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автокμлік жолдарын жμнге келтіру
ж±мыстары, жалпы ќала келбетін
ажарландыру былтыр ќолѓа алынѓан.
Мерейтойѓа арналып жања ѓимараттар бой
кμтерді.

60 жылдыќты мерекелеу елге ењбегі сіњген кенші-
лерді марапаттау  рєсімімен  басталды.  Алдымен,
жиылѓан ж±рт μњірдіњ μткен белестерін бедерлеген
кμркем фильмді тамашалады. Кењестіњ ірі геолог ѓалы-
мы Алексей Волковтыњ, руданыњ алѓашќы шμмішін жер
бетіне шыѓарѓан экскаваторшы Михаил Демченконыњ,

тыњ игеру жылдарында ‰лкен ењбек еткен Оразалы
Ќозыбаевтыњ μмір жолдары туралы маѓл±мат берілді.
Торѓай боксит кеніш басќармасы кєсіпорны осы
уаќытќа дейінгі ж±мысыныњ нєтижесінде 80 млн. тон-
на боксит μндірсе, соныњ 16 миллионы – аллюминий.
Арќалыќ ќаласыныњ єкімі Амантай Балѓарин ќ±ттыќ-
тау сμзінде:

– Боксит – Арќалыќтыњ символы. Тау мен тасты кезіп,
жер байлыќтарын зерттеген кеншілердіњ ењбегі
±шан-тењіз.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

1956 жылы ќазіргі ќаланыњ алѓашќы кірпіші
ќаланѓан. Арќалыќ ќаласыныњ ќ±рылуы
боксит пен алюминий тотыѓы кенішініњ
табылуымен тыѓыз байланысты. Кμлемі
жаѓынан єлемдегі ењ ‰лкен ќалалардыњ
бірініњ жаќында 60 жылдыѓы аталып μтілді.
Кμшелер мен аулалардыњ тазалыѓы,

Мемлекеттік тілдіњ аясын кењейтпек

3-бет

АЙМАЌ

"Ќазаќтелеком" АЌ Ќостанай облыстыќ
телекомуникация орталыѓында "Халыќќа
ќызмет кμрсететін ±йымдарда мемлекеттік
тілдіњ ќолдану аясын кењейту" туралы
дμњгелек ‰стел μтті. Б±л іс-шара алдаѓы
Тілдер к‰ні  мерекесі ќарсањында ±йым-

т±тынушыларѓа лайыќты ќызмет кμрсете
алмайды. Б±л  проблеманы шешуге об-
лыстыќ тілдерді дамыту басќармасы бел
буып отыр. Алќалы жиынѓа Ќостанай энер-
гетикалыќ орталыѓы, Жылуэнергетикалыќ
компаниясы,  "Ќостанай  Су"   МКК,   "Ќаз-
ТрансГаз Аймаќ" АЌ жєне Ќазпошта
μкілдері бой кμрсетті. Мамандардыњ ай-
туы бойынша, аталѓан мекемелерде ќыз-

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

дастырылып отыр. Айтулы жиынѓа облыс
орталыѓындаѓы єлеумет игілігіне ењбек
ететін ±жым ќызметкерлері ќатысты.

Кейін дμњгелек ‰стелде ой т‰йістірген
азаматтар ќазіргі тањдаѓы ќазаќ тілініњ ау-
ќымы жайында сμз ќозѓады. Жыл сайын
облыс орталыѓында мемлекеттік тілде
сμйлейтін азаматтар кμбейіп келеді. Біраќ,
кейбір коммуналдыќ мекемелер ќазаќтілді

меткерлерді ќазаќ тіліне оќыту ж±мыста-
ры ќолѓа алынѓан. Алдаѓы уаќытта сол
мамандардыњ алѓашќы легі ќызмет кμрсе-
те бастайтын болады.

– Семинардыњ маќсаты – ќызмет кμрсе-
ту мекемелерініњ сапасын арттыру.
Єлеуметтік нысандар кез келген
т±рѓынѓа т‰сінікті тілде аќпарат беруі
керек.

2-бет

Арќалыќ ќаласына – 60 жыл

‡ШТ¦ЃЫРЛЫ ТІЛ
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Рудный жылу
маусымына дайын ба?

Жылу беру маусымыныњ басталуына
санаулы к‰ндер ќалды. Тариф баѓасын
ойлаѓанда кμњілге к‰дік ±ялайды. Су
мен жылудыњ баѓасы μзгере ме, єлде
сол к‰йі ќалады ма? Б±л сауалѓа жауап
беру ‰шін "Н±р Отан" партиясы
Ќостанай ќалалыќ филиалы "Айќын
тариф" партиялыќ жобасы шењберінде
"Ќазаќтелеком" АЌ Ќостанай ОТД
базасында т±рѓындармен кездесу
μткізді.

Іс-шарада "Ќазаќтелеком" АЌ ±сынатын ќыз-
меттер жєне коммуналдыќ саладаѓы тариф μзге-
рістерініњ єдістері туралы айтылды. "Ќостанай
жылу-энергетикалыќ компаниясы" МКК басшысы-
ныњ орынбасары Валерий Солодовтыњ айтуын-
ша, биылѓы 26 мамырда "ЌЖЭК" МКК мен Еуропа-
лыќ ќайта ќ±ру жєне даму банкі арасында 3 700
000,00 тењге сомасына несиелік келісім-шартќа
ќол ќойылѓан болатын. Несиелендіру талабына
сєйкес, жењілдік кезењі 3 жыл, яѓни  2016-2018 жж.
2019 жылдан бастап 2028 жыл аралыѓында кєсіпо-
рын несие бойынша негізгі ќарыз бен сыйаќыны
тμлейді.

Компания биыл т±рѓындар ‰шін тариф баѓасын
μсірмейді. Жоба бойынша, т±рѓындар ‰шін тариф
баѓасын: 2017 жылы – 2 пайызѓа, 2018 жылы – 4
пайызѓа, 2019 жылы – 5 пайызѓа жєне жобаныњ
аяќталатын кезењі,  2020 жылы 1 пайызѓа μсіруді
жоспарлап отыр. Жылу есептегіш ќ±ралдарын
орнату ж±мыстары ойдаѓыдай іске асуда. Былтыр
346 т±рѓын ‰йге 393 есептегіш ќ±ралын орнатуды
жоспарлаѓан болатын. Меже сол к‰йі орындалды.
Ал биыл сєл бєсењдеу байќалады.

– Біз Ќостанай ќаласында мемлекеттік баѓдар-
лама бойынша жылу есептегіш ќ±ралдарын ор-

Рудный ќаласыныњ єкімдігін-
де мєслихаттыњ т±раќты комис-
сиясы отырыс μткізді. Онда кμте-
рілген басты мєселе – ќаланыњ
алдаѓы жылу маусымына дайын-
дыѓы болды.

Жиында єр салаѓа жауапты
лауазымды т±лѓалар к‰н тєрті-
бінде кμтерілген с±раќтар бойын-
ша баяндама жасады. Єсіресе,
ќысќа єзірлік мєселесін халыќ
ќалаулылары тєптіштеп с±рады.
Ќалалыќ ТКШ бμлімініњ басшы-
сы Андрей Чичиновтыњ ќысќаша
есебінен кейін ќалаѓа жылу бе-
ретін басты кєсіпорын "ССК¤Б"
АЌ Жылуэлектр орталыѓыныњ
директоры Игорь Синьковќа сμз
кезегі берілді. Ол т±раќты комис-
сия м‰шелеріне орталыќта атќа-
рылып жатќан ж±мыстарды жіпке
тізіп берді.

– Стансаныњ 1-2-3 турбинала-
ры, генераторлар мен байланыс
трансформаторлары толыќ жμн-
деуден μтіп, Ќашардаѓы жылу
орталыѓыныњ ж±мысы да оњтай-
ландырылды. Б‰гінде жылу беру-
ге ќолданылатын жабдыќтардыњ
80 пайыздан астамы тексерілді.
Сондай-аќ 5-ші жылыту ќазанды-
ѓындаѓы жањѓырту да аяќталуѓа
жаќын. Яѓни 1 ќазаннан бастап
ќала ќысќы жылу маусымына
саќадай сай болады, – деді ор-
талыќ басшысы.

Айта кеткен жμн, кен алыбы

осы ж±мыстарды μз дењгейінде
ж‰ргізіп, ќажетті ќ±рал-жабдыќ-
тарды  сатып алуѓа 2 миллиард
37 миллион тењге бμлді. Орта-
лыќтаѓы кμмір ќоры да жеткілікті.
Жиында ЖЭО жылу ж‰йесініњ бас
инженері Александр Богуцкий
аѓымдаѓы жылы Рудный мен
Ќашар баѓытындаѓы жылу ќ±быр-
ларыныњ  ќаншалыќты  жањар-
тылѓаны жайлы мєлімет берді.

– Рудный ќаласы бойынша
768  метр  ќ±быр  жањасына  ауыс-
тырылды. Оныњ 400-і – магист-
ральді. Ќашар  кентіне  жоба
бойынша 725 метр ќ±быр тμсеу-
ді жоспарласаќ, іс ж‰зінде б±л
кμрсеткіш 855 метрді ќ±рады.
Тμртінші сорѓы стансасы жањар-
тылып, к‰рделі жμндеу ж±мыста-
рын орындау кμрсеткіші 115 пай-

ызѓа жетті, – деді ол.
Ќалалыќ мєслихат депутаты

Руслан Исм±хамбетов рудный-
лыќтардыњ жылу есептеуіш ќ±ра-
лын орналастыру μтініші бойын-
ша ќойылѓан с±раѓына Алек-
сандр Богуцкий мардымды жау-
ап ќатты. Б‰гінгі тањда ќалада 45
‰йге жылу есептегіш ќ±ралы ор-
наластырылѓан. Жыл соњына
дейін таѓы 10 данасын орнату
кμзделіп отыр. Б±л, ењ алдымен,
т±тынушылардыњ ќаржысын
‰немдеуге м‰мкіндік беретіні
сμзсіз. Отырысты ќорытындылай
келгенде, халыќ ќалаулылары
баяндамашылардыњ ж±мысына
оњ баѓасын беріп, ќолѓа алынѓан
шараларды μз уаќытында
аяќтауѓа кењес берді.

1-бет
Алдымен, ќазаќ тілі оќ бойы озыќ т±рѓан жμн. Б‰гін "Ќазаќте-

леком" АЌ-ныњ филиалымен бірігіп, мемелекеттік тілдіњ ќолда-
ну аясын кењейту маќсатында осы басќосуды μткізіп отырмыз.

Оныњ ‰стіне, б±л ±жымныњ кμпке ‰лгі бола алатын т±стары да же-
терлік. Мекеме ќос тілді ќатар мењгерген ќызметкерлер санын
кμбейтіп келеді. Ќазаќ тілін оќыту ‰шін арнайы кабинет ашып, соныњ
жемісін кμріп отырѓан жайы бар. Басќа мекемелер де кμрсін, білсін
деп, осылардан ‰лгі алсын деген ниетте ±йымдастырып жатырмыз,
– дейді Тілдерді дамыту басќармасыныњ басшысы Жанболат ‡мбе-
тов.

Ќазіргі тањда ќазаќ тілін дамыту ‰шін жылуэнергетикалыќ компа-
ниясында да арнайы курстар ашылѓан екен. Компания ќызметкер-
леріне мемлекеттік тілді ‰йретіп ж‰рген Г‰лзия Ќалымбетова да ал-
ќалы жиында μз ойымен бμлісті. Б±л істе тєжірибесі мол маман жи-
налѓандарды ќазаќ тілін ‰йретудіњ жања жобаларымен таныстыр-
ды. Мысалы, курсќа келушілерді топ-топќа бμліп, олардыњ ж±мыс
орнына барып ‰йретеді. Аудармашыныњ айтуынша, ќазаќ тілін 2
айдыњ ішінде мењгеруге болады.

Мемлекеттік тілдіњ
аясын кењейтпек

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

натуды екінші жыл ќатарынан ж‰зеге асырудамыз.
Былтырѓы жылдыњ жоспарын орындадыќ. Биыл
210 ‰йге 247 есептегіш ќ±рал орнатуымыз керек
еді.  Біраќ, 48  ‰йге  55  есептегіш  ќ±ралы орна-
тылды. Жоспарлы ж±мыстыњ бєсењдеуініњ бірне-
ше себебі бар. Біріншіден, есептегіш ќ±ралдыњ
зауыттан уаќытында жеткізілмеуі. Екіншіден,
т±рѓындардыњ бєрінен жазбаша келісімніњ алын-
бауы. Т±тынушылардыњ келісімінсіз баѓдарлама-
ны ж‰зеге асыра алмаймыз,– деді "ЌЖЭК" басшы-
сыныњ орынбасары Валерий Солодов.

"Ќостанай Су" МКК директорыныњ бірінші орын-
басары Игорь Киселевтыњ айтуынша, су тарифы-
ныњ μзгеруіне электроэнергия баѓасыныњ ќымбат-
тауы себеп.

Аталмыш кездесу "Ќазаќтелеком АЌ" – Коста-
най ОТД Бас директоры Ќажым±рат Темірханов
жєне "Н±р Отан" партиясы Ќостанай ќалалыќ
филиалын тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Ма-
нарбек С±лтанѓазинныњ ќатысуымен μтті.

СУРЕТТЕ: кездесуге ќатысушылар.

ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Т±рѓындар ‰шін жылу
баѓасы ќымбаттамайды

Ќостанай облысында жекешелендірудіњ кешенді
жоспарына сєйкес, сомасы 214,4 млн.тењге болатын 8
нысан сатылѓан. Б±л туралы μњірлік коммуникациялыќ
ќызметінде μткен брифингте облыстыќ ќаржы
басќармасыныњ басшысы Сєуле Айм±хамбетова айтты.

Біздіњ облысымыз жекешелендіруге жоспарланѓан объектілердіњ
саны бойынша республикада тμртінші орында т±р. Кμшбасшылар-
дыњ ќатарында Алматы, Ќараѓанды жєне Шыѓыс Ќазаќстан облыс-
тары бар. Ќазіргі к‰ні республика бойынша 86,2 млрд. тењге сомасы-
на 308 объект жекешелендірілген.

Ќостанай облысында алдаѓы жылдыњ кестесінде ‰ш ±йым сатыл-
маќшы. Олар: "Техникалыќ жєне кєсіптік білім берудіњ μњірлік ѓылы-
ми-єдістемелік орталыѓы" КМЌК; "Ќостанай аумаќтыќ денешыныќ-
тыру орталыѓы" КМЌК; "Ќостанай облыстыќ салауатты μмір салтын
ќалыптастыру проблемалары орталыѓы" КМЌК. 2018 жылѓа білім
беру саласыныњ 2 нысанын жекешелендіру жоспарланѓан:

– "Ќостанай дарыны" аумаќтыќ ѓылыми-практикалыќ орталыѓы"
КМЌК;

– "Балаларѓа ќосымша білім беретін μњірлік оќу-єдістемелік орта-
лыѓы" КМЌК.

2019 жылы т±рѓын ‰й коммуналдыќ шаруашылыѓы саласында
ж±мыс істеп жатќан Рудный ќаласыныњ 2 кєсіпорнын сату кезекте
т±р: "РАХАТ" МКК жєне "К‡Н" МКК.

