірлесе отырып, тыѓыз
байланыста ж±мыс жасалуы ке-
ректігі де тілге тиек етті. Соны-
мен ќатар, аудан єкімі аталмыш
мекеме ќызметкерлерініњ
ењбектеріне толаѓай табыс, от-
бастарына амандыќ, жауапты
ќызметтеріне сєттілік тіледі.

Б. АХМЕТБЕКОВ.
 Жанкелдин ауданы.

Полицейлерге
алѓыс айтады

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны такси ж‰ргізушісі
Владимир Дмитриенко Ќостанай ќаласындаѓы
Оњт‰стік полиция бμліміне алѓыс айта келді.

29 ќањтар к‰ні т‰нде 9 шаѓын ауданда біреулер оныњ кμлігіне
отырып, орталыќќа жеткізуді с±раѓан. Мінгеннен кейін екеулеп
соќќыѓа жыќќан. Ж‰ргізуші есін жиѓанда екі телефоны мен 5 мыњ
тењге аќшасыныњ ±рланѓанын біліп, полицияѓа хабар берді. Оќиѓа
болѓан жерге Оњт‰стік полиция бμлімініњ жедел-тергеу тобы келіп
жетті. Сол жерде таѓы екі такси ж‰ргізушісініњ  б±заќылардан зар-
дап шеккені аныќталды. Тєртіп саќшыларыныњ жедел іс-єрекетініњ
нєтижесінде ќылмыс келесі к‰ні ашылды. Ќылмыскерлер ±рлан-
ѓан телефоннан хабарласпаќ болѓанда ќолѓа т‰сті.19,20 жастаѓы
екі жігітке ќатысты ќылмыстыќ іс ќозѓалды. Такси ж‰ргізушісі  μз
хатында Оњт‰стік полиция бμлімі криминалдыќ полиция бμлімшесі
бастыѓыныњ орынбасары Серік Кєкімжановќа, сондай-аќ жедел
ќызметкерлер Алексей Рудаковќа, Азамат Бекм±хамедовке жєне
Евгений Курьятаѓа ќылмысты жедел ашып, такси ж‰ргізушілеріне
кμмекке келгені ‰шін алѓысын айтты.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ
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1
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4

 2014 жылѓы 4 тоќсанѓа
шектелген баѓада ескерілген т±тынушыларѓа электр энергиясын сату

Инвестициялыќ баѓдарламасыныњ (жобаныњ)  орындалѓаны н/е орындалмаѓаны жμнінде
"Ќостанай Жылу Орталыѓы" ЖШС  БИН 031040002945

Тоќсанаралыќ аќпарат

Инвестициялыќ
баѓдарлама (жоба)
кμрсеткішініњ атауы
(мерзім уакытыныњ

кμрсетілуімен)

Энергияны ‰немдеу
бойынша ќадаѓалау
ќызметі шењберінде
2014 жылѓа "ЌЖО"
ЖШС Инвестиция-
лыќ баѓдарламасы

Барлыѓы

Кіммен
бекітілген
(б±йрыќ
нμмірі,
мерзімі

Іс-шараныњ
 атауы

Автокμлікке ие
болу

А в т о к μ л і к т і
толыќ жμндеуден
μткізу

Компьютерл ік
жєне ±йымдастыру-
шылыќ техникаѓа
ие болу

Ж±мыс орын-
дарды жараќтанды-
ру

Іс-шараны іске
асыру жылдары

Инвестициялыќ баѓдарлама объектісініњ
шектелген баѓада ескерілген іс-шараныњ
жоспарлыќ параметрлері (кμрсеткіштер)

Шектелген баѓада ескерілген инвестици-
ялыќ баѓдарлама жоспары, (тоќсан

аралыќ, μсу ќорытындысы б/ша), наќты
параметрлерініњ (кμрсеткіштер)

іс-шарасын орындау *

Ќайтару
(эконо-
мия+,

шамадан
тыс

шыѓын-)

