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М±нда тек шањѓымен ж‰гіру ѓана емес, арќан тар-
тыстан да жарыс μткізіліп, спартакиаданыњ кμрігі
ќыза т‰сті.

Соныњ бел ортасында ж‰ріп, командасына ќол-
дау кμрсетіп  ж‰рген шаћар єкімі Ахметбек Ахмет-
жановты да байќап ќалдыќ.

– Б±л жарысќа ќатысуды єу бастан ниет еткен едім.
Ќазір ш±ѓыл жиналысќа кетуім керек боп т±рѓанын

12-бет

Жастарѓа арналѓан жоба

Ќостанай облысында 2009-
2014 жылдары аралыѓында
"Жастар кадрлыќ резерві" пар-

партиясы жанындаѓы саяси ме-
неджмент мектебінде жєне ЌР
Президенті жанындаѓы мемле-
кеттік басќару академиясыныњ
базасында білім алып,  тренинг-
тен μтті. Аталѓан жастар ±лттыќ
компаниялардыњ топ-менед-
жерлері жєне ЌР Мєжілісініњ де-
путаттарымен кездесіп, жеке жо-
баларын ќорѓады. Сонымен
ќатар ЌР Парламенті мен
Мєжілісінде, "Халыќаралыќ баѓ-
дарламалар орталыѓы" АЌ-да

тєжірибеден μтті.
– Былтырѓы жылы rezerve.kz

сайтына μтінім жаздым. Кμп
μтпей-аќ мені Астана ќаласына
єњгімелесуге шаќырды. Елорда
тμрінде μзімніњ жобамды ќорѓап,
жастар саясаты мен ќоѓамѓа
ќосып жатќан ‰лесім туралы
баяндадым. Осылайша бірінші
кезењ тренингтен μтуге жолдама
алдым. Екінші кезењде Мєскеу-
ден келген тренерден кμп
нєрсені ‰йрендім. Аталмыш

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

жоба ірі ±лттыќ компанияларда
бір ай тєжірибеден μтуге м‰мкінік
берді,– деді жобаѓа ќатысушы
Єсел М±стафина.

"Жастар кадрлыќ резерві" жо-
басы 2009 жылдан басталды.
Сол уаќыттан бері республика
бойынша жобаѓа 340 адам ќатыс-
ќан. Аталѓан жоба мемлекеттік
ќызмет пен  ќоѓамдыќ шаралар-
ѓа белсене араласып, кєсіпкер-
лікпен айналысуды ќалайтын
жастарѓа зор м‰мкіндік бермек.

тиялыќ жобасына 27 жас
кμшбасшы ќатысќан. Іріктеуден
μткен ќатысушылар "Н±р Отан"

СПАРТАКИАДА–2015

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

ќарашы, –  деді Ахметбек Масаќбай±лы. –  Біраќ
біздіњ команданыњ єзірге аяќалысы жаман емес.
Былтыр біздіњ ќ±рама облыстыќ спартакиадада ал-
тыншы орынды місе т±тќан еді. Енді биыл осы ќала-
лыќ біріншіліктен жинаѓан бар к‰ш-жігерлерін
салып облыстыќ бєйгеде бірінші орынѓа тала-
самыз деген ынталы ойда.

"Н±р Отан" партиясы ЌОФ жанындаѓы "Жас Отан"
ЖЌ "Еркін пікір" пікірталас алањын ±йымдастырды.
Басќосуѓа "Жастар кадрлыќ резерві" республикалыќ
жобасыныњ 2009-2014 жылдардаѓы ќатысушылары
жиналды. Іс-шарада жастардыњ бос уаќытын тиімді
μткізуі жєне ж±мыспен ќамту туралы айтылды.
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Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ
м‰шелері ЌР Парламент Мєжілісіндегі
ЌХА депутаттыќ тобына, саяси
партияларѓа,‰кіметтік емес ±йымдарѓа
жєне б‰кіл Ќазаќстан халќына
Ќазаќстан Республикасы Президентініњ
сайлауын μткізуге бастама кμтеру
туралы ‡ндеу жолдады.

Біз, Ќазаќстан халќы Ассамблеясы кењесі м‰ше-
лері, болашаќќа жауапкершілігімізді сезіне отырып,
Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Елбасы
Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ жаќтастары єрі
Отанымыздыњ патриоттары ретінде халыќќа ‰ндеу
жолдаймыз.

Ќазаќстан  халќы  Ассамблеясына  Ќазаќстан Рес-
публикасы  Президентініњ  мерзімінен  б±рын сайла-
уын μткізу туралы бастама кμтеріп, еліміздіњ барлыќ
μњірлерінен кμптеген азаматтар хабарласуда. Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясі осы мањызды мєселе бойын-
ша ±станымын білдіруді μзініњ азаматтыќ борышы деп
санайды. Єлемдік экономикалыќ даѓдарыс пен к‰рделі
халыќаралыќ жаѓдай орын алып отырѓан т±ста сай-
лау μткізу туралы жалпыхалыќтыќ бастаманыњ кμте-
рілуі уаќыт талабы болып табылады.

Жаћандыќ сын-ќатерлер кезењінде еліміздіњ Пре-
зиденті Н±рс±лтан Назарбаевќа Ќазаќстанды даѓ-
дарыстан алып шыѓуына м‰мкіндік беретін жања сенім
мандаты берілуі ќажет. Єлемде т±раќсыздыќ орын
алѓан жања єрі к‰рделі кезењде еліміз стратегиялыќ
баѓытынан  айнымай, Ќазаќстанды жањѓырту жєне
д‰ниеж‰зініњ озыќ 30 елініњ ќатарына енуі ‰шін Елба-
сы Н.Є.Назарбаевќа сенім білдіру ќажет. Сонымен
ќатар Елбасына сенім мандатын білдіру арќылы
єлемдік дамудыњ жања кезењінде халќымызды
біріктіріп, мемлекетті дамытудаѓы мањызды мєселе-
лерге ден ќоюѓа м‰мкіндік аламыз.Б‰гінде "Н±рлы жол
– болашаќќа бастар жол" баѓдарламасын жєне
"Ќазаќстан – 2050" ±заќ мерзімді стратегиясын ж‰зеге
асыру ‰шін бар к‰ш-жігерімізді біріктіру керек. Мем-
лекет басшысы ж‰ргізіп отырѓан саясат тμњірегінде
топтасу арќылы еліміздіњ одан єрі ќарќынды дамуы

Ќазаќстан халќы Ассамблеясы
кењесі м‰шелерініњ ‡ндеуі

мен азаматтардыњ єл-ауќатын арттыруѓа ќол жеткі-
зе алатынымызѓа сенімдіміз.

Сондыќтан осы к‰рделі заманда біз барша ќазаќ-
стандыќтарды  Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ тμњірегін-
де топтасуѓа шаќырамыз.

Президенттік сайлауды μткізу арќылы экономика
μсімін ныѓайту, ж‰ргізіліп отырѓан саясаттыњ сабаќ-
тастыѓын ќамтамасыз ету мањызды. Б±л бастамаѓа
шын мєнінде, басќа балама жоќ. Сонымен бірге ендігі
2016 жыл: Президенттік жєне Парламенттік сайлау-
лар бір мезгілге сєйкес келеді. Конституция норма-
ларын б±лжытпай орындау маќсатында екі сайлау-
ды єрт‰рлі кезењдерде μткізген жμн.

Ќазаќстан халќы Ассамблеясы Отанымыздыњ ор-
ныќты дамуы мен алѓа жылжуына баѓытталѓан бас-
тамаларды ќашанда ќолдап келді жєне болашаќта
да солай бола бермек.

Осы жалпыхалыќтыќ бастаманы кμтере отырып,
ќазаќстандыќтар тарапынан да, халыќаралыќ ќауым-
дастыќ тарапынан да ќолдауѓа ие боламыз деген
сенімдеміз, μйткені біз халќымыз бен еліміздіњ биік
м‰ддесін кμздеп отырмыз.

Тєуелсіздігіміз мєњгі болѓай!
Ќазаќстан жылдан жылѓа г‰лденіп, єлемніњ белді

єрі беделді мемлекетіне айнала берсін!
Біз, Ќазаќстан халќы Ассамблеясы кењесі м‰ше-

лері, Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ
Мєжілісіндегі Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ де-
путаттар тобына Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ мерзімінен б±рын сайлауын μткізу туралы
бастама кμтерсін деп ‰ндеу жолдаймыз.

Ќазаќстандыќтар єлемніњ ењ озыќ отыз экономи-
касы ќатарына енуге м‰мкіндік беретін "Ќазаќстан –
2050" стратегиясын жалѓастыруды ќолдайды!

Ќазаќстандыќтар "Н±рлы жол – болашаќќа бас-
тар жол" баѓдарламасын ќолдайды! Ќазаќстандыќ-
тар ішкі саяси т±раќтылыќты ныѓайтуды, одан єрі
дамуды ќолдайды!

Біз барша Ќазаќстан халќын, саяси партиялар-
ды, азаматтыќ секторды жєне еліміздіњ патриотта-
рын Ќазаќстан Республикасы Президент сайлауын
μткізу туралы бастаманы ќолдауѓа шаќырамыз!

Ќостанайда "Н±р Отан" партиясыныњ сайлауалды
т±ѓырнамасына сєйкес "Инновациялыќ экономика"
таќырыбында эксперттік топтыњ кезекті отырысы болып
μтті.Онда партияныњ сайлауалды платформасында
кμрсетілген міндеттерді ж‰зеге асыру , облыстыќ
кєсіпкерлік жєне индустриалды-инновациялыќ даму
басќармасыныњ ж±мысы талќыланды.Сондай-аќ, μњірлік
куратор мен эксперттік топтыњ ‰стіміздегі жылѓа бекіткен
ж±мыс жоспарлары ќаралды.

Жалпы, "Инновациялыќ экономика" эксперттік тобына мемлекеттік
органдардыњ басшылары, "Тобыл" ЄКК, ‰кіметтік емес ±йымдардыњ,
зиялы ќауым μкілдері, партия жетекшілері енгізілген.

Отырыста облыстыќ кєсіпкерлік жєне индустриалды-инновация-
лыќ даму басќармасыныњ басшысы Мейрам Сμкітбаев μткен жылы
атќарылѓан ж±мыстары жμнінде есеп берді.

"Ќостанай облысы еліміздегі бірден-бір μндірістік аймаќ, – деп
атап кμрсетті ол.  Облыста барлыѓы 117 ірі жєне орта μндіріс ошаќ-
тары ж±мыс істейді. ¤ткен жылы осы кєсіпорындар 532,5 млрд.тењ-
геніњ μнімдерін μндірген. Жан басына шаќќандаѓы физикалыќ ин-
декс  кμлемі  – 100,2  пайызѓа  тењ. Осы  уаќыттар  аралыѓында
кєсіпорындар 241,9 млрд.тењгеніњ μнімдерін шыѓарды".

М.Сμкітбаевтыњ сμзінше, 2014 жылы машина жасау, металлургия
жєне азыќ-т‰лік μндіру салаларындаѓы μндіріс кμлемініњ ±лѓаюы-
ныњ арќасында μндіріс кμлемі артты.

Жиында "Тобыл" ЄКК тμраѓасыныњ орынбасары, инновацияны
ќолдау жєне инвестиция тарту орталыѓыныњ директоры Рамазан
Тлеоф μњірдегі кєсіпкерлерді ќаржылай ќолдау барысына тоќтал-
ды.

– 2014 жылы Сарыкμл ауданындаѓы "Силкин" ЖК 2 млн.тењгеніњ
гранты  ±сынылды.  Ол  желден  электр  энергиясын  μндіретін  ќон-
дырѓы жасауды ќолѓа алып отыр. Сондай-аќ, мемлекеттік кμмек  "Тех-
нологиялыќ єріптестік жμніндегі ¦лттыќ агенттік" АЌ арќылы да кμрсе-
тіледі, – деді μз сμзінде Р.Тлеоф.

"Тобыл" ЄКК тμрѓасыныњ орынбасарыныњ айтќанындай, инова-
циялыќ гранттар "СарыАрќаАвтоПром" ЖШС-іне де берілген.Жал-
пы, біздіњ μњірде инновацияны жањѓыртуѓа 32 ‰міткер ќатыстырыл-
ды.

Эксперттік топтыњ μњірдегі кураторы Алма Досжанова Жањашыл
инновацияныњ тиімділігі, тек технологияѓа ѓана емес, оныњ ќызметі-
не де тікелей байланысты екендігін атап μтті. Сондыќтан ќазіргі тањ-
да инновация μндіріс ошаќтарымен ќатар, білім мен ѓылым сала-
сында да ауадай ќажет

Ж±мысшы тобыныњ
отырысы μтті

ЌР Президентініњ сайлауын
мерзімінен б±рын μткізу туралы
±сынысты мен μз басым толыќ
ќолдаймын.  Неге десењіз, ќазіргі-
дей єлемдік экономикалыќ даѓда-
рыс  кезінде  біздіњ елімізде мер-

зімінен б±рын сайлау μткізу
"Н±рлы жол – болашаќќа бастар
жол" баѓдарламасын тиімді ж‰зе-
ге асыруѓа, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясында кμрсетілген
елімізді дамытуѓа баѓытталѓан
баѓдарламаларды дамытуѓа
м‰мкіндік береді. Єлемде т±раќ-
сыздыќ орын алѓан жања єрі к‰р-
делі кезењде еліміз стратегиялыќ
баѓытынан айнымай, Ќазаќстан-
ды жањѓырту жєне д‰ниеж‰зініњ
озыќ отыз елініњ ќатарына енуі
‰шін Елбасымыз Н±рс±лтан На-
зарбаевќа сенім білдіру ќажет.

Президентке сенім білдіру ар-
ќылы єлемдік дамудыњ жања ке-
зењінде халќымызды біріктіріп,
мемлекетті дамытудаѓы мањызды
мєселелерге ден ќоюѓа м‰мкіндік
аламыз.Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясы осы мањызды мєселе

бойынша ±станымын білдіруі
жєне барша ќазаќстандыќтарды
Елбасыныњ тμњірегінде топта-
суѓа шаќыруы μте ќ±птарлыќ іс.
Ќалай болѓанда да, Президенттік
сайлауды мерзімінен б±рын
μткізу арќылы экономика μсімін
ныѓайту, ж‰ргізіліп отырѓан сая-
саттыњ сабаќтастыѓын ќамтама-
сыз ету мањызды. Б±л бастамаѓа
шын мєнінде басќа балама жоќ.
Сонымен бірге ендігі 2016 жылы
Президенттік жєне Парламенттік
сайлаулар бір мезгілге сєйкес
келеді. Конституция нормаларын
б±лжытпай орындау маќсатында
екі сайлауды єрт‰рлі кезењдерде
μткізген д±рыс.

Ќалќаман ЖАЌЫП,
А.Байт±рсын±лы атындаѓы

ЌМУ профессоры.

¦сынысты толыќ ќолдаймын
ПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ: ОЙ, ПІКІР, ¦СЫНЫС

Жаќында Астанада Бейбітші-
лік жєне келісім сарайында Ќа-
заќстан халќы Ассамблеясы ке-
њесініњ отырысы μтті. Ол туралы
теледидардан кμріп, басылым-
дардан оќыдыќ та. Сонда кењес
м‰шелері бір ауыздан Президент
сайлауын мерзімінен б±рын
μткізу туралы азаматтардыњ Ас-
самблеяѓа жасаѓан ±сынысын
ќолдайтынын жеткізген еді. Елба-
сымыз да Президент сайлауын
мерзімінен б±рын μткізу жμніндегі
±сынысты ќабылдады.

Жалпы, б±л саяси жањалыќќа
елењ етпеген адам жоќ та шыѓар.
Біраќ, ж±ртшылыќтыњ дені б±ѓан
т‰сіністікпен ќарап, ќолдау білді-
руге тырысуда. ¤йткені, аса бір
ќиын кезењде ел тізгінін ±стап, даѓ-
дарѓан халыќты б‰гінгі жарќын
болашаќќа жеткізе білген кμреген

басшы, салиќалы саясаткер Н±р-
с±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ
женкешті ењбегін ±мытуѓа єсте
болмас. Сол себепті де, сонау
нарыќ жылдары енді ѓана еге-
мендік алѓан елімізді аяѓынан тік

т±рѓызып, б‰гінгі белеске жеткізіп,
тіпті кейінгі єлемдік даѓдарыста
да елдіњ ењсесін т‰сірмей, жап-
пай  ж±мыссыздыќтыњ  орын
алуына жол бермеген Елбасы-
мыздыњ ќазіргі єлемдік даѓдарыс-
тан да μз халќын с‰ріндірмей
алып шыѓатынына бек сенімдіміз.
Кμрші елдердегі жаѓдайды кμріп,
μзіміздегі тыныштыќ пен береке-
бірлікке ш‰кіршілік етуіміз керек.
¤з басым Ассамблеяныњ ±сыны-
сын ќолдаймын. Себебі, ±лтара-
лыќ татулыќты берік етуге ‰лес
ќосып келе жатќан саяси ќ±ры-
лымныњ ќалт айтпайтынына да
сенімдімін. Єрі барша ж±ртты да
мерзімінен б±рын Президент
сайлауын μткізу туралы ±сыныс-
ты ќолдауѓа шаќырамын.

Єкімбек ќажы ЌАБДЕН.
Єулиекμл ауданы.

Елін с‰йген Елбасымызѓа сенейік!

ЌР "Даму" кєсіпкерлікті дамыту ќоры" АЌ Басќарма
тμраѓасы Л.Ибрагимова облыс єкімі Н.Садуаќасовќа
"Бизнестіњ жол картасы 2020" баѓдарламасын ж‰зеге
асыруда жеткен табыстары ‰шін ризашылыѓын білдіріп,
Алѓыс хат жолдады.