2020 жылы Ќостанай ќаласыныњ 2 спорт ±йымын сату жоспарла-
нуда: Бассейн" МКЌК жєне "Спорт сарайы" МКЌК.

СУРЕТТЕ: Ќостанай облысы єкімдігі ќаржы басќармасыныњ
басшысы Сєуле Айм±хамбетова.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Сегіз нысан
сатылды

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА
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Кеніш басќармасы Арќалыќ-
тыњ алѓашќы ќазыѓы ќаѓылѓан
к‰ннен бастап ќала ќ±рушы

кєсіпорын болып келеді.
¦жым 2 млрд. 700 млн. тењгеніњ μні-

мін шыѓарады. Ќаламызды кμркейту
‰шін ќомаќты ‰лес ќосып келесіздер.
Жетекші ќала ќ±рушы ірі кєсіпорын –
"Ќазаќстан Алюминиі" АЌ филиалыныњ
Торѓай боксит кен басќармасы кєсіпор-
ны. Кєсіпорын бокситтерді жєне отќа
тμзімді саз балшыќ μндірумен айналы-
сады. Павлодар алюминий зауытына
боксит, Ресейге отќа тμзімді саз балшыќ
шикізаттарын жеткізеді. Міне, сіздер де
атаќты кеншілеріміз секілді ќала тари-
хында алтын єріптермен жазылып ќала-
сыздар, – деді.

Ќостанай облысы єкімініњ орынбаса-
ры Марат Ж‰ндібаев ќ±ттыќтау сμз
сμйлеп, арнаулы грамота, сыйаќылармен марапаттады.
Кμп жыл бойы ќалтќысыз ж±мыс істеп келе жатќан ењбек
озаттарына автокμлік кілттері тапсырылды.

М±нан  соњ  ж±рт орталыќ алањѓа жиылды. М±нда –
театрландырылѓан кμрініс. Ќаз-ќатар тігілген киіз ‰йлер
мерекеніњ кμрінісіне ќосымша бір бедер беріп т±р. Айт-
паќшы, білегі мыќты жігіттер спорттыќ сайыстарда сына-
лып жатты. Мєселен, ќазаќ к‰ресі аса тартысты μтті. Та-
лай байраќты бєсекелерде топ жарып ж‰рген "Арќалыќ
барысы" – Ѓабит Балѓынбаев б±л жолы да биіктен кμрінді.
Ол ќарсыластарыныњ бєрін жењіп, "Т‰йе палуан" атан-
ды.

Єрі ќарай той мерекелік концерттік баѓдарламаѓа ±лас-
ты. Ќала т±рѓындары мен ќонаќтарын облыс єкімі Архи-
мед М±хамбетов ќ±ттыќтады.

– Ќазаќстанныњ дамуы, ењ єуелі, μњірлердіњ єлеуеті-
не байланысты. Талай ќиын кезењдерді басынан μткізіп
отырѓан ќалалардыњ бірі – Арќалыќ. Ењ ауыр жылдарды
артта ќалдырѓаннан кейін Арќалыќ бірте-бірте ењсесін
кμтеріп, ќайта жањѓыра бастады. Міне, б‰гін б±л μњірге
алпыс жыл толып отыр. Баршаларыњызды осынау айту-
лы датамен ќ±ттыќтаймын. Ќала кμркейе берсін, – деді

1-бет

облыс єкімі.
Осыдан кейін Архимед М±хамбетов мемле-

кеттік ќызметтіњ ардагері, ќаланыњ б±рынѓы
єкімі Сабыржан Ахметовті, ењбек ардагері Ха-
мит Досжановты "Арќалыќ ќаласыныњ Ќ±рметті
азаматы" атаѓымен марапаттады. Сондай-аќ,
ењбегі еленген Кєкімжан Кєрбозов жєне бір топ
т±лѓаларѓа "Ќостанай облысына – 80 жыл" ме-
рекелік медальдары табысталды. Олардыњ
арасында білім беру ісініњ ‰здігі, "Жас ¦лан" жа-
сμспірімдер орталыѓыныњ директоры Елена
Цвентух та бар.

– Арќалыќ – меніњ с‰йікті ќалала-
рымныњ бірі. Жалпы ќаланыњ облыс-
тыњ экономикасына ќосып отырѓан
‰лесі зор. Сондай-аќ, б±л μлкеде та-
лай марќасќалар т‰леп ±шты. Біз
олармен маќтанамыз, 60 жылдыѓын
атап μтіп жатќан Арќалыќтыњ жыл са-
нап дамитынына ныќ сенімдімін, –
деді Елена Семенова.

Марапаттау салтанаты аяќталѓан
соњ академик Кенжеѓали Саѓадиев
ќ±ттыќтау сμз сμйледі. Ол Арќалыќтыњ
ќиын-ќыстау к‰ндерді басынан μткер-
генін, болашаѓыныњ жарќын екенін
жеткізді.

Осыдан соњ сахнаѓа ЌР Мєдениет
ќайраткері, танымал єнші Ѓазиза Ж±-
мекенова кμтеріліп, бірнеше єн шыр-
ќады. Арќалыќ ќаласыныњ ќ±рметті
азаматы Бораш Єбенов жетекшілік
ететін Ќазаќ ±лт-аспаптар оркестрі

"Кμњілашарды" наќышына келтіре орындаса,
Ж±лдыз Ќ±рманова, Медет Шєйкелов, Динара
Жањабергенова, Шахаризат Сейдахмет сынды
єншілер де μз μнерлерін кμрсетіп, ж±рттыњ
ыстыќ ыќыласына бμленді. Кеш шарыќтау ше-
гіне жеткенде арнайы ќонаќ – "Музарт" тобы
келіп, арќалыќтыќтарѓа єннен шашу шашты.

Соњында т‰нгі Арќалыќ аспаны ќызылды-жасылды от-
шашумен жарќырай т‰сті.

СУРЕТТЕРДЕ: Арќалыќ ќаласыныњ 60 жылдыѓына
арналѓан шаралардан кμріністер

Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

лициясы, ж±мыспен ќамту ор-
талыѓы μкілдері болды.

Жыл басынан бері, кμші-ќон
полициясыныњ мєліметінше,
Рудныйда 800-ден астам ќан-
дас ЌР азаматтыѓын алѓан.
Олардыњ кμбі – ¤збекстаннан
кμшіп келгендер. Б±рыныраќта
Ќазаќстанныњ толыќ ќ±ќылы
азаматы болу ‰шін елде 4 жыл
μмір с‰руі міндеттін, осы жыл-
дыњ басынан бастап б±л шарт
оњтайландырылды. Дей т±рѓан-
мен ¤збекстаннан ќоныс аудар-
ѓан оралмандарды алањдатар
мєселелер  ќатары  єлі  кμп.
Жиынѓа ќатысќан кμбініњ єлі
к‰нге дейін екі азаматтыѓы бар.
Ал олардыњ ¤збекстан азамат-
тыѓынан шыѓуы ‰шін Алматы-
даѓы елшілігіне баруы керек.
Оњт‰стік астанаѓа бару, ол жаќ-
та белгілі бір уаќыт т±ралау аз
ќаражат талап етпейді. Егер
оралмандар отбасыныњ кμп ба-
лалы, ‰лкен єулетті екенін ес-
керсек, б±л шаруаныњ тындыру
ќалталарына ауыр соќќы бола-

Рудный ќалалыќ
м‰мкіндігі шектеулі жандар
ќоѓамы базасында
оралмандардыњ
ќатысуымен семинар-
кездесу μтті. Олар кμкейтесті
мєселелерін ортаѓа салды.

Шара ќалалыќ єкімдіктіњ ішкі
саясат бμлімініњ мемлекеттік
єлеуметтік тапсырысы аясында
μткізіліп отыр. Жобаѓа "Орал-
мандардыњ ќоѓамдаѓы єлеу-
меттік интеграциясына баѓыт-
талѓан шараларды ±йымдасты-
ру" атты таќырып ќойылѓан. Маќ-
сат – олардыњ м±њ-м±ќтажын
тыњдап, кењес беру. Жыл б±рын
таяу шетелдерден кеншілер
ќаласына ќоныс аударѓан ќан-
дастардыњ азаматтыќ алу,
жєрдемаќы рєсімдеу, ж±мысќа
орналасу, т±рѓын ‰ймен ќамты-
лу тμњірегіндегі μзекті сауалда-
рына жауап беру ‰шін маман-
дар шаќыртылѓан. Атап айтќан-
да, олардыњ ќатарында ХЌКО,
ішкі саясат бμлімі, кμші-ќон по-

Оралмандарды не алањдатады?
ды. Олар м±ндай "ќосмекенді"
жаѓдайда ж‰ргендіктен, баспа-
на жєне ќаржы мєселесініњ
к‰рмеуі шешілмей отыр, табы-
сы тєуір ж±мысќа орналасу да
ќиынѓа т‰седі. Ендеше, дипло-
мы бола т±ра ж±мысќа ќабыл-
данбаса, ќайтпек керек? Бала-
лар жєрдемаќысын ќалай
рєсімдесе болады? Осы жєне
μзге де т‰йткілдер жиында алѓа
тартылды. Мамандар м‰мкін-
дігінше кењес беріп, шешімін
оњай табар жолдарды н±сќады,
дегенмен, μкінішке ќарай, кμп
нєрсе олардыњ ќолында т±рѓан
жоќ...

Оралмандардыњ ќоѓамдаѓы
єлеуметтік интеграциясы жоба-
сыныњ ‰йлестірушілері алањ
кμњіл аѓайынѓа м‰гедектер
ќоѓамы жанында осы жылдыњ
аяѓына дейін ќоѓамдыќ ќабыл-
дау ж±мыс істейтінін айтты.
Алдаѓы уаќытта да оралмандар
осында ж‰гініп, мамандардан
кењес ала алады.

Ж.БАЛЃЫНБЕК¦ЛЫ.

Ќостанай облысыныњ ж±мысшы
жастары "WorldSkills Kazakhstan-2016"
±лттыќ чемпионатына ќатысып, ‰здік
бестіктіњ ќатарынан кμрінді.

Ж±мысшы мамандыѓын мењгерген жастар 12-15
ќырк‰йек аралыѓында Астанада бас ќосты. Еліміздіњ 16
μњірінен келген сан т‰рлі кєсіп иелері шеберліктерін
сынады. Олар  15 т‰рлі ќызмет бойынша баќ сынасты.
Атап айтќанда, "Веб-ќ±растыру", "Электромонтаждау
ж±мысы", "Мектепке дейінгі тєрбие", "Ресторан сервисі",
"Дєнекерлеу технологиясы", "IT-ж‰йесін басќару" жєне
таѓы да басќалары. Ќостанай облысыныњ ќ±рамасы
жалпы командалыќ есепте ‰здік бестіктіњ сапына
ќосылды. Жекелей алѓанда, Ќостанай политехникалыќ
колледжі "Веб-ќ±растыру" баѓытында 1-орын алса,
Ќостанай автомобиль кμлігі колледжі IT- ж‰йесін
басќару бойынша 2-орынѓа ие болды.

WorldSkills жобасына Ќазаќстан 2015 жылдан бастап
ќатысады. ¦лттыќ чемпионат елімізде биыл екінші
мєрте ±йымдастырылып отыр.

Ж±мысшы жастар
жењіске жетті

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА
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Судьялар съезінен
к‰теріміз кμп

Мемлекет Басшысыныњ
Жарлыѓымен Президенттіњ
к‰зет ќызметін жєне Республи-
калыќ ¦ланды ќосу арќылы
Ќазаќстан Республикасыныњ
Мемлекеттік к‰зет ќызметі
ќ±рылды. Мемлекеттік к‰зет
ќызметі – ¦лттыќ ќауіпсіздікті
ќамтамасыз ететін к‰штерге
жататын, Елбасына тікелей ба-
ѓынатын жєне есеп беретін ар-
наулы мемлекеттік орган.

Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік к‰зет ќызметініњ
ќ±рылымына нысандарды
ќорѓау ќызметі кіреді, ол єске-
ри ќ±рылым болып табылады.
Ќызметтіњ наѓыз жауынгерлік
ќанатына Т±њѓыш Президент –
Елбасыныњ, басќа да к‰зеті-
летін адамдар мен объекті-
лердіњ ќауіпсіздігін ќамтама-
сыз ету; ЌР Мемлекеттік Туы-
ныњ жєне ЌР Мемлекеттік Ел-
тањбасыныњ эталондарын к‰зе-
туді ж‰зеге асыру; рєсімдік
жєне протоколдыќ іс-шаралар-
ды жєне Мемлекет басшысы
айќындауы м‰мкін μзге де
міндеттерді орындауѓа ќатысу
бойынша ерекше миссия
ж‰ктелген.

Жылына екі рет Мемлекеттік
к‰зет ќызметі μзініњ ќатарын
барлыќ облыстардан келетін
бозбалалармен толыќтырады.
Мемлекеттік к‰зет ќызметініњ
єскери бμлімшелеріне іріктеу
басымды, м±ќият жєне ќатањ
болып табылады. ‡міткерлер-
мен Ќорѓаныс істері жμніндегі
департаменттерге жіберілген
офицерлер єњгімелесу
ж‰ргізеді. Єњгімелесу бары-
сында барлыѓы аныќталады:
оќу жєне ж±мыс орындарынан
мінездеме, єскерге шаќырылу-
шыныњ ќарым-ќатынас ортасы,
ќызыѓушылыѓы мен бейімділігі,
180 см кем емес болуы тиіс
бойы, медициналыќ деректері
ескеріледі.

Отанѓа деген адалдыѓы мен
берілгендігі, батылдыѓы,
ќысылтаяњ жаѓдайда μз беті-
мен шешім ќабылдай алуы,
тєртіптілігі мен ќыраѓылыѓы
айќын кμрінетіндерге басымды-
лыќ беріледі. Б±л жерде мо-
ральдыќ жаѓынан орныќты,
дене к‰ші жаѓынан шыдамды,

єскери ќызметке психология-
лыќ  т±рѓыдан дайындалѓан
бозбалалар ќызмет μткереді.

Шаќырылѓан сарбаздар жас
жауынгер курсынан μтеді. Оќу
баѓдарламасына єскери дай-
ындыќтыњ  негізгі пєндері енгі-
зілген жєне олар єскери ќыз-
метшілерді жан-жаќты дайын-
дауѓа баѓытталѓан. Єскери ант
ќабылдаѓаннан кейін мерзімді
ќызметтегі єскери ќызметшілер
єскери бμлімдерге таратыла-
ды. Єскери ќызмет μткеру ке-
зењінде єскери ќызметшілер
тμзімділікке тексеруден μтеді,
μйткені к‰зетілетін адамдар-
дыњ жєне біздіњ еліміздіњ стра-
тегиялыќ объектілерініњ ќауіп-
сіздігін ќамтамасыз ету жμ-
ніндегі атќаратын міндеттер
ерекше жауаптылыќты талап
етеді.

Мерзімді ќызметті μткерген-
нен кейін запасќа шыѓарыла-
тын єскери ќызметшілердіњ
кμбісі келісімшарт негізінде
єскери ќызметті жалѓастыруѓа
ниет білдіретіні ќуанышты жаѓ-
дай екенін атап μткен жμн. Ке-
лісімшарт бойынша єскери ќыз-
метке  ќалѓан єскери ќызмет-
шілерге Ќазаќстан Республи-
касыныњ Мемлекеттік к‰зет
ќызметінде ќызмет бабында
μсуге м‰мкіндік бар, сондай-аќ
толыќ єлеуметтік пакет бері-
леді, ал ол дегеніміз: т±рѓын
‰ймен, тегін медициналыќ ќыз-
меттермен, жоѓары оќу орын-
дарында оќуѓа 50% жењілдік-
пен жєне т.б. ќамтамасыз ету.

Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік к‰зет ќызметі
ќызметтік-жауынгерлік іс-єре-
кеттіњ тиімділігін одан єрі арт-
тыруды, жоѓары білікті маман-
дармен жасаќтауды жєне кад-
рлыќ саясаттыњ ашыќтылыќ
принципін жетілдіруді μзініњ
маќсаты етіп ќояды, б±л ретте
элиталыќ мемлекеттік органѓа
Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті ерекше тапсырма-
ларды орындауды міндетте-
генін атап μткен жμн.

ЌР Мемлекеттік к‰зет
ќызметініњ

Объектілерді ќорѓау
ќызметініњ

Жедел басќармасы.

Аѓымдаѓы жылдыњ ќазан айында Ќазаќстан
Республикасы судьяларыныњ кезектен тыс VІI
съезі μткелі отыр. Б±л  жолѓы жиынды  да судья-
лар ќауымы ерекше ыќыласпен, жања серпіліс-
пен  к‰туде. Осыѓан дейінгі μткен съездерге Елба-
сымыз тікелей μзі  ќатысып, соттардыњ ж±мысына
баѓа беріп, судьялардыњ материалдыќ-єлеуметтік
жаѓдайын жаќсарту іс-шаралары туралы айтып,
ж±мыстарыныњ баѓыттарын айќындап берген бо-
латын. Президент сот ж‰йесініњ ќалыптасуына,
дамуына, судьялардыњ материалдыќ жєне  єлеу-
меттік ќамсыздандырылуын жоѓары дєрежеге
кμтеру мєселелеріне ‰немі кμњіл бμліп, ыќпал
етуде. Осы уаќытќа дейін съезде берілген тапсыр-
маларды  μз  дењгейінде  орындау маќсатында
еліміздіњ соттарында  кешенді   ж±мыстар ж‰ргізілді
деп ауыз толтырып айтуѓа болады.

Жалпы,  "100 наќты ќадам"  ¦лт жоспарында да
зањ ‰стемдігін ќамтамасыз етуге ‰лкен кμњіл
бμлінген. Мањызды ќ±жатта азаматтардыњ сот
тμрелігіне ќолжетімділігін жењілдету ‰шін сот
ж‰йесі инстанцияларын оњтайландыру, судья ла-
уазымына кандидаттарды іріктеу тетіктерін кμбейту
жєне біліктілік талаптарын ќатайту сияќты кμпте-
ген  міндеттер  ќойылѓан. Осыѓан орай, б‰гінде
елімізде сот саласын жетілдіруге байланысты
кμптеген іс-шаралардыњ атќарылып жатќаны да
белгілі.  Мєселен, сот ќ±ќыѓына р±ќсат алуды же-
њілдету ‰шін сот инстанциялары тимді етілді, сот
мєжілісінде міндетті аудиобейнефиксация
енгізілді, алќа билердіњ ќатысуымен сотта ќара-
латын  істердіњ соттылыѓы кењейтілді. Сот ќызме-
тіне ‰міткерлерді тањдау механизмі жєне біліктілік
талаптары да к‰шейтілді. ‡міткерлердіњ талапта-
ры к‰шеюімен ќоса, олардыњ дайындалу тєртібі
де μзгертілді. Судья болу ‰шін, ‰міткерде екі н±сќа
бар – біліктілік емтиханы жєне таѓылымдама не-
месе мамандандырылѓан магистратурада екі жыл-
дыќ курсты оќу. Сондай-аќ, біліктілік емтиханынан
μту тєртібі μзгертілген. Процедура 3 кезењнен т±ра-
ды: ‰міткердіњ ќолданыстаѓы зањнаманы білу дењ-
гейін тексеру шењберінде компьютерлік тестілеу,
билет  бойынша ауызша емтихан жєне психоло-
гиялыќ тестілеу.

Судьялардыњ кезектен тыс съезінде жања сот
этикасы Кодексініњ ќабылдануы жоспарлануда.
Аталѓан Кодекс жобасы ЌР Конституциясына, ЌР
"Сот ж‰йесі жєне Ќазаќстан Республикасы судья-
ларыныњ мєртебесі туралы" Конституциялыќ За-
њына, Б¦¦ Бас Ассамблеясыныњ "Сот органдары

тєуелсіздігініњ басты принциптері" Резолюциясы-
на, Бангалорлыќ  принциптеріне сєйкес, ќолда-
ныстаѓы жєне отставкаѓа шыќќан соттар ‰шін
тєртіптік этикалыќ стандартын айќындайды. Оныњ
негізінде даусыз шындыќтар жатыр: судья μзініњ
кєсіби ќызметінде немесе ќызметтен тыс зањды
саќтауѓа, сот этика Кодексін, жалпы ќабылданѓан
моральдыќ нормаларды саќтауѓа, зањѓа жєне ар-
±ятына  сєйкес шешім ќабылдауѓа міндетті. Атал-
ѓан Кодекстіњ ќабылдануы біздіњ мемлекетіміздіњ
жања жетістіктеріне жетуге мањызды ќадам бола-
ды. Еліміздегі сот ќоѓамдастыѓыныњ интеграция-
сындаѓы сот ж‰йесі єлемдік ќ±ќыќтыќ ж‰йеде
оњтайлы кμрініс табады, оны одан єрі к‰шейтеді.

2015 жылдан бастап Ќостанай гарнизоныныњ
єскери сотында республиканыњ барлыќ сотында-
ѓыдай жања технологиялар белсенді енгізілуде, сот
кењсесініњ ж±мысын біршама жењілдеткен
"Тμрелік" біркелкі автоматтыќ аќпараттыќ-сарап-
тамалыќ ж‰йесі ќолданылуда, єскери сот ѓимара-
тында μткізілетін барлыќ процестер аудиобейне-
фиксация ќ±рылѓысыныњ ќолданылуымен
μткізіледі.

Ќостанай гарнизоныныњ єскери сотында бар-
лыќ ќалаушылардыњ сот ж±мысыныњ тєртібімен,
ќаралатын істердіњ кестесімен таныса алатын
μзіндік ресми сайты бар. Єскери соттыњ электрон-
дыќ мекен-жайын ќолдана отыра, єскери ќызмет-
шілер электрондыќ т‰рде талап арызбен немесе
шаѓыммен ж‰гіне алады. Єскери соттыњ барлыќ
сот актілері судьялардыњ электрондыќ-цифрлік
ќолтањбасымен б±рыштама ќойылады. Ќазіргі
тањда "Тμрелік" аќпараттыќ-сараптамалыќ ж‰йесі
арќылы сот процесіне ќатысушыларѓа СМС жол-
дау жолымен хабарлама жолдауѓа м‰мкіндік туды.

Єскери ќызметкерлермен жасалатын ќылмыс-
тардыњ да саны жылдан-жылѓа тμмендеуде. Со-
нымен ќатар, сотќа соњѓы жылдары єскери ќыз-
меткерлердіњ єскери ќызметтен μтуге, ќ±зырлы
жєне єскери органдардыњ бμлімдеріндегі т±лѓа-
лардыњ зањсыз істеріне байланысты талап арыз-
дары келіп т‰су саны кμбеюде, б±л жаѓдай єскери
сот ќ±ќыѓы сенімініњ кμтерілуіне, сондай-аќ сотќа
ж‰гіну тєртібініњ жењілденгеніне куєлік етіп отыр.

Сот ж±мысына автоматтандырылѓан электрон-
дыќ технологияныњ енгізілуі – сотта тараптардыњ
ќорѓануына жєне μзініњ ќ±ќыѓын ќайта ќалпына
келтіру ‰шін арыздыњ тєртібін к‰мєнсіз жењілдетті,
соттыњ ж±мыс уаќытын ‰немдеуге жєне имидждіњ
оњтайлы кμтерілуіне жєне мемлекетіміздегі сот
органына деген азаматтардыњ сенімін кμтеруге
себепші болатынын кμрсетіп отыр. Сот ж‰йесі
инновациялыќ технологиясы енгізілгенніњ арќа-
сында одан єрі ашылды жєне айќындалды.

Соттардыњ кезектен тыс съезінде біздіњ мемле-
кетіміздіњ басшысымен республикамыздаѓы судья-
лар корпусыныњ алдында жањадан мањызды мєсе-
лелер ќойылатын болады, біздіњ мемлекетіміздегі
сот ж‰йесініњ имиджін жања дењгейге кμтереді.
Республикамыздаѓы сот корпустарымен сот
билігініњ абыройын, ќоѓам тарапынан сенім дењ-
гейін кμтеру ‰шін барлыќ ж±мыстар жасалатын
болады деп сеніммен  айтуѓа болады.

М.АМАНЖОЛОВ
Ќостанай гарнизоны єскери

сотыныњ судьясы.

100 НАЌТЫ ЌАДАМ

ЕЛБАСЫНЫЊ
ЕРЕКШЕ СЕНІМІНЕ

ИЕ Ќ¦РЫЛЫМ

2016  жылѓы ќањтар-
тамызда облыс аумаѓында
жалпы алањы 145975
шаршы метр (1086 пєтер)
т±рѓын ‰йлер т±рѓызылды,
б±л 2015 жылѓы ќањтар-
тамызѓа 91,3%  ќ±рды.

2016 жылѓы ќањтар-тамызда
т±рѓын ‰й ќ±рылысына инвести-
цияныњ 11958,1 млн. тењгесі ба-
ѓытталды, б±л 2015 жылѓы
ќањтар-тамыздан 4,1%-ѓа жоѓа-
ры. Т±рѓын ‰й ќ±рылысы инвес-
тицияларыныњ негізгі капиталѓа

салынѓан инвестициялар-
дыњ жалпы кμлеміндегі
‰лесі 11,8% ќ±рады.

Т±рѓын ‰йлерді пайда-
лануѓа беру Арќалыќ ќ.є.
(3,8 есе) жєне ¦зынкμл
ауданында (30,4%) едєуір μсті.

Салынѓан т±рѓын ‰йлер
кμлемініњ ењ ‰лкен кμлемі Ќоста-
най ќаласында (91712 шаршы
метр немесе пайдалануѓа беріл-
ген т±рѓын ‰йлер жалпы кμлемі-
нен 62,8%) пайдалануѓа берілді.

2016 жылѓы ќањтар-тамызда
т±рѓын ‰й ќ±рылысыныњ 1 шар-

шы метрініњ орташа наќты шы-
ѓындары 85,2 мыњ тењгені
ќ±рады. Т±рѓын ‰й ќ±рылысыныњ
1 шаршы метрініњ ењ жоѓары ор-
таша наќты шыѓындары Арќалыќ
ќ.є. (106,7 мыњ тењге), Ќарасу
ауданында (98,7 мыњ тењге), Руд-
ный ќ.є. (93,5 мыњ тењге) жєне-
Ќостанай ќаласында (92,3 мыњ
тењге) ќалыптасты.

ДЕРЕК

Ќостанай облысындаѓы
т±рѓын ‰й ќ±рылысы



Жалпы, жастар арасында са-
лауатты μмірді, сонымен ќатар
±лттыќ ќ±ндылыќтарды насихат-
тау маќсатында ќолѓа алынѓан
"Жайдарман барысы" республика-
лыќ дењгейде екінші рет μткізіліп
отыр.

Ел аймаќтарынан келген жай-
дарманшылар арасынан іріктеліп
алынѓан 16 ‰міткер ќатысќан
сайыста жерлесіміз 15-інші
нμмірмен "Б" тобында μнер
кμрсетіп, жартылай финалда Аты-
рау, финалда Алматы ќалаларыныњ
палуандарын жењді.  Сайысќа ќаты-
сушылар ішінде спорт шебері жєне
оѓан ‰міткерлер де болѓан. Арасын-
да салмаѓы 130 келілік палуан да
кездескен. Н±рќадірдіњ μзініњ таза
салмаѓы  74 келі. К‰рес барысында
109 келі салмаќтаѓы ќарсыласын да
тізе б‰ктірген.

Сайысќа Ќазаќ к‰ресі федера-
циясынан арнайы тμрешілері
келіп, сайыстыњ єділ, єрі д±рыс
μтуіне ‰лес ќосты. Шараѓа арнайы
ќонаќ ретінде шаќырылѓан "Ќазаќ-
стан барысы–2014" титулыныњ
иегері М±хит Т±рсынов "Жайдар-
ман барысы–2016" жењімпазыныњ
беліне осы сайысќа арнайы жасал-
ѓан белбеуді μз ќолымен таќты.

 Жерлесіміздіњ жетістігін
"Ќазаќстан" ±лттыќ арнасы "Тањ-
шолпан" баѓдарламасында
с‰йіншілеп, Ќазаќстан КВН Одаѓы-
ныњ редакторы Р‰стем Омаров
пен "Жайдарман барысы" Н±рќадір
Єбдіќадір кμрсетілімніњ ќ±рметті
ќонаѓы болѓан.

– Тікелей эфирден де ‰лкен єсер
алдым. Еліміздіњ т‰кпір-
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 Жастарѓа арналѓан ќосымша        № 10 (101)

 Астана ќаласындаѓы "Жастар" сарайында μткен "Ќазаќстан КВН
Одаѓы" РЖЌБ "Жастар" жазѓы фестивалініњ "Жайдарман барысы–2016"
сайысында арќалыќтыќ "Спортфак" командасыныњ ойыншысы
Н±рќадір Єбдіќадір бас ж‰лдені жењіп алды.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

т‰кпірінен отандастарымыз
тілектерін білдіріп жатты, –
дейді жерлесіміз.

 Жењімпазды жаќыныраќ таныс-
тыра кетсек, Н±рќадір Єбдіќадір
Ы.Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ
мемлекеттік педагогикалыќ ин-
ститутыныњ "Дене шыныќтыру

мєдениеті жєне спорт" кафедра-
сыныњ ІV курс студенті. Жанкел-
дин ауданыныњ Торѓай селосында
д‰ниеге келген. Ы.Алтынсарин
атындаѓы ќазаќ орта мектебін
бітірген. Тμртінші сыныптан
бастап аудандаѓы балалар мен
жасμспірімдер спорт мектебінде

ш±ѓылданѓан. Алѓашќы жаттыќ-
тырушысы  Єлібек Ќарсаќбай±лы
Бірмаѓанбетов.

Ќазір ќаладаѓы "Ќайрат" спорт
кешенінде жаттыѓады. Бапкер-
лері ќазаќша к‰рестен спорт ше-
берлері Азамат Ерєділов пен Сай-
лау Рыздыќов.

Н±рќадір – белгілі журналист, ЌР
Журналистер Одаѓыныњ м‰шесі
Мылтыќбай Смаѓ±ловтыњ бел ба-
ласы. Анасы Салтанат Серікќызы
денсаулыќ саќтау саласыныњ ар-
дагері. Отбасында ‰ш бала тєр-
биеленген. Єпкесі Г‰лім Смаѓ±л –
аудандыќ "Біздіњ Торѓай" газетініњ
бас редакторы, аѓасы Н±рєділ
Смаѓ±л – аудандыќ аурухананыњ
эпидемиологиялыќ дєрігері.