10 977,5

2 602,0

962,7

-700,8

13 841,4

Ќайтару
себебі

"KEGOC" АЌ
желісі бойынша
электр энергия-

сын беруге
байланысты

тарифтіњ μсуі
б/ша ќаражаттыњ
болмауы мен іске
асырылѓан электр
энергиясын алдын

ала тμлеу
м‰мкіндігініњ

болмауы

І
тоќ-
сан

Тоќсан бойын-
ша бекітілмеген

Энергияны
‰немдеу
бойынша
ќадаѓалау

ќызметі
шењберінде
2014 жылѓа

"ЌЖО" ЖШС
Инвестициялыќ
баѓдарламасы-
ныњ жоспары

ІІ
тоќ-
сан

ІІІ
тоќ-
сан

ІV
тоќ-
сан

¤л-
шем
бірлігі

шт

шт

шт

¤л-
шем
бірлігі

мыњ
тењге

мыњ
тењге

мыњ
тењге

мыњ
тењге

¤л-
шем
бірлігі

мыњ
тењге

¤л-
шем
бірлігі

шт

шт

шт

¤л-
шем
бірлігі

мыњ
тењге

мыњ
тењге

¤л-
шем
бірлігі

мыњ
тењге

Техни-
калыќ-
пара-
метр-
лер

9

4

55

Инвес-
тиция

соммасы
(жылдыќ)

22 862,6

2 602,0

7 335,8

1 430,8

34 231,2

Инвес-
тиция
кμзі

Жеке
ќаржы

Техни-
калыќ-
пара-
метр-
лер

4,0

0,0

92,0

0,0

Инвести-
ция

соммасы
(жылдыќ)

11 885,1

0,0

6 373,1

2 131,6

20 389,8

Инвес-
тиция
кμзі

Жеке
ќаржы

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ж±мыспен
ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдар-
ламалар басќармасы" ММ (110000, Ќостанай
ќаласы, Ќасымќанов кμшесі, 34, 308 каби-
нет, аныќтама  телефоны: 501-611,  факс:
500-902, электрондыќ мекенжай:
social@kostanay.gov.kz) бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

Басќарма басшысыныњ орынбасары,
Д-0-2 санаты, лауазымдыќ жалаќысы ењбек
μтіліне байланысты 125 564 - 169 767 тењге
аралыѓында.

Ќызметтік міндеттері: Жетекшілік ететін
бμлімдердіњ ж±мысына басшылыќ жасайды,
олардыњ ќызметтік міндеттер мен лауазымдыќ
н±сќаулыќтарды орындауына баќылау жасай-
ды. Басќарма ќызметкерлеріне єдістемелік жєне
практикалыќ кμмек кμрсетеді. ¤ткізілетін семи-
нарларды ±йымдастырады. Бекітілген график-
ке сєйкес азаматтардыњ ќабылдауын ж‰ргізеді.
Єлеуметтік тμлемдер жєне ќаржылыќ мєселе-
лер бойынша тиісті комитеттермен, басќарма-
лармен, ведомстволармен, ќоѓамдыќ бірлес-
тіктермен μзара ќарым-ќатынас жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары экономикалыќ білім (экономист, бух-
галтер, ќаржыгер).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1)  Мемлекттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем
емес;

2) Жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан Республика-
сы Президентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде неме-
се шетелдіњ жоѓары оќу орындарында мемле-
кеттік Шетелде кадрлар даярлау жμніндегі рес-
публикалыќ комиссия бекітетін басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мем-
лекттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес неме-
се ѓылыми дєрежесініњ болуы;

3) Мемлекеттік органдарда басшылыќ неме-
се μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жылдан
кем емес;

4) Осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан  кем емес.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќстан
Республикасыныњ ‡кіметі туралы" Конститу-
циялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓарлардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс "Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын бекі-
ту туралы" Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткізу ќаѓидалары негізінде