Баѓдарлама ж‰зеге асќан сєттен бастап облыс кμлемінде жања
бизнес-бастамаларѓа баѓытталѓан жєне "Даму" Ќорыныњ кепілдігі
бойынша екінші дењгейлі банктермен ќаржыландырылѓан жеке 60
кєсіпкерлік субъектісі μз жобаларын ж‰зеге асырѓан. Оныњ ішінде
былтырѓы жылы 36 жоба ќаржыландырылѓан.

Ќостанай облысы єкімдігініњ, "Даму" Ќоры Аймаќтыќ филиалы-
ныњ жєне банктердіњ бірлескен тиімді ж±мысыныњ арќасында, 2014
жылы  43  жоба маќ±лданып, б±л республика бойынша 5-ші кμрсет-
кішке ие болып отыр.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Облыс єкімініњ атына алѓыс

Биыл Науырзым ауданыныњ ќ±рылѓанына – 50 жыл.
Осы шара кењ кμлемде аталып μтеді деп к‰тілуде.

Ауданда "Науырзым" ќоѓамдыќ ќоры ашылѓан болатын. Осы ќорѓа
биыл алѓашќы болып кєсіпкер, ауданныњ ќ±рметті азаматы ¤мірзаќ
Ихтиляпов ауданда μткен алќалы жиында 3 млн. тењге бμлемін, деді.
Мерекелік шараѓа дайындыќ б‰гіннен ж‰ргізіліп жатыр. Ауданда
Жењістіњ 70 жылдыѓына арналѓан шараларды μткізуге жєне мереке-
ге єзірлену ‰шін де ќор ќ±рылды.

Ќорѓа ќ±йылѓан ќаражат

Жаќында облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаментініњ мєжіліс
залында тμтенше жаѓдайлар ќызметкерлеріне салтанатты т‰рде ке-
зекті арнайы шен беру салтанаты μтті.  ЌР ІІМ 2014 жылѓы 30 желтоќ-
сандаѓы №410 б±йрыѓына сєйкес μртке ќарсы ќызмет подполковнигі
погоны облыстыќ департаменттіњ тμтенше жаѓдайларды жою
бμлімініњ бастыѓы Толыбай Досмаѓамбетовке, департаменттіњ тμтен-
ше жаѓдайлардыњ алдын алу бμлімініњ бастыѓы Орынќыз Мендібае-
ваѓа берілді.

Департамент бастыѓы Талѓат Кєкімов ќызметкерлерге адал ќыз-
мет атќаруѓа жєне ж‰ктелген міндеттерді лайыќты орындауларына
тілектес екенін білдірді. Шені μскен  ќызметкерлерді лауазымды атаќ-
тары ‰шін єріптестері де ќ±ттыќтады.

Шендері жоѓарылады
Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ



Үздіктер сынға түсті
Облыста. Қостанай   политехникалық колледжінде  алғаш 

рет  «Үздік мамандық – 2015»  атты өңірлік  іріктеу байқа-
уы болып өтті. Байқауға  облыстағы барлық техникалық және 
кәсіптік білім беру  оқу орындарының «IT-мамандығы» бой-
ынша  қатысқан студенттер өздерінің кәсіби шеберліктерін 
көрсетті. Байқау  жеңімпаздары Бразилияның Сан Паола  қала-
сында өтетін  халықаралық WorldSkills чемпионатына қатысуға 
мүмкіндік алды. 

Қауіп қайдан демеңіз
Сарыкөл. Аудандық №16 Өрт сөндіру бөлімінде газ қа-

уіпсіздігіне арналған оқыту семинары болып өтті. Басқосуда 
мамандар «Тұрғын үйлер мен пәтерлерге орналастырылатын газ 
баллонды қондырғылардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» 
және «Газ баллонды қондырғыларды орнату жөнінде қойылатын 
талаптар» туралы тілге тиек етіп, тыйым салынған тұстарды 
қатаң ескертті. Яғни, газ баллонның МСТ талаптарына сәйкес 
келуі, сынақтан өтуі, пайдалану саласы көрсетілген ҚР сәйкес 
сертификаты болуы тиіс. 

Әлеуметтік нысандар жаңартылуда
Қостанай ауд. «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» бағдар-

ламасы аясында, ауданда 16 жоба жүзеге асырылды. Атап айтар 
болсақ, мектептер мен дәрігерлік амбулаториялар, әлеуметтік 
нысандар жаңартылуда. 9 мектеп, 3 мәдениет ошағы, ауыл-ай-
мақтардағы дәрігерлік қосындарды жаңарту мақсатында, 616 
млн. теңге жұмсалған. Бағдарлама аясында 30 адам оқытылып, 
тұрақты жұмыспен қамтылған. 

Кәсіпті нәсіп еткендерге
Қостанай қ.  Қалада  «Қарапайым қызметкерден кәсіпкер-

лікке» деген айдармен арнайы семинар ұйымдастырылды. Ай-
тулы шараны кәсіпкерлік палатасының қолдауымен, «Атаме-
кен Startup» жобасы жеңімпаздарының ұйымдастырғанын айта 
кеткен жөн. Оқытуға 30 адам қатысты. Оларға кәсіптік жобаны 
жасау, маркетинг жүргізу жолдары түсіндірілді. Семинар үш 
күнге созылды. 

Тәжірибесімен  бөлісті
Облыста. Қостанай педагогикалық колледжінде облыстық 

халық шығармашылығы орталығы шеберлік сыныптарын өт-
кізді. Бұл жолы облыс аумағындағы вокалды ансамбльдер мен 
мәдени ұжымдар хор жетекшісі Н. Авдеевадан көп дүниені үй-
ренді. Білгендерін ұштап, шыңдала түсті. «Мұндай оқыту са-
бақтарының мәдениет саласының дамуына пайдасы зор» – дейді 
ұйымдастырушылар.

Мас жүргізуші – қоғамға қауіп
Жетіқара. Ішімдіктің буымен мотоцикл жүргізген 49 

жастағы тұрғын 20 күнге қамауға алынды. Қақаған аязда мо-
тоциклмен құйғытып жүрген жүргізуші тәртіп сақшыларының 
назарына бірден іліккен. Тексеру барысында, ер кісінің ішкені 
және  көлік жүргізу  куәлігінің жоқтығы анықталыпты. Осыны 
ескерген аудандық сот кінәліні  ҚР ӘК 608 бабына сай жазаға 
тартты. 

Дәстүрлі дін насихатталды
Арқалық.  Торғай аграрлы - техникалық колледжінде  «Дін 

ислам – діңгегің» атты ізгілікті іс - шара өткізілді. Жиынға қа-
тысқан Арқалық қалалық мешітінің наиб имамы Нұрхан қажы 
Асанұлы «Ислам дінінің ерекшеліктері» хақында, қалалық ішкі 
саясат бөлімінің басшысы М.Айтмағамбетова «Экстремизм және 
терроризм кеселдері» туралы түсінік берді.   Өз кезегінде кол-
ледж шәкірттері имандылықты ту еткен әуезді әндерді шырқап,   
дінімізді ұлықтаған ақындарымыздың жыр жолдарын мәнерлеп 
оқып берді.  
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Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

«Жігер» стадионында Кеңес 
әскерінің Ауған жерінен шыға-
рылғанына 26 жыл және Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына ар-
налып, ардагерлер арасында 

футзалдан турнир өткізілді. 
Турнирд ің  салтанатты 

ашылуында қалалық спорт 
бөлімінің басшысы Ж. Жапарұлы, 
ішкі саясат бөлімінің басшысы 
 М.Айтмағанбетова, Ауған соғы-
сының ардагері М.Бәлдіковтер 
құттықтау сөз сөйледі.

– Жыл сайын 15 ақпан күні 
қарсаңында осындай шараларды 
ұйымдастырып тұрамыз. Мұндай 
жолдастық кездесулердің берері 
мол. Командалар бір-бірін жақ-
сы біледі. Бүгінде бастарын ақ 
қырау шалған ардагер спортшы-
лар кешегі күннің жігерлі жаста-
ры болатын. Көптен көрмеген 
бауырларымызбен төс түйістіріп, 
мәре-сәре болып жатырмыз, – 
дейді Ауған соғысының ардагері 
Ғалымжан Ерназаров. 

 Тартысты ойынның нәтиже-
сіне тоқталар болсақ, І орынды 
Ақмола облысының «Астрахан» 
командасы, ІІ орынды Жарқайың 
ауданының ардагерлері, ІІІ орын-
ды Арқалық командасы иеленді.

Жүлделі орын иелері грамо-
талармен, ақшалай сыйлықтар-
мен марапатталды.

СУРЕТТЕ: Турнир көрінісі.
Суретті түсірген автор.
Арқалық қаласы.

Ардагерлер турнир өткізді

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Обырға қарсы күрес 
күніне орай, облыстық 
салауатты өмір 
салтын қалыптастыру 
проблемалары 
орталығының мамандары 
«Большевичка» тігін 
фабрикасында арнайы 
акция ұйымдас тырды.

Шара барысында мамандар 
фабрика жұмысшыларына қа-
терлі ісік аурулары туралы, оның 
алдын алу мен емделу жолдары 
туралы кеңінен әңгімеледі. Дәрі-
герлердің айтуынша, бүгінгі таңда 
онкологиялық аурулардың алдын 
алуда скринингтік тексерулердің 
көп көмегі тиюде. Мәселен, 2013 
жылы елімізде 7 млн. астам 
адамға скринингтік тексерулер 
жүргізілген. Оның ішінде сүт безі-
нің қатерсіз және қатерлі ісігін 
ерте анықтауға 379 903 әйел қа-
ралып, нәтижесінде сүт безі обы-
рының 530 жағдайы анықталған. 
Сондай-ақ, қазіргі кезде әйелдер 
арасында кең таралған жатыр 
мойны обырын ерте анықтауға 
да 446 мыңнан астам әйел тек-
серістен өтіп, 170-нде әлгі дерт 
анықталған. Сонымен қатар, он-
кологиялық аурулардың ішінде 

өңеш пен асқазан, қуықасты безі, 
бауыр обырын анықтауға да скри-
нингтік тексерулер жүргізілген. 

– Біздің онкүндік аясында өт-
кізіп жатқан шарамыздың басты 
мақсаты – онкологиялық ауру-
лардың алдын алу және ерте 
кезеңде анықтау мәселелері 
бойынша тұрғындардың және 
медициналық қызметкерлердің 
хабардарлығын арттыру, сон-
дай-ақ, скринингтік тексерулерді 
уақтылы өтудің қажеттігі жөнінде 
халықты ақпараттандыру. «Боль-
шевичка» тігін фабрикасын да 
біз бекерден-бекерге таңдап 

алған жоқпыз, себебі мұндағы 
еңбек етіп жатқандардың дені 
қыз-келіншектер. Ал, қазір әйел-
дер арасында сүт безі мен жатыр 
мойны тәрізді қатерлі ісік аурула-
ры жиілеп барады. Сондықтан, 
бүгінгі шара барысында біз мұн-
дағы нәзік жандыларға аталған 
арулардың алдын алу туралы 
кеңінен әңгімелеп, тегін бро-
шюралар таратудамыз, – дейді 
бағдарлама үйлестірушісі Рабиға 
Наукенова.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан көрініс.
Суретті түсірген А.Жүзбай.

Ермекбай 
 ХАСЕНОВ

Айта кету керек, облыс-
тық кәсіподақтар кеңесі қайта 
құрылған болатын. Бүгінде бұл 
мекеме кәсіподақтардың үй-
лестіру кеңесі деп аталады. Оған 
облыстағы аймақтық құрылым-
дық салалық кәсіподақтар өкіл-
дері біріккен.

Таяуда аталған кеңестің жұ-
мысшы жиыны өткізілді. Шараға 
облыстық еңбек инспекциясы 
басқармасы басшысының орын-
басары Б.Макеев, З.Жұмабеко-
валар қатысты.

Күн тәртібіндегі мәселе өз ара 
ынтымақтастық туралы облыс 

әкімдігі арасындағы қол қойылған 
меморандум туралы болды. Ме-
морандумға жұмыс берушілер 
және өндірістік процестерді 
тұрақтандыру, еңбек құқықтарын 
сақтау және қалалар мен аудан-
дарда еңбекке орналастыруды 
қамтамасыз етуші кәсіподақ 
ұйым дары да қол қойған-тын.

Сонымен қатар, басқосуда 
ұжымдық келісім-шарт мәселе-
лері, облыстық әкімдіктің және 
облыстық қызметкерлер бірлесті-
гінің, облыстық жұмыс беруше-
лер бірлестіктерінің жобалары, 
биылғы жылғы әлеуметтік серік-
тестік және әлеуметтік, еңбек 
қатынастарын реттеу туралы 
жобалар талқылауға ұсынылды.

Жиынды облыстық кәсіп-
одақтар үйлестіру кеңесінің 
төрайымы Балбөпе Ертаева 
кіріспе сөз сөйлеп ашты. Балбөпе 
Ғалымжанқызы қолданыстағы 
меморандумның маңызы мен 
мәні туралы кең түрде баяндады.

Облыстық еңбек инспекция-
сы басқармасы басшысының 
орынбасары Бақытжан Макеев 
ұжымдық келісім-шарттың өмір-
шеңдігіне тоқталды.

Білім және ғылым жөніндегі 
облыстық кәсіподақтар ұйымы-
ның төрайымы Зияда Ділдәбеко-
ва, пошта байланыстары кәсіп-
одақтар ұйымының төрағасы 
Аманкелді Жүсіповтар пікірлерін 
ортаға салды.

• Кәсіподақ

Маңызды мәселелер талқыланды

• Саламатты Қазақстан

Мақсат – обырдың алдын алу
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Журналист: Жанділдє Ќожахмет±лы,
біздіњ еліміз, Тєуелсіз Ќазаќстан б‰гіндер
талай ±лт μкілдерініњ ќ±т мекені, ыстыќ
±ясы, ортаќ Отаны. Т‰рі басќа тілегі бір,
ж‰зі басќа ж‰регі бір ж‰здеген ±лттар мен
±лыстардыњ баќытын тапќан, шањыраќ
кμтеріп, ±рпаќ жайѓан алтын бесігі. Ата-
бабаларымыз найзаныњ ±шы, білектіњ
к‰шімен ќорѓаѓан ќазаќ жері бай, μзін осы
ќасиетті жердіњ жалѓыз т‰йір дєнімін деп
санаѓан жандар ‰шін оныњ ќ±шаѓы ашыќ,
кμњілі кењ, ыќылас-пейілі ерекше. Дар-
хандыќты даласынан дарытќан ќазаќ
халќыныњ тμрі єрдайым дайын, дастар-
ќаны жаюлы. Ал б‰йректен сираќ, ќитыќ-
тан  ситыќ  шыѓарып,  ќ±рыќќа сырыќ
жалѓап, тєуелсіздігімізге кμз алартып,
аѓайын арасына іріткі салып, кμсемсіген
келімсектермен сμз басќа. Дегенмен
Ќазаќстанда бейбітшілік пен μзара
т‰сіністік, азаматтыќ келісім рухын саќ-
тау, оны дамыту, Ќазаќ елініњ г‰лденуі
‰шін жаппай ж±мылдыру республика-
даѓы басты этнос ретінде ќазаќ халќына
ерекше жауапкершілік ж‰ктері хаќ. Біз μз
елімізде отырып, μзгені μзекке теуіп жат-
саќ не болѓаны. Осы орайда Сіз ішкі сая-
сат мєселесімен  кμптен бері айналы-
сып ж‰рген маман, єлеуметтанушы
ѓалым ретінде не айтар едіњіз?

Ѓалым: Б±л ретте Елбасы айтќан бір
пєтуалы сμз еске оралып т±р. Ол кісі
«...ќазір бой жарыстыратын заман
емес, ой жарыстыратын заман. Білікті
бірді жыѓады, білімді мыњды жыѓады.
Ашу – д±шпан, аќыл – дос. Ашу емес,
бєрін аќыл шешуі керек. Елдіњ тыныш-
тыѓын б±зу ±лтымыздыњ болашаѓына
балта шапќанмен бірдей. ¤з халќын
с‰йетін адам, μз ж±ртына жаќсылыќ
тілеген кісі μзге халыќтарды ашын-
дырмайды, μз ±лтын ешкімге ќарсы
ќоймайды», – деген еді.

Б‰гіндер єлемдік кењістікте Ќазаќстан-
ныњ μзіндік орны бар. Ќазаќ елін б‰кіл
єлем таныды, онымен санасатын бол-
ды. Жыл μткен сайын Ќазаќстанныњ  бе-
делі де, экономикалыќ к‰ш-ќуаты да, ру-
хани єлеуеті де жоѓарлап келеді. Соныњ
бєрі елдегі т±раќтылыќтыњ, ±лтаралыќ
келісім мен бірліктіњ арќасы. Осындай
‰рдіске жетіп, Ќазаќстанды єрт‰рлі

±лттар мен ±лыстардыњ ортаќ Отанына
айналдыруда  Ќазаќстан  халќы Ассам-
блеясыныњ рμлі тым ерекше, сондыќтан
да болар биылѓы  жыл Ќазаќстан халќы

Ассамблеясыныњ жылы деп жариялан-
ды.

Облыста оныњ т±саукесері 6 аќпан к‰ні
салтанатты жаѓдайда μтті.

1995 жылы 1 наурызда Ассамблея-
ныњ алѓашќы сессиясы μтті. Содан бергі
уаќытта Ќазаќстан халќы Ассамблеясы
этносаралыќ, конфессияаралыќ татулыќ
пен ел бірлігініњ пєрменді ќ±ралына ай-
налды. ¤зара т‰сіністіктіњ ешкімге ±ќса-
майтын Ќазаќстан жолы д‰ниеге келді.
Б±л  орайдаѓы  Ќазаќстан  тєжірибесі
жалѓанныњ жалпаѓына тарап, б‰кіл адам-
зат м‰ддесіне  ќызмет етуде.

