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Тєуелсіздік баќыты
    – татулыќ пен

   ынтымаќ
Биыл Тєуелсіздікке

25 жыл толады. Ширек
ѓасырѓа жуыќ уаќыт
ішінде Ќазаќстан єлем-
ге танылып, тар жол
тайѓаќ кешу мен ќиын-
ќыстау кезењдерден
с‰рінбей μтіп, жања
дењгейге ќол жеткізді.
¦шќан ќ±стыњ ќанаты
талатын Алтай мен
Атыраудыњ арасын
жайлаѓан тєуелсіз елді
барша єлем танып-
білді. 1991 жылы
еліміз тєуелсіздік алѓ-
аннан кейін бірден
аяќќа т±рып кетпегені

ємбеге аян. Сол кезде єлі єлемге беймєлім елдіњ болашаѓына сені-
мсіздеу ќараѓандар болды. Біраќ Ќазаќстан б±ѓан ќыњќ етіп мойыма-
ды да. Елбасы Н.Назарбаевтыњ μзі айтќандай, "Тєуелсіздік алѓан
т±ста б±рынѓы Кењес Одаѓыныњ соњында ќалѓан республика бола-
тынбыз. Экономикамыз єлсіз, ќолда бар μндірістер мен зауыттар
єбден ескірген. М±ѓалімдер мен дєрігерлерге жалаќы, зейнеткер-
лерге зейнетаќы тауып берудіњ μзі ќияметтіњ ќиыны болатын". Міне,
сол кезењ артта ќалды. Ќазір еліміз г‰лденген ‰стіне г‰лденіп келеді.

Ширек ѓасыр аралыѓындаѓы ќаншалыќты биікті баѓындырѓаныњ-
ды біліп-тану ‰шін μткенге кμз салып, б‰гінгі μзім басќаратын ќара-
пайым ѓана Алтынсарин ауылынан бастасам деймін. Сол кезењде,
яѓни 1990 жылдардыњ орта т±сында ауылды банкроттыќтан саќтап
ќалу маѓан оњайѓа соќпады. Ж±мысшы топтыњ жалаќысы, егін егу,
мал μсіру бєрі-бєрі ќиынѓа соќты. Кейбір ауылдар басына т‰скен
ауыртпалыќты кμтере алмай талан-таражѓа т‰сті. Ауыл халќыныњ
таѓдыры ќыл ‰стінде болды. Кейбірі жылы орындарын суытып, ќала
мањына ќоныс аударды. Осы жайтты т‰сінген Елбасы стратегиялыќ
саясат ж‰ргізіп, т±ралап ќалѓан μндіріс орындарыныњ тамырына ќан
ж‰гіртіп, ќаржы тартып, б‰гінгі дењгейге жеткізді. Тєуелсіздік мен бас-
ќарѓан "Алтынсарин" ЖШС-не μз жаќсылыѓы мен табысын єкелді.
Ќостанай облысы ауылшаруашылыѓы ењ ќарќынды дамыѓан еліміз-
дегі мыќты μњір. Б±л μњірге жыл сайын ‡кіметтен ќаншама ќаржы
аударылады. Мен сияќты ауыл кєсіпкері соныњ нєпаќасын кμріп,
кєсібін дμњгелетіп, халќын ж±мыспен ќамтып отыр. Келер жылы осы
ауылды басќарѓаныма 30 жыл, ал μзім 70 жасќа толамын. Б±л мен
‰шін ‰лкен абырой. Сол абыройдыњ арќасында Елбасыныњ ќолы-
нан "Ќазаќстанныњ Ењбек Ері" атаѓын алдым. Тєуелсіздіктіњ алды-
мен ауылдаѓы халќыма, сосын маѓан жєне ±рпаќтарыма єперген
баќыты осы емей немене?!

 Тєуелсіздіктіњ мен ‰шін ењ басты баќыты – елдегі татулыќ пен
ынтымаќтастыќ, халыќтардыњ бір-бірімен достыѓы, сыйластыѓы! Міне,
дєл осылай тебіреніп, Тєуелсіздік туралы аѓынан жарылып айту мен
‰шін парыз.

Борис КНЯЗЕВ,
Ќазаќстанныњ Ењбек Ері,  "Алтынсарин" ЖШС директоры.

Ќамысты ауданы.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

"ЌАЗАЌСТАН–2050": БОЛАШАЌЌА БАЃДАР

Ќазаќстан мен Ќытай премьер-министрлерініњ кездесуі барысында
μткен телекμпірде AllurGroup (Аллюр Групп) компаниясыныњ μндірістік
алањында яѓни, Ќостанай ќаласындаѓы "СарыарќаАвтоПром" ЖШС-ніњ
техникалыќ базасында шыѓарылып отырѓан JAC автокμлігініњ бірнеше
модельдері таныстырылды.

Ќазаќстан-Ќытай:

Автоμндірісті дамытудаѓы
μзара ынтымаќтастыќ

біз 50% межеге жетпекпіз.
Єріптестік баѓыттаѓы стратегия-
лыќ басты нысан – Кедендік
одаќ нарыѓына шыѓу,– деді
сμзін ќысќа-н±сќа аяќтаѓан Ан-
дрей Лавреньтев.

¤з кезегінде JAC Motors
компаниясы бас директоры-
ныњ орынбасары Ю Янг ќазаќ-
ќытай арасындаѓы єріптестік
байланыстыњ тиімділігіне,
одан єрі ќарќынды дамуына
ерекше тоќталды.

– Компания б‰гін жедел да-
мып келеді. Єріптестік ќарым-
ќатынастыњ аясында бизнестіњ
бірнеше т‰рін игеруде. Алдаѓы
уаќытта жолаушылар ав-
токμлігін ќ±растыруда да тама-
ша жетістіктер к‰тіп т±р. Жы-
лына JAC S3 автокμлік мо-
делініњ 10 мыњ данасын шыѓа-
ру жоспарда бар. Б±л мо-
дельді Ресей еліне экспорт-
таймыз, – деп 2017 жылѓа
‰лкен жоспар ќ±рѓандарын
баяндады.

Жалпы, JAC маркалы авто-
мобилдерініњ мінездемесінде
болат пен темір материалда-
рын кμп ‰немдейтіндігі айты-
лады. Б±л Ќытайдыњ мемле-
кеттік брендіне айналѓан ав-
токμлік маркасы болып сана-
лады. JAC-тыњ барлыќ т‰рі
мемлекеттік ќатањ баќылау-
мен сапалы єрі ќауіпсіз шыѓа-
рылады.

СУРЕТТЕ: Телекμпір
аясында "СарыарќаАвто-
Пром" ЖШС-ніњ техникалыќ
базасында шыѓарылѓан JAC
автокμлігін таныстыру
сєтінен кμрініс.

Суретті т‰сірген
 Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Б±л салтанатты шараѓа
Ќытай Халыќ Республикасы-
ныњ (ЌХР) Премьер-министрі
Ли Кэцян мен Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Премьер-ми-
нистрі Баќытжан Саѓынтаев
жєне елімізде "JAC Motors"
деп танылатын "Anhui
Jianghuai Automobile Co., ltd"
єріптес компаниясы бас дирек-
торыныњ орынбасары Ю Янг
пен AllurGroup-тіњ директорлар
кењесініњ тμраѓасы Андрей
Лавреньтев, Ќостанай облы-
сыныњ єкімі Архимед М±хам-
бетов ќатысты.

Телекμпірде Андрей Лав-
реньтев China National
Machinery IMP. & EXP. CORP
(CMC) ќаржы компаниясы
мен автоμндіріс саласында
жаќсы танымал JAC Motors
кєсіпорынымен бірлескен
μндірістік баѓыттаѓы бірнеше
нєтижелерге ќол жеткіз-
гендігін баяндады.

Оќырманѓа ±ѓыныќты болу
‰шін біз алдымен ‰ш єріптестік
компанияныњ тарихына ќысќа-
ша тоќталып μтейік. "Anhui
Jianghuai Automobile Co., ltd"
("JAC Motors") кєсіпорны
Ќытайдаѓы алып μндіріс алањы.
Осы елдегі басты бес ірі кμлік
зауытыныњ бірі. Жылына жар-
ты млн кμлік шыѓарады. Тіпті,
JAC маркалы жењіл авто-
кμліктер ѓана емес, ќ±рылысќа
ќажетті ауыр ж‰к машинала-
рын да ќ±растыруды б±л
зауыт ќамтамасыз етеді. "JAC
Motors" тек Ќазаќстанмен ѓана
емес, єлемдегі 120-дан астам
мемлекетпен тыѓыз єріптестік
ќарым-ќатынаста. Б±л кєсіп-
орын сапалы тауар μндіріп, оны
экспорттаудаѓы ќызметі ‰шін
Ќытайдаѓы ±лттыќ ж‰лденіњ
жењімпазы. Ал, China National
Machinery IMP. & EXP. CORP
(CMC)  автоμндіріс саласын да-
мытуда халыќаралыќ ірі жоба-
ларѓа ќатысып ж‰рген белді
ќаржы компаниясы. Єлемдегі
160 мемлекетпен єсіресе, Ре-
сей, Жапония, Автралия, Еуро-
па, Орталыќ Азия, Таяу Шы-

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

ѓыс, Оњт‰стік Америка жєне
Оњт‰стік-шыѓыс Азия елдері-
мен єлі к‰нге дейін бірлесіп
ж±мыс істейді. Ќазаќстандыќ
AllurGroup (Аллюр Групп) елдіњ
автотехникаѓа деген м±ќтажды-
ѓын толыќтай μтеп отырѓан
бірден-бір автоμндіріс ошаѓы.
Б±л компанияѓа "Агромашхол-
динг" жєне "СарыарќаАвто-
Пром" ЖШС-ніњ μндірістік алањ-
дары тиесілі. Халыќќа кењінен
танымал жењілавтокμліктер
SsangYong, Peugeot, JAC,
Geely, Hyundai, Toyota Fortuner
жєне коммерциялыќ техника-
лар Iveco мен JAC сияќты ав-
токμліктер осы μндіріс ошаѓын-
да ќ±растырылады. Ќостанай-
да жеті мыњ автокμлік ќ±расты-
рып отырѓан кєсіпорын 2020
жылѓа дейін м±ныњ санын арт-
тыруды кμздеп отыр. "Агромаш-
Холдинг" шаруалар ‰шін тех-
никаныњ да т‰р-т‰рін нарыќќа
шыѓарып келеді.

Телекμпірде AllurGroup бас-
шысы Андрей Лавреньтев
єріптестік баѓытта атќарылѓан
негізгі ж±мыстарѓа тоќталып,
болашаќтаѓы жоспарларын да
єњгімелеп берді.

– Ќазір JAC Motors-тыњ
брендіне айналѓан ‰ш ав-
токμлік моделін ќ±растырып
отырмыз. Одан єрі μндірісті
дамытуѓа 28 млн доллар ќар-
жы ќ±йылды. Соныњ 18 млн
доллары China National
Machinery IMP. & EXP. CORP
(CMC) ќаржы компаниясына
тиесілі. 2017 жылдыњ сєуірін-
де JAC S3 автокμлік моделін
дєнекерлеу жєне сырлау
ж±мыстары басталып, μнді-
рісті оќшаулаудыњ 30%-ы іске
асырылмаќ. ‡ш жыл бойы

ЖЄРМЕЊКЕ!

ТЄУЕЛСІЗДІК – ТАЃДЫРЫМ

Ќалайда, єуежайдыњ жања
кейіпке енуіне аз инвести-
ция тартылып отырѓан жоќ,

ол μзін-μзі аќтауы тиіс,– деді
‡кімет басшысыныњ орынбаса-
ры.

"Б±ѓан дейін нысан сапасы-
ныњ тμмендігіне  байланысты
Мєскеу баѓыты кейінге шегерілді.
Єуежайды ќайта ќалпына келті-
ргенде жања єуе баѓыттары ашы-
латын болады", – деді облыс
єкімі Архимед М±хамбетов.

Мєртебелі мейман б±дан соњ
сол мањдаѓы ќ±рылыс ќарќынды
ж‰ріп жатќан "Єуежай" шаѓын
ауданындаѓы ќ±рылыс ж±мыста-
рымен кењірек танысты. Жалпы,
облыс орталыѓында т±рѓын ‰й
салу ж±мысы к‰ш ала бастады.
Ќостанайдыњ іргесіндегі "Юби-
лейный", "Северный",  "Южный"
тєрізді шаѓын аудандарында кμп
ќабатты т±рѓын ‰йлер салу ‰шін
инженерлік-коммуникациялыќ
ж‰йелер тартылып, заманауи
‰лгідегі зєулім ‰йлер бой кμтеріп

1-бет

Халыќ ќамы –
басты назарда

жатыр.  Ал "Ќонай" шаѓын ауда-
нында жекеменшік баспана сала-
мын деушілерге жер телімдері
беріледі. Б‰гінде ќалада жер
телімін алуѓа он жеті мыњнан ас-
там адам кезекте т±р. Жоба
"Н±рлы жер" баѓдарламасы бой-
ынша ж‰зеге асады.

Алдаѓы тμрт жылдыњ бедерін-
де 1 млн  шаршы метр аумаќта
15 мыњнан астам пєтер салына-
ды. Яѓни, ќала аумаѓы барынша
±лѓайтылып, заман талабына сай
‰йлер т±рѓызылмаќ. Б±л туралы
облыс єкімініњ орынбасары Роза
Кемалова мен ќала єкімі Базыл
Жаќыпов жан-жаќты айтып берді.

Асќар Мамин сондай-аќ,
"АграмашХолдинг" АЌ-ында
жєне "ЕвразКаспианСталь" серік-
тестігінде болды. Б±дан соњ ЌР
Премьер-министрініњ бірінші
орынбасары кењейтілген кењес
μткізіп, ауќымды мєселелерді
шешу жолдарын талќыѓа салды.
Толыѓыраќ газетіміздіњ алдаѓы
нμмірінен оќи аласыздар.

 12 ќарашада саѓат 9.00-де Сити-Орта-
лыќта, 8,9 шаѓынаудандар аралыѓында
(Арыстанбеков кμшесініњ бойында) жєне
КСК ауданы Герцен-Текстильщиктер
кμшелері ќиылысында ("Жастар" бульва-

рыныњ кіре берісі) облыстыњ аудандары мен
ќалалары тауарμндірушілерініњ ќатысуымен
ірі кμлемді ауылшаруашылыќ жєрмењкесі
μтеді.

Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.
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Ќостанай облыстыќ кμліктік
баќылау инспекциясыныњ жыл
басынан бері 9 айда толымды
ж±мыстар атќарѓан. Атап айтќан-
да, алдымен кμліктік баќылаудыњ
барлыќ баѓыты бойынша ќадаѓа-
лау к‰шейтіліпті. Тек автокμлік
саласында ауыр салмаќты жєне
ірі габаритті техникалардыњ
ж‰ріс-ќозѓалысынан бюджетке
100 млн тењгеге жуыќ ќаражат
т‰сіп отыр. 66,9 млн тењге залал
келтірген 960 ќ±ќыќ б±зушылыќ
аныќталѓан. ¤ткен жылдыњ осы
мерзіміндегі кμрсеткіш - 403.
Кєсіпкерлік субъектілеріне ќатыс-
ты 25 тексеру ж‰ргізіліп, олардан
59 μрескелдік аныќталыпты. Со-
ныњ негізінде 12 н±сќама толты-
рылып, 1 млн тењгеден астам ай-
ыпп±л салынып, μндіріліп алын-
ды. Ќостанай облысы бойынша
кμліктік  баќылау инспекциясы-
ныњ басшысы Асылболат Ќайыр-
ѓалиев:

– 2016 жылдыњ 9 айында темір
жол кμлігі саласында 12 шаруа-
шылыќ  субъектіге ќатысты тек-
серу ж‰ргізілді. Ќорытындысы
бойынша 195 ќ±ќыќ б±зушылыќ
аныќталса, оныњ 173-і теміржол
кμлігі ќозѓалысына ќауіп тμндіре-
тін μрескел ќ±ќыќ б±зу єрекеті бо-
лып табылады жєне зањсыздыќ-
тар жойылѓанѓа дейін кірме жол-
дарды пайдалану тоќтатылды,
осы жμнінде 4 н±сќама берілді. 39
єкімшілік іс толтырылды (2015
жылѓы мерзімде - 8), яѓни, 6 есе-
ге артќан. Б‰гінгі тањда "ЌТЖ" ¦К"
АЌ филиалдарына ќатысты
іріктеулі тексерулер ж‰ргізіліп, 33
баѓыттамалы б±рмалар мен 20
темір жол жолдарын пайдалану
тоќтатылды, –  деді.

Су кμлігі саласын баќылау бой-
ынша єкімшілік іс - 80-ге жеткен

Іс-шараѓа партияныњ республикалыќ ќоѓам-
дыќ ќабылдау бμлмесініњ мењгерушісі Ж±мажан
Ж‰кенов, облыстыќ филиал тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Ѓазиз Бекм±хамедов, Фе-
доров ауданыныњ єкімі Тєуба Исабаев жєне
облыстыќ басќармалардыњ μкілдері, зањгерлер,
медиаторлар ќатысты. Єрт‰рлі сала маманда-
ры т±рѓындардыњ м±њ-м±ќтажын тыњдап,
ќ±ќыќтыќ кењес берді.

– Біз бірінші рет бастауыш партия ±йымда-
рымен бірлесе ауыл-аймаќтарѓа келіп отырмыз.
Кез келген азамат ќоѓамдыќ ќабылдау бμлме-
лерінде аќысыз кењес алады. Ќалыњ б±ќараны
толѓандырѓан т‰йткілдіњ т‰йінін тарќату біздіњ
негізгі маќсатымызѓа айналды. Халыќпен бірле-
се ж±мыс істеу партия тμраѓасы Н.Є.Назарба-
евтыњ тікелей тапсырмасы болатын, – деді рес-
публикалыќ ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесініњ мењ-
герушісі Ж±мажан Ж‰кенов.

Ќоѓамдыќ ќабылдауѓа жазылѓан азаматтардыњ
бірі – ауыл т±рѓыны Ќуаныш М±ќанов "Сыбаѓа"
мемлекеттік баѓдарламасы арќылы мал шаруашы-
лыѓын дамытќысы келеді. Мал жайылымына ар-
налѓан жер учаскесін алуды жоспарлап отыр. Ќуа-
ныш М±ќанов Ќостанай облыстыќ жер ќатынаста-
ры басќармасыныњ басшысы Н±рлан Єбдуовпен
кездесіп, баѓыт-баѓдар с±рады.