Н±рќадір єкесініњ тауып ќой-
ѓан атына дєн разы. Аттас адам-
дар жиі кезігіп жатады. Ал,
Н±рќадір болса μз аттасын єлі
к‰нге кездестіріп кμрмегенін ай-
тады. "Н±р –  н±рлы болсын, ќадір
– ќадірлі болсын деп ырымдап ќой-
ѓан деп ойлаймын. Хадисте: "Ќадір
т‰нінде ќабыл болѓан намаз 87
жыл намаз оќыѓанмен бірдей де-
лінген", –  дейді μнерлі жас μз есімі
жайлы аѓынан аќтарылып.

Сондай-аќ, жастарды μнер мен
білімге, спортќа баулып, ±дайы
ќамќорлыќ жасап, аќыл-кењес-
терін айтып ж‰ретін жанашыр
±стаз-бапкерлерініњ ќатарында:
Ы.Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ
мемлекеттік педагогикалыќ ин-
ститутыныњ "Тарих жєне μнер"
факультетініњ деканы, философия
ѓылымдарыныњ кандидаты, до-
цент Г‰лбаршын Спанќызына
жєне осы факультеттіњ "Дене
мєдениеті жєне спорт" кафедра-
сыныњ мењгерушісі Г‰лфия Надим-
ќызына, "Ќайрат" спорт ке-
шенініњ директоры Р‰стем Шала-
баевќа шексіз алѓысын білдіреді.

Арќалыќ ќаласы.

Елбасымыз Н.Є.Назарбаевтыњ "Ќазаќстан–2030"

баѓдарламасындаѓы ±заќ мерзімді басымдыќтыњ бірі –

"Мемлекетіміздегі азаматтарыныњ денсаулыѓы, білімі мен

єл-ауќаты тармаѓында" жєне кезекті Жолдауында

денешыныќтыру мен спортты дамытуѓа айрыќша кμњіл бμлу

ќажеттілігі кμрсетілген.



Несіпбек
МАДИЯР:
Мен Ќостанай

ќаласына былтыр
оќуѓа т‰стім. Ал-
ѓашќыда ќиын бол-
ды. Ешкімді таны-
майтынмын, ата-
анамды жєне доста-
рымды саѓынатын-
мын. Ал ќазір бєрі
ойдаѓыдай. Оќуым
жаќсы, б±л жаќтан
μзіме адал достар
таптым, бєріміз бір

‰йдіњ баласындаймыз. Жатаханамыздаѓы жаѓдай-
ымыз жаман емес, шєкіртаќы да уаќытынан ке-
шікпей т‰седі. Ќос-
танай – керемет
ќала, мен б±л ќала-
да оќып жатќаныма
μкінбеймін.

Ќарлыѓаш
С¦ЛТАН:
Ќостанай – єкем

ќалап, μтініш
жаздырѓан бірден-
бір ќала. ¤зініњ
тазалыѓымен єрі
жанѓа жайлы ты-

 -  - 
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 "Мєњгілік ел жастары – индустрияѓа!" –
"Серпін-2050"  єлеуметтік  жобасы  Мемлекет
басшысы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ  "Ќазаќстан-
2050"  стратегиясында айќындалѓан
басымдыќтарды  ж‰зеге асыруѓа баѓытталѓан іс-
шаралардыњ легіне кіреді. Стратегияѓа сєйкес
дамыѓан 30 елдіњ ќатарына ќосылу ‰шін білікті
мамандар даярлау мєселесі μзекті  болмаќ.
Осыѓан орай Ќазаќстан Республикасы ‡кіметі
жастар мєселесіне  арнап "Мєњгілік ел жастары-
индустрияѓа!"  єлеуметтік  жобасын ±сынѓан
болатын.  Б±л жоба  "Серпін-2050" деп аталады.

2014 жылы "Мєњгілік ел жастары –
индустрияѓа" – "Серпін-2050" єлеуметтік жобасы
бойынша 2050 талапкер оќуѓа т‰ссе, 2015 жылы
єлеуметтік жобаѓа бμлінген арнайы  грант 3-
есеге μсіп, 6200-ге жетті. Олардыњ 5000 орыны
19 жоѓары оќу орындарындаѓы 61 мамандыќ

бойынша бμлініп, 1200 орыны 36 техникалыќ
жєне кєсіптік білім беру ±йымдарына (колледж)
47 мамандыќ бойынша берілді.

2016-2017 жылдары баѓдарламаѓа
22 жоѓары оќу орыны, 32 кєсіптік жєне
техникалыќ білім беру ±йымдары  ќатысты.
Баѓдарламаныњ ж‰зеге асырылып жатќанына
да екі  жылѓа жуыќ уаќыт болып ќалды. Ел
жастары осындай ќолдаудыњ арќасында μзі
ќалаѓан оќу орнына т‰сіп, болашаѓын айќын
баѓдарлайтындай  м‰мкіндік алды. Сонымен
ќатар, кєсіби білікті маман тапшылыѓын
жойып,   ж±мыссыз жастарды ќызметке
орналастыруѓа да б±л баѓдарламаныњ берері
мол. Жыл сайын Ќостанайѓа оњт‰стік
μњірлерден ж‰зден астам жеткіншек келеді.
Олар мемлекет кμрсетіп жатќан ќолдаудыњ
арќасында тегін  білім алып, жастыќ шаѓыныњ

ќызыќты кездерін  Ќостанай ќаласында
μткізуде.

Тобыл μњіріне табан тірегендердіњ бірі ќала
жайын біліп келсе, енді бірі   ойламаѓан жерден
осы жаќќа ќоныс аударѓанын айтады. Оќу ‰шін
орын ауыстырѓандар жергілікті ж±ртшылыќтыњ
менталитеті мен ауа-райыныњ айырмашылыѓын
бірден байќапты. Оњт‰стіктік жастар астыќты
аймаќтыњ салќындыѓын адамдарыныњ жылы
шырайлыѓы мен  сыпайылыѓыныњ басып
т±рѓанын айтады. Сондай-аќ, жастар ќаланыњ
тыныштыѓы мен тазалыѓына тєнті. Ењ бастысы,
оќуѓа бар жаѓдай жасалынып ќойѓан, кітапхана
да, жатаќхана да институттыњ дєл жанында.
"Серпін" баѓдарламасына дєн ризамыз" –  деген
пікірлер кμптеп естіледі. Ќостанай єрќашан
"Серпіндіктердіњ" μмірінде ерекше орын алѓан
ќала болып ќала бермек.

ныштыѓымен жаѓатын туѓан ќалам –  Жетісайды
есіме салады десем де болады. "Серпін" баѓдарла-
масыныњ арќасында осы жаќќа келгеніме ќуаныш-
тымын. Болашаќта жаќсы маман болып, мемле-
кет игілігіне ќызмет ету меніњ басты арманым.

Карима
ОЊАЛБАЕВА:
"Серпін-2050"

баѓдарламасымен
білім алып жатќа-
ныма биыл ‰шінші
жыл. Б±л баѓдарла-
маныњ біз сияќты
жастарѓа берері мол
деп ойлаймын. Баѓ-
дарламаныњ басты
маќсаты кадр ал-
мастыру болѓан-
дыќтан, Ќостанай
ќаласында ќалып,
тєжірибе жинап, елімніњ г‰лденуі ‰шін ж±мыс істе-
сем деймін.

Айдана ПЕРНЕБЕК:
"Серпін-2050" баѓдарламасы еліміз ж‰зеге асы-

рып жатќан жаќсы баѓдарламалардыњ бірі. Басын-
да б±л баѓдарлама жайлы білмеген соњ, єр жерден
ќарай бастадым. Шынымен де б±л баѓдарлама
еліміздіњ терістігі мен т‰стігініњ арасындаѓы

тењдіктіњ саќталуы-
на кμп кμмегін тигі-
зеді екен. Мен оќуѓа
ќабылданѓан жылда-
ры кμшедегілердіњ
μзге тілде сμйлесіп
бара жатќандарын
жиі естіп, шошына-
тынмын. Ќазір ана
тілімізде сμйлесетін-
дерді жиі кμремін.
Б±л  – мен ‰шін ‰лкен
ќуаныш. Болашаќта
осы аймаќта ана
тілімізді кμркейтер
жастар кμбейеріне сенімдімін.

Назг‰л БА-
ЌЫТХАНЌЫЗЫ:

Ќазіргі тањда
"Серпін-2050" баѓ-
дарламасы жас-
тарѓа ‰лкен сенім
мен серпіліс беріп
жатыр. Б±л баѓ-
дарлама негізін-
де солт‰стік пен
оњт‰стік μлкеле-
рінде тіл жаѓынан
болсын, рухани
жаѓынан болсын
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байланыс орнатылуда. Осы аймаќта ±йымдасты-
рылатын іс-шараларѓа белсене араласып ж‰рген
серпіндіктер мєдениет саласында біраз жобаларды
ж‰зеге асыруды ойластырып ж‰р.   "Серпін" жас-
тары μзімізге артылѓан міндетті кμтеріп, аянбай
ењбек етеміз.

Аяулым
ЄБІЛДАЕВА:

Ќ о с т а н а й ѓ а
оќуѓа  т‰скендегі
ќуанышты се-
зімімді сμзбен ай-
тып жеткізе ал-
маймын... Сырт-
тай естігенім бол-
маса, Ќостанай
μмірі келіп кμрген
жерім емес. Бірде-
бір туысым неме-
се танысым жоќ.
Поездан т‰скенде
ќ±дды μзге елге
келгендей єсерде

болдым.  Ќостанай таза єрі тыныш ќала екен. Ма-
ѓан осынысымен ±нады. Ењ бастысы, маѓан осы
жаќтан тегін оќу м‰мкіндігі беріліп отыр. Ќоста-
най – меніњ жастыќ шаѓымныњ ќаласына айнал-
ды!

  Аќниет
СЕРІКБАЙ:
Ќ о с т а н а й д ы њ

мен ‰шін орны
бμлек. Студенттік
кезењніњ алѓашќы
ы с т ы ќ - с у ы ѓ ы н а
тμзіп, білім алып
келе жатќан ќалам.
Б±л ќалаѓа келу ар-
ќылы мен халќы-
ныњ мейірбандылы-
ѓын кμрдім, жања
достар тауып, осы єдебиетке деген ќызыѓушылы-
ѓымды таѓы да арттыра алдым. Мен Ыбырай, Маѓ-
жан, Бейімбеттер μмірге келген мекенде оќып
ж‰ргеніме ќуаныштымын.

.

Г‰лнара МА-
МАТЌАДЫР:

 Ќостанай алѓа-
шында маѓан суыќ
ќала боп кμрінген
еді, ал ќазір ‰й-
ренісіп кеттім.
Адамдарыныњ да
жылы шырайлы,
кішіпейіл екеніне
кμзім жетті. Ата-
анамды, бауырла-
рымды жиі саѓын-
сам да б±л жаќта
оќып жатќаныма
ешќашан м±њай-
ѓан емеспін. Себебі, осы жаќтан μзіме кμп дос тап-
тым. Б±л μлкеден талай ѓалымдар т‰леп ±шќан.
Мен  болашаќта білікті маман болатыныма
сенімдімін.

 С.ЖАЌСЫЛЫЌ,
"Ќостанай тањыныњ"

жас тілшісі.

Рудный ќаласыныњ №2
гимназиясында "Батарейканы
тапсыр да – кірпіні ќ±тќар!",
"Бума ќаѓаз" деген атаумен кењ
ауќымды экологиялыќ акция
μтті. Жастардыњ ресурстыќ
орталыѓы ±йымдастырѓан б±л
шараѓа ќаламыздыњ барлыќ
білім ордаларыныњ оќушылары
ќатысып, ќоршаѓан ортаныњ
жаѓдайына немќ±райлы
ќарамайтындыќтарын іс ж‰зінде
дєлелдеді.

Кеншілер ќаласыныњ экологиясын
ќорѓауѓа мыќтап кіріскен белсенді
±йымныњ б±л єрекетіне "Жарайсыњ!"
дегіњ келеді. Б±дан б±рын да олар То-
был μзенініњ жаѓалауын к‰л-ќоќыс,
шμп-шаламнан тазартып, Железоруд-
ная стансасы мен Сарыбай кенішініњ
аумаѓына аѓаштыњ т‰р-т‰рін отырѓыз-
ѓан болатын. Б‰гін, міне, кезек
к‰нделікті ќолданылатын ќуат кμздері-
не де келіп жетті.

Акцияныњ ашылу салтанатында ор-
талыќтыњ жетекшісі Максим Фролов:

– Б‰гінгі шараныњ ќала μмірінде

Ќуат кμзініњ кесірі
Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

Жаќында Тимирязев ауылдыќ
округініњ єкімдігінде облыстыќ жастар
саясаты жμніндегі басќармасыныњ
ќатысуымен аудан єкімдігініњ
жанындаѓы жастар істері жμніндегі
кењесініњ кењейтілген отырысы μтті.

К‰н тєртібінде ‰ш мєселе ќаралды. Ал-
ѓашќысы – "Єлеуметтік кєсіпкерлік". "Биз-
нестіњ жол картасы–2020" баѓдарламала-
ры аясында жастар кєсіпкерлігін дамыту
туралы" болды.  Б±л жайында Сарыкμл
ауданы єкімдігініњ кєсіпкерлік бμлімі жєне

раптама ќорытындысы бойынша жастар
ресурстік орталыѓы жанындаѓы ж±мысќа
орналастыруѓа жєрдемдесу жμніндегі жа-
уапты ќызметкер Єсел Мєзенова баянда-
ды. Сонымен ќатар осы мєселе бойынша
Тєгіл, Краснознамен жєне Севастополь
ауылдыќ округ єкімдері сμз сμйлеп, ауыл-
дыќ округтерде атќарылып жатќан ж±-

Жастар мєселесі ќаралды

жастар кєсіпкерлік клубы баянда-
ма жасады.  Спикерлер жастар
±йымдары мен мемлекеттік орган-
дар бірігіп, жастар єлеуметтік
кєсіпкерлікті дамыту керектігін
айтты. Жастар кєсіпкерлік клубы-
ныњ басшысы, жас кєсіпкер
Н±рлан Ќажиев жања оќу жылы
іске асырылатын мектептегі жастар
кєсіпкерлігі ќызметі жайындаѓы жоспарла-
рымен бμлісті.

Жастарды ж±мыспен ќамту мєселелері
жєне оларды шешу жолдары туралы,
ж±мыссыздар тізімі мен μзін-μзі ж±мыспен
ќамтыѓан жастармен ж±мыс барысы са-

 "Ж±мыс істегісі келгендердіњ бєрі ж±мыс табады
жєне бір емес, екі ж±мыс тауып, ењбекаќы алу
м‰мкіндігі бар. Тек ниет болуы керек".

Н. Є. НАЗАРБАЕВ.

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

мыстар жайында, ж±мыспен ќамтылѓан
жастар жєне ауыл шаруашылыѓы отряд-
тарыныњ ќызметі туралы баяндады.

Соњѓы с±раќ бойынша жастар ре-
сурстік орталыѓыныњ директоры Елена
Данилова мєлімдеді. Ол ќазіргі тањда
Ќазаќстан Республикасында μзекті мєсе-
ле жастар арасында сыбайлас жемќор-
лыќтыњ алдын алу жайында ќозѓады. Б±л
мєселе бойынша негізгі ж±мыс пікірта-
лас клуб арќылы ж‰ргізіліп, онда ќаты-
сушылар сыбайлас жемќорлыќ мєселе-
лерін, экстремизм мен терроризм жєне
басќа да проблемаларды талќылауѓа
ќатысты.