Журналист: Жєке, осы орайда Елба-
сы  Н±рс±лтан Назарбаевтіњ сол Ассам-
блеяныњ алѓашќы сессиясында сμйле-
ген сμзі еске оралып отыр. «Мен елімніњ
Президенті ретінде ќоѓамдыќ т±раќты-
лыќты жєне ±лтаралыќ келісімді ќам-
тамасыз етуді μзімніњ басты  міндетім
санаймын. Бірлік аспаннан μзі келіп
т‰спейді, тек ќарќынды ж±мыс арќы-
лы ѓана келеді. Мен кењ-байтаќ жерім-
де татулыќ пен тыныштыќ болѓанын
тілеймін. М±ныњ, ењ алдымен, милли-
ондаѓан  ќазаќстандыќ отбасына керек
екенін еске аламын. Мен ќайѓыдан
шашы аѓарѓан аналардыњ балаларын
жоќтамаѓанын, сєбилердіњ м‰гедек
болмауын, ќарт адамдардыњ к‰йреген
‰йлерініњ алдында ќасірет шегіп, жы-
ламаѓанын ќалаймын», – деді ол.

Ѓалым: Расында да, б±л кμріпкел
дана басшыныњ ж‰регін жарып шыќќан
жан сыры еді. Оныњ ќаншалыќты мањыз-
ды болѓанын соњѓы жылдар тєжірибесі

аныќ ањѓартты. Б±рынѓы кейбір одаќтас
республикалардаѓы ќантμгіс, балаларын
жоќтаѓан шашы аѓарѓан аналар, м‰гедек
болѓан сєбилер, ќасірет шеккен ќария-
лар... Жаныњ т‰ршігеді. Осындайда дана
халќымыздыњ «Бірлік барда тірлік бар»
деген дана пайымы еске оралады.

Міне, сол бірлік, оны ныѓайту, татулыќ
пен ±лтаралыќ келісімді кμздіњ ќарашы-
ѓындай саќтау біздіњ ењ басты  парызы-
мыз, к‰нделікті айналысар ісіміз болса
керек. Мамыражай тіршілікте μмір с‰ріп
жатќан ±рпаќ μмір бойы  осылай болды,
бола да береді деп ойлауы єбден м‰мкін.
Єлбетте, солай болсын! Біраќ саќтыќта
ќорлыќ жоќ. ¦лтаралыќ, конфессияара-
лыќ мєселеде ешќашан ±саќ-т‰йек бол-
ѓан жоќ, болмайды да, міне, сондыќтан
да б±л баѓыттаѓы ж±мысты к‰н сайын,
саѓат сайын назардан шыѓармау б‰кіл
елдіњ, соныњ ішінде ішкі саясатпен ай-
налысатын ќ±рылымдардыњ да басты
міндеті болса керек.

Ќазір ќай облыста болмасын «Достыќ
‰йі» бар, ±лттыќ-мєдени орталыќтар μз
ќандастарыныњ тілі мен салт-дєст‰рін
ізденіспен насихаттайды, Ќазаќстан Пар-
ламентініњ Мєжілісінде Ассамблеядан
сайланѓан тоѓыз депутат сол ±лыстар-
дыњ м‰ддесіне де ќызмет істейді.

Оныњ ‰стінде Ќазаќстанда этносара-
лыќ ќатынастарды реттеудіњ зањнама-
лыќ базасы жасалды. «Ел бірлігі доктри-

насы» ±лтаралыќ келісім сияќты аса бір
нєзік мєселеніњ ќиюын ќиыстыратын
б‰кіл єлем тарапынан ќолдау тапќан
ќ±жат болды.

Журналист: Жанділдє Ќожахмет±лы,
біздіњ ќазаќта μз ±лтыныњ тμлќ±жаты
дерлік талай таут±лѓалар бар: Абай, Шо-
ќан, Ыбырай, М±хтар, Ќаныш, Єлкей...
Осы шоѓырдыњ жалѓасындай жарќ еткен
Олжасты кім білмейді? Оныњ «АЗиЯ»-сы
кешегі алып империя – Кењес Одаѓыныњ
μзін селт еткізіп еді. Сол кітабы μзіне пєле
болып жабысты, Ќазаќ елін сол т±ста
басќарѓан Дінм±хамед Ќонаев аѓамыз-
дыњ беделі мен ыќпалы болмаѓанда
Олжас Омар±лыныњ таѓдыры не бола-
рын кім білсін?

Олжекењніњ «Земля, поклонись чело-
веку!» атты дастаны μршіл рухымыз бен
достыќ пиѓылымыздыњ одасы ѓой, шіркін!
Сол таут±лѓаныњ «Тауларды аласартпай
даланы асќаќтатайыќ!» деген тауып айт-
ќан тіркесі наќыл болып кеткелі ќашан?!

Дегенмен де, «тауларды аласартпай-
мыз» деп ж‰ргенде даламыз ж±тањ тар-
тып ќалмай ма?

Ѓалым: Олжас дєуір тудырѓан дана
дарын. Ќазаќ десе  ойда Олжас т±рады.
Бой ќандай, ой ќандай, дауыс ќандай...
Егер ол μлењін орысша жазбаса, орыс-
тардыњ да жер бетіндегі халыќтардыњ
бєрімен бірдей екенін ќалай дєлелдер
еді. Дєлелдегені емес пе, «АЗиЯ»-ѓа ай-
тар дєлелді уєжі болмаѓан Мєскеу ака-
демиктері мен Саяси Бюроныњ да селт
ете ќалѓаны. Сμйтіп, сезікті секірді.

Б‰гіндер Ќазаќ елінде ќанша Олжас
бар, білмеймін. Біраќ адуынды аќынныњ
атын алѓан ±лдарымыз аз емес.

Меніњ ±лымныњ аты да Олжас. Доста-
рым Жомарт Н±рѓалиев пен Саѓындыќ
С‰лейменовтыњ ±лдары да Олжас. Біз
кезінде Саяси Бюроныњ тепкісіне т‰скен
аќынымызѓа ќолдауды солай білдірдік.
Саѓындыќтыњ баласы – Олжас С‰лейме-
нов, сол інісіне ‰лкен Олжас «Опреде-
ление берега» деген кітабына «Олжаси-
ку от Олжасище» деп ќолтањба беріп,
сыйлапты. ¤з кітапханамда да аќынныњ
сыйѓа тартќан кітабы бар. Ол – єйгілі
«АЗиЯ»-сы.

Олжас Омар±лыныњ «Алла таѓала ма-
ѓан ±л берген жоќ. Біраќ Ќазаќстанда
ќанша Олжас болса, соныњ бєрі меніњ
±лым» деген сμзі бар. Шындыѓы да со-

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Жанділдє МАЌАНОВ:

Облыстыќ ішкі саясат басќармасыныњ басшысы, єлеуметтану
ѓылымыныњ кандидаты Жанділдє Маќановпен сыр-с±хбат

"Жалпы±лттыќ идеяны μміршењ ететін – елдіњ бірлігі. Ауызбіршілік
ќашќан, алауыздыќ тасќан жерде ешќашан да жалпы±лттыќ идеялар
ж‰зеге асќан емес. Ќазаќстанныњ шыќќан шыњы мен баѓындырѓан
биіктерініњ ењ басты себебі – бірлік берекесі. Біз т±раќтылыќты ба-
ѓалай білгеніміздіњ арќасында б‰гінгі табыстарѓа жеттік. Ешкімді кем-
сітпей, ешкімніњ тілі мен ділін манс±ќтамай, барлыќ азаматтарѓа тењ
м‰мкіндік беру арќылы т±раќтылыќты ныѓайтып келеміз. Біздіњ
кейінгі ±рпаќќа аманаттар ењ басты байлыѓымыз – ел бірлігі болуы
керек. Осынау жалпы±лттыќ ќ±ндылыќты біз єрбір жастыњ бойына
сіњіре білуге тиіспіз".

Н±рс±лтан НАЗАРБАЕВ:
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лай.
Шынайы патриот Олжекењ бір μлењін

«Бисмилла!» деп бастап, «Я родился в
седле, умераю в цепях» деуі де тегіннен
тегін емес-ау... Б±л баяѓы «Оян, ќазаќ!»
деп жар салѓан Міржаќып Дулатовтыњ
«Т±лпар болып тусам да, тулаќ ќ±рлы
ќ±ным жоќ» деген μктем ‰німен астасып
жатќан жоќ па?

Біз б±дан б±рынѓы бір с±хбатымызда
Міржаќып Дулатовтыњ єйгілі «Оян, ќаза-
ѓын» айта келіп, б‰гінгініњ ±раны «Ойлан,
ќазаќ!» дегеніміз бар еді. Олжастыњ да
б‰кіл шыѓармашылыќ єлеуеті, б‰кіл
аќындыќ, азаматтыќ, ќайраткерлік ќыз-
меті де сол ойлануѓа, толѓануѓа, зерде-
леуге бастайды.

Адамзат μркениеті бір ±лттыњ немесе
бір ѓасырдыњ жемісі емес. Жер бетінде
адамзат пайда болѓалы олар бір-бірімен
етене араласып, бір-біріне кірігіп, бір-
біріне бауыр басып келеді. Соныњ бір
жарќын мысалы, дєлелі де Олжастыњ
«АзиЯ»-сы. Оѓан Иштван Ќоњырдыњ,М±-
рат Аджидіњ, Лев Гумилевтіњ, таѓы басќа
тарихшылар мен зерттеушілердіњ
ењбегін ќосыњыз.

Ќазаќ тілі – бай тіл. Оны єлем мойын-
дады. Ал сол ана тілімізге μзге ±лт сμздері
де табиѓи кірігіп, тμл ±ѓымымызѓа айнал-
ды ѓой, мысалы, самауырын, бμкебай,
кітап,  дєптер,  ќалам, м±ѓалім, таѓы бас-
ќалары. Ал, салт-дєст‰рлеріміздіњ де бір-
біріне сіњісті болып, жарасым тапќалы
ќашан.

Ќазаќ халќы кешегі з±лмат, ќиын-ќыс-
тау кездері кμптеген ќуѓын кμрген ха-
лыќќа  ќ±шаѓын  ашты. Сμйтіп, осы дар-
хан далаѓа корейлер, шешен-ингуштар,
немістер, поляктар, ќарашай-балкарлар,
таѓы басќа ±лт μкілдері бауыр басты.
Сондай  жандардыњ  бірі  кеше  ѓана

д‰ниеден μткен жазушы, гуманист Ге-
рольд Бельгер аѓамыз еді.  Марќ±м б‰кіл
саналы ѓ±мырында ќазаќтыњ м±њын
м±њдады, жоѓын жоќтады, ќазаќтыњ жы-
рын жырлады, ќазаќтыњ м‰ддесін ќорѓа-
ды. Алматыдаѓы ќазаќ зираты – Кењ-
сайѓа, Асќар С‰лейменов досыныњ жа-
нына жерлеуді μсиет етті...

Ал енді ќазаќ халќыныњ шынайы дос-
тары єзірбайжан Асылы Османованы,
орыс Надежда Лушникованы кім
білмейді. Ќазаќ тілін ќазаѓынан жаќсы
білетін, сол тілде ѓылыми зерттеулер мен
μлењ жазатын, айтысќа да т‰сетін б±л
кісілерді мемлекеттік тілдіњ наѓыз жана-
шырлары десек жарасар...

Сіз атап кеткен біртуар т±лѓалар шыњ-
ныњ басындаѓылар. Ќарапайым ќоѓам-
да екініњ бірі ол кісілердей бола бер-
мейді, єрине. Оларды тудырып, шыњѓа
шыѓаратын да ќарапайым халыќ ќой.
Мєселе  б±л  жерде оларды танып,
т‰сінуде.  Бір  кісініњ айтќаны бар «‡лкен
басќарушыны маќтаѓаннан гμрі, т‰сінген
абзал».

Ќандай халыќ  болса да, ќандай ќоѓам
болса да  соны алѓа тартатын адам болу
керек. Оѓан біздіњ Елбасымызды да
ќосуѓа болады. Ол μзі ѓана жетістікке жет-
пей μзініњ жан жаѓындаѓыларды идея-
мен ќамтамасыз етіп, соѓан ±йымдасты-
рып, соѓан тартты. Біздіњ дамыѓан 30 ел
ќатарына ќосыламыз деген идеямыз –
б±л да ‰лкен міндет, ‰лкен абырой. Мы-
салы Ахањдарды алып ќарасањыз, алѓа
ќойѓан маќсаты ќандай, сол кездегі ќазаќ
халќы сауатсыз, надан болды. Б‰гінгі к‰н
биігінен ќараѓанда надандыќ деген сμзді
єрт‰рлі маѓынада ќолдануѓа болады. Хат
танымаѓан адам надан деп айтсањ, ол
бір т‰сінік, одан бμлек рухани надандыќ
бар. Ќалтасында к‰ректей дипломы бар,

біраќ рухани таяз адамдар бар ќазір.
Бєрінен жаманы  сол.

«Ќарањѓы ќазаќ кμгіне μрмелеп шы-
ѓып, к‰н болам», – деді С±лтанмахм±т.
Міне, сол заман зиялыларыныњ алѓа
ќойѓан басты міндеті халќыныњ сауатын
ашу, білімді ж±рт ќатарына ќосу еді.

Ќаныш Сєтбаев сол кездіњ μзінде «Ал-
гебра» оќулыѓын жазды. ¤йткені  ол μз
елініњ μркениетке жететінін, сол жолда
бір ќажетіне жарайтын оќулыќтыњ керек
екенін ж‰регімен, бар болмысымен
т‰сінді. М±ндай іргелі іске μз халќын
ќ±лай с‰йген таут±лѓалар ѓана бара ала-
ды. Біраќ сол Ќанекењдер ќанша биікке
самѓаса да μзін халќыныњ ќарапайым
±лы санады, μз халќыныњ ±лылыѓына
табынды.

Сол халыќ ‰шін ќызмет етті. Ол
т‰бінде ќазаќ тєуелсіз мемлекет болады,
сонда таќыр болып ќалмайыќ деген ой-
дан ±лан-ѓайыр істер туындатты.
Б‰гіндер ќ±дайѓа ш‰кір, сол алгебраны
т‰сініп, оќитын жастар бар. Ќазір бір
жылда елімізде 250000-ѓа жуыќ бала
мектеп бітіреді. Оныњ ішінде ќазаќ елін-
де т±рып жатќан єр т‰рлі ±лттыњ ±л-ќызы
бар. Олар ќазаќы тєрбие алып, тарих
пен єдебиетті оќыѓан ±ландар. Яѓни Тєу-
елсіз Ќазаќстанныњ болашаѓы да солар.
Тμрт жылда – миллион. Біздіњ егемен
еліміздіњ т±тќасын  болашаќта сол
сенімді ±рпаќ ±стайды. Дархан даламыз-
ды асќаќтататын да, міне, осы буын.

Б‰гіндер Назарбаев зияткерлік мек-
тептері ж±мыс істейді. Еліміздіњ элитасы
сонда даярланады. Олар осы заманѓы
техниканы, компьютерді жетік мењгерген
жандар болады. Ал рухани элита гене-
тикалыќ кодќа байланысты. Оны заман
тудырады, оларѓа жол ашу биліктіњ де,
бєріміздіњ де міндетіміз.

Журналист: Осы арада
мемлекеттік тілдіњ мєртебесі,
оныњ ќолданыс аясы, бола-
шаѓы туралы толыѓыраќ тоќ-
талып, тарќатып айта кет-
сењіз...

Ѓалым: Мемлекеттік тіл-
діњ мєртебесі  Ата зањымыз-
да кμрсетілген. Ол жылма-
жыл дамып, ќолданыс аясы
кењіп, еліміздегі барлыќ ха-
лыќты  топтастырушы  фак-
торѓа айналып келеді. Тєуел-
сіздік алѓалы ќаншама ќазаќ
мектебі ашылды, ќаншама
балабаќшада б‰лдіршіндер
ќазаќ тілінде тєрбиеленеді.
Бір айта кетерлігі, μзге ±лт
μкілдері де ќазаќ балабаќ-
шасына барып, ќазаќ мек-
тептерінде оќи бастады.
Орыс мектептерінде ќазаќ
тілі мен єдебиеті пєнін

оќытуѓа ерекше мањыз беріледі.
Єлбетте, мемлекеттік тілдіњ ќолданы-

лу аясы єлі де болса тар, біздіњ билік,
банк, сот жєне басќа ќ±рылымдар ж±мы-
сты ресми тілде ж‰ргізуге бейім. Деген-
мен сењ ќозѓалды, уаќыт μткен сайын
мемлекеттік тіл μз т±ѓырына кμтеріліп ке-
леді. Оны кμзсіз адам ѓана кμрмейді.

Таѓы бір айта кетерлік жайт, тіл саяса-
ты – аса бір нєзік, єркімніњ де м‰ддесіне
ќатысты д‰ние. Сондыќтан да м±ндай
мєселеде белінен басу, асыѓыстыќ жа-
распайды.