– ЌР Жер кодексіне сєйкес, ЌР азаматы ауыл
шаруашылыѓы маќсатында жер алуѓа ќ±ќылы.
Ауыл шаруашылыѓы маќсатындаѓы жер телімдері
конкурс негізінде беріледі. М±ндай єдіс ќолданыс-
таѓы зањнаманыњ ашыќ, єділ, ќолжетімді ж‰зеге
асуын ќамтамасыз етеді. Конкурстыњ шарттары
аудандыќ газетке жарияланады. Хабарландыру
шыќќан к‰ннен бастап отыз к‰н ішінде ќ±жаттары-

ЌОЃАМДЫЌ ЌАБЫЛДАУ

Ќымбат
      ДОСЖАНОВА

Б±ќараныњ
м±њ-м±ќтажын тыњдады

"Н±р Отан" партиясыныњ республикалыќ ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесініњ
μкілдері Федоров ауданы Пешков ауылыныњ т±рѓындарымен кездесті. Кμшпелі
ќоѓамдыќ ќабылдауѓа жазылѓан ауыл азаматтары республикалыќ ведомстволар
мен облыстыќ басќармалардыњ, ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ μкілдерімен бетпе
бет кездесіп, сауалдарын ќойды. Кμпшілікті алањдатќан мєселелер де сан т‰рлі.
Басым кμпшілігі мал шаруашылыѓын дамыту, жер  телімдерін алу, зейнетаќы
таѓайындау, ауыл мектептерін жас мамандармен ќамтуѓа ќатысты еді.

њызды жергілікті єкімдікке тапсырасыз. Керекті
ќ±жаттардыњ тізімі аталѓан хабарламада толыѓы-
раќ жазылады. Конкурстыњ  тєртібі осындай. Мен
сізге Федоров ауданындаѓы жер ќатынастары
бμліміне барып, μтініш жазуѓа кењес беремін. ¤з
μтінішіњізде жер учаскесін наќты ќандай ауылдыќ
округтен алуды ќалайтыныњызды жєне ќандай
маќсатта ќажет екенін жазасыз. Жерді алѓан соњ
маќсатты т‰рде игеруіњіз керек. Егер жерді игер-
мей, иесіз ќалдырсањыз сізге айыпп±л салып, жер
учаскесін ќайтарып алады. Іске кіріспес б±рын,
жауапкершілікті де ±мытпањыз, – деді Ќостанай об-
лыстыќ жер ќатынастары басќармасыныњ басшы-
сы Н±рлан Єбдуов.

Федоров ауданы.

СУРЕТТЕ: ќоѓамдыќ ќабылдаудыњ ќатысу-
шылары.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Елордадан келген мей-
мандардыњ Пешков ауылына
табан тіреуі тегін емес. Атал-
ѓан ауылда "Н±р Отан" пар-
тиясыныњ екі бастауыш ±йы-
мы белсенді ж±мыс істеуде.
Б±л – бір дењіз. Екіншіден,
мемлекет басшысыныњ сая-
сатын д±рыс ж‰зеге асыруда
осы екі бастауыш партия
±йымы облыс бойынша кμш
бастап т±р.

"Н±р Отан" партиясыныњ
негізі – бастауыш партия
±йымдары. Осы ќаѓиданы
ескерген астаналыќ делега-
ция ќияндаѓы ауылдыњ халќымен
ж‰здесті. Т±рѓындардыњ сауалда-
рын тыњдап, тиісті жауаптарын
берді. Федоров ауданыныњ єкімі
Тєуба Исабаев аймаќтаѓы партия
филиалыныњ биылѓы жылы жаса-
ѓан ж±мысын ќорытындылап,
есеп берді.

– Партияныњ негізгі ќызмет-
терініњ бірі – азаматтарѓа арнал-
ѓан ќоѓамдыќ ќабылдауларды
±йымдастыру. М±ндай ќабылдау-
лар т±рѓындарѓа наќты кμмек кμр-
сетуге м‰мкіндік береді. Партия-
ныњ Федоров аудандыќ филиа-
лыныњ ќоѓамдыќ ќабылдауына
биыл 256 адамнан μтініш ќабыл-

данды. Сауалдардыњ басым бμлі-
гі ж±мыспен ќамту, єлеуметтік
ќамту, т±рѓын ‰й жєне жер учас-
келерін бμлу, кєсіпкерлік пен не-
сиелендіру, сот ж‰йесі, ќ±ќыќ ќор-
ѓау органдары мен т±рѓын ‰й-ком-
муналдыќ шаруашылыќќа ќатыс-
ты, – деді аудан єкімі Т.Исабаев.

Елімізде партияныњ ќоѓамдаѓы
рμлі жыл сайын артып келеді.
"Н±р Отандыќтардыњ" ќатары да
кμбеюде. Партияныњ басты мін-
деті Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ
"100 наќты ќадам" ¦лт жоспарын
ќалыњ б±ќараѓа т‰сіндіру, наси-
хаттау. Аталмыш ±йым алдыњѓы
буын, аѓа ±рпаќты ерекше

ќ±рметтейді. Осы маќсат-
та "Ардагерлерді ардаќ-
тайыќ"  жобасы  ќолѓа
алынѓан болатын. Мањыз-
ды басќосуда ЌР Тєуел-
сіздігініњ 25 жылдыѓына
орай еліміздіњ єлеуметтік-
экономикалыќ дамуына
‰лес ќосќан бір топ арда-
гер партияныњ орталыќ
аппаратыныњ алѓыс хаты-
мен марапатталды.

– "Н±рлы Жол" мемле-
кеттік баѓдарламасы ар-
ќылы кμптеген нысандар
іске ќосылып, тозыѓы жет-

кен жолдар ќайта жμнделді. Ќы-
руар ж±мысты істеуге жеткілікті
ќаражат та бμлінді. Ел ќазынасы-
нан бμлінген аќша ќалай ж±мса-
луда? Оны баќылауды Елбасы
партияѓа ж‰ктеген болатын.
"Н±рлы жер" баѓдарламасын ха-
лыќќа жеткізу, насихаттау да
партиялыќтардыњ міндетіне ай-
налды. Жауапкершілігі мол іске
партиялыќтар белсене кірісті, –
деді "Н±р Отан" партиясыныњ
республикалыќ ќоѓамдыќ ќабыл-
дау бμлмесініњ мењгерушісі
Ж±мажан Ж‰кенов.

Пешков ауылындаѓы
кездесу

екен (2015 жылдыњ аталѓан мер-
зімінде - 13 материал), ол 2015
жылѓа ќараѓанда 6 есеге артќан.
Жаздыњ суда ж‰зу маусымында
"Скутер" акциясы жарияланып,
Ќазаќстан Республикасыныњ
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ тура-
лы Кодексініњ 582 бабыныњ 3
бμлігі, 583 бабыныњ 3 бμлігі, 580
бабы, 581 бабыныњ 2 бμлігі, 582
бабыныњ 1 бμлігі бойынша 65
єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ тура-
лы хаттама толтырылып (2015
жылы - 13), 237,5 мыњ тењгеніњ
айыпп±лы салынып, 100%
μндіріліп алынѓан.

Кμлік зањнамасын т‰сіндіру
жєне кμліктік ќауіпсіздік пен ав-
токμлік жолдарыныњ саќталуын
ќамтамасыз етудегі кμліктік баќы-
лау инспекциясыныњ рμлі, сон-
дай-аќ, ж‰к тасымалдаушылар-
мен ашыќ єњгімелесіп, μтініш-та-
лаптарын тыњдау, ќоѓамдыќ
пікірлерін білу маќсатында Ќоста-
най облысы бойынша мемле-
кеттік ќызмет істері департамен-
тімен, кμлік прокуратурасымен,
ішкі істер департаментімен бір-
лесіп, жаздыњ к‰ндері "Жолдаѓы
ќабылдау" акциясын μткізгені
жайында б±ѓан дейін де жазылѓ-
ан болатын.

Айта кету керек, 2016 жылдыњ
9 айында Ќостанай облысыныњ
кμліктік баќылау инспекциясы
былтырѓы жылдыњ осы мерзімі-
мен салыстырѓанда, Ќазаќстан
Республикасыныњ Инвестиция-
лар жєне даму министрлігі Кμлік
комитетініњ ќ±рылымдыќ бμлім-
шелері арасындаѓы рейтингте 16-
шы кμрсеткіштен 4-ші орынѓа
кμтеріліп отыр.

СУРЕТТЕ: Асылболат Ќайыр-
ѓалиев.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

ПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ

¤ткен аптада "Н±р Отан" партиясыныњ республикалыќ ќоѓамдыќ ќабылдау
бμлмесініњ мамандары Федоров ауданындаѓы Пешков ауылына барды. Астана-
лыќ делегация бастауыш партия ±йымдарыныњ белсенділерімен кездесіп, партия-
ныњ ардагерлерін алѓыс хаттармен марапаттады.

Ќыдырбек
        ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Баќылауды к‰шейткеннен
нєтиже бар

¤неркєсіптегі баѓа
¤ндіруші-кєсіпорындардыњ μнеркєсіптік

μнімдері баѓаларыныњ индексі 2016 жылѓы
ќазанда 2015 жылдыњ желтоќсанымен
салыстырѓанда 110,3% ќ±рады.

¤ндіріс ќ±ралдарына баѓалар 26,7%, μндірілген μнімге –
10,4%, т±тыну тауарларына – 9,4%, μнеркєсіптік сипаттаѓы
кμрсетілетін ќызметтерге – 9%, аралыќ т±тыну μнімдеріне –
7,9% жоѓары болды.

Кен μндіру μнеркєсібі жєне карьерлерді ќазу μнімдері 5,5%,
μњдеу μнеркєсібі – 14,4% ќымбат болды. Электрмен жабдыќ-
тау, газ, бу беру жєне ауа баптау 7,4%, сумен жабдыќтау; кєріз
ж‰йесі, ќалдыќтардыњ жиналуын жєне таратылуын баќылау
– 16,2% ќымбаттады.

ДЕРЕК
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Тєуелсіздіктіњ 25-жылдыќ ме-
рейтойы шењберінде Елордада
"Тєуелсіздікке таѓзым" деген ат-
пен аќын Серік Т±рѓынбек±лы-
ныњ шыѓармашылыќ кеші μтті.

Халыќаралыќ Алаш сыйлыѓы-
ныњ иегері, аќын Серік Т±рѓын-
бек±лыныњ шыѓармашылыѓы
елге етене таныс. Сондыќтан да
болар, єн мен жырдан сусын-
дауѓа ниет білдіріп, Конгресс-
холлѓа жиналѓан кμрермендер

Елдіњ тойына ±ласќан
ердіњ тойы

кμп болды.
Шыѓармашылыќ кеште

С.Т±рѓынбек±лыныњ 70 жасќа
толѓан мерейтойына байланыс-
ты ЌР Парламенті Сенатыныњ
тμраѓасы Ќ.Тоќаевтыњ, ЌР Мем-
лекеттік хатшысы Г.Єбдіхалыќо-
ваныњ, "Н±р Отан"  партиясы
тμраѓасыныњ бірінші орынбаса-
ры М.Ќ±л-М±хаммедтіњ ќ±ттыќтау
хаттары оќылды.

Аќынныњ туѓан μлкесі Ќоста-
найдан барѓан делегация м‰ше-
лері облыс єкімі А.М±хамбетов-
тыњ атынан арнайы сыйлыќ та-
быстап, елдіњ ыстыќ сєлемін
жеткізді. Сонымен ќатар, Серік
Т±рѓынбек±лына "Жанкелдин
ауданыныњ ќ±рметті азаматы"
атаѓы табысталды. Ќостанайлыќ
μнерпаздар О.М±ќатова, А.Шыњ-
ѓысов, Д.Ибраева мен А.Сєдуа-
ќас Тобыл-Торѓай μњіріне ар-
налѓан єндерді тарту етті.

Кеште аќынныњ μлењдері

оќылып, "М±ќаѓали", "Шємшініњ
єні" драматургиялыќ ќойылым-
дарынан ‰зінді кμрсетілді. С.Т±р-
ѓынбек±лыныњ сμзіне жазыл-
ѓан туѓан жер, μскен μлке, Астана
туралы єсем єндерді Н.Н‰сіпжа-
нов, Т.Асар, С.Ж±маѓалиев сын-
ды μнер тарландары наќышына
келтіріп орындады.

Концерт соњында мерейтой
иесі сμз алып, кешті ±йымдасты-
руѓа м±рындыќ болѓан Астана
ќаласыныњ єкімдігіне, ел азамат-
тарына шынайы алѓысын
білдірді. Серік Т±рѓынбек±лы μз
сμзін:

– Ќостанай облысыныњ єкімі
Архимед М±хамбетовтыњ шаќы-
руымен Ќостанайдан басталып,
туѓан жерім Торѓайда жалѓасын
тапты. Б‰гін Астанада халќым-
ныњ алдында шыѓармашылыќ
есеп бердім. Аќын ‰шін б±дан
артыќ баќыт жоќ, – деп т‰йін-
деді.

 Облыстыќ тілдерді дамыту басќармасы жыл сайын "Ой-сана", "Абай оќулары",
"Тілдарын" жєне О.Бμкей атындаѓы кμркемсμз оќу шеберлерініњ байќауларын
±йымдастырады. Аталѓан іс-шаралардыњ маќсаты – мемлекеттік тіл саясатын кењінен
насихаттау, ‰ш тілді ќатар мењгерген жастарѓа ќолдау кμрсету.

Жетістіктерге толы жыл

Ќазаќстан Республикасы
Инвестициялар жєне Даму
министрілігі жариялаѓан
ќазаќ жеріндегі μзгерген
темір жолы бекеттерініњ
атауы туралы жањалыќты
естіп, ќатты ќуандыќ. Алайда,
Ќостанай облысында орналас-
ќан Жітіќара теміржол бе-
кетініњ жањадан берілетін
атауы немесе транскрипция-
сы Жетіќара деп кμрсетіліпті.
Біздіњ ойымызша, б±л μрес-
кел ќате. ¤йткені, сол хабар-
ламада бекеттіњ орналасќан
жері Ќостанай облысыныњ
Жітіќара ауданы деп атап
кμрсетілген. Бір ауданда Же-
тіќара жєне Жітіќара деген екі
т‰рлі атау болмайды ѓой.

Жітіќара ќаласыныњ атауы
біраз уаќыт Жетіќара деп жа-
зылып келгені рас. Жітіќара
орыс тілінен ќазаќшаѓа
кμшкен атау емес, керісінше,
алдына "Д" єрпін ќойып,
б±рмаланып жазылѓан атау
болды. Содан орысша Джеты-
гара болып айтылѓан сμз ќай-
тадан "шала ќазаќшаланып",
Жетіќара болып б±рмаланѓан
болатын. Ќазіргі уаќытта та-
рихи єділет ќалпына
келтірілді.

Орыс патшасыныњ μкілі
Тевкелевтіњ 1748 жылы жазыл-
ѓан ќ±жаттарында: "Абулга-
ир-хан кочует ныне от Орска
на вершине Камышлак-реки
на двуденную езду, а Джане-
бек-тархан – по реке Тоболу у
называемой горы Джитыкара
езды на три дня" ("История
Казахстана в русских источ-
никах Х‡І-ХХ веков", том
3,152 бет)" – деген деректер
бар. Осы орыс тіліндегі тау
атыныњ жазылуынан да, оныњ
атауы Жетіќара емес, Жітіќа-

ра болѓаны кμрініп т±р.
Кейінгі уаќытта жарыќ

кμріп жатќан барлыќ энцикло-
педиялыќ аныќтамалыќтар
мен кітаптарда, Уикипедияда
Жітіќара – Ќостанай облысы-
ныњ Жітіќара ауданындаѓы
ќала, аудан орталыѓы деп атап
кμрсетілген. Ќостанай облы-
сыныњ Жетiќара ќаласы мен
Жетiќара ауданы атаулары-
ныњ транскрипциясын μзгер-
ту туралы жєне Жiтiќара
ќаласын аудандыќ мањызы
бар ќалалар санатына жатќы-
зу туралы Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президентiнiњ Жар-
лыѓына назар аудрайыќ. Онда:
"1997 жылѓы 30 сєуiрдегi
№ 3475 "Ќазаќстан Республи-
касыныњ єкiмшiлiк-аумаќтыќ
ќ±рылысы туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ 1993 жы-
лѓы 8 желтоќсандаѓы Зањы-
ныњ 9-бабына сєйкес ќаулы
етемiн:

1. Атаулардыњ транскрип-
циясы: Ќостанай облысыныњ
Жетiќара ќаласы мен
Жiтiќара ќаласы; Ќостанай об-
лысыныњ Жетiќара ауданы
Жiтiќара ауданы болып
μзгертiлсiн.

2. Ќостанай облысыныњ
Жiтiќара ќаласы Ќостанай об-
лысыныњ Жiтiќара ауданы-
ныњ ќ±рамына енгiзiлiп,
аудандыќ мањызы бар ќалалар
санатына жатќызылсын" –
деп тайѓа тањба басќандай жа-
зылѓан.

Олай болса, кеткен
ќателікті тез арада μзгерткен
жμн.

Аќылбек ШАЯХМЕТ,
 Ахмет Байт±рсынов
атындаѓы ЌМУ-дыњ

профессоры, жазушы.
 Ќостанай ќаласы.

ДАБЫЛ!

Елордадаѓы Конгресс-холл сарайында ќазаќ-
тыњ к‰й μнеріне μзіндік леп єкелген дєулескер
к‰йші Айтбай М±здахановтыњ "Н±рлы тањ" атты
шыѓармашылыќ кеші μтті.

Айтбай М±здахан±лы атаныњ ќанымен, ананыњ
аќ с‰тімен дарыѓан ќасиетті μнерді ќастерлеп,
дєріптеп ж‰рген абзал азамат. Оныњ шыѓармашы-
лыќ жолы сонау 60-жылдардан бастау алады.
¤нерініњ арќасында республикалыќ жєне Б‰кіл-
одаќтыќ байќаулардыњ жењімпазы атанады. Таѓ-
дырдыњ жазуымен оњ ќолынан айырылып ќалса
да, уаќыт μте келе домбырасын ќайтадан ќолѓа
ал-ѓан болатын. Осылайша, 60-тан астам к‰й мен
40-ќа жуыќ єн жазып, халќымыздыњ музыкалыќ
м±расын еселеуге ерекше ‰лес ќосты.

Шыѓармашылыќ кеште композитор, ЌР Ењбек
сіњірген ќайраткері А.Жайымов жетекшілік ететін
Астана ќалалыќ мемлекеттік академиялыќ филар-
мониясыныњ ќазаќ оркестрі А.М±здахановтыњ
шыѓармаларын жоѓары шеберлікпен орындады.
Сонымен ќатар, композитордыњ єндерін А.Ќоса-

"Айтбайдыњ сарыны"
Астанаѓа жетті

нова, Н.Т±рлыбеков сынды белгілі єншілер ќ±лаќ
ќ±рышын ќандырып орындап берді.

Айтбай аѓаныњ ізін ќызы, белгілі к‰йші, дом-
бырашы Анар М±здаханова жалѓап келеді. Кон-
цертте Анар Айтбайќызы єкесініњ "Ќызыл керу-
ен", "Тархан баба" сияќты шыѓармаларымен
ќатар, "Тєуелсіздік" атты μзініњ к‰йін де орын-
дап берді.

Екі саѓат бойы тапжылмай отырѓан кμрермен
ќауым Айтбай М±здахан±лыныњ μзініњ орындау-
ындаѓы "Айтбайдыњ сарыны" деген к‰йге орны-
нан т±рып, ерекше ќошеметпен ќол соќты.

Кеш соњында ЌР Парламенті Мєжілісініњ депу-
таты А.Тасболатов, Ќостанай облысы єкімдігініњ
мєдениет басќармасыныњ басшысы Е.Ќалмаќов,
белгілі меценат С.Ысќаќовтар сμз сμйлеп, ізгі тілек-
терін білдірді.