Ќорытындысында Ќостанай облысы
єкімдігініњ жастар саясаты жμніндегі бас-
ќармасыныњ μкілі Аќмарал Ќ±рманова Са-
рыкμл ауданы ауылшаруашылыќ жасаѓы
жєне жас кєсіпкерлер мектебі секілді жања
жобалар мен кμптеген ќызыќты бастама-
лар орталыѓы болып табылатындыѓын
атап μтті.

 Сарыкμл ауданы.

алатын орны ерекше. Се-
бебі, біз к‰н сайын т±рмыс-
тыќ ќалдыќтармен бірге
кєдімгі батарейкаларды да
ќоќысќа тμгіп жатамыз. Б±л
экологиялыќ т±рѓыдан
д±рыс емес. Бармаќтай
ѓана батарейка 20 шаршы
метр топыраќты немесе
400 литр суды ластайды.
Б±л табиѓаттаѓы бір
кірпініњ μмір с‰ру ортасы
екенін ±мытпайыќ, – дей
келе, шараѓа  жиналѓан
жастарды белсенділікке
шаќырды.

Акция барысында мектеп пен кол-
ледж оќушылары μздерімен бірге єкел-
ген батарейкаларды арнайы
жєшіктерге салса, бума-бума ќаѓаздар-
ды μлшеп, орталыќтыњ еріктілеріне
тапсырып жатты.

Єзірге жастар 100 келідей ескі газет-
журналдарын тапсырып, осы арќылы
табиѓаттаѓы 1 аѓашты кесуден ќ±тќар-
ды. Акцияѓа ќолдау кμрсетушілердіњ
ќатарында "ССК¤Б" АЌ да бар.

– Біз жастардыњ осындай бастама-
ларына алѓыс айтамыз жєне кез кел-
ген кμмекті кμрсетуге єрдайым дайын-
быз. Ортаќ ‰йіміз – Рудныйдыњ эколо-
гиясын ќаз-ќалпында саќтап, оныњ
ластануына жол бермеу – баршаѓа

ортаќ іс деп ойлаймын. Акциядан жи-
наѓан батарейкаларды арнайы
єдістермен кμзін жойып, макулатура-
ны μткізуден т‰скен ќаржыѓа єлеуметтік
аз ќамтылѓан отбасылардыњ оќушыла-
рына мектепке ќажетті жабдыќтарын
алып береміз, –  дейді кен алыбыныњ
экологы Асхат Т‰гелбаев.

Ќырк‰йектіњ 30-на дейін жалѓасатын
акцияѓа кез келген адам ќатыса ала-
ды. Ол ‰шін істен шыќќан ќуат кμздері
мен макулатураны жаќын мањдаѓы
мектептіњ єкімшілігіне апарып тапсы-
ру шарт. Экология –  бір к‰нніњ, бір
адамныњ ісі емес. Сондыќтан оны
ќорѓауѓа ќоѓам болып атсалысайыќ,
аѓайын!

Жоба басталды
Еліміздіњ барлыќ аймаѓында ЌР Білім жєнеѓылым министрлігімен бірлесе отырып ж‰зе-ге асырылатын "Жастар кадрлыќ резерві"жобасы бастау алды. "Жас Отан" жастар ќана-тыныњ бастамасымен ж‰зеге асќан жобаеліміздіњ алдында т±рѓан μршіл міндеттердішешуге, белсенді жастарды тартуѓа баѓыт-талѓан.  Жастар кадрлыќ резерві – б±л ќызмет-тік μсуге ынталы, кєсіби даѓдылар мен басќа-ру біліктіліктерініњ жоѓары дењгейіне ие ма-мандардыњ республикалыќ деректер базасы."Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќфилиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасарыЃазиз Бекм±хамедов жобаныњ маќсатынт‰сіндірді.
– Заманауи жєне тиімді басќарушылар шо-ѓырын ќалыптастыру – басты маќсат. Алміндеттеріне тоќталар болсаќ, μзін-μзі дамы-туѓа, μз саласында сапалы нєтижелерге ын-талы жас басќарушыларды аныќтау, іріктеу,даярлау жєне оќыту, кєсіби μсуі ‰шін ќажеттіжаѓдайлар жасау, алдыњѓы ќатарлы оќытутехнологияларына негізделген кадрлыќ ре-зервті даярлаудыњ тиімді ж‰йесін ќалыптас-тыру, – деді Ѓазиз Бекм±хамедов.
"Жастар кадрлыќ резерві" Ќостанайдаѓыжобасына б±л жолы 9 адам ќатысты, ендіоныњ біреуі ѓана келесі кезењге μтеді.

Сералы МЫРЗАБАЙ,
А.Байт±рсын±лы атындаѓы

Ќостанай мемлекеттік
университетініњ 3-курс студенті.
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Айтолќын  АЙЌАДАМОВА

"ЖастарKZ" газеті
"Ќостанай тањыныњ" жастарѓа арналѓан ќосымшасы
Меншік иесі: "Ќостанай тањы" газеті редакциясы" ЖШС
Директор-Бас редактор Жан±заќ АЯЗБЕКОВ.

Шыѓармашылыќ топ:
Ж±матай КЄКІМЖАНОВ (бас редактордыњ орынбасары)
Айтолќын АЙЌАДАМОВА, фототілшілер: Айбек Ж‡ЗБАЙ,
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

 Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат министрлігінде
2007 жылдыњ 16 ќарашасында тіркеліп, №8784-Г куєлігі берілген. Кμлемі 2
баспа табаќ. Газет "Ќостанай тањыныњ" компьютер орталыѓында теріліп,
беттелді. "Ќостанайполиграфия" ЖШС баспаханасы. Мекенжайы: С.Мєу-
ленов кμшесі, 16. Тел.: 57-02-90.

бенімніњ басын ќ±рап т±р-
мыстыќ заттар єкеліп, дала-
да т±рып сауда да жасай бас-
тадым. Суыќќа тоњып, ыс-
тыќќа к‰йдім. "Кμшеде зат
сатуѓа болмайды" деп бізді
ќуѓандар, одан ќалды небір
ќ±жат талап еткендердіњ
ќарасы аз болмады ѓой. Ќар-
шадай басыммен соныњ
бєріне шыдадым. Сμйтіп
ж‰ріп μзім т±рып жатќан
‰йімніњ жертμлесін ретке
келтіріп, д‰кен ќылсам
ќалай болар екен деп те ойла-
дым. "Жалѓыздыњ ‰ні шыќ-
пас" деген рас екен. Жалѓыз
μзім, жанашыр ешкімім жоќ.
Маѓан кμмек керек болды.
Ашыќ хат жолдап, аудан
єкімініњ ќабылдауына жа-
зылдым. Сол кездегі аудан
єкімі Ж.Ќоњыртай±лы мені
жас демеді, жылы ќабылдап,
баѓыт-баѓдар беріп, жμн
сілтеді. Д‰кенді зањдастыру
ќ±жаттары мєселесі тез ара-
да шешілді. Жертμледе сауда
‰йін ашу ќ±жаттарын
рєсімдеуде кейбір билік
μкілдері ќысым кμрсеткен бо-
латын. Аудан єкімініњ  ќам-
ќорлыѓыныњ арќасында

ќиындыќтар артта ќалып,
д‰кенімді ашып, саудамды
алањсыз жасауыма жаѓдай
жасалды. М±ндайда билік та-
рапынан жастарѓа ќолдау ке-
рек екен, – деп еске алады.

Айбектіњ ашќан д‰кенін
алѓашында "жертμле д‰кен"
деп менсінбегендер де болып-
ты. Ќиындыќтыњ кμкесін істі
ќолѓа алѓанда сезген ол
бєріне тμзуге бел буады. Оњай-
лыќпен нан аузыња келіп
т‰спейтіні аныќ. Алайда,
ќазіргі тањда келушілер μте
кμп. Арнайы тапсырыс бере-
тіндер де табылып жатады.

– Біздіњ мањайда сауда
н‰ктелері кμп. Соѓан ќара-
мастан келген жанѓа ќолым-
нан келгенше мінсіз ќыз-
мет кμрсетуге тырысамын.
Т±рмыстыќ заттар болѓан
соњ ба, с±раныс кμп. Осы
ењбегімніњ арќасында Ќоста-
най ќаласындаѓы А.Байт±р-

"Ќазаќстан-2050" стратегиясында

кєсіпкерлікті ±лттыќ экономиканыњ жетекші

к‰ші ретінде жан-жаќты ќолдау єрі шаѓын

жєне орта бизнестіњ экономикадаѓы ‰лесін

2030 жылѓа ќарай екі есеге арттыру міндеті

ќойылды. Ал, Елбасыныњ биылѓы

Жолдауында бизнесті дамытуѓа кедергі

келтіретін барлыќ енжар ќ±ќыќтыќ

нормалардыњ к‰шін жою жєне шаѓын бизнес

±рпаќтан-±рпаќќа берілетін отбасы дєст‰ріне

айналуѓа тиіс екендігі айтылды.

сынов атындаѓы универси-
тетініњ "ќ±ќыќтану" маман-
дыѓын сырттай бітіріп те ал-
дым. Б±л мамандыќ алдаѓы
уаќытта кєсіпкерлігім ±лѓай-
ып, дамып жатса кєдеге асар
деген ойдамын. Зањды білу
керек, – деп жымиды Айбек.

Айбектіњ ќолы ашыќ. ¤зі
єлі аяќтан тік т±рып кетпесе
де барынша кμмек беруге єзір
т±рады. Д‰кенінде авто-
саќтандыру, техникалыќ
байќау, сервистік ќызмет
кμрсету де бар. Аудандыќ
ж±мыспен ќамту орталыѓы
арќылы екі адам ж±мысќа ор-
наласты. Соныњ біреуін
т±раќты ж±мысќа ќабылда-
ды.

– Егер байып кетіп жатсам
ењ алдымен туѓан ауылымды
кμркейтуге атсалысар  едім, –
дейді. – Мен жас болсам да єр
тиынныњ ќадірін білемін.
Себебі, мені ешкім асыраѓан

жоќ. Ењбек ету керек. Жас-
тарѓа ќазір ќолдау кμп.
"Ењбек етсењ ерінбей, тояды
ќарныњ тіленбей" деп Абай
атамыз айтып кетті емес пе?!
Елбасыныњ μзі кєсіпкерлік
саласына кењ ќолдау кμрсетіп
жатыр. Ењ бастысы ењбекќор
болу керек. Жаќсы бизнес-
жоспар болса,   жергілікті
ж±мыспен ќамту орталыќта-
ры арќылы  арзандатылѓан
несие алуѓа болады. Жалпы
біздіњ ауданда басќа аудан-
дарѓа ќараѓанда кєсіпкерлік-
пен айналысып ж‰рген жас-
тар кμп. Ќазір мемлекет тара-
пынан кєсіпкерлерге ќолдау
ретінде арнаулы гранттар да
бар. Жаќсы жобањ болса
бизнесті ќаржыландырады.
Біраќ ол ауылдыќ жерде жы-
лына 1-аќ рет болады. Осын-
дай гранттар мемлекет тара-
пынан шалѓай жатќан ауыл-
дыќ жерлерге кμптеп бμлінсе
н±р ‰стіне н±р болар еді.

Айбек тєуелсіздіктіњ
ќ±рдасы. Елдіњ дамуымен
ќоса, ол да ќолынан
келгенше μсіп, μркендеп
келеді. Ењ бастысы ол
μзініњ болашаѓына
сенімді. Сол себепті де
бір кездері єлдекімдер
менсінбеген "жертμле
д‰кенін" "Болашаќ" деп
атапты. Ендеше
тєуелсіздік ќ±рдасына
"Болашаќтыњ" келешегі
жарќын болуына
тілектеспіз.

Т±рмысымды

т‰зетемін деген

жан ебін табады.

Тырбанып ењбек

етеді, талпынады.

Біздіњ б‰гінгі

кейіпкеріміз Айбек

Тањатбаев б‰гінде жас кєсіпкер

ретінде ісін бастап ж‰рген жас.

Жертμледен д‰кен жасап, жоќтан

барды шыѓарѓан.

А
ЙБЕК отбасында шал-
ќып  μмір с‰рген жан
емес. Біраќ ес білгелі

кμштен ќалмаймын, ешкім-
нен кем емеспін деп келеді.
С‰йеп т±рѓан ешкімі болмаса
да ‰немі мєттаќам, жинаќы,
єр іске жауапты болатын. 9
сыныпты бітіре салысымен

А.Иманов атындаѓы мемори-
алдыќ музейде ж±мыскер бо-
лып ж±мыс істеді. Одан єрі
Науырзым ауданындаѓы
кєсіптік-техникалыќ лицей-
ге оќуѓа т‰сіп, оќып ж‰ріп те
ењбекке араласты. Ол жалпы
табиѓатынан пысыќ жігіт.

Аудандыќ газетте тілші бо-
лып, ќолына ќалам ±стап, ма-
ќала жазатын. Б±л іс μзіне де
±найтын. Оќуды ‰здік
аяќтап, туѓан жері Аман-
келді ауданына ќайта орал-
ды. Ќолѓа алмаѓан ж±мысы

жоќ. Ќайтсе де отбасыма
кμмектессем, бауырларым
жетіліп кетсе деген ойда бол-
ды.

Жастыњ бєрі мамандыќ
иесі атанѓан соњ белгілі бір
салада ењбек еткісі келеді.
Біраќ дайын т±рѓан орын
жоќ. Ал оны к‰тетін Айбекте

уаќыт жоќ. Ќайтсе де ењбек
етіп, ќаражат табуы ќажет.

– Маѓан бос отыруѓа бол-
майды, табыс тауып, анам-
ды, бауырларымды асырау-
ым керек. Ауылда ж±мыс
жоќ деп отырмадым, Ќоста-
най ќаласындаѓы ќ±с ферма-

сынан ењ алѓаш 5000 тењгеге
ж±мыртќа єкеліп саудаѓа
шыѓардым. Одан ќалды ак-
тив орталыѓына диллер бо-
лып актив бірліктерін сат-
тым. Не керек, дамыл
кμрмедім. Аздаѓан тиын-те-
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Абыройлы ардагерАбыройлы ардагерАбыройлы ардагерАбыройлы ардагерАбыройлы ардагер

Ата ж±рттан
кіндігі
ажырамаѓан
ардагерлер аз
емес. Саналы
ѓ±мырын туѓан
жердіњ
г‰лденуіне сарп
еткен абзал
ерлер ќашанда
зор ќ±рметке
лайыќ. ¤мірдіњ
ыстыќ-суыѓын
μткерген
ќариялардыњ
ж‰ріп μткен
μмір жолы
кейінгі жас ±рпаќќа ‰лгі-μнеге, тєлім-тєрбие. Сондай
ќ±рметті ќариялардыњ бірі – Арќалыќ ќаласыныњ
т±рѓыны Ѓазез Біркенов.

Ѓазез Біркенов 1936 жылы 17 ќырк‰йекте Аманкелді ауданы-
ныњ Байѓабыл ауылында д‰ниеге келген. 1955 жылы Аманкелді
орта мектебін бітіреді. 1955-1958 жылдары Отан алдындаѓы аза-
маттыќ міндетін μтеп келген жас, кμп ±замай ата-анасыныњ
тілегін орындап отау ќ±рады. Б±л 1958 жылдыњ тамыз айы бо-
латын. Міне, содан бері жарты ѓасырдан астам уаќыт бойы ќ±дай
ќосќан ќосаѓы Ќапиза апамен бірге баќытты отбасылыќ ѓ±мыр
кешіп отыр.