Біз б±л мєселені екі дењгейде ќарас-
тырар болсаќ, біріншісінде ±лттыќ дењ-
гей, яѓни, Ќазаќстанда болып жатќан
жаѓдай. Кезінде облыстыќ партия коми-
тетінде  ќызмет  атќарып  ж‰ргенде Тор-
ѓайдыњ бір алыс "Родник" деген совхо-
зында болдыќ. Сонда «Улица  строи-
тельный» деп жазулы т±р екен, сосын
директордыњ кабинетінде «приемный»
деп жазылып т±р екен. Сонда мен олар-
дан с±радым, осы сіздерге ќажет пе?
Екеуі де ќате жазылѓан. Орыс тілінде жаз
деп, осыны с±рап жатќан адам бар ма?
Жанкелдин ауданында 14 000-ѓа жуыќ
адам т±рса, соныњ 97-і ѓана μзге ±лт
μкілдерінен. Сондыќтан орыс тіліне
ќажеттік бар ма деген с±раќ туындайды.
Біраќ ол кезде саясат солай болды.  Енді
сол к‰н мен ќазіргі к‰нді салыстырсаќ жер
мен кμктей. Тіл деген ѓылымныњ бір бμлек
саласы. Тілді саясаттандыруѓа болмай-
ды. Тіл μте терењде жатќан д‰ние.
¤йткені тіл халыќтыњ руханиятыныњ ењ
басты белгілерініњ бірі.  Оны дамытып,
келесі ±рпаќќа жеткізу керек. Ал б±л про-
цесс єрт‰рлі дамиды.  ¤йткені адамды
‰ндемей де тєрбиелеуге болады. М‰мкін
адам ‰ндемей-аќ кμп аќпар беретін шы-
ѓар. ‡ндемегенмен μзініњ кμзќарасын
білдіруі м‰мкін болып жатќан жайт та
бар. Д‰ниеж‰зініњ картасын ќарасањыз
екі тілде сμйлейтін елдер аз. Біраќ олар-
дыњ бєрі де μте жаќсы дамыѓан елдер.
Швейцарияны, Канаданы алыњыз.
Ауќымды жері бар, миллиардтќа таќау
халќы бар ‡ндістанныњ μзін алып ќара-
саќ екі тілді. Сондыќтан оны кемістік деп
есептеуге болмайды. Екі тілді бір-біріне
ќарама-ќарсы ќоюѓа болмайды. Ќазаќ
халќыныњ екі тілділігі оныњ кемістігі деп
емес, артыќшылыѓы деп ќарастырѓаны-
мыз абзал. Ќазаќтыњ екі тілді игергені,
жеті  атасын  білгені  кемшілігі  емес, ал-
ѓырлыѓы мен ел болѓаныныњ кμрсеткіші.
М±хтар Єуезов: «халыќ – халыќтан, адам
– адамнан озуы – білімде», деген екен.
Сондыќтан б±л жерде айтќым келгені,
бірнеше тіл білген адам ешќашан кем
болѓан емес, болмайды да.

Ќазір тележурналистер арасында екі
тілді жетік мењгерген ќыздар мен жігіттер
аз емес. Ќазір оѓан кμзіміз де, μзіміз де
‰йрендік. Ежелден солай болѓан сияќты.

Ќос тілділіктіњ бір мысалы да осы.
Журналист: Ќазаќстан кμп ±лтты ел,

ішкі саясатта, к‰нделікті μмірде сол
ж‰зден астам ±лт пен ±лыстыњ м‰ддесі
ескеріледі, олардыњ м±њ-м±ќтажы толы-
ѓымен шешілді деуге бола ма?

Ѓалым: Этносаралыќ ќарым-ќатынас
єрдайым даму ‰стінде. Дєл осы т±ста
мєселеніњ бєрі шешілген, ешќандай
проблема жоќ десек аѓаттыќ болар.
Мєселе сол проблемаларды айќындап,
уаќытында оѓан кμњіл бμлу, шаралар
белгілеп, ж‰зеге асыру. Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ да басты баѓыты осы.
Біз ±лы Абай айтќан «Заман μзгергенде
ќаѓидалар да μзгеретінін» естен  шыѓар-
мауѓа тиіспіз. Б‰гінгі Ќазаќстан, Елбасы
єрт‰рлі этнос μкілдерін бірлікте ±стап,
жарастырып, келістіріп отыр. Б±л біздіњ
саясатымыздыњ жемісі. Сондыќтан  да
μз басым «Тіршіліктегі тірегіњ – пейіліњ
мен ж‰регіњ» дегім келеді.

Журналист: Осы пєтуалы т‰йінмен
єњгімемізді  аяќтайыќ.  Еліміз аман, хал-
ќымыз тыныш болсын!

СУРЕТТЕРДЕ: Облыс єкімі Н.Саду-
аќасов облыстаѓы Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы жылыныњ ашылу сал-
танатында; облыстаѓы ±лттыќ мєде-
ни орталыќтар м‰шелері.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат АХМЕТ-
БЕКОВ.
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Юрген МАУРЕР:

«Шарадан 
үлкен нәтиже 

күтемін»
Өткен жетіде өңірімізде ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі мен «IRZ» Герман халықаралық құқықтық 
қатынастар жөніндегі қорымен бірлесіп ұйымдастырған 
халықаралық конференция мәресіне жетті.  

«Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл аясындағы шет елдердің құқықтық механизмі» атауымен өт-
кен ауқымды шараға елімізбен қатар, алыс-жақын шетелдерден 
келген қатысушылар аз болған жоқ. Солардың бірі – германиялық 
Юрген Маурер. Бұған дейін федералдық криминалдық мекеменің 
вице-президенті қызметін атқарып келген ол қазір отставкада. Кей-
інгі екі жыл аталған ведомство басшылығының кеңесшісі әрі «IRZ» 
Герман халықаралық құқықтық қатынастар жөніндегі қорында 
кеңесшілік етуде. Ұзақ жылдар заң, құқық саласында еңбек еткен 
тәжірибелі маман. Қазақстанға алғаш келген әрі маңызы зор ша-
раға қатысып отырған Маурер мырзаны үзіліс кезінде аз-кем әң-
гімеге тарттық.

– Юрген мырза, бүгінгі конференцияға қандай баяндама-
мен келдіңіз? 

– Екі тақырып алып келдім. Бірі – Германияның жемқорлыққа 
қарсы күрес, оның алдын алу, екіншісі, Германияның жемқорлықпен 
күрес стратегиясы тақырыптарында.

– Германияның жемқорлықпен күрес стратегиясы жөнінде 
айтып берсеңіз?

– Біздің елімізде парақорлықпен күрес стратегиясы 4 жолмен 
жүзеге асырылады: біріншіден, жағдайды сараптау, екіншіден, 
заңнамалық негізді әзірлеу, үшінші жолы – жемқорлықпен күресті 
ұйымдастыруды қалыптастыру, төртіншіден, жемқорлықпен күрес 
жөніндегі ішкі ведомстволық шараларды әзірлеу.

– Жалпы тәжірибеңіздегі парақорлықпен күресу тәсілінің 
оңтайлы жолдарымен бөлісе отырсаңыз.

– Жемқорлықпен күрес кез келген мемлекеттің басты мәселе-
лерінің біріне айналды. Біз алдымен аз уақыттың ішінде жемқорлық 
деңгейі азайып бара жатқан елдердің тәжірибесіне үңілуіміз керек. 
Демек, ол мемлекеттер жемқорлықпен кешенді әрі табанды күрес 
жүргізіп келе жатыр деген сөз. Бүгінгі конференциядан байқағаным, 
Қазақстанда жемқорлықтың алдын алып, оны жоюдың түрлі жолда-
ры қарастырылып қана қоймай, ол тәжірибеге енгізіліп жатыр екен. 
Демек, сіздерде бағдар айқын. Осы жағы мені таңқалдырды.

– Енді парақорлық қылмысы бойынша айыптыларды қа-
лай жазалауды ұсынасыз, соттау жазасы оңтайлы ма әлде ірі 
мөлшерде айыппұл салған дұрыс па?

– Бұл әрбір мемлекеттің ішкі мәселесі. Кез келген жаза сол елдің 
азаматтарының құқықтық санасының деңгейіне қарай жүзеге асы-
рылады. Ал жазалау жасалған қылмыс пен одан келген шығынға 
қарай жүргізіледі. Германияда да соттау жазасын айыппұл төлеу 
жазасына алмастырған кездер болды. 

– Бүгінгідей тақырыпқа арналған конференцияларға жиі қа-
тысасыз ба? Жалпы, осы шараға қандай баға бересіз?

– Шынын айтсам, жемқорлықпен күрес саласына бағытталған 
конференциялар жиі өткізіле бермейді. Бүгінгі ұйымдастырылып 
отырған шараның ауқымы кең әрі тақырыптары да жан-жақты 
қамтылған екен. Өзім бұған таң қалып отырмын және осыдан үлкен 
нәтиже шығады деп ойлаймын.

– Әңгімеңізге рахмет!
Сұхбат жүргізген Қыдырбек ҚИЫСХАНҰЛЫ.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

• Сұхбат

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ 

Өткен аптаның аяғын-
да екі күн бойы облыстық 
филармонияның күмбезді 
залында «Мемлекеттік қыз-
мет және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл 
аясындағы шетелдердің 
құқықтық механизмі» тақы-
рыбында халықаралық кон-
ференция өтті. Жаңа агенттік 
құрылғалы өткізіліп тұрған 
алғашқы ауқымды шара. 

Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу, мемлекеттік қыз-
метке кадрларды іріктеу, қыз-
меттік жоғарылауда мери-
тократия ұстанымын ұстану, 
сонымен бірге мемлекеттік 
қыз мет сапасын арттыру 
агенттіктің негізгі басымдықта-
ры болып табылады. Осының 
барлығын қамтамасыз ету үшін 
халықаралық тәжірибелерді 
талқылау, оның жақсысынан 
үйрену қажеттігі де уақыт тала-
бы екені белгілі. Халықаралық 
конференция аясында шетел-
дік тәжірибелі әріптестермен 
сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы қолданыс тағы заңнаманы 
жетілдіру мен озық әдістемені 
зерделеу мақсатында көр-
сетілген аспектілер талқылан-
ды.

Ауқымды шараға АҚШ ел-
шілігінің, Қазақстандағы Еу-
ропалық одақ жобасының са-
рапшылары және Transparensy 
Kazakhstan сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы халықаралық 
үкіметтік емес ұйым өкілдері 
қатысты. Сонымен қатар 
агенттіктің, оның аумақтық 
департаменттерінің, Прези-
дент жанындағы мемлекеттік 
басқару академиясының және 
мемлекеттік қызмет саласын-

дағы өңірлік хабтың басшылық 
құрамының өкілдері де болды. 

Мемлекет басшысы Нұр-
сұлтан Назарбаевтың 2014 
жылғы 26 желтоқсанда қабыл-
даған Қазақстан Республика-
сының 2015-2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы стратегиясы 
қабылданды. Халықаралық 
әріптестікті дамыту және ше-
телдік тәжірибені қолданысқа 
енгізу стратегиясының негізгі 
бағыттары айқындалған. Са-
рапшылар мемлекеттік қыз-
меттің сапасын арттырып, 
сыбайлас жемқорлықтың ал-
дын алу шараларын жетілдіру 
үшін халықаралық тәжірибені 
кеңінен қолдану керектігін 
айтады. Қазақстанды мемле-
кеттік басқару және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес са-
ласында ТМД елдерінің ішінде 
көш бастап тұр деді. 

ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігі төрағасының орынбасары 
Саян Ахметжанов Мемлекет-
тік қызмет арасында, басқа 
қоғамның арасында сыбай-
лас жемқорлықты жою жолы 
– оның алдын алу дейді:

– Тек қана мемлекет сала-
сындағы құқықтық шаралар-
ды қолдану емес, алдын алу, 
мемлекеттік қызметкерлердің 
ар-намыс нормаларын сақтау. 
Жалпы жауапкершілікті жетіл-
діру, біліктілікті арттыру үлкен 
мәселе. Сол себепті бүгінгі 
отырыста бір-біріміздің тәжіри-
бемізді бөлісуге мүмкіншілік 
туып отыр.

Саян Ахметжанов сон-
дай-ақ, қоғам дертімен күре-
су үшін Германия мен басқа 
да дамыған елдердің тәжіри-
бесіне сүйенген дұрыс екенін 

айтты. Ал Германиядан келген 
IRZ сарапшысы Юрген Мау-
рер сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресте Қазақстанның 
билік органдары дұрыс бағыт-
ты ұстанғанын жеткізді. Ол 
сонымен бірге, қоғамдық ке-
селге қарсы күресте тек жаза-
лау әдісін қолдану жеткіліксіз 
деді. Қазақстанның сыбайлас 
жемқорлықтың  алдын алуға 
күш салып жатқанын қолдай-
тынын, біздің елдің заң норма-
лары да Германияда қабыл-
данған талаптарға келетінін 
айтты. «Жемқорлық. Герма-
ниядағы жағдай» баяндама-
сында Юрген Маурер Герма-
ниядағы сыбайлас жемқорлық 
көрсеткіштерін құрылымына 
қарай талдады. 

Конференцияның ашылу 
салтанатында құттықтау сөз 
сөйлеген өңір басшысы Нұра-
лы Садуақасов аталған ша-
раның еліміздегі қоғамдық 
дертпен күресу мен оны жою-
ға үлкен септігін тигізетінін, 
халықаралық тәжірибелермен 
бөлісетінімізді жеткізді. – Күрес 
тек құзырлы органдар ғана 
айналысатын шаруа емес, 
сонымен қатар, ел болып той-
тарыс беретін күшке айналу 
керек, деді. 

Екі күнге созылған халық-
аралық конференцияда не-
гізінен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестегі еуропалық 
тәжірибеге көбірек назар ау-
дарылды. Сонымен қатар 
респуб ликалық, жергілікті ма-
мандар да сөз алып, өз ойла-
рымен бөлісті.

СУРЕТТЕ: Халықаралық 
конференцияға 
қатысушылар.

Суретті түсірген Бағдат  
АХМЕТБЕКОВ.

•  Жемқорлық – жегі құрт

Шетелмен  
тәжірибе алмасу:  
тиімділігі қандай?
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– Мен ¦зынкμл ауданыныњ тумасы, Уаќ Ќам-
бар батырдыњ ±рпаѓымын. Єкеден жеті жаста

жетім ќалып, анам Ережептіњ жанкештілігі арќа-
сында ‰йдегі тμрт ±л бір-бірімізге кμмектесе
ж‰ріп, ержеттік. Аѓам Ќали 1939 жылы єскер
ќатарына алынды. Ќызмет мерзімі аяќталып, елге
оралады деп к‰тіп отырѓан 1941 жылы маусым-
да соѓыс басталды. Сол жылдыњ к‰зінде ќайран
бауыр ¦лы Отан соѓысыныњ ќ±рбаны болды,
Харьков мањындаѓы кескілескен ±рыста ерлік-
пен ќаза тапты деген хабар алдыќ. Ал екінші аѓам
Ќапыш ауылда м±ѓалім болып ж‰рген кезінде
майданѓа аттанып, Ленинград ‰шін болѓан шай-
ќаста хабар-ошарсыз кетті.

1942 жылдыњ кμктемінде кезек маѓан да  келді.
Челябі мањындаѓы бір бμлімде єскери-тактика-
лыќ дайындыќтан μткеннен кейін, шањѓышылар
бригадасына алынып, 82 мм батальондыќ мино-
меттіњ кμздеушісі болдым.

1943 жылы аќпанда Сталинград ќаласы жау
ќолынан азат етілген кезде 4-ші гвардиялыќ ме-
ханикаландырылѓан корпустыњ ќ±рамын толыќ-
тырып, ±рыс зардаптарын жою науќанына ќа-
тыстым. Себебі, б±л гвардия осыѓан дейін сат-
ќын Власовтыњ соќќысына ±шыраѓан екен. 1943
жылдыњ наурыз айында Сталинград т‰бінен Дон-

даѓы Ростовќа жаяу аттанѓан екі батальонныњ
ќ±рамында болып, діттеген жерге 700 шаќырым
жаяу ж‰ріп жеттік.

Жолшыбай немістердіњ ќоршауында да
ќалдыќ. Талай ќиыншылыќ кμрдік, біраќ жасы-
мадыќ, Жењіске деген сенімді бір сєтке де жо-
ѓалтпадыќ. Тіпті ќоршаудаѓы біздіњ ‰стімізден
жау ±шаќтары ±шып, листовкалар тастап, бом-
балап жатќанда да селт еткен бір солдат болѓан
жоќ. Б±л туѓан елге, Отанѓа деген наѓыз патриот-
тыќ сезімніњ шынайы белгісі еді.

Таганрог ќаласын азат ету операциясында
батальон командирініњ адъютанты едім. Талай рет
командирге ќалќан болып, ажалдан аман алып
ќалѓан кездерім де болды.

1943 жылы 5 ќырк‰йекте Азов тењізі мањын-
даѓы ±рыстардыњ бірінде ауыр жаралы болдым,
жаудыњ кμздеп атќан оѓы иектен тиіп жаќ с‰йегін
к‰л-талќан етті. Содан Кисловодск ќаласында,
кейін Тбилисиде емделдім. Біраќ жараќат жазыл-
мады, содан дєрігерлер мені єскер ќатарынан
босатып, елге жіберді.

Ол кезде ауылда туѓан-туыстардан анам Ере-
жеп пен 14 жасар інім Ќабдуєли ѓана ќалѓан еді.
Тіршіліктіњ ауыр ж‰гі енді маѓан т‰сті. Соѓыс
салѓан жара ќалай сыздаса да отбасын асырау
‰шін к‰ндіз к‰лкі, т‰нде ±йќы кμрмей ќаракет-
тендік.

Соѓыс салѓан жараныњ тауќыметін 18 жыл
бойы тартып, талай ќиналѓан сєт те болды. Аќыры
Ќ±дай сєтін салып, 1962 жылы Омбы ќаласында
ресейлік дєрігерлер ота жасап, сынѓан с‰йектерді
орнына салып, бір ай бойы ауруханада емдеп,
ќалпына келтірді.

Ал ењбек жолыма келсем 1953 жылы аудан-
дыќ жол салу жєне жμндеу бμлімініњ басшысы
болып таѓайындалып, осы ќызметте табаны
к‰ректей отыз бес жыл бойы тер тμгіп, абыройѓа
бμлендім.

Соѓыстан кейін Зейнеп атты Обаѓанныњ ќызы-
на ‰йленіп, екі ±л, бес ќыз μсірдік. Енді сол μсіп-
μнген ±рпаѓымныњ ортасында бейќуат μмір
кешіп, Ќостанай ќаласында т±рып жатырмын.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ тамаша тойына
аман-есен жетіп, елімніњ μсіп-дамыѓанын, ±рпа-
ѓымныњ μріс жайѓанын кμру мен ‰шін зор баќыт.

Сол баќыт баянды болсын деймін! Тєуелсіз
Ќазаќстанныњ майдангерлерге жасап отырѓан
шынайы ќамќорлыѓына шын ж‰ректен мыњ
алѓыс!