ж‰ргізіледі.
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) Білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені ту-
ралы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне
єлеуметтік баѓдарламалар басќармасы" ММ
(Ќостанай ќаласы, Ќасымќанов кμшесі, 34, 308
кабинет) конкурсты μткізу туралы хабарлама-
ны жариялау к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні ішінде
±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарастырылуына
азаматтармен мерзімінде ќолма-ќол немесе
пошта бойынша берілген (ќоса беріліп отырѓан
ќ±жаттар кμрсетілуімен папкіге салынѓан) ќ±жат-
тар ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін
электрондыќ пошта бойынша ќ±жаттарды тап-
сырѓан азаматтар ќ±жаттардыњ телн±сќаларын
єњгімелесу басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер оны
єњгімелесуге жіберу туралы хабарландыру
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай
облысы єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлесті-
ру жєне єлеуметтік баѓдарламалар басќарма-
сы"  ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќау-
шылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депу-
таттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнама-
сында белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімелесу
μткізілуі басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей персоналды басќару ќызметінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ж±мыспен ќам-
туды ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдарлама-
лар басќармасы" ММ  тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар персоналды басќару ќызметіне "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ білім басќармасы" ММ
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар (μткізілуі ор-
нына жєне кері ќайтуына ж‰ру, ‰й-жайын жал-
дауѓа, т±руына, барлыќ т‰рдегі байланыс ќыз-
меттерімен пайдалануына) азаматтар μз ќара-
жаты есебінен тμлейді.

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќарасу
ауданы, Ќарасу ауылы, А.Исаќов
кμшесі, 73, аныќтамалар ‰шін теле-
фон: 8-714-52-21-5-76, факс:  8-714-
52-21-5-76, электронды пошта:
kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru) бос
єкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымѓа ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

"Ќарасу ауданы єкімдігініњ білім
беру бμлімі" ММ бас маманы,  санаты
Е-R-4, лауазымдыќ    жалаќысы   ењбек
еткен    жылдарына     байланысты
56376 тењгеден  76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Аудандаѓы
мектептердіњ лицензиялыќ ќызметініњ,
аттестациялыќ іс-єрекеттері бойынша
жадыѓаттарын єзірлейді. Бірыњѓай
±лттыќ сынаќ, аралыќ тексеру пункттер-
імен ќарым-ќатынасын ж‰зеге асырады.
Сарыкμлде μткізілетін Бірыњѓай ±лттыќ
сынаќќа мектептердіњ ќатысуын, сына-
ма сынаќтарды, аралыќ тексеруді, емти-
хандарды дайындап μткізуін ќамтамасыз
етеді. Баќылаудаѓы с±раќтары бойынша
ќабылдаѓан ќ±жаттарды баќылау жєне
басќа  ќ±жаттар мен б±йрыќ жобаларын
єзірлеуіне ќатысады. Шаралар μткізу
‰шін пайдаланѓан ќаржылар бойынша
есеп бμліміне есеп беру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары білім: педагоги-
калыќ, гуманитарлыќ.

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екi жылдан кем емес
ж±мыс μтiлi бар болѓан жаѓдайда орта-
дан кейiнгi бiлiмi: педагогикалыќ, гума-
нитарлыќ барларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергiлiктi мемлекеттiк басќару жєне  μзін-
μзі    басќару    туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі Тμра-
ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы
№06-7/32 Б±йрыѓымен бекітілген Бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа орнала-
суѓа конкурс жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі -
Ќаѓидалар)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы №907 б±йрыѓымен бекітіл-
ген (Ќазаќстан Республикасы норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылѓы 21 желтоќсандаѓы №6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкі-
летті органмен белгіленген шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеудіњ μткені
туралы ќолданыстаѓы сертификат (неме-
се оныњ нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде Ќостанай облысы, Ќарасу
ауданы, Ќарасу ауылы, А.Исаќов кμшесі,
73 мекенжайы бойынша "Ќарасу ауда-
ны єкімініњ аппараты" ММ-не ±сынылуы
ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналастырыл-
ѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртіпте не-
месе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзімінде бере алады.