 Ѓазез аѓа ењбек жолын 1960 жылы есепшіліктен бастаѓан.
Ќостанай ауылшаруашылыќ техникумын есепші мамандыѓы бой-
ынша оќып бітіреді. 1965-1969 жылдар аралыѓында туѓан ауылын-
да кєсіподаќ ±йымыныњ тμраѓасы болып ќызмет жасайды. 1969-
1973 жылдары аудандыќ партия жєне кєсіподаќ ±йымдарыныњ
жолдамасымен Мєскеудегі жоѓары кєсіподаќ мектебіне оќуѓа
аттанып, экономист мамандыѓымен ќоса жоѓары білім алып
шыѓады.

1971-1976 жылдары Арќалыќ ауданыныњ "Ањѓар" совхозын-
да партия ±йымыныњ хатшысы, 1977-1987 жылдары осы совхоз-
да директор болып ќызмет атќарады. 1988-1989 жылдары Арќа-
лыќ ауданыныњ Майкутов ауылында аѓа экономист болды. 1989
жылы ќызмет бабымен ќайтадан Аманкелді ауданына ќоныс
аударып, "Тасты" ауылына бас экономист болып бекиді. 1990-
1993 жылдары осындаѓы ауылдыќ кењестіњ тμраѓасы, 1993-1997
жылдары ауыл єкімі болып ењбек етеді.

 Б‰гінде Ѓазез аѓа ењбегініњ зейнетін кμріп, балалары мен не-
мерелерініњ ортасында баќытты ѓ±мыр кешуде. Ата-ананыњ бо-
рышы μмірге ±рпаќ єкеліп, ќатарынан кем ќылмай μсіріп жеткізу
болса, сегіз баланы μмірге єкелген ќос ќария сол парыздарын
зор абыроймен атќара білді.

– Біз соѓыстан б±рын тудыќ. ¤те ќиын заман болды. Бала-
лыќ шаѓым тартымды болды деп айта алмаймын. Жастайымыз-
дан ылѓи бейнет кμріп, алты айдыњ ала жазында колхоздыњ
ж±мысында ж‰рдік. Ол кезде μзенніњ бойында екі-‰ш ‰йден ќ±-
ралѓан ауылдар болады. Содан тμрт-бес шаќырым жерден жаяу
ќатынап оќимыз. Жастайымыздан ж±мысќа жегілдік. ¤гіздіњ
‰стінде отырамыз. Ќалѓып кетіп ќ±лап ќалатын кездеріміз кμп
болды.

¤мірім оќыѓан жылдарымды есептемегенде ауылшаруашы-
лыѓында μтті. ¤з басым ќызметте ќатањ болдым деп айта ал-
маймын. Облыстыќ партия ±йымыныњ хатшысы Саќан Ќ±сайы-
нов "Директор саѓат алтыда т±рса, сен бесте т±р" деп кезінде
маѓан аќыл-кењесін берген болатын. Ж±мыстыњ аты ж±мыс, ерте
т±рып, кеш жатып даладаѓы егінжайдыњ басында ж‰рдік. Тμрт
мыњ бас ірі ќара, оныњ тоѓыз ж‰з басы сауын сиыр, с‰т тапсыра-
тын совхоз болды. Отыз мыњ гектардай егін салдыќ.  ¤мірдіњ
ащы-т±щысын сезіп кμрдік.

 Абыройлы ќызмет істеу ‰шін жастарѓа айтарым, ерінбей
ж±мыс істегендері жμн. Атќарып жатќан ж±мыстарыныњ жай-
жапсарын б‰ге-шігесіне дейін білулері керек. Біз істеген ісімізді
алѓа бастыру ‰шін ‰здіксіз тер тμктік. Енді соныњ зейнетін кμріп
отырѓан жаѓдайымыз бар, – дейді μмірден кμрген-т‰йгені мол
ќадірменді ќария.

 Иє, абырой, баќыт алтын уаќытпен келеді. М±ныњ бєрі ќадірлі
ќарияныњ ±заќ жылдар бойы мањдай терімен еткен ењбегініњ
жемісі. Кμзі ашыќ, кμкірегі ояу ќария ќоѓамда болып жатќан μзге-
рістерге де зер салып отырады.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ:  Ѓазез Біркенов, ењбек ардагері.
Суретті т‰сірген автор.

Ењбеккерлер
ауылды асќаќтатты

Мемлекет басшысы
Н±рс±лтан Назарбаев
Жалпыѓа Ортаќ Ењбек
Ќоѓамына ќарай 20 ќадам
атты маќаласында: "...Б±л
жерде ешќандай μзіндік
идеология ойлап
шыѓарылмайды. Аќыр
аяѓында, єлемдік
μркениеттіњ барлыќ
ќ±ндылыќтары, барлыќ
экономикалыќ жєне
мєдени байлыќтар
виртуалды ќаржы
институттарымен емес, адамныњ ењбегімен
жасалады.

Сондыќтан біздіњ єлеуметтік жањѓырту
саясатыныњ негізіне шынайы μндірістік ењбекті
ќоюѓа тиіспіз" – деген еді.

"ЕЊБЕК ЌОЃАМЫНА ЌАРАЙ 20 ЌАДАМ"

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

 Елбасы атап μткендей,
ќанша жыл μтсе де ±мытыл-
майтын ењбек жолынан μткен
жандардыњ есімін ±лыќтау
маќсатында "Сарыкμл ауда-
ныныњ Ењбек дањќы кітабы"
эстафетасы биыл ќолѓа
алынѓан болатын.  Б±л, бір
жаѓынан ќос мереке – Тєу-
елсіздіктіњ 25 жылдыѓы мен
облыстыњ 80 жылдыќ ќ±рме-
тіне  арналып отыр. Жаќын-
да μњірлік эстафетаны табыс-
тау рєсімі Севастополь ауыл-
дыќ округінде жалѓасты.

Єрине, б±л к‰н – севасто-
польдыќтар ‰шін тарихи
сєтпен пара-пар болды. Ша-
раѓа жиналѓандардыњ єр ќай-
сысы бірін-бірі мерекемен
ќ±ттыќтап, ќол алысып,
ќ±шаќтасты. Єсіресе, аѓа
±рпаќтыњ ж‰здеріне к‰лкі
‰йірілді.  Кездесуге келгендер
емен-жарќын єњгімелесіп,
ењбек жолдарын еске т‰сірді.
Отбасылыќ м±раѓатта   саќ-
талѓан сирек кездесетін сурет-
терді тамашалады. ¤здері
жайлы бейнебаянды экраннан
кμрген кезде ж‰ректері тебі-
реніп, толќыныс к‰йді  бастан
кешірді. Себебі, олардыњ кей-

біреуі ортада жоќ еді…
Аудан єкімі Эльдар К‰зен-

баев ќуанышты оќиѓамен
ауылдыќтарды ќ±ттыќтап,
б±л тек севастопольдыќтар
‰шін емес, жалпы аудан ‰шін
де тарихи оќиѓа екендігін
атап μтті. Туѓан μлкесіне
ќомаќты ‰лесін ќосќан жан-
дарѓа алѓысын айтып ќана
ќоймай, оларѓа маќтау
ќаѓазы мен естелік сыйлыќ-
тар  табыстады.  Яѓни, ењбек-
тері еленген ардагерлерініњ
ќатарында: С.Ж.С±лтанѓа-
зинов, А.С.Вотчель, Е.Н.Ко-
вальчук, Б.К. Мусафиров,
М.П. Чернышенко, Н.П.Кар-
пенко, Р.И.Тряпичкина,
Г.П.Могилко, Л.П. Гадец-
кая, сондай-аќ, "Алтын
алќа" иегері Заѓила Дамбау-
лова мен шаруа ќожалыѓы-
ныњ басшысы Мария Каневс-
кая да болды.

– Біздіњ ењбегімізді елеп,
осындай шара ±йымдасты-
рып жатќан μњір басшысы
Эльдар Ќонысбай±лына жєне
ауылдыќ округ єкіміне алѓы-
сым шексіз. Б±л – тарихи
д‰ние. ¤скелењ ±рпаќ ‰шін
μнегелі іс, – дейді ауыл т±рѓы-

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

ны, ењбек ардагері Секеш
С±лтанѓазинов.

Б±л марапаттан соњ, ауыл
т±рѓындары естеліктерімен
бμлісті. Мінберге бірінен соњ
бірі шыѓып, μткен к‰нніњ бір
белгісін еске т‰сіріп, оныњ єлі
к‰нге дейін ‰лгі етерлік іс
екендігін айтты. Яѓни, сов-
хоздыњ б±рынѓы директоры,
малшылар, сауыншылар,
м±ѓалімдер, бμлімше басшы-
лары жєне  бригадирлер сμз
алды.

Атап μткен жμн, кезінде б±л
совхозѓа Ќостанай облыстыќ
атќарушы комитеті, КСРО
жєне Ќазаќ ССР Министрлер
Советі келген. Сол кезде Ѓазиз
Сексенов, Иван Могилко
жєне Григорий Кравченко
сынды диќаншылар Социа-
листік Ењбек Ері деген жоѓа-
ры атаќќа ие болып, "Алтын
ж±лдыз" жєне "Ленин" орде-
німен наградталѓан.  Сондай-
аќ, "Ленин" орденін  6 севас-
топольдыќ алса, ал "Ќызыл
Ту" орденін – 15, "Ќ±рмет
белгісін" –  9, "Ењбек Дањ-
ќын" – 5, "Халыќтар досты-
ѓын" –  3 адам иеленген. Б±дан
бμлек,  "Ленин кавалері" ор-
денімен Т±рлыбек Ш±ѓыбаев
марапатталып, ЌазССР мем-
лекеттік сыйлыѓыныњ лауре-
аты атанса, ал Валерий Мас-
ликов пен Николай Ожковой
– "Ленин комсомол сыйлыѓы-
ныњ" иегерлері болды.

Жалпы, Сарыкμл ауданы-
ныњ ењбек дањќы кітабына 85
ењ ‰здік ауыл ењбеккерініњ
есімі енді. Солардыњ дені
ењбек жолдарын ¦лы Отан
соѓысы т±сында бастаѓан
болса, ал кейбіреуі м±нда
Тыњ игеру жылдары келген.

Эстафета барысында аудан
жєне ауыл μнерпаздары єн,
би жєне к‰йлер орындап,
ауыл халќына кμтеріњкі
кμњіл-к‰й сыйлады. Сондай-
аќ, шара соњында ењбеккер-
лер есімі тізбектелген атал-
мыш кітап Ленинград ауыл-
дыќ округіне табысталды.

 Сарыкμл ауданы.
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Таяуда Арќалыќ ќала-
сыныњ 60 жылдыѓына
орай "Издательский дом"
ЖШС баспасында "Арќа-
лыќ 60" кітабы жарыќ
кμрді. Кітап ќаланыњ ме-
рейтойына орай ќазаќ
жєне орыс тілінде жазы-
лып, тарихи суреттер
беріліп, кμркем бе-
зендіріліп шыѓарылѓан.
Алѓашќы беті кіріспе
сμзбен жєне облыс єкімі
Архимед М±хамбетовтіњ
ќ±ттыќтауымен бастала-
ды.

Кітапта ел картасында
ќаланыњ ќалай пайда бол-
ѓаны, боксит кен орныныњ
ашылуы жайында толыѓы-
раќ баяндалады. Авторла-
ры есімі μњірге белгілі журналист-ќаламгерлер: Арыстан Айтмаѓамбе-
тов ("Торѓай" газетініњ бас редакторы), Олжас Айтмаѓамбетов, М±рат
Ж‰ніс±лы ("Ќостанай тањы" газетініњ меншікті тілшісі) жєне Ќазаќ КСР
кєсіби техникалыќ білім ‰здігі Ж±пар Таткенова, "Жас ±лан" балалар
мен жасμспірімдер орталыѓыныњ директоры Елена Цвентух.

Фотоальбом т‰рінде шыќќан кітапта алѓашќы кен зерттеу маман-
дарыныњ ењбегініњ арќасында кμпшілік біле бермейтін осы мекен ке-
лешекте кμркем ќала болып ќалыптасќандыѓы, жања елді мекенге кен-
шілер, ќаланыњ іргетасын ќалаушылар легі келгендігі, кμп ±замай Ар-
ќалыќ Б‰кілкењестік комсомолдар ќ±рылысы болып жарияланѓаны,
"жастар ќаласы" деп аталып кеткендігі, Торѓай μњірініњ мєдени-білім
ошаѓы ретінде кμрініс тапќандыѓы, ѓарыш кемесініњ ќону алањына
айналѓандыѓы кењінен єњгімеленеді.

Авторлар: "Кітаптыњ ж±мысын атќарар кезде μлкеніњ бай тарихын
барынша ашып кμрсетуді маќсат еттік, μњірдіњ дєуірлеуі мен ќ±лдыра-
уын б‰кпесіз айту маќсатымыз болды. Себебі, Торѓай μњірі Ќостанай
аймаѓыныњ оњт‰стіктегі шаруашылыќ аймаѓы ѓана емес, ењ ірі мєде-
ни-білім саласы μњірі болып саќталып ќалмаќ", – деп Торѓай облысы-
ныњ єр замандаѓы дамуына б‰ге-ш‰ге тоќталып, тарихи суреттермен
ашып айтады.

Кітап  ел-жер  тарихын  зерттеп ж‰рген ѓалымдарѓа єрі барша оќыр-
ман ќауымѓа арналѓан.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Туѓан μлке –Туѓан μлке –Туѓан μлке –Туѓан μлке –Туѓан μлке –
т±нѓан шежірет±нѓан шежірет±нѓан шежірет±нѓан шежірет±нѓан шежіре

Аќылбек Ќожа±лы биыл
шыѓармашылыѓыныњ
50 жылдыѓын облыстыќ
филармонияда атап μткен
болатын. Іс-шараѓа
республикаѓа белгілі аќын-
жазушылар келіп, аќ жарма
тілек, аѓалыќ лебіздерін айтќан
еді. Ќалалыќ кітапханада μткен
кездесу сол мерейтойдыњ
жалѓасы іспеттес.

Кітапханадаѓы кездесуге
Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген
мєдениет ќайраткері Арыстан
Ќ±рманов, ЌМПИ-дыњ μнер
факультетініњ оќытушысы
Наурызбай Ємірхамзин
ќатысты. Арыстан
Ќ±рмановтыњ орындауында кењ
таралѓан "Ќостанай" єнін
кμпшілік ыстыќ ыќыласпен
тыњдады. Аталмыш єнніњ
сμзініњ авторы – А.Шаяхмет.

Ќазаќстан эстрадасыныњ єншісі
Заттыбек Кμпбосынов айтып
ж‰рген "Єдемі" єнін де
Аќылбек аѓай жазѓан. Б±л єнді
Наурызбай Ємірхамзин
домбырамен орындап берді.

