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Айбек 
   КӘДІРҰЛЫ

Болатбек Әлжановтың Қостанайға қоныс ау-
дарғанына бес жылға жуықтады. Содан бері үйел-

мелі-сүйемелі бес баласы бар жас отбасы қаланың 
бар бұрышын адақтап шыққан. Қазір Қостанайдың 
солтүстік-батыс шағын ауданындағы бір бөлмелі 
тар үйді 10 мың теңгеге жалға алып отыр. 

– Өзім тұрақты жұмыс істемеймін. Келіншегім 

үйде бала бағады. Мына шағын үй туысқандары-
мыздың салған баспанасы еді. Әзірге осында тұрып 
жатырмыз. Бір жағынан ағайымыздың 
құрылыс жұмыстарына қолқабыс етемін, 
– дейді Болатбек.

Бар арманы – баспана          
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Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Өңір қазынасының былтырғы жылғы 
игерілгені және келер жылға қойылған 
жоспары бойынша қаржы басқармасының 
басшысы Сәуле Аймұхамбетова аппарат 
мәжілісінде есеп беріп, бірқатар мәселе-
лерді алға тартты.

Айталық, былтырғы жоспарға сәйкес 
барлық қаржы кірісі 97% құраған. Яғни, 
мақсат – 137 млрд. 663,8 млн. теңгені 
қазынаға құю болжанған. Енді соның 137 
млрд. 275,4 млн. теңгесі ғана қазынаға 
түскен. Жетпегені 388,4 млн. теңге көрі-
неді. Мұны Рудный шаһарындағы бюджет-

тік салымдардың қысқартылуынан екенін 
қаржы маманы түсіндіріп:

– 2013 жылмен салыстырғанда был-
тырғы жағдай жақсы. Себебі, облыс қа-
зынасы жеке кірістердің арқасында жарты 
млрд. теңгеден астам қаржыға толықты, 
– деп трансферттер көрсеткішін де, са-
лықтан түскен қаражатты да тізбелеп өтті.

Әкімшілік айыппұлдан, әлеуметтік са-
лықтан, табиғи ортаны қорғаудан түскен 
қаражат көлемінің артып, кем тұстарын 
да әңгімелеп берді.

Бұған бей-жай қарамаған өңір басшы-
сы Нұралы Садуақасов бюджеттік бағдар-
ламаларды орындаудың тиімділігі жөнінде 
аймақ республикалық көрсеткіш бойынша 

қаншалықты дамып отыр деген рәуіште 
сауал қойды. Сәуле Аймұхамбетова был-
тырғы жағдайды әлі толық айта алмай-
тындығын, себебі, анықталмағандығын 
одан бұрынғы жылы бесінші орында екен-
дігін алға тартты. Оның салдары мынада 
екен – қаржы дағдарысының әсерінен 
бюджет бірнеше мәрте қысқарып, кейбір 
жетпей жатқан қаржы жобаларының іске 
аспай, асырылса да кешеуілдеп қалғаны. 
Бірақ, бұл жайында Н.Садуақасов негізгі 
критерийлерін айта отырып, орта пайыз-
бен 55 бюджеттік бағдарламаның орын-
далу тиімділігі артқанын, яғни, осыған қа-
рап: 2013 жылы жеткен 94%-дың орнына 
былтыр 108,4% артық орындалғанынан 

көруге болатынын жеткізді. Демек, жыл-
дан-жылға осы тиімділік одан әрі артып, 
дамып келе жатқаны анық.

Бұдан соң облыстық сайлау комис-
сиясының төрайымы Антонина Марко-
ва есеп беріп, таяуда ғана өткен облыс 
мәслихаты депутаттарының босап қалған 
орнына сайлау болғандығын, оған қанша 
үміткердің қатысып, қаншалықты дауыс 
алып, сайланғандығын қорытып берді.

Осы төңіректе өңір басшысы халық 
қалаулыларының атқарып жатқан еңбе-
гін тілге тиек етіп, мемлекет басшысын 
сайлауда да осы үдеден шығу керектігін, 
президентікке үміткерлердің штабын өз 
деңгейінде ұйымдастыруды да тапсырды.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Бюджет – қаржылық басты құжат



1 сєуір 2015 жыл 2

¤ткен жылдыњ 12 маусымынан бастап еліміздіњ бас санитар-
лыќ дєрігері Ж.Бекшинніњ ќаулысымен Ќазаќстан аумаѓынан лат-
виялыќ шпроттарды єкелуге жєне сатуѓа уаќытша санитарлыќ
шаралар енгізілген болатын. ¤йткені, отандыќ мамандар ќалбыр-
даѓы шпроттардыњ ќ±рамында адам аѓзасына зиянды заттар бар
деп дабыл ќаќќан еді. Міне, содан бері латвиялыќ шпроттардыњ
ќ±рамы жан-жаќты тексеріліп, нєтижесінде адам аѓзасына ешќан-
дай ќауіп жоќтыѓы дєлелденген.

Облыстыќ т±тынушылардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау департаментініњ
баспасμз ќызметі мєлімдегендей, еліміздіњ бас санитарлыќ
дєрігері б±рынѓы шыѓарѓан шешімді алып тастауѓа ќаулы еткен.
Сол себепті, санитарлыќ мамандар т±рѓындарѓа енді тμмендегі
мына μнімдерден адам денсаулыѓына еш ќауіп жоќ деп ескер-
теді:

1.Шпроты в масле "Либава", 160 г, 240 г (μндіруші "Kolumbiya
LTD" ЖШЌ, Лиепая ќ.);

2."Шпроты в масле", 160 г (μндіруші "Званы" ЖШЌ, Рига ќ.);
3."Рижские шпроты в масле "Либава", 240 г (μндіруші "Унда"

ЖШЌ, Энгуре пос.);
4 "Рижское золото" шпрот паштеті, 160 г, (μндіруші "Гамма

А" ЖШЌ, Рига ќ.);
5. "Шпроты крупные в масле "Рижская жемчужина", 160 г

(μндіруші "Roja" F.C.T" ЖШЌ, Рига ќ.);
6. "Шпроты в масле" 160 г (μндіруші "Куршу Земе" ЖШЌ,

Церибас ќ.).

Шпроттардан
ќауіп жоќ

Ќазір єлемде артыќ салмаќ
пен семіздіктіњ салдарынан ќан-
шама адам зардап шегуде. Єсіре-
се, балалар арасындаѓы семіздік
проблемасы дєрігерлерді алањ-
датуда.  Мєліметтерге с‰йенсек,
єлемдегі 170 млн. жуыќ балада
артыќ салмаќ бар кμрінеді. Ал,
баладаѓы артыќ салмаќ есейе
келе семіздік пен созылмалы ин-
фекциялыќ емес аурулардыњ
μсуіне єкеп соѓуы єбден м‰мкін.
Біздіњ елімізде энергетикалыќ
сусындарды ќалалыќ балалар-
дыњ 25,5 пайызы, ауылдыќ жер-
дегі балалардыњ 22,7 пайызы

т±тынады екен. Сондай-аќ,
к‰нделікті 400 грамм кμкμніс пен
жемісті т±тынушы ќалалыќ бала-
лардыњ ‰лесі 77,8 пайызды, ал
ауылдыќ балалар арасында 70,7
пайызды ќ±райтын кμрінеді. Со-
нымен ќатар, тез даярланатын
таѓамды ќаланыњ да, ауылдыњ да
баласы бірдей т±тынса, еліміз
бойынша фаст-фудты к‰ніне бір
рет 13,7 пайызѓа жуыќ бала т±ты-
нады екен. Сондыќтан, мамандар
баласыныњ денсаулыѓын ойла-
ѓан кез-келген ата-ана м±ндай
таѓамдарды балаѓа бермеуді ес-
кертеді.

– Еліміздіњ Бас санитарлыќ
дєрігерініњ ќаулысымен 2007
жылы білім ошаќтарында газдал-
ѓан жєне алкогольсіз энергетика-
лыќ сусындарды, майѓа ќуырыл-
ѓан картопты, ќытырлауыќтарды
(кириешки) сатуѓа тыйым салын-
ѓан болатын. Дегенмен, балалар-
дыњ μздері тыѓылып осы зиянды
таѓамдарды сатып алып, жеп ж‰-
реді. Єрине, баланыњ аты – бала.
Сондыќтан, ата-аналары ќатањ
ќадаѓалап отыруы ќажет. Себе-
бі, м±ндай таѓамдар баланыњ ѓа-
на емес, жалпы ересектердіњ де
денсаулыѓына μте зиян екенін
±мытпауымыз керек. Осы онк‰н-
дік аясында біздіњ орталыќ ма-
мандары денсаулыќ саќтау,
білім басќармаларымен бірігіп,
μњірдегі барлыќ білім ошаќта-
рында  т‰рлі  іс-шаралар ±йым-
дастырмаќпыз, – дейді облыстыќ
салауатты  μмір салтын ќалып-
тастыру проблемалары орталы-
ѓыныњ валеологы Рабиѓа Науке-
нова.

Б‰гінде  экономикамыздыњ єр
т‰рлі саласындаѓы технология-
лыќ жаѓынан алѓанда  ењ бір
ќиын да к‰рделі механизмдерді
я болмаса μндіріс орындарын-
даѓы ќ±растыру мен баѓдарлама-
мен ќамтамасыз етуді ќажетсі-
нетін сан т‰рлі ж±мыстарды ро-
боттар атќарады деп айтуымызѓа
болады. Ал, ол ‰шін терењ білім
мен машыќ ќажет.

– Сондыќтан да оќушылары-
мыз осы білімді мектептен тіпті
балабаќшадан алуы керек-ті. Бі-
лім беру ќызметінде жања робот-
тандырылѓан техника баѓыты –
тыњ жања баѓыт болып саналѓан-
дыќтан келешекте инженерлік
ой-ќабілеті бар, жоѓары техноло-
гияларды мењгерген білікті ма-
мандарды даярлауѓа негіз бол-
маќ. Соњѓы жылдары Назарбаев
зияткерлік мектебі роботтанды-
рылѓан техника бойынша олим-
пиада ±йымдастыру шарасында
біршама тєжірибе жинай келе,
Ќостанай ќаласында облысы-
мыздаѓы барлыќ мектеп оќушы-
лары арасында осы т±рѓыдаѓы
байќауды μткізу – μњірде жања ро-
боттандырылѓан техника баѓыты-
ныњ дамуына  зор м‰мкіндік, ыќ-
пал жасайды деп ойлаймыз. Жє-
не де осы олимпиаданыњ басты
маќсаты – жања технологиялар
саласындаѓы технологиялыќ
шыѓармашылыќты насихаттау,
жастарды роботтандырылѓан
техникамен айналысуѓа, баѓдар-

     Наѓыз композитор!Наѓыз композитор!Наѓыз композитор!Наѓыз композитор!Наѓыз композитор!
ЌР ењбек сіњірген

мєдениет ќызметкері,
белгілі єнші-компози-
тор, жерлесіміз Ќалибек
Деріпсалдин Ќазаќстан
композиторлар одаѓы-
ныњ м‰шесі атанды.
Ќ.Деріпсалдинніњ 130-
дан астам єні мен 5 к‰йі
бар. Оныњ ењ танымал
єндерін Ќазаќстанныњ
халыќ єртісі  Н±рѓали
Н‰сіпжанов,  Мейрамбек Беспаев, "Н±р-М±ќасан" тобы,  Ѓазиза Ж±ме-
кенова, Г‰лнар Хамзина, Жанат Шыбыќбаев,  Г‰лнар ‡сенова, Ары-
стан Ќ±рманов жєне басќалары орындап ж‰р.

Композитор єр жылдары "Кμктем ќыздар", "Торѓай єуендері", "Айлы
т‰нде",  "Домбыра сазы", "Ерке ќ±сым"  єн топтамалары мен "Ќима-
дым ѓой" деп аталатын партитуралар  жинаѓын жарыќќа шыѓарѓан.
Б‰гінгі тањда Ќалибек Ќостанайдаѓы "Мирас" ±лт-аспаптар ан-
самблініњ єншісі.

Айта кету керек, Ќостанай-Торѓай топыраѓынан шыќќан μнер ше-
берлерініњ арасында Ќазаќстан Композиторлар одаѓына м‰шелікке
Баќытжан Байќадамов пен Єбілахат Еспаев ќана ќабылданѓан еді.
Енді, міне, сол атаќты жерлестеріміздіњ ќатарын Ќалибек Деріпсал-
дин толыќтырып отыр.

Єлібек ЫБЫРАЙ.

2015 жылѓы 27 наурызда  облыс єкімі Н.М.Са-
дуаќасовтыњ тμраѓалыѓымен Ќостанай облысы
єкімдігініњ жанындаѓы терроризмге ќарсы комис-
сияныњ кезекті отырысы болып μтті, оѓан ќ±ќыќ
ќорѓау, арнаулы жєне жергілікті атќарушы орган-
дарыныњ бірінші басшылары ќатысты.

Аѓымдаѓы жылы 1-тоќсанда ж‰ргізілген алдын
алу ж±мысыныњ ќорытындылары талќыланды,
сондай-аќ ќоѓамды терроризм мен экстремизм
идеологиясыныњ ыќпалынан шектеуге баѓыттал-
ѓан μњірдегі аќпараттыќ-насихат ќызметін жетіл-
діру жμніндегі шаралар ќабылданды.

Бμліністердіњ апаттыќ-ќ±тќару жєне басќа да

БЄРЕКЕЛДІ!

Сергей Есенин атын-
даѓы Халыќаралыќ сый-
лыќтыњ лауреаты, Васи-
лий Шукшин алтын ме-
далініњ иегері Сєбит До-
сановтыњ "Ќасќыр ±лы-
ѓан т‰н" атты жања рома-
ны μзбек жєне ќырѓыз
тілдеріне аударылып,
Ташкент пен Бішкек бас-
паларынан  жеке кітап
болып шыќты.

Романды  μзбек  тіліне
белгілі єдебиетші Мехман Исламќ±лов аударѓан, алѓы сμзін жазѓан
кμрнекті жазушы Насыр Фазылов.

Ќырѓызша аударма жасаѓан шоњ аќын Мархабай Ааматов. Бішкек-
те шыќќан кітапќа алѓы сμзді Ќырѓыз республикасыныњ батыры, єлем-
ге єйгілі аќын Сооронбай Жусуев жазыпты.

Екі елдіњ аќпарат ќ±ралдары "Ќасќыр ±лыѓан т‰н" романы жайлы
жарыса жазып жатыр.

Орыс тіліне Орынбай Жанайдаров аударѓан роман "Нива" журна-
лыныњ бірнеше санында жарияланды. "Ќасќыр ±лыѓан т‰нді" тєжіра-
малауѓа т‰ркмен, тєжік ќаламгерлері де кірісті.

Сєбит Досановтыњ
романы μзге тілде

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

МЄСЕЛЕНІЊ МЄНІСІ

БІЛІМ

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Роботтар єлеміндеРоботтар єлеміндеРоботтар єлеміндеРоботтар єлеміндеРоботтар єлемінде

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

"Д±рыс тамаќтану –
денсаулыќ кепілі!"

Міне, осындай ±ранмен елімізде "Саламатты Ќазаќстан"
баѓдарламасы аясында салауатты μмір салтын
ќалыптастыру проблемалары ±лттыќ орталыѓыныњ
±йымдастыруымен сєуірдіњ 1-і мен 10-ы аралыѓында
мектепте тамаќтандыруды ±йымдастыру жμнінде онк‰ндік
басталады. Басты маќсат – оќушылардыњ денсаулыѓын
саќтау мен ныѓайту ‰шін д±рыс тамаќтанудыњ мањыздылыѓы
туралы мектеп ќоѓамыныњ аќпараттылыќ дењгейін арттыру.

сында Назарбаев зияткерлік,
Ќостанай ќаласы техникалыќ
шыѓармашылыќ мектептерініњ,
облыстыќ №3 есту ќабілеті на-
шар балаларѓа арналѓан т‰зеу,
"Озат"  дарынды балаларѓа ар-
налѓан мектеп-интернаттарыныњ
оќушылары бар. Сол секілді
"Креативті шешім",  "Инновация-
лыќ дизайн" номинацияларын
Назарбаев зияткерлік мектебініњ
"А-Теаm", "Dala", "Арнайы ж‰лде"
номинациясын "Озат" дарынды
балаларѓа арналѓан мектеп-ин-
тернатыныњ, "Жењіске деген жі-
гер" номинациясын облыстыќ №3
есту ќабілеті нашар балаларѓа
арналѓан т‰зеу мектеп-интерна-
тыныњ "News" командалары
иеленді.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек

Ж‡ЗБАЙ.

Комиссияныњ кезекті отырысы
ш±ѓыл ж±мыстарды ж‰ргізуге дайындыѓыныњ жай-
к‰йі туралы мєселе бойынша облыс єкімдігі ТЖ
департаментініњ жєне денсаулыќ саќтау басќар-
масыныњ басшылары сμз сμйледі.

ТЌК тμраѓасы – облыс єкімі Н.М.Садуаќасов
алѓа ќойылѓан маќсаттарѓа ќол жеткізу ‰шін бар-
лыќ м‰дделі ќ±рылымдарыныњ ‰йлесімді бірлес-
кен ж±мысыныњ ќажеттігін атап μтті.

ТЌК отырысыныњ ќорытындылары бойынша
тиісті хаттамалыќ шешімдер ќабылданды.

Ќостанай облысы єкімдігініњ жанындаѓы
терроризмге ќарсы комиссияныњ аппараты.

ламамен ќамтамасыз етудіњ бас-
тапќы жолдарын ‰йренуге, робот-
тандырылѓан техникалыќ ж‰йені
ќалыптастыру машыѓын дамыту
мен командада ж±мыс істеуге тар-
ту, – деді бізге Назарбаев зият-
керлік  мектебі  директорыныњ
сыртќы байланыс жμніндегі орын-
басары Н±рс±лу С‰лейменова.

Олимпиада ‰ш кезењге бμлі-
ніп, сумо,  кегельринг, траектория,
шыѓармашылыќ  категориялары
бойынша μтті.  Оќушылар  байќау
барысында роботтарды ќ±рас-
тырып, іс-тєжірибелерін кμрсетті.
Олардыњ ќай-ќайсысы болма-
сын μздерініњ ж±мыстарына ыж-
даћаттылыќпен ќарап, бар ынта-
сымен орындады.

Ал, енді олимпиада нєтижеле-
ріне келер болсаќ,  жоѓарыда біз
айтып μткен єр категориядан
жењімпаздар аныќталып, мара-
патќа ие болды. Олардыњ ара-
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 Біліктілігін арттырды
Облыста. ЌО єкімдігініњ мемлекеттік ќызметшілерді ќайта

даярлау жєне олардыњ біліктілігін арттыру μњірлік орталыѓында
50-ге жуыќ маман  "Мемлекеттік басќару жєне мемлекеттік ќыз-
мет  негіздері"  таќырыбы бойынша μз ж±мыстарын ќорѓады.
Жауапты емтиханды ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облысы
бойынша  тєртіптік  кењес  хатшылыѓыныњ мењгерушісі А.Іскен-
діров алды. Мемлекеттік ќызметшілер жобаларында єлеуметтік
саладан экономика таќырыбына дейін кμтерді.