Айтбай М±здахан±лына Ќостанай облысыныњ
єкімі А.М±хамбетовтыњ ќ±ттыќтау хаты мен арнайы
сыйлыѓы табысталды.

¤з тілшімізден.

 ‡ш тілді жетік білетін жастар
арасындаѓы "Тілдарын" респуб-
ликалыќ олимпиадасы Бурабай-
даѓы "Балдєурен" оќу-сауыќтыру
орталыѓында μткен болатын.
Оѓан Астана, Павлодар, Ќоста-
най, Кμкшетау, Атырау, Аќтμбе,
Алматы, Семей, Ќызылорда, Та-
раз жєне Ќараѓанды ќалалары-
нан 18-22 жас аралыѓындаѓы 15
ќатысушы барды. Жеті ќатысушы
аѓылшын тілініњ м±ѓалімдері.
Ќалѓан сегізі – студенттер. ‡ш
тілде сауатты жазып, м‰дірмей
еркін сμйлеген Аида Ємірова
ж‰лделі 2-орын мен 80 мыњ тењ-
геніњ сертификатын иеленді.

Облысымыздыњ атын шыѓа-
рып, мерейімізді ‰стем еткен жа-
стардыњ бірі – Айдана Камел. Ол
Шымкент ќаласында μткен О.Бμ-
кей атындаѓы кμркемсμз оќу ше-
берлерініњ XVIII республикалыќ
байќауында 1-орын мен 150 мыњ
тењгеніњ сертификатын алды.
Ќостанай облысыныњ жєне Ар-
ќалыќ ќаласыныњ атын респуб-

ликаѓа танымал еткен Айдана
мен Аиданыњ алар асулары кμп
болсын. М±ндай жетістіктердіњ
арќасында ќалалыќ тілдерді
оќыту орталыѓы биылѓы жылды

жемісті аяќтаѓалы отыр.
Баян СЄРУАРЌЫЗЫ,

ќалалыќ тілдерді оќыту
орталыѓыныњ директоры.

Арќалыќ ќаласы.

Жетіќара емес,
Жітіќара

‡Ш  Т¦ЃЫРЛЫ ТІЛ

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Ќызыќты экскурсия

 Ќостанай ќаласыныњ №1 μрт сμндіру бμліміне №2 мектеп-ли-
цейдіњ 2 "Г" сынып оќушылары экскурсияѓа барды. Оќушылар μрт
сμндірушілердіњ жаттыѓатын спорт залын, сауыќтыру бμлмесін, дис-
петчер бμлімін аралады. Осы жерде тєулік бойы кезекшілік атќары-
лады, олардыњ жауапкершілік кешендері белгіленген ќала жєне
аудан карталары бар. Єњгімелесу барысында оќушыларѓа рация-
мен ќалай ж±мыс істейтінін кμрсеткен мамандар балалар ќойѓан
с±раќтарѓа жауап та беріп отырды.

Балаларѓа μрт сμндіру бμліміндегі жабдыќтардыњ барлыќ тетігі
кμрсетілді. Бастауыш сынып м±ѓалімі Инна Киселева: "Б±л экскурсия
балалар ‰шін μте мањызды. Себебі, олардыњ кμбісі μрт сμндіруші-
лердіњ ж±мысы аса ќауіпті жєне ќиын екенін біле бермейді. Б‰гін
олар осы ж±мыстыњ ќыр-сырымен танысып, м±ндаѓы мамандар
шыдамды, жігерлі жєне ±йымшыл ќасиеттерімен дараланатынын
кμрді", – деді.

Балалар  отпен ойнаудыњ арты кейде орны толмас ќиындыќќа
апарып жататынын т‰сінді. Ал μрт сμндіру ісімен таныс болѓан єр
бала μз ісіне жауапты болады деген сенімдеміз.
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Тєуелсіздік. Мєњгілік ел. Алаш.
Осы бір ќарапайым сμздердіњ
астарында ќаншама маѓына жа-
тыр десењізші, себебі, кешегі ата-
ларымыз бен аналарымыз  ар-
мандаѓан асќаралы ‰міттіњ сан
ѓасырдан кейін ж‰зеге асќаны,
μзін ќазаќстандыќпын деген аза-
матты толѓандырмай ќоймасы
аќиќат. ¤ткен к‰н-тарих екені
жєне оныњ ерлік пен к‰реске тол-
ѓан беттерін параќтай отырып, біз
б‰гін Тєуелсіздігіміздіњ ширек
ѓасыр мерекесін атап μтумен
ќатар, μткен к‰нге де зер салары-
мыз айќын.

Дєуір алмасуымен ќатар, μмір
с‰ріп жатќан ќоѓамымымыз да
т‰бегейлі μзгеріске ±шырады.
Себебі, егемен елдіњ μз жолы,
ќоѓамды онан єрі дамытудыњ μз
зањдылыќтары бар екені сμзсіз.
Бізге, халыќќа білім беру сала-
сында ќызмет жасап жатќан ќыз-
меткерлер ‰шін де тєуелсіздік
μзініњ айрыќша ќырынан кμрінді.
Білім берудегі Кењес ж‰йесі жања
дєуірде талап етілетін маќсат-
тарѓа сай емес екенін μмірдіњ μзі
дєлелдеді. Міне, сондыќтан да
білім саласында жања реформа-
лар жасалып, ертењгі к‰нніњ-бо-
лашаќтыњ азаматтарын дайын-
дау міндеті ж‰ктелді. Осы баѓыт-
та ќиындыќтар да, жетістіктер де
болѓаны шындыќ. Айта кету ке-
рек, кешегі басымыздан μткен 90-
шы жылдардаѓы ќиыншылыќта
біздіњ Арќалыќ мемлекеттік педа-
гогикалыќ институтыныњ жабы-
лып ќалу ќаупі де болѓаны рас,
біраќ,  заманында  ќасиетті  Тор-

ѓай аймаѓында еліміздіњ тєу-
елсіздігі ‰шін к‰рескен Шаќшаќ
Жєнібек, Ахмет Байт±рсынов пен
Міржаќып Дулатов, Аманкелді
мен Кейкі батырлар, Єбдіѓапар
жєне басќа да кμрнекті классик
аќын-жазушылар шыќќан μњірдегі
білім ордаларыныњ ќара шањы-
раѓы-институт Елбасыныњ тіке-
лей ќолдауымен саќталып ќал-
ды. Б±л да болса, біздіњ тєуел-
сіздігіміздіњ жетістігі.

Ы.Алтынсарин  атындаѓы  Ар-
ќалыќ мемлекеттік педагогика-
лыќ институтына келер болсаќ,
ол да басќа жоѓары оќу орында-
ры сияќты μзініњ алдына ќойѓан
Стратегиялыќ жоспарына сєйкес
ењбек етуде, себебі, біздіњ сту-
денттеріміз μздерініњ μмір жолын
педагогикалыќ мамандыќпен ты-
ѓыз байланыстырѓаннан кейін
еліміздіњ болашаѓыныњ іргетасын
ќалайтын жеткіншекті, алѓаш рет
єліппені ќолына ±статќаннан бас-
тап, кємелеттік  аттестатты  ал-
ѓанша білім нєрімен сусындатып
жєне μмірге деген кμзќарастары-
на  баѓыт-баѓдар беретін м±ѓалім
болѓысы келеді. Сондыќтан да,
тєуелсіздігімізді алѓаннан кейінгі
жылдарды сараласаќ, институты-
мыз жања ѓасырдыњ талабына
сай келетін, нарыќ заманында
бєсекелестікке ќабілетті, креа-
тивті ±стаздар дайындап жєне
оларѓа инновациялыќ т±рѓыда
білім беруде.Тєуелсіздік алѓан
уаќыттан бастап институт ќабыр-
ѓасынан ±шырылѓан т‰лектердіњ
сексен пайыздан астамы жылма
жыл ењбек нарыѓында μздерініњ
алѓан сапалы білімініњ арќасын-
да, ±стаздыќ мамандыѓымен
ењбек етуде жєне с±ранысќа ие.
Біздіњ т‰лектеріміз облысымыз-
дыњ оњт‰стік аудандарыныњ мек-
тептерінде, Аќмола облысыныњ
Жарќайыњ, Жаќсы жєне Есіл
аудандарында, ал ішінара Аста-
на жєне Ќостанай ќалаларында,

ЌР ТЄУЕЛСІЗДІГІНЕ – 25 ЖЫЛ

 Т±ѓырымыз –
          тєуелсіздік

еліміздіњ оњт‰стік облыстарында
м±ѓалім болып ењбек еткеніне
маќтанамыз. Оныњ сыртында
мемлекеттік "Дипломмен –
ауылѓа!" баѓдарламасы бойынша
да біздіњ т‰лектеріміз ауылдыќ
мектептерге ж±мысќа орналасу-
да. Биылѓы оќу жылында жеті
т‰легіміз Арќалыќ ќаласыныњ
ауылдыќ метептерінде осы атал-
мыш баѓдарламамен ±стаздыќ
етіп, баспанаѓа ие болды.
Міне,б±л жетістіктер тєуелсіздік-
пен тыѓыз байланысты.

Б‰гінгі тањда Ыбырай атамыз-
дыњ  атындаѓы  педагогикалыќ
институтта он тоѓыз мамандыќ
бойынша педагог кадрлар дайын-
даймыз жєне оќып жатќан сту-
денттердіњ географиясы ауќым-
ды. Олар, Торѓай-Тобыл аймаѓы,
Орал мен Аќтμбе, Оњт‰стік Ќазаќ-
стан, Ќызылорда, Аќмола облыс-
тарынан. Шалѓайдан келіп оќуѓа
т‰скен студенттер жатаќханамен
ќамтамасыз етілген. Екі жатаќха-
намыз бар.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Білім жєне ѓылым министрлігі
бμлген оќу гранты мен "Серпін"
баѓдарламасы бойынша жєне
аќылы оќу бμлімдеріне биылѓы
оќу жылы 727 студент ќабылдан-
ды. Б±л кμрсеткіш μткен оќу жыл-
дарымен салыстырѓанда бірша-
ма жоѓары. Институттыњ ѓылыми-
оќытушылар ќ±рамыныњ
біліктілігін арттыру шењберінде
жања педагогикалыќ технология-
ларды енгізу бойынша жыл сай-
ын алыс  жєне жаќын шет ел-
дердіњ жоѓары оќу орнындарын-
да біліктіліктерін кμтеруде. 2015-
2016 оќу жылында алты оќытушы
шетелдік оќу орындарында
біліктілікті жоѓарылату курсынан
μтті: Испания, Португалия, Жапо-
ния, Германия жєне Словакияда
болды. Ал студенттеріміз акаде-
миялыќ ±тќырлыќ баѓдарламасы
бойынша еліміздіњ басќа педаго-

гикалыќ институттарында
білімдерін ±штауда. "Педагогика-
лыќ жоѓары оќу орныныњ білімдік
ортасында єлеуметтік-зерттеу
ќ±зыреттілікті ќалаптастыру"
ѓылыми-зерттеу баѓыты бойынша
біздіњ институттыњ профессор-
оќытушылар ќ±рамыныњ ењбек-
тері оќу ‰рдісіне енгізіліп, ‰немі
республикалыќ жєне шетелдік
ѓылыми басылымдарда жарияла-
нып т±рады. Бірнеше оќытушы-
мыз "Жоѓары оќу орныныњ ‰здік
оќытушысы" атаѓына ие. Инсти-
тутымыз "Университеттердіњ ±лы
хартиясыныњ" м‰шесі, Фридрих
Эберт атындаѓы ќормен, Ресей
жєне ТМД елдерініњ жоѓары оќу
орындарымен мєдени жєне
ѓылым салаларында тыѓыз бай-
ланыстамыз. Б±л тыњ μзгерістер
мен жетістіктерге біз, тек тєу-
елсіздіктіњ ѓана арќасында жет-
кеніміз шындыќ.

Тєуелсіздік алѓаннан кейін ѓана
біз μз студенттеріміздіњ оќу
‰рдісіне жања технологияларды
енгіздік. Оларѓа барлыќ жаѓдай
жасалѓан, дєрісханалар зама-
науи оќу ќ±ралдарымен жєне
ѓаламтор желісімен толыќ жаб-
дыќталѓан. 2013-2020 жылдарѓа
арналѓан Стратегиялыќ жоспары-
мызда ќ±зыретті, кμптілді, аќпа-
ратты технологияларды мењгер-
ген педагог мамандарды дайын-
дау кμзделген. Сондыќтан  біз
болашаќ педагог кадрларѓа жања
заманауи талаптарѓа сай білім
беру, оларды кμшбасшылыќ
ќалыпта тєрбиелеуді μзімізге

маќсат етіп ќойдыќ жєне инсти-
тут ќабырѓасында алѓан білімін
єрбір т‰лек келешекте μз оќушы-
ларына талдау, сараптау жєне іс
ж‰зінде ќолдану баѓытында
тєлімге ‰йретудеміз. Б±л – тєу-
елсіздік талабы. "Білімдіге – биік
орын бар" деп аталарымыз айтќ-
андай, μз ісіне аса ыждаѓатты-
лыќпен ќарайтын, студенттердіњ
арасында жоѓары беделге ие бо-
лып ж‰рген білікті  оќытушылары-
мыз баршылыќ. Оларды біз маќ-
тан т±тамыз, себебі, олардыњ
барлыѓы да Тєуелсіз елдіњ бола-
шаѓы – жастарды ертењгі к‰нге
дайындау ‰шін ењбек етуде. Со-
нымен ќатар, институтымыз ай-
маќтаѓы барлыќ шаѓын кешенді
мектептердіњ оќу-єдістемелік
тєжірибелік алањына айналды.
Б±л да заман талабына сєйкес-
тендірілген шаралар.

Басты жењісіміз – Тєуелсіздік,
ал біздіњ ќасиетті міндетіміз – оны
ќорѓау, мемлекетіміздіњ т±ѓырын
ныѓайту. Білім саласында ењбек
етіп ж‰рген ќызметкерлер ‰шін
¦лт жоспары-"100 наќты ќадам-
ды"  ж‰зеге асыру жєне еліміздіњ
ертењі – бєсекелестікке ќабілетті
білімді мамандар даярлау. Осы
міндеттерді  абыроймен орындау
Тєуелсіздігіміздіњ мерейтойына
тартуымыз болып табылады.

Сейітбек ЌУАНЫШБАЕВ,
 Ы.Алтынсарин атындаѓы

Арќалыќ мемлекеттік
педагогикалыќ институтыныњ

ректоры.
Арќалыќ ќаласы.

Рудный ќаласыныњ №19 орта мектебінде "Дін жєне
жастар" таќырыбында семинар μтті. Оѓан ќалалыќ
ішкі саясат бμлімініњ басшысы Алмат Жылыспаев,
РИИ-дыњ тєрбие ж±мысы жμніндегі проректоры Жа-
с±лан Алпысбаев, "Н±р" мешітініњ бас имамы Сейіт
Темірбек±лы ќатысып, оќушы жастарѓа асыл дініміз
бен діни т±раќтылыќќа н±ќсан келтіретін мєселелер
жайлы єњгіме ќозѓады.

Б‰гінгі тањда дінтанулыќ білімді жетілдіру, осы са-
ладаѓы білім беруді ж‰йелендіру жєне оны оќытатын
мамандарды даярлау мєселелері μте μзекті болып
табылады. Сондыќтан биылдан бастап 9-сынып
оќушыларына "Зайырлылыќ жєне дінтану негіздері"
міндетті факультативтік курсы енгізіліп отыр. Осы
пєнніњ маќсаты мен кμздеген міндеттері жайлы осы
шараны ±йымдастыруѓа ±йытќы болѓан тарих пєнініњ
м±ѓалімі Ѓали Саналиев μз баяндамасында терењі-
рек тоќталып μтті.

Жаћандану ѓасырында, ѓаламдыќ ќ±ндылыќтарѓа
ќауіп тμніп отырѓан сындарлы уаќытта жастар тєрби-
есі де μзектілігін жоѓалтќан емес. Сондыќтан осы
мєселеге терењірек тоќталѓан РИИ проректоры, сая-
си ѓылымдарыныњ кандидаты Жас±лан Алпысбаев
жастарѓа дінмен ќатар ата-бабадан м±ра болып келе
жатќан ±лттыќ дєст‰рлерімізді ќатањ саќтауѓа шаќыр-
ды. Ол жат аѓымдарѓа ќарсы т±руѓа м‰мкіндік беретін
басты ќ±рал - ±лттыќ идеология екендігін атап μтті.
Себебі, діни сауаты жоѓары, білімді азаматтыњ руха-
ни ќ±ндылыѓы мен идеологиясы болмаса барлыѓы
бекер. Жас ѓалымныњ сμзін єрі ќарай жалѓаѓан дін
μкілі Сейіт Темірбек±лы:

Т±тыну баѓалары
Инфляцияныњ жалпы дењгейін сипаттайтын

т±тыну баѓасыныњ индексі 2016 жылѓы ќазанда
2015 жылдыњ желтоќсанымен салыстырѓанда
106% ќ±рады.

Жыл басынан азыќ-т‰лік тауарларына баѓалар 4,5%
кμтерілді;

азыќ-т‰лік емес тауарларѓа баѓалар 6,2% жоѓары болды;
аќылы ќызметтер кμрсетуде баѓалар мен тарифтер 7,4%

μсті.
Азыќ-т‰лік тауарлары
Алкогольсіз сусындар 19,8%, ќант – 17,8%, май жєне тоњ

майлар – 11,4%, нантоќаш μнімдері жєне жармалар – 10,9%,
ж±мыртќа – 9,4%, с‰т μнімдері – 5,7%, балыќ жєне тењіз
μнімдері – 5,4%, алкогольдік ішімдіктер – 3%, ет – 2,6% ќым-
баттады, жемістер жєне кμкμністер – 9,6% арзандады.

Темекі μнімдері 6,5% ќымбат болды.
Азыќ-т‰лік емес тауарлар
Баѓаныњ жоѓарлауы фармацевтикалыќ μнімге (13,3%), ±заќ

пайдаланылмайтын т±рмыстыќ тауарларѓа (8%), ‰й т±рмы-
сына ќажетті заттар, т±рмыстыќ техника жєне т±рѓын ‰йге
аѓымдаѓы ќызмет кμрсетуге (6,2%), киім мен аяќ киімге (5,7%)
болды.

Жанармай 3,5% ќымбат болды.
Аќылы ќызметтер кμрсету
Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ќызметтерінен суыќ су 26,7%, ор-

талыќтан жылыту – 25,5%, кєріз – 19,8%, тарату желілері бой-
ынша тасымалданатын табиѓи газ – 13%, электр энергиясы –
3,7%, ыстыќ су – 0,2%, ќоќыс жинау – 0,1% ќымбат болды.
Саќтандыру, ќ±ќыќтыќ ќызметтері 7%-дан, білім беру – 6,7%,
жолаушылар кμлігі – 4,9%, байланыс – 0,8% ќымбаттады.

– Расында, ќазіргі алмаѓайып заманда бала тєр-
биесініњ нашарлауы, ќоѓамда жаман єрекет пен жат
ќылыќтардыњ кμрініс табуы, жас ±рпаќтыњ б‰гінгі ру-
хани жєне мєдени келбетін ќалыптастыруѓа теріс
єсер  етіп жатыр. Біраќ та ќоѓам мен мемлекет жас-
тарѓа зор сенім артады, – деп атап μтті.