А.Шаяхмет – єрт‰рлі
баспалардан жарыќ кμрген
ќырыќтан астам кітаптыњ
авторы. Аќынныњ Шоќан,
Ыбырай жайлы жазѓан жєне
μзге де таќырыптар арќау
болѓан пьесалары оны
драматургтыќ ќырынан елге
танытты. Балалар єдебиетінде
де μзіндік ќолтањбасы бар.
Балаларѓа арналѓан "К‰лімдеді
к‰німіз", "Г‰л мен бидай",
"Біздіњ баќша", "Шынар", "Аяз
жєне Ќыдыр" атты кітаптары
жарыќ кμрген. ¤лењдері орыс
мектептеріне арналѓан
оќулыќтарѓа енгізілген.

Балаларѓа арналѓан бір топ μлењ
жолдарын № 18, № 115 мектеп
оќушылары Жанел жєне
Диляра Баѓланќыздары, Бекзат
жєне Ерзат Батыр жатќа айтты.
Колледж студенттері  кеш
ќонаѓыныњ "Аќс±лу" драмалыќ
поэмасынан ‰зінді сахналады.
Сондай-аќ, дін таќырыбын
ќамтыѓан "Мінєжат"
кітабындаѓы жыр жолдарынан
мєнерлеп оќыды.

Ќазаќстанныњ ќ±рметті
журналисі, "Алтын ќалам"
иегері А.Ќожа±лы
оќырмандардыњ сауалдарына
жауап беріп, бірге суретке
т‰сті.

Ќ.М¦РАТБЕКЌЫЗЫ.

СУРЕТТЕ: А.Шаяхмет
оќырмандардыњ ортасында.

ЖАЊА КІТАП

Н.Ахметбеков атындаѓы мєде-
ниет ‰йінде халыќаралыќ "Алаш"
сыйлыѓыныњ лауреаты, Махам-
бет сыйлыѓыныњ иегері, ќазаќ-
тыњ кμрнекті аќыны Серік Т±рѓын-
бек±лыныњ 70 жасќа толѓан ме-
рейтойыныњ ќ±рметіне арналѓан
"С±лу жырдыњ с±њќары" атты шы-
ѓармашылыќ кеші μтті.

Жыр кешінде сμз алѓан аудан
єкімі Асќарбек Кенжеѓарин ме-
рейтой иесін Торѓай ж±ртшылы-
ѓыныњ атынан ќ±ттыќтап, иыѓына
шапан жауып, астына ат мінгізді.
Ардагерлер кењесініњ тμраѓасы

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

Ќарсаќбай Бірмаѓанбетов аудан
ардагерлерініњ ізгі ниет-тілегін
жеткізіп, отбасыныњ атынан
Секењ аѓамызѓа ќ±рмет кμрсетті.
Ауданныњ "Ќ±рметті азаматы"
Кєкімжан Кєрбозов аѓалыќ алѓы-
сын білдіріп, ќазаќтыњ салт-
дєст‰рін жањѓыртып, жоралѓысын
жасады. Жиналѓандар кеш
иесініњ адам баласына жасаѓан
жаќсылыќтары мен μлењ μлкесін-
дегі бір беткейлігін айтып,
кμпшілікпен ой бμлісті. Ал, ењбек
ардагері Раќым Рыскелдин тебі-
ренген тілегін μлењ жолдарымен

жолдады. Ы.Алтынсарин, Ш.Ує-
лиханов атындаѓы орта мекте-
бініњ оќушылары аќынныњ μлењ-
дерін жатќа оќып, μнер с‰йер
ќауымныњ ыстыќ ыќыласына бμ-
ленді. Аќын Серік Т±рѓынбек±лы
туѓан жерге деген саѓынышын
ж‰ректен шыќќан жалынды жыр-
ларымен μрбітті. Осы кеште
аќынныњ сμзіне жазылѓан єсем
єндер кμптеп шырќалды.

– Туѓан  жердіњ  топыраѓын
басќанда бойымды ерекше бір
сезім билеп, тылсым к‰штіњ ќ±ді-
реті пайда болды. М‰мкін арќа-
жарќа аќ кμњіл елімді кμріп, μзде-
ріњізге деген саѓыныш мауќым-
ныњ басылѓандыѓы болар. Елге
келгенде бауырлас аѓайындар-
дан алайын деп келген жоќпын.
Керісінше, т±ныќ жырдыњ б±ла-
ѓымен сусындатып, сіздердіњ рух-
тарыњызды кμтеріп, рухани бай-
лыќ сыйлайын деп келген жєйім
бар. Торѓай – ќара шањыраќ
іспеттес аќындардыњ мектебі.
Мен Н±рханыммен маќтанам,
Ќоѓабайыммен шаттанам, Назар-
бекті айтсам найзаѓайдай жарќ
етем, Ѓафуды айтып сырлы саз-
ды єндетем, Сыр-аѓањныњ жμні
бμлек, Кењшілігім бір тμбе. Осын-
дай т±лѓалардыњ ізін басќан мен-
де ќандай арман бар. Сіздерге
басымды иіп дєн ризашылыѓым-
ды білдіремін. Осы дєрежеге же-
туіме себепші болѓан μздеріњіз
берген аќ баталарыњыз. Бесіктегі
баласына жыр жаттатып, т‰здегі
баласын тμрге шыѓарѓан патша
кμњіл елімнен айналайын, – деді
мерейтой иесі, аќын Серік
Т±рѓынбек±лы.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.
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кездесті. Іс-шараныњкездесті. Іс-шараныњкездесті. Іс-шараныњкездесті. Іс-шараныњкездесті. Іс-шараныњ
ќатысушылары туѓанќатысушылары туѓанќатысушылары туѓанќатысушылары туѓанќатысушылары туѓан
μлке перзентініњ балалыќμлке перзентініњ балалыќμлке перзентініњ балалыќμлке перзентініњ балалыќμлке перзентініњ балалыќ
шаѓы, шыѓармашылыќшаѓы, шыѓармашылыќшаѓы, шыѓармашылыќшаѓы, шыѓармашылыќшаѓы, шыѓармашылыќ
ќызметі жєне єдебиќызметі жєне єдебиќызметі жєне єдебиќызметі жєне єдебиќызметі жєне єдеби
ењбектеріменењбектеріменењбектеріменењбектеріменењбектерімен
танысты.танысты.танысты.танысты.танысты.

Кμрнекті ќоѓам жєне мемлекет ќайраткері, ±лт-азаттыќ жєне Алаш
ќозѓалысыныњ жетекшісі Є.Бμкейхановтыњ 150 жылдыѓына жєне ¦лт-
азаттыќ кμтерілістіњ 100 жылдыќ мерейтойына негізделген "¦лытау -
Торѓай - Тоќырауын" ѓылыми экспедициясы Торѓай жеріне келіп,
Ы.Алтынсарин атындаѓы м±ражайда конференция μткізді.

Торѓай жеріндегі тарихи орындарды аралап, одан алѓан μздерініњ
ерекше єсерлерімен бμлісті. "Мєдени м±ра" баѓдарламасын "Мєњгілік
ел" идеясына ±штастыра отырып, Ќазаќстанныњ барлыќ аймаќта-
рындаѓы оныњ ішінде тарихи орындардаѓы кμне заттар мен ќазба
байлыќтарын зерттеп, келешек ±рпаќ ‰шін кемелді іс жасайтындыќ-
тарын тілге тиек етті. Сонымен ќатар Торѓай м±ражайлар кешеніне
табиѓат єлемі бейнеленген жєне Є.Бμкейхановтыњ μмірінен сыр
шертетін кітаптарды естелікке табыстады.

Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

¦лытау экспедициясы
Торѓайда

МЕРЕЙ
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Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!

Ќырк‰йек айыныњ  22-ші ж‰лдызында  63 жас-
ќа толып, зейнеткерлікке шыќќалы отырѓан  Ал-
тынсарин ауданы, Сведлов ауылыныњ т±рѓыны
адал жар, ардаќты єкеміз жєне с‰йікті атамыз
Єбеуов  Н±рсеит Єбеу±лын туѓан к‰німен
ќ±ттыќтаймыз!

Тілейміз біз таусылмайтын тμзімді,
Тілейміз біз сарќылмайтын сезімді.
Денсаулыѓыњыз мыќты болсын, жан єке,
Ќ±ттыќтайды ±л-ќызыњ μзіњізді.

¤мір-μзен жаќсылыѓын жалѓасын,
Тіршілікте сєттіліктер ќолдасын.

Жан±ямен маќтанамыз ќашанда,
Арамызда сіздей єке болѓасын.

Ізгі тілекпен:  Єбеуовтер отбасы.

Еске алу
С±м ажал арамыздан ерте алып кеткен Ањсаѓан

±лы  Жаќсыбайды саѓынып еске аламыз. Ардаќты
єке, асыл жар, ‰лкенге іні, кішіге аѓа бола білген білікті
дєрігер,  ж‰рген жері той-думан. Досымыздыњ ара-
мыздан кеткеніне де 1 жыл болды.

Жаќсыбай сеніњ бейнењ, сμзіњ, єніњ мєњгілік біздіњ
ж‰регімізде. Жатќан жеріњ жайлы, топыраѓыњ торќа
болсын. Алланыњ рахметі, Пайѓамбардыњ шапаѓаты
тисін. Соњында ќалѓан жарыњ мен балаларыњ аман
болсын.

Еске алушы бір топ сыныптас достарыњ:
Сабырк‰л, Баќытжан, Г‰лзада, Ќанат, М±рат,

Кμкішбай.

 ЕСКЕ АЛУ

"Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ Банкі" республикалыќ мемлекеттік мекемесініњ
Ќостанай филиалы басшылыѓыныњ жеке т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалардыњ μкілдерін

2016 жылѓы IV тоќсанда  ЌАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ќабылдауѓа алдын
ала жазуды ж‰ргізуге

уєкілетті т±лѓалар-
дыњ байланыс
телефондары

8 (7142) 54-44-24 -
басшыныњ
хатшысы,

8 (7142) 54-23-81 -
іс ќаѓаздарын ж‰ргізу

жμніндегі жетекші
инспекторы

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізуші
т±лѓаныњ

лауазымы
Директор

Директордыњ
орынбасары

Директордыњ
орынбасары

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізуші т±лѓаныњ
А.Т.Є.

Ж±машев
Мираш

Ж±маш±лы
Джумабаева

Галия
Ивановна

Омарханова
Жанна

Тулигеновна

Ќабылдау
к‰ні жєне
уаќыты

Бейсенбі
15.00-16.00

Сєрсенбі
15.00-16.00

Сейсенбі
15.00-16.00

Мекенжайы

Ќостанай ќ.
Баймаѓамбетов кμшесі,

195, 311-кабинет
Ќостанай ќ.

Баймаѓамбетов кμшесі,
195, 309-кабинет

Ќостанай ќ.
Баймаѓамбетов кμшесі,

195, 307-кабинет

ЖЕМЌОРЛЫЌ – ЖЕГІ Ќ¦РТ

"Жемќорлыќ жоќ!", –  деп
ќанша ±рандатќанымызбен іс
ж‰зінде пара бермей, μз ша-
руањызды бітіру м‰мкін болмай
ќалды десем, менімен оќырман
толыќ келісер. Соњѓы уаќытта-
ры мемлекет тарапынан кμпте-
ген баѓдарламалар єзірленіп,
ќоѓамдыќ дерттіњ жолын кесу
‰шін шаралар ќолданылып
жатќанмен, жемќорлыќ мєсе-
лесі толыќ шешілген жоќ. Ел
арасында ол жайлы кμптеген
мысалдар мен наќты оќиѓалар
желдей есіп ж‰р. Мен де, μткенді
еске алып  "Мен параќор
емеспін!" – деген бір ±стазым
жайлы єњгімелеп берсем
деймін.

Б±дан 10 жыл б±рын студент
атанып, А.Байт±рсынов атын-
даѓы Ќостанай мемлекеттік уни-
верситетініњ "филология" ма-
мандыѓында оќып ж‰ргенде,
"философия" деген сабаќ болу-
шы еді. Сол кезде ауылдан кел-
ген балаларѓа б±л сабаќты
т‰сініп оќу оњайѓа соќпады. Кон-
фуций – Ќытай ойшылы мен
оныњ ±станѓан баѓыттары жай-
лы кμп оќитынбыз. Ќазаќ тілі
мен єдебиеті мамандыѓы бол-
ѓандыќтан топта кілењ ќыздар
едік. Сондайда, мына Ќытай
ойшылыныњ айтќан-жазѓанда-
ры миѓа оњайлыќпен ќонбай-
тын. Уаќыт μтіп осы пєннен ем-
тихан тапсыратын болдыќ. Ем-
тиханды Есбол Ѓалымќазы
Шєріп±лы бастаѓан комиссия
алатын болды. Айтпаќшы, ол
кісі єлі де сол жерде сабаќ беріп
келеді. Комиссия ќ±рамында
университеттіњ белді м±ѓалімі,
єлеуметтану мен саясаттану-
дан білім берген Оралбай
Ќ±рманбай±лы да бар еді.
Сынаќ к‰ні:

– Балалар, ештењеден
ќорыќпањдар! С±раќтардыњ
барлыѓы μздеріњ оќыѓан кітап-
тарыњнан алынѓан, – деп комис-
сия м‰шелері бізді емтиханнан
б±рын аудиторияѓа жинады.

Студенттер уайымдап, ты-
ныштандыратын дєрілерін ішіп
єлек. Мен де іштей ќорќып
т±рмын. Ќыздар аќылдаса
келіп, жоѓарѓы курстыњ айтќан
кењесін пайдаланып ортадан
аќша жинайтын болды. ¤йткені,
емтиханѓа дайындалып ж‰рген-
де бізден жоѓары оќитын сту-
денттер: – "Білімдеріње сенбей-
аќ ќойыњдар. Бєрібір аќша тμле-
месењдер, емтиханнан ќ±лата-
ды" – демесі бар ма? Содан
аќша берген студенттердіњ
тізімін жазып, кім ќандай баѓа
алуды ќалайтынын кμрсетіп
аќшаны конвертке салдыќ. "5"-
деген баѓа алатындар 5 мыњ, "4"

ќалайтындары 4 мыњ тењгесін
берді. Не керек, тєуекелге бел
буып топтыњ старостасы Санду-
ѓаш Адаева есімді ќызды ќолы-
на аќша салынѓан конвертті
±сынып, емтихан болатын ауди-
торияѓа к‰штеп кіргізіп жібердік.
Сол кезде біз ойламаѓан
с±мдыќ болды. Сандуѓаштыњ
кμзі жасќа толып, аудиториядан
шыѓып, бєрімізді шаќыртып
жатќанын хабарлады. Апыр-то-
пыр ішке ендік. Ќабаѓы ќатулы
Ѓалымќазы аѓайдыњ ашудан
б±лыќќан ж‰зіне ќарауѓа дєтіміз
жоќ. Ол кісі алдымен жаймен
сμйлей бастады:

– Сендер мені кім деп ойлай-
сыњдар! Маѓан пара беріп, жаќ-
сы баѓа алѓыларыњ келеді екен
ѓой. Егер мен осы уаќытќа дейін
студенттерден аќша алып кел-
сем, ‰стімдегі 20 жыл болѓан
костюммен ж‰рер ме едім. Егер
пара алып ќатырсам, мына
бєтењкемді ай сайын жаматар
ма едім. Кейде корпустар ара-
сында жаяу ж‰руге тура келеді.
Сонда такси шаќыртсам бол-
май ма, біраќ, оѓан ќаражат
жоќ. Сол аќшаѓа тамаќ сатып
алмаймын ба? Сендер мені
сонда кімге тењеп т±рсыњдар!
Аќшаларыњ кμп болса, неге
м±нда оќып ж‰рсіњдер. Универ-
ситеттіњ табалдырыѓын тозды-
рып, бірден диплом сатып ала
салмадыњдар ма?! Б±л ќай
сасќандарыњ! – деп аќырып
ќоя берді.