¤ндірістегі жараќат азайѓан
Облыста. Алдыњѓы жылмен салыстырѓанда былтыр μњірде

μндірістік жараќат кμрсеткіші біршама тμмендеген. Мєселен,
2013 жылы 233 жаѓдай тіркелсе, μткен жылы 171 оќиѓа орын
алѓан. Ал, μлім-жітім кμрсеткіші 2 адамѓа μскен. Биыл μндіріс
кезінде 25 адам кμз ж±мѓан, соныњ ішінде Ќостанай ќаласында –
12, Рудныйда 9 жаѓдай, ал Алтынсарин, ¦зынкμл, Таран жєне
Жітіќара аудандарында 1 жаѓдайдан тіркелген.

Жања технология
Арќалыќ.  Педагогикалыќ ќызметкерлердіњ біліктілігін арт-

тыру институты мамандарыныњ ±йымдастыруымен  м‰мкіндігі
шектеулі балалармен ж±мыс атќаратын м±ѓалімдерге арналѓан
"Зияты заќымдалѓан балаларды єлеуметтік- педагогикалыќ ќол-
даудыњ  технологиялыќ негіздері" таќырыбындаѓы оќытуы μтті.
Сабаќ барысында м±ѓалімдер м‰мкіндігі шектеулі балалармен,
олардыњ ата-аналарымен ќарым-ќатынас жасаудыњ коммуника-
тивтік єдіс-тєсілдерін мењгерді.

Айлыќ басталды
Облыста. Сєуірдіњ 1-і мен 30-ы аралыѓында еліміз бойынша

балалар жараќатыныњ алдын алу жμнінде айлыќ басталды. Б±л
шара біздіњ облыста да салауатты μмір салтын ќалыптастыру
проблемалары орталыѓы мамандарыныњ ±йымдастыруымен бір
ай бойы аталып μтпек. Шара барысында мамандар білім ошаќта-
рында оќушыларѓа жол-кμлік жєне т±рмыстыќ жараќаттанушы-
лыќ мєселелері жайлы, оныњ алдын алу туралы кењінен маѓл±мат
беріп, т‰рлі іс-шаралар ±йымдастыратын болады.

Орман μртініњ алдын алу
Ќостанай ќ. Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаментініњ

μрт сμндіру ќызметініњ мамандары Ќостанай облысыныњ орман
шаруашылыѓы мекемесініњ ќызметкерлерімен оќу семинар
μткізді. Жиынѓа ќатысушылар орман μртін алдын алу жєне тμтен-
ше жаѓдайда ќолданылатын жедел іс-шаралар туралы мол маѓл±-
мат алып, кμкейде ж‰рген с±раќтарына μрт сμндірушілер пікірін
білді. Семинар соњында орман шаруашылыѓы мамандары Ќоста-
най облысы бойынша ТЖД м±ражайыныњ жєдігерлерін кμріп,
μрт сμндіру техникаларын тамашалады.

Бишілер байќауы
¦зынкμл.  Аудандыќ мєдениет ‰йінде  "Биші мектептер" жо-

басыныњ  аќтыќ кезењі μтті.  Сахнаѓа шыќќан бишілер жиналѓан-
дарды т‰рлі μнерлерімен тєнті етті. Байќаудыњ нєтижесінде
бірінші орынды  № 1 ¦зынкμл, Ершов орта мектептерініњ биші-
лері жењіп алды. Екінші орынды Отынаѓаш бастауыш, ‰шінші
орынды Новопокров білім ордаларыныњ бишілері алды. Ал, бас
ж‰лдені №2 ¦зынкμл орта мектебініњ оќушылары иеленді.
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жас маман бір реттік кμтермеаќы алѓан. Соныњ ішінде 147-сі білім,
47-сі денсаулыќ, ал 8-і ветеринария саласы бойынша. Сондай-аќ,
84 жас маман арзан пайызбен несиеге ќол жеткізген. Биыл да 9
маманѓа бір реттік кμтермеаќы берілмек, оѓан жергілікті бюджет-
тен 1 млн. 249 мыњ тењге бμлінбек. М±ныњ сыртында республика
ќазынасынан 18 маманѓа  несие беру ‰шін 53 млн.514 мыњ тењге
ќарастырылып отыр.

Б‰гін газетіміздіњ жанашыры,
т±раќты авторы аќын, Жамбыл
атындаѓы Халыќаралыќ сыйлыќ-
тыњ лауреаты, Ќостанай мемле-
кеттік педагогикалыќ институты-
ныњ  профессоры Серiкбай Ос-
пан±лыныњ туѓан к‰ні.

Ол 1945 жылдыњ 1 сєуiрiнде
Жанкелдин ауданыныњ Шилi кењ-
шарында, Балдай ќоныс орнын-
да туѓан. 1963 жылы Ќамысты ау-
данындаѓы Бестау орта мектебiн
бiтiргеннен кейiн μзi туып-μскен
Шилi кењшарындаѓы 8 жылдыќ
мектепте аѓа пионервожатый бо-
лып ењбек жолын бастады. 1968

жылы ќазiргi Єл-Фараби атын-
даѓы ЌазМ¦У-дiњ журналистика
факультетiн бiтiрiп, республика-
лыќ радиода редактор (1968-
1978), "Жалын" баспасыныњ поэ-
зия редакциясыныњ мењгерушiсi
(1978-1996) ќызметтерiн атќар-
ды. 1997 жылдан А.Байт±рсынов
атындаѓы Ќостанай мемлекеттiк
университетiнде, 2005 жылдан
бері Ќостанай мемлекеттік педа-
гогикалыќ институтында  кафед-
ра мењгерушiсi, доцент, профес-
сор єрі І.Омаров атындаѓы ќазаќ
драма театрында єдебиет бμлі-
мініњ мењгерушісі болып ќызмет

атќарады.
С.Оспан±лыныњ балаларѓа

арналѓан "Мектептен ќашќандар
мен ертектен ќашќандар", "Ешкі
неге тμрт т‰лік малѓа енбеген?"
атты пьесалары І.Омаров атын-
даѓы Ќостанай облыстыќ ќазаќ
драма театрында ќойылып, кμ-
рермендер кμњілінен шыќќанын
газетімізде б±дан б±рын жария-
ладыќ.

Аќын шыѓармашылыѓы жай-
ында Сєбит М±ќанов, Єбділдє
Тєжібаев, Серік Ќирабаев, Сыр-
бай Мєуленов, Ѓафу Ќайырбе-
ков, М±зафар Єлімбаев, Т±ман-
бай  Молдаѓалиев, Ж±маш Сом-
ж‰рек, Есенѓали Раушанов, т.б.
аќындар мен сыншылар пікір-
лерін білдіріп, жылы лебіздерін
айтќан.

¤лењдерi орыс ("Сборник сти-
хов русских и казахских поэтов",
"Современник" Москва 1986,
аударѓан И.Жеглов), тєжiк ("Таз-
кирай" "Антология  детской  со-
ветской литературы" Душанбе
"Адиб" 1988 ж. Аударѓан Низон
Косим) ќырѓыз ("Сарыарќа" "Мек-
теп" баспасы 1988, аударѓан
С.Урманбетов), т.б. ТМД халыќ-
тары тiлдерiне аударылѓан.

Михаил Исаковскийдiњ, Сер-
гей Смирновтыњ, Владимир Кос-
тровтыњ, Николай Старшинов-
тыњ, Римма Казакованыњ, т.б.
орыс, ќырѓыз, тєжiк, украин, ше-
шен аќындарыныњ μлењдерiн,
Виктор Широковтыњ ("Рубеж"-"Бе-
лес" "Жалын"1982), Раушан Ас-
пандиярованыњ ( "Часы" - "Саѓат"
"Жалын"1984) μлењдер жинаќта-
рын ќазаќ тiлiне аударѓан.

С.Оспан±лы Торѓай ќаласы-
ныњ (2005), Жанкелдин ауданы-
ныњ (2013) ќ±рметті азаматы.

Жењіс жылы д‰ниеге келген
аќын μз оќырмандарын єлі де
ќуанышќа бμлеп келеді. Жаќын-
да ол республикалыќ "Балауса"
бєйгесініњ бас ж‰лдесін жењіп
алды. Осы жењісіне оќырмандар-
дан с‰йінші с±рай отырып, га-
зетіміздіњ жанашыры Секење
шыѓармашылыќ шабыт, табыс
тілеп, ќаламыњыз жазудан шар-
шамасын демекпіз!

Редакциядан.

Сегіз ќырлы, бір сырлы
Ќ¦ТТЫЌТАЙМЫЗ!

Аќын, ѓалым Серікбай Оспан±лы 70 жаста

Дєст‰рге айналѓан "Алтын микрофон" бай-
ќауына іріктеу кезењі μтті. Єр мекеннен ‰міттерін
‰кілеп келген 200-ден астам жасμспірім ќаты-
суѓа ниет білдірген. 5 пен 17 жас аралыѓындаѓы
єншілеріміз б±л байќаудан соњ халыќаралыќ
байќауда облыс намысын ќорѓайтын болады.

Ќолына микрофон алып, сахна тμріне шыѓып
ж‰рген жастар μнер ж±лдыздарынан артыќ бол-
маса, еш кем емес. Байќауѓа жауапкершілікпен,
тыњѓылыќты дайындалѓаны сезіледі. Єр єншініњ

б‰гінгі арманы жењімпаз атану. Ал б±л оњай емес
екені белгілі. Жас ерекшелігіне ќарай балалар ‰ш
топќа бμлінген. Єр топтан кемінде 20 μнерпаздыњ
жартылай сынѓа μтуіне м‰мкіндігі бар.

Болашаќта єнші боламын дегендер ‰шін кон-
курстыњ берері кμп. Жас μнерпаздардыњ талан-
тын шыњдап, кішкентай ж±лдызды танытуѓа мол
септігін тигізетін "Алтын микрофон" байќауыныњ
ауќымы жылдан жылѓа кењейіп келеді. Байќауѓа
ќатысушылар т‰рлі єндерімен кμзге т‰сті. Зама-
науи хиттерді де сєтті орындаѓандар аз болмады.
Ж‰зден ж‰йрік шыќќандар енді халыќаралыќ
байќауѓа ќатысуѓа жолдама алды.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Ж‰зден ж‰йрік...

Жењістіњ 70 жылдыѓы ќар-
сањында майдангерлерді
мєњгі есте ќалдыру маќсатын-
да облыстыњ ішкі істер депар-
таментініњ кадрлыќ ж±мыс
басќармасы, баспасμз ќыз-
меті, ардагерлер кењесі, ОІІД-

"Милиция дањќы" м±ражайы
"Жењіс жолдарымен" деген
естелік кітабын шыѓару ‰шін
материалдар єзірлеуде. Сол-
дат погонын тєртіп саќшысы-
ныњ погонына айырбастаѓан
ардагерлер, ішкі істер орган-

Соѓысќа ќатысушыларды іздестіруде
дарыныњ ќызметкерлері тура-
лы білетіндер болса, облыс-
тыњ ішк і  істер департа-
ментініњ ±йымдастыру коми-
тетіне мына телефондарѓа
хабарласуларын с±раймыз:
52-61-24, 52-62-66, 52-62-15.

Ќостанай облысы єкімініњ аппараты 2015 жыл-
ѓы 15 сєуірге дейін ж±мысќа орналаспаѓан дєрігер-
лердіњ мониторингісін μткізеді. Аталѓан санаттаѓы
т±лѓалар мына телефондар бойынша байланыса
алады 575-084, 575-057.

Аппарат  акима  Костанайской  области  до
15 апреля 2015 года проводит мониторинг нали-
чия нетрудоустроенных врачей. Лица указанной
категории могут позвонить по телефонам 575-084,
575-057.
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Олардыњ  хабарлауынша  нау-
рыз  айында  облыс єкімі Н±ра-
лы Садуаќасовтыњ тапсырмасы-
мен даѓдарысќа ќарсы ‰йлесті-
ру штабыныњ  жиыны μткізілген.
Сонда ењбекаќыдан берешек ту-
ралы мєселе кењінен талќылан-
ды.

Жоѓарыда  аталѓан   басќарма
басшысы Максим Моргунов бас-
ќосуда баяндама жасады. Мак-
сим Валерьевич жыл басында
ењбекаќыдан берешек 19,5 мил-
лион тењгені ќ±раѓанын хабарла-
ды. Соныњ он жеті жарым мил-
лион  тењгесі Ќостанай  ќаласы-
нан, бір жарым миллион тењге
Рудный  ќаласынан. ‡ш кєсіп-
орындаѓы  ±жымныњ  159 м‰ше-
сі  тиесілі аќшасын алмаѓан.

Басќарма б±ѓан дейін де
ењбеккерлерге жалаќы тμлеу
мєселесін назарда ±стап келді.
Т±раќты т‰рде  мониторинг μт-
кізудіњ нєтижесінде єжептєуір
жетістіктерге ќол жеткізуде.

Алдымен  осы мєселе бойын-
ша  ќолдау   кμрсететін органдар-
мен тыѓыз байланыс  жасалды.
Єсіресе,  аудандар  мен  ќалалар-
дыњ єкімшіліктерімен, прокура-
тура органдарымен жєне сот
актілерін орындау департамент-
пен ынтымаќтастыќ жаѓдайда
ж±мыс істелді.

Ењбекаќыныњ уаќытылы тμленбеуініњ

    СЫРЫ НЕДЕ?
даѓы "Кμмек" мемлекеттік ком-
муналдыќ кєсіпорны.  Санаулы
кєсіпорындардан ењбеккерлер
25,9 миллион тењге аќшаны ал-
маѓан.

Айта  кету  керек, былтырѓы
жылдыњ  басында  аймаќ   бойын-
ша   берешек   35,4  миллион тењ-
гені  ќ±раѓан-тын.  Соѓан   байла-
нысты  да  шаралар   ќолданыл-
ды.   Жыл аяѓында алашаќ аќша
17,5 миллион тењгеге кеміді.
Єйтсе де, бір жарым мыњ отба-
сыныњ к‰ндеп ќана емес,  айлап
зардап шегуін ќайда ќоямыз?

Биылѓы  жылдыњ  бірінші
ќањтарынан  шаѓын  жєне  орта
субъектілерді тексеру морато-
риясы алынып  тасталды. М±нан
кейін   басќармаѓа келген ша-
ѓымдармен ж±мыс істеу бірша-
ма жењілдеді. ‡стіміздегі  жыл-
ѓы  ќањтарда  ‰ш   кєсіпорынныњ
алпыс ењбеккерге 7,5 миллион
тењге ќарыз екені аныќталды.

Сонымен  ќатар, облыстыќ
прокуратураныњ  талабымен  бір-
ќатар  кєсіпорындарда  тексеру-
лер  ж‰ргізілді. Бес  ж‰зге  жуыќ
адамѓа  ‰ш   айда 47,8 миллион
тењге тμленбегені аныќталды.

Б‰гінгі к‰ні облыста ќолѓа
тимеген аќша 44,4 миллион тењ-
геге жетті. ‡ш ж±мыс істейтін
кєсіпорынныњ берешегі – 21,3
миллион тењге. 23,1 миллион
тењге ж±мыс істемей т±рѓан бес
кєсіпорыннан табылды.

Ќостанай ќаласындаѓы
"ПКСК"-лардыњ ішінде де шала-
ѓайлыќќа тап болѓандары кез-
десті. "Жилсервис" коопера-
тивініњ ќызметкерлері  жалаќы-
сын уаќытылы алмаѓан.

Ќостанай ауданындаѓы "Се-
вер Птица" акционерлік ќо-
ѓамына жоспардан тыс тексеру
ж‰ргізілді. ‡ш ж‰зге  жуыќ

МЄСЕЛЕ

Ермекбай
     ХАСЕНОВ

ењбеккерге  27,2  миллион  тењге
берілмеген. Ќазіргі уаќытта бе-
решектіњ белгілі бμлігі μтелген-
мен, єлі де ќаржы тапшылыѓы
байќалып т±р.

Ќарабалыќ ауданындаѓы
"Комсомол ќ±с фабрикасы" ак-
ционерлік ќоѓамыныњ μнімдері-
не с±раныс болса да, кєсіпорын-
да аќша тμлемеушілік орын ал-
ѓан.

Айта кету керек, берешегінен
ќысќа мерзімде ќ±тылуды ой-
ластыратын басшылар да бар.
Олар арнайы тексеруден кейін
ескертулерге мєн берді. Игі істі
атќарѓандар – Ќостанай ќаласы-
нан – "Теміржолстройпроект",
Лисаков  ќаласынан  "Лисаков
КБК " жєне "¤ркен" жауап-
кершілігі серіктестіктері.

–  Ж±мыс берушініњ ењбек-
керлердіњ ќ±ќыѓына н±ќсан кел-
тіру фактілерін басќарманыњ
мемлекеттік инспекторлары   ес-
керусіз  ќалдырмайды.  Олар
азаматтардыњ  арыз, шаѓымда-
рымен тиянаќты т‰рде айналы-
сады, –  дейді басќарманыњ бас-
шысы Максим Моргунов.

Ќазаќстанда  єлеуметтік  эко-
номикалыќ жаѓдайлар  жањаша
ќалыптасып  жатќан  уаќытта
ењбекке ќарым-ќатынас бойын-
ша  даулардыњ туындауын бол-
ѓызбау керек.  Ж±мыс беруші
мен  ењбеккерлер  арасында
тиісті  зањдар  саќталуы  ќажет.
М±ны мемлекеттік  инспектор-
лар  ќадаѓалауѓа  тиіс. Соны  бас-
ќарма ±жымы к‰н тєртібіне
ќойды.

¤ткен жылдыњ  маусым  ай-
ында  жергілікті  мемлекеттік
басќармалар  мен  μзін-μзі  басќа-
рушы  органдар туралы зањѓа
тиісінше ќосымшалар енгізілді.
Сосын оларѓа  ењбек  дауын  бол-

ѓызбауѓа  байланысты монито-
рингты пайдалану  міндеті
ж‰ктелді.

Ескерте кетейік, былтырѓы
жєне биылѓы  жылдары  облыс
кμлемінде  ењбеккерлер алањдай-
тындай келењсіз жаѓдайлар бола
ќоймады.  Ж±мысшыларды
ќысќарту, толыќ емес  ж±мыс
к‰нін белгілеу немесе кєсіп-
орынныњ  ж±мысына тоќтатушы-
лыќ орын алмады.

Аудандар мен ќалалардыњ
єкімдіктеріне ж±мыс беруші-
лермен, кєсіпкерлермен жєне
кєсіподаќпен тыѓыз ынтымаќ-
тастыќ орнату  талап етіледі.

Аталѓан мєселелердіњ  мањыз-
дылыѓына  орай  мемлекеттік
инспекторлар  ењбек зањдылыќ-
тарыныњ  саќталуы жμнінде
т‰сінік ж±мыстарын ж‰ргізуде.
Былтыр  елу  екі кєсіпорында бір
жарым мыњ адам ќатынасќан
арнайы пікірлесу жиыны
μткізілді. Баспасμз арќылы он екі
хабарлама жарияланды.

Назар аударатын мєселеніњ
бірі – азаматтардыњ арыз, ша-
ѓымдарымен ж±мыс  істеу.  Олар
ењбек   зањдылыќтарыныњ   б±зы-
латынына алањдайды. 2014
жылы мемлекеттік инспектор-
лар ‰ш ж‰зден астам шаѓымды
тексерді. ‡стіміздегі жылдыњ
басынан  тμрт  ж‰зге жуыќ  ша-
ѓым жасалды. Соныњ 149-ы ењ-
бекаќы берешегі.