Шара барысында жастар кμкейдегі с±раќтарын да
ќойып, т±шымды жауаптар ала алды. Жастарды
кμбінесе Исламныњ бес шарты, хиджаб мєселесі,
Исламныњ діни мерекелерініњ басќа діни мерекелер-
ден айырмашылыѓы мен діни тμзімділік мєселелері
ќызыќтырды.

Айта кетейік, "Дін жєне жастар" таќырыбындаѓы
семинардыњ ±йымдастырылуына мектептіњ жања ди-
ректоры Г‰лжазира Смаѓ±лова ±йытќы болып отыр.
Сондыќтан ол шараныњ ќызыќты, єрі тартымды μтуі-
не атсалысќан ќонаќтарѓа ризашылыѓын білдіріп,
алхыс хаттар табыстады. Семинар соњында єннен
шашу шашылды.

СТАТИСТИКА МЄЛІМЕТТЕРІНЕНДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Дін жєне жастарДін жєне жастарДін жєне жастарДін жєне жастарДін жєне жастар
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...Шынын айтсаќ, г‰лденіп,
жањѓырѓан ауыл да,  єлі де
ыњыршаѓы  айналып,  ќ±р с‰л-
дері ќалѓан елді мекендер де
бар. Єсіресе, басќасын айтпа-
ѓанда, суды ауыл шетіндегі ќ±-
бырдан шелектеп таситындар-
ды да, отќа кμмір, кей ‰йлер те-
зек жаѓатындарды да кμрдік.
Осындай ауылдыњ бірінен бір
аќсаќалды єњгімеге тарттыќ:

– Кењшарлар жабылѓаннан
кейін, ауылдыњ оќыѓан, білікті
жігіттері мал мен техниканы,
жерді бμліп-бμліп алды. Бірінші
жылы тапќан табыстарына ау-
дан, облыс, кейбіреулері Аста-
на ќаласынан ‰й сатып алып,
отбасын сол жаќќа кμшірді.
Ќазір  олар  ауылѓа  жылына
екі-аќ рет келеді. Ауылда т±раќ-
ты т±ратын олардыњ к‰зетші-
лері ѓана. Байшыкештер кμк-
темде 10-15 механизаторымен
келіп, т±ќым сеуіп кетеді де, к‰з-
де 20-25 механизаторымен ке-
ліп, егіндерін жинап, алып ке-
теді. Б±рын егін орѓаннан кейін,
егістікте мая-мая сабан ќала-
тын. Ќазір ол да жоќ.

Ењ соњында ол "бір кезде кμз
алдымызда жалањб±т μскен ба-
лалар, б‰гін бізді жалањб±т ќал-
дырып отыр", – деп к‰рсінді. Аќ-
саќалдыњ б±л єњгімесінен бар-
лыќ аймаќта жаѓдай осындай
екен деп отырѓаным жоќ. Елді-
гін саќтап, ж±ртпен єп-єдемі ж±-
мыс істеп отырѓандар да бар.
Біраќ аќсаќалдыњ айтып отыр-
ѓаны ащы шындыќ екені рас.

Б±рын бір шаруашылыќта ор-
та, жоѓары білімі бар 15-20 ма-
ман болушы еді. Б‰гінгі ауылдан
ондай кμп маманды кμрмейсіз.
Олардыњ барлыѓыныњ ж±мы-
сын білсе де, білмесе де ќаржы-
ны ‰немдеу ‰шін шаруа ќожа-
лыѓыныњ жетекшісі μзі атќара-
ды. Сонда не болды?

Колледж, институттар кім-
дерді дайындап жатыр? Дип-
ломдарын ‰йге тастап, базарда
арба с‰йреп ж‰рген жастар кμ-
бейіп барады. Маман болмаса
жердіњ ќ±нарлылыѓын кім тексе-
реді? ¤німді молайтудыњ жо-
лын кім кμрсетеді?

"Енді не істеу керек?" деген
зањды с±раќ туындайды. Ќайт-
кен к‰нде ауылдыњ жаѓдайын
жаќсартамыз? Ауылдаѓыларѓа
ж±мыс беріп, олардыњ т±рмы-
сын ќалай кμтере аламыз? Ме-
ніњше, мєселелерді шешетін
жол кμп.

Ењ алдымен – ауылѓа ењбек
адамын ќайтаруѓа кμњіл бμлу
керек. Екінші басты проблема –
басќаларѓа керек, нарыќта
с±ранысќа ие деген μнімді μн-
діру жєне де сол μндірген μнімге
нарыќтан орын тауып, тиімді
сату, барынша пайда табу.

Болашаќта мемлекет есебі-
нен немесе жекелер есебінен
(аралас та болады) мамандан-
дырылѓан ірі-ірі ауылшаруашы-
лыќ  кооперативтерін  ќ±рса.
Кооперативтіњ міндеті айќын
болу керек. Алдымен меншіктегі
жерден μзімізге, содан кейін са-
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туѓа не μндіре аламыз, оѓан ќан-
дай м‰мкіндіктеріміз бар дегенді
саралап, белгілегеніміз жμн.
Еліміз бен алыс-жаќын кμрші-
лердіњ  базарларын  толыѓымен
зерттеп, шеттен нені сатып ала-
тынымызды, кμршілердіњ ќан-
дай μнімге с±ранысы бар, μзіміз
μндіргенді ќайтсек тауарѓа ай-
налдырып, сатып пайда таба-
мыз, т.с.с с±раќтарѓа жауап із-
деп, содан кейін ж±мысты жос-
парлап, μнімді μсіру, μњдеу, саќ-
тау  жєне  тасымалдаудыњ
тиімді технологиясын жасайды.
Кооперативі бар ж±мыстыњ ме-
неджері болуы керек.

Ауылшаруашылыќ коопера-
тивініњ ењбек ќатынасы толыќ
шаруашылыќ есепке кμшіріліп,
алдын ала жасалѓан келісім-
шартта олар не μндіруге тиіс, ол
μнімдерді кооператив ќашан,
ќандай баѓамен сатып алатыны
белгіленеді. Єр маман, ж±мыс-
шы тек ќана μз шаруасымен ай-
налысќаны д±рыс. Т‰йіп айтќан-
да, егінші егін егіп, малшы ма-
лын баѓып, барынша арзан єрі
мол μнім беріп, ќалѓан шаруа-
ны кооперативтіњ менеджерлері
μз мойындарына алады. Б±л ењ
бірінші ењбек адамыныњ μзіне,
μзініњ ењбегіне деген сенімін ар-
ттырары сμзсіз. Ал сенім бар
жерде, μнім де болады. Ал,
б‰гін ше? Шаруашылыќ ќожа-
лыќтарыныњ иелері μздері
т±ќым мен техниканы, оларѓа
ќажетті бμлшектерді іздейді,
μздері т±ќым себеді, μздері жи-

найды, μздері осынша мањдай
термен келген μнімді ќайда,
ќандай баѓамен сатамын деп
бастары ауырады. Ењбекті жа-
њаша ±йымдастыру оларды то-
лып жатќан ж±мыстардан боса-
тады. Олар тек ќана μнім μнді-
румен айналысады, басќаѓа ба-
стары ауырмайды жєне алдын
ала жасалѓан келісім-шартќа
байланысты μндірген μніміне
ќарай ќажетті баѓасын алады.
Сол ќаржымен бірге  ол μзіне
деген, μзініњ ењбегіне, еліне де-
ген сенімі артады.

Єрине, ауыл адамына м±н-
дай жаѓдай жасау кμп ќаржыны
талап етері сμзсіз. Шыѓынѓа ќа-
рамай, солай істеуге тура келе-
ді. Кооператив м‰шелеріне т±р-
ѓын ‰й, т‰рлі ќоймалар мен μн-
діріс орындарын, кењсе мен ба-
лабаќшаларды, мектептер мен
сауда, медициналыќ ќызмет
орындарын салу керек. Оѓан
кеткен шыѓындардыњ барлыѓы
ертењ-аќ μтелері сμзсіз. Біздіњ
жерімізде не μспейді? Ал жері
байдыњ елі бай болуы – дєлелді
ќажет етпейтін аксиома.

Ауыл адамыныњ ењбегін
б±лайша ±йымдастырудыњ таѓы
бір талабы бар. Ол – "жерде
μскен жерде ќалмасын" деген
тілек. Мысалы, б‰гінгі шопан μз
ењбегініњ жартысын ѓана ќажет-
ке жаратып ж‰р. Ол ќойдыњ етін
ѓана пайдаѓа асырады. Ал оныњ
ж‰ні, терісі, с‰йегі ‰шін шопан
кμк тиын да алмайды. Олардыњ
барлыѓы шашылып далада ќа-

лады. Ќойдыњ терісінен тон
тігіп, ж‰нінен неше т‰рлі б±йым-
дар тоќып, с‰йегінен ќ±с шару-
ашылыѓына ќажетті с‰йек ±нын
μндіруге болады. Тіпті, ќойдыњ
ќиынан жерге ќажетті органика-
лыќ тыњайтќыш μндіруге бола-
ды ѓой. Болашаќ ауылшаруа-
шылыќ кооперативтері (єрине,
‡кіметтіњ ќолдауымен) осы ай-
тылѓандарды ж‰зеге асыратын
болса, шопанныњ табысы б‰гін-
гіден бірнеше есе артар еді.

Біз  айтып отырѓан ауылша-
руашылыќ кооперативтерін ењ
алдымен шаѓын ќалалардыњ
ќасынан ±йымдастырѓан д±рыс
болар еді. Себебі, ќай жаѓынан
болса да ќалалардыњ м‰мкін-
діктері мол. Екіншіден, жаќын
жерден жаѓдай жасап берсењ,
б‰гінде екі ќолы алдына сыймай
отырѓан ќалалыќтар ол коопе-
ративтерге ќуана-ќуана барары
сμзсіз. Б±л ќалалардаѓы ж±мыс-
сыздыќты, т±рѓын ‰й проблема-
сын, ќаланы ќажетті азыќ-т‰лік-
пен ќамтамасыз ету мєселе-
лерін шешер еді.

Ќаланыњ жанындаѓы ауылѓа
суды да, электр энергиясын,
газды да, жолды да алып бару-
ды жењілдетері сμзсіз. Б±л коо-
перативтер μздерініњ тиімділігін
дєлелдегеннен кейін, оларды
алыс аудандарѓа алып баруѓа
болды. ¤зініњ мамандыѓына,
μніміне алар баѓасына сенімді
болса, ќазаќтыњ тауды да
б±зып, тасты да жарары сμзсіз.

Ќуанышбай  ОРМАНОВ.
Ќостанай ќаласы.

Баќытк‰л Ќабдыѓалиева кє-
сіпкерлікпен б±рыннан айналы-
сып келеді. Б±л сала оѓан жаќсы
таныс десе де болады. Ол μз ісін
сонау екі мыњыншы жылдарда
бастаѓан еді. Содан бері кμп
уакыт та μтті, бизнестіњ шартта-

ры да μзгерді. Біраќ сол уаќытта
іскерлік єлеміне келген ќыз-келін-
шектер наѓыз бизнес ледилерге
айналды десе де болатындай.

Баќытк‰л б‰гінде жолдасы
Н±рланмен арнайы тауар сата-
тын д‰кенді басќарып отыр. Олар
бірігіп, сол уаќыттан бастап ќала-
да кењсе тауарларын сатуды бас-
тады. Уаќыт μте келе оныњ биз-

Ќостанай облысыныњ аймаќтыќ ‰йлестіру кењесініњ ке-
зекті отырысында "ЖК Ленинское" ЖШС жењілдетілген ќар-
жыландыру бойынша шаѓымы маќ±лданды. Компания мал
азыѓын сатып алу ‰шін 8,5 %-бен 30 миллион тењге алуѓа
ќол жеткізді. Тиімді шарттарды ±сынѓан "Даму" Ќоры мен
Ќостанай облысы єкімдігініњ бірлескен баѓдарламасы
кμптеген кєсіпкерлерге жол ашуда.

Аталмыш серіктестік бес жыл бойы мал шаруашылыѓы-
мен, соныњ ішінде шошќа мен торай μсірумен айналысып
келеді. Олар асыл т±ќымды малдыњ басын кμбейтуді ќолѓа
алѓан. Несиені ала отырып, малдыњ жем-шμбін арзан ба-
ѓамен ала алады. Осыныњ арќасында кμпшілік т±тынатын
ет тауарларыныњ да баѓасын тμмендетуге болады. Б±л
біздіњ облысымызда жењілдетілген ќаржыландыруѓа ќол
жеткізген кезекті серіктестік.

ЌУАТТЫ БИЗНЕС  –  ЌУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ

  «Даму» ќорыныњ  «Даму» ќорыныњ  «Даму» ќорыныњ  «Даму» ќорыныњ  «Даму» ќорыныњ
          ќолдауымен          ќолдауымен          ќолдауымен          ќолдауымен          ќолдауымен

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

несі ±лѓайды. Кењсе тауарлары –
б±л к‰нделікті с±ранысќа ие тау-
ар, сондыќтан сауда ќарќындай
т‰сті, енді жеке меншік д‰кен ашу
ќажеттілігі туындады. Ендігі жер-
де μздерініњ сатып алушылары-
на ќолайлы жаѓдай жасау ‰шін
арнайы д‰кен ашуѓа бел буды.

2011 жылы "Гафура" д‰кені
ашылды. Б±л идеяны ж‰зеге асы-
ру ‰шін ќаншама к‰ш-жігер мен
шыѓынныњ ж±мсалѓанын айтпай-
аќ ќойса болады. Онымен ќоса,
сауда орындарын жања тауарлар-
мен толыќтыруды ќамтамасыз
ету керек еді. Оларѓа да айналым
ќаражатыныњ жетіспеушілігі
ќиындыќ туѓызды.

Осы орайда "Даму" Ќорыныњ
кμмегіне ж‰гініп кμруге бел буды.
Осылайша, 10 млн тењге мμлше-
рінде несие алуѓа м‰мкіндік алды.
Б±л жаѓдайѓа "Даму" Ќоры
кепілдік ќойды. Ќор 5 млн тењге
сомасында  кепіл берді, б±л не-
сиеніњ барлыќ кμлемініњ жарты-
сын ќ±райды.

Банктік 14 пайыздыќ сыйаќы-
ныњ 10 пайызын мемлекет μтейді,
ал ќалѓан 4 пайызын ѓана несие
алушы тμлейді, б±л μте жаќсы
ќолдау болды.

Бірлескен
жоба жемісі

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА
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 Ы.АЛТЫНСАРИННІЊ ТУЃАНЫНА 175 ЖЫЛ

Ы.Алтынсарин атын-
даѓы облыстыќ балалар
мен жасμспірімдерге ар-
налѓан кітапханада есімі
елімізге, соныњ ішінде
облысымызѓа танымал
аќын Серікбай Оспанов-
тыњ "Сμнбес шыраќ"
атты кітабыныњ т±сауке-
сері болып μтті. Іс-шара
¦лы ±стаздыњ туѓанына
175 жыл толуына арнал-
ды.

– Оќырмандарѓа,
соныњ ішінде жастарымызѓа
±стаздыњ  ±лы т±лѓасын, халыќ
алдындаѓы зор ењбегін насихат-
тау, сол секілді шыѓармашылы-
ѓымен, елініњ, жерініњ тарихы-
мен, мєдениетімен  таныстыру,
μз еліне деген с‰йіспеншілігін
арттыру маќсатында осы іс-ша-
раны ±йымдастырып отырмыз.
Б±л кітаптыњ ерекшелігі сол, ата-

"Сμнбес  шыраќ"
мыз Ыбырайдыњ  т±лѓасымен,
д‰ниетанымымен, аќындыќ ор-
тасымен, шєкірттерімен, зерттеу-
шілермен, ‰ш ж±рты – μз ж±рты,
ќайын ж±рты, наѓашы ж±ртымен,
ж±мбаќ ќазасы туралы жайын-
даѓы єњгімелер жањаша кμзќа-
распен берілгенін ањѓарасыз, та-
нысасыз.  Кешімізге ќатысќан

Ы.Алтынсарин атындаѓы  да-
рынды балаларѓа арналѓан мек-
теп-интернатыныњ оќушылары
Д.Жанатаев, А.Аманжолова
аќын   Серікбай Оспановќа  ар-
налѓан μлењдер оќыса, Ќоста-
най мемлекеттік педагогикалыќ
институтыныњ студенттері
С.Жанжігітов, В.Рамазанова,
А.М±ќажанова Ы.Алтынсаринніњ

¦лы ±стаз еліндегі
мереке

Жаќында Алтынсарин ауда-
нында даланыњ дара ±стазы
Ыбырай Алтынсаринніњ 175
жылдыѓы атап μтілді. Щербаков
ауылындаѓы Ыбырай саябаѓын-
да μткен игі шараѓа жиналѓан-
дарды аудан єкімі Б.Ахметов
ќ±ттыќтап, ауданныњ Алтынса-
рин атымен аталу кезењіне де
тоќталды.

– 1991 жылы аудан ¦лы аѓар-
тушыныњ атымен аталды. Ќазіргі
тањда аудан орталыѓындаѓы
Обаѓан орта мектебі Алтынсарин
атамыздыњ атымен аталѓан.
Аудан єкімдігі саябаѓында ¦лы
¦стазѓа арналѓан ескерткіш те
ашылды, – деді аудан єкімі Б.Ах-
метов.

Сондай-аќ, шараѓа облыс ор-
талыѓынан ат терлетіп келген
ќонаќтар да б‰гінгі игі іске
м±рындыќ болѓандарѓа μз риза-
шылыќтарын білдірді.

– Аѓымдаѓы жылы μњірімізде
Ы.Алтынсаринге арналѓан
кμптеген іс-шаралар болып μтті.
Б‰гінгі мерекелік жиынды соныњ
ќорынтындысы десек те болады.
Аудан басшылыѓына, жастарѓа,
єріптестерім – м±ѓалімдерге
м±ндай шараларды μткізіп жат-
ќандарыњыз ‰шін алѓыс айтќым
келеді, –деді белгілі ѓалым, про-
фессор Ќалќаман Жаќып.

Аталѓан шара аясында  ќол-
данбалы шыѓармашылыќ ше-
берлерініњ ж±мыс жєрмењке-
кμрмесі, аудандаѓы шыѓарма-
шылыќ ±жымдарыныњ ќатысуы-
мен  музыкалыќ-сауыќтыру баѓ-
дарламалары, ±лттыќ спорт
т‰рлерінен ойындар мен мере-
келік сауда ±йымдастырылды.

Г‰лназым
      САЃИТОВА

μміріне, тєрбиелік мєні бар
єњгімелері туралы, Ыбырай мен
Алаш т±лѓаларыныњ арасындаѓы
сабаќтастыќ жайында ќысќаша
баяндама жасады, –деді кітап-
хана маманы Бибіг‰л Латыпова.