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

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткер-
лерді хабарландыру к‰нінен 5 ж±мыс
к‰ні ішінде ‰міткерлер єњгімелесуді
"Ќарасу ауданы єкімініњ аппараты" ММ-
де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќамта-
масыз ету ‰шін оныњ отырысына байќа-
ушыларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комисси-
ясыныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа-
лар єњгімелесу басталуына бір ж±мыс
к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей Ќара-
су ауданы єкімі аппаратыныњ кадр-
лармен ж±мыс бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќарасу ауданы
єкімі аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тие-
сіліліг ін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын 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 бар-
лыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты
есебінен ж‰ргізеді.
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 ХАБАРЛАНДЫРУ

"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі Єулие-
кμл ауданы, Єулиекμл селосы, 1-
Май кμшесі,44, № 8- кабинет, аныќ-
тама ‰шін телефондар: 21-006
Факс:21-000, электронды мекен-
жайы: auliekol@kostanay.kz бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа ашыќ конкурс жариялай-
ды:

"Новонежин ауылдыќ ок-
ругініњ єкімі аппараты" мемле-
кеттік мекемесініњ бас маман-бух-
галтері, санаты Е-G-3, лауазым-
дыќ ењбек аќысы ќызмет μтіліне
байланысты 53813 тењгеден
72391 тењгеге дейін (негізгі ж±мыс-
кердіњ бала к‰тіміне байланысты
демалыс кезењіне).

Функционалдыќ міндеттері:
Ауылдыќ округі єкімі аппаратында
есеп жєне бухгалтерлік есеп ж‰ргізу,
ќазынашылыќпен ќарым-ќатынас,
тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндылыќ-
тардыњ санаѓын ж‰ргізу, негізгі ќара-
жаттарды ж‰ргізу, бухгалтерлік жік-
теулерді, бюджеттік μтінімдерді ќ±ру.
Ќаржыландыру жоспарын ќ±ру жєне
олардыњ есептері. Ќаржылыќ есепті
ќ±ру жєне ±сыну. Статистикалыќ
салыќ есебі. Т‰сімдердіњ табыстыќ
бμлімдерін ќалыптастыру. Жалѓа
беру бμлмелердіњ есебі.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары:
экономикалыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару. Ортадан кейінгі
білім р±ќсат етіледі: экономикалыќ,
мемлекеттік жєне жергілікті басќару.

Орта білімнен кейін мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі  екі
жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" зањдарын, осы

санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агентігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±рыѓымен  бекітіл-
ген бос мемлекеттік  єкімшілік    лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары 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 но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндегі
туралы  хабарландыруды соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде  "Єулиекμл ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Єулиекμл село-
сы, 1-Май кμшесі,44, № 8-кабинет,
аныќтама ‰шін телефондар: 21-006

Факс: 21-000 ±сыну ќажет.
Азаматтардыњ  ќолма-ќол  тєр-

тіпте  немесе   пошта  арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзімінде берген
ќ±жаттары   (ќоса берілген ќ±жатта-
ры кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ  пошта арќылы берген
азаматтар,  ќ±жаттардыњ т±пн±сќа-
сын єњгімелесу  басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей  ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап  5 ж±мыс к‰нніњ ішінде
"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппара-
ты" ММ-де  36 кабинетте μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы 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 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Єулиекμл ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметіне тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Єулиекμл
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
метіне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

ЕСКЕ АЛУ

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Еске алу
Ардаќты єке, с‰йікті ата, туып-μскен жері

мен ењбек еткен ортасына сыйлы да ќ±рметті
азамат болѓан САРСЕНБАЕВ Ќаратайдыњ
д‰ниеден озѓанына 1 жыл толып отыр.

Кеудемізді ќайѓы-шер мен м±њѓа толтыр-
ѓан к‰йзеліс сезім де уаќыт  ќ±діретіне баѓы-
нып, ж‰регімізді елжірететін мєњгі саѓынышќа
айналды.