Азаматтардыњ шаѓымы  ењбек
зањдылыќтары талаптарыныњ
толыќ білмеушіліктен де жаса-
лады. Шаѓымшылар ж±мыс
берушімен т‰сініспеушілік ке-
зінде оѓан орынды талаптарды
μзініњ  еркімен ќоя алмайды.
Сол себептен мемлекеттік ењбек
инспекторынан кμмек с±рай-
ды.

  Шындыѓына келгенде, єрбір
айда ењбекаќы ала алмаѓан отба-
сында ќандай береке болмаќ?
М±ндай  келењсіздік халыќтыњ
т±рмысына кері єсерін тигі-
зетіні  айдан аныќ. Соны кєсіп-
орындар мен ±йымдардыњ  бас-
шылары  неге  назарда  ±стамай-
ды? Рас, басќарма болса оны бас-
ты нысана етуде. Олар мемле-
кеттік баќылау жєне тексеру
зањнамасына сєйкес ењбекаќы-
ныњ  тμленуін ќадаѓалайды.

Дегенмен, орынды, орынсыз
сылтаулармен  ќаржы  тапшы-
лыѓын  ќолдан жасаушылар аза-
яр емес. Тиесілі тапсырыстарды
уаќытылы  ±йымдастырмайды.
¤німдерді  μткізу шаралары  за-
ман талаптарына  сай  болмайды.
Дебиторлыќ  берешектер  кμ-
бейіп   кетеді.  Ќаржы айналы-
мын ќалыптастыру ±мыт ќала-
ды.  Борыштанушылыќќа жол
ашылады.

Ќаншама ескерту жасалса да
ќатањ  шаралар ќолданбайтын
кєсіпорындар ќатары сиремейді.
Б±лар – "Энергомет", "Автоли-
дер", "Промтерминал " (рудный-
лыќтар) , "Лидер строй", "Талап
Астыќ", " АПК " Жер Ана"
(жітіќаралыќтар), жауап-
кершілігі шектеулі серіктестік-
тері жєне Ќарабалыќ ауданын-

2015 жылдыњ 1 ќањтарынан
іске ќосылѓан "Мемлекеттік єлеу-
меттік саќтандыру ќорынан бала
бір жасќа толѓанѓа дейін оныњ
к‰тіміне байланысты табысынан
айырылѓан жаѓдайда тμленетін
єлеуметтік тμлемдерді алушы-
ларѓа міндетті зейнетаќы жарна-
ларын субсидиялау ќаѓидалары"
Ќазаќстан Республикасыныњ
Денсаулыќ саќтау жєне єлеу-
меттік даму Министрлігініњ 2014
жылѓы 18 желтоќсанындаѓы
б±йрыѓымен  бекітілді.

Берілген Ќаѓидалар бірыњѓай
жинаќтаушы зейнетаќы ќорына
міндетті зейнетаќы субсидиялау
бала бір жасќа толѓанѓа дейін
оныњ к‰тіміне байланысты та-
бысынан айырылѓан жаѓдайда
тμленетін єлеуметтік тμлемді
алушылардыњ пайдасына ай
сайын бюджет ќаражаттары есе-
бінен ж‰зеге асыруды алдын ала
ќарастырады (одан єрі – бала
к‰тіміне байланысты єлеуметтік
тμлем)

Міндетті зейнетаќы жарнала-
рын субсидиялау – бала к‰тіміне
байланысты єлеуметтік тμлем-
дер алушыларыныњ мемлекеттік
ќолдау нысаны. Берілген норма

зейнетаќы жарналарын ж‰зеге
асыру жєне ж±мыс істейтін
єйелдіњ бала к‰тіміне байланыс-
ты демалыс кезењінде зейнетаќы
жинаќтау кμлемініњ арттыруын
ќамтамасыз етеді.

Мысалы: Єйелде бала
к‰тіміне байланысты демалысќа
шыѓу кезінде 50 000 тењге орта
айлыќ табысы болды. МЗЖ
ж±мыс берушіден 5 000 тењге
мμлшерінде аударылды. Бала
к‰тіміне байланысты єлеуметтік
тμлем соњѓы 24 ай ‰шін ќауіп-
ќатердіњ алдында 18 000 тењге
мμлшерінде орташа айлыќ
єлеуметтік тμлемдерініњ мμлше-
рінен 40% мμлшерінде таѓайын-
далды. МЗТ єлеуметтік тμлем
мμлшерінен 1 800 тењге ќ±рай-
ды. Сонымен, МЗТ субсидиялау
Бірыњѓай жинаќтау зейнетаќы
ќорына 3 200 тењге (5000-8000)
сома мμлшерінде жатады.

Егер бала бір жасќа толѓанѓа
дейін оныњ к‰тіміне байланысты
табысынан айырылѓан жаѓдайда
тμленетін єлеуметтік тμлемдер-
ден ±сталатын міндетті зейнет-
аќы жарналарыныњ мμлшерлері
єлеуметтік аударымдарды есеп-
теу объектісі ретінде ескерілген

орташа айлыќ табыстыњ он пай-
ызынан асатын болса, міндетті
зейнетаќы жарналарын бюджет
ќаражаты есебіне субсидиялау
ж‰ргізілмейді.

Назарыњызѓа, жоѓарыда ай-
тылѓан Ќаѓидалармен субсидия-
лауды тоќтату келесі жаѓдайлар-
да ќарастырылѓан:

1) Ќордан бала бір жасќа тол-
ѓанѓа дейін оныњ к‰тіміне байла-
нысты табысынан айырылѓан
жаѓдайда тμленетін єлеуметтік
тμлемді алушылардыњ табыста-
рынан агенттіњ 10 пайыз міндетті
зейнетаќы жарналарын аудару
фактісі аныќталѓанда;

2) ќордан бала бір жасќа тол-
ѓанѓа дейін оныњ к‰тіміне байла-
нысты табысынан айырылѓан
жаѓдайда тμленетін єлеуметтік
тμлемді алушылардыњ Ќазаќ-
стан Республикасыныњ шегінен
тыс жерге т±раќты т±руѓа кету
фактісі, оныњ ішінде "Жеке т±лѓа-
лар" мемлекеттік дерекќорынан
алынѓан мєліметтер аныќталѓан-
да;

3) ќайтыс болѓан немесе
ќайтыс болды деп жарияланѓан
Ќордан бала бір жасќа толѓанѓа
дейін оныњ к‰тіміне байланыс-

ты табысынан айырылѓан жаѓ-
дайда тμленетін єлеуметтік
тμлемді алушылар туралы
мєліметтер, оныњ ішінде "Жеке
т±лѓалар" мемлекеттік дерек-
ќорынан алынѓан мєліметтер
келіп т‰скенде;

4) ќордан бала бір жасќа тол-
ѓанѓа дейін оныњ к‰тіміне байла-
нысты табысынан айырылѓан
жаѓдайда тμленетін єлеуметтік
тμлемді алушы болып табыла-
тын туралы мєліметтер келіп
т‰скенде;

5) босатылѓан жєне шеттетіл-
ген ќамќоршылар (ќорѓаншы-
лар) туралы мєліметтер келіп
т‰скенде.

Субсидиялаудыњ ќайтадан
басталуы тоќтату ‰шін болѓан
жаѓдайлар тоќтау кезінде
ж‰ргізіледі.

Бала бір жасќа толѓанѓа дейін
ж±мысќа шыќќан єйелдерге ерек-
ше назар аудару ќажет. Б±л
жаѓдайда субсидиялауѓа жата-
тын МЗТ аударымдары тоќтаты-
лады. Егер ж±мыс берушіден жыл
ќорытындылары бойынша МЗТ
ж±мысы ‰шін немесе ќандайда
басќа μтемаќылар немесе
тμлемдер аударылса (єйел факт

бойынша ж±мысќа шыќпады),
онда МЗТ субсидиялау алушы-
мен бала бір жасќа толмаѓан
к‰ннен кеш емес орнатылѓан ны-
сан бойынша табысынан айыры-
лу фактісі растайтын аныќтама-
ны ±сынѓан кезден ќайтадан
басталады.

Субсидиялауды тоќтату тура-
лы ЗТМО бμлімшесі алушыныњ
тіркеу орны бойынша хабарлай-
ды. Бала к‰тімі бойынша єлеу-
меттік тμлем алушысы хабарла-
маны алу кезінен т±ру орны бой-
ынша ЗТМО бμлімшесіне неме-
се телефон арќылы байланысу
ќажет.

Осыдан басќа барлыќ  с±раќ-
тар бойынша контакт-орталыќќа
хабарласып, ќала жєне ±ялы
телефондардан бірыњѓай
ќысќа нμмір 1411, электрондыќ
пошта бойынша (е-mail -
info@info.mintrud.kz) жєне интер-
нет арќылы (Web портал:
www.info.mintrud.kz) жауап ала
алады.

 Г.ХАСАНОВА,
зейнетаќы тμлеу жμніндегі

мемлекеттік орталыѓы
Ќостанай облыстыќ

филиалыныњ директоры.

Міндетті зейнетаќы жарналарын субсидиялау туралы

Б±л мєселе жылдар бойы к‰н тєртібіне
ќойылып келеді. Бірде шешімі табылса, бірде
шешімі табылар емес. Жаѓдайды білу ‰шін
арнаулы ±йыммен байланыс жасадыќ.
Сауалдарѓа жауап берген ±йым –
мемлекеттік ењбек жμніндегі облыстыќ
инспекция басќармасы.



Ал дым е н ,  б ы л ты р 
ашылған «Белсенді жастар 
орталығы» КММ директоры 
Елена Данилова кеңестің жұ-
мысы  жа й  ында есеп берді. 
Оның айтуынша, ол – бұл 
қызметке тұру үшін толымды 
тәжірибе жинап, бір ай бойы 
дайындалған.

Ең бастысы, бұл орталық 
мемлекет басшысы Н.Ә.На-

зарбаевтың тікелей тапсырма-
сымен құрылған. Оның басты 
мақсаты – жастармен жүйелі 
жұмыс істеп, жаңа мүмкін-
діктер құруға, әлеуметтік 
құқықтарын білуге және бел-
сенді көзқарасты ұстанатын 
азаматтарды тәрбиелеу. 

Жалпы, ағымдағы жыл-
дың кеңес жұмысы мен 
жастар саясатын жүзеге 

асыру барысындағы шаралар 
жоспары пысықталды. Яғни, 
алда жүзеге асатын жастар 
ісі – Қазақстан халқы Ассам-
блеясының және ҚР Консти-
туциясының 20 жылдығы, 
ҰОС-ның 70 жылдығы, сон-
дай-ақ, ғалым, ағартушы 
Ш.Уәлихановтың 180 жыл-
дығы мен қазақтың бас ақы-
ны Абай Құнанбаевтың 170 
жылдығымен астасатын бо-
лады. 

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

Сарыкөл ауданы әкімінің орынбасары Елжан 
Тұрабековтың төрағалығымен жастар ісі 
бойынша кеңестің отырысы өтті. 
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Б о л а т б е к 
– Меңдіқара 
ауданындағы 

Жарқайың ауылының 
тумасы. Қазір ауыл-
да он шақты ғана 
үй қалған. Жастар 
жағының екі қолға 
бір күрек іздеп қала 
маңын төңіректеуден 
басқа амалдары жоқ. 
Бұйыртқан несібелері 
бар шығар, бес бала-
ны қатарынан кем 
қылмай өсірсем екен 
дейді жас жігіт.

Баланың үлкені 
екінші сыныпта оқи-
ды. Ең кенжелері 
егіз – Аружан мен 
Аяжан биыл наурыз айында 
1 жасқа толды. Оларға бір 
жасқа дейін төленетін жәр-
демақы да осы айда тоқта-
тылады. Екеуіне 17 мың 500 
теңге алып жүр едік. Бұл да 
болса сәбилерімізге талғажау 
ғой, – дейді Болатбектің жұ-
байы, – Мына кішкентайы-
мыз туғаннан жүрек кеселіне 
шалдыққан. Алты айлығына 
дейін есепте тұрғанбыз. Кейін 
дәрігерлер баланың сырқаты 
бітеліп кетеді, – деді.

– Аға, мен өмірі біреуден 

жұмыс сұрап, иә болмаса 
үй сұрап, кісі есігін жаға-
лап көрмеген жанмын. Қол- 
аяғым бүтін, қоғамға масыл 
болғым келмейді. Тек, ба-
сыбайлы баспанаң болмаған 
соң, тіркеуге де тұра алмай-
сың. Мектеп жасындағы ба-
лаларым өздері оқитын білім 
ошағына тіркелген. Осы жа-
ныма батады. Жер телімін 
алуға кезекке тұрғанмын. 
Бірақ, одан да қайыр бол-
май тұр, – деп қынжылады 
Болатбек.

Бұл жалғыз Болатбектің 

басындағы ғана жағдай емес. 
Болашағы бұлыңғыр қаншама 
елді мекеннің тұрғындары қа-
лада жөңкіліп жүр. Жан бағу 
оңай ма?!  

Тек, балғындар өздерінің 
жеке баспаналары болғанын 
қалайды. Енді көпбалалы 
жас отбасы қала басшылары-
на үміт артады. Қарыс сүйем 
жер болса да баспана салып 
алар едім деп армандайды 
Б.Әлжанов. 

Суретті түсірген 
Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

«Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасы біздің 
ауданда да белсенді 
жүзеге асып келеді. 
Аудандық экономика 
және бюджетті 
жоспарлау бөлімінің 
басшысы А.Вилямовтың 
мәліметінше, 2014 жылы 
аталмыш жобаны жүзеге 
асыру үшін ауданда 43 
млн. 107,4 мың теңге 
бөлінді. Яғни, 36 маман 
көтерме жәрдемақы 
алып, 14-і тұрғын үй 
несиесіне қол жеткізген. 

Мінеки, солардың бірі – Весе-
ло-Подол ауылының тумасы, Қоста-
най әлеуметтік-техникалық универси-
тетінің түлегі Жақсылық Махамбетов 
пен ОҚО, Сайрам ауданы, Шіркін 
ауылында туып-өсіп, Арқалық педа-
гогикалық институтында 4 жыл білім 

алған Дария Утебаева. Бұл 
екеуі 2013-2014 оқу жылынан 
бастап Сарыкөл орта мектебін-
де оқушыларды білім нәрімен 
сусындатуда.  Қол ұстасқан 
қос маман өз істерін жетік 
біледі. Жалпы, Жақсылық 
оқушыларды дене тәрбиесіне 
баулып, спорттық үйірмелер-
ге үйретсе, ал Дария физика 
пәнінің қыр-сырын меңгертіп, 
оның үстіне бейнелеу сабағы 
мен сызудан да тәлім беріп, 
сынып жетекшілік міндетін де 
мінсіз атқарып жүр. Ең басты-
сы, түлектерді ҰБТ-ға даярлау-
да, өткен жылы Манар Қош-
қарбаевадай шәкірті жоғары 
оқу орнына грантқа түсті. Бұл 
үрдісті биыл да жалғас тырмақ 
ниетте. 

– «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасының болғаны қан-
дай жақсы! Соның арқасында 

екеуіміз де көтерме жәрдем-
ақы алдық, сосын біреуіміз 
жеңілдетілген несиеге қол 
жеткізіп, тұрғын үй сатып 
алдық. Негізі, ауылда жұмыс 
істеу керек. Мол мүмкіндік 
осы жерде. Сондықтан, мұны 
болашақ мамандарға да ай-
тудан жалықпаймыз. Себебі, 
ауылдың білімін біздер көтер-
месек, кім көтереді? Екеуіміз 
де осы мақсатпен келгендік-
тен, болашақта өз мамандығы-
мыздың шыңына шығып, 
ауданның білім саласына қо-
мақты үлесімізді қоссақ де-
ген арман-мақсатымыз бар. 
Жалпы, мұнда келгенімізге 
еш өкінбейміз, біздерді қол-
дайтын, ұйымшыл ұжымы-
мыз бар, оларға алғысымыз 
шексіз, – дейді жас мамандар.   

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

«ДИПЛОММЕН-АУЫЛҒА!»

Жақсылық  пен  Дария

Аудан   жастарының   
форумы

Н.Ахметбеков атындағы мәдениет үйінде «Жалын» жастар 
қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Гүлсезім Раисованың 
ұйымдас тыруымен «Туған өлкем – Торғайым» атты аудан 
жастарының форумы ауыз толтырып айтарлықтай жоғары 
деңгейде өтті.

Форум барысында аталмыш бірлестіктің алдағы уақытта 
аудан жастарымен бірлесе отырып атқарылатын жұмыстары 
мен міндеттері айқындалды. Қоғамдық бірлестіктің жетек-
шісі Гүлсезім Айбатқызы жастарды Отансүйгіштікке тәрбие-
леу мақсатында өткізілетін игілікті іс-шаралар барысымен 
таныс тырды.

«Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Біз мемле-
кетіміздің өркендеп, дамуына аз да болса өзіміздің үлесімізді 
қосып, елжандылық таныта білсек, сонда ғана мықты мем-
лекетіміздің іргетасы сөгілмейді», – деді аудан жастарының 
атынан сөз алған Ш.Уәлиханов атындағы орта мектептің 
мұғалімі Арайлым Қыпшақбаева.

Жастар форумына қатысып, сөз сөйлеген аудан әкімінің 
орынбасары Түбекбай Әубәкіров аудан жастарының бұл бас-
тамасына ризашылық сезімін білдірді. Сонымен қатар аудан 
көлемінде өтетін мәдени көпшілік іс-шараларға жастардың 
немқұрайлы қарайтындығын да тілге тиек етті. Сондықтан 
аудан жастары мерекелік күндерде атсалысып, өздерінің тың 
ойларын ортаға салып, көпшілікпен бөлісе отырып, аудан 
мәдениетінің өркендеуіне үлес қосса елдігіміздің мерейі өседі 
дей келе аудан әкімінің алғыс хаттарымен қоғамдық жұ-
мыстарға белсене араласып жүрген бір топ аудан жастарын 
марапаттады.

Торғай мұражайлар кешенінің директоры Гүлбану Сәрсе-
кеева тарихи Торғайдың бір жарым ғасырдан астам шежіресі-
не кеңінен тоқталып әңгіме өрбітті. Сондай-ақ мұражайлар 
кешенін ұйымдастырумен өткен «Торғайдың кешегісі мен 
бүгінгісі» атты семинарда өз білімдерін сынап, біліктілік 
танытып, әр тақырыпта баяндама жасап, жеңімпаз атанған 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің мұғалімдері Қ.Сәпе-
новке және Қ.Баймағанбетоваға, «Біздің Торғай» аудандық 
газетінің директор-бас редакторы Г.Ысмағұлға, Ш.Уәлиханов 
атындағы орта мектептің мұғалімі Т.Қабажаеваға, мұражай 
қызметкері А.Әубәкіроваға арнайы сертификат табыс етті.

Аудан жастары форумының соңы мерекелік концертке 
ұласты. 