Аќша жинаѓан конвертті
ашып, аќшаны біздіњ бетімізге
шашып жіберді де, бєрімізді
аудиториядан ќуып шыќты. Со-
дан не керек, араѓа 10-15 минут
салып емтихан басталып кетті.
Сол емтиханныњ меніњ
μмірімде орны бμлек болды.
Бєрі де аныќ есімде жатталып
ќалѓан. ¤з к‰шімізбен емтихан-
ды тапсырып шыќтыќ. Мен б±л
пєнді жаќсы кμрдім деп айта ал-
маймын. Біраќ, с±раќтардыњ
бєріне жауап беріп "5" деген
баѓа алып, дегеніме жеттім. Ко-
миссия м‰шелері билеттегі
с±раќтан бμлек таѓы бір с±раќ
ќойды:

– Сіздіњ елбасы Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ ж‰ргізіп отырѓан
саясатына деген кμзќарасыњыз
ќандай? Ќазіргі тањда білім са-
ласындаѓы жетістіктерге
кμњіліњіз тола ма? – демесі бар
ма? Мен кμп ойланбай не ‰шін
б±л с±раќ ќойылѓанына ањ-тањ
болып, ќолымнан келгенше
жауап беруге тырыстым. Сту-
денттердіњ бєрі емтиханнан
кейін кімніњ ќандай баѓа алѓа-
нын білу маќсатында аудито-
рияѓа жиналды. Сонда филосо-

Жемќорлыќќа жол жоќ
фия пєнініњ м±ѓалімі Ѓалымќа-
зы Шєріп±лы:

– Ќазір аќша беріп жаќсы
баѓа алѓандарыњмен ертењ ќол-
дарыња диплом алып, ауыл-
аудандарѓа балаларѓа білім
беріп, сабаќ ж‰ргізгенде баста-
рыњда т‰к болмаса, оќушыларѓа
аќша беріп аузын жабасыњдар
ма, єлде олардан аќша талап
етесіњдер ме?! "Сен жанбасањ
лапылдап, ол жанбаса лапыл-
дап, мен жанбасам лапылдап,
аспан ќалай ашылмаќ?!" Бала-
лар оќыњдар! Пара берген адам-
ныњ ж±мысы ілгері баспайды, –
деген сμздеріне іштей риза бол-
дым.

Ал, ќазір μмірден біраз
тєжірибе жинадыќ, есейдік,
бєріміз жан-жаќќа кеттік. Біраќ,
бар адам баласы сол Ѓалымќа-
зы аѓайдай болса ѓой, шіркін!
Жаќында ѓана баламды бала-
лар баќшасына орналастыру
‰шін ќ±жаттарды алып,  ‰йіміздіњ
жанындаѓы баќшаѓа бардым.
Мењгеруші орын жоќ екенін ай-
тып, оныњ жолын шешу жолда-
рымен бμлісті:

– Балањызды біз орналасты-
рамыз біраќ, сіз ата-ана ретін-
де бізге ќамќорлыќ жасањыз.
Баќшамыздыњ акт залында пер-
де ескі, жањасын алып беріњіз-
дер. Баѓасы ќымбат емес, єрі
кетсе 30-40 мыњ тењге шамасы,
– деді.

Жолдасыммен аќылдасып,
осы шартына кμнбеске амал
болмады. Содан уаќыт μте келе
мењгерушініњ ќалауы бойынша
тапсырыс берген пердесі дай-
ын болып, д‰кеннен алып кету-
ге барѓанда шалќамыздан
ќ±ладыќ. Баѓасы 115 мыњ дейді.
Содан єлгі мењгерушіге хабар-
ласып, м±ндай ќаражаттыњ
бізде жоќтыѓын айтып т‰сін-
дірсем. Телефон артындаѓы
ол:

– Уайымдамањыз, ќанша
ќаражатќа шамањыз жетсе,
соны тμлесењіз болды, ќалѓа-
нын басќа ата-аналар береді
ѓой! – деп ќысќа ќайырды.

Ќолымда барын беріп кете
бардым. М±ндай ±саќ-т‰йек
пара алу ќазіргі тањда
к‰нделікті тіршілікке айналѓан-
дыѓы ќынжылтады. Осындайда
"Ѓалымќазы аѓай болса ѓой" деп
ойланасыњ! Орта ѓасырда
Швед елінде жемќорлыќ жаса-
ѓан адамдарѓа сот тμралыѓы-
мен саусаѓын кесуге ‰кім шы-
ѓарѓан екен. Егер біздіњ елде де
осы тєжірибені ќолданып
кμрсе, жемќорлыќ саны азаяр
ма еді!

Дамира ЌОЖАХМЕТОВА.
Рудный ќаласы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

ОЌИЃА

Жертμледе зорлап μлтірді

Ќаланыњ кμпќабатты ‰йлерініњ бірініњ жертμлесінен жасы елу-
лер шамасындаѓы єйел адамныњ мєйіті табылды. Белгілі болѓа-
нындай ол 1963 жылы туѓан Р. деген  болып шыќты. Мєйіттен
зорлау белгілері байќалады.

Тєртіп саќшыларыныњ жедел іздестіруі барысында 1973 жылы
туѓан Д. жєне 2002 жылы туѓан А. ±сталды. Екеуі де ќаладаѓы ж‰йке
ауруларын емдеу диспансерінде дєрігердіњ есебінде т±ратын бо-
лып шыќты.

Ќылмыскерлер кінєларын толыќ мойындады. Олар айтуларын-
ша жертμледе азаматшаны зорлап, артынша μлтіріп тастаѓан.

Ќ±рыќтау барысында б±лтартпау айѓаќтары ќолданылып, бей-
не жєне фото т‰сірілімдер жасалды.

 Арќалыќ ќаласы.

Жол белгілері еліне саяхат

ОІІД жергілікті полиция ќызметініњ шаќыруымен Челябі
ќаласынан келген "Карусель" балалар комедиясы театры
Ќостанайдаѓы мектепке дейінгі мекемелерде болып, μз
μнерлерін кμрсетуде.

Ресейлік єртістер балаларѓа "Жол белгілері еліне саяхат" спек-
таклін ±сынды. Ќостанай ќаласындаѓы алѓашќы ќойылым №3 бала-
баќшада болды. Іс-шара Ќазаќстан мен Ресей арасындаѓы ынты-
маќтастыќ шењберінде ±йымдастырылды. Ќостанай ќаласы ІІБ ЖПЌ
жол-патруль полициясы батальоны штабыныњ инспекторы  аѓа лей-
тенант Н.Байтасовтыњ айтуынша, музыкалыќ комедияны Рудный жєне
Лисаков ќалаларыныњ балалары кμрген, енді спектакльді облыс ор-
талыѓыныњ балабаќшаларында тєрбиеленіп жатќан балалар кμре
алады. Полицейлер жыл сайын шыѓармашылыќ ±жымдармен
бірлесіп, жолдаѓы балалар жараќаттанушылыѓыныњ алдын алуѓа
баѓытталѓан ќызыќты да пайдалы ќойылымдарды єзірлейді. "Біздіњ
музыкалыќ ќойылым ойындардан ќ±ралѓан, оныњ барысында бала-
лармен интерактивті байланыс орнатылып, жол сауаттылыѓы сабаѓы
μтеді", – дейді театр жетекшісі Н.Садовский.
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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Арќалыќта Ќостанай облысы-
ныњ 80 жылдыѓына жєне Арќа-
лыќ ќаласыныњ 60 жылдыѓына
арналып "Сені мєњгі жыр етем,
туѓан μлкем" атты аймаќтыќ
"Торѓай єуендері" фестивалі μтті.
¤нер шеруіне Аќмола облысы-
ныњ Жарќайыњ ауданы, Ќара-
ѓанды облысыныњ ¦лытау ауда-
ны, Ќостанай облысыныњ Єулие-
кμл, Науырзым аудандары жєне
Арќалыќ ќаласы ќатысты.

Фестивальдіњ маќсаты мен
міндеттері: "Мєдени м±ра" баѓ-
дарламасын ж‰зеге асыру маќ-
сатында ќазаќтыњ халыќ шыѓар-
машылыѓы μнерін дамыту, хал-
ќымыздыњ ±рпаќтан ±рпаќќа
жалѓасќан алтын арќауын наси-
хаттау, ќазаќ халќыныњ атаќты
к‰йшілерініњ к‰йлерін келер
±рпаќќа насихаттап, таныта білу,
жеке орындаушылардыњ, хо-
реография μнерініњ сахналыќ
шеберлігін арттыру, жања талан-
тты жастар мен μнерпаздарды
халыќќа танытып, олардыњ μсу
жолына кμмек беру.

– Биыл ел μміріндегі мањыз-
ды мерекелермен ќатар,
μњіріміздіњ дамуына зор серпін
беретін "Торѓай єуендері" фес-
тиваліне де 45 жыл толып отыр.
Негізін ќазаќтыњ біртуар т±лѓасы,
мемлекет жєне ќоѓам ќайраткері
¤збекєлі Жєнібеков   ќалаѓан б±л
фестиваль біздіњ μмірімізбен
біте ќайнасып, бірге жасап ке-
леді.

Елбасыныњ "Мєдени м±ра"
баѓдарламасыныњ ж‰зеге
асуында "Торѓай єуендері" сын-
ды шоќтыќты шаралардыњ ‰лесі
зор. Ел мен елді жаќындасты-
рып, киелі μнерін дамытуѓа мол
м‰мкіндік беретін "Торѓай єуен-
дері" фестивалі осынау жарты
ѓасырѓа жуыќ уаќытта талай
μнер сањлаќтарыныњ талабын
±штап, халыќ арасында кењінен
танылуына ыќпал етті.

"Торѓай єуендері" – б±л тамы-
рын терењнен алатын халќы-
мыздыњ асыл ќазынасы.
Еліміздіњ сонау ыќылым заман-
нан келе жатќан сарќылмас бай

м±расы: μнері мен мєдениеті,
єдет-ѓ±рып, салт-дєст‰рлерініњ
жарќын кμрінісі. "Торѓай єуен-
дері" фестивалініњ д‰ниеге ке-
луініњ арќасында халќымыздыњ
±мыт ќала бастаѓан кμне ±лттыќ
саз аспаптары ќайта жанданды.
Оѓан ¤заѓањныњ тікелей басшы-
лыѓымен ќ±рылѓан "Шертер"
±лттыќ-этнографиялыќ ансамблі
айќын дєлел. Елімізде т±њѓыш
ќ±рылѓан ансамбль халќымыз-
дыњ μнері мен мєдениетін ел
арасында кењінен насихаттап,
шетелдерге де паш етті, – дей-
ді фестивальдіњ ашылуында
ќ±ттыќтау сμз сμйлеген ќалалыќ

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

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

 "Ќостанай тањы" газеті оќырман-
дар арасында "Ауылым – меніњ
ж±маѓым" атты фотобайќауын жа-
риялаѓан болатын. Маќсат – жайда-
ры жаздыњ ењ ерекше де кμркем
кμріністерін кадрѓа іліктірген ‰здік ав-
торды аныќтау. Газетімізге де, рес-
ми сайтымызѓа да хабарландыру
берілгендей, байќауѓа ќатысуѓа ниет
білдірушілерге шектеу ќойылмайды.
Жасќа да, жасамысќа да, кєсіби ше-
берге де, єуесќой фотошыѓа да шарт

біреу – талѓамды, тосын, жанды су-
реттер іріктеуге т‰седі. Ендеше,
ќ±рметті оќырман, редакциямыз та-
ѓайындаѓан ж‰лденіњ лайыќты иегері
боламын десењіз, белсенділік таны-
тыњыз!

Жолдаѓан фотоларыњыз газет
бетінде жарыќ кμріп, сайтымызда да
±дайы кμрініс тауып отыратын бо-
лады.

Ескерте кетейік, суреттеріњізді
Kostanaytany.@mail.ru немесе Kt-
fan@mail.ru электронды мекенжай-
ларына жолдауыњызѓа, сондай-аќ
54-84-44, 57-67-65 нμмірлерімен
байланысуыњызѓа болады. Ж±мыс-
тар 1 ќазанѓа дейін ќабылданады.

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

мєслихаттыњ хатшысы Сабыр-
жан Тасмаѓанбет.

Сахна шымылдыѓын єсем
єнімен ашып, μнерпаздарѓа жол
бастап берген к‰міс кμмей єнші
жерлесіміз, Ќазаќстанныњ халыќ
єртісі Ѓазиза Ж±мекенова да
μзініњ осы сахнадан μсіп шыќќа-
нын тілге тиек еті.

Д‰бірлі думанѓа фестивальдіњ
алѓаш ќ±рылѓан кезењінен кує
болып келе жатќан ЌР Мєде-
ниет ќайраткерлері Ж±маѓали
¤мірбек, Отарк‰л М±ќатова, Да-
риѓа Ќ±рмановалар єділќазылыќ
жасады.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: фестиваль-
ден кμрініс.

Суреттерді т‰сірген автор.

"Ауылым – меніњ ж±маѓым" деген пікірге μз басым толыѓымен келісемін. Ауылды
ањсамайтын адам жоќ шыѓар. Ауылдан кμп жылдардан бері кμшіп, алыстап кеткен-
дерді кезіктіре ќалсањ, айтатындары ауылдыњ тамылжыѓан тамаша табиѓаты,
шμліркігенде сусаѓан мμлдір суы, б±рын μзі жалањаяќ басып ізін ќалдырѓан ќасиетті
топыраѓы, жез киіктей желге ќарсы ж‰гіргенде, алдынан есетін самал желі. Ауыл-
дыњ ќасиеттілігін ±ќќандар ‰шін, єрине, туѓан ел, туѓан жер ж±маќпен пара-пар.

Мен μскен ауыл Ќ±мкешу деп аталады. Бірі білер, бірі білмес, ауылымныњ шетін-
де тμбешік болып ‰йіліп жатќан ќ±мды алѓаш кμргендер болса, тањдай ќаѓа тањда-
нары ћаќ. Ауыл ішіне ‰њілсењіз, жел т±рса ‰рлеп кететін ќ±м. Жањбыр жауып μтсе,
суды топыраќ μзіне лезде сіњіріп алады. Жалањаяќ ж‰гірсењіз, табаныњызѓа майдай
жаѓатын майда ќ±м ќытыќтайтын тєрізді. Жаз айыныњ к‰н ысыѓан шаѓында, бір
тμбешіктіњ ‰стіне шыѓып алып, ќос
аяѓыњызды жазып жіберіп
отырсањыз, бойыњызды
бірден жібітіп, бір демал-

дырып тастайды. Б±л тек
ауыл сипатыныњ бір бμлігі
ѓана. Туѓан μлке бєрінен де
ыстыќ. Тек сол ауыл ќасие-
тін, ќадірін біреу ерте,
біреу кеш ±ѓады...

Сералы МЫРЗАБАЙ,
А. Байт±рсынов

атындаѓы
Ќостанай мемлекеттік

университетініњ
журналистика

мамандыѓыныњ
3-курс студенті.
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