° Біз, ќостанайлыќтар, 151-жеке
атќыштар бригадасын ерекше маќ-
тан етеміз. Ол кейін 150-атќыштар
дивизиясыныњ негізі болды. Берлин-
ге дейін жетіп, Жењіс туын желбі-
ретті.
° ¦лы Отан соѓысына барлыѓы

73500 ќостанайлыќ ќатысты. Оныњ
24 мыњнан астамы ±рыс даласында
ќаза тапты, 3,5 мыњы алѓан жара-

ОТТЫ ЖЫЛДАР: ДЕРЕК ПЕН ДЄЙЕК

ларынан госпитальдарда ќайтыс
болды, 16 мыњѓа жуыѓы хабарсыз
кетті.
° Кењес Одаѓыныњ Батыры ата-

ѓын екі мєрте алѓан тμрт адамныњ
екеуі – біздіњ жерлесіміз. Олар
Иван Фомич Павлов пен Леонид
Игнатьевич Беда.
° Біздіњ 31 жерлесімізге Кењес

Одаѓыныњ Батыры атаѓы берілді, ал

9 адам Дањќ орденініњ толыќ иегері
болды.
° Соѓыс басталѓан 1941 жылы 22

маусымда Ќостанайда жалпы ќала-
лыќ митинг μтті. Оѓан 10 мыњдай
адам ќатысып, басќыншы жауды
ќатањ айыптады.
° Єскери тарихшылардыњ дерек-

тері бойынша, соѓыстыњ алѓашќы
к‰ндері 31 мыњ μнеркєсіп кєсіпор-

ны, 100 мыњдай колхоз бен МТС,
ондаѓан мыњ километр темір жол жау
ќолында ќалѓан.
° Стратегиялыќ шикізат шыѓара-

тын мањызды аудандар жау ќолына
μтті, 750 машина жасайтын, 60 ста-
нок жасайтын, энергетикалыќ,
кμліктік, тамаќ кєсіпорындары мен
жењіл μнеркєсіп нысандары ќира-
ды.

Ерлік – елге м±ра,
±рпаќќа – ±ран

ЖЕЊІМПАЗДАР Ж‡ЗДЕСУІ

«Ќостанай тањы» б‰гін ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы ќарсањындаѓы
«Жењімпаздар ж‰здесуін» одан єрі жалѓастырады. Сμзді майдангерлер –

Ќабден Ыбыраев пен Телѓара Єбенов алып отыр

Ќабден ЫБЫРАЕВ:

«Бір ‰йден аттанѓан
‰шеу едік»

– Мен 1943 жылы Мењдіќара ауданы
Жарќайыњ ауылынан єскерге шаќырылып,

Т‰мен ќаласына кμшіп келген Таллин жаяу
єскер училищесінде оќыдым. Бір жылдан
кейін арнайы комиссия іріктеп, бір топ жасты
сол жылдары жањадан ќ±рылып жатќан єуе
десанты бригадасына жіберді. Ќазір ќатары-
мызда ж‰рген майдангер, ќаламгер дос
Ќасымхан Алдаберген±лы да сол бригадада
болды. Екеуіміздіњ достыѓымыз, ќарым-ќаты-
насымыз к‰ні б‰гінге дейін ‰зілген жоќ, ќайта
жыл μткен сайын ол ныѓая т‰скендей. ¤ткен-
де осы μзіміздіњ «Ќостанай тањы» газетінен
«Ќасымхан аѓам – ќас батыр» атты маќаланы
оќып, алыста ќалѓан майдан μмірін, жастыќ
шаѓымды тебірене, толќи еске алдым. Ќасым-
ханныњ майдандас досы Єшірбаймен дос-
тыѓы, олардыњ бір-біріне жазѓан хаттары, ар-
нау μлењдері жан тебірентеді.

Иє, майдангерлер єрќашан да достыќќа
берік болды. «¤зіњ μл, біраќ жолдасыњды
жауѓа берме!» – майдан μмірініњ басты ±раны
осы еді.

Єскери дайындыќтан μткен біздіњ бригада
1943 жылы Бас ќолбасшыныњ резервіне
жіберілді. 1944 жылы бригада 345-інші гвар-

диялыќ полк болып ќайта ќ±рылып, Беларус-
сияѓа, Лапичи бекінісіне аттандырылды. Одан
єрі  Венгрия, Австрия т‰біндегі шайќастарѓа
ќатысып, Кењес Армиясыныњ дањќын еселей
т‰стік.

Ќ±рамында біздіњ гвардиялыќ полк бар
105-ші єуе десантшылары дивизиясы бір ап-
таныњ ішінде Австрияныњ 103 елді мекені мен
жеті бірдей ќаласын азат етіп, ¦лы Отан со-
ѓысы тарихында μзіндік ізін ќалдырды. Сол
кескілескен ±рыстарда екі мыњѓа жуыќ май-
дандас жолдастарымыздан айырылдыќ, со-
лардыњ кμбі меніњ кμз алдымда жан тапсыр-
ды. Тањертењ ѓана бірге жер басып ж‰рген
жолдас-достан айырылудыњ ќаншалыќты
ќиын екенін тек майдангер ѓана білер. Жа-
сым тоќсаннан асќан ќазіргі шаќта да сол боз-
даќтар бейнесі жиі еске т‰седі. Олар б‰гінгі
мына шат тіршілік, жер бетіндегі бейбітшілік,
тєуелсіз еліміз ‰шін  ќан тμкті. Олардыњ
ерлігі, к‰нделікті жанќиярлыќ жауынгерлік
ауыр ењбегі болмаса, Жењіс те болмас еді.
Міне, сондыќтан да біз сол Отан ‰шін опат
болѓан боздаќтарды бір сєт те естен шыѓар-
мауѓа тиіспіз. Б±л ретте біздіњ Елбасы, арда-
герлер  кењесі, басќа да ќоѓамдыќ ±йымдар
атќарып жатќан шаралар кμњілге ќуаныш ±яла-
тады. «Ешкім де, ешнєрсе де ±мытылмайды».
Кейінгі жастарѓа ерлік дєст‰рді насихаттау
‰шін облыста μріс алѓан «Ерлік эстафетасы»
да ерекше ѓанибет д‰ние.

Австриядаѓы жан беріп, жан алысќан
±рыстардыњ бірінде сол жамбасымнан жара-
ланып, госпитальѓа т‰стім. Емделіп шыќќан
соњ ќайта сапќа т±рдыќ.

Мен єскери борышымды жеті жыл бойы
адал атќарѓан ардагерлердіњ бірімін. Ќан май-
данѓа он сегіз жасымда кіріп, туѓан жер топы-
раѓын жиырма бес жасымда бастым. Бейбіт
μмірде де абыройсыз болѓан жоќпын, зайы-
быммен бірге алты бала тєрбиелеп, μсірдік.
Олар μмірден μз орындарын тапќан азамат-
тар болды. Солардан туып, μскен немере-
шμберелерім ерекше μрісім, ќуанышым,
μмірімніњ жалѓасы. Ендігі тілек – жања буын
– жас ±рпаќ ешќашан да соѓыс μртін кμрмесін!

Бμлімді Сєлім МЕЊДІБАЙ
ж‰ргізеді

     Телѓара ЄБЕНОВ:

«Достыќќа«Достыќќа«Достыќќа«Достыќќа«Достыќќа
берік  ±рпаќпыз»берік  ±рпаќпыз»берік  ±рпаќпыз»берік  ±рпаќпыз»берік  ±рпаќпыз»
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Ұлы Мұхаммед Пайғамбары-
мыздың туған күні – Мәуліт ме-
рекесін қостанайлықтар жоғары 
деңгейде атап өтіп келеді. Биыл 
да Тобыл өңіріндегі барша мұ-
сылмандар қауымы оны асыға 
күткен болатын. Облыстық Ма-
рал ишан мешітінің ұжымы бұл 
мейрамға үлкен дайындықпен 
келді. 

Мәуліт мерекесін елге сый-
лы азамат Дүйсен Дайыр Құран 
оқу рәсімімен бастады. Қазақы 
дәстүрмен шашу шашылған 
соң, жиналған барша жұрт-
шылықты облыстық мәсли-
хаттың хатшысы Сайлаубек 
Есщанов құттықтап, кештің 
танымдық-тәрбиелік мәні зор 
екендігіне тоқталды. 

Одан кейін сөз алған Қа-
зақстан мұсылмандары діни 
басқармасының Қостанай облы-
сындағы өкіл имамы, дін қайрат-
кері Асылхан қажы Түсіпбектің 
ой-толғамдары мен ізгі тілектері 
де көпшіліктің жадында ұзақ 
сақталатындығы даусыз. 

Өйткені оның Мәуліт мей-
рамының күллі мұсылманның 
өмірінде алатын орны жайлы 
толғаныстары жерлестеріміздің 
көңілінен шығып, ұмытыл-
мастай әсер қалдырды. 

Мұндай үлкен мерекелер 
ән-күйсіз, терме және театр-
ландырылған көріністерсіз өт-
пейтіндігі белгілі. Сондықтан 
көпшілік Әсел Жұмақұлованың 
орындауындағы «Иман келтіру» 
әнін ерекше ұйып тыңдады. 

Ал дін тақырыбына қалам 
тартып жүрген көрнекті ақын, 
«Мінәжат» кітабының авторы, 
Қазақстанның мәдениет қайрат-
кері Ақылбек Шаяхмет өзіне тән 
шеберлікпен сөз сөйледі.  

Белгілі композитор Қалибек 
Деріпсалдиннің Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына арналған «Жеңіс» 
күйі де жұртшылықтың назарын 

аударды. Мәуліт мерекесінде 
І.Омаров атындағы қазақ дра-
ма театрының  әртістері «Ауыл 
мешітінің имамы» деп аталатын 
сахналық қойылымды  көпшілік-
тің назарына ұсынды. Жұ-
мағаным қажы Толыбаеваның 
орындауындағы «Бір құдай-
дан тілеймін иман» толғауы, 
Боранқұл Құрманқұлұлының 
«Толғауы», Абзал Алпысовтың 
«Әуелі Алла жаратты» термесі 
бас қосудың ажарын барынша 
аша түсті. 

Айтыс десе елеңдемейтін 
әрі делебесі қозбайтын қазақ 
бар ма? Осы мәртебелі мей-
рамға арнайы шақырылған аса 
дарынды айтыс ақындары Ай-
бек Қалиев пен Айнұр Тұрсын-
баеваның өнері де көпшілікті 
дән риза етті. 

Кештің соңында ұлы Пай-
ғамбарымыздың «Қоштасу 
хұтпасы» да оқылды. Мешіт 
жұмысының жанданып және 
Мәуліт мерекесінің жылдағы 
қалыптасқан дәстүрі бойынша 
тиісті деңгейде өтуіне өздерінің 
қомақты үлестерін қосып жүр-
ген ардақты ақсақалдар мен 
зиялы азаматтарға көпшіліктің 
алдында сый-құрмет көрсетілді. 

Облыстың бас имамы Асыл-
хан қажы Түсіпбек сахнаға кө-
теріліп, осы күнгі мейрамның 
мән-мазмұнының арта түсуі-
не септігін тигізген бірқатар 
жерлес теріміздің аты-жөндерін 
атай келіп, нағыз дін жанашы-
ры Міржақып Дулатов атындағы 
Қостанай инженерлік-экономи-
калық университетінің доценті, 
ұстаз Хайша Мылтықбайқызы-
ның 60 жылдық мерейтойымен 
құттықтады. 

Сондай-ақ оған кілем 
сыйлап, алдағы уақытта да 
ғылымның қия жолында және 
оқытушылық қызметінде тың та-
быстар тіледі. Сондай-ақ күллі 
қазақ еліне есімі кеңінен таны-
мал ақын, көптеген республи-
калық жыр мүшәйраларының 
жеңімпазы Ақылбек Шаяхметке, 
Қостанай қаласының құрметті 
азаматы Жолбарыс қажы Бая-
зид пен ел құрметіне бөленген 
Мырзағали қажы Ғабдуллинге 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының мақтау грамо-
тасы салтанатты түрде тапсы-
рылды. 

ҚМДБ-ның Қостанай об-
лысы бойынша өкілдігінің 

баспасөз қызметі

 Дінің-діңгегің

Мәуліттен мәулітке дейін

Руслан 
       ӘЛКЕЙ

«...Алла – мінсіз, 
әуелден Пайғамбар хақ, 
мүмін болсаң үйреніп 
сен де ұқсап бақ», – 
деп дана Абай атамыз 
айтқандай, ақиқатын-
да күллі мұсылман жа-
мағаттың хақ Пайғам-
бардан үйренетін тәлімі 
өте көп. 

П а й ғ а м б а р ы -
мызды (с.ғ.с) тану 
мақсатында Мәуліт 
мерекесі  еліміздің 
түкпір-түкпірінде ата-
лып өтуде. Соның бір 
айғағы – Тимирязевте 
өткен той. Оған арнайы 
қатысу үшін алыстан ат терлетіп қонақтар келді. 

Алдымен, абзал мейрамның шымылдырығын 
ауылдық «Омар ата» мешітінің имамы Айбек Ах-
метжанов ашып, жиналған жамағатқа жүрекжар-
ды лебізін жеткізді. Содан соң іс-шараға арнайы 
келіп қатысқан ауданымыздың бас имамы Дәулет-
бай қажы Әбдіхалық сүйікті Пайғамбарымыздың 
ғибратты ғұмыры, дүниеге келу себебі жөнінде 

уағыз-насихат ай-
тып, тәубеге ке-
луге, берілген мол 
мүмкіндікті өткізіп 
алмауға шақырды. 
Бас имам Мәуліт-
ке белсенділік та-
нытқандарды алғыс 
хаттармен марапат-
тады. 

С о н д а й - а қ , 
л е б і з д е р  л е г і н 
а у ы л д ы қ  о к р у г 
әкімі Есқожа Қа-
лиев, Қос танайдан 
келген қонақ Аман-
гелді Омаров және 
ақсақалдар жалғап, 
мұсылман қауымды 
Мәуліт мерекесімен 
құттықтады. 

Игілігі мол мерекеге арналған іс-шара бары-
сында мектеп оқушылары Мәуліт-Шарифтен үзін-
ді оқып, Рассулулаһ туғандағы ғаламат белгілерін, 
оны емізген аналар туралы, Расулдің Уахи алдын 
уарақа қартқа баруы, ғарға кіруі хақында және 
Пайғамбар  Хадисінен өсиет айтты. Сонымен 
қатар асыл дініміз жайында шырқалған әндері 
көрер мендердің ыстық ықыласына бөленді.

Тимирязевтегі той

  Қазақ хандығының құрылғандығының 550 жылдығына орай, 
Қазақ хандарын ұлықтау мақсатында біздің мектебімізде 8-11 сы-
ныптар арасында «Білімділер» атты сайыс өтті.

«Білімділер» сайысының мақсаты: ұлтжандылыққа, шапшаң-
дыққа, тапқырлыққа баулу, елін, жерін, Отанын сүюге, патриоттыққа 
тәрбиелеу. Оқушылар топпен жұмыс жасау барысында, шапшаң 
шешім қабылдау дағдылары бойынша өзара бәсекеге түсті. Сайы-
сымыз 6 кезеңнен тұрды. Барлық кезеңдер Қазақ хандарының 
өмірі, хандық құру кезеңдеріне негізделе отырып, құрастырылды. 
Әр топтың аты, ұраны, эмблемалары және  бук леттері болды. 
Кезеңдер бойынша оқушылар бір адамдай атсалыс ты. Әйтсе 
де жарыс болған соң, жүйріктің бәйге алары айтпаса да түсінік-
ті. Әділқазылар алқасына үздіктің үздігін анықтау оңай болған 
жоқ. Қатысқан екі топтың ішінен «Алаш Орда»тобы жеңіске жетіп  
Үздік дипломмен, 2-топты мақтау грамотасымен марапатталды. 
Ата-бабаларымыз әрқашанда ұлдарды кішкентай кезінен бастап 
ел қорғаны батыр бол, Отан алдындағы борышымызды орында, 
– деп тәрбиелеген. Ата-бабаларымыз қалдырған мұраны сақтап, 
ұрпағымыздың бойына ұлттық құндылықты, имандылықты, мейі-
рімділікті беруіміз қажет. Болашағымыз нұрлы, еліміздің ертеңі 
жарқын болсын десек, ел болып, халық болып, ұлтымызды, те-
гімізді жоғалтып алмайық, себебі өз міндетіне адал бауырмалдық  
бар жерде ғана қоғам түзеледі.

Тана БАЙСАМАТОВА,
Маяковский орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі. 

Алтынсарин ауданы.

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Науырзым ауданынды «Жұмыспен қамту жол картасы –  
2020» бағдарламасы белсенді іске асырылуда. Бағдарлама 
жүзеге асқаннан бері 252 адам қатысуға ниет білдірген екен. 
Бағдарламаның барлық бағыттары бойынша қаржыландыру 
сомасы 115,1 млн. теңгені құрайды. Бірінші бағыт бойынша 
әлеуметтік саладағы объектілерді жөндеу жұмыстарына 6 адам 
жұмысқа орналастырылды, жұмыспен қамту орталығы арқылы 
3 қатысушы жұмыспен қамтылды. 

Екінші бағыт бойынша 35 қатысушыға 73,1 млн. теңге сома-
сында шағын несие бөлінген. Бұл қаражат жиһаздарды тасы-
малдау, наубайхана ашуға және мал шаруашылығын дамытуға 
бағытталды. 

Үшінші бағыт бойынша әлеуметтік жұмыс орнына 32 адам 
жұмысқа орналастырылып, кәсіби дайындыққа 10 адам жі-
берілген. 10 жұмыссыз және өзін-өзі қамтыған адамдар қайта 
даярлаудан өтіп, жоғары және орта арнаулы мекемелердің 20 
түлегі жастар практикасына қатысқан. 

– Жастар тәжірибесінен өткен түлектер өз жұмыс орын-
дарын  тапты. Бұл жастар үшін үлкен мүмкіндік әрі өмірде 
қалыптасып кетудің бір жолы. Биылғы жылға да жоспар көп. 
Әрі бағдарламаның барлық бағыты іске асатынына сенемін, 
– дейді аудандық жұмыспен қамту орталығының директоры 
 Г.Тазибекова. 