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Жастардың жарқын бастамасы

Бар арманы – баспана          

1-бет
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Жылдар μтсе де, μмірге адам бол деп
жетелеген  кейбір ±стаздардыњ кμз алдыњ-
нан бейнесі, ќ±лаѓыњнан ‰ні кетпейді екен
десем замандастарымныњ менімен келі-
сетіні аныќ. Єсіресе соѓыс кезінде
мейірімді ананыњ алаќанын, асќар таудай
атаныњ ќамќорлыѓын кμре алмай интер-
натта μсіп, тєрбие алѓан б‰гінгі біздей ата-
єжелер ±стаздарын ќалай ±мытсын, аш-
тыќта жеген ќ±йќаныњ дємі ауыздан ке-
тер ме. Ќазаќта: "Бала тапќанныњ емес,
баќќанныњ баласы" деп тегін айтылмаѓан

ѓой. ¦стаздардыњ ±стазы атанѓан сонау бір
тапшылыќ заманда єке орнына ќамќор-
шы єке болѓан, Ыбырай атамыздыњ ісін
жалѓастырып, ±заќ жылдар  Ќостанайдаѓы
Жамбыл орта мектебініњ /ќазіргі Ыбы-
рай Алтынсарин атындаѓы дарынды бала-
ларѓа арналѓан мектеп-интернат/ директо-
ры болып  ќызмет істеген  Дєулет Ыбы-
рай±лы аѓайымыз туралы естіген, білген-
дерімді  оќырманѓа жеткізгім келіп отыр.

1949 жылы осы мектептіњ 6-сыныбы-
ныњ есігін ашќанымда Дєулет аѓайымыз
мектеп директоры екен. Мектептіњ ±зын
дєлізінде ќыраѓы кμзін бізден алмай
ќашан да арамызда ж‰ретін аласа бойлы,
етжењді, шапшањ мінезді, оќу ісініњ мењ-
герушісі Мырзахмет Шайхин аѓай болса,
±зын бойлы, орта дене бітімді, мањѓаз
мінезді Дєулет аѓайды сирегірек
кμретінбіз. Ол кісі кμбіне класта, не μзініњ
шаѓын кабинетінде отыратын.  Дєулет
аѓайды, "директор аѓай" дейтінбіз. Кейбі-
реулерге бастапќыда єрсіз, кμњілсіз
болып кμрінетін, математика сабаѓын
т‰сіндіргенде біздерді μзініњ пєніне ќызы-
ѓушылыќ танытып ынталандырып єке-
тетін. Сондыќтан болар біздіњ сыныпта
математиктер саны басќаларѓа ќараѓанда
басымыраќ болып, олар єрт‰рлі дењгей-
дегі байќауларда ж‰лделі орындарѓа ие
болып ж‰рді.

Сол жылы кμп ±замай директор аѓай
мені кабинетіне шаќыртты. "Не істеп ќой-
дым" екен деп абыржып кабинетіне кел-
сем, ол ж±пыны тарлау бμлмесінде бір
ќаѓаздарды ќарап отыр екен. Ол кіргенім-
нен єдеттегідей кμзілдірігініњ ‰стінен
с‰зіле ќарап: "Естуімше, сен єкењ єскерде
ќайтыс болѓан жетім бала екенсіњ, интер-
натта бір орын босады, соѓан аламыз, На-
рынбаев Сатен деген аѓања бар" деді.  Б±л
аѓай интернаттыњ мењгерушісі,  с±сты
мінезді, тіпті ‰йден келіп оќитын балалар-
дыњ μзі аѓайдан ќаймыѓып, оѓаштау мінез-
дерін кμрсетпеуге тырысатын еді. Соны-
мен сол к‰ні мен интернаттыњ киімін киіп,
талай ќазаќ баласы сияќты оќуды жал-
ѓастырып кеттім. Меніњ т±рмыс жаѓдай-
ым нашарлау, б±ѓан дейін Семиозер /ќа-
зіргі Єулиекμл/ ауданы Ќараќалпаќ жеті-
жылдыќ мектебініњ интернатында жатып
оќыѓаным туралы м‰мкін аѓайдыњ мені-
мен сыныптас  Ершат деген ‰лкен ер бала-
сы айтты ма деймін. Соњынан  Ершатпен
достасып, жиі ‰йінде бірге  болып ж‰рдім.
Ол директордыњ баласымын деп біздерге
оѓаш мінез кμрсетпейтін, сабаќќа алѓыр,
єсіресе ќалада орыс балаларымен арала-
сып μскенінен бе, орыс єдебиеті мен мате-
матика пєндерінен ‰здік болды.

Аѓай Зейнеп атты жењгеміз екеуі жеті
баламен Аманкелді кμшесі мен Киров
/ќазіргі Ѓ.Ќайырбеков/ кμшесініњ б±ры-
шындаѓы екіќабатты ескі ‰йдіњ тμменгі
жертμле ќабатында т±рды. Ќазір ойлап
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отырсам, аѓайдыњ сол кездегі кμпшілік
сияќты ‰й т±рмысы нашарлау болѓан екен,
ќазіргідей жаќсы жићаздардыњ орнына
ескі темір керуеттер, ж±пыны тμсек-орын-
дар, кμне ыдыс-аяќтар болатын, кішкене
балалары тμсекте екі-екіден де жататын-
ды.

Аѓай ‰йде де μзін μте ќарапайым ±стай-
тын. Ершат болмай ‰йіне алып барѓан
кездіњ μзінде, аѓайдыњ бетіне тура ќарауѓа
дєтім шыдамай, μзімді бір сынаќта
ж‰ргендей сезінетін едім. Оны сезген до-

сым єкесіне: "Папа, б‰гін Ѓалихан интер-
наттан таѓы ќашып кетті" дегенде жердіњ
тесігі болса кіріп кететіндей болатынмын.
Аѓай аќтан жасалѓан айран, кμжені ±ната-
тын. Єлі есімде 10 литрлік шыныѓа ашыт-
ќан тары кμжені, таяќшамен былѓап-был-
ѓап жіберіп аѓаш тостаѓанмен маѓан: "іш"
деп бергенде, кμженіњ ќайда кетіп жатќа-
нын сезбей ќ±р ж±та беретін едім. Б±л
±стазѓа деген ерекше сезім екен ѓой.

Осы шаѓын ‰йде ‰лкен жан±я ынты-
маќты,ымыралы тату-тєтті μмір с‰ріп
жатты. Зейнеп жењгеміз бала мінезді,
аќжарќын, ќолы ашыќ кісі еді. ¤зі "Боль-
шевичка" фабрикасында тігінші болып
істейтін, ж±мыстан шаршап келгенде
біздерге ќабаѓын шытпай, барын дастар-
ќанѓа жайып салатын.

Аѓаймыздыњ марќ±м болѓан К‰лшат
атты бірінші ж±байынан туѓан Танай апа-
мыз мектепті алтын медальмен бітіріп,
М.Ломоносов атындаѓы Мєскеу универ-
ситетініњ химия факультетін ойдаѓыдай
аяќтады. Кейін ±стаз, химия ѓылымдары-
ныњ кандидаты, профессор деген атаќќа
ие болды. Ершат Ќазаќ ауылшаруашы-
лыѓы институтыныњ орман шаруашылыѓы
факультетін тємамдап, Семиозер орман-
шылыѓында  істеп ж‰рген кезінде, аудан-
дыќ  партия комитетініњ жолдамасымен
КГБ органына єскери ќызметке ќабыл-
данды. Минск ќаласындаѓы осы органныњ
Одаќтыќ арнайы жоѓары мектебін тємам-
даѓаннан кейін,  ширек ѓасырдан астам
жауапты ќызмет жасап, отставкаѓа шыќ-
ты. Ж±байы Тыныштыќ Бердібайќызы
ќайтыс болѓаннан кейін, ќазір Алматыда

Жанар, Ќамар атты ќыздарыныњ ќолын-
да т±рып жатыр. Балалары тєрбиелі,
ѓалым, μнер иелері.

 Аѓайдыњ Ертай атты ±лы ќазаќ поли-
техникалыќ институтыныњ т‰легі.

Зейнеп жењгемізден ‰ш ±л, бір ќыз
туды. Н±ршат, М±рат, Болат атты ±лдары
Рига азаматтыќ авиация институтыныњ, ал
ќызы Тамара Алматы медицина институ-
тыныњ т‰лектері, єрќайсысы μз салалары-
ныњ білгір мамандары болды. Бір
μкініштісі, Ертай мен Болаттыњ μмірі
ќысќа болды.

Аѓайдыњ ќысќаша μмірбаянына тоќтал-
саќ, ол 1906 жылдыњ 12 желтоќсанында
Батыс Ќазаќстан облысы Шыњѓырлау
ауданы Ќараѓаш елді мекенінде д‰ниеге
келіпті. Жастайынан ата-анадан жетім
ќалѓан ол μмір ќиыншылыќтарын басы-
нан μткізіпті. Ауыл мектебінде оќиды. 1923
жылы Орынборда рабфакке ќабылдан-
ѓан аѓамыз оќуын Ќазаќстанныњ жања ас-
танасы Ќызылордада аяќтап шыѓады. 1928
жылы Алматы ќаласындаѓы Ќазаќ педа-
гогикалыќ институтыныњ /б‰гінгі Абай
атындаѓы Ќаз¦ПУ/ физика-математика
факультетіне т‰сіп, оны ойдаѓыдай 1932
тємамдайды. Су шаруашылыѓыныњ мама-
ны К‰лшат жењгеміз екеуі жолдамамен
Ќырѓыз Республикасыныњ астанасы
Фрунзе /ќазіргі Бішкек/ ќаласына келіп,
аѓай Ауылшаруашылыќ жоѓары мектебін-
де сабаќ береді, жењгеміз μз мамандыѓы
саласында ќызмет жасайды. 1934 жылы
аѓай Алматыѓа ќызметке шаќырылып, ас-
танада екі жылдай Ќазаќ ССР Жоѓары
кєсіподаќ мектебінде сабаќ береді. Ол

Дєулет Ыбыраев

 Дєулет аѓай /ортада/, Панна Александровна апай, Молжігітов Єукен аѓай  жєне
Зейнеп жењгеміз бен тєрбиеші Жібек Шаяхметова  апайымыз 1985 жылы

мектептіњ 1955 жылѓы т‰лектерініњ ортасында. Оњ жаќ шетте Беген Кμпешов.

1936 жылы Ќазаќ ССР Халыќ аѓарту ко-
миссариаты б±йрыѓымен жањадан ±йым-
дастырылѓан Ќостанай облысыныњ орта-
лыѓындаѓы ќазаќ педагогикалыќ учили-
щесініњ оќу ісі мењгерушісі болып та-
ѓайындалады. 1939 жылы облыс бойынша
м±ѓалім кадрлары жетіспегендіктен об-
лыстыќ партия комитеті Ибраев Дєулет
Аќнияз±лына Ќостанайда мемлекеттік
м±ѓалімдер институтын ±йымдастыруды
ж‰ктейді. Б±л ж±мыс аѓайѓа оњайѓа
т‰спепті. Оќу орнын, материалдыќ жаб-
дыќтау жаѓын  айтпаѓанныњ μзінде инсти-
тутта жоѓары білімді, не педагогикалыќ
стажы бар кадрлар тапшы болыпты.
Оќытушылыќ ж±мысќа ќабылдануда
оныњ партия, не комсомал м‰шесі болуы
жєне ж±мыс тєжірибесі еске алыныпты.
Мысалы, институттыњ ашылу ќарсањын-
да штаттаѓы 13 м±ѓалімніњ 8-і партия
м‰шесі, не оѓан кандидат, 2-і комсомол
м‰шесі, ќалѓандары партия ќатарында
жоќтар болыпты.

Аѓайдыњ ±йымдастырушылыќ ќабі-
летініњ арќасында сол бірінші  1939-1940
оќу жылыныњ μзінде институтта 4  - "марк-
сизм-ленинизм негіздері", "педагогика",
"физика жєне математика", "жаратылыс-
тану жєне география" кафедралары ±йым-
дастырылып, ж±мыс істей бастапты.

Ол кезде м±ѓалімдер институты облыс-
тыќ халыќќа білім беру бμліміне
/ОблОНО/ ќарасты болыпты. Аѓайдыњ
жаќсы ±йымдастырушылыќ ќабілеті ес-
керіліп, сол жылы осы бμлім мењге-
рушісініњ орынбасары ќызметіне жоѓа-
рылатылыпты. Ж±мыс кμлемініњ ±л-
ѓаюына ќарамастан, аѓай μзініњ т±њѓышы
сияќты м±ѓалімдер институтын назарынан
тыс ќалдырмай, ылѓи да кμмек кμрсетіп
т±рыпты.

 Облыстыќ оќу бμлімі оны 1943 жылы
ќаладаѓы Жамбыл /ќазіргі Ы.Алтынса-
рин/ атындаѓы ќазаќ орта мектебіне ди-
ректорлыќќа таѓайындайды.

  1961 жылы аѓай жањадан ашылѓан ќала-
даѓы № 22 мектепке директор болып та-
ѓайындалып, б±л ќызметте 1971 жылы 65
жасында зейнеткерлікке шыќќанѓа дейін
ж±мыс істеді. Аѓаныњ аты облысќа таны-
мал болды, оны ж±ртшылыќ сыйлап
"Дєкењ" деп атады.

 Аѓай 1986 жылдыњ 1 ќырк‰йегінде о
д‰ниелік болды. Б±л туралы аѓайдыњ м±ра-
гері, сол кездегі Ы.Алтынсарин атындаѓы
дарынды балаларѓа арналѓан мектеп-ин-
тернаттыњ директоры Беген Кμпешов бы-
лай дейді: "Аѓай соњѓы кезде ќан ќысымы-
мен сырќаттанатын. Ќартайѓан жасына,
нашар денсаулыѓына ќарамастан ол мек-
тепке жиі келіп, балалармен кездесіп, жас
±стаздарѓа аќыл-кењесін айтып т±ратын.
Сол "Білім к‰ні" аѓай баяѓы даѓдысы
бойынша мектепке келіп, оќушылармен
кездесіп, б‰лдіршіндерге аќ тілегін,
ќ±ттыќтауын айтты. Кμп ±замай  аѓайдыњ
денсаулыѓыныњ нашарлап бара жатќанын
сезіп, дєрі-дєрмегін беріп, мектептіњ жас
±стаздары аѓайды ‰йіне апарып салды.
Бірер саѓаттан кейін аѓайдыњ ќайтыс бол-
ѓанын естідік. Оќушылардыњ  ѓана емес,
±стаздардыњ ±стазы болѓан асыл аѓаны
ќала ж±ртшылыѓы, басќа ќалалардан кел-
ген шєкірттері  соњѓы сапарѓа шыѓарып
салды", –  дейді ол.

Б‰гінгі А. Байт±рсынов атындаѓы Ќос-
танай мемлекеттік университеті мен Ќос-
танай мемлекеттік педагогикалыќ инсти-
туты, сонау 1939-1940 оќу жылында   Ќос-
танай облысыныњ тарихында т±њѓыш
есігін ашќан  осы педагогикалыќ жоѓары
оќу орныныњ зањды м±рагерлері болып
саналады. Жєне де осы институттыњ
бірінші ќазыѓын ќаѓып, оныњ негізін ќала-
ѓан, бірінші директоры – біздіњ Дєулет
аѓайымыз болыпты.

¦рпаќ тєрбиесінде соњына мєњгілік із
ќалдырѓан аѓаныњ есімі біздіњ жадымыз-
да ±заќ жылдар саќталады. Ал μзі іргета-
сын ќалап, с±рапыл соѓыстыњ алдында
бірінші т‰лектеріне ‰лкен μмірге жолда-
ма берген, м±ѓалімдер институтыныњ зањ-
ды м±рагері Ќостанай мемлекеттік педа-
гогикалыќ институты ѓимараты ќабыр-
ѓасына аѓаѓа арнап  таќта орнатылып
жєне де осы келелі оќу орныныњ бір
дєрісханасына  аѓаныњ аты берілсе, аруаќ
риза болып, н±р ‰стіне н±р жауар еді.

 Ѓалихан Ѓалихан Ѓалихан Ѓалихан Ѓалихан МЄУЛЕТОВ МЄУЛЕТОВ МЄУЛЕТОВ МЄУЛЕТОВ МЄУЛЕТОВ.....
Ќостанай ќаласы.

Дєулет Ыбыраев туралы бір ‰зік сыр
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Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Әулиекөл ауданы Қаймақкөл 
ауылындағы Тимофеев орта 
мектебінде кітапханашы 
А.Исмаилованың ұйымдастыруымен 
«Ана – өмір, ана – жыр» атты                                                                                                                             
мерекелік ертеңгілік өтті. 
Мектепішілік кездесуге аяулы ана, 
ақ жаулықты әже, ауыл тұрғыны 
Әлия  Ержанова келіп, оқушылармен 
кездесті. 

Ақынды да, алыпты да, ғұлама ғалымды да 
өмірге әкелген аналарға қашанда мың тағзым. 
Әжелер – алтын қазығымыз. Олардың үйретері 
көп. Мектеп жастары Наурыз мерекесі қарсаңында 
Әлия әжені кездесуге шақырып, ол кісінің ақылына, 
өнегесіне құлақ түрді. 

Мектеп оқушылары қонаққа түрлі сауалдар 

қойып, салмақты жауап алды. 
Бір оқушы: «Әр адамның от-
басында өзіндік дәстүр бола-
ды. Сіз отбасыңызда қандай 
дәстүрді берік ұстанасыз?» 
деп сұрады. Анамыз ойлана 
келе: «Отбасында қалып-
тасқан дәстүр ең алдымен 
әкенің, ананың сөзін ұғынуға 
үйрету, отбасы мүшелерінің 
арасындағы бауыр малдықты, 
сыйластықты қалыптасты-
ру. Бір-біріне деген  сенімді 
нығайту» деді. 

Сонымен қатар әжеміз 
баланы жас кезінен тәрбие-
леп, қадір-қасиетін, ар намы-
сын бағалап, дұрыс сөйлеп, 

әдепті болуға үйрете білгені абзал екенін сөз етті. 
«Әдепсіз сөз, дөрекі айқай – тәрбиедегі жаман әдіс. 
Бала оған үйреніп кетеді немесе соған орай дөрекі 
жауап береді. Баланы сыйламай тұрып, одан өзіңе 
ілтипат, құрмет көрсетуді талап етудің өзі ұят. Бала-
ның айтайын деген өтінішін, ақылдасқысы келген 
мәселесін ата-анасы тыңдап, құлақ аса білуі керек. 
Сонда әр бала ізгілікке ұмтылады» деді. 

Әжеміз сонымен қатар келін тәрбиесі, қа-
зақ халқының қонақжай мінезі, мол дастарқаны 
жайында да әңгіме қозғап, өзінің жастық шағы 
жайында сыр шертті. Кеш қонағының жадынан 
жыр шумақтарын шығаратын өнері де бар. Қа-
зақ «Төріңнен қария кетпесін» деп тілеген халық.  
Әлия дай әжелер әр ауылда бар екені белгілі. 
Осындай қарт аналарымыздан тәрбие алсақ, 
жастарға өнеге болар еді. 

Әулиекөл ауданы. 

СУРЕТТЕ: Әлия әже оқушылар ортасында.

Әлемді  әлдилеген  әжелер

Бұл күн ақжаулықты ана үшін ақ 
түйе нің қарны жарылған сәт болды. Қуа-
ныштан төбесі көкке екі елі жетпей  қалған 
әжейдің жүзі жайнап, езуіне күлкі үйірілді. 
Тек 90 жасқа толғанына емес, елдің елеп, 
ескеріп, келіп жатқанына көңілі марқайды.  