Кеш барысында облыстыќ
Ы.Алтынсарин атындаѓы мемо-
риалдыќ м±ражайдыњ ќызмет-

кері Роза Ќуанова,
Ы.Алтынсарин атын-
даѓы дарынды бала-
ларѓа арналѓан мек-
теп-интернатыныњ
±стазы М.Ќадірѓалие-
ва кешке  ќатысушы-
ларды атамыз Ы.Ал-
тынсарин туралы
біршама ќызыќты, та-
ѓылымды маѓл±мат-
тармен таныстырды.
Кеш ќонаѓы, кітап ав-
торы аќын Серікбай
Оспанов  ±стаз Ы.Ал-
тынсарин жайлы,

кітап мазм±ны жμнінде терењірек
мєліметтер  келтіре отырып ай-
тып берді.  Сол секілді аќын
μзініњ домбырасымен єн шыр-
ќады, кітапханаѓа сый ретінде
кітабын сыйлады.

СУРЕТТЕ: кештен кμрініс.
Суретті т‰сірген

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Сонымен ќатар, жас μнерпаздар
да ќонаќтарѓа μз μнерлерін паш
етті.

Сабыр МОЛДАЃАЛИЕВ.
Алтынсарин ауданы.
Суреттерді т‰сірген автор.

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Адамныњ к‰ні
адаммен

Юрий Дебенко – 2 топтаѓы м‰гедек. Ол μткен жылы кєсіпкерлерге
ќызмет кμрсету орталыѓына μтінішпен келген болатын. Ескі авто-
кμлігіне газ ќондырѓысын орнатып беруге кμмек с±раѓан еді. Ќазіргі
кезде ќай іске болмасын, демеуші табу оњай емес. Б±л ќызмет ќым-
бат т±ратынын (150 мыњ шамасында) т‰сініп, кμњілі т‰сіњкіреп кет-
кені бар. Ол біреуге к‰нін салѓан емес, жекеменшік тасымалмен ай-
налысады. Тасымалмен айналысу табыс кμзі ѓана емес, с‰йікті ісі
деуге болады. ¤йткені оныњ еркін ж‰ріп-т±ру м‰мкіндігі шектеулі, ал
ж±мысы арќылы клиенттерімен араласады, ‰немі ж±мыспен ж‰реді.

М‰гедектігі бойынша алатын жєрдемаќы к‰нкμріске жетпейді, сон-
дыќтан ‰немдеуге тура келеді. Ќазіргі кезде кμптеген ж‰ргізушілер
μздерініњ кμліктеріне газ ќондырѓысын орнатќан, ќондырѓы μзініњ
ќ±нын жарты жылдан кейін аќтайды. ¤те тиімді. Осыны т‰сінген Юрий
кμлігіне ќондырѓы орнатуды кμптен армандап ж‰р еді.

Ќуанышќа орай оныњ арманы орындалып, кμмек беретін жандар
табыла кетті. "GreenAuto" компаниясыныњ командасы Альтаир Мо-
хоревтыњ басшылыѓымен кμлікке газ ќондырѓысын тегін орнатып
берді.

"Баѓдарламаѓа ќатысу ‰шін μтінім бергенде, маѓан кμмек кμрсеті-
леді дегенге сенбедім. Біраќ, кєсіпкерлерге ќызмет кμрсету орталы-
ѓыныњ менеджері, маѓан кμмек кμрсететін кєсіпкер бар екенін айт-
ќанда, тμбем кμкке жеткендей ќуандым. Кез келген арман орындала-
ды, тек ќол ќусырып отыра бермей, талпыну керек екен", – дейді
Юрий.

Ол "Даму" Ќорына, кєсіпкер Альтаир Мохоревке кμрсеткен кμмек-
тері ‰шін, жеке бизнесін дамытуѓа м‰мкіндік бергеніне алѓыс айтты.

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ  –
                               ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТ

Жабыќќан жанѓа
жєрдем

Ќостанай облысы ТЖД μрт
сμндіру жєне апаттыќ-ќ±тќару
ж±мыстары ќызметініњ ќызмет-
керлері ‰йлері μртеніп, ќиын-
дыќќа тап болѓан Ырѓызбаев-
тардыњ отбасына кμмек берді.
Тілсіз жаудыњ ќ±рбаны болѓан
отбасы м‰шелері дін аман,
біраќ барлыќ м‰лкі μртке оран-
ѓан болатын.

Ырѓызбаевтар отбасы ењ
бастысы бастарыныњ аман ќал-
ѓанына ш‰кіршілік етеді. Оларѓа
кμмек ќолын созып жатќандар
барынша ќолдау кμрсетуде.
Адамныњ к‰ні адаммен екенін
осындайда сезесіњ. Кадр ќыз-
меті бμлімініњ бас маманы-пси-
холог Анна Волощук  отбасы
м‰шелерімен кездесіп, ќарсы
алѓан балаларѓа т‰рлі тєтті-
лерді табыс етті.

Материалдыќ кμмек ретінде
жылы киімдер, басќа да керек
заттар єкелінді. Ќазір к‰н суытты, ал отбасы м‰шелерініњ ешќандай
киетін киімдері жоќ. Кμмек бергендердіњ бєрі "ќайырымды болу – єр
адамныњ басты борышы" деп санайды. М±ндай ќиын жаѓдай єркімніњ
басында болуы м‰мкін. Сондыќтан бір жаѓадан бас, бір жењнен ќол
шыѓара білгенде ѓана ќиындыќты жењуге болады.

Анар Ырѓызбаева μрт сμндіру ќызметіне кμрсетілген материал-
дыќ кμмек ‰шін алѓысын білдірді. Алдаѓы кμктемде отбасы м‰шелері
‰йлерін ќайта салып, ќуанышты к‰нге аман-есен жетулерін тілеп
отыр.
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Еліміздіњ тєуелсіздігініњ 25
жылдыѓында Арќалыќ μњірлік
ауруханасы кμп нєтижелерге
жетті. Осы уаќыттарда ќаланыњ
ауыл жєне ауылдыќ округтерімен
ќатар, кμршілес Аманкелді, Жан-
келдин, Жарќайыњ аудандары-
ныњ т±рѓындары да келіп ем-
делді.

2006 жылы облыс ќазынасы-
нан 360 млн тењге ќаражат бμлі-
ніп, ауруханамыз ‰ш жылѓа жос-
парланѓан уаќыт ішінде заманауи
к‰рделі жμндеуден μтті. 42 млн
тењгеніњ медициналыќ ќ±рал-
жабдыќтарына ќол жеткіздік. Со-
ныњ арќасында асќазан, б‰йрек,
іш ќ±рылысы ауруларын жіті ќа-
рауѓа м‰мкіндік туды. Ќондырѓы-
лардыњ тілін дєрігер-мамандары-
мыз жаќсы мењгерген. Ќазіргі тањ-
да халыќтыњ белгілі бір топтарын
жан-жаќты скринингтік тексеру-
ден μткізу ‰стіндеміз.

Біздіњ ауруханада терапия,
травмотология, хирургия, реани-
мация, инфекциялыќ тєрізді жал-

пы саны 15 бμлімше ж±мыс
істейді. Оларда 150 маман ењбек
етуде. Жыл сайын ќатарымыз
жас мамандармен толыѓуда.
Мєселен, μткен жылы μњірлік
ауруханаѓа 1 балалар дєрігері, 1
терапевт, 1 хирург келіп, ж±мысќа
орналасты. Олар мемлекет тара-
пынан берілетін тиісті кμтерме
ќаржыларын алып, єкімдік тара-

¦лт саулыѓы –
басты назарда

пынан т±рѓын ‰ймен де ќамтама-
сыз етілді.

Аурухана ѓимараты сєулетті,
жылы, жарыќ. Ыстыќ, суыќ суы
бар. Барлыќ жаѓдай жасалѓан.
Сырќаттар жайлы жерде емін
алып, алѓыстарын айтып кетіп
жатыр. Ж±мысымыздыњ бєрі ком-
пьютерлендірілген, заманауи
жабдыќтар да жеткілікті. Учас-
келік дєрігерлер портал арќылы
ж±мыс істейді, квота кезегін ком-
пьютер μзі белгілеп, уаќытын
кμрсетіп т±рады.

Жылма жыл медициналыќ
жабдыќтарды жањѓыртып отыру –
заман талабы. Мемлекеттік баѓ-
дарлама бойынша медициналыќ
жабдыќтар жањѓыртылып т±рады.
Жања жылѓа дейін 3 млн тењгеге
ж‰ректі ќарайтын монитор мен
аурулардыњ диогностикалыќ жаб-
дыќтарын алуды жоспарлап
отырмыз. Дегенмен, кадр тапшы-
лыѓы шалѓайда орналасќан Ар-
ќалыќ μњірі ‰шін де басты пробле-
ма екендігі жасырын емес. Б‰гін-

‡стіміздегі жылдыњ тоѓыз ай-
ындаѓы мєліметтерге с‰йенсек,
облыс бойынша 1700-ден астам
адам АИТВ инфекциясымен тір-
кеуге алынса, соныњ тμрт ж‰зден
астамы кμз ж±мѓан. Сондай-аќ,
ЖИТС бойынша есепке алынѓан
тоќсан науќастыњ ќырыќтан аста-
мы ќайтыс болѓан. Жалпы, дерт-
ке шалдыќќандардыњ 90 пайызы
15 пен 49 жас аралыѓындаѓылар.
Ал ауру кμрсеткіші бойынша
єдеттегідей Ќостанай мен Руд-
ный ќалалары алдыњѓы ќатарда.
Асылы, б±л дерттіњ т‰п тамыры-
на балта шабу м‰мкін болмай
отырса да, СПИД-ке ќарсы к‰рес
орталыѓыныњ мамандары ауруды
ауыздыќтау маќсатында т‰рлі
шараларды ж‰зеге асыруда.
Соныњ ішінде, аурудыњ алдын
алуда м±ндаѓы психолог маман-
дардыњ да кμмегі зор. Мєселен,
орталыќтаѓы рухани-єлеуметтік
кабинетке келетіндер саны μте
кμп. Кабинеттіњ психолог дєрігері
Єділхан Жабаевтыњ айтуынша,
к‰ніне кем дегенде ж‰зге жуыќ
адам бас с±ѓады екен. Єрине,
м±нда келетіндердіњ бєрін осы
дертке шалдыќќандар деп ойлау
єбестік. Олар СПИД-тіњ алдын
алу ‰шін саќтыќ шараларын жа-
сауѓа ниетті жандар. Кабинетке
келгендердіњ б±л жерде кез кел-
ген аќпаратќа ќаныѓып, дерт жай-
лы кењес алуларына да м‰мкіндігі
мол. Себебі, б±л аурудыњ єрі
ќарай тарап кетуіне жол бермес
‰шін алдын алып, ескертіп, кењес
беру де осы кабинеттегі психолог
дєрігердіњ басты міндеті.

– Кез келген адам б±л дерт

Психологтардыњ да кμмегі зорПсихологтардыњ да кμмегі зорПсихологтардыњ да кμмегі зорПсихологтардыњ да кμмегі зорПсихологтардыњ да кμмегі зор
Б‰гінде єлемді жайлаѓан АИТВ/ЖИТС (ВИЧ/СПИД)

дертімен к‰рес біздіњ елімізде де жан-жаќты ж‰ргізілуде.
Ѓасыр індетіне айналѓан б±л дерт Ќазаќстанда алѓаш рет
сонау сексенінші жылдардыњ аяѓында пайда болѓан
кμрінеді. Осы к‰ні еліміз бойынша АИТВ-ѓа шалдыќќандар
саны жиырма мыњнан асып жыѓылады. Ал, ЖИТС
бойынша екі мыњѓа жуыќ науќас есепте т±р. Сондай-аќ,
аталмыш дерттер туралы Алматы ќаласы кμш бастап
т±рса, біздіњ Ќостанай облысы бесінші орында екен...

жайлы толыќќанды мєліметті
білуі керек. Біздіњ орталыќта
есепте т±рѓан адамдар жасына
ќарамайды, балалар мен жастар,
орта жастаѓы, тіпті егде жастаѓы
кісілерге дейін бар. Сондыќтан,
біз єрбір облыс т±рѓынына осы
аурудыњ таралу жолы мен одан
саќтану жолдары туралы айтып,
ќ±лаќтандырып отырамыз. Тіпті,
μз есімін айтќысы келмеген жан-
дарды да біз ќ±пия т‰рде ќарай-
мыз. Ол адам туралы, науќас
жайында туѓан-туыстарына, та-
ныстарына да жариялауѓа біздіњ
ќ±ќымыз жоќ, ол "дєрігерлік
ќ±пия" деп аталады. Жаќындары-
на науќас адам тек μзі ѓана ай-
туѓа ќ±ќылы. Сондыќтан, тексе-
рістен μтуге ыќылас білдіргендер
тегін єрі ќ±пия т‰рде тест тапсы-
рып, медицина ќызметкерлерініњ
кμмегіне ж‰гіне алады. Сондай-
аќ, біз ќаламыздаѓы медицина-

лыќ колледждіњ студенттеріне де
ауру жайлы толыќ маѓл±маттар
береміз. Барлыќ медицина меке-
мелерініњ ќызметкерлері, ќан ор-
талыѓыныњ мамандары, тіс
дєрігерлері де міндетті т‰рде тек-
серіліп, психолог кењесін алуы
тиіс. ¤йткені, олар инемен ж±мыс
істейтіндіктен, жалѓыз АИТВ/
ЖИТС-ті ѓана емес, гепатит сияќ-
ты басќа да ж±ќпалы вирусті
ауруларды ж±ќтырып алуы
м‰мкін, – дейді психолог дєрігер
Єділхан Жабаев.

Жалпы,  дертті  ж±ќтырып  ал-
ѓан науќас ењ алдымен психолог-
тыњ алдынан μтеді екен. ¤йткені,
ауру ж±ќтырѓан адам бірден
‰рейленіп, μзіне ќол ж±мсауы да
м‰мкін. Ал, психолог мамандар
ондай жандарды сабырѓа шаќы-
рып, аурумен к‰ресуге ‰гіттейді.
Сондыќтан, психолог мамандар-
дыњ айтуынша,  АИТВ (ВИЧ) ин-
фекциясы б±л μлім таќады деген
‰кім емес.

– Негізінде осы дертті ж±ќтыр-
ѓан адамдар μзін ќоѓамѓа керексіз
сезініп, айналасындаѓылардыњ
да ондай жандарѓа деген кμзќа-
растары μзгеріп сала береді. Те-
гінде, оларды да ќоѓамныњ толыќ-
ќанды м‰шесі екендігін мойында-
уымыз керек. Б±рын дерттіњ та-
ралу кμзі тек нашаќорлар бола-
тын, ал ќазір олардыњ ќатарына
жењіл ж‰рістілер де себепші бо-
лып  отыр. Яѓни, кездейсоќ жы-
ныстыќ ќатынастыњ соњы осыѓан
єкелетінін ±мытпау керек. Сон-
дыќтан, єсіресе жастарѓа айта-
рым, ењ алдымен кездейсоќ жы-
ныстыќ ќарым-ќатынастан бой-
ларыњды аулаќ ±стањдар дегім
келеді. Салауатты μмір салтын
±станып, есірткі, темекі, араќ си-
яќты зиянды єдеттерден аулаќ
болѓан кез келген адам μз-μзін
АИТВ мен ЖИТС-тен ќорѓай ала-
ды. Єр адамныњ μз денсаулыѓы
μз ќолында, – дейді психолог
Єділхан Жабаев.

Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.

де біздіњ ауруханаѓа кардиолог,
невропатолог мамандары жетіс-
пейді. Сондыќтан, осы ќажетті
мамандарды дайындап, оќытуды
жоспарѓа енгіздік.

Халыќ денсаулыѓын басты на-
зарда ±стаймыз, осыѓан орай
ќажетті шаралар да жасалуда.
2017 жылы к‰шіне енетін міндетті
медициналыќ саќтандыру ж‰йе-
сіне єзірлік ж±мыстары ќарќынды
ж‰руде. Келешекте ауруларды
осы жања ж‰йе арќылы ќарап,
емдейтін боламыз. Жμн-жобасын
аќпарат ќ±ралдары арќылы ха-
лыќќа айтып, т‰сіндіріп жатыр-
мыз. Б±л ж‰йеніњ халыќќа пайда-
сы кμп. Балаларѓа, зейнеткерлер-
ге, м‰гедектерге, дєрігерлік есеп-
те т±ратындарѓа ‰кіметтіњ кепіл-
дендірген жєрдемімен тегін ќыз-
мет кμрсетіледі. Ж±мыс істейтін-
дерге ж±мыс орны 2%,  ќызмет-
кердіњ μзі 1% ай сайын т±раќты
жарна аударып т±рады. Ењ жаќ-
сы жері – кез келген ќалада ќала-
ѓан емін ала береді.

Ќайырымдылыќ шараларын
да естен шыѓармаймыз. Єр жыл
сайын т‰рлі акциялар μткіземіз.
Соѓыс ардагерлеріне тегін ќызмет
кμрсетіледі. Ай сайын туберкулез
ауруларына, балалардыњ диа-
беттік  ауруларына  арналѓан он-
к‰ндіктер μтікізіп т±рамыз.

¦жымда ±заќ жылдар бойы
жемісті ењбек етіп келе жатќан
медицина ісініњ майталмандары
кμптеп саналады. Диколай Єлма-
ѓанбетов, Болат Сейтжан±лы, Ќ±-
мар Ж±маѓали±лы, Т±яќ Тарбаќ-
±лы сынды ардагер дєрігерлері-
міз жылдар бойы ќалыптасќан
бай  тєжірибелерін  жас маман-
дарѓа ‰йретуден єсте жалыќпай-
ды.

Басты байлыќ– денсаулыќ.
Сондыќтан,  єр  шањыраќта  аман-
дыќ,  табыс,  денсаулыќ  болсын!

Ќуандыќ СМАЃ¦ЛОВ,
Арќалыќ μњірлік аурухана-

сыныњ бас дєрігері.
Арќалыќ ќаласы.

Бетті дайындаѓан   Ќарлыѓаш ОСПАНОВА.

Лимонмен емдеугеЛимонмен емдеугеЛимонмен емдеугеЛимонмен емдеугеЛимонмен емдеуге
болатын сырќаттарболатын сырќаттарболатын сырќаттарболатын сырќаттарболатын сырќаттар

Лимонды єдетте тропикалыќ жеміс, яѓни "жењсік жеміс"
деп білеміз. Дегенмен, оныњ адам денсаулыѓына пайдалы
μзге де ќасиеттері бар екен. Ондаѓы витаминдер мен
пайдалы ќоспалардыњ молдыѓы сонша, оны "ємбебап
жеміс" деуге де келеді. Тамаќ ауырѓанда, іш ќозѓанда тіпті
гепатитте лимонды естен шыѓармањыз!

Тамаќ ауруы (Ангина)
Тамаќ ќатты ашыѓан кезде бір лимонныњ жартысын ќабыѓымен

жењіз. Ащы? Есесіне μте пайдалы! Сонымен ќатар, лимон шырыны-
мен тамаќты шаюѓа болады. Оны сумен (1:3 пропорциясында) ара-
ластырып, бір к‰н бойы єр саѓат сайын жењіл шайып отырасыз.