Науырзым ауданы. 

Мемлекеттік  
бағдарлама аясында...

•  Қазақ хандығына 550 жыл

Тағылымды  
сайыс өтті



918 аќпан 2015 жыл

Мањызды жоба

    ЖАЊА
     Ж‡ЙЕ

Оќу-жаттыѓу сєтті μтті

– 18-ден асќан азаматќа бірінші рет жеке куєлікті ќалай
алуѓа болады?

Н±рг‰л ЌАЙЫПХАНЌЫЗЫ.
Заречный кенті.

– "Ќазаќстан Республикасыныњ халќын ќ±жаттандыру жєне тір-
кеудіњ кейбір мєселелері туралы" сєйкес мемлекеттік ќызмет μтініш
берушініњ тіркелу орны бойынша халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы
арќылы кμрсетіледі.

Жеке куєлікті алу ‰шін ќажетті ќ±жаттардыњ тізбесі:
– жеке басын куєландыратын ќ±жатты уаќытылы алмау себебі

кμрсетілген μтініш еркін нысанда;
– б‰кіл т±рѓылыќты жері, оќу орны, ж±мысы кμрсетілген толыќ

μмірбаяны;
– мекенжай аныќтамасы;
– туу туралы куєлігі;
– єскерге шаќырылушылар ‰шін тіркеу куєлігі немесе єскери

міндеттілер ‰шін єскери билет (не єскери есеп туралы мєліметтерді
растайтын ќ±жат);

– ата-анасыныњ бірініњ жеке басын растайтын ќ±жат. Бірінші рет
оларѓа ќ±жат беру туралы μтініш білдірген жєне туу туралы куєлікті
±сынѓан 18 жастан асќандар ‰шін жеке куєлікті ресімдеу олардыњ
жеке басын аныќтаѓан соњ жєне ЌР азаматтыѓын растаѓан соњ

ж‰зеге асырылады. Мемлекеттік ќызметті кμрсету
мерзімі –  30 к‰нтізбелік к‰н.

"Ќазаќстан стандарттау жєне
сертификаттау институты" РМК
Ќостанай филиалында "Ќазаќ-
стан Республикасында Кеден
одаѓыныњ техникалыќ регла-
менттері жобасын т‰сіндіру
жєне ж‰зеге асырылуын ќамта-
масыз ету с±раќтары" атты таќы-
рыпта дμњгелек ‰стел μтті. Ша-
раѓа Ќостанай облысы Тμтенше
жаѓдайлар департаменті Азамат-
тыќ ќорѓаныс басќармасыныњ,
"С¤АЖЌЖ", Департаменттіњ
ќ±рылымдыќ жєне ведомство-

аралыќ бμлімшелерініњ, соны-
мен ќатар μњірдіњ бизнес жєне
кєсіпкерлер палатасыныњ
μкілдері ќатысты.

¦йымдастырылѓан шараныњ
маќсаты –  Ќазаќстан Республи-
касында Кеден одаѓыныњ техни-
калыќ регламенттерін єзірлеу,
бейімделуін жєне ж‰зеге асыры-
луын ќамтамасыз ету проблема-
лыќ с±раќтарына т‰сініктеме
беру.

Кμтерілген мєселені талќылау
кезінде Ќазаќстан Республикасы

Зањнамасына ќатысты басќару
бекеті жєне ењ кμп ж±мыс кезегі
"Азаматтыќ ќорѓаныс ‰шін ар-
налѓан μнімніњ ќауіпсіздігі тура-
лы" кедендік одаќ техникалыќ
регламентініњ 4.14 т. сєйкес кел-
мейтіндігі аныќталды.

Отандыќ μнімді шетелдік на-
рыќќа жылжыту ‰шін ќолайлы
жаѓдай жасау маќсатында жєне
отандыќ бизнесті дамыту ‰шін
єкімшілік кедергілерді азайту
ж±мыстары ж‰ргізілуде.

Жања КО ТР жасаушылары
ресейлік сарашылар. Жалпы ке-
дендік одаќтыњ бекіткен ережесі
барлыќ ќатысушылар ‰шін
бірыњѓай болуы тиіс. Осыѓан
орай, ќазаќстандыќтар кедендік
одаќќа байланысты зањнамалыќ
актілерге μзгертулер мен толыќ-
тырулар енгізуге ќ±ќылы.  Жања
регламент зањды к‰шіне 2016
жылы енуі тиіс.

Ќанат ЌАЙБЖАНОВ,
облыстыќ ТЖД АЌБ

офицері.

CУРЕТТЕ: Дμњгелек ‰стел
барысында.

Бетті дайындаѓан  Ш±ѓа ЌОЊЌАБАЙ

shuga_ansagan@mail.ru

С¦РАЊЫЗ, ЖАУАП БЕРЕМІЗ

Биыл Ќазаќстан Республика-
сыныњ Ќылмыстыќ-атќару ко-
дексініњ жања редакциясы
ќабылданды. Б±л кодекс 2015
жылдыњ 1ќањтарынан бастап
зањды к‰шіне енді.

Ќылмыстыќ-атќару кодексініњ
жања редакциясы елдегі ќыл-
мыстыќ саясаттыњ даму баѓы-
тын іске асырудыњ кезекті кезе-
њіне бастама болады. Кодекстіњ
дайындалуы халыќаралыќ тєжі-
рибе мен ќоѓамдыќ заманауи
даму зањдылыѓына негізделген.
Зањ жобасында ќамтудыњ басты
идеясы болып табылатын жаза-
лауды орындаудыњ мањызды
принциптері кμрініс табады.
Ќылмыстыќ-атќару кодексініњ
жања редакциясында ±сынылып
отырѓан тетіктер ќылмыстыќ жа-
залауда єділеттіліктіњ ‰стемдік
етуін ќамтамасыз ету. Алайда,
сотталѓандардыњ ќ±ќыѓы да аяќ
асты болмауы керек.

Ќылмыстыќ-атќару кодексініњ
ењ алдымен, ќылмыстыќ зањна-
маны жетілдіруге, ќылмыстыќ
жазаны μтеудіњ тиімділігін артты-
руѓа баѓытталѓан. Жања кодекс
толыќ бірќатар новелладан
т±рады, ќылмыстыќ жазаларды
орындау жμніндегі ќызметтіњ
тиімділігін жоѓарылатуѓа, жаза-
ныњ тєрбиелік-профилактика-
лыќ функциясын к‰шейту, соны-
мен ќатар  оны жазалау салма-
ѓын тμмендету.

Жања кодексте бас бостанды-
ѓынан айыру орындары мына-
дай дєрежелерге бμлінді: меке-
меде ќысќа, орта, тμтенше,
толыќ, аралас ќауіпсіздік. Осы
сияќты ќауіпсіздік  сатыларѓа
бμлу жазасын μтеу жаѓдайлары-
ныњ тиімділігін жоѓарылату ‰шін
толыќ амалдарды ќолдануѓа
м‰мкіндік береді. Сондай-аќ
ќ±рылымын ретке келтіру жєне
ќылмыстыќ-атќару ж‰йесін меке-
меде ќызметініњ ережесін ±йым-
дастыру бейнесі бола алады.

Кодекс жобасы бойынша жа-
заны орындау тетігі – ењ алды-
мен прогрессивтік ж‰йе бойын-
ша бостандыѓынан айыру, про-
бациялыќ баќылау механизмі
‰шін ќ±ќыќтыќ негіз ќалау, сот-
талѓандарѓа ќажетті єлеуметтік,
ќ±ќыќтыќ жєне психологиялыќ

кμмек кμрсету болып табылады.
Жања зањ адам ќ±ќыѓы ‰шін

айтарлыќтай єсер етеді. Жаза-
сын μтеушілер мен жауапќа тар-
тылѓандардыњ μмірін белгілі бір
дењгейде жаќсартады. Азамат-
тыќ жєне саяси ќ±ќыќ бойынша
жазасын μтеушілерді интеграци-
ялаудыњ талаптарын ќарастыра-
ды, жазасын μтеушілерді  єлеу-
меттендірілуі мен интеграцияла-
уына мањызды ќадамдар ќарас-
тырылѓан.

Ќылмыстыќ-атќару кодексініњ
жања баспасыныњ т±жырымымен
сотталѓандардыњ тєртібін сапалы
баѓалауын (сотталѓанныњ
тєртібініњ дєрежесі) аныќтау
ќ±ралы жμніндегі сотталѓанныњ
тєртібіндегі ќ±ќыќ тыњдаушы-
лыѓы болып табылады, яѓни
єрбір сотталѓанѓа ќатысты жеке
кμзќарасы жєне ыњѓайластыру-
ды ќамтамасыз ету.

Сотталѓанныњ т‰зелу дєре-
жесін аныќтау ж‰йеніњ алѓа ба-
суыныњ  ќолдану кездерініњ кілті
болады. Осылайша, сотталѓан-
дардыњ тєртібі жаќсы жаѓынан
бірінші, екінші, ‰шінші дєрежеде
сай сипатталатын болады. Ал
белгіленген жаза μтеу тєртібін
б±зѓандар, белгіленген жазаны
μтеу тєртібін ќасаќана б±зѓандар
болып бμлінеді.

Басты назар бостандыѓынан
айырылѓандарѓа бμлінген. Алды-
мен, сотталѓандардыњ бас бос-
тандыќтарынан айырылѓандар-
ды жіктеу, ењбекті, режимді, сот-
талѓандармен тєрбие ж±мысын
ж‰ргізуді зањ бойынша реттеу,
олардыњ материалдыќ-т±рмыс-
тыќ жаѓдайын ќамтамасыз ету,
медициналыќ кμмек кμрсетуге
кμњіл аударылѓан. Сотталѓандар-
дыњ μз еріктерімен ж±мысќа бел-
сенді ќатысуын ±йымдастыру,
сотталѓанныњ режим талаптарын
саќтауды ќалыптастыру. Соттал-
ѓандар жазасын μтеп босатыл-
ѓаннан кейін ќайтадан т‰рмеге
т‰спеуі мањызды.

Жања зањ халыќаралыќ талап-
тарѓа сай жауап береді, μйткені
кμптеген елдерде тєжірибеге
алынѓан.

Д.БЕЛГІБАЕВ,
"УК-161/1 мекемесі" РММ

бастыѓы.

 Алтынсарин ауданыныњ тас
жолында жанармай таситын
ауыр кμлік μртенді. Ауа райыныњ
ќолайсыздыѓы салдарынан кμлік
ж‰ргізушісі техникаѓа ие бола ал-
май, жолдыњ ќарсы бетінде келе
жатќан жењіл автокμлікпен соќты-
ѓысќан. Салдарынан бензин
толы кμлік отќа оранды. Оќиѓа
орнына тμтенше жаѓдайды жою
жєне зардап шеккендерге
жєрдем кμрсету ќ±тќарушылары,
μрт сμндірушілер, Алтынсарин
аудандыќ ТКШ бμлімініњ маман-
дары, медициналыќ ќызметкер-
лер кμмекке келді.

"Ќостанай-Ќарасу" автожолы
бойындаѓы Большая Чураковка
поселкесі мањында осылай жос-
парланѓан арнайы тактикалыќ
оќу жаттыѓулары μтті. Ќостанай
облысыныњ ТЖД кезекті жоспа-
ры бойынша ќар тазартатын ар-
найы техника арќылы оќиѓа бол-
ѓан жерге жол-патруль машина-
сыныњ экипажы да дер кезінде

жетті. ¤рт сμндірушілер кμлікті
сμндіруге кірісті. Б±л оќу жат-
тыѓуѓа "Щербаково" трассалыќ
медициналыќ-ќ±тќару пунктініњ
ж±мысшылары алѓаш рет ќатыс-
тырылып отыр.

Ќостанай облысыныњ ТЖД
бастыѓы Талѓат Кєкімов тμтенше
жаѓдайлар ќызметкерлері кез

келген тμтенше оќиѓаѓа дайын
болу керектігін айтады. Сондыќ-
тан осындай оќу жаттыѓу ж±мыс-
тары ж‰йелі т‰рде μтіп т±рады.
Ал мекеме басшысы б±л жолѓы
оќу жаттыѓуѓа жоѓары баѓа берді.

СУРЕТТЕ: Оќу-жаттыѓу
ж‰ргізу сєті.

ПРОКУРОРЛЫЌ ЌАДАЃАЛАУ

 Облыстыќ мамандандырылѓан табиѓатты
ќорѓау прокуратурасы табиѓатты ќорѓау полиция-
сымен бірлесе отырып, зањсыз ањ жєне балыќ
аулау фактілерін аныќтау маќсатында Алтынсарин
жєне Сарыкμл аудандарында рейд ж‰ргізді.
Ж‰ргізілген шара барысында ќоршаѓан ортаны
ќорѓау саласы бойынша 5 єкімшілік ќ±ќыќ б±зушы-
лыќ аныќталды. Мєселен, Алтынсарин ауданы
Ілияс Омаров атындаѓы селолыќ округінде ањ
аулау тєртібін б±зѓан ‰ш азамат ±сталып, олар ЌР
ЄЌБтК-ніњ 383-бабы бойынша єкімшілік жауапкер-
шілікке тартылды.

Зањсыз ањ аулаушылар
жауапќа тартылды

Сонымен ќатар, рейд барысында Сарыкμл ауда-
нында балыќ аулау ережелерін μрескел б±зу
фактісі аныќталып, азамат Н. жєне Ж.-ѓа ЌР ЄЌБтК-
ніњ 382-бабы бойынша єкімшілік хаттама толты-
рылды.

Ќ±ќыќ б±зушыларѓа жыл басынан бастап к‰шіне
енген жања ЌР ЄЌБтК-ніњ талаптары, яѓни ќ±ќыќ
б±зушылар єкімшілік жауапкершілікке тарту маќ-
сатында салынѓан айыпп±лдарды 7 к‰н ішінде
тμлейтін болса 50% жењілдік ќарастырылѓаны
т‰сіндірілді.

 Мамандандырылѓан табиѓатты ќорѓау
прокуратурасы.



Таяуда Аманкелді ауданыныњ
ж±ртшылыѓы кезінде ауылша-
руашылыѓын μркендетуге зор
‰лес ќосќан ењбек ардагері До-
сымхан Ыбырай±лы 75 жасќа
толѓан мерейтойын кењінен атап
μтті. Салтанатты рєсімге Досе-
кењ т±рып жатќан Ќарасу
ауылыныњ халќы жєне аудан
ж±ртшылыќ μкілдері ќатысты.
Байырѓы диханныњ мерейтойын
μткізуге аудан басшылыѓы мен
ауылдыќ округ єкімдігі тиісті іс-
шаралар жасады. Нєтижесінде
Ќарасу ауылындаѓы мєдениет
‰йінде Досымхан Ыбырай±лы-
ныњ 75 жасќа толу мерейтойы
"ЕЛІМНІЊ МАЌТАНЫШЫ –
ЕЊБЕК АДАМЫ" атты єдеби-
музыкалыќ ќойылыммен салта-
натты т‰рде аталып μтті.

Рєсімді ауылдыќ округ єкімі
Баќытжан Аманжол±лы ашып,
алѓашќы ќ±ттыќтау сμзді аудан

єкімініњ орынбасары Талѓат
Тойшыбек±лына берді.

Талѓат Тойшыбек±лы До-
сымхан Ыбырай±лыныњ кезін-
де ауданымызды μркендетуге
елеулі ‰лес ќосќанын, Ќарасу
ауылындаѓы Абай колхозында,
кейін "Коммунизм жолы" сов-
хозында механизатор болып
жемісті ењбек етіп, зор табыс-
тарѓа жеткенін, оныњ б‰кіл бол-
мысы кейінгі жас ±рпаќќа ‰лгі
екенін айта келіп, 75 жасќа то-
луымен ќ±ттыќтады.  Досекење
Ќостанай облысыныњ єкімі
Н±ралы М±стафа±лыныњ Гра-
мотасын табыс етті.

Келесі кезекте ауыл єкімі
Баќытжан Аманжол±лы Дос-
аѓања аудан єкімі Жанс±лтан
Ќоњыртай±лыныњ Ќ±ттыќтау-
ын жєне сый-сияпатын тапсыр-
ды.

М±нан соњ, Досекењмен ±заќ
жылдар бойы бірге ењбек еткен
тыл жєне ењбек ардагері Таутан
Ѓалым±лы, кμрнекті компози-
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Жаќында Ќостанайдаѓы
"Ќарлыѓаш" баспасынан жер-
лесіміз, халыќаралыќ  "Ша-
быт" фестивалініњ Бас ж‰лде-
гері, облыстыќ меценаттар
сыйлыѓыныњ иегері Абылай
Маудановтыњ "Сары дєптер"
атты жања жыр жинаѓы
жарыќ кμрді.

"Алѓаш Абылайдыњ μзімен
емес, сары дєптерімен таныс-
тым. 2002 жыл ѓой деймін.
Оќытушымын. Студенттер
арасында м‰шєйра μткіздім.
Біраз μлењдер жиналды. Сол
сайыста жењіп шыќќан Абы-
лайдыњ μлењі б‰гінде жалпаќ
ж±ртќа жайылды. Жоѓалып
кеткен μлењдері де кμп. Бары-
ныњ басын ќ±рап, бір жинаќ
етіп бастырудыњ сєті енді т‰сіп
отыр.

– Жинаќтыњ атын μзіњ ќоя
сал, – дейді. Ары-бері ойла-
нып, ќазір ѓана таптым. Сол
баяѓы "Сары дєптер" болсын
т±њѓыш жинаќтыњ атауы", –
дедім.  Б±л  кітапќа  алѓысμз
жазѓан Н±рќанат Ќ±лабаев-
тыњ пікірі.