Кәмәл Дүтпаеваның өткен өмірі небір 
қиыншылыққа толы. Ашаршылық жылда-
ры алты жаста, ал ІІ Дүниежүзілік соғыс 
басталған шақта он алтыда болыпты. 
«Мен, 1925  жылы Қарашілікте тудым. 
Өмірім ел басына күн туған кезеңдермен 
тұспа-тұс келді. Үйде төрт жан болдық, 
бір бауырым және ата-анам. Ауылым-
нан қырық шақырым қашықтықта жатқан 
Қара-Обаға жаяу қатынап оқыдым. Өзім 
жеті-ақ сыныпты бітірдім. Себебі соғыс 
басталып, тылда еңбек еттік. Қырманшы-
ларға көмектестік. Қанды қырғын кезінде 
қолғап, байпақ тоқып, киім-кешектер тігіп 
майдандағыларға жіберіп отырдық. Біз 
істемеген жұмыс жоқ қой, қарағым. 

«Менің жалғыз ағам майдан дала-
сынан оралмады, әлі күнге дейін із-түс-

сіз. Әкем де ерте қайтып, анам екеуіміз 
қалдық. Содан қырық бесінші жылы жаңа 
өмірге аяқ басып, Малбақ деген кісімен 
шаңырақ құрдым», – деп әңгімесін әріден 
бастады асыл әжей.

Құдай қосқан қосағы – Малбақ Дүтпаев 
Отан соғысының оқ бораған даласында 
ерліктің үлгісін көрсетті. Сталинград түбін-
де болып, адамзат тарихында өшпес із 
қалдырған сұрапыл соғыстан аман- есен 
елге оралды. Гвардия аға лейтенанты 
шенін алды. Ауылда ауылнай болған, 
елге бір кісідей еңбек еткен жан. Алайда 
қан майданда елі мен жерінің бостандығы 
үшін жан аямай, қараниет жауға төтеп бер-
ген, табанды да қайсар мінезді жауынгер  
ерте дүние салды. Марқұм күйеуі жайлы 
әжей естеліктерімен былайша бөлісті.

– Жұбайым Малбақ бейбіт өмір үшін, 
болашақ ұрпақтың қамы үшін отқа түсті, 
қайғы-қасірет шекті, адам төзбес ауырт-
палық көрді. Үш жыл госпитальде жатты. 
Сонда жарықтықтың ғұмырын жиырма 
бес жылға ұзарту үшін  ота жасаған екен. 
Мен, жұбайыммен жиырма екі-ақ жыл тұр-
дым. Ол елу екі жасында дүниеден өт-

кенде, мен қырық екі жаста болатынмын. 
Бірақ жұбайым кетерінде: 

– Балаларды жеткіз, –  деп аманаттап, 
сен жыласаң олардың жағдайы  не бола-
ды, – деп айтқаны әлі күнге дейін есімде.

Аманкелді Бисенов, кейуананың күйеу 
баласы: – Анамыз жайында айтар болсам, 
оның жолдасы, яғни біздің атамыз соғысқа 
қатысқан. Соның тартқан зардабынан  52 
жасында қайтты. Содан бері анамыз еселі 
еңбек етіп, балаларды өзі өсіріп, бәріне 
жоғарғы білім алып берді. Қысқасы, қар-
шадайынан осы елге қызмет еткен адам 
ғой. Еңбекқор болғандығы соншалық, 
тоқсанға келсе де әлі мал жайлайды. 
Балаларына, келіндеріне, ұрпақтарына 
тәлім-тәрбие беруден танған емес. Тек 
әулеттің ғана емес, осы елдің ұйтқысы, 
орысы да, басқасы да  осы кісіден ақыл-
кеңес сұрайды. Тіпті, ауылдықтар  бұл 
кісіні «Ел анасы» деп атайды, – деді.

Иә, ана демекші, ардақты ана ата-
ну, өмірге қайта-қайта перзент әкелу 
әркімдердің қолынан келе бермейтін іс. 
Ештеңеден қорықпай-ақ құрсағына сегіз 
бала сыйдырған Кәмәл ападай батыр 

анадан балаларыңызды қалай жалғыз 
жетілдірдіңіз деп сұрағанда: 

– Алла тағала әр баланы өз несі-
бесімен береді. Бала деген таптырмай-
тын Алланың берген байлығы, – деп 
қысқа қайырды. 

Кәмәл әжей ағайынға сыйлы болған, 
ешкімнің ала жібін аттамаған жан. Бала-
ларын бақытым деп білген алтын құр-
сақты ана ұл-қыздарын саналы тәрбие-
мен қанаттандырған. Ұлын – ұяға, қызын 
– қияға қондырды.  «Құдай өзі бергенді 
өзі алады» демекші, төрт баласы дүние 
салды. Жалпы, бүгінде 18 немере, 19 шө-
бере, 1 шөпшек сүйіп отырған жайы бар.  

Айта берсең тыл еңбеккерінің шежірелі 
ғұмыры ұлағатқа толы. Соғыс жылдары 
тыным көрмей, Жеңіс үшін жатпай-тұрмай 
еңбек етті. Сол еңбегінің еш кетпегендігін 
«Жеңістің 20, 50, 60, 65 жылдығы», «Тың 
игергені үшін» сынды кеудесіне ілінген 
төсбелгілері айқын дәлелдеп тұрғандай. 

Тоқсанға толса да тұла бойынан нұр 
төгілген ақжаулықты әжей, бүгінде тың, 
ұсақ-түйек тірлікті өзі-ақ атқара береді. 
Асқа да тәбеті тәуір. Бұл жаста әлдекім-
дер әрең қимылдап, төсекке таңылып 
жатса, әжей ара-тұра жаттығулар жасап, 
денсаулығын күтеді.  

Бүгінгі таңда зейнеттің бағындағы 
бақытты жан Кәмәл әжейдің  бар бай-
лығы, абыройы – немере, шөбере, 
шөпшегі. Бүкіл әулеттің, елдің  ұйтқысы 
болып, ұрпақтарының, елінің, жерінің 
амандығын тілеп отыр. «Қайын ененің 
топырағынан...» дегендей, келіндері де 
көпке сыйлы.  Егер әжейдің жұбайы тірі 
болғанда отасқандарына биыл 70 жыл 
толады екен. 

 «Бәрін айт та, бірін айт» – демекші, 
ел анасына айналған Кәмәл әжейдің 
шежірелі ғұмыры бүгінгі ұрпаққа үлгі- 
өнеге.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

СУРЕТТЕ: Кәмәл Дүтбаева апа.

АРДАГЕР
Бүгінде ауданымыздың Севастополь ауылында соғыс 
жылдары майдан үшін маңдай терін төккен кейуана тұрады. 
Ол – наурыздың 15-і күні торқалы тоқсан жасқа толды. 
Туған күн  иесін жанына желеу болған ет-жақындары, ұл-
қыздары, немере, шөберелері, ауылдағы ағайын, одан қалды 
округ әкімі бастаған топ құттықтап, тіпті балаларға дейін 
барып, мерекелік концерт ұйымдастырды.

Ел анасы
Кәмәл Дүтпаеваның шежірелі 

ғұмыры туралы сөз
4444444

 «Қариясы бар елдің – қазы-
насы бар» деген аталы сөз қарт-
тарды құрметтеуге үндейді.  Бұл 
ретте Жітіқара ауданы, Пригород 
ауылының оқушыларын ерекше 
атап өтуге болатындай. Себебі 
мектеп оқушылары соғыс арда-
герлері мен тыл еңбеккерлеріне 
құрмет көрсетуді әдемі дәстүрге 
айналдырды. Мысалы, Приго-
род орта мектебінің 10-сынып  
оқушылары Ұлы Отан соғысы-
ның ардагері Николай Тимофе-
евке бес жылдан бері қамқорлық 
жасап келеді. Бала-шәкірттер ме-
реке сайын ардагерді құттықтап, 
қажеттілігіне байланысты көмек 
көрсетеді.

Н.Тимофеев «Ұлы Отан 
соғысы» ордені, «Жуков» ме-
далі, «Ұлы Отан соғысындағы 

Жеңістің әр жыл-
дардағы мере-
келік медальда-
ры және «Соғыс 
ардагері» құр-
мет белгісімен 
наградталған.  
Сұрапыл соғыс-
тың қасіретін 
бастан  к еш -
кен ардагер 17 
ақпанда 91 жыл 

жасқа толды. Мерейтой иесі өмір-
де қанша қиындық көрсе де, бү-
гінгі бейбіт күнге шүкіршілік етеді. 
Кейінгі жастардың тыныштықта 
өмір сүргенін қалайды. Біз де ақ-
сақалға ұзақ ғұмыр тілейміз.

Қазіргі күні  Жітіқара ауданы, 
Пригород ауылында бір соғыс 
ардагері және 3 тыл еңбеккері 
тұрады. Олардың әрқайсысына 
көңіл бөліп, қамқорлық көрсе-
ту біздің парызымыз. Ұлы Отан 
соғысына қатысқан аталарымыз-
ды, Отан үшін жанын құрбан ет-
кен батырларымызды ешқашан 
ұмытпаймыз. 

Жанат ҚҰРМАНОВА,
Пригород орта мектебінің

10-сынып жетекшісі.
Жітіқара ауданы.
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Үлкенге құрмет – 
  кішіге парыз



Суретші кμзімен

Абдолла Астанаѓа Барлыќ досыныњ намазына барады. Кел-
ген туыс-туѓан, дос-жаран кешкілік  есік  адында отырады. Бір
кезде Бєкењніњ інісі, Єбекењніњ жиені Ќараѓ±лов Ѓалым келіп
бір ќолы ќалтасында, оњ ќолын беріп, сєлемдесіп шыѓады. Аб-
долла Ѓалымды шаќырып алып, ќолын алып:

Не істейін кемшілікке аѓањ тμзген,
Ќ±шаќтап кμњіл айтты сенен μзгем.
Сол ќолыњ жан ќалтања тігілген бе?
Таќымыњ толмаѓанын айтпай сезгем, – деп барып ќолын ќоя

береді.
Ѓалым μзініњ аѓат кеткенін сезіп, аѓасынан кешірім с±райды.

*   *   *
Бірде мен Абдоллаѓа тосын с±раќ ќойдым. "Осы ќажылыќќа

барып келіп жатќан біздіњ замандастарымыз  расымен к‰нєдан
пєк болар ма екен, соѓан сен не дейсіњ?" – дедім. Сол-аќ екен:

Аќ таќия басып кисењ басыњызѓа,
Т‰стес боп жарасады шашыњызѓа.
Оранып аќ торѓынѓа "кеш Алла" деп,
Тазасыњ отырсањ сєл таќыр м±зѓа.
Ал ќалѓанын бір Алла μзі біледі деп барып бір-аќ тоќтады.
                                      Жазып алѓан Ибраћим АЃЫТАЕВ.

Суретті салѓан Баѓдат САРДАРБЕКОВ.

кете ќойса. Тіпті сонау ит басына іркіт
тμгілген заманда Ќожекењ алдынан
ќарсы шыќќан итті "кет, кет єрі" деп
ыќтыра  алмай,  ќайта  "ырылдаѓан"
жауап алып, сасќанынан:

– Ќайтер екен деп едім, сіз екенсіз
ѓой, μтіњіз, батыреке μтіњіз, жол ашыќ,
– деп ыѓысып жол беріпті. Ит иттігін жа-
самай ќоймасына ешкім кепілдік бере
ќоймас.

– Сіз байќап ж‰рген боларсыз. Б‰-
гіндері  ж±рт бала емес, ит асырайтын
болыпты. "Баѓайын десе малы, ыњыр-
сиын десе ауруы жоќ" болѓандыќтан
ба екен, ќайдам?! Кешкілік жєй кμше-
де мањайыњызѓа кμз тастап μтіњізші.
Бала жетелеп ойнатќаннан гμрі ит же-
тектеп  аунатып, б±та т‰біне сарѓызып,
сыѓырая ќарап  "Алыпсоќ", "Лайка",
(жаман иттіњ атын Бμрібасар ќояр де-
ген) деп ќарѓыбауын ќолына ±стап, ай-
барлана айќайлап т±рар аѓайындар
ќаудай кμп. Оны айтасыз, б±л иттер
кμше т‰гіл, автобуста да жол бер-
мейтінді шыѓарды. ¤зіњ аяќ тірерге жер
таппай сипалаќтап т±рѓаныњда,
тіміскіленіп т±мсыѓымен балаѓыњды

тінте бастаѓанда жаныњ м±рныњныњ
±шына ±шып келетіні бар.

Несін айтасыз, подъезд кезіп, кμше
ќањѓырѓан иесіз иттер ќаншама? ¦зын
сираќ, ќатќан тарамыстай-дог дейме-
ау, жабудай ж‰ні жалпылдаѓан ауѓан
тазысы, салпиѓан ќ±лаѓынан басы
кμрінбейтін бізт±мсыќ-ирлид сеттері,
ќозыдай томпањдаѓан б±йра-ќира
ж‰нді пудельдер дейсіз бе, алат±мсыќ
алаяќ лайкалар  мойны к‰жірейген,
аузы ќаптай μзі бегомоттай  боксер дей
ме-ау, єйтеуір иттіњ неше атасын
кμресіз. Аќ ит, ќара ит, соныњ бєрі – ит.

– Ќ±дай бетін аулаќ ќылсын, ол т‰сі
суыќ с±стылардыњ бірі ќаперсізде ал-
дыњыздан шыѓып арпылдап, саз бет-
теніп, т±рып алса, не істер едіњіз?

‡н-т‰нсіз ќабатын ит артыњыздан
еріп, саныњызѓа ќызыѓып, сираѓыњызѓа
жабысса... Ќабаѓан ит ќаѓынѓан болып
шыќса ше?

Подъездегі пєтердіњ алдында тайын-
шадай боп созылып жатар тμбеттер
кμзін алартып ќараѓанда зєре-ќ±тымыз
ќалмай, аяѓымызды ±шынан басып,
мысыќтай боп ж‰ргенімізді несіне жа-

сырайыќ. Оны айтасыз, осы ауру
біткенніњ ит пен мысыќтан тарайтынын
бір кісідей білеміз-ау, біраќ...

‡йірлі ауруы бар Ќиќым (Сейіт
аѓамыздыњ  кейіпкері) деген азамат Си-
ќымѓа  кездесіп ќалып, ауруы мењдеп
к‰йі болмай ж‰ргенін айтып, м±њын ша-
ѓыпты.

Сонда Сиќым да ќалыспай:
– Ќиеке-ау, меніњ де ауруым сеніњ

ауруыњнан артыќ болмаса кем емес,
иттен ж±ќты білем, осы меніњ аурула-
рымныњ аттары: артрит, нефрит, гаст-
рит, радикулит, плеврит, мененгит, гай-
морит, гепатит, бронхит, холецистит,
стоматит, фронтит, энтерит деп келеді.
Не керек, мендегі аурулардыњ бєрі
бірыњѓай итпен аяќталатын аурулар,
– депті. Соѓан ќараѓанда  аурулардыњ
кμбі осы иттен ж±ѓа ма деп ќаласыњ.

Ќой доѓарайын.
Сєті т‰сіп осы айтќандарымыз ит

асыраушылар  мен тыйым салар тиісті
орындардыњ ќ±лаѓына тисе нетті.
"Ауыздан, тіс арасынан сыздыќтап
шыќќан сμз єлемге жетеді" дейсіз бе?!
Айтќаныњыз келсін!

Сапар ЄБІЛКЄКІМТЕГІ.

Сіздер байќадыњыздар ма? "Єрі кет-
кенніњ иті балконнан ‰реді" деп оспа-
ѓымен осып μткен Осаѓањ (Оспанхан
Єубєкіров) айтпаќшы, ілгері кеткенніњ
белгісі болса ќ±ба-ќ±п-ау, осы кейінгі
кездері біздіњ ќалада балконнан, тіпті
‰й-ішінен, подъезде, тар жол, кењ кμше-
де ‰рген иттердіњ ‰ні ‰деп, кμбейіп кетті.
Єрине, иттіњ кμбейгенін к‰ндегенім
емес. Єр жерден алуан т‰рлі иттер ‰н
ќатќанда бар ѓой ансамбль дерсіњ.
Бейне бір ‰рмелі оркестрден кем емес.
Оллаћи!

Жє, ќойшы, миыњды шаѓып, ќ±ла-
ѓыњныњ ќ±лаќшасын жарардай дау-
сында т±рѓан дєнење жоќ. ‡ре берсін
"ќарысып ќалѓыр" ауыз онікі.

"Ысќырѓан жылан шаќпайды, ‰рген
ит ќаппайды" деп μзіњді ж±батып, жай-
бараќат келе жатќаныњда  тайынша-
дай тμбет арсалањдап ж‰гіріп келсе,
инфарк алып ќалуыњ да ѓажап емес-
ау. Онсыз да ќазіргідей  жыртыќ кμрпењ
олай тартсањ олай, былай тартсањ бы-
лай жетпей, ойыњ сан-саќќа шарлап
бомбыдай  жарылуѓа шаќ ж‰ргеніњде.
"Кет" дегеніње ол ауырсынбай жμніне
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Мєселе
мида ма?

"Кμре алмаѓаным емес""Кμре алмаѓаным емес""Кμре алмаѓаным емес""Кμре алмаѓаным емес""Кμре алмаѓаным емес"

Абдолла айтќан екенАбдолла айтќан екенАбдолла айтќан екенАбдолла айтќан екенАбдолла айтќан екен

– Аѓа-ау, ќарызѓа алѓан 40 мыњ тењгемді ќашан ќайтара-
сыз? Екі к‰ннен кейін берем деп едіњіз, содан бері екі жыл μтті
ѓой.

– Інім-ау, ќарызым, ќарызым деп неге ќаќылдай бересіњ.
Соны ±мытып кететін де кезіњ болды ѓой. 40 мыњ тењге деген
аѓайынды адамдардыњ арасында с±раусыз да ж‰ре бермей
ме?

– Аѓа-ау, соны мен с±раѓым келіп с±рап т±р дейсіз бе? Жа-
ќында бір т‰с кμріп, т‰сімде жаман іс кμріп, содан ќорыќќа-
нымнан с±рап т±рмын да.

– Апырай-є, соншалыќты ќорќатындай ќандай т‰с кμрдіњ?
– Ой, аѓа, тіпті айтуѓа ќысылып т±рмын.
– Ќысылмай-аќ ќой, айта бер.
– Кешіріњіз енді, аѓа, т‰сімде сіз "ана жаќќа" кетіп ќалѓан

екенсіз деймін, бір сєтте жаналѓыш Єзірейіл жын ±рѓандай
жалаќтап келіп, "Сен анау ініњніњ ќарызын неге ќайтармадыњ?"
деп алќымыњыздан алып, тозаќќа апара жатќандай с‰йрей
жμнелгенде кμзіњіз алаќтап, тіліњіз салаќтап, ќ±лындаѓы дауы-
сыњыз шыѓып шыњѓырдыњыз-ай келіп, шыњѓырдыњыз.Содан
шошып оянѓаным. Сенсењіз де, сенбесењіз де μзіњіз біліњіз,
ќарызымды ќайтарсањыз да, ќайтармасањыз да еркіњіз білсін.

– Єй, ит-ай, ит-ай, ќарызыњ ќайтады ѓой, ќайтады. Біраќ
єлгіндей т‰сті ±ялмай-ќызармай ќалай кμрдіњ-ей, ќалай
кμрдіњ?.

 Д.ТІЛЕУЌАБЫЛ.

Аѓасы мен інісініњАѓасы мен інісініњАѓасы мен інісініњАѓасы мен інісініњАѓасы мен інісініњ

єњгімесієњгімесієњгімесієњгімесієњгімесі

Торѓайлыќ Серік Н±рекешовты ќашан кμрсењіз де езуіне к‰лкі
‰йіріліп, ќалжыњдап ж‰ргені.