Бронхит
Егер бронхитке дейін жетсењіз, тазаланѓан аќжелкектіњ 50 грамын

2-3 дана лимонныњ шырынымен араластырасыз. Сосын шєй ќасыќ-
пен к‰ніне тμрт рет ќабылдап отырасыз. Сонымен ќатар, сарымсаќ
пен лимон ќоспасы да асќынѓан бронхиттіњ алдын алады. Ол ‰шін 5
лимонды ќабыѓымен жєне 4 б‰тін сарымсаќты майдалап, араласты-
расыз. Содан кейін, бір литр су ќосыњыз. Сосын ќарањѓы жерде бес
к‰н саќталуы тиіс. Дайын болѓан д‰ниені к‰ніне ‰ш рет тамаќтанудан
20 минут б±рын ќабылдау керек.

Лоќсу
Лоќсу немесе ќыжыл маза бермесе лимонныњ жартысын сыѓып,

алынѓан шырынѓа жарты шєй ќасыќ сода ќосасыз.  Арнайы ќоспаны
бірнеше рет ќабылдаѓаннан кейін лоќсу да, ќыжыл да артта ќалады.

Т±мау
Шєйѓа дєрілік шμптермен ќоса лимонды да салып ішіњіз. Алды-

мен суѓа ќырмызы, жалбыз, шєлім (шалфей) мен жолжелкенді са-
лып ќайнату керек. Осындай ємбебап ќоспа аѓзадаѓы кальцийдіњ
мμлшерін тењгереді.  Ал  кальций  дене  температурасыныњ тμмен-
деуіне таптырмас ем болады.

Атеросклероз
Ас ќасыќ ќараѓайдыњ туралѓан ќылќан жапыраѓына бір стаќан ќай-

наѓан су ќосып, 30-60 минут к‰ту керек. Ол дайын болѓаннан кейін
бір лимонныњ сыќпасын ќосыњыз. Сосын к‰ніне ‰ш мезгіл тамаќтан
бір саѓат б±рын, 15-20 к‰н бойы єр кез бір стаќаннан ішіп т±рыњыз.

Гепатит
Б±л аурудыњ алдын алуда лимон шырынын немесе оныњ сумен

ќосындысын ±дайы ішкен пайдалы. Ол ‰шін лимонды ќабыѓынан ар-
шып, ќайнаѓан су ќосыњыз. Сосын 12 саѓат салќын жерде т±рѓаннан
кейін к‰нделікті ішіп т±ру керек.

Гипотония
Артериалды ќан ќысымы тμмендеген кезде 5-6 лимонды еттура-

ѓыштан μткізіњіз. Дайын болѓан лимонды пюреге бадан жапыраѓы-
ныњ туралѓанын (100 г) салыњыз. Сосын оны ќайнаѓан суѓа ќосып, 36
саѓат м±здатќышта саќтањыз. Ал содан кейін жарты
килограмм бал араластырыњыз. Барлыѓын жаќсылап
араластырѓаннан кейін таѓы 25 саѓатќа м±здатќышќа
ќоясыз. Содан соњ, к‰нде ‰ш мезгіл тамаќтан 30 минут
б±рын ќабылдањыз. Емделу мерзімі ‰ш апта.

Лимонды єдетте тропикалыќ жеміс, яѓни "жењсік жеміс"
деп білеміз. Дегенмен, оныњ адам денсаулыѓына пайдалы
μзге де ќасиеттері бар екен. Ондаѓы витаминдер мен
пайдалы ќоспалардыњ молдыѓы сонша, оны "ємбебап
жеміс" деуге де келеді. Тамаќ ауырѓанда, іш ќозѓанда, тіпті
гепатитте лимонды естен шыѓармањыз!

Лимонмен емдеугеЛимонмен емдеугеЛимонмен емдеугеЛимонмен емдеугеЛимонмен емдеуге
болатын сырќаттарболатын сырќаттарболатын сырќаттарболатын сырќаттарболатын сырќаттар
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   ЖАТ АЃЫМДАР

Біз кеше ѓана м±сылман болѓан ел
емеспіз. Біз дін мен дєст‰рін ардаќ-
таѓан, салтын саќтай білген ж±ртпыз.
Ќазаќ хандыѓы Алтын Ордадан
бμлініп шыќќан кезде дін мен
дєст‰ріне берік мемлекет ретінде μз
іргесін ќалады.

Кењес ‰кіметін ќанша жамандасаќ
та, дінімізге шектеу ќойса да,
б‰гінгідей ќаптаѓан жат аѓымдар
болѓан емес. Кењес ‰кіметі дінімізге
тыйым салып, тар ќыспаќта ±стаса
да, ата-бабаларымыз μмірдіњ небір
ащы-т±щы з±лматтарына (діндарлар-
ды ќудалау, ату, соттау, аштыќ, ж±т,
соѓыс т.б...) шыдамдылыќпен тμзіп,
кейінгі ±рпаќтарына дініміз бен салт-
дєст‰рімізді жеткізіп, аманат етіп
ќалдырды. Ќай ата-ана болмасын
"артымнан д±ѓа жасайтын ±рпаѓым
ќалсын", – деп, балањныњ баласына
‰йрет деп "Ќ±лќуалласын" (Ыќылас
с‰ресін) ‰йретіп, μмірден μткенін
б‰гінгі орта жастан асќан ќарттардыњ
баршасы біледі.

Ќазаќстан зайырлы мемлекет,
яѓни дін мемлекеттік саясаттан
бμлінген. Ќазаќстанда дєст‰рлі дін
–  Ислам, Єбу Ханифа мєзћабы, Ма-
туриди аќидасы. Біз осыны  ±ста-
нуымыз керек. Ал  осыны ±станбаса
– радикалды немесе жат аѓым болып
есептеледі.

Жаќында Аќтμбе ќаласында бол-
ѓан лањкестік єрекет б‰кіл Ќазаќстан-
ды д‰р сілкіндірді, ќалѓып кеткен
ќоѓамды селт еткізді. Елімізде Хана-
фи мазѓабымен ќатар ислам дінініњ
атын жамылѓан сєлєфи аѓымы ашыќ
та, жасырын да μздерініњ істерін ќар-
ќынды  ж‰ргізіп келеді. Енді, осы жат
аѓымдар елімізде ќашан, ќалай пай-
да  болды, соѓан тоќталсаќ.

Егемендіктен кейін сыртќа есік
ашылѓан сєтте  еліміздегі  аз оќуды
місе т±тпаѓан жастар діни оќу орын-
дарын іздеп Сауд Арабиясына ба-
рып, діни білім алѓан соњ елге ора-
лып, Ќазаќстанда уаћабшылдыќтыњ
кењ μріс жаюы ‰шін білек сыбана
кірісті. Ол жаќтан ‰йренгендерін, μз
білгенінше  балаларды ашыќ та жа-
сырын оќыта бастады.  Жастардыњ,
жасμспірімдердіњ  діни баѓыт-баѓда-
рын басќа арнаѓа б±рып, шетелдіњ
діни єдебиетімен  ќаруланѓан олар
‰й-‰йден шаѓын медреселер ашты.
Ол кезде діни сауатын ашып жат-
ќандарына ризашылыќ білдіріп, тый-
ым салынбады. Ол оќудыњ баѓыты
уаћабшылдыќтыњ кењ μріс жаюы бол-
ды. Б±л діни тармаќ Сауд Арабия-
сында  1990 жылдары пайда болды.
Сμйтіп, уаћабшылдар "ќалыпты
сєлєфилер" деген  жалањ т±жырым-
мен ж±мыс жасауѓа кμшті. Уаћабшы-
лардыњ б±л єдіс-айласы "таќийя"
(жасырын) деп аталады.  Яѓни, олар-
дыњ б±л єккі єдісінен елімізде уаћаб-
шылдыќтыњ "таќийяшылар"  атты тар-
маѓы шыќты.  Осы таќийяшылар
уаћабшылдыќ ќозѓалыстыњ ішіндегі
ењ ќауіпті  тармаѓы саналады.
¤йткені, таќийяшылар ќалыњ б±ќара-

Теріс аѓымды ауыздыќтайтын
уаќыт келді

ныњ ќамын жеген болып, дєст‰рге
дєрмен, пєктікке – пєрмен бергенсіп,
кμпшіліктіњ сеніміне кіріп, сєті келген-
де, μз идеологияларын тыќпалауѓа
тырысып баѓады. Нєтижесінде, ай-
налдырѓан бес-он жылдыњ ішінде
аѓым м‰шелерініњ саны к‰рт артып,
кμбейген ‰стіне кμбейе т‰сті. Аќпа-
рат дерек кμзінде сєлєфиліктер
80 000 адам десе, оныњ 15 000-ы
Астанада екен. Демек, сєлєфилер
санын салыстырмалы т‰рде айтар
болсаќ, жалпы саны облысымыз-
даѓы Арќалыќ  ќаласы т±рѓындары-
ныњ санындай екен, ал Астанадаѓы
сєлєфилер саны Жанкелдин ауда-
ныныњ барлыќ халќыныњ санына
пара-пар болып отыр, б±л ќуанарлыќ
жєйт  емес єрине. Ал, сєлєфизмге
зањ т±рѓысынан тыйым салсаќ, Араб
мемлекеттерімен дипломатиялыќ
ќарым-ќатынасымызѓа  кμлењке
т‰седі деген уєж айтылып ж‰р.  Де-
мек, осы уєждіњ негізінде бізде
сєлєфизмді "ќалыпты", "радикалды"
деп екіге бμліп ќарастырып отыр.
Ќалыпты деген сμз – "б±лардан еш
ќауіп-ќатер жоќ" дегенге саяды.
Ќалыптыларына  еркіндік берілді,
нєтижесінде ќаншаѓа μскенін жоѓары-
да айтып μттік. Ал, радикалдары
кеше ќалыптылардыњ сапында бол-
ѓаны, айтпаса да т‰сінікті шыѓар...

Ѓаламтордыњ баќылауда екені
баршаѓа аян. Олай болса, сєлє-
физмді, радикализмді, экстремизмді
таратып отырѓандарды неге аныќтап,
ќ±рыќтамасќа?  Неліктен оларѓа
тосќауыл ќойылмайды? Неліктен
оларѓа ќаржылай  демеу беріп отыр-
ѓандарды тыймайды? Неліктен шет
елден де келіп жатќан ќаражаттыњ
ќандай маќсатта ж±мсалѓанын тек-
сермеске?

Ал, барлыќ сєлєфилік аѓымдар-
дыњ діни кμзќарастары, айтары бір,
"Шєкєрім шатасты", "Абай  адасты",
Мєуліт "бидѓат", домбыраны  "ха-
рам", наурызды "ширік" дейді. Тари-
хына т‰кіреді, єдет-ѓ±рпына пысќыр-
майды. Ал осындай ±станымдаѓы
сєлєфизм ќалай "ќалыпты" саналып,
елімізде тайрањдап ж‰р? Ашыѓын
айтар болсаќ, біздіњ дініміз жат аѓым-
дар алдында шектен тыс дєрменсіз,
кешірімпаз, байсалды, терењнен ±заќ
толѓайды. Олай дейтініміз аќпарат
бетінде: "К‰нделікте намаз оќып
ж‰рген жамаѓаттыњ 30 пайызѓа
жуыѓы – басќа аѓым μкілдері".
Оларѓа  сєлєфит, яки басќа аѓымда
болѓаны ‰шін "мешіттен шыѓып кет"
деуге  ќаќымыз жоќ. Олар  имамдар-
ѓа ќ±рметпен ќарап, уаѓызымызды
тыњдаѓан сияќты  болып отырады.
Біраќ  олар негізгі идеологиялыќ
к‰шті, негізгі баѓытты интернет ар-
ќылы басќа бір сырттаѓы шейхтардан
немесе теологтардан алады", –
дейді. Б±л дініміздіњ ±станымы,
білім, єдеп, сабырлыќ екені рас, дей
т±рсаќ та Алланыњ ќасиетті ‰йіне
жат аѓымдылардыњ ќалауынша емін-
еркін кіріп-шыѓып ж‰руі, боз μкпе жас-

тарды μз аѓымдарына тартуы  ‰шін
єдейі намазѓа ќатысулары басынѓан-
дыќ,  ал біздіњ тараптыњ біле т±ра,
‰ндемей инабаттылыќ жасап, кішіре-
юімізден олар "бєдєуи" секілді  (ме-
шітке кіші дєрет сындырѓан) м±сыл-
ман бола ќоймас, яѓни тыя алмасаќ
дєрменсіздігіміз.

 Енді, осы радикалды аѓымдардыњ
таралуыныњ басты факторларыныњ
негізгі к‰ші – адами фактор мен ќару-
жараќ кμзіне  аздап тоќталсаќ. Ке-
шегі д‰ркіреп т±рѓан Кењес ‰кіметі
"ќару-жараќ"  сататын д‰кенін ашпа-
ды, тіпті,  колхоз, совхоздыњ малын
ќасќырдан ќорѓау ‰шін шопан мал-
шыларына ањшы мылтыѓын тауып
беру ќиын болды. Азын-аулаќ берген
мылтыќтарын милицияѓа тіркеген соњ
ѓана беретін еді. Ал, б‰гінде Ќазаќ-
станда 123 ќару-жараќ д‰кені бар,
орташа єр облысќа  8 ќару-жараќ
д‰кені келеді екен. Онда ќауќары
к‰шті ќырып жоятын "±њѓымалы атыс
жараќтары" бар. Осындай жай ањшы-
лар д‰кенінде  ќырып жоятын
"±њѓымалы атыс ќаруын"  сатуѓа
ќоюы д‰кен атына м‰лде ќайшы, оны
ќалай т‰сінуге болады? М±ны жасы-
рын желеу етіп, экстремистерге єр
ќаладан ыњѓайлы сєтте ќару-жараќ
дайындау тєсілі демеске бола ма?
Олай дейтініміз, "Ќорамсаќ" ќару-
жараќ ќауымдастыѓы вице президенті
Сергей Катновтыњ мєлімдемесіне на-
зар аударайыќ. Ќару д‰кендеріне ша-
буылын жасаѓанда содырларды ењ
алдымен ќызыќтыратыны  ањшы
ќаруы емес,  ќауќары одан к‰шті
±њѓымалы  атыс жараќтары дей келе,
осыдан бес жыл б±рын басб±зарлар-
дыњ єрекетінен соњ, ќауіпсіздік ша-
расын жасаѓанын айтады. Біраќ,
ќауіпті екенін біле т±ра "±њѓымалы
атыс ќ±ралын" сатудан алып таста-
маѓан. Осы жерде неге деген орын-
ды с±раќ туындайды. Одан єрі Сер-
гей Аќтμбе  содырларды ањшылыќ
ќаруымен бірге ±њѓымалы ќаруды да
ќолѓа т‰сіргендігімен, одан оќ атыл-
маѓан дейді кμріп т±рѓандай. Сонда
лањкестер атылмайтын  к‰шті ќару-
ды  ±стап ж‰ру ‰шін алѓаны ма?
Тіпті, ешќандай аќылѓа жанаспайды.

Таѓы да бір μрескел жаѓдай, б±л
д‰кендер атыс полигондарын да жаб-
дыќтайды екен, демек  б±л жай ѓана
д‰кен емес, баяѓы Кењес кезіндегі ар-
найы "єскери  сауда базасы" болып
отыр. Б±л масќара ѓой... Кењес за-
манында атыс ќару-жараќтары "бое-
вой", "холостой" деп бμлініп  осы
базадан ѓана алатын, б±ны μзім
єскерде сондай базада істегендіктен
айтып отырмын. Жаќында, "Свобода
слова" газетінен оќыдым, Приозер
ќаласында Балќаш мањында бір орыс
жігіті Макаров пистолетімен ‰ш
адамды атып μлтіріп ќашып кетті
дегенді. Демек, б±л да Сергейдіњ кμп
ќару-жараќ сататын д‰кендерініњ
жемісі демеске бола ма?..

Халќымыздыњ басым кμпшілігін
кєпірге шыѓарып "намаз оќымаѓан-
дарды" балаларын ата-анасы мен
туысќандарынан, ќоѓамнан без-
діретін "байсалды" сєлєфилердіњ
пєтуєлары еліміздіњ Конституция-
сындаѓы "біреудіњ наным-сенімін
кемсітуге болмайды" деген бабына
да ќайшы! Одан да μткен сораќы єре-
кеті – мемлекеттіњ зањына баѓынсањ
"ширіксіњ" деп  ашыќтан  ашыќ ќарсы
уаѓыз айтады.  Тμзімніњ де шегі бар
ѓой... Демек, осылай кете берсек,
ертењ сєлєфилер  елімізде кμпшілік-
ке айналып, ‰стемдікке ие бола
ќалса, Мысырдыњ кебін киеріміз
аныќ, сонда кμрер к‰німіз не бол-
маќ?... Бізге ¤збекстан, Тєжікстан
сияќты бауырлас елдердіњ тєжірибе-
сінен ‰лгі алсаќ артыќ болмас еді,
олар да μз тєуелсіздіктеріне ќауіп
тμндірген дєст‰рлі емес барлыќ дін
аѓымдарына єлдеќашан зањмен шек-
теу ќойѓан, ќуѓан.

Тоќсан ауыз сμздіњ тобыќтай
т‰йіні, сєлєфизмді, радикалды аѓым-
дарды ‰гіт-насихат, аѓартушылыќ
жолмен тоќтату м‰мкін емес, шектен
шыѓып кеткен. Сондыќтан елдіњ аман-
дыѓын, мемлекетіміздіњ т±тастыѓын,
тыныштыѓын саќтап ќаламыз десек,
жат аѓымдарды дереу ќатањ зањмен
тыю жєне елден тез арада ќуу ке-
рек, кешікпей т±рѓанда!

Наѓашыбай СЕРІКБАЕВ.
Рудный ќаласы.
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(Жалғасы. Басы газеттің 
өткен санында).

Асыра сілтеп таңдану өтірік-
ке ұқсас, бұлай ете берсең жұрт 
сенің талғамыңа сенбейтін бола-
ды, ақылыңның аздығын байқата-
сың. Ондай жағдайға жеткеннің, 
ақыры жаман болады.

Ұнатпайтыныңды жасыра 
біл. Біреуді ұнатпайтындығымыз-
ды (оның жақсы қасиеттерін мой-
ындай отырып) жасыра алмау 
– біздің бір кемшілігіміз. Қанға 
сіңген осы бір жаман мінезімізді 
кейде ұлы адамдарға да білдіріп 
аламыз. Осындай кезде ақыл-
есіміз бізге сабыр берсе игі – жақ-
сы адамдарды жек көрушіліктен 
өткен ұят нəрсе жоқ; батырларды 
сүю қаншалықты абырой болса, 
батырларға ұнатпаушылығымыз-
ды көрсету соншалықты абырой-
сыздық.

Міндеттеме алудан қа-
шатын бол. Саналылықтың 
басты қағидаларының бірі. Ұлы 
дана адамдар алдына ұлы мақ-
саттар, ұзаққа жоспарлар қояды; 
оған жетудің жолы ұзақ, жете ал-
май жарты жолда көп адамдар 
қалып қояды, себебі, ең басты 
нəрсені кеш қолға алады. Мін-
деттеме алып оны абыроймен 
орындағаннан гөрі, оны алудан 
жалтарып кеткен жөн. Міндетте-
ме – ақылды адамның қызығуын 
қоздырады. Бұл мəселеде 
жеңіске жеткеннен гөрі, қашқан 
ақыл. Алған бір міндеттемеңнің 
артынан тағы бір міндеттеме туа-
ды, бұрынғыдан да биік, міне осы 
жерде сенің байланғаның! Кейбір 
қызу мінезді, қызу қанды кісілер 
міндеттемені оп-оңай мойнына 
алады. Ұстамды мінезді естілер 
мұндай іске мойнын сұқпай ерлік 
жасайды. Олар «буынсыз жерге 
пышақ ұрмайды», күмəнді істе 
жеңімпаз боламын демейді, бір 
ақымақтың қателігін көріп тұрып 
оны қайталамайды.