Шыны керек, ќазір аќын-
нан кμп адам жоќ. Бірер шу-
маќтыњ басын ќ±рап,  том-том
кітап шыѓару "сєнге" айналѓан
заманда μлењнен ќадір кетті.
Ішінен іліп алатын д‰ние тап-
пай , ќолыња енді ѓана алѓан
кітапты ќайта параќтауѓа
дєтіњ бармайды. "Шμп те μлењ,
шμњге де μлењ болѓан" б‰гінгі
кезде  μлењ оќылмайды деп
байбалам салу да бекер ме деп
ќаласыз.

Ќазаќтыњ кμрнекті аќыны
Ќадыр Мырза Єлі аѓамыздыњ:
"Классикаѓа кеткен ќаѓазды
обалсынбайыќ, ќаншама мыњ
халтура бар", – деген сμзі
осындайда еріксіз ойѓа орала-
ды.  Шамасы, єлгіндейлерге ар-
налып айтылѓан болуы керек.

Ал Абылай поэзия єлемін-
дегі ќадамы  ныќ, аяѓын тењ
басќан тайпалас жорѓа іспетті.
"Сары дєптер" осы сμзімізге
дєлел. Себебі, аќын жазбала-
рында μзіндік стиль ќалыптас-
ќан, єр μлењдері сырѓа т±нѓан
єрі μзіндік μрнек басым. Жыр
с‰йер ќауым боямасыз, осын-
дай туындыларды ѓана шын ба-
ѓалайды.

Жоѓарыда айтќанымыздай,
Абылай Мауданов халыќара-
лыќ, республикалыќ жыр до-
даларында оза шауып, бєйге
алѓан аќын. Оныњ μлењдерініњ
шынайылыѓы, єр шумаѓы бір-
бірімен єдемі ‰ндестік тауып,
т±тас бір суретті кμз алдыња
жайып салатын ќ±діреті шын
аќынѓа ѓана тєн ќ±былыс.

Зањѓар жазушымыз М±х-
тар Єуезовтіњ "Сын шын бол-
сын, шын сын болсын" дейтіні
бар, єрине, аќын μлењдеріне
сын айту біздіњ ќ±зырымызѓа
жатпайды .  Дегенмен, Єбе-
кењніњ μлењдері талай єдеби
сындардан, адуыны мыќты де-
ген ардалардыњ алдынан μткен.
Оныњ ж±ртшылыќќа жаќсы
таныс "Ќ±лын-ѓ±мыр", "Ќ±ді-
ретім – ќанымда екен бір там-
шы!", "Міржаќыптыњ аќырѓы
сμзі" сияќты бірќатар μлењдері
т±њѓыш кітабынан ойып т±-
рып орын алѓан. Мысалы, же-
лісі ±заќ "Аманат" μлењін оќы-
њыз. М±ндаѓы басты кейіпкер
– Маѓжан Ж±мабаев. ¤лењде
ќазаќ ќоѓамындаѓы ќатып
ќалѓан ќаѓида – ємењгерлік

¤МІРДІ
μлењмен μрнектеген

ЕЊБЕК АДАМЫ

Хамитбек
        М¦САБАЕВ

байырѓы атаќты дихан-механизатор,
ењбек ардагері Досымхан

Махатовтыњ 75 жасќа толуын аудан
ж±ртшылыѓы лайыќты атап μтті

тор, Ќазаќстан Республика-
сыныњ ењбек сіњірген ќыз-
меткері Айтбай М±здахан-
±лы, аудандыќ ардагерлер
кењесініњ тμраѓасы Балта-
бай Уахит±лы, ењбек арда-
гері, ардаќты ана Ќалимаш
Ермаѓанбетќызы, Ќарасу
ауылдыќ округі ардагерлер
кењесініњ тμрайымы
‡мітжан М±ќышќызы
секілді ардагер аќсаќалдар
мен аналар Досымхан Ыбы-
рай±лын торќалы тойымен
ќ±ттыќтап, оныњ μнегелі
μмір жолы туралы жиынѓа
ќатысќан барша ќауымѓа
ѓибратты єњгімелер айтты.
Ќазаќы дєст‰рмен иыѓына
шапан жапты.

Салтанатты рєсімде До-
сымхан Ыбырай±лы тура-
лы аќ тілегін білдірген аќса-

ќалдар мен ардаќты аналар аз
болѓан жоќ. Біраќ, сайып кел-
генде бєрініњ де сμзі бір арнада
тоѓысты. Бєрі де Досекењніњ
адамгершілігі мен азаматтыѓы
туралы аѓынан жарыла айтты.

Мерейтойдыњ салтанатты
сєтінен кейін ауылдаѓы Жасбу-
ын орта мектебініњ μнерпаз
оќушылары ењбек ардагерініњ
75 жасќа толѓан торќалы тойы-
на орай арнайы концерт берді.
Балалардыњ кіршіксіз ж‰регі-
нен шыќќан єндер ќалыњ
кμпшілікті шаттыќќа бμледі.
Єсіресе,  Жанар Едресова,
Сєкен Шаттыќ секілді μнерлі
балалардыњ єуелете салѓан
єндері кμпшіліктіњ ж‰регіне
жол тапты.

Осылайша, Ќарасу ауылы-
ныњ халќы мен аудан ж±ртшы-
лыќ μкілдері ќарапайым ењбек
адамы Досымхан  Махатовтыњ
мерейлі мерейтойын есте
ќаларлыќтай таѓлымды да ѓиб-
ратты етіп атап μтті.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: ењбек ардагері,
зейнеткер Досымхан аќсаќал-
ды аудан єкімініњ орынбаса-
ры Талѓат Тойшыбек±лыныњ
ќ±ттыќтап, оѓан облыс єкімі
Н.М.Садуаќасовтыњ Грамота-
сын тапсырып т±рѓан сєті.

Суретті т‰сірген автор.

ЖАЊА КІТАП

салт жырланады. Ќысќаша
мазм±нына тоќталсаќ, ел-елді
аралап ж‰ретін аќын жігіт
Арќаныњ бір ауылына келіп, ат
басын тірейді де ќонѓан ‰йініњ
жесір ќызына ессіз ѓашыќ бо-
лады.  Ол жесірді жылатпауѓа
уєдесін беріп,  екеуі кездес-
пекке серт етіседі. Біраќ тар
заманныњ тарпањ ќылыѓы, сол
кездегі солаќай саясаттыњ ке-
сірінен жастар ќосыла алмай-
ды.

¦лт ‰шін ќ±рбан ќылѓан
басын Маѓжан,

¤р Маѓжан, дауыл Маѓжан,
жасын Маѓжан!

Жете алмай уєде берген
с‰йгеніне,

Аћ ±рды абаќтыда асыл
Маѓжан ,

– дейді автор. Абаќтыдан
шыќќан соњ аќын уєделескен
с±луын іздеп келеді. С‰йгенге
емес, салтќа баѓынышты
ќызды ємењгері алып кеткен-
ді. Ќос ѓашыќтыњ жыры осы-
лай аяќталады.

Абылай – лирик аќын.
"Сары дєптердегі" "Бес тењ-
гені"  аса шеберлікпен жазыл-
ѓан туынды деп баѓалауымызѓа
болады. Ол ќ±діретті музыка-
ныњ биік баѓасын, рухани бай-
лыќ – адамдыќты жєне бес
к‰ндік ѓ±мырдыњ ќадірін он
шумаќќа сыйдыра білген. Та-
ќырып ќоюѓа да талѓаммен
ќарайды.

– Ол єсерлі жазады. Ќай
туындысы болмасын, оќырман
ж‰регіне жол тауып жатады.
¤згеше μріліп, оќырманѓа ой
салатын шыѓармалары жетіп
артылады. Абылай єлеуеті
мыќты аќын, – дейді єріптес
аѓасы Н±рќанат Ќ±лабаев.

Єлімсаќтан сμз ќадірін
±ѓынѓан ќазаќ ‰шін поэзия
ќоѓамда мањызды орын алады.
Бойына ќонѓан дарынын ±лты-
ныњ м‰ддесіне жаратып, ха-
лыќтыњ μз сμзін μзіне шекпен
етіп ќайтаратын аќындар
ќашанда ќоѓамныњ бел орта-
сынан табыла білуімен ерек-
шеленеді. Мына "Сары дєптер
де" сонысымен ќ±нды.

Болсањ да ќанша марќасќа,
єркімніњ жолы єр басќа
б±йырмаѓан олжаѓа
жаныњды салып жармаспа!
–  деп жырлаѓан Абылай
Мауданов б±йырѓан д‰ниесі-
не ќол жеткізді. Оќырман
талѓамынан шыќќан отты
жырларды μндірте жазып
ж‰рген аќын келешекте де
поэзия єлемініњ жања биік-
терін баѓындыра берері дау-
сыз.

ЌасќырбайЌасќырбайЌасќырбайЌасќырбайЌасќырбай
ЌЌЌЌЌОЙШЫМАНОВ.ОЙШЫМАНОВ.ОЙШЫМАНОВ.ОЙШЫМАНОВ.ОЙШЫМАНОВ.

¦лы жењістіњ 70 жылдыѓына орай,
Н.Ахметбеков атындаѓы мєдениет
‰йініњ театр єртістері Е.Домбаевтыњ
"Жоѓалѓан адам" спектаклін аудан
ж±ртшылыѓыныњ назарына ±сынды.

Ќойылымда  ќарапайым  отбасыныњ со-
ѓыстан кейінгі тірлігі мен отбасылыќ μмірі бей-
неленген. Отаѓасы соѓыста ерлікпен ќаза тап-
ќаннан кейін отанасы шиеттей балаларын
бір μзі тєрбиелеп жеткізіп, μмірдіњ ќиын-ќыс-
тау тауќыметін тартса да, еш мойымаѓан. Ел
ќатарлы μмір с‰рген ананыњ рμлін сомдаѓан
мєдениет ‰йініњ театр єртісі Арай Ерсары
μзіне міндеттелген жауапкершілікті аса ше-
берлікпен орындап, кμрермендер ыќыласы-
на бμленді. Ќыз бала болса да техниканыњ
тілін толыќ мењгерген, "Соцалистік" совхоз-
дыњ белді механизаторыныњ рμлін ойнаѓан Ќым-
бат Єуезхан да єртістік ќабілетініњ арќасында
μнер с‰йер ќауымныњ алѓысын арќалады. Ќара
бастыњ ќамы ‰шін ќулыќ-с±мдыќты ±йымдасты-
рып, жалѓан жолмен ‰лкен олжаѓа кенелем деп,
бірлігі  мен ынтымаѓы жарасќан отбасыныњ шыр-
ќын б±зѓан орыс жігітініњ μтірікке толы μмірін бей-
нелеген Наѓашыбай Сейілхан да шынайы μмірде
жалѓандыќќа жаны ќас болса да режиссердіњ бер-

ген рμлінен бас тартпай, наќышына келтіріп ой-
нап шыќты. Б±л рμл μзіне ерсіз кμрінгенімен, кμрер-
мендер тарапынан ‰лкен ќолдауѓа ие болды. Ал,
Оњѓар Жоламанов, Базар Єлімбай, Сапура Єлібе-
кова,  Жањажыл  Кемелтаевалар  да  аталмыш
ќойылымныњ  мазм±нын  кμркемдеп, сахна шы-
райын аша т‰сті.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Ќойылым кμњілден шыќты
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БОС  ЛАУАЗЫМ
"Ќостанай облысы Науырзым

ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесі "Науырзым ауданы
¤лењді ауылы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ бас мама-
ны бос мемлекеттік єкімшілік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды, санаты Е-G-3, лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылда-
рына байланысты 53813 тењгеден
72391  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Аудан
єкімініњ, аудандыќ ±йымдардыњ
μкімдері мен шешімдерін орындауѓа
кμмек кμрсетеді. Ќоѓамдыќ ж±мыстарѓа
ќаулы жобаларын ќ±растыру; ќоѓам-
дыќ ж±мыстарѓа ж±мыссыз азаматтар-
ды іріктеу жєне есебін ж‰ргізу, олар-
дыњ ж±мысын баќылауды ж‰зеге асы-
ру; ж±мыссыз азаматтарды ж±мысќа
орналастыру жєне есебін ж‰ргізу; жо-
ѓары т±рѓан органдарѓа ќоѓамдыќ
ж±мыстар бойынша ай сайынѓы есепті
±сынады; егіс жєне егін жинау науќа-
ны бойыншы к‰нделікті есепті ±сына-
ды; елді мекенді абаттандыру бойын-
ша ЖШС жєне шаруа ќожалыѓы бас-
шыларымен ж±мыс ж‰ргізеді, тμтенше
жаѓдайлар ж±мыстарын баќылайды.
Жер, м‰ліктік жєне кμліктік салыќтар-
ды жинауды ж‰зеге асырады. Жергілікті
бюджетке салыќ сомаларын толыќ
кμлемде жєне уаќытылы ±сынуды ќам-
тамасыз етеді. Т‰біртектердіњ д±рыс
толтырылуын жєне саќталуын ќамта-
масыз етеді. Науырзым ауданы бой-
ынша Салыќ басќармасына пайда-
ланѓан т‰біртектер, сондай-аќ жер-
гілікті бюджетке аударылѓан салыќ со-
масы туралы есепті уаќытылы ±сына-
ды. Ішкі саясат саласындаѓы ж±мысты
реттейтін Ќазаќстан Республикасы
Президенті актілерін, Ќазаќстан Рес-
публикасы Президенті єкімшілігініњ тап-
сырмаларын, аудан єкімі жєне ауыл-
дыќ округ єкімі μкімдерін орындауды
баќылауды ж‰зеге асырады. Мемле-
кеттік рєміздердіњ жєне ‰гіт насихат-
тыњ ќалпына жауап береді. Оралман-
дармен ж±мыс жасайды. Жеке ќо-
салќы шаруашылыќ статистикалыќ
есебін ж‰ргізеді.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойыла-
тын негізгі талаптар: Жоѓары (зањ-
герлік, экономикалыќ, педагогикалыќ,
агрономия, есептеуіш техника жєне
баѓдарламалыќ ќамтамасыз ету) білім.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі (зањгерлік, эконо-
микалыќ, педагогикалыќ, агрономия,

есептеуіш техника жєне баѓдарлама-
лыќ ќамтамасыз ету) білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан -
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мем-
лекеттіњ жања саяси баѓыты стратеги-
ясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ   2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы №06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген
Бос єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (б±дан єрі - Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа  ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республи-
касыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген) ны-
сандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќостанай облысы Науырзым
ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік

мекемесіне мына мекенжай бой-
ынша: Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Ќарамењді ауылы, Ш.Жєнібек
кμшесі, 1, 206-кабинет, аныќтама
телефоны: (8-714-54) 79-0-17, факс
21-2-68, электрондыќ мекенжайы
naurzum@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгімелесуге
жіберу туралы хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай
облысы Науырзым ауданы єкімініњ ап-
параты" ММ -де μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы Науырзым ауданы
єкімініњ аппараты" ММ персоналды
басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Науыр-
зым ауданы єкімі аппаратыныњ  персо-
налды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне) жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сы-
нады.

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

ЕСКЕ АЛУ

Саѓынып еске аламыз

Аяулы єке, аќылшы, ќамќоршы, шањыраќ-
тыњ тірегі Тоќай±лы Зейнолланыњ д‰ниеден
μткеніне биыл 22 аќпан к‰ні 10 жыл толады.
Асќар таудай єкеміз тірі болѓанда 22 тамыз к‰ні
73 м‰шел жасќа толар еді. Таѓдырдан асып
ќайда барасыњ, айбынды єкемізді саѓыныш-
пен еске алып, рухына ќ±ран баѓыштаудан
басќа ќолдан келер шара жоќ.

Жан±яны ±йыттыњ, бірлігі мол.
Балаларыњ – артыњдаѓы ±рпаѓыњ сол.
Ќ±лындарыњ, жан-жарыњ анамызѓа
Тілегіміз, бір Алла, μзіњ жар бол!

Еске алушылар: ж±байы К‰йкеш, балалары, немерелері.

БОС  ЛАУАЗЫМ
"Ќостанай облысы Науырзым

ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесі "Науырзым ауданы
Шолаќсай ауылы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ бас мама-
ны бос мемлекеттік єкімшілік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды, санаты  Е-G-3, лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылда-
рына байланысты 53813 тењгеден
72391  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќоѓамдыќ ж±мыстарѓа ќаулы жобала-
рын ќ±растыру; ќоѓамдыќ ж±мыстарѓа
ж±мыссыз азаматтарды іріктеу жєне
есебін ж‰ргізу, олардыњ ж±мысын ба-
ќылауды ж‰зеге асыру; ж±мыссыз аза-
маттарды ж±мысќа орналастыру жєне
есебін ж‰ргізу; жоѓары т±рѓан орган-
дарѓа ќоѓамдыќ ж±мыстар бойынша ай
сайынѓы есепті ±сынады, егіс жєне егін
жинау науќаны бойыншы к‰нделікті
есепті ±сынады; елді мекенді абаттан-
дыру бойынша ЖШС жєне шаруа ќожа-
лыѓы басшыларымен ж±мыс ж‰ргізеді;
тμтенше жаѓдайлар ж±мыстарына ба-
ќылау жасайды. Жер, м‰ліктік жєне
кμліктік салыќтарды жинауды ж‰зеге
асырады. Жергілікті бюджетке салыќ
сомаларын толыќ кμлемде жєне
уаќытылы ±сынуды ќамтамасыз етеді.
Т‰біртектердіњ д±рыс толтырылуын
жєне саќталуын ќамтамасыз етеді.
Науырзым ауданы бойынша Салыќ
басќармасына пайдаланѓан т‰біртек-
тер, сондай-аќ жергілікті бюджетке
аударылѓан салыќ сомасы туралы
есепті уаќытылы ±сынады. Ішкі саясат
саласындаѓы ж±мысты реттейтін
Ќазаќстан Республикасы Президенті
актілерін, Ќазаќстан Республикасы
Президенті єкімшілігініњ тапсырмала-
рын, аудан єкімі жєне ауылдыќ округ
єкімі μкімдерін орындауды баќылауды
ж‰зеге асырады. Мемлекеттік рєміз-
дердіњ жєне ‰гіт насихаттыњ ќалпына
жауап береді. Єскери есепті ж‰ргізеді.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойыла-
тын негізгі талаптар: Жоѓары (зањ-
герлік, экономикалыќ, педагогикалыќ,
агрономия, тауартану, есептеуіш тех-
ника жєне баѓдарламалыќ ќамтама-
сыз ету) білім. Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
(зањгерлік, экономикалыќ, педагогика-
лыќ, агрономия, тауартану, есеп-
теуіш техника жєне баѓдарламалыќ
ќамтамасыз ету) білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мем-
лекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ    2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы №06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген
Бос єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (б±дан єрі - Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа  ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республи-
касыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген) ны-
сандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќостанай облысы Науырзым
ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжай бойынша:
Ќостанай облысы, Науырзым ауданы,

Аќжарќын ж‰зіњді саѓындыќ
Аяулы ана, асыл жар, ардаќты аќ халатты абзал жан бола

білген,  Ќ±мкешу ауылыныњ келіні Кукамбекова ‡мітк‰л
М‰сілімќызыныњ баќилыќ сапарѓа аттанѓанына да тμрт
айдыњ ж‰зi болды. Осы жылдыњ 24 аќпанында 51 жасќа толар
еді. Басымызѓа т‰скен б±л ауыр ќайѓы ќабырѓамызды ќайыс-
тырып, жан ж‰регiмiздi езiп кеттi. Отбасымыздыњ босаѓасын
тік ±стап, ењсемізді кμтеріп келген асыл жанныњ орны ойсы-
рап ќалды.