Бірде "Сужарѓан" кењшарыныњ директоры Кєрімжан Бекбола-
тов кезекті ењбек демалысынан 1-2 к‰н ерте оралады. ‡йге сый-
май кењсеге келсе, б±йрыќпен орнында ќалѓан Серік Н±рекешов
ќ±раќ ±шып сєлем бергенмен, орнын бере ќоймайды.

– Серік-ау μзіњ кμріп т±рсыњ, мен келіп т±рмын – дейді. Ішінен
"келсењ ќайтейін дегендей" сыњай танытып Серік:

– Жылы орныњызѓа ‰йреніп ќалып едім. Кішкене бойымды суы-
тайыншы. Б±йрыќ бойынша меніњ єлі 1 к‰н директорлыќ μмірім
бар. Ертењ  уаќытында келсењіз ќайтеді, – десе керек.

Б±йрыќ бойынша...

АУЫЛДЫЊ АЙТЌЫШТАРЫ

– Анау т±рѓан кісі академик.
¦жымымыздыњ бетке ±стар
т±лѓасы.

– Астапыралла,  не  дейт!
Баяѓыныњ  академиктерініњ
бастары ќазандай, мањдайла-
ры кере ќарыс болушы еді.
Мынауыњызда т‰к жоќ ќой.
Мањдайы ќушиѓан "бірдење
ѓой". Сонда м±ныњ миы ќай жа-
ѓында т±р?

– Сіз олай біздіњ, тіпті
еліміздіњ бетке ±стар адамын
ќорламањыз.

– Апыр-ай,є, сонда б±л кісі
керемет ѓ±лама ѓалым болды
ѓой.

– Жоќ, є, сіз де ќайдаѓын
айтып. Ѓалымды керемет дей-
тіндей не бар. Ж±рт естімесін,
м±ныњыз ±ят емес пе?

– Ендеше кітабы ж±рттыњ
ќолынан т‰спейтін атаѓы жер
жарѓан жазушы болар.

– Т‰у, сіз де не болса соны
айта береді екенсіз. Жазушы
деген кім ќазір? Жанын ж±лып
жеп ж‰ріп жазѓаны кμк тиынѓа
баѓаланбайтын сорлы.

– Апыр-ай, сонда кім б±л
данышпаныњыз?

– Етікші, комбинатымыздыњ
етікшісі. Біраќ академик.

– Не дейт?!  Астапыралла!
Баяѓыныњ ѓалымдары ѓылым-
ды "ќуалау" жолында арќа еті
арша, борбай еті борша бо-
лып, ќ±лаѓы ќалќиып, ерні сал-
пиып, академик деген атаќты
єзер алушы еді. Сендердіњ
етікшілеріњ ќалай академик
болып ж‰р?

– Е, ол заман алжып кетті
ѓой, ќайтесіз. Баќ ќонайын
десе ќиын ба, ќазір мырза за-
манѓа тап болдыќ ќой. Про-
фессор болѓыњыз келе ме, по-
жалыста, академик  атанѓыњыз
келе ме, пожалыста. Етікшісіз
бе, малшысыз ба, артиссіз бе,
бєрібір, тањдамайды, ‰лестіре
береді. Айтпаќшы, біздіњ
етікшіміз Ќазаќстанныњ емес,
Ресейдіњ, атап  айтќанда
Мєскеу ауылшаруашылыѓы
академиясыныњ  ќ±рметті ака-
демигі. Єнеки, анау-мынау
емес, ќ±рметті академик.  Ал сіз
болсањыз басы ж±дырыќтай,
мањдайы ќушиѓан, сонда миы
ќай жаѓында т±р деп сандала-
сыз. Мєселе мида ма?

Серік сол "Сужарѓан" совхозында ж‰ргенде кењсе ішін жинау-
шы єйелдер директордыњ бμлмесіне єдемі, жасылды-ќызылды
г‰лдер єкеліп, терезе алдына ќойып жатады.

Оны байќаѓан Серік байыппен;
– Сіздер мына г‰лдердіњ обалына ќаласыздар. Б±л кабинетке

г‰л ќоюѓа болмайды – дейді.
– Неге? –  деп ањ-тањ болѓан келіншектерге іле Серік:
– Мына жайнап т±рѓан г‰лдеріњ ертењ-аќ ќурап, ќурай боп

ќалады. Б±л нєзік г‰лдер айќай кμтере алмайды, єсіресе біздіњ
директордыњ г‰рілдеген ащы айќайын, – дейді.

Г‰лдер айќай кμтермейді

Бμлімді Дамир ЄБІШ ж‰ргізеді
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Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасындаѓы сайлау туралы" Консти-
туциялыќ зањыныњ 14,44,111 баптарына
сєйкес жєне 2015 жылѓы 29 наурызда болѓан
Ќостанай облыстыќ мєслихаты депутаттарын
сайлау ќорытындылары туралы округтік сай-
лау комиссияларыныњ 2 хаттамасыныњ не-
гізінде  Ќостанай облыстыќ сайлау комиссия-
сы Ќостанай облыстыќ мєслихаты депутат-
тарын сайлаудыњ келесі  ќорытындыларын
шыѓарды:

Сайлаушылар тізіміне енгізілген азаматтар-
дыњ жалпы саны – 32219

Дауыс беруге ќатысќан азаматтардыњ жал-
пы саны – 19761

Сайлау округтерініњ жалпы саны – 2
Дауысќа т‰скен ‰міткерлердіњ жалпы саны

– 6
Дауыс беруге арналѓан ‰й-жайдан сырт

жерде дауыс берген сайлаушылардыњ саны –
86

Келесі сайлау округтері бойынша єрбір
‰міткер ‰шін берілген дауыс сандары:

№4 Западный сайлау округі бойынша

Ю.С.Гейнрих – 1367
И.И.Клименко –7349
Ю.В.Черныш – 1433
Иван Иванович Клименко сайланды, 1970

жылы туѓан,  "Цветная" ЖШС ќ±рылтайшысы,
Ќостанай ќаласында т±рады.

№5 Студенческий сайлау округі бойын-
ша

Г.А.Ахметова – 7015
Р.Е.Жаукова – 1352
К.Ш.Сокурова – 1136
Г‰лмира Асќарбековна Ахметова сайлан-

ды, 1969 жылы туѓан, "Ќазаќстан Халыќ банкі"
АЌ Ќостанай облыстыќ филиалыныњ дирек-
торы, Ќостанай ќаласында т±рады.

2015 жылѓы 30 наурызда  "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы  сайлау туралы" Конститу-
циялыќ зањыныњ 14,45,112 баптарына сєйкес
Ќостанай облыстыќ сайлау комиссиясы Ќос-
танай облыстыќ мєслихатына сайланѓан  де-
путаттарды  тіркеді.

                                             А.МАРКОВА,
Ќостанай облыстыќ сайлау

комиссиясыныњ тμрайымы.

"Рудный ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесі "Б" корпусыныњ бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымдарына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

1) "Рудный ќаласы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесі бас маманы (санаты
E-4, 1 бірлік), бос мемлекеттік єкімшілік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс жариялайды. Ла-
уазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жылда-
рына ќарай 59578  тењгеден 80720 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері: "Т¤БЕ ААЖ"
компьютерлік  баѓдарламасыныњ  кμмегімен
азаматтардыњ   ауызша   μтініштері  бойынша
іс  ж‰ргізу.   Азаматтарды   жеке  мєселелері
бойынша єкімніњ жєне оныњ орынбасарлары-
ныњ ќабылдауына жазу. Келіп т‰сетін аќпарат-
ты жинау, талдау жєне μњдеу. Ќала єкімініњ ап-
паратында м±раѓат ж±мысын ±йымдастыру.

Конкурс ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓары гуманитарлыќ, зањгерлік, эко-
номикалыќ, техникалыќ (есептеу техникасы
жєне баѓдарламалыќ ќамтамасыз ету), м±ра-
ѓат, педагогикалыќ, мемлекеттік басќару. Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ фун-
кционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

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

Функционалдыќ міндеттері: Ќаржылыќ
ќызметте бухгалтерлік есепті ±йымдастыру-
ды жєне материалдыќ, ењбек жєне ќаржылыќ
материалдыќ ресурстардыњ ‰немделіп пайда-
ланылуына, бμлім жеке меншігініњ саќталуы-
на баќылауды ж‰зеге асыру. Бюджеттік
μтінімдерді, тμлемдерді, бюджеттік баѓдарла-
малар бойынша ќаржыландыру жоспарларын
єзірлеу, мемлекеттік мекеменіњ стратегиялыќ
жоспарын єзірлеуге ќатысады.

Бμлімніњ бюджеттік баѓдарламалардыњ ќар-
жылыќ жоспарларын орындауына мониторинг
ж‰ргізу, ќаржыландыру жоспарына μзгерістер
енгізу. Заманауи техникалыќ ќ±ралдар жєне
аќпараттыќ технологиялар, прогрессивті фор-
малар мен баќылау мен есепке алудыњ
єдістері негізінде мекемеде бухгалтерлік есеп
пен есепшіліктіњ рационалды ±йымдастыры-
луын ќамтамасыз ету, мекеменіњ ќызметі ту-
ралы толыќ жєне наќты бухгалтерлік аќпарат-
ты уаќытылы ±сыну жєне ќалыптастыру, сон-
дай-аќ ќаржылыќ тєртіпті ныѓайтуѓа баѓыттал-
ѓан іс-шараларды єзірлеу жєне ж‰зеге асыру.
М‰лікті, міндеттерді жєне шаруашылыќ опе-
рацияларды, келіп т‰сетін негізгі ќаражаттар-
ды, тауар-материалдыќ ќ±ндылыќтарды жєне
аќша ќаражаттарын есепке алу, олардыњ ќоз-
ѓалысына байланысты операциялардыњ бух-
галтерлік есеп есептерінде уаќытылы кμрсеті-
луін ±йымдастыру. Ќ±жаттардыњ зањды,
уаќытылы жєне д±рыс ресімделуін ќамтама-
сыз ету. Ќаржылыќ резервтерді аныќтау маќ-
сатында бухгалтерлік есеп жєне есепшілік
мєліметтері бойынша ќаржы бμлімініњ ќаржы-
лыќ ќызметіне экономикалыќ талдау ж‰ргізу-
де ќатысу. Жеткіліксіздікті, аќшалай ќаражат-
тарды жєне тауар-материалдыќ ќ±ндылыќта-
рын  зањсыз шыѓындау, ќаржылыќ жєне ша-
руашылыќ зањнаманыњ б±зылуын ескерту
бойынша шаралар ќабылдау. Штаттыќ, ќар-
жылыќ жєне кассалыќ тєртіптіњ ќатањ саќта-
луын, ќаржыландыру жоспарларыныњ, деби-
торлыќ берешектерді жєне басќа да шыѓын-
дарды сызып тастау зањнамасыныњ орында-
луын, бухгалтерлік ќ±жаттардыњ саќталуын,

олардыњ белгіленген тєртіпте м±раѓатќа тап-
сырылуын жєне ресімделуін ќамтамасыз ету
бойынша ж±мысты ж‰ргізу. Бюджеттік ќара-
жаттарды ќолдану туралы балансты жєне опе-
ративті жиынтыќ есепті, бμлімніњ басќа бух-
галтерлік статистикалыќ есептерін ќ±рылуын,
белгіленген тєртіпте тиісті органдарѓа тапсы-
рылуын ќамтамасыз ету. Бухгалтерлік ќ±жат-
тарды, кітаптарды, мемориалды ордерлерді
жєне ењбек аќыны тμлеу бойынша регистр-
лерді, ЗЖЌ жєне ЄСМЌ аудару жєне ењбека-
ќыдан ±стап ќалу есебін ж‰ргізу. Кіріс  салыѓы,
єлеуметтік  салыќ бойынша есепті  ж‰ргізу жєне
оны белгіленген  мерзімде салыќ комитетіне
±сыну; ЗТЌО, салыќ органдарымен, статис-
тикалыќ органдармен ењбекаќыны тμлеу, са-
лыќты ±стап ќалу, олардыњ бюджетке уаќыты-
лы аудару бойынша хат алмасу. Негізгі ќара-
жаттарды жєне олардыњ ќозѓалысын есепке
алу, ќаржы бμлім бойынша ТЌЗ шыѓуы жєне
орын ауысуы бойынша регистрлерді ж‰ргізу.
Негізгі ќаражаттарды сызып тастау бойынша
μкілетті органдармен хат алмасуды ж‰ргізеді.

Материалдыњ аналитикалыќ жєне синтети-
калыќ есепке алуды, кассалыќ операциялар-
ды есепке алу жєне есепке алатын т±лѓалар-
мен есеп айырысуды ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары экономикалыќ, бухгал-
терлік немесе ќаржылыќ. Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ ба-
ѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

3) "Рудный ќалалыќ жер ќатынастары
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ бас мама-
ны (санаты E-R-4), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына ќарай 56 375 тењ-
геден  76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Азаматтар-
дыњ жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќабылдау. Тіркеу ‰ндеуі - аќпарат ќ±жатары-
на ќысќаша деректер есебін белгілеу бойын-
ша ‰ндеу мазм±ны  жєне єрбір т‰скен ‰ндеу-
ге тіркеу нμмірін беру. Жер учаскелерін беру
бойынша комиссия ќорытындысын жерді пай-
даланушыларѓа  беру.   Жер  пайдаланушы-
ларѓа жер ќ±рылысы жобасын уаќытында бе-
руін хат т‰рінде баќылау жєне ескерту. Ай
сайын, тоќсан сайын есептерін, с±раныста-
рын, аќпараттарын дайындау. Бμлім  жоспа-
рын жасау. Кадр бμлімімен ж±мыс:

– бμлім ж±мыскерлерініњ жеке істерін, ењбек
кітапшаларын саќтау, рєсімдеу, ж‰ргізу жєне
есептеу.

– б±йрыќ кітабын ж‰ргізу.
– зањнамаѓа сєйкес ењбек жєне басќа де-

малыстарды беру, ењбек ќызметі, ќызметкер-
лерді ж±мыстан шыѓару барысындаѓы μзгері-
стер кезіндегі ќ±жаттарды рєсімдеу жєне бел-
гіленген тєртіпті ќамтамасыз ету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары экономикалыќ, гуманитар-
лыќ, зањнамалыќ. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

4) "Рудный ќалалыќ ќ±рылыс бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ бас маманы (са-
наты E-R-4), лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына ќарай 56 375 тењгеден
76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: АРМ ЕУОЛ
жєне ЕСЭДО баѓдарламаларымен ж±мыс.
Ќ±рылыс  істері бойынша есеп  берулерді  ќ±-
растырып жєне оларды жоѓары  т±рѓан  меке-
мелерге  жіберу. Ќ±жаттарды  μндірістік  ќ±ры-

лыс-ќ±растыру ж±мыстарына  р±ќсат алу  ‰шін
дайындау. Ќызмет беруші ±йымнан  техника-
лыќ  жаѓдайын беруге с±рау  ќ±растыру. Ќ±ры-
лыс  алањдарын беруге  с±рау жасау. Салын-
ѓан   объектілер  бойынша  (тоќсан  сайын)
єкім блогына аќпараттарды  ќ±растыру жєне
беру. Жобалау ±йымдары жєне бас мердігер-
лермен  к‰нтізбелік  кестені  єзірлейді жєне
келіседі, жобалау-сметалыќ ќ±жаттамаларды
дайындау мен беру жєне оѓан белгіленген
тєртіппен есеп ж‰ргізеді, ќ±рылыс алањдарын
уаќытылы дайындауды ±йымдастырады,
ќ±рылымды б±зу, жер асты коммуникацияла-
рын, кμгалдарды кμшірудіњ ќ±жаттарын ресім-
дейді. Ќ±рылыс объектісіне жобалау-сметалыќ
ќ±жаттамасында  келісу  жєне  ауыстыру ж±-
мыстары бойынша жобалау ±йымымен ж±-
мыс. Салынѓан объектіні ќабылдау бойынша
пайдалануѓа мемлекеттік комиссия актілерін
дайындау. Мердігер  ±йымдарды  жедел  кење-
стер μткізу жμнінде  хабардар  ету. Жобалауѓа
тапсырмалар дайындау. ¤неркєсіп жєне аза-
маттыќ ќ±рылысы объектілері ‰шін белгілен-
ген тєртіпте жер учаскелерін тањдау актілерін
рєсімдейді. К‰рделі жμндеу, ќ±рылыс жєне
ќайта ќ±ру объектілері бойынша жобалау-сме-
талыќ ќ±жаттамаларды дайындау ‰шін бар-
лыќ ќажетті материалдардыњ дайындыѓын жа-
сайды. К‰нтізбелік кестені ќ±ру жєне жобалыќ
±йымдарымен келісімдеуінде, жобалыќ-сме-
талыќ  ќ±жаттаманы жасау жєне беруде, бел-
гіленген тєртіпте оны есепке ќою жєне мемле-
кеттік сараптаманы μтуінде ќатысады. Жоба-
лыќ ±йымдарымен бірге жобалыќ-сметалыќ
ќ±жаттамаѓа жасалѓан ескертулерді ќарасты-
рады жєне оны уаќытты т‰зетуін баќылайды.
Жобалыќ-сметалыќ ќ±жаттаманы уаќытылы
алуды жєне онымен танысып жєне ж±мыс
μндірісі ‰шін беруді ±йымдастырады. Жоба-
лау-сметалыќ ќ±жаттаманы дайындау ‰шін
ќажетті деректерді беру жєне алу. Ќ±рылыс
барысына жєне мердігерлердіњ кестесініњ саќ-
талуына баќылау ж‰ргізеді. Бекітілген кестеде
жобалау  ќ±жаттамасын беру, мерзіміне сєйкес
жобалау ‰шін  ќажетті деректерді сапалы беру
жєне толыќ ќамтамасыз ету. Жер учаскесін
тањдау  актісіне  келісуге  р±ќсат  алу, жер
ќ±рылысы ж±мысы, объектілерді салу ‰шін
ќ±рылыс алањдарын  тањдау  актісін  ресім-
деу. Салынѓан  объектіні  пайдалануѓа ќабыл-
дау бойынша мемлекеттік комиссия актісін
дайындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары ќ±рылыстыќ. Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда орта-
дан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы  жергілікті  мемлекеттік  бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты лау-
азымныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050"  Стратегиясы:   ќалыптас-
ќан мемлекеттіњ  жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi Тμраѓасы-
ныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32

б±йрыѓымен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды   конкурстыњ  μтетіндігі  тура-
лы  хабарландыру  соњѓы  жарияланѓан сєттен
бастап  10 ж±мыс к‰н ішінде "Рудный ќала-
сы  єкімініњ  аппараты"  мемлекеттік  мекеме-
сіне  мына  мекенжайѓа: Рудный ќаласы, Ле-
нин   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 мерзі-
міне берген ќ±жаттарды (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа  салынѓан)  конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар "Руд-
ный ќаласы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ 304 кабинетте, 2015 жылѓы 17
сєуірде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтiлiгiн ќамтамасыз ету ‰шiн
оныњ отырысына байќаушыларды ќатысты-
руѓа жол берiледi.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретiнде Ќазаќстан Республикасы
Парламентiнiњ жєне барлыќ дењгейдегi мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгiленген тєртiпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттiк органдардыњ, ќоѓамдыќ
бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комиссиясыныњ
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, ±йымдарѓа
тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшiрмелерiн ±сынады.