Єкешім, топыраѓыњ торќа болсын,
Жатќан жеріњ жєннатта, ж±маќ болсын.
Алланыњ н±ры жауып, иманды бол
Аруаѓыњ біздерді ќорѓап ж‰рсін.
‡йіміз ќањырап т±р орныњ толмай,
¤мірден ерте кеткен єкешім-ай,
¤зіњізді ойласаќ ж‰рек сыздап
Кμзімізден жас аѓар бір тыйылмай.
Ортамызда ойнап-к‰ліп ж‰ретін ењ,
¦рпаѓыњныњ ќызыѓын кμретін ењ.
Аман ж‰рсењ єкешім ортамызда
Шалќып-тасып 80-ге келетін ењ.

Саѓынышпен еске алушылар:
ж±байы К‰лєш, балалары, немере-шμберелері.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
¤мірлік серігіне адал жан, балаларына ардаќ-

ты ана бола білген, б‰гінде ќызын – ќияѓа, ±лын –
±яѓа ќондырып, немерелерініњ с‰йікті єжесі болып
отырѓан асыл анамыз ЌАБАСОВА Н±рзифа
М±хтарќызын б‰гінгі туѓан к‰німен, єрі зейнет-
керлікке шыѓуымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтай оты-
рып, мына μлењ жолдарын арнаймыз:

Ќалѓанымен ќаншама жыл артында,
Зейнеткермін деп ењбектен тартынба.
Ќос т±лпардай ќ±йѓытумен ж‰зге жет,
К‰ш-ќуатыњ толѓан осы ќалпыњда!

Ізгі тілекпен:
ж±байы – Айтмаѓанбет,
балалары, немерелері.

ЖЄРМЕЊКЕ!

28 аќпанда саѓат 9.00-де Спорт сарайында тауар μндіру-
шілер баѓасымен ауыл шаруашылыќ жєрмењкесі μтеді.

Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.

  "Рудный ќаласы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі "Б" корпу-
сыныњ бос мемлекеттік єкімшілік ла-
уазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

1) "Рудный ќалалыќ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыќ, жо-
лаушылар кμлігі жєне автомо-
биль жолдары бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ сектор мењге-
рушісі (санаты E-R-3), лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылда-
рына ќарай 74 313 тењгеден 99 938
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Сектор  ж±мыскерлері арасында
міндеттерді бμлу. Сектор ќарамаѓын-
да т±рѓан мєселелер бойынша
єкімніњ шешімдерін жєне μкімдерін
дайындау. Ќала т±рѓындарыныњ хат-
тарымен шаѓымдарын ќарау. Ќала-
лыќ єлеуметтік-экономикалыќ баѓ-
дарламаларды єзірлеуге ќатысу.
Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорына бай-
ланысты  с±раќтармен айналысады.
Т±рѓын ‰й секторыныњ ќызметін
‰йлестіреді. Коммуналдыќ меншікке
т‰сетін жылжымайтын м‰лік бойын-
ша ж±мыстар. Ипотекалыќ т±рѓын
‰йді сату бойынша іс-шараларды
μткізу. Иесіз жылжымайтын м‰лік
бойынша сот тєртібінде ж±мыстар-
ды  ж‰ргізу. Мемлекеттік сатып алуѓа
ќатысу. Олардыњ келіп т‰су
м‰мкіндігінше жедел аќпаратты беру.

Конкурс ќатысушыларына
ќойылатын талаптар: Жоѓары зањ-
герлік.