Осы уаќыт аралыѓында ауылымыздыњ аќ халатты абзал
жан ана халќымызѓа жанныњ саулыѓын беріп, ‰лкені-кішісініњ
батасын алып медицина саласында 30 жыл ќызмет атќарды.

Осындай асыл жанныњ жары Ихсан жєне артынан ‰лгі
алѓан ±лдары Жас±лан, Асхат, Галихан, Уєлихан ќызы Н±ри-
ла єрдайым анасыныњ жарќын ж‰зін еске алады.

Мейiрiмдi де жанашыр ана алтын асыќтай тμрт немересініњ кμзін кμріп, ардаќты єже
атанып, бейнетiнiњ зейнетiн кμретiн шаќта мєњгілік сапарѓа аттанып кеткені жанымызѓа
батады.

Ендiгi жерде асыл жан ‡мітк‰л М‰сілімќызыныњ рухына Ќ±ран баѓыштап, алдынан
жєннат баѓы ашылсын, иманы μзiне серiк болсын деп тiлеймiз.

Асыл ана
Анажан Єкемізбен шањыраќќа болдыњ пана.
Жамандыќ ќылмаушы едіњ ешбір жанѓа.
Амал не, жоќсыз б‰гін ортамызда.
Саѓындыќ ана, сізді баршамыз да.

Жан-ана, ±лдарыњ мен ќызыњ Н±риланыњ тірегі едіњ.
Тірі болсањ жарќылдап ж‰рер едіњ.
Болмасањ да б‰гін біздіњ жанымызда.
Айтќан сμзіњ, тєтті к‰лкіњ жадымызда.

Ж±банышпен жанымыз жабырќаулы.
Саѓынышпен балаларыњ туѓан к‰ніњді еске алады.
¤зіњізбен бірге μткен ќуанышты к‰ндеріміз.
Жадымызда мєњгіге саќталады.

                                                        (Балалары)
ЌОЌАНБЕКОВТАР отбасы.

Ќарамењді ауылы, Ш.Жєнібек кμше-
сі 1, 206-кабинет, аныќтама  телефо-
ны: (8-714-54) 79-0-17, факс 21-2-68,
электрондыќ  мекенжайы
naurzum@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа са-
лынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќа-
рауына ќабылданады. Конкурсќа ќаты-
су ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгімелесуге
жіберу туралы хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай
облысы Науырзым ауданы єкімініњ ап-
параты" ММ-де μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысы-
на байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы Науырзым ауданы
єкімініњ аппараты" ММ персоналды
басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Науыр-
зым ауданы єкімі аппаратыныњ  персо-
налды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне) жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сы-
нады.

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

Нотариус г.Костанай, Умурзаков К.Т., сообщает об открытии наследства после смер-
ти Валиевой Багитжамал Бахитжановны, умершей 28 марта 2014 года, наследников
умершей просит обратиться к нотариусу для принятия наследства по адресу: г.Коста-
най, ул.Тарана, 114, каб.9. Тел. 39-04-50.

Еске алу
¤ткен жылдыњ 18 тамызында туѓан аѓамыз Сейфолла мен жењгеміз

Валия Тоќаевтардан ќапыда айырылып ќалѓан едік. Таѓдырдыњ жазѓаны-
на амал бар ма, аѓа-жењгемізден кμз жазып ќалѓанымызѓа б‰гін тура алты
ай толып отыр. Саѓынышпен еске ала отырып, жатќан жерлері жайлы,
топыраќтары торќа, жандары жєннатта болсын дейміз.

Саѓыныштан ж‰рек тулап алќынды,
Жылаѓаннан кμз жасымыз таусылды.
Жол апаты болѓан сол т‰н тамызда,
Мєњгілікке жоѓалттыќ екі алтынды.
"Баќыт" дейді, баќыт барма жалѓанда,
Кμнеміз ѓой, таѓдыр басќа салѓанѓа.
¤зімізді санаушы едік баќытты
Екеуі де ортамызда болѓанда.
Алла алды μзі берген жандарын
Тілейміз біз ж±маќтан орын болѓанын
Туыс, бауыр, достарынан с±раймыз,
Д±ѓа оќып, естеріне алѓанын

Еске алушылар:
ќарындасы – Ќымбат жєне бауырлары мен балалары.

ТОО "Восток-1" извещает своих участников о проведении очередного
собрания. Собрание состоится 27 марта 2015 года, по адресу: Костанай-
ская область, Мендыкаринский район, село Михайловка, Дом культуры.
Начало собрания - 11.00 часов.

Повестка дня:
1. Отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйствен-

ной деятельности за 2014 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год.

Администариця ТОО "Восток-1".

ТОО "Восток-1" извещает своих участников о проведении внеочередного
собрания. Собрание состоится 12 марта 2015 года, по адресу: Костанайская
область, Мендыкаринский район, село Михайловка, Дом культуры. Начало
собрания - 11.00 часов.

Повестка дня:
1.О проведении кредитных ресурсов в ТОО "Кредитное товарищество "Бо-

ровское" на сумму 67 740 000 (шестьдесят семь миллионов семьсот сорок
тысяч) тенге, путем составления дополнительных соглашений к открытой кре-
дитной линии либо открытия новой кредитной линии в ТОО "Кредитное това-
рищество "Боровское" на условиях предлагаемых ТОО "Кредитное товари-
щество "Боровское".

2. О заключении или перезаключении Договора о залоге имущества, зе-
мель сельхозназначения, автотранспорта, сельхозтехники и другого имуще-
ства, принадлежащего ТОО "Восток-1" на условиях ТОО "Кредитное товари-
щество "Боровское" и предоставляемого в обеспечение займа ТОО "Кредит-
ное товарищество "Боровское" и в обеспечение обязательств ТОО "Кредит-
ное товарищество "Боровское" перед АО "Аграрная кредитная корпорация".
Предоставление ТОО "Кредитное товарищество "Боровское" и АО "Аграрная
кредитная корпорация" права на внесудебную реализацию передаваемого в
залог имущества в случае неисполнения ТОО "Восток-1" обязательств перед
ТОО "Кредитное товарищевство "Боровское".

3. Предоставление полномочий на подписание дополнительных соглаше-
ний, кредитной и залоговой документаций от имени ТОО "Восток-1" Аманта-
еву Джамбулу Сактарбековичу.

Администрация ТОО "Восток-1".
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Сәлім 
    МЕҢДІБАЙ

1997 жылы Қостанай облыстық телеарна-
сынан сол телерадиокомпанияның журналисі 
Гүлжібек Бекмұхамедованың «Әке аманаты» 
деген деректі фильмі экранға шығарылды. Сол 
фильмнің тұсау кесеріне қатысқан Қазақстан Рес
публикасының Президенті баспасөз қызметінің 
сол кездегі сектор меңгерушісі Аяған Сандыбай: 
«Республикамызда 20 мыңнан астам журналист 
бар, бірақ, әзірге солардың бірдебірі өзінің әкесі 
туралы фильм түсірген жоқ. Ондай іс Гүлжібектің 
қолынан келгені көңілге қуаныш ұялатады...», – 
деген еді. 

– Әкем туралы кино түсіру идеясы менің ойыма 
бірден келе қойған жоқ, – деп еді аталмыш фильм
нің авторы Гүлжібек Бекмұхамедова, – 1995 жылы 
Әулие көлде осыдан қырық жыл бұрын менің әкем 
Бәйеке Бекмұхамедов директоры болған қазақ мек
тебінің үлкен мерейтойы атап өтілді. Сонда кеш 
салтанатын жүргізушілер бұл шараға оның қызы – 
менің де қатысып отырғанымды хабарлаған сәтте 
мені кезінде әкемнің шәкірті болған азаматтар қор
шап алды. Олар әкем туралы көптеген естеліктер 
айтты. Өзім оның қызмет істеп жүрген жастау кезін 
аса жақсы біле қоймаймын, өйткені жасым ондар
дан енді асып, есімді жиған кезімде ол зейнеткерлік 
демалыста болатын. Бірақ, әкемнің қарап отырмай, 
көп жазатыны есімде, оның сол еңбектері, мақала
лары сақталып қалған. Ол жаратылысынан философ 
адам еді. Әкемнің достары мен оқушыларының «Сен 
адамдар туралы көптеген телеочерктер шығарып 
жүрсің ғой, Бәйеке туралы да бір тұщымды дүние 
жасасаң етті» деп қамшылауы, өзімнің оның еңбек
терімен тереңірек танысуым мені осындай іске итер
мелей берді. Оны білетін көптеген адамдармен кез
десіп, ол болған жерлерге де бардым. Қайда барсам 
да достары мен оқушылары мені фамилиямнанақ 
танып, әкемнің өмірбаянының кейбір кезеңдерінен 
көптеген естеліктер айтты. Сөйтіп, ол туралы өзім 
біле бермейтін тың деректер жинап алдым. Қалай 
болғанда да, бұл фильмді түсіруді ол әкем болған
дығынан ғана емес, оның еліне еңбегі сіңген, нағыз 
қайраткер азамат болғандығына көзім жеткен соң 
қолға алдым...

Ал Бәкең болса, өз дәуірінің өр тұлғаларының 
бірі еді, кезінде Павлодар облысында басшылық 
қызметте болды. Ертіс аудандық, Май аудандық 
партия комитеттерін басқарды. Баянауыл ауданын 
басқарғанда академик Қаныш Сәтпаевпен танысып, 
сырласып, достасып кетіп еді. Қанекең алғыр, дүни
етанымы кең, шешімді, іскер Бәкеңді ерекше жоғары 
бағалады.

Білетіндер Гүлжібекті де әкесіне тартқан қабілетті 
де қайсар қыз деп бағалайды. Ол мектеп бітірісімен 
журналистік мамандықты қалап, сол кездегі қазақтың 
маңдайына біткен жалғыз университеті – С.М. Киров 
атындағы білім ордасының журналистика факуль
тетіне түсті. Оны ойдағыдай аяқтап, Қамысты аудан
дық «Новый путь» газетінде редактордың орынбаса
ры болып қызмет атқарды. Оның қаламынан шыққан 
туындыларға кезінде «Партийная жизнь Казахстана» 
журналы ерекше жоғары баға бергенді.

Кейін Алматы жоғары партия мектебін қызыл 
дип ломмен бітіріп, тележурналистикаға келді. Келді 
де осы саланың ең бір жарық жұлдыздарының бірі 
болды. Олай дейтініміз 1995 жылы ол түсірген Кеңес 
Одағының Батыры Сұлтан Баймағамбетов туралы 

телеочерк республикалық телефестивальдің жеңім
пазы атанды. Телепортрет жанрында түсірілген ма
териалдары бірінен соң бірі «Қазақстан», «Хабар», 
«Астана», «Мир» мемлекетаралық телекомпанияла
ры арқылы беріліп жатты.

Гүлжібек бүгінде қырықтан астам деректі тележо
балардың авторы. Олардың кейбіреулерінің тұсауке
серінде болып, жұртшылықтың жоғары бағасына куә 
болған жанның бірі де өзіміз. Ілияс Омаровтың 100 
жылдығына орай түсірліген  туындыны ҚР Мәдениет 
және ақпарат министрлігі жоғары бағалап, авторды 
Ілекеңнің Астанада өтетін мерейтойына құрметті қо
нақ ретінде шақырып, ерекше сыйсияпат жасап еді. 
Ал мемлекет және қоғам қайраткері, Социалистік 
Еңбек Ері Оразалы Қозыбаев туралы туындыны 
көріп болған бетте, тоқсандағы тарланбоз, Қостанай 
облысының құрметті азаматы Бертран Рубинштейн:   

– Біздің Гүлжібек ерекше талант, туындың мені 
қатты толқытты, – деп ағынан жарылып еді.

Біздің әріптестің Мемлекеттік рәміздер, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы, Ыбырай ашқан мектептің 
150 жылдығы туралы және басқа телефильмдері 
еліміздің мәдениеті мен тележурналис тикасына қо
сылған сүбелі үлес.

Гүлжібек Бәйекеқызының шебер қолынан шыққан 
Мұстафа Шоқай, Қаныш Сәтбаев, Бейімбет Майлин, 
Нұралы Садуақасов, Кенжебек Укин, Гүлбану Абду
лина, Мырзағали Ғабдуллин, Омар Баймағамбетов 
және басқа тұлғалар туралы туындылары да журна
листің ерекше табысы.

Біздің Гүлжібек Қостанай меценаттар клубы «Қа
зына» сыйлығының , облыс әкімі сыйлығының, тағы 
да басқа мәртебелі марапаттардың иегері. Ол сүйікті 
жар, абзал ана, мейірбан әже, өз кәсібінің майталман 
шебері..

Енді, міне, осы айдың 20 күні сағат 15.00де  Ілияс  
Омаров атындағы Қазақ театрында оның шығар
машылық кеші өткелі отыр.

СУРЕТТЕ: республикалық және облыстық 
шығармашылық конкурстардың лауреаты 
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АЯзБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 
редакциясы” ЖШС

Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. 
Бағасы келiсiм бойынша.

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара
сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.

$ $ $ Әріптес әлемі  $ $ $

Таза ауа – 
жанға дауа

       Оны өздеріңіз де бүгін көріп отырсыздар.
      Осылай қысқанұсқа жауап берген Ахметбек Масақ

байұлы 3 шақырымға шаңғымен жүгіргелі жатқан коман
даластарына дем бермекші боп со жаққа қарай беттеді. 
Біз де соңынан қалмай шаңғы спортының стайерлеріне 
тұра шаптық.

Сүт пісірім уақыттан кейін шаңғышылардың қарасы 
көрінді. Әп дегеннен ытқып ала жөнелген «ҚостанайСу» 
МҚК директорының орынбасары Игорь Киселев ешкімді 
алға түсірместен алғаш мәре сызығын қиды. Содан соң 
ілешала қалалық спорт бөлімінің басшысы Нұржан Ер
мағамбетов жетті.

– Бұл бір керемет жарыс болды, – деді бізге әлі 
алқынғанын баса алмай риза болған Игорь Киселев.  – 
Өзім де үздік үштікке ілінетінімді жорамалдағанмын. Ал 
міне, қараңыз, тактикаға жүгініп, бірінші орынды жеңіп 
алдым. Шаңғы спортымен бұрыннан айналысамын. Со
сын ғой оң жамбасыма келгені.

Спартакиада спорттың 6 түрін қамтыды. Шағын фут
бол, шахмат, үстел теннисінен өткен жарыстар бұған дей
ін өтіп, қорытындыланғаны бұған дейін хабарлағанбыз. 
Волейболдан жарыс әлі жалғасуда. Ал, спартакиаданың 
жалпы командалық есебінің қорытындысы наурыз айында 
жарияланбақ. 

Шағын футбол
1 орын – Ішкі істер департаменті;
2 орын – Білім бөлімі;
3 орын – Қала әкімінің аппараты.

Шахмат
1 орын – Білім бөлімі;
2 орын – Қала әкімінің аппараты;
3 орын – Прокуратура.

Үстел теннисі
1 орын – Қала әкімінің аппараты
2 орын – «ҚЖЭК» МҚК;

   3 орын – Білім бөлімі.

• СПАРТАКИАДА - 2015

1 бет

Лисаковта құқықтық  
фестиваль өтті

Лисаков қаласында полицияның жас көмекшілерінің 
фестивалі болып өтті. Слетті ұйымдастырушылар Лиса
ков қалалық ішкі істер бөлімінің  қызметкерлері. 

Биыл фестиваль аясы кеңейе түсті. Бір ай бойына по
лицияның жас көмекшілерінің сегіз отряды Лисаковтағы 
мектептерде болып, салауатты өмір салтының пайдасы 
туралы әңгімелер өткізіп, үнпарақтар таратты. Құқықтық 
фестиваль мерекелік концертпен аяқталды.

Лисаков ҚІІБ бастығы полиция подполковнигі Нұрлан 
Байқасов полицияның жас көмекшілерінің тәртіп сақшы
ларына белсене көмек беріп жүргенін айтып өтті. Жыл 
басынан бері кәмелетке толмағандар істері жөніндегі ин
спекторлар жас көмекшілермен бірлесіп, 21 рейд өткізді. 
Рейдтер барысында оқу орындарының ережесін бұзудың 
8 фактісі анықталды. Сондайақ, полицияның жас көмек
шілері мектептерде құқықтық фестивальдер ұйымдасты
рады.
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