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

В соответствии со статьями 14, 44, 111
Конституционного закона Республики Казах-
стан " О выборах в Республике Казахстан" и
на основании 2 протоколов окружных избира-
тельных комиссий о результатах выборов
депутатов Костанайского областного масли-
хата состоявшихся 29 марта 2015 года  Кос-
танайская областная избирательная комис-
сия установила следующие итоги выборов
депутатов в Костанайский областной масли-
хат:

Общее число граждан включенных в спи-
сок избирателей – 32219

 Общее число граждан принявших участие
в голосовании – 19761

 Общее число избирательных округов – 2
 Общее число баллотировавшихся канди-

датов –  6
 Число избирателей голосовавших вне по-

мещения для голосования - 86
 Число голосов поданных за каждого кан-

дидата по следующим избирательным окру-
гам:

по Западному избирательному округу

№ 4
Гейнрих Ю.С. – 1367            Клименко И.И.

– 7349          Черныш Ю.В. – 1433

Избран  Клименко Иван Иванович ,  1970
года рождения, учредитель ТОО "Цветная",
проживающий в г.Костанай.

по Студенческому избирательному ок-
ругу № 5

Ахметова Г.А  –   7015  Жаукова Р.Е.  – 1352
Сокурова К.Ш. – 1136

Избрана Ахметова Гульмира Аскарбеков-
на, 1969  года рождения, директор Костанайс-
кого областного филиала АО "Народный Банк
Казахстана" проживающая в г.Костанай.

30 марта 2015 года в соответствии со ста-
тьями 14, 45, 112 Конституционного закона "О
выборах в Республике Казахстан" Костанай-
ской областной избирательной комиссией из-
бранные депутаты в Костанайский областной
маслихат зарегистрированы.

     А.МАРКОВА,
Председатель Костанайской

областной избирательной комиссии.

Ќостанай облыстыќ сайлау комиссиясыныњ
  ХАБАРЛАМАСЫ

СООБЩЕНИЕ
Костанайской областной избирательной комиссии
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"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ ап-
параты" ММ бос мемлекеттiк
єкiмшiлiк лауазымдарына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды:

1."Сарыкμл ауданы єкімініњ
аппараты" ММ ±йымдастыру ба-
ќылау ж±мыс бμлімініњ бас ма-
маны, (Е-4 санаты).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты – 59579 тењгеден 80719 тењге-
ге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: "Баќы-
лау" электрондыќ баѓдарламаны
ж‰ргізуді, ЌР Президентініњ Жар-
лыќтарыныњ, ЌР Президенті
Єкімшілігін, ЌР ‡кіметініњ жєне
Орталыќ атќарушы органдары-
ныњ, облыс єкімдігі актілерініњ
жєне тапсырмаларыныњ, облыс
єкімініњ жєне оныњ орынбасарла-
рыныњ, облыс єкімі аппараты бас-
шысыныњ тапсырмаларыныњ
жєне аудан єкімініњ тапсырмала-
рыныњ орындалуына баќылау
жасайды, орындаушылардан ба-
ќылаудаѓы ќ±жаттарды ±йымдас-
тыру іс-шараларыныњ жоспарла-
рын, орындалуы туралы аќпарат-
тыњ ±йымдастыру-баќылау ж±мы-
сы бμліміне т±раќты т‰сіп отыру-
ын ±йымдастырады, ай сайын
орындау мерзімінен ауытќулар
туралы баќылаудаѓы ќ±жаттар
бойынша жинаќы деректер ќ±рай-
ды, ауылдыќ округтер єкімдері
аппараттарыныњ, єкімдік бμлім-
дерініњ жєне аудан єкімі аппара-
тыныњ, єкімдік бμлімдерініњ жєне
аудан єкімі аппаратыныњ ќ±ры-
лымдыќ бμлімшелерініњ орын-
даушылыќ тєртібі мониторингін
ж‰ргізеді.  Аудан єкімініњ, аппарат
басшысыныњ жєне бμлім басты-
ѓыныњ тапсырмаларын орындай-
ды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
педагогикалыќ, экономикалыќ,
зањгерлік. Мемлекеттiк ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда екі  жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі педагогика-
лыќ, экономикалыќ, зањгерлік
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын,  "Мемлекеттiк ќызмет
туралы", "Сыбайлас  жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан
Республикасыныныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы; ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

2. "Сарыкμл ауданы єкімініњ
аппараты" ММ зањ бμлімініњ бас
маманы, (Е-4 санаты).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты – 59579 тењгеден 80719 тењге-
ге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Элект-
рондыќ сатып алу сайтында мем-
лекеттік сатып алу тауарлар, ж±-
мыс жєне ќызметтерді ±йымдас-
тыру жєне μткізу жєне олармен
ЌР ќолданыстаѓы аныќталѓан зањ-
дылыќтармен тєртіпке сєйкес
келісім шартќа отыру, мемлекеттік
сатып алу туралы ќойылѓан зањ-
дылыќ пен дєлелді аќпарат мем-
лекеттік сатып алу сайтына орна-
ластыру, мемлекеттік сатып алу
жоспарларын єзірлеуге ќатысу,
мемлекеттік сатып алу бойынша
келісім шарттарды єзірлеу жєне
мониторингті ж‰ргізу жєне келісім-
шарттардыњ орындалуын баќы-
лау. Аудан єкімініњ, аппарат бас-
шысыныњ жєне бμлім басшысы-
ныњ тапсырмаларын орындайды

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
зањгерлік. Мемлекеттiк ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына

сєйкес салаларда екі  жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі зањгерлік
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын,  "Мемлекеттiк ќызмет
туралы", "Сыбайлас  жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан
Республикасыныныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы; ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

3. "Сарыкμл ауданы єкімініњ
аппараты" ММ аќпараттыќ тех-
нологиялар жєне мемлекеттік
ќызмет кμрсету мониторингі
бμлімініњ бас маманы.

Аудан єкімініњ аппаратында
аќпараттыќ ќамтамасыз етудіњ
аппараттыќ, баѓдарламалыќ,
аќпараттыќ ж‰йені жєне басќа да
ќ±ралдарын сатып алуда жєне
енгізуде техникалыќ ќ±жаттарды
дайындауѓа ќатысады, "Электрон-
дыќ ‰кімет" мемлекеттік электрон-
дыќ аќпараттыќ ресурстарын
есепке алуын жєне тіркеуін, депо-
зиттеуін ќамтамасыз ету бойынша
іс-шараларды баќылайды, элект-
рондыќ ‰кіметтіњ ішкі ќ±рылымы-
ныњ аќпараттыќ ж‰йесін енгізу
жєне дамыту, аудан єкімдігі-
ніњ мемлекеттік мекемелерінде
ќауіпсіздік принциптерін саќтау
бойынша кешенді шараларды
ж‰зеге асырады, ЭЌАБЖ пай-
даланушыларыныњ деректерін
уаќытылы актуалдауды ж‰ргізеді,
ЭЌАБЖ ‰здіксіз ж±мысын, ќ±жат-
тардыњ орындалуына, келісілуіне
жєне м±раѓатќа шыѓарылуына
баќылауды ќамтамасыз етеді,
аудан єкімі сайтыныњ бμлімде-
рінде аќпараттарды мемлекеттік
жєне орыс тілдерінде т±раќты
жањартылуын ќамтамасыз етеді,
облыс єкімініњ ресми порталыныњ
сєйкесті бμлімдерініњ аќпаратта-
рын актуалдауды ж‰зеге асыра-
ды, жергілікті атќарушы органда-
рѓа аќпараттыќ технологияларды
ќолдану жєне ќызмет тиімділігі
баѓасын ж‰ргізу мєселелері бой-
ынша єдістемелік жєне консуль-
тативтік кμмек кμрсетеді.  Жергілікті
атќарушы органдарымен кμрсеті-
летін мемлекеттік ќызметтеріне
мониторинг жасау.  Аудан єкімініњ,
аппарат басшысыныњ жєне бμлім
басшысыныњ тапсырмаларын
орындайды

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
педагогикалыќ (информатика
жєне есептеу техникасы), баѓдар-
ламалыќ ќамтамасыз ету, матема-
тика бакалавры, экономикалыќ.
Мемлекеттiк ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес
салаларда екі  жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі педагогикалыќ
(информатика жєне есептеу тех-
никасы), баѓдарламалыќ ќамта-
масыз ету, математика бакалавры,
экономикалыќ білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.   Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Конституциясын,
"Мемлекеттiк ќызмет туралы", "Сы-
байлас  жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтiн Ќазаќ-
стан Республикасыныныњ норма-
тивтiќ ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан-2050" Стратегиясы; ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттiк ќызмет iстерi

агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йры-
ѓымен бекітілген Бос мемлекеттiк
єкiмшiлiк лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры  (б±дан єрі – Ќаѓидалар) не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

2)  3х4 ‰лгiдегi суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓымен бекiтiлген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлердiњ тiзiлiмiнде
2010 жылы 21 желтоќсанда №6697
болып тiркелген) нысандаѓы ден-
саулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлiгiнiњ
кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде
уєкiлеттi органмен белгiленген
шектi мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестiлеуден μткенi туралы
ќолданыстаѓы сертификат (неме-
се нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі)

Ќ±жаттар конкурстыњ  μтетіндігі
туралы хабарландыруды соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Сарыкμл
ауданы єкiмiнiњ аппараты"
мемлекеттiк мекемесiне мына ме-
кенжайѓа: Сарыкμл кенті, Ленин
кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќтама
‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекенжайы:
sarykol@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан)
конкурстыќ комиссияныњ ќарауы-
на ќабылданады. Конкурсќа ќаты-
су ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгіме-
лесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды
єњгiмелесуге жiберу туралы ха-
бардар ету к‰нiнен бастап 5
ж±мыс к‰н iшiнде Сарыкμл ауда-
ны єкімініњ аппаратында μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушылар-
ды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ, басќа мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлес-
тіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу баста-
луына бір ж±мыс к‰н ќалѓанѓа
дейін кешіктермей "Сарыкμл ауда-
ны єкімініњ аппараты" ММ кадр-
лар бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар жеке басын куєлан-
дыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімеле-
су μтетін орынѓа жєне кері жол
ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-жайын
жалдау, т±ру, байланыстыњ бар-
лыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќара-
жаты есебінен ж‰ргізеді.

Є.Боранбаев атындаѓы
кинотеатрда облыстыќ
"Дала μлкесі тарихы"
м±ражайыныњ
±йымдастыруымен єнші,
актер С.Ордабаевтыњ
туѓанына 65 жыл толуына
орай еске алу кеші μтті.

Сайлаубек Ордабай±лы
1950 жылы 8 наурызда Аман-
келді ауданыныњ Ќайыњды
ауылында д‰ниеге келген. Мек-
тепті Ќабырѓа ауылынан
бітіреді. Отан алдындаѓы боры-
шын μтеп, елге келгеннен кейін
"Торѓай єуендері" фестивалініњ
бас ж‰лдесін жењіп алады. 1972
жылы Торѓай облысында
бірінші ашылѓан С.Ќожамќ±лов
атындаѓы театрѓа актер болып
ќабылданады. 1976 жылдан
Ќазаќстанда т±њѓыш ашылѓан
"Шертер" фольклорлыќ-этно-
графиялыќ ансамблініњ єншісі
болып ќызмет жасайды. Шер-
терде ж‰ріп єлемніњ 12 мемле-
кетінде єн салѓан. 1980 жылы
Москвада μткен Б‰кіл д‰ние-
ж‰зілік жастар мен студент-
тердіњ фестиваліне ќатысып,

"Асќаќ єніњмен
тірісіњ мєњгі"

М±рат
     Ж‡НІС¦ЛЫ

дипломант атанады. Мєдениет
министрініњ грамотасымен, об-
лыстыќ меценаттар клубыныњ
"Ќазына" сыйлыѓымен марапат-
талѓан.

Таѓылымды кеште кμзкμрген-
дер сμз алып, ЌР Мєдениет ќай-
раткерлері Ж.¤мірбек, Б.Молда-
шев, Б.Єбенов, марќ±мныњ
ж±байы О. М±ќатова жєне бас-
ќалар естеліктер айтты. Кешті
м±ражай директоры Г.Елтебае-
ва ќорытындылады.

 Арќалыќ ќаласы.

АдалдыќтанАдалдыќтанАдалдыќтанАдалдыќтанАдалдыќтан
таймаѓантаймаѓантаймаѓантаймаѓантаймаѓан

Сєлімжан Смаѓ±лов туралы сμз

Ќасиетті Торѓай μњірініњ топыраѓынан талай марќасќа аза-
маттар шыќќан. Солардыњ бірі меніњ марќ±м Аѓайша шешем-
нен бірге туѓан аѓам Сєлімжан (мен Тєте деп айтатын едім)
Аллаћ таѓаланыњ б±йрыѓы келмегенде биыл 85 жасќа келетін
еді. ‡кіметтен орден-медаль алмаса да еліне ењбегі сіњген, ту-
ѓан жерініњ кμркейіп, дамуына ерен ењбек еткен, μз елініњ μркен-
деуіне зор ‰лес ќосќан адал азамат еді. Тура айтам деп туысы-
на жаќпаѓан екі адам болса, соныњ бірі болатын. Тауып айта-
тын тапќырлыѓы, біреуді бейнелеудіњ хас шеберлерініњ бірі,
єзіл єњгімелердіњ єміршісі еді. Бірге ќызметтес болѓан інілерініњ
бірі Дайыров Сєрінжіп аѓамыз да сол кісініњ есте ќалѓан єзілдерін
кітап ќылып шыѓарѓан екен. Сєрінжіп аѓамыздыњ осы ісіне сол
кісініњ ±рпаќтары атынан алѓыс айтамын. Мен сол Єулиекμл
жерінде μткен жылында айтќан "Тєтеме" деген арнауымды
б‰гінгі 85 жыл толуына байланысты газет бетіне шыѓаруды жμн
кμрдім. Жан д‰ниесі таза, μтірікпен жаны ќас, Тєтемніњ бейнесі
±рпаѓы мен сыйлас, кμзін кμргендердіњ ж‰регінде мєњгілікке орын
табатындыѓы сμзсіз.

Тєтем Сєлімжанѓа
арнау

ТАЃЗЫМ

Д‰ние мал жимаѓан,
Адалдыќтан таймаѓан.
Ала жіпті аттамай,
Абыроймен аттанѓан.
Дипломсыз Єкімім.

‡кімет ‰шін – Єй! дескен,
Аѓайын мен туыспен.
Тμрт ферманы да басќарып,
Шаруаларын жай еткен.
Дипломсыз Єкімім.

¤мірдіњ барлыќ сатысын,
Єділдікпен μткізген.
Аќылымен, мінезбен,
Жμнсіздікті м‰дірткен.
Дипломсыз Ѓалымым.

Шаруаныњ небір саласын,
Оќымай-аќ мењгерген.
¤мірдіњ кейбір ѓылымын,
Зерттемей-аќ т‰сінген.
Дипломсыз Ѓалымым.

Сμйлесе сμзді сайраѓан,
Б‰ркіттей кμзі жайнаѓан.
Ретсіз ќарсы келгенді,
Азулы сμзбен шайќаѓан.
Дипломсыз Аќыным.

Єзілге шалап ќоспайтын,
Тура сμзден ќашпайтын.
Ќамшысы тисе ќапыда,
Уыты оњай ќайтпайтын.
Дипломсыз Аќыным.

Ќарсыларѓа ќалќаным,
Алынбайтын ќамалым.
¤мірден μтті осындай,
Аќиыќ адал тілекшім.

Жарыќ болсын жеріњіз,
Ж±маќ болсын тμріњіз.
Осылай арнау арнады,
¤мірбек деген ініњіз.

¤мірбек Сейдалы±лы
МАХАНОВ.

Астана ќаласы, 2015 жыл.
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"Ќамысты ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месі (Ќамысты а., Ержанова, 61
к-сі., 317 каб, аныќтама теле-
фондары: 21-3-37 факс: 21-0-
63, электрондыќ мекенжайы
kamysty@kostanay.gov.kz) "Б"
корпусыныњ бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

"Ќамысты ауданы єкімдігініњ
Аралкμл ауылы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ бас
маманы, санаты Е-G-3, лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты –
53813 тењгеден  72391 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
М‰лікті бухгалтерлік  есепке

алуды ж‰ргізу, міндеттемелер
мен шаруашылыќ операциялар-
ды (негізгі  ќ±ралдарды, тауарлы-
материалдыќ ќ±ндылыќтарды,
азыќ-т‰лікті іске асыруѓа шыѓын-
дарды, шаруашылыќ-ќаржылыќ
ќызмет нєтижелерін, жеткізуші-
лер мен  тапсырыс берушілер,
сондай-аќ ќызмет кμрсету ‰шін
есептесуді есепке алу), ќаржы-
лыќ тєртіпті саќтайды жєне ре-
сурстарды орынды пайдалана-
ды, бухгалтерлік есептіњ тиісті
учаскесі бойынша алѓашќы
ќ±жаттаманы ќабылдауды жєне
баќылауды ж‰зеге асырады
жєне оларды есеп μњдеуіне дай-
ындайды, негізгі ќаражатпен, та-
уарлы-аќшалы ќ±ндылыќтар
жєне аќшалай ќаражатпен бай-
ланысты операцияларды бух-
галтерлік есеп шотта кμрсетеді,
жинаќталѓан шыѓыстар мен
μндірістік  емес кμзін айќындай-
ды, олардыњ алдын алу бойын-
ша ±сыныстар дайындайды, са-
лыќтыќ жєне басќа міндетті
тμлемдерді есептеу жєне бюд-
жетке аударуды, зейнетаќы ауда-
рымдары  жєне тμлемдерді,
зањнамаѓа сєйкес ќаржыларды
ќызметкерлердіњ капиталдыќ са-
лымдарын жалаќысын ќаржы-
ландыруды есептеу мен аудару-
ды ж‰ргізеді. ‡лгілік нысандар
кμзделмеген, шаруашылыќ опе-
рацияларды ресімдеу ‰шін ќол-
данылатын алѓашќы ќ±жаттар-
дыњ нысандарын, сондай-аќ ішкі
бухгалтерлік есептілікке арнал-
ѓан ќ±жаттардыњ нысанын
єзірлейді, бухгалтерлік аќпарат-
тарды есепке алуды ж‰ргізу жєне
μњдеу технологияларыныњ
негізгі ќабылдаулары мен
єдістерініњ мазм±нын айќын-
дауѓа ќатысады, ішкі шаруашы-
лыќ  резервтерін айќындау,
ќ±жат айналымын жетілдіру  бой-
ынша ‰немдеу тєртібі мен іс-ша-
раларды ж‰зеге асыру маќса-
тында аталѓан бухгалтерлік есеп
пен есептілік бойынша єкім ап-
паратыныњ шаруашылыќ-ќар-
жылыќ ќызметіне экономикалыќ
талдау ж‰ргізуге, есептеу техни-
касыныњ заманауи ќ±ралдарын
ќолдану негізінде бухгалтерлі
есептіњ прогрессивті нысандары
мен єдістерін єзірлеу мен енгізу-
ге, аќша ќаражаты мен тауар-
лыќ-материалдыќ ќ±ндылыќ-
тарды инвентаризациялауды
ж‰ргізуге ќатысу, есептілік ќ±ру
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‰шін бухгалтерлік есептіњ тиісті
учаскесі бойынша мєліметтер
дайындайды, бухгалтерлік
есептіліктіњ б±зылмауын баќы-
лайды, м±раѓатќа жіберу ‰шін
оларды белгіленген тєртіпке
сєйкес рєсімдейді, бухгалтерлік
аќпараттар дерекќорын ќалып-
тастыру, енгізу жєне саќтау бой-
ынша ж±мыстарды орындайды.
Єлеуметтік-экономикалыќ жєне
бюджеттік жоспарлау с±раќтары
бойынша семинарларѓа ќатыса-
ды. Ауыл єкімі аппаратыныњ
ж±мысына байланысты єкімніњ
басќа да тапсырмаларын орын-
дайды. Енгізілген мемлекеттік
ќызметтерді сапалы жєне тиімді
ќамтамасыз етеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары экономикалыќ, бух-
галтерлік, ќаржылыќ; Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда
екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білімі (экономикалыќ, бух-
галтерлік, ќаржылыќ) барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ мін-
деттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы  №06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа  конкурс μткізу жєне
конкурс  комиссиясын ќалыптас-
тыру ќаѓидалары (б±дан єрі -
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген

(Ќазаќстан Республикасыныњ
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќ-
санда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру
сєтінде шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені
туралы ќолданыстаѓы сертифи-
кат (немесе нотариалды куєлан-
дырылѓан кμшiрмесi);

Кμрсетілген ќ±жаттарды кон-
курстыњ μтетіндігі туралы хабар-
ландыру соњѓы жарияланѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде  "Ќамысты ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжай бойынша:
Ќамысты ауданы, Ќамысты
ауылы, Ержанов к-сі, 61 ±сыну
ќажет.

Конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына азаматтардыњ ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта ар-
ќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде берілген (ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан,
ќ±жаттардыњ тізбесін кμрсетуі-
мен) ќ±жаттары  ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу бастал-
ѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар
ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќамысты ауданы єкімі
аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін
ќамтамасыз ету ‰шін оныњ оты-
рысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнама-
сында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси партия-
лардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.
Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясына ќатысу ‰шін т±лѓалар,
єњгімелесудіњ басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей "Ќамысты ауданы єкімініњ
аппараты" ММ-ніњ персоналды
басќару ќызметіне (кадр ќызметі-
не) жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымѓа тие-
сілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетін
жерге келу жєне ќайту, т±ратын
жер жалдау, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайда-
лану) μздерініњ жеке ќаражатта-
ры есебінен ж‰ргізеді.

Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!

Ќ±рметті досымыз, ЖАЌСЫМБЕКОВ Сержан
Нармаѓамбет±лын 70 жасќа толу мерейтойымен
ќ±ттыќтаймыз.

Туѓан к‰н ерекше к‰н єрбір жанѓа
Жан досымды асыќтыќ біз ќ±ттыќтауѓа.
Бар баќытты тіледік біз μзіње
Армандарыњ орындалсын б±л μмірде.

Денсаулыѓыњ мыќты болып єрќашанда,
Ж‰ре берші жадырап ортамызда.
Демеп ж‰рер жанныњ бірі сенсіњ

ќиналѓанда
‡зілмесін достыѓымыз ешќашанда!

Ізгі тілекпен достарыњ: Ќалќаман, Єли, Дегенбай,
М±рат, Рамазан.

Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!
Аманкелді ауданыныњ т±рѓыны, аяулы єкеміз

Бейбітжан Ќ¦СЫПБЕК¦ЛЫН сєуір айыныњ 1-інде толатын
60 жас мерейтойымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз. Єкеміз-
ге ±заќ μмір, мол баќыт, ашыќ аспан, зор денсаулыќ тілей

отырып, ортамызда ойнап-к‰ліп анамыз-
бен бірге ±заќ μмір жолын тілейміз.

Жарќырап шуаќ толсын аспаныња,
Айналѓан баќыттылыќ дастанына!
‡лгі етіп ±л-ќызыња μнегењді,
Шыќтыњ ѓой алты ќырдыњ асќарына.

Игі тілекпен: ж±байы – Г‰лнар,
балалары – Алма-Жаскен, Ќуат,

Саят-Г‰лден, Алмат жєне жиен
немерелері – Дариѓа, Сабыржан,

Абылайхан.

Саѓынып еске аламыз

Ќамыѓып ж‰рміз, торыѓып ж‰рміз, саѓынып
ж‰рміз жабыѓып...

2014 жылдыњ 22 шілдесінде μмірдегі бар асыл
байлыѓымыз, аяулы асыл жарым, ардаќты анамыз,
отбасымыздыњ к‰н шуаѓы Зауре ЌАНАПИЯ-
ЌЫЗЫ небєрі 62 жасында μмірден μтті, тірі болѓан-
да 1 сєуірде 63 жасќа толар еді. Тμтеннен келген
ажал арамызда ойнап-к‰ліп ж‰рген анамызды алып
кетті. Саѓынышпен еске ала отырып, мына μлењ
жолдарын анамыздыњ аруаѓына арнаймыз.

Єттењ, μмір μз дегенін ќылады,
Ажал келсе, кімді болсын о д‰ниеге ќияды.
Ортамызда аман ж‰рсењ 63 жасќа келер ењ,
Соны ойласаќ кμњілге м±њ толады.
Жатќан жеріњ жайлы болсын єрќашан,
Топыраѓыњ торќа, орныњ болсын ж±маќтан.
Жолдасыњ, балаларыњ, жаќындарыњ
Еске аламыз μзіње ќ±ран баѓыштап.

Еске алушылар: жолдасы Жолан, балалары: Алмаг‰л-Жанбо-
лат, Толќын-Ербол, ‡міт-Еркінбек, Жаскен-Алма, Ќайрат-Маржан,

С‰ндет-Индира, Єлия-Тμлеуѓазы жєне немерелері.

ЕСКЕ АЛУ

Утерян кассовый аппарат ЭКР 2102 Ф зав-й №1300586 2006 год выпус-
ка Бяк Нина Ивановна

ТОО «Восток-1»
Мендыкаринского района объявляет о проведении

публичного слушания

по ежегодному отчету о деятельности предприятия по предоставле-
нию регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловых энергией.

Слушание состоится 23 апреля 2015 г., в 14 часов, по адресу: Менды-
каринский р-н, с.Михайловка, акимат сельского округа, актовый зал.

Администрация.

Сапабекова Эльвира Койшыбаевнаныњ атына жазылѓан  № 003685 ар-
наулы орта білім туралы аттестат (2003 жылы берілген) жєне 2008 жылы
Ќостанай Мемлекеттік педагогикалыќ институтын бітіргенін айѓаќтайтын
№ 0038852 дипломы жоѓалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

Ж±ќа м±з ќауіпті!
Ќазір μзен-кμлдердіњ беті еріп жатыр. Су айдынына жалѓыз

шыѓу ќауіпті. Ќ±тќарушылары осылай деп дабыл ќаѓады. Сон-
дыќтан облыстыќ суда-ќ±тќару ќызметі ќауіп-ќатердіњ бетін
б±ру маќсатында алдын алу шараларын тоќтаусыз ж‰ргізу-
де. Олар балыќ аулайтын єуесќойлар мен жергілікті т±рѓын-
дарѓа ќауіпсіздік шараларын т‰сіндіріп, ескерту параќшала-
рын таратты.

Ќ±тќарушылар Тобыл μзенініњ бетіне ќатќан м±з екі есеге
дейін ж±ќарып кеткенін айтады. К‰н к‰рт жылынуына байла-
нысты кей жерлерде μзен беттері жарылып та жатыр. Сон-
дыќтан т±рѓындар жазатайым оќиѓалардан аулаќ болу ‰шін
м±з єбден ерігенше балыќ аулауѓа, сырѓанап ойнауѓа, тура
μткелден μтуге болмайды,  дейді облыстыќ ТЖ департа-
ментініњ басшысы Т.Кєкімов.

Мектеп демалысы ќарсањында ТЖД ќызметкерлері барлыќ
мектептерде "Ж±ќа м±з" таќырыбында ашыќ сабаќтар μткізіп,
оќушыларѓа ж±ќа м±здыњ ќаупі туралы маѓл±мат берді.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

 ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

¤тпе жолда
ж‰ргіншіні соќты

Облыста жыл басынан бері жолда ж‰ру
ережесін б±зудыњ 21 009 жаѓдайы тіркелді. 627
ж‰ргізуші мас к‰йінде кμлік ж‰ргізіп ±сталса,
5 мыњнан астам ж‰ргізуші жылдамдыќты
асырѓаны ‰шін жауапќа тартылды.

Жол-патруль полицейлері μтпе жолдарда ереже
б±зушылыќтарѓа баса назар аударды.  Жыл басы-
нан бері 395 ж‰ргізуші ж‰ргіншілерге жол бермегені
‰шін ±сталды. Мысалы, 21 наурыз к‰ні Ќостанайда
Пушкин-Ќайырбеков кμшелерінде "ВАЗ-2115" маши-
насыныњ ж‰ргізушісі ж‰ргіншілердіњ μтпе жолында
7 жастаѓы ќызды соѓып кетті. Ауыр жараќаттанѓан
ќыз бала ауруханаѓа жеткізілді.  22 наурыз к‰ні ќос-
танайлыќ полицейлер 30 жастаѓы ж‰ргізушіні ±ста-
ды. Ол "Хендай" автомобилімен Баймаѓамбетов-
Шипин кμшелерініњ ќиылысында 34 жастаѓы
ж‰ргіншіні μтпе жолда соѓып кетіп, жараќаттады.

Кμлік айдап кетуші
±сталды

23 наурызда ОІІД ќызметкерлері
ќылмыстыњ ізін суытпай кμлік айдап кетудіњ
екі жаѓдайын ашты, таѓы біреуініњ алдын
алды.

Затобол кентінде Ќостанай ауданыныњ тєртіп
саќшылары бір гараж кооперативінен "Фолькс-
ваген Пассат В3" машинасын айдап кеткен 33
жастаѓы жергілікті т±рѓынды ±стады. Сол к‰ні га-
раж кооперативінен таѓы бір автомобиль ±рлан-
ды. Кμлік айдап кетуші кілт ‰йлестіріп, гараж есігін
ашып, кμлікті мініп кетті. К‰діктіні ємбебап поли-
цейлер Ќостанай-Ќараб±таќ жолында ќолѓа
т‰сірді. Ќарасу аудандыќ ішкі істер бμлімініњ ќыз-
меткерлері "Лада Ларгус" автомобилініњ алдыњѓы
есігініњ шынысын сындырып, кμлікті айдап кет-
пек болѓан к‰діктіні ќ±рыќтады.
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Мұрат 
       ЖҮНІСҰЛЫ

 Биылғы жылы еліміз бойын
ша аталып өтілетін дүбірлі ме
рекелерге арналып, облыстық 
қазақ жасөспірімдер театрында 
республикалық ақындар айтысы 
өткізілді. Оған Алматы, Астана, 
Қостанай қалаларынан және  
Таран, Жанкелдин, Аманкелді, 
Әулиекөл аудандарынан суы
рыпсалма айтыскерлер қатысты.

 Айтыстың ашылуында қала 
әкімінің орынбасары Е.Мамете
ков құттықтау сөз сөйледі. 

Он екі ақын, алты жұп бо
лып айтысып, еліміздің жетісті
гін жырға қосты. Финалда алты 
ақын атқа қайта қонып, білік
тіліктері мен шеберліктерін 
сынға салды.

 Нәтижесінде бас жүлдені 
арқалықтық жас берен, Ы.Ал
тынсарин атындағы Арқалық 
мемлекеттік педагогикалық инс
титутының студенті Б.Сағынтаев 

қ а н ж ы ғ а с ы н а  б а й л а д ы .  
І орын алматылық ақын А.Бес
тенқұловқа, ІІ орын астаналық 
С.Әбеновке, ІІІ орын арқа
лықтық Б.Қаленовке бұйырды.

 Барлық қатысушыларға 
сыйсияпат көрсетіліп, грамота

мен және бағалы сыйлықтармен 
марапатталды.

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: айтысқа қаты
сушылар.

Суретті түсірген автор.

Арқалықта республикалық  
айтыс өтті

Хамитбек 
 МұСАБАЕВ

Жуырда батыр атындағы 
ауданның Амантоғай ауылдық 
округінде дзюдо күресінен 2002-
2004 жылдарда туған жасөспірім-
дер арасында аудандық бала-
лар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің ұйымдастыруымен 
аудан біріншілігіне арналған 
жарыс өтті. Сайысқа аудан (бап-
керлері Б.Сабыров, Б.Сейтқали-
ев), және Амантоғай, Байғабыл, 
Есір, Қарасу, Үрпек (бапкерлері 
З.Кенжеғозин, Б.Мұханбетжанов, 
Н.Бекібаев, Д.Есболов, Қ.Әтем-
беков) ауылдарының командала-
ры қатысты. Балуандардың бұл 
бақ сынасуына 105 жасөспірім 
балуан қатысты. 

Жарыстың ашылу салтана-
тында Амантоғай орта мектебінің 

директоры Ғалымжан Бейсенға-
лиев сөз сөйлеп, өз ауылын-
да жас жеткіншектердің дзюдо 
күресіне ден қойып айналыса-
тындарын, соның нәтижесінде 
олардың арасынан облыс жеңім-
паздары шыққанын айтып, бапкер 
Зейнолла Кенжеғозиннің еңбегін 
ерекше атап өтіп, сайысқа қаты-
сушыларға тілектестігін білдірді. 

Келесі кезекте Е.Сейкенов 
атындағы аудандық балалар 
мен жасөспірімдер спорт мек-
тебінің директоры Нұрлыбек 
Еренғайыпұлы сөз алып, соңғы 
жылдары аудан бойынша дзю-
до күресінің ауылдық округтер-
де дамып келе жатқанын нақты 
мысалдармен сөз етті. Әсіресе, 
Қарасу, Үрпек ауылдарында 
былтыр ғана ашылған күрес 
бөлімшелеріндегі балалардың 
аз ғана уақыттың ішінде нәтиже 

беріп келе жатқанын қуанышпен 
мәлімдеді. Барлық бапкерлерге 
жеткіншек балуандарды сапалы 
дайындап, облыстық, республи-
калық деңгейдегі жарыстарда 
олардың жеңімпаз атануларына 
тілектестігін білдіріп, балуандар 
белдесуін ашты. Отанымыздың 
Әнұраны шырқалды. Мұнан соң 
балуандар күш сынасты. 

Жарыс жүлдегерлеріне ау-
дандық балалар мен жасөспірім-
дер спорт мектебінің грамотала-
ры және ақшалай сыйлықтар 
тапсырылды. Бұл жарыс аудан-
да балалар мен жасөспірімдер 
арасында дзюдо күресі өнерін 
дамытуға жылма-жыл өзінің жақ-
сы әсерін беріп келеді.

Балуандар сайысын қоры-
тындылаған аудандық Е.Сей-
кенов атындағы балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінің 
директоры, бас төреші Нұрлыбек 
Еренғайыпұлы бұл дзюдо күресін 
енді жылма-жыл дәстүрлі түрде 
өткізе беретіндіктерін мәлімдеді.

Осылайша  Аманто ғай 
ауылында аудан біріншілігі жоға-
ры деңгейде өтті. Оның күресті 
тамашалаған қалың қауымға 
сыйлаған қызығы аз болмады.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: жүлдегер болған 
балалар мен бапкерлер және 
төрешілер тобы.

Суретті түсірген автор.

СПОРТ

Балғын балуандар белдесті

Балаларға базарлық
Алматыдағы «Аруна» баспасы жерлесіміз Ақылбек Шаяхмет

тің екі бірдей суретті кітапшасын жарыққа шығарды. «Әліпби.
Анаммен бірге оқып үйренемін» сериясы бойынша шыққан 57 
жасар балаларға арналған «Балаларға базарлық» және «Әріп
тер елінде» деп аталатын кітаптар топтамасында танымдық 
тақпақтар, жаңылтпаштар мен жұмбақтар бар. Кітаптар көр
кем безендірілген.

КІТАП ӘЛЕМІНДЕӨНЕР

Уа, Жаратушы ием,  құдірет,                                
Жарылқаудың қамын ет!                                 
Тілегімізді қабыл ет,                                           
Иманымызды кәміл ет!                                      
Достың көңілін аша көр,                                      
Дұшпанның көңілін баса көр!                            
Ұлыстың ұлы күнінде,
Жадырасын жеріміз,                                     
Аман болсын еліміз.                                      
Қыдыр дарып, бақ қонып,                            
Жайнай түссін Мәңгілік еліміз.                                   
Кедергі мен кеселден, 
Бір Алла өзі сақтасын.
Ибасыз қыздан, 
Имансыз ұлдан сақтасын.

Әділдікті бұрғаннан, 
Қайырымсыз туғаннан сақтасын!                     
Тәңірім бақтан жазбасын,                       
Болашағымыз азбасын.                            
Ниеттерің ақ болсын,                                             
Жүректерің пәк болсын!                                   
Еңбектерің жемісті болсын!                         
Еккендерің келісті болсын.                               
Ұлысың оң болсын, 
Ақ мол болсын!  
Әумин!!!

Дәулетбай қажы МАХМұТұЛЫ, 
«Аққозы қажы» мешітінің 

бас имамы.
Сарыкөл ауданы.

БАТАМЕНЕН ЕР КӨГЕРЕР

Бір Алла өзі сақтасын!

Жақында Қостанай таңының №28 санын қарап отырып, тілші 
Г.Сағитованың «Бесқонақ» туралы бірер сөз» деген жиған-тергеніне 
көзім түсті. Онда бесқонақтың күнтізбе бойынша наурыз айында 
болатындығы жазылыпты. Өз басым мұнымен келіспеймін. Себебі 
қазақта бесқонақ күнтізбе бойынша емес, ауа-райына байланысты 
айтылған. Бесқонақ – бұл сәуірдің 14-15-інде кіріп, 18-19 шығады, кей 
жылдары 18-19-на кіріп, 23-24-нде шығады. Яғни сәуір айының 14-і 
мен 23-і аралығында өтеді. Бұл қазақтың пәлен жылғы тәжірибесінен 
өткен дүние. Бұл қыстың соңғы бес күні, яғни жаз бен қыстың өлара-
сы. Мал баққан қазақ әруақытта осы бесқонақты бақылап отыр ған. 
Бесқонақ өтпей, малын қырға шығармаған. «Бесқонақ өтпей, жаз 
шықпайды» деген сөз де осыдан қалған. Өйткені бесқонақта міндетті 
түрде күн суық болады, міндетті түрде қар не қар аралас жаңбыр жа-
уады. Аяқ астынан күн суытып, қыс қайта оралғандай болатын кездер 
де бар. Дегенмен қазақ қыс пен көктемнің осындай тоғысар шағын-
дағы күн райының бұзылуын іштей тілеп, оны жақсылыққа жориды. 
Егер бұл күндері ылғал түспесе, жаз халыққа жайсыз, жаңбырсыз 
болады деп есептейді. Сондықтан, бесқонақ – ол қазақтардың ғана 
өмірден алған тәжірибесі дер едім.

Сұңқар қажы ОСПАНОВ,
ардагер ұстаз.

Қостанай қаласы.

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Бесқонақ наурызда емес, 
сәуірде
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