 Ж±мыс тєжiрибесi келесi талап-
тардыњ бiрiне сєйкес болуы тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр
жарым жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ‰ш жылдан кем
емес ж±мыс μтiлiнiњ бар болуы;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейiнгi бiлiм баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президентi жанындаѓы бiлiм
беру ±йымдарында мемлекеттiк тап-
сырыс негiзiнде немесе шетелдiњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμнiндегi республи-
калыќ комиссия бекiтетiн басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

 4) ѓылыми дєрежесiнiњ бар болуы.
Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањы, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды 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" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

2) "Рудный ќалалыќ ішкі саясат
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы (санаты E-R-4), лауа-
зымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына ќарай 56 375 тењгеден
76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Олардыњ μкілеттіктері шегінде шыѓа-
рылѓан басшылардыњ б±йрыќтарын
жєне μкімдерін орындау; Мемлекеттік
жєне  ењбек тєртібін міндетті т‰рде
орындау; Ќазаќстан Республикасын-
даѓы ішкі жєне сыртќы саясат сала-
сында б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-
рыныњ кμзќарасын оќып ‰йрену,
тиісті аналитикалыќ материалдарды
дайындау, БАЌ ж±мысын ‰йлестіру;
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ Жолдауын, єр т‰рлі таќы-
рыптар бойынша баѓдарламалыќ
ќ±жаттарды іске асыру бойынша БАЌ
материалдардыњ жарыќтануына мо-
ниторинг ж‰ргізу; Мемлекеттік негізгі
ішкі саяси баѓыттары бойынша

т±рѓындардыњ аќпараттану дењгейі-
не мониторинг ж‰ргізу. Ќала, облыс,
республика басшысымен ж‰ргізіліп
жатќан саясат саласында т±рѓын-
дардыњ ќоѓамдыќ пікірін ќалыптасты-
ру жєне атќарушы биліктіњ оњ
имиджін ќалыптастыру бойынша
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарымен
т±раќты байланысты ж‰зеге асыру;
Ќаланыњ атќарушы органдарымен
μткізіліп жатќан іс-шаралары туралы
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарын аќпа-
раттандыру; Ќоѓамдыќ-саяси іс-ша-
раларды ±йымдастыруѓа жєне
μткізуге ќатысу; Бμлім ќ±жаттарыныњ
бірыњѓай тєртіппен μтуі бойынша
ж±мысты ±йымдастыруды ж‰зеге
асыру; Ќазаќстан Республикасында
мерекелерді дайындау жєне μткізу.
Т±жырымдамасына сєйкес ±лттыќ,
мемлекеттік, кєсіби мерекелерді дай-
ындау мен μткізуді идеологиялыќ
ќамтамасыз ету бойынша аќпарат-
тыќ материалдарды дайындау. Бμлім
ќ±зіретіне жататын с±раќтар бойын-
ша ±йымдастырушылыќ-єдісте-
мелік, аќпараттыќ жєне басќа да
кμмек кμрсету.

Конкурс ќатысушыларына
ќойылатын талаптар: Жоѓары гу-
манитарлыќ, педагогикалыќ,  мемле-
кеттік басќару, жаратылыстану
ѓалымдар (математика, экология).
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ ба-
ѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"

Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі - 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 но-
тариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландыры-
лѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыруды соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде  "Рудный
ќаласы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне мына мекенжайѓа:
Рудный ќаласы, Ленин кμшесі, 95
аныќтама ‰шін телефоны: 8 (71431)
4-41-25, электрондыќ мекенжай
rudapparat_kadr@rambler.ru  ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзіміне берген ќ±жаттар-
ды (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны "Рудный ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
304 кабинетте 2015 жылѓы 16 нау-
рызда μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтiлiгiн ќам-
тамасыз ету ‰шiн оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
берiледi.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретiнде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентiнiњ
жєне барлыќ дењгейдегi мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгiленген
тєртiпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
мемлекеттiк органдардыњ, ќоѓамдыќ
бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн
т±лѓалар єњгiмелесу басталуына бір
ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн
кешiктiрмей персоналды басќару
ќызметiне тiркеледi. Тiркелу ‰шiн
т±лѓалар персоналды басќару
ќызметiне жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-
дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшiрмелерiн ±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.
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Көрнекті суреткер, жазушы, 
драматург, ақын С.Досановтың 
75 жасқа толуына орай  №2 об-
лыстық әмбебап ғылыми кітап
хананың абонемент бөлімінің 
ұйым дастыруымен  «Қазақ 
әдебиетінің кемеңгері» атты 
әдеби кеш өтті. Аталмыш қа-
ламгердің күні бүгінге дейін 25 
том көлеміндегі көркем шығар-
малары жарық  көрген екен. 