Ешқашан өзіңе деген құр-
метіңді жоғалтпа. Жеке қалған 
кезіңде де өзіңмен өзің егеспе. 
Ар-ұятың ақиқатыңның өлшемі 
болсын, өзіңе шығарған үкіміңнің 
қаталдығы өзгенің пікірінен артық 
болсын. Жұрт сотынан қорқып 
ұнамсыз іске бас ұрма,  не айта-
ды деп арыңды тыңда. 

Жаны жайсаң батыр бол. 
Өлі арыстанның маңдайын қоян 
да тебе алады. Жүрек қайратын 
тəлкекке салушы болма: бір рет 
батылың жетпей шегіндің, екінші 
рет шегінесің, осылай ең соңғы 
кезекке дейін: бəрібір алдыңнан 
сол баяғы тосқауыл шығады емес 
пе, алғашқы кезекте неге батыл-
дық жасамадың? Рух батылдығы 
тəн күшінен басым келеді; оны 
семсермен салыстыруға болады, 
оны əрқашан ақылдың қынында 
дайын ұстаған жөн. Ол – тұлға-
ның қалқаны. Дəрменсіз рух –
дəрменсіз тəн күшінен жаман. 
Қанша адамдар ондаған тамаша 
қасиеттерді бір бойына жинаған, 
бірақ жүректі болмағандықтан 
жасық өмір кешеді, олардың тірі 
өліктен айырмашылығы жоқ. Мы-
салы, табиғат араға тəтті балға 
өткір инесін бекер қосып берме-
се керек, біздің бойымызда сіңір 
мен сүйектің болуы рухымыздың 
да сүйектей мықты болғанын қа-
лайды.

Өзіңді  толық ашуға 
асықпа. Жұрт алдында жөнсіз 

сипаланба, барыңды ақтарып, 
күш пен қабілетіңді бекер шашпа. 
Ақылыңмен де, жүректілігіңмен 
де бекер далақтай берме. Қайы-
рымды бүркітші қолындағы құсын 
аңға ысырапсыз салмайды. Бар 
қасиетіңді бір мезгілде көрсетпе, 
келесі күні ешкімді таңдандыра 
алмай қаларыңды ойла. Жарқ ет-
кізетін бір қырыңды сақтап жүр, 
күнде бір жаңа қырымен ашыла-
тын адамнан көпті күтеді – ешқа-
шан оның қазыналы қасиеттерін 
тауса алмайды.

Ақылға қонымды сөз айт.  
Кейбір адамдар зерделі боп туа-
ды. Синдересистің (гректің бол-
жағыштық деген сөзінен, Ауд.) 
қасиеті дарығандар даналықтың 
жарты жолына осылай жетеді. 
Одан кейінгі жолда жасы мен 
тəжірибесі жинақталып кемел-
денеді, ой түюде байсалдылық 
пен салиқалық орнайды; анау 
-мынауға ғажап екен деп елік-
кенді ұнатпайды, пендешілікке 
ерік бермейді. Мұндай қасиет 
мемлекет ісіне араласатын адам 
үшін, өзінің əрбір іс-қимылынан 
мағыналылықты іздейтін адам 
үшін құнды. Мұндай ел басқа-
рушыларды іспен де, сөзбен де 
қолдап отыру қажет.

Жарыссаң тек мықтылар-
мен жарыста озып шық. Көп-
теген қасиеттердің ішінде біреуі 
басым болғаны жөн. Кез келген 
батырдың міндетті түрде бір та-
маша артық ерекшелігі болады, 
оны орташа даңқ қызықтырмай-
ды. Тек таңдаулылардың ара-
сынан топ жарып үздік шыққа-
ныңда ғана дара тұлға боласың. 
Қарапайымдылардың қарабайыр 
жарысында озғаннан мерейің 
өспейді, жеңіл келген жеңістің 
даңқы да төмен. Ең үздіктермен 
бəсекеде озғаның ұлы мəрте-
белінің жарлығындай тамсанды-
рады, мыңдаған жүректі таңдан-
дырып қуантады.

Бастаған ісіңді сəтті 
аяқтауды ойла. Кейбіреулер 
мақсатына жетуді емес, сол 
бағытынан таймау жағын көп ой-
лайды; мақсатыңа жетіп мақтау 
естігенің, дегеніңе жете алмай 
кейіс естігеніңнен əлдеқайда 
артық. Жеңімпазға ақталудың 
жөні жоқ. Көп адамдар жағдай-
ды түгел түсінбейді, істің жақсы 
мен жаман салдарын ғана көреді; 
мақсатыңа жеттің екен, абырой-
ыңа нұқсан келмейді. Сəтімен 
аяқталған іс бəрін жуып кетеді, 
мейлі мақсат жолында қолданған 
əдістерің теріс болса да. Ақылды-
лардың қағидасы – қалыптасқан 
ережеге қарсы қимылда, əйтпесе 
бастаған ісіңді аяқтай алмайсың.

Жұрт мақтаған істі қол-
да. Өмірде көп нəрсенің тағды-
ры көпшіліктің берген бағасына 
байланысты. Қабілеттің жетілуі 
оны мақтаудан күш алады, Фаво-
ний (римдіктер батыстан соғатын 
желді осылай атаған, Ауд.) гүл 
үшін қандай қажет болса, мақтау 
да адамның тамағы, өмірлік нəрі. 
Тірліктің түрі көп, бірі – жұрт 
сыйлайтын іс, екіншілері – олар 
биіктегілерге лайық, бірақ көзге 
көрінбейді. Алғашқы тірлікті істеу-
шілер көптің көзінде, барлығы 
оның істеріне тамсанады; екін-
шілері – сирек кездеседі, олар 
талғампаздарға арналған, онша 
байқалмайды, ондайларды сый-
лайды, бірақ мерейін өсірмейді. 
Елбасылардың арасында жеңім-

паз патшалардың атағы жер жа-
рады, Арагонның корольдерінің 
атақтылығы содан – əскербасы-
лар, конкистадорлар, шапаға-
ты мол ел басқарушылар. Ұлы 
адамдар мерейі мен мəртебесін 
өсіретін, даңқ асыратын істермен 
айналысуды ұнатады, сонда ғана 
оның аты жұрт аузында қалып, 
атағы жер жарады, тарихта өл-
мейтін аты қалады.

«Жоқ» деп айта білу. Кім 
көрінгеннің ығына ерме, қандай 
нəрседе болсын жолыңды бер-
ме. Көне білу қандай маңызды 
болса, ымыраға келу де сон-
шалықты; əмір бергендер үшін 
одан да маңызды. Бұл мəселе-
де əркімнің мінезі əрқилы: кей-
бір адамның «жоқ» деген сөзі 
басқалардың «иə» дегенінен 
мейірбандырақ естіледі. Ілти-
патпен айтылған бас тарту құрғақ 
сөзбен айтылған келісімнен жақ-
сы. Біреу лердің аузында «жоқ» 
деген сөз бірінші тұрады, бірақ 
олар кейін келісе қояды, əйтсе 
де оның алғашқы бас тартуынан 
қалған көңіл сызаты кейінгі «иə»-
нің қадірін жоғалтады. Бірден бас 
тартпа, адамның көңілін бірден 
суытпа, тамшылап кірсін; үзіл-
ді-кесілді бас тартпа, олай етсең 
сенім жібін үзесің. Оның көңілінде 
үміт қалсын, бас тартудың ащы 
дəмін осылай тұщытасың. Ілти-
паттылық ізгіліктің жіберген қате-
лерін жөндейді, жақсы сөз істел-
меген істі алмастырады. «Жоқ» 
деп те, «иə» деп айту бір сəттің 
ісі, бірақ оны айтпас бұрын ұзақ 
уақыт ойланған абзал.

Жалт беріп құтылып кету. 
Бұл – ақылды адамдар пайдала-
натын амал.  Олар тапқыр əзіл-
мен ең қиын деген лабиринттен 
шығып кетеді. Қырғиқабақ даудан 
күліп-ойнап, аман-сау құтылады. 
Дəл осы қасиетті ерлігімен аты 
шыққан, ұлылардың ұлы капита-
ны (Г.Ф.Кордова, 1453-1515, Ауд.) 
өз бойына жинаған. Бас тартпай 
сытылып кетудің бір амалы – 
əңгіменің тақырыбын ауыстыру; 
ең ақылды амалдың бірі – түкке 
түсінбегендік кейіп көрсету.

Қуақы бола берме. Адам-
ның ақылдылығы салиқалы 
іспен өлшенеді, байсалдылық 
– тіл тапқыш өткірліктен артық 
саналады. Қуақылықтан танбай-
тын адам – бос, далбаса адам. 
Мұндай адамдар өтірікшіге ұқсас: 
екеуіне де сенбейсің, біреуіне 
– өтірік айта ма деп сенбесең, 
екіншісіне – қағытып отыр ма деп 
қауіптенесің. Ондайлардың сөзі-
нен ештеңені түсінбейсің, шыны 
ма əлде əзілі ме, нəтижесінде 
онымен ортақ іске бармайсың. 
Қуақылығы көп істің – іске кедер-
гісі көп. Бəзбіреу тілінің тапқыр-
лығымен атын шығарады, бірақ 

парасатты адамдардың алдын-
да абыройынан айрылады. Ой-
ын-күлкінің уақыты өз мезгілінде, 
істің мезгілі қалған уақытта.

Бəріне сене берме. Жаңа-
лықтың бəрін өзгеден қабыл-
даймыз, өзіміз аз көреміз; есті-
генімізбен ғана   өмір сүреміз. 
Құлағымыз – шындықты қабыл-
дайтын артқы есігіміз, өтірікті кір-
гізетін бас есігіміз. Ақиқатты жиі 
көреміз, сирек естиміз, ақиқатты 
шынайы түрінде сирек естиміз, 
əсіресе алыстан келсе: ондай 
кезде жолда қосылған əртүрлі 
қоспалар оны күшейтеді. Қоспа-
лар оны өз бояуымен бояйды, 
бірде жек көріп, кейде сүйіп. 
Оның басты мақсаты – əсер қал-
дыру. Өзіңді мақтаған кезде сақ 
бол, əсіресе айыптаған кезде. 
Хабарды жеткізушіге бар зеріңді 
сал, оны итеріп тұрған мақса-
тын түсіну үшін. Ақымақтықтан 
да, қысқа ойлы арамдықтан да 
сақтайтын түйсігің болсын.

Азын-аулақ кемшіліктерің 
де болсын. Кейбір кемшіліктерің 
– тəуір қасиеттеріңнің тұмары. 
Қызғаныштың қызыл иті кекету 
мен қағытуды пайдаланады –
қағытпа сөз неғұрлым əділетсіз 
болса, соғұрлым бірауыздан қол-
дау табады. Кекетпе сөз керемет 
жетілген дүниеден еш кемшілік 
таба алмай, оның тұла бойын 
түгел сынайды. Ол Аргус сияқты 
(грек аңызындағы жүз көзі бар 
патша. Ауд.), кемшілік таба алма-
са да тыншымайды. Ол жай сия-
қты, ең биік зəулімге найзағай-
ын түсіреді. Мейлі талант пен 
ерліктен кемшілік таба берсін, 
ақылдан олқылық таба алмаса 
болғаны: мұндайда жамандықты 
тыныштандыру абзал, уды жинап 
қарны жарылып кетпесін. Қызға-
ныштың өгізіне қызыл шүберекті 
көрсетіп, өлмес мəңгілікті құтқа-
рып алғандай боласың.

Дұшпаныңнан пайда таба 
біл. Кез келген затты қолыңа 
ақылмен ұста, мысалы семсерді 
жүзінен емес, қолыңды кесіп ала-
сың, сабынан ұста, өзіңе қорға-
нуыңа дұрыс; қарсыласыңмен 
тайталас кезі кеп қалса, тіпті 
қажет. Ақымаққа достарының 
еш септігі тимесе, ақылды адам 
жауларынан көп пайда табады. 
Игі ниет өте алмаған таудай 
қиындықтарды дұшпандық те-
гістеп береді. Көптеген тұлға-
лардың даңқын асырған оның 
дұшпандары. Өшпенділікпен 
салыстырғанда мақтау əлдеқай-
да қауіпті. Біріншісі екіншінің 
біріншіден жасырған кемшілік-
терін жоюға көмектеседі. Ақыл-
ды адам халықтың жеккөрінішін 
өзінің айнасына, жақын сенімді 
досына айналдырады, себебі 
жеккөрініш əшкерелеудің алдын 

алады, кемшіліктерін жөндеп бе-
реді. Қарсыласыңмен, дұшпанда-
рыңмен, ұнатпаушыларыңмен 
шекаралас тұрғандықтан, əрқа-
шан сақ бол.

Жалпаңдаған жарамсақ 
болма. Асыл туғанның қаупі – қа-
рабайырлардың ортасына түсіп, 
қасиеттерінен айрыла бастауы. 
Алғашқы кезде жұрт аузынан 
түспейтін, аңсап күткен жан бо-
лып, сосын бірте-бірте оған де-
ген қызықтаушылық азайып, суи 
бастайды. Бақытсыздықтың ең 
зоры – ешнəрсеге жарамсыздық, 
ал жұрттың барлығына бірдей 
жарбаң қағып көңілінен шығамын 
деп тарбаңдау одан да кем емес 
сорлылық; сараңдығың жеңіп кет-
се, бəрінен айрыласың, бұрын 
құрметтегендер сенен теріс ай-
налып кетеді. Мұндай жылпостар 
қай салада болмасын кездеседі, 
ондайларды бұрын артық туған 
жан санап таң қалып келген бол-
са, енді пасық санап, жек көреді. 
Артық туғандар үшін бір ғана 
жол бар – жақсы қырыңды аз-аз-
дап көрсет, асыл қасиеттерің 
мейлі артылып жатсын, сыртқы 
жылтырақтарыңды көрсетуде 
қанағаттылық жаса. Алау неғұр-
лым жалындап жанса, соғұрлым 
тез сөнеді. Қабілетіңді жұмсауға 
деген сараңдығың, өзіңе жаса-
лынатын құрметтің пайызымен 
қайтады.

Өзіңді-өзің тани біл. Өз 
мінезіңді, ақыл-парасатыңды, 
түйсігіңді, неге құмарлығыңды 
таны. Өзіңді толық танымай, 
өзіңді-өзің басқара алмайсың. 
Жүзіңді айнамен көре аласың, 
ал жан дүниеңді ше? Өзіңді та-
нытатын айнаң, өзің жайлы са-
лиқалы түйсігің болсын. Өзіңнің 
сыртқы пошымыңды ұмытсаң 
да, ішкі бейнең жайлы естен 
шығарма, сонда ғана оны əрқа-
шан жақсарта, жетілдіре аласың. 
Ақылмен іс істеуге қайсарлығың 
қаншалықты, іске жарам-
дылығың қандай, өзіңді сына; 
қызуқандылығың қаншалықты, 
рухыңның тереңдігі қандай, қа-
білетіңнің қанша екенін өлше.

Ойыңды жасыра біл. Қыз-
башылық – рухтың терезесі. 
Өмірдің өзі дəлелдеген ақиқа-
ты бар: ойыңды жасыра білу, 
бəрін ашып ойнайтын адамның 
ұтылуы қиын емес. Жасырынып 
тұрған ұстамдылық көрегеннің 
көз жітілігімен бəсекеге түседі; 
түнгі сілеусіннің көзінің карака-
тицаның сезімтал көргіштігімен 
жарысқандай қарсы тұрады. 
Ойлағаныңды ешкім білмесін, 
білсе жолың тосылады – бірі 
қарсы шығады, екіншісі – жарам-
сақтықпен жайратады.        

(жалғасы бар).

ОЙ – МАРЖАН

Бальтасар Грасиан 
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ХАБАРЛАНДЫРУ

Ќостанай облысыныњ Кєсіпкерлер палатасы
Ќазаќстан Республикасыныњ  азаматтарынан ке-
лесі мамандар ретінде ж±мысќа ќабылдау
μтінімдерді іріктеуді μткізуді бастау туралы хабар-
лайды:

– "Бизнестіњ жол картасы–2020" Бизнесті дамы-
ту мен  ќолдаудыњ бірыњѓай баѓдарламасыныњ
"Кєсіпкерлікті ќолдаудыњ ќаржылыќ емес шара-
лары" тμртінші баѓыты аясында "Ќолданыстаѓы
кєсіпкерлік ќызмет ж‰ргізу ‰шін сервистік ќолдау"
компоненті бойынша  ќызметтерді кμрсету ‰шін
Ќостанай ќаласы Кєсіпкерлікті ќолдау орталыќ-
тыњ менеджерлері-консультанттары ретінде:

1) Бухгалтерлік жєне салыќ есебін ж‰ргізу ќыз-
меттері,  сондай-аќ статистикалыќ есебін ќ±ру

– Лисаков ќаласында Кєсіпкерлікті ќолдау
орталыќтарыныњ менеджерлері-консультант-
тары ретінде келесі т‰рлері бар ќолданыстаѓы
кєсіпкерлік ќызмет ж‰ргізу ‰шін сервистік ќолдау
кμрсету:

1) Зањды ќызмет кμрсету
Іріктеуге ќатысушыларѓа ќойылатын жалпы та-

лаптары:
– жоѓары білімі бар болуы;
– ќызметтер кμрсету т‰рлері бойынша консуль-

тациялар μткізу 1 (бір) жылдан кем емес немесе
мамандандырылѓан ќызметтер т‰рі бойынша 2
жылдан кем емес тєжірибесініњ болуы;

– мемлекеттік жєне орыс тілдерін білу лазым;
– дербес компьютерді еркін мењгеру.
– аќпараттыќ-сараптамалыќ кєсіпкерлікті ќол-

дау ќызметтерді кμрсету ‰шін Лисаков ќаласын-

 Т‰нгі рейд нені
кμрсетті?

ОІІД жергілікті полиция ќызметі
ќызметкерлері "Жасμспірім"
операциясы барысында т‰нгі уаќытта
ќараусыз ж‰рген 83 жасμспірімді
±стады. Операция μткен кезде барлыѓы
119 жасμспірім ќ±ќыќ б±зушылыќ
жасады.

Жедел-алдын алу шарасыныњ барысында
білім саласыныњ μкілдері мектеп инспекторла-
рымен бірге екі ж‰зден астам тєрбиеге ќолай-
сыз отбасында болды. Ж‰ргізілген рейдтердіњ
ќорытындысы бойынша 32 жасμспірім мен 51
ата-ана алдын алу есебіне ќойылды. 27 ата-
ана бала тєрбиесіне жете кμњіл бμлмегені ‰шін
жауап беретін болады. Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушы-
лыќ жасаѓаны ‰шін 109 жасμспірім, кезбелікке
салынѓаны ‰шін 2 жасμспірім  ±сталды. 2
жасμспірім ќылмыс жасап ќолѓа т‰сті. Кємелет-
ке толмаѓандарѓа алкоголь сатќаны ‰шін 7 са-
тушы жауапкершілікке тартылды, ал темекі сат-
ќан 5 сатушыѓа айыпп±л салынбаќ.