Әдеби кеш жерлес інісі 
Н.Мұқатовтың «Жазбай қалған 
жалғанда жанры жоқ» атты 
өлеңімен  басталды. Өлеңді 
оқыған АрМПИның студенті 
Бекболат Қаленов. Сонымен қа-
тар, Сәбит Досановтың проза-
ларындағы адам концепциясы, 
қаламгердің көркемдік ізденіс
тері сөз болды. «Тұлғаң толы 
ірілік пен мықтылық»  тақы-
рыбында кейіпкеріміздің өмір 
жолы, «Кемел ойлар тыныштық 
таптырмайды» тақырыбын-
да жазушының шығармалары 
туралы айтылды. С.Досанов-
тың соңғы жылдары жазылған 
көркем шығармалары «Жиыр
масыншы ғасыр», «Ұйық» «Тұ
йық» романэпопеялары жайлы 
кеңінен әңгімеленіп, «Іздедім 
мен асылды», «Қай биікте 
жүрсің сен?», «Кешір жаным, 
бола алмасам сабыр лы»  атты 
поэ зия саласындағы шоқтығы 
биік өлеңдерін жас шәкірттер 

жатқа айтты. «Тау жолы» ро-
манынан үзінді сахналанды. 
Жазушының «Алтын күрек әні» 
шығармасынан үзінді оқылды.  
Онда  Торғай тыңын көтеруге 
бар қажырқайратын жұмсаған 
басшы азаматтардың істәжіри-
белері баяндалады. Сондайақ, 
Торғай және Арқалық аудандық 
партия комитетінің бірінші сек
ретары болып қызмет еткен 
Оразалы Қозыбаевтың және 
оның еңбекқор жолдастарының 
тың игеруге қосқан үлес тері ту-
ралы жазылған. 

Кеш барысында Қазақстан-
ның халық ақыны  Ә.Беркенова 
мен аманкелділік ақын Х.Мұ-
сабаевтың арнау өлеңдерін 
АрМПИдың жанындағы М.Ду-
латов атындағы әдебимәде-
ни бірлестік мүшелері  оқыды. 
Жазушының  жерлес досы, 
Арқалық қаласының құрметті 
азаматы Ж.Өмірбеков  қатысып, 
ақын өлеңіне жазылған  өз әнін 
орындап берді. Осынау берері 
мол әдеби кешке Н.Құлжанова 
атындағы колледждің музыка-
лық факультетінің студенттері 
де қатыс ты.

Зайра СЫҒАЕВА,
абонемент бөлімінің 

 кітапханашысы.
Арқалық қаласы.

Суретте: кештен көрініс.

Қазақ әдебиетінің 
бір тұлғасы

Айбек 
     КӘДІРҰЛЫ

Желаяқтар арасында өткен марафондық жа-
рыс дәл осылай аталды. Бұл көпшілік шара Кеңес 
Одағының Батыры, жерлесіміз Сұлтан Баймағам-
бетовтың 95 жылдығына арналды. Жүгіріске  
қатысуға мыңға тарта спортшы тілек білдіріпті. 
Олардың арасында мектеп оқушылары, жастар 
және спортты жанына серік еткен ардагерлер бар. 
Жарыстың ашылу салтанатында қала әкімі Ахмед-
бек Ахметжанов, ҰОС ардагері Николай Стуран 
және облыстық кәсіподақтар комитетінің төрайымы 
Балбөпе Ертаева сөз алып, еске алу шарасының 
мәнмаңызына тоқталды. Биыл Ұлы Жеңіске 70 
жыл толады. Сол бір сұрапыл жылдары жүздеген 
қостанайлықтар кеудесін оққа төсеп, азаттық жо-
лында өздерін құрбан етті. «Ерлік мәңгі өшпейді. 

Бүгінгі өскелең ұрпақ   даңқты жерлестеріміздің 
сол жанқиярлық ерлігін ешқашан ұмытпайды және 
олардың рухына тағзым етеді», – деп атап өтті қала 
басшысы. 

Жарыс үш қашықтық бойынша белгіленді. 
Мәселен, 1999 жылғы туған және одан төменгі 
жастағылар 2000 метрге жүгірсе, 5000 пен 10000 
метр қашықтықта өз бақтарын сынаған спортшы-
лардың жасына шек қойылған жоқ. СолтүстікБа-
тыс шағын ауданынан басталған марафон Гагарин 
көшесі арқылы өтіп, «Забава» мейрамханасын-
да мәреге жетті.Жарыстың бас бәйгесін жеңіп 
алған желаяқ енді Алматы қаласында өтетін 42 
шақырымдық марафонға қатыспақ. Сондайақ, 
жарыс жүлдегерлеріне арнайы сыйлықтар мен 
дипломдар табыс етілді.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

«Мен денсаулықты 
таңдаймын»

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

 Ә. Боранбаев атындағы 
кинотеатрда қалалық 
ішкі саясат бөлімінің 
қолдауымен қазақ 
хандығының 550 
жылдығы, Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 
70 жылдығына арналып, 
"Ұрпаққа ұран болған Ұлы 
Жеңіс" атты патриоттық 
әндер байқауы өткізілді.

 Тұрақты ұйымдастырушы-
сы қалалық мәдениет сарайы-
ның ұжымы болып табылатын 
байқаудың басты мақсаты жас 
ұрпақты елжандылыққа бау-
лу және өнер әлеміндегі жаңа 
есімдерді анықтау. Салтанат-
ты шақта қазылар алқасының 
төрайымы Қ. Жақыпбекова мен 
ауған соғысының ардагері М. 
Бәлдіков құттықтау сөз сөйлеп, 
жас өрендерге ақжол тіледі.

 Сағаттап созылған сайыстың 
нәтижесінде мектеп оқушылары 
арасында І орынды Е. Сақан (№4 

мектеп), ІІ орынды А. Пак (№2 
мектеп), ІІІ орынды А. Кенжебе-
кова (№1 мектеп) қанжығалады.  

 Кәсіптік оқу орындары ара-
сында І орынды А. Сәтенова 
(Арқалық көпсалалы колледжі), 
ІІ орынды А. Смағұлова мен А. 
Сейітжанов дуэті (Торғай гума-
нитарлық колледжі), ІІІ орын-
ды  Н. Алматов (Торғай аграрлы 

- техникалық колледжі) жеңіп 
алды.

 Барлық қатысушылар түрлі 
номинацияларға ие болып, гра-
мотамен, бағалы сыйлықтармен 
марапатталды.  

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Байқау көрінісі.
Суретті түсірген автор.

Патриоттық әндер байқауы өтті

Вакцина егу уақытша тоқтатылды
Еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшиннің 

қаулысымен Теміртау және Жаңаөзен қалаларында егу жұмы-
старынан кейін орын алған келеңсіз оқиғалардың тіркелуіне 
байланысты егу жұмыстары уақытша тоқтатылды. 

Республикалық ақпарат көздеріне сүйенсек, егу жұмыстары 
үстіміздегі жылдың 2 наурызына дейін тоқтатылды. Осы уақытқа 
дейін тергеу жұмыстары аяқталып, ҚР Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің Ұлттық дәрідәрмек, медициналық 
заттар мен медициналық техниканы сараптау орталығы вакцинаға 
сараптама жүргізетін болады.

Ал, Қостанай облысы бойынша бұл вакцинаны жасөспірімдердің 
үштен бірі ғана қабылдап үлгерген екен, тек біреуі бас ауруымен 
шағымданған көрінеді.

Қ.МАРАТҚЫЗЫ
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