Ањ аулау ережесін
б±зѓандар аныќталды

"Браконьер" жедел-алдын алу
шарасыныњ алѓашќы к‰нінде жергілікті
полиция ќызметкерлері экологиялыќ
ќылмыстар жасаѓандарѓа 80 мыњ тењге
єкімшілік айыпп±л салды.

Б±л операцияны μткізу ‰шін 40 арнайы топ
ќ±рылѓан болатын. Операцияныњ бірінші к‰ні
18 єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ пен 1 ќылмыс-
тыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ аныќталды. Ќостанай
ауданында тєртіп саќшылары аѓашты зањсыз
кесу фактісін аныќтады. Єкімшілік ќ±ќыќ б±зу-
шылыќтардыњ басым бμлігін зањсыз ањшылыќ
ќ±райды. Полицейлер ањшылыќ ережесін б±зу-
дыњ 10 жаѓдайын аныќтап, 2 балыќшыны жау-
апкершілікке тартты.

Елікті атќандар ±сталды

¦зынкμл ауданында табиѓат
ќаск‰немдері елікті атып алды. Осы
факті бойынша сотќа дейінгі тергеу
ж‰ргізілуде.

да Кєсіпкерлікті ќолдау орталыќтарыныњ ме-
неджерлері-консультанттары ретінде.

Іріктеуге ќатысушыларѓа ќойылатын жалпы та-
лаптары:

– жоѓары білімі бар болуы;
– мамандандырылѓан ќызметтер т‰рі бойынша

консультациялар μткізу
1 (бір) жылдан кем емес тєжірибесініњ болуы;
– мемлекеттік жєне орыс тілдерін білу;
– дербес компьютерді еркін мењгеру.
¤тінімдер 2016 жылѓы 15 ќараша саѓат 18.00-

ге дейін ќабылданады.
Ќажетті ќ±жаттардыњ тізімі:
1) μтініш ‰лгі бойынша;
2) жеке куєлігініњ кμшірмесі;
3)ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ

кμшірмесі;
4) ізденушініњ сауалнамасын растайтын ќ±жат-

тары ќоса берілген (дипломдар, аттестаттар, кує-
ліктер, кμрсетілген актілердіњ жєне т.б. кμшірме-
лері).

Жоѓарыда санамаланѓан ќ±жаттар тезтікпеге
салынып, ќолма-ќол немесе пошта бойынша
μтінімдерді ќабылдаудыњ кμрсетілген мерзімінде
±сынылады.

¤тінім нысанын жєне іріктеуге ќатысу шартта-
рын Ќостанай облысы Кєсіпкерлер палатасыныњ
кењсесінде мына мекенжай бойынша ќаѓаз тасы-
ѓышта алуѓа болады: Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓ.,
116 ‰й, 302 каб. немесе с±рау бойынша
s.sultanov@palata.kz электрондыќ поштасы бой-
ынша электрондыќ т‰рде алуѓа болады.

¤КП байланыс т±лѓа: С±лтанов С±њќар Бекіт±лы,
кадр жμніндегі маман, тел. 39-42-08 (ішк. 3915).

ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

Б±л оќиѓа 30 ќазан к‰ні ¦зынкμл ауданыныњ
Пресногорьков кентіне жаќын жерде аныќтал-
ды. Рейд кезінде учаскелік инспектор мен
ќорыќшы "Ауди-80" машинасын тоќтатты. 37
жастаѓы ж‰ргізушініњ жанында 33 жастаѓы жо-
лаушы бар екен.  "Браконьер" операциясы  μтіп
жатќандыќтан кμлікті тексерген полиция ќызмет-
кері  ж‰к салѓыштан жасырылѓан еліктіњ етін та-
уып алды. К‰діктілердіњ бірінен "ТОЗ-34Р"
маркілі мылтыќ тєркіленді. Сараптама таѓайын-
далды.

‡ш к‰нде алты ±рлыќты
ашты

Ќостанайлыќ полицейлер ‰ш к‰нде 6
±рлыќты ашты. Олардан келген шыѓын
мμлшері бір жарым миллион тењгеге
жетті. Ќостанай ќалалыќ ІІБ мєліметіне
ќараѓанда, 76 ±рлыќќа ќатысы бар 6
адам ±сталѓан.

М‰ліктік ќылмыс т‰рлерін ашу ‰шін арнаулы
топ ќ±рылѓан. ‡ш к‰нде 6 ќылмыс ашылѓан.
Ќазан айыныњ ортасында ќостанайлыќ поли-
цейлер Текстильщиктер кμшесінде ірі пєтер
±рлыѓын жасаѓан 22 жастаѓы к‰діктіні ±стады.
Жєбірленушілердіњ ‰йінен жарты миллион тењ-
геніњ алтын б±йымдары мен аќшасы ќолды
болѓан еді. Жедел-іздестіру шарасыныњ бары-
сында к‰дікті ќолѓа т‰сті. Ол алтын б±йымдар-
ды ќаладаѓы ломбардтардыњ біріне салѓан
екен. Ќостанай ќалалыќ ІІБ ќызметкерлерініњ
айтуынша, жыл басынан бері облыс орталы-
ѓында 24 ірі ±рлыќ жасалѓан, шыѓын мμлшері
миллион тењгеден асып кетті.

Кμлікке ±рлыќќа т‰скен

Ќостанайда жыл басынан бері
машиналардан ±рлаудыњ ж‰зден астам
жаѓдайы тіркелген, оныњ жартысынан
астамы ашылды.

Гараждардан ±рлаудыњ елу жаѓдайы
тіркеліп, 28-і ашылѓан. Автокμліктерге кілт
‰йлестіріп, ±рлыќ істеуді кєсіпке айналдырѓан
25 жєне 28 жастаѓы екі к‰дікті ±сталѓан. Олар
машиналардаѓы аккумуляторлар, автомагнито-
лалар, бейнетіркеуіштер, басќа да баѓалы де-
ген заттарды ±рлап алып, базарда сатып жібер-
ген. ¦рланѓан заттыњ бір бμлігі ѓана ќайтарыл-
ды.

 ОІІД баспасμз ќызметі.

Бизнес-
орталыѓындаѓы

"μрт"

Тактикалыќ жоспар бойынша жер асты автопаркингініњ ѓима-
ратында жењіл автокμліктегі ќысќы т±йыќталудан "μрт" бастал-
ды. "Ќостанай облысы ТЖД μрт сμндіру жєне апаттыќ-ќ±тќару
ж±мыстары ќызметі" ММ байланыс пунктіне μрт туралы хабар-
лама саѓат 17.00-де т‰сті. ¤рт сμндірушілер келген кезде жер
асты автопаркинг т‰тінге толы еді. От жаќын т±рѓан автокμліктер-
ге, ќойма ‰й-жайына тарады. Ќауіпсіздік ќызметі "WP
Management" ЖШС-де μрт кезінде 900 келуші бар деген аќпарат
берді, жедел оларды эвакуациялау ж±мыстары жасалды. Осы
іс-шаралардыњ негізгі маќсаты ѓимараттан адамдарды ќауіпсіз
жерге шыѓарып, ќ±тќару жєне зардап шеккендерге кμмек кμрсе-
ту болып табылады. Сонымен ќатар, осындай іс-шаралар адам-
дарѓа μрт кезінде немесе апаттыќ жаѓдай кезінде ќандай іс-єре-
кет жасау ќажет екенін есте саќтауѓа м‰мкіндік береді. Кейбір
адамдарды тμтенше жаѓдай кезіндегі байсалды єрекеттерге
дайындайды. Оќуда зардап шеккен адамдарды т‰тінге толы ѓима-
раттан шыѓару жєне металл кедергілерді μтуге  ќ±тќарушылар
кμмектесті. Бірлескен жєне белсенді іс-єрекеттіњ нєтижесінде μрт
сμндіру бμлімшелері ќызметкерлерініњ дайындыѓы жєне адам-
дарды ќ±тќару бойынша басќа ќызметтермен бірлесіп ж±мыс
жасауы таѓы да бір жетілдірілді.

"¤рт" басталѓан уаќытта паркингтіњ Абай дањѓылы жєне Ќасым-
ханов кμшесі жаѓындаѓы ќаќпалары ашыќ болѓандыќтан от биз-
нес-орталыѓыныњ жоѓары ќабаттарына тез таралды. Сыртќы
сипаттары бойынша жаѓдайѓа баѓа беріліп, зерттеу нєтижелері
бойынша шаралар ќабылданды.

Оќу-жаттыѓуѓа Ќостанай облысы ТЖД бастыѓыныњ орынбаса-
ры, азаматтыќ ќорѓау подполковнигі Азамат Орымбаев жєне "Ќос-
танай облысы ТЖД "¤С жєне АЌЖЌ" ММ бастыѓыныњ орынбаса-
ры, азаматтыќ ќорѓау полковнигі Дмитрий Полончук ќатысты.

Барлыѓы оќуѓа 10 бірлік техника жєне 40 адамнан астам жеке
ќ±рам ќатыстырылды. Оќу-жаттыѓу барысында ќойылѓан маќсат-
тар жєне міндеттер орындалды. Барлыќ ќызметтердіњ іс-єрекет-
тері "жаќсы" деген баѓа алды.

"Ќостанай облысы ТЖД ¤С жєне АЌЖЌ"
 ММ баспасμз ќызметі.

Облыс орталыѓында, Єулиекμл жєне
Мењдіќара аудандарында 3 жол-кμлік апаты
тіркелді. Екі жаѓдайда кінєлілер апатќа
кμктайѓаќ себеп болды десе, ‰шінші жаѓдайда
ж‰ргізуші жол ережесін μрескел б±зѓан.

жылы туѓан ж‰ргізуші "МТЗ-89"
тракторымен келе жатып
кμктайѓаќта кμлігін жол жиегіне
аударып алды. Трактордыњ жо-
лаушысы жараќаттанды. Сол
к‰ні Єулиекμл ауданында 1983
жылы туѓан ќостанайлыќ "Skoda
Rapid" машинасымен тайѓаќ
жолда жол жиегіне аударылды.
‡ш жолаушы єрт‰рлі жараќат-
пен ауруханаѓа т‰сті, таѓы бір
жолаушы жансаќтау бμлімін-
де.

ОЌИЃА

‡ш жол-кμлік апаты
болды

5 ќараша к‰ні облыс орталы-
ѓында Таран-Баймаѓамбетов
кμшелерініњ ќиылысында 1981
жылы туѓан ж‰ргізуші "Лада
Гранта" автокμлігімен келе жа-
тып баѓдаршамныњ тыйым сал-
ѓан белгісіне ќарамай μтіп кет-
пек болды. Салдарында "Тойо-
та" машинасымен соќтыѓысты.
"Лада Грантаныњ" ж‰ргізушісі
мен жолаушысы  жараќат алды.

Келесі к‰ні Боровское-Моло-
дежное автожолында 1968



Мектеп кезімнен жаңалыққа жаным 
құмар болды. Қолыма түскен мерзімді 
баспасөз құралдарының ішінен іліп 
алар оқиғаларды оқып, құрбы-құрдаста-
рыммен бөлісетінмін. Ал өзекті мәселе-
лер көтерілсе, автормен бірге жанымыз 
ашып, өзім де соған үн қосуды арман-
дайтынмын. Бүгін осы арманыма жетіп, 
журналистика саласында қызмет етіп 
келе жатырмын. Сондықтан тілшілер 
қауымының мақала жазғанда қанша-
лықты қиындықтармен, кедергілермен 
жолығатынын, қаншалықты еңбекте-
нетінін терең танып, біліп жүрміз. 

Қостанай облысында жүздеген бұқа-
ралық ақпарат құралдары болса, соның 
ішінде халыққа етене жақыны – «Қоста-
най таңы» газеті дер едім. Ғасырға жуық 
ұлт мүддесі жолында аянбай еңбек етіп, 
Тобыл-Торғай өңірінің жұртшылығы-
на шынайы, әрі өзекті ақпаратты ана 
тілімізде таратып келе жатқан аға ба-
сылымды отбасыммен сүйіп оқимыз. 
Қазір технологияның қарыштап да-
мыған заманы. Осы тұста заман ағы-

мынан қалыспай, «Қостанай таңы» 
да ғаламтор кеңістігіне енді. Сайтты 
қоспағанда әлеуметтік желілердегі па-

рақшалары арқылы кез келген қажетті 
жаңалықпен қанығып отырамыз. Кө-
теріліп жүрген тақырыптар да сан-са-

лалы. Жұмыс күндері газеттің алғашқы 
3-4 бетіне көбірек мән аударсам, дема-
лыста анам Әсия Садуқызымен бірге 
«Қостанай ақшамы» қосымшасындағы 
«Дастархан», «Ақмаңдайлым», «Шұға-
ның белгісі» айдарларын қалдырмай 
оқып, пайдалы кеңестерді қойын дәп-
теріме түртіп аламын. «Қостанай таңы» 
газетінің тілшілері жазған мақалалар-
дың түп-тереңінде әрбір қостанай-
лықтың үні жатқандығын аңғаруға бо-
лады. Маған бұл басылым осынысымен 
ерекше, осынысымен ыстық.

Мен оқырман ретінде барша за-
мандастарымды,  облыс тұрғында-
рын, жерлестерім рудныйлықтарды 
«Қостанай таңы» газетіне жазылуға 
шақырамын. Аға басылымның тара-
лымы Сіз бен Біздің белсенділігіміз-
ге байланысты екенін ұмытпайық, 
ағайын!

Кенжеш МҰРЗАБЕКОВА, «Руд-
ный дауысы» ТРК бас редакторы; 
Əсия АЯПБЕРГЕНОВА, Батыр ана.

«ҚОСТАНАЙ ТАҢЫ» 
газетіне жарнама бергіңіз келсе, мына 

телефондарға хабарласыңыз:
54-33-22, 54-99-88

54-99-69 (факс)

Қалалық мәдениет 
сарайы осындай 
атаумен ұлт-азаттық 
көтерілісінің 
100 жылдығы, 
Ы.Алтынсариннің 
175 жылдығы және 
Арқалық қаласының 
60 жылдығына 
арнап мүшәйра 
ұйымдастырды.  

Жазба жас ақындар мүшəйрасы 
жалпы еліміздің арқалы ақындарын 
жыр додасында өз бақтарын сынауға 
шақырды. Мүшəйраның басты мақ-
саты – қазақ тілінің баға жетпес бай-
лығын дамыту, тума таланттарды 
қолдау, бабадан балаға мұра болып 
келе жатқан ақындық өнердің, оның 
ішінде жазба ақындықтың деңгейін 
көтеру, өскелең ұрпаққа ақынның 
қуатты да киелі көркем шығармала-
рын насихаттау, жас ақындарымыз-
дың ізденісі мен шеберлігін артты-
ру, азаматтық пен отансүйгіштікке 
тəрбиелеу, еркін елдің бүгінгі ажары 
мен ертеңгі жарқын келешегін, ке-
шегі алапат күресін тебірене жырға 
қосу, қазақ жырының қоржынына 
қомақты олжа салу болатын. 

Қазақстан Республикасы Тəуел-
сіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс 

келген  жазба ақындар мүшəйрасын-
да қатысушы үміткерлер ұлы дала-
ның тарихи тұлғаларын ел басынан 
өткен ұлы оқиғалармен ұштастыра 
отырып, қазақ елі қанатын кеңге 
жайған ширек ғасыр ішінде қанша-
ма жетістіктерге жеткендігін жыр 
етті. Қазақтың алдаспан өнерінің 
мерекесіне бабалар мұрасын 
жалғастырған 14 үміткер берілген 
тақырыпты барынша келістіріп 
жырлады. Əрине,  көркем шығарма 
тудыру əр ақынның өз шабытына, 
шама-шарқына байланысты.  

Жыр додасының қорытындысы 
бойынша жас та болса сөз шебер-
лігімен көзге түскен Ш.Уəлиханов 
атындағы №1 жалпы орта білім 
беретін мектебінің 10 «А» сынып 
оқушысы Айзат Сəтбай мен Ы.Ал-
тынсарин атындағы Арқалық мемле-
кеттік педагогикалық институтының 
І курс студенті Нұрдана Тұрысбек 
үшінші орынды, аталмыш оқу орны-
ның студенттері Рыспай Қамқор мен 
Еркінғазы Айтбаев екінші орынды 

еншіледі. Бірінші орынды тартым-
ды тармағы, шұрайлы шумағы бар, 
қаламыздың тумасы, қазіргі таңда 
Астана қаласындағы Қазақ ұлттық 
өнер университетінің студенті Ай-
бар Рағатов қанжығасына байлады.

Мүшəйраның барлық қаты-
сушыларына аталымдар бойынша 
сый-сияпат көрсетілді. Ең алдымен 
осы бастаманы қолдап, қорықпай, 
жүрексінбей үміттерін қауырсын 
қаламға үкілеп байлап, ел алдына 
шыққан жастарға алғысымызды біл-
діреміз. Қаламыздың ақиық ақыны, 
қазылар алқасының төрағасы Айбек 
Киікбайұлы айтқандай жастардың 
шыңдалуына шабыт беретін, үрдіске 
айналған осындай игі істердің 
жалғасын табатынына сеніміміз мол. 

СУРЕТТЕ: байқауға қаты-
сушылар.

Зəмзəгүл АҚЫЛБЕКҚЫЗЫ, 
қалалық мəдениет сарайы-

ның əдебиет бөлімінің 
меңгерушісі.

Арқалық қаласы.
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Заман ағымына сай басылым

l
Құрметті Статистика қызметкерлері!

Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз Статистика  күнімен құт-
тықтаймыз. Мемлекеттік Статистика қызметкерлеріне  кəсі-
би міндеттеріңізге сəттілік, жемісті еңбек тілейміз.

Күнделікті қызметтеріңіз бен кəсіби міндеттеріңізді мүл-
тіксіз атқару арқылы егемен еліміздің гүлденуі мен көркеюіне 
қосар үлестеріңіз мол болсын.

Сіздерге зор денсаулық, 
отбастарыңызға амандық, 
береке-бірлік, қызметтеріңізге 
толағай табыс тілейміз!

Ізгі тілекпен Аманкелді ау-
данының Статистика басқар-
масының  ұжымы.

Қостанай облысы тұрғындарының 
назарына!

2016 жылғы 14 мамырда Əлия Назар-
баеваның "Жандану əлемі" Қоры Қазақстан 
Республикасының тəуелсіздігінің 25 жыл-
дығына арналған еліміздің тарихындағы 
алғашқы кең ауқымды жобасы – "Бала да-
уысы" Ұлттық балалар əн байқауына (бұ-
дан əрі – Байқау) бастау берді.

Біздің өңірдің атынан Ясмин Ибраева 
қатысатын болады.

Финал 12,13 қарашада "КТК" телеарнасының тікелей 
эфирінде сағат 18.30-да көрсетіледі. Дауыс беру SMS 
арқылы өтеді.

Біздің жерлесімізді қолдап, дауыс берейік!

дығына арналған еліміздің тарихындағы 

дан əрі – Байқау) бастау берді.

«Туған өлке – туған 
тарих қазынам!»
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